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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 

Η παρούσα μελέτη υιοθετεί τη σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας και σχετίζεται 

ιδιαίτερα με το πεδίο του «πολιτικού» και των πολιτικών δράσεων. Πρόκειται για μια 

έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Έβρου, η οποία αναζήτησε συνομιλητές που 

δρουν και  εννοιολογούν τη δράση τους στη λεγόμενη «δημόσια σφαίρα». Η μελέτη 

εστιάζει σε μια σειρά ζητήματα που άπτονται της σχέσης του τοπικού χώρου με 

υπερτοπικές συνθήκες, όπως αυτή αποτυπώνεται στις πολιτικές του ελληνικού 

κράτους, στις πρακτικές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στις εννοιολογήσεις της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». Η σχέση «τοπικού», «εθνικού» και «υπερεθνικού» -ή 

αλλιώς «παγκόσμιου»- φαίνεται να αποκτά για τα κοινωνικά υποκείμενα μια ιδιαίτερη 

σημασία στα πλαίσια μιας συνοριακής περιοχής, όπου ο εθνικισμός και τα ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής κατείχαν παραδοσιακά κυρίαρχη θέση. 

Η έρευνα τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο σύγχρονων ανθρωπολογικών 

ερευνών που εστιάζουν στις τοπικές πολιτικές σκηνές και τους συγκεκριμένους 

πολιτικούς μικρόκοσμους (Abélès 1989, 1994, 2001, Shore και Wright 1997, Shore 2000, 

Mitchell 2002, Gupta 2006). Τις τελευταίες δυο δεκαετίες, η κατάρρευση του «διπολικού 

κόσμου», η δυναμική της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», και οι ποικίλες ιδέες περί 

«παγκοσμιοποίησης» έχουν προσθέσει σε τέτοια ερευνητικά εγχειρήματα το επιτακτικό 

ερώτημα της σχέσης «τοπικού» και «παγκόσμιου». Όπως σημειώνει ο John Gledhill, «τα 

σύγχρονα υποδείγματα (patterns) κοινωνικής αλλαγής θέτουν ερωτήματα για τη 

σχέση μεταξύ τοπικών και παγκόσμιων διαδικασιών» (Gledhill 2000: 156). Πιο 

συγκεκριμένα, ο Arjun Appadurai, ο οποίος έχει δουλέψει εκτεταμένα πάνω στις ιδέες 

και τις επιπτώσεις της «παγκοσμιοποίησης», εντοπίζει νέους τρόπους παραγωγής της 

έννοιας του «τοπικού».1 Δίπλα στην καθοριστική θέση του εθνικού κράτους, πλέον 

προβάλλουν σημαντικά και τα παγκοσμιοποιημένα και αποδεφαφικοποιημένα δίκτυα 

νοημάτων, ιδεών και πολιτικών (Appadurai 2001: 271, επίσης Νιτσιάκος 2010: 73). 

Αυτές οι νέες συνθήκες υποσκάπτουν τις μέχρι πρότινος παγιωμένες βεβαιότητες περί 

μιας σταθερής πρόσληψης του τοπικού χώρου (Appadurai 2001: 29). Σύμφωνα με τον 

Arjun Appadurai, αυτή η καινοτόμα διαδικασία «μεταμόρφωσης των καθημερινών 

                                                      

1 Ο Βασίλης Νιτσιάκος σημειώνει αναφορικά με την συμβολική συγκρότηση του τόπου ή αλλιώς την 
παραγωγή της «τοπικότητας»: «Οι τόποι και οι τοπικότητες δεν είναι δεδομένα αντικείμενα αλλά 
συγκροτούνται ιστορικά. Η ίδια η κατηγορία του τοπικού δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι δεδομένο, ως 
μια προϋπάρχουσα χωρική οντότητα, η οποία εκ των υστέρων έρχεται να ενσωματωθεί σε ευρύτερα χωρικά 
σύνολα ή κλίμακες (περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς, παγκόσμιες), αλλά ως κάτι που συγκροτείται μέσα από 
τη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσει με τα ευρύτερα σύνολα ένταξης» (Νιτσιάκος 2010: 68). 
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υποκειμενικοτήτων» προκύπτει από τους νέους τρόπους συσχέτισης των κοινωνικών 

υποκειμένων με το εθνικό κράτος στα πλαίσια της «παγκοσμιοποίησης» (Appadurai 

2001: 38, επίσης Appadurai 2003).2 Στο ίδιο πνεύμα, ο Akhil Gupta προτείνει να 

ενσκήψουμε στο ζήτημα των υλικών και συμβολικών σχέσεων των κοινωνικών 

υποκειμένων με γεωγραφικές ενότητες που μπορεί να ξεπερνάνε το εθνικό κράτος 

(Gupta 2003: 323). Επιπλέον, ο ίδιος και η Aradhana Sharma επισημαίνουν ότι μέσα 

από αυτές τις διαδικασίες αναδεικνύεται μια πολιτική διάσταση, η οποία καλείται να 

εξεταστεί μέσα από την καθημερινή και πρακτική σχέση των τοπικών υποκειμένων με 

τοπικούς, εθνικούς και υπερεθνικούς θεσμούς και πολιτικές (Sharma και Gupta 2006).  

Η κυριαρχία των ιδεών περί «παγκοσμιοποίησης» συμπίπτει με τη διεθνή 

επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Οι πολιτικές και οικονομικές διαδικασίες που 

συνιστούν το νεοφιλελευθερισμό είχαν και έχουν ένα σαφή αντίκτυπο στην κοινωνική 

οργάνωση, την ανακατανομή του πλούτου, αλλά και στην ανατροπή μέχρι πρότινος 

παγιωμένων σχέσεων μεταξύ τοπικών κοινωνιών, εθνικών κρατών και παγκόσμιων 

πολιτικών. Όπως σημειώνει ο John Gledhill, στη συγκυρία των τελευταίων 30 χρόνων, 

η σχέση «μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης» γίνεται 

κεντρική (Gledhill 2004: 332). Για τον David Harvey, η «παγκοσμιοποίηση» ουσιαστικά 

αφορά στο νέο διεθνή οικονομικό σχηματισμό και την πραγματικότητα του 

παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού. Εξάλλου, ένα βασικό συστατικό του 

νεοφιλελευθερισμού,3 μαζί με την ακραία επιχειρηματικότητα και την ατομική ιδιοκτησία, 

                                                      

2 Ο Jonathan Friedman ασκεί έντονη κριτική στους τρόπους χρήσης της αναλυτικής κατηγορίας 
«παγκοσμιοποίηση» από μεγάλο μέρος της διεθνούς ανθρωπολογικής κοινότητας. Καταρχάς επισημαίνει τη 
στρατευμένη προσέγγιση διάφορων ανθρωπολόγων υπέρ της «παγκοσμιοποίησης», ως μιας 
συγκαλυμμένα εξελικτικής και κοσμοπολίτικης θεώρησης παγκόσμιων διαδικασιών, στην οποία συστηματικά 
απουσιάζει η έννοια της ταξικότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο Jonathan Friedman τονίζει ότι «η 
παγκοσμιοποίηση έχει προταθεί ως ένα νέο στάδιο της παγκόσμιας ιστορίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποια 
από τα γενικότερα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρωπολογικού «επιχειρήματος» είναι η κίνηση από 
μικρότερες σε μεγαλύτερες ενότητες και από πιο απλές σε πιο περίπλοκες οργανώσεις, η σταδιακή 
υποχώρηση των εθνικών κρατών-τα οποία σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται υπεύθυνα για τα «δεινά της 
ανθρωπότητας»-, ο υβριδισμός, η κινητικότητα, και σε λίγες περιπτώσεις μελετών, η εντατικοποίηση της 
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης (Friedman 2004: 181). Ο Jonathan Friedman δεν αρνείται την πρωτοτυπία και 
την ιδιαιτερότητα σημερινών παγκόσμιων φαινομένων έντονης κινητικότητας ανθρώπων, ύλης, ιδεών, κτλ. 
Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η θεωρία των παγκόσμιων συστημάτων έχει δείξει ότι αντίστοιχες διαδικασίες έχουν 
εμφανιστεί και σε παλιότερες ιστορικές περιόδους, όταν διεθνείς συσχετισμοί πολιτικής και οικονομικής 
ισχύος αναδιοργανώνονταν προς όφελος νέων κυρίαρχων «παιχτών» (Friedman 2004:182). Στην παρούσα 
μελέτη ο όρος «παγκοσμιοποίηση» ενσωματώνει αυτήν την πραγματικότητα των εντατικοποιημένων ροών 
και κινήσεων στο υπερεθνικό-παγκόσμιο επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο στοχεύει στις πολιτικές, τις ιδέες 
και τις δράσεις που θέτουν την «παγκοσμιοποίηση» ως στόχο προς εκπλήρωση. Με άλλα λόγια, στην 
παρούσα μελέτη η έννοια «παγκοσμιοποίηση» αφορά καταρχάς σε ένα πολιτικό και κανονιστικό όραμα, το 
οποίο μάλιστα σχετίζεται άμεσα με την απτή πραγματικότητα του διεθνούς, δηλαδή «παγκοσμιοποιημένου», 
νεοφιλελευθερισμού (Harvey 2007).  
3 Ο David Harvey περιγράφει το νεοφιλελευθερισμό ως «μια θεωρία πολιτικο-οικονομικών μεθόδων που 
πρεσβεύει ότι η ανθρώπινη ευημερία μπορεί να προαχθεί καλύτερα με την αποδέσμευση των ατομικών 
επιχειρηματικών ελευθεριών και ικανοτήτων, μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ισχυρά 
ατομικοϊδιοκτησιακά δικαιώματα, ελεύθερες αγορές και ελεύθερο εμπόριο. Ο ρόλος του κράτους είναι να 
δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα θεσμικό πλαίσιο κατάλληλο γι’ αυτές τις μεθόδους» (Harvey 2007: 24). O 
David Harvey επισημαίνει την ιδιαίτερη ταξική λογική που υπαγορεύει το νεοφιλελεύθερο όραμα, καθώς και 
τις ιδιαίτερες τεχνολογικές και πολιτικές παραμέτρους του. Σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση κινείται και ο 
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είναι η προώθηση των ελεύθερων αγορών και του ελεύθερου εμπορίου (Harvey 2007: 

24). Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές κατέχουν κεντρική θέση στη συζήτηση περί 

«παγκοσμιοποίησης», εθνικού κράτους και συνόρων. Όπως σημειώνει ο Akhil Gupta, 

η διαχείριση των εθνικών συνόρων και των ορίων της εθνικής οικονομίας είναι ένα 

κρίσιμο σημείο στο οποίο επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται η κυριαρχία του εθνικού 

κράτους (Gupta 2003: 329), και γι’ αυτό το λόγο οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές 

φαίνονται να θέτουν υπό κρίση την ιστορική ιδέα του κυρίαρχου εθνικού κράτους.4 

Επίσης, η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες και η επικράτηση του 

μοντέλου της «ευέλικτης εξειδίκευσης» συνδέονται άμεσα με την αναβάθμιση του 

«τοπικού» στις αναπτυξιακές πολιτικές και προσεγγίσεις από τη δεκαετία του 1970 

(Paraskevopoulos 2001:3, 7). 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η συζήτηση περί «παγκοσμιοποίησης» και 

νεοφιλελευθερισμού διαμεσολαβείται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη σχέση των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν 

περιφερειακό υπερεθνικό θεσμό που εγγράφεται ως συνομιλητής και ως «παίχτης» στο 

παγκόσμιο πλέγμα πολιτικής και οικονομικής ισχύος. Η υπερεθνική διάσταση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  μας επιτρέπει να την ερμηνεύουμε ως μια περιφερειακή εκδοχή 

του «παγκόσμιου», η οποία φέρει –με έναν ιδιαίτερο και αντιφατικό τρόπο- τον 

αντίκτυπο των ιδεών και των πολιτικών διαδικασιών της «παγκοσμιοποίησης» 

(Borneman και Fowler 1997: 489). Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηχούν τον 

παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελευθερισμό (Shore 2000, Harvey 2007), ενώ προωθούν –

κατ’αντιστοιχία με τις πολιτικές περί «παγκοσμιοποίησης», αλλά σε μικρότερη κλίμακα- 

τα οράματα των ελεύθερων αγορών, των ροών κεφαλαίων και προϊόντων, καθώς και 

της συρρίκνωσης του εθνικού κράτους.5  

Η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», δηλαδή το όραμα της καταρχάς πολιτικής 

πραγμάτωσης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κοινωνίας υπό την σκέπη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,6 έχει λάβει τις τελευταίες δεκαετίες μια σημαντικότατη δυναμική σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στο αυξημένο ενδιαφέρον των 

                                                                                                                                                        

Zygmunt Bauman, ο οποίος επισημαίνει τη χωροχρονική συμπίεση και ένταση των σύγχρονων οικονομικών 
διαδικασιών, παράλληλα με τη βίαιη επέμβαση του κεντρικού κράτους για την προάσπιση της 
νεοφιλελεύθερης «παγκοσμιοποίησης». 
4 Να σημειωθεί ότι η σημερινή συγκυρία της οικονομικής κρίσης επαναφέρει με προκλητικό τρόπο το ζήτημα 
των ορίων του νεοφιλελευθερισμού (Harvey 2009, Duménil και Lévy υπό έκδοση). 
5 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από αυτές τις ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες στις οποίες αναφέρεται ο 
Akhil Gupta και τις οποίες καλείται η ανθρωπολογική έρευνα να εξετάζει στη σχέση τους με τους πολίτες 
εθνικών κρατών. 
6 Θεμελιώδης κανονιστικός ορισμός της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» στο πεδίο των πολιτικών επιστημών 
αποτελεί αυτός του Ernst Haas. Πρόκειται για το ερώτημα αν οι πολιτικοί φορείς των κρατών μελών «θα 
πεισθούν να μετατοπίσουν τη νομιμοφροσύνη τους, τις προσδοκίες τους και τις πολιτικές τους 
δραστηριότητες προς ένα καινούργιο κέντρο, του οποίου οι θεσμοί κατέχουν ή απαιτούν δικαιοδοσία έναντι 
προϋπαρχόντων εθνικών κρατών» (Haas στο Shore 2000: 18). 
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κοινωνικών επιστημών (Baisnée και Pasquier 2007: 7). Στην παρούσα μελέτη η έννοια 

της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» επικοινωνεί άμεσα με την αντίστοιχη έννοια του 

«Εξευρωπαϊσμού» (Borneman and Fowler 1997),7 ωστόσο προκρίνεται η χρήση της 

δεδομένου ότι υπάρχει και ως μια ιθαγενής κατηγορία σημασιοδότησης πολιτικών και 

οικονομικών διαδικασιών εντός και εκτός Ελλάδας (Μαρκής 2000, Shore 2000). Η 

«Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» εννοιολογείται στην παρούσα μελέτη ως ένα ρευστό 

ιδεολογικό και κανονιστικό πλαίσιο του οποίου οι τοπικές εκφάνσεις και πρακτικές 

οικειοποιήσεις καλούνται να μελετηθούν ενδελεχώς. Η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» 

μπορεί να ιδωθεί τόσο ως μια «στρατηγική αυτοαναπαράστασης», όσο και ως ένας 

«μηχανισμός εξουσίας» (Borneman and Fowler 1997: 489). Ειδικά στην περίπτωση της 

Ελλάδας, η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» αποτέλεσε τα τελευταία 30 χρόνια μια κεντρική 

ιδέα γύρω από την οποία συγκροτήθηκαν πολιτικοί ανταγωνισμοί και  κοινωνικές 

αλλαγές (Παπαταξιάρχης 2006α), καθώς μάλιστα το όραμα της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» απαντούσε στα παραδοσιακά δυτικοκεντρικά εξελικτικά σχήματα του 

ελληνικού εθνικισμού (Herzfeld 1995, 1998, Μαρκής 2000, Γαβριηλίδης 2002).8 Η 

κυρίαρχη εκδοχή ελληνικού εθνικισμού κατά την περίοδο που εξετάζεται ήταν ο 

«εκσυγχρονισμός», ο οποίος αναδείκνυε με σαφή τρόπο αυτή την ηγεμονική σχέση.9 

                                                      

7 Οι Olivier Baisnée και Romain Pasquier σημειώνουν την εκτεταμένη χρήση αυτών των αναλυτικών 
κατηγοριών στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Επισημαίνουν τη νοηματική και λειτουργική 
αλληλοτροφοδότηση των εννοιών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», της «Ευρωπαϊκής Σύγκλισης» και του 
«Εξευρωπαϊσμού», για τον οποίο σημειώνουν μάλιστα ότι πρόκειται για μια έννοια με αγγλοσαξονικές 
ακαδημαϊκές καταβολές.  Οι ίδιοι προτείνουν τη χρήση του όρου «Εξευρωπαϊσμός» σε άμεση συσχέτιση με τις 
πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», καθώς μεταξύ, μεταξύ άλλων, ο «Εξευρωπαϊσμός» αφορά στις 
«αλλαγές που επιφέρουν οι δυναμικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις εθνικές πολιτικές κοινωνίες» 
(Baisnée και Pasquier 2007: 11). Αντίστοιχα, ο Χρήστος Παρασκευόπουλος ορίζει τον «Εξευρωπαϊσμό» ως τη 
διαδικασία «διαμέσου της οποίας οι δομές διακυβέρνησης σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο προσαρμόζουν 
τόσο τα θεσμικά όσο και τα πολιτικά συστατικά τους (components) ούτως ώστε να απαντήσουν στις 
απαιτήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος» (Paraskevopoulos 2001: 41). 
8 Ταυτόχρονα, αυτή η συζήτηση κατέλαβε κεντρική θέση και στην παραγωγή επιστημονικού λόγου. Ωστόσο, 
όπως επισημαίνει o Cris Shore (Shore 2000), ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιστημονικής παραγωγής, ειδικά 
στο χώρο των λεγόμενων «ευρωπαϊκών σπουδών», αποτέλεσε ένα στρατευμένο πεδίο αναπαραγωγής 
κανονιστικού και διαχειριστικού λόγου, από όπου απουσίαζε η κριτική θεώρηση της «Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης». Βασικός στόχος αυτής της μελέτης είναι η κριτική αποδόμηση και προσέγγιση της 
«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων πολιτικών και σχέσεων εξουσίας. 
9 Στη σύγχρονη πραγματικότητα των νεωτερικών κοινωνιών, η υλική και συμβολική παρουσία του κράτους 
φαίνεται να είναι είναι καθοριστική, ενώ το κατεξοχήν τοπικό και εθνικό ιδίωμα κατανόησης και επιτέλεσης της 
σχέσης κράτους και κοινωνικών υποκειμένων είναι ο εθνικισμός. Η εννοιολόγηση του «εθνικισμού» είναι ένα 
ευρύ και πολυδιάστατο ζήτημα. Με βάση τον ορισμό του ως της «βασικής αρχής σύμφωνα με την οποία το 
πολιτικό και το εθνικό πρέπει να συμπίπτουν και να είναι συναφή (should be congruent)» (Gellner 1992, 
επίσης Λέκκας 2006), ο εθνικισμός ερμηνεύεται στην παρούσα μελέτη ως η κατεξοχήν ηγεμονική ιδέα που 
πλαισιώνει τις δημόσιες δράσεις στις νεωτερικές εθνικές κοινωνίες. Αυτή η ερμηνεία και χρήση της αναλυτικής 
κατηγορίας «εθνικισμός» αφήνει περιθώριο στην παρούσα μελέτη να ενσωματώσει τις διάφορες εκδοχές και 
επιτελέσεις του εθνικισμού, είτε πρόκειται για ριζοσπαστικές αντιτουρκικές ρητορείες, είτε για επικλήσεις στην 
έννοια του εθνικού συμφέροντος και την προαγωγή της εθνικής οικονομίας. Σε αντίθεση με τη εννοιολόγησή 
του μόνο μέσα από την ανταγωνιστική εκδοχή του, ο εθνικισμός φαίνεται να περιλαμβάνει πολλαπλές 
εκδοχές, οι οποίες μάλιστα πολλές φορές παύουν να γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες. Ο εθνικισμός δεν είναι 
ένα προνόμιο πολεμοχαρών κυβερνήσεων ή της προγονολατρικής ρητορείας, αλλά υπάρχει και 
αναπαράγεται ποικιλοτρόπως στον πυρήνα της κάθε εθνικής κοινωνίας, όσο απαλλαγμένης από τον 
εθνικισμό και αν φαντάζει. Με αυτή την έννοια, ο Michael Billig συγκρίνει την επιθετική εθνικιστική ρητορική 
του ελληνικού κράτους στο ζήτημα των Σκοπίων με τα κατεστημένα και παραγνωρισμένα εθνικιστικά θεμέλια 
δυτικών χωρών, όπως η Η.Π.Α. (Billig 1995). Αντίστοιχα, ο Άκης Γαβριηλίδης κάνει μια κριτική της 
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Ουσιαστικά, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνομιλήσει με τους παραπάνω 

προβληματισμούς καθώς μάλιστα η έρευνα οριοθετείται στην τελευταία δεκαετία του 

20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαίνουσα 

περίοδο, με τους πολιτικούς και οικονομικούς συσχετισμούς στα Βαλκάνια να 

αλλάζουν άρδην και ταυτόχρονα να εντατικοποιούνται οι πολιτικές «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» στην ευρύτερη περιοχή.  

Η μελέτη εστιάζει καταρχάς στο τοπικό πεδίο των πολιτικών δράσεων. Αυτός ο 

προσανατολισμός προκύπτει από τη σημασία του «πολιτικού» στη διαχείριση και τη 

διαπραγμάτευση των νέων παγκόσμιων συνθηκών εκ μέρους τοπικών δρώντων 

κοινωνικών υποκειμένων. Όπως σημειώνει ο Arjun Appadurai, η συσχέτιση των 

τοπικών υποκειμένων με τις νέες παγκόσμιες ροές και δίκτυα είναι βαθιά συνδεδεμένη 

με την πολιτική (Appadurai 2001: 38). Κατ’ επέκταση, τίθεται το ζήτημα της 

εννοιολόγησης του «πολιτικού».10 Ένα πρώτο επίπεδο εννοιολόγησης του «πολιτικού» 

είναι η θεώρησή του ως ενός λίγο-πολύ διακριτού πεδίου δράσεων που φέρει τη δική 

του ιδιαίτερη λογική και στο οποίο αποδίδονται μετασχηματισμένοι διάφοροι ευρύτεροι 

κοινωνικοί ανταγωνισμοί. Η έννοια του «πεδίου της πολιτικής δράσης» του Pierre 

Bourdieu (Bourdieu 2001, επίσης De Montlibert 1997) είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική 

εννοιολόγηση, στην οποία τονίζεται η σχετική αυτονομία του πολιτικού παιχνιδιού.11 

Στην παρούσα μελέτη, η αναλυτική κατηγορία του «πεδίου των πολιτικών δράσεων» θα 

χρησιμοποιηθεί καταρχάς σύμφωνα με αυτήν την εννοιολόγηση που επιχείρησε ο 

Pierre Bourdieu. Αυτή η επιλογή προκύπτει από τη δυναμική της ίδιας της έρευνας στον 

Έβρο, όπου η έννοια της διακριτής «πολιτικής» είχε σαφή δυναμική και όπου η ιδιαίτερη 

λογική του πολιτικού παιχνιδιού ήταν μια πραγματικότητα.12 Με αντίστοιχο τρόπο, 

                                                                                                                                                        

μονοδιάστατης ερμηνείας του ελληνικού εθνικισμού που συνηθίζεται να γίνεται μόνο μέσα από την 
ανταγωνιστική εκδοχή του (Γαβριηλίδης 2002). Η ίδια η πραγματικότητα του εθνικισμού υπενθυμίζει σε 
διάφορες φάσεις ότι η λογική του δεν είναι παγιωμένη, αλλά ότι ο θεμελιώδης κανόνας του επικοινωνεί και 
τροφοδοτείται από πολλές και διαφόρων ειδών στρατηγικές. Ο εθνικισμός είναι το κατεξοχήν ηγεμονικό 
πλαίσιο συγκρότησης της πολύπλευρης σχέσης κοινωνικών υποκειμένων προς το «εθνικό».  
10 Αναφορικά με τον ορισμό του «πολιτικού» και της «πολιτικής», ο Christian De Montlibert τονίζει την 
κεντρικότητα της άσκησης της εξουσίας, υπενθυμίζοντας την αντίστοιχη προσέγγιση του Max Weber. 
Καταλήγει ότι «θα μπορούσαμε να πούμε, μαζί με τον Max Weber, ότι η πολιτική είναι πρώτα από όλα η 
άσκηση μιας κυριαρχίας ή αλλιώς η εγκαθίδρυση και η οργάνωση μιας κοινωνικής σχέσης που είναι 
προορισμένη να είναι ασύμμετρη» (De Montlibert 1997: 11). 
11 Η έννοια του «πεδίου», όπως τίθεται από τον Pierre Bourdieu, αναφέρεται καταρχάς σε «ένα τόπο 
σύγκρουσης μεταξύ ατόμων που ψάχνουν να διατηρήσουν ή να τροποποιήσουν την κατανομή της 
εκάστοτε μορφής κεφαλαίου» (Thompson 2001: 27). Αυτή η εννοιολόγηση επικοινωνεί σε ένα πρώτο επίπεδο 
με την παλιότερη εννοιολόγηση των «κοινωνικών πεδίων» από τους εκφραστές της «σχολής του 
Μάντσεστερ», δηλαδή ως «πλαισίων (arenas) κοινωνικής και πολιτικής πρακτικής στα οποία οι δρώντες στην 
αναζήτηση των φιλοδοξιών και προσωπικών συμφερόντων τους μεταχειρίζονται «κανόνες», οι οποίοι δεν 
είναι ούτε συστηματικοί ούτε πλήρως συνεκτικοί» (Gledhill 2000: 132, επίσης Vincent 2010).  
12 Σε αυτό το πεδίο των πολιτικών δράσεων εντοπίζεται και η κατεξοχήν παραγωγή και επιτέλεση των 
λεγόμενων «πολιτικών». Οι Cris Shore και Susan Wright αφορμούνται από τον ορισμό της «πολιτικής (policy)» 
ως «των αρχών που καθορίζουν τη δράση που είναι προσανατολισμένη σε ένα συγκεκριμένο σκοπό» 
(Titmuss στο Shore και Wright 1997: 5), και προτείνουν να εννοιολογούνται οι «πολιτικές» ως «πολιτισμικά 
κείμενα, ως ταξινομικοί μηχανισμοί με διάφορες σημασίες, ως αφηγήματα που χρησιμεύουν στο να 
δικαιολογούν ή να καταδικάζουν το παρόν, ή ως ρητορικοί μηχανισμοί και λεκτικοί σχηματισμοί που 
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μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τη δυναμική του πεδίου των οικονομικών δράσεων, των 

πολιτιστικών δράσεων, κτλ.13 Ταυτόχρονα όμως, η πραγματικότητα των διακριτών 

πεδίων δράσης έχει τα όριά της. Όπως σημειώνει η Joan Vincent, η σημερινή 

ανθρωπολογική προσέγγιση του «πολιτικού» εστιάζει πολύ περισσότερο σε μια ρευστή 

και ευέλικτη προσέγγιση της εξουσίας και των αντίστοιχων πρακτικών, με τέτοιο τρόπο 

που πλέον το «πολιτικό» εντοπίζεται σχεδόν παντού (Vincent 2010: 546). Η πιο 

χαρακτηριστική κριτική απέναντι στον κίνδυνο μιας αυστηρής και κανονιστικής 

ταξινομικής λογικής, διατυπώνεται από τον Marc Abélès. Ο ίδιος σημειώνει, ότι δεν έχει 

τόση σημασία «να προϋποθέτουμε μια ξεκάθαρη και ουσιαστικά προκατασκευασμένη 

διαίρεση μεταξύ αυτού που είναι πολιτικό και αυτού που δεν είναι» (Abélès 1997: 319). 

Πολύ περισσότερο, προτείνει να δούμε το «πολιτικό» ως «ένα δυναμικό φαινόμενο, ως 

μια «διαδικασία», απελευθερώνοντάς το σε κάποιο βαθμό από μια ταξινομική 

προσέγγιση εστιασμένη στην έννοια των συστημάτων» (Abélès 1997: 320). Ο Marc 

Abélès δεν απορρίπτει την εννοιολόγηση του «πολιτικού» στην ιδιαιτερότητά του. 

Αντίθετα, οι προτροπές του μπορούν να συνδυαστούν εποικοδομητικά με το έργο του 

Pierre Bourdieu και την προσεκτική και κριτική χρήση της κατηγορίας του «πεδίου» ή της 

«σφαίρας». Ταυτόχρονα όμως, ο Marc Abélès επισημαίνει την ανάγκη να 

τοποθετούνται τα πεδία άσκησης του «πολιτικού» σε ευρύτερα πολυεπίπεδα σύνολα 

(Abélès 1997: 327), ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει γι’ αυτόν η κριτική ρήξη με την 

ψευδαίσθηση της απομονωμένης πολιτικής. Με αυτήν την έννοια, επικεντρώνει την 

ερευνητική του ματιά «στις αναπαραστάσεις και τις πρακτικές που διαμορφώνουν τη 

δημόσια σφαίρα» (Abélès 1997: 321).  

Αυτή η ενασχόληση με την ευρύτερη «δημόσια σφαίρα» αποτέλεσε ένα εξίσου 

σημαντικό προσανατολισμό της παρούσας μελέτης. Η κεντρικότητα της εκφοράς του 

«πολιτικού» φαινόταν να επικοινωνεί και με άλλες μορφές δράσεων τις οποίες οι φορείς 

                                                                                                                                                        

χρησιμεύουν στο να ισχυροποιούν κάποιους ανθρώπους και να αποσιωπούν άλλους» (Shore και Wright 
1997: 7). Στην παρούσα μελέτη, ως «πολιτικές» εννοιολογούνται καταρχάς οι στρατηγικές των διαφόρων 
επιπέδων, θεσμών και φορέων της πολιτικής εξουσίας, κατ’ αντιστοιχία προς την έννοια της στρατηγικής στη 
δράση των κοινωνικών υποκειμένων. 
13 Ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση των κοινωνικών διαδικασιών έχει για τον  Pierre Bourdieu η έννοια του 
habitus. Πρόκειται για ιστορικά συγκροτημένα αντιληπτικά σχήματα και σωματικούς τρόπους των 
κοινωνικών υποκειμένων που λειτουργούν ως δομούσες δομές, δηλαδή ως αρχή γέννησης και 
συγκρότησης πρακτικών και αναπαραστάσεων (Bourdieu 2000α: 256, Bourdieu 1997: 200). Το habitus είναι 
«ατομική και κοινωνική ιστορία εναποτεθειμένη στο σώμα, κοινωνική δομή μετασχηματισμένη σε δομή 
σκέψης» (Wacquant 2005α: 316). Κατ’ επέκταση, το habitus έχει ιδιαίτερη σημασία μέσα σε ένα δοσμένο 
κοινωνικό πεδίο, καθώς η «πρακτική» ή αλλιώς η «δράση» των κοινωνικών υποκειμένων βασίζεται σε 
επιμέρους «πρακτικές» ή «δράσεις» που προκύπτουν μέσα από τη συνεχή δυναμική σχέση μεταξύ habitus και 
κοινωνικών καταστάσεων (Wacquant 2005: 316). Επομένως, ιδιαίτερη σημασία έχει η λεγόμενη «πρακτική 
αίσθηση» των κοινωνικών υποκειμένων και, σημειώνει ο Pierre Bourdieu, «η γλώσσα της στρατηγικής που 
αναγκαστικά χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε τις διαδοχικές φάσεις δράσεων οι οποίες είναι αντικειμενικά 
προσανατολισμένες προς ένα σκοπό και οι οποίες παρατηρούνται σε κάθε κοινωνικό πεδίο δεν πρέπει να 
μας παραπλανά». Αντίθετα, για τον ίδιο έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι πιο «πετυχημένες» 
στρατηγικές είναι αυτές που ανταποκρίνονται με άμεσο και αυθόρμητο, παρά «υπολογισμένο», τρόπο στην 
αναγκαιότητα και την εσωτερική λογική ενός δεδομένου κοινωνικού πεδίου (Bourdieu 1997: 201). 
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τους εννοιολογούσαν όχι ως «πολιτικές», αλλά πολύ περισσότερο με βάση την κοινά 

αποδεκτή δημόσια διάστασή τους. Τέτοιες ήταν οι δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων, 

οι παρεμβάσεις εκπροσώπων επιχειρήσεων ή ακόμα και οι τοποθετήσεις κληρικών. 

Αυτή η πολυμορφία δράσεων και φορέων που ξεπερνούσαν το μικρόκοσμο του 

«πολιτικού» αποτυπωνόταν εύσχημα στην περίπτωση «δημοσίων συμβάντων 

(events)», δηλαδή «πυκνών συγκεντρώσεων συμβόλων και συσχετίσεών» (Handelman 

1998: 9) που συγκροτούνταν γύρω από την έννοια του «κοινού συμφέροντος» της 

τοπικής κοινωνίας, όπως ήταν τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών ή τα λεγόμενα 

διευρυμένα νομαρχιακά συμβούλια. Στην πορεία της έρευνας, φάνηκε ότι η σχηματική 

«χωροθέτηση» των ερευνητικών προσανατολισμών θα έπρεπε να υπερβεί τα αυστηρά 

όρια του στενά νοούμενου πολιτικού πεδίου, και να επεκταθεί στο σύνολο των 

δράσεων και λόγων που συνέθεταν το ρευστό πεδίο της τοπικής «δημόσιας σφαίρας». 

Οι ίδιες οι αντιλήψεις και ταξινομήσεις των κατοίκων του Έβρου επιβεβαίωναν αυτόν τον 

προσανατολισμό. Το «κοινό καλό» αποτελούσε έναν κοινό τόπο, ένα πλαίσιο 

πολύμορφων και αλληλένδετων πρακτικών, δικτύων, φορέων και λόγων. Κατ’ 

επέκταση, επιλέχθηκε η κατηγορία της «δημόσιας σφαίρας» για να αποδοθούν 

σχηματικά αυτές οι δράσεις των κοινωνικών υποκειμένων. Αυτή η κατηγοριοποίηση 

της «δημόσιας σφαίρας» παραπέμπει και στην έννοια της «δημόσιας κουλτούρας», 

όπως πρωτοτέθηκε από τον Arjun Appadurai, δηλαδή «μια ζώνη πολιτισμικής 

αντιπαράθεσης (cultural debate) που διεξάγεται διαμέσου των μαζικών μήντια, άλλων 

μηχανικών τρόπων αναπαραγωγής και τις φανερές πρακτικές θεσμών όπως το 

Κράτος» (Appadurai στο Gupta 2006: 221). Μέσα στο πλαίσιο της τοπικής «δημόσιας 

σφαίρας», το «πολιτικό» και οι δηλωμένοι πολιτικοί φορείς δεν είναι απολύτως διακριτοί, 

καθώς εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πεδίο παραγωγής ιδεών και λόγων που πολλές 

φορές τους ξεπερνά. 

Η έννοια της «δημόσιας σφαίρας» έχει προκύψει κατά κύριο λόγο μέσα από έργα 

πολιτικής επιστήμης, με πιο γνωστό το έργο του Γερμανού Jürgen Habermas (Calhoun 

1992). Καταρχάς, η δημόσια σφαίρα αναφέρεται στην «επικράτεια της κοινωνικής ζωής 

στην οποία μπορεί να διαμορφωθεί κάτι που να προσεγγίζει τη δημόσια γνώμη» 

(Habermas στο Mitchell 2002: 17). Πρόκειται κατά κύριο λόγο για ένα πεδίο 

επικοινωνίας και εκφοράς λόγων (Calhoun 1992: 37, επίσης Crossley 2004). Η 

κατηγορία «δημόσια σφαίρα» φέρει τις επιστημολογικές συνθήκες παραγωγής της, 

δηλαδή εν πολλοίς την ταξινομική λογική της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής 

ιστορίας. Ταυτόχρονα όμως, πέρα από τις λανθάνουσες εξελικτικές ή κανονιστικές 

συνδηλώσεις, πρόκειται για έναν όρο που φέρει τη δυνατότητα και τη χρησιμότητα να 

κάνει εύληπτο και κατανοητό ένα σύνολο σχέσεων και δράσεων, αποδίδοντας μάλιστα 

την κυρίαρχη και πολλές φορές ενσώματη για τα ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα διάκριση 
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μεταξύ «δημόσιου» και «ιδιωτικού».14 Η συγκεκριμένη έννοια-αναλυτική κατηγορία 

προσφέρει μια μεγαλύτερη ελευθερία για αναστοχαστική προοπτική από ό,τι ο πολύ 

συναφής όρος «κοινωνία των πολιτών». Ο τελευταίος αντίστοιχα στοχεύει στην 

περιγραφή δράσεων, συλλογικοτήτων και θεσμών που πραγματεύονται την έννοια του 

«κοινού καλού». Ταυτόχρονα, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά ως κατηγορία 

κανονιστικής ταξινόμησης κοινωνιών με βάση τα θεωρούμενα πρότυπα 

«δημοσιότητας» και πολιτειακής συγκρότησης των δυτικοευρωπαϊκών νεωτερικών 

αστικών κοινωνιών (Gramsci 1971, Kumar 1993, Hann 1995, 1996). Ωστόσο, πέρα από 

τις εξελικτικές και κανονιστικές «παρενέργειες» και των δυο όρων, η κατηγορία της 

«κοινωνίας των πολιτών» φέρει ένα βεβαρημένο παρελθόν θεωρητικών συζητήσεων 

που φαινόταν ότι περισσότερο θα δυσκόλευαν παρά θα διευκόλυναν την κατανόηση 

της τοπικής δράσης στη δική μας περίπτωση. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για το ζήτημα 

της διάκρισης της «κοινωνίας των πολιτών» από το «πολιτικό κράτος», ένα ζήτημα που 

έχει απασχολήσει επί μακρόν και συνεχίζει να απασχολεί σημαντικές μερίδες πολιτικών 

επιστημόνων, φιλοσόφων και ιστορικών. Τόσο ο αρχικός σχεδιασμός της έρευνας, 

όσο και η μετέπειτα πορεία της καθιστούσαν αυτή την υπόθεση εργασίας ανεδαφική. 

Εξάλλου, πέρα από τις διαπιστώσεις ότι η διάκριση κράτους και «κοινωνίας των 

πολιτών» είναι ένα προϊόν συσχετισμών εξουσίας (Mitchell 2006, Sharma και Gupta 

2006) ή ότι είναι ένα κατεξοχήν ευρωκεντρικό και δυτικοκεντρικό σχήμα, ιδιαίτερη 

σημασία έχει το γεγονός ότι αυτός ο διαχωρισμός τελικά «δεν υπάρχει στην 

πραγματικότητα» πουθενά, ακόμα και στη Δύση (Aretxaga στο Krohn-Hansen και 

Nustad 2005: 12). Ένα περαιτέρω ζήτημα που καθιστούσε προβληματική τη χρήση της 

«κοινωνίας των πολιτών» ως αναλυτικής κατηγορίας, ήταν η πολιτική εργαλειοποίηση 

του όρου στη Θράκη του τέλους του 20ου και της αρχής του 21ου αιώνα σε συνδυασμό 

με συγκεκριμένες πολιτικές του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η 

σύμπτωση θα ενέτεινε τη σύγχυση αλλά και την ασάφεια του όρου «κοινωνία των 

πολιτών» σε περίπτωση που τελικά υιοθετούταν ως αναλυτική κατηγορία. Αντίθετα, η 

μελέτη των τοπικών στρατευμένων χρήσεων της «κοινωνίας των πολιτών» υπήρξε πολύ 

αποδοτική για την αναλυτική διαδικασία. 

Στην παρούσα μελέτη, η χρήση της αναλυτικής κατηγορίας της «δημόσιας 

σφαίρας» αποδεικνύεται πολύ πιο λειτουργική, επειδή φαίνεται να εξυπηρετεί αυτή τη 

λεπτή ισορροπία μεταξύ «–ητικών» αναλυτικών κατηγοριών του παρατηρητή και «-

                                                      

14 Ο Jon Mitchell χρησιμοποιεί την αναλυτική κατηγορία της «δημόσιας σφαίρας» στην ανθρωπολογική του 
έρευνα για τις ταυτότητες στο νησί της Μάλτας. Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη δημιουργικού αναστοχασμού 
πάνω σε αυτήν την αναλυτική κατηγορία, εισάγοντας αντίστοιχα τις οπτικές του Craig Calhoun και του Arjun 
Appadurai, και σημειώνοντας την πολλαπλότητα των εκφάνσεων της δημόσιας σφαίρας, δηλαδή τη 
δυνητική ύπαρξη «πολλών» δημοσίων σφαιρών (Mitchell 2002: 17-20). 
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ημικών» τοπικών κατηγοριών κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας. Η έννοια 

της «δημόσιας σφαίρας» φαινόταν να απαντάει στη ζωντανή πραγματικότητα του 

πεδίου αλλά και τους τρόπους συγκρότησης της τοπικής δράσης. Η κατηγορία του 

«δημοσίου» γενικότερα είχε μια ιδιαίτερη δυναμική στη δράση και τις αναπαραστάσεις 

των κοινωνικών υποκειμένων, ενώ το παιχνίδι της «δημοσιότητας» αποτελούσε μια 

πραγματική έγνοια. Τα κοινωνικά υποκείμενα στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα, είτε 

ήταν δηλωμένα «πολιτικοί» ή όχι, συμμετείχαν σε αυτή τη σφαίρα δημοσίων δράσεων, 

δηλαδή σε αυτό το ρευστό σύνολο πρακτικών, τόπων και λόγων που, μέσα από την 

ορατότητά τους, διακρίνονται από το ανεπίσημο επίπεδο των διαπροσωπικών 

σχέσεων και αφορούν στην έννοια του «κοινού καλού» (επίσης Calhoun 1992, Fraser 

1992). Στην παρούσα μελέτη, αυτοί οι συνομιλητές ορίζονται ως φορείς 

«δημοσιότητας(publicity)», η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια μορφή κεφαλαίου και 

συνίσταται στις διαφοροποιημένες δυνατότητες συμμετοχής στη «δημόσια σφαίρα», 

διαχείρισης των κανονιστικών αντιλήψεων περί «δημόσιου» (Fraser 2004) και 

συγκρότησης των λόγων και των δράσεων του κάθε κοινωνικού υποκειμένου ως 

«δημόσιων» - σε αντιδιαστολή με τη μερικότητα των «ιδιωτικών» πρακτικών ή των 

ατομικών συμφερόντων. 

Σε κάθε περίπτωση, η «δημόσια σφαίρα» ή το «δημόσιο» γενικότερα είναι 

αναλυτικές κατηγορίες που παραπέμπουν στην ιθαγενή κατηγοριοποίηση της 

κοινωνικής δράσης, ενώ παράλληλα αποτελούν και κατηγορίες προς έρευνα και 

αποδόμηση. Η φυσικοποίηση και η πρακτική επιτέλεση των διακρίσεων «δημόσιου»-

«ιδιωτικού» ή «πολιτικού»-«μη πολιτικού» δεν αναιρεί ότι πρόκειται για ιστορικά προϊόντα, 

με συγκεκριμένες ιδεολογικές διαστάσεις (Gledhill 2000: 12). Όπως και στην περίπτωση 

της «κοινωνίας των πολιτών», στη χάραξή τους αποτυπώνονται μακρόχρονες 

διαδικασίες θεσμοποίησης εξουσιών και νομιμοποίησης ανισοτήτων και ηγεμονιών. 

Χαρακτηριστικά, η Nancy Fraser σημειώνει την ανάγκη κριτικής επισκόπησης «των 

όρων «δημόσιο» και «ιδιωτικό». Αυτοί οι όροι εξάλλου, δεν είναι απλά απευθείας 

ταξινομήσεις κοινωνικών σφαιρών˙ είναι πολιτισμικές κατηγοριοποιήσεις και ρητορικές 

ετικέτες. Στον πολιτικό λόγο αποτελούν δυνατούς όρους που χρησιμοποιούνται συχνά 

για να απονομιμοποιήσουν κάποια συμφέροντα, κάποιες απόψεις και κάποια θέματα 

και να εξυψώσουν κάποια άλλα» (Fraser 1992: 131). Ο ορισμός του λεγόμενου «κοινού 

καλού» ή «γενικού συμφέροντος» προκύπτει από πολυποίκιλους συσχετισμούς 

δυνάμεων που δεν αποτυπώνονται κατ’ ανάγκη με δημόσιο τρόπο. 

Κατ’ επέκταση, η «δημόσια σφαίρα», ως αναλυτική ετεροκαθοριζόμενη 

ταξινομική κατηγορία του ακαδημαϊκού λόγου φέρει περιορισμούς. Η ανθρωπολογική 

προσέγγιση καλείται να αποδομήσει και να ιστορικοποιήσει τα θεωρούμενα 
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αδιαπέραστα όρια «δημόσιου»-«ιδιωτικού», σε μια προσπάθεια ανάδειξης υπαρκτών 

αλλά άρρητων δράσεων, συσχετίσεων και πραγματικοτήτων πέρα από την 

κανονιστική και μανιχαϊστική διάκριση μεταξύ «δημόσιου» και «ιδιωτικού».  

Ο Jürgen Habermas δέχθηκε κριτική επειδή προσδιόρισε τη «δημόσια σφαίρα» 

ως ένα αξιολογικά φορτισμένο μοντέλο, χωρίς να αναλύσει τις δυναμικές σχέσεις 

ταξικού και έμφυλου αποκλεισμού και ανταγωνισμού μέσα από τις οποίες προέκυπτε 

(Calhoun 1992: 38, 39). Πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό στηρίχτηκε και η κριτική 

του Pierre Bourdieu στη «δημόσια σφαίρα» του Jürgen Habermas. Ο ίδιος προέτρεπε 

να σχετικοποιείται κοινωνικά και να αποδομείται κριτικά η κάθε σχηματοποίηση, ειδικά 

στο βαθμό που αυτή συμβάλλει στην παραγνώριση συγκεκριμένων σχέσεων 

εξουσίας. Ο Pierre Bourdieu τόνιζε τον κίνδυνο που εμπεριέχει η προσέγγιση του Jürgen 

Habermas, δηλαδή αυτόν της αποπολιτικοποίησης των δημόσιων δράσεων και της 

μετατροπής τους σε αποπολιτικοποιημένες σχέσεις επικοινωνίας (Bourdieu 1997: 97, 

επίσης Crossley 2004). Με αυτόν τον τρόπο, η όποια έρευνα δυστυχώς θα 

εγκλωβιζόταν σε λογοκεντρικά πλαίσια, ενώ θα παραγνωριζόταν οι κοινωνικές 

συνθήκες συγκρότησης του κάθε λόγου αλλά και οι κοινωνικές συνθήκες που 

καθορίζουν τη δυναμική του. Αντίθετα, για τον Pierre Bourdieu, η όποια μελέτη των 

δημόσιων πρακτικών θα έπρεπε να συνδυάζεται με τη δεδομένη συγκρότηση της κάθε 

σφαίρας και τη σχέση της με τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών θέσεων και 

διαδικασιών (Thompson 2001: 47).  

Κατ’ επέκταση, μια τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει μια κριτική και δισυπόστατη 

χρήση της «δημόσιας σφαίρας» και του «δημόσιου λόγου», τόσο ως αναλυτικές 

κατηγορίες όσο και ως αντικείμενα προς έρευνα και αποδόμηση. Εξάλλου, 

παρακολουθώντας κανείς τοπικά δημόσια συμβάντα μπορεί να αντιληφθεί τη σχετική 

δυναμική των όποιων δημόσιων λεκτικών αντιπαραθέσεων. Για παράδειγμα, ο James 

Scott κατέγραψε στην έρευνά του σε ένα χωριό της Μαλαισίας τη συνύπαρξη 

διαφορετικών πεδίων επικοινωνίας, επισήμων και ανεπίσημων, κυρίαρχων και 

κυριαρχούμενων, όπου τα επίσημα νοήματα, οι τυπικότητες και οι φαινομενικά «γενικά 

αποδεκτές» ιδέες μπορούσαν να αντιστρέφονται ή να απορρίπτονται μέσα στην 

ασφάλεια της παρέας ομοϊδεατών (Scott 1985: 25, 286, 287). Για τον James Scott, ένας 

κίνδυνος για την ανθρωπολογική έρευνα είναι ακριβώς ο εγκλωβισμός της στο πεδίο 

των επίσημων αναπαραστάσεων και η συνεπακόλουθη αποσιώπηση των 

ανεπίσημων απόψεων και φωνών, που για τον ίδιο μπορούν να συνιστούν στοιχεία 

αντίστασης. Η διαλεκτική μεταξύ «παρασκηνίου» και «προσκηνίου» έχει ιδιαίτερη 

σημασία, χωρίς βεβαίως να αναιρεί το γεγονός, όπως σημειώνει, ότι ο έλεγχος της 

«δημόσιας σκηνής» -δηλαδή της δυνατότητας οριοθέτησης του «δημόσιου»- είναι ένα 
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πραγματικό διακύβευμα, με άμεσα αποτελέσματα για τη σταθεροποίηση και την 

αναπαραγωγή συγκεκριμένων σχέσεων εξουσίας (Scott 1985: 25, 26, 283). 

Σε κάθε περίπτωση, οι σχέσεις επικοινωνίας αποτελούν πρώτα από όλα «σχέσεις 

εξουσίας, οι οποίες εξαρτώνται, στη μορφή και το περιεχόμενό τους, από τη 

συσσωρευμένη  υλική και συμβολική εξουσία των δρώντων κοινωνικών υποκειμένων 

[agents] (ή των θεσμών) που εμπλέκονται σε αυτές τις σχέσεις και οι οποίες [σχέσεις 

επικοινωνίας] μπορούν να οδηγήσουν, όπως το δώρο ή το πότλατς, στη 

συσσώρευση συμβολικού κεφαλαίου» (Bourdieu 2001: 206, επίσης Scott 1985: 27). 

Σύμφωνα με τον Pierre Bourdieu, οι δυνατότητες των δρώντων κοινωνικών 

υποκειμένων να προβάλλουν δημόσια μια συγκεκριμένη ιδέα, μια νέα ταξινόμηση, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το συμβολικό κεφάλαιό τους (Bourdieu 2001: 156). Ο 

λόγος ή οι ιδέες, τις οποίες ο Pierre Bourdieu ονομάζει «συμβολικές παραγωγές», 

οφείλουν τις όποιες κοινωνικές τους ιδιότητες στη θέση του παραγωγού τους μέσα στο 

ίδιο το πεδίο συμβολικής παραγωγής (Bourdieu 2001: 345). Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να ερμηνευθεί η δυναμική του κάθε λόγου και τα περιθώρια αποδοχής και 

αναγνώρισής του ως κυρίαρχου.15 Σύμφωνα με τον Pierre Bourdieu, αυτό που 

προσδίδει εξουσία στις λέξεις, «εξουσία να διατηρούν την τάξη ή να την ανατρέπουν, 

είναι η πίστη στη νομιμότητα [légitimité] των λέξεων και αυτού που τις προφέρει», μια 

πίστη που δεν παράγεται από τις ίδιες τις λέξεις (Bourdieu 2001: 210). Στη δική μας 

περίπτωση, η επιτελεστική δυνατότητα του κάθε λόγου, όπως για παράδειγμα να 

διατυπώνεται «τι είναι καλό» για τον Έβρο και τη Θράκη, εξαρτιόταν άμεσα από την 

αναγνώριση της εξουσίας του κάθε φορέα δημοσιότητας. Για παράδειγμα, ένας 

υπουργός από την Αθήνα, μια ξένη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας 

επιχειρηματίας, μια δημοσιογράφος, ένας συνδικαλιστής, μια εκπρόσωπος συλλόγου, 

κτλ. είχαν ο καθένας διαφοροποιημένες δυνατότητες να μιλήσουν και να ακουστούν 

λόγω των θεσμικών, αλλά και των κοινωνικών ιδιοτήτων τους. 

Τα πεδία συμβολικής παραγωγής φέρουν ως ένα βαθμό τα δικά τους 

διακυβεύματα, και τους δικούς τους κανόνες, αλλά ταυτόχρονα καλούνται να 

ερμηνευθούν μέσα από την παραγνωρισμένη και απαρνημένη σχέση τους με την 

                                                      

15 Η αναλυτική κατηγορία «λόγος» φαίνεται να αντλεί την αξία και χρησιμότητά της από τα πολλαπλά επίπεδα 
νοημάτων που φέρει, όσο και από τη δυνατότητά της να προκαλεί κριτικά (Lindstrom 2010: 200). Η Δήμητρα 
Γκέφου-Μαδιανού σημειώνει ότι «πρόκειται για μια κατεξοχήν ρευστή και συνεχώς μεταβαλλόμενη έννοια, 
αφού απορρέει κάθε φορά από τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και τον πολιτισμό»(Γκέφου-Μαδιανού 1999: 
401). Στην παρούσα μελέτη, ο «λόγος» εννοιολογείται καταρχάς ως διατύπωση της ομιλίας και πρακτική 
επικοινωνίας που φέρει συγκεκριμένα νοήματα και της οποίας η κοινωνική δύναμη δεν έγκειται μόνο στο 
περιεχόμενό της, αλλά και στις κοινωνικές συνθήκες και τις σχέσεις εξουσίας που καθορίζουν την παραγωγή 
της (Thompson 2001: 18, 20, 47). Αυτή η προσέγγιση μπορεί να αντιπαραβληθεί δημιουργικά και με την 
πολυεπίπεδη εννοιολόγηση του «λόγου» από τον Michel Foucault, τόσο με τη γλωσσική έννοια, όσο και ως 
κυρίαρχο σύστημα γνώσεων και αναπαραστάσεων που καθορίζει τα επίσημα όρια της σκέψης ή της 
δράσης (Lewellen 2009: 289, Hall 2001: 72, επίσης Lindstrom 2010). 



 

 

17 

ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια, ένας βασικός 

προσανατολισμός της έρευνας ήταν η κατανόηση της πολυδιάστατης δράσης και 

πραγματικότητας των κοινωνικών υποκειμένων που συμμετείχαν στην τοπική σφαίρα 

δημοσίων δράσεων. Οι νέες πρακτικές των τοπικών πολιτικών, τα συμφέροντα των 

εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου ή οι σχέσεις εξάρτησης των πολιτιστικών 

συλλόγων, όλα αυτά ήταν στοιχεία που καλούταν να λάβει υπόψη η έρευνα πεδίου. 

Με βάση τα παραπάνω, φάνηκε εξαρχής ότι επρόκειτο για μια έρευνα 

εστιασμένη και περιορισμένη σε συγκεκριμένα δίκτυα σχέσεων. Η δημόσια διάσταση 

των υπό μελέτη δικτύων έκανε σαφές ότι επρόκειτο για δίκτυα και κοινωνικά υποκείμενα 

με πολύπλευρα κυρίαρχες θέσεις στην τοπική κοινωνία, τα οποία δηλαδή συνδύαζαν 

στο πρόσωπό τους διάφορες μορφές κεφαλαίων, όπως χρήματα, κύρος, γνώση και 

γνωριμίες. Η έρευνα ουσιαστικά αποτέλεσε μια έρευνα ποικίλων, πολυεπίπεδων, 

παλιών και καινούργιων δικτύων εξουσίας, στις παρυφές ή και στο επίκεντρο της 

τοπικής δημόσιας σφαίρας.  

Με αυτή την έννοια, η παρούσα μελέτη δύναται να ενταχθεί στο ευρύτερο 

πλαίσιο της ανθρωπολογικής ενασχόλησης με τα κυρίαρχα κοινωνικά δίκτυα εντός 

συγκεκριμένων κοινωνιών και κοινοτήτων. Ξεκινώντας από τη γενικότερη προβληματική 

περί «κυρίαρχης τάξης» (Shore 2002: 2), ο επικρατέστερος πλέον όρος για την ανάλυση 

και την κατανόηση τέτοιων δικτύων σχέσεων είναι αυτός των «ελίτ», ένας όρος που 

χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πολλές ανθρωπολογικές έρευνες (Shore 2002, 

Savage και Williams 2008). Ως ελίτ «μπορούν να χαρακτηριστούν [τα υποκείμενα] που 

καταλαμβάνουν τις θέσεις με την περισσότερη επιρροή ή ρόλους στις σημαντικές 

σφαίρες της κοινωνικής ζωής» (Shore 2002: 4). Αντίστοιχα, για τους Mike Savage και 

Karel Williams, πρόκειται κατά κύριο λόγο για τους «διαμεσολαβητές των οποίων η 

εξουσία επαφίεται στη δυνατότητά τους να συνδέουν και να γεφυρώνουν κενά» (2008: 

4). Τέτοιες προσεγγίσεις και ορισμοί των ελίτ ασφαλώς διαφέρουν, καθώς 

αναδεικνύουν τους διαφορετικούς, αλλά συμπληρωματικούς, ερευνητικούς στόχους 

διαφόρων μελετών. Αν για τον Cris Shore ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πολιτικές ελίτ, ο 

Mike Savage και ο Karel Williams επισημαίνουν την κεντρικότητα των οικονομικών 

χρηματιστικών ελίτ και την ανάγκη συσχέτισής τους με άλλες μορφές ελίτ και εξουσιών. 

Πέρα από αυτές τις αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις, έχει σημασία να γίνει κατανοητό 

ότι η ενασχόληση με τις ελίτ είναι μια ενασχόληση με το συνολικότερο ζήτημα της 

πρακτικής παραγωγής και αναπαραγωγής της εξουσίας, της ανισότητας και της 

ηγεμονίας σε κάθε συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. 

Η μελέτη των τοπικών ελίτ αποτέλεσε ένα ζητούμενο για την έρευνα. Η καταγραφή 

τέτοιων κατεστημένων ή δυνητικών δικτύων εξουσίας συνιστούσε ένα αναπόφευκτο 
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διάβημα για την κατανόηση και την αποδόμηση μιας δημόσιας σφαίρας. Εξάλλου, η 

δημόσια σφαίρα λειτουργεί ως ένας προνομιακός χώρος δράσης αλλά και 

αυτοσυγκρότησης τοπικών ελίτ. Οι ελίτ προκύπτουν καταρχάς μέσα από μια 

πολυδιάστατη διαφοροποίηση κεφαλαίων και προνομίων που συνδυάζει τη στενά 

νοούμενη «υλική» δύναμη, κατά κύριο λόγο το οικονομικό κεφάλαιο, με την παραγωγή 

άλλων κεφαλαίων, όπως είναι το συμβολικό κεφάλαιο, δηλαδή η αναγνώριση και το 

κύρος που τους πιστώνεται από την υπόλοιπη κοινωνία. Η αναγνώριση, ο 

«σεβασμός», όπως σημειώνει ο Michael Herzfeld (Herzfeld στο Shore 2002: 9), είναι 

βασικό στοιχείο για τη συγκρότηση και την καταγραφή ελίτ. Επίσης, ο Marc Abélès 

τονίζει τη σημασία της «επίδειξης» και της συμμετοχής στη «σφαίρα των 

αναπαραστάσεων» για τους φορείς εξουσίας, υπενθυμίζοντας και την άποψη του 

Georges Balandier ότι η εξουσία συγκροτείται «επί σκηνής» (Abélès 1997: 323, επίσης 

Scott 1985: 283). Επομένως, η δημόσια σφαίρα φαίνεται να είναι ένας προνομιακός 

τόπος για μια τέτοια συμβολική συγκρότηση της δράσης των ελίτ, επειδή μεταξύ άλλων 

οικειοποιούνται συμβολικά τη δύναμη της ορατότητας σε αυτήν. Σε μια σφαίρα 

διαφοροποιημένων δημοσίων δράσεων, οι ελίτ είναι οι κατεξοχήν φορείς 

δημοσιότητας.  

Ταυτόχρονα όμως, μαζί με αυτή την ορατότητα υπό το «βλέμμα των άλλων», έχει 

πάντα σημασία να «αναγνωρίζονται μεταξύ τους» τα μέλη του οποιουδήποτε δικτύου 

(Abélès 1989: 101, 102). Καθοριστική σημασία δηλαδή αποκτά και η αίσθηση 

κοινότητας και αυτοαναγνώρισης, κάτι το οποίο φαίνεται να ισχύει και σε περιπτώσεις 

κοινωνικών ομάδων ή δικτύων που είναι αποκλεισμένα από την εξουσία ή τα διάφορα 

κεφάλαια. Όπως επισημαίνει ο Pierre Bourdieu, η εργατική τάξη δεν είναι αυθύπαρκτη ή 

«αντικειμενική» αλλά καλείται να προκύψει μέσα από διαδικασίες συμβολικής 

κατασκευής και αυτοσυγκρότησης (Bourdieu 2001). Παράλληλα με τη μελέτη 

συγκεκριμένων ελίτ που διέτρεχαν τη δημόσια σφαίρα, η έρευνα επικεντρώθηκε και στις 

περιπτώσεις περιθωριοποιημένων ελίτ, ή ακόμα και δικτύων που επιθυμούσαν να 

αυτοπαρουσιάζονται ως «αντι-ελίτ». 

Η προβληματική των σχέσεων εξουσίας και των τρόπων αναπαραγωγής της 

διατρέχει το σύνολο της παρούσας μελέτης. Η έρευνα για τις ελίτ και τις τοπικές μορφές 

εξουσίας παραπέμπει καταρχάς στο ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο της «ηγεμονίας», 

όπως πρωτοτέθηκε από τον Antonio Gramsci. Η χρήση της έννοιας της «ηγεμονίας» 

και η εξέλιξή της την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα οικεία στις μελέτες περί πολιτικής. 

Ουσιαστικά, η έννοια της «ηγεμονίας» αναφέρεται στην ομαλοποίηση και την 

αναπαραγωγή ιεραρχικών και ταξικών σχέσεων μέσω της συναίνεσης και της 

εκούσιας αλλά κυρίως ακούσιας αναπαραγωγής τους εκ μέρους των 
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κυριαρχούμενων υποκειμένων. Ταυτόχρονα, θεωρήθηκε απαραίτητο να προσδιοριστεί 

το πλαίσιο της ηγεμονίας μέσα από την έννοια της συμβολικής κυριαρχίας του Pierre 

Bourdieu, και αντίστοιχα τις έννοιες του habitus και της doxa που τη 

χαρακτηρίζουν(Bourdieu 1980, 2000α, 2000β, 2001).16  

Με βάση αυτή την προσέγγιση, η συναίνεση και η υπαγωγή δεν προκύπτουν 

μόνο από αντιπαραθέσεις ιδεών, αλλά συγκροτούνται πάνω σε μακρόχρονες 

ιστορικές -υλικές και πνευματικές, δηλαδή πρακτικές- διαδικασίες που καταλήγουν να 

διαμορφώνουν κυρίως μέσω της διαπαιδαγώγησης και των πρώτων εμπειριών 

habitus ενσώματα προσαρμοσμένα στην ταξική διαφορά, την υπαγωγή στο κράτος, 

κτλ. Η ηγεμονία δεν προκύπτει ως ένα παιχνίδι ιδεών και λέξεων, αντίθετα φέρει και 

συγκροτείται μέσα από τη διαλεκτική σχέση αντικειμενικού και υποκειμενικού, σώματος 

και σκέψης, κ.ο.κ. Όπως σημείωνε ο Raymond Williams, «είναι ακριβώς μέσα στο 

πλαίσιο της συνολικότητας της διαδικασίας που η έννοια της «ηγεμονίας» υπερβαίνει 

την «ιδεολογία»» (Williams 1994: 298). Η ηγεμονία «είναι ένα βιωμένο διαμορφωτικό 

σύστημα νοημάτων και αξιών οι οποίες, καθώς βιώνονται ως πρακτικές, ενισχύουν 

αμοιβαία η μία την άλλη. Η ηγεμονία λοιπόν, για τους περισσότερους ανθρώπους 

στην κοινωνία, συνιστά μια αίσθηση της πραγματικότητας» (Williams 1994: 299-300, 

επίσης Crehan 2002).17 

Η ηγεμονία συνίσταται στη φυσικοποίηση υλικών σχέσεων και ιδεολογικών 

συστημάτων και στην αναπαραγωγή τους ως υποστασιοποιημένων και α-ιστορικών 

πλαισίων δράσης και σκέψης. Αυτά τα πλαίσια δράσης και σκέψης καθίστανται πλέον 

κοινά τόσο για τους κυρίαρχους, όσο και για τους κυριαρχούμενους. Όπως και στην 

περίπτωση της doxa του Pierre Bourdieu, πρόκειται για τους κοινά αποδεκτούς όρους, 

όρια και αλήθειες του κάθε κοινωνικού πεδίου και της κοινωνικής ζωής γενικότερα 

(επίσης Crehan 2002: 204). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, συγκροτούνται στρατηγικές και 

απόψεις λιγότερο ή περισσότερο συγκλίνουσες, «ορθόδοξες» ή «ετερόδοξες», που 

ωστόσο φέρουν αυτή την αποδοχή κοινής αφετηρίας και κοινής κατάληξης. Μέσα σε 

ένα δεδομένο ηγεμονικό πλαίσιο, οι τρόποι αυτοαναπαράστασης και συμβολικής 

συγκρότησης της δράσης, οι αναπαραστάσεις της κοινότητας, η αίσθηση της 

αποτυχίας ή της επιτυχίας, όλα αυτά φέρουν τον αντίκτυπο της συγκεκριμένης 

οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων. Βεβαίως, η χρήση της έννοιας της «ηγεμονίας» 

                                                      

16 Ο Pierre Bourdieu ορίζει την doxa ως «σύνολο θεμελιωδών πεποιθήσεων που δεν έχουν καν ανάγκη να 
εκφραστούν με τη μορφή ενός δηλωμένου και συνειδητού δόγματος» (Bourdieu 1997: 30). 
17 Ο Pierre Bourdieu πραγματοποιεί μια αντίστοιχη προσέγγιση στο ζήτημα των ιδεών, της ύλης και της 
πράξης, έξω από την παράδοση των θεωριών περί «ηγεμονίας» (Bourdieu 2000α: 234-255). Επίσης, μέσα 
από μια διαφορετική σκοπιά αλλά σε ένα κοινό πλαίσιο, αντίστοιχη είναι και η συμβολή του Παντελή Λέκκα 
για την έννοια της σύγχρονης ιδεολογίας και τη θεώρησή της ως στοιχείο της κοινωνικής πράξης (Λέκκας 
2006: 13-58). 
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θέτει το ζήτημα των ορίων της, δηλαδή πού συγκροτείται η ηγεμονία και πού μπορεί 

κανείς να εντοπίζει λεγόμενες «αντιηγεμονικές πρακτικές», ή, αντιστρόφως, κατά πόσο 

η όποια θεωρούμενη αντίσταση δεν είναι και αυτή μια απλή ηγεμονευόμενη και 

ετερόδοξη στρατηγική. Η ρευστότητα και η αναπαραγωγή της ηγεμονίας ή της 

κυριαρχίας δε σημαίνει μια αέναη και κυκλική αναπαραγωγή μιας ίδιας εξουσίας. 

Καταρχάς, η ιστορική και εθνογραφική έρευνα αναδεικνύουν περιπτώσεις συνολικών 

ρήξεων, οι οποίες προκύπτοντας μέσα από την ίδια την ηγεμονία, καταφέρνουν να 

ανατρέψουν ή φέρουν τη δυναμική να ανατρέψουν πρακτικά υλικές πραγματικότητες, 

σχέσεις, ιδέες και ενσώματα όρια που συνθέτουν ένα ηγεμονικό πλαίσιο δράσης.18 

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να παρεμβληθεί η κριτική του James Scott για τη 

χρήση της «ηγεμονίας». Ο ίδιος σημειώνει ότι πέρα από τις πιο εμφανείς ρήξεις της 

εκάστοτε ηγεμονίας, δηλαδή «πολιτικές» και συνήθως «βίαιες» επαναστάσεις και 

συγκρούσεις, έχει σημασία να λαμβάνονται υπόψη και οι καθημερινές πρακτικές και 

αποσιωπημένες αναπαραστάσεις μεταξύ των κυριαρχούμενων πληθυσμών, που 

συνιστούν μορφές αντίστασης. Με αφετηρία αυτές τις καθημερινές πρακτικές, ο 

James Scott σχετικοποιεί την «παντοδυναμία» και την ιδεολογική κυριαρχία των 

επίσημων αναπαραστάσεων και ταξινομήσεων της κοινωνικής πραγματικότητας, 

ειδικά σε αντιδιαστολή με την έννοια της φυσικοποίησης/ευφημισμού του Pierre 

Bourdieu ή τoν ιδεολογικό ντετερμινισμό των νεομαρξιστών θεωρητικών συνεχιστών 

του Antonio Gramsci (Scott 1985: 317, 322, 323). Ουσιαστικά, τίθεται το ζήτημα αν 

υφίσταται πραγματικά η ηγεμονία, τουλάχιστον με τον τρόπο που συνηθίζεται να 

εννοιολογείται. Η κριτική του James Scott έχει τη σημασία της στο βαθμό που θέτει το 

ζήτημα της ενδελεχούς έρευνας τόσο των «επίσημων» όσο και των «ανεπίσημων» 

λόγων σε μια κοινωνία, δηλαδή της αναγκαίας κριτικής έρευνας και αξιολόγησης κάθε 

φορά του βαθμού και της έντασης στον οποίο όντως η κυρίαρχη κοσμοαντίληψη είναι 

τόσο αναντίρρητη, όσο μεγάλο μέρος κοινωνικών ερευνών θέλουν να διατείνονται.19 

Για τον ίδιο, ανεξάρτητα από τη θεωρούμενη αποτελεσματικότητά τους ή τον αντίκτυπό 

τους, υπάρχουν σε διάφορες ιστορικές περιόδους ανατρεπτικές φωνές μεταξύ των 

κυριαρχούμενων και των φτωχών, τις οποίες κατατάσσει κάπου ανάμεσα στην 

                                                      

18 Ο Pierre Bourdieu αναφέρει χαρακτηριστικά το παράδειγμα της δημιουργίας και της αυτοσυνείδησης της 
εργατικής τάξης σε συνεργασία με αποκλεισμένους και κυριαρχούμενους διανοούμενους, η οποία μέσα από 
μακρόχρονες διαδικασίες αυτοτροποποίησης μπορεί να οδηγήσει και έχει οδηγήσει αντίστοιχα σε συμβολικές 
ρήξεις, καθώς και σε επανοικειοποίηση της φυσικής βίας, της ιδιοκτησίας, της πολιτικής εξουσίας, κτλ. Πέρα 
από τις περιπτώσεις ταξικής ρήξης υπάρχουν βέβαια και τα παραδείγματα εθνοτικής, φυλετικής, 
θρησκευτικής ρήξης, κτλ. Σε κάθε περίπτωση, η χρησιμότητα της ηγεμονίας/συμβολικής κυριαρχίας έγκειται 
πρώτα από όλα στη χρήση της ως μεθοδολογικού ερευνητικού και αναλυτικού εργαλείου κατανόησης της 
δράσης στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών, και όχι στην ανάδειξή του σε ένα α-ιστορικό και θεωρητικό 
σχήμα, όπου ενέχεται ο κίνδυνος αφαίρεσης, κυκλικότητας και ταυτολογίας. 
19 Αυτή η κριτική παρατήρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία τουλάχιστον στην περίπτωση της ανθρωπολογικής 
έρευνας στην Ελλάδα, όπου η διάσταση «δημόσιου» και «ιδιωτικού», «επίσημου» και «ανεπίσημου» λόγου έχει 
επισημανθεί ιδιαίτερα (Herzfeld 1998, επίσης Παπαταξιάρχης 2006). 
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«αντίσταση» ή στην «προϋπόθεση για αντίσταση». Ταυτόχρονα όμως, η επιμονή του 

James Scott στην αποδόμηση της ηγεμονίας φαίνεται να περιορίζει την αναλυτική του 

σκοπιά ακριβώς στο πεδίο της ιδεολογίας – την οποία ουσιαστικά ταυτίζει με την 

ηγεμονία. Με αυτή την έννοια, η αντίσταση ή η ηγεμονία για τον ίδιο συνεχίζουν να 

αποτελούν –σε αντιστοιχία με πολλούς από τους θεωρητικούς τους οποίους κρίνει- ένα 

ζήτημα ιδεών και συνειδήσεως. Προκειμένου να απορρίψει την εικόνα ηγεμονίας της 

εκάστοτε κυρίαρχης τάξης –ενδεχομένως σε αντιπαραβολή με την πράγματι 

απαισιόδοξη και σχεδόν «κυκλική» λογική πολλών θεωρητικών της «ηγεμονίας»-, 

φαίνεται να αφήνει σε μεγάλο βαθμό εκτός της εννοιολόγησης της ηγεμονίας το 

«μονότονο καταναγκασμό των οικονομικών σχέσεων» (Marx στο Scott 1985: 246), τον 

οποίον κατά τα άλλα καταγράφει εκτενώς και ιδιαίτερα επιτυχημένα στην εθνογραφία 

του. Όπως ήδη σημειώθηκε, αυτή ακριβώς η λανθάνουσα πραγματικότητα των 

οικονομικών σχέσεων, η οποία στην παρούσα έρευνα αποδίδεται με την έννοια της 

«υλικότητας», φαίνεται να αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο για το εκάστοτε ηγεμονικό 

πλαίσιο, τροφοδοτώντας την υπαγωγή των κυριαρχούμενων τάξεων και τη σχετική 

οριοθέτηση των ιδεών και των λόγων μέσα από την έννοια του «ρεαλισμού» –ειδικά στη 

χρονική συγκυρία της παγκόσμιας επικράτησης του καπιταλισμού. Επιπλέον, μέσα 

από αυτήν την προσέγγιση της υλικότητας προστίθεται και το κρίσιμο ζήτημα της 

ενσώματης διαμόρφωσης των habitus, η οποία ως ένα βαθμό οριοθετεί τους τρόπους 

συγκρότησης των υποκειμενικοτήτων και της κοινωνικής δράσης, προδίδοντας πολλές 

φορές τη συνειδητή δράση και την ίδια την ιδεολογία των κοινωνικών υποκειμένων, 

μέσα από αντανακλαστικά και συναισθήματα ντροπής, φόβου, νομιμοφροσύνης, τα 

οποία επικοινωνούν άμεσα με το βιωμένο πραγματισμό και ρεαλισμό της υλικότητας. Η 

προσέγγιση των εννοιών της «ηγεμονίας», της «συμβολικής κυριαρχίας» ή της 

«αντίστασης» προϋποθέτουν προσεκτική και πολυδιάστατη χρήση, ειδικότερα στη 

λογική μιας ενιαίας προσέγγισης των πρακτικών, πέρα από την προτεραιότητα επί των 

«ιδεών», του «σώματος», της «ύλης» ή της «αποτελεσματικότητας». 

Τέλος, να σημειωθεί ότι μια τέτοια θεώρηση των κοινωνικών διαδικασιών θέτει 

τόσο το ζήτημα της μακράς διάρκειας, δηλαδή του παρελθόντος ενσωματωμένου στο 

παρόν, αλλά και το ζήτημα των διαφόρων επιπέδων ηγεμονίας που λειτουργούν ως 

ένα ιδιαίτερα επιτακτικό πλαίσιο δράσης για τους τοπικούς φορείς δημοσιότητας. Με 

άλλα λόγια, έχει σημασία το πώς ιστορικά συγκροτημένοι τρόποι δράσης και σκέψης 

αναπαράγονται υλικά και συμβολικά στο σήμερα, ή αντίθετα, πώς αυτοί οι ιστορικά 

συγκροτημένοι τρόποι μπορεί να βρεθούν σε μια σχέση διάστασης με την 

επιτακτικότητα του παρόντος και τις νέες ιδεολογικές και υλικές συνθήκες, οι οποίες σε 

μεγάλο βαθμό παράγονται υπερτοπικά. 
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Η μεθοδολογία της έρευνας πεδίου 

Η βασική έρευνα στον Έβρο διεξήχθη από το Νοέμβριο του 2005 μέχρι και το Μάιο του 

2007, με συμπληρωματικές αποστολές μέσα στο 2008 και 2009. Το σημείο αναφοράς 

γύρω από το οποίο συγκροτήθηκε αρχικά η έρευνα ήταν η τοπική πολιτική σκηνή. Έγινε 

προσπάθεια να δοθεί βαρύτητα στις νέες πρακτικές που προέκυπταν από τη σχέση 

του τοπικού πολιτικού πεδίου με το κεντρικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιες 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα διασυνοριακά 

δίκτυα και οι αναπτυξιακές εταιρείες. Στην πορεία, οδηγήθηκα σε μια πιο διευρυμένη 

θεώρηση των δημόσιων δράσεων στον Έβρο, περιλαμβάνοντας στην έρευνα πεδίου 

δράσεις από το χώρο των πολιτιστικών συλλόγων ή και τον κόσμο της οικονομικής 

δραστηριότητας. Αυτός ο ερευνητικός προσανατολισμός συνδεόταν και με μια 

αντίστοιχη αναλυτική διαφοροποίηση, όταν ύστερα και από συμβουλή της 

επιβλέπουσας καθηγήτριάς μου, πέρασα από μια δομολειτουργική προσέγγιση της 

έρευνας σε μια πιο δόκιμη και πιο δυναμική κατανόηση των διαδρομών της εξουσίας 

στην τοπική δημόσια σφαίρα. 

Η μεθοδολογία που ακολούθησα συνίστατο σε ένα συνδυασμό των κλασικών 

εθνογραφικών μεθόδων της συνομιλίας και της συμμετοχικής παρατήρησης με την 

έρευνα γραπτών πηγών: κυρίως του τοπικού Τύπου, αρχείων, εκδόσεων και άλλου 

προσωπικού ή συλλογικού υλικού.  

Το βασικό κομμάτι της έρευνας περιλάμβανε ανοιχτές συνομιλίες με συγκεκριμένα 

πρόσωπα. Επρόκειτο στην πλειοψηφία τους για φορείς δημοσιότητας, είτε 

κατεστημένους, είτε εναλλακτικούς. Οι αντιπαραθέσεις, οι ανταγωνισμοί και τα κρίσιμα 

ζητήματα που προέκυπταν απλόχερα κατά την παρουσία μου στο πεδίο 

τροφοδοτούσαν την επιλογή συνομιλητών και παραδειγμάτων προς έρευνα. Προς το 

τέλος της έρευνας πεδίου, κάποιοι από τους αρχικούς συνομιλητές λειτουργούσαν ως 

βασικοί πληροφορητές, καθώς μέσα από συζητήσεις μαζί τους μπορούσα να 

επικαιροποιώ κάποια δεδομένα και να αναστοχάζομαι για το πεδίο προβαίνοντας στις 

απαραίτητες συμπληρωματικές αποστολές. 

Πραγματοποίησα ανοιχτές συνομιλίες με 40 συνομιλητές.20 Κατά μέσο όρο 

διαρκούσαν 1 ώρα. Από αυτές, χρησιμοποίησα μαγνητόφωνο στις 25, ενώ στις 

υπόλοιπες βασίστηκα σε γραπτές σημειώσεις. Όλες οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν 

                                                      

20 Σε αυτήν την κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι πολυάριθμες αλλά ως επί το πλείστον σχετικά σύντομες 
και αποσπασματικές συνομιλίες και συναντήσεις με διάφορους άλλους συνομιλητές, κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχικής παρατήρησης σε δημόσια συμβάντα ή και γενικότερα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου 
στον Έβρο. Αυτές οι συνομιλίες αποτέλεσαν μια επιπλέον πηγή εθνογραφικού υλικού αλλά είναι δύσκολο να 
απαριθμηθούν, δεδομένου ότι διαφέρουν σε μέγεθος και βαρύτητα μεταξύ τους, αλλά και προς τις 
παραπάνω προσδιορισμένες ανοιχτές συνομιλίες.  
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στον Έβρο, εκτός από 4 συνομιλίες στη Θεσσαλονίκη, 2 στη Ροδόπη και 2 στην Αθήνα. 

Πέρα από τις αρχικές 40 συνομιλίες, στην πορεία συναντήθηκα ξανά με αρκετούς από 

τους αρχικούς συνομιλητές μου. Αυτές οι συμπληρωματικές συνομιλίες είναι δύσκολο 

να ποσοτικοποιηθούν. Είχαν πολλές φορές μια πιο αποσπασματική δομή. Όλες οι 

περαιτέρω συνομιλίες γινόταν χωρίς τη χρήση μαγνητοφώνου. Τρεις συνομιλητές μου, 

ένας από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και δύο από το χώρο των πολιτιστικών 

συλλόγων, «έγιναν» βασικοί πληροφορητές στην πορεία της έρευνάς μου.21 

Η επιλογή των συνομιλητών προέκυψε με βάση κάποιες συγκεκριμένες 

«περιπτώσεις μελέτης». Επέλεξα να επικεντρωθώ σε δυο αναπτυξιακές εταιρείες, μια 

στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και μια σε αγροτική περιοχή του νότιου Έβρου, 

προκειμένου να αναδείξω τη νέα λογική διαχειριστικότητας στον Έβρο, την επίδραση 

των ευρωπαϊκών πολιτικών και την απαρνημένη υλικότητα της τοπικής δημόσιας 

δράσης.22 Η πρώτη προέκυψε λόγω της εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού προγράμματος 

προώθησης της «επιχειρηματικότητας», σε άμεση συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Η δεύτερη, η οποία στην παρούσα μελέτη ονομάζεται «ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ», 

ξεχώριζε στις αφηγήσεις πολλών συνομιλητών ως η «πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή» 

του Έβρου, δεδομένου ότι είχε καταστεί ουσιαστικά ο μόνιμος τοπικός διαχειριστής της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER, η οποία συνεπαγόταν σημαντικούς υλικούς 

πόρους. Σε αντιστοιχία με την έρευνα στις αναπτυξιακές εταιρείες, επικεντρώθηκα και 

στα λεγόμενα δίκτυα διασυνοριακής συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην 

περιοχή του Έβρου και της Ροδόπης υπήρχαν 4 τέτοια δίκτυα. Συνομίλησα με 

πολιτικούς υπεύθυνους και στελέχη από το κάθε δίκτυο, καλύπτοντας κατά κάποιο 

τρόπο όλο το φάσμα των πρακτικών «διασυνοριακής συνεργασίας». Σε μεγάλο 

βαθμό, οι πολιτικοί υπεύθυνοι αυτών των δικτύων ήταν ακόμα ή είχαν διατελέσει 

παλιότερα πολιτικοί υπεύθυνοι των δυο αναπτυξιακών εταιρειών που ήδη 

αναφέρθηκαν. Ταυτόχρονα, αυτά τα δίκτυα φαινόταν να λειτουργούν εν μέρει και τα 

ίδια ως αναπτυξιακές εταιρείες. 6 συνομιλητές εργάζονταν σε αυτές τις αναπτυξιακές 

εταιρείες και διασυνοριακά δίκτυα, ή αντίστοιχα σε σχετικούς και άμεσα συνδεόμενους 

                                                      

21 Οι χώροι στους οποίους εστίασα την εθνογραφική έρευνά μου ποικίλαν: αναπτυξιακές εταιρείες, κομματικά 
γραφεία, θεσμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικοί σύλλογοι, πατριωτικές συλλογικότητες, κ.α. 
Ακολουθώντας την προτροπή του Marc Abélès περί μιας ρευστής, δυναμικής και πολυεπίπεδης 
εθνογραφικής έρευνας στη δημόσια σφαίρα (Abélès 1997) διαμόρφωσα το εθνογραφικό μου εγχείρημα 
επιμένοντας ιδιαίτερα στη διασύνδεση ποικίλων και χωρικά διαφοροποιημένων υποκειμένων, λόγων και 
δικτύων δράσης. 
22 Η έρευνα στην τοπική επίδραση και διαχείριση των ευρωπαϊκών πολιτικών συνδέεται αναπόφευκτα με την 
έρευνα σε αυτές τις αναπτυξιακές εταιρείες, τόσο στην περίπτωση του Έβρου, όσο και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας. Για παράδειγμα, ο Χρήστος Παρασκευόπουλος σημειώνει για την περιοχή των νησιών του Αιγαίου 
την άμεση συσχέτιση τέτοιων νέων δομών με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις 
(Paraskevopoulos 2001: 109, 110). 
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τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.23 3 συνομιλητές ήταν παλιοί ή εν ενεργεία πολιτικοί 

υπεύθυνοι αυτών των θεσμών, ενώ ήταν προσκείμενοι στο εκσυγχρονιστικό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

και συμμετείχαν σε ένα ανεπίσημο δίκτυο συνεργασίας. Η δημόσια αντιπαράθεσή τους 

με φορείς του ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1990 με προσανατόλισε αντίστοιχα σε συνομιλίες με 3 βασικούς συντελεστές 

εκείνου του ρεύματος, οι οποίοι είχαν παλιότερα συμμετοχή στην εθνική πολιτική σκηνή 

και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, επιλέχθηκαν ως συνομιλητές άλλοι 5 πολιτικοί 

και παράγοντες από το χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεδομένης της παλιότερης επιφυλακτικής 

τοποθέτησής τους εν μέσω των ανταγωνισμών μεταξύ «Πολυκεντρικών» και 

«εκσυγχρονιστών», αλλά και της συμμετοχής τους σε αντίστοιχες αναπτυξιακές 

εταιρείες ή και διασυνοριακές πρωτοβουλίες. 

Παραπέρα, πραγματοποιήθηκαν άλλες 4 συνομιλίες με πολιτικούς 

προσκείμενους στην ευρύτερη τοπική δεξιά, δηλαδή τη Ν.Δ. και το ΛΑ.Ο.Σ., οι οποίοι 

συνδέονταν με τα παραπάνω ζητήματα. Συγκεκριμένα, οι 2 εκπρόσωποι του ΛΑ.Ο.Σ. 

επιλέχθηκαν λόγω της επιδεικτικής εμπλοκής τους σε «αντιδιασυνοριακές» δημόσιες 

δράσεις. 

Μια άλλη βασική «περίπτωση μελέτης» με βάση την οποία επέλεξα μεγάλο μέρος 

των συνομιλητών μου ήταν οι τοπικές πολιτιστικές δράσεις, δηλαδή οι πολιτιστικοί 

σύλλογοι ή και οι πιο πρόσφατες Μ.Κ.Ο. Ο ενιαίος φορέας των συλλόγων του Έβρου, 

ο οποίος στην παρούσα έρευνα ονομάζεται «Ομοσπονδία Πολιτισμού Έβρου», 

αποτέλεσε τη βασική «περίπτωση μελέτης», καθώς εντός της Ομοσπονδίας αυτής είχαν 

διεξαχθεί παλιότερα και διεξάγονταν ακόμα έντονοι ανταγωνισμοί αναφορικά με την 

εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την πραγματοποίηση διασυνοριακών 

συνεργασιών με βουλγαρικούς και τουρκικούς φορείς. Δηλαδή, αυτή η Ομοσπονδία, 

διαμέσου του παρελθόντος αλλά και του παρόντος της, αποτελούσε ένα χρήσιμο 

παράδειγμα, το οποίο απέδιδε συνολικότερες αλλαγές στις δημόσιες πρακτικές στον 

Έβρο, σε αντιστοιχία με τις «στενά νοούμενες» πολιτικές δράσεις. Συνομίλησα με 13 

παλιότερα ή νυν μέλη πολιτιστικών συλλόγων, οι περισσότεροι από τους οποίους 

σχετίζονταν με την Ομοσπονδία. Κάποιοι είχαν ανοιχτή πολιτική δράση ή συμμετείχαν 

και σε αναπτυξιακές εταιρείες. Η επιλογή των συνομιλητών έγινε με βάση τους 

ανταγωνισμούς και τα δίκτυα σχέσεων που κατέγραφα στην πορεία της έρευνας. Από 

τους 13 συνομιλητές, 4 εντάσσονταν στην παλιά ιδρυτική ομάδα της Ομοσπονδίας, 2 

                                                      

23 Η παρούσα κατανομή συνομιλητών με βάση την κάθε «περίπτωση μελέτης» είναι σχηματική και έχει τα όρια 
της, καθώς η επιλογή ενός συνομιλητή μπορούσε να αφορά ταυτόχρονα στην παλιότερη «αντι-
εκσυγχρονιστική» και πατριωτική πολιτική του δράση, τη συμμετοχή του σε μια αναπτυξιακή εταιρεία, την 
εμπλοκή του σε διασυνοριακές συνεργασίες, τη συμμετοχή του στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών, τη 
συμμετοχή του στους πολιτιστικούς συλλόγους, κτλ. 
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αποτελούσαν εκπρόσωπους της διοίκησης της Ομοσπονδίας κατά την έρευνα πεδίου, 

μια συνομιλήτρια επιλέχθηκε λόγω της έμπρακτης συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα EQUAL και 4 συνομιλητές ήταν μέρος της λεγόμενης «αντιπολίτευσης» 

εντός της Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια, ένας συνομιλητής επιλέχθηκε λόγω της κριτικής 

στάσης του απέναντι στη διοίκηση της Ομοσπονδίας αλλά και απέναντι στη λεγόμενη 

«αντιπολίτευση» και ένας άλλος συνομιλητής επιλέχθηκε λόγω της πρόσφατης 

συμμετοχής τους σε μια νέα Μ.Κ.Ο. 

Επιπλέον πραγματοποίησα συνομιλίες με 4 παλιότερα μέλη συλλόγων εκτός 

Θράκης, εκ των οποίων 2 συνομιλήτριές μου προέρχονταν από το χώρο των 

αριστερών συλλόγων της πρώιμης μεταπολίτευσης και 2 συνομιλητές από συλλόγους 

απόδημων Θρακιωτών συντηρητικού προσανατολισμού. Αυτές οι 4 συνομιλίες 

πραγματοποιήθηκαν στη λογική καταγραφής της σχέσης των πολιτιστικών συλλόγων 

του Έβρου με υπερτοπικά δίκτυα διαχείρισης του πολιτισμού και του πατριωτισμού, 

στην αριστερή ή συντηρητική εκδοχή του. 

Τέλος, 2 συνομιλητές μου ήταν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Τους 

ενέταξα στην έρευνα, αποδίδοντας κατά κάποιο τρόπο τη λανθάνουσα 

«κορπορατιστική» δομή της τοπικής δημόσιας σφαίρας, αλλά και παρακολουθώντας 

την εμπλοκή των επιχειρηματιών στους ανταγωνισμούς περί ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης. Μάλιστα, ένας εκ των δυο συνομιλητών επιλέχθηκε ακριβώς λόγω της –

σπάνιας στον Έβρο- προσωπικής εμπειρίας του στις επιχειρηματικές συνεργασίες με 

τούρκους εταίρους.24 

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν μια σειρά ζητημάτων. Καταρχάς, συνδυάζονται 

βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών σε ιστορίες ζωής και καταγράφονται οι 

διάφορες πρακτικές τους. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετούνται ο δημόσιος λόγος και η 

ευρύτερη δημόσια δράση του καθενός μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο 

και γίνεται κατανοητή η ιδιαίτερη διαφοροποιημένη λογική τους. Κατά δεύτερο λόγο, οι 

συνομιλίες αποτελούν μια συνεχή πηγή πραγματολογικού υλικού, το οποίο φρόντιζα 

να ενισχύω διαλογικά τόσο μέσα από άλλες συνομιλίες, όπως για παράδειγμα 

συνομιλίες ανταγωνιζόμενων δικτύων, όσο και μέσα από γραπτές πηγές. 

Επιπρόσθετα, η συμμετοχική παρατήρηση σε διάφορα δημόσια συμβάντα, ειδικά 

σε όσα διαπραγματεύονταν κρίσιμα ζητήματα και ήταν περιστάσεις αντιπαραθέσεων 

και κρίσεων, μου επέτρεπε να επεκτείνω αυτό το πραγματολογικό υλικό και να 

                                                      

24 Να σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία τους οι παραπάνω συνομιλητές –πολιτικοί, μέλη πολιτιστικών 
συλλόγων, επιχειρηματίες- είχαν εμπλακεί άμεσα και στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών, ένα δημόσιο συμβάν 
στο οποίο αποτυπωνόταν η εκάστοτε κυρίαρχη εκδοχή του ελληνικού εθνικισμού για τη Θράκη. Ένα επιπλέον 
κριτήριο για την επιλογή συνομιλητών ήταν ακριβώς και αυτή η εμπειρία τους. 
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επιχειρήσω μια ρήξη με το συχνά τυποποιημένο και εξωραϊσμένο λόγο πολλών 

συνομιλητών. Οι περισσότερες πρακτικές που κατέγραφα στην έρευνα πεδίου ήταν 

ουσιαστικά διαμεσολαβημένες αφηγήσεις πρακτικών, και γι’ αυτό τέτοια δημόσια 

συμβάντα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, ως συμβάντα-περιστάσεις στις οποίες η 

τυχαιότητα της επιτόπιας έρευνας μου επέτρεπε να παραβρεθώ.25 Μου δόθηκε η 

ευκαιρία να παρατηρήσω τη δράση και τις πρακτικές των συνομιλητών μου και 

γενικότερα των τοπικών φορέων δημοσιότητας στα πλαίσια δημοσίων συμβάντων 

όπως ήταν γενικές συνελεύσεις πολιτιστικών συλλόγων, δημοτικά και νομαρχιακά 

συμβούλια ή τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών. Ήταν αυτά που μου έδιναν την ευκαιρία 

να εμπλουτίσω την παρατήρησή μου βιωματικά και να σχετικοποιήσω όσο το δυνατό 

την «υπερσυσσώρευση» λόγων.  

Ίσως το πιο δύσκολο στοιχείο της επιτόπιας έρευνας να ήταν ακριβώς η 

υπέρβαση της απλής αναπαραγωγής νοημάτων και επίσημων αναπαραστάσεων που 

μπορεί να εγκλώβιζαν την ανάλυση σε λογοκεντρικά πλαίσια. Ο κάθε φορέας 

δημοσιότητας φρόντιζε να παραμένει ως τέτοιος απέναντί μου, απορρίπτοντας την 

όποια υπόνοια ιδιωτικότητας, πρακτικής, συμφέροντος και προβλήματος. Εξάλλου, 

πάρα πολλοί από τους συνομιλητές μου, ειδικά οι πολιτικοί, ήταν επαγγελματίες του 

δημόσιου λόγου και ήξεραν πολύ καλά «τι να πουν» και «τι να μην πουν». Πολύ 

περισσότερο, ήξεραν πολύ καλά πως να βάλουν στη θέση του όποιον έδειχνε 

ενδιαφέρον να παρατηρήσει τις ιδιωτικές πρακτικές που συνδέονταν με τη δημόσια 

δράση τους. Για παράδειγμα, ένας τοπικός πλειονοτικός αιρετός, ο οποίος ήταν 

γνωστός για τις διασυνοριακές του πρωτοβουλίες, επρόκειτο να επισκεφτεί κάποιους 

τούρκους πολιτικούς του φίλους στην Ανατολική Θράκη με την ευκαιρία εορτασμών. 

Στην ερώτησή μου αν θα μπορούσα να τον συνοδέψω εκεί, αρνήθηκε και φρόντισε να 

ξεκαθαρίσει ότι αυτές οι επισκέψεις ήταν «ιδιωτικές», διαφορετικές από όλες τις άλλες 

«δημόσιες» παρουσίες του στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία.  

Ωστόσο, στην πορεία, κάποιοι συνομιλητές έδειχναν διάθεση να σχετικοποιούν 

την επίσημη διάσταση της δράσης τους και να μου μιλάνε πέρα από τυποποιημένα 

πλαίσια. Συνήθως έκαναν επίκληση του «δημοσιογραφικού» off the record, λέγοντας 

«αυτό μην το γράψεις». Η σημαντική διάκριση ανάμεσα σε «επώνυμα» και «ανώνυμα» 

λόγια μαρτυρούσε τη δυναμική της διάκρισης «δημόσιου» και «ιδιωτικού», και, κατ’ 

                                                      

25 Ο George Marcus σημειώνει ότι «για τον εθνογράφο πολλά εξαρτώνται από την εύνοια της τύχης και την 
ευκαιρία– πού και πότε ο εθνογράφος βρισκόταν ως προς το κάθε γεγονός» (Marcus 1986: 189, επίσης 
Clifford 1986: 7). 
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επέκταση, ανάμεσα στο τι λέγεται και τι αποκρύπτεται, τι δηλώνεται ρητά και τι 

αποσιωπάται εντέχνως.26 

Η παράκληση του off the record και της ανωνυμίας ήταν το πιο φανερό σημάδι 

της έγνοιάς τους να μην προξενήσουν οποιοδήποτε ρήγμα στη δημόσια εικόνα τους. 

Ταυτόχρονα όμως, αυτή η χρήση εκ μέρους τους της ανώνυμης και ανεπίσημης 

συνομιλίας ήταν ιδιαίτερα λειτουργική για την εθνογραφική παρατήρηση. Από τη 

στιγμή που αυτό το θέμα απασχολούσε τους συνομιλητές μου, κατάλαβα ότι είχε 

σημασία εξαρχής να τους κάνω σαφές ότι θα πραγματευόμουν το πραγματολογικό 

υλικό με ανώνυμο τρόπο στο κείμενό μου, όπως και τελικά έκανα. Κατάλαβα επίσης ότι 

είχα να κερδίσω περισσότερα εγκαταλείποντας τη μαγνητοφώνηση των συνομιλιών και 

επιμένοντας στην τήρηση γραπτών σημειώσεων.  

Δύο συγκεκριμένοι συνομιλητές δέχτηκαν να μιλήσουν με τον όρο να μην 

κρατάω ούτε γραπτές σημειώσεις. Ουσιαστικά ήθελαν να μου μιλήσουν, να 

συγκροτήσουν μια εικόνα για τον εαυτό τους και να μου μεταδώσουν κάποιες 

εμπειρίες τους, χωρίς όμως αυτό να γίνει δημόσια. Θεώρησα ότι η εκ μέρους τους 

απαγόρευση δε μπορούσε να επεκταθεί και σε μια ανώνυμη χρήση των αφηγήσεών 

τους, και γι’ αυτό χρησιμοποίησα συνειδητά αυτό το υλικό με ανώνυμο και πολύ 

προσεκτικό τρόπο, φροντίζοντας να τηρήσω την επιθυμία τους να μην γράψω αυτά 

που «αυτοί» μου είπαν. 

Πολλοί συνομιλητές μου δεν είχαν πρόβλημα να μιλήσουν δημόσια, αλλά 

ταυτόχρονα αρκετοί άλλοι δίσταζαν να μιλήσουν επώνυμα, ή σε κάποιες περιπτώσεις 

πίστευα και εγώ ο ίδιος ότι η επώνυμη παράθεση κάποιων αφηγήσεων μπορεί να 

δημιουργούσε δυσάρεστες καταστάσεις. Γι’ αυτό προτίμησα να ομογενοποιήσω την 

παράθεση του εθνογραφικού υλικού παρά να αναπαράγω συνομιλητές δύο ειδών, 

δηλαδή «επώνυμους» και «ανώνυμους». Στο κείμενο της παρούσας μελέτης, τα 

ονόματα όλων των συνομιλητών έχουν αλλαχτεί. Οι συνομιλητές αναφέρονται 

ανώνυμα ή με επινοημένα ονόματα, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργικότητα 

της αφήγησης.27 Αντίστοιχα έπραξα και για θεσμούς ή συλλογικότητες, αλλάζοντας τις 

ονομασίες τους με όσο το δυνατόν πιο αναλογικό τρόπο. Για παράδειγμα, 

τροποποίησα την ονομασία του ενιαίου φορέα των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων 

σε «Ομοσπονδία Πολιτισμού Έβρου», και αντίστοιχα το όνομα μιας τοπικής 

                                                      

26 Αυτή η διάκριση μεταξύ ρητού και ανείπωτου δε μπορούσε παρά να προβληματίσει και το άλλο σκέλος της 
συνομιλίας, δηλαδή τον ερευνητή. 
27 Να σημειωθεί ότι αρκετοί συνομιλητές δε ζητούσαν την τήρηση «ανωνυμίας», αντίθετα μάλιστα τόνιζαν ότι 
έλεγαν ό,τι έλεγαν «δημόσια» και «ανοιχτά». Ωστόσο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα 
εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος «ανώνυμης» παράθεσης. Αυτή η σημείωση γίνεται για την αποφυγή 
οποιασδήποτε –άδικης- κατηγορίας «δειλίας» ή «εσκεμμένης ανωνυμίας», εκ μέρους «αντιπάλων» προς τους 
συνομιλητές που συμμετείχαν στην έρευνά μου. 
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αναπτυξιακής εταιρείας σε «ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ», προσπαθώντας να αποδώσω το πνεύμα, 

το ύφος και τις κοινωνικές συνδηλώσεις των πραγματικών ονομασιών. 

Παράλληλα με τις συνομιλίες και τη συμμετοχική παρατήρηση στην τοπική 

δημόσια σφαίρα, κατέφυγα και σε μια εκτεταμένη χρήση του τοπικού Τύπου ως πηγή 

πραγματολογικού υλικού, ιδιαίτερα για τις παλιότερες περιόδους, αλλά και ως πεδίο 

αναπαραστάσεων, νοημάτων και κοινών τόπων (Gupta 2006: 2002). Τα βιβλία και οι 

εκδόσεις που είχαν γραφτεί από τοπικούς φορείς δημοσιότητας αποτέλεσαν επίσης 

μέρος του εθνογραφικού υλικού. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποίησα μια περιορισμένη αρχειακή έρευνα στο αρχείο 

της Ομοσπονδίας Πολιτισμού Έβρου. Η διεξαγωγή αυτής της αρχειακής έρευνας δεν 

ήταν απλή. Την περίοδο εκείνη διεξάγονταν έντονοι ανταγωνισμοί μεταξύ του 

εκλεγμένου διοικητικού συμβουλίου και κάποιων άλλων μελών. Αν και αρχικά είχα 

επιλέξει την περίπτωση αυτής της Ομοσπονδίας λόγω του παλιότερου ανταγωνιστικού 

εθνικιστικού της λόγου, τελικά η έρευνά μου κατέληξε να αφορά και σε αυτές τις 

αντιπαραθέσεις. Το αίτημά  μου να μελετήσω το αρχείο προκάλεσε ιδιαίτερη αμηχανία 

στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτή η αμηχανία αποτυπώθηκε στις αντιφατικές εντολές των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κάποιες μέρες μου επιτράπηκε να δω και να 

κρατήσω σημειώσεις από το αρχείο, ενώ άλλες μέρες μου απαγορεύθηκε η όποια 

πρόσβαση στο αρχείο της Ομοσπονδίας, μαζί με το αίτημα να επιστρέψω ό,τι 

σημείωση είχα κρατήσει. Τελικά, διατυπώθηκε η εντολή να μην περνάω καν από το 

γραφείο. Όπως μπόρεσα να καταλάβω, το αίτημά μου να μελετήσω το αρχείο της 

Ομοσπονδίας κινητοποίησε κάποια μέλη του διοικητικού συμβουλίου στο να 

λειτουργήσουν αμυντικά και να προφυλαχθούν από οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

αποκάλυψη οικονομικής ατασθαλίας ή ιδιοτελούς δράσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Βέβαια, τέτοιες αποκαλύψεις δεν εντάσσονταν στους σκοπούς της 

έρευνάς μου, όπως προσπάθησα -μάλλον μάταια- να δώσω να καταλάβουν. 

Ωστόσο, αυτό το περιστατικό αναδείκνυε χαρακτηριστικά τα προβλήματα που 

δημιουργούσε η κάθε αναφορά στην υλικότητα και την ιδιωτικότητα της δράσης των 

όποιων φορέων δημοσιότητας.28 Ας σημειωθεί ότι χρησιμοποίησα το υλικό που είχα 

αντιγράψει εν γνώσει των υπευθύνων της Ομοσπονδίας.  

Το παράδειγμα αυτής της διένεξης εντός των πολιτιστικών συλλόγων και της 

πρακτικής επίδρασης που είχε στην έρευνα πεδίου δεν είναι μεμονωμένο. Αντίθετα η 

                                                      

28 Ένα μέλος μου εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το αρχείο δε μπορούσε να μου «δοθεί». Πέρα από 
τα «νομικά ζητήματα περί ευθύνης, κτλ.», υπήρχε πρόβλημα και με «την αντιπολίτευση», δηλαδή τα αντίπαλα 
μέλη της Ομοσπονδίας. Αφού με ρώτησε τι σχέση είχα μαζί τους, η ίδια επέμενε να διαβεβαιώσω ότι δε θα 
αναφερθώ δημόσια σε ευαίσθητα ζητήματα του αρχείου, αλλά και ότι δε θα δώσω τίποτα στους αντιπάλους. 
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παρουσία μου στο πεδίο είχε πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς μάλιστα φρόντιζα να 

επικεντρώνομαι σε διάφορους ανταγωνισμούς. Στο πλαίσιο αυτών των 

ανταγωνισμών, ήταν φανερό ότι η παρουσία μου τύχαινε συγκεκριμένης διαχείρισης 

από την κάθε παράταξη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των πολιτιστικών 

συλλόγων, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε δημόσια στην έρευνά μου ως 

μια ακόμα επιτυχία «της» στα πλαίσια της ενίσχυσης και της δημόσιας διάδοσης του 

έργου της Ομοσπονδίας. Στην ίδια λογική, οι πολέμιοι της προέδρου προσπαθούσαν 

να προσανατολίσουν την έρευνά μου στο ζήτημα των προσωπικών ευθυνών και των 

θεωρούμενων οικονομικών ατασθαλιών. Αντίστοιχα, συνομιλώντας με τοπικούς 

πολιτικούς ήταν εμφανής η προσπάθεια πολλών από αυτούς να πλήξουν προσωπικά 

πολιτικούς αντιπάλους μέσα από συγκεκριμένες καταγγελίες, φήμες και αστεία, 

στοιχεία που συνέθεταν κατά κάποιο τρόπο μικρές, καθημερινές «εκτελέσεις 

προσωπικότητας (character assassinations)», όπως τις ονομάζει ο James Scott (Scott 

1985: xvii).   

Γενικότερα, πέρα από τις αναπόφευκτες στρατηγικές επιθυμητής 

αυτοπαρουσίασης, πολλοί συνομιλητές κατανοούσαν την έρευνά μου ως στοιχείο 

κύρους ή δικαίωσης για τη δράση τους. Άλλοι έβλεπαν στο πρόσωπό μου κάποιον 

που θα μπορούσε να αναπαράγει τις καταγγελίες τους και να οξύνει τις όποιες 

αντιπαραθέσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους, ήμουν υποχρεωμένος να τηρώ 

συγκεκριμένες ισορροπίες μεταξύ διαφόρων δικτύων, κάτι το οποίο δεν ήταν πάντα 

πολύ εύκολο. 

Επιλογές γραφής 

Για την παρουσίαση και την ανάλυση του εθνογραφικού υλικού κατέφυγα σε 

συγκεκριμένες «πολιτικές γραφής» (Clifford 1986, Marcus 1986). Αυτές οι επιλογές 

απαντούν στις ιδιαιτερότητες του πεδίου και της έρευνας, καθώς επρόκειτο για ένα 

εθνογραφικό πεδίο με πολυεπίπεδες συνδέσεις υποκειμένων, δράσεων και νοημάτων. 

Η ιστορική διάσταση της έρευνας αποτελούσε μια επιπλέον ιδιαίτερη παράμετρο.  

Η βασική «πολιτική γραφής» που ακολουθώ είναι ο διαχωρισμός της παρούσας 

μελέτης σε 2 μέρη για λειτουργικούς λόγους. Το μεγαλύτερο μέρος του εθνογραφικού 

υλικού παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος, προκειμένου ο αναγνώστης να προσλάβει 

μια εύληπτη και κατανοητή εικόνα της δυναμικής του πεδίου. Στη συνέχεια, το δεύτερο 

μέρος επικεντρώνει στην ανάλυση συγκεκριμένων και ειδικών ζητημάτων. Αυτός ο 

διαχωρισμός δεν παραπέμπει σε μια μονοδιάστατη διχοτόμηση μεταξύ 

περιγραφής/θεωρίας (Marcus 1986: 175). Στο πρώτο μέρος της μελέτης, η ιστορική 

αναδρομή και η παράθεση του εθνογραφικού υλικού συγκροτούνται παράλληλα με 
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αναλυτικά σχόλια και παρατηρήσεις. Αντίστοιχα, η ανάλυση στο δεύτερο μέρος της 

μελέτης προκύπτει μέσα από συγκεκριμένα εθνογραφικά δεδομένα και 

πραγματολογικά στοιχεία. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος, περιλαμβάνονται εκτεταμένες πυκνές 

περιγραφές σε συνδυασμό με ιστορικές αναδρομές και διασαφηνίσεις. Επιχειρείται 

καταρχάς να ιστορικοποιηθεί το πλαίσιο της σχέσης του ελληνικού κράτους με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από αυτή τη σχέση φαίνεται να αντλούν τη δύναμή τους οι 

ιδέες της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», του νεοφιλελευθερισμού και της 

διασυνοριακότητας. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η διαδρομή αυτών 

των υπερτοπικών ιδεών και πολιτικών στον τοπικό χώρο, μέσα από τη δράση των 

τοπικών φορέων δημοσιότητας. Ως εκ τούτου, το πρώτο μέρος καταλήγει να 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο του εθνογραφικού υλικού, επικεντρώνοντας σε τρία 

ζητήματα: τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις διασυνοριακές συνεργασίες και τις 

πολιτιστικές δράσεις. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει την ανάλυση τριών κομβικών 

σημείων που διέτρεχαν την έρευνα. Καταρχάς, οι τοπικές πρακτικές διαχείρισης των 

ευρωπαϊκών πόρων προβάλλουν ως καθοριστική τη λανθάνουσα υλικότητα, δηλαδή 

τις υλικές συνθήκες δράσης, της δημόσιας σφαίρας. Επιπρόσθετα, απέναντι στους 

νέους όρους υλικότητας της δημόσιας δράσης, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι 

διαφορετικοί τρόποι διαπραγμάτευσής τους με όρους ηθικής εκ μέρους των τοπικών 

υποκειμένων μέσα από μια σειρά ηγεμονικών κοινών τόπων. Τέλος, είναι η 

πρωταρχικότητα του εθνικισμού ως κυρίαρχου ηγεμονικού πλαισίου στην τοπική 

κοινωνία που μας επιτρέπει τον περαιτέρω κριτικό αναστοχασμό πάνω στο ρόλο και 

τις ρευστές πολιτικές του κράτους μέσα στο παγκόσμιο πλέγμα σχέσεων εξουσίας.  
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A. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ 

A.1 Ξεκινώντας την έρευνα: τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών 

Τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών άρχισαν να διοργανώνονται από το 1993 σε 

διαφορετική πόλη της Θράκης κάθε φορά, συνήθως ανά 2-3 χρόνια μεταξύ τους.29 Ο 

λόγος που ξεκινάω με το παράδειγμα των συνεδρίων αυτών είναι ότι σηματοδοτούν σε 

ένα πρώτο επίπεδο μια σειρά αλλαγές αλλά και συνέχειες στην τοπική δημόσια σφαίρα 

της Θράκης και του Έβρου. Αυτά τα συνέδρια μπορούν να αποτελέσουν μια πρώτη 

αναφορά στις μεταβαλλόμενες πολιτικές και ιδέες «περί Θράκης» κατά την περίοδο 

1990-2009 που μας ενδιαφέρει. Μας επιτρέπουν στη συνέχεια να επεκταθούμε στο 

ζήτημα των διαφόρων επιπέδων παραγωγής τους καθώς και στην πρακτική 

οικειοποίηση του περιεχομένου τους από τα τοπικά κοινωνικά υποκείμενα. 

Τα συνέδρια αυτά είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον μου πολύ πριν ξεκινήσει η 

ερευνητική μου δραστηριότητα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σε ηλικία 13 

χρονών είχα βρεθεί συμπωματικά στο συνέδριο των Φερών το 1994, για λίγη ώρα. 

Ήταν πραγματικά ένα πρωτότυπο γεγονός για μένα, το οποίο δεν έμοιαζε με καμία 

προηγούμενη «πολιτική» εμπειρία μου. Η συναισθηματική φόρτιση σε εκείνο το πρώτο 

συνέδριο ήταν εμφανής. Διατρανωνόταν από σχεδόν όλους τους συμμετέχοντες ρητά 

και επίσημα η «θρακική» ή «θρακιώτικη» ταυτότητα και κοινότητα, μέσα από την 

καταγγελία της υλικά και συμβολικά άνισης σχέσης θρακικής περιφέρειας - αθηναϊκού 

κέντρου αλλά και της τουρκικής απειλής.30 Δέκα χρόνια αργότερα, στις διηγήσεις των 

συνομιλητών μου μπόρεσα να αναγνωρίσω και να καταγράψω τέτοιες αναμνήσεις 

ενός συναισθηματικά φορτισμένου συνεδρίου. 

Τα συνέδρια αυτά στόχευαν στο να διαπραγματευτούν το «καλό της Θράκης» και 

των απανταχού Θρακιωτών. Στη σύλληψη των συνεδρίων αποτυπώνεται και 

αναπαράγεται εύσχημα η αντίληψη μιας ενιαίας κοινότητας συμφερόντων, αυτής των 

Θρακιωτών και της Θράκης. Με άλλα λόγια, τα συνέδρια φαίνεται να συγκροτούν μια 

χωρικά και χρονικά οριοθετημένη αποτύπωση της τοπικής δημόσιας σφαίρας, 

                                                      

29 Το 1993 στην Ξάνθη, το 1994 στις Φέρες, το 1996 στην Κομοτηνή, το 1998 στην Ορεστιάδα, το 2000 στην 
Ξάνθη, το 2003 στην Αλεξανδρούπολη, το 2006 στο Διδυμότειχο και το 2009 στην Κομοτηνή. 
30 Ταυτόχρονα, ήταν εύκολο να καταλάβει κανείς το πλαίσιο μέσα στο οποίο μια τέτοια εκδήλωση λάμβανε 
χώρα. Λίγο πολύ την ίδια περίοδο, ως μαθητής, είχα κατέβει συντεταγμένα, μαζί με τους υπόλοιπους 
συμμαθητές μου στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης για να φωνάξουμε για την «ελληνικότητα της 
Μακεδονίας», υπό την καθοδήγηση των τοπικών πολιτικών και των τοπικών κληρικών, των ίδιων που ήταν 
παρόντες στο συνέδριο των Φερών. Επρόκειτο για μια περίοδο έντονης εθνικής κινητοποίησης. 
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συγκροτημένα ακριβώς στην ίδια βάση που ήταν και είναι συγκροτημένη η έννοια της 

δημόσιας σφαίρας: στο ηγεμονικά προσδιορισμένο «κοινό καλό του τόπου». Η 

αναπαράσταση μιας ενιαίας κοινότητας Θρακιωτών είχε σαφή ηγεμονικά 

χαρακτηριστικά, αποκρύπτοντας τις ταξικές αντιθέσεις και τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ 

των συμμετεχόντων, αλλά κυρίως μεταξύ των συμμετεχόντων και αυτών που 

απουσίαζαν από αυτά.  

Σύμφωνα με τον Don Handelman, τα δημόσια συμβάντα και οι τελετουργίες στις 

νεωτερικές γραφειοκρατικές εθνικές κοινωνίες είναι πρώτα από όλα συμβάντα 

αναπαράστασης (Handelman 1998: xxxi, 26, 79). Τα συνέδρια συνέθεταν, σύμφωνα με 

τους σκοπούς των ίδιων των διοργανωτών, μια εικόνα «κοινωνικής ευταξίας» 

(Handelman 1998: xxxi), απεικονίζοντας με εύσχημο τρόπο τόσο την κοινωνική 

ιεράρχηση στην τοπική δημόσια σφαίρα, όσο και την επιθυμητή «ενότητα» της τοπικής 

κοινωνίας. Η ανισότητα και οι διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν 

εγγεγραμμένες στην οργάνωση και την ακολουθία των δράσεων. Από την άλλη, 

σκοπός των συνεδρίων ήταν η επιβεβαίωση της «ενότητας» των συμμετεχόντων και 

γενικά όλων των Θρακιωτών. 

Στα συνέδρια συμμετείχαν τοπικοί πολιτικοί, κληρικοί, μέλη πολιτιστικών 

συλλόγων, αλλά και φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, ακαδημαϊκοί και τεχνοκράτες. 

Μεταξύ των συμμετεχόντων υπήρχαν από την αρχή συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας 

και ιεραρχίας, με πρώτους από όλους τους πολιτικούς να φέρουν ως συμβολικό το 

πολιτικό κεφάλαιο της δημοκρατικής εκπροσώπησης του τοπικού πληθυσμού. 

Ταυτόχρονα, αυτές οι σχέσεις τέμνονταν από επιπλέον διαχωρισμούς, όπως ήταν τα 

τοπικά και τα κομματικά δίκτυα. Εκτός από τους πολιτικούς, είχε άμεση εμπλοκή και η 

τοπική Εκκλησία. Ειδικά στην περίπτωση των Φερών το 1994, ο τότε μητροπολίτης 

Αλεξανδρούπολης Άνθιμος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπαγόταν η πόλη των 

Φερών, είχε πρωτοστατήσει στη διοργάνωση του συνεδρίου. Μάλιστα, η τότε 

διοργάνωση στις Φέρες σχετιζόταν και με την προσπάθεια κατοχύρωσης της 

βυζαντινής εκκλησίας της Παναγιάς της Κοσμοσώτειρας σε ιερό προσκύνημα και 

σημείο αναφοράς για τους χριστιανούς Θρακιώτες.31 Στην όλη διαδικασία είχαν 

εμπλακεί και οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι αποδήμων Θρακιωτών, 

πάντα ωστόσο σε μια σχέση εξάρτησης από το πολιτικό και εκκλησιαστικό 

κατεστημένο. 

                                                      

31 Είναι ιδιαίτερα εμφανής η αντιστοιχία με την Παναγία Σουμελά. Γενικότερα, οι δράσεις και οι κινητοποιήσεις 
των Ποντίων ή και άλλων ομάδων καταγωγής αναφέρθηκαν από συνομιλητές μου ως ένας επιπλέον λόγος 
για την αναγκαιότητα αυτών των συνεδρίων Θρακιωτών. Επιπρόσθετα, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο οποίος 
για πολλούς είχε συλλάβει την πρωτότυπη ιδέα αυτών των συνεδρίων, είχε αντίστοιχη εμπλοκή και σε δράσεις 
και συνέδρια Ποντίων στο τέλος της δεκαετίας του 1980. 
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Η συμβολή των κοινωνικών υποκειμένων του Έβρου σε αυτή τη διαδικασία ήταν 

σημαντική εξαρχής. Η σύλληψη της ιδέας των Παγκοσμίων Συνεδρίων φάνηκε να 

εκπορεύεται σε μεγάλο βαθμό από το πολιτικό ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας», οι 

κυριότεροι εκπρόσωποι του οποίου ήταν Εβρίτες, με πρώτο απ’ όλους το Μιχάλη 

Χαραλαμπίδη, αλλά και το Χρήστο Κηπουρό, κ.α. Επιπρόσθετα, ο Έβρος γινόταν 

αντιληπτός ως μια κατεξοχήν ελληνόφωνη χριστιανική θρακιώτικη περιοχή λόγω ενός 

σχετικά ολιγάριθμου μειονοτικού πληθυσμού, σε αντίθεση με την Ξάνθη και τη Ροδόπη, 

όπου η τοπική πολιτική πραγματικότητα αναγκαστικά υπαγόταν στην εθνοτική 

διαφοροποίηση της περιοχής, με έναν ή δύο μειονοτικούς βουλευτές, κτλ.32 Επίσης, ο 

Έβρος ήταν και είναι ο πολυπληθέστερος νομός της Θράκης, με 2 μεγάλα αστικά 

κέντρα, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα, και άλλα 3 μικρότερα, το Διδυμότειχο, 

το Σουφλί και τις Φέρες. Κατ’ επέκταση, μέχρι το 2009, 4 από τα 8 συνέδρια είχαν 

διοργανωθεί στον Έβρο, ενώ το επερχόμενο συνέδριο έχει προγραμματιστεί να 

διεξαχθεί ξανά στην πόλη των Φερών.33 

Μέχρι και το πρόσφατο συνέδριο του 2009 στην Κομοτηνή, ήταν σαφές ότι τα 

συνέδρια αυτά αφορούσαν στους πλειονοτικούς Θρακιώτες και απέκλειαν εκ των 

πραγμάτων τη συμμετοχή μειονοτικών Θρακιωτών. Ο ελληνικός εθνικιστικός λόγος 

ήταν αρκετός για να αποκλείσει τους φορείς τουρκικού εθνικισμού. Ταυτόχρονα όμως, 

η εμπλοκή της Εκκλησίας και ο εκ των προτέρων έντονα θρησκευτικός - χριστιανικός 

χαρακτήρας απέκλειαν και το όποιο ενδεχόμενο συμμετοχής εναλλακτικών ρευμάτων 

της μειονοτικής ελίτ. Στην πορεία, υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως η 

συμμετοχή των επίσημων μουφτήδων, χωρίς ωστόσο αυτό να αλλάξει τις καταβολές 

και την αρχική σύλληψη των Συνεδρίων ως ελληνοχριστιανικών θρακιώτικων δημόσιων 

συμβάντων.34 Τα συνέδρια δηλαδή, όπως και συνολικά η τοπική δημόσια σφαίρα, 

συντελούσαν στην αναπαραγωγή των διαφορετικών κύκλων του «ανήκειν στη Θράκη» 

(Τσιμπιρίδου 2006), οριοθετώντας τις αναπαραστάσεις περί κοινότητας.35 

                                                      

32 Ίσως αυτή η συμβολικά αναβαθμισμένη θέση εθνοτικής «καθαρότητας» του Έβρου, σε σχέση με την 
υπόλοιπη Θράκη, να οδήγησε τον τότε νομάρχη Ροδόπης να δηλώσει ότι «ο Έβρος είναι ο μοναδικός νομός 
αρσενικός και όρθιος» (εφ. Χρόνος, 26/01/1998), κατά τη διάρκεια εκδήλωσης βράβευσης του γνωστού 
εβρίτη καλλιτέχνη Χρόνη Αηδονίδη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Φωτεινή Τσιμπιρίδου για την επισήμανση. 
33 Ένας τοπικός πολιτικός, από τους μόνιμους διοργανωτές των συνεδρίων, είχε δηλώσει στο τελευταίο 
συνέδριο της Κομοτηνής ότι εξαρχής η «συμφωνία» για τον τόπο διεξαγωγής των συνεδρίων ήταν «δύο στον 
Έβρο, ένα εκτός Έβρου». 
34 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να πραγματοποιούνται σε πόλεις του εξωτερικού και τα 
αντίστοιχα συνέδρια των δυτικοθρακιωτών Τούρκων. Πολλοί ομιλητές στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών 
περιέγραφαν τα συνέδρια αυτά ως ανταγωνιστικά και τόνιζαν τους κινδύνους που θεωρούσαν ότι 
εγκυμονούσαν. Γενικότερα, η πρακτική των συνεδρίων εθνικού ενδιαφέροντος παρουσιάζει μεγάλο 
ενδιαφέρον, καθώς καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τις κοινές πρακτικές αντιπαρατιθέμενων πολιτικών habitus 
στις συνθήκες νεωτερικότητας. 
35 Είναι σημαντικό να τονιστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της συγκρότησης μιας νεωτερικής δημόσιας σφαίρας 
και των εκάστοτε εθνικιστικών κινημάτων. Οι νεωτερικές μορφές συλλογικής οργάνωσης και δημόσιας 
δράσης στην Ελλάδα και τη Θράκη, όπως ήταν οι  σύλλογοι, ο Τύπος, οι πολιτικές δράσεις, δε μπορούν να 
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Εξάλλου, η σύλληψη της ιδέας των συνεδρίων πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια 

περίοδο όπου είχαν ενταθεί οι στρατηγικές δημόσιας καθιέρωσης μιας «θρακιώτικης 

ταυτότητας» για τους ελληνόφωνους χριστιανούς κατοίκους της Θράκης. Τα πρώτα 

συνέδρια ήταν μια δημόσια εκδήλωση μιας συλλογικής ταυτότητας, ενός τρόπου 

ταξινόμησης ομάδων και κοινωνικών υποκειμένων. Η άρθρωση της «θρακιώτικης 

ταυτότητας» μέχρι τότε περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πολιτιστική δράση ή στον 

ανεπίσημο λόγο, όπως για παράδειγμα σε αντιπαραβολή με τους μουσουλμάνους ή 

άλλους θεωρούμενους «μη θρακιώτες» πληθυσμούς της Θράκης. Τα πρώτα συνέδρια 

λειτούργησαν ως πράξεις διακήρυξης και διεκδίκησης μιας συγκεκριμένης 

«θρακιώτικης ταυτότητας», η οποία προσδιορίσθηκε από την παρουσία και τη δράση 

τοπικών πολιτικών και άλλων κοινωνικών υποκειμένων με σημαντικό συμβολικό 

κεφάλαιο, όπως ήταν οι μητροπολίτες, οι διανοούμενοι και οι πολιτικοί από το κέντρο. 

Μιλώντας για τη συγκρότηση των ορίων των εθνοτικών-τοπικών ταυτοτήτων, ο Pierre 

Bourdieu αναφέρεται στην ιδιαίτερη «μαγική» δύναμη της «εκδήλωσης(manifestation)» 

μιας νέας ταξινόμησης της κοινωνικής πραγματικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει 

μεγάλη σημασία να αναλύεται η επιτελεστική δύναμη αυτής της εκδήλωσης σε σχέση 

με το συμβολικό κεφάλαιο των φορέων της, αλλά και τους ευρύτερους συσχετισμούς 

στους οποίους είναι προσαρμοσμένη (Bourdieu 2001: 286-287). Η εκδήλωση μιας 

μαχητικής «θρακιώτικης ταυτότητας» μπορεί να ερμηνευθεί τόσο σε σχέση με τους 

τοπικούς συσχετισμούς εξουσίας, δηλαδή τις στρατηγικές των πλειονοτικών ελίτ 

απέναντι στην ανοιχτή πολιτική αυτονόμηση της μειονότητας, όσο και σε σχέση με την 

κεντρική κρατική πολιτική, δηλαδή το «ενδιαφέρον» του κράτους για τη Θράκη από τη 

δεκαετία του 1980 και τις πολιτικές ανταγωνιστικού εθνικισμού στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, ειδικά στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Για τους συμμετέχοντες στα 

πρώτα συνέδρια, ήταν φανερή η ευνοϊκή στάση του κεντρικού κράτους απέναντι στην 

ανάδειξη «τοπικών ταυτοτήτων», υποκατηγοριών του ευρύτερου ελληνικού 

πατριωτισμού, όπως για παράδειγμα του «Μακεδόνα». Εξάλλου, τα συνέδρια Θρακών 

συνδέονταν με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις για την «ελληνικότητα της Μακεδονίας». 

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που κινητοποιούνταν την εποχή εκείνη για το «καλό και την 

ελληνικότητα της Θράκης», είχαν επηρεαστεί από τις κινητοποιήσεις περί «Μακεδονίας», 

καθώς μάλιστα είχαν πρωτοστατήσει στη διοργάνωση τοπικών δράσεων για το εν 

λόγω ζήτημα, σε συνεργασία με τις τοπικές πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές. Σε κάθε 

περίπτωση, η ενασχόληση με τη Θράκη είχε καταστεί από τη δεκαετία του 1980 ένα 

                                                                                                                                                        

αποκοπούν από το ιστορικό πλαίσιο συγκρότησής τους, στο οποίο προΐστατο ο εθνικισμός και οι πολιτικές 
ανταγωνιστικού εθνικισμού (Γκιντίδης 2009). 
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προνομιακό πεδίο συσσώρευσης συμβολικού και πολιτικού κεφαλαίου, τόσο τοπικά 

όσο και εθνικά. 

Η ιδέα των συνεδρίων μπορεί να αναζητηθεί στη δυναμική του λεγόμενου 

κινήματος της «Θρακικής Αναγέννησης», όπως μου το χαρακτήρισαν κάποιοι 

συνομιλητές, κατά τη δεκαετία του 1980, οπότε και είχε ενταθεί η δημιουργία 

πολιτιστικών συλλόγων με την επωνυμία «θρακιώτικος» ή «θρακικός» (Γκιντίδης 2009), 

ενώ ο λόγος των πολιτικών είχε αρχίσει να λαμβάνει μια συγκεκριμένη θρακική 

διάσταση.36 Ο κυρίαρχος λόγος της εποχής αφορούσε σε μεγάλο βαθμό στην 

ελλειμματική σχέση των κατοίκων της περιοχής με το εθνικό κέντρο και την εθνική 

δημόσια σφαίρα και οικοδομούταν στη βάση της διεκδίκησης έναντι του «κράτους των 

Αθηνών» (Τσιμπιρίδου 1995, υπό έκδοση). Ταυτόχρονα, ο λόγος και οι δημόσιες 

δράσεις των πλειονοτικών Θρακιωτών προσδιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό από την 

τότε θεωρούμενη τουρκική απειλή και επεκτατικότητα. Το κίνημα της «Θρακικής 

Αναγέννησης» συνδεόταν με το αυξημένο ενδιαφέρον της κεντρικής κρατικής πολιτικής 

για τη Θράκη, ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1980, και κυρίως από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990. Αυτή η πολιτική φάνηκε να στηρίζεται πάνω σε μια υπερκομματική 

συναίνεση, μέσα στη συγκυρία και των κομματικών συνεργασιών της εποχής, όπως 

για παράδειγμα επί οικουμενικής κυβέρνησης. Επιπλέον, η εκλογή των δυο 

ανεξάρτητων μουσουλμάνων βουλευτών Α. Σαδίκ και Α. Φαΐκογλου είχε προκαλέσει το 

ενδιαφέρον του κράτους για το ζήτημα της Θράκης και το χειρισμό της μειονότητας, 

υπό το πρίσμα της τουρκικής παρεμβατικότητας.37 Το εθνικό ενδιαφέρον για τη Θράκη 

αποτυπώθηκε στη σύσταση διακομματικής επιτροπής το 1990. Η επιτροπή εξέδωσε 

πόρισμα το 1992, καταγράφοντας την ανάγκη ενίσχυσης της Θράκης και των νησιών 

του Αιγαίου έναντι της «Άγκυρα[ς]» και της αποκαλούμενης «εξωτερικής απειλής» 

(Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη των Προβλημάτων των 

Ακριτικών Περιοχών της Θράκης και των Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου 1992). Η 

                                                      

36 Καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση αυτού του κινήματος της «Θρακικής Αναγέννησης» είχαν αρκετοί 
πολιτικοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τον Έβρο. Οι πιο γνωστοί από αυτούς ήταν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης που 
δραστηριοποιούνταν στο εθνικό κέντρο, αλλά με σαφείς αναφορές στον τόπο καταγωγής του, τον Έβρο και 
τη Θράκη, ο Χρήστος Κηπουρός, ο Πασχάλης Χριστοδούλου, ο μακαρίτης Ηλίας Ευαγγελίδης, κ.α. 
Επρόκειτο για ένα δίκτυο σχέσεων, συνεργασιών και σκέψης που ήταν γνωστό με διάφορες ονομασίες, 
περισσότερο ή λιγότερο ακριβείς ή μεροληπτικές, όπως για παράδειγμα «Ιταλοί», «Λέγκα του Βορρά», 
«τοπικιστές», «πατριωτικό ΠΑ.ΣΟ.Κ.», κ.α. Στην παρούσα μελέτη, γίνεται χρήση του όρου «Πολυκεντρική 
Ελλάδα», τον οποίον χρησιμοποιούσαν τα ίδια τα μέλη αυτού του δικτύου προκειμένου να 
αυτοπροσδιορίζονται. Σε διάφορες συνομιλίες, αναφέρθηκε η καθοριστική συμβολή αυτού του ρεύματος 
σκέψης, και ιδιαίτερα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, στη σύλληψη του θεσμού των συνεδρίων. 
37 Η αυτόνομη και διακριτή πολιτική συγκρότηση της μειονότητας κατά την περίοδο εκείνη είχε αποτελέσει μια 
βασική αιτία για τις αντίστοιχες στρατηγικές συγκρότησης της «θρακιώτικης» ταυτότητας μεταξύ των 
χριστιανών της Θράκης και των απόδημων Θρακιωτών. Κατά την περίοδο εκείνη, είχαν αρχίσει να 
συγκροτούνται Ομοσπονδίες και συλλογικά όργανα θρακιώτικων συλλόγων προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν με πολιτιστικά και νομικά μέσα, όπως έλεγαν, τη λεγόμενη «τουρκική προπαγάνδα». Αυτές οι 
τοπικές κινητοποιήσεις ήταν σύμφωνες με τις πολιτικές του Ελληνικού Κράτους για τη μειονότητα, όπως 
φαινόταν και μέσα από το παράδειγμα της απαγόρευσης λειτουργίας συλλόγων με τον προσδιορισμό 
«τουρκικός». 
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ανάπτυξη της Θράκης παρουσιαζόταν ως βασική προτεραιότητα μέσα στα πλαίσια 

των τεταμένων ελληνοτουρκικών σχέσεων και της γενικότερης ανάδειξης μειονοτικών 

ζητημάτων στα μετασοσιαλιστικά Βαλκάνια. Στα προτεινόμενα αναπτυξιακά μέτρα 

περιλαμβάνονταν και το σύνθημα ενίσχυσης της ισοπολιτείας μεταξύ πλειονοτικών και 

μειονοτικών Θρακιωτών. 

Είναι φανερό ότι ο τρόπος με τον οποίο τα συνέδρια πρωτοδιοργανώθηκαν και 

συνέχισαν να υπάρχουν παραπέμπει στα παραδοσιακά σχήματα του ελληνικού 

εθνικισμού. Τα συνέδρια διοργανώθηκαν σε μια συγκυρία έντασης των εθνικών 

θεμάτων και ανάδυσης εθνικών ανταγωνισμών. Η ίδια η σύλληψή τους παρέπεμπε 

στην παραδοσιακή χρήση της έννοιας του «συνεδρίου» από διάφορα εθνικιστικά 

κινήματα, διασπορικά ή κρατικά.38 Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν μια από αυτές 

τις «εκπαιδευτικές και τελετουργικές πρακτικές» στις οποίες αναπαραγόταν η 

«τυποποιημένη εθνική ταυτότητα» (Παπαταξιάρχης 2006β: 437), όπως ήταν αντίστοιχα 

οι εθνικοί εορτασμοί, οι παρελάσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, κτλ. Η ιδέα των συνεδρίων 

συνδύαζε στοιχεία, σύμβολα και έννοιες τόσο από την παλιότερη συντηρητική 

«εθνικοφροσύνη», όσο και από την πιο σύγχρονη δυναμική του δημοκρατικού 

«αγωνιστικού τοπικισμού» της μεταπολίτευσης (Παπαταξιάρχης 2006α: 35-38, 2006β: 

445-446).  

Γενικότερα, στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών αποτυπωνόταν η σύγχρονη 

δυναμική του ελληνικού εθνικισμού. Αυτή η εθνικιστική διάσταση των συνεδρίων 

προέκυπτε τόσο από μια «εξωτερική» (-etic), περιγραφή του παρατηρητή, όσο, και 

κυρίως, από τις ίδιες τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις των συμμετεχόντων κοινωνικών 

υποκειμένων. Στόχος των συνεδρίων ήταν ακριβώς να διασφαλιστεί το καλό της 

Ελλάδας και της Θράκης, δύο έννοιες αλληλεξαρτώμενες για όλους τους 

συμμετέχοντες, ενδεικτικές της «θετική[ς] συνάρθρωση[ς] εθνικισμού και τμηματικής 

λογικής» (Παπαταξιάρχης 2006β:445).  

Οι συμμετέχοντες αντιπροσώπευαν διάφορους τομείς της τοπικής κοινωνίας. Η 

συνύπαρξη πολιτικών, επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και κληρικών ήταν ένα συστατικό 

στοιχείο της αρχικής ιδέας των συνεδρίων. Επρόκειτο πρώτα από όλα για τοπικές ελίτ, 

που θεωρούνταν ότι είχαν δικαίωμα να εκφέρουν λόγο για το «καλό της Θράκης». 

Αυτή η «συστράτευση», όπως συνήθως αποκαλούνταν, και η συχνή επίκλησή της 

παρέπεμπαν στα παραδοσιακά σχήματα της ολιστικής εθνικιστικής κοσμοαντίληψης, 

                                                      

38 Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Κομοτηνής το 2009, ένας εκπρόσωπος Ομοσπονδίας συλλόγων 
θέλησε να υπενθυμίσει στους παριστάμενους το σημαντικό ρόλο των συλλόγων, λέγοντας ότι το πρώτο 
«πανθρακικό συνέδριο» είχε διοργανωθεί από συλλόγους το 1918, εν μέσω εδαφικών εθνικών 
ανταγωνισμών και πολέμων. 
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στην περίπτωση της οποία το «Έθνος» και η εκάστοτε τοπική κοινωνία –νομιμόφρων 

θύλακας του «Έθνους»– αποτελούσαν μια καταλυτική κινητήρια δύναμη για την 

κατανόηση της συνολικής κοινωνικής πραγματικότητας και τη δράση πάνω σε αυτήν.  

Εκτός από τις πολιτικές διεργασίες, η παρουσία της εκκλησίας και ο 

θρησκευτικός χαρακτήρας σήμαιναν και τη διαρκή αναφορά στην μεταφυσική έννοια 

του Θείου. Κατά τη διάρκεια των συνεδρίων, μπορούσε κανείς να καταγράψει 

τελετουργίες και σύμβολα που συνδύαζαν την κοσμικότητα της ελληνικής θρακιώτικης 

πολιτικής κοινότητας με μεταφυσικές και α-ιστορικές κοσμολογίες και λειτουργούσαν 

στην παράδοση του ρομαντικού εθνικιστικού αφηγήματος.39 Με αντίστοιχο τρόπο 

λειτουργούσε και η συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων.40 

Είτε ως συνέδριο, είτε ως τελετή, αυτό το δημόσιο συμβάν εγγραφόταν στην 

ευρύτερη ελληνική «εθνική κοσμολογία» και αποτελούσε ένα βήμα στο οποίο 

εκφραζόταν κάθε φορά οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις περί Θράκης και «Έθνους». 

Επιπρόσθετα, αυτή η εθνικιστική τοπική κινητοποίηση απέδιδε σε μεγάλο βαθμό 

την προσδοκία των τοπικών κοινωνικών υποκειμένων να ερμηνεύσουν και να δράσουν 

απέναντι σε μια σειρά αλλαγές που φαινόταν να υπερβαίνουν το επίπεδο της Θράκης 

αλλά και της Ελλάδας. Τα εθνικά ζητήματα στα Βαλκάνια της περιόδου εκείνης 

συνέπιπταν χρονικά  με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις μέσα σε ένα 

«κόσμο που άλλαζε». Όπως μου αφηγήθηκαν πολιτικοί που είχαν συμβάλει στη 

διοργάνωση του συνεδρίου του 1994, η σύνδεση του «παγκόσμιου» με το «τοπικό» 

ήταν ένα βασικό μέλημά τους. Πράγματι, οι γεωπολιτικές αναλύσεις και η προσπάθεια 

κατανόησης των διεθνών αλλαγών ήταν μια μόνιμη έγνοια των συμμετεχόντων στα 

συνέδρια. 

Μιλώντας για την αναβίωση των τοπικών, κοσμικών και θρησκευτικών, 

τελετουργικών ανά την Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1990, ο Jon Mitchell επισημαίνει 

τη λειτουργία τους ως διαδικασιών επιβεβαίωσης της συνοχής τοπικών πληθυσμών, 

καθώς και αντίστασής τους έναντι της θεωρούμενης ταχείας πορείας της 

                                                      

39 Ο Don Handelman χρησιμοποιεί τον όρο «εθνική κοσμολογία» για να αποδώσει τις συστηματικές 
αναπαραστάσεις και διχοτομικές ταξινομήσεις των εθνικών habitus του κάθε εθνικού Κράτους (Handelman 
1998). 
40 Η Jeanne Hersant επισημαίνει τη συνύπαρξη πολιτιστικών πρακτικών και πολιτικών διεργασιών στα 
πλαίσια των δημόσιων εκδηλώσεων στους πολιτιστικούς συλλόγους μειονοτικών δυτικοθρακιωτών στην 
Τουρκία (Hersant 2005). Αυτή η συνύπαρξη πολιτισμού και πολιτικής προκύπτει από την παράδοση του 
ρομαντικού εθνικισμού και φαίνεται να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο τα μέλη 
μιας εθνικής κοινότητας μετουσιώνουν αυτό το συναίσθημα του ανήκειν. Ταυτόχρονα έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η παρουσία προσωπικών πολιτικών στρατηγικών σε τέτοιες δημόσιες και πατριωτικές 
εκδηλώσεις. 
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«παγκοσμιοποίησης» και της «νεωτερικότητας».41 Ο Jon Mitchell επισημαίνει την 

αναβίωση τέτοιων δημόσιων συμβάντων σε μέρη «περιθωριακά» έναντι των 

ευρωπαϊκών κέντρων εξουσίας (Mitchell 2002: 1). Τα μεσογειακά «περιθώρια της 

Ευρώπης» αποτέλεσαν κατεξοχήν τόπους  δυναμικής άρθρωσης μιας «ευρωπαϊκής 

ταυτότητας», προκειμένου να αντισταθμιστεί το συμβολικό και υλικό έλλειμμα έναντι της 

Βόρειας Ευρώπης (Mitchell 2002: 27). Πράγματι, και στην περίπτωση των συνεδρίων, η 

επιβεβαίωση της «ευρωπαϊκότητας» της Θράκης, όπως και της Ελλάδας, ήταν μια 

διαρκής έγνοια των διοργανωτών. Μάλιστα, η διατράνωση της «ευρωπαϊκής 

ταυτότητας» είχε και σαφή στόχευση στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Η Θράκη 

φαινόταν μια ιδανική περίπτωση για να αναπαραχθούν και να εργαλειοποιηθούν μια 

σειρά ταξινομήσεις και συμβολισμοί: από τις Θερμοπύλες ως τη σύγκρουση των 

πολιτισμών.42 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δημόσια συγκρότηση μιας «θρακιώτικης 

ταυτότητας» και η εθνοτική κινητοποίηση της περιόδου σχετιζόταν και με ευρύτερες 

πολιτικές διαδικασίες και συνθήκες. Στο λόγο και τη δράση των κοινωνικών 

υποκειμένων αποτυπωνόταν η αντίληψη ενός «κόσμου που άλλαζε»: η πολιτική αλλαγή 

στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, η κινητοποίηση μειονοτικών ελίτ στα Βαλκάνια και η 

πορεία της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» αποτελούσαν το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

τα τοπικά υποκείμενα καλούταν να αρθρώσουν λόγο και να διαπραγματευτούν τις 

νέες αναπαραστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό το νέο 

πλαίσιο είχε να κάνει με το ρόλο του εθνικού κράτους εν μέσω πολιτικών 

«παγκοσμιοποίησης», οι οποίες μπορεί να περιλάμβαναν και εδαφικές και εθνικές 

αναπροσαρμογές. 

Μολονότι τα συνέδρια ξεκίνησαν ως ένα βήμα ανταγωνιστικού εθνικισμού, όπως 

προκύπτει από την ιστορική επισκόπηση των παλιότερων διοργανώσεων και τη 

σύγκρισή τους με τις πιο πρόσφατες, ακολούθησαν μια πορεία σταδιακής αλλαγής. 

Στα επόμενα χρόνια, οι θεματικές άλλαξαν, κάποιοι ομιλητές και πρωτοπόροι 

αποκλείστηκαν, μαζί με την παράλληλη περιθωριοποίησή τους στην κομματική και 

πολιτική σκηνή. Από το συνέδριο του 1996 και πολύ περισσότερο αυτό του 1998, ο 

                                                      

41 Την ίδια στιγμή, τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών είχαν και μια διασπορική διάσταση, καθώς στόχευαν στην 
κινητοποίηση και τη συμμετοχή Θρακιωτών του εξωτερικού. Με αυτή την έννοια, μπορούν να ενταχθούν και 
σε μια άλλη διεθνή τάση, αυτή της διοργάνωσης διασπορικών συνεδρίων και συγκεντρώσεων εκ μέρους 
των κρατών – εθνικών εστιών (Mani και Varadarajan 2005: 48), η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έλαβε 
ιδιαίτερη δυναμική στα πλαίσια της «παγκοσμιοποίησης» και των αυξανόμενων διεθνών δικτύων 
επικοινωνίας, μετακινήσεων, κτλ. (Appadurai 2001). Βεβαίως, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν 
άφησαν αναλλοίωτα τέτοια εθνικά και τοπικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, στα συνέδρια Pravasi Bharatiya 
Divas της Ινδικής Διασποράς, ήταν εμφανής η προσαρμογή των εθνικιστικών αναπαραστάσεων στις νέες 
οικονομικές πολιτικές νεοφιλελευθερισμού του ινδικού κράτους (Mani και Varadarajan 2005). Όπως θα φανεί 
και παρακάτω, τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών αντίστοιχα αναδείκνυαν τέτοιες νέες πολιτικές. 
42 Η Θράκη εξάλλου αποτελούσε κατά τα πρώτα συνέδρια το ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ανταγωνιστικός εθνικιστικός λόγος και οι εναπομείναντες φορείς του υποχωρούσαν 

συνεχώς. Χαρακτηριστικά, το πολιτικό ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» έπαψε να 

έχει καθοριστική συμβολή στο θεσμό των συνεδρίων, ενώ αντίθετα επικράτησαν οι 

πολιτικές των εκσυγχρονιστικών τάσεων στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη Ν.Δ.43 Το εκσυγχρονιστικό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσανατολίστηκε προς την ελληνοτουρκική προσέγγιση, το νεοφιλελεύθερο 

δόγμα της ελεύθερης αγοράς και μια μορφή οικονομοκεντρικού εθνικιστικού 

προτάγματος που συνοψίστηκε στο σύνθημα «Ισχυρή Ελλάδα». Αντίστοιχα, τα 

επόμενα χρόνια καταγράφηκε και η σταδιακή προσαρμογή της Νέας Δημοκρατίας σε 

νεοφιλελεύθερα πρότυπα. 

Το ζήτημα της Τουρκίας είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να 

αναδειχθεί αυτή η διαφοροποίηση εντός των συνεδρίων.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης η Τουρκία ήταν ένα σημείο αναφοράς 

για την άρθρωση του ελληνικού εθνικισμού στη Θράκη. Επρόκειτο για ένα αρνητικό 

σημείο αναφοράς, με βάση το οποίο ετεροπροσδιοριζόταν το «καλό του τόπου». 

Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι δημόσιες πολιτικές για τη Θράκη 

απαντούσαν στο ζήτημα της «τουρκικής απειλής», προωθώντας την πολύπλευρη 

κρατική ενίσχυση της περιοχής. Ταυτόχρονα, η επίκληση της «τουρκικής απειλής» 

αιτιολογούσε τοπικά αιτήματα απέναντι στην κεντρική εξουσία. Αυτές οι 

αναπαραστάσεις της Τουρκίας ήταν γενικευμένες στα πρώτα συνέδρια. Ωστόσο, από 

το τέλος της δεκαετίας του 1990, άρχισαν να αναδεικνύονται διαφορετικές 

αναπαραστάσεις της Τουρκίας και να προωθείται η πολιτική της ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης. Αυτή η πολιτική ήταν πρώτα από όλα μια κεντρική πολιτική της 

κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη, αλλά σταδιακά απέκτησε και μια τοπική δυναμική. Η 

ελληνοτουρκική προσέγγιση, μέσα από αντιφάσεις και αντιδράσεις, αποτέλεσε ένα νέο 

κυρίαρχο λόγο που συνδεόταν με το νέο εθνικό αφήγημα της «Ισχυρής Ελλάδας». Με 

αυτό τον τρόπο, ο λόγος περί Τουρκίας στα συνέδρια φάνηκε να προσαρμόζεται στο 

νέο πλαίσιο δημόσιας δράσης που τιθόταν από το κέντρο, δηλώνοντας για άλλη μια 

φορά την εξάρτηση της θρακιώτικης δημόσιας σφαίρας από την εθνική δημόσια 

σφαίρα και το κράτος. Είναι ενδιαφέρον ότι οι νέες προσλήψεις της Τουρκίας 

επικοινωνούσαν με μια σειρά ιδεών που συνέθεταν την κυρίαρχη εκσυγχρονιστική 

                                                      

43 Επίσης, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη συνεχή υποβάθμιση του ρόλου των πολιτιστικών συλλόγων, στο 
βαθμό που η πλειοψηφία τους έφερε έναν παραδοσιακό λόγο ανταγωνιστικού εθνικισμού με κύριο 
διακύβευμα τις έννοιες του «Έθνους», του «Πολιτισμού» και της «Ιστορίας». Αντίθετα, φάνηκε να 
αναβαθμίζεται συνεχώς ο ρόλος των τεχνοκρατών και των φορέων της οικονομικής ανάπτυξης. 
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κοσμοαντίληψη, όπως ήταν η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» και η απελευθέρωση της 

αγοράς.44 

Η εξέλιξη των συνεδρίων αποτυπώνει τις αλλαγές στη δημόσια σφαίρα της 

Θράκης και στο κυρίαρχο εθνικιστικό αφήγημα σε ένα διάστημα 15 χρόνων. Αυτές οι 

αλλαγές δεν περιορίζονταν στα συνέδρια, τα οποία ήταν μια αποσπασματική 

περίσταση εκφοράς δημόσιου λόγου, αλλά αντίθετα φαινόταν να διατρέχουν μια 

σειρά κοινωνικές δράσεις στον τοπικό χώρο: πρώτα από όλα στο τοπικό πεδίο του 

«πολιτικού», στις πολιτιστικές δράσεις, στον επιχειρηματικό κόσμο, κτλ. Αυτές οι ιδέες 

έφεραν το βάρος πολλών και διαφορετικών επιπέδων εξουσίας και παραγωγής 

πολιτικών, από τους τοπικούς πολιτικούς ως την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα μέσα από 

το καθοριστικό πρίσμα του κεντρικού εθνικού κράτους. Αυτή η πρόσληψη μιας 

πολυεπίπεδης πραγματικότητας εντοπιζόταν και στις ίδιες τις αφηγήσεις των 

κοινωνικών υποκειμένων, είτε συμφωνούσαν είτε διαφωνούσαν με την εξέλιξη των 

πολιτικών για το «καλό της Θράκης». 

Στα επόμενα κεφάλαια του πρώτου μέρους θα προσπαθήσω να καταγράψω 

τον τρόπο που αυτές οι ιδέες παρήχθησαν κατά κύριο λόγο υπερτοπικά και 

υπερεθνικά, το πώς συγκρότησαν μια νέα κυρίαρχη συνεκτική κοσμοαντίληψη, αλλά 

και το πώς έγιναν αντιληπτές και έτυχαν διαπραγμάτευσης τόσο σε εθνικό επίπεδο, 

όσο και σε τοπικό. Με τον τρόπο αυτό αναδιαμορφώθηκε το πλαίσιο δράσης για τα 

κοινωνικά υποκείμενα στη δημόσια σφαίρα της Ελλάδας και του Έβρου. 

A.2 Η πρόκληση της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» για την 

Ελλάδα 

Προκειμένου να κατανοήσει κανείς τους τρόπους παραγωγής των τοπικών πολιτικών, 

καλείται να ανατρέξει στην «αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών τόπων ή 

επιπέδων διαδικασιών πολιτικής» (Shore και Wright 1997: 14). Καταρχάς, η ύπαρξη της 

τοπικής δημόσιας σφαίρας οφείλεται στην ύπαρξη της αντίστοιχης εθνικής δημόσιας 

σφαίρας και πολιτικής σκηνής. Όπως τονίζει ο Marc Abélès, «η τοπική πολιτική δεν 

αντλεί νόημα παρά μόνο ακριβώς από το γεγονός ότι υπάρχει μια εθνική πολιτική» 

(Abélès 1989: 341). Η συσχέτιση της εθνικής δημόσιας σφαίρας και του εθνικού 

κράτους με τους υπερεθνικούς θεσμούς και τόπους παραγωγής ιδεών και πολιτικών 

είναι αναγκαία για την κατανόηση τοπικών διαδικασιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες τον κατεξοχήν τόπο παραγωγής υπερεθνικών 

                                                      

44 Αυτή η κοσμοαντίληψη περιγράφεται διεξοδικά από τον κατεξοχήν εκπρόσωπό της, τον Κώστα Σημίτη, στο 
βιβλίο του 1996-2004: Πολιτική για μια Δημιουργική Ελλάδα (Σημίτης 2005). 
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πολιτικών για την Ελλάδα. Ο συμβολικός και υλικός αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην ελληνική κοινωνία προκύπτει καθοριστικός για την κατανόηση των 

μετασχηματισμών στη δημόσια σφαίρα της Θράκης κατά την περίοδο που εξετάζουμε. 

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, μπορεί σε αυτό το σημείο να γίνει μια πρώτη 

αναδρομή στον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πολιτικών σε εθνικό καταρχάς επίπεδο.  

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 σήμανε και το διαρκώς 

αυξανόμενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χάραξη πολιτικών, στον οικονομικό 

σχεδιασμό και στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, η επίκληση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της κατέστη ένα μόνιμο σημείο αναφοράς στους 

εθνικούς δημόσιους λόγους. 

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές έθεσαν νέα δεδομένα για την ελληνική κοινωνία και 

αποτέλεσαν ένα νέο πλαίσιο αναφοράς για την αναδιοργάνωση, σε οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο, των σχέσεων εξουσίας στην Ελλάδα. Ίσως το πιο ενδεικτικό γεγονός 

για να αναδειχθεί η σημασία αυτής της «ευρωπαϊκής συνθήκης» στο πολιτικό πεδίο 

ήταν η αλλαγή πορείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η αποδοχή εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της Εοκικής 

προοπτικής της Ελλάδας (Χυτοπούλου-Παππά 2007: 23-33) κατέστησε την ευρωπαϊκή 

προοπτική πλειοψηφική σε επίπεδο κομματικών συσχετισμών από τη δεκαετία του 1980. 

Μεταξύ άλλων, η δεκαετία του 1980 «χαρακτηρίστηκε» από την «ευρεία 

συνειδητοποίηση των αναγκών εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας και 

οικονομίας» (Γετίμης, Καυκαλάς και Μαραβέγιας 1994:11). Το διαρκές «εκσυγχρονιστικό 

πρόταγμα» στην ελληνική κοινωνία συσχετίστηκε με την «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση». 

Αυτό αποτυπώθηκε στη διαμόρφωση ενός αυτοχαρακτηριζόμενου πολιτικού 

ρεύματος «εκσυγχρονιστών» στους κόλπους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Featherstone 2006: 3, 5, 9). 

Αυτό το ρεύμα κυριάρχησε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στο εθνικό πολιτικό πεδίο από το 1996 

μέχρι και το 2004. Η δράση, ο λόγος και η πολιτική των εκσυγχρονιστών είχε κάποια 

βασικά σημεία αναφοράς: τον «εκσυγχρονισμό» της ελληνικής κοινωνίας, όπως 

δήλωνε και ο αυτοπροσδιορισμός τους, την κοινωνική και οικονομική σύγκλιση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική ανάπτυξη υπό το πρίσμα των νέων πολιτικών 

νεοφιλελεύθερης διαχειριστικότητας, καθώς και την αλλαγή της μέχρι τότε εξωτερικής 

πολιτικής. Κύριος εκπρόσωπός τους υπήρξε ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος και διατέλεσε 

πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1996 μέχρι το 2004.45 

                                                      

45 Ως ένα βαθμό, η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε και αυτή μια αντίστοιχη πορεία «εκσυγχρονισμού», υπό τον 
Κώστα Καραμανλή, με τη στροφή της στο λεγόμενο κεντρώο χώρο, καθώς και με εσωτερικές ανακατατάξεις 
που σχετίζονταν και με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικιστικού λόγου, όπως ήταν η αποχώρηση 
του Γ. Καρατζαφέρη και η επακόλουθη ίδρυση του ΛΑ.Ο.Σ. Ωστόσο, δεδομένης της πολιτικής κυριαρχίας του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των εντονότατων ανταγωνισμών και προσαρμογών στο εσωτερικό του, η έρευνα σε μεγάλο 
βαθμό εστίασε σε αυτόν τον πολιτικό χώρο και στις τοπικές του εκφάνσεις. 
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Όπως πολύ χαρακτηριστικά σχολιάζει ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, 

«[σ]υνοπτικά, θα έλεγα ότι η αυξανόμενη ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η συνακόλουθη ανάγκη να προσαρμόσει τις οικονομικές και πολιτικές 

δομές της σε εκείνες της Ένωσης συνιστούν την πιο σημαντική δύναμη που, 

ενεργώντας ως ξεκάθαρος σύμμαχος των δυνάμεων που υποστηρίζουν τη 

μεταρρυθμιστική κουλτούρα, συμβάλλει αργά αλλά ανυποχώρητα, ώστε το βάρος της 

ανάπτυξης της ελληνικής ιστορίας να γείρει προς τη μόνιμη επικράτηση αυτής της 

κουλτούρας. Ειδικότερα, η είσοδος στην Κοινότητα το 1981 εγκαινίασε για την Ελλάδα 

μια περίοδο βαθμιαίας ενσωμάτωσης και ένταξης σε μια σύνθετη, διεθνή διαδικασία 

οικονομικής και μακροπρόθεσμα πολιτικής αναδιάρθρωσης, μεταρρύθμισης και 

εξορθολογισμού» (Διαμαντούρος 2000:101). 

Η ευρωπαϊκή προοπτική υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση και τη συνοχή 

αυτής της πολιτικής παράταξης. Οι δράσεις και ο λόγος των εκσυγχρονιστών 

συγκροτήθηκαν με σημείο αναφοράς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επιταγές (Ψημίτης 

και Σεβαστάκης 2002). Οι πολιτικές σύγκλισης της Ελλάδας με τα θεωρούμενα 

«ευρωπαϊκά πρότυπα» συνδυάστηκαν και με την αυξανόμενη εισροή ευρωπαϊκών 

πόρων στην Ελλάδα (Χυτοπούλου-Παππά 2007). Επρόκειτο για χρηματικούς πόρους 

που εκπορεύονταν από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας προκειμένου να 

αναπτυχθούν οικονομικά τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη-μέλη και περιοχές της 

Κοινότητας, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα (Μ.Ο.Π.) ήταν μια τέτοια πρώτη και σημαντική εμπειρία 

(Paraskevopoulos 2001: 36, Παπαγεωργίου 2010: 341).46 Τα Προγράμματα αυτά 

καταρτίστηκαν μετά από ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της Ε.Ο.Κ (Χυτοπούλου-

Παππά 2007: 30-34, 41-43, Καζάκος 2010: 334, 335), ενώ θεωρήθηκαν μακροπρόθεσμα 

ανεπαρκή ως προς το ζήτημα των ενισχύσεων προς μειονεκτικές περιοχές. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1980, έγινε αισθητή στους κόλπους της 

Κοινότητας η ανάγκη μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών πολιτικών και των 

Διαρθρωτικών Ταμείων, τα οποία ήταν οι κύριοι φορείς κατανομής πόρων στα 

λιγότερο ανεπτυγμένα μέλη (Πλασκοβίτης 1994). Ο νέος προσανατολισμός της Ε.Ο.Κ. 

αποτυπώθηκε στη συστηματική πλέον ενίσχυση του προϋπολογισμού των ταμείων. Με 

αυτόν τον τρόπο,  άρχισαν να καταρτίζονται τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Κ.Π.Σ.). Τα 

Κ.Π.Σ. αποτελούσαν μέχρι και την περίοδο της έρευνας πεδίου την κατεξοχήν 

                                                      

46 Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα αποτέλεσαν μια πρώτη εμπειρία αυτού που αργότερα θα 
κυριαρχούσε στο εθνικό και τοπικό πολιτικό πεδίο: τα «ευρωπαϊκά κονδύλια» ή «προγράμματα», 
«χρηματοδοτήσεις», εν συντομία και «πακέτα».  
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περιοδολόγηση και συστηματοποίηση του σχεδιασμού δράσεων και ενισχύσεων για 

την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ευρωπαϊκοί πόροι ξεκίνησαν από τη δεκαετία 

του 1980 να υποκαθιστούν και να αντικαθιστούν τους εθνικούς αναπτυξιακούς 

πόρους. Οι οικονομικές ενισχύσεις της Ε.Ο.Κ.- και μετέπειτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 

στην Ελλάδα μπορούν να χαρακτηριστούν ως συνεχώς διογκούμενες μέχρι και το 

τέλος της δεκαετίας του 1990.47 Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα ευρωπαϊκά 

κονδύλια αποτελούσαν «την κύρια πηγή πόρων για την υλοποίηση αναπτυξιακών 

έργων και προγραμμάτων» (Ανδρικοπούλου 1994: 370). Τα εθνικά αναπτυξιακά 

προγράμματα είχαν προσαρμοστεί ή ενταχθεί στα σχετιζόμενα με τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές προγράμματα. Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης γινόταν αντιληπτό το 1994 ως 

το μόνο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα (Ανδρικοπούλου 1994). Αντίστοιχα, τα 

επιμέρους Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Π.Α.), τα θεματικά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) ήταν όλα 

προσαρμοσμένα και εξαρτώμενα από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Η ίδια η σύλληψη 

και ο σχεδιασμός όλων αυτών των εθνικών πολιτικών στόχευαν στη χρηματοδότηση 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Πλασκοβίτης 1994: 453). Οι δημόσιες πολιτικές στην 

Ελλάδα βρίσκονταν σε μια σχέση εξάρτησης -υλικής καταρχάς- με τις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ανδρικοπούλου 1994). 

Η μεταρρύθμιση και η επέκταση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων καταγράφηκε 

τόσο με το 1ου Κ.Π.Σ. (1989-1993), όσο και με το πέρασμα στο 2ο Κ.Π.Σ.(1994-1999). Στο 

2ο Κ.Π.Σ. σημειώθηκε μια θεαματική αύξηση πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία προς τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης, δηλαδή και την Ελλάδα. Σε αυτή την 

περίοδο, πέρα από τη σχεδιαζόμενη αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων (Πλασκοβίτης 

1994: 452), διευρύνονταν τα πεδία παρέμβασης και αξιοποίησης αυτών των πόρων, 

καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στα όποια 

έργα (Πλασκοβίτης 1994, Γεωργαντάς και Ψυχάρης 2000).  

Στη δεκαετία του 1980, η ευρωπαϊκή ένταξη θεωρούταν απλά «[μ]ια ευτυχής 

συγκυρία», η οποία «διεύρυνε τα περιθώρια για παροχές με μερικά δισεκατομμύρια 

δολάρια» (Καζάκος 1990:146). Ωστόσο, μια δεκαετία αργότερα, αυτή η «ευτυχής 

συγκυρία» είχε καταστεί μια πολύ συγκεκριμένη «ευρωπαϊκή συνθήκη» για την Ελλάδα. 

Αυτή η συνθήκη καταρχάς αποτυπωνόταν στο «συνεχώς αυξανόμενο δείκτη 

                                                      

47 Η Ελένη Χυτοπούλου-Παππά παραθέτει την εξέλιξη των καθαρών εισροών από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό προς την Ελλάδα, στη διάρκεια της περιόδου 1986-2005. Μέχρι και το 2000 οι καθαρές 
εισροές αυξανόταν συνεχώς, οπότε και έφθασαν τα 4,6 δις ευρώ, ενώ και ως ποσοστό του Α.Ε.Π. είχαν μια 
ανοδική πορεία μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Χυτοπούλου-Παππά 2007: 89). 



 

 

44 

διείσδυσης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στις γενικότερες δημοσιονομικές 

ισορροπίες της χώρας» (Γεωργαντάς και Ψυχάρης 2000: 774). Η Ελλάδα υπήρξε μια 

χώρα «ωφελημένη», εισπράττοντας «σημαντικά ποσά» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες (Αγοραστός και Κωστόπουλος 2000: 784, 

επίσης Χυτοπούλου-Παππά 2007). Επιπλέον, οι κοινοτικοί πόροι αναγνωρίζονται ως 

καθοριστικό στοιχείο στην οικονομική ανάκαμψη του «ελληνικού καπιταλισμού» από το 

1995 και πέρα (Ρομπόλης, Ρυλμόν και Ιωακείμογλου 2002). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προέκυψαν αρκετά προβλήματα, κυρίως αναφορικά 

με την επιτυχή ή όχι αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα. Αυτό 

αφορούσε και αφορά ακόμα στα ποσοστά απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων,48 

την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων αλλά και τη δομή της 

ελληνικής διοίκησης όσον αφορά την υποδοχή των εισερχόμενων πόρων 

(Πλασκοβίτης 1994, Γεωργαντάς και Ψυχάρης 2000, Paraskevopoulos 2001). Ειδικά 

στην περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια σειρά μεταρρυθμίσεων μπορεί να 

ερμηνευθεί μέσα στο πλαίσιο της ευκολότερης και αποτελεσματικότερης απόκτησης 

και αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων. 

Παράλληλα με τα Κ.Π.Σ. που συνιστούσαν το κύριο μέρος των ευρωπαϊκών 

πόρων, να σημειωθεί και η εμφάνιση των λεγόμενων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όπως 

για παράδειγμα τα προγράμματα LEADER και INTERREG, που αφορούσαν άμεσα σε 

πολιτικές και στόχους της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.49 

A.3 «Εκσυγχρονισμός από τα πάνω»: νέες ιδέες για την 

οικονομία, το κράτος και τα σύνορα 

Σε μεγάλο βαθμό, το πρόταγμα της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» ταυτιζόταν και με το 

πρόταγμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που είχαν επικρατήσει διεθνώς και οι οποίες 

θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως το νέο πλαίσιο δράσης για μεγάλο μέρος της 

ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας (Featherstone 2006: 6, Shore 2000: 108, Σημίτης 2005: 

560).50 

                                                      

48 Η έννοια της «απορρόφησης» προέκυψε την ίδια περίοδο με την εισαγωγή των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 
49 Η χρήση των όρων «πόροι», «ενισχύσεις» και «προγράμματα» στην παρούσα μελέτη δεν είναι 
αλληλοαποκλειόμενη, αλλά αντίθετα ακολουθεί τις ρευστές και πρακτικές ταξινομήσεις των ίδιων των 
κοινωνικών υποκειμένων. 
50 Η έκδοση Η πολιτική της οικονομικής σταθεροποίησης, υπό την επιμέλεια του Κώστα Σημίτη το 1988, «θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί το πιο αξιόπιστο μανιφέστο του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα» (Σταθάκης 
2002: 172). Αντίστοιχα, ο Κώστας Σημίτης μαζί με τους συνεργάτες αποκαλούνταν το 1989 τα ελληνικά 
«Chicago Boys» (Καραμπελιάς 1989: 305). 
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η πτώση των αυτοαποκαλούμενων 

σοσιαλιστικών συστημάτων στην Ανατολική Ευρώπη καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τις 

νέες ευρωπαϊκές πολιτικές. Η ανάδειξη δηλαδή του νεοφιλελεύθερου οικονομισμού σε 

κυρίαρχη πολιτική στη δυτική Ευρώπη είχε άμεσο αντίκτυπο και στην πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.51 Η κυριαρχία της έννοιας της «ελεύθερης αγοράς», καθώς και η 

υποβάθμιση των κρατικών παρεμβάσεων αποτυπώθηκαν στο σχεδιασμό των 

ευρωπαϊκών πολιτικών.52 Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο παραδοσιακός 

προσανατολισμός των ελληνικών ελίτ προς τη δυτική Ευρώπη αποτέλεσε ένα βασικό 

στοιχείο για την προσαρμογή του ελληνικού κράτους και των πολιτικών του στα νέα 

προτάγματα του νεοφιλελεύθερου οικονομισμού (Panayotopoulos 2001, επίσης 

Herzfeld 1995). Για τον Cris Shore (2000: 84, 85), η κυρίαρχη κοσμοαντίληψη στους 

κόλπους των πολιτικών προσώπων και στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κατά 

κύριο λόγο νεοφιλελεύθερη, ειδικά στην περίοδο μετά το Μάαστριχτ.53 Η επικράτηση 

αυτής της κοσμοαντίληψης δεν ήταν αποκομμένη από τη συνολικότερη επικράτησή 

της σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. 

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην Ελλάδα συντελέσανε στην επέκταση των 

αποκεντρωμένων μορφών περιφερειακής πολιτικής, την έννοια της 

αυτοχρηματοδότησης και τη μείωση των κοινωνικών πολιτικών του κράτους πρόνοιας. 

Ταυτόχρονα, οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες σε μεγάλο βαθμό προσανατολίστηκαν σε 

πολιτικές προώθησης της «επιχειρηματικότητας» (Ανδρικοπούλου 1994: 372). 

Αντίστοιχα, η προώθηση του οράματος των ελεύθερων αγορών είχε μια σαφή 

                                                      

51 Ο Δημήτρης Μαρκής σημειώνει χαρακτηριστικά ότι«[η] ελεύθερη οικονομία της αγοράς αποτέλεσε και τον 
«ιδρυτικό» Μύθο της Ευρώπης. Η οικονομική θεωρία του φιλελευθερισμού προσέδωσε στο μύθο αυτό το 
κύρος της επιστημονικότητας˙ η αποτυχία της σχεδιασμένης «σοσιαλιστικής» οικονομίας της Ανατολικής 
Ευρώπης της προσέδωσε εμπειρική έμμεση επιβεβαίωση˙ η εκμετάλλευση του Μύθου αυτού στον αγώνα 
επικράτησης μεταξύ Δύσης και Ανατολής τής προσέδωσε, τέλος, και μια πολιτική επιβεβαίωση. Σήμερα έχουν 
όλοι πια πεισθεί, Αριστερά και Δεξιά, ότι η «ελεύθερη οικονομία της αγοράς» είναι η επιστημονικά 
επικυρωμένη και πολιτικά επιβαλλόμενη συγκροτησιακή αρχή της ενοποίησης της Ευρώπης» (Μαρκής 2000: 
26). 
52 Οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι σε ένα βαθμό αντιφατικές, ειδικά όσον αφορά στα παρεμβατικά μέτρα που 
σκοπός τους είναι να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την ελεύθερη αγορά. Πρόκειται για μια από 
αυτές τις παραδοξότητες της ευρωπαϊκής διαδικασίας που επισημαίνει ο Δημήτρης Μαρκής, δηλαδή το 
αναγκαίο «πολιτικό ντοπάρισμα» της ελεύθερης οικονομίας (Μαρκής 2000: 15), το οποίο εν πολλοίς 
αναδεικνύει τις θεμελιώδεις αντιφάσεις στην πρακτική μετουσίωση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας 
γενικότερα (Harvey 2007). 
53 Ο Marc Abélès σημειώνει τη μετατόπιση των αναπαραστάσεων του «δημόσιου» και του «ιδιωτικού» στα 
πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών. Η συνάντηση ενός κατεξοχήν οικονομικού οράματος, της «Ευρώπης των 
Εμπόρων» (Abélès 1994: 24, 47) με τους τόπους παραγωγής πολιτικής φαίνεται να είχε καταλήξει σε νέες 
αντιλήψεις της δημόσιας και πολιτικής δράσης. Ο Marc Abélès περιγράφει ότι «στο Στρασβούργο βλέπουμε 
να λαμβάνει υπόσταση μια τελείως διαφορετική αντίληψη της πολιτικής ζωής. Μια αντίληψη που αντιτίθεται 
στον αυστηρό διαχωρισμό του δημόσιου από τον ιδιωτικό τομέα, όπως τον εννοούσε η γαλλική παράδοση» 
(Abélès 1994:119). Οι πρακτικές lobbying και οι προσωπικές συναντήσεις πολιτικών και επιχειρηματιών ήταν 
«μια ευκαιρία συνάντησης  του κόσμου των επιχειρήσεων με τον κόσμο της πολιτικής ευθύνης, κάτι που 
αντιμετωπίζεται θετικά από όλους όσους πιστεύουν στην Ευρώπη» (Abélès 1994: 286). Την ίδια στιγμή 
ωστόσο, ένας εκπρόσωπος των ιδιωτικών lobby φρόντιζε να υπενθυμίσει ότι, παρόλα αυτά, ακόμα και μέσα 
στην νεοφιλελεύθερη συγκυρία, ««Δε μιλάω ποτέ για συγκεκριμένα προϊόντα. Η κουβέντα θα θύμιζε 
εμπόριο»» (Abélès 1994: 288). 
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ευρωπαϊκή διάσταση, δεδομένου και του κεντρικού προσανατολισμού της ίδιας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες πολιτικές, όπως οι διασυνοριακές συνεργασίες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, η μείωση των συνοριακών εμποδίων στις οικονομικές διαδικασίες ή και 

η αποεδαφικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας επικοινωνούσαν με το 

νεοφιλελεύθερο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

περίφημη «εξόρμηση» του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια συνέπιπτε με τα 

προγράμματα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγωγή των 

δυτικοευρωπαϊκών προτύπων δημοκρατίας, κρατικής οργάνωσης και ελεύθερης 

οικονομίας. Επιπρόσθετα, ξεκινώντας από την τελωνειακή σύνδεση Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Τουρκίας το 1995, η ελληνοτουρκική προσέγγιση φάνηκε να συγκροτείται 

στην εθνική δημόσια σφαίρα κατ’ αντιστοιχία με την ευρύτερη ευρωτουρκική 

προσέγγιση, η οποία μέχρι και το 2005 είχε μια σημαντική δυναμική. Η «οικονομία» και ο 

«οικονομικός ρεαλισμός» αποτέλεσαν βασικά στοιχεία στην αιτιολόγηση των αλλαγών 

στην εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους. Σε μεγάλο βαθμό, η πίστη στη 

διασυνοριακή προοπτική επικοινωνούσε και με την πίστη στη νέα οικονομική 

πραγματικότητα της ελεύθερης αγοράς, της μείωσης της κρατικής παρεμβατικότητας 

και της ανταγωνιστικότητας.  

Η νεοφιλελεύθερη εκδοχή πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροφοδοτούνταν και 

από μια συγκεκριμένη τροπή στο χώρο των οικονομικών επιστημών, και γενικότερα 

στο πεδίο επιστημονικής παραγωγής. Η ανάδειξη της νεοφιλελεύθερης οικονομικής 

λογικής σε κατεξοχήν αυτόνομη, ανεξάρτητη αλήθεια συνεπαγόταν την αντίληψη που 

ήθελε την «οικονομία της αγοράς» να είναι πλέον η ρυθμιστική αρχή των πολιτικών. 

Κατ’ επέκταση, η πολιτική νοούταν σε μεγάλο βαθμό ως παράγωγο της 

αυτορρυθμιζόμενης οικονομίας μέσα στα πλαίσια του επεκτατικού νεοφιλελεύθερου 

οικονομισμού.54 Αυτή η προαγωγή της νεοφιλελεύθερης οικονομίας σε αναντίρρητη 

αλήθεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ηγεμονικής λειτουργίας των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών σήμερα. Επικαλούμενος το Michel Foucault και την κυριαρχία μιας 

κοσμοαντίληψης μέσω της αναγωγής της σε επιστήμη και γνώση (Shore 2000: 90), ο 

Cris Shore αναφέρεται στο συγκεκριμένο παράδειγμα των λεγόμενων «Ευρωπαϊκών 

σπουδών» και την ξεκάθαρα στρατευμένη διαχειριστική μορφή τους (Shore 2000: 28, 

                                                      

54 Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η οικονομία σταδιακά συγκροτήθηκε σε μια αυτόνομη, 
αυθύπαρκτη σφαίρα δραστηριοτήτων με μια ιδιαίτερη εσωτερική λογική (Foucault 2004, Mitchell 2006), ενώ 
κατέστη η βασική νομιμοποιητική αναφορά για τις όποιες πολιτικές (Pinto 2002: 227-230, Lebaron 2000: 215). 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο λεγόμενος «κρατικός έλεγχος της οικονομίας» κατά την πρώτη 15ετία της 
Μεταπολίτευσης αποτέλεσε για μια μερίδα των πολιτικών και οικονομικών επιστημών ένα είδος 
προβλήματος. Με αυτή την έννοια, το κέλευσμα για την αυτονόμηση της οικονομίας στην Ελλάδα είχε μια 
ιδιαίτερη χροιά, ειδικά μέσα στη συγκυρία της πολιτικής αλλαγής στην Ανατολική Ευρώπη μετά το 1989. «Η 
οικονομία έχει τη δική της αυτοτέλεια – πράγμα που οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη μας το υπενθύμισαν 
κατά τρόπο επιτακτικό» (Καζάκος 1990: 140-141). Στη σημερινή συγκυρία, η «οικονομία της αγοράς» φαίνεται 
να λειτουργεί σαν την «ύψιστη κανονιστική αρχή του πολιτικού πράττειν» (Μαρκής 2000: 27). 
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29). Μέσα από τέτοιες διαδικασίες αναπαράγεται η κατεξοχήν αντίληψη των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ως «ουδέτερων». Με αντίστοιχο τρόπο, ο πραγματισμός και η 

«διαχειριστική ουδετερότητα» του ελληνικού «εκσυγχρονισμού», όπως για παράδειγμα 

στα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων, δεν ήταν παρά η προσπάθεια αναγωγής μιας 

συγκεκριμένης κοσμοαντίληψης και δράσης σε κοινό τόπο (Pagoulatos 2006: 140). 

Κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία συγκρότησης του διεθνούς πεδίου των 

οικονομικών επιστημών, ο Frederic Lebaron (Lebaron 2000) δείχνει πως η σταδιακή 

αποδοχή του σε όλο το πολιτικό φάσμα οδήγησε στη σημερινή καθοριστική του 

λειτουργία, αλλά και επέτρεψε την επικράτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στο 

σύνολο της κοινωνίας διαμέσου της «ουδέτερης», «επιστημονικής» πλέον αυθεντίας 

(επίσης Harvey 2007).55 Επιπλέον, η οικονομική πίστη, στην κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη 

μορφή της, είναι μια αμερικάνικη πίστη, στο βαθμό που ο ρόλος και η δράση των 

ευρωπαίων οικονομολόγων συγκροτήθηκε κατ’ ακολουθία του αμερικάνικου 

οικονομικού πεδίου (Lebaron 2000: 134, επίσης Foucault 2004). 

Στη διαδικασία μετασχηματισμού των προσανατολισμών του ελληνικού κράτους, 

ο ρόλος των οικονομικών επιστημών φάνηκε ιδιαίτερα σημαντικός. Κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε η άνοδος του ρόλου των λεγόμενων 

«τεχνοκρατών» (Ladi 2006: 71). Αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την προσαρμογή 

της ελληνικής διοίκησης στα δεδομένα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη 

δεξαμενών σκέψεως και τεχνοκρατικής νομιμοποίησης ήταν εξάλλου ένα από τα 

σημεία στα οποία βασίστηκε ο λόγος του ρεύματος των εκσυγχρονιστών από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1990 (Featherstone 2006: 7). 

Όπως σχολιάζουν οι Παναγιώτης Γετίμης, Γρηγόρης Καυκαλάς και Ναπολέων 

Μαραβέγιας, «σημαντική ώθηση στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης προκάλεσε η 

ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όχι μόνο μέσω της χρηματοδότησης 

ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και έμμεσα, καθώς η μεταφορά πόρων για 

αναδιάρθρωση των παραδοσιακών δομών της οικονομίας και της κοινωνίας απαιτεί 

με τη σειρά της νέες επιστημονικές γνώσεις, διάχυση τεχνογνωσίας, κ.ά.» (Γετίμης, 

Καυκαλάς και Μαραβέγιας 1994: 12). Το σύνθημα της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» 

κυριάρχησε στη δεκαετία του 1990, σε μια δεκαετία κατά την οποία «εμπεδώνεται η 

                                                      

55 Ο Nicolas Rose (Rose 2006: 146-147) τονίζει ότι ο ρόλος των «ειδικών» ήταν ανέκαθεν σημαντικός, είτε στα 
φιλελεύθερα καθεστώτα του 19ου αιώνα, είτε στα πλαίσια του κράτους-πρόνοιας του 20ου αιώνα. Αν όμως 
στο κράτος πρόνοιας ο ρόλος των κοινωνικών επιστημών και των θετικιστικών προταγμάτων στόχευε στο 
να καθορίσει μια συγκεκριμένη δημόσια κρατική πολιτική για την κοινωνία, στη σημερινή συγκυρία του 
«προχωρημένου φιλελευθερισμού», όπως ονομάζει εναλλακτικά το νεοφιλελευθερισμό, η εργαλειοποίηση 
της τεχνοκρατικής αυθεντίας αποκόβεται από την έννοια της πολιτικής εξουσίας, στοχεύοντας στην 
αποκρατικοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών και προωθώντας την αυτορρύθμιση των κοινωνικών 
υποκειμένων, ως μελών διασκορπισμένων «κοινοτήτων» στα πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς. 
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ηγεμονική σχέση των διανοούμενων με τις εξουσιαστικές δομές, καθώς η πλειονότητα 

ασκεί υποστηρικτικό λόγο προς την εξουσία, με πλήρη αποδοχή των υπαρχουσών, 

αλλά και τη δημιουργία νέων αξιών με εργαλείο τον τεχνοκρατικό, εργαλειοποιημένο, εν 

μέρει αποϊδεολογικοποιημένο, εν μέρει έντονα ιδεολογικά χρωματισμένο λόγο» 

(Καούρας και Καλφόπουλος 2002: 495). Η αποϊδεολογικοποίηση της οικονομικής 

πολιτικής στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1990 (Σταθάκης 2002) ήρθε να συνδυαστεί με 

έναν έντονα στρατευμένο επιστημονικό λόγο (Ψημίτης και Σεβαστάκης 2002) στην 

παράδοση ενός εξελικτικού προτάγματος «εκσυγχρονισμού» και «εξορθολογισμού» της 

ελληνικής κοινωνίας (Διαμαντούρος 2000). Η Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού αντίστοιχα 

σημειώνει την προσαρμογή μεγάλου μέρους της κατεστημένης επιστημονικής 

κοινότητας από τη δεκαετία του 1980 στις επιταγές και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό της εγχώριας 

έρευνας (Gefou-Madianou 2000: 268-269). 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή αυτή η διαρκής αλληλεπίδραση των νέων 

αντιλήψεων περί Ευρώπης, οικονομίας και συνόρων, καθώς και η σύμπτωση των 

εθνικών πολιτικών με το λόγο των λεγόμενων «τεχνοκρατών», στο σημείο αυτό 

μπορούμε να επιστρέψουμε στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών. Συγκεκριμένα, τα 

παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται ξεκάθαρα στη διεξαγωγή των συνεδρίων του 1996 

και πολύ περισσότερο του 1998. Τα δυο αυτά συνέδρια ανέδειξαν τη σταδιακή 

μεταστροφή των εθνικών πολιτικών απέναντι στο ζήτημα της Τουρκίας, της εθνικής 

οικονομίας και του ρόλου της Θράκης. 

Στα συνέδρια της περιόδου εκείνης, οι περισσότεροι ομιλητές, πολιτικοί και 

τεχνοκράτες, από το εθνικό κέντρο, δηλαδή την Αθήνα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη,56 

είχαν έρθει να διατυπώσουν μια σειρά νέων αναπαραστάσεων αναφορικά με το «καλό 

της Θράκης». Η παράθεση αυτών των νέων ιδεών αναδείκνυε τη αλληλεπίδραση των 

νεοφιλελεύθερων ιδεών με το όραμα της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». 

Οι νέες γεωπολιτικές συνθήκες στα μετασοσιαλιστικά Βαλκάνια αποτέλεσαν το 

βασικό άξονα του συνεδρίου του 1996 στην Κομοτηνή (Πρακτικά Γ’ Παγκοσμίου 

Συνεδρίου Θρακών).57 Οι ομιλητές επισήμαναν στο σύνολό τους την ανάγκη 

                                                      

56 Οι συγκεκριμένοι ομιλητές δεν είχαν προσκληθεί με τυχαίο τρόπο, αλλά αντίθετα η πρόσκλησή τους 
αναδείκνυε και αντίστοιχες μεταβολές και προσαρμογές στην τοπική δημόσια σφαίρα. 
57 Τα πρακτικά του συνεδρίου της Κομοτηνής έχουν ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή από τη σελίδα  «Θράκη, η 
Γη του Ορφέα», και πιο συγκεκριμένα: http://alex.eled.duth.gr/SYLLOGOI/3othrakiko/index.htm (Πρακτικά Γ’ 
Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών). Οι περιγραφές, αναφορές και παραπομπές στο συνέδριο της Κομοτηνής 
βασίζονται σε αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο, εκτός από όπου σημειώνεται ότι πρόκειται για υλικό που 
προέκυψε από την εθνογραφική έρευνα ή από άλλου είδους αρχειακή έρευνα και έντυπες πηγές, όπως για 
παράδειγμα το αφιέρωμα του περιοδικού Ενδοχώρα (περ. Ενδοχώρα 1996 τεύχ. 47). 
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επέκτασης και διείσδυσης στα Βαλκάνια.58 Οι όροι «συγκριτικό», «στρατηγικό» και 

«ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν από όλους τους ομιλητές, 

είτε πολιτικούς, είτε ακαδημαϊκούς, είτε ακόμα και εκπροσώπους πολιτιστικών 

συλλόγων. Αυτοί οι όροι απέδιδαν σε μεγάλο βαθμό τη διάδοση των 

οικονομοκεντρικών και αγοραίων προτύπων στην αιτιολόγηση των νέων κρατικών 

πολιτικών. 

Μαζί με τα διαρκή αιτήματα για περισσότερη κρατική ενίσχυση, όπως για 

παράδειγμα στο ζήτημα των γεννήσεων ή στην ευνοϊκή ανακατανομή των 

ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, διατυπώθηκαν και απόψεις περί μείωσης του 

κρατικού προστατευτισμού. Χαρακτηριστικά, στην ομιλία του, ο Νικόλαος Ευθυμιάδης, 

από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας (Σ.Β.Β.Ε.), ζήτησε μια «Θράκη 

ανταγωνιστική» που δε θα τα περιμένει όλα από την Αθήνα.59 Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 

πολιτικές κρατικής ενίσχυσης δεν είχαν βοηθήσει στην ανάπτυξη της Θράκης, καθώς 

είχαν εγκλωβίσει την οικονομία σε παραδοσιακούς και μη-ανταγωνιστικούς κλάδους. 

Επιπλέον, η πραγματικότητα της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας έπρεπε να 

αξιοποιηθεί. Αυτή ήταν η πρώτη ρητή αναφορά σε Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών στο 

ενδεχόμενο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Στο ίδιο συνέδριο έγινε 

πρώτη φορά αναφορά και στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ γειτονικών χωρών.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρότρυνση του κυβερνητικού στελέχους 

Γρηγόρη Νιώτη να κατανοήσουν οι Θρακιώτες ότι οι ελληνικές επενδύσεις στο 

εξωτερικό ήταν και αυτές απαραίτητες, δεδομένων των νέων γεωπολιτικών συνθηκών 

και του ελληνοτουρκικού οικονομικού ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 

Θρακιώτες δεν έπρεπε να μένουν εγκλωβισμένοι στα παλιά αιτήματα περί επενδύσεων 

στη Θράκη, αλλά αντίθετα να υπάρχει συστράτευση και υποστήριξη στις 

πρωτοβουλίες του ελληνικού κεφαλαίου, μέσα στα πλαίσια της «εθνικής ενότητας» και 

των «εθνικών συμφερόντων». 

Βεβαίως, για τους περισσότερους ομιλητές, η Τουρκία συνέχιζε να παρουσιάζεται 

ως βασική απειλή. Η όποια οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και της Θράκης θα 

έπρεπε να γίνεται σε ανταγωνιστική βάση προς την Τουρκία. Για τους 

πανεπιστημιακούς Κρατερό Ιωάννου και Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη, η οικονομία και τα 

                                                      

58 Να σημειωθεί η ερώτηση ενός εκπροσώπου συλλόγου από τη Ροδόπη, ο οποίος αναρωτήθηκε «ποια 
Ελλάδα θα διεισδύσει στις χώρες αυτές, η δική μας ή των Βαρδινογιάννηδων και Λάτσηδων;» (περ. 
Ενδοχώρα 1996 τεύχ. 47: 26). 
59 Αντίστοιχη παρότρυνση είχε κάνει και ο βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γρηγόρης Νιώτης. 
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Βαλκάνια ήταν ένας τόπος διακρατικού ανταγωνισμού στον οποίο η Ελλάδα καλούταν 

να επιβεβαιώσει την «ηγεμονία» της έναντι της Τουρκίας. 

Ο νέος κυρίαρχος λόγος της κεντρικής εξουσίας έγινε πολύ περισσότερο 

εμφανής στο συνέδριο της Ορεστιάδας το 1998. Το συνέδριο διεξήχθη στις 15-18 

Αυγούστου 1998. Ο τίτλος του ήταν «Η Θράκη μπροστά στην Τρίτη Χιλιετία» (εφ. Πρώτη 

19/08/1998). Το συνέδριο εκείνο συγκέντρωσε πολλούς και γνωστούς πολιτικούς από 

το εθνικό κέντρο, κυρίως από το χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ (Πρακτικά Δ’ Παγκοσμίου 

Συνεδρίου Θρακών).60 Οι περισσότεροι από τους κεντρικούς πολιτικούς 

αναπαρήγαγαν τον κυρίαρχο λόγο της κυβέρνησης για τη Θράκη, αλλά και γενικά για 

τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Οι «φιλικές σχέσεις» με τις γειτονικές χώρες 

ακουγόταν πολύ συχνά από το βήμα του συνεδρίου. Αυτές οι «φιλικές σχέσεις» 

υπαγορεύονταν από τις νέες συνθήκες και τις απαιτήσεις της οικονομίας. Ο γνωστός 

για τις πατριωτική του ευαισθησία πρόεδρος της βουλής Απόστολος Κακλαμάνης 

τόνισε σε μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα ότι έπρεπε κανείς να προσαρμοστεί στις 

νέες συνθήκες και στην «εκλογίκευση της ζωής», δηλαδή στη λογική της οικονομίας. 

Αντίστοιχα, άλλοι πολιτικοί, όπως ο Φίλιππος Πετσάλνικος, ο Γρηγόρης Νιώτης ή ο 

τότε γ.γ. της Περιφέρειας Α.ΜΑ.-Θ. Σταύρος Καμπέλης αναπαρήγαγαν το λόγο περί 

νέων διεθνών συνθηκών, κατάργησης των εθνικών οικονομικών συνόρων, 

απελευθέρωσης των Βαλκανικών αγορών και μετατροπής των «μειονεκτημάτων» της 

Θράκης σε «συγκριτικά πλεονεκτήματα». Χαρακτηριστικά, ο Σταύρος Καμπέλης 

αναφέρθηκε ανοιχτά στην Τουρκία και στις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας των 

δυο πλευρών. Η Θράκη  και η τοπική αγορά έπρεπε να είναι «ανταγωνιστικές», 

αξιοποιώντας επενδύσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα. Εξάλλου, η τελωνειακή 

σύνδεση με την Τουρκία ήταν μια πραγματικότητα, και το ζητούμενο ήταν να 

αναδειχθούν τα «συγκριτικά πλεονεκτήματα» της περιοχής, μέσα στα πλαίσια των 

διασυνοριακών συνεργασιών και της ύφεσης των ελληνοτουρκικών διαφορών.  

Αυτό το λόγο φάνηκε να αναπαράγουν και κάποιοι τοπικοί πολιτικοί, ειδικά όσον 

αφορά στις νέες οικονομικές συνθήκες, την «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», την ελεύθερη 

αγορά και τα νέα οικονομικά σύνορα. Πιο έντονα από όλους τοποθετήθηκε ο 

δήμαρχος Ορεστιάδας,61 που ήταν και ο διοργανωτής του συνεδρίου. Σε κάποια 

στιγμή τόνισε από βήματος ότι ήταν ανάγκη να εκμεταλλευθούν τις νέες γεωπολιτικές 

συνθήκες ενώ κάλεσε όσους «δεν το καταλάβαιναν να αποχωρήσουν». 

                                                      

60 Τα πρακτικά του συνεδρίου της Ορεστιάδας εκδόθηκαν σε ειδικό τεύχος από το περιοδικό Ενδοχώρα 
(Πρακτικά Δ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών). Οι περιγραφές, αναφορές και παραπομπές στο συνέδριο 
της Ορεστιάδας βασίζονται σε αυτήν την έκδοση, εκτός από όπου σημειώνεται ότι πρόκειται για υλικό που 
προέκυψε από την εθνογραφική έρευνα ή από άλλου είδους αρχειακή έρευνα και έντυπες πηγές. 
61 Να σημειωθεί ότι ο τότε δήμαρχος Ορεστιάδας προερχόταν από τη Ν.Δ. 
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Χαρακτηριστικά, μια θεματική του συνεδρίου ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένη 

στην Τουρκία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Θράκης, με τον εύγλωττο τίτλο «Θράκη 

- Ευρώπη - Μεσόγειος – Τουρκία». Ο δήμαρχος Ορεστιάδας τοποθετήθηκε σε αυτήν, 

αναφερόμενος στη νέα γεωπολιτική συγκυρία και στην τελωνειακή σύνδεση με την 

Τουρκία. Παρόλη την τουρκική επιθετικότητα και τα υπαρκτά προβλήματα, τόνισε τη  

δυναμική στην ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων και στις πολιτικές ενίσχυσης της 

συνεργασίας, μέσα και στα πλαίσια συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς 

οργανισμούς, όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου. Δυο εισηγητές τοποθετήθηκαν με μεγαλύτερη αμεσότητα υπέρ της 

ελληνοτουρκικής οικονομικής προσέγγισης. Επρόκειτο για εκπροσώπους του 

οικονομικού κόσμου. Ο πρώτος, ο Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, μίλησε ως 

εκπρόσωπος ενός ινστιτούτου οικονομικών ερευνών και έκανε μια επισκόπηση του 

νέου διεθνούς γεωπολιτικού πλαισίου, δηλαδή της «παγκοσμιοποίησης», της 

αποδυνάμωσης του κράτους εις όφελος των αγορών, της μετατόπισης των πολιτικών 

στο ευρωπαϊκό επίπεδο και της ανάγκης αναδιαμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης 

για την εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών πόρων, προτού αυτοί μειωθούν λόγω της 

εισόδου νέων μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παλιότερες 

κρατικές πολιτικές κινήτρων ήταν ένα στρεβλό μοντέλο. Το μέλλον της Θράκης για 

αυτόν τον ομιλητή ταυτιζόταν με ένα πολύπλευρο άνοιγμα στην Τουρκία, λόγω της 

τελωνειακής σύνδεσης και της αναμενόμενης και επιθυμητής ένταξής της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα τόνισε ότι «καλά κάνουμε – να πηγαίνουμε σε χώρες 

όπως είναι η Βουλγαρία, η Π.Γ.Δ.Μ., αλλά ας μην ξεχνάμε ότι δίπλα μας βρίσκεται μια 

πλούσια αγορά, την οποία θα πρέπει να την εκμεταλλευθούμε με πολύ δυναμικό και 

επιθετικό τρόπο». 

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και η ομιλία του εκπροσώπου του Συνδέσμου 

Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας, Αναστάσιου Αλεξανδρίδη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

τελωνειακή σύνδεση με την Τουρκία ήταν μια ιστορική ευκαιρία και η γείτονα χώρα ένας 

εν δυνάμει πολύτιμος οικονομικός συνεργάτης. Η προώθηση της ελεύθερης αγοράς 

εκατέρωθεν ήταν μια απαραίτητη πολιτική, σχετιζόμενη με την ανάγκη μείωσης του 

προστατευτισμού και τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού για τη Θράκη. Αυτές οι νέες 

αποφάσεις θα καθόριζαν τη νέα θέση της Θράκης στον κόσμο, δηλαδή μεταξύ Ασίας 

και Ευρώπης, και όχι απλά στην άκρη της Ευρώπης.62  

                                                      

62 Από την άλλη, κάποιοι άλλοι εισηγητές αναφέρθηκαν σε μια πιο επιφυλακτική πολιτική εκ μέρους της 
Ελλάδας, με αναφορές στη «θωράκιση» της Θράκης και σε εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές άμυνας. Οι 
ομιλητές αυτοί και ο λόγος τους είχαν αναγκαστικά μειωμένη δύναμη, σε σύγκριση με το διοργανωτή του 
συνεδρίου και δήμαρχο της Ορεστιάδας ή τους εκτός Θράκης «ειδικούς» της οικονομικής επιστήμης. 
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Στο συνέδριο αυτό έγινε φανερή η εισαγωγή ενός νέου λόγου και νέων 

αναπαραστάσεων, περί Τουρκίας, «εθνικού συμφέροντος» και οικονομίας. Τόσο οι 

πολιτικοί από το εθνικό κέντρο, όσο και οι «ειδικοί» της οικονομίας τοποθετήθηκαν 

ξεκάθαρα υπέρ της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, μια προσέγγιση μάλιστα που 

υπαγορευόταν από την θεωρούμενη «αναμφισβήτητη» κυριαρχία της αγοραίας 

οικονομίας. Αντίθετα, οι φορείς ενός ανταγωνιστικού εθνικισμού, κυρίως κληρικοί και 

μέλη τοπικών πολιτιστικών, συλλόγων φάνηκαν να βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η έννοια της διασυνοριακότητας 

συγκροτήθηκε γύρω από οικονομοκεντρικά σημεία αναφοράς, σε μια νεοφιλελεύθερη 

εκδοχή. Η πολιτική της διασυνοριακότητας προϋπέθετε ιδεατά και μια διαφορετική 

πρόσληψη της σχέσης τοπικής κοινωνίας, κεντρικού κράτους και οικονομίας. 

Με αυτή την έννοια, έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί η σταδιακή μεταστροφή του 

ελληνικού κεφαλαίου απέναντι στην Τουρκία και στο ενδεχόμενο οικονομικής 

συνεργασίας με εκεί επιχειρηματικούς φορείς. Αυτή η μεταστροφή αποτυπώθηκε στα 

παραπάνω συνέδρια από τους εκπροσώπους του Σ.Β.Β.Ε. Αυτός ο Σύνδεσμος 

αποτελούσε ένα συλλογικό φορέα εκπροσώπησης των συμφερόντων του 

βιομηχανικού κεφαλαίου της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο θεωρούταν ότι είχε 

βαρύνουσα σημασία στη συγκυρία της «Βαλκανικής επέκτασης», λόγω της 

γεωγραφικής εγγύτητας της Βόρειας Ελλάδας προς τις γειτονικές χώρες. Το ζήτημα της 

Τουρκίας απασχολούσε αυτόν τον φορέα, ήδη πριν από τα συνέδρια του 1996 και 

1998. Αυτό το ενδιαφέρον του Συνδέσμου φάνηκε μέσα από δυο μελέτες του το 1994 

και το 1996 για τον καθορισμό της προτεινόμενης οικονομικής πολιτικής για τη Θράκη. 

Οι μελέτες αυτές εντάσσονταν στα λεγόμενα «Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης της 

Θράκης» και περιλάμβαναν μια σειρά εκτιμήσεων, αναλύσεων και προτεινόμενων 

μέτρων. Μεταξύ αυτών, τιθόταν και το ζήτημα των πολιτικών και των οικονομικών 

πρωτοβουλιών, κρατικών και ιδιωτικών, έναντι της Τουρκίας. Επιπλέον, η τελωνειακή 

σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας το 1995 φαινόταν ότι αποτελούσε ένα 

καθοριστικό γεγονός, το οποίο οι Έλληνες επιχειρηματίες έπρεπε να λάβουν υπόψη. 

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους, οι μελέτες έθεταν δυο βασικά 

ζητήματα για τις οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία.63 Από τη μία μεριά, η Τουρκία 

                                                      

63 Το παρακάτω απόσπασμα από τη μελέτη του 1996 είναι ενδεικτικό του σκεπτικού και των δυο μελετών, 
καθώς υπήρχε με μικρές φραστικές παραλλαγές και στην μελέτη του 1994. «Είναι επιβεβλημένη μία ανάλυση 
της τουρκικής οικονομίας, με στόχο όχι τόσο τον εντοπισμό δυνατοτήτων για ανάπτυξη της ελληνικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο την επισήμανση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της τουρκικής 
ως προς την ελληνική οικονομία.  Αυτός ο "αμυντικός" στόχος δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αποκλείεται η 
ελληνική επιχειρηματική διείσδυση στην τουρκική οικονομία.  Το ό,τι η ελληνική και η τουρκική βιομηχανία σε 
μεγάλο μέρος παράγουν ομοειδή ή και ανταγωνιστικά προϊόντα ή το ό,τι έχει ήδη αναπτυχθεί ανταγωνισμός 
"διείσδυσης" στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, δε σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 
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διαφοροποιούταν από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, όχι μόνο λόγω των 

προβλημάτων με την Ελλάδα. Η οικονομία της Τουρκίας διέφερε σε μέγεθος και 

προοπτικές από τις άλλες βαλκανικές οικονομίες. Επιπλέον, πολλοί τομείς της 

τουρκικής οικονομίας ήταν ομοειδείς και ανταγωνιστικοί με ελληνικούς. Γενικότερα, η 

ελληνική και τουρκική οικονομία, και οι αντίστοιχες κρατικές οικονομικές πολιτικές, ήταν 

κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστικές στο πλαίσιο της περίφημης «διείσδυσης στα 

Βαλκάνια». Οι γειτονικές βαλκανικές χώρες όπως η Αλβανία, η Π.Γ.Δ.Μ., η Βουλγαρία 

και η Ρουμανία, αποτελούσαν ένα πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των δυο τοπικών 

οικονομικών δυνάμεων. Στην έκδοση του 1994 μάλιστα επισημαινόταν χαρακτηριστικά 

οι διάφορες πτυχές της τουρκικής «διείσδυσης στα Βαλκάνια» (Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Βορείου Ελλάδος 1994: 53). 

Από την άλλη μεριά, σε αυτές τις μελέτες ήταν ξεκάθαρη η, διστακτική έστω, 

γέννηση προσδοκιών για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Τουρκία. Ήδη στην έκδοση του 

1994, διατυπωνόταν η εκτίμηση ότι «[σ]την Τουρκία, παρά τη συμπληρωματικότητα και 

τον ανταγωνισμό με την ελληνική οικονομία, εμφανίζονται προοπτικές συνεργασίας 

στα Βαλκάνια ή και διείσδυσης σε ορισμένους κλάδους» (Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Βορείου Ελλάδος 1994: 5). Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη του 1996, η γειτνίαση της 

Θράκης και του Έβρου με την Τουρκία παρουσιαζόταν ως ένα πλεονέκτημα, 

δεδομένων των αναμενόμενων ροών προσώπων, προϊόντων, ενέργειας και 

κεφαλαίων μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδας, Τουρκίας και Ασίας (Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Βορείου Ελλάδος 1996β: 60-61, 64). Βέβαια, ακόμα ήταν κυρίαρχος ο 

προσανατολισμός προς τις Βαλκανικές χώρες, και ειδικά τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η 

τελωνειακή σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας αναμενόταν να καταστήσει 

αναγκαία την αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Αυτή η τελωνειακή σύνδεση μάλιστα, στην 

οποία η Ελλάδα συμμετείχε ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαινόταν να καθορίζει 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαγόταν οι όποιες ελληνικές επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες.64 

                                                                                                                                                        

Τουρκία ή ότι δε μπορούν να αναπτυχθούν "τριαδικές" συνεργασίες ελληνικών - τουρκικών - άλλων 
επιχειρήσεων.  Σε πολλούς τομείς οι ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τριών πλευρών 
συγκλίνουν (π.χ., τουρκικές κατασκευαστικές εταιρίες με πλεονέκτημα εργατικού κόστους, ελληνικές 
βιομηχανίες δομικών υλικών με πλεονέκτημα ποιότητας και τεχνολογίας, βαλκανικές και παρευξείνιες 
οικονομίες με ανάγκες έργων υποδομής)». Στη μελέτη του 1996 ωστόσο παρουσιαζόταν επιτακτικό και το 
ζήτημα της τελωνειακής ένωσης. «Πέραν τούτου, η Τελωνειακή Ένωση της Ε.Ε. με την Τουρκία δημιουργεί 
πλέον για την ελληνική παραγωγή νέες συνθήκες ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Κοινοτικής αγοράς, ενώ 
η σημασία των οποιωνδήποτε εξελίξεων ειδικά για την περιοχή της Θράκης είναι αυτονόητες» (Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 1996α: 85) 
64 Στη μελέτη του 1996 διατυπωνόταν η εκτίμηση ότι η «Τουρκία αποτελεί ήδη μια από τις μεγαλύτερες αγορές 
για τα βιομηχανικά προϊόντα της  Κοινότητας αλλά και μια πολλά υποσχόμενη, αγορά για τα αγροτικά 
προϊόντα […] Με την πλήρη κατάργηση των τελωνειακών δασμών στην Τουρκία αλλά και την άρση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο, νέες αγορές θα ανοίξουν για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι 
Ευρωπαϊκές εξαγωγές προβλέπεται να διπλασιαστούν μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια της Τελωνειακής 
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Τα παραδείγματα δημοσίων λόγων περί Τουρκίας, όπως μελέτες και 

παρεμβάσεις στα συνέδρια, απεικόνιζαν την μεταβολή των προσλήψεων της Τουρκίας 

από τον επιχειρηματικό κόσμο. Εξάλλου, το τέλος της δεκαετίας του 1990 πράγματι 

σηματοδότησε την αύξηση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ ελληνικού 

και τουρκικού κεφαλαίου, παράλληλα με τις πολιτικές διαδικασίες ευρωτουρκικής και 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης (Αργυροπούλου 2004, Tsarouhas 2009). 

Ο λόγος των φορέων εκπροσώπησης του ελληνικού κεφαλαίου και των 

τεχνοκρατών ήταν ένας κεντρικός, υπερτοπικός λόγος. Αυτές οι ιδέες είχαν αντίκτυπο 

και στον τοπικό χώρο, πρώτα από όλα στο βαθμό που εμπλέκονταν και οι τοπικοί 

φορείς δημόσιου λόγου και χάραξης πολιτικών. Για παράδειγμα, η μελέτη του Σ.Β.Β.Ε. 

το 1996 είχε πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου «Ανταγωνιστικά 

Πλεονεκτήματα της Θράκης», στην επιτροπή παρακολούθησης του οποίου 

συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο τότε γ.γ. της Περιφέρειας, στελέχη τοπικών βιομηχανιών 

και εκπρόσωποι των τοπικών επιμελητηρίων.65  

                                                                                                                                                        

Ένωσης.  Μια πιο έντονη παρουσία των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Τουρκία και μια ώθηση των άμεσων 
επενδύσεων και των joint-ventures με τις Τουρκικές επιχειρήσεις θα δώσουν επίσης στους Ευρωπαίους 
επιχειρηματίες καλύτερες διόδους στις αγορές της Κ. Ασίας» (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
1996α: 89). 
65 Η παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου έγινε στην Κομοτηνή τον Ιούνιο του 1996, παρουσία 
ακαδημαϊκών, πολιτικών, επιχειρηματιών, κ.α. Η γειτνίαση με την Τουρκία πλέον παρουσιαζόταν ως ένα 
συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή της Θράκης. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία στη χρηματοδότηση των 
νέων πολιτικών και πρωτοβουλιών φαινόταν να καταλαμβάνουν τα επικείμενα διασυνοριακά προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως περιέγραφε ένα δημοσίευμα εφημερίδας της Θεσσαλονίκης, «[τ]ο 
στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Θράκης ήταν το θέμα ευρείας 
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες στη νομαρχία Ροδόπης, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Παρόντες στην παρουσίαση της μελέτης -που εκπόνησε η "BCS σύμβουλοι 
ανάπτυξης και περιβάλλοντος" και χρηματοδότησε η "Αμφικτυονία 92 α.ε."- ήσαν κυβερνητικά στελέχη, 
ακαδημαϊκοί, διοικητές Τραπεζών, εκπρόσωποι των επιχειρηματικών φορέων της Θράκης και το σύνολο των 
τοπικών αρχών. Αναπτυξιακό άλμα μπορεί να επιτύχει η Θράκη, στη νέα βαλκανική και διεθνή 
πραγματικότητα, αν αναστραφούν τα παραδοσιακά λεγόμενα μειονεκτήματα της περιοχής, σε στρατηγικά 
πλεονεκτήματα. Η ανάπτυξη όμως θα πρέπει να επιδιωχθεί με βάση ορισμένο σχεδιασμό, ο οποίος και θα 
εξυπηρετεί έναν κεντρικό στόχο. Το ζητούμενο λοιπόν, αρχικά, για τους μελετητές και την επιτροπή 
παρακολούθησης του "στρατηγικού σχεδίου: Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Θράκης" ήταν η 
αναζήτηση και ο εντοπισμός ενός συνολικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την περιοχή. Το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στη νέα πολιτικο-οικονομική συγκυρία στο βαλκανικό και ευρύτερο χώρο, 
βεβαίως και μπορούσε εύκολα να ευρεθεί. Και αυτά εντοπίζονται μεταξύ των νοητών αλλά και γεωγραφικών 
αξόνων: Βαλκάνια και Παρευξείνιες όπως και η γειτνίαση με την Τουρκία που πλέον έχει τελωνειακά συνδεθεί 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μοχλοί και κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, είτε αυτά 
αφορούν τις μεταφορές, είτε την τεχνολογία, είτε άλλους μείζονες τομείς άσκησης ορισμένης πολιτικής από 
την Κοινότητα […]Πολλές είναι οι ενέργειες που αποτελούν και καινοτόμες προτάσεις του στρατηγικού 
σχεδίου, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστική αναδιάρθρωση της παραγωγής, την ανάδειξη της 
Θράκης σε πλατφόρμα για τα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μέση Ανατολή, στην επίτευξη 
διαχειριστικής αυτοδυναμίας και στην ανάδειξη των ανθρωπίνων πόρων. Στη μελέτη υποδεικνύονται και οι 
πηγές άντλησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των προτεινομένων ενεργειών. Βασική πηγή άντλησης 
πόρων, είναι τα διασυνοριακά προγράμματα της Κοινότητας, ενώ πολλά έργα μπορούν να ενταχθούν στο 
περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, άλλα να χρηματοδοτηθούν από το ταμείο συνοχής (Εγνατία οδός, 
λιμάνι Αλεξανδρούπολης), και φυσικά στις επενδύσεις θα πρέπει να συμμετάσχουν και ιδιωτικοί φορείς 
[…]Όλη όμως η προσπάθεια όπως και, σε πρώτη, αρχική φάση, ο προβληματισμός των πρωτεργατών της 
κίνησης, στηρίζονται στην εύρεση και συγκεκριμενοποίηση του συνολικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
της περιοχής, το οποίο και κατά γενική παραδοχή, εντοπίζεται: Στην επέκταση του διεθνούς οικονομικού 
συστήματος αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες. 
Στην τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων» (εφ. Μακεδονία/Θεσσαλονίκη, 09/06/1996). 
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Αυτή η μελέτη και οι συνεπακόλουθες δημόσιες τοποθετήσεις σηματοδότησαν 

την αλλαγή των κυρίαρχων αναπαραστάσεων περί των ελληνοτουρκικών οικονομικών 

σχέσεων, δηλαδή από το «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος» (Tsarouhas 2009: 53) σε 

ένα «παιχνίδι» όπου δεν αποκλείονταν κοινές επενδύσεις και κοινές κερδοφόρες 

πρωτοβουλίες.  

A.4 Η τοπική οικειοποίηση των υπερτοπικών πολιτικών 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν καταρχάς οι τρόποι με τους 

οποίους αυτές οι νέες πολιτικές και ιδέες, που παράγονταν εθνικά και υπερεθνικά, 

έτυχαν διαπραγμάτευσης στην τοπική δημόσια σφαίρα. Χωρίς να απορρίπτεται η 

σημασία της δημόσιας εκφοράς λόγων, στόχος είναι να ενσωματωθεί στην 

περιγραφή αυτής της σύνθετης διαδικασίας η πρακτική διάστασή της. Με αυτόν τον 

τρόπο, μπορούμε να υπερβούμε μια λογοκεντρική προσέγγιση της δημόσιας σφαίρας 

και την ηγεμονική διχοτόμηση της δράσης των κοινωνικών υποκειμένων σε «δημόσια» 

και «ιδιωτική». 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εθνικές πολιτικές για τη Θράκη 

μεταβλήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Ο λόγος του 

κεντρικού κράτους απαντούσε στις νέες συνθήκες που είχαν τεθεί παγκοσμίως, 

ενσωματώνοντας τις ιδέες της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και τις νέες πολιτικές 

νεοφιλελεύθερου οικονομισμού και διασυνοριακότητας. Ταυτόχρονα, μέσα από το 

σύντομο παράδειγμα των Παγκοσμίων Συνεδρίων Θρακών του 1996 και του 1998 

φάνηκε και η σταδιακή προσαρμογή των τοπικών πολιτικών δράσεων σε αυτά τα νέα 

εθνικά και υπερεθνικά πρότυπα. 

Τα εθνογραφικά δεδομένα μας προσανατολίζουν σε δύο κατευθύνσεις: 

α) η δράση των κοινωνικών υποκειμένων που συμμετέχουν στην τοπική δημόσια 

σφαίρα μεταβλήθηκε και επαναπροσδιορίστηκε απέναντι στις νέες υπερτοπικές 

πολιτικές και ιδέες, αλλού μέσα από πρακτικές προσαρμογής και αλλού μέσα από 

πρακτικές αντίδρασης, ενώ 

β) φαίνεται η πρακτική επικοινωνία μεταξύ «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», 

νεοφιλελευθερισμού και διασυνοριακότητας, και η λειτουργία τους ως ενός ενιαίου 

ιδεολογικού πλαισίου, όχι εκ του προοιμίου, αλλά μέσα από τους τρόπους που αυτές 

οι πολιτικές και ιδέες έγιναν αντιληπτές από τα ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα τοπικά.  

Αυτοί οι προσανατολισμοί στην ανάγνωση και την ανάλυση του εθνογραφικού 

υλικού, καθώς και η χρήση συγκριτικών παραδειγμάτων, μπορούν να οδηγήσουν στην 

περαιτέρω προσπάθεια ανάδειξης της «τοπικής εκφοράς(localization) παγκόσμιων 
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διαδικασιών» (Shore και Wright 1997: 13). Η μελέτη των ιδιαίτερων τοπικών εφαρμογών 

τέτοιων πολιτικών λειτουργεί στην κατεύθυνση κριτικής αποδόμησής τους, δηλαδή στη 

θεώρησή τους όχι απλά ως στεγανών οικουμενικών κανονιστικών συνόλων, αλλά ως 

ιδεών και πολιτικών που αλληλεπιδρούν με τοπικές κοινωνίες και «αναδιαμορφώνονται» 

μέσα από την τοπική εκφορά τους. Αναφερόμενος στον παγκοσμιοποιημένο 

νεοφιλελευθερισμό, ο Ahmed Kanna σημειώνει την ανάγκη υπέρβασης μιας 

«μονολιθικής αναπαράστασης» τέτοιων παγκόσμιων ιδεών και πολιτικών, ενώ προτείνει 

να ερευνώνται οι «τοπικοί (localized) ιδεολογικοί και νοηματικοί συσχετισμοί» που 

αντίστοιχα διαμορφώνουν την τοπική εφαρμογή τους (Kanna 2010: 102).  

A.4.1 Η λογική των ευρωπαϊκών πολιτικών και οι πρακτικές 

διαχείρισης 

Η αφήγηση ενός τεχνοκράτη 

Η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» στον Έβρο μπορεί να εξεταστεί μέσα από τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές και τους τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά υποκείμενα στον τοπικό 

χώρο προσέλαβαν και προσάρμοσαν τη δράση τους σε αυτές. Όπως προέκυψε μέσα 

από την εθνογραφική έρευνα, η πρώτη εμπειρία των ευρωπαϊκών πολιτικών στον Έβρο 

αφορούσε πρώτα από όλα στις πολιτικές δράσεις και στους θεσμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

Μια νέα βασική συνθήκη ήταν πρώτα από όλα ότι η γνώση και η οικειότητα με τις 

ιδεολογικές και πρακτικές πτυχές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» πολύ γρήγορα 

αναδείχθηκε σε νέα καταστατική συνθήκη της Γνώσης, με την έννοια που της δίνει ο 

Michel Foucault (Hall 2001, Lewellen 2003). Οι νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, και ιδίως τα 

λεγόμενα «ευρωπαϊκά προγράμματα», εισήγαγαν τη διάκριση ανάμεσα σε «αυτούς 

που ξέρουν» και σε «αυτούς που δεν ξέρουν». Κατ’ επέκταση, μια από τις ιδιαιτερότητες 

των ευρωπαϊκών πολιτικών ήταν η συμβολική αναβάθμιση των τεχνοκρατών –δηλαδή 

των κατόχων εξειδικευμένης και πρακτικής γνώσης– σε τοπικούς φορείς και 

διαμεσολαβητές αυτών των πολιτικών, παράλληλα με τη συνεργασία τους με τους 

αιρετούς πολιτικούς. 

Η πρώτη εμπειρία των ευρωπαϊκών πολιτικών μπορεί να αναδειχθεί μέσα από την 

αφήγηση των ίδιων των κοινωνικών υποκειμένων που κλήθηκαν να διαχειριστούν 

τοπικά αυτές τις πολιτικές. Η αφήγηση ενός τέτοιου τεχνοκράτη αποτελεί ένα πρώτο 

χρήσιμο βήμα στην προσπάθεια κατανόησης των τρόπων σκέψης και δράσης «των 

επαγγελματιών των πολιτικών» (Shore 2000: 24) από τη δεκαετία του 1980 στον τοπικό 

χώρο. 
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Ο Γιώργος Γ. είναι οικονομολόγος και μόνιμο επαγγελματικό στέλεχος της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Συναντήθηκα και συνομίλησα μαζί του αρκετές φορές, ενώ 

αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πληροφορητές στην επιτόπια έρευνά μου. Ο 

λόγος και οι πρακτικές του αποτελούν χρήσιμα παραδείγματα εμπρόθετης δράσης για 

την κατανόηση του ολοένα και αυξανόμενου αντίκτυπου των ευρωπαϊκών πολιτικών 

στον τοπικό χώρο. Μέσα από αυτό το παράδειγμα μπορούν να γίνουν κατανοητοί οι 

γενικότεροι τρόποι με τους οποίους οι αιρετοί πολιτικοί και τεχνοκράτες προσάρμοσαν 

τη δράση τους απέναντι στις πολιτικές που εκπορεύονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η θέση του Γιώργου στον τοπικό ιστό σχέσεων εξουσίας ήταν κομβική. 

Θεωρούταν ένας από τους «πρωτοπόρους» των ευρωπαϊκών πολιτικών στον Έβρο, 

καθώς είχε εργαστεί σε θεσμούς της Ε.Ο.Κ., στη συνέχεια στη χάραξη εθνικών 

πολιτικών στην Αθήνα, ενώ από τη δεκαετία του 1990 εργαζόταν σε θεσμούς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης στον Έβρο. Η ευρωπαϊκή εμπειρία και οι σπουδές του τον 

καθιστούσαν σεβαστό και χρήσιμο απέναντι στους εκάστοτε αιρετούς πολιτικούς 

προϊστάμενους. Ένας από τους προϊστάμενους του τον χαρακτήρισε μπροστά μου 

«πολύ αξιόλογο άνθρωπο, κάτι ανάμεσα σε τεχνοκράτη και πολιτικό, ημιτεχνοκράτης-

ημιπολιτικός».66 Εξάλλου, στην πορεία της έρευνας κατάλαβα ότι τέτοιοι τεχνοκράτες και 

γνώστες των πολιτικών –εθνικών, ευρωπαϊκών, παγκόσμιων- λειτουργούσαν πολύ 

συχνά και ως σύμβουλοι αιρετών, για τους οποίους μάλιστα έγραφαν συχνά τους 

δημόσιους λόγους τους. Σε κάποιες περιπτώσεις μπόρεσα να διαπιστώσω άμεσα 

αυτές τις σχέσεις, όταν για παράδειγμα ένα τέτοιος τεχνοκράτης-σύμβουλος μου έδειξε 

την ομιλία που ετοίμαζε για έναν προϊστάμενό του, λέγοντάς μου ότι ο προϊστάμενός 

του «δεν σκαμπάζει και πολλά» και ότι «όλο με τα χαρτάκια είναι [ενν. τα σκονάκια]». 

Αντίθετα, ο ίδιος τεχνοκράτης επαίνεσε τον παλιότερο προϊστάμενό του που επιδείκνυε 

μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ο οποίος μάλιστα δεν «περιοριζόταν μόνο σε 

αυτά του γράφανε».67 Αντίστοιχα, σε μια συνομιλία μου με έναν άλλο τέτοιο 

τεχνοκράτη-σύμβουλο, ο ίδιος δεν έχασε την ευκαιρία να τονίσει ότι αυτός ήταν που 

έγραφε τις ομιλίες και τις ανακοινώσεις των αιρετών με τους οποίους συνεργαζόταν. 

Τέτοιοι τοπικοί τεχνοκράτες είχαν καθοριστική συμβολή στη χάραξη τοπικών πολιτικών 

αλλά και στην παραγωγή δημόσιων λόγων. 

Ο Γιώργος είναι ένας από αυτούς που θεωρούνται ότι ξέρουν πώς έχουν τα 

ευρωπαϊκά- και όχι μόνο- «πράγματα». Η αφήγησή του αποτελεί το απαύγασμα της 

«ευρωπαϊκής εμπειρίας» στον Έβρο, ενώ αναδεικνύει τη δικιά του εμπειρία στον τρόπο 

                                                      

66 Αυτή η εικόνα παραπέμπει στην αντίστοιχη απεικόνιση της νέας γενιάς ευρωπαϊκών πολιτικών που δίνει ο 
Marc Abélès (Abélès 1994: 211), όταν μιλάει για «μισο-πολιτικούς, μισο-εμπειρογνώμονες. Το είδος του 
πολιτικο-τεχνικού μιγάδα».  
67 Ο ίδιος φρόντισε να μου πει να μην αναφερθώ δημόσια σε αυτές τις πρακτικές.  
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με τον οποίο «γεγονότα, πρόσωπα και ιδέες αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο σε 

ποικίλα επίπεδα ανάλυσης, τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και παγκόσμια» (Shore 2002: 

5-6).  

Ο Γιώργος προέρχεται από μια αγροτική περιοχή του Έβρου. Σπούδασε στην 

Ελλάδα οικονομικά στη δεκαετία του 1970. Μετά τις προπτυχιακές σπουδές του, 

συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Γερμανία. Μου αφηγήθηκε 

πώς από το 1976, και μετά τη νεκρή περίοδο της χούντας, «άλλαξαν τα πράγματα» και 

άρχισαν να κάνουν πολλοί συνάδελφοί του διδακτορικά, μερικά από τα οποία 

χρηματοδοτούμενα και από την ίδια την Ε.Ο.Κ. Τα διδακτορικά αυτά είχαν θέματα 

σχετικά με την Ε.Ο.Κ. και την ελληνική προσαρμογή «που επρόκειτο να γίνει για τα της 

χώρας μας, που επρόκειτο να ενταχθεί τότε». Οι μεταπτυχιακές του σπουδές στο 

εξωτερικό περιλάμβαναν μαθήματα σχετικά με τις Κοινότητες. Από την περίοδο εκείνη 

άρχισε να ασχολείται «με το θέμα», όπως διηγείται. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες 

που έδωσαν εξετάσεις και πέρασαν υπάλληλοι στην Ε.Ο.Κ. στη δεκαετία του 1980, όταν 

εντάχθηκε η Ελλάδα. «Από τους πρώτους υπαλλήλους Έλληνες που πήρε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση» όπως λέει ο ίδιος εμφατικά. Μετά από μια σύντομη περίοδο εργασίας στις 

Βρυξέλλες και αφού ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές, επέστρεψε στην 

Ελλάδα. Πλέον, ασχολήθηκε πολύ περισσότερο «με αυτά τα ζητήματα», καθώς όταν 

ήρθε πρωτοδιορίσθηκε σε ένα εθνικό ινστιτούτο προγραμματισμού και οικονομικών 

στην Αθήνα.  

«Μέσα εκεί ήταν έντονες οι συζητήσεις, οι μελέτες, τα θέματα που 

αναπτύσσονταν γύρω από την Ε.Ε., και την προσαρμογή της οικονομίας μας στα νέα 

δεδομένα πλέον -τα ευρωπαϊκά-, και μετά πήγα ως υπάλληλος στο υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας, όπου πλέον ήταν το κύριο θέμα τα ευρωπαϊκά προγράμματα.  Γιατί ήδη 

είχαμε αφήσει τα πενταετή ελληνικά προγράμματα, που τα χρηματοδοτούσαμε με 

εθνικούς πόρους, για πρώτη φορά το 1986, όταν στην κυβέρνηση Παπανδρέου 

κερδήθηκαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα  Προγράμματα. Μ.Ο.Π. λεγόταν τότε έτσι 

τα αρχικά τους, ήταν τα πρώτα προγράμματα ολοκληρωμένα που πήρε η Ελλάδα σαν 

αντιστάθμισμα της εισδοχής της Ισπανίας και της Πορτογαλίας [και του αναμενόμενου 

ανταγωνισμού στα αγροτικά προϊόντα][…] Πριν το 1986 υπήρχαν μόνο 

χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξης, του Ε.Τ.Π.Α., 

αλλά σε μεμονωμένα έργα, δεν ήταν ολοκληρωμένα προγράμματα. Η κάθε χώρα 

υπέβαλλε ένα μεμονωμένο έργο, δρόμους, σχολεία κτλ. και τα χρηματοδοτούσε κατά 

περίπτωση, μεμονωμένα».  

Ο Γιώργος τόνισε πως η κοινωνική πολιτική της Ε.Ο.Κ. άρχισε να διαμορφώνεται 

σταδιακά, καθώς τα πρώτα χρόνια της ελληνικής παρουσίας στην Ε.Ο.Κ., αυτή 
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παρέμενε ουσιαστικά μια τελωνειακή ένωση. «Οπότε λοιπόν, το 1986 άρχισαν τα 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα που εκεί αρχίσαμε, ήταν τα πρώτα 

σκιρτήματα… και τα καινούργια πράγματα του προγραμματισμού που μαθαίναμε γιατί 

κι εμείς ως τότε φτιάχναμε τον προγραμματισμό κατά ένα τρόπο… ένα κατάλογο 

έργων και το ονομάζαμε πρόγραμμα. Μετά αρχίσανε να μπαίνουν έννοιες και 

διαδικασίες του προγραμματισμού θεσμοθετημένα, όπως είναι οι αξιολογήσεις, όπως 

είναι τα όργανα προγραμματισμού, τα υπεύθυνα για την υλοποίηση, κτλ. κτλ. που 

φτάσαμε σε μια πληθώρα οργάνων σήμερα».68 

Σημαντικότερη περίοδος μπορεί να θεωρηθεί η αμέσως επόμενη περίοδος, η 

πρώτη προγραμματική περίοδος (1988-1993), γνωστή και ως «Πακέτο Ντελόρ». Αυτή η 

προγραμματική περίοδος, το πρώτο ουσιαστικά Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), 

στόχευε στην προαγωγή της «ελεύθερης αγοράς». Το 1ο Κ.Π.Σ. αποτέλεσε το πρώτο 

από μια «καινούργια γενιά προγραμμάτων». 

Η αύξηση της σημασίας των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα συνέπεσε με το 

ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον της κρατικής πολιτικής απέναντι στη Θράκη, όπως το 

αντιλαμβανόταν ο Γιώργος. Ανέφερε ότι μέχρι το 1987 υπήρχε «πάρα πολύ στενότητα 

μεγάλη, δηλαδή για να φτιάξεις ένα δρόμο» έπρεπε να βάλει κανείς πολλή προσπάθεια. 

«Ως τότε, η Ελλαδική πολιτική δεν επένδυε στη Θράκη σε υποδομές, ούτε στα 

λιμάνια ούτε σε δρόμους, μέχρι μια περίοδο, μέχρι το 1988. Από την κρίση με την 

Τουρκία τότε το 87, άλλαξε άρδην η εξωτερική μας πολιτική, όταν βγήκε ο Ανδρέας ο 

Παπανδρέου και είπε ότι η καλύτερη άμυνα της Θράκης είναι η ανάπτυξη της γι’ αυτό 

πρέπει να θωρακίσουμε τη Θράκη με έργα υποδομής. Από εκεί και πέρα άρχισαν και 

τα χρήματα που δινόταν ήταν υπερδιπλάσια των άλλων περιφερειών αν τα μετρήσει 

κανείς, σύμφωνα με τον πληθυσμό, και βέβαια γίνανε όλα τα μεγάλα έργα. Αυτή τη 

στιγμή δε μας υπολείπεται και κανένα μεγάλο έργο ας πούμε, είναι πλέον να δούμε πως 

αποδίδουν αυτές οι υποδομές εδώ». 

Τα Κ.Π.Σ. αποτέλεσαν ένα καθοριστικό γεγονός, καθώς σηματοδοτούσαν την 

εισροή πολλών πόρων στην εθνική και τοπική κοινωνία. Μάλιστα, στην περίπτωση της 

Θράκης τα Κ.Π.Σ. έγιναν αντιληπτά ως ακόμα πιο καθοριστικά. Ο Γιώργος θεωρούσε 

ότι πραγματοποιήθηκαν ευνοϊκές κατανομές επί κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως συνέχεια 

του δόγματος αμυντικής, δηλαδή οικονομικής, «θωράκισης» της Θράκης, το οποίο 

                                                      

68 Ο Χρήστος Παρασκευόπουλος σημειώνει ότι τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα συνιστούσαν 
μια ριζική καινοτομία στο επίπεδο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Από τη μία συνεπάγονταν συντονισμένες 
δράσεις και ενισχύσεις με ένα ευρύ πεδίο αναφοράς. Από την άλλη, προήγαγαν τον κεντρικό ρόλο των 
τοπικών – «υποεθνικών (subnational)» -- θεσμών, με συγκεκριμένες μεθόδους και προϋποθέσεις σχεδιασμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης (Paraskevopoulos 2001: 36). 
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ουσιαστικά είχε ξεκινήσει για «εθνικούς λόγους» ήδη από το 1974 (Paraskevopoulos 

2001: 85). Η αντίληψη της καθοριστικής επίδρασης των Κ.Π.Σ. στον τοπικό χώρο 

αποτυπώνεται στη φράση του Γιώργου «χάρη σε αυτούς τους πόρους από το Κ.Π.Σ. 

έγιναν υποδομές και από εκεί που δεν είχαμε νερό να πιούμε, δε μας λείπει τίποτα». 

Την περίοδο 1994-1999, ο κύριος κορμός των αναπτυξιακών πόρων στην Ελλάδα 

ήταν το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης «και ήδη πλέον κατά 60-70% χρηματοδοτούσε 

όλες τις δημόσιες ελληνικές επενδύσεις, μόνο το 30% περίπου, 35 έβαζε η Ελληνική 

Κυβέρνηση, όλα τα άλλα το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης». Η σημασία αυτής της 

αλλαγής ήταν καταλυτική, καθώς οι ευρωπαϊκοί πόροι και οι σχετιζόμενες πολιτικές 

άρχιζαν να αποκτούν μια πρωτόγνωρη δυναμική, ξεπερνώντας τις εθνικές 

αναπτυξιακές χρηματοδοτήσεις.  

«Ήταν ένας πακτωλός χρημάτων, ήταν ο κύριος όγκος των χρημάτων όπου 

άρχισαν να γίνονται οι μεγάλες υποδομές στην Ελλάδα, δρόμοι, λιμάνια, πανεπιστήμια, 

σχολεία, κτλ. Παράλληλα όμως με αυτό τον κύριο κορμό χρηματοδοτήσεων είχαμε και 

τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, χρήματα τα οποία δινόταν σε όλα τα κράτη, ή μάλλον όχι 

σε όλα, σε κάποια κράτη, για να αναπτύξουν ειδικές σχέσεις ή τομείς». 

Η εμφάνιση αυτών των κοινοτικών πρωτοβουλιών είχε τη σημασία της, καθώς 

επέφερε την ίδρυση των λεγόμενων «αναπτυξιακών εταιρειών» από την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Αυτές οι εταιρείες ανέλαβαν να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Άλλωστε, «πλέον, εθνικά προγράμματα μετά το 88-90 δεν υπήρχαν». Τέτοιες 

πρωτοβουλίες ήταν το LEADER, το INTERREG, το EQUAL, κ.α. Οι κοινοτικοί πόροι, 

πρωτοβουλίες και προγράμματα, οδήγησαν στη διάδοση νέων προσδοκιών μεταξύ 

των τοπικών διαχειριστών του πολιτικού.  

Ο Γιώργος περιέγραψε πως από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε αρχίσει να 

κυριαρχεί στην εθνική και τοπική δημόσια σφαίρα ο λόγος περί «ευρωπαϊκών 

πολιτικών». Ο προσανατολισμός και η προσαρμογή στις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές 

περιγράφηκε από το Γιώργο ως μια διαδικασία τελικής συναίνεσης, στην οποία 

εντάχθηκε η πλειοψηφία των μεγάλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, πλην Κ.Κ.Ε. Αυτή η 

συναίνεση είχε τον αντίκτυπό της και στην τοπική κοινωνία. Ο Γιώργος μάλιστα 

ερμήνευσε την περίοδο της πρώτης ευρωπαϊκής εμπειρίας, δηλαδή ουσιαστικά τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, ως μια περίοδο «ευρωλαγνείας», κατά την οποία η 

επίκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνιζε πληθωριστικές τάσεις. 

«Είναι γεγονός ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 έγινε μια μεταστροφή απάνω 

σ’ αυτό, γιατί ως τότε [στον τοπικό χώρο] ενώ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κρατούσε μια στάση 

ουδέτερη έως αποχής από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από κει και πέρα  άρχισε, ας 
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πούμε, τόσο η Νέα Δημοκρατία που μιλούσε, άρχισε και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να μιλάει, ο 

Συνασπισμός ήδη ήταν από πιο μπροστά τοποθετημένος υπέρ, και στο δημόσιο λόγο 

φτάσαμε σε μια ευρωλαγνεία, περιμέναμε περισσότερα από όσα μπορούσε να δώσει, 

φορτώναμε όλα μας τα προβλήματά στο δημόσιο λόγο στα ευρωπαϊκά 

προγράμματα, ενώ τα ευρωπαϊκά προγράμματα περνούσαν μέσα από την κεντρική 

κυβέρνηση και εμείς τα βλέπαμε εδώ σα δημόσιες επενδύσεις[…] Τα πολιτικά μας 

στελέχη πιστεύω ότι δεν είχαν ακόμα τη συνειδητοποίηση ότι αυτά εδώ τα 

προγράμματα έρχονται να βοηθήσουν μια υπάρχουσα πολιτική και όχι να γίνουν αυτά 

τα ίδια πολιτική, ας πούμε. Εκεί ήτανε πιστεύω το μεγάλο λάθος των τοπικών μας 

στελεχών, κι ενώ στο δημόσιο λόγο λεγόταν πολλά, στην πράξη γινόταν λίγα. Κι αυτή 

την αίσθηση την είχε ο κόσμος, ότι πολλά ακούμε, λίγα κάνουμε.[…] Κι αυτό είναι 

πρόβλημα όλης της Ελλάδας». 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα εντάχθηκαν περαιτέρω στο διεκδικητικό λόγο της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλωστε, κι η αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης- το 

σχέδιο Καποδίστριας- στόχευσε στην προσαρμογή της ελληνικής αυτοδιοίκησης στα 

λεγόμενα «ευρωπαϊκά πρότυπα» (Σημίτης 2005: 357-359). 

«Εδώ, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και οι δήμοι, ιδίως μετά το 1994, όταν έγινε 

αιρετή πλέον η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, από κρατική διοίκηση μετατράπηκε σε τοπική 

διοίκηση, άρχισαν να μπαίνουν διεκδικητικά κυρίως τα αιτήματα, γιατί δεν είχε και 

σημαντικούς πόρους ώστε να επέμβει οικονομικά στην κατάσταση, πάλι το κεντρικό 

κράτος είχε τα χρήματα, μπορούσε να τα μοιράζει κατά τρόπο προτιμησιακό […] Κι 

από κει και πέρα, άρχισαν βεβαίως ας πούμε, και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα 

διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, που έτσι κι αλλιώς μεσ’ τις δημόσιες επενδύσεις 

ήταν ενσωματωμένα, αλλά μιλάμε για «προγράμματα» τώρα, για κοινοτικές 

πρωτοβουλίες κυρίως, όπου ανάλογα πως κινούταν ο κάθε δήμος, η κάθε νομαρχία, 

έπαιρνε και τα χρήματα».69 

Η αφήγηση του Γιώργου αναδείκνυε χαρακτηριστικές αναπαραστάσεις της 

σχέσης του Έβρου και της Ελλάδας με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα 

με τον ίδιο, η σημασία των υλικών πόρων που είχαν εισρεύσει από τα ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτούργησε καθοριστικά για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής 

των Ελλήνων και, ειδικότερα, των Εβριτών. Ο υλικός αντίκτυπος της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» είχε υπάρξει θετικός και συνιστούσε ίσως την πιο σημαντική πτυχή της 

                                                      

69 Ταυτόχρονα, ωστόσο, η κακή διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με το Γιώργο, 
οδήγησε στη διάψευση πολλών προσδοκιών. Η διάδοση αναποτελεσματικών σεμιναρίων ή η παύση κάθε 
τοπικής πρωτοβουλίας άμα τη παύσει της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ήταν τέτοια παραδείγματα. 
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σχέσης Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.70 Επιπρόσθετα, η πορεία της Ελλάδας προς 

την «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» είχε απαιτήσει μια «αυτορρύθμιση» εκ μέρους όσων 

φιλοδοξούσαν να διαμεσολαβήσουν αυτές τις πολιτικές, δηλαδή πρώτα από όλα εκ 

μέρους των αιρετών και των τεχνοκρατών. Βεβαίως, αυτή η πορεία προσαρμογής δε 

στέφθηκε με επιτυχία σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς επικράτησαν «βραχυπρόθεσμες» 

στρατηγικές και δεν αξιοποιήθηκαν «σωστά» τα ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Παρόλα αυτά, η σχέση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αλλάξει τον τρόπο 

με τον οποίο παράγονταν οι πολιτικές στον τοπικό χώρο. Οι πολιτικές δράσεις στον 

Έβρο ήταν προσαρμοσμένες σε μεγάλο βαθμό πλέον στην πραγματικότητα των 

ευρωπαϊκών πόρων. Οι ευρωπαϊκοί πόροι φαινόταν να αποτελούν ένα νέο διακύβευμα 

μεταξύ ανταγωνιζόμενων δικτύων και υποκειμένων, ενώ είχαν εισάγει νέα πρότυπα 

«επιτυχίας» και «αποτυχίας» στο πεδίο των πολιτικών δράσεων, με βάση το ποιος 

κατάφερνε να αξιοποιήσει καλύτερα τις προσφερόμενες ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές 

πολιτικές (Abélès 1989: 144-6). Τέλος, οι ευρωπαϊκές πολιτικές είχαν οδηγήσει στη 

δημιουργία νέων τόπων διαχείρισης πολιτικών, όπως ήταν χαρακτηριστικά οι 

λεγόμενες «αναπτυξιακές εταιρείες». 

Οι αναπτυξιακές εταιρίες 

Η σταδιακή ανάδειξη των αναπτυξιακών εταιρειών σε φορείς τοπικών αναπτυξιακών 

πολιτικών εντασσόταν στο γενικότερο επαναπροσανατολισμό της ελληνικής 

περιφερειακής πολιτικής από τη δεκαετία του 1980. Η πανευρωπαϊκή κυριαρχία των 

αποκεντρωμένων περιφερειακών πολιτικών, υπό την επίδραση παγκόσμιων πολιτικών 

και οικονομικών συνθηκών (Paraskevopoulos 2001: 7, 45), έγινε αισθητή και στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αναπτυξιακές εταιρείες 

προωθήθηκαν και αναγνωρίστηκαν από το κράτος (Ανδρικοπούλου 1994: 365) ως 

ένα μέσο- μεταξύ άλλων- για την εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών και την 

κατάκτηση ευρωπαϊκών πόρων. 

Οι αναπτυξιακές εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ως μέτοχοι 

θεσμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης –δήμοι και νομαρχίες-, τοπικές συλλογικότητες –

σύλλογοι και συνεταιρισμοί-, αλλά δυνητικά και ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Αντικείμενο των αναπτυξιακών είναι η παραγωγή, η διαχείριση και η εφαρμογή 

πολιτικών για την τοπική ανάπτυξη. Αυτές οι τοπικές πολιτικές συνδέονται κατά κύριο 

λόγο με ευρωπαϊκές πολιτικές και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα.  

                                                      

70 Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει ο Χρήστος Παρασκευόπουλος, σημειώνοντας ότι η βελτίωση της φυσικής –
υλικής– υποδομή ήταν ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα της πορείας «εκσυγχρονισμού» της ελληνικής κοινωνίας 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες- σε αντίθεση με τον αμφιβόλου αποτελεσματικότητας θεσμικό «εκσυγχρονισμό» 
(institution building) (Paraskevopoulos 2006: 243). 
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Οι αναπτυξιακές εταιρείες, με τη σημερινή μορφή τους, αποτέλεσαν ουσιαστικά 

ένα παράγωγο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τοπικό χώρο. Ο καθοριστικός ρόλος 

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων για τη δημιουργία αναπτυξιακών 

εταιρειών φαινόταν ξεκάθαρα σε πολλές αφηγήσεις πολιτικών ή τεχνοκρατών. Οι 

περισσότερες αναπτυξιακές είχαν ιδρυθεί για να «πάρουν ευρωπαϊκά προγράμματα», 

όπως μου επισήμανε ένα στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, «μέσα σε εκείνη την 

παλιότερη λογική που έρχονται τα προγράμματα και δημιουργούν ένα θεσμό, και μετά 

πεθαίνει όταν πεθαίνει και η χρηματοδότηση». 

Η έρευνα για τις αναπτυξιακές εταιρείες προβάλλει ιδιαίτερα σημαντική για την 

κατανόηση της τοπικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πολιτικών από τη δεκαετία του 

1990. Παρακάτω παραθέτω το παράδειγμα μιας τοπικής αναπτυξιακής εταιρείας.  

Η ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ Α.Ε. αναφέρεται συχνά στον επίσημο και ανεπίσημο λόγο ως η 

πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή εταιρεία στον Έβρο. Πρόκειται για μια αναπτυξιακή 

εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 από τρεις αγροτικούς δήμους του νοτίου Έβρου. Εκτός 

από αυτούς τους τρεις δήμους, συμμετείχαν στην ίδρυσή της ως μικρότεροι μέτοχοι και 

άλλοι δήμοι του νοτίου Έβρου καθώς και τοπικές ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών. 

Διάφοροι συνομιλητές με είχαν προτρέψει επανειλημμένα να πάω «εκεί». Τελικά μου 

δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ τα γραφεία της εταιρείας κατά τη διάρκεια της έρευνας 

πεδίου. 

Η έδρα της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή στο νότιο Έβρο, 

πάνω στον κεντρικό δρόμο. Η εταιρεία στεγάζεται σε ένα διώροφο κτίριο, όπου 

δουλεύουν γύρω στα 10 άτομα. Περιμένοντας στην αίθουσα αναμονής, είχα τη 

δυνατότητα να παρατηρήσω τις διάφορες αφίσες που κοσμούσαν τους τοίχους, η 

συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έφερε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

κάτω μέρος. Σε διάφορα τραπεζάκια ήταν διάσπαρτα φυλλάδια για διάφορες δράσεις, 

χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο το σήμα της εταιρείας 

παρέπεμπε απευθείας στα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σήμα αυτό, ένας 

χάρτης της περιοχής απεικονιζόταν περιβαλλόμενος από χρυσά αστέρια σε κυκλική 

παράταξη, όπως και στη γνωστή ευρωπαϊκή σημαία.  

Ύστερα από λίγη ώρα, ένα στέλεχος της εταιρείας με υποδέχτηκε στο γραφείο 

του. Ονομαζόταν Πασχάλης και ήταν διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας. Καταγόταν 

από τη γύρω περιοχή, «ντόπιος» όπως μου είπε. Ήταν γύρω στα 40 και, παρόλο που το 

βασικό πτυχίο του δεν είχε άμεση σχέση με οικονομικά ή τη χάραξη πολιτικών, δούλευε 

στην εταιρεία από το 1993, λίγο καιρό μετά την ίδρυσή της.  
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Ο Πασχάλης ξεκίνησε να διηγείται την πορεία της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ. Όπως σημείωσε, 

με κάποια περηφάνια, η αναπτυξιακή αυτή ήταν από τις «πρώτες αναπτυξιακές 

εταιρείες» στην Ελλάδα. 

«[Το 1991, οι τρεις δήμαρχοι] αποφάσισαν να συστήσουν αυτό το αναπτυξιακό 

εργαλείο παρακινούμενοι κατά κύριο λόγο από την πρώτη περίοδο των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων τότε, μετά τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα είναι η πρώτη περίοδος, το 

1ο Κ.Π.Σ. όπως λέγεται, προγραμματική περίοδος. Είχανε ακούσει και είχαν δει και σε 

άλλες περιοχές της Ελλάδας[…] Είδαν ότι υπήρχε πρόσφορο έδαφος να φτιάξουν 

αυτό το εργαλείο το αναπτυξιακό, έτσι, ώστε να έχουμε την πληροφόρηση για 

ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικά, πρόβλημα μεγάλο τότε εκείνη την περίοδο γιατί, 

όπως ξέρεις, δεν υπήρχε το ίντερνετ που υπάρχει σήμερα και η πληροφόρηση προς 

την επαρχία ερχόταν πολύ δύσκολα, [επίσης σκόπευαν] να μπορούν να συμμετέχουν 

σε διάφορα προγράμματα όπου χρειάζεται ο φορέας που θα υποβάλλει την πρόταση 

να είναι συλλογικός[…] Βέβαια, σκοπός τους ήταν η προσέλκυση των ευρωπαϊκών και 

εθνικών προγραμμάτων κάνοντας ένα εργαλείο αναπτυξιακό, το οποίο δε θα 

απαιτούσε σε κάθε ένα δήμο ύπαρξη προσώπων και ατόμων,… και τεχνοκρατών […] 

και εκπαιδευμένων κατάλληλα». 

Βασικό κίνητρο για τη δημιουργία της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ ήταν η εύρεση χρηματικών 

πόρων, κυρίως με τη μορφή ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επιπλέον, οι λειτουργικές 

ανάγκες οδήγησαν στη σύμπραξη διαφορετικών δήμων. Έναυσμα για τη δημιουργία 

αυτού του φορέα με τη μορφή μιας ανώνυμης εταιρείας αποτέλεσαν οι πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πιο συγκεκριμένα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Όπως τόνισε 

ο Πασχάλης, η εταιρεία δημιουργήθηκε με τη συγκεκριμένη μορφή προκειμένου να 

μπορέσει να υποβάλλει συμμετοχή σε μια κοινοτική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση 

του χώρου της υπαίθρου, το LEADER. Ο Πασχάλης σημείωσε ότι ήταν ξεκάθαρα 

διατυπωμένο στην προκήρυξη του προγράμματος ότι αποδέκτες αυτής της 

πρωτοβουλίας έπρεπε να είναι φορείς μεικτοί, «κοινοπραξία του κοινωνικού ιστού», με 

δήμους και συνδικαλιστικούς φορείς.  

«Αναγκαστήκαμε θα λέγαμε, αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε αυτόν τον φορέα». 

Οι σχεδιαστές του προγράμματος, δηλαδή τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ζητούσαν οι υποψήφιοι φορείς να έχουν τη μορφή ανώνυμων εταιρειών, το οποίο 

εκείνη την εποχή «ήταν καινοτομία». Σύμφωνα με τον Πασχάλη, ακόμα και την εποχή 

της συνομιλίας μας, το 2006, το LEADER ήταν καινοτομικό, καθώς το επιδιωκόμενο 

μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση προγραμμάτων «πάει προς τα 

εκεί», να διαχειρίζονται δηλαδή ιδιώτες πλέον προγράμματα και πρωτοβουλίες. Το 

στέλεχος της εταιρείας περιέγραψε πώς, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άλλες 
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κοινοτικές πρωτοβουλίες ή προγράμματα υπάγονταν σε κεντρικούς δημόσιους 

φορείς, η διαχείριση του LEADER προϋπέθετε από τότε ανώνυμους ιδιωτικούς φορείς. Η 

γενίκευση του μοντέλου της ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και πόρων φαινόταν, σύμφωνα με το συνομιλητή, και από άλλα 

παραδείγματα που είχαν προκύψει στην πορεία των χρόνων, όπως ήταν η ανώνυμη 

εταιρεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και οι υπόλοιπες 12 

ανώνυμες εταιρείες των υπόλοιπων 12 ελληνικών Περιφερειών. Αντίστοιχα, προσέθεσε, 

η ΕΟΜΜΕΧ που διαχειριζόταν τα προγράμματα του υπουργείου Ανάπτυξης ήταν 

«ανώνυμη εταιρεία». 

Με άλλα λόγια, φαινόταν να γενικεύεται το πρότυπο του LEADER, που είχε 

ξεκινήσει από το 1991. Στην ερώτηση για ποιο λόγο πίστευε ότι συνέβαινε αυτό, το 

στέλεχος της εταιρείας απάντησε με όρους λειτουργικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

μορφή ιδιωτικής εταιρείας προσέφερε ευκολία, τη δυνατότητα να δουλεύουν οι 

υπάλληλοι πέρα από το 8άωρο και τα σαββατοκύριακα καθώς «δεν ήταν δημόσιοι 

υπάλληλοι». Επιπρόσθετα, πέρα από το γεγονός ότι οι υπάλληλοι είναι πιο «ευέλικτοι» 

με εργασιακούς όρους, η ευελιξία τους συνίσταται και στο γεγονός ότι είναι ντόπιοι και 

έρχονται σε άμεση επαφή με τους -επίσης- ντόπιους «επενδυτές». Μια διαφορετική 

δομή διαχείρισης θα απαιτούσε προσωπικό από άλλα μέρη,  όπως για παράδειγμα 

ελεγκτές από το κέντρο που θα έπρεπε να πάρουν αεροπλάνο, κτλ.71 

Η ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ κατάφερε να επιλεγεί λίγο μετά την ίδρυσή της ως ο τοπικός 

φορέας διαχείρισης του LEADER στον Έβρο. Αντίστοιχα, μέσα στα επόμενα χρόνια 

συνέχισε να διαχειρίζεται τοπικά αυτό το πρόγραμμα. Συνολικά, μέχρι και την περίοδο 

της συνομιλίας μας, η ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ είχε διαχειριστεί τρία προγράμματα LEADER. Ο 

Πασχάλης τόνισε ότι το κάθε LEADER είχε ως προϋπολογισμό για την κάθε περιοχή ένα 

αρκετά σημαντικό ποσό, περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Κάνοντας ένα πρόχειρο 

υπολογισμό, σημείωσε πως μέσα σε τρεις περιόδους, από το πρώτο LEADER μέχρι το 

τρίτο, η ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ είχε διαχειριστεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. 

«Καταλαβαίνετε ότι προσελκύει σαν, όπως… όπως προσελκύει το μέλι τις 

μέλισσες, έτσι προσελκύουν και αυτά τα προγράμματα». 

                                                      

71 Προκειμένου να πληροφορούνται για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ διέθετε παλιότερα 
συνεργάτες στις Βρυξέλλες, freelancers, όπως τους ονόμασε ο Πασχάλης, που τους ενημέρωναν και τους 
έδιναν ιδέες, «με δελτίο παροχής υπηρεσιών». Μάλιστα, το 1997, οι υπεύθυνοι της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ σκέφτονταν 
να ιδρύσουν γραφείο στις Βρυξέλλες για να έχουν καλύτερη πληροφόρηση για νέα ευρωπαϊκά 
προγράμματα, αλλά η διάδοση του ίντερνετ, η αλλαγή αιρετών εκπροσώπων και το συνολικό κόστος τους 
απέτρεψαν από το να το πράξουν. Ούτως ή άλλως, «όλα πλέον γίνονται μέσω ίντερνετ και τηλεφώνου». 
Αντίστοιχες ιδέες για άνοιγμα γραφείων στις Βρυξέλλες συναντιόταν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 
όπως σημειώνει για τα νησιά του Αιγαίου ο Χρήστος Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos 2001: 232). 
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Εξάλλου, πριν την «κατάκτηση» του LEADER από την ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ είχε προηγηθεί 

ένα είδος «αγώνα δρόμου» μεταξύ διαφόρων αναπτυξιακών εταιρειών. Όπως μου είπε 

ο Πασχάλης, διάφοροι δήμοι του Έβρου είχαν συσπειρωθεί κυρίως με βάση τη 

γεωγραφική εγγύτητα και είχαν δημιουργήσει αντίστοιχες δικές τους αναπτυξιακές 

εταιρείες για να διεκδικήσει ο καθένας την τοπική διαχείριση του προγράμματος 

LEADER. Με αυτό τον τρόπο, προέκυψαν ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των δήμων 

του νότιου και του βόρειου Έβρου.72 Για τον Πασχάλη ο ανταγωνισμός για τη 

διεκδίκηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και εν προκειμένω του LEADER, 

«εννοείται». Όλα αυτά ήταν ανταγωνιστικά «βεβαίως», ενώ αξιολογούνταν πάλι 

ανταγωνιστικά οι καλύτερες προτάσεις που υποβάλλονταν. Μέσα σε αυτή τη 

διαδικασία, ήταν ζωτικής σημασίας η σωστή προετοιμασία των φακέλων και της 

υποψηφιότητας.  

«Έτσι εκείνο το διάστημα, και κατά το διάστημα της ύπαρξης του 2ο κοινοτικού 

πλαισίου στήριξης, και του 3ου, υπήρχε ανταγωνισμός και εντός Έβρου, υπάρχει 

δηλαδή και εκτός συνόρων, εκτός συνόρων σε επίπεδο νομού, και εντός συνόρων για 

το ποιος θα διαχειριστεί αυτά τα κονδύλια. Είναι αρκετά μεγάλα. […] [Στο LEADER, όπως 

και στα περισσότερα άλλα προγράμματα] σύμφωνα με την προκήρυξη που είχε γίνει 

το 2002, υπήρχε ένα  ποσό, που βέβαια μπορούσε κάποιος να το διαιρέσει, 52 νομοί, 

και να πει ότι 52 είναι οι νομοί, έγραφε όμως χαρακτηριστικά τότε ότι 40 θα’ ναι οι 

εταιρείες και οι αναπτυξιακές που θα χρηματοδοτηθούν  από το LEADER. Είχαν 

κατατεθεί συγκεκριμένα αν θυμάμαι καλά 48 τοπικά προγράμματα LEADER και 

εγκρίθηκαν τα 40. Συγκεκριμένα, για τον Έβρο ήμασταν από τους λίγους νομούς  που 

κατατέθηκαν δυο προγράμματα, ένα κατατέθηκε από μας και ένα από το βόρειο Έβρο, 

από την… μια άλλη διαδημοτική επιχείρηση, που εδρεύει στο βόρειο Έβρο, και ευτυχώς, 

βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ο νομός [χωρίς LEADER], μάλλον θα μπορούσε 

να μείνει, να μην ήταν τόσο καλά τα προγράμματα που και τα δυο να’ ταν κάτω από 

το 40».  

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να παρεμβληθεί η αφήγηση του Κώστα. Ο 

Κώστας ήταν ένας από τους δημάρχους που ίδρυσαν την ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990. Μάλιστα, αναγνωρίζεται από πολλούς ως ένας γνώστης και 

πρωτοπόρος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον Έβρο. Τη στιγμή της συνομιλίας 

                                                      

72 Ένα βασικό ζήτημα που άρχισε να αναδεικνύεται από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης των νέων Ο.Τ.Α. και των 
αναπτυξιακών εταιρειών, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήταν αυτό του επικείμενου ανταγωνισμού για τη 
χρηματοδότησή τους από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 «[δ]ιαφαίνεται […] ένας 
εν δυνάμει ανταγωνισμός μεταξύ των Ο.Τ.Α.» και εκτιμάται ότι «ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός και οι πιο 
αδύναμοι είναι αυτοί που θα βρεθούν στη δυσκολότερη θέση» (Ανδρικοπούλου 1994: 365, 368). Κατ’ 
αντιστοιχία, «προωθούνται τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά κάθε τόπου ως πλεονεκτήματα για την 
προβολή του στην αγορά και την προσέλκυση επενδύσεων» (Βαΐου και Χατζημιχάλης 2002: 424).  
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μας, βρισκόταν σε άλλη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης και δε συμμετείχε στην 

ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ. Η αναδρομή του στην εμπειρία της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ στάθηκε γι’ αυτόν 

αφορμή να εξιστορήσει μια πορεία «επιτυχίας» και «επιτευγμάτων» τα οποία σε μεγάλο 

βαθμό οφειλόταν στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον ΈΒρο. Ο ίδιος 

άλλωστε απέδιδε στη σωστή και έγκαιρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων την 

«επιτυχημένη», όπως την περιέγραφε, πορεία του στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αναφερόμενος στη δημιουργία της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ και στην περαιτέρω δράση της, ο 

Κώστας τόνισε τη σημασία του LEADER αλλά και τους τοπικούς ανταγωνισμούς που 

πυροδότησε. 

«Η ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ, αυτές οι εταιρείες ιδρύθηκαν με αφορμή το LEADER Ι, όταν είπαν 

ότι «εμείς θα σας δώσουμε να διαχειριστείτε το πρόγραμμα της ανάπτυξης της 

υπαίθρου, αλλά θα πρέπει να φτιάξετε εταιρείες οι οποίες θα έχουν στη σύνθεσή τους 

τους τοπικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς» […] Ομάδες Τοπικής Δράσης 

τις ονόμασε και οι φορείς που φτιάχτηκαν ήταν οι δήμοι, μέτοχοι, οι συνεταιρισμοί και 

οι σύλλογοι, αλλά και ιδιώτες μέσα, μπήκαν και κάποιοι ιδιώτες μέσα σε αυτές τις 

ομάδες Τοπικής Δράσης […] Τότε χωρίστηκε ο νομός Έβρου, κακώς βέβαια, όταν 

κάναμε εμείς την πρόταση στο LEADER I, κάναμε εμείς οι Νότιοι, ενώ είπαμε να κάνουμε 

μια πρόταση με τους Βόρειους, όχι [είπαν] οι Βόρειοι, εμείς θα κάνουμε ξεχωριστή. […] 

Και κάναν δυο προτάσεις οι Βόρειοι. Έκανε μια η μια περιοχή και μια η άλλη. Και στο 

τέλος βέβαια το πρόγραμμα το πήραμε εμείς και δεν το πήραν αυτοί».  

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με ένα θεωρούμενο 

σημαντικό προϋπολογισμό, το LEADER, οδήγησε σε μια σειρά ανακατατάξεις και 

ανταγωνισμούς σε τοπικό επίπεδο. Η δημιουργία φορέων με τη μορφή ανώνυμων 

εταιρειών ακολουθούσε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να είναι 

δυνατή η λήψη του προγράμματος. Ταυτόχρονα, το LEADER δημιούργησε προσδοκίες 

και ανταγωνισμούς ανάμεσα στους δημάρχους του νομού, ο ανταγωνισμός των 

οποίων μετατοπίστηκε στο επίπεδο των αντίστοιχων εταιρειών, των αντίστοιχων 

τεχνοκρατών και των αντίστοιχων φακέλων.73 Αυτό το γεγονός μπορεί να 

αντιπαραβληθεί σε μια σειρά συνθηκών που θεωρείται ότι καθόριζαν παλιότερους 

ανταγωνισμούς και συσχετισμούς στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κατανομή 

πόρων, όπως για παράδειγμα τα κομματικά δίκτυα ή τα δίκτυα γνωριμιών. Ανεξάρτητα 

από το βαθμό αξιοκρατικής επιλογής αυτών που επωφελούνταν από τα ευρωπαϊκά 

                                                      

73 Ο δήμαρχος ενός μεσαίου δήμου της Θράκης μου εξήγησε ότι ανταγωνισμός ανάμεσα στους δήμους 
«φυσικά υπάρχει. Εξαρτάται τι μελέτη κατεβάζεις και πόση τόλμη έχεις να διεκδικήσεις πολλά περισσότερα […] 
Όσο πιο τεκμηριωμένη και στοιχειοθετημένη [η μελέτη], τόσο πιο εύκολο είναι να την πάρεις μια 
δράση.[…][Έχουν πλεονέκτημα οι μεγάλοι δήμοι] αλλά εξαρτάται από τις διασυνδέσεις που έχεις, όχι 
διασυνδέσεις με την έννοια του κακού, διασυνδέσεις να τεκμηριώνεις αυτό που θέλεις, γιατί το θέλεις και να 
έχει χαρακτήρα καθαρά αναπτυξιακό». 
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προγράμματα, οι νέες αντιλήψεις πολιτικής επιτυχίας στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό 

στην αυξανόμενη σημασία του τεχνικού προσωπικού και των νέων τεχνοκρατικών 

μεθόδων.74 

Το μοντέλο της αναπτυξιακής, δηλαδή μιας ανώνυμης εταιρείας με μέτοχους 

δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, που διαμεσολαβεί κατά κύριο λόγο σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα, επεκτάθηκε στον τοπικό χώρο. Σήμερα αποτελεί ένα από τα 

αυτονόητα στο περίπλοκο και σύνθετο τοπίο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.75 

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η αυξανόμενη δυναμική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

και πόρων, τα οποία αποτέλεσαν ένα συγκεκριμένο διακύβευμα, αντικείμενο προς 

διεκδίκηση και ανταγωνισμό, κατά το πρότυπο των διεκδικήσεων εθνικών πόρων, 

δημόσιων έργων και επενδύσεων, ανάμεσα στην τοπική και κεντρική εξουσία, αλλά και 

μεταξύ των ίδιων των τοπικών πολιτικών.76 

Στην περίπτωση του LEADER, η κατάκτησή του ήταν μια σημαντική επιτυχία για 

τους συγκεκριμένους πολιτικούς του νότιου Έβρου που είχαν συνασπιστεί γύρω από 

την ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ. Ταυτόχρονα, σήμαινε ότι οι αντίστοιχες αναπτυξιακές εταιρείες από το 

βόρειο Έβρο είχαν αποτύχει. Η κατάκτηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποτελούσε 

κάθε φορά έναν ενδεικτικό «τρόπο έκφρασης ενός συσχετισμού δυνάμεων» (Abélès 

2001: 129) στο πεδίο των πολιτικών δράσεων. 

Πέρα από τους πολιτικούς του βόρειου Έβρου ή τις αναπτυξιακές εταιρείες, θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι λίγο πολύ αποκλειόταν ουσιαστικά και η κοινωνία του 

βόρειου Έβρου από τις περισσότερες δυνατότητες, χρηματοδοτήσεις και ωφέλειες της 

πρωτοβουλίας LEADER. Βεβαίως, και στο επίπεδο του χώρου δράσης της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ, 

δηλαδή το νότιο και κεντρικό Έβρο, η κατανομή των πόρων μπορούσε να ακολουθεί 

αντίστοιχες διαδρομές αποκλεισμών ή ανισότητας. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια 

                                                      

74 Ο «δήμαρχος- μάνατζερ» (Αγοραστός και Κωστόπουλος 2000: 780) είναι ο κατεξοχήν φορέας του 
πνεύματος των ευρωπαϊκών πολιτικών. Την ίδια στιγμή όμως οι δήμαρχοι, μάνατζερ ή μη, καλούνται να είναι 
και «διαδρομιστές των υπουργείων» (Αγοραστός και Κωστόπουλος 2000: 788), προκειμένου να επιτύχουν 
κάποια παραπάνω χρηματοδότηση. Χαρακτηριστικός είναι ο ρόλος του διορισμένου περιφερειάρχη σε 
τοπικό επίπεδο, που μπορεί να ερμηνευτεί ως η συνέχεια παλιότερων μορφών κεντρικού ελέγχου και 
κατανομής πόρων (Γεωργαντάς και Ψυχάρης 2000: 776). 
75 Φαίνεται ότι στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής τέτοιων ευρωπαϊκών πολιτικών στον Έβρο δημιουργήθηκε 
σύγχυση και προβληματισμός στην τοπική κοινωνία ως προς την ταξινόμηση αυτών των πολιτικών και των 
φορέων τους με βάση την παραδοσιακή διχοτομική ταξινόμηση «δημόσιου» και «ιδιωτικού». Αυτό φαινόταν 
στο λόγο των υπευθύνων μιας τοπικής αναπτυξιακής εταιρείας: «Όμως το σημαντικότερο εμπόδιο που 
έπρεπε να υποσκελιστεί ήταν η δυσπιστία του κόσμου απέναντι στο γεγονός ότι μια ιδιωτική επιχείρηση 
μπορεί να υλοποιεί ένα κρατικό ή κοινοτικό πρόγραμμα. Ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη να κατανοήσει ότι το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται, υλοποιείται και ελέγχεται από ένα τοπικό φορέα με τον οποίο έχουν 
άμεση σχέση και όχι με το απρόσωπο Κράτος» (εφ. Πρώτη 08/07/1999). 
76 Η ύπαρξη των προγραμμάτων δημιούργησε επιπλέον μικρά μεν αλλά υπαρκτά, περιθώρια ανταγωνισμού 
μεταξύ διαφορετικών επιπέδων τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή μεταξύ νομαρχιών και δήμων, στις 
περιπτώσεις όπου ο νόμος δημιουργεί τέτοια ενδεχόμενα, όπως για παράδειγμα σε διάφορα προγράμματα 
πολιτισμού. Βέβαια, όπως τόνισε ένα στέλεχος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης «το θέμα είναι, θα προέχει εκεί 
ποιος θα κατεβάσει την πιο άρτια πρόταση, την πιο καλά τεκμηριωμένη».  
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της έρευνας για την μεταπτυχιακή εργασία μου το 2004 σε ένα παρέβριο χωριό αυτής 

της περιοχής, μια συνομιλήτρια είχε διαμαρτυρηθεί για το ότι η  ίδια και ο σύζυγός της, 

όπως και άλλοι ψηφοφόροι της Ν.Δ., αποκλειόταν από τις ωφέλειες τέτοιων 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ πριμοδοτούνταν αντίστοιχα τα τοπικά πελατειακά 

δίκτυα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ανεξάρτητα από την ακρίβεια αυτής της δήλωσης, φαίνεται να 

προκύπτει το ζήτημα της αναπροσαρμογής των πελατειακών δικτύων σε αυτό το νέο 

πλαίσιο δράσης. 

Αυτό το ζήτημα τέθηκε με ένα ευθύ τρόπο και από τον ίδιο τον Πασχάλη, το 

διευθυντικό στέλεχος της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ. Σύμφωνα με αυτόν, το πρόγραμμα LEADER και 

η κατάκτησή του, είχε άμεσες συνέπειες στο κύρος και την επιρροή των εμπλεκόμενων 

τοπικών πολιτικών. Η αφήγησή του ήταν χαρακτηριστική. 

«Βέβαια μετά από τόσα χρόνια στην εταιρεία έχω φιλοσοφήσει και λίγο το θέμα, 

και λέω ότι ο κόσμος που δέχεται τη χρηματοδότηση, δεν τον ενδιαφέρει αν τα χρήματα 

τα διαχειρίζεται η τάδε εταιρεία, ο τάδε δήμος ή ξέρω γώ έρχονται απευθείας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τον ενδιαφέρει να υπάρχουν χρήματα στην περιοχή. Οπότε 

από αυτήν την πλευρά καταλαβαίνετε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Αυτοί όμως που 

διαχειρίζονται ένα τόσο μεγάλο ποσό, και μάλιστα διαχειρίζονται με τον τρόπο που 

διαχειρίζεται το LEADER και οι αναπτυξιακές εταιρείες τα ποσά αυτά, που κατά το 

παρελθόν αντίστοιχα ας πούμε τα διαχειριζόταν τα υπουργεία, σημαίνει ότι εκτελούν 

ένα ρόλο, επιτρέψτε μου να το πω, μια και δεν είμαι και πολιτικός, ένα ρόλο ενός μικρού 

ας πούμε…μιας μικρής κυβέρνησης, τοπικής. Το να έχω ας πούμε 10 εκατομμύρια 

ευρώ και να αποφασίζω εγώ ποιος θα τα… φυσικά αφού αξιολογήσω την πρότασή 

του, αν θέλετε, φυσικά ως ένα σημείο… με κάνει και λίγο δυνατό. Οπότε καταλαβαίνετε 

οι αιρετοί πολλές φορές θα’ θελαν να παίξουν αυτόν το ρόλο, μοιράζοντας κάποια 

χρήματα στην περιοχή και δίνοντας την εντύπωση ότι αυτοί είναι που κινούν τα νήματα 

σε κάποια περιοχή, ως ένα σημείο βέβαια θεμιτό γιατί αυτό συμβαίνει κιόλας». 

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές σηματοδότησαν νέους όρους για την αναπαραγωγή 

των σχέσεων εξουσίας στον τοπικό χώρο. Πέρα από τις όποιες δράσεις υπέρ του 

θεωρούμενου «συλλογικού συμφέροντος», τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πόροι 

εντάσσονταν στις προσωπικές στρατηγικές συσσώρευσης και αναπαραγωγής 

πολιτικού κεφαλαίου.  

Την ίδια στιγμή, η αύξηση του ρόλου των αναπτυξιακών εταιρειών 

σηματοδοτούσε την ανάδειξη νεοφιλελεύθερων διαχειριστικών αντιλήψεων. Το πνεύμα 

της «νέας εποχής» αναγνωρίστηκε στον Έβρο ως το πνεύμα του νεοφιλελεύθερου 

οικονομισμού, συνυφασμένου με τη γενικότερη πολιτική της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης». Η προώθηση της εμπλοκής ιδιωτών και μη κρατικών φορέων στη 
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διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ήταν μια επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στην οποία τα τοπικά υποκείμενα ανταποκρίθηκαν μέσα από πρακτικές όπως η 

ίδρυση αναπτυξιακών εταιρειών.77 Κάποια κοινωνικά υποκείμενα ξεχώρισαν ως 

πρωτοπόροι φορείς αυτής της κοσμοαντίληψης. Αυτοί οι «πρωτοπόροι» συνέδεσαν το 

λόγο και τη δράση τους με τις πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και τις «νεο-

φιλελεύθερες ή μετα-κοινωνικές λογικές διακυβέρνησης» (Shore και Wright 1997: 29). Η 

μετατόπιση του βάρους από το «κρατικό» και το «δημόσιο» στο «ιδιωτικό» 

προσλαμβάνονταν από τους ίδιους ως αναγκαία προϋπόθεση για τη δράση τους. Οι 

περισσότεροι από αυτούς αποτελούσαν μέλη του γενικότερου εκσυγχρονιστικού 

ρεύματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι περισσότεροι από αυτούς ενεπλάκησαν στην ίδρυση και 

την προώθηση των αναπτυξιακών εταιρειών.  

Αυτή την κοσμοαντίληψη ανέδειξε η αφήγηση του Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας ήταν 

ένας γνωστός επιχειρηματίας και εκδότης στον Έβρο, με πολύχρονη θητεία σε αιρετές 

θέσεις της δημοτικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ήταν ένας από τους πιο 

γνωστούς και συνεπείς φορείς του εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον Έβρο. Μου 

περιέγραψε τη διαφορά, όπως την αντιλαμβανόταν, ανάμεσα στις δημοτικές 

επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν επί των πρώτων κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τις 

αναπτυξιακές της δεκαετίας του 1990. Μέσα από αυτή την αφήγηση αναδεικνυόταν και 

μια διαφορετική αντίληψη διαχειριστικότητας και πολιτικού ρεαλισμού πίσω από το κάθε 

εγχείρημα. Μάλιστα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο ίδιος υπήρξε από 

τους πρωτεργάτες και των δυο εγχειρημάτων, μέσα από μια πορεία που και ο ίδιος 

παραδέχτηκε ότι σήμανε προσωπικές απογοητεύσεις και αλλαγές στον τρόπο που 

έβλεπε τον κόσμο. Σε μεγάλο βαθμό το πέρασμα από το σχεδιασμό δημοτικών 

επιχειρήσεων στις αναπτυξιακές εταιρείες συνέπιπτε για τον ίδιο και με τη σταδιακή 

απονομιμοποίηση της «κρατικής» ή «δημόσιας» οικονομικής δραστηριότητας. 

Ο Λεωνίδας αφηγήθηκε πώς, μέσα στα πλαίσια του ΠΑ.ΣΟ.Κ., επηρεαζόταν από 

την «εμπνευσμένη πολιτική» ανθρώπων, όπως  ο Αντώνης Τρίτσης, ο Γιώργος 

Γεννηματάς ή η Μελίνα Μερκούρη κατά τη δεκαετία του 1980. Ο ίδιος είχε υιοθετήσει με 

ενθουσιασμό την ιδέα του Γιώργου Γεννηματά για τις δημοτικές επιχειρήσεις που θα 

έδιναν στους δήμους «οικονομικό προϊόν» και θα καθιστούσαν την τοπική 

αυτοδιοίκηση αυτόνομη και ανεξάρτητη από τις επιχορηγήσεις της κεντρικής εξουσίας. 

Έτσι, στο δήμο του είχαν προχωρήσει στη δημιουργία 5-6 δημοτικών επιχειρήσεων, 

                                                      

77 Η Irene Bellier εντοπίζει αυτή τη νέα πολιτική και στην περίπτωση της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η 
Ε.Ε. «Το πρότυπο της κυρίαρχης Ευρώπης που για πολύ καιρό δομήθηκε πάνω στην κρατική βοήθεια 
καθιστά σήμερα τις κοινωνίες των πολιτών τους παραλήπτες και τους φορείς της αναπτυξιακής βοήθειας, 
ανταγωνιστικά προς τα κράτη. Αυτό δίνει χώρο σε μια αλλαγή σε σχέση με παλιότερες πρακτικές» (Bellier 
1999: 532). 
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κυριότερη των οποίων είχε υπάρξει η επιχείρηση κατασκευής έργων, η οποία 

αναλάμβανε τα έργα όχι μόνο του δήμου αλλά και άλλων φορέων, με διαφανείς 

καθαρές διαδικασίες, σε χρόνο «σχεδόν ρεκόρ». Πέρα από έσοδα στο δήμο, έφερνε 

φτηνότερες υπηρεσίες και υποδομές. Ήταν «πρωτοποριακή επιλογή», όπως τη 

χαρακτήρισε ο Λεωνίδας, στη βάση της οποίας κινήθηκαν κι άλλοι δήμοι σε όλη την 

Ελλάδα. Ωστόσο, οι δημοτικές επιχειρήσεις δε διαδόθηκαν σε όλους τους δήμους, 

αλλά κυρίως σε δήμους προσκείμενους στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπό την «έμπνευση» του Γιώργου 

Γεννηματά. Ο Λεωνίδας μάλιστα είχε αποκτήσει φήμη τότε ως ειδικός και πρωτοπόρος 

στο ζήτημα των δημοτικών επιχειρήσεων. Τον καλούσαν, όπως αφηγείται, και έδινε 

διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα.  

Την περίοδο της συνομιλίας μας ωστόσο, το 2006, όσες δημοτικές επιχειρήσεις 

είχαν επιβιώσει ήταν ουσιαστικά υπηρεσίες, χρηματοδοτούμενες από τους δήμους. Ο 

Λεωνίδας διηγήθηκε με απογοήτευση την άσχημη κατάληξη αυτού του φιλόδοξου 

εγχειρήματος. 

«Στην πορεία όλα αυτά δεν άντεξαν τον ανταγωνισμό, η ζωή έδειξε ότι ο ιδιώτης 

έχει πολλές περισσότερες δυνατότητες να ξεπεράσει προβλήματα στον ανταγωνισμό, 

και έτσι ήταν λογικό κάποια στιγμή αυτές οι επιχειρήσεις να εκφυλιστούν και να γίνουν 

απλές δημοτικές επιχειρήσεις ή άλλες να κλείσουν».78  

Αυτό αποτελούσε κατά τη γνώμη του και μια κριτική για εκείνη την εποχή και 

εκείνες τις απόψεις, γιατί «νησίδες σοσιαλιστικής παραγωγής […] δε μπορούν να 

υπάρξουν μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον που διέπεται από τις αρχές του κεφαλαίου, 

του ατομικισμού και λίγο πολύ αν θες της διαφθοράς των στελεχών των δημοτικών 

υπηρεσιών, του δημόσιου τομέα γενικότερα». Αυτό ήταν το συμπέρασμά του. Είπε ότι 

οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν είχαν μέλλον.  

«Άμα δεν υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία να στηρίζεται επάνω σε κάποιες 

μεθόδους επιστημονικές, δε μπορείς να κάνεις ανάπτυξη χωρίς να έχεις υπόψη σου 

μερικά ζητήματα που αφορούν τους νόμους της αγοράς, της οικονομίας, της 

επιστήμης, της τεχνικής. Εντάξει υπάρχουν και μερικοί, από το χώρο της Αριστεράς θα’ 

λεγα, που πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το δημόσιο τομέα, μέσα 

από το κράτος. Είναι μια άποψη η οποία δοκιμάστηκε όπως είπαμε, στη ζωή, στην 

Ιστορία, και δεν πέτυχε».  

                                                      

78 Κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο Λεωνίδας, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Marc Abélès 
έκανε την ακόλουθη εκτίμηση για ένα γενικότερο πολιτικό φαινόμενο: «στην Ευρώπη του τέλους αυτού του 
αιώνα, ο κομμουνισμός σαρώθηκε και οι προγραμματισμοί που λαμβάνουν υπόψη τις επιχειρηματικές 
πραγματικότητες και την οικονομία της αγοράς, χωρίς να λησμονούν την ανάγκη μιας κοινωνικής πολιτικής, 
είναι από τη φύση τους προορισμένοι να βρουν μια ευρύτατη συναίνεση» (Abélès 1994: 131). 
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Αντίθετα, ο ίδιος είχε γίνει ενθουσιώδης υποστηρικτής των συμπράξεων ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα ήταν οι αναπτυξιακές εταιρείες. Σύμφωνα με 

αυτόν, οι αναπτυξιακές εταιρείες έφεραν μια καινούργια λογική, η οποία φαινόταν να 

απαντάει στις «επιστημονικά αποδεδειγμένες» προδιαγραφές της ελεύθερης 

οικονομίας. Ο λόγος ίδρυσης των αναπτυξιακών υπήρξε «βασικά και ακριβώς αυτό, 

έτσι, η αξιοποίηση των προγραμμάτων και των πόρων που έρχονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό αυτό». Ο Λεωνίδας πρωτοστάτησε στη δημιουργία 

μιας τέτοιας αναπτυξιακής εταιρείας στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Κατά την άποψή 

του, οι αναπτυξιακές ήταν πιο συμβατές «με τα νέα δεδομένα», είχαν μια λειτουργία 

υποστηρικτική των ιδιωτικών επιχειρήσεων της περιοχής. Αυτή η υποστήριξη συνίστατο 

«στο να αποκτήσουν τεχνογνωσία, στο να επεξεργάζονται και να προσφέρουν στις 

επιχειρήσεις τα προγράμματα της Ε.Ε., να γίνονται σεμινάρια, να γίνονται διάφορες 

εκδηλώσεις». Όλα αυτά λειτουργούσαν υποστηρικτικά και όχι απευθείας με συμμετοχή 

σε παραγωγικές πρωτοβουλίες.  

«Όσοι το εφαρμόζουν σωστά πετυχαίνουν πολλά πράγματα […] Κι αυτός πια 

είναι και ο στόχος που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος δήμαρχος στο θέμα αυτό, να 

υποστηρίζει πλέον και όχι να μετέχει ο ίδιος σε παραγωγικές δραστηριότητες του 

δήμου». 

Είναι ένα ζήτημα κατά πόσο αυτές οι αναπτυξιακές εταιρείες διέφεραν τόσο ριζικά 

από το παλιότερο εγχείρημα των δημοτικών επιχειρήσεων. Οι αναπτυξιακές εταιρείες 

της δεκαετίας του 1990 ουσιαστικά συνιστούσαν συνέχεια της λογικής των πρώτων 

δημοτικών και διαδημοτικών εταιρειών που είχαν προκύψει με το Ν. 1416/1984, και οι 

οποίες αποτελούσαν μια πρώτη «προσπάθεια συνδυασμού ιδιωτικο-οικονομικών 

λογικών επιχειρηματικής δράσης των ΟΤΑ» (Κουταλάκης 2010: 302) στα πλαίσια των 

πολιτικών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. περί «αποκέντρωσης» και «λαϊκής συμμετοχής». Πάνω σε αυτό 

το προηγούμενο συγκροτήθηκαν πανελλαδικά οι στρατηγικές «φιλόδοξων» και 

«τεχνοκρατών δημάρχων» για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, είτε στα 

πλαίσια των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, είτε μετέπειτα στα πλαίσια 

των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Κουταλάκης 2010: 303, Χλέπας 2010: 584, 585). 

Ωστόσο, έστω και μέσα από την προσπάθεια αυτών των συνομιλητών να 

παρουσιαστούν οι ίδιοι και να παρουσιάσουν τη δράση τους σύμφωνα με το ιδεατό 

πνεύμα της νέας εποχής, φαινόταν η ανάδειξη νέων προτύπων πολιτικής δράσης. 

Εξάλλου, η αφήγηση του Λεωνίδα δεν ήταν μεμονωμένη. Αντίθετα, συνάντησα 

πολλούς συνομιλητές που εξηγούσαν με αντίστοιχο τρόπο τη δράση τους, 

συνδυάζοντας την εμπλοκή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα με μια ξεκάθαρη 

απόρριψη της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία. Για παράδειγμα, την ίδια εικόνα 
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εξέφρασε ο εκ των ιδρυτών της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ, Κώστας. Μου τόνισε ότι οι τρόποι 

λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα ήταν και είναι προϋπόθεση για την ευόδωση και την 

αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς το κρατικό και δημόσιο 

μοντέλο έχει αποτύχει.79 

Μάλιστα, οι συνομιλητές αυτοί εντάσσονταν στην ευρύτερη εκσυγχρονιστική 

πτέρυγα της τοπικής κεντροαριστεράς, δηλαδή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του ανανεωτικού 

Συνασπισμού. Σε μεγάλο βαθμό, συνιστούσαν, όπως θα δείξω σε επόμενο κεφάλαιο 

της μελέτης, ένα συγκεκριμένο δίκτυο σχέσεων και συνεργασιών. 

Δουλεύοντας για την Ευρώπη 

Μέσα από την έρευνα πεδίου και την μελέτη των νέων πολιτικών, αναδείχθηκε ένα 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο: η διαμόρφωση, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

μιας νέας κατηγορίας εργαζομένων στις αναπτυξιακές εταιρίες ή κατά περίπτωση σε 

συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα. Για έναν νεαρό και άνεργο ντόπιο πτυχιούχο, 

η εργασία σε τέτοιου είδους θέσεις ήταν μια ρεαλιστική προοπτική. Ασφαλώς υπήρχε 

μια σειρά διαφοροποιήσεων που καθόριζε τη θέση στην ιεραρχία, το μισθό, το βαθμό 

επισφάλειας της θέσης, τις προοπτικές ανέλιξης, κτλ. Συνολικά ωστόσο πρόκειται για 

μια νέα κατηγορία εργαζομένων, κάπου ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 

των οποίων η δράση και οι προσδοκίες ήταν σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένες στις 

ευρωπαϊκές πολιτικές. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι στην περίπτωσή τους οι όποιες 

εξελίξεις και πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή συμβουλίου ευρωπαίων 

ηγετών είχαν άμεσο αντίκτυπο στην εκ των πραγμάτων ρευστή εργασιακή κατάσταση 

και κοινωνική πραγματικότητά τους. 

Οι εργαζόμενοι αυτοί διέφεραν σε πολλά από τους δημόσιους υπάλληλους που 

ασχολούνταν με αντίστοιχες θεματικές και με τους οποίους πολλές φορές 

συνεργάζονταν. Στην περίπτωση της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ, ο Πασχάλης ήδη περιέγραψε τους 

εργαζόμενους εκεί σαν «ευέλικτους» και «όχι δημόσιους υπαλλήλους». Η ευελιξία τους 

συνίστατο εν πολλοίς στη συνεχώς διακυβευόμενη ύπαρξή τους στο πρόγραμμα ή 

στην εταιρεία. Μέσα στις νέες συνθήκες, τίποτα και κανένα πρόγραμμα δεν ήταν 

δεδομένο, αλλά σε μεγάλο βαθμό όλα ενείχαν μια αβεβαιότητα, τόσο για την κάθε 

                                                      

79 Να σημειωθεί ότι την περίοδο διακυβέρνησης του εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και στη συνέχεια, η 
έννοια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αναβαθμίστηκε σημαντικά, όπως μέσα από το παράδειγμα των 
συμπράξεων δημοσίου- ιδιωτικού τομέα στο χώρο των μεγάλων δημόσιων έργων, κάτι που ούτως ή άλλως 
ήταν σύμφωνο με τις γενικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, το «αναπόφευκτο» των 
ιδιωτικοποιήσεων αποτέλεσε κοινή συνισταμένη του λόγου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Ν.Δ. (Pagoulatos 2006: 148, 
149). Ο David Harvey σημειώνει επίσης τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην τοπική 
αυτοδιοίκηση κατά την πρώτη περίοδο του αμερικάνικου και βρετανικού νεοφιλελευθερισμού (Harvey 2007: 
78, 111) 
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περιοχή και τις εταιρείες της, όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτές τις 

εταιρείες. Η θεωρούμενη επιτυχία ή αποτυχία είχε άμεσο αντίκτυπο στις υλικές συνθήκες 

ύπαρξής τους. Συνήθως επιτυχία σήμαινε να παίρνεις προγράμματα. Το στέλεχος της 

ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ Πασχάλης το τόνισε: «Ευτυχώς, ο νομός δεν έμεινε απέξω […] Θα 

μπορούσε όμως, και ευτυχώς και για μας εδώ, εννοώ για την περιοχή τη δικιά μας και 

για μας τους ίδιους που εργαζόμαστε εδώ, γιατί κι εμείς όσο υπάρχουν χρήματα 

εργαζόμαστε και όταν δεν υπάρχουν, επειδή είναι ανώνυμη εταιρεία, θα πρέπει να πάμε 

στα σπίτια μας […] δεν είμαστε δηλαδή δημοτικοί υπάλληλοι, έτσι, οπότε πασχίζουμε ας 

πούμε και για το καλό του τόπου και για το καλό το δικό μας, σας μιλώ σαν 

τεχνοκράτης τώρα […] Ευτυχώς ήμασταν εμείς που πήραμε το πρόγραμμα». 

Η συνέχιση της εργασίας τους ταυτιζόταν με την ύπαρξη νέων προγραμμάτων. 

Γενικότερα, σε συζητήσεις μου με εργαζόμενους σε αναπτυξιακές εταιρείες, μου 

τόνισαν με χιούμορ ότι το μέλλον ήταν απρόβλεπτο, καθώς εξαρτιόταν από το κάθε 

καινούργιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δηλαδή την κάθε καινούργια ευρωπαϊκή πολιτική. 

Εξάλλου, η απασχόληση προσωπικού σε αυτές τις εταιρείες μπορεί να 

ερμηνευθεί ως μια αναπροσαρμογή των πρακτικών εξουσίας στον τοπικό χώρο. Τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούσαν και αναγνωρίζονταν ως ένα πρόσθετο 

πλεονέκτημα για όποιον πολιτικό επιτύγχανε να διαχειριστεί ένα σημαντικό ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα. Όπως μου τόνισε ένας πρώην δήμαρχος, με αντιπολιτευτική διάθεση και 

χωρίς κάποια αιρετή θέση εξουσίας την περίοδο της συνομιλίας, υπήρξαν στην 

περιοχή πολλά προβλήματα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς 

κάποιοι νομάρχες και κάποιοι δήμαρχοι, αντί να δουν τα προγράμματα με «όρους 

αποτελεσματικότητας», είχαν προσλάβει υπεράριθμο προσωπικό για δυο χρόνια, μέχρι 

τελικά να εξαντληθούν τα χρήματα και να τους απολύσουν. Ο ίδιος ερμήνευσε αυτή 

την αξιοποίηση των προγραμμάτων με τα παραδοσιακά σχήματα του «ρουσφετιού» 

και «εξυπηρέτησης πελατειακής» ενόψει των εκλογών. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνεπάγονταν προσωρινές 

θέσεις εργασίας, και αυτό ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Πολλές 

φορές μάλιστα, πέρα από τη συγκεκριμένη δράση στην οποία στόχευαν, οι 

περισσότεροι συνομιλητές μου τόνιζαν ακριβώς το γεγονός ότι είχαν δημιουργηθεί 

έστω βραχυπρόθεσμες θέσεις εργασίας. Ένας εργαζόμενος σε ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα μου είπε χαρακτηριστικά ότι «είναι σημαντικό επίσης, πέρα από όλες τις 

άλλες δράσεις, το ότι για 2 χρόνια κοντά, 1,5 χρόνο τουλάχιστον, απασχολήθηκαν 37 

άτομα στο νομό, έτσι;». 

Αυτή την αίσθηση υλικής εξάρτησης προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές μου εξέθεσε 

λεπτομερώς η Μαρία, η οποία εργαζόταν ως υπεύθυνη ενός ευρωπαϊκού 
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προγράμματος στα πλαίσια μιας τοπικής αναπτυξιακής εταιρείας. Είχα επισκεφτεί τη 

συγκεκριμένη εταιρεία και είχα μιλήσει με τη Μαρία με αφορμή ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα προώθησης της «επιχειρηματικότητας». Την περίοδο εκείνη, στο τέλος του 

2005, το πρόγραμμα τελείωνε και ήταν εμφανής η έγνοια μεταξύ όλων των 

εργαζόμενων για το τι θα έκαναν στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, η 

Μαρία τόνισε ότι η ίδια θεωρούταν «εργαζόμενη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα» και δεν 

αποτελούσε τυπικά εργαζόμενη ούτε καν της αναπτυξιακής εταιρείας.  Προερχόταν 

από τις τάξεις της αναπτυξιακής εταιρείας που πήρε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

αλλά δεν ήξερε αν θα επέστρεφε εκεί μετά το τέλος του προγράμματος. Το ήλπιζε. 

Φαινόταν μέσα από τη διήγησή της ότι αντιλαμβανόταν την εργασιακή της θέση με 

όρους «επισφάλειας». Αυτή η αβεβαιότητα συνδεόταν με την άμεση εξάρτηση της 

εργασίας της από την ύπαρξη προγραμμάτων.  

«Εγώ πως δουλεύω: εγώ είμαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας εδώ, δηλαδή με 

μπλοκ αποδείξεων… Κι όχι μόνο εγώ, οι πάντες είναι… Όλοι, και πληρωνόμαστε μέσα 

από προγράμματα. Όταν υπάρχουν προγράμματα πληρωνόμαστε. Ας πούμε τώρα 

είναι να ξεκινήσει ένα στο INTERREG, πιθανό εκεί πέρα να γίνω υπεύθυνη». 

Η ίδια περιέγραψε την αντίληψή της για ένα ιδιότυπο μικρό σύμπαν που είχε 

αναπτυχθεί γύρω από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις ευρωπαϊκές πολιτικές τα 

τελευταία χρόνια. Επρόκειτο για χιλιάδες ανθρώπους, όπως είπε, που ήταν μόνιμα 

προσανατολισμένοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαρτημένοι από τους πόρους 

και τις πολιτικές της, την ύπαρξή της εν ολίγοις. 

«Είναι κι αυτό, μη νομίζεις, ένας ολόκληρος κόσμος, δεν ξέρω αν άλλη φορά 

[είχες εμπειρία] αλλά δηλαδή δουλεύουν μιλάμε, αν βάλεις αναπτυξιακές, διαχειριστικές, 

εταιρείες συμβούλων που βοηθάνε κι αυτοί στο στήσιμο προγραμμάτων, χιλιάδες 

κόσμος τρώει ψωμί απ’ αυτή την ιστορία, χιλιάδες κόσμος[…] Εάν σταματήσουν 

κάποια στιγμή, δηλαδή πατήσουν ένα κουμπάκι και σταματήσουν αύριο τα κοινοτικά 

κονδύλια, καταρρέει αύριο όλο το ελληνικό δημόσιο και σύστημα, στο λέω εγώ, 

εγγυημένα […] Οι πάντες σου λέω. Άπαξ και, από αύριο πες ότι κόβονται όλα, η μισή 

Ελλάδα και παραπάνω μένει άνεργη. Σταματάν τα πάντα, δεν κινείται τίποτα». 

Μέσα από την αφήγησή της, η Μαρία περιέγραψε έναν κόσμο του οποίου 

κινητήριος δύναμη ήταν και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αφορμή τις διαμάχες μεταξύ 

κρατών μελών για την κατανομή του λεγόμενου «Δ’ Κ.Π.Σ.», όπου «γίνεται ένας χαμός, 

αλισβερίσι δηλαδή», περιέγραψε αντίστοιχα γελώντας και την ελληνική και τοπική 

κοινωνία, όπου όλοι αποζητούν επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους με κάθε τρόπο. 

Μάλιστα, η Εκκλησία ήταν γι’ αυτήν το καλύτερο παράδειγμα για να φανεί η πλήρης 

διάδοση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής. 
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«Καταρχήν, όλα τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει, όλα είναι με χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μεγάλα και τα μικρά. Τα πάντα. Η εκκλησία, ακόμα και η 

εκκλησία μπαίνει σ’ αυτά.  Η εκκλησία έχει υλοποιήσει INTERREG επανειλημμένως». Η  

τοπική Εκκλησία είχε πραγματοποιήσει διάφορες ευρωπαϊκές δράσεις σε συνεργασία 

με τοπικού φορείς, όπως τη νομαρχία. 

Παράλληλα, η Μαρία ανέφερε ότι ένα αναπόσπαστο μέρος του σύμπαντος που 

ζει από τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι «ιδιώτες, δηλαδή εταιρείες». Επρόκειτο για 

καθαρά ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων που κύριο αντικείμενο ενασχόλησής τους ήταν 

το πεδίο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι περισσότερες εδρεύανε εκτός Θράκης, 

στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου «μπορούν να κινούνται». Αυτές οι εταιρείες 

συμβούλων δε μπορούσαν να συμμετάσχουν από μόνες τους σε ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες, αλλά κινητοποιούσαν δημόσιους φορείς ή αναπτυξιακές εταιρείες που 

μπορούσαν να το πράξουν. «Αυτές οι εταιρείες είναι οι διαμεσολαβητές ουσιαστικά 

που μεταφέρουν την πληροφόρηση από τα υπουργεία, τις κεντρικές αρχές, στους 

τελικούς δικαιούχους, αυτούς που μπορούν δηλαδή, έρχονται ας πούμε και λένε 

«Ξέρετε, υπάρχει αυτό κι αυτό» ή συνεργάζονται με άλλες, μεγάλες εταιρείες στην 

Αθήνα […] Κινητοποιούν φορείς που συμμετέχουνε, πάνε σε δήμους, σε νομαρχίες, σε 

αναπτυξιακές». Ο δημόσιος φορέας ή η αναπτυξιακή εταιρεία που έπαιρνε το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα έδινε στη συνέχεια ένα τμήμα της υλοποίησης του 

προγράμματος σε αυτή την εταιρεία συμβούλων, ως ανταμοιβή για την αρχική 

πληροφόρηση και τη βοήθεια στην υποβολή της πρότασης, αλλά και τη μετέπειτα 

τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος. «Αυτοί μετά συνήθως κάνουν 

και την τεχνική υποστήριξη όταν υλοποιείται ένα πρόγραμμα, βέβαια με το αζημίωτο 

έτσι; Παίρνουν ας πούμε κάποιο εργάκι κι αυτοί και σου δίνουν δηλαδή υποδείγματα 

συμβάσεων, προκηρύξεων, διαγωνισμών, πως θα κάνεις τις διαδικασίες, σ’ 

ενημερώνουνε. Αλλά, μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες πληρώνονται κι αυτοί και λογικό 

είναι, εντάξει, πως θα…; […] Τώρα ας πούμε η συγκεκριμένη εταιρεία απ’ αυτό 

ενεργοποιείται και ζει ας πούμε και υφίσταται».80  

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου, προέκυψαν αρκετά 

παραδείγματα τεχνοκρατών που αναγνωρίζονταν ως τοπικοί γνώστες των 

ευρωπαϊκών ζητημάτων, είτε εργάζονταν στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. 

Επρόκειτο για μια διαφορετική κατηγορία επαγγελματιών των ευρωπαϊκών πολιτικών, 

σε σχέση με τους υποαμειβόμενους εργαζόμενους στις αναπτυξιακές. Αυτοί οι 

                                                      

80 Αντίστοιχα, ένα στέλεχος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μου εξήγησε ότι τους έρχονται προτάσεις από 
ιδιωτικές εταιρείες, σε κάθε τομέα της νομαρχίας που ασχολείται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Οι εταιρείες συμβούλων, όπως είπε χαρακτηριστικά, «πολλές φορές βοηθάνε πάρα πολύ». 
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τεχνοκράτες συνιστούσαν τους κατεξοχήν αρμόδιους να συμβουλεύουν τους 

δημόσιους θεσμούς και να προσανατολίζουν τις επιδιώξεις του δήμου ή της 

νομαρχίας σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλου είδους πολιτικές. Σε 

μεγάλο βαθμό, όπως φάνηκε και προηγουμένως από το παράδειγμα του τεχνοκράτη 

Γιώργου, αυτοί οι τεχνοκράτες μπορούσαν να λειτουργούν και ως προσωπικοί 

σύμβουλοι των εκάστοτε αιρετών πολιτικών. Κατ’ επέκταση, έφεραν ένα ιδιαίτερο 

κύρος, ένα συμβολικό κεφάλαιο που προέκυπτε από την ικανότητά τους να 

επιβεβαιώνουν διαρκώς τη σχέση τους με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και συγκεκριμένα 

προγράμματα. 

Ένας εργαζόμενος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα περιέγραψε πως πάρθηκε το 

πρόγραμμα στο οποίο ίδιος εργαζόταν. Ο κύριος υπεύθυνος για τη λήψη αυτού του 

προγράμματος ήταν ο κύριος Μαθιόπουλος. Αυτός «είναι κάποιος συνεργάτης του… 

σύμβουλος του… της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος βέβαια είναι συνήθως στην 

Αθήνα, έτσι, και ασχολείται με ευρωπαϊκά προγράμματα γενικά, αλλά είναι υπάλληλος 

του δημοσίου ο οποίος είναι αποσπασμένος στην τοπική αυτοδιοίκηση, σα 

σύμβουλος του [τοπικού αιρετού] […] Αλλά ουσιαστικά ο κος Μαθιόπουλος που είναι 

συνεργάτης του [τοπικού αιρετού] και σύμβουλός του και ασχολείται χρόνια με 

ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτός ουσιαστικά ήταν εμπνευστής της ιδέας και της 

υποβολής της πρότασης».  

Ο συγκεκριμένος σύμβουλος δεν ήταν Εβρίτης. Σε μια περίπτωση μάλιστα, μια 

παρέα εργαζόμενων στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναφέρθηκε σε αυτόν 

αποκαλώντας τον ειρωνικά «Sir Μαθ», σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

θεωρούμενη δύναμη αλλά και την ξενότητά του με όρους ταξικής διαστρωμάτωσης και 

κέντρου/ περιφέρειας.  

Ωστόσο, ο τεχνοκράτης Γιώργος, ο οποίος ήταν ένας από τους παλιότερους 

συμβούλους-πρωτοπόρους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μου σχολίασε με 

τελείως διαφορετικό τρόπο τη δράση αυτού του συμβούλου. Χαρακτήρισε τον κ. 

Μαθιόπουλο «διάττοντα αστέρα, που ήταν για ένα δυο προγράμματα μόνο». Αυτός ο 

χαρακτηρισμός είχε τη σημασία του καθώς παρέπεμπε στην αντίληψη ενός 

συγκεκριμένου σύμπαντος –ενδεχομένως μάλιστα με την έννοια του «κοινωνικού 

πεδίου»- όπου η επιτυχία ήταν ανάλογη της ποσότητας και της ποιότητας των 

προγραμμάτων. 

Οι τεχνοκράτες που έδρασαν σε τοπικούς θεσμούς ή και παράλληλα 

συνδέθηκαν με συγκεκριμένους φορείς δημοσιότητας ως προσωπικοί σύμβουλοι, 

φαινόταν να συνιστούν μια  κοινότητα επαγγέλματος. Η ιδιαιτερότητα της δράσης 

τους, αλλά και η αυτοαντίληψή τους ως σχεδόν ξεχωριστής ομάδας τεχνοκρατών, 
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αναδείχθηκε στις συνομιλίες μου με το Γιώργο. Χαρακτηριστικά, ο Γιώργος μου είχε πει 

ότι «εμείς [οι παλιοί σύμβουλοι] βαριόμαστε πλέον να κάνουμε προτάσεις, έχει περάσει 

πλέον αυτή η περίοδος». Η παλιά γενιά ωστόσο -ο ίδιος και κάποιοι άλλοι γνωστοί- 

έβγαλε «νέα παιδιά». Άλλωστε «ένα καλό με τις αναπτυξιακές είναι ότι δημιούργησαν 

πολλά στελέχη». Η αναπαράσταση της «παλιάς γενιάς» και των «νέων παιδιών» 

αναδείκνυε αυτή την αντίληψη μιας κοινότητας επαγγέλματος, πρακτικών και ιδεών. 

Τα παραδείγματα αυτών των συμβούλων είναι παραδείγματα που αναδεικνύουν 

την πορεία καταξίωσης μιας τοπικής «τεχνοκρατικής ελίτ με τους δικούς της 

κοινωνικούς κανόνες, ethos και ταυτότητα» (Shore 2002: 8). Ο βαθμός ταύτισης τους 

με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές είχε μεγάλη σημασία, αφού τις νομιμοποιούσε. 

Εξάλλου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αλληλεπικάλυψη της δράσης των τεχνοκρατών και 

των ευρωπαϊκών πολιτικών είχε οδηγήσει στη διάδοση του όρου «ευρωκράτες» (Abélès 

1994, 1999, Shore 2000). Επιπρόσθετα, οι τοπικοί τεχνοκράτες μπορούσαν να 

ερμηνευθούν και ως φορείς της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», στο βαθμό που ο 

λόγος, η δράση και τα συμφέροντά τους ήταν προσαρμοσμένα σε αυτή. Ο Cris Shore 

χρησιμοποιεί μάλιστα τον όρο «φορείς της Ευρωπαϊκής συνείδησης» (Shore 2000: 26) 

για να περιγράψει, μεταξύ άλλων, κοινωνικά υποκείμενα με αντίστοιχες δράσεις.  

Πρωτοπόροι φορείς των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» 

Οι υπερτοπικές πολιτικές κατά τη δεκαετία του 1990 φάνηκαν να δημιουργούν ένα 

καινούργιο πλαίσιο δράσης για τα κοινωνικά υποκείμενα στη δημόσια σφαίρα. Αυτό 

το νέο πλαίσιο δράσης συνίστατο σε νέα διακυβεύματα, νέες πρακτικές και νέους 

τρόπους συσσώρευσης και αναπαραγωγής υλικού και συμβολικού κεφαλαίου, τόσο 

σε συλλογικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Προκειμένου να γίνουν περαιτέρω κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους τα 

τοπικά κοινωνικά υποκείμενα «αναμόρφωσαν», συνέθεσαν και απέδωσαν στην πράξη 

ευρύτερες παγκόσμιες ιδέες και πολιτικές, όπως η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ή ο 

νεοφιλελευθερισμός, στο σημείο αυτό θα χρησιμοποιήσω κάποια συγκεκριμένα 

παραδείγματα ιστοριών ζωής.  

Το πρώτο παράδειγμα συνίσταται στη δράση του Κώστα που, όπως είδαμε 

προηγουμένως, είχε συμμετάσχει στην ίδρυση της αναπτυξιακής εταιρείας 

ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ. Ο Κώστας ήταν ένας πολιτικός με μακρόχρονη σταδιοδρομία. Είχε 

περάσει από πολλές βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Έβρο, πάντα μέσα από 

συνδυασμούς της λεγόμενης «ευρύτερης κεντροαριστεράς», ξεκινώντας από μια 

κοινότητα στο νότιο Έβρο. Τη στιγμή της συνάντησής μας, το 2006, ενώ πλησίαζαν 



 

 

79 

δημοτικές εκλογές, μου είχε αναφέρει ότι το σκεφτόταν αν θα συνέχιζε να ασχολείται με 

τα «κοινά» ή αν θα αποσυρόταν από την πολιτική.  

Ο λόγος που συναντήθηκα με τον κύριο Κώστα ήταν καταρχάς η ιδιαίτερη φήμη 

του στον Έβρο ως γνώστη των «ευρωπαϊκών πραγμάτων». Το παρακάτω περιστατικό 

ήταν ενδεικτικό και το πληροφορήθηκα τυχαία κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με ένα 

δάσκαλο στην Αλεξανδρούπολη: με την ευκαιρία της εορταστικής επετείου της ίδρυσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 9 Μαΐου, στο σχολείο αυτού του συνομιλητή επρόκειτο 

να διοργανωθεί μια σχολική εορταστική εκδήλωση. Με αφορμή τη σχολική γιορτή, είχε 

συζητηθεί μεταξύ των δασκάλων το ενδεχόμενο να προσκληθούν κάποιοι επίσημοι 

φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μιλήσουν στους μαθητές για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τις πολιτικές της, κτλ. Όπως μου μετέφερε ο συνομιλητής μου, μια από τις 

αρχικές προτάσεις ήταν να προσκληθεί ο Κώστας, ακριβώς γιατί «αυτός ξέρει από 

αυτά».81  

Ο Κώστας γινόταν δηλαδή αντιληπτός στον Έβρο ως ένας άνθρωπος που 

κατείχε τα ευρωπαϊκά «πράγματα». Οι θεωρούμενες πρωτοποριακές κινήσεις του ήδη 

από τη δεκαετία του 1980 συνδέονταν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον Έβρο.82 Ίσως η 

πιο χαρακτηριστική αποτύπωση αυτού του ιδιαίτερου προφίλ που είχε οικοδομήσει για 

πάνω από δύο δεκαετίες ήταν το γεγονός ότι σε ένα βιβλίο στελέχους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

γινόταν αναφορά σε έργα τα οποία είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη δημαρχιακή του 

θητεία.83 Ο δήμος του Κώστα παρουσιαζόταν ως μέρος μιας λεγόμενης «έξυπνης 

Ελλάδας». Η είδηση είχε αναπαραχθεί στον τοπικό Τύπο και, με αυτόν τον τρόπο, είχε 

φανεί ότι η περιοχή εκείνη ήταν «έξυπνη» εφόσον ήταν από τις πρώτες που είχαν 

εκμεταλλευτεί την πλειάδα αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προσέφεραν οι ευρωπαϊκές 

πολιτικές.  

Ο Κώστας γεννήθηκε τη δεκαετία του 1950. Κατά τη δεκαετία του 1970 σπούδασε 

πολιτικές επιστήμες στην Ιταλία. Στο τέλος της δεκαετίας επέστρεψε στην Ελλάδα και 

στον Έβρο, οπότε εκλέχτηκε για πρώτη φορά κοινοτάρχης στο χωριό του. Από τότε, 

σημείωσε, εκλεγόταν ανελλιπώς σε διάφορες θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ως κοινότητα, «πρώτοι» είχαν κάνει εθελοντική συνένωση με ένα γειτονικό χωριό, 

έναν «εθελοντικό Καποδίστρια» όπως το χαρακτήρισε. Μετά από αυτή την εθελοντική 

                                                      

81 Τελικά ωστόσο, αποφασίστηκε να προκληθεί κάποιος έλληνας ευρωβουλευτής.  
82 Για παράδειγμα, ανατρέχοντας στον τοπικό τύπο παλιότερων περιόδων, μπορούσε κανείς να διαβάσει 
εκτενείς περιγραφές για ένα ταξίδι που είχε οργανώσει ο Κώστας το 1994 στην Ιταλία για διάφορους 
δημάρχους και εκπροσώπους συνεταιρισμών του Έβρου. Σκοπός της πολυήμερης επίσκεψης, η οποία ήταν 
χρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ήταν η εξοικείωση και γνωριμία των τοπικών φορέων με 
νέες μεθόδους οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού χώρου. 
83 Η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου είναι ένα πολιτικό στέλεχος με θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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συνένωση του 1985, το 1986 άρχισε πλέον να εκλέγεται δήμαρχος του νέου δήμου. 

«Ήταν δηλαδή μια πρωτοποριακή ενέργεια που ωφέλησε πάρα πολύ την περιοχή του 

δήμου, γιατί με αυτόν τον τρόπο ήρθαν λίγα περισσότερα χρήματα, αλλά κύρια όμως 

υπήρξε ένα σχέδιο ανάπτυξης του δήμου». 

Χάρη στην πολιτική που επέλεξε, ο Κώστας σημείωσε ότι ο δήμος «επιβίωσε». 

Κρατήθηκαν η οικονομική δραστηριότητα καθώς κι ένα επίπεδο πολιτιστικό «πολλές 

φορές καλύτερο των πόλεων». Λίγο αργότερα εγκαταστάθηκαν και μονάδες του 

ελληνικού στρατού, κάτι που βοήθησε ακόμα περισσότερο την τοπική κοινωνία. Πλέον, 

όπως είπε ο Κώστας, ήταν «μια κωμόπολη που είχε και Λύκειο». Η συμβολή των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπήρξε καθοριστική, όπως για παράδειγμα για την 

ανάπτυξη του αγροτουρισμού ή για την προώθηση νέων καλλιεργειών. Ταυτόχρονα, 

γνώμονάς του σε μεγάλο βαθμό ήταν η λειτουργία αυτών των πρωτοβουλιών ως 

ιδιωτικών, με κερδοφορία, έξω από τις συνηθισμένες πρακτικές ενός δήμου ή μιας 

δημοτικής επιχείρησης. 

«Δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ, με τα χρήματα που είχαμε τα πολλαπλασιάσαμε, 

με τα κοινοτικά προγράμματα, αναπτύξαμε αγροτουρισμό σε μια περιοχή πεδινή, 

συνήθως δε μπορείς να κάνεις αγροτουρισμό σε μια περιοχή πεδινή, εμείς αναπτύξαμε 

και αγροτουρισμό ακόμη σε κείνη την περιοχή. […] Βασικά εμείς λειτουργήσαμε με 

στόχο να φέρουμε όσο δυνατό περισσότερα χρήματα στο Δήμο, και για τις επενδύσεις 

στην παραγωγή, π.χ. αναπτύξαμε δραστηριότητες όπως το σπαράγγι που μας έφερε 

μια αύξηση του εισοδήματος.[…] Όλες οι υποδομές που φτιάχτηκαν [σπαράγγι, 

αγροτουρισμός], φτιάχτηκαν μέσω των προγραμμάτων. […] Παράλληλα υπήρξε και 

κινητοποίηση ιδιωτών, άρχισαν να επενδύουν και ιδιώτες κι έτσι φτάσαμε στο σημείο 

που αρκετές πιστώσεις δόθηκαν και για τις υποδομές και για δραστηριότητες που 

ανέπτυξαν οι συνεταιρισμοί και δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι ιδιώτες». 

Η πολιτική για το δήμο περιλάμβανε, σύμφωνα με τον Κώστα, και πολλά μέτρα 

για τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Μεγάλης σημασίας ήταν και τα 

προγράμματα ανταλλαγής νέων στα πλαίσια προγραμμάτων όπως η «Νεολαία για 

την Ευρώπη». Αυτό βοήθησε πάρα πολύ σύμφωνα με τον Κώστα γιατί κάποια παιδιά 

μέχρι τότε δεν είχαν επισκεφτεί «όχι μόνο μια ξένη χώρα, ίσως και δεν είχαν επισκεφτεί 

μια άλλη περιοχή πέρα από τον Έβρο». Αυτά τα προγράμματα βοήθησαν τους νέους 

«ώστε να δουν αρκετά πράγματα». Ο Κώστας περιέγραψε πώς μια σειρά 

πρωτοβουλίες είχαν αποδειχτεί πρωτοποριακές, καθώς πολύ συχνά επαναλάμβανε την 

«πανελλαδική πρωτιά» του δήμου του στην τάδε ή στη δείνα καινοτομία.  

Βασική συνθήκη για τις παραπάνω πολιτικές υπήρξε η πρωτοβουλία LEADER και 

άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μέσω 
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εθνικών υπουργείων. Η γνώση της πραγματικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών 

αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό στοιχείο της επιτυχημένης δράσης του και της 

επιβίωσης του δήμου. 

«Η καλύτερη νομίζω γνώση [των προγραμμάτων] ήταν να παρακολουθεί κανείς 

τις εξελίξεις. Εμείς παρακολουθούσαμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται στην 

Ελλάδα, είχαμε δυο τρία στελέχη στο δήμο, η δικιά μου η συμμετοχή σε συνέδρια, σε 

ημερίδες, σε επαφές με το εξωτερικό ήταν σε μόνιμη βάση». Εξάλλου, τόνισε ότι κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του στην Ιταλία είχε αποκομίσει μια «μια παιδεία αντίστοιχη». 

Η ευρωπαϊκή εμπειρία αποδείχτηκε επιτυχημένη για αυτόν το δήμο. Μάλιστα, με 

περηφάνια, ο Κώστας σημείωσε ότι ο «μικρός αυτός δήμος» είχε εφαρμόσει 

ευρωπαϊκές πολιτικές πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι η ίδια η πρωτεύουσα, η Αθήνα. Εξάλλου, 

η συνολικότερη ευρωπαϊκή εμπειρία της Ελλάδας δεν ήταν τόσο επιτυχημένη όσο θα 

μπορούσε να είναι, καθώς απουσίαζε ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση. Ο 

Κώστας σημείωσε ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση του δικού του δήμου, η Ελλάδα 

είχε αποτύχει συνολικά να αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια που της είχαν εγκριθεί. 

«Ναι, για μας πέτυχε γιατί μέσω των προγραμμάτων μπορέσαμε να επιβιώσουμε, 

αλλά γενικότερα στα ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ελλάδα δεν είναι ό,τι καλύτερο, 

δεν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που ταιριάζει στο ύψος των πιστώσεων, πρώτα δεν 

απορροφήσαμε όλες τις πιστώσεις που μας είχαν εγκριθεί […] Εμείς παραδείγματος 

χάρη στο δήμο μας, το παράδειγμα ότι, από το 86 μέχρι το 94, να πούμε 98, κάναμε 

περισσότερα προγράμματα από ό,τι έκανε ο δήμος Αθηναίων, γιατί ο δήμος 

Αθηναίων δεν ασχολήθηκε ποτέ. Δηλαδή, ο Αβραμόπουλος, ο Έβερτ, ο Τρίτσης λίγο, 

αλλά εκείνος ο άνθρωπος έζησε λίγο […] δεν κάναν, δεν ασχολήθηκαν ποτέ με 

προγράμματα ευρωπαϊκά, μόνο τελευταία τώρα είναι η Ντόρα η Μπακογιάννη με τις 

εταιρείες που έφτιαξε και δραστηριοποίησε τα επιτελεία της».  

Ο τρόπος με τον οποίο ο Κώστας επέλεξε να παρουσιάσει την πορεία του ήταν 

μέσα από την αφήγηση επιτυχιών και προσφοράς στο «καλό του τόπου». Πράγματι, ο 

δήμος, στον οποίο είχε δράσει για περίπου 15 χρόνια, αναγνωριζόταν στον Έβρο ως 

ένας δυναμικός αγροτικός δήμος που σε μεγάλο βαθμό είχε αντέξει στο γενικότερο 

κύμα αστικοποίησης και οικονομικής δυσπραγίας. Ταυτόχρονα όμως, η αφήγηση του 

Κώστα συνιστούσε μια τυποποιημένη αφήγηση ενός φορέα πολιτικής δράσης, η 

οποία άφηνε στο περιθώριο και αποσιωπούσε αρνητικές «ιδιωτικές» πτυχές της 

«δημόσιας» σταδιοδρομίας του, όπως ήταν οι κατηγορίες για πελατειακές σχέσεις, οι 

κατηγορίες περί ιδεολογικού «οπορτουνισμού» και η εμπλοκή του σε δικαστικές 

διαμάχες για ένα σκάνδαλο κατάχρησης δημοσίων ενισχύσεων. Επιπρόσθετα, από τα 

μέσα της δεκαετίας του 2000, φαινόταν ότι η πολιτική του δύναμη και απήχηση είχε 
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μειωθεί αισθητά. Φαίνεται ότι ένας από τους λόγους της υποβάθμισής του ήταν και η 

σταδιακή γενίκευση «ευρωπαϊκών» πρακτικών και γνώσεων που μέχρι πρότινος ήταν 

σχεδόν μονοπωλιακό προνόμιο συγκεκριμένων υποκειμένων και δικτύων.  

Σε κάθε περίπτωση, το βασικό σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο 

οικοδόμησε την επιθυμητή αυτοπαρουσίασή του ήταν η ιδέα της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης», στη νεοφιλελεύθερη εκδοχή της. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη συλλογική ευημερία του «τόπου», αλλά και στην ίδια την «πετυχημένη» προσωπική 

σταδιοδρομία του γινόταν αντιληπτή από τον ίδιο ως καθοριστική. Στη δράση και το 

λόγο του Κώστα αποτυπωνόταν η αναπαράσταση μιας «αποσταθεροποίησης» και 

«μετατόπισης» των παραδοσιακών τόπων παραγωγής της πολιτικής, βασισμένη στην 

εκτίμηση ότι «τα κυριότερα διακυβεύματα αντιμετωπίζονται πλέον εντός των κοινοτικών 

θεσμών» (Abélès 2001: 302). 

Μια αντίστοιχη εικόνα κατέγραψα στη συνομιλία μου με ένα άλλο τοπικό 

πρωτοπόρο φορέα των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». Πρόκειται για τον 

τεχνοκράτη-σύμβουλο Βασίλη. Ο Βασίλης αναγνωριζόταν στον Έβρο ως ειδικός για τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία, αλλά και τη διαχείριση εννοιών όπως «κοινωνία 

των πολιτών» και «νεωτερικότητα». Το βασικό του επάγγελμα του ήταν «πολιτιστικός 

μάνατζερ, μάνατζερ πολιτιστικών προϊόντων». Την περίοδο της συνομιλίας μας, το 

2006, ο Βασίλης ήταν στέλεχος σε μια δημοτική επιχείρηση. Οι αρμοδιότητες αυτής της 

επιχείρησης ήταν η διοργάνωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων και 

εκδηλώσεων. Επιπλέον, ο ίδιος ήταν μέλος σε πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους 

της περιοχής. Αυτή η ιδιότητα του επέτρεψε να συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ από 

το 2002, ως εκπρόσωπος πολιτιστικών συλλόγων. Επιπλέον, συμμετείχε ως 

«σύμβουλος επιχειρήσεων» σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά και σε πρωτοβουλίες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης στον Έβρο και τη Ροδόπη, όπως για παράδειγμα αναπτυξιακές 

εταιρείες ή διασυνοριακά δίκτυα. Μέσα από αυτήν την επαγγελματική δραστηριότητα 

είχε άμεση σχέση με τη διεκδίκηση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Ταυτόχρονα, ήταν πολιτικός σχολιαστής σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι και εξέδιδε μια 

εφημερίδα. Τέλος, συμμετείχε ενεργά στις τοπικές πολιτικές δράσεις, ως σύμβουλος 

τοπικών αιρετών του ΠΑ.ΣΟ.Κ.84 Μάλιστα, η έντονη ενασχόλησή του με τις δημόσιες 

δράσεις στη Θράκη φαινόταν και από το γεγονός ότι ήταν ένας από τους βασικούς 

διοργανωτές των Παγκοσμίων Συνεδρίων Θρακών, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 

                                                      

84 Με λίγα λόγια, μέσα από τις πολλαπλές αρμοδιότητες και συνεργασίες του ο «πολυθεσίτης» Βασίλης 
φαινόταν να διαθέτει ο ίδιος τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής και θεσμικής δικτύωσης που θεωρούνται 
απαραίτητα για την επιτυχημένη προσαρμογή μιας τοπικής κοινωνίας στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Paraskevopoulos 2001). 
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του 1990, σε συνεργασία με τους δημάρχους και τους πολιτικούς φορείς που 

διοργάνωναν αυτά τα συνέδρια. 

Όπως φαίνεται από τις πολυάριθμες ιδιότητές του, ήταν ένας «πολυπράγμων» 

επαγγελματίας. Είχα την ευκαιρία να τον συναντώ σε διάφορες δημόσιες δράσεις, ενώ 

το όνομά του αναφερόταν συνεχώς σε συνομιλίες κατά τη διάρκεια της επιτόπιας 

έρευνας. Ο ίδιος είχε συνείδηση αυτής της πολυδιάστατης δράσης του. Οι σωματικοί 

και λεκτικοί του τρόποι απέδιδαν αυτήν την ιδιαιτερότητά του. Η παρουσία του σε 

«δημόσιες» περιστάσεις, όπως για παράδειγμα στην τηλεόραση, ξεχώριζε, καθώς 

μιλούσε έντονα, γελούσε συχνά, ήταν υπερκινητικός, ενώ εξέφραζε μια διακριτή 

αίσθηση αυτοπεποίθησης και ειρωνείας απέναντι στους συνομιλητές του. Οι 

περισσότεροι συνομιλητές μου, είτε συνεργάζονταν μαζί του, είτε ήταν αντίθετοι στη 

δράση του, αντιλαμβάνονταν το Βασίλη σαν έναν «ξεχωριστό» άνθρωπο. Ως ένα 

βαθμό, ο Βασίλης είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις δρώντων υποκειμένων «με 

ιδιαίτερο ψυχολογικό φορτίο (too much psychological plumbing)» που καθιστούν τη 

μεθοδολογική διαχείριση των πρακτικών τους αρκετά περίπλοκη, όπως σημειώνει η 

Sherry Ortner (Ortner 1984: 151). Εξάλλου, την ημέρα που επισκέφτηκα το Βασίλη στο 

γραφείο του, είχα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να παρατηρήσω τους εξαντλητικούς και 

πολυεπίπεδους ρυθμούς του. Η συνομιλία μας γινόταν μετ’ εμποδίων, καθώς 

ταυτόχρονα δούλευε επιδεικτικά στον υπολογιστή του, εκτύπωνε κείμενα, μιλούσε στο 

σταθερό και κινητό του τηλέφωνο με πολιτικούς συνεργάτες του, ενώ περιστασιακά 

χαιρετούσε όποιον τον επισκεπτόταν για λίγο στο γραφείο του. 

Ο Βασίλης σπούδασε οικονομικά στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία του 1980, 

ενώ αργότερα απέκτησε και ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Από το 1986 εργαζόταν 

σε μια δημοτική επιχείρηση. Είχε προσληφθεί στην επιχείρηση αυτή την ίδια περίοδο που 

ήταν αντιδήμαρχος ο αδερφός του, προσκείμενος στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο 

ίδιος ο Βασίλης άλλωστε διηγούταν γελώντας ότι παλιότερα ήταν «σοσιαλιστής», ενώ 

πλέον ήταν «φιλελεύθερος» και «αντικρατιστής». Συνέχιζε όμως να παραμένει 

ενταγμένος στα δίκτυα γνωριμιών και συμφερόντων του τοπικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ήδη από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 κατέστη ένας από τους φορείς του εκσυγχρονιστικού 

ρεύματος στον Έβρο, αφού πρώτα μετατόπισε την υποστήριξή του από ένα πολιτικό 

στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε ένα άλλο, υπέρμαχο του «εκσυγχρονισμού». 

Ως μάνατζερ, ξεκίνησε να ασχολείται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990. Εκείνα τα ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν και «οι πρώτες 

του δουλειές». Εκείνη την περίοδο δεν ασχολούνταν πολλοί με τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Στη συνέχεια, αυτή η πρακτική γενικεύτηκε. Κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990, ήταν αυτός που εισήγαγε τα ευρωπαϊκά προγράμματα στο χώρο 
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των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων. Γι’ αυτό το λόγο, πολλά μέλη των πολιτιστικών 

συλλόγων τον αντιμετωπίζανε ως ένα γνώστη αυτών των ζητημάτων και κατ’ εξοχήν 

αρμόδιο για την εξεύρεση ευρωπαϊκών πόρων. Το κύρος και ο σεβασμός που 

απέκτησε ο Βασίλης όλα αυτά τα χρόνια βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην 

προνομιακή του σχέση με τις πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». Ο ίδιος 

περιέγραφε συχνά τον εαυτό του και ως «πρότζεκτ μάνατζερ». Με αυτή την έννοια, ο 

Βασίλης θεωρούσε πως τα ευρωπαϊκά προγράμματα είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στον 

τοπικό χώρο και την τοπική αγορά, καθώς οι αντίστοιχες εθνικές πολιτικές ήταν 

ανύπαρκτες ή αναποτελεσματικές. Μεγάλο μέρος αυτών των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ήταν διασυνοριακού χαρακτήρα. Άλλωστε, ο Βασίλης ήταν ένας από 

τους πρωτεργάτες στο στήσιμο ενός διασυνοριακού δικτύου τοπικής αυτοδιοίκησης με 

την Τουρκία και τη Βουλγαρία, του ΔΗΜΟΣ. 

Μέσα από τους ιδιόρρυθμους τρόπους του, ο Βασίλης φρόντιζε να επιδεικνύει 

τις γνωριμίες και τις δυνατότητές του. Πράγματι, φαινόταν ότι βρισκόταν σε μια ισχυρή 

θέση στο τοπικό πλέγμα των σχέσεων εξουσίας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας 

μίλησε στο τηλέφωνο με ένα βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μάλιστα, ένα μέρος αυτής της 

τηλεφωνικής συνομιλίας έγινε επιδεικτικά διαμέσου της ανοιχτής ακρόασης, ενώπιόν 

μου, προκειμένου να μου δείξει ο Βασίλης «ποιος είναι» και με «ποιους μιλάει». 

Κυριαρχούσαν τα αστεία και τα μειωτικά σχόλια για πολιτικούς αντιπάλους. Ωστόσο, 

όταν η συζήτηση πήγε στο ζήτημα του πολιτικού σχεδιασμού ενόψει των επερχόμενων 

τότε δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, ο Βασίλης έκρινε ότι έπρεπε να διακόψει την 

ανοιχτή ακρόαση και να μιλήσει από το ακουστικό.  

Με αφορμή αυτή τη τηλεφωνική συνομιλία και τα καυστικά πειράγματα που είχε 

απευθύνει στο συνομιλητή του, μου επανέλαβε ότι «ο ίδιος μόνο» ήξερε το καλό του 

Έβρου. Το καλό του Έβρου ήταν, σύμφωνα με αυτόν, μια ελεύθερη οικονομία με 

μηδενική κρατική παρεμβατικότητα. 

«Προηγουμένως που έλεγα ότι μόνο εγώ έχω…να σου πω να πάθεις την πλάκα 

σου… μιλούσα σε βουλευτή […], και του ’λεγα μόνο εγώ έχω άποψη για την… για τον 

Έβρο, το εννοούσα. Είναι αστείοι οι βουλευτές και όλοι αυτοί. Και του είπα, δεν 

καταλαβαίνετε…  πρόσεξες τι του είπα, ότι τα προβλήματα της Θράκης πηγάζουν, λέει 

ναι έχεις δίκιο, απ’ το κράτος, εδώ έχουμε τραγωδία του κράτους. Και παραμένουν 

κρατιστές. Αυτό είναι καταπληκτικό. Παραπάει, ενώ ομολογούν ότι ό,τι προβλήματα 

που έχουμε είναι μια κρατική πολιτική! Συγκεκριμένη. Δηλαδή το γεγονός ότι το κράτος 

παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει, κάνει… παρεμβαίνει στην οικονομία, τα κάνει όλα μπάχαλο. 

Απ’ το κακό στο χειρότερο. Και λέει έχεις δίκιο, έτσι μου ‘λεγε έτσι; Ο βουλευτής. Κι αυτό 

του λέω, έχω δίκιο αλλά τι θα πει έχω δίκιο; Γιατί πάτε και λέτε μα τι κάνει το κράτος; Να 
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κάνει κι αυτό το κράτος! Μα δε μπορεί να κάνει οικονομία το κράτος. Η οικονομία είναι 

θέμα των ιδιωτών. Τέρμα». 

Ο Βασίλης αποκάλεσε «τρελούς» τους Έλληνες που ήταν «κρατιστές», τη στιγμή 

που η Ευρωπαϊκή Ένωση βασιζόταν σε ένα ξεκάθαρο «φιλελεύθερο» πλαίσιο. Η 

ταύτιση «Ευρώπης» και «φιλελευθερισμού» είχε γι’ αυτόν μεγάλη σημασία.  

«Ε, δε νομίζω στον Έβρο να υπάρχει δεύτερος. Που να’ χει τις απόψεις αυτές που 

έχω εγώ. Εγώ δε νομίζω στον Έβρο να υπάρχει κανείς που να έχει φιλελεύθερες 

απόψεις …] Αυτοί δε… βλέπεις τώρα ας πούμε τους… τους Έλληνες, όταν 

τοποθετούνται σε μερικά θέματα, είναι κρατιστές, λαϊκιστές. Εν τω μεταξύ το πλαίσιο, 

χωρίς να κατανοούνε ότι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν είναι μόνο φιλελεύθερο. Τα 

πάντα. Το σύνταγμά μας είναι φιλελεύθερο, έτσι; Εε, οι… Το πλαίσιο λειτουργίας της 

χώρας είναι φιλελεύθερο. Το σύνταγμα, οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς, έτσι; 

Καπιταλισμός, έστω κι αν είναι δύσμορφος και έχει προβλήματα. Το πλαίσιο στο οποίο 

είναι δεσμευμένη η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, 

απ’ το άλφα μέχρι το ωμέγα, είναι πολύ φιλελεύθερη, έτσι; Απαγορεύονται οι 

επιδοτήσεις, απαγορεύονται οι επιχορηγήσεις, εε, απαγορεύεται ο προστατευτισμός, ε, 

τα πάντα. Είναι φιλελεύθερο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μοντέλο της 

φιλελευθεροποίησης. Έτσι; Μοντέλο. Όλες οι αρχές, οι βάσεις της, οι διακηρύξεις της, 

λοιπόν. Και παρόλα αυτά οι Έλληνες είναι κρατιστές. Είναι τρελοί. Είναι ανισόρροποι οι 

Έλληνες». 

Εξάλλου, σύμφωνα με το Βασίλη, η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ήταν 

μονόδρομος. 

 «Δεν υπάρχει κανένας… καμία άλλη προοπτική. Εγώ πάντα υπερασπίστηκα και 

συγκρουστήκαμε, ότι η Ελλάδα και η Θράκη πρέπει να είναι προσανατολισμένη 

σταθερά σε μία ευρωπαϊκή προοπτική και να κατακτήσει σ’ έναν υπερεθνικό 

ομοσπονδιακό θεσμό, όπως είναι αυτός, ένα ρόλο κυρίαρχο. Όλα τα άλλα είναι 

λάθος». 

Η δράση και οι στρατηγικές αυτοπαρουσίασης του Βασίλη αποτελούσαν μια 

συγκεκριμένη κυρίαρχη εκδοχή «τοπικής εκφοράς παγκόσμιων διαδικασιών» (Kanna 

2010: 102). Ταυτόχρονα, η δράση του ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Σε αντίθεση με την 

αφήγηση του Κώστα, ο Βασίλης δεν είχε έγνοια να αποκρύψει τις συγκρούσεις στις 

οποίες είχε εμπλακεί. Έκρινε ανοιχτά διάφορους πολιτικούς αντιπάλους, μιλούσε για τις 

αντιπαραθέσεις του με φορείς ανταγωνιστικού εθνικισμού ή ακόμα και για την 

παλιότερη προβληματική στάση της τοπικής Εκκλησίας. Βεβαίως, δεν παραδέχτηκε σε 

κανένα σημείο της συνομιλίας μας ότι μια από τις βασικές κατηγορίες που του 
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αποδιδόταν ήταν αυτή της «αντιπατριωτικής ιδιοτέλειας». Για αυτόν επρόκειτο πρώτα 

από όλα για αντιπαραθέσεις ιδεών και νοημάτων, μέσα από τις οποίες είχε τελικά 

δικαιωθεί. Οι ηθικοί προβληματισμοί που κατέγραψα αναφορικά με τη δράση του 

Βασίλη και άλλων συνεργατών του, και στις οποίες θα επεκταθώ στο δεύτερο μέρος 

της παρούσας μελέτης, αναδείκνυαν σύνθετους και πολυεπίπεδους νοηματικούς και 

ιδεολογικούς συσχετισμούς που τροφοδοτούσαν εναλλακτικές επιτελέσεις της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού στον 

Έβρο.  

Η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ως συνθήκη των τοπικών συσχετισμών 

εξουσίας 

Σύμφωνα με τον Marc Abélès, με αφορμή την έρευνά του στο τοπικό πολιτικό πεδίο 

της Βουργουνδίας, ένα δίκτυο «δεν είναι σε καμία περίπτωση μια στάσιμη 

πραγματικότητα˙ προκύπτει από ένα σύνολο συγκεκριμένων δράσεων˙ μπορεί σε 

βάθος χρόνου να διογκωθεί ή να μικρύνει, με βάση τη δύναμή του να κάνει πράγματα. 

[...] [Αλλά] το δίκτυο αντλεί ένα μέρος της αποτελεσματικότητάς του από το βλέμμα των 

άλλων. Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία η περιβάλλουσα κοινωνία να μπορεί να παράγει μια 

σχέση ανάμεσα στον υποψήφιο [πολιτικό] και έναν από τους κυρίαρχους 

συσχετισμούς (configurations)» (Abélès 1989: 101). 

Μέσα από τις αφηγήσεις των συνομιλητών μου, τις δημόσιες αντιπαραθέσεις 

της περιόδου και τις σχέσεις συνεργασίας ή κοινότητας συμφερόντων, αναδεικνύεται η 

ύπαρξη συγκεκριμένων πολιτικών δικτύων στον Έβρο κατά τη δεκαετία του 1990 και, σε 

ένα βαθμό, και μέσα στη δεκαετία του 2000. Ένα τέτοιο δίκτυο ήταν αυτό των τοπικών 

πρωτοπόρων φορέων των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». Τα δρώντα 

κοινωνικά υποκείμενα που συμμετείχαν σε αυτό το πλέγμα σχέσεων συνεργάζονταν 

συχνά στα πλαίσια αναπτυξιακών εταιρειών, διασυνοριακών πρωτοβουλιών, Μ.Μ.Ε. ή 

ακόμα και πολιτιστικών συλλόγων. Οι πολιτικές καταβολές τους παρουσίαζαν 

σημαντική συνάφεια, καθώς οι περισσότεροι συνδέονταν με το χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., και 

μάλιστα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 με το εκσυγχρονιστικό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σε αυτό 

το δίκτυο «συμμετείχαν» τόσο πολιτικοί όσο και τεχνοκράτες-σύμβουλοι, καθώς μάλιστα 

οι έννοιες «σύμβουλος», «πολιτικός» και «τεχνοκράτης» αποκτούσαν μια σχέση 

διαρκούς αλληλοτροφοδότησης και αντικατάστασης στο σύνθετο «τοπίο» των 

ευρωπαϊκών πολιτικών. Ένας πετυχημένος «πολιτικός» είχε συμφέρον να αναγνωρίζεται 

ως «τεχνοκράτης», ενώ ένας «σύμβουλος» είχε συμφέρον να επιδεικνύει ότι είναι κάτι 

σαν «πολιτικός». 
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Μέχρι και την περίοδο διεξαγωγής της επιτόπιας έρευνάς μου, πολλά μέλη αυτού 

του δικτύου γίνονταν ακόμα αντιληπτά ως ιδιαίτερα ικανοί άνθρωποι, με διασυνδέσεις 

και περισσότερες δυνατότητες. Θεωρούνταν άνθρωποι «υπολογίσιμοι» και «επίφοβοι» 

για τους αντιπάλους, «χρήσιμοι» για τους συνεργαζόμενους.85 Η ιδιαίτερη σχέση με 

διάφορα δίκτυα εκτός Έβρου και Θράκης ήταν ένα στοιχείο που αναφερόταν συχνά.  

Κατά τη δεκαετία του 1990, χαρακτηριστική είχε υπάρξει η άμεση και επιδεικτική 

εμπλοκή τους σε ευρωπαϊκές πολιτικές και, αργότερα, σε πρωτοβουλίες διασυνοριακής 

συνεργασίας. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές μπορούσαν να ερμηνευθούν ως τον κυρίαρχο 

συσχετισμό δυνάμεων στον οποίο αναφέρεται ο Marc Abélès, και με τον οποίο τα 

μέλη ενός τέτοιου δικτύου επιζητούσαν να ταυτιστούν. Η επιτυχημένη, ως ένα βαθμό, 

δράση αυτών των κοινωνικών υποκειμένων βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην 

αξιοποίηση των νέων υλικών συνθηκών και προτύπων που εισήγαγαν οι ευρωπαϊκές 

πολιτικές στην εθνική και τοπική δημόσια σφαίρα. 

Μέσα από τις διηγήσεις τέτοιων πολιτικών και συμβούλων, φάνηκε ότι νέες 

προσωπικές στρατηγικές παραγωγής και αναπαραγωγής της εξουσίας 

συγκροτούνταν, μεταξύ άλλων, και με βάση την ιδέα και τις πολιτικές της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης». Για παράδειγμα, σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρθηκε από τέτοιους 

συνομιλητές ότι τα παιδιά τους σπουδάζανε οικονομικά, πολιτικές επιστήμες ή διεθνείς 

σχέσεις, δηλαδή αντικείμενα σχετικά με τη δράση των γονιών τους αλλά και με τη 

διαχείριση υπερτοπικών πολιτικών. Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση ήταν αυτή ενός 

τοπικού αιρετού από το παραπάνω δίκτυο σχέσεων. Ο ίδιος είχε σπουδάσει στο 

εξωτερικό και βάσισε την πολιτική επιτυχία του σε μεγάλο βαθμό στα ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Ο συνομιλητής αυτός συμμετείχε σε θεματικές επιτροπές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασχολούταν με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, κτλ. Μέσα σε αυτά τα 

πλαίσια, μου διηγήθηκε ότι λίγο πολύ προσπαθούσε να εισάγει το γιό του σε αυτόν τον 

«κόσμο» που ο ίδιος γνώριζε τόσο καλά. Μου είπε, αστειευόμενος, ότι ο γιος του ήταν 

λίγο «ανώριμος». Σπούδαζε σε μια σχολή οικονομικών και πολιτικών επιστημών στη 

Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ο συνομιλητής μου είχε στείλει το γιό του να μαθητεύσει σε 

μια εταιρία συμβούλων μελετών ενός φίλου του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να 

αποκτήσει άμεση εμπειρία από ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, ο συνομιλητής 

αυτός ανέφερε ότι είχε πάρει το γιό του πρόσφατα στις Βρυξέλλες σε συνεδριάσεις 

περιφερειακών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, συνέχισαν τη 

«διαδρομή» τους στην Ευρώπη, επισκεπτόμενοι τη χώρα στην οποία ο ίδιος είχε 

                                                      

85 Η δυναμική αυτού του δικτύου έφθινε κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, και κατέγραψα κάποιες 
εναλλακτικές αναπαραστάσεις περί «ξοφλημένων» ή και «απομονωμένων», οι οποίες υπενθυμίζουν τη 
δυναμική και ρευστή διάσταση του κάθε δικτύου εξουσίας. 
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σπουδάσει. Βέβαια, όπως μου είπε, θα έχει ευκαιρίες να ξαναπάει συχνά εκεί ο γιος του 

δεδομένου ότι «έχουμε καλές σχέσεις με κάποιες περιοχές εκεί»- δηλαδή παλιά σχέση με 

φίλους, πολιτικούς και φορείς. Για αυτόν το συνομιλητή, όπως και για άλλους, οι  

αναφορές στα ταξίδια στην «Ευρώπη»- ή εν συντομία στις Βρυξέλλες- ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική, θυμίζοντας την αναφορά του Cris Shore για τα σύγχρονα «γραφειοκρατικά 

προσκυνήματα στην Ε.Ε.», κατ’ αντιστοιχία με τα παλιότερα περιφερειακά στελέχη των 

αποικιοκρατούμενων περιοχών και τη σχέση τους με το κέντρο (Shore 2000: 33). 

Γενικότερα, αυτά τα υποκείμενα και η πολύπλευρη δράση τους φαινόταν να 

αποτελούν «δρώντες φορείς της ευρωπαϊκής συνείδησης (agents of European 

consciousness)», με την έννοια που δίνει στον όρο ο Cris Shore, δηλαδή «όλα εκείνα τα 

δρώντα κοινωνικά υποκείμενα, δράσεις, δημιουργήματα, συλλογικά σώματα, 

θεσμούς, πολιτικές και αναπαραστάσεις που, ατομικά ή συλλογικά, βοηθούν να 

γεννηθεί η συνείδηση και να προαχθεί η αποδοχή της «Ευρωπαϊκής ιδέας»» (Shore 

2000: 26). 

Τέτοιοι πολιτικοί και τεχνοκράτες αναγνωρίζονταν ως ιδιαίτεροι γνώστες των 

ευρωπαϊκών «πραγμάτων», που διέπονταν από χαρακτηριστικό ρεαλισμό, κινητικότητα 

και γνώσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του μάνατζερ Βασίλη, το κύρος και η 

«επιρροή», του στην τοπική κοινωνία προέκυπτε ακριβώς από το ότι βρισκόταν 

«παντού», δηλαδή κινούταν σε διάφορες σφαίρες κοινωνικής δράσης, και «βρίσκει και 

φέρνει προγράμματα». Πολλά μέλη πολιτιστικών συλλόγων μου διηγήθηκαν ότι, 

παλιότερα τουλάχιστον, «εμείς δεν ξέραμε από αυτά», σε αντίθεση με το Βασίλη, ο 

οποίος είχε τη δυνατότητα και τις γνωριμίες να τα καταφέρει. Αντίστοιχες αναφορές για 

«αυτούς που ξέρουν να φέρνουν τα προγράμματα» ήταν πολύ συχνές. 

Στο πέρασμα του χρόνου, αυτές οι γνώσεις και πρακτικές διαχύθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό, ειδικά μέσα από τη θεωρούμενη «επιτυχημένη» δράση των πρωτοπόρων 

φορέων τους. Ωστόσο, μέσα στη δεκαετία του 1990, η διαχείριση αυτής της γνώσης 

ήταν ένα πραγματικό διακύβευμα που κάποιες φορές έπαιρνε και τη μορφή δημόσιας 

αντιπαράθεσης. Η ικανή διαχείριση των ευρωπαϊκών πολιτικών σήμαινε και ικανή 

διαχείριση του «πολιτικού». Αυτό φάνηκε μέσα από την αντιπαράθεση μεταξύ τοπικών 

στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναφορικά με την κατανομή προτάσεων για το Γ’ Κ.Π.Σ. στο 

τέλος της δεκαετίας του 1990. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για την αντιπαράθεση μεταξύ 

του τότε νομάρχη Έβρου, Γ. Ντόλιου, με καταγωγή από το νότιο Έβρο, και του τότε 

δημάρχου Ορεστιάδας, Α. Παπαϊωάννου, στο βόρειο Έβρο. Ο τρόπος κατανομής των 

προτάσεων για το Γ’ Κ.Π.Σ. μεταξύ των βόρειων και νότιων περιοχών του Έβρου είχε 

θεωρηθεί άδικος από τους δήμους του βορείου Έβρου. Ταυτόχρονα, μέσα από τη 

σύγκρουση για τους ευρωπαϊκούς πόρους εκφραζόταν εσωκομματικές αντιπαλότητες 
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και λανθάνουσες πολιτικές βλέψεις. Ο δήμαρχος Ορεστιάδας είχε δηλώσει: «Εγώ, ως 

Δήμαρχος Ορεστιάδας, όταν βλέπω ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει για το Γ’ 

Κ.Π.Σ. και δεν παρουσιάζει πουθενά τις προτάσεις της Ορεστιάδας, τι να πω;». Σε 

ερώτηση δημοσιογράφου, ο δήμαρχος Ορεστιάδας είχε απαντήσει ότι θεωρούσε την 

Ορεστιάδα «[ό]χι μόνο ριγμένη. Κάτι πολύ περισσότερο» (εφ. Πρώτη 29/09/1999). Από 

την άλλη, ο νομάρχης τόνιζε το διαχειριστικό ρεαλισμό του και την επαρκή γνώση των 

διαδικασιών αυτών, σε αντίθεση με τους επικριτές του. Εξάλλου, ο ίδιος είχε 

συσσωρευμένη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα, καθώς είχε συμμετάσχει παλιότερα ως 

δήμαρχος σε μια επιτυχημένη αναπτυξιακή εταιρεία στο νότιο Έβρο. Όπως είπε 

χαρακτηριστικά, οι προτάσεις των βορειοεβριτών στερούνταν σοβαρότητας, καθώς 

από τη μια είχαν επικεντρωθεί σε τομείς «που έχουν το φτωχότερο πρόγραμμα», 

δηλαδή τα «λιγότερα λεφτά», ενώ από την άλλη, οι συγκεκριμένες προτάσεις τους είχαν 

γίνει με τρόπο που, αν υποβαλλόταν από τη νομαρχία, «θα γελοιοποιούταν». «Εγώ λέω 

πως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την επάρκεια να συλλάβουν και να 

διαχειριστούν μεγάλα ζητήματα, γι’ αυτό και ασχολούνται με μικρά και ασήμαντα». Το 

ζήτημα της ικανής αντίληψης και διαχείρισης των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών είναι 

ίσως το σημαντικότερο ζήτημα που προέκυψε από αυτή τη διαμάχη. Εξάλλου, ο ίδιος ο 

δήμαρχος Ορεστιάδας κατηγόρησε το νομάρχη για «προσβολή» του βορείου Έβρου, 

ακριβώς αναφορικά προς το ζήτημα της αφομοίωσης των νέων πολιτικών. «[Δ]εν είναι 

η πρώτη φορά που ο Νομάρχης εκφράστηκε έτσι για το Βόρειο Έβρο […] Πολλές 

φορές είπε ότι υπάρχει πολιτικό έλλειμμα στο βορρά. Ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να 

διαχειριστούν προγράμματα» (εφ. Πρώτη 29/09/1999). 

Αυτή η γνώση των πολιτικών και των πρακτικών της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» φαινόταν να αποτελεί ένα είδος κεφαλαίου, το οποίο κάποιοι φορείς 

δημοσίων δράσεων ορίζανε ως «ευρωγνωσία». Ο όρος «ευρωγνωσία» ήταν ένας 

καινούργιος όρος στη Θράκη και τον Έβρο. Η χρήση του σκόπευε στο να αποδώσει το 

σύνολο των θεωρούμενων ιδιαίτερων και πολύτιμων γνώσεων περί των διαδικασιών 

και των κριτηρίων για την επιτυχή συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές και επιδοτήσεις. 

Αυτή η γνώση διαφοροποιούσε τους κατόχους της από τους υπόλοιπους, 

λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα είδος γνωσιακού κεφαλαίου με τεχνοκρατικούς 

όρους, για την ανακατανομή εξουσιών στη δημόσια σφαίρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό 

το γνωσιακό κεφάλαιο είχε έναν άμεσο συμβολικό αντίκτυπο συνιστώντας κύρος, 

αναγνώριση και σεβασμό για όποιον κατόρθωνε να θεωρηθεί κάτοχός του. Εξάλλου η 

«ευρωγνωσία» συνεπαγόταν ή τουλάχιστον θεωρούταν ότι συνεπάγεται και μια υλικά 
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αναβαθμισμένη θέση για τους κατόχους της.86 Τα μέλη αυτού του δικτύου του 

εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο οποίο εστιάζω την έρευνά μου, είχαν αναγνωριστεί 

τοπικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ως κατεξοχήν φορείς «ευρωγνωσίας», 

χωρίς βεβαίως να είναι οι μοναδικοί. 

Ένα από τα μέλη του δικτύου των πρωτοπόρων φορέων των πολιτικών της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», ο τοπικός αιρετός Παναγιώτης, μου περιέγραψε τι 

εννοούσε με τον όρο «ευρωγνωσία», αλλά και πως αυτή η γνώση ήταν που τον 

καθιστούσε χρήσιμο, ακόμα και σε όσους τοπικούς αιρετούς δε συμμετείχαν σε ένα 

δίκτυο δήμων που ο ίδιος είχε ιδρύσει. 

««Ευρωγνωσία» εννοούμε ακόμα και τον τρόπο σκέψης, αντίληψης, αλλά και 

συμπλήρωσης των δικαιολογητικών που χρειάζεται για να υποβάλεις μια αίτηση, το 

πώς θα την παρακολουθήσεις, το πώς θα την… ε αυτά όλα. Αυτό εμείς το λέμε 

«ευρωγνωσία» με την έννοια ότι, έτσι, είμαστε λίγο πιο κοντά στην αντίληψη που 

λειτουργεί το κέντρο λήψης αποφάσεων της Ευρώπης […] Πάντως εγώ αντιμετώπισα 

το φαινόμενο και δήμοι οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στο δίκτυο να ζητούν τη βοήθεια 

του δικτύου για θέματα διασυνοριακών συνεργασιών μέσα από το 5ο πρόγραμμα. 

Θέλανε εταίρους, θέλαν τεχνογνωσία, θέλαν «ευρωγνωσία»». 

Αυτό το γνωσιακό-τεχνοκρατικό κεφάλαιο μας παραπέμπει στον ορισμό του Cris 

Shore για τη μελέτη των ελίτ. Μεταξύ άλλων, ο Cris Shore τονίζει τη σημασία ενός 

«πολιτισμικού κεφαλαίου» που συνδέεται με την ανάδειξη των εκάστοτε ελίτ.87 Στην 

περίπτωση του Έβρου, οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές είχαν καταστήσει λειτουργικό 

και ωφέλιμο το συγκεκριμένο γνωσιακό κεφάλαιο της «ευρωγνωσίας», εισάγοντας μια 

επιπλέον πτυχή στους τοπικούς ανταγωνισμούς και την αναπαραγωγή των σχέσεων 

εξουσίας. 

Οι νέες συνθήκες επιτυχημένης πολιτικής δράσης στον Έβρο φαινόταν να 

παραπέμπουν και σε αντίστοιχες διαδικασίες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και 

της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά, η Sarah Green  περιγράφει την πορεία ενός 

                                                      

86 Η έννοια της «ευρωγνωσίας» παραπέμπει γενικότερα στο ζήτημα των πολλαπλών νέων κατηγοριών 
κεφαλαίων που συνδέονται με την ιδέα και τις πολιτικές της «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωσης». Οι Olivier Baisnée 
και Romain Pasquier παραθέτουν «τις επαγγελματικές και διοικητικές  πρακτικές γνώσεις, την εξειδίκευση 
(δυνατότητα να ετοιμάζει κανείς ευρωπαϊκούς φακέλους, οικειότητα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο…), τους 
οικονομικούς πόρους (Διαρθρωτικοί Πόροι, κοινοτικά προγράμματα… )ή και τις άτυπες σχέσεις μεταξύ 
προυχόντων (ressources notabiliaires)» (Baisnée και Pasquier 2007: 29).  
87 Ως ελίτ «μπορούν να χαρακτηριστούν αυτοί που καταλαμβάνουν τις θέσεις με την περισσότερη επιρροή ή 
ρόλους στις σημαντικές σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Είναι συνήθως ενεργοί σε κάποια θέση (they are 
typically incumbents): οι αρχηγοί, οι κρατούντες και παραγωγοί αποφάσεων σε οποιοδήποτε τομέα της 
κοινωνίας, ή οι θεματοφύλακες (custodians) του μηχανισμού παραγωγής πολιτικής. Οι ελίτ είναι λοιπόν […] 
ομάδες των οποίων το «πολιτισμικό κεφάλαιο» τις τοποθετεί πάνω από τους συμπολίτες τους και των οποίων 
οι αποφάσεις διαμορφώνουν καθοριστικά το τι συμβαίνει στην ευρύτερη κοινωνία. Εξίσου σημαντικό, είναι οι 
ομάδες που κυριαρχούν σ’ αυτό που ο Elias (1978) ονόμασε τα «μέσα προσανατολισμού»: άτομα των 
οποίων οι ιδέες και τα συμφέροντα είναι ηγεμονικά» (Shore 2002: 4). 
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αντίστοιχου πρωτοπόρου των ευρωπαϊκών πολιτικών σε μια άλλη συνοριακή περιοχή, 

την Ήπειρο (Green 2005). Πρόκειται για το δήμαρχο ενός μεθοριακού δήμου ο οποίος 

αναπαρήγαγε το πολιτικό του κεφάλαιο μέσα από την οικειοποίηση ευρωπαϊκών 

πολιτικών και ιδίως του προγράμματος LEADER. Η πετυχημένη δράση αυτού του 

δημάρχου επικοινωνούσε άμεσα με τη προνομιακή σχέση του με τους ευρωπαϊκούς 

υλικούς πόρους και τις αντίστοιχες νέες αντιλήψεις διαχειριστικότητας (Green 2005: 234, 

236-238, 239). Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος αυτός ήταν ένας αναγνωρισμένος φορέας 

του πνεύματος του «εκσυγχρονισμού» και κατόρθωνε, μέσα από την άνετη 

οικειοποίηση του νέου λεξιλογίου και των νέων ιδεών να επικρατεί συμβολικά σε 

τοπικούς ανταγωνισμούς (Green 2005: 244), αποτελώντας πρότυπο και για τη δράση 

άλλων τοπικών πολιτικών.88 Η οικειοποίηση των νέων ιδεών είχε μια σαφή 

νεοφιλελεύθερη προοπτική, μέσα στα πλαίσια της θέσμισης των «νεοφιλελεύθερων 

οικονομικών στην τοπική σκηνή» (Herzfeld στο Green 2005: 244), όπως άλλωστε έγινε 

και στην περίπτωση του Κώστα, του Λεωνίδα και άλλων πρωτοπόρων στην εφαρμογή 

των ευρωπαϊκών πολιτικών στον Έβρο. Αντίστοιχα, μπορούμε να ανατρέξουμε στην 

περιγραφή του Marc Abélès για δυο ευρωπαίους πολιτικούς, έναν Ιταλό 

ευρωκομμουνιστή, το Ρ. Μπαρζάντι, και ένα Γάλλο κεντροδεξιό, το μετέπειτα 

πρωθυπουργό Ζ.Π. Ραφαρέν. Και στις δυο περιπτώσεις, ο Marc Abélès είχε εντοπίσει, 

ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τις νέες συνθήκες που εισήγαγαν οι 

πολιτικές «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» στις τοπικές δημόσιες σφαίρες. Η γνώση των 

ευρωπαϊκών πολιτικών και διαδικασιών καταγράφονταν ως μια από τις προϋποθέσεις 

για την πολιτική επιτυχία σε τοπικό επίπεδο, ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων 

(Abélès 1994:192, 193, 272-4). 

Τα δίκτυα της «ευρωγνωσίας» στον Έβρο και τη Θράκη, καθώς και σε άλλες 

τοπικές κοινωνίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύουν το γεγονός 

ότι διάφοροι φορείς δημοσιότητας μπόρεσαν μέσω της γρήγορης και έγκαιρης 

«συσχέτισης με τα ευρωπαϊκά διακυβεύματα να τροποποιήσουν ένα συσχετισμό 

δυνάμεων και να αποκτήσουν καινούργια νομιμοποίηση» (Baisnée και Pasquier 2007: 

20). Η πορεία της «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωσης» συνδέεται με διαδικασίες ανακατανομής 

πολιτικών πόρων στο τοπικό επίπεδο. Στην περίπτωση του Έβρου, φάνηκε ότι η ιδέα και  

οι πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» αποτέλεσαν για τα εμπλεκόμενα δρώντα 

υποκείμενα τόσο μια «στρατηγική αυτοαναπαράστασης» όσο και «ένα μηχανισμό 

εξουσίας» (Borneman και Fowler 1997: 489).  

                                                      

88 Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ηθική κατάκριση προς το πρόσωπο τέτοιων ηπειρωτών πολιτικών, όπως συνέβη 
και στην περίπτωση των εβριτών ομολόγων τους (Green 2005, 2008). 
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Ταυτόχρονα όμως, αυτή η διαπίστωση καλείται να συνδυαστεί με την 

ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης τοπικής εκφοράς της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». 

Στην περίπτωση του δικτύου των εκσυγχρονιστών – πρωτοπόρων τοπικών φορέων 

των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», φάνηκε ότι η δράση τους 

επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις ιδέες του νεοφιλελευθερισμού. Επιπλέον, ιδιαίτερα 

σημαντική ήταν η εμπλοκή τους σε πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας με τούρκους 

πολίτες και φορείς. Εξάλλου, για τους ίδιους, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» είχαν  ως άμεσο λογικό επακόλουθο την υπέρβαση του 

κατεστημένου αντιτουρκικού εθνικισμού στον τοπικό χώρο. Ως εκ τούτου, η 

«Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» στον Έβρο φάνηκε να λαμβάνει μια ιδιαίτερη τοπική 

δυναμική, καθώς συναρθρωνόταν άμεσα με ζητήματα εθνικισμού, πατριωτισμού και 

«διασυνοριακότητας». 

A.4.2 Τα παράγωγα της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης»: η 

ελληνοτουρκική προσέγγιση και η «διπλωματία των 

πολιτών» 

Οι νέες συνθήκες που προέκυπταν μέσα από την πολυεπίπεδη σχέση «τοπικού», 

«εθνικού» και «ευρωπαϊκού» συνδέονταν και με την ανάδειξη νέων δημόσιων δράσεων 

απέναντι στην Τουρκία και γενικότερα απέναντι στις γειτονικές χώρες. Από το τέλος της 

δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε η παραγωγή σε εθνικό επίπεδο λόγων και δράσεων υπέρ 

της προώθησης της λεγόμενης «ελληνοτουρκικής προσέγγισης». Η πολιτική της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης ξεκίνησε καταρχάς ως μια πολιτική επιλογή του 

εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Επιπρόσθετα, εντασσόταν στη γενικότερη πορεία 

ευρωτουρκικής συνεργασίας, η οποία μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 2000 είχε 

ιδιαίτερη δυναμική. Εξάλλου, καθοριστική είχε υπάρξει η συμφωνία τελωνειακής 

σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας το 1995. Γενικότερα, η βελτίωση 

των ελληνοτουρκικών σχέσεων σχετιζόταν άμεσα με το όραμα της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» (Rumelili 2005, Göksel και Güneş 2005, Diez, Agnantopoulos και 

Kaliber 2005). Η προσωπική συμβολή του Γιώργου Παπανδρέου υπήρξε καθοριστική 

στην παραγωγή  αυτών των νέων πολιτικών. Ο ίδιος διατέλεσε αναπληρωτής 

υπουργός Εξωτερικών από το 1996 μέχρι το 1999 και υπουργός Εξωτερικών από το 

1999 μέχρι το 2004.  

Η νέα πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης ονομάστηκε επίσης και 

«διπλωματία των πολιτών»,  καθώς γινόταν προσπάθεια να αναδειχθεί ως μια 

πρωτοβουλία «από τα κάτω», και να αποτελέσει προθάλαμο για την επίτευξη 

διπλωματικών συμφωνιών σε κρατικό επίπεδο.  
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Η πολιτική πολυεπίπεδης διασυνοριακής συνεργασίας με τις γειτονικές 

Βαλκανικές χώρες συνοψίστηκε με τον όρο «διασυνοριακότητα». Παρόλες τις 

προσπάθειες της τότε ελληνικής κυβέρνησης να αποστασιοποιηθεί και να 

παρουσιαστούν ως υποκινούμενες «από τα κάτω», η διασυνοριακότητα και η 

ελληνοτουρκική προσέγγιση αναγνωρίστηκαν στον Έβρο αμέσως ως «πολιτικές από 

τα πάνω», δηλαδή πολιτικές της κεντρικής εξουσίας και του εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Σε αντίθεση με τις διασυνοριακές συνεργασίες με τη Βουλγαρία, για τις οποίες δε 

διατυπώθηκε ποτέ σοβαρή δημόσια διαφωνία, οι διασυνοριακές συνεργασίες με την 

Τουρκία αποτελούσαν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. 

Σε συνομιλίες με τοπικούς πολιτικούς και τεχνοκράτες παραγωγούς πολιτικών, 

κατέγραψα την παρέμβαση του κεντρικού κράτους στην τοπική προώθηση της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο τεχνοκράτης Γιώργος μου είχε διηγηθεί την έλευση 

του Γ. Παπανδρέου στην Αλεξανδρούπολη, στα «τέλη της δεκαετίας του 1990», μετά 

από μια επίσκεψη στην Τουρκία. Ο Γιώργος ανέφερε ότι ο Παπανδρέου είχε μιλήσει στο 

δημοτικό θέατρο της πόλης και είχε «πει ότι έπρεπε να πέσουν κάστρα, να παρθούν 

πρωτοβουλίες από οργανώσεις πολιτών και να προωθηθεί η «διπλωματία των 

πολιτών». Σύμφωνα με το Γιώργο, η τοπική δυναμική των διασυνοριακών συνεργασιών 

βασιζόταν σε αυτή τη σαφή στήριξη και προώθηση από την κεντρική εξουσία. Ο 

λόγος ενός σημαίνοντος κυβερνητικού στελέχους, του υπουργού Εξωτερικών της 

Ελλάδας, είχε άμεσο αντίκτυπο στον τοπικό χώρο, καθώς έκανε σαφείς και κατανοητές 

τις νέες αναπαραστάσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων εκ μέρους της κεντρικής 

εξουσίας.89  

Μέσα από συνομιλίες και έρευνα στον τοπικό Τύπο εκείνης της περιόδου, 

προέκυψε ότι οι εκφραστές της ελληνοτουρκικής προσέγγισης ήταν οι ίδιοι που είχαν 

πρωτοστατήσει και στην τοπική εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών. Χαρακτηριστικά, ο 

Κώστας και ο Παναγιώτης, που ήταν δήμαρχοι κατά τη δεκαετία του 1990, είχαν ιδρύσει 

ο καθένας από ένα δίκτυο διασυνοριακής συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο 

Λεωνίδας συμμετείχε σε αυτά τα δίκτυα, ενώ ταυτόχρονα, ως εκδότης, είχε 

πρωτοστατήσει στη δημιουργία μιας κίνησης ελλήνων και τούρκων δημοσιογράφων 

για την ειρήνη. Τέλος, ο μάνατζερ Βασίλης είχε συμβάλλει επαγγελματικά στη 

δημιουργία αυτών των δικτύων, προωθούσε τις διασυνοριακές συνεργασίες στο χώρο 

των πολιτιστικών συλλόγων, ενώ διατηρούσε στενή σχέση συνεργασίας με τον 

                                                      

89 Μέσα από ομιλίες στη Θράκη ή παρεμβάσεις στον Τύπο, ο Γ. Παπανδρέου φρόντιζε να κάνει σαφή τη νέα 
πολιτική απέναντι στην Τουρκία, τη μουσουλμανική μειονότητα και γενικότερα τη Θράκη (εφ. Πρώτη 
08/07/1998, 28/10/1998, 04/08/1999). 
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Παναγιώτη. Τέλος, ο Παναγιώτης και ο Λεωνίδας ήταν προσωπικοί φίλοι με το Γιώργο 

Παπανδρέου. 

Στις αφηγήσεις τους ήταν ιδιαίτερα έντονη η ανάμνηση σκληρών 

αντιπαραθέσεων με τους πολέμιους της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, οι οποίοι 

συχνά κατέφευγαν, όπως μου είπαν, σε αντιδημοκρατικές και εκφοβιστικές μεθόδους. 

Ήταν άλλωστε μια «εποχή εθνικιστικής έξαρσης». Τελικά όμως, τόνιζαν οι ίδιοι, με 

προφανή ικανοποίηση, είχαν κατακτήσει να γίνουν αυτονόητες οι ιδέες τους. 

Ο Παναγιώτης αφηγήθηκε την έντονη υποστήριξη του Γ. Παπανδρέου προς 

τέτοιες πρωτοβουλίες. «Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτό το κίνημα της «διπλωματίας των 

πολιτών» το λεγόμενο […] Αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα τότε. 96-99 μας 

βλέπανε όλοι σα μαύρα πρόβατα, άπαντες. Η μόνη στήριξη που είχαμε τότε ήταν του 

Παπανδρέου, ο οποίος είχε ενστερνιστεί αυτήν την πολιτική και είπε, αναπληρωτής 

υπουργός Εξωτερικών ήταν τότε, προχωρήστε και μη φοβάστε τίποτα, μην ακούτε 

κανέναν, προχωρήστε τη φιλία και τη συνεργασία με τις αυτοδιοικήσεις των γειτονικών 

χωρών. Εκεί, αλλά μετά το 99, μόλις γίνανε οι σεισμοί, πήγαμε εμείς, ήρθαν οι Τούρκοι, 

αλλάξαν τα πράγματα». Με αντίστοιχο τρόπο περιέγραψε τη δράση του και ο 

Λεωνίδας. «Αυτό που σήμερα είναι κοινό πια και είναι αυτονόητο να έρχονται τούρκοι 

επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, ήταν τότε απαγορευμένο, τότε μας 

ζητούσαν από τους Τούρκους που ήταν να έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν 

δήλωση[…] Κι ήμασταν εμείς οι υπεύθυνοι αυτής της ιστορίας, γιατί κάναμε κάτι που 

σήμερα είναι αυτονόητο. Σήμερα πια πάνε κι έρχονται δημοσιογράφοι, πάνε κι έρχονται 

επιχειρηματίες, κανείς δε νιώθει κανένα πρόβλημα, μάλιστα πιο πολλοί, όλοι σχεδόν, το 

θεωρούν πολύ φυσικό και πολύ καλό αυτό που γίνεται». Ο Λεωνίδας αφηγήθηκε πώς 

οι πρώτες διασυνοριακές συνεργασίες είχαν γίνει με την υποστήριξη του Γιώργου 

Παπανδρέου. Σε μια συνάντηση ελληνοτουρκικού διαλόγου το 1999 «μας βοήθησε 

πάρα πολύ. Ήρθαν μάλιστα κι άνθρωποι από το υπουργείο Εξωτερικών εδώ στην 

περιοχή να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Κυρίως σε επίπεδο πολιτικό, όχι τίποτε 

άλλο».90 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι στις αφηγήσεις των υπέρμαχων της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η βελτίωση της ελληνοτουρκικής φιλίας ερμηνευόταν 

με καθαρά νεοφιλελεύθερους οικονομοκεντρικούς όρους. Σύμφωνα με αυτούς, η 

παλιότερη ένταση στις κρίσεις των δυο χωρών ήταν συνδεδεμένη με την οικονομική και 

πολιτική εξάρτηση της τοπικής οικονομίας προς την κρατική εξουσία. Γι’ αυτούς, η 

                                                      

90 Τελικά η συνάντηση αυτή συνέπεσε με την παράδοση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν στους Τούρκους και 
ακυρώθηκε λόγω έντονων αντιδράσεων από αυτούς που ο Λεωνίδας ονόμαζε «εθνικιστές». 
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μεταστροφή των τελευταίων χρόνων συνήδε με τις «νέες» αντιλήψεις περί 

αποκέντρωσης, μειωμένης κρατικής παρεμβατικότητας, ελεύθερης αγοράς και 

ανοικτών οικονομικών συνόρων.  

Η απαξίωση του ανταγωνιστικού εθνικιστικού λόγου συνδυαζόταν με την 

επίκληση ενός οικονομοκεντρικού και αναπτυξιακού λόγου. Αυτοί οι συνομιλητές 

επικαλούνταν διάφορα στοιχεία και αναπαραστάσεις ενός παγκοσμιοποιημένου 

νεοφιλελευθερισμού. Τόνιζαν την «ευρωπαϊκή» και «παγκόσμια πραγματικότητα» 

προκειμένου να αιτιολογήσουν τη δράση κα το λόγο τους στο ζήτημα της Τουρκίας. 

Για παράδειγμα, ο Λεωνίδας σημείωσε ότι «η περιοχή μας ευνοήθηκε από την πτώση 

του Ανατολικού μπλοκ, ίσως είναι από τις πιο ευνοημένες της παγκόσμιας συγκυρίας». 

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στη Θράκη πριν από την επικράτηση της 

πολιτικής προσέγγισης και εξωστρέφειας.  Κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τα 

λεγόμενά του, οι τοπικοί άρχοντες αλλά και η τοπική κοινωνία «γκρίνιαζαν» και 

«ζητιάνευαν» επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και ειδικές μεταχειρίσεις. Είχαν αποδεχτεί μια 

«μίζερη» άποψη ότι η Θράκη ήταν μια περιοχή συνόρων με προβλήματα, στρατό, κτλ. 

Αυτό δε δημιουργούσε συνθήκες για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ο Λεωνίδας και οι 

συνοδοιπόροι του είχαν πει δημόσια ότι «αυτό πρέπει να πάψει, να γίνει κέντρο η 

περιοχή […] υπάρχει μια τεράστια αγορά της Τουρκίας στα ανατολικά μας, με μια 

Κωνσταντινούπολη που είναι όσο όλη η Ελλάδα. Επίσης άξονες επικοινωνίας με τους 

βόρειους γείτονες, κτλ. Τελικά τώρα όλα αυτά είναι κοινά παραδεκτά, δικαιώνεται η 

πολιτική μας. Όλοι τα παραδέχονται». Στόχος του Λεωνίδα ήταν να ξαναγίνει η περιοχή 

του «κοσμοπολίτικη». «Έτσι μόνο θα μπορέσει αυτή η πόλη να ξαναδεί μέρες λαμπρές 

και ευμάρειας και όχι με το να είναι μια πόλη συνόρων, μια πόλη απομονωμένη και [να 

πρέπει] να ζει με τις ελεημοσύνες της Αθήνας». Άλλωστε, ο Λεωνίδας τόνισε ότι «για να 

μην μείνουμε υπανάπτυκτοι και να γίνουμε κέντρο πρέπει να στραφούμε προς τους 

γείτονες». Γενικότερα, οι τοπικοί υπέρμαχοι της ελληνοτουρκικής προσέγγισης 

θεωρούσαν ότι είχαν δικαιωθεί στην πορεία του χρόνου. Σύμφωνα με αυτούς, ο 

κόσμος, εκτός από τους «εραστές του εθνικισμού», είχε καταλάβει ότι «η μόνη επιλογή» 

για την περιοχή ήταν να έχει καλές σχέσεις με τους γείτονες, «κι από μια στενή 

οικονομική πλευρά αν το δεις». 

Η επιδεικτική διαχείριση εννοιών όπως «παγκόσμια οικονομία» ή «ελεύθερη 

αγορά» επικοινωνούσε με την εκτίμηση ότι η γενικότερη λογική της οικονομικής 

ανάπτυξης στον Έβρο είχε αλλάξει τα τελευταία χρόνια ως προς το ζήτημα της 

Τουρκίας.  

Πράγματι, αυτή η μεταστροφή οικονομικού ρεαλισμού αποτυπώθηκε και σε 

κάποιες συνομιλίες μου με τοπικούς εκπροσώπους επιχειρήσεων.  
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Ένας λιανέμπορος, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος ενός συλλογικού φορέα 

επιχειρήσεων, μου περιέγραψε την αλλαγή στις σχέσεις των περισσότερων 

επιχειρηματιών του Έβρου με την Τουρκία. Σε αντίθεση με τα παλιότερα αιτήματα και τις 

κινητοποιήσεις του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου υπέρ των φραγμών και 

περιορισμών στην κινητικότητα καταναλωτών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, από το 

τέλος της δεκαετίας του 1990 η Τουρκία είχε αρχίσει να γίνεται αντιληπτή ως 

συμφέρουσα πηγή εμπορευμάτων αλλά και πληθυσμός καταναλωτών. 

Καθοριστική ήταν η συμβολή της τελωνειακής ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - 

Τουρκίας το 1995.91 Η κατάργηση των δασμών έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αλλαγή των 

σχέσεων του τοπικού εμπορικού κόσμου με την Τουρκία. Οι μέχρι τότε δασμοί αύξαναν 

το όποιο κόστος, και κατά συνέπεια τα τουρκικά προϊόντα ήταν φθηνά μόνο στην 

Τουρκία. Η κατάργηση των δασμών είχε ωφελήσει τους τοπικούς επιχειρηματίες, καθώς 

πλέον ήταν συμφέρουσα η εισαγωγή προϊόντων από την Τουρκία. Από εκεί και πέρα 

κάποιος μπορούσε να φέρει εποχιακά από την Τουρκία και να τα πουλήσει στον Έβρο 

με ένα καλό περιθώριο κέρδους. Η Τουρκία και ο μεγάλος πληθυσμός της φαινόταν 

πλέον να αποτελούν μια εν δυνάμει σημαντική πηγή κερδών για το τοπικό εμπόριο και 

γενικότερα την τοπική οικονομία. Ήδη κατά την περίοδο της συνομιλίας μας, το 2007, 

μπορούσε να συναντήσει σχετικά συχνά τούρκους καταναλωτές και τουρίστες στην 

αγορά της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με το συνομιλητή μου, ένα συνολικό άνοιγμα 

των συνόρων θα ήταν ευεργετικό για τον Έβρο. Αυτό το άνοιγμα των συνόρων θα 

μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος, όπως και οι «περισσότεροι έμποροι», είχαν 

αλλάξει απόψεις. Οι προβληματισμοί που επικρατούσαν μέχρι το 1995 είχαν καμφθεί,92 

ενώ πλέον είχε γενικευθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, μια διαφορετική αντίληψη μεταξύ των 

τοπικών επιχειρηματιών. Ο ίδιος μου είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι εδώ και 

                                                      

91 Αντίστοιχα, ο Χρήστος Παρασκευόπουλος σημειώνει ότι οι περισσότεροι θεσμικοί φορείς εκπροσώπησης 
ιδιωτικών συμφερόντων στο Βόρειο Αιγαίο συμφωνούσαν με την προοπτική των ελληνοτουρκικών 
συνεργασιών και την τελωνειακή σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας (Paraskevopoulos 2001: 145). 
92 Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικονομικές σχέσεις της τοπικής κοινωνία με την Τουρκία δεν ήταν πρόσφατο 
φαινόμενο. Ωστόσο, σε παλιότερες δεκαετίες, αυτές οι σχέσεις συνίσταντο κατά κύριο λόγο σε 
μεμονωμένους εβρίτες καταναλωτές που επωφελούνταν από τις φθηνές τιμές προϊόντων στη γειτονική 
αγορά. Η εισαγωγή προϊόντων ήταν περιορισμένη ενώ οι ελληνοτουρκικές οικονομικές συνεργασίες ήταν 
ανύπαρκτες. Σε εκείνη την περίπτωση, η «τοπική αγορά» ζημιωνόταν άμεσα από τη «διαρροή» ελλήνων 
καταναλωτών στην τουρκική αγορά. Γι’ αυτό το λόγο και οι τοπικοί οικονομικοί φορείς αντιδρούσαν σε αυτή 
τη «διαρροή» καταναλωτών, προσπαθώντας να επιβάλλουν φραγμούς και περιορισμούς. Χαρακτηριστικά, 
την περίοδο 1985 - 1987, όπως μου ανέφερε ο συνομιλητής, οι επιχειρηματίες του Έβρου είχαν προχωρήσει 
σε αποκλεισμούς των συνόρων με το αίτημα να απαγορευθεί η πεζή διέλευση των συνόρων. Η πεζή 
διέλευση ουσιαστικά θεωρούταν ως ένα στοιχείο διευκόλυνσης για τους τοπικούς καταναλωτές, οι οποίοι 
πιθανότατα δεν επιθυμούσαν να μετακινηθούν με Ι.Χ. εντός της Τουρκίας. Τελικά, ο στόχος εκείνων των 
κινητοποιήσεων είχε επιτευχθεί. Ο ίδιος αντιλαμβανόταν εκείνες τις προσπάθειες ως καθαρά παρεμβατικές. 
Συγκεκριμένοι στόχοι εκείνων των κινητοποιήσεων ήταν να μπει ένα «πλαφόν» και να «γίνονται αυστηρότεροι 
έλεγχοι» σχετικά με την ελληνική κατανάλωση στην Τουρκία. 
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κάποια χρόνια προσπαθούσε να μάθει τουρκικά, ενώ διατηρούσε φιλικές σχέσεις με 

επιχειρηματίες από την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη. 

Αυτό ο έμπορος πλέον οραματιζόταν μια συνεργασία ανάμεσα στους 

Τούρκους, που «μπορούν να παράγουν μαζικά», και «εμάς τους Έλληνες, που ξέρουμε 

να πουλάμε». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο όποιος ανταγωνισμός στη σύγχρονη 

εποχή ήταν ένα αναπόφευκτο στοιχείο. Η διαρροή καταναλωτών ήταν ένα 

χαρακτηριστικό όλων των ελληνικών συνοριακών περιοχών. Αντίθετα, στην περίπτωση 

του Έβρου, μια περαιτέρω βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα ωφελούσε την 

ελληνική αγορά. Ένα σημαντικό ζητούμενο ήταν να διευκολύνεται η διέλευση Τούρκων 

στην Ελλάδα, δηλαδή η ροή καταναλωτών να γίνεται «ισομερώς και όχι μονομερώς», 

όπως είπε χαρακτηριστικά.93 

Σε μια άλλη συνομιλία, με έναν άλλο εκπρόσωπο του τοπικού επιχειρηματικού 

κόσμου, μπόρεσα να καταγράψω αντίστοιχες προσδοκίες και στρατηγικές. Μάλιστα, 

αυτός ο συνομιλητής είχε ξεκινήσει από το 2004 να συνεργάζεται με μια επιχείρηση 

στην Τουρκία.  

Επρόκειτο για τον ιδιοκτήτη μιας αρκετά σημαντικής βιοτεχνίας με πρόσβαση σε 

πολλές αγορές του εξωτερικού. Αποτελούσε έναν από τους κατεξοχήν δημόσιους 

εκπρόσωπους του επιχειρηματικού κόσμου της Θράκης, με πολύχρονη εμπλοκή στη 

χάραξη πολιτικών, συχνές δημόσιες εμφανίσεις, ομιλίες στα Παγκόσμια Συνέδρια 

Θρακών, συνεργασία με εθνικούς συνδέσμους επιχειρηματιών, κτλ. Σχετιζόταν με το 

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, φαινόταν να είναι ιδιαίτερα υπερήφανος 

για τη δυναμικότητα της επιτυχημένης επιχείρησής του, η οποία πραγματικά έσφυζε 

από ζωντάνια. Περιέγραψε τον εαυτό του ως «αυτοδημιούργητο». Ήρεμος, ευγενικός 

και μετρημένος στις εκφράσεις του, στόχος του ήταν να μου τονίσει την ανάγκη 

δημιουργίας μιας «επιχειρηματικής κουλτούρας», ενός αποτελεσματικού ηθικού κώδικα 

συμπεριφοράς των τοπικών επιχειρηματιών, ο οποίος θα λειτουργούσε σε πλήρη 

αντιδιαστολή με την κουλτούρα του «δημοσίου» ή της «ατολμίας».  

Ο συγκεκριμένος βιοτέχνης είχε επισημανθεί από άλλους συνομιλητές ως ένας 

επιχειρηματίας με γνωριμίες στην Τουρκία, ο οποίος μάλιστα ήταν από τους πρώτους 

που είχαν πραγματοποιήσει «επιχειρηματικές πρωτοβουλίες» στην Τουρκία. Το 

                                                      

93 Αυτός ο τοπικός έμπορος μάλιστα τόνισε ότι το τουρκικό κράτος «συγκρατούσε με βίαιους τρόπους τους 
πολίτες τους από το να έρθουν στην Ελλάδα», αποσιωπώντας ή αγνοώντας το γεγονός ότι οι πολιτικές 
«συγκράτησης» των τούρκων επισκεπτών οφείλονταν πρώτα από όλα στην ελληνική και ευρωπαϊκή πλευρά, 
οι οποίες απαιτούν την έκδοση βίζας από τους τούρκους πολίτες. Μέχρι και πρόσφατα, η έκδοση αυτής της 
βίζας κόστιζε αρκετά και προϋπέθετε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
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παράδειγμα αυτού του επιχειρηματία είναι ιδιαίτερα χρήσιμο δεδομένου ότι είχε ξεκινήσει 

την επιχείρησή του στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Η πορεία της επιχείρησής του και 

οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες του σε μεγάλο βαθμό απεικόνιζαν τη συνολικότερη 

μετατόπιση της τοπικής επιχειρηματικής λογικής απέναντι στην Τουρκία.  

Την περίοδο που ο ίδιος ξεκίνησε την επιχείρησή του, το 1976, η βιομηχανική 

υποδομή στη Θράκη ήταν ανύπαρκτη, όπως και η αντίστοιχη «επιχειρηματική 

κουλτούρα». Η Αλεξανδρούπολη ήταν μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980 «μια 

πόλη δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων». 

«Όλοι ξεκινήσαμε, κι εγώ ξεκίνησα, από το μηδέν και δημιουργήσαμε αυτά που 

δημιουργήσαμε μέχρι σήμερα». 

Η δημιουργία της επιχείρησής του είχε συμπέσει με τον πρώτο αναπτυξιακό νόμο 

για τη Θράκη, «το 1976». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αναπτυξιακοί νόμοι είχαν πραγματικά 

ενισχύσει την τοπική οικονομία, έστω και μέσα από ατέλειες, αντιφάσεις και 

προβλήματα.94 Αργότερα, σημαντική βοήθεια είχαν προσφέρει και οι ευρωπαϊκές 

επιδοτήσεις, έστω κι αν το κεντρικό κράτος πολλές φορές εμφάνιζε αδυναμίες στη 

διαχείριση, την αξιοποίηση και την κατανομή τους. Βεβαίως, όπως τόνισε, εξαρτιόταν 

από τον κάθε επιχειρηματία αν θα μπορούσε να καταστήσει την επιχείρησή του 

κερδοφόρα.  

Το 1998 φαινόταν να αποτελεί μια χρονιά ορόσημο στην αφήγησή του, 

δεδομένου ότι είχε σηματοδοτήσει τη σχετική υποβάθμιση της Θράκης στην κρατική 

πολιτική ενισχύσεων μέσω των αναπτυξιακών νόμων. Κατά τη δεκαετία του 1990 

εξάλλου είχαν ενταθεί οι νεοφιλελεύθερης έμπνευσης πολιτικές «μείωσης της κρατικής 

παρεμβατικότητας», «ανταγωνιστικότητας» και «εξωστρέφειας». Η κοινωνία του Έβρου 

είχε βιώσει αυτές τις νέες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, όπως και άλλες περιοχές 

της Βόρειας Ελλάδας, καθώς, όπως σημείωσε ο συνομιλητής μου, πολλές 

παραγωγικές μονάδες είχαν μετακινηθεί σε γειτονικές χώρες λόγω του εκεί φθηνότερου 

κόστους της εργασίας. Ο ίδιος είχε παραμείνει στον Έβρο και συνέχιζε την 

επιχειρηματική του δράση. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι, στην αφήγηση του 

συνομιλητή μου, η χρονική συγκυρία μείωσης του κρατικού ενδιαφέροντος για τη 

Θράκη, η «κακιά στιγμή του 1998» -επί κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-, παρουσιάστηκε σε 

αντιδιαστολή με την παράλληλη ανάδειξη της Τουρκίας σε τόπο επιχειρηματικής 

                                                      

94 Οι Λόης Λαμπριανίδης και Χρήστος Καλανταρίδης σημειώνουν, μεταξύ άλλων παραγόντων, την 
καθοριστική συμβολή των εθνικών πολιτικών στη μεγέθυνση του βιομηχανικού-βιοτεχνικού κλάδου στη 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Labrianidis και Kalantaridis 1997: 491, επίσης Kolodny 1982: 156-162). Οι 
επιχειρήσεις στη Θράκη μάλιστα επωφελούνταν πολύ περισσότερο από αυτές τις εθνικές πολιτικές σε σχέση 
με την Ανατολική Μακεδονία (Λαμπριανίδης 1998: 274). 
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ευκαιρίας «από το 1990 και μετά». Η «μοναδικότητα» της Θράκης στην εθνική 

οικονομική πολιτική γινόταν αντιληπτή σχεδόν ως αντίστροφα ανάλογο μέγεθος με το 

αναγκαστικό άνοιγμα προς τις διεθνείς αγορές, το διεθνή ανταγωνισμό και την 

Τουρκία. Η Θράκη φαινόταν ότι έχανε την παλιότερη «ευνοϊκή μεταχείριση» εκ μέρους 

των κρατικών πολιτικών, όσο αυτές υπάγονταν με όλο και μεγαλύτερο ρυθμό στη 

λογική του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού. 

Εξάλλου, σύμφωνα με αυτόν τον επιχειρηματία, πριν 30 χρόνια ο φόβος του 

πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ήταν έντονος. Η ιδέα τότε της ελληνοτουρκικής 

συνεργασίας ήταν αδιανόητη και μάλλον ανεπιθύμητη για την πλειοψηφία των τοπικών 

επιχειρηματιών. Η γειτνίαση με την Τουρκία μάλιστα θεωρούταν ένα είδος 

μειονεκτήματος για την περιοχή. Ο συνομιλητής θυμήθηκε πως το 1974, εν μέσω των 

γεγονότων της Κύπρου και της τουρκικής εισβολής, πολλοί επιχειρηματίες με τις 

οικογένειές τους είχαν εγκαταλείψει τον Έβρο, και συγκεκριμένα την Αλεξανδρούπολη, 

πουλώντας υπάρχοντα και περιουσίες. 

Ωστόσο, στην πορεία των χρόνων και ειδικότερα από τη δεκαετία του 1990, οι 

σχέσεις των τοπικών επιχειρηματιών με την Τουρκία είχαν αλλάξει.  

 «Σήμερα τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει, η Ελλάδα έχει αλλάξει πορεία, έχει στραφεί 

προς την κατεύθυνση ότι μας συμφέρει η Τουρκία πλέον να γίνει χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν να υπάρχουν συνεργασίες επιχειρηματικές και ως έτσι 

πια η περιοχή έχει αλλάξει προσανατολισμό».95 

Σύμφωνα με αυτόν το συνομιλητή, η τελωνειακή ένωση το 1995 είχε ωφελήσει την 

Τουρκία, η οποία είχε αυξήσει τις εξαγωγές της. Στον Έβρο είχαν ωφεληθεί πολύ 

περισσότερο οι έμποροι, οι οποίοι εισήγαγαν φθηνά εμπορεύματα από την Τουρκία, 

σε αντίθεση με τις παραγωγικές μονάδες. Βεβαίως, σε αυτή την πορεία είχε αλλάξει 

στάση και η ίδια η Τουρκία. Ο επιχειρηματικός της κόσμος μάλιστα έχει «κρυφό πόθο 

την ευρωπαϊκή ένταξη». Ο πολιτικός της κόσμος είναι κάτι το τελείως διαφορετικό και, 

σύμφωνα με αυτόν το βιοτέχνη, χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλές πολιτικές και 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. 

Η αφήγηση αυτού του συνομιλητή βασίστηκε σε προσωπικές εμπειρίες του. 

Γνώριζε καλά την τουρκική πραγματικότητα λόγω της συνεργασίας του με μια τουρκική 

επιχείρηση. Η επιχείρησή του είχε ξεκινήσει να συμπράττει με την τουρκική επιχείρηση το 

2004. Στόχος της συνεργασίας ήταν η παραγωγή και διακίνηση προϊόντων τόσο στις 

                                                      

95 Με αντίστοιχο τρόπο μου περιέγραψε και ένας βορειοεβρίτης βιοτέχνης τις διαθέσεις της τοπικής αγοράς 
απέναντι στις διασυνοριακές συνεργασίες, στο περιθώριο μιας εκδήλωσης ενός επαγγελματικού 
επιμελητήριου. Όπως είπε, ««[ε]γώ προσωπικά δεν έχω ακούσει κανένα να αντιδράει. Δε νομίζω να υπάρχει 
επιχειρηματίας που να μη θέλει να βρει καινούργιους πελάτες ή καινούργια αγορά». 
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αγορές της Ευρώπης, όσο και στις αγορές του ευρύτερου τουρκόφωνου χώρου και 

των χωρών του Κόλπου. Η συγκεκριμένη σύμπραξη με την τουρκική επιχείρηση ήταν 

μια επιχειρηματική κίνηση που καθοριζόταν απόλυτα από την επιδίωξη της 

κερδοφορίας. Όπως θέλησε να μου δώσει να καταλάβω επιδεικτικά, ζητήματα όπως ο 

«εθνικισμός», ο «αντιεθνικισμός» και ο «ρατσισμός» περίττευαν για τους επιχειρηματίες. 

Με αυτή την έννοια, οι επιχειρηματίες διακρινόταν από την υπόλοιπη κοινωνία, ως 

πρωτοπόροι στην επιδίωξη του οικονομικού κέρδους. 

«Ο επιχειρηματικός κόσμος πάντα έβλεπε με θετικό μάτι αυτό το κομμάτι της 

Τουρκίας και της συνεργασίας. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ότι αν μπει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η Τουρκία θα αποκτήσουμε μια αγορά των 20 εκατομμυρίων κατοίκων μέχρι 

την Πόλη, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, την οποία δεν είχαμε μέχρι πρότινος. Και γι’ 

αυτό το λόγο και παροτρύνω και πολλούς επιχειρηματίες να βγουν να συνεργαστούν 

με εταιρείες τούρκικες, ή ακόμα και να εξάγουν προϊόντα προς εκείνη την κατεύθυνση. 

Βέβαια θα πρέπει και εμείς να οργανωθούμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί στις τιμές, 

και στην ποιότητα, γιατί μέσα η Τουρκία έχει πολύ καλή και αναπτυγμένη βιομηχανία την 

οποία εμείς δεν έχουμε ακόμη». 

Ο επίσημος επιχειρηματικός λόγος στη Θράκη συγκροτούνταν πλέον όχι με 

βάση τον πατριωτισμό ή την οικονομική «θωράκιση» της Θράκης -χωρίς βεβαίως να 

απορρίπτεται η χρήσιμη συμβολή των κρατικών επιδοτήσεων-, αλλά τις διεθνώς 

κυρίαρχες αναπαραστάσεις της «εξωστρέφειας», της «ανταγωνιστικότητας» και των 

«ανοιχτών οικονομικών συνόρων».  

Αν και οι ελληνοτουρκικές οικονομικές συνεργασίες στις οποίες εμπλέκονταν 

Εβρίτες ήταν σχετικά ολιγάριθμες κατά την περίοδο της έρευνας πεδίου, αυτό δεν 

αναιρούσε ότι ο οικονομοκεντρικός λόγος περί ελληνοτουρκικής προσέγγισης 

αποτελούσε ένα κυρίαρχο κανονιστικό πρότυπο αντίληψης της τοπικής οικονομίας 

που συνδεόταν με υπερτοπικές πολιτικές νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα. 

Η διασυνοριακότητα απλά και πρακτικά: τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

INTERREG και τα διασυνοριακά δίκτυα 

Σε πολιτικό επίπεδο, η ελληνοτουρκική προσέγγιση μπορεί να ερμηνευθεί μέσα στα 

πλαίσια της ευρύτερης ευρωτουρκικής προσέγγισης, κι αυτό φαίνεται μέσα από τη 

διήγηση των ίδιων των ανθρώπων που κατηύθυναν την ελληνική εξωτερική πολιτική 

της εποχής (Σημίτης 2005). Επιπρόσθετα, η σταδιακή προσέγγιση μεταξύ της ελληνικής 

και τουρκικής κυβέρνησης συνέπεσε με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 

για την ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ περιοχών της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και γειτονικών χωρών. Στην περίπτωση του Έβρου επρόκειτο για 

διασυνοριακές συνεργασίες με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. 

Αυτές οι ευρωπαϊκές πολιτικές, που πήραν τη μορφή των κοινοτικών 

πρωτοβουλιών INTERREG, ξεκίνησαν από το 1994, με το πρώτο ελληνοβουλγαρικό 

πρόγραμμα INTERREG/ PHARE. Η Βουλγαρία από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε 

αρχίσει να ακολουθεί το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, βασισμένης στην ατομική 

ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου εντάχθηκε στο σχεδιασμό διάφορων δυτικοευρωπαϊκών 

χρηματοδοτήσεων.  

Σε τοπικό επίπεδο, η πολιτική και οικονομική αλλαγή στη Βουλγαρία και 

γενικότερα στην ανατολική Ευρώπη τροφοδοτούσε τις προσδοκίες των εβριτών 

πολιτικών ότι το άνοιγμα των αγορών και των συνόρων προς το Βορρά θα απέβαινε 

προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ο τεχνοκράτης Γιώργος Γ. μου περιέγραψε το 

INTERREG «το οποίο στην αρχή μιλούσε για εσωτερικά σύνορα, μετά διευρύνθηκε και 

στα εξωτερικά σύνορα της κοινότητας, οπότε έπιασε όλες τις συνοριακές περιοχές της 

χώρας μας για πρώτη φορά και με κείνα τα χρήματα άρχισαν οι πρώτες επαφές 

επίσημα με τα γειτονικά μας κράτη». Ταυτόχρονα, «από το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης ακόμα, την περίοδο 88-93 συνέβησαν μέσα στην Ευρώπη συνταρακτικά 

γεγονότα, η ειρηνική μεταβολή έτσι, επανάσταση στο Ανατολικό μπλόκ.[…] Τότε 

ακριβώς για την περιοχή μας άρχισε και μια αισιοδοξία άλλη ότι η γεωγραφία 

επανέρχεται στην περιοχή μας, άρχισε να μπαίνει στην έννοια της ανάπτυξης ο 

γεωγραφικός χώρος και η Βαλκανική αγορά σαν η μεγάλη προοπτική της περιοχής 

μας».96  

Παράλληλα, μέσα στο πλαίσιο της ευρωτουρκικής και ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης, άρχισε να διαφαίνεται η προοπτική ενός ελληνοτουρκικού INTERREG. 

Μάλιστα, το INTERREG αυτό προγραμματιζόταν να ξεκινήσει από το 2000.  

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Βουλγαρίας, με την οποία τα διπλωματικά 

προβλήματα και οι προστριβές ήταν απόντα, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία 

είχαν αγγίξει τα όρια της ένοπλης σύγκρουσης πολύ πρόσφατα, το 1996 με την κρίση 

των Ιμίων. Σε όλη την μεταπολιτευτική περίοδο η Τουρκία γινόταν αντιληπτή ως άμεση 

απειλή για την Ελλάδα και τη Θράκη. Οι επιστρατεύσεις, οι διεθνείς κρίσεις αλλά και οι 

πολιτικές κρίσεις στη γειτονική χώρα είχαν άμεση επίδραση στην τοπική κοινωνία. Για 

πάνω από 20 χρόνια, ο ανταγωνιστικός εθνικισμός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

αποτελούσε ένα βασικό στοιχείο στις τοπικές δημόσιες δράσεις. Οπότε, το 

                                                      

96 Ωστόσο, η «ιδέα ότι αφού ανοίγουν εδώ οι αγορές θα αρχίσει εδώ μια εγκατάσταση επιχειρήσεων μια 
προσέλκυση επενδυτών, σα διαμετακομιστικά κέντρα που θα έχουν τόπο τη Θράκη και θα εξάγουν τα 
προϊόντα τους προς αυτές τις χώρες δεν απέδωσε». 
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ελληνοτουρκικό INTERREG αποτελούσε μια πρωτόγνωρη συνθήκη για την τοπική 

κοινωνία και ειδικότερα γι’ αυτούς που καλούνταν να το διαχειριστούν, δηλαδή κυρίως 

τους αιρετούς πολιτικούς και τους τεχνοκράτες-συμβούλους τους. 

Τελικά, διάφοροι λόγοι οδήγησαν στην καθυστέρησή αυτού του 

ελληνοτουρκικού INTERREG. Το πρόγραμμα μάλιστα ακυρώθηκε οριστικά ύστερα από 

αρκετά χρόνια, μετά την άρνηση του τουρκικού κράτους να αναγνωρίσει τα 

υφιστάμενα θαλάσσια σύνορα των δυο χωρών.97 

Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση του ελληνοτουρκικού INTERREG, σημασία έχει 

να δει κανείς το σύνολο των νέων δράσεων, λόγων, προσδοκιών και συμφερόντων 

που κινητοποίησαν αυτές οι νέες ευρωπαϊκές πολιτικές (εικόνες 1 και 2). Ο αντίκτυπος 

του σχεδιαζόμενου ελληνοτουρκικού INTERREG στη Θράκη υπήρξε καθοριστικός και 

γέννησε πολλές προσδοκίες μεταξύ των τοπικών αιρετών.98 Σε συζητήσεις με τοπικούς 

τεχνοκράτες, όπως ο Γιώργος ή ο Πασχάλης, μου έδωσαν να καταλάβω ότι το σύνολο 

των τοπικών αιρετών την περίοδο εκείνη είχε μπει στη διαδικασία να προετοιμάσει 

προτάσεις για το INTERREG. Οι όποιες αρχικές αντιρρήσεις στην πορεία είχαν καμφθεί. 

Αυτή η προετοιμασία προτάσεων, καθώς και οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εβριτών 

αιρετών αλλά και μεταξύ εβριτών και τούρκων αιρετών είχαν κρατήσει αρκετό καιρό, 

ξεκινώντας πριν από το 2000. Κάθε ενδιαφερόμενος έπρεπε εξάλλου να βρίσκει και 

έναν αντίστοιχο τούρκο ενδιαφερόμενο, αν στη συνέχεια ήθελε να προχωρήσει 

περαιτέρω η πρότασή του. 

Αντίστοιχες προσδοκίες είχαν γεννηθεί και μεταξύ των τούρκων αιρετών. Όπως 

μου διηγήθηκε ο τεχνοκράτης Γιώργος, «να φανταστείς στις συναντήσεις που κάναμε 

με τους δημάρχους εδώ ή που πηγαίναμε εμείς ήτανε τόσο ενθουσιώδεις και κάθε 

φορά μας ρωτούσαν αυτό: τι λέτε εσείς για την ένταξη της Τουρκίας, πως θα τα δει η 

Ελλάδα, δηλαδή φοβόταν ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει στην είσοδό τους». Τελικά, μου 

                                                      

97 Η προβληματική στάση της Τουρκίας όσον αφορά στην αναγνώριση των θαλάσσιων συνόρων στο 
Αιγαίο οδήγησε στη συνολική ακύρωση του προγράμματος. Δηλαδή ο Έβρος είχε ζημιωθεί χωρίς να είναι 
στο επίκεντρο του προβλήματος. Ο Γιώργος μου ανέφερε γελώντας ότι μια ιδέα θα ήταν να γινόταν το 
INTERREG μόνο σε περιοχές με χερσαία σύνορα, «γιατί εμείς εδώ, σαν Έβρος, θα μας βόλευε να ξεκινούσε μια 
τέτοια κατάσταση, γιατί εδώ δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, οπότε όλα τα χρήματα του INTERREG με την Τουρκία 
θα ερχόταν σε μας ουσιαστικά, γιατί μόνο εμείς έχουμε χερσαία σύνορα[γέλια]». Στην ίδια λογική κινήθηκε και 
η μετέπειτα πρόταση ενός ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τη μεταβίβαση των δεσμευμένων χρημάτων για το 
ελληνοτουρκικό INTERREG σε άλλα διασυνοριακά προγράμματα, όπως αυτά μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και 
Ελλάδας-Βουλγαρίας (βλ. εφ. Γνώμη, φ. 22/08/2006, εφ. Ελεύθερη Θράκη, φ.23/08/2006). 
98 Οι προσδοκίες για το ελληνοτουρκικό πρόγραμμα INTERREG αποτυπώνονταν στα δημοσιεύματα του 
τοπικού Τύπου, όπου κεντρική θέση κατείχε ο εντυπωσιακός προϋπολογισμός του (εφ. Ελεύθερη Θράκη 
11/02/2004, εφ. Γνώμη 11/02/2004). 
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ανέφερε γελώντας ότι «τους ήρθε» από τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Δανία, δηλαδή 

«από εκεί που δεν το περίμεναν».99 

Η πρακτική ή τουλάχιστον η πρόθεση των διασυνοριακών συνεργασιών 

γενικεύτηκε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεπερνώντας τα όρια του 

εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή του ανανεωτικού Συνασπισμού. Στην περίπτωση των 

μελών του λεγόμενου πατριωτικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., όσοι δεν αποχώρησαν προσάρμοσαν τις 

στρατηγικές και τις προσδοκίες τους σε αυτά τα νέα δεδομένα. Επίσης, ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα ήταν η αποδοχή της προοπτικής διασυνοριακής συνεργασίας και από 

μέλη της ΝΔ, και μάλιστα από όσους διακρίνονταν παλιότερα για την εκφορά ενός 

ακροδεξιού ανταγωνιστικού εθνικιστικού λόγου εναντίον της Τουρκίας.  

Αυτή η γενικευμένη προσδοκία διασυνοριακών προγραμμάτων και των 

δυνατοτήτων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε και στη 

δημιουργία στη Θράκη μιας σειράς νέων δομών, των λεγόμενων «διασυνοριακών 

δικτύων της τοπικής αυτοδιοίκησης».  

Ένα τέτοιο παράδειγμα,  μέσα από το οποίο μπορεί να αναδειχθεί η σχέση νέων 

τοπικών δράσεων με τις πολιτικές «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» είναι αυτό του 

διασυνοριακού δικτύου ΔΗΜΟΣ και του ιδρυτή του, του Παναγιώτη. Την περίοδο της 

επιτόπιας έρευνάς μου, ο Παναγιώτης προσπαθούσε να ξαναεκλεγεί δήμαρχος στο 

δήμο του, λίγο έξω από τα διοικητικά όρια του Έβρου, όπου ο πληθυσμός 

αποτελούταν τόσο από χριστιανούς όσο και από μουσουλμάνους. Ο ίδιος ήταν 

πλειονοτικός χριστιανός, ενώ είχε μια προνομιακή σχέση με τους μειονοτικούς 

μουσουλμάνους ψηφοφόρους του δήμου.  

Ήταν ένα από τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που είχαν ταυτιστεί τοπικά όσο λίγοι με το 

Γιώργο Παπανδρέου και με την ελληνοτουρκική προσέγγιση στην περιοχή. Αυτή η 

ιδιαίτερη σχέση με το Γιώργο Παπανδρέου, την οποία πολλοί χαρακτήριζαν 

«κουμπαριά», φαινόταν και από τις πολλές και διάφορες φωτογραφίες στον τοίχο 

πίσω από το γραφείο του. Στον τοίχο ήταν κολλημένες πολλές φωτογραφίες όπου 

απεικονιζόταν ο ίδιος μαζί με το Γιώργο Παπανδρέου, μαζί με παλιά και νέα στελέχη του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Ισμαήλ Τζέμ, με τούρκους 

δημάρχους, κτλ.  

                                                      

99 Ο Γιώργος σχολίασε ειρωνικά την προσμονή της Τουρκίας για είσοδο στην Ε.Ε. ως προσδοκία 
οικονομικών και μόνο κερδών, παρομοιάζοντας, στην ταξινομική λογική της εξέλιξης, την οπτική των 
ευρωπαϊστών Τούρκων με την αντίστοιχη παλαιότερη των Ελλήνων: «στο δημόσιο λόγο της Τουρκίας τώρα 
επικρατεί αυτό το πράγμα στους ευρωπαϊστές, ότι θα πάρουμε χρήματα πολλά από την Ευρώπη… αυτό 
που κυριαρχούσε σε μας τη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 90».  
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Είχα την ευκαιρία να τον επισκεφτώ στο γραφείο του αρκετές φορές. Το «πολιτικό 

γραφείο» του βρισκόταν στην έδρα της εφημερίδας που εξέδιδε, ενώ ουσιαστικά στον 

ίδιο χώρο λειτουργούσε και η άτυπη έδρα του διασυνοριακού δικτύου ΔΗΜΟΣ, το 

οποίο είχε ιδρύσει παλιότερα, όταν ήταν ακόμα δήμαρχος. Διάφοροι ψηφοφόροι και 

γνωστοί του περνούσαν συχνά από εκεί για να τον χαιρετήσουν, να συζητήσουν 

κάποιο πρόβλημα και ενδεχομένως να του ζητήσουν κάποια χάρη.100 

Ο Παναγιώτης υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης στην περιοχή. Άλλωστε, είχε άμεσες και στενές επαφές με διάφορους 

φίλους, πολιτικούς και πολίτες, στην Τουρκία, όπου και πηγαινοερχόταν συχνά. Εκτός 

από δηλωμένος υποστηρικτής του εκσυγχρονιστικού ρεύματος και της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης, ο Παναγιώτης υπήρξε και ένας από τους 

πρωτοπόρους φορείς των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» στην περιοχή. 

Ήταν αυτός που μου μίλησε εκτεταμένα για την «ευρωγνωσία». 

Ο Παναγιώτης περιέγραψε τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε το 

δίκτυο από διάφορους ελληνικούς δήμους και μετέπειτα άρχισε να συνεργάζεται με 

τουρκικούς και βουλγαρικούς δήμους. Οι πρώτες επαφές είχαν ξεκινήσει από το 1995, 

όταν ήταν ο ίδιος δήμαρχος. Μέχρι όμως το 1999 οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες για 

την οποιαδήποτε ελληνοτουρκική συνεργασία. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπανδρέου τους 

προσέφερε υποστήριξη ενώ οι σεισμοί του 1999 σε Ελλάδα και Τουρκία αποτέλεσαν 

ένα γεγονός ορόσημο όπου, μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας αρχικά, έδωσαν άλλη 

τροπή στην πολιτική ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Αυτή η επικαιροποίηση της 

ελληνοτουρκικής φιλίας εν μέσω σεισμών ήταν που αποτέλεσε και το έναυσμα για την 

οριστική ίδρυση αυτού του δικτύου διασυνοριακής συνεργασίας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Μέχρι να οριστικοποιηθεί η ίδρυσή του, χρειάστηκαν πολλές 

διαδικασίες και συζητήσεις. Τελικά, δημιουργήθηκαν δυο φορείς, μια Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία στην ελληνική Θράκη, που ονομάστηκε ΔΗΜΟΣ, και ένα Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στην τουρκική Θράκη, που ονομάστηκε TRAKYAŞEHIR. 

Όπως μου σημείωσε ο Παναγιώτης, το νομικό και πολιτικό πλαίσιο στην Τουρκία ήταν 

πολύ πιο περιοριστικό και συγκεντρωτικό. Η αρχική δυσπιστία παραχώρησε θέση στη 

συνεργασία και στη συνεννόηση, ώστε πλέον συνεργάζονταν «σαν να είναι από την 

                                                      

100 Το δίκτυο ΔΗΜΟΣ είχε ένα ιδιαίτερα προσωποκεντρικό χαρακτήρα και ταυτιζόταν με τον Παναγιώτη. Αν και 
τυπικά πρόεδρός του ήταν ένας συνεργάτης του Παναγιώτη, δήμαρχος σε μια γειτονική πόλη, ουσιαστικά ο 
Παναγιώτης συνέχιζε να είναι ο συντονιστής και η «ψυχή» του δικτύου, οργανώνοντας συναντήσεις και 
προωθώντας πρωτοβουλίες. Μάλιστα, ο πολιτικός αντίπαλος του Παναγιώτη, ο οποίος την περίοδο εκείνη 
ήταν δήμαρχος στη συγκεκριμένη πόλη, δεν ήθελε να μιλήσει καν για διασυνοριακές συνεργασίες. Αντίθετα, 
φρόντισε σε συνομιλία μας να διατρανώσει την απαξίωσή του απέναντι σε τέτοιες δράσεις, τις οποίες 
θεωρούσε απλά πρακτικές «εύκολου εντυπωσιασμού». 
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ίδια χώρα». Αργότερα προστέθηκε στο δίκτυο ΔΗΜΟΣ- TRAKYAŞEHIR και η βουλγαρική 

πλευρά.  

Περιγράφοντας τη δράση του, ο Παναγιώτης χρησιμοποίησε όλες τις βασικές 

αναφορές του εκσυγχρονιστικού λόγου και κυρίως την περίφημη έννοια της 

«διπλωματίας των πολιτών», την εκσυγχρονιστική παραλλαγή της «κοινωνίας των 

πολιτών» για την περίπτωση της Θράκης. Μάλιστα, θεωρούσε το δίκτυο ΔΗΜΟΣ «Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση». 

Καθοριστικό ρόλο στη διήγησή του έπαιζαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Εξάλλου, η συγκυρία της βουλγαρικής ένταξης στην Ε.Ε. την περίοδο της συνομιλίας 

μας ήταν πολύ θετική για τον ίδιο. «Ανοίγουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, ήδη 

έχουμε αξιοποιήσει δύο». Ο ίδιος έσπευσε να τονίσει τη σημασία των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στους στόχους τους. «Τα λέω αυτά γιατί, γιατί τώρα από τους 

βασικούς μας στόχους είναι η αξιοποίηση από κοινού των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων μέσα από  μια ενιαία ευρωπεριοχή που έχουμε [κάνει με τη Βουλγαρία 

και την Τουρκία]».  

Άλλωστε, ο Παναγιώτης θεωρούσε ότι είχαν αποκτήσει αρκετή εμπειρία ώστε να 

καθίστανται χρήσιμοι και σε τρίτους, λειτουργώντας λίγο πολύ ως αναπτυξιακή 

εταιρεία ή εταιρεία συμβούλων. Έπαιζαν το «ρόλο του διαμεσολαβητή». Σε μια 

περίπτωση, είχαν αναλάβει να βρουν βούλγαρους εταίρους για ένα δήμο που ήθελε να 

υλοποιήσει ένα πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών μέσα από το INTERREG 

«και ήθελε εταίρους από τη Βουλγαρία». Σε μια άλλη περίπτωση, διαμεσολάβησαν 

ανάμεσα σε δήμους του Έβρου και της Ανατολικής Θράκης για ένα πρόγραμμα 

τουρισμού πάλι μέσα στα πλαίσια του INTERREG, κ.ο.κ. Το δίκτυο δηλαδή αναλάμβανε 

να παρέχει υπηρεσία, «με τους μεταφραστές μας, την υποδομή μας, τις γνωριμίες 

μας».   

«Υλοποιούμε εμείς δικά μας, ως φορέας υλοποίησης κάποια προγράμματα, 

αλλά αν μας ζητηθεί και αν χρειαστεί μεσολαβούμε, παρεμβαίνουμε και βοηθούμε και 

τα μέλη τα δικά μας που θέλουν να κάνουν μεμονωμένα προγράμματα με 

μεμονωμένους δήμους».101 

                                                      

101 Κατ’ αντιστοιχία με τη μακροσκελή αναφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα, η αφήγηση του Παναγιώτη 
ήταν διανθισμένη και με διαρκείς αναφορές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα από τα συχνά ταξίδιά 
του στη δυτική Ευρώπη είχε την ευκαιρία να δει πως ζουν οι άνθρωποι και πώς έχουν τα πράγματα εκεί. 
Χαρακτηριστική περίπτωση για τον Παναγιώτη ήταν η συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας. Το παράδειγμα της 
«συμφιλίωσης» Γαλλίας και Γερμανίας στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» χρησιμοποιούταν πολύ 
συχνά από τους υπέρμαχους των διασυνοριακών προσεγγίσεων στη Θράκη. Σε ένα βαθμό, απέδιδε τις 
αναπαραστάσεις περί «παραδοσιακού» και «ξεπερασμένου» εθνικισμού και της αναγκαιότητας προόδου 
μέσα από την ελληνοτουρκική συνεργασία. Εντασσόταν στη γενικότερη εξελικτική αντίληψη που όριζε το 
«Έθνος» και το «κράτος» να είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την αιματοχυσία των δυο Παγκοσμίων Πολέμων 
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Από τη στιγμή της ίδρυσης του δικτύου, ξεκίνησαν οι επαφές με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και πιο συγκεκριμένα μέσω της τότε Ελληνίδας Επιτρόπου, Άννας 

Διαμαντοπούλου. Βασικό ζητούμενο εκείνης της συνάντησης ήταν η εξεύρεση υλικών 

πόρων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο Παναγιώτης, αξιοποιώντας τα 

δίκτυα σχέσεων του εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατάφερνε να αναβαθμίσει το κύρος 

και την αξιοπιστία του απέναντι στους ελληνικούς και ξένους δήμους που συμμετείχαν 

στο δίκτυό του. 

«Από εκεί και πέρα ναι [αποκτήσαμε επαφές με την Ε.Ε.], δημιουργήσαμε το 

δίκτυο και επισκεφτήκαμε, για να σου δώσω να καταλάβεις το 2000 ήταν, δε θυμάμαι 

ποια χρονιά, επισκεφτήκαμε την Ελληνίδα Επίτροπο, την κα Διαμαντοπούλου μαζί με 

τον πρόεδρο του τουρκικού δικτύου, δήμαρχο τότε […]. Η οποία κα Διαμαντοπούλου 

μας ενημέρωσε για τους τρόπους συνεργασίας, για τις προθέσεις. Την ενημερώσαμε 

εμείς φυσικά για το δίκτυο, για τους σκοπούς, για τους στόχους και αυτή με τις 

υπηρεσίες της για το τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το τι ευρωπαϊκό μπορούμε να 

δούμε». 

Σε μια από τις πρώτες εθνογραφικές μου αποστολές στο πεδίο, το Δεκέμβριο του 

2005, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω στην Ξάνθη μια συνάντηση που είχε 

διοργανώσει το δίκτυο ΔΗΜΟΣ σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων και τα αντίστοιχα δίκτυα τουρκικών και βουλγαρικών δήμων. Η θεματική της 

διήμερης συνάντησης ήταν η «Διασυνοριακή Συνεργασία Ο.Τ.Α.: Προγράμματα, 

Πρωτοβουλίες και Πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στη συνάντηση αυτή είχαν 

προσέλθει πολυάριθμες αντιπροσωπείες δημάρχων από την Τουρκία και τη 

Βουλγαρία, ενώ είχαν παραβρεθεί και έλληνες δήμαρχοι της Θράκης.102 Ο σκοπός της 

συνάντησης ήταν η ενημέρωση των δημάρχων και από τις τρεις χώρες για τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης και διασυνοριακής συνεργασίας στα πλαίσια των 

ευρωπαϊκών πολιτικών (εικόνα 3). Στη συνάντηση παρευρίσκονταν ως ομιλητές μέλη 

του πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. από άλλα μέρη της Ελλάδας, ένας 

ευρωβουλευτής και στελέχη εταιρειών μελετών. Οι τελευταίοι φρόντιζαν να 

προσεγγίζουν και να συμμετέχουν στα λίγα μεικτά πηγαδάκια των ελλήνων, 

βουλγάρων και τούρκων αιρετών.  

                                                                                                                                                        

(Shore και Baratieri 2006: 37). Μέσα από τέτοιους λόγους «η Ευρωπαϊκή ιστορία παρουσιάζεται ως μια 
διήγηση όπου η ορθή λογική και η ενότητα θριαμβεύουν επί της διάσπασης και του εθνικισμού- η αποθέωση 
του σχεδίου του Διαφωτισμού». (Shore 2000: 60). 
102 Το συνέδριο συνδυαζόταν και με παράλληλες δραστηριότητες, με χαρακτηριστικότερη το «τριεθνές» 
δείπνο σε γνωστό ξενοδοχείο της Ξάνθης, όπου οι δήμαρχοι αλλά και δεκάδες κάτοικοι της περιοχής είχαν 
την ευκαιρία να γλεντήσουν με φόντο τις σημαίες και των τριών χωρών. 
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Η έγνοια του «πώς θα πάρουν ευρωπαϊκά προγράμματα» ήταν κυρίαρχη μεταξύ 

όλων των συμμετεχόντων στη συνάντηση. Εξάλλου, αυτή την έντονη ενασχόληση με 

την υλική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών ανέδειξε ένας απρόσκλητος ομιλητής. 

Επρόκειτο για έναν εκπρόσωπο του ΛΑ.Ο.Σ. από τον Έβρο, οποίος απευθύνθηκε με 

καταγγελτικό τρόπο στους παριστάμενους έλληνες, τούρκους και βουλγάρους 

δημάρχους. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Τα ερωτήματά μας σχετικά με την 

διασυνοριακή συνεργασία δήμων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολλά και 

αναπάντητα. Το είπαν, το είπε και ο κύριος […] και ο Προεδρεύων προηγουμένως. […] 

Είπαν για Βαρκελώνη, για Βρυξέλλες, για προγράμματα, για πόρους. Μιλάμε δηλαδή 

για λεφτά. […] Εκείνο που έχω να πω και εύχομαι να πετύχουν οι συνεργασίες σας, 

είναι να βρείτε μόνο χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα χαλάλι σας, 

αλλά να μην ανοίγουν κερκόπορτες. [Να μην ανοίγουν] κερκόπορτες σημαίνει ότι τη 

χώρα μου, την πατρίδα μου, που από αρχαιοτάτων χρόνων έχει δώσει και παιδεία και 

μόρφωση και τέχνες και γράμματα, τη σέβομαι […]». Η τοποθέτηση αυτή αναδείκνυε με 

άμεσο τρόπο την «ανεπίσημη» και συνήθως αποσιωπημένη άποψη ότι οι 

διασυνοριακές συνεργασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Θράκη υπαγόταν στη 

λογική της ποικιλότροπης αναζήτησης υλικών πόρων. Αυτή η έγνοια της υλικότητας 

συνδεόταν άμεσα με τις πολιτικές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, 

σε μια μετέπειτα συνομιλία μου με το συγκεκριμένο εκπρόσωπο του ΛΑ.Ο.Σ., ο ίδιος 

χρησιμοποίησε τον ενδεικτικό όρο «ευρωπροσκυνημένοι» για να αναδείξει τη θέση 

υπαγωγής των τοπικών ελίτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα την Ευρώπη. 

Η αντιμετώπισή του ομιλητή του ΛΑ.Ο.Σ. από τους τούρκους και βούλγαρους 

παριστάμενους ήταν αρχικά αμήχανη, ενώ κάποιοι φάνηκαν να δυσαρεστούνται από 

τον ανταγωνιστικό εθνικιστικό λόγο που ανέπτυξε. Αυτό το απρόβλεπτο συμβάν 

δυσαρέστησε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της τουρκικής αντιπροσωπείας, όπως φάνηκε 

από τη σωματική του αντίδραση καθώς σιγά σιγά ο διερμηνέας μετέφραζε τα 

λεγόμενα του εκπροσώπου του ΛΑ.Ο.Σ. Ενδιαφέρουσα ήταν και η αντίδραση των 

ελλήνων διοργανωτών, προεξαρχόντων των τοπικών εκσυγχρονιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι 

οποίοι επιδεικτικά αντιμετώπισαν τον ομιλητή γελώντας μεταξύ τους, με τρόπο ώστε να 

κάνουν κατανοητό στους φιλοξενούμενους –χωρίς τη μεσολάβηση διερμηνείας- ότι δεν 

πρόκειται για κάποιον «σοβαρό», αλλά για κάποιον «γραφικό». Λίγο αργότερα, η 

συνάντηση συνεχίστηκε χωρίς άλλα απρόβλεπτα συμβάντα, αφού είχε αποχωρήσει ο 

εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. Εξάλλου, οι παριστάμενοι είχαν σημαντικότερα ζητήματα με 

τα οποία έπρεπε να ασχοληθούν. 

Η περίπτωση τέτοιων δράσεων και δικτύων διασυνοριακής συνεργασίας δεν 

ήταν μεμονωμένη. Εκτός από το δίκτυο του Παναγιώτη, το ΔΗΜΟΣ, μια αντίστοιχη 



 

 

108 

περίπτωση ήταν και η ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗ, βασικός συντελεστής της οποίας υπήρξε ο 

Κώστας, ο ιδρυτής της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ.103 Η ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗ συσπείρωσε μόνο δήμους του 

Έβρου. Η κοσμοαντίληψη του Κώστα ήταν αντίστοιχη με του Παναγιώτη. Εξάλλου, ο 

Κώστας ήταν και αυτός ένας αναγνωρισμένος τοπικός πρωτοπόρος φορέας των 

πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». 

Ο Κώστας μου περιέγραψε αντίστοιχα πώς ιδρύθηκε η ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗ: «Εμείς 

φτιάξαμε, θυμάμαι τότε, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90,94-95, φτιάξαμε μια 

εταιρεία εδώ με τους δήμους με στόχο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους 

απέναντι από την πλευρά της Αδριανούπολης τους δήμους και του Χασκόβου απ’ την 

άλλη μεριά, φτιάξαμε αυτήν την ευρωπεριοχή που έχει,  Έβρος-Μαρίτσα-Μέριτς που 

την ονομάζουμε, και έχει τρεις περιοχές, δήμους απ’ το Χάσκοβο, δήμους απ’ την 

Αδριανούπολη και δήμους απ’ τον Έβρο.[…] Ε, προσπαθήσαμε λίγο πολύ, παρότι με 

τη Βουλγαρία τα πήγαμε καλύτερα σε σχέση με την Τουρκία, ε, μπορούμε να πούμε ότι, 

τέλος πάντων, σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο[…] τρέξαν τα πράγματα[…] Και το 

INTERREG π.χ. Τουρκία Ελλάδα δε λειτούργησε, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα». 

Οι διασυνοριακές συνεργασίες ήταν αναπόφευκτες κατά τον Κώστα, 

εναρμονιζόμενες με μια γενικότερη αντίληψη υπέρβασης των συνόρων και ανοίγματος 

των αγορών. 

«Το άνοιγμα των συνόρων είναι αναπόφευκτο και χρήσιμο, βοηθάει σε όλα τα 

επίπεδα, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι, τα σύνορα σε άλλες περιοχές είναι ευλογία 

Θεού, αυτές οι ανταλλαγές φέρνουν περισσότερο πλούτο, δίνουν μεγαλύτερη ώθηση 

στην ανάπτυξη, και αυτό είναι το ζητούμενο για όλους μας». 

Όπως και στην περίπτωση του ΔΗΜΟΣ, η προσδοκία των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων λειτούργησε καθοριστικά για τη δημιουργία και αυτού του δικτύου. 

Βεβαίως, τα περισσότερα μέλη τέτοιων δικτύων αρνούνταν ότι ιδρύθηκαν τα δίκτυα επί 

τούτου, καθώς κάτι τέτοιο θεωρούταν «ανήθικο». Ωστόσο, ένα επαγγελματικό στέλεχος 

μιας αναπτυξιακής εταιρείας μου τόνισε ανοιχτά ότι κάποιες φορές χρειάζεται το 

«εναρκτήριο λάκτισμα». «Αν δεν υπάρχουν πόροι τους οποίους μπορείς να διεκδικήσεις 

αφού συνεργαστείς με το γείτονα σου, ποιος ο λόγος ας πούμε να συνεργαστείς;». 

Επομένως, συνέχισε, όταν υπάρχουν χρήματα υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο, είτε αυτά 

τα χρήματα είναι από το LEADER, είτε από το INTERREG, είτε ο,τιδήποτε άλλο. 

                                                      

103 Σε μεγάλο βαθμό, η ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗ γινόταν αντιληπτή προσωποκεντρικά, δηλαδή ως μια ιδιαίτερη 
πρωτοβουλία του Κώστα, όπως άλλωστε και στην περίπτωση του ΔΗΜΟΣ για τον Παναγιώτη. Η μετακίνησή 
του από τη θέση του δημάρχου σε άλλη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης είχε σα συνέπεια η έδρα της 
ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗΣ να μετακινηθεί και να εγκατασταθεί στο νέο τόπο εγκατάστασης του Κώστα.  
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Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η άμεση σύνδεση αυτών των 

δικτύων με την προσδοκία ευρωπαϊκών προγραμμάτων ήταν και ο τρόπος με τον 

οποίο αυτοπεριγράφονταν σε δελτία τύπου ή αντίστοιχα άρθρα και καταχωρήσεις 

στον τοπικό Τύπο. Η επιδίωξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στην προκειμένη μέσα από 

τη θεωρούμενη μεγάλη γκάμα των διασυνοριακών πρωτοβουλιών, ήταν ρητή και 

σαφής.104 Μεγάλη σημασία είχε η ανακοίνωση κάθε φορά εκ μέρους του κάθε δικτύου 

των νέων προγραμμάτων που «κατακτήθηκαν», και κυρίως του μεγέθους του κάθε 

προγράμματος. Η ανακοίνωση του προϋπολογισμού του κάθε προγράμματος 

στόχευε στην αναβάθμιση του κύρους του κάθε δικτύου αλλά και των προσώπων που 

ήταν γνωστό ότι το απαρτίζουν, δηλαδή των δημάρχων ή άλλου είδους αιρετών.105 

Με αυτή την έννοια, οι διασυνοριακές συνεργασίες σταδιακά υπερέβησαν τα 

όρια των τοπικών δικτύων των εκσυγχρονιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αντίθετα, αποτέλεσαν μια 

διαδεδομένη πρακτική μεταξύ πολλών και διάφορων αιρετών. Αντίστοιχη πρωτοβουλία 

με το ΔΗΜΟΣ και την ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗ αποτέλεσε και ένα δίκτυο νομαρχιών από τις τρεις 

γειτονικές χώρες, ενώ πιο πρόσφατα καταγράφηκαν πρωτοβουλίες των δήμων του 

Έβρου με βουλγαρικές περιοχές, δεδομένης της αποτυχίας του ελληνοτουρκικού 

INTERREG.  

Η συνύπαρξη του ΔΗΜΟΣ, της ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗΣ και των άλλων δικτύων  ήταν ένα 

ζήτημα. Αρκετά στελέχη τους τόνιζαν ότι «κακώς μεν», αλλά όντως λειτούργησαν 

ανταγωνιστικά, όπως γινόταν και με τις αναπτυξιακές εταιρείες.  

Ο κάθε συνομιλητής φρόντιζε να υποβαθμίσει τη δράση των ανταγωνιστικών 

δικτύων. Για παράδειγμα σε μια συνομιλία με έναν εκπρόσωπο του διανομαρχιακού 

δικτύου, ανέλαβε να περιγράψει ότι ο ΔΗΜΟΣ ή η ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗ «έχουν να κάνουν 

περισσότερο με πολιτιστικά θέματα και λοιπά, εδώ μιλάμε εμείς πάμε να πιάσουμε την 

οικονομία, κύρια». Η μομφή της ενασχόλησης «με τα πολιτιστικά» παρέπεμπε σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα μικρότερων και ασήμαντων προϋπολογισμών. Ο 

εκπρόσωπος αυτός περιέγραψε με εντυπωσιακές εικόνες τον καθοριστικό ρόλο των 

ελλήνων, βουλγάρων και τούρκων «τεχνοκρατών» οι οποίοι απασχολούνταν στο «δικό» 

                                                      

104 Ένα δίκτυο της τοπικής αυτοδιοίκησης περιέγραφε τη δράση του ως εξής: «[Σ]ε αυτό το πλαίσιο είναι 
ενταγμένη και η εκκίνηση υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά στην προώθηση «έργων 
ελληνοτουρκικού διαλόγου […] Στο σχεδιασμό των δράσεων για το τρέχον έτος περιλαμβάνεται επίσης η 
υποβολή κι άλλων προτάσεων έργων και πρωτοβουλιών συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε 
Τουρκία και Βουλγαρία για τη χρηματοδότησή τους μέσα από άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». (εφ. Γνώμη 17/02/2004). Αντίστοιχα, ένας έλληνας πολιτικός, ύστερα από μια συνάντηση σε πολύ 
καλό κλίμα με τούρκο και βούλγαρο ομόλογό του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «με τη δημιουργία του 
δικτύου αυτού και την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μετά μάλιστα την υπογραφή του 
INTERREG III από την Τουρκία η συνεργασία θα ενδυναμωθεί σε όλους τους τομείς» (εφ. Ελεύθερη Θράκη 
27/02/2004). 
105 Χαρακτηριστική ήταν η ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο εκ μέρους του προέδρου ενός τέτοιου δικτύου ότι 
επετεύχθη η έγκριση μιας διασυνοριακής δράσης, με τίτλο «170.000 ευρώ στο Δίκτυο» (εφ. Ελεύθερη Θράκη 
05/07/2006). 
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του δίκτυο και οι οποίοι δούλευαν πάνω σε μια σειρά από «μεγάλα» διασυνοριακά 

ευρωπαϊκά διασυνοριακά προγράμματα. Αντίστοιχα, ένα στέλεχος μιας άλλης 

διασυνοριακής πρωτοβουλίας σημείωνε ότι τα παλιότερα δίκτυα όπως ο ΔΗΜΟΣ ή η 

ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗ ήταν σε κάποιο βαθμό ξεπερασμένα. «Αυτά τα δίκτυα χρειαζόντουσαν 

πριν από δέκα χρόνια, ενώ πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης». Ήταν από τη φύση τους 

περιορισμένα να «κάνουν κάνα προγραμματάκι», ενώ επιπλέον δεν ήταν εξίσου καλά 

προετοιμασμένα να συνεργαστούν με τη βουλγαρική πλευρά, καθώς είχαν αναλωθεί 

σε μεγάλο βαθμό σε απόπειρες συνεργασίας με την τουρκική πλευρά. 

Γενικότερα, οι διασυνοριακές συνεργασίες και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

προγράμματα φαινόταν να αποτελούν κοινό διακύβευμα. Ένα στέλεχος μιας τέτοιας 

διασυνοριακής πρωτοβουλίας μου επισήμανε τον ανταγωνισμό και τη σύγχυση που 

προέκυπτε από την ύπαρξη πολλών δικτύων. 

«Είναι αδυναμία που έχουμε… Δηλαδή και τους Βούλγαρους τους μπερδεύει. 

Δηλαδή, θα ερχόταν άλλη μια ένωση δήμων ας το πούμε, να υπογράψει […] 

φοβήθηκε, τέλος πάντων, […] Επειδή αυτοί συμμετέχουν σε ένα άλλο δίκτυο, το δίκτυο 

ΔΗΜΟΣ[…] Και νομίσαν ότι είναι σε αντιπαράθεση. Όπως παλιά, ας το πούμε, η όλη 

ιστορία αυτή, νομίζαν ότι είναι σε αντίθεση με την ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗ που υπήρχε.[…] 

Κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει [ανταγωνισμός ανάμεσα στα δίκτυα]. Αν υπάρχει, είναι 

περισσότερο όχι ανταγωνιστική, τι να πω, είναι ζήτημα φιλοδοξιών, είναι ζήτημα 

επικοινωνιακό; Δηλαδή σ’ αυτό το στυλ, όχι γιατί κάνεις κι εσύ, να’ χω εγώ μόνο. 

Δηλαδή κανονικά έχει χώρο για όλους». 

Η «ευρωγνωσία» ως εξαγώγιμο προϊόν 

Οι σχέσεις μεταξύ των διασυνοριακών εταίρων είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα για την 

κατανόηση της ιδιαίτερης λειτουργίας του γνωσιακού κεφαλαίου που συνδέεται με τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές, δηλαδή την «ευρωγνωσία». Όπως φάνηκε από τα παραδείγματα 

των δικτύων διασυνοριακής συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δράσεις 

ενημέρωσης των «μη ευρωπαίων» συνεργατών συνέτειναν στη συμβολική αναβάθμιση 

των «ήδη ευρωπαίων» που κατείχαν τη γνώση, την εμπειρία και τις διασυνδέσεις. 

Μέσα από την έρευνα πεδίου και την εθνογραφική παρατήρηση διασυνοριακών 

συνεργασιών, στάθηκε δυνατό να καταγράψω στοιχεία μιας σχέσης ανισότητας 

μεταξύ των ελλήνων και των βούλγαρων συμμετεχόντων. Αυτή η ανισότητα 

τροφοδοτούταν από τη διαφορετική σχέση του κάθε εθνικού πληθυσμού με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Για ένα μεγάλο μέρος της περιόδου κατά την 

οποία διεξήγαγα την επιτόπια έρευνα, η Βουλγαρία ακόμα δεν αποτελούσε μέλος της 

Ε.Ε. Επρόκειτο να γίνει μέλος της Ε.Ε. το 2007, και η προσμονή ήταν έκδηλη σε Έλληνες 
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και Βούλγαρους. Ήταν φανερή σε διάφορες περιστάσεις η διαφορετική σχέση και 

εμπειρία Ελλήνων και Βουλγάρων απέναντι στα ευρωπαϊκά πράγματα. Σε πολλές 

περιπτώσεις διατυπώθηκε από έλληνες εργαζόμενους σε αναπτυξιακές εταιρείες ή 

διασυνοριακά δίκτυα ότι οι Βούλγαροι «προσπαθούσαν να μάθουν». Ένα 

επαγγελματικό στέλεχος της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ μου είχε αναφέρει ότι την ίδια περίοδο που 

διεξήγαγα την έρευνά μου, δηλαδή το 2006, είχαν έρθει εκπρόσωποι από 8 δήμους της 

Βουλγαρίας για να ξεναγηθούν και να ενημερωθούν πως λειτουργούσε αυτή η 

αναπτυξιακή εταιρεία. Ήθελαν να μάθουν «αυτά που ρωτάτε κι εσείς», ώστε να 

φτιάξουν μια αντίστοιχη «δομή» γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν απαραίτητο στο επερχόμενο 

«Δ’ Κ.Π.Σ.».  

Αντίστοιχα, στην υπογραφή της διασυνοριακής συμφωνίας μεταξύ δήμων του 

Έβρου και βουλγαρικών περιοχών το 2006 στην Αλεξανδρούπολη, ήταν εμφανής αυτή 

η προσμονή των Βουλγάρων να γίνουν ισότιμοι κοινωνοί των πολιτικών και των 

πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επικεφαλής της βουλγαρικής αντιπροσωπείας είχε 

τονίσει ότι «εκτός από πρωτόκολλο συνεργασίας και αδελφοποίησης έχουμε και έτοιμο 

πρότζεκτ». Ήταν εξάλλου μεγάλη «επιτυχία» της κοινής προσπάθειας η πρόσφατη 

χρηματοδότηση ενός έργου INTERREG III. Από την άλλη, ένας βούλγαρος εκπρόσωπος 

διηγήθηκε, με αρκετή ειλικρίνεια, την πρώτη του εμπειρία με τις ευρωπαϊκές πολιτικές 

μέσω της ελληνικής εμπειρίας. Θυμήθηκε με πόση πίκρα είχε δει τι είχαν καταφέρει οι 

Έλληνες, σε αντίθεση με τους ίδιους που ήταν σε δυσχερή θέση. Από εκεί, σύμφωνα με 

αυτόν, προέκυπτε και η σημασία των «πρότζεκτ». Η υπογραφή της συνεργασίας εκείνη 

τη μέρα είχε τη σημασία της «εξίσωσης» και της ανάπτυξης σχέσεων σεβασμού και 

συνεργασίας, εν αναμονή και της πλήρους ένταξης της Βουλγαρίας 6 μήνες 

αργότερα. Ο Βούλγαρος εκπρόσωπος το τόνισε αυτό: «Τώρα, από μικροί αδερφοί 

είμαστε partners». 

Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία αποτυπώθηκε αυτή η άνιση 

σχέση προς τα ευρωπαϊκά προτάγματα, ήταν η παρέμβαση του μάνατζερ Βασίλη σε 

μια πολυθεματική διημερίδα στην Αδριανούπολη το καλοκαίρι του 2008. Η διημερίδα 

είχε γενικότερο θέμα την «ευρωπαϊκή διάσταση» των δυο πλευρών του Έβρου. Ο 

Βασίλης κλήθηκε να αναπτύξει από βήματος μια σειρά ζητημάτων ως γνώστης των 

πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», αλλά και άλλων ζητημάτων, όπως της 

«κοινωνίας των πολιτών», της «νεωτερικότητας», κτλ. Στη συνέχεια ωστόσο, η ροή της 

κουβέντας έκανε το Βασίλη να ξανατοποθετηθεί, πλέον από τα έδρανα του 

αμφιθεάτρου. Αρχικά παρατήρησε έντονα, σχεδόν μαλώνοντας, στην τουρκάλα 

εκπρόσωπο του υπεύθυνου τουρκικού φορέα που θα διαχειριζόταν το INTERREG ότι 

δεν ανέφερε την ξεκάθαρη υπαιτιότητα της τουρκικής πλευράς στην αποτυχία του 



 

 

112 

προγράμματος. Πολύ πιο σημαντική όμως ήταν η συνολικότερη τοποθέτηση του 

Βασίλη προς το σύνολο του ακροατηρίου, Τούρκων και Ελλήνων παρόντων, όσον 

αφορούσε στις πρόσφατες υπαναχωρήσεις της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή της πορεία. 

Με την αυτοπεποίθηση ενός πραγματικού φορέα της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», ο 

Βασίλης διατύπωσε έναν έντονα εξελικτικό λόγο που έθετε στους Τούρκους 

παριστάμενους το δίλημμα αν θα ακολουθούσαν το δρόμο της ανάπτυξης και της 

προόδου, δηλαδή «το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως είχε ήδη κάνει η Ελλάδα, 

ή αν θα επιλέγανε την οπισθοδρόμηση που συνεπαγόταν η μη συμμετοχή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίλημμα «Ευρώπη ή βαρβαρότητα» που έθεσε ο Βασίλης δεν 

ήταν άλλωστε αποκομμένο από τη γενικότερη νεοφιλελεύθερη κοσμοαντίληψή του, 

καθώς, όπως προσέθεσε, πάντα «η οικονομία είναι αυτή που διασφάλιζε την ειρήνη». 

A.4.3 Πέρα  από την «πολιτική»: το παράδειγμα των πολιτιστικών 

συλλόγων στον Έβρο 

Ο αντίκτυπος των νέων υπερτοπικών πολιτικών δεν περιορίστηκε μόνο στις πολιτικές 

δράσεις. Αντίθετα, φάνηκε να διατρέχει το σύνολο των αναγνωρισμένων δημόσιων 

δράσεων στην τοπική κοινωνία. Η έννοια του «προγράμματος», καθώς και το 

αντίστοιχο νέο λεξιλόγιο, όπως «καλές πρακτικές», «διαφάνεια», «ανταγωνιστικότητα» 

και «απορρόφηση»,106 αποτέλεσαν «μεταφορές κινητοποίησης (mobilizing metaphors)» 

(Shore και Wright 1997: 20) των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», στο 

βαθμό που διαδόθηκαν πέρα από τη «στενά» νοούμενη πολιτική δράση. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή αυτή η διάχυση και γενίκευση των ιδεών, των 

πολιτικών και των συγκεκριμένων πρακτικών που συνδέονταν με την «Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση», θα επικεντρωθώ στο παράδειγμα των πολιτιστικών συλλόγων. Στην 

περίπτωση του Έβρου, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι δράσεις τους είναι ένα χρήσιμο 

παράδειγμα για την ανάδειξη των πρόσφατων αλλαγών στις ευρύτερες δημόσιες 

δράσεις. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούσαν συλλογικότητες που είχαν έντονη 

δημόσια παρουσία, όπως φάνηκε και από το παράδειγμα των Παγκοσμίων Συνεδρίων 

Θρακών, έστω από μια εξαρτημένη σχέση προς το πολιτικό κατεστημένο.  

Η δράση τους έφερε κάποια χαρακτηριστικά που τη διέκριναν από τις στενά 

νοούμενες πολιτικές ή οικονομικές δράσεις. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι 

πολιτιστικοί σύλλογοι συγκροτούνταν ως μια νεωτερική μορφή συλλογικής 

                                                      

106 Αυτό το λεξιλόγιο αναδείκνυε, μεταξύ άλλων τη νεοφιλελεύθερη διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών των 
τελευταίων 15 χρόνων, στο βαθμό που αυτές αναπαρήγαγαν τη συνολικότερη λογική της «οικονομικής 
λογοδοσίας (accountability» και της «κουλτούρας του οικονομικού ελέγχου (audit culture)»  (Shore και 
Wright 1997, Shore και Wright 2000, Gefou-Madianou 2000). 
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οργάνωσης με συγκεκριμένες αστικές καταβολές, η οποία ήταν αναπόσπαστα 

συνδεδεμένη με την ανάδυση του ελληνικού εθνικισμού και της τοπικής δημόσιας 

σφαίρας. Ήδη από το 19ο αιώνα, η διαμόρφωση εθνικών κινημάτων στα Βαλκάνια είχε 

προσδώσει στον «πολιτισμό» μια σαφή πολιτική διάσταση, σε αντίθεση με τα millet της 

οθωμανικής περιόδου, όπου ο πολιτισμός δεν κατείχε αντίστοιχη σημασία 

(Agelopoulos 2000: 142).107 

Επιπρόσθετα, ο «πολιτισμός» ερμηνευόταν παραδοσιακά από τους ίδιους τους 

φορείς του ως ένα ιδιαίτερο πεδίο δράσεων, με διαφορετική λογική από την πολιτική 

δράση, και, ακόμα περισσότερο, από την οικονομία. Μια χαρακτηριστική ιδιότητα στο 

σύνολο σχεδόν των πολιτιστικών δράσεων ήταν η θεωρούμενη «ανιδιοτελής» και «μη 

οικονομική» λογική τους, η ένταξή τους δηλαδή σε μια τοπική «οικονομία των 

συμβολικών αγαθών» (Bourdieu 2000β).  

Ο ιδιαίτερος «πατριωτικός» και «μη οικονομικός» χαρακτήρας των πολιτιστικών 

δράσεων, όπως θα φανεί παρακάτω, έχει μπει σε μια διαδικασία προσαρμογής στις 

νέες πολιτικές που διατρέχουν την τοπική δημόσια σφαίρα. Οι πολιτικές της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και οι παρεπόμενες πολιτικές διασυνοριακότητας και 

νεοφιλελευθερισμού αποτυπώθηκαν σε μια σειρά ανταγωνισμούς και συμβιβασμούς 

σε αυτή τη σφαίρα. 

Η εθνική διάσταση της πολιτιστικής δράσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

Η πατριωτική διάσταση της τοπικής κατηγορίας «πολιτισμός» έλαβε μεγάλη ορατότητα 

κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, οπότε η φιλελευθεροποίηση των πολιτικών και 

πολιτιστικών δράσεων στη Θράκη συνέπεσε με την  επιδείνωση των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και τις επακόλουθες 

ελληνοτουρκικές κρίσεις το 1976 και το 1987.  

Η περίοδος αυτή σηματοδοτούσε τη διάδοση του ανταγωνιστικού εθνικιστικού 

λόγου μεταξύ των πλειονοτικών Θρακιωτών (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση). Ο λόγος των 

πλειονοτικών συλλόγων επαναπροσδιορίστηκε και πολλαπλασιάστηκαν οι αναφορές 

στην Τουρκία. Οι παλιοί σύλλογοι ξεκίνησαν να ασχολούνται με τα εθνικά ζητήματα, 

ενώ πολλοί σύλλογοι ιδρύθηκαν γι’ αυτόν το σκοπό και μόνο. Σε κάθε περίπτωση, η 

έξαρση του λεγόμενου «εθνικού προβλήματος», λόγω Κύπρου, Μακεδονικού, κ.α., 

συνοδευόταν από την ίδρυση τέτοιων συλλόγων (Τσιμπιρίδου 1995: 159). Βέβαια, οι 

                                                      

107 Αναφορικά με την ιστορική συγκρότηση των πολιτιστικών δράσεων στον Έβρο και τη Θράκη έχω 
ασχοληθεί σε προηγούμενη μελέτη μου (Γκιντίδης 2009). 
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σύλλογοι με πρόταγμα το νέο εθνικό προσανατολισμό είχαν διαφορετικές καταβολές  

και συνδέονταν με διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 άρχισαν να ιδρύονται πολλοί σύλλογοι 

με σημείο αναφοράς την τοπική «θρακική» ή «θρακιώτικη ταυτότητα». Συνομιλητές από 

το χώρο των πολιτιστικών συλλόγων αναφέρθηκαν σε εκείνη την περίοδο ως «Θρακική 

Αναγέννηση», με αποκορύφωμα τη διοργάνωση των πρώτων Παγκοσμίων Συνεδρίων 

Θρακών το 1993 και 1994. Για πολλούς από αυτούς τους συλλόγους, είχε ιδιαίτερη 

σημασία η καταγγελία της αδιαφορίας του κεντρικού κράτους. Η δεκαετία του 1980 

σηματοδοτούσε, μαζί με την άνοδο του ανταγωνιστικού εθνικισμού, την 

επαναδιαπραγμάτευση από τους Θρακιώτες της προβληματικής σχέσης τους με το 

κεντρικό κράτος μέσω της ρητορικής κατά του «κράτους των Αθηνών» (Τσιμπιρίδου 

2004, υπό έκδοση).  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ιδρύθηκε στον Έβρο ένα δευτεροβάθμιο όργανο 

πολιτιστικών συλλόγων. Σκοπός του ήταν ο συντονισμός της δράσης των συλλόγων 

πάνω σε μια βάση πατριωτισμού και εθνικής εγρήγορσης. Επρόκειτο για την 

Ομοσπονδία Πολιτισμού Έβρου (Ο.Π.Ε.) που ουσιαστικά δημιουργήθηκε το 1992 και 

επίσημα το 1994. Συντελεστές στη δημιουργία της Ο.Π.Ε. υπήρξαν οι εκπρόσωποι ήδη 

υφιστάμενων συλλόγων της Αλεξανδρούπολης.  

Μέσα από τις συζητήσεις με ιδρυτικά μέλη της Ο.Π.Ε., αλλά και μέσα από την 

έρευνα στο αρχείο της, έγινε κατανοητό ότι οι λόγοι και το πλαίσιο ίδρυσης της Ο.Π.Ε. 

ήταν ξεκάθαρα «εθνικά». Η Ο.Π.Ε. δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε 

μια συγκυρία κατά την οποία ο ανταγωνιστικός εθνικισμός της Μεταπολίτευσης 

κορυφώθηκε, με τη μορφή των συλλαλητηρίων υπέρ της Μακεδονίας, αλλά και τη 

δραστηριοποίηση πλειονοτικών συλλόγων για την απαγόρευση της λειτουργίας των 

επονομαζόμενων «τουρκικών» πολιτιστικών συλλόγων. Λίγο καιρό μετά την ίδρυση της 

Ο.Π.Ε. εξάλλου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών στις Φέρες, το 

καλοκαίρι του 1994. Όλη αυτή η εθνικιστική κινητοποίηση συνέπιπτε και με την 

κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη. Πιο 

συγκεκριμένα, τέθηκε στην τοπική κοινωνία το ερώτημα για τη στάση που θα έπρεπε να 

κρατήσουν οι Εβρίτες απέναντι στη νέα μη-σοσιαλιστική Βουλγαρία. 

Αρχικά, οι σύλλογοι που ίδρυσαν την Ο.Π.Ε. ήταν 20 και προέρχονταν όλοι από 

την Αλεξανδρούπολη.108 Αυτοί οι σύλλογοι είχαν διάφορες θεματικές δράσης. Μόνο 

δύο σύλλογοι ήταν ανοιχτά προσανατολισμένοι στα εθνικά ζητήματα. Πολλοί ήταν 

                                                      

108 Ένα ζήτημα που προέκυπτε συχνά κατά την έρευνα πεδίου ήταν η κομματική τοποθέτηση των 
πρωτεργατών της Ο.Π.Ε. Αν και η συμμετοχή προσώπων προσκείμενων στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν άργησε να έρθει, 
κάποιοι συνομιλητές διατύπωσαν την άποψη ότι αυτοί που ξεκίνησαν την Ο.Π.Ε. ήταν «συντηρητικοί». 
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σύλλογοι κοινής εθνοτικής ή τοπικής καταγωγής, ειδικά από το βόρειο Έβρο. Επίσης, 

συμμετείχαν φιλανθρωπικοί και καλλιτεχνικοί σύλλογοι, πολλοί από τους οποίους ήταν 

οι γνωστοί αστικοί σύλλογοι της πόλης. Η εμπλοκή των γνωστών και κατεστημένων 

συλλόγων της πόλης σε αυτήν τη διαδικασία μαρτυρούσε τη δυναμική του 

ανταγωνιστικού εθνικισμού κατά την περίοδο εκείνη. 

Ένα μεγάλο μέρος των μελών αυτών των συλλόγων ήταν ηλικιωμένοι και 

ηλικιωμένες, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδίως εκπαιδευτικοί –- ενεργοί ή συνταξιούχοι.109  

Η Ομοσπονδία φαινόταν ότι είχε ως βασική μέριμνα το συντονισμό των 

συλλόγων στην αντιμετώπιση των λεγόμενων «εθνικών κινδύνων». Η πατριωτική 

διάσταση της Ο.Π.Ε. αναδείχθηκε καταρχάς από τις πρώτες επαφές της με τις τοπικές 

και εθνικές αρχές. Σε αυτές τις επαφές αποτυπωνόταν ταυτόχρονα και η παραδοσιακή 

σχέση υλικής και συμβολικής εξάρτησης των πολιτιστικών συλλόγων από την πολιτική 

εξουσία. Οι ίδιοι οι πολιτικοί συμβούλεψαν το τότε Συντονιστικό συλλόγων να λάβει 

νομική μορφή και να συγκροτηθεί σε Ομοσπονδία. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση 

καταδεικνύεται από τα ενημερωτικά σημειώματα των πιο δραστήριων μελών προς τη 

συνέλευση του Συντονιστικού, στα οποία περιγράφονταν οι πρώτες επαφές με 

τοπικούς και εθνικούς πολιτικούς φορείς το Νοέμβριο του 1992. Έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον οι εκάστοτε συστάσεις των πολιτικών για το πώς να δράσουν οι σύλλογοι. 

Επίσης, κατά τα πρότυπα του «Μακεδονικού» ζητήματος, είχε αρχίσει να τίθεται και το 

λεγόμενο «Θρακικό».  

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ των συλλόγων και των τοπικών 

αρχών, δηλαδή του νομάρχη, του μητροπολίτη, του στρατηγού, του δημάρχου και 

βουλευτών, στις 1/11/1992, ο εκπρόσωπος του κεντρικού κράτους, δηλαδή ο 

διορισμένος νομάρχης, συμβούλεψε τους συλλόγους να κινηθούν με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο: 

«Επ’ ουδενί ν’ ανακοινωθεί θέμα με Βουλγαρία, δε μπορούμε όμως να 

εφυσηχάζουμε. Πρόταση α) να βγει συντονιστικό όργανο του συλλόγου που με τη 

βοήθεια της Νομαρχίας να ενεργήσει β) Να ξυπνήσουμε την Αθήνα όλοι μονιασμένοι 

χωρίς κομματική αντιπαράθεση». 

                                                      

109 Οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι ως επί το πλείστον, στελέχωναν παραδοσιακά τους αστικούς πολιτιστικούς 
συλλόγους στη Θράκη- ακόμα και πριν από την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα (Γκιντίδης 2009). Η δράση 
των εκπαιδευτικών φέρει τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης της «οικονομίας των συμβολικών αγαθών». Σε 
μεγάλο βαθμό αναγνωρίζονται και αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως «πνευματικοί άνθρωποι». Ούτως ή 
άλλως, οι δυνατότητές τους να συμμετάσχουν στην οικονομία των υλικών αγαθών, στην «αγορά», είναι 
περιορισμένες. Μια αντίστοιχη προβληματική σχέση με την οικονομία της αγοράς εντοπίζεται και σε άλλες 
χαρακτηριστικές κατηγορίες συμμετεχόντων στους συλλόγους, όπως για παράδειγμα είναι οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, οι γυναίκες, οι συνταξιούχοι, κ.α. Να σημειωθεί η ιδιαίτερη σχέση των δασκάλων με τον ελληνικό 
εθνικισμό, ειδικά σε μια ακριτική περιοχή όπως η Θράκη, γεγονός που συνδέεται πρώτα απ’ όλα με τον 
ανταγωνιστικό εθνικιστικό προσανατολισμό της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης . 



 

 

116 

Επιπρόσθετα, ο -άτυπος ακόμα- πρόεδρος της Ο.Π.Ε. ενημέρωνε για την ειδική 

συνάντηση του με τον τότε υπουργό Μακεδονίας-Θράκης. 

«Αγαπητοί φίλοι, Σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες μας μετά τη συνάντηση με 

τους βουλευτές και τις αρχές του νομού. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου παρουσιαστήκαμε 

στον υπουργό Μακ. Θράκης που είχε επισκεφτεί την πόλη μας. Άκουσε με προσοχή τα 

όσα του εκθέσαμε και συνέστησε την ανάγκη η ένωση των Συλλόγων ν’ αποκτήσει 

νομική υπόσταση (ίδρυση με καταστατικό) για να μπορέσει να μας ενισχύσει και 

οικονομικά στις προσπάθειές μας να δοθεί περισσότερη σημασία στη Θράκη και την 

ιστορία της. Συμφώνησε μαζί μας ότι το «Θρακολογικό» είναι σπουδαιότερο από το 

«Μακεδονικό»». 

Κατά την πρώτη περίοδο ίδρυσής της, οι αναπαραστάσεις που κυριαρχούσαν 

στη δράση και το λόγο της Ομοσπονδίας και των εμπλεκόμενων κοινωνικών 

υποκειμένων ήταν κατεξοχήν «πατριωτικές».110 Το σύνολο των δράσεων της κινούταν 

στην κατεύθυνση της «πατριωτικής ευαισθητοποίησης» της τοπικής κοινωνίας και του 

πολιτικού κόσμου.111  

Η Ομοσπονδία ήταν εναρμονισμένη με την ευρύτερη εξωτερική πολιτική του 

ελληνικού κράτους. Την ίδια στιγμή, η σχέση προς την πολιτική εξουσία γινόταν 

αντιληπτή σαν ένα μέρος της ευρύτερης οικονομίας των «καλών προθέσεων»: το 

κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση και κάποιοι ιδιώτες ενίσχυαν αφιλοκερδώς τις δράσεις 

της Ομοσπονδίας και μεμονωμένων συλλόγων στη λογική του «δώρου». Αυτές οι  

χορηγίες αναδείκνυαν την πρόσληψη του πολιτισμού ως ενός πεδίου δράσεων, όπου 

το υλικό κεφάλαιο μπορούσε να μετασχηματιστεί σε κύρος, αναγνώριση και 

«πατριωτικό» συμβολικό κεφάλαιο. 

Η ενασχόληση με τα εθνικά ζητήματα κατά την περίοδο εκείνη σήμαινε για τα 

μέλη της Ο.Π.Ε. ότι έπρεπε να αποκρουστεί η όποια βουλγαρική απειλή όσον 

αφορούσε στην «ελληνικότητα» των αρχαίων Θρακών, ότι έπρεπε να δουλέψουν πάνω 

σε ιστορικά και πολιτιστικά ζητήματα, κτλ. Η Τουρκία παρέμενε μια «εθνική απειλή», αλλά 

ταυτόχρονα, μέσα στη συγκυρία του «Μακεδονικού» και του «Θρακικού» ζητήματος, η 

«από Βορρά» απειλή φάνταζε εξίσου επίκαιρη, ειδικά δεδομένου ότι προσέφερε στους 

                                                      

110 Πέρα από τις παραπάνω δράσεις, η Ομοσπονδία επίσης προωθούσε την καθιέρωση της τοπικής 
επετείου για την εθνική απελευθέρωση του Έβρου, μοίραζε σε συλλόγους βιβλία με τίτλους όπως «Η Σκιά της 
Άγκυρας πάνω στην Ελληνική Θράκη» ή διαμαρτυρόταν προς το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για την 
έλλειψη αναφοράς στη Θράκη στους χάρτες του. Η έκφραση «πατριωτικοί χαιρετισμοί» που 
χρησιμοποιήθηκε σε μια επιστολή προς ένα σύλλογο Εβριτών της Αθήνας μαρτυρούσε αυτή τη 
συγκεκριμένη διάθεση. 
111Αυτό προκύπτει από τον απολογισμό και τον προγραμματισμό της δράσης της Ο.Π.Ε. κατά την περίοδο 
1994-5. 
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ντόπιους «ιστοριοδίφες» την ευκαιρία να επιδεικνύουν και να εξασκούν τις ιστορικές και 

λαογραφικές τους γνώσεις εναντίον της «βουλγαρικής προπαγάνδας».112  

Σε μια ομιλία που απευθυνόταν προς τον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, 

Μιλτιάδη Έβερτ, κατά την επίσκεψή του στον Έβρο τον Ιανουάριο του 1994, ο 

εκπρόσωπος της Ο.Π.Ε. τόνιζε τον κίνδυνο από τη βουλγαρική πλευρά. 

«Εκτεθειμένη στον ορατό εξ Ανατολών κίνδυνο και στον μελλοντικά διαφαινόμενο 

από την αυξητική τάση της μειονότητας, [η Θράκη] αντιμετωπίζει τον ακόμα 

μεγαλύτερο κίνδυνο από την αδιαφορία του Αθηναϊκού κέντρου. Ελπίζουμε ότι η εδώ 

παρουσία σας θα συντελέσει στην κατανόηση των ιδιότυπων προβλημάτων της 

περιοχής μας έτσι ώστε αυτά να βρουν το δρόμο της επίλυσής τους. Ένα ιδιότυπο 

πρόβλημα της περιοχής άγνωστο στο ευρύ κοινό, και πιθανόν και σε σας είναι ο 

υφέρπων από το Βορρά κίνδυνος που μπορεί μελλοντικά να δημιουργήσει για τη χώρα 

μας ζήτημα παρόμοιο με το Μακεδονικό […] Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος σε λίγα χρόνια, οι 

όροι Θράκη, Θρακικός να έχει για τη διεθνή κοινή γνώμη κάτι ανάλογο με τον όρο 

«Μακεδονία-Μακεδονικός» που υπονοεί μια εθνική οντότητα τελείως διαφορετική από 

την πραγματική».  

Η επισήμανση του κινδύνου αυτού κατέληγε σε αιτήματα όπως η οικονομική και 

πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής, αλλά και η δημιουργία ιδρυμάτων και φορέων 

κατά τα πρότυπα του Μακεδονικού ζητήματος.113  

Η Ο.Π.Ε. άρχισε να αποτελεί σταδιακά μια βασική συνισταμένη της τοπικής 

δημόσιας σφαίρας. Το 1994 αναγνωρίστηκε επίσημα από το τοπικό Πρωτοδικείο και 

καταγράφηκε ως σωματείο στο βιβλίο σωματείων. Μάλιστα, στη λογοδοσία του Δ.Σ. 

της Ο.Π.Ε. στις 13/07/1994 αναφερόταν ότι «[η] απεργία των δικηγόρων δημιούργησε 

κι άλλη καθυστέρηση που υπερπηδήθηκε αρκετά από το ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος 

ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την υποβολή του καταστατικού γι’ αναγνώρισή του λόγω της 

σπουδαιότητάς του». Πέρα από την εθνική δράση ενάντια στην βουλγαρική και 

τουρκική επεκτατικότητα, τα ενδιαφέροντα της Ομοσπονδίας στρέφονταν και σε 

διάφορους σκοπούς υπέρ του «καλού» της τοπικής κοινωνίας.114 Επιπλέον, συμμετείχε 

                                                      

112 Εξάλλου, σε αντίθεση με τους κατοίκους του βορείου Έβρου, όπου είχε επιβληθεί Γερμανική κατοχή κατά το 
Β’ Π.Π., οι κάτοικοι του νοτίου Έβρου, θυμόταν ή είχαν διδαχθεί τη βουλγαρική Κατοχή σαν ιδιαίτερα σκληρή 
και «ανθελληνική». Τέλος, ο «από Βορρά κίνδυνος» ήταν μια παραδοσιακή συνισταμένη των εθνικοφρόνων 
για πολλές δεκαετίες. 
113 Την ίδια ομιλία ετοίμασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας για την επίσκεψη του προέδρου της ΠΟΛ.ΑΝ. 
Αντώνη Σαμαρά στον Έβρο, κατά τον Απρίλιο του 1995. Η επισήμανση του από Βορρά κινδύνου, πέραν του 
εμφανούς τουρκικού κινδύνου συνέχιζε να απασχολεί την Ομοσπονδία.  
114 Χαρακτηριστική ήταν η συστράτευση της Ομοσπονδίας με άλλους τοπικούς φορείς στο ζήτημα της 
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ορισμός της Κομοτηνής ως διοικητικής έδρας της 
υπερνομαρχίας Ροδόπης Έβρου προκάλεσε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες στον Έβρο, και κυρίως στην 
Αλεξανδρούπολη. Η Ομοσπονδία πρωτοστάτησε στην υπεράσπιση της τοπικής κοινωνίας, σε συνεργασία 
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στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών στις Φέρες τον Αύγουστο του 

1994, αφού πρώτα είχε διοργανώσει και μια προσυνεδριακή ημερίδα στις 29 Μαΐου 

1994. 

«Οι καιροί αλλάζουν» 

Αμέσως μετά την πρώτη περίοδο της ίδρυσής της, η Ομοσπονδία άρχισε να αποτελεί 

ουσιαστικά το συλλογικό όργανο των πολιτιστικών συλλόγων του Έβρου. Με αυτή την 

έννοια, άρχισε να προσελκύει νέους συλλόγους, από διάφορα αστικά κέντρα και από 

την ύπαιθρο, και μάλιστα από το Βόρειο Έβρο. Αυτή η προσέλευση νέων συλλόγων 

σήμανε και την αλλαγή του αρχικού «συντηρητικού» και «αστικού» χαρακτήρα της 

Ομοσπονδίας, καθώς πολλοί νεοεισερχόμενοι έφεραν τις καταβολές της λεγόμενης 

αριστερής «Πολιτιστικής Έκρηξης» της Μεταπολίτευσης, δηλαδή τη συνειδητή εμπλοκή 

πολιτικών δυνάμεων όπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το Κ.Κ.Ε. στις πολιτιστικές δράσεις 

(Μπασκόζος 1993, Γκιντίδης 2009). Ταυτόχρονα με την εγγραφή νέων συλλόγων, 

άρχισαν να συμμετέχουν στις δράσεις και στα διοικητικά της Ομοσπονδίας καινούργια 

μέλη, πολλά από τα οποία ήταν νεαρότερα από τους ιδρυτές της. Κάποια από αυτά τα 

μέλη διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία της Ομοσπονδίας. 

Βεβαίως, πέρα από την ηλικιακή συνάφεια ή την πιο ενεργή συμμετοχή, αυτά τα 

νέα μέλη έφεραν διαφορετικές καταβολές, προσδοκίες και δυνατότητες. Κάποιοι 

στόχευαν σε μια «εκσυγχρονισμένη» εκδοχή πολιτιστικής δράσης, ενώ κάποιοι άλλοι σε 

μια πιο ριζοσπαστική πατριωτική κινητοποίηση. Στην πορεία, αυτή η «κοινότητα ηλικίας» 

έδειξε τα όρια της, καθώς αυτή η νέα γενιά μελών διασπάστηκε σε ανταγωνιστικά 

κομμάτια και στρατηγικές. 

Μέσα από την έρευνα στο αρχείο της Ομοσπονδίας, γίνεται φανερό ότι τα νέα 

και νεαρά μέλη της Ομοσπονδίας κινητοποίησαν μια σειρά αλλαγές, καθώς μάλιστα 

διαδέχτηκαν τους ιδρυτές στη διοίκησή της το 1996. Ένα βασικό σημείο στο οποίο 

συνέκλιναν τα νέα μέλη ήταν η διεύρυνση των δράσεων της Ομοσπονδίας πέρα από 

την κλασική «πατριωτική ευαισθητοποίηση».  

Καθοριστική ήταν βεβαίως η συμμετοχή στην Ομοσπονδία του μάνατζερ και 

τεχνοκράτη Βασίλη, ο οποίος αποτελούσε ένα από αυτά τα νεαρά καινούργια μέλη. 

Παράλληλα, ο Βασίλης ασχολούταν επαγγελματικά με τον πολιτισμό και ήταν ένα από 

τα αυτοαποκαλούμενα «πολιτιστικά στελέχη» ή «επαγγελματίες του πολιτισμού» που 

προέκυψαν ανά την Ελλάδα μέσα από την «Πολιτιστική Έκρηξη» και απασχολήθηκαν σε 

                                                                                                                                                        

με τοπικούς αιρετούς, την τοπική εκκλησία, κ.α. Ταυτόχρονα, ήδη από την πρώτη περίοδο επίσημης 
λειτουργίας της, η Ο.Π.Ε. καθιερώθηκε να εκπροσωπείται ως «κοινωνικός φορέας» σε διάφορες επιτροπές 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα σε επιτροπές τουρισμού, πολιτισμού, κτλ. 
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πασοκικούς δήμους κυρίως, από τη δεκαετία του 1980. Στην πορεία ζωής του Βασίλη, ο 

οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως «πολιτιστικός μάνατζερ», αποτυπωνόταν αυτή η 

επαγγελματοποίηση της πολιτιστικής δράσης. Επιπρόσθετα, όπως ήδη περιγράφηκε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο Βασίλης ήταν από τους πρώτους τεχνοκράτες στον 

Έβρο που ασχολήθηκαν με τα ευρωπαϊκά και διασυνοριακά προγράμματα. Η εκλογή 

του Βασίλη στο Δ.Σ. της Ο.Π.Ε. το 1996 και η ισχυροποίησή του στον τοπικό ιστό των 

σχέσεων εξουσίας συνέπεσε με την άνοδο στην εξουσία της παράταξης των 

εκσυγχρονιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

Ο Βασίλης έδρασε στα πλαίσια της Ομοσπονδίας ως ένας αναγνωρισμένος 

διαμεσολαβητής των κυρίαρχων πολιτικών και αναπαραστάσεων στη δημόσια 

σφαίρα. Μέσα από τα δίκτυα γνωριμιών και συνεργασιών με πολιτικούς και 

τεχνοκράτες, κατόρθωσε να αποτελέσει για την επόμενη δεκαετία έναν «παραγωγό 

πολιτιστικής πολιτικής» στον Έβρο, εισάγοντας, αναπαράγοντας και προσαρμόζοντας 

κατά περίσταση την κυρίαρχη κοσμοαντίληψη του «εκσυγχρονισμού», της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και του νεοφιλελευθερισμού στα δικά του συμφέροντα 

και στρατηγικές.115 

Μέσα από τη συμβολή των νέων μελών, η Ομοσπονδία σταδιακά άρχισε να 

υλοποιεί νέες δράσεις που διέφεραν από τους αρχικούς προσανατολισμούς της. 

Τέτοιες δράσεις ήταν οι διασυνοριακές εκδηλώσεις και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η παλιά γενιά της Ο.Π.Ε., δηλαδή οι συνταξιούχοι 

εκπαιδευτικοί, σταδιακά συμμετείχε σε αυτές τις δράσεις.116 

Η Ο.Π.Ε. συμμετείχε σε μια διασυνοριακή εκδήλωση με βουλγαρικούς συλλόγους 

το 1998 στο Τρίγωνο του Έβρου. Η εκδήλωση αυτή σύμφωνα με κάποιους συνομιλητές 

συνδιοργανώθηκε από την Ο.Π.Ε., ενώ σύμφωνα με κάποιους άλλους, η Ο.Π.Ε. δεν 

είχε καμιά τυπική εμπλοκή. Μια υπάλληλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

αναγνωρισμένη γνώστρια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο βόρειο Έβρο, 

διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση, ενώ ήταν ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της 

Ομοσπονδίας την περίοδο εκείνη. Στο αρχείο της Ο.Π.Ε. αναφερόταν ότι αυτή η 

                                                      

115 Ο Βασίλης είχε έντονη εκδοτική και συγγραφική δραστηριότητα. Το 2001 εξέδωσε ένα βιβλίο με κείμενά του 
για την πολιτιστική πολιτική, την οικονομική αποδοτικότητα του πολιτισμού, τη Θράκη, την Ευρώπη, τον 
εκσυγχρονισμό, κ.α. Μέσα από τον έντυπο λόγο του, μπορεί κανείς να κατανοήσει την κοσμοαντίληψη και 
τις δράσεις του μάνατζερ Βασίλη, ειδικά όσον αφορά στις νέες αναπαραστάσεις του οικονομικά αποδοτικού 
πολιτισμού. Επίσης, ένα κεφάλαιο του βιβλίου αφορούσε στο ζήτημα της οικοδόμησης μιας κοινής 
ευρωπαϊκής συνείδησης. Σε αυτό το σημείο αποτυπωνόταν χαρακτηριστικά η δράση του Βασίλη ως ενός 
«δρώντα φορέα της ευρωπαϊκής συνείδησης» (Shore 2000). Για τον ίδιο, η οικοδόμηση αυτής της κοινής 
συνείδησης περνούσε αναγκαστικά από την οικοδόμηση καταρχάς περιφερειακών ταυτοτήτων. 
116 Βεβαίως, φάνηκε ότι αρχικά το ενδιαφέρον του Βασίλη για τους προϋπολογισμούς και την οικονομική 
διάσταση των πολιτιστικών δράσεων ξένιζε τους εκπροσώπους της παλιότερης γενιάς. Όπως 
καταγραφόταν στα πρακτικά μιας συνέλευσης της Ο.Π.Ε., ο παλιός πρόεδρος ενοχλήθηκε από την εμμονή 
του Βασίλη για τον προϋπολογισμό της Ο.Π.Ε., λέγοντάς του ότι «δεν είμαστε υπηρεσία λογιστών». 
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εκδήλωση υποστηρίχτηκε από την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. Μια συνομιλήτριά 

μου ανέφερε ότι είχε εμπλακεί και ο Βασίλης. 

Η εκδήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις εντός της Ομοσπονδίας, καταρχάς 

λόγω της «προκλητικής» συμπεριφοράς των βουλγάρων προσκεκλημένων. Είχε 

θεωρηθεί ότι οι Βούλγαροι είχαν έρθει με επεκτατικές διαθέσεις σε εκείνη την εκδήλωση 

και ότι είχαν προσπαθήσει να παρουσιάσουν τα «κοινά πολιτισμικά στοιχεία» των 

πληθυσμών του βορείου Έβρου ως «βουλγαρικά». Από την άλλη, θεωρήθηκε ότι η 

ελληνική πλευρά δεν είχε προετοιμαστεί για μια τέτοια «προβοκάτσια» και ότι δεν είχαν 

αντικρούσει επαρκώς τις απόψεις των βουλγάρων ομιλητών.  

Κάποια από τα μέλη της νέας γενιάς της Ο.Π.Ε. αντέδρασαν και με αφορμή 

αυτήν την εκδήλωση άρχισαν να διαμορφώνουν μια επικριτική στάση απέναντι στις 

πρακτικές του Βασίλη και άλλων μελών της Ο.Π.Ε., κυρίως στο ζήτημα των 

ευρωπαϊκών διασυνοριακών προγραμμάτων. Οι περισσότεροι από αυτούς 

αποτελούσαν ένα χαλαρό «αντιπολιτευτικό» δίκτυο εντός της Ομοσπονδίας και 

πρέσβευαν ένα πνεύμα ανταγωνιστικού εθνικισμού, το οποίο κατ’ επέκταση 

αντιτιθόταν στα ευρωπαϊκά διασυνοριακά προγράμματα. Μάλιστα, η έντονη 

οικονομική - χρηματική διάσταση των μετέπειτα διασυνοριακών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων συντέλεσε ώστε αυτοί οι φορείς ανταγωνιστικού εθνικισμού να 

συνδυάσουν το ριζοσπαστικό πατριωτικό τους λόγο με κατηγορίες περί «ιδιοτέλειας» 

και παράβασης της «ανιδιοτελούς λογικής» που θα έπρεπε να διατρέχει την κάθε 

πολιτιστική δράση. 

Ωστόσο, η εμπλοκή της Ομοσπονδίας σε ευρωπαϊκά διασυνοριακά 

προγράμματα συνεχίστηκε.117 Ακόμα πιο σημαντική ήταν η μετέπειτα ανάληψη εκ 

μέρους της ίδιας της Ομοσπονδίας ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Επρόκειτο για 

ένα ευρωπαϊκό διασυνοριακό πρόγραμμα στα πλαίσια του INTERREG ΙΙ Ελλάδας – 

Βουλγαρίας 1994-99. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 60 εκατομμύρια δραχμές. Η 

συμμετοχή της Ο.Π.Ε. σε αυτό το πρόγραμμα έγινε σε συνεννόηση και συνεργασία με 

τη νομαρχία Έβρου. Εξάλλου, εντός της πρότασης ήταν καταχωρημένη βεβαίωση του 

                                                      

117 Αυτός ο επαναπροσδιορισμός της δράσης και του λόγου της Ομοσπονδίας αποτυπώθηκε και στη 
διοργάνωση των συνεδρίων της Ομοσπονδίας το 1997 (περ. Θρηίκιος Άνεμος 1997 τεύχ. 2) και το 2001(περ. 
Ενδοχώρα 2001 τεύχ. 78). Σε αυτά τα συνέδρια, ξεχώριζαν οι παρεμβάσεις και οι ομιλίες των ειδικών του 
πολιτισμού που είχαν προσκληθεί να έρθουν από την Αθήνα και από τις Βρυξέλλες. Ο λόγος των ειδικών 
επικεντρωνόταν στην πρόσληψη του πολιτισμού ως μιας δράσης με οικονομική λειτουργία. 
Χρησιμοποιούνταν οικονομικοί όροι για την περιγραφή της πολιτιστικής δράσης, όπως «παράγω», 
«πουλάω», «προϊόν», «αγορά», «καταναλώνω», ενώ διατυπωνόταν ρητά από τους ομιλητές ότι, προκειμένου 
μια δράση να είναι επιτυχημένη, θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική πτυχή. Οι καινούργιες αυτές 
αναπαραστάσεις αποδίδανε μια νέα οικονομοκεντρική πρόσληψη του πολιτισμού. Οι προτάσεις τους 
αφορούσαν σε μια νέα σχέση των πολιτιστικών δράσεων με τις έννοιες του κέρδους, του χρήματος και της 
επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, ήταν διαρκείς οι αναφορές στα προτάγματα της «Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης», των διασυνοριακών συνεργασιών και της «κοινωνίας των πολιτών». Αυτοί οι ομιλητές 
εντάσσονταν στα δίκτυα γνωριμιών του μάνατζερ Βασίλη, από τον οποίο και είχαν προσκληθεί. 
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τότε νομάρχη ότι η νομαρχία θα κάλυπτε την «ιδία συμμετοχή» της Ο.Π.Ε. για το 

πρόγραμμα, που ανερχόταν σε 30 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή το 50% του 

συνολικού προϋπολογισμού.  

Ουσιαστικά, ο Βασίλης ανέλαβε την προετοιμασία της πρότασης, καθώς ούτως 

ή άλλως ήταν εξοικειωμένος με αυτές τις διαδικασίες. Τον Ιούνιο του 1999 ο Βασίλης 

κατέθεσε την πρόταση, το «Έντυπο Υποβολής Πρότασης για Μη Κερδοσκοπικούς 

Φορείς», στην υπεύθυνη για τη διαχείριση του INTERREG αναπτυξιακή εταιρεία της 

Περιφέρειας, τη ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του τότε προέδρου της 

Ο.Π.Ε., ο Βασίλης ήταν ο υπεύθυνος για τη διαχείριση του προγράμματος «ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα».  

Η Ο.Π.Ε. αναφερόταν καθ’ όλη την πρόταση ως «επιχείρηση». Η πρόταση 

αναλάμβανε την «παρουσίαση» της επιχείρησης, των προτάσεων, των συνεργατών και 

του κόστους. Η όλη παρουσίαση της Ο.Π.Ε. σαν «επιχείρηση», έστω μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, για τις ανάγκες της πρότασης, παρέπεμπε στη σταδιακή εισαγωγή των 

κριτηρίων της επιχειρηματικότητας και της «οικονομικής αποδοτικότητας» στο χώρο 

των πολιτιστικών συλλόγων από τη δεκαετία του 1990 και μετά.118 Η παρουσίαση της 

Ο.Π.Ε. στο φάκελο της πρότασης υποβάθμιζε τη μεγάλη δραστηριοποίησή της στα 

εθνικά ζητήματα των προηγούμενων χρόνων. Τονιζόταν ότι η Ομοσπονδία «έχει στενή 

και αρμονική συνεργασία με δήμους, κοινότητες και τη Νομαρχία του νομού Έβρου».  

Τα «αναμενόμενα αποτελέσματα» της πρότασης ήταν πολλά, από την 

«αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο», την «αύξηση του τουριστικού 

κεφαλαίου» έως την «ευρωπαϊκή πολυπολιτισμικότητα» και την «αμοιβαία κατανόηση με 

τους βαλκάνιους γείτονες». Μέσα από την έρευνα πεδίου και το αρχειακό υλικό, 

προέκυψε ότι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον οι δυο από τις προτεινόμενες δράσεις: 

                                                      

118 Η τροποποίηση του καταστατικού της Ο.Π.Ε. το 2002 μπορεί να ερμηνευθεί μέσα στα πλαίσια της 
συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Μεταξύ των αλλαγών που απαριθμούνταν στα πρακτικά μιας 
συνέλευσης του Δ.Σ., αποφασίστηκε η προσθήκη της λέξης «αξιοποίηση» της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στους σκοπούς της Ομοσπονδίας, ενώ στα μέσα προστέθηκε η «παραγωγή και διανομή εντύπων (βιβλίων 
και πάσης φύσεως εκδόσεων), η παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
και η παραγωγή και διάθεση τηλεοπτικών προϊόντων». Η τροποποίηση του καταστατικού ψηφίστηκε το 
Μάρτιο του 2002 από τη Γ.Σ. της Ο.Π.Ε. (περ. Θρηίκιος Άνεμος 2002 τεύχ. 32: 38) και το τροποποιημένο 
καταστατικό καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων στις αρχές του 2003, δηλαδή μετά το INTERREG (περ. 
Θρακικός Οιωνός 2003). Αυτές οι αλλαγές στο καταστατικό απηχούν τους βασικούς προσανατολισμούς 
που είχαν διατυπωθεί στην  πρόταση για το INTERREG. Είναι επίσης χαρακτηριστική η προσθήκη του μέχρι 
πρότινος αυτονόητου προσδιορισμού «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». Ένα έντυπο στο οποίο συμμετείχαν 
μέλη της «πατριωτικής» αντιπολίτευσης περιείχε το 2002 μια κριτική για τους λόγους τροποποίησης του 
καταστατικού. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση του καταστατικού ερμηνευόταν σαν ένα επιπλέον βήμα για τη 
διάδοση κερδοσκοπικών δράσεων: «Την τροποποίηση αρκετών άρθρων του καταστατικού ψήφισε η Γ.Σ. της 
[Ο.Π.Ε.] την Κυριακή 31 Μαρτίου. Μεταξύ αυτών και παραγράφων για την παραγωγή οπτικοακουστικών 
μέσων. Με λίγα λόγια το δευτεροβάθμιο όργανο των Πολιτιστικών Φορέων του νομού Έβρου μετατρέπεται σε 
μη κερδοσκοπική εταιρεία για να… κερδοσκοπήσουν εταιρείες που θα συνεργαστούν μαζί της. Ο 
κερδοσκοπικός πολιτισμός προχωρά ακάθεκτος. Άντε και καλά μη κερδοσκοπικά κέρδη» (περ. Θρηίκιος 
Άνεμος 2002 τεύχ. 32: 38). 
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εκδόθηκε ένα CD-ROM με πληροφορίες και κείμενα για τον Έβρο, την ιστορία και τον 

πολιτισμό του,119 ενώ οργανώθηκε το Μάρτη του 2001 μια τριεθνής συνάντηση στην 

περιοχή της Ορεστιάδας με θέμα την κοινή πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά 

της περιοχής. Σε εκείνη τη συνάντηση παραβρέθηκαν πανεπιστημιακοί από την 

Τουρκία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, πολιτικοί από τον Έβρο, μέλη πολιτιστικών 

συλλόγων κ.α. Εκτός από τους χαιρετισμούς των επισήμων και τις ομιλίες των 

πανεπιστημιακών, ξεχώρισε και η ομιλία του τεχνοκράτη της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Γιώργου, με θέμα «Διακρατική Συνεργασία, INTERREG III», καθώς και του μάνατζερ 

Βασίλη, με θέμα «Διακρατικές Δράσεις, η προηγούμενη εμπειρία στον Έβρο».120  

Για τις ανάγκες αυτού του προγράμματος απασχολήθηκαν με αμοιβή κάποια 

μέλη της Ο.Π.Ε. Αυτό ήταν μια καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά, με επίσημο τρόπο, 

η πολιτιστική δράση αλληλοδιαπλεκόταν με επαγγελματικές και κερδοσκοπικές 

πρακτικές. 

Εκτός από το Βασίλη, ενεπλάκησαν επ’ αμοιβή, μεταξύ άλλων, ένας 

συνταξιούχος δάσκαλος από τους ιδρυτές της Ο.Π.Ε., καθώς και ένα νέο μέλος από 

ένα σύλλογο χωριού από το βόρειο Έβρο, η Χριστίνα. 

Με αφετηρία αυτό το πρόγραμμα, φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκε η συνεργασία 

του Βασίλη, της Χριστίνας και άλλων μελών γύρω από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα INTERREG και οι πρωτοβουλίες για την 

αναδιαμόρφωση του καταστατικού μαρτυρούσαν πλέον τις νέες κυρίαρχες πρακτικές 

εντός της Ο.Π.Ε.  Από το 2002 η Ο.Π.Ε. συμμετείχε στο Δ.Σ. της αναπτυξιακής 

ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ Α.Ε. ως μέτοχος. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε αυτή την 

αναπτυξιακή εταιρεία είχε έναν έντονο συμβολισμό, καθώς από τις «πατριωτικές 

επιτροπές» των αρχών της δεκαετίας του 1990, συμμετείχε πλέον στο μετοχικό σχήμα 

μιας ανώνυμης εταιρείας. Βεβαίως, όπως πάντα, η Ο.Π.Ε. είχε μικρό μερίδιο λόγου 

απέναντι στους εκάστοτε πολιτικούς προύχοντες. Αυτό πλέον κεφαλαιοποιούταν και 

στο μικρό μερίδιο μετοχών που κατείχε. Εκπρόσωπος της Ο.Π.Ε. στην ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ Α.Ε. 

μέχρι τουλάχιστον το 2006 ήταν ο μάνατζερ Βασίλης. 

Επιπρόσθετα, από το 2006 μέχρι και το 2008, η Ο.Π.Ε. είχε ενταχθεί σε ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το EQUAL, που στόχευε στην προώθηση της 

                                                      

119 Το CD-ROM, τα multimedia kiosks και άλλες μορφές νέας τεχνολογίας έχουν ιδιαίτερη θέση στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτισμού, σύμφωνα με τις ίδιες τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης πολιτιστικών φορέων (Δέλτσου 2003). Η χρήση των νέων 
τεχνολογιών συνάδει με την πρόσληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φορέα του «σύγχρονου πνεύματος». Για 
την Ελευθερία Δέλτσου, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται μια μορφή της «μετανεωτερικότητας» (Δέλτσου 
2003: 221). 
120 Την περίοδο εκείνη η ελληνοτουρκική προσέγγιση παρουσίαζε μια ιδιαίτερη δυναμική σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο. 
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«επιχειρηματικότητας» στον Έβρο. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιούταν από τους δήμους 

του Έβρου, και ένα μικρό κομμάτι του είχε δοθεί στην Ο.Π.Ε. και σε άλλους κοινωνικούς 

φορείς, κυρίως για την προώθηση της «επιχειρηματικότητας» μεταξύ των γυναικών. Ο 

προϋπολογισμός του EQUAL ήταν συνολικά 1.200.000 ευρώ ενώ το κομμάτι που 

αντιστοιχούσε στην Ο.Π.Ε. ήταν 80.000 ευρώ. Πρόεδρος της Ο.Π.Ε. κατά την περίοδο 

εκείνη ήταν η Χριστίνα, η οποία είχε καταφέρει από μόνη της, χωρίς την εμπλοκή του 

Βασίλη, να συμμετάσχει η Ο.Π.Ε. στο EQUAL. Οι γνωριμίες της με δημάρχους και η 

θέση της ως αιρετής νομαρχιακής συμβούλου συντέλεσαν στην ανάληψη αυτού του 

έργου. Ούτως ή άλλως, μετά από αρκετά χρόνια «μαθητείας» κοντά στο Βασίλη 

φαινόταν ότι είχε αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να αναλάβει τέτοιες 

δράσεις από μόνη της. 

Γυναίκες με φιλοδοξίες 

Η Χριστίνα ήταν μια γυναίκα γύρω στα 40. Μεγάλωσε και ζούσε σε ένα αγροτικό δήμο 

του βόρειου Έβρου. Αν και είχε «τη δυνατότητα και τη δυναμική» να σπουδάσει, η 

Χριστίνα παντρεύτηκε και απέκτησε παιδιά σε νεαρή ηλικία. Ο σύζυγος της ήταν 

ντόπιος και αυτός, ιδιοκτήτης μιας σχετικά μεγάλης επιχείρησης. Η Χριστίνα και η 

οικογένειά της φαινόταν να έχουν μια οικονομική επιφάνεια. Παρόλο που είχε 

παντρευτεί και είχε γίνει μητέρα πολύ νωρίς, ήταν παρόλα αυτά, όπως η ίδια ήθελε να 

παρουσιάζει τον εαυτό της, μια δυναμική γυναίκα που «είχε πολλά ακόμα να 

προσφέρει». Εξάλλου, δεν την εμπόδιζε το γεγονός ότι για πολλά χρόνια δεν είχε 

ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που πολύ συχνά προκαλούσε 

ειρωνείες και υποτιμητικά σχόλια εκ μέρους «αντιπάλων» αλλά και «συνεργατών» της. 

Η Χριστίνα μου αφηγήθηκε πως έβλεπε ότι έπρεπε να αλλάξει το καθεστώς στις 

σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, χωρίς ωστόσο να «πιστεύει» στο φεμινιστικό 

κίνημα. Άλλωστε, το φεμινιστικό κίνημα ήταν σχετιζόμενο με τον αριστερό χώρο της 

δεκαετίας του 1980 και η Χριστίνα ήταν και συνέχιζε να είναι ενταγμένη στο χώρο της 

δεξιάς. Την περίοδο της συνομιλίας η ίδια ήταν αιρετή σύμβουλος στην τοπική 

αυτοδιοίκηση με την παράταξη της Ν.Δ.  

Μέσα στη δεκαετία του 1980 λοιπόν, «καταφέραμε και δημιουργήσαμε και εμείς 

ένα σύλλογο γυναικών», διαφορετικό από το πολιτιστικό σύλλογο νεολαίας του 

χωριού, που ήταν προσκείμενος στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

Ταυτόχρονα, συμμετείχε στη δημιουργία ενός Δικτύου Γυναικείων Συλλόγων του 

βόρειου Έβρου. Μέσα από αυτό το δίκτυο προέκυψε ένας γυναικείος συνεταιρισμός, η 

ΆΡΤΕΜΗ, που «είναι από  τους πιο δυναμικούς στη χώρα μας, όχι μόνο του τόπου 

μας». Ιδρύθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Η ίδρυση του δικτύου και του 
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αντίστοιχου συνεταιρισμού στόχευε στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων για 

τις γυναίκες των χωριών του βορείου Έβρου. Ιδιαίτερη σημασία είχε η γνωριμία της 

Χριστίνας με τη Βάϊα μέσα στα πλαίσια αυτού του Δικτύου Γυναικείων Συλλόγων. Η Βάϊα 

δούλευε στην τοπική αυτοδιοίκηση ως σύμβουλος και γνώστρια των ευρωπαϊκών 

πολιτικών, ενώ είχε σπουδάσει στο εξωτερικό.121 Σε αντίθεση με τη Χριστίνα, η Βάϊα 

εντασσόταν στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο. Αυτή η διαφορετική πολιτική 

τοποθέτηση δεν εμπόδισε τις δυο γυναίκες να συνεργαστούν. Η Βάϊα ουσιαστικά 

συνέλαβε και υλοποίησε την ιδέα του συνεταιρισμού γυναικών ΑΡΤΕΜΗ, σε συνεργασία 

με τη Χριστίνα και άλλες γυναίκες.  

«[Α]υτοί που εμπλακήκαμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία του να ιδρύσουμε την 

ΑΡΤΕΜΗ, καταφέραμε ώστε να εντάξουμε στο δυναμικό της ΑΡΤΕΜΗΣ γυναίκες, μέλη 

μας οι οποίες ενδιαφερόταν να έχουν ένα πρόσθετο μεροκάματο, το οποίο και το 

κάναμε». Οι εργαζόμενες γυναίκες ήταν από διάφορα χωριά του βόρειου Έβρου, στα 

οποία η Χριστίνα αναγνωρίστηκε σταδιακά και απέκτησε κύρος. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία δημιουργήθηκε ένα πρόσθετο εισόδημα για τις γυναίκες που συμμετείχαν. 

Κάποιοι σύλλογοι τα κατάφεραν καλά, κάποιοι άλλοι όχι.  

Η Χριστίνα ανέφερε ότι «υπάρχουν αρκετά προγράμματα στα οποία 

συμμετείχαμε και συμμετέχουμε». Σχεδόν από την ώρα που ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός, 

μπήκαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωστόσο, η Χριστίνα μου τόνισε απολογητικά ότι 

δεν είχαν ιδρύσει το συνεταιρισμό μόνο και μόνο για να πάρουν ευρωπαϊκά 

προγράμματα. «Απλά υπήρχε η βοήθεια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσα από 

το Δίκτυο γυναικών». Αυτή η αμυντική στάση πρόδιδε την υπόρρητη γενικευμένη 

πεποίθηση στον Έβρο ότι μια σειρά νέοι θεσμοί και νέες συλλογικότητες ιδρύονταν με 

αποκλειστικό σκοπό να επωφεληθούν από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπρόσθετα, η Χριστίνα συνέχιζε να δραστηριοποιείται και στο σύλλογο 

γυναικών του χωριού. Και εκεί συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η πρώτη τους 

συμμετοχή ήταν στο πρώτο INTERREG, όπου είχαν υλοποιήσει μια μικρή δράση, «μια 

δράση, η οποία ήταν ίσα ίσα για να εγκλιματιστούμε, για να καταλάβουμε ότι 

υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί ρισκάραμε». Πιο πρόσφατα υλοποιήσανε 

«το Ο.Π.Α.Α.Χ» και «καμαρώνουμε γι’ αυτό. Εκεί που δεν τα καταφέραμε ήταν ο 

προϋπολογισμός μας και βάλαμε αρκετά λεφτά από την τσέπη μας». Αναγκαστήκανε 

να βάλουνε δικά τους λεφτά, επειδή δεν είχαν κάνει σωστούς υπολογισμούς. Ωστόσο, 

                                                      

121 Πρόκειται για μια πρωτοπόρο φορέα των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» στο βόρειο Έβρο. Η 
ίδια είχε οργανώσει την πρώτη διασυνοριακή συνεργασία ελληνικών και βουλγαρικών συλλόγων το 1998. Η 
συγκεκριμένη τεχνοκράτης φαινόταν ότι σχετιζόταν με πολιτικούς και τεχνοκράτες του ευρύτερου δικτύου των 
εκσυγχρονιστών της κεντροαριστεράς στο νότιο Έβρο. 
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αυτό το «πάθημα» φάνηκε ότι έγινε «μάθημα» για τη Χριστίνα και τις συγχωριανές της, 

καθώς επέμενε ότι πλέον ήταν καλύτερα ενημερωμένες και καταρτισμένες. «Μάθαμε 

όμως απ’ τα λάθη μας και οπότε διεκδικήσαμε ένα δεύτερο τώρα που αν, εάν 

καταφέρουμε να ενταχθούμε, τώρα θα ξέρουμε [ενν. πώς να εφαρμόσουμε σωστά 

αυτό το πρόγραμμα]». 

Παράλληλα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Χριστίνα ξεκίνησε να 

δραστηριοποιείται στην Ομοσπονδία Πολιτισμού Έβρου. Ούτως ή άλλως μέσα από τη 

συμμετοχή σε πανελλήνιες ενώσεις Θρακιωτών είχε ήδη αποκτήσει μια εμπειρία, ειδικά 

σε περιόδους εθνικών κρίσεων, όπως το λεγόμενο «Μακεδονικό». Όμως, η Χριστίνα 

αφηγήθηκε πως σταδιακά άρχισε να αντιλαμβάνεται την αλλαγή των δεδομένων μέσα 

στα πλαίσια της Ο.Π.Ε., δηλαδή το πέρασμα από την ενασχόληση με τα εθνικά 

ζητήματα σε νέες προτεραιότητες. Η Ο.Π.Ε. ήταν ένας φορέας «που ξεκίνησε κάπως 

διαφορετικά μιας και τότε, εκείνα τα χρόνια, υπήρχαν ζητήματα, και εθνικά ακόμα, τα 

οποία έπρεπε να τα υποστηρίξουμε, και αν αναλύσουμε έτσι το πώς ξεκίνησε η Ο.Π.Ε. 

και που κατέληξε, όντως η κάθε εποχή έχει και τα δικά της». Από ένα σημείο και μετά, 

«δουλεύαμε μέσα σε καινούργια δεδομένα».122 Μέσα στην Ο.Π.Ε., η Χριστίνα 

γνωρίστηκε με το μάνατζερ Βασίλη. Η γνωριμία αυτή αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική. Η 

Χριστίνα και ο Βασίλης συνεργάζονταν στη λήψη ευρωπαϊκών  προγραμμάτων.  

Η πορεία της Χριστίνας στην Ο.Π.Ε. ήταν μια πορεία ανέλιξης. Λίγα χρόνια αφού 

έγινε μέλος στην Ο.Π.Ε., η Χριστίνα έφτασε στη θέση της αντιπροέδρου και αργότερα 

της προέδρου. Ταυτόχρονα, είχε εκλεγεί αιρετή σύμβουλος της τοπικής αυτοδιοίκησης 

με μια χαρακτηριστική πρωτιά σε ψήφους, οι οποίες μπορεί κανείς να υποθέσει ότι 

προέρχονταν από τις γυναίκες των χωριών του βόρειου Έβρου. Άλλωστε, και στα 

πλαίσια της Ο.Π.Ε., οι γυναίκες των χωριών του βόρειου Έβρου αποτελούσαν τη 

βασική πηγή ψήφων και υποστήριξης.123  

Διηγούμενη την εμπειρία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ο.Π.Ε., η 

Χριστίνα μου είπε ότι συμμετείχαν σε προγράμματα κυρίως σε συνεργασία με φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού, δηλαδή τοπικούς δήμους, Τ.Ε.Δ.Κ. και νομαρχία. 

                                                      

122 Η Χριστίνα χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τον όρο «νεωτερικότητα» για να ορίσει αυτά τα καινούργια 
δεδομένα. Για την ίδια, είχε μεγάλη σημασία η διοργάνωση από την Ο.Π.Ε. ενός συνεδρίου με τίτλο 
«Πολιτισμός, παράδοση και νεωτερικότητα στον 21ο αιώνα». Η Χριστίνα σημείωσε ότι είχε ξενίσει τα μέλη των 
συλλόγων η χρήση της λέξης «νεωτερικότητα» την πρώτη φορά, αλλά μέσα από ημερίδες και ενημερώσεις, η 
ίδια και άλλοι υπεύθυνοι τους εξήγησαν «τι ήταν νεωτερικότητα».  Για την ίδια, η νεωτερικότητα είχε να κάνει 
τόσο με την επιχειρηματική αξιοποίηση του πολιτισμού, όσο και με μια σειρά νέες συνθήκες, όπως τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο συνέδριο, οι ομιλητές «μας παρότρυναν να δούμε, τα καινούργια δεδομένα 
που έρχονται στον πολιτισμό και το πώς πλέον θα τα διαχειριστούμε, γιατί καλά αυτά που κάναμε μέχρι 
σήμερα και καλά, καλώς τα κάναμε, αλλά όμως έχει εισβάλλει η καινούργια τεχνολογία, τρέχουν πράγματα 
που δε μπορούμε να τα προλάβουμε, ευρωπαϊκά προγράμματα, μια σειρά από ζητήματα τα οποία τα 
αναφέραμε». 
123 Ένας από τους αντιπάλους της Χριστίνας στην Ο.Π.Ε. είχε χαρακτηρίσει αυτές τις γυναίκες, πολλές από τις 
οποίες ηλικιωμένες, «Ιερό Λόχο» της Χριστίνας. 
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Πρόσφατα η Ο.Π.Ε. είχε ενταχθεί στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EQUAL, με 

συγκεκριμένη θεματική την «επιχειρηματικότητα» στην ύπαιθρο.  

Η εθνογραφική παρατήρηση στη δράση της Ο.Π.Ε. μου έδωσε την ευκαιρία να 

καταγράψω τον ιδιαίτερο υλικό και συμβολικό αντίκτυπο των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στην Ομοσπονδία. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

συνέλευσης της Ο.Π.Ε., το 2006, η Χριστίνα περιέγραψε με περηφάνεια στα 

παριστάμενα μέλη συλλόγων, κυρίως γυναίκες από τους συλλόγους χωριών, τη 

συμμετοχή τους στην κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL. Η ίδια τόνισε εμφαντικά το 

μεγάλο προϋπολογισμό του προγράμματος, «πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ», 

ώστε να φανεί η σημασία του. Ταυτόχρονα, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, 

επρόκειτο να απασχοληθούν από την Ο.Π.Ε. συνολικά τέσσερα άτομα στη 

γραμματειακή υποστήριξη. 

Γενικότερα, για τη Χριστίνα ο πολιτισμός είχε πλέον μια άμεση οικονομική 

διάσταση, η οποία συνδεόταν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια της 

συνομιλίας μας, η Χριστίνα προσπαθούσε να μου τονίσει την «οικονομική σημασία» 

των πολιτιστικών δράσεων. Έπρεπε να βλέπει κανείς ότι «έφτασε κι η εποχή που στο 

νομό μας, πρέπει παράλληλα με τον τουρισμό να αναπτύξουμε και τον πολιτισμό μας 

και να βασιστούμε πάνω στον πολιτισμό για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας 

[…] Μας προβλημάτισε όμως πως θα δέσουμε [την παράδοση] με τα καινούργια 

δεδομένα. […] Το να πείσεις ένα σύλλογο να υλοποιήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί και τα διοικητικά αλλάζουν αλλά και χρειάζεται χρόνος 

μέχρι να τρέξει το πρόγραμμα οπότε εκεί τις δυσκολίες εκεί πρέπει να τις αναλάβει 

κάποιος προσωπικά. […] Πια πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας πρέπει να 

επενδύουμε σε γνώστες όλων αυτών […] να υπάρχουν ειδικοί συνεργάτες για όλα 

αυτά που θα μπορούν να μας βοηθήσουν από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο». 

Αυτή η επιμονή της Χριστίνας στη σημασία της «γνώσης» περί ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων παρέπεμπε στο γνωσιακό κεφάλαιο της «ευρωγνωσίας». Η Χριστίνα 

ήθελε να παρουσιάζεται η ίδια ως γνώστρια των ευρωπαϊκών πολιτικών, τόσο στη 

συνομιλία μας όσο και σε διάφορες εκδηλώσεις ή συζητήσεις. Πράγματι, η Χριστίνα 

φαινόταν ότι είχε φροντίσει να εξοικειωθεί όλα αυτά τα χρόνια με τις νέες πρακτικές και 

γραφειοκρατικές διαδικασίες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσα από τη 

συνεργασία της με την τεχνοκράτη Βάϊα ή το μάνατζερ Βασίλη. Η ίδια μου περιέγραψε 

χαρακτηριστικά την πρακτική διαδικασία με την οποία ένας σύλλογος ή φορέας 

«έμπαινε» σε ένα πρόγραμμα. Ο ρόλος των αναπτυξιακών εταιρειών ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικός. «Πάμε σε ένα μελετητικό γραφείο [ενν. εταιρεία συμβούλων για 

προγράμματα] για να μας καταθέσουν τις μελέτες […] Έχουμε εδώ διάφορους, που 
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είναι και πολύ καλοί […] [Πρώτα όμως]η τοπική αναπτυξιακή εμάς μας ενημερώνει, 

κάνοντας διάφορες ημερίδες που ενημερώνει όλους τους συλλόγους, αλλά ξεκινάει η 

Αναπτυξιακή πάντα από την Ο.Π.Ε., η Ο.Π.Ε. ενημερώνει τα μέλη της […] και ο καθένας 

σύμφωνα με τη δυναμική που κουβαλάει μετά […] Έτσι λοιπόν πάμε σε ένα μελετητικό 

γραφείο καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις και πως βλέπουμε εμείς ότι μπορεί να 

υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα στο χωριό μας. […] Το μελετητικό γραφείο λοιπόν 

κάνει τη μελέτη, την καταθέτουμε τη μελέτη και πηγαίνει για έγκριση». 

Η πορεία της δράσης της Χριστίνας είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα, καθόσον η 

Χριστίνα είχε συμμετοχή τόσο στους πολιτιστικούς συλλόγους, όσο και στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Οι δράσεις της αναδεικνύουν τα εκάστοτε κυρίαρχα πρότυπα δράσης 

στην τοπική δημόσια σφαίρα των δεκαετιών του 1990 και του 2000 στον Έβρο. 

Περνώντας από τις ανταγωνιστικές εθνικιστικές δράσεις των αρχών της δεκαετίας του 

1990 στις διασυνοριακές συνεργασίες του τέλους της δεκαετίας του 1990 και των 

αρχών της δεκαετίας του 2000, η Χριστίνα έδειξε προσαρμοστικότητα και έγκαιρη 

τοποθέτηση απέναντι στις εκάστοτε νέες συνθήκες διαχείρισης του «πολιτικού» και του 

«πολιτιστικού». Η πολιτιστική και πολιτική δράση της ήταν σε μεγάλο βαθμό 

συνυφασμένη με την επιτυχή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσέφεραν τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικότερα οι νέες συνθήκες δημόσιας δράσης που εν 

πολλοίς παράγονταν μέσα από τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με το κεντρικό κράτος 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, οι δραστηριότητες και οι επιδιώξεις των 

συλλόγων των οποίων ηγούταν η Χριστίνα είχαν προσαρμοστεί στη λογική του 

εκάστοτε ευρωπαϊκού προγράμματος: είτε επρόκειτο για την προώθηση 

παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, είτε για διασυνοριακές συνεργασίες ή την 

«επιχειρηματικότητα». 

Η κατάκτηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ακολουθώντας τα γενικότερα 

πρότυπα δράσης στη δημόσια σφαίρα, συνεπαγόταν αναγνώριση και συμβολικό 

κεφάλαιο για όσους κατάφερναν να πετύχουν κάτι τέτοιο. Η πρόεδρος Χριστίνα 

επέμενε να τονίζει τη σημασία του κάθε προγράμματος σε διάφορα δημόσια 

συμβάντα. Η πολιτική της δραστηριότητα, οι γνωριμίες και η γενικότερη «δύναμή» της 

αναφέρθηκαν από διάφορους συνομιλητές ως στοιχεία που τη βοήθησαν να πάρει το 

EQUAL. Από την άλλη, σε μια αντίστροφη λογική, η κατάκτηση του EQUAL ήταν μια 

απόδειξη αυτής ακριβώς της ισχύος της. Η επιτυχημένη δημόσια δράση της Χριστίνας 

βασιζόταν στην αναγνώρισή της ως κάποιας που έχει πρόσβαση σε υλικούς πόρους 

και δυνατότητα να τους κατανέμει. 

Γενικότερα, μέσα από το παράδειγμα της Χριστίνας αναδεικνύεται ο πορώδης και 

ρευστός χαρακτήρας του στενά εννοούμενου πολιτικού, πολιτιστικού και οικονομικού 
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πεδίου, αλλά και του «δημόσιου» και του «ιδιωτικού». Η Χριστίνα κατάφερε να 

μετασχηματίσει στην πορεία των χρόνων την οικονομικά ισχυρή θέση της στο χωριό 

της σε κύρος και υποστήριξη στα πλαίσια του συλλόγου γυναικών του χωριού. Στη 

συνέχεια, μέσα από συμμαχίες με τεχνοκράτες και μια συνεχή πρακτική μάθηση του 

«πώς να παίρνει ευρωπαϊκά προγράμματα» κατάφερε να εδραιωθεί μεταξύ 

διευρυμένων δικτύων γυναικών στο βόρειο Έβρο και μετέπειτα μεταξύ των συλλόγων 

όλου του Έβρου. Αυτή η ισχυρή βάση «ψηφοφόρων» από τους συλλόγους γυναικών 

και τους πολιτιστικούς συλλόγους της έδωσε τη δυνατότητα να κάνει μια εντυπωσιακή 

κάθοδο στην πολιτική. Παρά τους «τυπικούς» διαχωρισμούς μεταξύ 

«πολιτισμού»/»πολιτικής», κτλ. η πρακτική λογική της δημόσιας δράσης αναδείκνυε 

ακριβώς τη δυναμική διαδικασία του «πολιτικού» (Abélès 1997: 320). Εξάλλου, πέρα 

από το παράδειγμα της Χριστίνας, αντίστοιχα αυτή η επικοινωνία οικονομικού, 

γνωσιακού, πολιτισμικού και πολιτικού κεφαλαίου ήταν ξεκάθαρη και στην περίπτωση 

του Βασίλη, του Λεωνίδα, κ.α. Βεβαίως, αυτές οι διασυνδέσεις ήταν επίσημα άρρητες. 

Αντίστοιχα, οι φορείς τους-πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως του Βασίλη- φρόντιζαν 

να απαρνούνται τη χρήσιμη συμβολή του πλούτου τους, της πολιτιστικής τους δράσης 

και των πολιτικών τους γνωριμιών σε κάθε τους δραστηριότητα.124 

Ταυτόχρονα όμως, για όλους τους κατοίκους του Έβρου αυτή η εύκολη 

μετατροπή και επαναπόδοση διαφόρων κεφαλαίων ήταν μια κοινά αποδεκτή αλήθεια. 

Χαρακτηριστικά, στο περιθώριο της συνέλευσης της Ο.Π.Ε. το 2006, ένα ηλικιωμένο 

μέλος της Ο.Π.Ε., εκπαιδευτικός από την  Αλεξανδρούπολη, μου είπε για τη Χριστίνα ότι  

«είναι πονηρή… αλλά και δραστήρια», γι’ αυτό και είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες 

ψήφους στις τελευταίες εκλογές. Το ίδιο μέλος, σε μια συνομιλία μας στην 

Αλεξανδρούπολη τόνισε ότι είναι «πολιτικάντισσα», αλλά και «καταφερτζού» παρά την 

ελλιπή μόρφωσή της –την οποία επισήμανε αρκετά δηκτικά.  Σύμφωνα με αυτή τη 

συνομιλήτρια, η Ο.Π.Ε. δεν είχε «καμία σχέση με την πολιτική», ίσα ίσα που την 

απαγορεύει την πολιτική, αλλά «δυστυχώς» η πρόεδρος έτυχε να είναι υποψήφια 

δήμαρχος και κάπου εκεί ενεπλάκησαν. «Όμως η ίδια έχει να προτείνει. Εγώ δε παρότι 

έλεγε το καταστατικό μας να μην ανακατευόμαστε με τα πολιτικά, βρήκα ότι από αυτήν 

τη σχέση, της πολιτικής και της προέδρου, ωφεληθήκαμε, είναι μέσα στα κέντρα 

                                                      

124 Αυτή η υπόρρητη επικοινωνία πολιτικής και πολιτισμού βεβαίως μπορεί να έχει και αρνητική έκβαση. Στην 
περίπτωση της Χριστίνας, η ίδια έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος το 2006 στο δήμο της στο βόρειο Έβρο. 
Η εκτίμησή της ότι η ευρεία αποδοχή που απολάμβανε σε νομαρχιακό επίπεδο θα μεταφραζόταν και σε 
εκλογική νίκη της στο δήμο αποδείχτηκε λανθασμένη και πρόωρη. Ηττήθηκε στις εκλογές. Στο δήμο εκείνο δε 
μπορούσαν να ψηφίσουν οι γυναίκες που την είχαν υποστηρίξει για πολλά χρόνια στις νομαρχιακές εκλογές, 
στην Ομοσπονδία συλλόγων ή στους συνεταιρισμούς γυναικών. Επιπλέον, είχε κατέβει ως «αντάρτισσα» 
υποψήφια, δηλαδή χωρίς την επίσημη υποστήριξη της Ν.Δ. Η ήττα της στις δημοτικές διαχύθηκε και είχε σα 
συνέπεια να τρωθεί συμβολικά και στο πεδίο των πολιτιστικών δράσεων. Οι κατηγορίες περί κακοδιαχείρισης 
του EQUAL που μετέπειτα ακούστηκαν από μέλη συλλόγων συνδέονταν και με τη γενικότερη υποβάθμισή της 
στο τοπικό πλέγμα σχέσεων εξουσίας. 
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αποφάσεων, μας ενημερώνει και κάτι γίνεται. Ευτυχώς αυτή δεν το επικεντρώνει στο 

κόμμα της».125 Σε αντίθεση με το παλιότερο INTERREG, το οποίο είχε φέρει ο μάνατζερ 

Βασίλης, αυτό το πρόγραμμα EQUAL ήταν πρωτοβουλία της προέδρου Χριστίνας 

«που ήξερε τι γίνεται […] Αυτή το πρότεινε και το δεχτήκαμε και ήξερε πότε και που». 

Πραγματικά, το πρόγραμμα EQUAL είχε προκύψει από τις γνωριμίες και τις 

συνεργασίες της Χριστίνας στα πλαίσια της Ν.Δ. στο βόρειο Έβρο. Ο επικεφαλής 

δήμαρχος του EQUAL ήταν τοπικός σύμμαχος της Χριστίνας σε ένα γειτονικό δήμο, 

ενώ είχε δώσει ένα κομμάτι του EQUAL στην Ο.Π.Ε. με τον όρο να εντάξει δυο «δικούς» 

του ανθρώπους στο κομμάτι εκείνο. 

Βεβαίως, αυτή η ρευστή και πρακτική λογική της εξουσίας φαίνεται ότι 

προϋπήρχε του νέου τοπίου των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η εν μέρει κανονιστική και 

τυπική διάκριση «πολιτικής», «οικονομίας» και «πολιτισμού» ήταν πάντα ένα ζητούμενο. 

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα παρεπόμενα νεοφιλελεύθερα στοιχεία τους 

έκαναν ακόμα πιο αισθητή αυτή την επικοινωνία ποικίλων δράσεων, υποκειμένων και 

φορέων. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα φαινόταν να συνοψίζουν με τον πιο άμεσο 

τρόπο την πραγματικότητα της ρευστής παραγωγής εξουσίας που διέτρεχε και 

υπερέβαινε την ίδια την εσωτερική λογική του κάθε στενά νοούμενου νεωτερικού πεδίου 

δράσης. Εξάλλου, η έννοια του «προγράμματος» φαινόταν να έχει αποκτήσει μια 

«οικουμενική» σημασία και αναγνώριση σε διάφορες δράσεις και μικρόκοσμους στην 

τοπική κοινωνία, ως μετωνυμία υλικών δυνατοτήτων, ευνοϊκών συσχετισμών εξουσίας 

και γενικότερα κοινωνικής επιτυχίας. 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ότι το παράδειγμα της Χριστίνας δεν 

είναι μεμονωμένο, αλλά αντίθετα κατέγραψα παρόμοιες δράσεις νεαρών γυναικών 

στο βόρειο Έβρο που συγκρότησαν την κοινωνική τους «επιτυχία» πάνω σε αντίστοιχες 

πρακτικές και στρατηγικές. 

Μέσα από το παράδειγμα του EQUAL, φάνηκε ότι, πέρα από την πρόεδρο 

Χριστίνα, διάφορα άλλα μέλη της Ομοσπονδίας εμπλέκονταν και επωφελούνταν από 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ταμίας της Ο.Π.Ε., πρόεδρος συλλόγου από το βόρειο 

Έβρο, καθίστατο πλέον διαχειρίστρια του προγράμματος και απασχολούταν σε αυτό. 

Μέσα από τη συμμετοχή της στο EQUAL σταδιακά απέκτησε φήμη ως «γνώστριας» και 

                                                      

125 Γενικότερα, αυτή η συνομιλήτριά με χιούμορ τόνιζε τη διασύνδεση των τοπικών πολιτιστικών και πολιτικών 
δράσεων. Με αφορμή τη Χριστίνα, την οποία έδειχνε να περιφρονεί λίγο ως «αμόρφωτη» και από χωριό, 
σημείωσε ότι η συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους και μετέπειτα σε συλλόγους γονέων κηδεμόνων είναι 
ένα πιο εύκολο και βατό σκαλοπάτι «πριν την πολιτική», ειδικά για γυναίκες. Πολλές δημοτικές και νομαρχιακές 
σύμβουλοι είχαν ακολουθήσει αυτή την οδό. Και η ίδια είχε κάποτε πρόταση από ένα δήμαρχο να ασχοληθεί 
με την «πολιτική» αλλά αρνήθηκε. Του είχε απαντήσει γελώντας ότι «κάτσε, ακόμα δε μπήκα στα σχολεία». 
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«σωστής διαχειρίστριας» του προγράμματος, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε και με την 

τοπική αυτοδιοίκηση.  

Ένα άλλο μέλος, μια νεαρή γυναίκα από ένα χωριό του βορείου Έβρου, είχε 

παρουσιαστεί δημόσια στη συνέλευση της Ο.Π.Ε. το 2006 από τη Χριστίνα ως κάποια 

που «έχει τη γενική επίβλεψη πολλών πραγμάτων μέσα στην [Ο.Π.Ε.] και θα μας 

βοηθήσει και στο καινούργιο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό στο οποίο συμμετέχουμε, μιας 

και έχει ιδία πείρα». Σε μια συνομιλία μου με αυτή τη νεαρή γυναίκα, φάνηκε ότι 

πράγματι τα ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν μια βασική της δράση, τόσο 

επαγγελματικά όσο και εθελοντικά, για τους συλλόγους. Επισήμανε ότι ήταν ακόμα 

φοιτήτρια μάνατζμεντ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είχε αφήσει τη σχολή, καθώς είχε 

κάνει οικογένεια στο χωριό, αλλά πλέον είχε αρχίσει ξανά να ασχολείται.126 Είχε 

συμμετάσχει παλιότερα σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Youth for Europe, ενώ 

συμμετείχε και στο διοικητικό συμβούλιο μιας αναπτυξιακής εταιρείας του βορείου 

Έβρου. Τέλος, μου ανέφερε ότι συνεργαζόταν και η ίδια με τη Βάϊα, την τεχνοκράτη-

επαγγελματικό στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο βόρειο Έβρο.127 Μέσα από τα 

παραδείγματα της Χριστίνας και άλλων γυναικών που δρούσαν σε συλλόγους στο 

βόρειο Έβρο, στάθηκε δυνατό να καταγραφεί η σημασία των ευρωπαϊκών πολιτικών 

για την ανάδειξη νέων ελίτ στον τοπικό χώρο, όπως νεαρών γυναικών από χωριά. Τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούσαν ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για την 

κατανόηση της «επιτυχημένης» και «αποτυχημένης» δράσης. Η οικειότητα με τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές και τα αντίστοιχα προγράμματα  φάνηκε να λειτουργούν ως 

γνωσιακό κεφάλαιο και στις τοπικές πολιτιστικές δράσεις. Πέρα από το παράδειγμα της 

Χριστίνας, η δράση και άλλων γυναικών μελών της Ο.Π.Ε. έδειξε την πρακτική 

συσχέτιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των αναπαραστάσεων της επιτυχημένης 

και δυναμικής δράσης εντός των συλλόγων αλλά και των πολιτικών φιλοδοξιών και 

δυνατοτήτων.  

                                                      

126 Αυτό το μέλος της Ομοσπονδίας επικοινώνησε μαζί μου λίγους μήνες αργότερα για να με προσκαλέσει 
σε μια παρουσίασή της σε ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η ίδια είχε έρθει από το χωριό και θα 
έφευγε αμέσως μετά με τον άντρα της, καθώς άλλωστε την επόμενη μέρα έπρεπε να συμμετέχει στο Δ.Σ. μιας 
αναπτυξιακής εταιρείας. Θέμα της παρουσίασής της ήταν η «κοινωνική οικονομία» και οι «κοινωνικές 
επιχειρήσεις». Σύμφωνα με αυτήν, οι φορείς της «κοινωνίας των πολιτών» μπορούσαν  να συμμετέχουν σε 
επιχειρηματικές διαδικασίες. «Δεν έχουν σκοπό μόνο να βγάζουν χρήματα, αλλά παράλληλα και κοινωνικό 
σκοπό […] Μπορεί μια επιχείρηση να πετύχει κοινωνικούς στόχους και σκοπούς μέσα από οικονομικές 
δραστηριότητες». Στην παρουσίασή της τόνισε ότι οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας αναλαμβάνουν 
δράσεις που το κράτος αδυνατεί να υλοποιήσει και απευθύνονται στο «γενικότερο καλό». Η ίδια ενημέρωσε 
τον καθηγητή της και τους υπόλοιπους συμφοιτητές της ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται 
«πολύ συχνά» από ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σημείωσε ότι και η ίδια άλλωστε είχε 
οικείες παραστάσεις από το παράδειγμα της ΑΡΤΕΜΗΣ, που είχε ιδρυθεί από το Δίκτυο Γυναικών Βορείου 
Έβρου. Η εβρίτισσα ομιλήτρια διηγήθηκε διάφορα “case studies” από τον Έβρο και με αφορμή αυτά 
αναπαρήγαγε στο κοινό της τις πολιτικές που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στον τοπικό χώρο μέσα από 
προγράμματα όπως LEADER ή ΕQUAL.  Κλείνοντας την παρουσίασή της, έθεσε προς το ακροατήριο το 
ερώτημα τι μπορεί να κάνει μια νέα γυναίκα στο Τρίγωνο Έβρου για «να αυξήσει το οικογενειακό της 
εισόδημα». Η ίδια απάντησε στην ερώτησή της: «να γίνει επιχειρηματίας». 
127 Βλ. τη συνεργασία Βάϊας και Χριστίνας στα πλαίσια του Δικτύου Γυναικείων Συλλόγων βορείου Έβρου. 
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Τα επόμενα δυο χρόνια, η Χριστίνα αποδυναμώθηκε εντός της Ο.Π.Ε., σε μεγάλο 

βαθμό λόγω της κακής διαχείρισης του EQUAL αλλά και σε συνδυασμό με την ήττα της 

στις δημοτικές εκλογές του 2006. Το δίκτυο σχέσεων με τις παραπάνω συνεργάτιδες της 

δεν υφίστατο, καθώς αυτές ακολούθησαν διακριτή πορεία. Για παράδειγμα, η τότε 

συνεργάτης της Χριστίνας ταμίας και διαχειρίστρια του EQUAL στη συνέχεια 

αποστασιοποιήθηκε από τη Χριστίνα και συνέχισε αυτόνομα την πορεία της στην 

Ο.Π.Ε., κεφαλαιοποιώντας την αναγνώρισή της ως «σωστής διαχειρίστριας» του 

EQUAL αλλά και τις νέες πολιτικές της γνωριμίες και στρατηγικές. 

Ωστόσο, αυτές οι διαφορετικές στρατηγικές συνέτειναν στην αναγνώριση ενός 

κοινού πλαισίου δράσης που έγινε αντιληπτό τόσο από συνεργάτες, όσο και από 

ανταγωνιστές. 

Παλιές εξαρτήσεις, νέες προκλήσεις  

Η διάδοση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους πολιτιστικούς συλλόγους του 

Έβρου προέκυψε βασικά ως συνέχεια της εξάρτησης προς τις τοπικές αρχές και το 

εθνικό κράτος. Όπως και στις παλιότερες δεκαετίες, έτσι και κατά την περίοδο αυτών 

των νέων πολιτικών, οι πολιτιστικοί σύλλογοι συνέχιζαν να εξαρτώνται συμβολικά και 

υλικά από τους κατεξοχήν τοπικούς και εθνικούς διαχειριστές του «πολιτικού». 

Η γνωριμία της Ομοσπονδίας με τα ευρωπαϊκά προγράμματα έγινε μέσω της 

τοπικής πολιτικής εξουσίας. Από το 1996, η Ομοσπονδία δεχόταν ενημερώσεις για 

προγράμματα από υπεύθυνους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρώτη αναφορά σε 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο αρχείο της Ομοσπονδίας ήταν ένα  φωτοτυπημένο 

απόσπασμα από την Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το  οποίο είχε 

αποσταλεί υπ’ όψιν του τότε προέδρου της Ομοσπονδίας. Επρόκειτο για το 

πρόγραμμα «Καλεϊδοσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημερομηνία του φύλλου 

ήταν 19 Απριλίου 1996 και περιείχε πρότυπα, φόρμες, οδηγίες, κτλ. Ίσως ακόμα πιο 

ενδεικτικό είναι ότι μέσα στα φωτοτυπημένα χαρτιά από την εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν τοποθετημένο ένα απόκομμα εφημερίδας, του Βήματος 

της 15ης Μαρτίου 1998, με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Πάρτε λεφτά για τον 

πολιτισμό». 

Παράλληλα με τη μέχρι τότε καθιερωμένη πρακτική των «άμεσων χορηγιών», τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα προωθήθηκαν από τους εκπροσώπους της πολιτικής ως 

ένας νέος επιθυμητός τρόπος χρηματοδότησης του πολιτισμού. 

Πλέον οι σύλλογοι καλούταν να υλοποιούν και προγράμματα και όχι μόνο να 

λαμβάνουν ενισχύσεις. Όπως μου είπε ένα μέλος της Ομοσπονδίας, το πρώτο 

πρόγραμμα που είχαν υλοποιήσει τους είχε φανεί πολύ διαφορετικό σε σχέση με τους 
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παλιότερους τρόπους χρηματοδότησης. «Αυτό ήταν πρόγραμμα. Παλιότερα θα έδινε 

ο νομάρχης και ο δήμαρχος κάποια χρηματοδότηση, χορηγία στον κάθε σύλλογο. 

Παλιότερα έπαιζαν μεγάλο ρόλο οι γνωριμίες και οι  διαπροσωπικές σχέσεις ατομικά με 

νομάρχη, δήμαρχο ή πολιτικό […] Τα προγράμματα ήταν κάτι το καινούργιο». 

Το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε η Ομοσπονδία ήταν το 

διασυνοριακό INTERREG. Ουσιαστικά, το πρόγραμμα αυτό προέκυψε ως μια 

πρωτοβουλία του μάνατζερ Βασίλη και του τότε νομάρχη, καθώς οι δυο τους ήταν 

στενοί συνεργάτες τότε. Σε διάφορες συνομιλίες με ηλικιωμένα μέλη της Ο.Π.Ε. ήταν 

φανερή αυτή η κατανόηση των ευρωπαϊκών και διασυνοριακών προγραμμάτων μέσα 

από τη σχέση επίδειξης νομιμοφροσύνης προς τις τοπικές αρχές. Ένας παλιός 

πρόεδρος της Ο.Π.Ε., συνταξιούχος δάσκαλος, που πάντα έτρεφε μεγάλο σεβασμό 

προς τον τότε νομάρχη τόνισε ότι ουσιαστικά η συμμετοχή της Ο.Π.Ε. στο INTERREG 

ήταν μια πρωτοβουλία αυτού του νομάρχη.128 

Πέρα από τη συγκεκριμένη σχέση νομάρχη-Ο.Π.Ε., ήταν φανεροί για τα μέλη της 

Ομοσπονδίας στο τέλος της δεκαετίας του 1990 οι νέοι χρηματοδοτικοί 

προσανατολισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας άλλος συνταξιούχος δάσκαλος, 

μου αφηγήθηκε πως την περίοδο εκείνη τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδιαίτερα τα 

διασυνοριακά INTERREG κυριαρχούσαν στις συζητήσεις και τους σχεδιασμούς των 

τοπικών αρχών. Ανέφερε μια συνάντηση, «συνεργασία όλων των δήμων», που είχε 

λάβει χώρα στο Σουφλί, ενόψει των διασυνοριακών προγραμμάτων, στο τέλος της 

δεκαετίας του 1990. Επρόκειτο για μια άτυπη συνάντηση όλων των δημάρχων του 

Έβρου –αν και μάλλον οι περισσότεροι ήταν παρόντες δι’ αντιπροσώπων– στην οποία, 

                                                      

128 Χαρακτηριστικά, στο τρίτο συνέδριο της Ο.Π.Ε. το 2001, ο νομάρχης διατύπωσε ξεκάθαρα τη νέα 
πραγματικότητα σε σχέση με την πολιτιστική δράση, αλλά και τις διασυνοριακές συνεργασίες. «[Θ]υμίζω ότι 
η τελευταία δραστηριότητα της [Ο.Π.Ε.] ήταν η διοργάνωση μιας ημερίδας στην πόλη της Ορεστιάδας, όπου 
συμμετείχαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και κάποιοι πανεπιστημιακοί από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, με 
θέμα τη διάσωση της αρχιτεκτονική μας κληρονομιάς στον παρέβριο χώρο κατά την Οθωμανική περίοδο. 
Ήταν εκπληκτικό ότι βρεθήκαμε στην Ορεστιάδα, είδαμε Έλληνες να μιλούν για την ανάγκη της διάσωσης των 
τζαμιών (αυτό περίπου πριν μερικά χρόνια θα θεωρούταν εθνική προδοσία). Είδαμε Τούρκους να μιλάνε για 
τη διάσωση της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Αδριανούπολη κι εγώ τουλάχιστον έμεινα 
έκπληκτος. Είδα την Αδριανούπολη με μια άλλη ματιά. Είδαμε και Βουλγάρες επιστήμονες που μας εξέθεσαν 
με ειλικρίνεια [αυτά] που αντιμετωπίζουν κι όπως μας είπαν δε μπορούν να τα διασώσουν» (περ. Ενδοχώρα 
2001 τεύχ.78: 121). Η όποια ενασχόληση με τον πολιτισμό, στα πλαίσια τέτοιων συνεργασιών, έδειχνε, κατά το 
νομάρχη, τη θέση ισχύος της Ελληνικής πλευράς. «Δεν είμαστε βέβαια οι Έλληνες οι κάτοικοι της πιο 
ανεπτυγμένης χώρας, είμαστε όμως πολύ καλύτερα από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Για μας τα ζητήματα 
αυτά του πολιτισμού έχουν κάποια προτεραιότητα και σίγουρα θα έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση στον 
προγραμματισμό μας για το Interreg III» (περ. Ενδοχώρα 2001 τεύχ. 78: 121-122). Η σημασία των 
προγραμμάτων για τις διασυνοριακές συνεργασίες τονίστηκε από το νομάρχη, μέσω της επισήμανσης ότι η 
Βουλγαρία και η Τουρκία δεν έχουν να προσφέρουν τόσα όσα η Ελλάδα. «Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα 
έχουν την ίδια τύχη, την ίδια προτεραιότητα, από την πλευρά της Βουλγαρίας και με το πρόγραμμα Phare 
υπάρχει ένα ζήτημα: πως θα εξελιχθεί το Interreg III˙ Θα πρέπει να υπάρξει συγχρηματοδότηση των δράσεων. 
Είμαι πολύ ανήσυχος πως θα αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία δεν 
έχει και διασυνοριακό χρηματοδοτικό μέσο. Έχει το πρόγραμμα MEDA, που δεν ξέρουμε αν μ’ αυτό υπάρχει 
δυνατότητα να εξασφαλιστούν διασυνοριακές συνεργασίες» (περ. Ενδοχώρα 2001 τεύχ.  78: 122). 
Ανεξάρτητα από το σκεπτικισμό του νομάρχη, οι διασυνοριακές δράσεις είχαν κατοχυρωθεί την περίοδο 
εκείνη στην τοπική δημόσια σφαίρα. 



 

 

133 

μου είπε, ότι «αποφασίστηκε να ξεκινήσουν τα προγράμματα» από τους πολιτικούς 

«προύχοντες» του Έβρου.129 Μετά από αυτήν τη συνάντηση είχε γεννηθεί και η 

πρωτοβουλία της Ο.Π.Ε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τότε συνάντηση σηματοδότησε την 

αρχή των διασυνοριακών συνεργασιών στον Έβρο. 

Αντίστοιχα, το μετέπειτα πρόγραμμα EQUAL προέκυψε μέσα από τη σχέση 

συνεργασίας και τα δίκτυα γνωριμιών της προέδρου Χριστίνας με τοπικούς αιρετούς, 

καθώς μάλιστα και η ίδια κατείχε αντίστοιχη θέση. 

Σε μεγάλο βαθμό, οι εκάστοτε επικεφαλής της Ο.Π.Ε. φρόντιζαν να 

επιβεβαιώνουν τη διαπλοκή τους με το πολιτικό πεδίο μέσα από την προσπάθεια 

ανάληψης τέτοιων προγραμμάτων, που σήμαιναν διαχείριση αρκετά σημαντικών 

κεφαλαίων και αντίστοιχα αυξημένες δυνατότητες. 

Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια, η αναγκαιότητα της ένταξης των πολιτιστικών 

συλλόγων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και μάλιστα διασυνοριακά προγράμματα 

προβαλλόταν και από τοπικούς και εθνικούς πολιτικούς φορείς ως το νέο πλαίσιο στο 

οποίο «θα έπρεπε να μάθουν να λειτουργούν» οι σύλλογοι. 

Κατά την έρευνα πεδίου, διάφορα μέλη της Ο.Π.Ε., είτε υπέρμαχοι αυτών των 

νέων πολιτικών, είτε πολέμιοί τους, περιγράφανε αυτόν τον προσανατολισμό των 

εκπροσώπων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι και πρόσφατα, 

τονιζόταν ότι τα ευρωπαϊκά και διασυνοριακά προγράμματα ήταν μια βασική, αν όχι η 

μοναδική πλέον, επιλογή χρηματοδότησης των συλλόγων. Για παράδειγμα, 

περιγράφηκε από διάφορους ομιλητές μια ημερίδα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 

Ροδόπης Έβρου σε συνεργασία με μια εταιρεία συμβούλων με θέμα την ενημέρωση για 

τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Ε.Σ.Π.Α., τον Απρίλη του 2009. Ο υπερνομάρχης 

Ροδόπης Έβρου, ο ίδιος παλιό μέλος πολιτιστικών συλλόγων, κάλεσε τους συλλόγους 

«να μπούνε σε προγράμματα». Στην εκδήλωση αναφέρθηκε ότι οι χρηματικές βοήθειες 

από νομαρχίες, υπερνομαρχίες, δήμους, κτλ. σταδιακά θα κοβόταν. Κατέστη σαφές ότι 

οι σύλλογοι «έπρεπε» να μπαίνουν σε προγράμματα. Μάλιστα, η διασυνοριακότητα 

ήταν ένα αναγκαίο στοιχείο για την επιτυχία αυτών των προτάσεων. Σύμφωνα με μια 

συνομιλήτρια μου, ο υπερνομάρχης είχε πει ξεκάθαρα ότι «το καλύτερο ήταν οι 

σύλλογοι να συνεργαστούν με συλλόγους από Τουρκία και Βουλγαρία για να είναι 

ακόμα πιο σίγουρη η χρηματοδότηση της πρότασης τους».130 

                                                      

129 Η συνάντηση εκείνη είχε οργανωθεί εκ μέρους των τοπικών πρωτοπόρων φορέων των πολιτικών της 
«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». Διοργανωτής εκείνης της συνάντησης ήταν ο κύριος Κώστας, δήμαρχος και 
εκ των ιδρυτών της ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ Α.Ε. και της ΕΒΡΟΠΕΡΙΟΧΗΣ. Στη συνάντηση είχε μιλήσει και ο Βασίλης. 
130 Μάλιστα, αυτές οι παραινέσεις του νομάρχη συνδυαζόταν και με την άποψη ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
ήταν «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» και ότι, ως τέτοιες, καλούταν να υλοποιούν τέτοιες δράσεις.  



 

 

134 

Η νεοφιλελεύθερη λογική στον πολιτισμό 

Όπως φάνηκε μέσα από την πορεία της Ο.Π.Ε., οι νέες ευρωπαϊκές πολιτικές για τον 

πολιτισμό είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μεταβολή της δράσης της Ομοσπονδίας. 

Ίσως το πιο εμφανές στοιχείο ήταν η αλλαγή στους δημόσιους λόγους και δράσεις 

απέναντι στις γειτονικές χώρες, και ειδικά απέναντι στην Τουρκία. Στα πρότυπα των 

τοπικών πολιτικών, ο δημόσιος λόγος της Ομοσπονδίας σταδιακά μετατοπίστηκε από 

τον ανταγωνιστικό εθνικισμό στις αναπαραστάσεις της διασυνοριακής συνεργασίας 

και της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

Ταυτόχρονα, αυτή η μεταβολή του δημόσιου λόγου της Ομοσπονδίας σήμανε 

και τη μεταβολή των τρόπων κατανόησης και επιτέλεσης του πολιτισμού μέσα στις νέες 

συνθήκες. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα λειτούργησαν ως φορείς ενός νέου τρόπου 

πολιτιστικής δράσης, ειδικά όσον αφορά στη σχέση του πολιτισμού προς τις έννοιες 

της «οικονομίας» και του «κέρδους». 

Ήδη από το πρώτο πρόγραμμα INTERREG, το 2000, τέθηκε το ζήτημα της 

επαγγελματικής και κερδοσκοπικής σχέσης μελών της Ομοσπονδίας με τις μέχρι 

πρότινος «αντι-οικονομικές» πολιτιστικές δράσεις. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος 

δάσκαλος αμείφθηκε για κάτι που ούτως ή άλλως έκανε εθελοντικά τα παλιότερα 

χρόνια. Όπως και ο Βασίλης, η Χριστίνα και άλλοι, εισέπραξε αμοιβή με τη μορφή 

χρημάτων, με όλες τις αντίστοιχες τυπικές διαδικασίες, τιμολόγια, υπογραφές, κτλ. Σε 

μια συζήτηση μαζί του, αναφέρθηκε ότι το INTERREG ήταν για αυτόν η πρώτη εμπειρία 

ευρωπαϊκού προγράμματος. «Τότε ήρθαν». Για αυτόν είχε αποδειχθεί μια «καλή 

εμπειρία», όπως μου είπε διστακτικά, καθώς του είχε δοθεί η δυνατότητα καταρχάς να 

γράψει πολλά κείμενα για την ιστορία όλου του Έβρου, που ήταν μια από τις 

αγαπημένες ασχολίες του. Μάλιστα, αμείφθηκε για όσα είχε γράψει. Ο ίδιος θεωρούσε 

αυτή την αμοιβή ένα πρωτόγνωρο στοιχείο. 

Η ύπαρξη αμοιβών και η υπαγωγή της μέχρι πρότινος «αντι-οικονομικής» 

δράσης σε αγοραίες λογικές του δούναι και του λαβείν επί χρήμασι δημιουργούσε 

αμηχανία στην αφήγηση των ίδιων των κοινωνικών υποκειμένων. Για παράδειγμα, η 

ύπαρξη του μισθού για αυτόν το συνταξιούχο δάσκαλο αντέβαινε στην υπόλοιπη 

διήγησή του περί «ανιδιοτελούς», «αγνής πατριωτικής», «πνευματικής» προσφοράς, 

αλλά και στη ρητορική περί «αγάπης», «εθελοντισμού», κτλ. Αυτή η αντίφαση φαινόταν 

από τον προβληματισμό του στην προσπάθεια να μου μιλήσει για το ζήτημα της 

αμοιβής. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1990 και πολύ περισσότερο από τις αρχές της 

δεκαετίας του 2000, η πολιτιστική δράση των μελών της Ο.Π.Ε. συνέπιπτε με ανοιχτές 
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επαγγελματικές και κερδοσκοπικές δράσεις, που μέχρι τότε επίσημα δεν είχαν θέση 

στους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.  

Το πρόγραμμα INTERREG ανέδειξε, μέσα από ανταγωνισμούς και συμβιβασμούς, 

την αντίθεση μεταξύ των νέων και των παλιότερων ταξινομήσεων περί «πολιτισμού». Οι 

μισθοί σε άλλοτε εθελοντές-μέλη και οι συναλλαγές με ιδιωτικές εταιρείες ήταν σημάδια 

ενός νέου τρόπου να «κάνει κανείς πολιτισμό». Εξάλλου, μέσα από τη δράση του 

Βασίλη και άλλων συνεργατών του στο χώρο των πολιτιστικών συλλόγων, μπορούσε 

να δει κανείς τη σταδιακή διάδοση των λεγόμενων «μεταφορών της αγοράς (market 

metaphors)» (Shore και Wright 1997: 32) ως κυρίαρχο πρότυπο δράσης, άμεσα 

συνδεδεμένο με την πραγματικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι διάφοροι 

ομιλητές που είχε προσκαλέσει ανά περιόδους σε πολιτιστικά συνέδρια ο Βασίλης ως 

«ειδικούς» του πολιτισμού επέμειναν στο να προάγουν οικονομοκεντρικά 

νεοφιλελεύθερα κανονιστικά πρότυπα δράσης. Ταυτόχρονα, η ίδια η δομή των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίστηκε η Ο.Π.Ε. παρέπεμπε σε τέτοιες νέες 

πρακτικές και αναδείκνυε τη διαρκή επαναδιαπραγμάτευση «των ορίων μεταξύ 

«πολιτισμού» και εμπορίου» κατά τη δεκαετία του 1990 στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Shore και Wright 1997: 27).131 

Το πρόγραμμα EQUAL, το οποίο υλοποιούσε η Ο.Π.Ε. κατά την περίοδο της 

επιτόπιας έρευνάς μου, ανέδειξε πολύ περισσότερο αυτές τις νέες προσλήψεις και 

εννοιολογήσεις της πολιτιστικής δράσης. Εξάλλου, η «επιχειρηματικότητα» ήταν ο 

βασικός στόχος του προγράμματος. Η Ο.Π.Ε. εντάχθηκε στο πρόγραμμα 

ακολουθώντας και πάλι το δρόμο της παραδοσιακής  σχέσης εξάρτησης από την 

τοπική πολιτική σκηνή. Είναι σημαντικό ότι σε αυτό το πρόγραμμα δεν είχε εμπλακεί ο 

μάνατζερ Βασίλης, ο οποίος εκείνη την περίοδο ούτως ή άλλως σταδιακά αποσυρόταν 

από τις πολιτιστικές δράσεις. 

Την περίοδο που υλοποιούταν το πρόγραμμα, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ 

με τη Χρύσα, ένα νεαρό μέλος της Ο.Π.Ε. Η ίδια ήταν μέλος ενός συλλόγου «αστών» 

προσφύγων του 1922 από την ανατολική Θράκη. Ήταν γύρω στα 35 και ήταν κατά 

πολύ το νεώτερο μέλος του συλλόγου της. Γι’ αυτό και ασχολούταν με διάφορα 

ζητήματα του συλλόγου, έτρεχε για διάφορες δουλειές, κτλ. Την περίοδο εκείνη, στο 

τέλος του 2007, είχε αρχίσει να ασχολείται με την Ο.Π.Ε. όλο και περισσότερο και 

φαινόταν ότι είχε σκοπό να εντείνει και άλλο αυτή την ασχολία της.132 Το γεγονός ότι 

                                                      

131 Βεβαίως αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα σήμαιναν και πολλά επιπλέον χρήματα στα ταμεία της Ο.Π.Ε.  
132 Σε μια συνομιλία μας μου είχε πει ότι και η ίδια –όπως σχεδόν όλοι από ό,τι φαινόταν- είχε ασχοληθεί «ένα 
φεγγάρι» με την πολιτική, κατεβαίνοντας ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Δεν είχε εκλεγεί. Ωστόσο,  τα 
πήγαινε καλύτερα στο χώρο των πολιτιστικών συλλόγων. 
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ήταν σχετικά νέα και με πανεπιστημιακή – οικονομολογική– μόρφωση, της είχε 

προσδώσει ένα σχετικό κύρος, ειδικά σε ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής και 

διαχείρισης. Εξάλλου, μετά την αποχώρηση της Χριστίνας από την προεδρία, 

καινούργια πρόσωπα είχαν αρχίσει να ασχολούνται με τη διαχείριση του 

προγράμματος EQUAL και άλλων ασχολιών της Ο.Π.Ε.  

Η συνομιλία μας κατέληξε να αφορά στις διάφορες εκδηλώσεις ενημέρωσης που 

είχε οργανώσει ανά τον Έβρο η Ο.Π.Ε. για την προώθηση της «επιχειρηματικότητας» και 

την προβολή του προγράμματος EQUAL. Μέσα από τη συνομιλία μας διαπίστωσα ένα 

νέο είδος λόγου περί πολιτισμού, διαφορετικό από τις παλιότερες αναπαραστάσεις 

πολιτιστικής δράσης. Είναι σημαντικό ότι οι νέες ταξινομήσεις της συνομιλήτριάς μου 

προέκυψαν μέσα από την ενασχόλησή της με το πρόγραμμα EQUAL. Η ιδιαίτερη 

ενδελεχής περιγραφή της εκδήλωσης εκείνης, στην οποία δεν είχα μπορέσει να 

παραβρεθώ, ήταν χρήσιμη για την έρευνά μου. Επιπλέον ήμουν ιδιαίτερα τυχερός, 

καθώς η Χρύσα επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο να μου περιγράψει το περιεχόμενο των ομιλιών 

και το γενικότερο σκεπτικό των εκδηλώσεων. 

Η Χρύσα αφηγήθηκε καταρχάς ότι η Ο.Π.Ε. διοργάνωσε δυο εκδηλώσεις στα 

πλαίσια του EQUAL, μια στην Αλεξανδρούπολη και μια στο βόρειο Έβρο. Η ίδια είχε 

αναλάβει την εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, ενώ στο βόρειο Έβρο ασχολήθηκε μια 

από τις νεαρές εργαζόμενες που απασχολούταν πλήρως από το EQUAL. Όπως μου 

είπε η Χρύσα, και οι δυο εκδηλώσεις αφορούσαν «στη σύνδεση τον πολιτιστικών 

συλλόγων με την επιχειρηματικότητα».133 

Η βασική θεματική της εκδήλωσης στην Αλεξανδρούπολη ήταν ο «πολιτισμός», η 

«επιχειρηματικότητα» και τα «ευρωπαϊκά προγράμματα». Όπως φαινόταν και από τη 

θεματολογία των ομιλιών, η «επιχειρηματικότητα» για τους συλλόγους συνδεόταν σε 

μεγάλο βαθμό με την πρακτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όλες οι 

ομιλίες περιείχαν τη λέξη «ευρωπαϊκό»,  «Ευρώπη» ή «Ευρωπαϊκή Ένωση» στον τίτλο 

τους. 

Κατά την αφήγησή της, η Χρύσα επέμεινε ιδιαίτερα στην ομιλία ενός καθηγητή 

πανεπιστημίου με θέμα την «Ευρωπαϊκή Ένωση», την «Κοινωνία των Πολιτών» και τα 

                                                      

133 Η συμμετοχή της Ο.Π.Ε. στο πρόγραμμα EQUAL έθετε κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 
δράση της Ομοσπονδίας, προκειμένου αυτή να χρηματοδοτείται. Για παράδειγμα, μια από τις εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν είχε ως θέμα τη διδασκαλία χορών και τους χοροδιδασκάλους. Ωστόσο, έγινε 
προσπάθεια ώστε και αυτή η εκδήλωση να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του EQUAL. «Έπρεπε να είναι κι αυτή 
για την επιχειρηματικότητα», όπως μου είπε ένα μέλος της Ο.Π.Ε., για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί στα 
πλαίσια του προγράμματος. Με αυτόν τον απλό τρόπο η κάθε πολιτιστική δράση αναγκαστικά συνδεόταν 
με το λόγο περί «επιχειρηματικότητας». 
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«ευρωπαϊκά προγράμματα». Με αφορμή αυτή την ομιλία, περιέγραψε πώς είχαν πλέον 

τα «πράγματα» στο χώρο του πολιτισμού. Θέλησε να μου δώσει να καταλάβω ότι τα 

«πράγματα» στον πολιτισμό είχαν αλλάξει. Το βασικότερο νέο στοιχείο ήταν η σύνδεση 

του «πολιτισμού» με την «αγορά», δηλαδή το επίπεδο των κερδοσκοπικών οικονομικών 

ανταλλαγών. Όπως είπε σε διάφορες φάσεις η Χρύσα, «ο πολιτισμός είναι [πλέον] 

προϊόν προς πώληση». Η Χρύσα ανέφερε διάφορα παραδείγματα επιτυχημένων 

πρωτοβουλιών που μπόρεσαν να αποφέρουν και οικονομικά αποτελέσματα, όπως για 

παράδειγμα κάποιο αρχείο μουσικής ή κάποια συλλογή.  

Ιδιαίτερη συμβολή σε αυτή τη διαδικασία είχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Αυτά τα προγράμματα ήταν ο πιο άμεσος τρόπος για ένα σύλλογο να αποκομίσει 

χρήματα και να εμπλακεί σε κερδοσκοπικές ανταλλαγές. Στην εν λόγω εκδήλωση της 

Ο.Π.Ε., ένας καθηγητής πανεπιστημίου ενημέρωσε τους παριστάμενους για τα 

ευρωπαϊκά κατά κύριο λόγο προγράμματα και τους τρόπους λήψης τους. Όπως είπε η 

Χρύσα, ο καλεσμένος καθηγητής «μίλησε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πώς 

μπορούν οι σύλλογοι να μπουν μέσα σε αυτά για να χρηματοδοτηθούν, βέβαια τόνισε 

ότι οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν κάποια  δράση, και να έχουν κάποιο τρόπο, να 

βρούνε, να έχουνε μια οικονομική επιφάνεια για να μπορέσουνε να μπούνε στα 

προγράμματα. Γιατί ίσως χρειαστεί χρηματοδότηση και από τους ίδιους τους 

συλλόγους για να μπούνε σε κάποιο πρόγραμμα. Και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο 

να οργανωθούνε οι σύλλογοι και να κερδίσουν, να έχουν κάποιο οικονομικό όφελος 

από το πολιτιστικό προϊόν που παράγουν, είτε είναι χορευτικά αυτά που θα 

παράγουνε, είτε είναι οι ενδυμασίες […] ή κάποια θεατρικά δρώμενα, όπως έχουν οι 

Πόντιοι, να είναι προς πώληση. Κι έτσι να έχουν μια οικονομική επιφάνεια και μέσα από 

αυτή τη δράση να μπορούν να μπουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή ενώσεις 

συλλόγων, όπως είναι η Ο.Π.Ε., που είναι πιο εύκολο να μπει η Ο.Π.Ε. σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα, επειδή έχει τους συλλόγους που παράγουν το προϊόν». 

Η Χρύσα προσέλαβε την αναγκαιότητα «κερδοσκοπικής δράσης» των συλλόγων 

ως προϋπόθεση ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα και αντίστροφα. Οι 

αναπαραστάσεις της οικονομικής δράσης και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

φάνηκαν να αλληλοτροφοδοτούνται. 

Στην περιγραφή των νέων προτύπων δράσης των συλλόγων, η Χρύσα τόνισε ότι 

έτσι «γίνεται και στην Ευρώπη». Μάλιστα, ακολουθώντας τις συνηθισμένες εξελικτικές  

δυτικοκεντρικές ταξινομήσεις τόνισε ότι οι «Ευρωπαίοι είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτό», 

ενώ οι Έλληνες άργησαν πολλά χρόνια. Όπως διηγήθηκε, στην «Ευρώπη» όλα 

λειτουργούν με πληρωμή, «σαν επιχειρήσεις». Αυτό το είχαν αντιληφθεί οι πρώτοι 
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σύλλογοι που είχαν βγει εκτός Ελλάδας. «Αυτό είναι προς πώληση τώρα πλέον, […] 

έτσι γίνεται και στην Ευρώπη, αλλά οτιδήποτε είναι … προς πώληση είναι». 

Ήταν φανερό ότι η Χρύσα «πλειοδοτούσε» στη γνώση των νέων προτύπων 

δράσης. Επεκτεινόταν σε παραδείγματα και αναμνήσεις από τη γενικότερη ιστορία των 

πολιτιστικών δράσεων στον Έβρο, προκειμένου να στοιχειοθετήσει την αναγκαιότητα 

των καινούργιων πρακτικών. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε σε ένα χορευτικό 

συγκρότημα παραδοσιακών χορών από την Ιρλανδία, που είχαν έρθει στην Ελλάδα, 

και είχαν «πληρωθεί». Ούτως ή άλλως, οι «Ευρωπαίοι» πληρώνονταν από παλιά. 

Αντίθετα, «στην Ελλάδα ουσιαστικά ανταλλάσσονται εξυπηρετήσεις και φιλοξενία» και 

όχι χρηματικά πόσα εν είδει οικονομικής δοσοληψίας. Όπως σημείωσε η Χρύσα, 

κάποιοι σύλλογοι μόνο πρωτοτύπησαν και αμείφθηκαν σε διάφορες περιστάσεις. 

Σε μεγάλο βαθμό, όλες αυτές οι νέες ιδέες και η ανάγκη προώθησής τους 

συμπύκνωναν για τη Χρύσα τη θέλησή της να ξεχωρίσει έναντι της παλιότερης γενιάς 

μελών πολιτιστικών συλλόγων. Ήταν χαρακτηριστικές οι αναφορές της για τα 

«ηλικιωμένα μέλη» των συλλόγων. Αντίθετα, η ίδια φαινόταν ότι ήθελε να θεωρεί τον 

εαυτό της ένα δυναμικό, νεαρό και ανοιχτόμυαλο μέλος ενός αστικού συλλόγου. 

Η Χρύσα περιέγραψε τη στάση των ηλικιωμένων μελών συλλόγων απέναντι σε 

αυτά τα νέα δεδομένα. Η περιγραφή της στάσης των άλλων ήταν ταυτόχρονα και μια 

περιγραφή των δικών της ταξινομήσεων για το πώς είναι ή πρέπει να είναι ο 

«πολιτισμός» σήμερα. Μεγάλη σημασία για τη Χρύσα είχε η διαφορά ηλικίας και γενιάς. 

Οι ηλικιωμένοι επέμεναν στην παλιά φύση του «πολιτισμού», που ήταν «δωρεάν», ενώ 

αντίθετα οι νέοι, όπως και η ίδια, άρχιζαν σταδιακά να προσαρμόζονται στα 

καινούργια δεδομένα. 

Η Χρύσα τόνισε ότι οι σύλλογοι δεν ήταν συνηθισμένοι σε αυτά που ακούστηκαν 

στην εκδήλωση για το πρόγραμμα EQUAL, αλλά και γενικότερα στους νέους τρόπους 

πολιτιστικής δράσης. Όπως είπε, δεν είχαν «σχέση με αυτά» και «τους ήταν κάτι 

καινούργιο». Εξάλλου, μέχρι τώρα «δεν πληρωνόταν κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο». 

Γενικότερα, οι σύλλογοι και ιδιαίτερα τα ηλικιωμένα μέλη τους δεν αντιλαμβάνονταν τις 

οικονομικές δυνατότητες που προσέφερε η πολιτιστική δράση, καθώς, ανέφερε η 

Χρύσα, λέγανε ότι «δεν είναι για πληρωμή αυτά». 

 «Οι μεγάλοι αντιδρούνε, δωρεάν το έκαναν, δωρεάν το έδιναν[όχι σαν] προϊόν 

προς πώληση». Γι’ αυτούς ο πολιτισμός σήμαινε κάτι διαφορετικό. 

Χαρακτηριστικά, οι «γιαγιάδες» από τους συλλόγους παραξενεύονταν. Η Χρύσα 

διηγήθηκε ότι λένε «εμείς τα χορεύαμε αυτά, δεν τα δίναμε, πώς να τα δώσουμε;». Η 

Χρύσα τόνισε κάπως συγκαταβατικά ότι «δεν καταλαβαίνουν πως μπορείς να 
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πουλήσεις πολιτισμό». Αντιθέτως, για την ίδια ήταν κάτι σαφές και απαραίτητο, 

δεδομένου ότι ήδη κάποιοι εκμεταλλεύονταν οικονομικά τη δράση των συλλόγων. Αυτά 

που παλιότερα «χαρίζονταν», έπρεπε σήμερα να «πωλούνται», κι ας δυσκολεύονταν οι 

σύλλογοι να το κατανοήσουν. 

Τα μέλη των συλλόγων «τόσο πολύ εύκολα δεν το κατάλαβαν, παρά μόνο, εγώ 

πιστεύω ότι, κάποια άτομα κατάλαβαν ότι είναι προς πώληση ο πολιτισμός και όχι οι 

σύλλογοι, τα άτομα που αποτελούν τους συλλόγους, που είναι κυρίως εντάξει μεγάλης 

ηλικίας, παλαιότερα, γιατί χορεύανε επειδή, και τραγουδούσαν γιατί έτσι ήταν μέσα 

στην καθημερινή τους ζωή. Για τους μεγαλύτερους είναι δύσκολο να πιστέψουν πως 

αυτό είναι προς πώληση, το παρέχουν δωρεάν, και το παρέχουν δωρεάν και σε 

ορισμένους οι οποίοι το [δεν ακούγεται στην απομαγνητοφώνηση] Ήρθανε δηλαδή κάποιοι 

από τηλεόραση και έχουν κινηματογραφήσει χορούς και τραγούδια. Αυτό πωλείται 

μετά. Αλλά οι σύλλογοι δεν το πουλάνε. Απλά το προσφέρουν μέχρι τώρα δωρεάν». 

«Αλλά προχωράει αυτό προσπαθούμε τώρα, ίσως βέβαια οι νεώτεροι το 

καταλάβουν καλύτερα ότι είναι πλέον προϊόν ο πολιτισμός, αντιδρούνε οι μεγαλύτεροι, 

αντιδρούνε γιατί γι’ αυτούς ήταν καθημερινή ζωή […] αυτό που λέμε παράδοση […] 

δεν τα δίναν και μεγάλη σημασία άλλωστε, παλαιότερα τις τοπικές φορεσιές δεν τις 

δίναν σημασία τις χαρίζανε […] Αυτές οι τοπικές οι φορεσιές εν τω μεταξύ βρίσκονται 

σε μουσείο και το μουσείο για να μπει κανείς και να τις δει έχει είσοδο. Άρα έγιναν 

προϊόν προς πώληση». 

Μέσα από την αφήγηση της Χρύσας και τις εννοιολογικές συγχύσεις και 

επαναδιαπραγματεύσεις του «πολιτισμού» στον Έβρο αναδεικνύεται ο τοπικός 

αντίκτυπος των υπερτοπικών πολιτικών νεοφιλελευθερισμού. 

Οι διαμεσολαβημένες από τη Χρύσα αναπαραστάσεις των ηλικιωμένων μελών 

συλλόγων φαινόταν να ανταποκρίνονται στην εννοιολόγηση του πολιτισμού με όρους 

«ανιδιοτέλειας» και «δωρεάς» (Bourdieu 1980, 2000β, Parry και Bloch 1989). Πέρα από τις 

σχηματικές διχοτομήσεις στην αφήγηση της Χρύσας μεταξύ ενός «μη-κερδοσκοπικού 

παρελθόντος» και ενός «κερδοσκοπικού παρόντος», φαίνεται ότι στην ιστορική 

συγκρότηση των πολιτιστικών δράσεων υπήρχε πράγματι ως διακριτικό στοιχείο η 

«δημόσια απάρνηση» του υλικού συμφέροντος. Επρόκειτο για μια σύμβαση των 

νεωτερικών κοινωνιών, πάντα βέβαια με περιθώρια για υπεκφυγές, υποκρισία και 

ακόμα και πολλές «ιδιοτελείς πρακτικές». Ωστόσο, ως επίσημο πρότυπο και λογική 

αποτελούσε το διακριτικό γνώρισμα των πολιτιστικών δράσεων σε σχέση με τις 

κερδοσκοπικές δράσεις. Η λογική του «δωρεάν» είχε ποικίλες καταβολές, είτε από τη 

σκοπιά της αστικής διάκρισης ως «κιμπαρλικιού» και «φιλανθρωπίας», είτε από τη 
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σκοπιά των αριστερής ιδεολογίας συλλόγων ως «μαζικοποίησης» και 

«λαϊκοποίησης».134 

Αντίθετα, η νέα επίσημη πρόσληψη του πολιτισμού, την οποία ενστερνιζόταν η 

Χρύσα, παρέπεμπε στην επεκτατικότητα των στενά νοούμενων οικονομικών τρόπων σε 

διάφορες «αντι-οικονομικές» δράσεις και τον επαναπροσδιορισμό του πολιτισμού σε 

σχέση με τις αναπαραστάσεις του κέρδους, του χρήματος και του προϊόντος προς 

πώληση. Αυτή η νέα εννοιολόγηση του «πολιτισμού» απέρρεε ως παράγωγο της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης».135 

Με αφορμή το πρόσφατο πρόγραμμα EQUAL και τη γενικότερη πορεία 

διαφοροποίησης των πολιτιστικών δράσεων στον Έβρο τα τελευταία 20 χρόνια, 

μπορούμε να σημειώσουμε ότι ο «πολιτισμός» στον Έβρο σταδιακά καλούταν να 

απαντάει όχι πια στο ιστορικό σχέδιο της ελληνικής εθνικοκρατικής συγκρότησης, αλλά 

«στη νέα ιδεολογία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμοσμένης στην αγορά», 

δανειζόμενοι το σχόλιο της Δήμητρας Γκέφου-Μαδιανού για την αντίστοιχη περίπτωση 

της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας (Gefou-Madianou 2000: 263). Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, διαμέσου της μεσολάβησης του ελληνικού κράτους, φάνηκε να έχει άμεση 

επίδραση όχι μόνο στο περιεχόμενο του πολιτισμού και το πέρασμα από τον 

«πατριωτισμό» στην «ελληνοτουρκική φιλία», αλλά και στην ίδια την εμπειρία και την 

πρακτική επιτέλεση του πολιτισμού από τα κοινωνικά υποκείμενα στον Έβρο. Τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα συνεπάγονταν μια προσπάθεια «αντικειμενικοποίησης» των 

πολιτιστικών δράσεων, σε σύμπνοια με το φετιχισμό των «υλικών αγαθών» που 

φαίνεται να διατρέχει το γενικότερο νεοφιλελεύθερο όραμα. Η τιμολόγηση δράσεων και 

αντικειμένων που ουδέποτε στο παρελθόν είχαν παραχθεί ως εμπορεύματα αντιστοιχεί 

σε μια από τις βασικές διαστάσεις των πολιτικών νεοφιλελευθερισμού που επισημαίνει 

ο David Harvey, δηλαδή τη διαρκή «εμπορευματοποίηση των πάντων», στην οποία 

μάλιστα εντάσσεται και η «εμπορευματοποίηση των πολιτισμικών μορφών» (Harvey 

207: 209, 210, 216).  

                                                      

134 Κατ’ αντιστοιχία με την Ο.Π.Ε., κατέγραψα τέτοιες αφηγήσεις και στις συνομιλίες μου με δυο παλιά μέλη της 
Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο προέρχονταν από 
την Αριστερά και μου αφηγήθηκαν την εμπλοκή τους στις πολιτιστικές δράσεις της μεταπολίτευσης. 
Επρόκειτο για ένα παρελθοντικό λόγο και απηχούσε τον αποκλεισμό και την απόσυρσή τους πλέον από τις 
σημερινές πολιτιστικές δράσεις. Μιλώντας για το σήμερα, επισήμαναν την έντονη επαγγελματοποίηση και 
τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα του «πολιτισμού». Μέσα από τη διήγησή τους, φάνηκε ότι οι αναπαραστάσεις 
αυτού του μετασχηματισμού των ορίων «πολιτισμού»-«οικονομίας» δεν περιοριζόταν στον Έβρο, αλλά 
διέτρεχαν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτιστικές δράσεις στην Ελλάδα των τελευταίων 20 ετών.  
135 Η Ελευθερία Δέλτσου τονίζει τους μικτούς στόχους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στον 
πολιτισμό, όπου «η έννοια του πολιτισμού εμφανίζεται συχνά να συμβαδίζει με την έννοια της ανάπτυξης. 
Κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας από τους τρόπους επίτευξης της τοπικής ανάπτυξης έρχεται μέσα από την 
ενίσχυση οικονομικών δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται σε τοπικές πολιτιστικές πρακτικές» (Δέλτσου 
2003: 216). Σύμφωνα με την Ελευθερία Δέλτσου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει με αυτές τις πολιτικές μια ήδη 
υπάρχουσα δυναμική της αγοράς. 
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Η νέα αντίληψη –ιδιωτικών- «πολιτιστικών αγαθών» αναδείκνυε την κυρίαρχη 

εμμονή στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σταδιακής «ιδιωτικοποίησης» 

κάθε μορφής δράσης, διαμέσου της δημιουργίας «ψευδοαγορών» και 

«ψευδοεπιχειρήσεων» σε πεδία δράσεων που μέχρι πρότινος κινούταν σε μια 

διαφορετική λογική, πέρα από την εσωστρέφεια και τον υπολογισμό του οικονομικού 

κέρδους (Shore και Wright 2000: 64, 67). Για τους πολιτιστικούς συλλόγους αυτή η 

διαδικασία συνεπαγόταν μια αυτοτροποποίηση δράσεων και αναπαραστάσεων. Οι 

ευρωπαϊκές νεοφιλελεύθερες πολιτικές προήγαγαν μια «κουλτούρα  οικονομικής 

αποδοτικότητας» (Shore και Wright 2000), εισάγοντας την έννοια του «μετόχου», της 

«πώλησης», της μυστικοπάθειας και των οικονομικών υπολογισμών.136 

Είναι ιδιαίτερα αμφίβολη η όποια «οικονομική αποδοτικότητα» τέτοιων δράσεων 

και η ανταλλακτική αξία των «αγαθών» που θα παράγουν και θα προσπαθούν να 

«πουλάνε» αυτοί οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, καθώς η μέχρι τώρα επιτυχία και 

επιβίωσή τους βασιζόταν σε κάθε άλλο παρά κερδοσκοπικές λογικές. Η προσαρμογή 

του κάθε συλλόγου και του κάθε υποκειμένου σε αυτές τις αλλαγές είναι ένα 

διακύβευμα. Σε κάθε περίπτωση, οι ευρωπαϊκές πολιτικές θέτουν νέα πρότυπα 

«επιτυχίας», απέναντι στα οποία τα κοινωνικά υποκείμενα πρέπει να  μάθουν να 

εννοιολογούν την «αποτυχία» τους. 

Ωστόσο, απέναντι στις παραπάνω κυρίαρχες τοπικές εκφορές και 

διαπραγματεύσεις του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού, η έρευνα πεδίου 

ανέδειξε και διαφορετικές και ανατρεπτικές εννοιολογήσεις του «πολιτισμού» στη Θράκη 

                                                      

136 Η επεκτατικότητα των «οικονομικών» τρόπων σε διάφορες κοινωνικές δράσεις έχει επισημανθεί από 
πολλούς ερευνητές, ακόμα και με τον όρο «αποικισμός» (Crossley 2004, επίσης Pinto 2002: 227-230, LeBaron 
2000: 189, 211). Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι, στην περίπτωση της Ελλάδας, ένας από τους κατεξοχήν 
φυσικούς φορείς των πολιτικών «εκσυγχρονισμού», «οικονομικού εξορθολογισμού» και «Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης», ο Κώστας Σημίτης, επισήμαινε τον «κίνδυνο» το «ατομικό συμφέρον» να κατατμήσει τις άλλες 
αξίες κοινωνικής συνοχής. Απέναντι σε αυτή τη διαδικασία «αποικισμού», καλούσε τη «σύγχρονη Αριστερά» 
να προασπίσει την αυτονομία αυτών των πεδίων. «Τα νέα προβλήματα της καπιταλιστικής οργάνωσης 
επιβάλλουν νέες δράσεις. Η αγορά, για παράδειγμα, τείνει να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για 
όλο και περισσότερες περιοχές της κοινωνικής ζωής, όπως για τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη ή 
την ενημέρωση. Η εξέλιξη αυτή ενέχει τον κίνδυνο οι αξίες, οι ευαισθησίες και οι κανόνες που χαρακτηρίζουν 
αυτά τα πεδία να υποκατασταθούν από τη λογική του κέρδους. Η αυτονομία και οι ιδιαιτερότητες των πεδίων 
αυτών είναι όμως σημαντικές, ώστε να υπάρξει μια κοινωνία που υπηρετεί πέρα από το ατομικό οικονομικό 
συμφέρον και άλλες αξίες. Η σύγχρονη Αριστερά καλείται λοιπόν να αποτρέψει τον αποικισμό της 
κοινωνικής ζωής από τη λογική της αγοράς και να κατοχυρώσει την αυτονομία των πολιτών. Είναι μια νέα 
μεγάλη πρόκληση με την οποία οφείλει να αναμετρηθεί» (Σημίτης 2005: 563). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
αντιφατική «κατάθεση ψυχής», η οποία βέβαια έγινε αφού είχε ολοκληρώσει την κυβερνητική θητεία του. 
Ανεξάρτητα από το αν βίωσε κάποιου είδους εσωτερική σύγκρουση την περίοδο των εκσυγχρονιστικών 
μεταρρυθμίσεων, ο ίδιος ενσάρκωσε την επεκτατικότητα αυτού του οικονομοκεντρισμού, σε μια λίγο-πολύ 
νεοφιλελεύθερη εκδοχή. Μάλιστα, αυτός ο οικονομοκεντρισμός και η έννοια της «οικονομικής λογοδοσίας» 
μπορούσαν να εργαλειοποιηθούν και πολιτικά, παίρνοντας διαστάσεις πολιτικού ρεβανσισμού. Μια 
συνομιλήτριά μου, παλιό μέλος της ΠΑ.ΠΟ.Κ. στην Αθήνα, μου αφηγήθηκε πώς οι οικονομικοί-φορολογικοί 
έλεγχοι στοχοποίησαν συλλόγους και καλλιτέχνες που στέκονταν κριτικά απέναντι στην τότε κυβέρνηση 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. «[Α]πό το ’96 και μετά έγινε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον επί Σημίτη, ρίξαν τις εφορίες, και μας 
τσακίσανε. […] Όπως και όλους τους καλλιτέχνες που πήρανε μέρος στη συναυλία για τον Οτζαλάν, την 
επομένη πήγε το Σ.Δ.Ο.Ε. Βέβαια. Αυτός είναι ο καινούριος τρόπος να βάλεις ταφόπλακα στις αντιρρήσεις».  
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των αρχών του 21ου αιώνα, στις οποίες θα γίνει εκτεταμένη ανάλυση στο δεύτερο 

μέρος της παρούσας μελέτης. 

Νέα πρότυπα πολιτιστικής δράσης: οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι διασυνοριακές συνεργασίες και η κερδοφορία 

αποτελούσαν τα νέα κυρίαρχα πρότυπα πολιτιστικής δράσης. Σε μεγάλο βαθμό, αυτές 

οι νέες συνθήκες συμπυκνωνόταν στους όρους της «Κοινωνίας των Πολιτών» και των 

«Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» (Μ.Κ.Ο.).  

Γενικότερα, η «κοινωνία των πολιτών» είναι ένας όρος που εργαλειοποιήθηκε 

εκτεταμένα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η πολιτική εργαλειοποίηση του όρου 

αναδείχθηκε ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εφαρμογής του στις πρώην σοσιαλιστικές 

χώρες, όπου φάνηκε να συνοδεύει τις πολιτικές αναδιαμόρφωσης του συστήματος 

διακυβέρνησης και οικονομίας. Ωστόσο, η χρήση του όρου δεν περιορίστηκε στην 

Ανατολική Ευρώπη, αλλά αποτέλεσε ένα ρητό ή υπόρρητο καινούργιο πρότυπο 

κοινωνικής οργάνωσης για μια σειρά χώρες που θεωρούταν ότι απείχαν από το 

πρότυπο των δυτικών αστικών δημοκρατιών (Kumar 1993, Hann 1995, Hann 1996, 

Sampson 1996). Η «κοινωνία των πολιτών», όπως και η «ελεύθερη οικονομία», ήταν 

συστατικό μέρος των νέων κυρίαρχων πολιτικών και αυτό αποτυπώθηκε και στη χρήση 

της και στις πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης».137 Επιπλέον, η προώθηση της 

«κοινωνίας των πολιτών» σε συνδυασμό με τις πολιτικές μείωσης του κράτους ανά την 

Ευρώπη αναδείκνυε τη νεοφιλελεύθερη διάσταση της πολιτικής εργαλειοποίησής της. 

Στην Ελλάδα και τη Θράκη, αυτή η πολιτική εργαλειοποίηση του όρου συνδεόταν 

άμεσα με τις γενικότερες πολιτικές «εκσυγχρονισμού» και «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» 

της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της ελληνοτουρκικής προσέγγισης.138 Η πρόσληψη 

                                                      

137 Η Hélène Michel σημειώνει τη σταδιακή ανάδειξη του όρου «κοινωνία των πολιτών» στις πολιτικές και τη 
ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ιδιαίτερη θέση των «Μ.Κ.Ο.» και των τεχνοκρατών σε σχέση 
με τις παραδοσιακές ομάδες εκπροσώπησης ανταγωνιστικών συμφερόντων (Michel 2007). 
138 Αυτή η πτυχή της «κοινωνίας των πολιτών» και των Μ.Κ.Ο. αναδεικνύεται σε διάφορα κείμενα, καταρχάς 
πολιτικής επιστήμης. Η προώθηση της «κοινωνίας των πολιτών» υπήρξε μια δηλωμένη πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, αλλά και της βελτίωσης των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων, μια βελτίωση που είχε μια αναπόφευκτα ευρωπαϊκή διάσταση (Rumelili 2005, 
Göksel και Güneş 2005, Diez, Agnantopoulos και Kaliber 2005). Οι ευρωπαϊκοί πόροι ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικοί για τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με τη γενικότερη νομιμοποιητική λειτουργία 
του Ευρωπαϊκού οράματος, του οποίου η «κοινωνία των πολιτών» θεωρούταν βασικό συστατικό. Στην 
περίπτωση της Τουρκίας, η χρήση της «κοινωνίας των πολιτών» φαινόταν να λαμβάνει μια κανονιστική 
διάσταση. Κυρίαρχοι φορείς των νέων πολιτικών της κοινωνίας των πολιτών αναδεικνύονταν οργανώσεις με 
συγκεκριμένες καταβολές, λειτουργίες και στόχους, στην παράδοση του εκσυγχρονιστικού-ευρωκεντρικού 
εξελικτικού οράματος στη γειτονική χώρα (Diez, Agnantopoulos και Kaliber 2005). Για παράδειγμα, οι 
εκπρόσωποι μιας από τις πιο γνωστές Μ.Κ.Ο. περιέγραψαν την οργάνωσή τους ως εξής: «Πρεσβεύουμε την 
ένταξη της Τουρκίας στις διεθνείς αγορές και το συγχρονισμό [keeping up] με το ρυθμό της 
παγκοσμιοποίησης, τόσο με την οικονομική όσο και με την πολιτική έννοια. Πρεσβεύουμε τη μεταμόρφωση 
της Τουρκίας με βάση τα Δυτικά πρότυπα» (Göksel και Güneş 2005). Η Meriç Özgüneş σημειώνει τη σημασία 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων στη δράση και το λόγο των Μ.Κ.Ο. στην Τουρκία, αλλά και τις 
έντονες μεταβολές στη δράση τους μετά τη στασιμότητα των ευρωτουρκικών σχέσεων (Özgüneş 2008). 
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της «κοινωνίας των πολιτών» ως συστατικό των νέων κυρίαρχων πολιτικών στη Θράκη 

φάνηκε μέσα από το λόγο και τις αναπαραστάσεις των ίδιων των κοινωνικών 

υποκειμένων, είτε υπέρμαχων είτε πολέμιων αυτών των πολιτικών. 

Η χρήση του όρου στην Ελλάδα και τη Θράκη επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη 

χρήση του αντίστοιχου όρου «διπλωματία των πολιτών» από τον τότε υπ.Εξ. Γιώργο 

Παπανδρέου (Göksel και Güneş 2005). Η «διπλωματία των πολιτών» χρησιμοποιήθηκε 

για να συνοψίσει τους τρόπους δράσης των Μ.Κ.Ο. για την προώθηση της 

διασυνοριακής συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο, η «διπλωματία» και η «κοινωνία των 

πολιτών» στην Ελλάδα έγιναν αντιληπτές ως όροι συνδεδεμένοι με διεθνείς 

αναπτυξιακές, φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές δράσεις.139 Οι σεισμοί σε Ελλάδα και 

Τουρκία το 1999 έδωσαν μια περαιτέρω ώθηση στην ταύτιση της «διπλωματίας» και της 

«κοινωνίας των πολιτών». Στη Θράκη οι δράσεις της κοινωνίας των πολιτών ήταν 

προσαρμοσμένες στο δόγμα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

Η «κοινωνία των πολιτών» δε λειτούργησε σαν ένας όρος περιγραφής του 

συνόλου ήδη υφιστάμενων συλλογικοτήτων που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως 

Μ.Κ.Ο., όπως για παράδειγμα οι εκατοντάδες πολιτιστικοί σύλλογοι, αλλά αντίθετα η 

εννοιολόγησή της απέκλειε ένα μεγάλο μέρος τους, εντείνοντας τις συνθήκες άνισης 

πρόσβασης στα υλικά και συμβολικά κεφάλαια της δημόσιας σφαίρας. Όπως και οι 

έννοιες της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και του «εκσυγχρονισμού», η «κοινωνία των 

πολιτών» λειτούργησε σαν ένα κανονιστικό πρότυπο με λανθάνουσες δυτικοκεντρικές 

και εξελικτικές συνδηλώσεις.140  

Οι νέες πολιτικές περί «κοινωνίας των πολιτών» αποτυπώθηκαν στην ίδρυση μιας 

σειράς Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών στον Έβρο. Το βιβλίο του Πρωτοδικείου 

Αλεξανδρούπολης για αυτές τις εταιρείες περιλαμβάνει καταχωρήσεις από το 1994. 

Κάποιες από αυτές τις νέες εταιρείες είχαν μάλιστα διασυνοριακό και διεθνή 

προσανατολισμό. Τέτοιες ήταν για παράδειγμα το Δίκτυο Δημοσιογράφων Θράκης και 

Αιγαίου για την Ειρήνη (1999), η Κίνηση Πολιτών Έβρου για τα Κοινωνικοπολιτικά & 

Πολιτιστικά Δρώμενα της Τοπικής Κοινωνίας-«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» (2000), ο Ελληνικός 

Σύνδεσμος για τη Διεθνή Ανάπτυξη-HELLENIC AID (1999), η Συνεργασία των Λαών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Παρευξείνιων Χωρών (2002), κ.α.141 Πολλές από 

                                                      

139 Η διεθνής διάσταση του όρου «κοινωνία των πολιτών» στην Ελλάδα καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι 
το μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υπάγεται στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(Υ.Δ.Α.Σ.) του υπουργείου Εξωτερικών. 
140 Για παράδειγμα, σε μια δημόσια διαβούλευση για τοπικά οικολογικά ζητήματα το 2007, ένας καθηγητής 
πανεπιστημίου τόνισε ότι «πολύ απέχουμε από το να είμαστε κοινωνία των πολιτών». 
141 Η εθνογραφική έρευνά μου δεν επεκτάθηκε σε αυτές τις Μ.Κ.Ο. Για αυτό το λόγο δεν έχω αλλάξει τις 
ονομασίες των παραπάνω εταιρειών. Γενικότερα, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ήταν μια διαφορετική 
μορφή οργάνωσης της συλλογικής δράσης από ό,τι τα σωματεία, δηλαδή τους συλλόγους. Η μη 
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αυτές τις εταιρείες είχαν ιδρυθεί από μέλη δικτύων τοπικών εκσυγχρονιστών του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά και από άλλα δίκτυα κομματικών σχέσεων, είτε του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είτε της 

Ν.Δ., κ.α. Ταυτόχρονα, κάποια δίκτυα διασυνοριακής συνεργασίας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αναπαρήγαγαν όρους όπως «διπλωματία των πολιτών», «κοινωνία των 

πολιτών» και προσπαθούσαν να προσδιορίζονται ως Μ.Κ.Ο. Επίσης, κάποιοι 

πολιτιστικοί σύλλογοι, με τη νομική μορφή σωματείου, προσπαθούσαν να 

αναγνωριστούν ως Μ.Κ.Ο., δηλαδή να καταγραφούν στα μητρώα της Υπηρεσίας 

Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπ.Εξ. και να αλλάξουν τη νομική μορφή 

τους σε Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κατεξοχήν φορέας του λόγου περί «κοινωνίας των 

πολιτών» στον Έβρο ήταν ο μάνατζερ Βασίλης. Όπως και στην περίπτωση του όρου 

«νεωτερικότητα», τόσο οι ανταγωνιστές όσο και οι συνεργάτες του αναγνώριζαν ότι 

αυτός ήταν ο αρμόδιος να διαχειρίζεται τέτοιες έννοιες. 

Σε μια συνομιλία μας, ο ίδιος μου εξήγησε πώς αντιλαμβανόταν την «κοινωνία 

των πολιτών» και τις Μ.Κ.Ο. Για αυτόν, οι παραπάνω όροι ήταν αναπόσπαστα 

συνδεδεμένοι με τις νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που είχαν 

επικρατήσει ή που θα έπρεπε να επικρατήσουν στη Θράκη στο τέλος της δεκαετίας του 

1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Επιπλέον, ο τρόπος που οραματιζόταν την 

«κοινωνία των πολιτών» και τις Μ.Κ.Ο. απηχούσε τη νεοφιλελεύθερη κοσμοαντίληψή 

του. Την περίοδο της συνομιλίας μας, ο Βασίλης είχε σταματήσει ουσιαστικά να 

ασχολείται με την Ο.Π.Ε. και τους υπόλοιπους συλλόγους στους οποίους ήταν μέλος. 

Πλέον, ήταν σημαντικό για αυτόν να συμμετέχει σε Μ.Κ.Ο. Όπως τόνισε, οι «Μ.Κ.Ο.» και 

η «κοινωνία των πολιτών» ήταν έννοιες διαφορετικές από τους παραδοσιακούς 

πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. Μάλιστα, οι Μ.Κ.Ο., ήταν μέρος «ενός νέου 

κόσμου που ανέτελλε». 

«Όχι! Μην μπερδεύεις τους πολιτιστικούς συλλόγους. Οι Μ.Κ.Ο. είναι το μόνο 

μελλοντικό ενδιαφέρον σχέδιο που υπάρχει για την περιοχή. Α, μην τα μπερδεύεις. Άλλο 

οι πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλο οι μη κυβερνητικές… οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 

είναι ίσως το μοναδικό όχημα για να αναδειχθούνε σοβαρά πράματα στην… τοπική 

                                                                                                                                                        

κερδοσκοπική εταιρεία θεωρήθηκε η καταλληλότερη νομική μορφή για την τυπική δημιουργία μιας «Μ.Κ.Ο.» 
σε συνδυασμό και με την εγγραφή στα μητρώα του υπ.Εξ. Μέσα από συνομιλίες και παρατήρηση, 
κατέγραψα ότι οι δυο έννοιες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και Μ.Κ.Ο., ήταν αλληλοτροφοδοτούμενες 
και συχνά αλληλοεπικαλύπτονταν. Σταδιακά, μπορεί να πει κανείς ότι αναδείχθηκαν ως μια εναλλακτική 
μορφή οργάνωσης των συλλογικών δράσεων. Ενδεικτική ήταν η προσπάθεια της Ο.Π.Ε. να μετασχηματιστεί 
σε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η ανάδειξη της έννοιας της «εταιρείας» σε μια νόμιμη μορφή οργάνωσης για 
πολιτιστικές δράσεις είχε τη σημασία της. Φαινόταν να συνδέεται και με την ανάδειξη νέων αντιλήψεων περί 
πολιτισμού και δημόσιας δράσης, όπως η επαγγελματοποίηση, τα εταιρικά και τεχνοκρατικά πρότυπα, και 
φυσικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αναφέρονταν συχνά στα ιδρυτικά καταστατικά τέτοιων εταιρειών. 
Ταυτόχρονα, η κατηγοριοποίηση της πολιτιστικής δράσης ως εταιρικής δράσης απέδιδε τα συνεχώς 
μεταβαλλόμενα όρια ανάμεσα στο πεδίο των πολιτιστικών δράσεων και το πεδίο της αγοραίας οικονομίας. 
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κοινωνία. Είναι διαφορετικά πράματα οι Μ.Κ.Ο. και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Τελείως 

διαφορετικά, σ’ όλα. Οι Μ.Κ.Ο. έχουν δυνατότητες, έχουν προοπτικές και ίσως, αν γίνει 

κάτι διαφορετικό εναλλακτικό εδώ, θα προέλθει από τον τομέα αυτό που εγώ τον 

εντάσσω μεταξύ κράτους και αγοράς. Μεταξύ κράτους και αγοράς υπάρχει ο τομέας 

της κοινωνικής οικονομίας, που είναι οι Μ.Κ.Ο. […] Ε, ναι. Είναι τεράστια η διαφορά! Και 

είναι φανερή πλέον, ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα... Το ένα είδος είναι νεκρό και το 

άλλο είναι δυναμικό και φαίνεται ότι κάτι εκφράζει, κάτι γίνεται […] Ε, σου το είπα. Οι 

διαφορετικές καταβολές είναι ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι μέρος του παλιού 

κόσμου που πεθαίνει […], και οι Μ.Κ.Ο. είναι μέρος του νέου κόσμου που ανατέλλει». 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής της «κοινωνίας των πολιτών» 

στον Έβρο ήταν η οργάνωση ΠΟΛΙΤΕΣ, που δημιουργήθηκε το 2002. Εκ των βασικών 

ιδρυτών της ήταν ο μάνατζερ Βασίλης. Η οργάνωση αυτή αυτοπροσδιοριζόταν ως 

σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κομματικό, μη κυβερνητικό, μη κρατικό, που, μεταξύ 

άλλων, στήριζε και προωθούσε την ανάπτυξη του εθελοντισμού, προάγοντας τις αξίες 

της «κοινωνίας των πολιτών». Σύμφωνα με τους δηλωμένους σκοπούς της 

οργάνωσης, στόχος των ΠΟΛΙΤΩΝ ήταν και η τροποποίηση του καταστατικού, ώστε 

να μπορέσουν να εγγραφούν στο Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του 

υπουργείου Εξωτερικών.  

Μέλη της οργάνωσης αποτέλεσαν δημοσιογράφοι που σχετίζονταν τόσο με το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. όσο και με τη Ν.Δ., καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί, ο πρόεδρος του τοπικού 

επιμελητηρίου, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα μέλη της οργάνωσης 

αναγνωρίζονταν γενικά ως «επιφανείς πολίτες», δηλαδή ελίτ της τοπικής κοινωνίας. Οι 

δράσεις του συλλόγου περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, μια εκδήλωση στην Τουρκία, 

καλλιτεχνικά αφιερώματα, χορηγίες σε εκδηλώσεις μουσουλμάνων, αλλά και μια 

ημερίδα για το ρόλο των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου μια από τις 

ομιλήτριες ήταν η υποψήφια δήμαρχος Χριστίνα. 

Το παράδειγμα των ΠΟΛΙΤΩΝ αναδεικνύει την εμπλοκή των παλιών τοπικών ελίτ 

σε νέες δράσεις και μορφές συλλογικής οργάνωσης, διαφορετικές από τους 

πατριωτικούς πολιτιστικούς συλλόγους της δεκαετίας του 1990. Για παράδειγμα, 

συζητώντας με ένα μέλος των ΠΟΛΙΤΩΝ, ένα γνωστό δημοσιογράφο που εντασσόταν 

στην τοπική δεξιά παράταξη, του έθεσα ερωτήματα για την παλιότερη συμμετοχή του 

σε έναν πολιτιστικό σύλλογο με έντονη πατριωτική δράση. Ήταν φανερό ότι 

επιθυμούσε να υποβαθμίσει τη σημασία της συμμετοχής του σε εκείνη τη 

συλλογικότητα, κάτι που συνάντησα και σε άλλους συνομιλητές. Ήταν μια μακρινή και 

παλιά εμπειρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, κίνητρο για τη συμμετοχή του τότε ήταν «η αγάπη 

για τον Ελληνισμό». Ωστόσο, «ήταν διαφορετικά τότε», καθώς επικρατούσε «μια άλλη 
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αντίληψη». Η ενασχόληση με τέτοια ζητήματα και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός «τότε 

γοήτευε». Αντίθετα, οι ΠΟΛΙΤΕΣ ήταν γι’ αυτόν ένα ζήτημα του παρόντος. Παρόλο που 

λίγο πολύ διατηρούσε μια κοσμοαντίληψη προσαρμοσμένη στον ανταγωνιστικό 

εθνικισμό, συμμετείχε δημόσια στους ΠΟΛΙΤΕΣ, οι οποίοι είχαν μια έντονη διασυνοριακή 

και κοσμοπολίτικη διάσταση.142 Ο ίδιος είχε συμμετάσχει στους ΠΟΛΙΤΕΣ μαζί με κάποια 

γνωστά μέλη της τοπικής δεξιάς παράταξης, με πολιτικές φιλοδοξίες.143 

Τόσο οι ΠΟΛΙΤΕΣ, όσο και άλλοι γνωστοί ή και παλιοί σύλλογοι στον Έβρο 

διεκδικούσαν πλέον την αναγνώρισή τους ως Μ.Κ.Ο., θέλοντας να κάνουν διακριτή τη 

διαφορά τους από υπόλοιπους συλλόγους. Η διχοτομική ταξινόμηση μεταξύ Μ.Κ.Ο. 

και πολιτιστικών συλλόγων αναπαρήγαγε τη διαφορά δυναμικής των συλλόγων και το 

διαφορετικό πολιτισμικό και οικονομικό κεφάλαιο των μελών τους. Εν ολίγοις, δεν ήταν 

και δε μπορούσαν όλοι οι σύλλογοι στον τοπικό χώρο να είναι Μ.Κ.Ο.144 

                                                      

142 Την περίοδο εκείνη, είχε πλέον σταματήσει να ασχολείται με τους ΠΟΛΙΤΕΣ, καθώς είχαν επικρατήσει στο 
διοικητικό συμβούλιο άλλα πρόσωπα, με κομματικές καταβολές από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σχετιζόμενα με ένα 
ανταγωνιστικό τοπικό όμιλο Μ.Μ.Ε.  
143 Είναι ενδιαφέρον ότι κάποιοι συνομιλητές μου που αυτοπροσδιορίζονταν ως συνεπείς «πατριώτες» 
παρουσίασαν τη σταδιακή μετατόπιση των  δεξιών ελίτ λίγο πολύ ως «συμβιβασμό» και «ξεπούλημα», 
ενθυμούμενοι σε κάποια φάση και τη Ροταριανή ιδιότητα αυτών των δεξιών ελίτ και χρησιμοποιώντας μια 
αντι-μασονική ρητορεία. 
144 Στο παράρτημα παρατίθεται η λεπτομερής εθνογραφική περιγραφή μιας τοπικής δημόσιας εκφοράς των 
πολιτικών περί «κοινωνίας των πολιτών» στην οποία είχα συμμετάσχει το 2006 στην Κομοτηνή. Πρόκειται για 
μια δημόσια διαβούλευση μεταξύ κράτους και τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, υπό το πρίσμα των πολιτικών 
«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». 
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B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ-

ΚΡΑΤΟΥΣ 

Το δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης συγκροτείται γύρω από τρία κομβικά 

ζητήματα που προέκυψαν κατά την επιτόπια έρευνα αλλά και μέσα από τη συνεχή 

επανανάγνωση του εθνογραφικού υλικού. Έχοντας παραθέσει στο πρώτο μέρος μια 

σειρά πολυεπίπεδες και πυκνές περιγραφές των διαδρομών της εξουσίας, των 

εκφορών παγκόσμιων πολιτικών εκ μέρους των τοπικών ελίτ, καθώς και των 

κυρίαρχων αναπαραστάσεων και λόγων περί της «νέας κοινωνικής πραγματικότητας», 

στόχος αυτού του δεύτερου μέρους είναι να εστιάσει πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω 

ζητήματα: 

α) στην υλική διάσταση των δημόσιων δράσεων, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα 

από την τοπική εκφορά των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και πιο συγκεκριμένα τη 

βιωμένη από τους τοπικούς φορείς δημοσιότητας υλική διάσταση της ιδέας της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», 

β) στην διαπραγμάτευση του νέου πλαισίου δημόσιας δράσης από τα κοινωνικά 

υποκείμενα με όρους ηθικής, δηλαδή μέσα από τις πολλαπλές και συνδυασμένες 

χρήσεις των ιδιωμάτων του «ρεαλισμού» και της «ρομαντικής αντίστασης», 

γ) και στην ερμηνεία της σχέσης «τοπικού» και «ευρωπαϊκού»/«παγκόσμιου» μέσα 

από την ιστορικά συγκροτημένη ηγεμονική σχέση μεταξύ κοινωνικών υποκειμένων και 

κεντρικού κράτους, όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στην τοπική σημασία και τις 

πολλαπλές εκδοχές του ελληνικού εθνικισμού. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο διαχωρισμός της μελέτης σε δύο μέρη προκύπτει από 

μια «πολιτική γραφής» που σε πρώτο επίπεδο απαντάει στην ανάγκη λειτουργικότητας 

του κειμένου της μελέτης. Σε δεύτερο επίπεδο, η «ανάλυση» του δεύτερου μέρους μπορεί 

να ιδωθεί και ως μια αναστοχαστική προσέγγιση της ίδιας της εθνογραφικής έρευνας 

και της διαδικασίας συγγραφής του κειμένου της παρούσας μελέτης. Σε αυτό το μέρος 

της μελέτης αποτυπώνεται η συνεχής προσπάθεια εκ μέρους του ερευνητή-συγγραφέα 

να αποδομεί κριτικά την κάθε παραγόμενη ανάλυση και ερμηνεία του και να επιστρέφει 

στα ζητούμενα και τα ερωτήματα της έρευνας. Με αυτήν την έννοια, στο δεύτερο 

μέρος παρατίθεται εθνογραφικό υλικό που σχετίζεται με ιθαγενείς κατηγορίες περί 

«αντίστασης», τροφοδοτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια περαιτέρω κριτική 

ανθρωπολογική ανάλυση της όποιας σχηματικά συνεκτικής εθνογραφικής 

περιγραφής στο πρώτο μέρος. Απέναντι στις κυρίαρχες τοπικές εκφορές παγκόσμιων 
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πολιτικών, προέκυψαν εναλλακτικές τοπικές εκφορές εκ μέρους υποδεέστερων δικτύων 

αλλά και αποσιωπημένες αντιφάσεις στη δράση των ίδιων των τοπικών ελίτ. Όλα αυτά 

φαίνονται να εμπλουτίζουν περαιτέρω τη γνώση και την ανάλυση των «ιδεολογικών και 

νοηματικών συσχετισμών» που καθορίζουν την τοπική εφαρμογή παγκόσμιων 

διαδικασιών (Kanna 2010: 102). Η σημασιοδότηση της «δημόσιας σφαίρας» με απλά 

ιδεολογικές ορίζουσες, αλλά και οι πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και του 

παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού αντιπαραβάλλονται με την υλικότητα και το 

προσωπικό συμφέρον, τα πολλαπλά επίπεδα επίσημων και ανεπίσημων λόγων, τους 

ηθικούς προβληματισμούς των δρώντων υποκειμένων και την τοπική 

ανατροφοδότηση της κρατικής ηγεμονίας και του ελληνικού εθνικισμού. 

B.1 Υλικότητα και πραγματισμός στην πρόκληση της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» 

Όπως φάνηκε στο πρώτο μέρος, μια σειρά νέες πολιτικές οδήγησαν στο 

μετασχηματισμό των δημόσιων δράσεων και λόγων στον τοπικό χώρο κατά την 

τελευταία εικοσαετία. Οι αλλαγές στη δημόσια σφαίρα στον Έβρο αναδείκνυαν τη 

δυναμική υπερτοπικών και υπερεθνικών διαδικασιών στην καθημερινότητα των 

κοινωνικών υποκειμένων, και ειδικότερα αυτών που δρούσαν ως φορείς δημοσιότητας. 

Όπως σημειώνει ο Akhil Gupta για την περίπτωση των τοπικών κοινωνιών της Ινδίας, 

οι «διεθνικές συνδέσεις (transnational linkages)» μπορούν να καθορίζουν τα πλαίσια 

μέσα στα οποία διεξάγονται οι καθημερινές πρακτικές, κάτι το οποίο πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ειδικά όπου αυτές οι διεθνικές συνδέσεις είναι φανερές 

(Gupta 2006: 213, 219, 233). 

Το παράδειγμα των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων στον Έβρο 

ανέδειξε σε πρώτο επίπεδο ακριβώς αυτή τη σύνδεση «τοπικού», «εθνικού» και 

«ευρωπαϊκού» ή «παγκόσμιου».  

Ταυτόχρονα, ωστόσο, το παράδειγμα των ευρωπαϊκών πολιτικών στον Έβρο 

μπορεί να χρησιμεύσει και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι παγκόσμιες, 

ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές προσλαμβάνονται και ανασημασιοδοτούνται από τα 

ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα. Ένα βασικό στοιχείο αυτής ανασημασιοδότησης είναι οι 

εκτεταμένες αντιλήψεις περί υλικής διάστασης των εκάστοτε υπερτοπικών πολιτικών. 

Μια σειρά ανθρωπολογικών ερευνών και εργασιών πάνω στο ζήτημα του 

κράτους και της πολιτικής έχουν θέσει ακριβώς το ζήτημα της υλικής υπόστασης της 

πολιτικής εξουσίας και των αντίστοιχων κοινωνικών πρακτικών (Kapferer 2005, Krohn-

Hansen και Nustad 2005, Navaro-Yashin στο Harvey 2005, Sharma και Gupta 2006). 
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Όπως σημειώνουν οι Aradhana Sharma και Akhil Gupta, καθημερινά περιστατικά στο 

περιθώριο της δημοσιότητας και της τοπικής γραφειοκρατίας μπορούν να μας 

οδηγήσουν στο να κατανοήσουμε μεταξύ άλλων «το βαθμό στον οποίο 

αναπαραστάσεις, σύμβολα, πρακτικές και υλικότητα αλληλοδιαπλέκονται» (Sharma και 

Gupta 2006: 15). Με αυτή την έννοια ακριβώς ο Akhil Gupta έχει προτείνει τη μελέτη του 

κράτους τόσο ως ρητορική κατασκευή, όσο και ως καθημερινή πρακτική (Gupta 2006: 

212). Ακολουθώντας αυτήν την ερευνητική προοπτική, στην περίπτωση του Έβρου 

τίθεται το ζήτημα της ιδιαίτερης υλικής διάστασης της δημόσιας σφαίρας και των 

πολιτικών, δη ευρωπαϊκών. Οι διεθνικές ή υπερεθνικές συνδέσεις, κυρίως μέσω της 

σχέσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμόρφωσαν το πλαίσιο 

καθημερινών πρακτικών στον Έβρο διαμέσου της επινόησης και ανασημασιοδότησης 

σημείων αναφοράς για τη συσσώρευση υλικών δυνατοτήτων εκ μέρους των τοπικών 

φορέων δημοσιότητας. Η ιδιαίτερη υλική διάσταση των καινούργιων πολιτικών ήταν 

άλλωστε ένα στοιχείο που αναδεικνυόταν συνεχώς μέσα από το λόγο και τη δράση 

των συνομιλητών μου ή των φορέων που παρατηρούσα. 

B.1.1 Τα «προγράμματα» ως μετωνυμία του «χρήματος» 

Διάφορες περιστάσεις κατά την έρευνα πεδίου, όπως δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, 

επίσημες ομιλίες, χαλαρές κουβέντες, αλλά και δράσεις και πρακτικές των κοινωνικών 

υποκειμένων,  υπενθύμιζαν ότι για τα τελευταία 20 χρόνια οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην 

Ελλάδα είχαν ταυτιστεί και νοούταν ως «ευρωπαϊκά προγράμματα» ή «κονδύλια». Η 

έννοια «πρόγραμμα» χρησιμοποιούταν συνήθως προκειμένου να αποδώσει αυτήν την 

υλική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών.145 

Ο όρος «ευρωπαϊκό πρόγραμμα» λειτουργούσε ως μετωνυμία του όρου 

«χρήματα», γι’ αυτό και οι αναφορές σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνήθως 

παρέπεμπαν στη σχέση με τον «κόσμο της οικονομίας» και των υλικών αγαθών 

(εικόνες 4 και 5). Εξάλλου, η εισροή χρημάτων, η λεγόμενη «χρηματοδότηση», σε κάθε 

τομέα δημόσιας πολιτικής γινόταν αντιληπτή ως ευρωπαϊκή. Με αυτή την έννοια, η 

«Ευρώπη» σημασιοδοτούταν σε μεγάλο βαθμό με χρηματικές-οικονομικές 

ορίζουσες.146 

                                                      

145 Κατά τη διάρκεια μιας διευρυμένης πολιτικής μάζωξης με θέμα την αντιμετώπιση των ζημιών από τις 
εκτεταμένες πλημμύρες του Έβρου, παρουσία βουλευτών και δημάρχων, ο νομάρχης μέσα από μια 
συναινετική ομιλία, ανακοίνωσε με δραματικό τόνο προς όλους ότι «πρέπει να πάρουμε το πρόγραμμα», 
αναφερόμενος σε μια χρηματική ενίσχυση η οποία ανερχόταν στα 27 εκατομμύρια ευρώ.  
146 Στην αποδυνάμωση του «πολιτικού» και τη γιγάντωση του «οικονομικού», μέσα από την κυρίαρχη 
πρόσληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οικονομικούς όρους, αναφέρονται οι Cris Shore και Marc Abélès 
(Shore 2000: 84-85, Abélès 1994: 24, 35, 152, 286). 
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Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ως ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι των στρατηγικών στη δημόσια σφαίρα. Η αναζήτηση και η προσπάθεια 

συσσώρευσης αυτών των πόρων ήταν μια βασική έγνοια για τα κοινωνικά υποκείμενα, 

σχεδόν σύμφυτη με τη δημόσια δράση και τις πολιτικές φιλοδοξίες. Αυτές οι 

προσδοκίες αντανακλούσαν το γεγονός ότι εδώ και 20 χρόνια, οι ευρωπαϊκοί πόροι 

κυριαρχούσαν στο δημόσιο λόγο ως επικρατέστερη εκδοχή της υλικής δυνατότητας, 

δηλαδή ως υλικό κεφάλαιο.147 

Τα παραπάνω ήταν ιδιαίτερα εμφανή στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών, ένα 

χαρακτηριστικό δημόσιο συμβάν στο οποίο τύγχανε διαπραγμάτευσης κάθε φορά το 

«καλό της Θράκης». Ήδη από το συνέδριο του 1993, ήταν φανερός ο 

προσανατολισμός σχεδόν όλων των ομιλητών προς τους ευρωπαϊκούς πόρους. Η 

«Ευρώπη», ως Ε.Ο.Κ., φαινόταν να προσφέρει υλικές δυνατότητες για την αναβάθμιση 

της περιοχής, μέσα στα πλαίσια μάλιστα της εθνικής αναγκαιότητας ανάπτυξης της 

περιοχής απέναντι στην «τουρκική απειλή» (Πρακτικά Α’ Παγκοσμίου Συνεδρίου 

Απόδημων Θρακών).148 Η αναφορά και τα αιτήματα για περισσότερα χρήματα για τη 

Θράκη σε μεγάλο βαθμό θα ταυτίζονταν από τότε με αιτήματα για περισσότερα 

ευρωπαϊκά χρήματα. 

Το νέο πλαίσιο δημόσιας δράσης και οι επακόλουθες νέες αντιλήψεις 

διαχειριστικότητας τα οποία περιέγραψα στο πρώτο μέρος της μελέτης 

επικοινωνούσαν με τη νέα αντίληψη υλικών δυνατοτήτων, οι οποίες ταυτιζόταν με τους 

ευρωπαϊκούς πόρους.  

Το παρακάτω περιστατικό μπορεί να ερμηνευτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Κατά τη 

διάρκεια ενός δημοτικού συμβουλίου σε ένα δήμο του Έβρου, πραγματοποιούνταν η 

συνηθισμένη συζήτηση με τα θέματα της ημέρας, τις προκηρύξεις έργων, κτλ. Μέρος 

της ημερήσιας διάταξης αποτελούσε η παρουσίαση διάφορων προτάσεων έργων οι 

                                                      

147 Με αυτή την έννοια, ο νομάρχης Ροδόπης το 1998, υποστηρίζοντας το σχέδιο δημιουργίας μονάδων 
εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, είχε χρησιμοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους ως μονάδα σύγκρισης 
προκειμένου να κάνει κατανοητή τη δυνητική εισροή πολλών χρημάτων και επενδύσεων. Συγκεκριμένα, είχε 
τονίσει ότι ο χρυσός ισοδυναμούσε με «15 τουλάχιστον Πακέτα Ντελόρ» (εφ. Χρόνος 05/01/1998). 
148 Αντίστοιχα, στη γνωστή έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών για την ανάπτυξη της Θράκης, το πρόβλημα της 
ανεύρεσης πόρων τέθηκε στο επίπεδο των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, καθώς αυτές είχαν 
σημασιοδοτηθεί εθνικά ως καθοριστική εισροή χρημάτων που ξεπερνούσε οποιαδήποτε άλλη προοπτική. 
Ήταν ξεκάθαρη η στόχευση των συγγραφέων στα κοινοτικά, όπως λεγόταν τότε, κονδύλια, και πιο 
συγκεκριμένα στο επερχόμενο 2ο Κ.Π.Σ. Το κεφάλαιο που τιτλοφορούταν «Το πρόβλημα των πόρων» 
(Ακαδημία Αθηνών 1994: 155-159) αναδείκνυε τις ευρείες προσδοκίες που είχε γεννήσει η σχέση Ελλάδας και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς προτεινόταν τα περίπου 800-1000 δις. δρχ. που χρειαζόταν για την εκτέλεση του 
αναπτυξιακού σχεδίου για τη Θράκη να αντληθούν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε., 
με μικρή συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό το αίτημα ευνοϊκότερης κατανομής των 
ευρωπαϊκών πόρων υπέρ της Θράκης διατυπώθηκε ξεκάθαρα από το βουλευτή Έβρου Χρήστο Κηπουρό 
στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 1993. Η Θράκη, και γενικότερα η ελληνική περιφέρεια, 
παρουσιαζόταν να δικαιούται αυτά τα χρήματα από το «Πακέτο Ντελόρ», καθώς μάλιστα «από το σχέδιο 
Μάρσαλ η Θράκη είχε λάβει μερικές μόνο δεκάδες χιλιάδες δολάρια» (Κηπουρός 1994: 177). 
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οποίες στόχευαν σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Την 

παρουσίαση είχε αναλάβει ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος σχεδιασμού, ο οποίος 

ουσιαστικά ήταν ο αρμόδιος για την εκπόνηση μελετών και προτάσεων για διάφορα 

προγράμματα, κατά συντριπτική πλειοψηφία ευρωπαϊκά.149 Παίρνοντας το λόγο, ο 

αντιδήμαρχος ζήτησε τη συναίνεση  του σώματος για να υποβληθεί η πρόταση 

ανακαίνισης μιας τοπικής εκκλησίας. Η πρόταση γινόταν στα πλαίσια του 

διασυνοριακού προγράμματος INTERREG. Παρόμοια πρόταση «είχε κοπεί στο 

προηγούμενο INTERREG». Στη συνέχεια, «κόπηκε» και από το τοπικό Π.Ε.Π., επειδή τα 

χρήματα είχαν δοθεί αλλού. Ο αντιδήμαρχος περιέγραψε την πρόταση ως πολύ καλή 

και οργανωμένη, αλλά σημείωσε ότι η συγκυρία δεν είχε βολέψει παλιότερα. Ωστόσο, 

«τώρα αυτό το μέτρο έχει πολλά χρήματα γι’ αυτό και ανεβάσαμε το ποσό» 

ανακοίνωσε στο συμβούλιο. «Από 300.000 που ήταν η παλιότερη πρόταση πήγε στις 

600.000». Ένας σύμβουλος της αντιπολίτευσης αναρωτήθηκε «Μήπως θα είναι κάτι 

μόνο και μόνο για να πούμε ότι κάτι κάνουμε;». Ο δήμαρχος πήρε το λόγο και του 

απάντησε ότι «αυτή είναι η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, να εξαντλεί τις 

δυνατότητες εξεύρεσης πόρων […] έτσι λειτουργεί το ελληνικό κράτος […] γι’ αυτό 

πήγαμε και στο INTERREG».  

Η υποχρέωση να βρίσκουν όλο και περισσότερους πόρους και μάλιστα στα 

πρότυπα της «εθνικής πολιτικής»,150 όπως το περιέγραψε ο παραπάνω δήμαρχος, 

συνιστούσε την κυρίαρχη εννοιολόγηση της σχέσης τοπικής κοινωνίας και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, από μια σκοπιά οικονομικής ανθρωπολογίας, αυτός ο 

τρόπος δράσης φαινόταν να εγγράφεται στο χαρακτηριστικό πρόταγμα των δυτικών 

κοινωνιών περί συνεχούς εξοικονόμησης μέσων και μεγιστοποίησης ωφελειών 

(Δημητρίου 1999). 

Η «υποχρέωση των πολιτικών να βρίσκουν όλο και περισσότερους πόρους» 

ήταν άμεσα προσαρμοσμένη στις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δηλαδή στην υλική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Το οικονομικό 

κεφάλαιο που προσέφεραν οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε συγκεκριμένους φορείς 

επιβεβαίωνε αυτή την υλική διάστασή τους. Τα προγράμματα λειτουργούσαν σαν 

κεφάλαιο που έδινε σε κάποιον τη «δυνατότητα να κάνει πράγματα». Εξάλλου, μέσα 

από τους τοπικούς ανταγωνισμούς που περιγράφηκαν στο πρώτο μέρος της 

παρούσας μελέτης, προέκυψε ότι οι φορείς δημοσιότητας αντιλαμβάνονταν τα 

                                                      

149 Δεν είναι τυχαίο ότι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός στους δήμους και τις νομαρχίες, δηλαδή οι 
αντιδημαρχίες και οι διευθύνσεις προγραμματισμού και σχεδιασμού, θεωρούνταν αντικείμενο άμεσα 
σχετιζόμενο με τους ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα.  
150 Ο Marc Abélès σημειώνει ότι τα ίδια τα εθνικά κράτη λειτουργούν σε αυτή τη λογική διαρκούς 
συσσώρευσης και ανταγωνισμού εντός της Ε.Ε., (Shore και Abélès 2004: 11). 
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προγράμματα και τους ευρωπαϊκούς πόρους ως αγαθά με βάση τα οποία 

διαφοροποιούνται «αυτοί που τα έχουν» και «αυτοί που δεν τα έχουν». Αυτή η 

ταξινόμηση ήταν ενδεικτική της διαχειριστικής λογικής στον Έβρο. Μεγάλη σημασία για 

τους τοπικούς αιρετούς είχαν οι προϋπολογισμοί των μέτρων, δράσεων και 

πρωτοβουλιών, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τα ποσά που πέτυχαν «να πάρουν», 

«να χτυπήσουν» ή «να κερδίσουν».151 Τα ευρωπαϊκά οικονομικά κεφάλαια αποτέλεσαν 

και αποτελούν ένα σημαντικό  διακύβευμα μεταξύ τοπικών πολιτικών και θεσμών. Η 

κατάκτηση αυτών των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων συνεπαγόταν υλικές 

δυνατότητες και ταυτόχρονα σήμαινε και την περαιτέρω συσσώρευση συμβολικού και 

πολιτικού κεφαλαίου.152 Αυτό το στοιχείο ήταν σημαντικό για την κατανόηση των 

ταξινομήσεων, των εννοιολογήσεων και της εμπρόθετης δράσης των κοινωνικών 

υποκειμένων στη δημόσια σφαίρα.  

Ο Ζαχαρίας, δήμαρχος ενός μεσαίου δήμου,153 περιέγραψε το πώς κινείται στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων: «Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δε 

βγαίνουν αυτά που θέλουμε εμείς και όποτε θέλουμε εμείς. Αλλά όποια δράση βγαίνει, 

προσπαθούμε μέσα να εκπονήσουμε μελέτες και να τις χτυπήσουμε […] Είμαστε 

αναγκασμένοι να παίξουμε με τα προγράμματα που κάθε φορά ανακοινώνει η 

Περιφέρεια». Ο ίδιος πολιτικός μου τόνισε, αναφερόμενος στις υλικές προϋποθέσεις 

οποιασδήποτε δράσης του: «πώς θα κάνεις χωρίς ευρώ;». 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πόροι αποτελούσαν ένα κοινό και αναντίρρητο 

πλαίσιο δράσης και επιδιώξεων για τους περισσότερους συμμετέχοντες στην τοπική 

δημόσια σφαίρα, με διακριτή εξαίρεση την επίσημη θέση του Κ.Κ.Ε. Πολλοί 

ανταγωνισμοί και καταγγελίες επικεντρώνονταν στην «επιτυχημένη» ή «αποτυχημένη» 

κατάκτηση ευρωπαϊκών πόρων. Η έννοια της «απορρόφησης» ήταν καθοριστική για 

την κατανόηση της πραγματικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών στον Έβρο και την 

Ελλάδα. Η επίδειξη υψηλής απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων ήταν μια 

συνηθισμένη δημόσια πρακτική, που έδειχνε την αποδοχή αυτού του κριτηρίου από την 

μεγάλη πλειοψηφία των κομματικών παρατάξεων. Άλλωστε, μια βασική αντιπολιτευτική 

                                                      

151 Η κατάκτηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποτελεί κάθε φορά έναν «τρόπο έκφρασης ενός συσχετισμού 
δυνάμεων» (Abélès 2001: 129). 
152 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονταν και η διεκδίκηση για τα πρώτα διασυνοριακά προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας τοπικός αιρετός μου τόνισε ότι ως εθνικός εκπρόσωπος στην Ένωση των 
Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης, τη μετέπειτα Επιτροπή των Περιφερειών, πίεσε και διεκδίκησε την 
ένταξη και των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. στα πρώτα προγράμματα INTERREG. Άλλωστε, σε προεκλογικά 
φυλλάδιά του σημείωνε και επιδείκνυε τη συμμετοχή του αυτή, τονίζοντας ότι πολέμησε για παραπάνω 
κονδύλια στην περιοχή. 
153 Πρόκειται για το βασικό πολιτικό αντίπαλο του πασόκου εκσυγχρονιστή Παναγιώτη, στα πλαίσια ενός 
πολυεθνοτικού δήμου της Ροδόπης. Είναι ενδιαφέρον ότι αν και ο Ζαχαρίας απέρριπτε τις πρακτικές 
διασυνοριακής συνεργασίας, τις οποίες ταύτιζε με  «επικοινωνιακά τρύκ» του Παναγιώτη, δεν έπραττε το ίδιο 
γενικότερα για τα ευρωπαϊκά κονδύλια στο σύνολό τους, μαρτυρώντας το ηγεμονικό πλαίσιο δράσης στο 
οποίο συνέκλιναν αντιπαρατιθέμενα συμφέροντα και στρατηγικές. 
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στρατηγική συνίστατο στη διάψευση της επιτυχίας των πολιτικών απορρόφησης 

ευρωπαϊκών πόρων.  

Χαρακτηριστικά, σε διάφορες συνομιλίες με εκπροσώπους μικρότερων πολιτικών 

δυνάμεων ή ρευμάτων, ήταν εμφανές ότι κανείς δεν αρνιόταν την αξιοποίηση αυτών 

των πόρων, αντίθετα μάλιστα εργαλειοποιούσαν το ζήτημα της απορρόφησης και της 

αξιοποίησης τέτοιων πόρων. Συζητώντας με ένα τοπικό στέλεχος του ΛΑ.Ο.Σ., μου 

εξέθεσε το βασικό πρόβλημα στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Η «γραφειοκρατία», η 

«διαφθορά» και η «αναξιοκρατία» δημιουργούσαν προβλήματα. «Δεν τα πάμε καλά», 

όπως τόνισε, και γι’αυτό έχουμε «μηδέν απορροφήσεις». Μάλιστα «κινδυνεύουμε να 

δώσουμε και λεφτά πίσω».154  

Αντίστοιχα, συζητώντας με μέλη του ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας», 

κατάλαβα ότι θεωρούσαν τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις σα μια ευκαιρία για την 

Ελλάδα, την οποία όμως οι «κατ’ όνομα» εκσυγχρονιστές και γενικότερα οι Έλληνες 

πολιτικοί είχαν σπαταλήσει, είτε λόγω κοντόφθαλμης οπτικής είτε λόγω ιδιοτέλειας. 

Συζητώντας με τον Ορέστη, πρώην δήμαρχο και μέλος του ρεύματος της 

«Πολυκεντρικής Ελλάδας», μου τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα «είναι μια 

μεγάλη πηγή χρηματοδότησης, αυτό  οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε». Ο ίδιος 

μάλιστα είχε άμεση εμπειρία από αυτές τις νέες πρακτικές καθώς ως δήμαρχος τη 

δεκαετία του 1990 είχε συμμετάσχει στη γνωστή τοπική αναπτυξιακή ΑΝΑΠΕΒΡΟΣ.  

Σύμφωνα με αυτόν τον πρώην δήμαρχο, η σχέση του Έβρου με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση είχε μεγάλη σημασία, καθώς υπερέβαινε την προβληματική πολιτική του 

κεντρικού κράτους απέναντι στη Θράκη. Εξάλλου, το εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων 

δε θα μπορούσε να παράσχει αυτά τα χρήματα που είχε προσφέρει στον Έβρο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα ωστόσο δεν είχε τους κατάλληλους μηχανισμούς και «δεν 

ήταν έτοιμη» να τα απορροφήσει. «Χρήματα ήρθαν πολλά αλλά δεν είχαν το 

αποτέλεσμα το προσδοκώμενο ή αυτό που είχαν στοχεύσει». Μάλιστα, ο Ορέστης 

τόνισε ότι «με τον καιρό χάσαμε την καλή διάθεση και την εμπιστοσύνη των κοινοτικών, 

οι οποίοι σιγά σιγά άρχισαν να βάζουν όρους και διαδικασίες που αυτοί καθόρισαν». 

Ωστόσο, πολλά σημαντικά πράγματα έγιναν «μέσα από αυτά τα κοινοτικά 

προγράμματα. Δε θα γινόταν αυτοί οι οδικοί άξονες, έστω και με αυτή τη μεγάλη 

                                                      

154 Ο ίδιος συνομιλητής ανέφερε με περηφάνια ότι συμμετείχε ως δημόσιος υπάλληλος σε ένα από τα πρώτα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ελληνικό χώρο. Με τα χρήματα εκείνα έγιναν «πολλά καλά 
πράγματα», άσχετα αν «έφαγαν» και κάποιοι. Τόνισε ότι η επιτυχία εκείνου του προγράμματος συνίστατο 
στην απευθείας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς διαμεσολάβηση του ελληνικού κράτους. 
Άλλωστε, οι «καλές ιδέες έρχονται απέξω». 
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καθυστέρηση.[Δεν θα είχε γίνει] η Εγνατία, αν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση».155 

Μάλιστα, η αντίληψη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως κατεξοχήν μορφής 

«δημόσιου χρήματος» φαινόταν να διαπερνά τα στενά όρια του επίσημου πολιτικού 

πεδίου και να αποτελεί ένα είδος διάχυτης κοινωνικής γνώσης, όπως φάνηκε και από 

το παράδειγμα των πολιτιστικών συλλόγων του Έβρου στο πρώτο μέρος της μελέτης. 

Χαρακτηριστικά, αυτό μου το υπενθύμισε μια συνομιλία μου με έναν 70χρονο σύνεδρο, 

μέλος ενός πολιτιστικού συλλόγου Θρακιωτών από τη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια 

του Παγκόσμιου Συνέδριου Θρακών στο Διδυμότειχο το 2006. Ο ίδιος ήρθε και μου 

συστήθηκε, δεδομένου ότι είχε μάθει για την έρευνά μου από μέλη άλλων συλλόγων. 

Ενώ συζητούσαμε χαλαρά για την πολύ οργανωμένη βιβλιοθήκη του συλλόγου τους, 

εκείνη τη στιγμή μια αναφορά του από βήματος ομιλητή στο «Δ’ Κ.Π.Σ.», τον έκανε να 

μου πει αυθόρμητα και με έντονο τρόπο, ότι «και εμείς αυτό περιμένουμε για να 

πάρουμε λεφτά. Όλοι από εκεί παίρνουνε. Εμείς περιμένουμε 7 εκατομμύρια». Στην 

επόμενη αναφορά ενός ομιλητή στο Κ.Π.Σ., από τις αναρίθμητες που μπορούσε να 

ακούσει κανείς κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο ίδιος ηλικιωμένος κύριος μου είπε 

εμπιστευτικά και σχεδόν με πονηρό τρόπο,  δείχνοντας ότι είχε καταλάβει ποιο ήταν το 

πραγματικό διακύβευμα: «Είδες; Όλοι γι’ αυτό μιλάνε, αυτό περιμένουν, να δούμε ποιοι 

θα πάρουν, όλοι αυτό περιμένουν πάντως». 

Σε κάθε περίπτωση, το νέο πολυεπίπεδο πλέγμα εξουσίας με το οποίο 

βρίσκονταν αντιμέτωπα τα τοπικά δρώντα κοινωνικά υποκείμενα έθετε μια νέα υλική 

πραγματικότητα. Όπως σημειώνει ο Jean Pierre Warnier, επιμένοντας στην ιδιαίτερη 

πολιτική διάσταση της δουλειάς του Michel Foucault, οι λεκτικές εκφάνσεις της 

διακυβέρνησης πάνε μαζί με «δίκτυα και διαδικασίες κατανομής υλικότητας» (Warnier 

2004: 11, 31). Η σχέση Θράκης-Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε δημιουργήσει νέου 

είδους δίκτυα κατανομής αυτής της υλικότητας, με νέες μεθόδους, προϋποθέσεις και 

απαιτούμενες αυτορρυθμίσεις για τα κοινωνικά υποκείμενα. Για παράδειγμα, οι 

πολιτιστικοί σύλλογοι έπρεπε να σκέφτονται τον εαυτό τους σαν «επιχειρήσεις» ή σαν 

«Μ.Κ.Ο.», οι αιρετοί πολιτικοί έπρεπε να είναι έτοιμοι να γίνουν υπέρμαχοι της 

διασυνοριακότητας, κ.ο.κ. 

Σε μεγάλο βαθμό, οι μεταβολές των δημόσιων πολιτικών στον Έβρο 

επικοινωνούσαν με το άγχος και την προσδοκία προσαρμογής στις νέες υλικές 

                                                      

155 Σε αυτό το σημείο, συναντάμε την αναπαράσταση μιας γενναιόδωρης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
έφτασε στο σημείο να θέτει όρους και αυστηρότερες προδιαγραφές, λόγω υπαιτιότητας των εβριτών αλλά 
κυρίως των αθηναίων διαχειριστών. Εξάλλου, τόσο ο Ορέστης, όσο και άλλα μέλη της «Πολυκεντρικής 
Ελλάδας», φαινόταν να αναπαράγουν τις ίδιες εξελικτικές και ευρωκεντρικές ταξινομήσεις με τους 
εκσυγχρονιστές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 



 

 

155 

συνθήκες που έθετε η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση». Αυτή η επιδίωξη έγινε ιδιαίτερα 

εμφανής σε συνομιλίες και παρατηρήσεις με μέλη πολιτιστικών συλλόγων. Συζητώντας 

με ένα μέλος συλλόγων, μου εξήγησε, χωρίς πολλές ιδεολογικές δικαιολογίες, για ποιο  

λόγο συμμετείχε πλέον στην τοπική οργάνωση ΠΟΛΙΤΕΣ και γιατί αυτή προσπαθούσε 

να αναγνωριστεί ως Μ.Κ.Ο. Ο ίδιος μου είπε άμεσα ότι «οι Μ.Κ.Ο. έχουν ένα 

πλεονέκτημα, μπορούν να ενταχθούν [πιο εύκολα] σε ευρωπαϊκά προγράμματα […] 

απευθείας ζητούν και υλοποιούν προγράμματα», αντίθετα «οι άλλοι ζουν από τις 

χορηγίες του υπουργείου». Τόνισε ότι οι Μ.Κ.Ο. συνδέονταν με τα προγράμματα και με 

μια καλύτερη οικονομική υπόσταση. Αυτή η πρόσληψη των Μ.Κ.Ο. ως προνομιακών 

αποδεκτών ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθιστούσε την ύπαρξή τους αναβαθμισμένη 

σε σχέση με τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς συλλόγους. Ουσιαστικά, οι Μ.Κ.Ο. 

συνιστούσαν μια οικονομικά πιο λειτουργική μορφή συλλογικής οργάνωσης και μια 

«μέθοδο» καλύτερης πρόσβασης στα συμβολικά και υλικά κεφάλαια των κυρίαρχων 

εθνικών και υπερεθνικών πολιτικών.156 Προκειμένου να μου το κάνει ξεκάθαρο, ο ίδιος 

είπε με το χαρακτηριστικό «χωρατατζίδικο» τρόπο του, ότι όλα γίνονται για την «πιο 

εύκολη πρόσβαση στα ευρώπουλα». Το οικονομικό ζήτημα είχε μεγάλη σημασία για 

αυτόν. «Οι σύλλογοι που μαραζώνουν, το οικονομικό είναι». Για παράδειγμα, «έναν 

καθηγητή από Αθήνα να φέρεις, τα λεφτά δε φτάνουν». Γι’ αυτό και οι παλιοί σύλλογοι 

δεν είχαν τέτοια δράση. Η συμμετοχή αυτού του συνομιλητή σε Μ.Κ.Ο. φάνηκε να 

υπαγορεύεται και από τις μεγαλύτερες δυνατότητες που του προσέφεραν στις 

προσωπικές πολιτιστικές του δράσεις και τις προσωπικές εκθέσεις του.157 

Αντίστοιχα, για να ξαναγυρίσω στο παράδειγμα της Ομοσπονδίας Πολιτισμού 

Έβρου, οι νέοι τρόποι κατανομής οικονομικών πόρων είχαν επηρεάσει την πορεία της 

δράσης της τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

αλληλοτροφοδοτούταν με μια νέα αντίληψη υλικότητας, μια αντίληψη η οποία ήταν 

κατά κύριο λόγο πολιτικά διαμεσολαβημένη, μέσα από τις ενημερώσεις της νομαρχίας, 

των δήμων και των αντίστοιχων συμβούλων. Ένας από τους παλιούς προέδρους της 

Ομοσπονδίας μου είχε απαντήσει ξεκάθαρα για ποιο λόγο είχαν συμμετάσχει στο 

πρώτο ευρωπαϊκό διασυνοριακό πρόγραμμα. Ο λόγος που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα ήταν τα χρήματα. Εξάλλου, στην ερώτηση μου για ποιο λόγο συμμετείχαν, 

μου έδειξε, απορημένος σχεδόν για την ερώτησή μου, τη χαρακτηριστική κίνηση του 

                                                      

156 Αντίστοιχα, ο Steven Sampson έχει τονίσει τη διττή φύση της εισαγωγής του όρου «κοινωνία των πολιτών» 
στις δημόσιες σφαίρες μη-«δυτικών» χωρών: η ιδέα της «κοινωνίας των πολιτών», ως δυτικό εξαγώγιμο 
μοντέλο, συνοδεύεται και από μια σειρά υλικούς πόρους που ενισχύουν την πρόσληψή αυτού του μοντέλου 
ως κυρίαρχου, αλλά και οδηγούν στην προσαρμογή δράσεων, στρατηγικών και προσδοκιών (Sampson 
1996). 
157 Για τον ίδιο, η ασχολία με τον πολιτισμό ήταν μεράκι, αλλά «δε φτάνει μόνο το μεράκι», αν υπάρχει μεράκι 
«σε συνδυασμό με το οικονομικό είναι το ιδανικό». 
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χεριού «που δείχνει τον παρά» -δηλαδή τρίβοντας τον αντίχειρα με το δείκτη και το  

μεσαίο του ίδιου χεριού- και απάντησε «για τη χρηματοδότηση».158  

Μέσα από το παράδειγμα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων γίνεται εμφανής η 

ιδιαίτερη επίδραση της υλικότητας, δηλαδή της «μονότονης» πραγματικότητας των 

οικονομικών σχέσεων, στον επαναπροσανατολισμό της δημόσιας δράσης των 

τοπικών κοινωνικών υποκειμένων. Επιπρόσθετα, η διαχείριση αυτής της υλικότητας 

φαινόταν να προκύπτει μέσα από  διαφορετικά επίπεδα πολιτικής εξουσίας, πάντα 

μέσα από τη διαμεσολάβηση του εθνικού κράτους. 

B.1.2 Περί ευρωκεντρισμού 

Οι ιδέες της «Ευρώπης» και της «Ευρωπαϊκής Ένωσης» φαινόταν να κατέχουν κυρίαρχη 

θέση στην τοπική κοινωνία του Έβρου. Αυτή η σχέση συμβολικής ανισότητας μεταξύ 

ελληνικής περιφέρειας, ελληνικού κράτους και Ευρώπης αντιστοιχούσε σε μια 

πολύχρονη και πολυεπίπεδη σχέση εξάρτησης, τουλάχιστον από την περίοδο της 

συγκρότησης του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Όπως σημειώνει ο Michael Herzfeld, 

η «Ευρώπη» αποτέλεσε μια από τις κινητήριες ιδέες και δυνάμεις της πολιτικής 

κυριαρχίας στην Ελλάδα, καθώς λειτουργούσε ως θεωρούμενο ανώτερο κοινωνικό 

πρότυπο απέναντι στην «οπισθοδρομική» ελληνική κοινωνία, αλλά και, εσωτερικά, 

αποτελούσε για τις εθνικές ελίτ ένα στοιχείο επιβεβαίωσης κοινωνικών ιεραρχιών και 

διάκρισης. Οι αναπαραστάσεις της σχέσης Ελλάδας και Ευρώπης τροφοδοτούσαν 

αντίστοιχες εικόνες μεταξύ κυριάρχων και κυριαρχούμενων στην ελληνική κοινωνία 

(Herzfeld 1995, Herzfeld 1998). 

Αυτές οι αναπαραστάσεις εγγράφονταν σε μια εξελικτική λογική, η οποία 

φαινόταν να είναι συστατική του ευρύτερου ευρωπαϊκού οράματος. Εξάλλου, το 

όραμα του «εξευρωπαϊσμού», (Borneman και Fowler 1997) ή αλλιώς της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης», είχε και έχει σαφείς εξουσιαστικές λειτουργίες. Αυτή η λογική 

αποτυπωνόταν στις αναπαραστάσεις των συνομιλητών μου. Για παράδειγμα, η συχνή 

εικόνα της Τουρκίας που ήταν 15 χρόνια «πίσω» σε σχέση με την Ελλάδα αναδείκνυε μια 

ευρύτερη εξελικτική και οικονομοκεντρική πρόσληψη των κοινωνικών διαδικασιών, η 

οποία φαινόταν να είναι μια από αυτές τις «λογικές ή νοοτροπίες που συγκροτούν το 

σύγχρονο μας κόσμο» (Shore και Wright 1997: 17). Η Ελλάδα γινόταν αντιληπτή πριν 15 

                                                      

158 Ταυτόχρονα, η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα προϋπέθετε μια αναμόρφωση της δημόσιας 
τουλάχιστον δράσης του κάθε κοινωνικού υποκειμένου και της κάθε συλλογικότητας. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα 
στη δράση της Ομοσπονδίας Πολιτισμού Έβρου. Η πρόεδρος Χριστίνα μου είχε εξηγήσει ότι σε κάποια 
προγράμματα, όπως το EQUAL, τα περιθώρια κινήσεων ήταν περιορισμένα για τους συλλόγους. Έπρεπε να 
«ακολουθούν κάποιους συγκεκριμένους τρόπους» αν σκόπευαν να χρηματοδοτηθούν. Αυτοί οι νέοι τρόποι 
περιλάμβαναν ένα νέο δημόσιο λόγο, νέα ενδιαφέροντα και νέες πρακτικές, πολύ διαφορετικές σε σχέση με 
το παρελθόν. 
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χρόνια ως ένα «κακό παιδί» σε σχέση με την Πορτογαλία που ήταν «καλό παιδί», κι όλα 

αυτά μπροστά στα μάτια του «γονιού Ευρώπη» (Borneman και Fowler 1997: 496).159 

Αυτές οι εικόνες αλληλοτροφοδούνταν με την ταύτιση «Ευρώπης» και ορθού 

λόγου καθώς και με τη συνεχή αίσθηση αποτυχίας των Ελλήνων απέναντι στα 

θεωρούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στη συγκυρία της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», η 

μακρόχρονη ελληνική αναζήτηση της «ευρωπαϊκής ανωτερότητας» (Herzfeld 1998) 

φαινόταν να συναντάει την πανευρωπαϊκή αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ως μιας κατεξοχήν «ορθολογισμένης επιλογής» (Abélès 1994: 35), ήδη από τα πρώτα 

χρόνια της συγκρότησής της. Η επίκληση στον ορθό λόγο ήταν μια πάγια τακτική των 

φορέων ευρωπαϊκών πολιτικών (Shore 2000: 119, Shore και Black 1994: 278). Το 

στοιχείο του «κακού προγραμματισμού» και της «έλλειψης αυτοπειθάρχησης» στην 

Ελλάδα, σε αντιπαραβολή με την «προγραμματισμένη και ορθολογική Ευρώπη», ήταν 

μια εικόνα που κατέγραψα στις περισσότερες αφηγήσεις των τοπικών αιρετών και 

τεχνοκρατών. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά ένας τοπικός αιρετός, «το 40% αυτών 

που μας έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάναμε, θα ήμασταν άλλη χώρα». Σε εθνικό 

επίπεδο, χαρακτηριστικός εκφραστής αυτής της γενικότερης ταύτισης ορθής λογικής, 

«επιτυχίας» και δυτικής Ευρώπης υπήρξε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας για την 

περίοδο 1996-2004, Κώστας Σημίτης (Σημίτης 2005).  

Αντίστοιχα, η μεταφορά του τρένου που χρησιμοποιούταν για να απεικονιστεί ο 

μονόδρομος της ανάπτυξης και η ηγεμονικά και δυτικά προσδιορισμένη πρόοδος 

συνίστατο σε μια «ευρωπαϊκή ατμομηχανή»,160 την οποία ο καθένας έπρεπε να 

προλάβει, η Ελλάδα παλιότερα, η Τουρκία πιο πρόσφατα.161 Εξάλλου, η εικόνα του 

τρένου δεν περιοριζόταν μόνο στην περίπτωση της «Ευρώπης», αλλά ήταν και μια 

εύσχημη μεταφορά της έννοιας του «εκσυγχρονισμού» για τους Εβρίτες. Με αυτή την 

έννοια, η αλληλοεπικάλυψη «Ευρώπης», «εκσυγχρονισμού» και «ανάπτυξης» ως 

«τρένα» ή ως το ίδιο «τρένο» ήταν ενδεικτική. Αυτές οι εννοιολογήσεις της «Ευρώπης» 

δεν περιορίζονταν στις τάξεις των τοπικών πρωτοπόρων φορέων των πολιτικών της 

                                                      

159 Ο Δημήτρης Μαρκής περιγράφει την κυρίαρχη αντίληψη για την υποστήριξη των χωρών του Νότου από 
τις χώρες του Βορρά ως μιας διαδικασίας που στόχο έχει την «ενηλικίωση» των πρώτων, προκειμένου να 
«σταθούν στα πόδια τους» (Μαρκής 2000: 31). Επίσης, ο Michael Herzfeld θυμίζει τις παλιότερες 
παρομοιώσεις της Ελλάδας με «παιδί» των δυτικών δυνάμεων και τη συσχέτισή τους με τις κυρίαρχες 
εξελικτικές θεωρίες στη δυτική Ευρώπη του προηγούμενου αιώνα (Herzfeld 1998: 90). Εξάλλου, όπως θα 
επιχειρήσω να δείξω και παρακάτω, μια πατερναλιστική σχέση δε θα μπορούσε να υφίσταται χωρίς ο 
«γονιός» να παρέχει «υλική φροντίδα» στο «παιδί». 
160 «[Ό]σοι […] αντιστέκονται σ’αυτό το ιστορικό-φιλοσοφικό ΠΡΟΤΑΓΜΑ, μοιραία περιέρχονται στη 
δυσάρεστη θέση των… άφρονων και μωρών, που δεν είναι καν σε θέση να δουν προς τα «πού πάει το 
τρένο» και είναι καταδικασμένοι έτσι κι αλλιώς «να χάσουν το τρένο» της «εξέλιξης» και της «προόδου»» 
(Μαρκής 2000: 19). 
161 Η πρόσφατη οικονομική κρίση του 2009 αποσταθεροποίησες τέτοιες κατεστημένες παραδοχές, 
δημιουργώντας νέα αγχωτικά ερωτήματα για τη θέση της μέχρι πρόσφατα «Ισχυρής Ελλάδας» σε σχέση με 
το δυτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ανερχόμενη οικονομία της Τουρκίας. 
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«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», αλλά επεκτεινόταν και σε πολλούς άλλους. Ένας παλιός 

πολιτικός που εντασσόταν στο ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» τόνιζε ότι η Ελλάδα 

ποτέ δεν πρόλαβε το τρένο, σε αντίθεση με ό,τι ειπωνόταν (εικόνα 6). 

«Νομίζω ότι η Ευρώπη είτε σαν πολιτισμός είτε σαν Κ.Π.Σ. ήταν τρένα που 

πέρασαν και δεν ανέβηκε η Ελλάδα. Πέρασαν τα τρένα χωρίς να ανεβεί η Ελλάδα. Τις 

παρενέργειες θα πληρώσουμε και το τίμημα είναι πολύ μεγάλο». 

Αν η αιρετική, ετερόδοξη κατά Bourdieu, άποψη συνίστατο στο ότι η Ελλάδα ποτέ 

δεν έγινε «Ευρώπη», αυτό δεν αναιρούσε ότι η πλειονότητα των Εβριτών πίστευε στην 

ιστορική επιταγή της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης».162 Η εικόνα του «τρένου-προόδου-

Ευρώπης» μπορεί να συσχετιστεί με την ανέκαθεν κυρίαρχη, συμβολικά και υλικά, θέση 

της Ευρωπαϊκής Δύσης στον ελληνικό χώρο, όπου «η παράδοση του οθωμανικού 

παρελθόντος θεωρείται παρωχημένη σε σχέση με το εξελικτικό σχήμα που προώθησε 

την ανωτερότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού» (Τσιμπιρίδου, υπό έκδοση: 6, επίσης 

Herzfeld 1998). Αυτές οι εξελικτικές αναπαραστάσεις δεν περιορίζονταν στο επίπεδο 

των δημόσιων δράσεων αλλά αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό και τις πορείες και 

ιστορίες ζωής των δρώντων υποκειμένων στον Έβρο. Είτε επρόκειτο για ανερχόμενες 

ομάδες και διανοούμενους, όπως και στην περίπτωση και πολλών αιρετών πολιτικών 

και τεχνοκρατών του Έβρου,163 είτε για πρώην αγρότες μετανάστες, η «Ευρώπη» 

αποτελούσε μια αναπαράσταση της «εξέλιξης».164 

Από τα παραπάνω προκύπτει η γενικευμένη κυριαρχία της ιδέας της «Ευρώπης» 

στον τοπικό χώρο, είτε πρόκειται για δίκτυα σχέσεων που έχουν πρόσβαση στην 

                                                      

162 Αυτό το στοιχείο μπορεί να ερμηνευτεί σαν μέρος της πολιτικής doxa στον Έβρο και στην Ελλάδα 
(Bourdieu 1997: 141, 147). Παρουσιάζει ενδιαφέρον ο λόγος αντιπαράθεσης που εξέφραζαν τα μέλη του 
ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας», οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν αποχωρήσει από το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., εναντιωνόμενοι στην πολιτική του εκσυγχρονιστικού ρεύματος, και ιδιαίτερα στο χειρισμό θεμάτων 
εξωτερικής πολιτικής. Πολλά από τα μέλη αυτού του ρεύματος κατάγονταν από ή και δρούσαν στον Έβρο. 
Είναι χαρακτηριστικός ο καταγγελτικός λόγος του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, όπου προσπαθούσε να 
οικειοποιηθεί τις έννοιες της «Ευρώπης» και του «εκσυγχρονισμού» (Χαραλαμπίδης 2000). «Αυτούς τους 
ανθρώπους τους αποκάλεσα ψευτοεκσυγχρονιστές ή ντεμοντέ» (42), «οι επαρχιώτες ψευτοευρωπαϊστές της 
Αθήνας» (116), «οι πόροι της Ένωσης καταλήγουν στην κατανάλωση, στα σεμινάρια, σε διασκορπισμό τους 
χωρίς προτεραιότητες και σχέδιο, όπως έγινε και με το σχέδιο Μάρσαλ» (43), «οι κοινοτικοί πόροι δε γίνονται 
ανάπτυξη» (131), «ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε προκλήσεις ιστορικού τύπου οι διευθύνουσες ομάδες της 
χώρας βρίσκονται έξω από αυτούς τους ορίζοντες και τις δυναμικές. Δε νομίζουμε ότι τους αδικούμε. Αυτό 
αποδεικνύουν οι ιεραρχήσεις και οι κατανομές των προηγούμενων πακέτων Ντελόρ, όπως και του τρίτου 
που μας στέλνει εκ νέου ο «θείος από την Ευρώπη»» (75). 
163 Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σημειώνει τη συσχέτιση μεταξύ της αποδοχής του νεοφιλελεύθερου 
οικονομισμού εκ μέρους των ελληνικών πολιτικών ελίτ κατά τη δεκαετία του 1990 και της μόνιμης συμβολικής 
και υλικής υπαγωγής αυτών των ελίτ προς τη δυτική Ευρώπη (Panayotopoulos 2001). Η Αλεξάνδρα 
Μπακαλάκη υπενθυμίζει αντίστοιχα τον καθοριστικό αντίκτυπο των θεωρούμενων «δυτικών» και 
«ευρωπαϊκών»  προτύπων συμπεριφοράς και αγαθών στην ελληνική κοινωνία ως μετωνυμίας της 
κοινωνικής ανόδου. Ταυτόχρονα ωστόσο, επισημαίνει τον εν δυνάμει κριτικό και ανατρεπτικό χαρακτήρα των 
πρακτικών «μιμητισμού» (Μπακαλάκη 2006: 388, 392, 394). 
164 Η μετανάστευση στη δυτική Ευρώπη και ιδίως στη Δυτική Γερμανία είχε αποτελέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο 
στη σύγχρονη ιστορία του Έβρου και των κατοίκων του. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, και όλες τις θετικές 
και αρνητικές πτυχές που συνεπαγόταν, ξεχωρίζει το σημαντικό έργο του Emile Kolodny (1982) για τους 
εβρίτες μετανάστες στη Στουτγκάρδη και την επιστροφή τους στον Έβρο. 
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εξουσία, είτε για αποκλεισμένους της δημόσιας σφαίρας. Η «Ευρώπη» συνιστά μια 

ηγεμονική ιδέα στον Έβρο και τη Θράκη, μια ιδέα που φαίνεται να ξεπερνάει τη 

συγκυρία του ανταγωνιστικού εθνικισμού ή της διασυνοριακότητας, καθώς και του 

«εκσυγχρονισμού», κ.ο.κ. Η εργαλειοποίηση και η αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής 

κυριαρχίας φαινόταν απλά να μετασχηματίζεται προσαρμοζόμενη σε κάθε μια από τις 

παραπάνω περιστάσεις. 

Κατά το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών, το 1993, εν μέσω βαλκανικών 

διακρατικών εντάσεων, ο τότε δήμαρχος Αλεξανδρούπολης τόνιζε ότι:  

«Η Θράκη είναι η ασπίδα και το δόρυ της χριστιανικής Ευρώπης […] Η Θράκη 

μπορεί να αναδειχθεί σε τόπο με Ευρωπαϊκό Βαλκανικό και Μεσογειακό 

προσανατολισμό και ρόλο. Πρέπει όμως η Ευρώπη να κατανοήσει ότι ο κυρίως 

κίνδυνος για την Ελλάδα προέρχεται από την Τουρκία. […] Έτσι η Ευρώπη είναι 

καταδικασμένη, αν θέλει να παίξει το ρόλο που της ανήκει, να σκύψει, πάνω στη Θράκη 

και να την θωρακίσει πολλαπλά σε βάθος και μακροχρόνια. Η προώθηση της 

Ευρωπαϊκής ιδεολογίας και πολιτικής στα Βαλκάνια και η ανάσχεση επιθετικών τάσεων 

από αντιπάλους της, περνάει μέσα από την κατοχύρωση και ανάδειξη του τελευταίου 

της οχυρού, της Θράκης. Με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ απόλυτα επιβεβλημένη την 

ανάληψη και εκ μέρους της χώρας μας, επίπονης μεθοδευμένης και συνεχούς 

προσπάθειας, μέσα σε κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ώστε η Ευρώπη να 

αποκτήσει πλήρη συνείδηση της αυταπόδεικτης ιστορικής αλήθειας ότι η Θράκη και το 

Αιγαίο είναι το φυσικό ανατολικό της σύνορο, όχι μόνο με τη γεωγραφική έννοια του 

όρου. […] Πιστεύω ότι το κράτος και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δε θα ολιγωρήσουν για 

τον ηρωικό αυτό τόπο της Ελλάδος» (Πρακτικά Α’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Απόδημων 

Θρακών). 

Το παραπάνω απόσπασμα είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο η ιδέα της 

«Ευρώπης» και τα συνεπακόλουθα υλικά αιτήματα και προσδοκίες είχαν ενσωματωθεί 

από τον τοπικό διεκδικητικό λόγο και τη γενικότερη κινητοποίηση την εποχή της 

«Θρακικής Αναγέννησης», στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990. Ο «αγωνιστικός τοπικισμός» (Παπαταξιάρχης 2006α: 35-38, 2006β: 

445-446) στη Θράκη της μεταπολίτευσης έφερε μια ευρωπαϊκή διάσταση.  

Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα και στην περίπτωση του ρεύματος της «Πολυκεντρικής 

Ελλάδας», το οποίο μάλιστα στην πορεία του χρόνου εννοιολόγησε θετικά την ιδέα της 

«Ευρώπης», ειδικά μάλιστα την αποκεντρωμένη εκδοχή της «Ευρώπης των 

Περιφερειών», και τη χρησιμοποίησε εργαλειακά για να παράγει τη σημασία της 

«Πολυκεντρικής Ελλάδας» σε αντιπαραβολή με την εικόνα ενός αδύναμου, 

αναποφάσιστου και αναποτελεσματικού αθηνοκεντρικού κράτους.  
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Το 1993, διατυπωνόταν η άποψη ότι «[η] κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έχει 

δικαίωμα να αναβάλει την ανάπτυξη των συνόρων της χώρας. Αυτό άλλωστε είναι ο 

ρόλος ενός κινήματος ριζοσπαστικού, πατριωτικού, εκσυγχρονιστικού και 

ευρωπαϊστικού. Γιατί ευρωπαϊσμός στην Ελλάδα σημαίνει πλέον ανάπτυξη της 

περιφέρειας. Περαιτέρω ανάπτυξη της Αθήνας είναι αφρικανισμός» (Κηπουρός 1994: 

176). 

Μάλιστα, κατά την έρευνα πεδίου, μπόρεσα να καταλάβω τη δυναμική αυτών 

των αναπαραστάσεων αλλά και αυτής της πίστης στο όραμα της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» για τους συγκεκριμένους πολιτικούς. Ένα από αυτά τα μέλη του 

παλιού ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας», ο Ορέστης, μου τόνισε ότι η πολιτική 

ελληνοτουρκικής φιλίας, στην οποία αντιτιθόταν σθεναρά, δεν ήταν αληθινά 

ευρωπαϊκή πολιτική. Σύμφωνα με αυτόν, υποκινητές αυτής της λανθασμένης πολιτικής 

ήταν οι έλληνες εκσυγχρονιστές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αντίθετα μάλιστα, η ευρωπαϊκή ιδέα 

χρησιμοποιήθηκε από τον Ορέστη για να απονομιμοποιήσει ενώπιον μου την πολιτική 

των εκσυγχρονιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., και δη του αθηναϊκού κεντρικού κράτους. «Εμείς 

εδώ φυλάττουμε ευρωπαϊκές αξίες και πολιτισμό και έτσι θέλουμε να μας 

αντιμετωπίζουν» οι κρατικοί υπεύθυνοι, μου τόνισε. Η επίκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στο πραγματικό νόημα της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» ήταν για τον Ορέστη 

ένας τρόπος να προσδώσει βάρος σε έναν πολιτικό λόγο που για χρόνια είχε 

στιγματιστεί ως αντισυμβατικός, «ανορθολογικός» και «γραφικός».165 Σύμφωνα με τον 

Ορέστη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας «ορθολογισμού» ήταν συμβατή με την 

άποψη ενάντια στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, σε πείσμα των «ευρωπαϊστών-

εκσυγχρονιστών», δηλαδή του Βασίλη, του Παναγιώτη, του Λεωνίδα, κτλ. που 

διατράνωναν το αντίθετο.  

Με αφορμή την πρόσφατη περίπτωση του ελληνοτουρκικού αγωγού αερίου 

«που πανηγύριζαν», ο Ορέστης μαζί με έναν άλλο πολιτικό συνοδοιπόρο του είχαν 

προβεί «σε μια σειρά αποκαλύψεων». Έψαξαν στοιχεία, δηλαδή τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τις διαδρομές όλων των μεγάλων διεθνών αγωγών και 

αποκαλύψανε ότι η Ελλάδα δε θα παίρνει από την Τουρκία τουρκικό αέριο, αλλά 

αζέρικο, ρωσικό, κτλ. και ότι οι Τούρκοι ουσιαστικά θα τα μεταπωλούν στην Ελλάδα ως 

μεταπράτες. «Το παίρνουν από τους άλλους και μας το πουλούν για δικό τους», ενώ 

κανονικά θα έπρεπε απλά να πληρώνονται για έξοδα διέλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, 

η Θράκη γινόταν «ενεργειακό υποπόδιο της Τουρκίας», καθώς «τα κλειδιά του 

εργοστασίου φυσικού αερίου της Κομοτηνής δε βρίσκονται στην Ελλάδα, βρίσκονται 

                                                      

165 Αντίστοιχα, τα μέλη του ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» προσπαθούσαν να επανοικειοποιηθούν 
και την έννοια του «εκσυγχρονισμού» 
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στην Προύσα». Ο Ορέστης και άλλοι είχαν απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

είχαν φτάσει μέχρι την τότε επίτροπο ενέργειας, τη Loyola de Palacio, λέγοντας της ότι 

αν όλοι μεταπωλούσαν το αέριο, θα έφτανε στην Ιταλία σε μια δυσθεώρητη τιμή. Η 

απεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανώτερο κριτή και διαχειριστή τοπικών και 

εθνικών πολιτικών είχε σημασία, στο βαθμό που αναπαρήγαγε ρητά ή άρρητα 

συγκεκριμένες αναπαραστάσεις της «ορθολογικής, τίμιας και ουδέτερης Ευρώπης». 

Αφού επικοινώνησαν με την επίτροπο με επιστολή, το γραφείο της τους απάντησε ότι 

ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις τους και ότι θα τις μεταφέρει ως προβληματισμό 

στην ελληνική κυβέρνηση. Σε αυτό το σημείο της διήγησης ο Ορέστης αναστέναξε 

λέγοντας «ποια ελληνική κυβέρνηση…». 

Τέτοιες περιπτώσεις εναλλακτικής εργαλειοποίησης της Ευρωπαϊκής ιδέας 

αναδεικνύουν τη λειτουργία της ιδέας της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» ή, αλλιώς του 

«εξευρωπαϊσμού», ως ενός πολυπεπίπεδου «μηχανισμού εξουσίας» (Borneman και 

Fowler 1997: 489),166 που αφορά τόσο στη σχέση υπαγωγής των τοπικών κοινωνιών 

προς τη «Δύση» και την «Ευρώπη», όσο και στις ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των 

ίδιων των τοπικών φορέων δημοσιότητας, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν 

κύρος και δύναμη ή πολύ απλά «να βρουν το δίκιο τους». 

B.1.3 Ευρωπαίοι: εταίροι και ευεργέτες 

Στη συγκυρία του τέλους του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα, η δυναμική των 

αναπαραστάσεων της Ευρωπαϊκής κυριαρχίας επικοινωνεί και αλληλοτροφοδοτείται 

με την υλική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών.  

Τα ευρωπαϊκά κεφάλαια λειτούργησαν σαν ένας κατεξοχήν «δρών φορέας της 

ευρωπαϊκής συνείδησης» στον τοπικό χώρο, όπως το ορίζει ο Cris Shore. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, σημασία δεν έχουν μόνο τα κοινωνικά υποκείμενα που εμπλέκονται και 

προωθούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και δράσεις ή αντικείμενα. Συγκεκριμένα, «με 

αυτόν τον όρο, δεν εννοώ απλά τους θεσμούς και τα δρώντα κοινωνικά υποκείμενα 

                                                      

166 Η ιδέα της «Ευρώπης» ως ηγεμονικό στοιχείο της τοπικής πολιτικής doxa αποτυπώθηκε και στην 
περίπτωση ενός τοπικού εκπροσώπου του ΛΑ.Ο.Σ., του ίδιου που είχε διατυπώσει τον όρο 
«ευρωπροσκυνημένοι». Στη συνομιλία μας, αυτός ο ευέξαπτος πολιτικός μου τόνισε φωνάζοντας «ούτε 
Δύση, ούτε Ανατολή, ΕΛΛΑΔΑ!». Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο λόγος του έβριθε δυτικοκεντρικών εξελικτικών 
αναπαραστάσεων, όπως για παράδειγμα μέσα από την εξύμνηση των πολυκομματικών κυβερνήσεων σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο αποτελούσε σχεδόν μόνιμο σύνθημα του ΛΑ.Ο.Σ. την περίοδο 
διακυβέρνησης της Ν.Δ. Επιπλέον, ο έντονα ρατσιστικός του λόγος για τη μειονότητα επενδυόταν με 
αντίστοιχες εκφράσεις. Περιγράφοντας με αηδία την «εικόνα» των ηλικιωμένων μουσουλμάνων, ο ίδιος 
αντιπαρέβαλε τον εαυτό του, πιάνοντας το γιακά του πουκαμίσου του και υποδεικνύοντας ότι αυτό το 
ενδυματολογικό στοιχείο έδειχνε ότι «εμείς [είμαστε] Δυτικοί» –σε αντίθεση με την  εικόνα που είχε για την 
«οπισθοδρομική» ένδυση των μουσουλμάνων γερόντων. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας 
άλλος συνομιλητής από το τοπικό ΛΑ.Ο.Σ. αντίστοιχα τόνιζε την «ευλογία» των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
και την «ανωτερότητα» των Ευρωπαίων έναντι των «αναποτελεσματικών» Ελλήνων. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
ότι την περίοδο εκείνη, το 2006, το ΛΑ.Ο.Σ. εκπροσωπούταν μόνο στο ευρωκοινοβούλιο και κατά συνέπεια η 
χρηματοδότηση των κατά τόπους γραφείων και πολιτικών δομών γινόταν μέσα από Ευρωπαϊκούς πόρους. 
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(actors) στην κεντρική σκηνή των Ευρωπαϊκών πραγμάτων (παρόλο που 

κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο σημαντικά)[…] Αναφέρομαι σε εκείνες τις δυνάμεις 

και αντικείμενα μέσω των οποίων η γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνεται 

και μεταφέρεται ως ένα κοινωνικο-πολιτισμικό φαινόμενο: με άλλα λόγια, σε όλα εκείνα 

τα δρώντα κοινωνικά υποκείμενα, δράσεις, δημιουργήματα, συλλογικά σώματα, 

θεσμούς, πολιτικές και αναπαραστάσεις που, ατομικά ή συλλογικά, βοηθούν να 

γεννηθεί η συνείδηση και να προαχθεί η αποδοχή της «Ευρωπαϊκής ιδέας»» (Shore 

2000: 26).  

Λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά δεδομένων χαρακτηριστικών της πολιτικής doxa 

στον Έβρο, όπως για παράδειγμα το φετιχισμό που γεννά η συσσώρευση υλικού 

κεφαλαίου, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια μπόρεσαν να καταστούν μια πάγια πρακτική και 

στόχευση της κάθε δημόσιας δράσης. Αυτό φάνηκε να τροφοδοτεί στην τοπική 

κοινωνία συγκεκριμένες σχέσεις εξάρτησης, υλικής και συμβολικής. Κάτι τέτοιο 

αποτυπωνόταν στις πρακτικές όσων εμπλέκονταν ή ήθελαν να εμπλακούν σε τέτοιες 

δράσεις.167 

Εξίσου σημασία όμως για την κατανόηση της σχέσης συμβολικής κυριαρχίας 

της «Ευρώπης» και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και τον Έβρο είχε και έχει ο 

ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο μετουσιώθηκε η κατανομή των νέων υλικών πόρων. 

Πέρα από την άμεση σχέση των επιμέρους υποκειμένων με τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαινόταν να 

κυριαρχεί η αίσθηση ότι τα λεφτά που είχε λάβει η ελληνική κοινωνία και η τοπική 

κοινωνία ήταν μια «δωρεάν μεταβίβαση» από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατ’ 

επέκταση, την «Ευρώπη». Εξάλλου, η πολύχρονη ηθική ανωτερότητα της δυτικής 

Ευρώπης είχε οικοδομηθεί μεταξύ άλλων και πάνω στην πεποίθηση ότι οι 

δυτικοευρωπαίοι είχαν διατελέσει «ευεργέτες» για τον ελληνικό χώρο (Herzfeld 1995). 

                                                      

167 Να υπενθυμίσω ότι μεταξύ των πολιτικών και τεχνοκρατών, κάθε φορά ήταν ένα ζήτημα αν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το ελληνικό κράτος θα ξαναέδιναν χρήματα και σε ποιους. Γι’ αυτό το λόγο, ήταν φανερή η 
προσπάθεια των δημοσίων προσώπων να έχουν «καλό όνομα» απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να το 
επιβεβαιώνουν στο κοινό τους. Το «καλό όνομα» και η αξιοπιστία απέναντι στην Ευρώπη ήταν σημαντικά 
γιατί συνεπάγονταν μια άμεση σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που 
δυνητικά έκανε πιο πιθανή την εκ νέου χρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού 
κράτους. Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που ήδη περιγράφηκε, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος 
κλήθηκε να ενημερώσει το συμβούλιο για ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτή τη φορά αναφορικά με την 
ανάπλαση τμημάτων της πόλης. Βασικό ζήτημα ήταν «να πέσουν πολλά χρήματα στην πόλη». Αυτό το 
πρόγραμμα μπορούσε να προσφέρει κάτι τέτοιο, δεδομένου του μεγάλου προϋπολογισμού του. Σύμφωνα 
με τον αντιδήμαρχο χρειάζονταν κοινωνικοί εταίροι για να γίνει η χρηματοδότηση μέσω μεικτού εταιρικού 
σχήματος. Ο δήμος ήταν «ένα βήμα μπροστά από τους άλλους δήμους». Ο ίδιος τόνισε τα καλά δείγματα 
που είχε δώσει ο δήμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είχαν «καλό όνομα» απέναντί της. Ένας σύμβουλος 
της αντιπολίτευσης παρενέβη για να διεκδικήσει αυτό το «καλό όνομα». «Χαίρομαι  ιδιαίτερα που είπατε πως 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καλό όνομα». Αυτό κατά την άποψή του οφειλόταν σε πρωτοβουλίες της 
προηγούμενης δημοτικής αρχής, της οποίας είχε διατελέσει μέλος. 
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Οι ευρωπαϊκοί πόροι γίνονταν αντιληπτοί ως ένα ιδιαίτερο είδος δωρεάν 

μεταβίβασης, παραπέμποντας όχι τόσο στις συνεργασίες της αγοραίας οικονομίας, 

όσο στην οικονομία των δώρων και της ηθικής υποχρέωσης της ανταπόδοσης. Η 

Ελλάδα βρισκόταν στη θέση μιας «χώρας του Νότου που δέχεται πόρους από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση» (Gefou-Madianou 2000: 267).  

Με αυτήν την έννοια, οι ευρωπαϊκοί πόροι ερμηνεύονταν τοπικά ως ένα είδος 

δωρεάς, παραπέμποντας στις διάφορες προσεγγίσεις της οικονομικής 

ανθρωπολογίας περί «δώρου» (Δημητρίου 1999). Αυτού του είδους οι μεταβιβάσεις, τα 

«δώρα», έχουν απασχολήσει για δεκαετίες την ανθρωπολογική έρευνα, ξεκινώντας από 

τους Bronislaw Malinowski και Marcel Mauss, που ανέλυσαν κοινωνίες όπου το δώρο 

ήταν η κυρίαρχη μορφή ανταλλαγής, έως σύγχρονους ερευνητές, όπως ο Pierre 

Bourdieu, που τόνισε την πολιτική λειτουργία της συμπληρωματικής σφαίρας των 

«ανιδιοτελών μεταβιβάσεων». Τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορούμε να 

συγκρατήσουμε από αυτές τις μελέτες είναι η σύνδεση των δώρων με την ηθική 

υποχρέωση της ανταπόδοσης. Αυτό συνεπάγεται μια γενικότερη ηθική διάσταση των 

μεταβιβάσεων αυτών, ηθικές ιδιότητες για τα εν λόγω αγαθά, αλλά και τη θέση ισχύος 

στην οποία βρίσκεται όποιος προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση γενναιοδωρίας, καθώς ο 

αποδέκτης υπάγεται στην ηγεμονία του δωρητή (Δημητρίου 1999, Bourdieu 2000β).  

Η ιδιαίτερη λειτουργία των ευρωπαϊκών πόρων στην προώθηση πολυεπίπεδων 

σχέσεων υλικής και συμβολικής  εξάρτησης πάτησε καταρχάς σε ένα, όπως φαίνεται, 

πάγιο χαρακτηριστικό του habitus και των αντιληπτικών δομών των κοινωνικών 

υποκειμένων στον Έβρο: τα χρήματα φέρουν την ταυτότητα του δότη τους στην 

περίπτωση δωρεών και ευνοϊκών χρηματοδοτήσεων, καθώς θεωρείται ότι η ανταλλαγή 

δεν είναι ισομερής αλλά κάποιος αποδέχεται τη θέση του ευνοούμενου παραλήπτη. Η 

προέλευση των χρημάτων έχει σημασία, είτε είναι δωρεά κάποιου τοπικού ευεργέτη, είτε 

παλιότερα απόρροια του Σχεδίου Μάρσαλ, είτε σήμερα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τα 

δωρεάν χρήματα δημιουργούν υποχρέωση. 

Η φαντασιακή σχέση των τοπικών κοινωνικών υποκειμένων με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αλλά και το συμβολικό κεφάλαιο της τελευταίας συνδεόταν με τους πόρους 

που είχαν εισρεύσει στον τοπικό χώρο. Τα ευρωπαϊκά χρήματα ήταν κατεξοχήν 

«δωρεάν χρήματα». Οι πρώτες εμπειρίες ή έστω οι αναμνήσεις των πρώτων εμπειριών 

ήταν συνυφασμένες με αυτά τα «δωρεάν χρήματα». 

Ανεξάρτητα, από τις αρχικές διαπραγματεύσεις και διαμάχες για την κατάκτηση 

των πρώτων ευρωπαϊκών πόρων, των Μ.Ο.Π., η Ευρωπαϊκή  Ένωση 
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προσλαμβανόταν σαν «ανιδιοτελής δότης».168 Πιο συγκεκριμένα, η πρακτική των 

βόρειων και δυτικοευρωπαϊκών χωρών να χρηματοδοτούν την Ελλάδα ενίσχυε το 

κύρος των πρώτων, μέσα από μια κίνηση που καταρχάς φάνταζε «ανορθολογική» και 

«γενναιόδωρη».169 

Εξάλλου, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αυτή η ιδιαίτερη διάσταση των 

ευρωπαϊκών πόρων γινόταν κατανοητή και εργαλειοποιούταν από την ίδια την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Cris Shore τόνιζε ήδη από το 1993 την επιμονή της ίδιας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απεικονίζεται η ευρωπαϊκή σημαία «οπουδήποτε 

πραγματοποιούνται δημόσια έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα» 

(Shore 1993: 788). Το σύμβολο της ευρωπαϊκής σημαίας σε αυτές τις περιπτώσεις 

λειτουργούσε σαν μια ξεκάθαρη δήλωση προέλευσης των χρημάτων. Ο σταδιακός 

πολλαπλασιασμός των ευρωπαϊκών σημαιών σε όλο τον τοπικό χώρο είχε και 

συνεχίζει να έχει έναν άμεσο συμβολικό αντίκτυπο, συντελώντας στο κύρος και στην 

αναγνώριση του δότη, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την έννοια, η ίδια η 

ύπαρξη των προγραμμάτων, ανεξάρτητα από το τι αφορούσε το κάθε πρόγραμμα, 

μπορεί να ερμηνευτεί ως ένας δρών φορέας της Ευρωπαϊκής συνείδησης, παράλληλα 

με άλλους φορείς, όπως οι τεχνοκράτες, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, κ.α.170 

Ο τεχνοκράτης Γιώργος μου είχε τονίσει ότι «χάρη στην Ευρώπη ήπιαμε νερό 

στον Έβρο». Μέσα από αυτή τη μεταφορά της έξωθεν ευεργεσίας και σωτηρίας τίθεται 

το ζήτημα της εκτίμησης και υποχρέωσης προς την «Ευρώπη» που έδωσε πόρους 

«χωρίς αντάλλαγμα». Αυτή η αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέπεμπε 

στους γενικότερους τρόπους πρόσληψης των οικονομικών και μη-οικονομικών 

ανταλλαγών στον Έβρο, με κυριότερο στοιχείο τη σημασία αυτού που δίνει δωρεάν 

κάτι σε κάποιον άλλο. Εξάλλου, η συνολικότερη διακίνηση των δημοσίων χρημάτων, 

μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικοτήτων και, στο χαμηλότερο επίπεδο, 

«απλών πολιτών», είχε ακριβώς αυτό το χαρακτήρα κυκλοφορίας υλικών αγαθών με 

έμμεσα και ετεροχρονισμένα πολιτικά ανταλλάγματα που έφεραν σειρά ηθικών 

υποχρεώσεων.  

                                                      

168  Ο Marc Abélès επισημαίνει την «ανιδιοτελή» πρακτική της διανομής πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
υποανάπτυκτες περιοχές (Shore και Abélès 2004: 11). 
169 Πρόσφατα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, άρχισαν να συζητιούνται δημόσια στην Ελλάδα τα ουσιαστικά 
ανταλλάγματα που είχαν δοθεί και δίνονται στους δυτικοευρωπαίους εταίρους, όπως για παράδειγμα η 
υπαγωγή της Ελλάδας στις εξαγωγικές πολιτικές τους. Ωστόσο, στη δεκαετία της «ευρωλαγνείας», όπως το 
είχε θέσει ένας συνομιλητής μου, κάτι τέτοιο δε συζητιόταν. 
170 Ανεξάρτητα από την «ειλικρίνεια» του κάθε εμπλεκόμενου, οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ήταν μια 
περίσταση στην οποία κάποιος καλούταν να επιδείξει, θέλοντας και μη, την περίφημη «ευρωπαϊκή του 
ταυτότητα», προκειμένου να πετύχει την επιχορήγηση (Wilson 1996: 209). Ένα επαγγελματικό στέλεχος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, με ευθύνη την επίβλεψη ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων, μου 
περιέγραψε χαρακτηριστικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και χρήματα σαν ένα «εργαλείο για προπαγάνδα».  
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Η προέλευση των δημοσίων «δωρεάν» χρημάτων έχει πάντα την ιδιαίτερη 

σημασία της. Η πολιτική λειτουργία των δημόσιων «δώρων» αποτυπώνεται και στο 

παράδειγμα που αναφέρει ο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης (Papataxiarchis 1999) για το 

«χάρισμα των χρεών» από το κράτος σε αγρότες στη δεκαετία του 1980. Μέσα από το 

χάρισμα και την ευνοϊκή διαχείριση των χρεών, το Κράτος κατόρθωνε να αναβαθμίζεται 

συμβολικά στα μάτια των αγροτών, κατ’ αντιστοιχία με άλλες πρακτικές όπως η 

«αντιοικονομική λογική» στα χαρτιά ή πολύ περισσότερο η «γενναιοδωρία του 

αφεντικού». Με τον ίδιο τρόπο, μπορούν να ερμηνευτούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές για 

τον Έβρο, μέσω των δωρεάν χρημάτων και της σχέσης συμβολικής εξάρτησης που 

αυτά δημιουργούσαν. Ανεξάρτητα από το αν κατασπαταλούνταν ή όχι οι πόροι, δεν 

αμφισβητούσε κανείς από πού προέρχονταν και τη θέση ισχύος αυτού που τους 

προμηθεύει. Είτε στο μικρο-επίπεδο των άμεσων πολιτικών σχέσεων και διεργασιών, 

όπως φάνηκε μέσα από την περίπτωση των τοπικών αναπτυξιακών εταιρειών,171 είτε 

στο επίπεδο των διεθνών και διακρατικών σχέσεων, η κατανομή της υλικότητας, μέσα 

από όρους «δώρου», είχε άμεσο αντίκρισμα, τη συμβολική αναβάθμιση του δότη. Οι 

R.L. Stirrat και Heiko Henkel σημειώνουν αναφορικά με τις «ανιδιοτελείς» αναπτυξιακές 

ενισχύσεις δυτικών Μ.Κ.Ο. προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ότι συνεπάγονται, 

ως αντάλλαγμα εκ μέρους των κυριαρχούμενων και «υποχρεωμένων» παραληπτών, 

αυξημένο συμβολικό κεφάλαιο για τους δυτικούς ευεργέτες (Stirrat και Henkel 1997). 

Ανατρέχοντας στα αρχεία των Παγκοσμίων Συνεδρίων Θρακών, συνάντησα την 

πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του μητροπολίτη Διδυμοτείχου στο συνέδριο της 

Αλεξανδρούπολης το 2003. Αυτή η τοποθέτηση, μέσα από τον άμεσο λόγο του 

συγκεκριμένου ιδιόρρυθμου ιεράρχη, αναδείκνυε τα στοιχεία που ανέφερα παραπάνω: 

την καθοριστική σημασία της υλικότητας στην τοπική δημόσια σφαίρα, την αντίληψη 

«δώρων» εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, επίσης, τη συνεπακόλουθη 

υποχρέωση σεβασμού της πηγής απ’ όπου έρχονται τα χρήματα. Συγκεκριμένα, ο 

μητροπολίτης σηκώθηκε στο βήμα για να χαιρετήσει το συνέδριο. Η προηγούμενη 

παρέμβαση του εκπροσώπου του Κ.Κ.Ε. είχε, μεταξύ άλλων, έντονο αντι-Εοκικό 

χαρακτήρα και τον είχε ενοχλήσει. Για να δείξει το λανθασμένο αυτής της άποψης, 

χρησιμοποίησε ένα άλλο παράδειγμα «αντιευρωπαϊστών», αυτό των Αγιορειτών. 

«Ακούσαμε απ' τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ προηγουμένως, κατά της ΕΟΚ και 

πολλά άλλα, και είναι κι αυτό μια γνώμη δική τους. Σεβαστή κατά τ' άλλα. Όταν προ 

ετών πήγα ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας στο Άγιον Όρος, σηκώθηκε ο 

                                                      

171 Οι Aradhana Sharma και Akhil Gupta αναφέρονται στη θέση «ευεργέτη» τοπικών αξιωματούχων στην 
Ινδία, αλλά και για τη σημασία των προϋπολογισμών σε προγράμματα (Sharma και Gupta 2006, Gupta 
2006). 
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εκπρόσωπος του Αγίου Όρους, ο πρώτος που λέγετε "την τάξη" και είπε μερικά για 

τους εκπροσώπους των Εκκλησιών […] Όταν σηκώθηκα κι εγώ να πω δυο λόγια, να 

χαιρετίσω, του είπα: "Πάτερ μου,[…] Να μάθετε να εκφράζεστε καλύτερα. Και κάτι άλλο 

θα σας πω ακόμη. Θέλετε να ακούσετε μια πικρή αλήθεια; Όταν ξεκινήσαμε να μπούμε 

στην ΕΟΚ ποιοι πολεμούσαν την ΕΟΚ περισσότερο, από εκκλησιαστικής πλευράς. 

Εσείς οι αγιορείτες, μερικά χαρακτηρισμένα σωματεία, φέρνατε την καταστροφή, πια. 

Θα μας φάνε, θα μας κάνουν, θα μας καταστρέψουν… και οι αριστερές δυνάμεις. 

Όλοι ήσασταν εναντίον της ΕΟΚ. Ποιοι απολαμβάνετε τα χρήματα της ΕΟΚ, που είναι 

πολλά δις όπως ακούσαμε προ ημερών; Ποιοι τα διαχειρίζεστε πάτερ μου; Εσείς εδώ 

του Αγίου Όρους, φέρατε την καταστροφή, πήρατε δις. και αναπαλαιώσατε όλα τα 

μνημεία κι αυτό είναι προς τιμήν μας. Κι αυτοί που μας τα δίνουν κι αυτοί που τα 

μοιράζουν; Θα ζήσει τώρα άλλα χίλια χρόνια και θα συντηρηθεί το Άγιον Όρος. Ποιοι 

τα χειρίζονται από πολιτικής πλευράς;… Λοιπόν! Οι άλλοι μένουν με την όρεξη και τα 

βλέπουν από μακριά και καμαρώνουν. Λοιπόν αλλάξτε νοοτροπία. Να σταματήσουμε 

τα παχιά τα λόγια και να μην βιαζόμαστε να τα κρίνουμε και να τα κατακρίνουμε. Καμιά 

πηγή απ' όπου κι αν έρχονται χρηματάκια [δεν είναι κακή], όπου κι αν είναι, να τα 

παίρνουμε, να κάνουμε καλή διαχείριση, να είμαστε περισσότερο δίκαιοι και τότε και η 

χώρα μας θα πάει καλύτερα και η Θράκη λίγο καλύτερα και να είμαστε βέβαιοι ότι και 

το συνέδριο θα έχει επιτυχία» (Πρακτικά ΣΤ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Απόδημων 

Θρακών). 

Μέσα από το λόγο αυτού του ιεράρχη τιθόταν το ζήτημα της υλικότητας της 

σχέσης τοπικού χώρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του συμβολικού 

αντίκτυπου των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.172 Αυτή η υλικότητα ήταν που 

καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τη μικρή δυναμική των δημόσιων αντιδράσεων απέναντι 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την «Ευρώπη». 

Η υλική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών υπήρξε καθοριστική για τη 

διαπραγμάτευση της έννοιας της Ευρώπης και πολύ περισσότερο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από τα τοπικά κοινωνικά υποκείμενα. Η μεγάλη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Έβρο ήταν ένα πρώτο σημάδι εξουσίας. Ερχόταν να 

                                                      

172 Μια πρόσφατη πανελλαδική διαμάχη μεταξύ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ΚΚΕ μπορεί να ερμηνευθεί πάνω στα ίδια 
σχήματα περί ηθικής υποχρέωσης σεβασμού της πηγής προέλευσης των δωρεάν χρημάτων. Έτσι, εν μέσω 
διαμάχης για τα προγράμματα stage της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ελαστικές συμβάσεις εργασίας, και 
απαντώντας σε προηγούμενες κατηγορίες του ΚΚΕ, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. εκτόξευσε μομφή εναντίον του ΚΚΕ περί 
χρησιμοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων σε δήμους όπου οι δήμαρχοι προέρχονταν 
από το ΚΚΕ. Αυτό καταδείκνυε, σύμφωνα με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α., μια αναντιστοιχία λόγων και έργων και ασυνέπεια 
προς την παραδοσιακή αντιευρωπαϊκή ρητορεία του Κ.Κ.Ε. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, 
μεταξύ άλλων, ότι «[ο]ι κομμουνιστές δήμαρχοι δεν αξιοποίησαν ευρωπαϊκά προγράμματα; Αυτό το 
περίφημο έργο που είχε κάνει ο δήμαρχος Περάματος για το URBAN, το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων 
και προώθησης της απασχόλησης, δεν ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα; Κομμουνιστής δήμαρχος ήταν, τι 
έπρεπε να κάνει, να μην το δεχτεί;» (εφ. Ελευθεροτυπία 28/09/2009). 
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απαντήσει στις αγωνίες των τοπικών υποκειμένων μιας υποανάπτυκτης περιοχής που 

σε μεγάλο βαθμό είχαν οικοδομήσει, αναγκαστικά, τη σχέση τους με τις μέχρι τότε 

υπερτοπικές πολιτικές, δηλαδή το ελληνικό κράτος, μέσα από αιτήματα υλικής 

ενίσχυσης, αντίστοιχης κυκλοφορίας δημοσίου χρήματος, κτλ. Επιπρόσθετα, η 

χρηματοδότηση αυτή γινόταν αντιληπτή ως «δωρεά», όπως και οι παλιότερες μορφές 

δημοσίου χρήματος, εντείνοντας την ευρωπαϊκή ηγεμονία.173 

Τα νέα δίκτυα τροφοδότησης και κατανομής υλικών πόρων που προέκυψαν 

μέσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές γίνονταν κατανοητά με βάση τα ιστορικά 

συγκροτημένα αντιληπτικά σχήματα του τοπικού και εθνικού habitus περί δημοσίου 

χρήματος, υλικότητας της πολιτικής και προσωπικού συμφέροντος. Όπως θα γίνει 

προσπάθεια να καταδειχθεί σε επόμενο κεφάλαιο, ο ρόλος του εθνικού κράτους ήταν 

καθοριστικός στη διαμεσολάβηση της ευρωπαϊκής ηγεμονίας.174 

B.2 Ο ρεαλισμός της προσαρμογής και ο «ρομαντισμός της 

αντίστασης» 

Η δεκαετία του 1990 σήμανε τον επαναπροσανατολισμό του ελληνικού κράτους 

απέναντι σε μια σειρά ζητημάτων. Οι αλλαγές που επήλθαν στη Θράκη σχετίζονταν σε 

μεγάλο βαθμό με τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πολιτικών και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς οι από τα πάνω μεταρρυθμίσεις «εμφορούταν από τις αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Παπαταξιάρχης 2006α: 59), όπως έχει αναπτυχθεί στο πρώτο 

μέρος της παρούσας μελέτης, εντείνοντας την υπαγωγή του τοπικού χώρου σε 

υπερτοπικές πολιτικές και συνθήκες. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές, και η αναπαραγωγή και 

εργαλειοποίησή τους από το ελληνικό κράτος, σε μεγάλο βαθμό γινόταν αντιληπτές 

στον Έβρο ως κινητήρια δύναμη κοινωνικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, επικοινωνούσαν, 

αλληλοτροφοδοτούνταν και αλληλεπιδρούσαν και με τα οικονομικά προτάγματα του 

παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού. 

                                                      

173 Σε αυτό το σημείο μπορούν να επισημανθούν κάποιες διαφοροποιήσεις, ακριβώς σε σχέση με τις παλιές 
πρακτικές ή και τις αναμνήσεις των πρώτων χρόνων της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Ο διαρκής 
επαναπροσδιορισμός της «γενναιοδωρίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τη θέσπιση αυστηρότερων 
ελεγκτικών μηχανισμών, τη μείωση της κοινοτικής συμμετοχής και τις περισσότερες απαιτήσεις εκ μέρους των 
παραληπτών παραπέμπει σε μια διαφοροποίηση στην πορεία των χρόνων στην οποία εμπλεκόταν η 
επέκταση των νεοφιλελεύθερων προταγμάτων της χρηστής και ορθολογικής αυτοδιακυβέρνησης (Shore και 
Wright 1997, Rose 2006). Το ίδιο το ελληνικό κράτος εξάλλου έχει μπει εδώ και κάποια χρόνια σε μια διαδικασία 
«ορθολογικοποίησης» και διαφάνειας, ειδικά όσον αφορά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Από την άλλη, μπορεί 
κανείς ακόμα να παρατηρήσει θεωρούμενους παλιούς τρόπους κατανομής πόρων. Δηλαδή, συνυπάρχουν 
στοιχεία και οικονομικές πρακτικές που παραπέμπουν σε διαφορετικές λογικές. Όλες ωστόσο συνηγορούν 
στη συμβολικά κυρίαρχη θέση της Ευρώπης. 
174 Όπως σημειώνει ο Cris Shore, τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές πολιτικές έχουν φτάσει σε 
τέτοιο επίπεδο θεσμικής αλληλοδιαπλοκής και επικάλυψης που είναι δυσδιάκριτα τα όρια τους, ενώ και το 
πεδίο των εθνικών πολιτικών έχει μετασχηματισθεί εξαιτίας αυτών (Shore 2003: 243, 248). 
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Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι για τους Εβρίτες, οι νέες συνθήκες δεν αποτελούσαν 

απλά αποτέλεσμα της σχέσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αντίθετα 

προσλαμβάνονταν ως μια παγκόσμια πραγματικότητα και μια αντίστοιχα συνολική 

κοσμοαντίληψη. Τα κοινωνικά υποκείμενα αντιλαμβάνονταν τις νέες πολιτικές για τη 

Θράκη ως ένα συνεκτικό σύνολο ιδεών και προτύπων. Το δόγμα της ελεύθερης 

αγοράς και των ανοιχτών συνόρων επικοινωνούσε με το ευρωπαϊκό όραμα αλλά και 

την «παγκοσμιοποίηση», οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές «επιχειρηματικότητας» και 

μείωσης της κρατικής παρέμβασης επικοινωνούσαν με την αναγκαιότητα της 

διασυνοριακότητας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχιζε να αποτελεί θεωρητικά μια 

διαρκή υπενθύμιση οικονομοκεντρικού νεοφιλελευθερισμού και καπιταλιστικής 

«ορθολογικότητας», κ.ο.κ.  

Ουσιαστικά, αυτές οι πολιτικές κατέληγαν να αποτελούν «σημεία των καιρών», 

δηλαδή φυσικοποιημένες και αποπολιτικοποιημένες, μέσω της ερμηνείας με 

εξελικτικούς-χρονολογικούς όρους υπαγωγής, συνθήκες δράσης. Ταυτόχρονα, η υλική 

διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών τροφοδοτούσε αυτό το συνολικότερο νέο 

πλαίσιο δράσης και σκέψης, το οποίο κατέληγε αντίστοιχα να προσφέρει στα 

κοινωνικά υποκείμενα υλικές προσδοκίες, όσο απατηλές και αν αυτές αποδεικνύονταν 

μακροπρόθεσμα. Η τοπική εικόνα των νέων υλικών συνθηκών ίσως αποτελούσε έναν 

πολύ πιο αποτελεσματικό «λόγο» (Warnier 2004: 11) από ό,τι τα ίδια τα λόγια του 

ελληνικού κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, όπως αποδείχτηκε στην 

πορεία, σε μεγάλο βαθμό οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί επί 20 χρόνια περί 

εξωστρεφούς και αποκεντρωμένης ανάπτυξης της Θράκης, επωφελούς 

διασυνοριακότητας, αγωγών, διαμετακομιστικού εμπορίου, κτλ. δεν απέδωσαν τα 

αναμενόμενα. Αυτό όμως δε σήμαινε ότι δε συνέχιζαν να προσλαμβάνονται και να 

φυσικοποιούνται ως «ρεαλισμός», «μονόδρομος», κτλ., αναδεικνύοντας την ηγεμονική 

διάσταση αυτών των νέων ιδεών και προτύπων δράσης. Η «ορθή λογική» των νέων 

πολιτικών, ως αποπολιτικοποιημένη και ουδέτερη αλήθεια, ήταν μια χαρακτηριστική 

συνθήκη που υπερέβαινε την τοπική κοινωνία του Έβρου, αλλά διέτρεχε πανευρωπαϊκά 

και παγκόσμια την πολιτική σκέψη και τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. 

Η περιγραφή του νέου πλαισίου δράσης για τους φορείς δημοσιότητας στον 

Έβρο αναδεικνύει την πορεία προσαρμογής κοινωνικών υποκειμένων στον Έβρο 

απέναντι σε ένα υπερτοπικά παραγόμενο και μεταβαλλόμενο υλικό και ιδεολογικό 

πλαίσιο. Τοπικά διαμορφωμένα habitus, δηλαδή το σύνολο των ενσώματων 

ταξινομήσεων και τρόπων που είχαν διαμορφωθεί μέσα από παρελθοντικές συνθήκες, 

καλούνταν να προσαρμοστούν σε μια σειρά νέες συνθήκες. Ουσιαστικά, επρόκειτο για 

μια απότομη κατάσταση σχετικής αναντιστοιχίας habitus και κοινωνικών συνθηκών 
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(Wacquant 2005α), μια αναντιστοιχία την οποία φαινόταν να αντιλαμβάνονται τα ίδια 

τα κοινωνικά υποκείμενα. Ίσως η πιο χαρακτηριστική ένδειξη αυτής της αλλαγής ήταν 

οι νέοι τρόποι με τους οποίους καλούνταν να διαπραγματευθούν τη δράση τους έναντι 

της Τουρκίας, η οποία ουσιαστικά είχε υπάρξει ένα αρνητικό σημείο αναφοράς για τη 

μέχρι τότε συμβολική συγκρότηση της τοπικής κοινωνίας. 

Σε εθνικό επίπεδο, η κυριαρχία συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και θεσμών 

συγκροτούνταν πλέον με βάση νέα σημεία αναφοράς, κάτι που φαινόταν  και στη 

μεταβολή του επίσημου εθνικιστικού αφηγήματος. Τοπικά, οι πολιτικές και οικονομικές 

ελίτ προσάρμοσαν τη δράση τους σε αυτά τα νέα πρότυπα. Οι τοπικοί πολιτικοί 

ακολουθούσαν μια σειρά στρατηγικές που συγκροτούσαν τη νέα λογική των 

δημοσίων δράσεων στον Έβρο. Πέρα από την πρόσφατη συγκυρία, αυτή η νέα εκδοχή 

πολιτικού ρεαλισμού υπενθύμιζε τη γενικότερη και μακρόχρονη ετερονομία του τοπικού 

δημόσιου λόγου και της τοπικής δημόσιας σφαίρας και την υπαγωγή τους σε υλικές 

συνθήκες, οι οποίες πολλές φορές ήταν συνθήκες ιδιωτικές που σχετίζονταν με την 

υπόρρητη πραγματικότητα του προσωπικού συμφέροντος.175 Σε κάθε περίπτωση, η 

υλικότητα του νέου πλαισίου δράσης ήταν καθοριστική, τόσο για τα συλλογικά 

συμφέροντα των Εβριτών όσο και για τα επιμέρους προσωπικά συμφέροντα του κάθε 

κοινωνικού υποκειμένου. Για τον Jean Pierre Warnier, «η δράση, αργά ή γρήγορα, 

περνάει μέσα από αλυσίδες υλικής αιτιότητας» (Warnier 2004: 11) και ο λόγος ή οι ιδέες, 

που μέσα από διαδικασίες ηγεμονικές έχουν αναδειχθεί σε διαχωρισμένες και μη υλικές 

σφαίρες, όπως η δημοσιότητα σε αντίθεση με την ιδιωτικότητα, δε μπορούν να 

αποκόπτονται από την πρακτική λογική της δράσης των κοινωνικών υποκειμένων.  

Ταυτόχρονα όμως, η επισήμανση αυτής της υλικότητας του νέου ηγεμονικού 

πλαισίου δεν αναιρεί μια άλλη παράμετρο: ότι η ερμηνεία και η κατανόηση της δράσης 

των κοινωνικών υποκειμένων στον Έβρο δεν περιορίζεται στο επίπεδο της αναζήτησης 

υλικών πόρων ή μιας απλής συσσώρευσης κεφαλαίων. Ακόμα και στην περίπτωση 

του εν πολλοίς «απομυθοποιημένου» πεδίου της πολιτικής διαχειριστικότητας, έχει 

σημασία η απόρριψη και η υπέρβαση ενός δογματικού και α-ιστορικού υλισμού και η 

κατανόηση της δημοσιότητας όχι απλά ως μιας στρατηγικής διαχείρισης της εξουσίας 

και συσσώρευσης πλούτου (Bayart 2004: 216, 218) αλλά και ως ενός τρόπου 

αυτοαντίληψης και αυτοαναπαράστασης της θέσης και της δράσης του καθενός. Η 

αναγνώριση, η περηφάνια ή και η αισθητική αποτελούν διακυβεύματα ανταγωνισμών 

εξίσου σημαντικά και σίγουρα όχι διαχωρισμένα ή αποσπασμένα από οικονομικούς 

                                                      

175 Σε πείσμα των ιδεαλιστικών νεωτερικών δυϊσμών μεταξύ «ιδεών» και «ύλης», «δημόσιου» και «ιδιωτικού», η 
πρακτική λογική ή αλλιώς πρακτική συνείδηση (Williams 1994) των τοπικών φορέων δημοσιότητας 
υπερέβαινε το διαχωρισμό συμβολικού και υλικού, ενσωματώνοντας ιδέες, ύλη, προσδοκίες και χρήματα. 



 

 

170 

και πολιτικούς ανταγωνισμούς (Veyne στο Bayart 2004: 216). Πρόκειται για αυτό το 

«κάτι παραπάνω», πέρα από την κανονιστική και διαχειριστική κατανόηση της 

πολιτικής, που σημειώνει η Katherine Verdery, δηλαδή «νοήματα, συναισθήματα, το 

ιερό, ιδέες περί ηθικής, το ανορθολογικό» (Verdery στο Krohn-Hansen και Nustad 2005: 

10). 

Σε τοπικό επίπεδο, οι υλικές σχέσεις αλληλοδιαπλέκονταν με συμβολικές 

κατασκευές τις οποίες τα κοινωνικά υποκείμενα οικειοποιούνταν ή και συγκροτούσαν, 

επενδύοντας και δικαιολογώντας τη δράση τους και προσπαθώντας να 

δημιουργήσουν μια εικόνα του εαυτού τους. Μάλιστα, η σχέση της αυτοαντίληψης και 

της αυτοαναγνώρισης με τους ευρύτερους πολιτικούς συσχετισμούς και η υπαγωγή 

αυτής της «ερμηνευτικής του εαυτού» (Foucault στο Bayart 2004: 222)σε μια πολιτική 

και υπερτοπική διαμόρφωση και οριοθέτηση, καταδεικνύει εν πολλοίς την 

αναπαραγόμενη υλική και συμβολική υπαγωγή του πεδίου πολιτικής δράσης σε 

υπερτοπικές πολιτικές, δηλαδή τόσο στο εθνικό κράτος, όσο και πιο πρόσφατα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ανταγωνισμοί περί υλικότητας και «συμφερόντων» δεν ήταν τις περισσότερες 

φορές νοούμενες ως «ιδιοτελείς» από τα ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα  στρατηγικές,176 

αλλά ενσωμάτωναν και την επιζήτηση της αναγνώρισης των άλλων, με την έννοια του 

συμβολικού κεφαλαίου. Μάλιστα, η έννοια του συμβολικού κεφαλαίου τείνει όχι μόνο 

στην περιγραφή του κύρους και της αναγνώρισης εκ μέρους των άλλων αλλά και 

στην ίδια τη χαρά της αναγνώρισης και την αίσθηση ικανοποίησης, εκπλήρωσης και 

νομιμοποίησης του ιδιαίτερου τρόπου ύπαρξης από το ίδιο το κοινωνικό υποκείμενο, εν 

ολίγοις στο ζήτημα του «λόγου ύπαρξης(raison d’ être)» του καθενός (Bourdieu 1997: 

240, 340).177 Ο James Scott σημειώνει μάλιστα ότι αυτή η αποζήτηση της «καλής 

γνώμης» και της συμπάθειας των κυριαρχούμενων εκ μέρος των ελίτ λειτουργεί πολλές 

φορές ως ένα εσωτερικό όριο για τη δράση των ίδιων των ελίτ, με απτά υλικά 

αποτελέσματα (Scott 1985: 235). 

Με βάση τα παραπάνω τίθεται το ζήτημα με ποιον τρόπο το νέο υλικό και 

συμβολικό πλαίσιο δράσης στον Έβρο ήρθε να αλληλεπιδράσει με τις διαδικασίες 

ηθικής συγκρότησης των τοπικών κοινωνικών υποκειμένων (Bayart 2004: 219), μέσα σε 

                                                      

176 Βέβαια, ποτέ δεν έλειπαν και οι νοούμενες ως τέτοιες από τους ίδιους τους «δράστες» τους περιπτώσεις 
κλοπής, διαφθοράς, κτλ. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις ωστόσο, μπορεί κανείς να αναζητήσει τρόπους 
με τους οποίους αυτές οι δράσεις «εγωισμού» μπορεί να συγκροτούνται ως «χάρη», «εξυπηρέτηση», 
«δικαίωμα», κτλ., μέσω συμβολικών πρακτικών. Ο Akhil Gupta επισημαίνει τις πρακτικές συμβολικής 
συγκρότησης της «διαφθοράς» και των «πελατειακών σχέσεων» στην περίπτωση της Ινδίας (Gupta 2006). 
177 Αυτή η συμβολική μεταμόρφωση της ύπαρξης και της δράσης του καθενός δεν είναι ίσα κατανεμημένη, 
αντίθετα επικοινωνεί και με άλλες ιεραρχικές σχέσεις ανισότητας και γι’ αυτό ακριβώς και μπορούμε να την 
εννοιολογούμε ως «κεφάλαιο». 
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ένα πλαίσιο παλιότερων και εδραιωμένων τοπικών ιδεολογικών και νοηματικών 

συσχετισμών (Kanna 2010: 102). Μέσα από την έρευνα πεδίου, μπόρεσα να 

καταγράψω διάφορους συμβολικούς ανταγωνισμούς που αναδείκνυαν τους 

μετασχηματισμούς και τις συνέχειες στον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά υποκείμενα 

αναρωτήθηκαν, διχάστηκαν και τελικά προσπάθησαν να προσαρμοστούν απέναντι 

σε αυτό το νέο ηγεμονικό πλαίσιο. Μάλιστα, αυτοί οι συμβολικοί ανταγωνισμοί 

σχετίζονταν συχνά με ζητήματα «Έθνους», εξωτερικής πολιτικής και πατριωτισμού, 

αναδεικνύοντας την καθοριστική επίδραση του εθνικισμού στη συγκρότηση των 

τοπικών υποκειμενικοτήτων αλλά και τη γενικότερη προβληματική της σχέσης Εβριτών 

και κράτους. 

Παρακάτω θα χρησιμοποιήσω δυο παραδείγματα, τα οποία προκύπτουν από 

μια σχηματική κατηγοριοποίηση με βάση τη δυναμική της δράσης δικτύων και 

κοινωνικών υποκειμένων. 

Καταρχάς θα αναφερθώ στη δράση και τις πρακτικές αυτοαναπαράστασης εκ 

μέρους φορέων δημοσιότητας που επιδεικτικά προσαρμόστηκαν στις νέες πολιτικές. Σε 

μεγάλο βαθμό, ο τρόπος με τον οποίο συγκροτούσαν συμβολικά τις μετατοπίσεις τους 

ήταν το ιδίωμα του «ρεαλισμού» και της «ωρίμανσης», ιδιοποιούμενοι ευρωκεντρικά, 

εξελικτικά αλλά και πιο πρόσφατα νεοφιλελεύθερα σχήματα, και συνδυάζοντάς τα με 

τη μόνιμη επιδίωξη της πολιτικής επιβίωσης και της κοινωνικής επιτυχίας. Αυτές οι 

περιπτώσεις μπορούν να αναγνωσθούν και σε σύνδεση με το πρώτο μέρος της 

μελέτης. Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο λόγος και οι δράσεις αυτών των κοινωνικών 

υποκειμένων δείχνουν προς την κατεύθυνση της φυσικοποίησης των νέων πολιτικών 

και της μετατροπής τους σε «ορθό λόγο». Σε ένα δεύτερο επίπεδο ωστόσο, ο λόγος και 

η δράση με αναφορά στις νέες πραγματικότητες της διασυνοριακότητας ή της 

ελεύθερης οικονομίας φαίνονται να συνδυάζονται και με άλλα ανεπίσημα νοήματα, 

που καταδεικνύουν την μερικότητα του δημόσιου λόγου αλλά και την αναντιστοιχία και 

την ανολοκλήρωτη σχέση  μεταξύ παλιότερων τρόπων δράσης και των νέων 

πολιτικών.  

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά σε δίκτυα, ομάδες και κοινωνικά υποκείμενα που, 

με δημόσιο τρόπο αντέδρασαν μερικά ή συνολικά απέναντι στις πολιτικές 

διασυνοριακότητας, νεοφιλελευθερισμού ή ακόμα και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Συνδυάζοντας στρατηγικές όπως το λόγο «αυτονομίας»(Papataxiarchis 

1994), την ηθική καταγγελία, την απάρνηση του προσωπικού οφέλους και την 

πατριωτική πλειοδοσία, αυτοί οι φορείς δημοσιότητας επιχείρησαν να συγκροτήσουν 

ένα λόγο αντίστασης έναντι των νέων πολιτικών, δηλαδή πρωτίστως της 

διασυνοριακότητας, και δευτερευόντως -και όχι για όλους-, των νεοφιλελεύθερων 
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πολιτικών. Σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι πρακτικές ετεροπροσδιορίζονταν προς το νέο 

κυρίαρχο σύνολο ιδεών και τους νέους υλικούς όρους που είχαν εισαχθεί τοπικά. 

Μάλιστα, το ζήτημα της υλικότητας των νέων πολιτικών αποτελούσε εφαλτήριο για την 

ενεργοποίηση αντι-υλικών και ρομαντικών αναπαραστάσεων. 

B.2.1 Αυτορρύθμιση και προσαρμογή  

Η «αλλαγή» και η αφήγηση της «αλλαγής» στους μεταβαλλόμενους συσχετισμούς 

εξουσίας ήταν ένα βασικός προσανατολισμός της έρευνάς μου στον Έβρο. 

Συνομιλώντας με φορείς δημοσιότητας, άμεσα εμπλεκόμενους στη χάραξη και την 

επιτέλεση πολιτικών, στόχος μου ήταν να ερευνήσω τους τρόπους με τους οποίους  

τέτοιοι φορείς και παραγωγοί εξουσίας «διαμορφώνουν και επαναδιαμορφώνουν 

κατηγορίες και σημασίες και καταλαβαίνουν τους  κόσμους τους» (Krohn-Hansen και 

Nustad 2005: 10). Ο λόγος περί «νέας εποχής», «μονόδρομου» και «ρεαλισμού» που 

χρησιμοποιούσαν διάφοροι συνομιλητές ήταν και ένας λόγος αυτοαναπαράστασης 

προσαρμοσμένος στους δεδομένους συσχετισμούς υλικής και συμβολικής κυριαρχίας 

της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού και 

της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Το ιδίωμα του ρεαλισμού και της λογικής 

χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες περιστάσεις. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα συχνές οι εικόνες 

αυτομόρφωσης, ωρίμανσης και εκλογίκευσης που χρησιμοποιούσαν, κατ’ αντιστοιχία 

με τα εξελικτικά σχήματα της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» αλλά και του 

νεοφιλελευθερισμού. 

Η αφήγηση και η πρόσληψη της αλλαγής από συνομιλητές που παλιότερα είχαν 

διαφορετική στάση είχε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι το θέμα της προσωπικής 

αλλαγής απόψεων, δράσεων και λόγων ήταν ένα ευαίσθητο ζήτημα. Είχα την ευκαιρία 

να συνομιλήσω και να παρατηρήσω τη δράση τέτοιων «μετατοπισμένων» φορέων 

δημόσιων δράσεων. Ο τοπικός τεχνοκράτης Γιώργος μου επέστησε την προσοχή στον 

τρόπο με τον οποίο θα έθιγα αυτό το ζήτημα με τους πολιτικούς συνομιλητές μου. Είχε 

πει, γελώντας, να προσέχω να «μην τους θυμώσω», γιατί άλλο η ανάλυση που έκανα, 

και άλλο το πώς θα μιλούσα μπροστά στον κάθε συνομιλητή. Αν και ο ίδιος ήταν ένας 

ιδιαίτερα μετριοπαθής συνομιλητής, χρησιμοποίησε στις κουβέντες μας, εν είδει 

αστείου, τον όρο «μετάλλαξη» για να αποδώσει την αλλαγή στις ιδέες και στις δράσεις 

κάποιων τοπικών πολιτικών. Μάλιστα, σημείωσε ότι «κανένα δεν του αρέσει να τον λένε 

προδότη», εννοώντας ότι όταν αλλάζεις πολιτικά «προδίδεις τις ιδέες σου». Γι’ αυτό το 

λόγο μου είχε συστήσει να προσέχω ιδιαίτερα, γιατί οι άνθρωποι γενικά ήταν 

«ευέξαπτοι» όταν τους ρωτούσε κάποιος γιατί είχαν αλλάξει τοποθέτηση, όπως για 

παράδειγμα «γιατί ήσουν στο Κ.Κ.Ε. και μετά πήγες στο ΣΥΝ», «γιατί ήσουν στο 

πατριωτικό ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μετά πήγες με τους εκσυγχρονιστές», κ.α. 
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Μέσα από αυτή την κουβέντα μπόρεσα να αποκτήσω έναν κώδικα κατανόησης 

σχετικά με την «αλλαγή», η οποία θεωρούταν αρνητικό στοιχείο για την πορεία κάποιου 

φορέα δημοσιότητας στο βαθμό που αυτή εξυπηρετούσε με επιδεικτικό τρόπο τα 

συμφέροντά του σε αντίθεση με την προηγούμενη τοποθέτησή του. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η αλλαγή στάσης και απόψεων φανέρωνε την «ετερονομία» στη δράση 

του κοινωνικού υποκειμένου,178 μια «ετερονομία» ωστόσο την οποία ο καθένας 

προσπαθούσε να αρνείται ή να μετασχηματίζει συμβολικά, όπως για παράδειγμα σε 

ρεαλισμό ή ακόμη και σε πονηριά. Παραδείγματα φανερής μετατόπισης της δημόσιας 

δράσης σε συνδυασμό με την πολιτική επιβίωση συνιστούσαν οι περιπτώσεις μελών 

του ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» ή του ρεύματος των «Προεδρικών» που 

είχαν παραμείνει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μάλιστα είχαν συμβιβαστεί με την εκσυγχρονιστική 

ηγεσία του, καταλαμβάνοντας και θέσεις εξουσίας. Παρόλο που και ο ίδιος είχε 

καταστεί ένας φορέας του κυρίαρχου οικονομικού και διαχειριστικού λόγου, ο 

τεχνοκράτης Γιώργος ανέφερε γελώντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για ένα 

πολιτικό φίλο του, λέγοντας ότι «άλλαξε [στο ζήτημα της Τουρκίας] ειδικά όταν 

απέκτησε μια θέση εξουσίας». Μάλιστα, όπως ανέφερε, πειράζονταν με το 

συγκεκριμένο πολιτικό φίλο του, καθώς ο τελευταίος του έλεγε «πώς να μην 

μεταλλαχθώ που είμαι συνέχεια μαζί σου;».  

Στην παραπάνω περίπτωση, οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων 

καθιστούσαν το ζήτημα αυτής της «αλλαγής» ένα είδος αστειότητας και 

«καλαμπουριού» μεταξύ εξίσου αλλαγμένων φίλων. Ωστόσο, σε διάφορες 

περιπτώσεις, η καταγγελία περί ιδιοτελούς συμβιβασμού και αλλαγής μπορούσε να 

χρησιμοποιείται σε συμβολικούς ανταγωνισμούς, προκειμένου να τρωθεί συμβολικά ο 

αντίπαλος. Αυτή η κατηγορία περί αλλαγής ήταν ιδιαίτερα συχνή στο τέλος της 

δεκαετίας του 1990, εν μέσω των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.179 

Αντίστοιχα, σε διάφορες περιστάσεις μου επισημάνθηκαν ή άκουσα 

ανταγωνιζόμενα δίκτυα να προσάπτουν στους αντιπάλους τους τέτοιες μετατοπίσεις, 

που θεωρούνταν ότι πρόδιδαν την «ιδιοτελή» συμμετοχή των τελευταίων στη δημόσια 

                                                      

178 Ο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης σημειώνει τη συσχέτιση της έννοιας του «προσωπικού συμφέροντος» με την 
έννοια της «ετερονομίας», δηλαδή της θεωρούμενης υπαγωγής σε εξωτερικές πραγματικότητες 
(Papataxiarchis 1994). 
179 Σε ένα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, ένας ανώνυμος αρθρογράφος παραπολιτικών σχολίων 
επιτέθηκε φραστικά κατά κάποιου άλλου δημοσιογράφου που δεν κατονομαζόταν. Μεταξύ των 
επιχειρημάτων του για το χαρακτήρα και τις ικανότητες του αντιπάλου του περιλαμβανόταν και η κατηγορία 
της συνεχούς πολιτικής μετατόπισής του. Μάλιστα τονιζόταν ότι ο πολιτικός πάτρωνας αυτού του 
δημοσιογράφου είχε επιδείξει, προς τιμήν του, σταθερότητα στις απόψεις του. «Δυστυχώς, όπως πάντα, είσαι 
αλλού νυχτωμένος. Εξ’ άλλου αυτό αποδεικνύεται και από την πολιτική σου διαδρομή. Επαναστάτης, Ιταλός, 
Προεδρικός, Εκσυγχρονιστής και ποιος ξέρει αύριο τι! Γιατί δεν παίρνεις μαθήματα από το αφεντικό σου που 
πάντα ήταν σταθερός στις απόψεις του και τις υπερασπίστηκε έναντι όλων;» (εφ. Πρώτη 27/01/1999). 
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σφαίρα. Χαρακτηριστικές ήταν οι μομφές κατά του μάνατζερ Βασίλη.180 Ο ίδιος ο 

Βασίλης μου είπε ότι είχε γίνει από «σοσιαλιστής» «φιλελεύθερος». Ωστόσο, δίστασε να 

περιγράψει αυτή την μετατόπιση ως αλλαγή. Η διστακτικότητα του να απαντήσει αν 

όλα αυτά τα χρόνια είχε αλλάξει πρόδιδε το έντονο ηθικό βάρος της ταξινόμησης 

μεταξύ σταθερών και αλλαγμένων. Ο Βασίλης, μετά από κάποια σκέψη, κατέληξε να 

μου λέει ότι «άλλαξα 360 μοίρες», υπονοώντας δηλαδή ότι περιστράφηκε φτάνοντας 

στο ίδιο σημείο, αυτό της «λογικής», του «ρεαλισμού», αλλά και των ευνοϊκών 

συσχετισμών εξουσίας, όπως άλλωστε θα μπορούσαν να του προσάψουν κάποιοι 

από τους ανταγωνιστές του. 

Οι περισσότεροι συνομιλητές μου από τα τοπικά δίκτυα ελίτ, ιδίως των 

εκσυγχρονιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χρησιμοποιούσαν τις εξελικτικές αναπαραστάσεις ενός 

δυτικοκεντρικού και ευρωκεντρικού «ορθού λόγου» για να περιγράψουν τη θέση και τη 

δράση τους στην τοπική δημόσια σφαίρα. Τα σχήματα του «εξορθολογισμού» και της 

«ωριμότητας» χρησιμοποιήθηκαν γενικά από όσους ήθελαν να αντιπαραβάλλουν την 

παλιότερη προς την τωρινή δράση τους. Η Τουρκία ήταν ένα βασικό σημείο αναφοράς 

γύρω από το οποίο αυτοί οι συμμετέχοντες στη δημόσια σφαίρα περιέγραφαν την 

εξέλιξη των απόψεών τους με βάση τη λογική. Κατέτασσαν τις παλιότερες 

«αντιτουρκικές» αντιδράσεις τους στο πεδίο του συναισθήματος, της νιότης και της 

«τρέλας» με την έννοια της «θυμικής» και όχι μακροπρόθεσμης και «ορθολογικά» 

επεξεργασμένης πρακτικής. Συνολικά, ο ανταγωνιστικός εθνικισμός φάνταζε ως ένα 

στοιχείο του παρελθόντος, και ίσως κάποιες φορές, τύγχανε μιας νοσταλγικής 

αφήγησης. 

Ένας εκπρόσωπος επιχειρηματιών από τον Έβρο περιέγραψε πώς στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 ο τοπικός επιχειρηματικός κόσμος αντιδρούσε στην εύκολη 

μονοήμερη διέλευση Ελλήνων καταναλωτών στην Τουρκία για ψώνια. Οι «τοπικοί 

έμποροι» αντιδρούσαν. Είχαν πετύχει μάλιστα να τεθούν πιο αυστηρές προϋποθέσεις 

για τη διέλευση καταναλωτών στην απέναντι πλευρά και κυρίως να επιτρέπεται η 

διέλευση μόνο οχημάτων προς Τουρκία. Τότε, σημείωσε, έβλεπαν τα πράγματα αλλιώς. 

Η Τουρκία θεωρούταν «απειλή» τότε. Στη πορεία ωστόσο είχε γίνει κατανοητό ότι η 

«αγορά» λειτουργούσε πέρα από τέτοια βραχυπρόθεσμα μέτρα και είχε άλλου είδους 

προβλήματα, «οπότε τι να σου κάνει η Τουρκία…». Σε αυτήν τη συνομιλία είχε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε την τότε δράση τους που περιλάμβανε 

και θεωρούμενα δυναμικά μέτρα, όπως ο αποκλεισμός των συνοριακών περασμάτων. 

                                                      

180 Διάφοροι συνομιλητές είχαν επισημάνει το πέρασμά του από την Αριστερά, την ταυτόχρονη συμμετοχή 
του τόσο στο τοπικό ΠΑ.ΣΟ.Κ., όσο και στον τοπικό ΣΥΝ, τις διαφορετικές τοποθετήσεις του εντός του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., κτλ. Όλα αυτά χρησιμοποιούταν για να καταδείξουν τη συμφεροντολογική δράση του στην τοπική 
δημόσια σφαίρα. 
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«Είχαμε κλείσει και τα σύνορα, κάναμε διάφορες τρέλες τότε». Η τότε αντίδραση στην 

Τουρκία φαινόταν να συγκροτείται κατ’ αντιστοιχία με τη νοσταλγική αναδρομή της 

δυναμικότητας και της ζέσης της νιότης.181  

Αντίστοιχα, σε μια συνομιλία μου με έναν τοπικό πολιτικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

παλιότερα μέλος του ρεύματος των Προεδρικών, κατέγραψα επίσης τη χρήση της 

αναπαράστασης μιας συνεχούς μαθησιακής διαδικασίας. Η αλλαγή απόψεων και 

πολιτικών στάσεων προέκυπτε, όπως θέλησε να το παρουσιάσει, ως «νέα γνώση». Ο 

συγκεκριμένος πολιτικός συμμετείχε πλέον ενεργά σε διασυνοριακά δίκτυα και στόχευε 

στην αυτοπαρουσίασή του ως πρωτοπόρου και ρεαλιστή, με πλήρη κατανόηση των 

νέων οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, ή αλλιώς της «νέας οικονομίας και νέας 

γεωγραφίας» όπως τα ονόμασε. Σύμφωνα με αυτόν, η «παγκοσμιοποίηση» ήταν 

γεγονός και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εξωστρέφεια ήταν το «μοναδικό όπλο μας». Η 

μετακίνηση ελληνικών κεφαλαίων και επιχειρήσεων στο εξωτερικό μπορεί να 

δημιουργούσε προβλήματα και ανεργία στον τοπικό χώρο και «βεβαίως ένα κράτος 

πρέπει να δείχνει και την αλληλεγγύη του στους ανθρώπους που για όποιους λόγους 

μένουν άνεργοι, όμως δε μπορούμε να αγνοήσουμε μια πραγματικότητα και εμείς 

κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, εξωστρέφεια παντού». Η εξωστρέφεια ήταν 

μονόδρομος σύμφωνα με αυτόν, καθώς «φυσικά[…] δε μπορείς να κλείνεις σύνορα, 

πρέπει να ανοίγεις αγορές, δηλαδή εμείς σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε με άνοιγμα 

αγορών, πρέπει να δημιουργήσουμε μια τοπική οικονομία ισχυρή, χωρίς σύνορα, δε 

μπορεί εμείς να μην έχουμε δικαίωμα να μπούμε στην αγορά της Αδριανούπολης, δε 

μπορούμε να μην μπούμε στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, να είναι όλοι, οι 

Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, και λοιπά και εμείς που είμαστε εδώ να μην 

μπορούμε να μεταφέρουμε χόρτο που χρειάζονται, ζωοτροφές». Κάτι τέτοιο δε θα 

μπορούσε να είχε γίνει πριν 15 χρόνια. Πλέον, η Βουλγαρία γινόταν μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και η Τουρκία προσαρμοζόταν και προσπαθούσε 

αντίστοιχα να γίνει μέλος.182 

Αυτή η αλλαγή είχε απαιτήσει και μια εκ μέρους του αυτομόρφωση και 

προσαρμογή. Επρόκειτο για ένα «αναγκαίο κακό», όπως σημείωσε. «Δυστυχώς 

                                                      

181 Ένας τεχνοκράτης συνομιλητής προσπάθησε να μου εξηγήσει τη μετατόπιση απόψεων των τοπικών 
πολιτικών ως μια διαδικασία συνδεδεμένη με την ηλικία και την απόκτηση εμπειριών. Η πρόσληψη του 
ανταγωνιστικού εθνικισμού ως παιδικής τρέλας ή πείσματος, όπως αποτυπώνεται σε αυτές τις διηγήσεις, 
αναδεικνύει τη λειτουργία της μεταφοράς του «παιδιού» και της «γονεϊκής σύνεσης»(Γαβριηλίδης 2002, 
Borneman και Fowler 1997) ως ενός τοπικού τρόπου εννοιολόγησης των σχέσεων εξουσίας και συμβολικής 
κυριαρχίας. 
182 Αντίστοιχα, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών του 2006, ο ίδιος πολιτικός είχε δηλώσει από βήματος ότι «η 
Θράκη έχει τους δρόμους, τα λιμάνια, έχει τη διασυνοριακότητα» και ότι «πρέπει να δείξει εξωστρέφεια, να βγει 
στις αγορές». Για τον ίδιο, «διεκδικούνται οι Αγορές, κανείς δε μας χαρίζει τίποτα», ενώ η διασυνοριακή 
συνεργασία με Τουρκία και Βουλγαρία ήταν ένας μονόδρομος, καθώς «δε γίνεται αλλιώς». 
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αναγκάστηκα να αλλάξω απόψεις, ίσως εκεί στη 15ετία ήταν, στα δεκαπέντε χρόνια, 

ίσως και λίγο περισσότερο, γιατί πραγματικά μου δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσω 

την Ιστορία». Με αφορμή την αλλαγή στις απόψεις του για την Τουρκία και τη 

Βουλγαρία, περιέγραψε το πώς είχε καταλάβει ότι τα κρατικά εθνικά αφηγήματα 

ουσιαστικά ύψωναν τείχη μεταξύ των λαών και «περιείχαν προπαγάνδα». Η αλλαγή των 

απόψεων του για τον ανταγωνιστικό εθνικισμό αποτελούσε δηλαδή, σύμφωνα με την 

περιγραφή του, μια απομυθοποιητική διαδικασία κατάκτησης γνώσης και υπέρβασης 

της πρότερης άγνοιας. 

Ένας άλλος συνομιλητής χρησιμοποίησε με πολύ πιο εκτεταμένο τρόπο τις 

αναπαραστάσεις της προσωπικής εξέλιξης και της σταδιακής εκλογίκευσης της 

δράσης του. Ο ίδιος ήταν Θρακιώτης πολιτικός, παλιότερα προσκείμενος στο ρεύμα 

του «πατριωτικού» ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η πολιτική του διαδρομή είχε συγκροτηθεί γύρω από το 

λόγο υπέρ της αποκέντρωσης και κατά του αθηνοκεντρισμού, στα πλαίσια του 

θρακιώτικου αγωνιστικού τοπικισμού (Παπαταξιάρχης 2006α, 2006β) της 

μεταπολίτευσης και ενός λόγου ανταγωνιστικού εθνικισμού εναντίον της Τουρκίας. Ο 

τοπικός ανταγωνιστικός εθνικισμός στη δεκαετία του 1980 συμβάδιζε και με την 

κεντρική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπό τον Α. Παπανδρέου, η οποία, όπως είπε, ήταν 

σταθερά δυναμική απέναντι στην Τουρκία. Ωστόσο, την περίοδο της συνομιλίας μας, 

το 2007, οι συνθήκες είχαν αλλάξει. Αυτή η αλλαγή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχε 

προκύψει πρώτα από όλα μέσα από την «τολμηρή» πολιτική του Γ. Παπανδρέου, στο 

τέλος της δεκαετίας του 1990.183 

Στην πορεία του χρόνου, ο ίδιος είχε αποστασιοποιηθεί από το «πατριωτικό» 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και συνέχιζε να είναι ένας επιτυχημένος ενεργός πολιτικός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Αυτός ο πολιτικός βίωσε άμεσα τη μεταστροφή της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής έναντι της Τουρκίας. Η κυβερνητική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιμετωπίζονταν, 

όπως είπε, με σκεπτικισμό από μεγάλο κομμάτι των τοπικών κοινωνιών. Ο ίδιος 

φρόντιζε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις κινήσεις του και τις διασυνοριακές 

πρωτοβουλίες του. Κριτήριό του για τέτοιες διασυνοριακές δράσεις ήταν ο 

«ορθολογισμός κι η σύνεση».184 Ωστόσο, κατόρθωσε να εμπλακεί με επιτυχία στις νέες 

                                                      

183 Όπως είπε, μόνο κάποιος που έφερε το όνομα Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, θα 
μπορούσε να είχε αντιστρέψει παλιότερες πολιτικές και να είχε προβεί σε μια έντονα συμβολική κίνηση, όπως 
ήταν το ζεϊμπέκικο με τον Ισμαήλ Τζέμ. Με αυτό το σχόλιο ο συνομιλητής υπονοούσε τη φυσικοποίηση του 
πολιτικού τοπίου μέσω της οικογενειοκρατίας που επικρατεί στα κόμματα. 
184 Αφηγήθηκε ότι απέφευγε να υιοθετήσει εντυπωσιακές αλλά άτοπες και στα όρια του φαιδρού, όπως 
πρόσθεσε χαμογελώντας, πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός «δάσους Ειρήνης και 
Φιλίας» μεταξύ ελληνικών και τουρκικών περιοχών που είχε προταθεί από τούρκους πολιτικούς. Επιπλέον, δεν 
παραγνώριζε το γεγονός ότι η κάθε τοπική κοινωνία στην Τουρκία «είναι πλήρως ελεγχόμενη και 
εποπτευόμενη» από το κεντρικό κράτος. Σε μια συνάντηση με τοπικούς παράγοντες στην Τουρκία ήταν 
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πολιτικές, όπως τα διασυνοριακά προγράμματα INTERREG. Ανέφερε μάλιστα ότι αυτές 

οι νέες πολιτικές οδήγησαν στη δημιουργία μιας τοπικής «κουλτούρας» όσον αφορά 

στη λειτουργία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Κατ’ αντιστοιχία με την πραγματικότητα των νέων πολιτικών, ο τρόπος με τον 

οποίο θέλησε να περιγράψει τη σχετική μεταβολή στην προσωπική πορεία και δράση 

του ήταν αυτός του «ορθού λόγου» και της «ωριμότητας». Μου ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι «άλλαξα», ότι «έχω ωριμάσει πολιτικά» και ότι «έχει αναπτυχθεί 

περισσότερο ο ορθολογισμός μου». Στην πορεία του χρόνου, είχε κάνει κτήμα του μια 

«πιο ρεαλιστική απεικόνιση των σχέσεων με την Τουρκία». Οι διάφορες κινήσεις 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, επιβαλλόταν πλέον από 

την πραγματικότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ορθολογισμός, γιατί δε γίνεται 

διαφορετικά». Η αφήγηση αυτού του πολιτικού ήταν ουσιαστικά η παράθεση μιας 

τοπικής εκδοχής realpolitik, όπου ο ρεαλισμός αφορούσε τόσο στα εθνικά και τοπικά 

συμφέροντα, όσο και στην ευόδωση προσωπικών στρατηγικών. Η προσεχτική μεν, 

αλλά δημόσια προσαρμογή στην πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης ήταν ένα 

ζήτημα «ρεαλισμού» και «ορθολογικότητας». Ταυτόχρονα, είχε καταστεί και μια 

προϋπόθεση δημοσιότητας στον τοπικό χώρο. 

«Εγώ δεν είμαι ντονμές»: ρεαλισμός, πατριωτισμός και διπλός λόγος 

Ωστόσο, όσο προχωρούσε η συνομιλία μας, και όσο περισσότερο κατανοούσε τον 

προσανατολισμό της έρευνάς μου και τους όρους διεξαγωγής της, ο παραπάνω 

συνομιλητής θέλησε να αποδείξει ότι συνέχιζε να διατηρεί μια συνεπή ισορροπία 

ανάμεσα στην προσαρμογή στις νέες πολιτικές συνθήκες και τις πατριωτικές 

καταβολές του. Δηλαδή, η ίδια η πορεία της συνομιλίας μας και η σταδιακή πρόσληψή 

της ως μιας «ιδιωτικής κουβέντας», σήμανε και τη σχετική αλλαγή στον τρόπο με τον 

οποίο περιέγραφε την προσωπική του πορεία. 

Ήταν εμφανής η επιθυμία του να δείξει την έντονη παλιότερη ενασχόλησή του με 

τα εθνικά ζητήματα και να διαχωριστεί από την τωρινή ομοιογένεια εντός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ύστερα από κάποιο δισταγμό, ο συνομιλητής αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο 

πολιτικό του παρελθόν και τη συμμετοχή του σε πολιτικά δίκτυα του πατριωτικού 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Χωρίς να αναφερθεί στους λόγους που τον έκαναν να παραμείνει στο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και να ξεκόψει από τους παλιούς συνοδοιπόρους του, τόνισε ότι όλα εκείνα 

τα χρόνια είχαν μια δυναμική και μαχητική στάση έναντι της Τουρκίας. Χαμογελώντας, 

και με κάποια υπερηφάνεια, μου είπε ότι «εμένα, με λέγαν [ενν. θεωρούσαν] 

                                                                                                                                                        

εμφανής, σύμφωνα με αυτόν, η παρουσία τοποτηρητών του κεντρικού τουρκικού κράτους - «χαφιέδες», 
όπως τους αποκάλεσε. 
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τουρκοφάγο». Η πιο χαρακτηριστική έκφραση που χρησιμοποίησε για να αποδώσει 

την πατριωτική συνέπειά του ήταν η εμφαντική δήλωσή του ότι «δεν είμαι ντονμές εγώ». 

Ο όρος «ντονμές» παραπέμπει στους εξισλαμισμένους Εβραίους της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και γενικότερα σε όσους αλλάζουν την «πίστη» τους. Ο συνομιλητής 

μου χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο για να πιστοποιήσει σε ιδιωτικό επίπεδο ότι δεν είχε 

αλλάξει ουσιαστικά απόψεις αναφορικά προς την Τουρκία ή ότι, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, 

δεν το είχε πράξει ούτε χάριν προσωπικού συμφέροντος ούτε σε βάρος των εθνικών 

και τοπικών συμφερόντων. 

Η επιβεβαίωση της προσωπικής πατριωτικής του στάσης αποτελούσε ένα είδος 

μεταφοράς ή αλληγορίας, για την επιβεβαίωση μιας έντιμης πολιτικής πορείας. Ο 

αντιτουρκικός πατριωτισμός φαινόταν ότι σημασιοδοτούταν ως ένα μη-δημόσιο, 

υποδεέστερο αλλά υπαρκτό σημείο αναφοράς για τα δρώντα κοινωνικά υποκείμενα.  

Βεβαίως, ο πολιτικός αυτός είχε εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές και εθνικές 

πολιτικές που απαιτούσαν συμμόρφωση στη γραμμή της ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης.185 Ταυτόχρονα όμως, μου έθεσε το ζήτημα της εργαλειοποίησης της 

πολιτικής της ελληνοτουρκικής προσέγγισης για την επίτευξη στόχων που δε διέφεραν 

και πολύ από τις παλιότερες πολιτικές ανταγωνιστικού εθνικισμού. Με τον ίδιο τρόπο 

θέλησε να παρουσιάσει και τη γενικότερη πολιτική του εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι 

δηλαδή πίσω από τα λόγια περί φιλίας και αμοιβαιότητας, η Ελλάδα εξυπηρέτησε τους 

σκοπούς της. Η πολιτική προσέγγισης που είχαν ακολουθήσει οι Κώστας Σημίτης και 

Γιώργος Παπανδρέου ήταν, εκ του αποτελέσματος, μια καλή εξωτερική πολιτική, 

δεδομένου ότι η Κύπρος είχε γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τη μη λύση του 

προβλήματος της τουρκικής κατοχής. Με την ένταξη της Κύπρου, «ήταν να κάνει 

χαρακίρι η Τουρκία».186 

Πέρα από τους επίσημους και δημόσιους λόγους, αναγνώριζε όρια στην 

πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η οποία είχε προκύψει την εποχή του 

«Ευρωπαϊκού οράματος και οίστρου» σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με αυτόν, «όσα 

λεφτά και να ‘χουν [ενν. οι Τούρκοι] ανατολίτες είναι». Μάλιστα, τα επόμενα χρόνια, η 

προβληματική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή, η πορεία των ευρωτουρκικών 

σχέσεων και οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία είχαν απομακρύνει το 

ενδεχόμενο εκδημοκρατισμού και «εξευρωπαϊσμού» της τελευταίας. 

                                                      

185 Τα εχέγγυα πατριωτισμού εξάλλου ήταν αυτά που είχαν επιτρέψει στον ίδιο και σε άλλους πολιτικούς του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να μιλήσουν ανοιχτά για το ζήτημα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. «Μπορούσαμε να μιλάμε 
για αυτά τα πράγματα χωρίς να μας πουν τίποτα […] Τι να μας πουν εμάς;». Ούτε η Εκκλησία, ούτε και η 
ακροδεξιά ήταν σε θέση να τους κατηγορήσουν για μειωμένη εθνική «ευαισθησία». 
186 Σύμφωνα με το συνομιλητή μου, η συμφωνία στη σύνοδο του Ελσίνκι το 1999 ήταν επίσης μια επιτυχία 
των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ωστόσο, στη συνέχεια, η κυβέρνηση της Ν.Δ. υπό τον Κώστα Καραμανλή 
απεμπόλησε αυτό το θετικό διπλωματικό προηγούμενο. 
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Ήταν ιδιαίτερα εμφανής η πρακτική αντίληψή αυτού του πολιτικού για το ρευστό 

τρόπο με τον οποίο κανείς πρέπει να χειρίζεται τις ιδέες και τις λέξεις.187 Εξάλλου, δεν 

είχα κανένα λόγο να αμφιβάλλω ότι και η συνομιλία μας ήταν άλλη μια περίσταση 

επιτέλεσης αυτής της συνεχούς εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 

δημοσιότητας και ιδιωτικότητας. Αντίστοιχα, και η κάθε συνομιλία με τους διάφορους 

συμπολίτες που περίμεναν την ίδια στιγμή στον προθάλαμο του πολιτικού του 

γραφείου για να του ζητήσουν «εξυπηρέτηση» πιθανότατα θα ήταν αντίστοιχα αφορμή 

για μια πλειάδα νέων νοημάτων, ρευστών δυϊσμών και συμβιβασμών. 

Στην τελική, όπως ήθελε και ο ίδιος να μου δώσει να καταλάβω, όλα φαινόταν να 

καταλήγουν στην προάσπιση του «καλού του τόπου». Και αυτό το «καλό του τόπου» 

απείχε από τα θεωρητικά ιδανικά της «πολυπολιτισμικότητας» ή του 

«κοσμοπολιτισμού». Για παράδειγμα, ο πολιτικός αυτός τόνισε ότι στην πορεία όλων 

αυτών των χρόνων, επί κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ευρωπαϊκών πολιτικών, η Θράκη, 

και συγκεκριμένα ο πλειονοτικός πληθυσμός της, είχε ωφεληθεί, ενώ οι κρατικές 

πολιτικές ίδρυσης σχολών και επενδύσεων είχαν βοηθήσει στη διατήρηση ενός 

ευνοϊκού υπέρ της πλειονότητας πληθυσμιακού συσχετισμού. Χαρακτηριστικά, «η 

Κομοτηνή θα ήταν τουρκοχώρι αν δε γινόταν αυτά», ενώ «η διευρυμένη [νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση] θα έπρεπε να φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη». Αυτές οι αναπαραστάσεις 

υπενθύμιζαν τις συνέχειες των τοπικών ταξινομήσεων της κοινωνικής 

πραγματικότητας: το «εμείς» ήταν οι πλειονοτικοί Θρακιώτες, και ειδικά οι Εβρίτες, ενώ οι 

μειονοτικοι Θρακιώτες, και πόσο μάλλον η Τουρκία, παρέμεναν «άλλος».  

Η υλικότητα των νέων πολιτικών και το νέο πρακτικό πλαίσιο άλλαζε τους 

τρόπους δημόσιας δράσης στην τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και τα ίδια τα 

κοινωνικά υποκείμενα διαπραγματεύονταν, διαχειρίζονταν και προσάρμοζαν τις 

ηγεμονικές πολιτικές σε δικές τους συλλογικές και προσωπικές στρατηγικές, σε μια 

διαδικασία σχηματικά «από τα κάτω προς τα πάνω». 

Η συνομιλία αυτή μου επέτρεψε να κατανοήσω κάποια ιδιαίτερα στοιχεία της 

λειτουργίας της τοπικής δημόσιας σφαίρας και της αλλαγής του δημόσιου λόγου στο 

ζήτημα της Τουρκίας. 

Ο ανταγωνιστικός εθνικισμός και οι αναπαραστάσεις μιας ανταγωνιστικής 

σχέσης προς την Τουρκία δεν κατατάσσονταν στο παρελθόν.188 Ο ανταγωνιστικός 

                                                      

187 Ο τρόπος με τον οποίο προσλάμβανε το δημόσιο λόγο ο συγκεκριμένος πολιτικός παρέπεμπε σε μια 
αντίληψης τήρησης ισορροπιών, όπου η οικολογία, ο πατριωτισμός, και άλλα στοιχεία μπορούσαν να 
χρησιμεύουν κατά περίσταση προκειμένου να ωφελείται ο τοπικός χώρος. Ο όρος που επέλεξε για να 
αποδώσει τέτοιες δημόσιες αντιπαραθέσεις ήταν «στοιχειώδης συνδικαλισμός». 
188 Αντίστοιχους προβληματισμούς και ανεπίσημες διευκρινίσεις συνάντησα και στις συνομιλίες με τοπικούς 
επιχειρηματίες. Παράλληλα με την επίσημη και  κανονιστική εξιστόρηση της ελληνοτουρκικής φιλίας ή της 
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εθνικισμός συνέχιζε να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο 

συγκροτούσαν πολλοί φορείς δημοσιότητας τις έννοιες της «τιμής» και του «θυμικού». 

Η αναγνώριση του παραδοσιακού αντιτουρκικού πατριωτισμού συνέχιζε να αποτελεί 

ένα συμβολικό κεφάλαιο και θεωρούταν θετική αξία, όπως φαινόταν και από το κύρος 

που συνέχιζαν να απολαμβάνουν τα παλιά μέλη του ρεύματος της «Πολυκεντρικής 

Ελλάδας». Στη δεδομένη στιγμή ωστόσο, τα ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα 

προσλάμβαναν αυτή την πατριωτική τιμή ως μια αξία που δεν είχε αντίκρισμα στις 

δημόσιες δράσεις και κατατασσόταν στο χώρο του «ιδιωτικού». Επρόκειτο για αξία 

κυριαρχούμενη, χωρίς δηλαδή αντίκρισμα στην πρόσβαση στην εξουσία, οι όροι της 

οποίας ήταν πρώτα εθνικοί και τα τελευταία χρόνια και ευρωπαϊκοί.  

Αυτή η κοινή αίσθηση της διαφορετικότητας των δυο «κεφαλαίων», δηλαδή του 

δημόσιου πολιτικού ρεαλισμού και του ιδιωτικού αντιτουρκικού πατριωτισμού, 

αποτυπωνόταν και ενσώματα. Στην περίπτωση αυτής της συνομιλίας, το πέρασμα 

από το «δημόσιο» στο «ιδιωτικό» και κατ’ επέκταση από τον τυποποιημένο δημόσιο 

λόγο του ρεαλισμού στη χαλαρή «κουβέντα» θυμικής αυτοαναπαράστασης, 

επικοινωνούσε και με συγκεκριμένους σωματικούς τρόπους του συνομιλητή μου: 

εμπιστευτικό ύφος, συνομωτικά χαμόγελα, κτλ. Οι διαφορετικοί ενσώματοι τρόποι 

απόδοσης του κάθε λόγου καταδείκνυαν την ενσωμάτωση της διχοτόμησης 

«ιδιωτικού» και «δημόσιου» και την κατανόηση των εναλλακτικών αναπαραστάσεων 

περί «Έθνους», Θράκης και Τουρκίας ως ιδιωτικών. 

Κάποιος που πίστευε ότι η προσέγγιση με την Τουρκία ήταν μια ηθικά 

λανθασμένη πολιτική, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να είναι κομματικός πολιτικός του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή της Ν.Δ., καλούταν να ξέρει πού, πότε και με ποιο να καταθέτει τα 

συναισθήματα και να επιβεβαιώνει την πατριωτική του τιμή.  

                                                                                                                                                        

επιχειρηματικής κουλτούρας, αυτοί οι συνομιλητές φρόντιζαν να προσθέτουν και τους προβληματισμούς 
τους όσον αφορά στην Τουρκία, καταδεικνύοντας ότι η συμβολική επαναδιαπραγμάτευση της Τουρκίας από 
τους τοπικούς επιχειρηματίες σε σχέση με την παλιότερη αρνητική σημασία της δεν ήταν μια απλή και 
γραμμική διαδικασία. Οι προβληματισμοί έναντι της Τουρκίας συνίσταντο τόσο σε ηθικό επίπεδο, όσο και σε 
πραγματιστικό επίπεδο. Η τοπική εκφορά του « laissez faire laissez passer » καλούταν να συνδυάζεται με μια 
σειρά αρνητικές ταξινομήσεις και αναπαραστάσεις της Τουρκίας που δεν ανήκαν μόνο στο παρελθόν αλλά 
ήταν συνθήκες ενός δυναμικού παρόντος. Σε μια συνομιλία μου για τις ελληνικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητές στην Τουρκία, ένας επιχειρηματίας ζήτησε να καταγράψω off the record μια ιδιαίτερη πτυχή 
της επιχειρηματικής πραγματικότητας στη γείτονα χώρα. Όπως είπε, αυτά τα θέματα είναι «λεπτά». Σημείωσε 
ότι για έναν Έλληνα επιχειρηματία στην Τουρκία, είναι καθοριστικό το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εκεί 
επιχειρήσεων ελέγχονται από το τουρκικό στρατό, δηλαδή τον όμιλο OYAK και το τουρκικό βαθύ κράτος. 
Επιπλέον, το κράτος και ο στρατός εμπλέκονταν αναπόφευκτα σε μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις στην 
Τουρκία. Ο συνομιλητής αυτός θέλησε να καταστήσει σαφές ότι ένας Έλληνας επιχειρηματίας καλείται να 
είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στις εκεί συνεργασίες του. Με τον ίδιο τρόπο, η ελληνική επιχειρηματική παρουσία 
στην Τουρκία ήταν εν πολλοίς και ένα ζήτημα που προκαλούσε αμηχανία και δε διατυπωνόταν ξεκάθαρα. 
Ένας άλλος συνομιλητής ήταν ιδιαίτερα διστακτικός να κατονομάσει ένα γνωστό επιχειρηματία που είχε 
προχωρήσει σε συνεργασία με τουρκική εταιρεία. Όπως είπε ο ίδιος, «μην το γράψεις αυτό, καλύτερα να στο 
πει ο ίδιος». 
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Ο παραπάνω συνομιλητής καταλάβαινε ότι η έγνοια για την προσωπική του 

αυτοσυντήρηση «απαιτούσε μια δημόσια συμπεριφορά που δεν ταίριαζε με τις 

προσωπικές του απόψεις» (Scott 1985: 279). Ο διπλός λόγος αυτού του συνομιλητή 

αναδείκνυε συγκεκριμένες σχέσεις ανισότητας μεταξύ αυτών των συνόλων 

αναπαραστάσεων και διαθέσεων.  

Ο λόγος του ήταν διπλός λόγω της συμμετοχής σε πολιτικά δίκτυα που συνέδεαν 

το τοπικό και το εθνικό επίπεδο. Ο ίδιος μου ζήτησε να μην γράψω μια σειρά φράσεις 

και απόψεις για τα ελληνοτουρκικά ή την πολιτική του πορεία,189 λέγοντας μεταξύ 

σοβαρού και αστείου «μην τα γράψεις αυτά και με διαγράψουν». Είναι γεγονός ότι ένας 

κομματικός πολιτικός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Θράκη θα αντιμετώπιζε προβλήματα από τη 

στιγμή που δημόσια θα χρησιμοποιούσε τους όρους «ντονμές», «τουρκοφάγος» ή 

«τουρκοχώρι». Τα προβλήματα αυτά δε θα αφορούσαν μόνο στη σχέση του τοπικού 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τους ψηφοφόρους της μειονότητας, αλλά κυρίως στην ουσιαστική 

παρέκκλιση από τους κεντρικά-κομματικά επικυρωμένους και νόμιμους τρόπους 

πρόσληψης και έκφρασης της κοινωνικής πραγματικότητας.190 

Και στις δυο περιπτώσεις, ο πολιτικός γνώριζε εκ των προτέρων τι μπορούσε να 

πει δημόσια και τι όχι, χωρίς να του έχει εκ των προτέρων διευκρινιστεί ή ζητηθεί κάτι.191 

Ο αναγκαστικά διπλός λόγος κάποιων τοπικών πολιτικών αναδείκνυε τη συμβολική 

κυριαρχία του «εθνικού», ως κράτους και ως κομματικού μηχανισμού, επί του 

«τοπικού», είτε μέσα από τους φόβους διαγραφής και υποβιβασμού, είτε μέσα από την 

επιθυμία σταδιοδρομίας και επιτυχίας -ή και τα δύο. 

Το παράδειγμα αυτού του πολιτικού, αλλά και αντίστοιχες περιστάσεις κατά την 

επιτόπια έρευνα και την παρουσία μου στον Έβρο,192 αναδείκνυαν τη συνύπαρξη 

                                                      

189 Το αίτημά του αυτό, όπως το κατάλαβα, συγκροτούταν κατά τα πρότυπα του δημοσιογραφικού off the 
record και αφορούσε ουσιαστικά στη διασφάλιση της ανωνυμίας του. Ο τρόπος με τον οποίο παρέθεσα το 
εθνογραφικό υλικό στο συγκεκριμένο κεφάλαιο διασφάλισε την απαίτησή του να μην γράψω τα λόγια αυτά 
ως «λόγια δικά του». 
190 Με αντίστοιχο τρόπο, ένας τοπικός τεχνοκράτης μου ανέφερε μια περίσταση κατά την οποία ένας εβρίτης 
πολιτικός του είχε ζητήσει να τον βοηθήσει στη σύνταξη ενός κειμένου που θα χρησιμοποιούσε κατά την 
κάθοδό του στην Αθήνα και τη συμμετοχή του σε κομματικές διαδικασίες και συζητήσεις. Επρόκειτο για ένα 
κείμενο αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη, τα ζητήματα της Θράκης, κτλ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο 
πολιτικός εκείνος του είχε πει εν είδει αστείου «μη μου βάλεις τίποτα Χαραλαμπιδικά, γιατί δεν το σηκώνει το 
κλίμα εκεί πέρα». 
191 Η σιωπηλή αποδοχή και πρακτική κατανόηση συγκεκριμένων ορίων στη δράση ή στην έκφραση, δηλαδή 
η αυτολογοκρισία, από τα ίδια τα δρώντα κοινωνικά υποκείμενα στην τοπική δημόσια σφαίρα είναι ένα από 
τα στοιχεία της συμβολικής κυριαρχίας που έχει αναδείξει ο Pierre Bourdieu. 
192 Αντίστοιχοι προβληματισμοί αναδείχθηκαν σε μια συνομιλία που πραγματοποιήσαμε το 2007 με τις 
συναδέρφους ερευνήτριες Ιφιγένεια Αναστασιάδη και Σοφία Κομποτιάτη στα πλαίσια του ελληνοτουρκικού 
ερευνητικού προγράμματος των ΚΕ.Μ.Ο. και L.M.V. «Στις όχθες του Έβρου». Επρόκειτο για μια συνομιλία με 
μια αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εμπλεκόμενη σε διασυνοριακές συνεργασίες 
με την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Μέσα από την αφήγησή της ήταν ιδιαίτερα εμφανής η διάσταση μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών λόγων, επίσημων πολιτικών και προσωπικών απόψεων. Η συνομιλήτρια 
αντιπαρέβαλλε συνεχώς την επίσημη και εξωραϊσμένη διάσταση της «ελληνοτουρκικής προσέγγισης» με τις 
προσωπικές εμπειρίες της από την παιδική της ηλικία στο παρέβριο χωριό καταγωγής της, τα μετέπειτα 
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διαφορετικών λόγων και στρατηγικών στη δράση των ίδιων των κοινωνικών 

υποκειμένων, μια δράση που τελικά έτεινε στην εκπλήρωση των πολυεπίπεδων υλικών 

και συμβολικών συμφερόντων τους.  

Το «καλό του τόπου», ως τελική αρχή νομιμοποίησης και δικαιολόγησης της 

συγκυριακής «ετερονομίας» ουσιαστικά αλληλοδιαπλεκόταν με το «καλό του εαυτού» 

στην περίπτωση των επαγγελματιών της πολιτικής, που καλούταν να ισορροπούν στη 

σχέση τους με το εθνικό πολιτικό κέντρο, την τοπική δημόσια σφαίρα αλλά και τις 

ιδιωτικές και ανεπίσημες πρακτικές και σχέσεις. Ουσιαστικά, αυτή η «δισημία», 

«διάσταση ανάμεσα στον επίσημο και τον κοινωνικά παγιωμένο λόγο» (Herzfeld 1998: 

256) που διέτρεχε τη συνομιλία και τη γενικότερη δράση αυτού του πολιτικού ανέδειξε 

τον καταμερισμό λόγων με βάση τη διχοτόμηση μεταξύ «δημόσιου» και «ιδιωτικού», 

«επίσημου» και «ανεπίσημου». Ο κάθε λόγος είχε τη δυναμική του σε ένα από τα σχετικά 

«αυτόνομα» πεδία εκφοράς του, αλλά ταυτόχρονα ήταν φανερή η «διαλεκτική σχέση» 

τους (Παπαταξιάρχης 2006β: 411), όπως έδειξε ο χειρισμός τους από το συνομιλητή 

μου, μέσα από την επαναπόδοση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης ως διπλής 

αλήθειας, μια διαλεκτική σχέση που υπαγόταν στην ευρύτερη λογική της αποζήτησης 

της εξουσίας, είτε εκ μέρους ενός τοπικού πολιτικού, ενός κόμματος ή ακόμα και του 

ίδιου του εθνικού κράτους. 

Εξάλλου, αυτή η διαλεκτική σχέση και συνάρθρωση, όπως και κάθε άλλη τέτοια 

υπό ερμηνεία σχέση λόγων και πρακτικών, καλείται να τύχει ιστορικοποίησης 

(Παπαταξιάρχης 2006β), δηλαδή να γίνει κατανοητή μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό 

κοινωνικό πλαίσιο ως έκβαση διαφοροποιημένων δυνάμεων και εξουσιών. Οι 

στρατηγικές «δισημίας» του παραπάνω πολιτικού αλλά και γενικότερα των τοπικών 

πολιτικών μπορούν να ερμηνευθούν από τη μία ως ένδειξη γενικότερων ταξινομήσεων 

και αναπαραστάσεων για τα κοινωνικά υποκείμενα στον Έβρο , όπως για παράδειγμα 

η ύπαρξη «ανεπίσημου» και «επίσημου» λόγου, η ενσώματη και συμβολική δύναμη του 

εθνικισμού ειδικά στην ανταγωνιστική εκδοχή του, κτλ. Από την άλλη, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι αποτελούν στρατηγικές εναρμονισμένες με μια συγκεκριμένη κατηγορία 

κοινωνικών υποκειμένων σε θέση εξουσίας, με συγκεκριμένο ethos, αίσθηση 

κοινότητας και πρακτική λογική. Πρόκειται για τους εν ενεργεία «επαγγελματίες της 

πολιτικής» οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των τοπικών ελίτ. 

                                                                                                                                                        

δυσάρεστα ταξίδια της στην Τουρκία και τους φόβους της περί μουσουλμανικού κινδύνου στην ευρύτερη 
περιοχή της Θράκης. Ωστόσο, οι ενσώματες διαθέσεις του habitus, όπως ήταν ο φόβος, η αίσθηση της 
«άσχημης μυρωδιάς» της Τουρκίας και γενικότερα αυτά που αισθανόταν ότι «κουβαλούσε μέσα της», δε 
μπορούσαν να εκφραστούν δημόσια. Αντίθετα, τόνιζε ότι σαν «πολιτικό πρόσωπο» εφάρμοζε πιστά τις 
πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας. Σημείωσε επανειλημμένα ότι τις αρνητικές απόψεις περί Τούρκων και 
Τουρκίας τις εξέφραζε «προσωπικά» και όχι με την πολιτική ιδιότητά της. 
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Αυτή η «δισημία» και οι αμφιταλαντεύσεις μελών της τοπικής ελίτ δε συνιστούσαν 

αντίσταση έναντι του ηγεμονικού πλαισίου του εθνικού κράτους, του νεοφιλελεύθερου 

καπιταλισμού ή και της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». Εξάλλου, η αντίσταση 

προϋποθέτει την πρόθεση αντίστασης (Scott 1985: 290), κάτι το οποίο προφανώς δεν 

ίσχυε στην περίπτωση αυτή. Αυτές οι ελίτ είχαν συμφέρον στη διατήρηση αυτού του 

ηγεμονικού πλαισίου, έστω μέσα από τις αντιφατικές και πολυεπίπεδες αφηγήσεις τους. 

Η «δισημία» των τοπικών ελίτ θύμιζε πολύ περισσότερο το παράδειγμα του James Scott 

για τους πλούσιους κατοίκους του Μαλαισιανού χωριού που είχε μελετήσει σε μια 

μεταβατική τεχνολογική και οικονομική περίοδο στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Οι 

κατεστημένες ελίτ δυσκολεύονται «απλά να απορρίψουν τις παλιότερες πρακτικές και 

τις κανονιστικές λογικές που λανθάνουν πίσω από αυτές, αλλά ταυτόχρονα είναι 

απρόθυμοι να τις σεβαστούν παραιτούμενοι από το όποιο κέρδος» (Scott 1985: 310). 

Αυτή η παρατήρηση του James Scott φαίνεται να ταιριάζει και στην περίπτωση της 

ιδιαίτερης σχέσης πολλών τοπικών πολιτικών και επιχειρηματιών με το παλιότερο 

ιδεολογικό πλαίσιο του ανταγωνιστικού, αντιτουρκικού εθνικισμού. Αυτές οι 

«ιδεολογικές δυσκολίες» των ελίτ κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες αντανακλούν 

ουσιαστικά τον τοπικό προβληματισμό απέναντι σε ευρύτερες αλλαγές, μεταβάσεις και 

αστάθειες, τόσο στο επίπεδο της οικονομίας, με την παγκόσμια επέκταση του 

νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, όσο και στο επίπεδο της πολιτικής, με τον εντεινόμενο 

διάλογο περί εθνικών κρατών, συνόρων και «παγκοσμιοποίησης». Πρόκειται για 

τοπικές ελίτ που έρχονται αντιμέτωπες με τις ιδεολογικές και ηθικές αντιφάσεις στα 

πλαίσια μιας διαφαινόμενης πολιτικοοικονομικής «μετάβασης» (Scott 1985: 311). 

Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει ένα βασικό στοιχείο αναντιστοιχίας μεταξύ 

τοπικών habitus και ενός «κόσμου που αλλάζει». Πρόκειται για την μεταβολή του 

εθνικιστικού αφηγήματος για την Ελλάδα, τη Θράκη και την Τουρκία. Αυτή η μεταβολή 

επικοινωνούσε με τοπικούς συμβολικούς ανταγωνισμούς, τροφοδοτώντας παλιές 

πρακτικές αλλά κυρίως καινούργιες. Ακόμα και στην περίπτωση των εν ενεργεία 

«επαγγελματιών πολιτικών», δηλαδή στον «απομυθοποιημένο» κόσμο της αποζήτησης 

της πολιτικής εξουσίας, φάνηκε ότι το ζήτημα του ανταγωνιστικού εθνικισμού και του 

παραδοσιακού αντιτουρκικού πατριωτισμού συνέχιζε να διατηρεί μια συμβολική 

δύναμη και να δημιουργεί την ανάγκη διευκρινίσεων περί ηθικής, αποστασιοποιήσεων, 

κτλ. Η σχέση των κοινωνικών υποκειμένων στον Έβρο με τις ιδέες του «Έθνους» και του 

εθνικισμού ήταν μια βασική συνθήκη ηθικής συγκρότησης υποκειμενικοτήτων. Ο 

εθνικισμός συνέχιζε να έχει σημασία ως καθοριστικό στοιχείο της τοπικής «ερμηνευτικής 

του εαυτού» (Foucault στο Bayart 2004: 222). 
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B.2.2 Το τοπικό ιδίωμα της «αντίστασης» 

Η εθνογραφική και αρχειακή έρευνα στη δημόσια σφαίρα του Έβρου ανέδειξε μια σειρά 

ανταγωνισμών που εκτείνονταν στο διάστημα των τελευταίων 20 χρόνων και 

σχετίζονταν άμεσα με τις τοπικές σημασιοδοτήσεις υπερτοπικών πολιτικών, όπως η 

«Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», η «παγκοσμιοποίηση», ο «εκσυγχρονισμός» και η 

ελληνοτουρκική προσέγγιση. Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς εμπλέκονταν διάφορα 

δίκτυα. Εκτός από τα δίκτυα που προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τοπικά αυτές τις 

πολιτικές και να τις εντάξουν στα συμφέροντά τους, προέκυψαν και δίκτυα 

υποκειμένων που αντιτίθεντο σε αυτή την κυρίαρχη τοπική εκφορά τέτοιων παγκόσμιων 

διαδικασιών. Επρόκειτο για δίκτυα που ετεροπροσδιορίζονταν απέναντι στις νέες 

τοπικές ελίτ και προσπαθούσαν να εννοιολογήσουν τη δράση τους ως «αντίσταση». 

Μεταξύ άλλων, τέτοια παραδείγματα ήταν το ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» ή και 

τα μέλη πολιτιστικών συλλόγων που αντέδρασαν στις αλλαγές εντός της 

Ομοσπονδίας Πολιτισμού Έβρου. Το ζήτημα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης 

αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο αντιπαράθεσης αυτών των διαφορετικών δικτύων. 

Εξάλλου, μια σειρά προβληματισμοί αναφορικά με την Τουρκία και τον πατριωτισμό 

φαινόταν να διατρέχουν τη δημόσια σφαίρα στον Έβρο, αναδεικνύοντας κοινά 

αντιληπτικά σχήματα. 

Ταυτόχρονα, η υλική διάσταση των νέων πολιτικών και η σημασιοδότησή τους με 

κατεξοχήν οικονομικές ορίζουσες καθιστούσε τους αναγνωρισμένους φορείς των 

νέων πολιτικών έκθετους απέναντι στις κατηγορίες περί «ετερονομίας» (Papataxiarchis 

1994). Ο λόγος και δράσεις απέναντι στις τοπικές εν ενεργεία ελίτ εκ μέρους 

υποδεέστερων δικτύων ή παλιών ελίτ έλαβε σταδιακά τη μορφή ενός λόγου 

«αυτονομίας», δηλαδή επιδεικτικής απάρνησης των στενά εννοούμενων οικονομικών 

συμφερόντων και κατ’ επέκταση της επιτακτικότητας των υλικών συνθηκών.  

Οι στρατηγικές «αυτονομίας» αυτών των «αντιστεκόμενων» υποκειμένων 

συγκροτούνταν σε συνδυασμό με έναν ανταγωνιστικό εθνικιστικό λόγο. Κατ’ επέκταση 

αυτοί οι υπέρμαχοι του ανταγωνιστικού εθνικισμού στη Θράκη και τον Έβρο, 

αποτέλεσαν συνεπείς φορείς ενός ηθικού λόγου «αυτονομίας», αντλώντας από το 

συμβολισμό της ρομαντικής εθνικιστικής ιδεολογίας. Με αυτόν τον τρόπο 

αναδεικνυόταν και η υποδεέστερη θέση τους απέναντι στους υλικούς και συμβολικούς 

πόρους των υπερτοπικών πολιτικών.193  

                                                      

193 Αυτή η διαδικασία δεν είχε μόνο μια τοπική δυναμική αλλά φαινόταν ότι συνδεόταν και με γενικότερες 
αντιπαραθέσεις σε εθνικό επίπεδο, όπου η αντιπαράθεση «εκσυγχρονιστών» και «μη εκσυγχρονιστών» 
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Η συγκυρία αυτή ουσιαστικά ανέδειξε τους λόγους «αυτονομίας» ως μια 

εναλλακτική πολιτική λογική (Papataxiarchis 1994), ενώ μέσα από τη δράση αυτών των 

δρώντων κοινωνικών υποκειμένων το «Έθνος» εννοιολογούταν με όρους 

«πνευματικότητας» (Παπαταξιάρχης 2006β: 415, 429). Γενικότερα, στον αντίποδα του 

λόγου, και της δράσης των τοπικών ελίτ, φάνηκε να συγκροτείται ένας εναλλακτικός 

πόλος δημόσιας δράσης, ένας πόλος «ετερογλωσσίας» σύμφωνα με τη Φωτεινή 

Τσιμπιρίδου (Tsibiridou 2006).194 

Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή δυο διαφορετικών δικτύων, στa οποίa φάνηκαν 

έντονα τα στοιχεία τόσο ενός ανταγωνιστικού εθνικισμού όσο και ενός λόγου 

«αυτονομίας». Πρόκειται, από τη μία, για το παράδειγμα της «αντιπολίτευσης» στο 

εσωτερικό της Ομοσπονδίας Πολιτισμού Έβρου, δηλαδή κάποια μέλη πολιτιστικών 

συλλόγων που αντιτέθηκαν στην ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη 

γενικότερη μεταβολή των τοπικών πολιτιστικών δράσεων. Από την άλλη, θα ασχοληθώ 

με το παράδειγμα του ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας», ένα πολιτικό δίκτυο 

σχέσεων με σημείο αναφοράς τον Έβρο που αποτέλεσε ένα συνεπή πόλο 

αντιπαράθεσης στις κυρίαρχες πολιτικές του εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., ειδικά στο 

ζήτημα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

Στόχος είναι, μέσω αυτών των δύο παραδειγμάτων, να αναδειχθούν η δυναμική 

αυτού του τοπικού λόγου «αυτονομίας», η λειτουργία του στη λογική της 

συσσώρευσης ενός εναλλακτικού συμβολικού κεφαλαίου, αλλά και ταυτόχρονα τα 

όρια, οι αδυναμίες και εν τέλει η υποδεέστερη δυναμική του υπό το βάρος πολλαπλών 

ηγεμονιών. 

Ρομαντισμός εναντίον πραγματισμού  

Μέσα από τη συμμετοχική παρατήρηση και την αρχειακή έρευνα για την Ομοσπονδία 

Πολιτισμού Έβρου, μπόρεσα να καταγράψω τη διαμόρφωση διάφορων δικτύων 

σχέσεων.  Ήδη αναφέρθηκα στη γενιά των ηλικιωμένων ιδρυτών της Ομοσπονδίας, 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς και στη μετέπειτα νέα «γενιά» του Βασίλη, 

της Χριστίνας και άλλων μελών που βρέθηκαν στην ηγεσία της Ομοσπονδίας από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι και την αρχή της έρευνας πεδίου, δηλαδή το 2006. 

Ένα άλλο δίκτυο σχέσεων που προέκυψε ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1990 ήταν 

αυτό που ονομάζω σχηματικά η «αντιπολίτευση» της Ο.Π.Ε. Πρόκειται για νεαρά μέλη 

                                                                                                                                                        

έπαιρνε τη διάσταση σύγκρουσης μεταξύ, από τη μία, «ορθής λογικής», «οικονομικού συμφέροντος» και 
«μαθηματικών» και, από την άλλη, «συναισθήματος», «συγκίνησης» και «πολιτισμού» (Πανταζόπουλος 2002). 
194 Μεταξύ των διαφορετικών δικτύων και υποκειμένων ήταν φανερές οι διαφοροποιήσεις και οι αντιθέσεις 
τους, που προέκυπταν από τις διαφορετικές κοινωνικές, ταξικές και πολιτικές καταβολές τους, αλλά και τις 
διαφορετικές δράσεις στις οποίες εμπλέκονταν, όπως για παράδειγμα μεταξύ των πολιτικών ή των μελών 
πολιτιστικών συλλόγων. 
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που δραστηριοποιήθηκαν στην Ομοσπονδία Πολιτισμού Έβρου την ίδια περίοδο με το 

Βασίλη, τη Χριστίνα και άλλους, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Ωστόσο, σταδιακά αυτή η «αντιπολίτευση» άρχισε να συγκροτείται ως τέτοια και να 

αντιτίθεται στους προσανατολισμούς και τις δράσεις της ηγεσίας της Ομοσπονδίας με 

αιχμή αντιπαράθεσης την εκτέλεση ευρωπαϊκών και διασυνοριακών πρωτοβουλιών. 

Οι καταβολές των λίγων μελών αυτού του δικτύου ήταν ποικίλες. Κάποιοι 

προέρχονταν από αγροτικές περιοχές του Έβρου, άλλοι είχαν ζήσει σε αστικά κέντρα 

της Θράκης ή εκτός Θράκης, κάποιοι προέρχονταν από τον ευρύτερο χώρο της 

Αριστεράς, άλλοι τοποθετούνταν στην παράδοση της «εθνικοφροσύνης», κτλ. Ο 

άτυπος ηγέτης αυτής της «αντιπολίτευσης» ήταν ο βιβλιοπώλης Κυριάκος.195 Μαζί με 

τον Κυριάκο, έντονη αντιπολιτευτική δράση στην Ομοσπονδία είχε και η υπάλληλος 

καθαριότητας Ελένη,196 και ο συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος Βαλάντης ο οποίος 

διακρινόταν για τον πηγαίο λόγο του. Ταυτόχρονα, συχνός θαμώνας στο βιβλιοπωλείο 

ήταν και ένας φίλος των παραπάνω, ο βιβλιοθηκονόμος Πέτρος, ο οποίος είχε 

διατελέσει παλιότερα πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά πλέον δε συμμετείχε στα 

πολιτιστικά δρώμενα, πειράζοντας μάλιστα τους υπόλοιπους για τις «αγκυλώσεις» και 

την «ημιμάθειά» τους. 

Το βιβλιοπωλείο του Κυριάκου βρισκόταν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, σε 

κοντινή απόσταση από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, και φαινόταν να λειτουργεί ως 

ένα εναλλακτικό σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα.197 Από το βιβλιοπωλείο 

                                                      

195 Ο Κυριάκος είχε επιστρέψει σε μεγάλη ηλικία στον Έβρο από την Αθήνα, όπου είχε μεγαλώσει, καθώς ο 
εκπαιδευτικός πατέρας του δούλευε εκεί. Αν και ασχολούταν ιδιαίτερα με ζητήματα ελληνικού πολιτισμού και 
ιστορίας, ο ίδιος δεν είχε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Ήδη στην Αθήνα, από το 1977, δραστηριοποιούταν 
σε εκεί θρακιώτικους πολιτιστικούς συλλόγους μέσα από μια σχέση αντιπαράθεσης προς του πολιτιστικούς 
φορείς της Αριστεράς και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ταυτόχρονα διατηρούσε σχέσεις με το χώρο των εθνικοπατριωτικών 
εκδόσεων και πρωτοβουλιών στην Αθήνα. Ο Κυριάκος επέστρεψε στον Έβρο το 1988, οπότε άρχισε να 
ασχολείται με την έκδοση εντύπων για τον πολιτισμό αλλά και την πολιτική στη Θράκη. Αντίστοιχα, συμμετείχε 
στη δημιουργία του συλλόγου εθνικού προσανατολισμού «Θράκες-Κίκονες», όπου επίσης συμμετείχαν 
γνωστά στελέχη της τοπικής δεξιάς παράταξης. Ο Κυριάκος αφηγήθηκε μια σειρά ρήξεων και συγκρούσεων 
με τους παλιούς συνοδοιπόρους του πριν από κάποια χρόνια. Οι τοπικές δεξιές ελίτ σταδιακά αποχώρησαν 
από το σύλλογο. Επίσης, ο Κυριάκος «εκδιώχθηκε» από ένα περιοδικό εθνικού προβληματισμού στο οποίο 
συμμετείχε. Γενικά, ο Κυριάκος προσπαθούσε να μου δώσει να καταλάβω τη διαρκή έγνοια επιβεβαίωσης 
μιας αταλάντευτης και συνεχώς ρηξικέλευθης δράσης απέναντι στη «δισημία» της εξουσίας και των 
«ψευδεπίγραφων πατριωτών». Στην πορεία των χρόνων ο Κυριάκος οικοδόμησε την εικόνα ενός συνεπή 
φορέα ανταγωνιστικού εθνικιστικού λόγου. Κατά την έρευνα πεδίου, ο Κυριάκος συνέχιζε την πολιτιστική 
δράση του εκδίδοντας περιοδικά, συμμετείχε σε πολλούς -τουλάχιστον 10- συλλόγους του Έβρου, ενώ 
αρθρογραφούσε και σε μια τοπική εφημερίδα. Για αυτόν, η συμμετοχή του στους συλλόγους ήταν και είναι 
ένα είδος κοινωνικής προσφοράς, καθώς κάποιος «από εκεί μέσα μπορεί να προσφέρει σε διάφορα εθνικά 
θέματα». 
196 Η Ελένη πρόσκειτο γενικότερα στην Αριστερά και τα τελευταία χρόνια στο Κ.Κ.Ε. Όπως μου είχε διηγηθεί, 
προερχόταν από ένα περιβάλλον όπου έμαθε να ακούει κλασική μουσική, να αγαπάει το θέατρο κτλ. 
Παρόλα αυτά, εργαζόταν σε μια δημόσια επιχείρηση ως καθαρίστρια, όπως σημείωνε απογοητευμένη. 
Προσπαθούσε να διοχετεύει την ενέργεια και τις ιδέες της στη συμμετοχή της σε πολλούς πολιτιστικούς 
συλλόγους. Προϊστάμενος της Ελένης στη δουλειά της ήταν ένας από τους αναγνωρισμένους φορείς των 
πολιτικών «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», ο  Βασίλης. 
197 Το μικρό αυτό βιβλιοπωλείο ήταν χωρισμένο σε δυο μέρη. Μπροστά ήταν το τμήμα με τα χαρτικά και τα 
σχολικά βοηθήματα. Στο πίσω μέρος βρισκόταν ένα μεγάλο τραπέζι με βιβλία πάνω του και καρέκλες γύρω-
γύρω. Το πίσω μέρος λειτουργούσε σαν ένας χώρος ανάγνωσης και συζήτησης. Μπαίνοντας κανείς για 
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περνούσαν για κουβέντα πολλά μέλη πολιτιστικών συλλόγων, τόσο αυτοί που 

εντάσσονταν στην «αντιπολίτευση», αλλά και «ενδιάμεσοι» ή «ουδέτεροι» που απλά 

ήθελαν να μάθουν την άποψη του Κυριάκου και των υπολοίπων. Γενικά, το 

βιβλιοπωλείο αποτελούσε ένα χώρο ενασχόλησης με μια σειρά λεγόμενων 

«πνευματικών ζητημάτων». Πολλοί από τους θαμώνες συνεργάζονταν στην έκδοση 

περιοδικών και φυλλαδίων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα, πέρα από τα 

πολιτιστικά δρώμενα, το βιβλιοπωλείο αποτελούσε τόπο συνεύρεσης «λεσχών» 

συζητήσεων και φιλοσοφικών προβληματισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στον 

«ελληνοκεντρισμό». 

Μέσα από τις συζητήσεις και την παρατήρηση στο χώρο του βιβλιοπωλείου, 

κατέγραψα στρατηγικές αυτοπαρουσίασης που διέφεραν από αυτές των διοικούντων 

στην Ο.Π.Ε., αλλά και γενικότερα από την κυρίαρχη κοσμοαντίληψη του 

νεοφιλελεύθερου οικονομισμού και των διασυνοριακών συνεργασιών. Ο Κυριάκος και 

η Ελένη θέλησαν σε διάφορες περιστάσεις να μου δώσουν να καταλάβω ότι 

σκέφτονταν και δρούσαν διαφορετικά από αυτούς στους οποίους αντιπαρατίθεντο. Ο 

πολιτισμός και τα εθνικά ζητήματα αποτελούσαν γι’ αυτούς ένα ενιαίο σύνολο 

αναπαραστάσεων και σημείων διάκρισης που χρησίμευαν στο να οριοθετούν και να 

αιτιολογούν τη διαφορά τους και την ηθικά ανώτερη στάση τους. Ο λόγος 

«αυτονομίας» έναντι των εξωτερικών υλικών συνθηκών οικοδομούταν σε συνδυασμό 

με τις αναπαραστάσεις του πολιτισμού, της πνευματικότητας και του «ανιδιοτελούς» 

πατριωτισμού στην ανταγωνιστική εθνικιστική εκδοχή του. Απέναντι στην «ανιδιοτέλεια», 

τον πολιτισμό και τον πατριωτισμό βρισκόταν η «ιδιοτέλεια», η οικονομία και οι 

διασυνοριακές συνεργασίες. Η συνέπεια των αντιπολιτευόμενων στην εθνική δράση 

τροφοδοτούταν και από τις αναπαραστάσεις της απόρριψης της κοινωνικής επιτυχίας, 

που προϋπέθετε ηθικές εκπτώσεις, ειδικά στη συγκυρία της «παγκοσμιοποίησης», της 

«πολυπολιτισμικότητας», κτλ. Τα αρνητικά παραδείγματα του Βασίλη, της Χριστίνας, και 

άλλων χρησίμευαν για να αναδείξουν την μετατόπιση των απόψεων όσων ανέβαιναν 

στην «κοινωνική κλίμακα» και συνέπλεαν με τα νέα προτάγματα των καιρών.  

                                                                                                                                                        

πρώτη φορά στο βιβλιοπωλείο, το οποίο έφερε μια τοπική αρχαιοπρεπή ονομασία, πρόσεχε καταρχάς ένα 
αέτωμα, με ένα αρχαιοελληνικό «Ε», και στα πλάγια δυο κίονες από γύψο. Σε ένα άλλο σημείο μπορούσε 
κανείς να δει μια μικρή βυζαντινή σημαιούλα. Ήταν ένας χώρος όπου δυσκολεύονταν να χωρέσουν τόσα 
πολλά βιβλία. Πολλά από αυτά ήταν εθνικού προσανατολισμού, όπως εκδόσεις για τα ελληνοτουρκικά, 
«ελληνοκεντρικές» εκδόσεις, αρχαίας φιλοσοφίας και θεωριών συνομωσίας. Μπορούσε κανείς να βρει 
εκδόσεις και περιοδικά του ευρύτερου ακροδεξιού χώρου που τυπώνονταν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Σημαντικό μέρος των βιβλίων αποτελούταν και από βιβλία τοπικής ιστορίας, όλων των πολιτικών 
αποχρώσεων. Εκτός από τις δεξιών καταβολών εκδόσεις, μπορούσε κανείς να βρει και πολιτικά βιβλία που 
παρέπεμπαν στη μαρξιστική αριστερά, αλλά και στα κινήματα ενάντια στην «παγκοσμιοποίηση». Το 
βιβλιοπωλείο αυτό διέθετε έναν τυπωμένο λόγο που ήταν αν μη τι άλλο εναλλακτικός του κυρίαρχου 
δημόσιου λόγου. 
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Στον κατ’ εξοχήν «πνευματικό» χώρο του βιβλιοπωλείου, οι συνομιλητές θέλανε 

να κάνουν εμφανή την απόρριψη των χρημάτων και του υλικού προσωπικού κέρδους 

ως κινητήριας δύναμης. Ο Κυριάκος χαρακτηριστικά θέλησε να επιβεβαιώσει αυτό το 

«μη-αγοραίο» χαρακτήρα του βιβλιοπωλείου σε διάφορες περιστάσεις, μέσα από την 

αδιάφορη στάση του όταν τύχαινε και αγόραζα κάποια βιβλία, κατά τη στιγμή της 

χρηματικής συναλλαγής. Αυτό φάνηκε πολύ πιο έντονα μια άλλη φορά, όταν ζήτησα 

να αγοράσω ένα φύλλο της εφημερίδας στην οποία έγραφε. Ο Κυριάκος μου 

απάντησε απότομα «δεν πουλάω». Στην ερώτησή μου που μπορούσα να την 

αγοράσω, με ρώτησε επικριτικά «ντε και καλά θέλεις να αγοράσεις;». Μου είπε ότι απλά 

μπορούσα να του τη ζητήσω δωρεάν. Δίνοντας μου την εφημερίδα, μου είπε με 

έμφαση «εμείς δεν πουλάμε, εμείς δίνουμε».198 

Για τους θαμώνες του βιβλιοπωλείου, η επιβεβαίωση της «πνευματικότητας», του 

ανιδιοτελούς πατριωτισμού και της πολιτιστικής προσφοράς επικοινωνούσε με την 

παραδοσιακή ταξινόμηση του πολιτισμού ως μιας σφαίρας δράσεων όπου το κέρδος 

ήταν κατακριτέο. Σε μεγάλο βαθμό δηλαδή, οι στρατηγικές «αυτονομίας» στο πεδίο των 

πολιτιστικών συλλόγων τροφοδοτούνταν από την αντίληψη ενός σχετικά αυτόνομου 

πολιτιστικού πεδίου. Οι συνομιλητές μου εξάλλου προσπαθούσαν να παρουσιάζουν 

εαυτούς ως θεματοφύλακες της μακρόχρονης παράδοσης των παλιότερων 

συλλόγων του Θρακικού χώρου. 

Το βιβλιοπωλείο και το δίκτυο σχέσεων που συναντιόταν σε αυτό αποτελούσαν 

ένα πόλο εναλλακτικού λόγου και δράσεων, όπου οι στρατηγικές «αυτονομίας» 

αλληλοδιαπλεκόταν με έναν ανταγωνιστικό εθνικιστικό λόγο και την επιδεικτική 

απόρριψη των κυρίαρχων σημείων αναφοράς στην τοπική δημόσια σφαίρα.199 Η 

                                                      

198 Η επιδεικτική αντιπαραβολή του «κόσμου του βιβλιοπωλείου» με τον «κόσμο της αγοράς» και αντίστοιχα 
του «κόσμου του πνεύματος» με τον «κόσμο της ύλης», αποτυπωνόταν χαρακτηριστικά στο ποίημα ενός 
εβρίτη ποιητή, του Μ. Τσιφουτίδη, που τιτλοφορούταν «Ο Βιβλιοπώλης και ο Κοσμηματοπώλης» και είχε 
αναδημοσιεύσει το περιοδικό Θρηίκιος Άνεμος, σχετιζόμενο με την αντιπολίτευση της Ο.Π.Ε. (Τσιφουτίδης 
1998). Ένα άλλο παράδειγμα που αναδείκνυε τη διαφορετική χρήση και πρόσληψη του χρήματος στο χώρο 
του βιβλιοπωλείου  ήταν οι συχνές συζητήσεις για τα οικονομικά προβλήματα του καθενός. Σε αντίθεση με 
τους χώρους της επίσημης αστικής κοινωνικότητας, όπως για παράδειγμα τους συλλόγους, όπου «τέτοια 
πράγματα δε λέγονται», στην περίπτωση του βιβλιοπωλείου η πρόσληψη του οικονομικού προβλήματος 
ήταν διαφορετική. Σε ένα χώρο όπου η «πραγματική πνευματικότητα» και οι συμβολικές μορφές καταξίωσης 
συγκροτούνταν ως κυρίαρχες, η έλλειψη χρημάτων δεν ήταν «ντροπή». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα μέλος της 
παρέας μπορούσε να κουβεντιάζει ότι ψάχνει να βρει δουλειά γιατί δεν τα καταφέρνει, ένα αντρόγυνο να 
διηγείται ότι κάποτε, για ένα μήνα δεν είχαν να φάνε λόγω προβλημάτων, μια μάνα να λέει ότι δυσκολεύεται 
να σπουδάσει το παιδί της, κ.ο.κ. Μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εμφαντική αναφορά των 
οικονομικών προβλημάτων τόνιζε ακόμα περισσότερο την αναπαράσταση της τίμιας και ασυμβίβαστης 
στάσης, σε αντίθεση με όσους θεωρούταν ότι «ξεπουλήθηκαν». 
199 Το βιβλιοπωλείο μπορεί να ερμηνευθεί ως ένας τόπος παραγωγής ενός αποκλίνοντα και αιρετικού λόγου. 
Πρόκειται για την ίδια «ετερογλωσσία» που έχει επισημάνει η Φωτεινή Τσιμπιρίδου στην περίπτωση της 
Κομοτηναίικης εφημερίδας Αντιφωνητής (Tsibiridou 2006). Η λειτουργία αυτού του ιδιαίτερου 
αντιεξουσιαστικού – αλλά συνάμα και ανταγωνιστικού εθνικιστικού – λόγου στη Θράκη φαίνεται να 
επηρεάζεται από το νέο πλαίσιο αλληλεπικάλυψης διεθνών, εθνικών και τοπικών πολιτικών, μέσα στο οποίο 
οι παραδοσιακές προσλήψεις του «Έθνους» και του κράτους επαναπροσδιορίζονται (Τσιμπιρίδου υπό 
έκδοση).  
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απόρριψη της νέας υλικότητας και των αντίστοιχων προτύπων δράσης που είχαν 

εισαγάγει οι υπερτοπικές πολιτικές στη Θράκη ήταν ένα καθοριστικό στοιχείο για τη 

συμβολική συγκρότηση της δράσης αυτού του δικτύου σχέσεων. Σε μεγάλο βαθμό, 

αυτές οι στρατηγικές αυτοπαρουσίασης επικοινωνούσαν με ένα γενικότερο 

προβληματισμό, κοινό για το σύνολο των τοπικών φορέων δημοσιότητας, με άλλα 

λόγια δηλαδή πατούσαν σε μια σειρά αντιληπτικά σχήματα και ηθικές ταξινομήσεις του 

τοπικού habitus περί «ετερονομίας» και «αυτονομίας», κοινά τόσο στους υπέρμαχους 

όσο και στους πολέμιους των νέων πολιτικών, ή ακόμα και στους «ουδέτερους». 

Οι πρακτικές της ηγεσίας της Ο.Π.Ε. είχαν περιστραφεί κατά κύριο λόγο γύρω 

από την ανάληψη και την εκτέλεση ευρωπαϊκών και διασυνοριακών προγραμμάτων. 

Αυτά τα προγράμματα αποτέλεσαν και το βασικό σημείο αναφοράς για τη συμβολική 

συγκρότηση της δράσης της «αντιπολίτευσης». Αν για την ηγεσία της Ομοσπονδίας η 

εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων αποτελούσε μια ένδειξη αποτελεσματικότητας και 

επιτυχούς εναρμόνισης με τα γενικότερα νέα πρότυπα δημόσιας δράσης, για την 

«αντιπολίτευση» αυτά τα προγράμματα αποτελούσαν μια αρνητική πολιτική, ένα 

«ξεπούλημα», τόσο λόγω της αλλαγής που προϋπέθεταν στο λόγο περί πολιτισμού και 

πατριωτισμού, όσο και επειδή σχετίζονταν με νέες μορφές οικονομοκεντρισμού στις 

πολιτιστικές δράσεις. 

Ξεκινώντας από τις πρώτες δράσεις της ηγεσίας της Ο.Π.Ε., όπως ήταν η 

συμμετοχή σε μια διασυνοριακή εκδήλωση το 1998 ή η εκτέλεση ενός προγράμματος 

INTERREG το 2000, οι αφηγήσεις των μελών της «αντιπολίτευσης» περιστρέφονταν 

γύρω από τα «ιδιοτελή κίνητρα» όσων εμπλέκονταν σε αυτά αλλά και την «ετερονομία» 

στη δράση τους, δηλαδή τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της εξουσίας 

και του χρηματικού συμφέροντος. Ένα παλιό μέλος συλλόγων μου ανέφερε ότι «το CD 

της Ο.Π.Ε., που έγινε μέσω INTERREG, έγινε για να φάνε ο Βασίλης Β. και άλλοι κάποια 

εκατομμύρια». Αντίστοιχα, ένας φίλος του, ενεργό μέλος της «αντιπολίτευσης» στην 

Ο.Π.Ε. τόνισε ότι «έφαγαν» διάφοροι, τόσο μέλη της νέας ηγεσίας όσο και παλιότερα 

μέλη, εκ των εκπαιδευτικών ιδρυτών της Ομοσπονδίας. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα 

εκείνο είχε παράξει φτωχά αποτελέσματα τόσο από άποψη αισθητικής όσο και 

περιεχομένου, τον ρώτησα αν πίστευε ότι κάποιος από όσους είχαν εμπλακεί το 

μετάνιωσε. Μου απάντησε έντονα «τι να μετανιώσει, ένα εκατομμύριο είχε πάρει!».200 

Αντίστοιχα, στην ερώτησή μου γιατί ήταν οι μόνοι από την Ο.Π.Ε. που είχαν αντιδράσει 

στις θεωρούμενες προκλήσεις των Βουλγάρων στην πρώτη διασυνοριακή 

συνεργασία στο Τρίγωνο Έβρου το 1998, ο Κυριάκος είχε απαντήσει «τι να 

                                                      

200 Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι και μεταξύ όσων είχαν συμμετάσχει σε εκείνο το πρόγραμμα INTERREG, και 
ιδίως για τα ηλικιωμένα μέλη-εκπαιδευτικούς, δεν έλειπαν οι διηγήσεις ατασθαλιών. 
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αντιδράσουν [οι άλλοι], τα λεφτά τους νοιάζουν μόνο, κάφροι αφού είναι βρε παιδί 

μου».201  

Σε πολλές συνομιλίες μας, ο  Κυριάκος έκανε σαφή την ταξινόμηση ανάμεσα σε 

«ανιδιοτελείς πατριώτες» και «ιδιοτελείς δήθεν πατριώτες».202 Η μεταβολή στον κυρίαρχο 

λόγο και το πέρασμα από τον ανταγωνιστικό εθνικισμό στη διασυνοριακότητα 

οφειλόταν, σύμφωνα με αυτόν, στην «ιδιοτέλεια». Όπως μου είπε χαρακτηριστικά, «τα 

πάντα είναι για τα χρήματα». Τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σύμφωνα με αυτόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ειδικά 

όσα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Όπως και στα συνέδρια όπου κάποιοι 

«δρομολογούν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με το αζημίωτο 

βεβαίως», έτσι αντίστοιχα και κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι μπήκαν σε τέτοια 

προγράμματα, «μόνο και μόνο για να πάρουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Για παράδειγμα, ο σύλλογος ενός χωριού συνεργάστηκε με κάποιο σύλλογο από τη 

Βουλγαρία, «χωρίς βέβαια να υποψιάζονται οι υπεύθυνοι των πολιτιστικών συλλόγων τι 

αγκάθι μπορεί να βγει από αυτό, για λίγα χρήματα δηλαδή, ξεπουλιούνται». Πίστευε ότι 

τα προγράμματα, «τα LEADER και τα INTERREG» όπως λέει, συντελέσαν στο να 

αλλάξουν κάποιοι. «Το χρήμα διαβρώνει πολλές συνειδήσεις». Ο ίδιος τόνισε σε 

διάφορες περιστάσεις ότι δεν άλλαξε σε τίποτα και παρέμενε σταθερός στα πιστεύω 

του, αντίθετα με πολλούς άλλους. Εξάλλου, το παρελθόν του ήταν γεμάτο από ρήξεις, 

όπως τις διηγήθηκε ο ίδιος, που παρέπεμπαν σε μια συγκεκριμένη απαράλλακτη 

στάση. Ο Κυριάκος μου είχε τονίσει σε κάποια συζήτηση ότι «εμένα η ιδεολογία μου 

πάντα ίδια ήταν», σε αντίθεση με το μάνατζερ Βασίλη ο οποίος ιδεολογικά δεν ήταν 

τίποτα, ή όπως το είχε περιγράψει ένα άλλο μέλος της «αντιπολίτευσης», ήταν «όπου 

φυσάει ο άνεμος» και «είχε συμμαχήσει με το διάβολο». Όσοι συνεργάζονταν με το 

μάνατζερ Βασίλη «βγάζουν λεφτά», ενώ «εμείς έχουμε την περηφάνια μας». Αντίστοιχα, 

προκειμένου να απαξιώσει ένα περιοδικό εθνικού περιεχομένου από το οποίο 

                                                      

201 Ως ένα βαθμό, αυτές οι καταγγελίες διατυπώνονταν με έμμεσο αλλά δημόσιο και ανοιχτό τρόπο στα 
έντυπα που έβγαζε η αντιπολίτευση της Ομοσπονδίας. Εκεί μάλιστα διατυπωνόταν ότι, σε αντίθεση με τις 
κερδοσκοπικές προσδοκίες και πρακτικές της ηγεσίας της Ο.Π.Ε., όπως ήταν το πρόγραμμα INTERREG ή και 
η αλλαγή του καταστατικού της Ομοσπονδίας, η «αντιπολίτευση» επέμενε σε πρακτικές ουσιαστικής 
προσφοράς και «ανιδιοτέλειας». «Εμείς όμως […] επιμένουμε να ζούμε εις το δικό μας ονειροπαρμένο τρόπο 
ζωής, ως αφελείς. Μοιράσαμε δωρεάν από 5 τεύχη, σε κάθε σύλλογο μέλος […] Σε πείσμα των καιρών, εμείς 
επιμένουμε στον αγνό εθελοντισμό» (περ. Θρηίκιος Άνεμος 2002 τεύχ. 32: 38-39). 
202 Ο λόγος της Ελένης και του Κυριάκου ενάντια στα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις διασυνοριακές 
συνεργασίες είχε τη δυναμική ενός λόγου κυρίαρχου εντός του βιβλιοπωλείου, που έθετε τι είναι σωστό και τι 
όχι. Από την άλλη όμως, οι διάφοροι γνωστοί και φίλοι μπορεί να είχαν δράση που ξέφευγε από την 
αυστηρότητα αυτών των ταξινομήσεων. Μια φίλη από την παρέα, δημόσιος υπάλληλος, ασχολούταν στη 
δουλειά της με τη διαχείριση διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, ένας άλλος φίλος, παλιό μέλος 
συλλόγων, είχε συμμετάσχει σε ένα διασυνοριακό πρόγραμμα με μια τουρκική Μ.Κ.Ο. 



 

 

191 

αποχώρησε, ο Κυριάκος τόνισε ότι είχε διαφωνήσει μαζί τους επειδή ήθελαν να βάλουν 

«διαφημίσεις».203 

«Πολλά έχουν αλλάξει [στη Θράκη], όπως πολλά έχουν αλλάξει στο παγκόσμιο 

σκηνικό, άρχισαν τα εθνικά θέματα να μην τραβάν τόσο πολύ, η παγκοσμιοποίηση και 

η πολυπολιτισμικότητα που μας έχουν ζαλίσει με ομιλίες και εκπομπές στις τηλεοράσεις 

και άρθρα φαίνεται πως έπιασε τόπο».204 Αυτή η μεταβολή φάνηκε και στους 

πολιτιστικούς συλλόγους του Έβρου. Παλιά, αφηγήθηκε ο Κυριάκος, οι σύλλογοι 

επαγρυπνούσαν στα εθνικά ζητήματα: τόσο η Ο.Π.Ε. όσο και μεμονωμένοι σύλλογοι 

είχαν αντιδράσει στις βουλγαρικές πρωτοβουλίες για τον Πέτκο Βοεβόδα.205 Τότε είχαν 

πραγματοποιηθεί κλεισίματα δρόμων, είχαν στηθεί πανώ. Τελικά, μου διηγήθηκε ο 

Κυριάκος,  οι Βούλγαροι ήρθαν το 2003 και τοποθέτησαν το μνημείο σε ιδιωτική 

έκταση. Κανείς δεν αντέδρασε. 

Αν και τα χρήματα των προγραμμάτων θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν, «οι 

ταγοί ενδιαφέρονται πώς να πάρουν χρήματα όχι πώς θα βγάλουν δουλειά». Πρώτα 

απ’ όλα φταίνε οι υπεύθυνοι πολιτισμού της κάθε νομαρχίας και Περιφέρειας, «αυτός 

που τους βάζει σε πρόγραμμα [τους λέει] θα πάρετε τόσα μόνο να βάλετε την 

υπογραφή». «Τι ξέρει η κυρά Μαρίκα;».206 

Ο ίδιος ποτέ δε συμμετείχε σε θεσμικά όργανα, όπως στις οργανωτικές επιτροπές 

των Παγκοσμίων Συνεδρίων Θρακών, καθώς εκεί «δε θέλουν άτομα που να αγαπάν τη 

Θράκη, θέλουν άτομα να αγαπάν τα χρήματα και τον εαυτό τους, όσο σκληρό κι αν 

είναι, αυτό είναι η αλήθεια». Η συμμετοχή του στους πολυάριθμους συλλόγους ήταν 

άλλωστε μια ένδειξη «εθελοντικής» προσφοράς. Σύμφωνα με τον Κυριάκο, οι σύλλογοι 

είναι εθελοντές: παράγουν και διατηρούν πολιτισμό, χωρίς κέρδος. Αυτό δε μπορεί να 

γίνει «ούτε με πληρωμένους και επαγγελματίες, οι οποίοι σαν στόχο έχουν πως θα 

βγάλουν χρήματα, ούτε με υπαλλήλους που το βλέπουν σαν αγγαρεία, ή σα 

διάλλειμα». Αντίθετα, οι κερδοσκοπικές λογικές εντός των συλλόγων ήταν κατακριτέες. 

Δε γίνεται να αποφασίζονται κάποια πράγματα «γιατί θα πάρουμε λεφτά από την 

Περιφέρεια ή θα πάρουμε λεφτά από εκεί». Εξάλλου, «στην Ο.Π.Ε. έχουν εμφανιστεί και 

                                                      

203 Ένας άλλος λόγος ήταν ότι είχαν προσκαλέσει σε μια εκδήλωση έναν ομιλητή από τη Θεσσαλονίκη, «που 
ήταν τέκτων». Από την άλλη, προκειμένου να απαξιώσει τον Κυριάκο, ο υπεύθυνος του εν λόγω περιοδικού 
μου περιέγραψε τον Κυριάκο ως «υπερβολικά αντισημίτη, στα όρια της εμμονής». 
204 Ήδη από το 1998, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα γινόταν σταδιακά μια 
«πολυπολιτισμική κοινωνία» (Agelopoulos 2000: 146). 
205 Το Σεπτέμβριο του 1994 κάποιοι βουλγαρικοί σύλλογοι θέλησαν να τοποθετήσουν σε ένα χωριό στα 
περίχωρα της Αλεξανδρούπολης μια προτομή προς τιμήν του Πέτκο Βοεβόδα, ενός Βούλγαρου αντάρτη που 
έδρασε κατά των Τούρκων στις αρχές του 20ου αιώνα. 
206 Η αυτοπαρουσίαση του Κυριάκου παρέπεμπε στα σχήματα του άνδρα τοπικού διανοούμενου, που έχει 
σαφή και συνεπή πολιτική, σε αντίθεση με την πολυάριθμη αλλά άβουλη συλλογικότητα των γυναικών 
μελών συλλόγων. Στην ερώτησή μου αν είχε αντιδράσει κάποιος από τους υπόλοιπους στις «ιδιοτελείς» 
πολιτικές εντός της Ο.Π.Ε., μου είχε απαντήσει «ποιος να αντιδράσει, η κυρά Κατίνα;». 
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φαινόμενα ορισμένοι από το προεδρείο να δουλεύουν και να αμείβονται [με έμφαση]. 

Τώρα εσύ [θα μου πεις]… δεν πρέπει να αμείβονται για τη δουλειά; Ή θα αμείβονται 

όλοι ή δε θα αμείβεται κανένας. Όταν είμαστε εθελοντές είμαστε εθελοντές. Όχι επειδή 

κάναμε αυτό το πράγμα κόβουμε ένα τιμολόγιο 500 χιλιάδων ή ενός εκατομμυρίου». 

Αντίστοιχα, η Ελένη περιέγραψε την πολιτιστική δράση κατά τον ίδιο τρόπο.207 

Τόνισε ότι «ο πολιτισμός με λεφτά δε γίνεται, δε μπορεί το χρήμα και το κέρδος να είναι η 

κατευθυντήριος δύναμη[…] Ο πολιτισμός δεν είναι για να πουλιέται». Γι’ αυτό το λόγο, 

τόνισε η Ελένη, η εμπλοκή του κράτους επιβάλλεται, αφού οι ιδιώτες δε θέλουν το καλό 

του πολιτισμού, δεν «νοιάζονται για τους ανθρώπους, γι’ αυτούς είναι καταναλωτές».  

Για την Ελένη, η σημερινή εποχή έφερε πολλές νέες συνθήκες, όπως το «ίντερνετ», 

την «παγκοσμιοποίηση» και τα «ευρωπαϊκά προγράμματα». Πιο συγκεκριμένα, 

αφηγήθηκε την προσπάθειά της να βρει τέτοια προγράμματα στο ίντερνετ, μια 

προσπάθεια η οποία στέφθηκε με αποτυχία. «Που να μπορέσεις να μπεις σε ένα 

πρόγραμμα[…] παντού υπάρχουν κλειδαριές». Η αδυναμία της να «ξεκλειδώσει κάποια 

πράγματα» την απέτρεψε από το να ξαναπροσπαθήσει. Η ίδια η Ελένη τόνισε την 

ανισότητα της γνώσης για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία λίγο πολύ της φαινόταν 

δυσνόητα. Η έλλειψη γνώσης ήταν ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς η πληροφόρηση και 

η μόρφωση ήταν, σύμφωνα με αυτήν, «ταξική»: «Αλλά το πρόβλημα είναι ότι 

διαφωνώντας με κάποια πρόταση, πρέπει αναγκαστικά να φέρεις κάποια εναλλακτική 

και βιώσιμη πρόταση, κάτι που είναι αδύνατο πρώτα από όλα γιατί σχεδόν μόνο αυτοί 

που κατέχουν τις θέσεις έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν προτάσεις, δεδομένου 

ότι έχουν  πρόσβαση στις κλειδαριές, στη γνώση». 

Σύμφωνα με την Ελένη, όσοι εμπλέκονταν σε διασυνοριακές συνεργασίες 

εντάσσονταν την ίδια στιγμή σε πολιτικές που ξεπερνούσαν τα όρια του εθνικού 

κράτους. Ταυτόχρονα, εξυπηρετούσαν το δικό τους προσωπικό συμφέρον. «Έρχεται 

και σου λέει π.χ. διασυνοριακή συνεργασία, αυτό που το σκέφτηκες δηλαδή, δεν είναι 

δική του αποκλειστική εφεύρεση». Οι διασυνοριακές συνεργασίες «υποκινούνται από 

κάπου, πρέπει να υιοθετείς τις απόψεις από εκεί που έρχονται τα προγράμματα». Αν και 

η ίδια ήταν υπέρ της φιλίας και της συνεργασίας των λαών, ήταν κριτική απέναντι στα 

προβλήματα που ενείχαν οι διασυνοριακές συνεργασίες, όπως για παράδειγμα την 

επεκτατικότητα των γειτονικών χωρών, αλλά και την απόσυρση του κράτους από τις 

αρμοδιότητές του προς όφελος ιδιωτών. Η Ελένη πίστευε ότι οι διασυνοριακές 

                                                      

207 Η δράση της κομμουνίστριας Ελένης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς στην εργασία της ήταν 
υφιστάμενη του μάνατζερ Βασίλη, ενώ συμμετείχε στην «αντιπολίτευση» εναντίον της ηγεσίας της Ο.Π.Ε., 
δηλαδή και εναντίον του Βασίλη. 
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συνεργασίες γίνονταν μόνο για οικονομικούς σκοπούς, «επιχειρηματολογούν [ενν. 

έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα] μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Οι στρατηγικές επίδειξης «αυτονομίας» των παραπάνω συνομιλητών 

ετεροπροσδιορίζονταν με βάση την υλική διάσταση των υπερτοπικών πολιτικών. Στην 

περίπτωση της Θράκης, η καταγγελία περί «ετερονομίας» συχνά στόχευε να καταδείξει 

την υπαγωγή των «μη πατριωτών» τόσο στην εξωτερικότητα των υλικών συνθηκών και 

προσωπικών συμφερόντων, όσο και στην εξωτερικότητα διαφόρων κέντρων εξουσίας 

εκτός Θράκης και εκτός Ελλάδας. 

Το νέο υλικό πλαίσιο δράσης, από τους ευρωπαϊκούς πόρους ως τις αντιλήψεις 

περί νέου οικονομικού ρεαλισμού, είχε τη σημασία του, καθώς, όπως σημειώνει ο Jean 

François Bayart, τα εμπορεύματα -και οι υλικοί πόροι θα μπορούσαμε να πούμε 

γενικότερα- «έχουν συχνά «συμπυκνώσει» τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς όχι μόνο 

από την πλευρά της υλικής απόκτησης των αγαθών, βλέπε της πρωταρχικής 

συσσώρευσης κεφαλαίου, αλλά και με όρους πολιτικής και πολιτισμικής συμβολικής 

συγκρότησης [symbolisation]» (Bayart 2004: 231). Με αυτή την έννοια, συνεχίζει, 

κάποιες υλικές πρακτικές αποκτούν μια πραγματική αξία «πολεμικής», δηλαδή, 

μπορούμε να προσθέσουμε, μετασχηματίζονται σε διακύβευμα συμβολικών 

ανταγωνισμών, είτε αναφορικά με τη διαχείρισή τους, είτε αναφορικά με την αποδοχή ή 

την απόρριψή τους. Πράγματι, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ως χαρακτηριστικότερες 

υλικές εκφάνσεις των νέων υπερτοπικών πολιτικών στη Θράκη, είχαν καταστεί τέτοιου 

είδους διακυβεύματα. Εξάλλου, η εντός της Ο.Π.Ε. κριτική απηχούσε γενικότερους 

προβληματισμούς για την εκτέλεση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κυρίως για 

τους εκάστοτε υπευθύνους τέτοιων πρωτοβουλιών. Η ηθική κατάκριση που 

απευθυνόταν στους πρωτοπόρους φορείς των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» ήταν μια χαρακτηριστική και γενικευμένη πρακτική στο περιθώριο της 

τοπικής δημόσιας σφαίρας. Το χαρακτηριστικότερο σημείο στο οποίο συνέκλιναν μια 

σειρά διηγήσεων ήταν ο συνεχώς επαναλαμβανόμενος λόγος περί «φαγώματος και 

χρημάτων». Η εικόνα του αχόρταγου ανθρώπου είχε να κάνει με ανθρώπους 

άπληστους και ανενδοίαστους. Η συχνή χρήση της μεταφοράς του «φαγητού» για τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα παρέπεμπε στην ιδιαίτερη καταναλωτική, άρα αναλώσιμη 

πρόσληψή τους ως «χρήματα». Για παράδειγμα, ένα διασυνοριακό πρόγραμμα 

πάρθηκε «για να φάνε ο […] και άλλοι κάποια εκατομμύρια». Αντίστοιχα, ένας τοπικός 

πολιτικός που επένδυσε την πολιτική του σταδιοδρομία στις ευρωπαϊκές πολιτικές –ο 

Κώστας- περιγραφόταν ως ένας «έξυπνος» άνθρωπος που όμως «έχει δυο 

μειονεκτήματα βασικά, ότι δεν ξέρει να μοιράζεται και ότι το βλέπει [την πολιτική] σα 
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βιοποριστική δραστηριότητα. Θέλει να τρώει από αυτό[…] δε μπορεί να το βλέπεις αυτό 

με την έννοια να βγάλεις κέρδος».208  

Ο λόγος ηθικής κατάκρισης των εμπλεκόμενων στα ευρωπαϊκά προγράμματα 

συγκροτούνταν σε συνέχεια παλιότερων αντιπολιτευτικών πρακτικών. Ωστόσο πλέον, 

απέναντι στο θεωρούμενο πραγματισμό και τον οικονομοκεντρισμό της εξουσίας, 

τοπικής, εθνικής, υπερεθνικής, η εργαλειοποίηση μιας «ηθικής οικονομίας» (Bayart 

2004: 249) των νέων υλικών συνθηκών αποτελούσε μια ιδιαίτερη πρακτική των 

αποκλεισμένων και υποδεέστερων κομματιών της τοπικής κοινωνίας έναντι των 

τοπικών ελίτ. Η ηθική διαπραγμάτευση των νέων πόρων ενσωμάτωνε τις 

αναπαραστάσεις του «βρώμικου» ή του «καθαρού», του «αγνού» ή του «μιασμένου», 

καθώς και τις αναπαραστάσεις του «πατριωτικού» ή του «μη πατριωτικού». Αυτή η 

εργαλειοποίηση μιας νέας ηθικής οικονομίας αναδείκνυε τον κριτικό προβληματισμό 

εθνικά συγκροτημένων τοπικών habitus έναντι των κυρίαρχων εκφορών και 

εννοιολογήσεων παγκόσμιων διαδικασιών στη Θράκη. 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι διασυνοριακές πρωτοβουλίες ή και οι 

πρωτοβουλίες περί «κοινωνίας των πολιτών» αποτελούσαν ένα καινούργιο σημείο 

αναφοράς για την άρθρωση της «ετερογλωσσίας» (Tsibiridou 2006) στη Θράκη. Στο 

βαθμό που ο νέος ρεαλισμός στην τοπική δημόσια σφαίρα είχε μετατοπιστεί σε αυτό 

το νέο πλαίσιο δράσης, φάνηκε ότι αντίστοιχα ο ηθικός καταγγελτικός λόγος των 

αποκλεισμένων και των υποδεέστερων φορέων δημοσιότητας συγκροτούταν μέσα 

από μια σχέση ετεροπροδιορισμού.209 Η πρωτοτυπία και η δυναμική των νέων 

στρατηγικών «αυτονομίας» δεν έγκειτο μόνο στη συνάρθρωσή τους με τα 

παραδοσιακά σχήματα του ρομαντικού εθνικισμού. Τόσο μέσα από το λόγο, τη δράση 

και τις ταξινομήσεις που εργαλειοποιούσαν τα ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα, αλλά και 

μέσα από μια ευρύτερη «εξωτερική» (-etic) θεώρηση αυτών των πολύχρονων 

ανταγωνισμών και διαδικασιών, προέκυπτε ότι οι στρατηγικές «αυτονομίας» και 

επιδεικτικού πατριωτισμού αποτελούσαν στοιχεία μιας κριτικής διαπραγμάτευσης των 

πολιτικών νεοφιλελευθερισμού. Η ίδια η δομή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με τις 

αυξημένες απαιτήσεις περί «επιχειρηματικότητας» και «αγοραιοποίησης», αλλά και τις 

                                                      

208 Αντίστοιχα, ο ηπειρώτης δήμαρχος στην εθνογραφική περίπτωση της Sarah Green γινόταν σε μεγάλο 
βαθμό αντιληπτός σα διεφθαρμένος που έτρωγε λεφτά, «για την τσέπη του», και ιδιοτελής (Green 2005: 243-
4, επίσης Green 2008). 
209 Εξάλλου, το ζήτημα κερδοσκοπικών δράσεων στα πλαίσια των νέων Μ.Κ.Ο. και της ελληνοτουρκικής 
προσέγγισης δεν αναδείχθηκε μόνο από τους φορείς ενός ανταγωνιστικού εθνικισμού. Αυτός ο 
προβληματισμός ήταν φανερός και στο λόγο εμπλεκόμενων κοινωνικών υποκειμένων. Ο Λεωνίδας, τοπικός 
εκσυγχρονιστής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εκ των ιδρυτών μιας Μ.Κ.Ο. για την ελληνοτουρκική φιλία, ανέφερε ότι 
σταδιακά οι διασυνοριακές δράσεις, σε συνδυασμό με τα προγράμματα, άρχισαν να προσελκύουν κόσμο 
μόνο και μόνο για το κέρδος. Αντίστοιχα, ένα άλλο τοπικό στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που είχε εμπλακεί σε 
ελληνοτουρκικές πολιτιστικές δράσεις μου επισήμανε τους κινδύνους από την κάθε «ύποπτη» Μ.Κ.Ο. 
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νέες ρευστές και δυσδιάκριτες ταξινομήσεις περί «δημόσιου» και «ιδιωτικού», έθεταν το 

ζήτημα της μετατόπισης των ορίων «δημόσιου» και «ιδιωτικού» στην ελληνική κοινωνία 

σε όλη τη χρονική περίοδο που εξετάζουμε (Pagoulatos 2006).210  

Η «νεοφιλελεύθερη σύλληψη» (Abélès 1999) δε συναντά μόνο συναίνεση, αλλά 

και αντιμετωπίζει αντιστάσεις, που οι βασικότερες αφορούν ακριβώς στη λογική των 

ανταλλαγών σε διάφορες σφαίρες δράσεων. Όπως και στην περίπτωση του γαλλικού 

δημόσιου τομέα που μελέτησε ο Marc Abélès, φαίνεται ότι αντίστοιχα και στην 

περίπτωση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, επρόκειτο για τη σύγκρουση δυο 

διαφορετικών αντιλήψεων, την αντινομία «ανάμεσα στη λογική της [αγοραίας] 

ανταλλαγής και την αναδιανεμητική λογική» εντός ενός κόσμου όπου «ακόμα και η ιδέα 

να πουλήσεις είναι μολυσμένη με ένα πραγματικό στοιχείο ανηθικότητας» (Abélès 

1999: 506).211 

Οι παλιότερες κατηγορίες περί σκανδάλου (Bourdieu 1997: 179,180), που ήταν 

συγκροτημένες πάνω στη νεωτερική διχοτόμηση «δημόσιου» και «ιδιωτικού», ή αλλιώς η 

ανάδειξη του εγωισμού ως πολιτικής ηθικής των όποιων αντιπάλων (Herzfeld 1998: 

168) τροφοδοτούνταν από την ασαφή και ρευστή οριοθέτηση των νέων πολιτικών και 

των φορέων τους, καθώς και από την ταύτιση των τελευταίων με τα θεωρητικά 

προτάγματα ενός επεκτεινόμενου και ολοκληρωτικού νεοφιλελευθερισμού. 

Η πορεία των ανταγωνισμών εντός της Ομοσπονδίας Πολιτισμού Έβρου έδειξε 

ότι η τοπική σφαίρα του πολιτισμού αποτελούσε μια σφαίρα δράσεων στην οποία ο 

λόγος «αυτονομίας» και απάρνησης του οικονομοκεντρισμού, με λιγότερο ή 

περισσότερο πατριωτικό χρωματισμό, διατηρούσε μια δυναμική. Η δυναμική αυτή 

                                                      

210 Χαρακτηριστικά, τα μέλη της αντιπολίτευσης προσπαθούσαν να καταδείξουν ότι η ηγεσία της 
Ομοσπονδίας, δηλαδή κυρίως η πρόεδρος Χριστίνα και ο μάνατζερ Βασίλης παρέβαιναν το όριο του 
δημόσιου «κοινού καλού» και «ιδιωτικού προσωπικού συμφέροντος». Αυτή η προσπάθεια αποτυπώθηκε σε 
ένα ιδιαίτερο γεγονός. Ο Βαλάντης, ένας από τους θαμώνες του βιβλιοπωλείου είχε βρεθεί σε ανοιχτή 
προσωπική αντιπαράθεση με το μάνατζερ Βασίλη, με μηνύσεις και δημόσιες τηλεοπτικές αντεγκλήσεις. Προς 
το τέλος της έρευνας πεδίου, ο Βαλάντης με τη βοήθεια μιας κάμερας, την οποία τοποθέτησε απέναντι από 
το γραφείο του Βασίλη, επιχείρησε να αποδείξει ότι ενώ ο Βασίλης πληρωνόταν από την τοπική αυτοδιοίκηση, 
ασχολούταν εν ώρα γραφείου με προσωπικές επιχειρηματικές δράσεις, δηλαδή ως σύμβουλος επιχειρήσεων 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ως δημοσιογράφος. Η πρωτοβουλία του Βαλάντη προκάλεσε 
αναστάτωση και προκειμένου να σταματήσει μεσολάβησαν διάφοροι -δημοτικοί σύμβουλοι, διοικητής 
αστυνομίας, δημοσιογράφοι, κ.α. Μέσα από την αφήγηση του περιστατικού, ήθελε να δείξει τη διάθεσή του 
να μη συμβιβαστεί με κάποιον που θεωρούσε «κλέφτη» και στο γραφείο του οποίου δεν καταδεχόταν να μπει 
γιατί «βρωμάει». Σκοπός του ήταν να δείξει ότι τα όρια «δημόσιου» και «ιδιωτικού» είχαν παραβιαστεί από το 
Βασίλη.  
211 Βεβαίως, στην πορεία της έρευνάς μου μπόρεσα να καταγράψω αναντιστοιχίες και αντιφάσεις στις 
παλιότερες πρακτικές των τοπικών κοινωνικών υποκειμένων που αντίστοιχα καταδείκνυαν τα όρια και τη 
σχετικότητα του «αμόλυντου πολιτισμού». Η παράβαση των ορίων «δημοσίου» και «ιδιωτικού» δεν ήταν ίδιον 
της νεοφιλελεύθερης συγκυρίας. Χαρακτηριστικές ήταν οι διάφορες ανεπίσημες ή και επίσημες κατηγορίες 
για διάφορους φορείς δημοσιότητας και «ανθρώπους του πολιτισμού», ειδικά δημόσιους υπαλλήλους, ότι 
παράλληλα με τις επίσημες δραστηριότητές τους εργάζονταν ανεπίσημα και ως ασφαλιστές, αποκομίζοντας 
με παράνομο τρόπο επιπλέον κέρδη. Αντίστοιχα, οι κατηγορίες για υπεξαίρεση δημοσίων χρημάτων δεν 
έλειπαν ποτέ. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι στη συγκυρία της έρευνάς μου, οι πρωτοπόροι των νέων 
πολιτικών αποτελούσαν κατεξοχήν στόχους τέτοιας κριτικής, καθώς το νέο πλαίσιο δράσης επικαιροποιούσε 
τέτοιες καταγγελίες. 
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επικοινωνούσε με τους προβληματισμούς που δημιουργούσαν τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα σε πολλά μέλη πολιτιστικών συλλόγων.212  

Οι στρατηγικές απαξίωσης της ηγεσίας της Ο.Π.Ε. έφεραν αποτέλεσμα και το 

υποδεέστερο συμβολικό κεφάλαιο της «αντιπολίτευσης» και του βιβλιοπώλη Κυριάκου 

φάνηκε σταδιακά να δικαιώνεται. Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του 2007 σήμανε 

την υποβάθμιση και την «ήττα» της προέδρου Χριστίνας και από την άλλη, την ανάδειξη 

νέας ηγεσίας. Σε εκείνη τη συνέλευση, μετά από μια μακρά περίοδο εκατέρωθεν 

σιωπηλών διεργασιών, οι κατηγορίες πήραν μορφή και φωνή (εικόνες 7 – 12). Η 

πρόεδρος Χριστίνα, ηττημένη πολιτικά στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006, 

μόνη πλέον, καθώς ο μάνατζερ Βασίλης είχε σταματήσει να ασχολείται με τους 

συλλόγους, αλλά και καθώς οι υπόλοιπες συνοδοιπόροι από το Βόρειο Έβρο είχαν 

αποστασιοποιηθεί, βρέθηκε να υπερασπίζεται τη δράση της, κυρίως όσον αφορά στη 

διαχείριση του ευρωπαϊκού προγράμματος EQUAL αλλά και πολλές παραβιάσεις του 

καταστατικού. Μέσα από ένα λόγο περί «εθελοντισμού», «φιλίας» και 

«συναδερφικότητας», η Χριστίνα προσπάθησε να αιτιολογήσει τα όποια λάθη και 

παραλείψεις της.213 Ταυτόχρονα, επικαλέστηκε την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα 

ενός τέτοιου ευρωπαϊκού προγράμματος για να αιτιολογήσει πρακτικές που άφηναν 

περιθώρια για αρνητικό σχολιασμό, όπως για παράδειγμα η προσωποκεντρική 

διαχείριση χρημάτων ή η τήρηση ξεχωριστού βιβλίου εσόδων-εξόδων. Από την άλλη, 

τόσο η «αντιπολίτευση», όσο και άλλα μέλη συλλόγων χρησιμοποίησαν κατηγορίες και 

υπονοούμενα για ιδιοτελείς πρακτικές έναντι της Χριστίνας και άλλων συνεργατών της. 

Τα μέλη της «αντιπολίτευσης» αμφισβήτησαν εν μέρει την πρακτική των ευρωπαϊκών 

                                                      

212 Κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου, είχα την ευκαιρία να κατανοήσω ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
INTERREG και EQUAL που είχε διεξάγει η Ο.Π.Ε. είχαν συμβάλλει στην όξυνση των αντιθέσεων, της καχυποψίας 
και της εσωστρέφειας μεταξύ των μελών. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα λεφτά ήταν ουσιαστικά ένα 
σημείο ανταγωνισμού και χαμηλής αλλά διαρκούς έντασης, με επιθετικές και αμυντικές τακτικές. Κατ’ 
επέκταση, υπήρχε ένας διάχυτος φόβος ότι η έρευνά μου αποσκοπούσε σε οικονομικές ατασθαλίες, κτλ., και 
κατ’ επέκταση η έρευνα στο αρχείο της Ομοσπονδίας ή άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες μου συχνά 
αντιμετωπίζονταν με υπαναχωρήσεις και δισταγμούς εκ μέρους της ηγεσίας της Ο.Π.Ε. Όλη αυτή η αμηχανία 
μαρτυρούσε τα νέα δεδομένα που είχε επιφέρει η εμπλοκή σε τέτοια προγράμματα, με την εισαγωγή νέων 
πρακτικών μιας «κουλτούρας οικονομικού ελέγχου (audit culture)» (Shore και Wright 2000), όπως ήταν οι 
υπολογισμοί, η διαφύλαξη οικονομικών στοιχείων και οι «απόρρητες πληροφορίες». Τέτοιες πρακτικές ήταν 
πολύ διαφορετικές από την παραδοσιακή εξωστρέφεια και προθυμότητα των περισσότερων συλλόγων να 
επιδεικνύουν τη δράση και την ιστορία τους. Οι καινούργιες πρακτικές παρέπεμπαν πολύ περισσότερο σε 
πολιτικές ή οικονομικές δράσεις. Η διαχείριση προγραμμάτων και πολλών χρημάτων είχε φέρει και νέες 
ευθύνες και ένα νέο πλαίσιο δράσης για αυτά τα μέλη πολιτιστικών συλλόγων. Η κουβέντα για λεφτά, 
αμοιβές και προσωπικά κέρδη είχε εισαχθεί πλέον και στους πολιτιστικούς συλλόγους του Έβρου, και 
προκαλούσε πολύ περισσότερη αμηχανία από ό,τι στις «απομυθοποιημένες» πολιτικές ή οικονομικές 
δράσεις. 
213 «[Ό]λοι γνωρίζουμε ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει δικούς του κανόνες και πρέπει μέσα στους 
κανόνες του προγράμματος κι εμείς να προχωράμε […] Επίσης θέλω να σας πω το λόγο για τον οποίο 
ενταχθήκαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αν καθήσουμε να τ’ αναλύσουμε, υπάρχουν πάρα πολλές φωνές 
διαμαρτυρίας, ακόμα και από μας τους ίδιους, γιατί μας αναγκάζουν να μπούμε σε κανόνες. Όμως, 
ενταχθήκαμε ακριβώς για να στηρίζουμε οικονομικά σε κάποιες δράσεις και σε κάποιες εκδηλώσεις την 
ένωσή μας, να τις εντάσσουμε μεσ’ το ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου συνάδει και όπου είναι νόμιμο και όπου 
μπορεί να γίνει αυτό, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε». 
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προγραμμάτων.214 Ωστόσο, πολύ μεγαλύτερη σημασία για τους παριστάμενους είχε η 

καταγγελία παρατυπιών, προσωπικών συμφερόντων, κτλ., και μέσα σε αυτά τα 

πλαίσια ψηφίστηκαν στο νέο Δ.Σ. «καθαρά» πρόσωπα, είτε από την «αντιπολίτευση», 

είτε πρώην συνεργάτες της Χριστίνας. 

Ο Κυριάκος και άλλα μέλη της «αντιπολίτευσης» του βιβλιοπωλείου συμμετείχαν 

στο νέο Δ.Σ. Στη συνέχεια μάλιστα, μέσα από καινούργιες κρίσεις, αντιπαραθέσεις και 

προστριβές, ο Κυριάκος έφτασε να εκλεγεί από το Δ.Σ. πρόεδρος της Ομοσπονδίας. 

Με αυτή την ιδιότητά του τον συνάντησα ξανά στο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών στην 

Κομοτηνή το καλοκαίρι του 2009. Εκεί μάλιστα, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας 

εξέφρασε ενώπιον τοπικών αιρετών έναν έντονο αντι-υλικό λόγο περί «πατριωτισμού», 

«πνευματικότητας» και «αυτογνωσίας».215 

Η πορεία της «αντιπολίτευσης» ανέδειξε τη δυναμική που μπορεί να λαμβάνουν οι 

στρατηγικές «αυτονομίας» σε συγκεκριμένες δράσεις και συλλογικότητες. Η 

«αντιπολίτευση» κατάφερε, σε συνδυασμό και με άλλα δίκτυα εντός της Ομοσπονδίας, 

να εργαλειοποιήσει μια σειρά παλιότερων αναπαραστάσεων, αλλά και κυρίαρχες 

έννοιες του υπάρχοντος ιδεολογικού πλαισίου, όπως για παράδειγμα τις έννοιες της 

«οικονομικής λογοδοσίας» και της «διαφάνειας». Οι πρακτικές της «αντιπολίτευσης» 

εμπεριείχαν τα στοιχεία μιας αντίστασης απέναντι σε ένα δεδομένο συσχετισμό 

δυνάμεων, που είχε στοιχεία κοινωνικής-ταξικής διαφοροποίησης. Πιο σημαντικό 

ακόμα, η εν λόγω δράση γινόταν κατανοητή από τα ίδια τα υποκείμενα ακριβώς ως 

«αντίσταση». Η μερική επιτυχία αυτών των στρατηγικών ανέδειξε την ύπαρξη 

ανατρεπτικών εννοιολογήσεων ευρύτερων υπερτοπικών πολιτικών, έστω μέσα από την 

προσωπική αντιπαράθεση και «επίθεση» στους φανερούς εκπροσώπους τέτοιων 

πολιτικών. Οι πρακτικές και ο λόγος της «αντιπολίτευσης» συνιστούσαν μια μορφή 

αντίστασης, ειδικά μέσα από την ερμηνεία της «αντίστασης» όχι μόνο με όρους 

πρακτικής αποτελεσματικότητας, αλλά γενικότερα με όρους εμπρόθετης ιδεολογικής 

                                                      

214 Οι καταγγελίες στην Ο.Π.Ε. για το INTERREG ή το EQUAL φάνηκε να αντιστοιχούν σε αντίστοιχες συζητήσεις 
και δράσεις εκτός Έβρου. Η Ελευθερία Δέλτσου αναφέρει πως, με τις ευρωπαϊκές πολιτικές περί πολιτισμού 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, προέκυψαν «συζητήσεις για  προγράμματα που επιχορηγήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία λέγεται ότι είτε φούσκωσαν τον προϋπολογισμό και έτσι δε 
συνέβαλαν με το αναλογούν ποσοστό για τη συγκεκριμένη δουλειά, είτε ότι, ενώ δήλωσαν πρόγραμμα που 
συμβάδιζε με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πραγματικότητα τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν 
για κάτι άλλο» (Δέλτσου 2003: 223). 
215 Ο αντιοικονομικός, αντιπολιτικός και πατριωτικός λόγος του Κυριάκου ερχόταν να συναντήσει τις επί 
μακρόν ευαισθησίες και αντιρρήσεις των πολιτιστικών συλλόγων στην «αναπτυξιακή» και «τεχνοκρατική» 
τροπή που είχαν λάβει τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών, εις βάρος του «πολιτισμού» και της «εθνικής 
ταυτότητας». Μέσα στα πλαίσια των συνεδρίων, η επίκληση στον πολιτισμό είχε μια σαφή μετωνυμική χρήση, 
παραπέμποντας στον πατριωτισμό ανταγωνιστικού εθνικιστικού τύπου, ενώ αντίθετα η επικράτηση της 
«αναπτυξολογίας» συνδεόταν και με το νέο κυρίαρχο οικονομοκεντρικό εθνικιστικό αφήγημα. Ο Κυριάκος, 
όπως και άλλα μέλη και σύλλογοι εντός και εκτός Θράκης, συμμετείχε σταθερά σε όλα τα Παγκόσμια 
Συνέδρια Θρακών προσπαθώντας να υπενθυμίζει στους παριστάμενους, πολιτικούς και μη, την 
«πραγματική ουσία» των συνεδρίων. Στο πρόσφατο συνέδριο μάλιστα, έπραξε κάτι τέτοιο μέσα από μια 
σχετικά αναβαθμισμένη θέση, δηλαδή ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτισμού Έβρου. 



 

 

198 

αντιπαράθεσης (Scott 1985: 240, 290). Όπως και στην περίπτωση της «δισημίας» των 

τοπικών ελίτ, εντοπίζονται στον τοπικό χώρο αντιφατικά, ασύνδετα αλλά υπαρκτά 

πεδία «εννοιολογικής» ανατροπής που μπορούν να λειτουργήσουν ως στοιχεία μιας 

ευρύτερης κριτικής της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας (Scott 1985: 328). 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο λόγος της «αντιπολίτευσης» 

της Ο.Π.Ε. στρεφόταν κατά τον ευρωπαϊκών προγραμμάτων κυρίως με βάση δυο 

σημεία αναφοράς: την κερδοσκοπική δομή τους που άφηνε περιθώρια για «ιδιοτελείς» 

και αδιαφανείς διαδικασίες, και τη διασυνοριακή και «πολυπολιτισμική» διάστασή τους 

που δημιουργούσε περιθώρια για «εθνικούς κινδύνους». Η καταγγελία των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων λειτουργούσε μετωνυμικά ως μια εν γένει «αντιπολιτική» 

καταγγελία των κυρίαρχων συσχετισμών εξουσίας στον τοπικό χώρο, ενώ έθετε και το 

ζήτημα της αυτονομίας του ελληνικού κράτους έναντι ευρύτερων υπερεθνικών θεσμών 

και πολιτικών. Ωστόσο, φαινόταν ότι το όραμα της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσεγγιζόταν κατ’ ανάγκη με όρους απόρριψης από 

αυτά τα κοινωνικά υποκείμενα. Ο λόγος της αντιπολίτευσης μπορεί να ερμηνευθεί ως 

μια ιδιαίτερη τοπική κριτική της συγκεκριμένης τροπής που είχε λάβει η «Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση» στη Θράκη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι και την περίοδο 

της έρευνας πεδίου, ειδικά όσον αφορούσε στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας και 

στις κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. 

Ταυτόχρονα, η περίπτωση της «αντιπολίτευσης» και της μερικής επιτυχίας της 

αναδεικνύει και τα υφιστάμενα όρια τέτοιων στρατηγικών αντίστασης. Παρ’όλη τη 

δυναμική της ηθικής κατάκρισης, της αυτοπαρουσίασης ως «καθαρών» και της 

απόρριψης κερδοσκοπικών πρακτικών, η υλικότητα παρέμενε ένα βασικό ζήτημα για 

όλα τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων. «Για να γίνονται πολιτιστικές δράσεις 

χρειαζόταν λεφτά». Αυτή η κοινή γνώση συγκροτούνταν πάνω σε μια πιο βασική, αν 

και απαρνημένη, παραδοχή μεταξύ των μελών πολιτιστικών συλλόγων, αυτή της 

πρωταρχικότητας της «ύλης» έναντι του «πνεύματος».216 Ο «μονότονος 

καταναγκασμός των οικονομικών σχέσεων» (Marx στο Scott 1985: 246) συνηγορούσε 

στην ηγεμονική υπαγωγή της όποιας προσπάθειας αντίστασης, στο βαθμό που η 

τελευταία εγκλωβιζόταν στη διατράνωση μιας εναλλακτικής ηθικής, χωρίς να 

                                                      

216 Εξάλλου, ο πολιτισμός στις νεωτερικές κοινωνίες είχε συγκροτηθεί ως ένας τόπος συμβολικής 
επαναπόδοσης απτών, πρακτικών και υλικών συσχετισμών εξουσίας σε «φιλανθρωπία», «εθελοντισμό» και 
«ηθική ανωτερότητα». Με αυτή την έννοια, η γνώση ότι κάποιος έπρεπε να είναι «χορτάτος» για να ασχολείται 
με τον πολιτισμό αποτελούσε ένα στοιχείο άνεσης, συγκατάβασης και ικανοποίησης για τους ίδιους τους 
πνευματικούς ανθρώπους. Ο πολιτισμός ως σημείο αστικής διάκρισης είχε και έχει ιδιαίτερη λειτουργία στο 
γενικότερο τρόπο πολιτιστικής δράσης στον Έβρο. Αυτή η πρόσληψη του πολιτισμού είχε διατυπωθεί από μια 
ηλικιωμένη εκπαιδευτικό από την Αλεξανδρούπολη που μου είχε τονίσει ότι ο αγρότης μπορεί και να δώσει 
σημασία στο σύλλογο, να γραφτεί, αλλά πρώτα πρέπει να είναι γεμάτη η τσέπη του, «να φάει, να πιει», γιατί 
αλλιώς «δε θα υπολογίσει τον πολιτισμό». 
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επικοινωνεί με μια κριτική προσέγγιση οικονομικών και πολιτικών συσχετισμών 

εξουσίας πέρα από το πεδίο του «πολιτισμού». 

Ακόμα και για τα ίδια τα μέλη της «αντιπολίτευσης», η αναζήτηση και η 

επιβεβαίωση της «πνευματικότητας» συναντούσε και συγκρουόταν με αυτή την 

παραδοχή. Όπως μου είχε πει η κομμουνίστρια Ελένη, ο πολιτισμός δεν ήταν προνόμιο 

των πλουσίων, αλλά την ίδια στιγμή αναγνώριζε ότι «πρέπει κανείς να έχει το στομάχι 

του γεμάτο για να ασχοληθεί με τον πολιτισμό». Η καρτεσιανή διχοτόμηση μεταξύ 

«ύλης» και «πνεύματος» είχε αποτελέσει τη βασική δεξαμενή νοημάτων για την επιτέλεση 

στρατηγικών «αυτονομίας» εντός των πολιτιστικών συλλόγων (επίσης Papataxiarchis 

1994). Η επιτυχία αυτών των στρατηγικών συνδυαζόταν και με την απορρύθμιση 

τέτοιων διχοτομήσεων στα πλαίσια του επεκτατικού νεοφιλελευθερισμού. Ταυτόχρονα 

όμως, η υπεράσπιση αυτών των διχοτομήσεων κατέληγε να αποτελεί και ένα όριο. Η 

λιγότερο ή περισσότερο ρητή παραδοχή της επιτακτικότητας της «ύλης» εμπόδιζε την 

μετουσίωση του λόγου «αυτονομίας» και ρομαντικού εθνικισμού σε μια συνολική 

κοσμοαντίληψη. Το ζήτημα της υλικότητας παρέμενε επίκαιρο, ακόμα και για τους 

ίδιους τους φορείς στρατηγικών «αντίστασης». Όπως μου είχε τονίσει η Ελένη, 

μπροστά στο δεδομένο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δε μπορούσε να 

αντιπροτείνει τίποτα. Η Ελένη αναγνώριζε αυτήν την αδυναμία. Κατά τη διάρκεια μιας 

διασυνοριακής εκδήλωσης στο βόρειο Έβρο στο τέλος της δεκαετίας του 1990, η ίδια 

και άλλοι είχαν αντιδράσει. Η απάντηση των υπολοίπων ήταν ένα ερώτημα, «τι 

προτείνετε;». Η Ελένη, απογοητευμένη, είπε ότι δεν είχαν τίποτα να αντιπροτείνουν. 

«Είσαι αναγκασμένος να επιλέξεις από τα επιλεγμένα».  

 Η ανέλιξη της «αντιπολίτευσης» και πιο συγκεκριμένα του βιβλιοπώλη Κυριάκου 

στην ηγεσία της Ομοσπονδίας έκανε ακόμα πιο επίκαιρες αυτές τις αντιφάσεις της 

«αντίστασης». Ο Κυριάκος τόνισε, σε μια από τις τελευταίες συναντήσεις μας, ότι πλέον 

η Ομοσπονδία δε θα αναλάμβανε κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ότι θα έπαυε να 

αποτελεί «ένα πλυντήριο ευρωπαϊκού χρήματος». Μου είχε πει μάλιστα ότι σε μια 

δημόσια διαβούλευση με πολιτικούς, τον Απρίλη του 2009, όπου οι τελευταίοι πρότειναν 

στους συλλόγους ευρωπαϊκά διασυνοριακά προγράμματα, είχε διατυπώσει ξεκάθαρα 

αυτή την άρνηση.  

Αντίθετα, για τη νεαρή οικονομολόγο Χρύσα, επίσης μέλος του καινούργιου Δ.Σ., 

η οποία στην πορεία εξελίχθηκε σε αντίπαλο του Κυριάκου εντός της Ο.Π.Ε., ήταν 

«αυτονόητο» ότι η Ομοσπονδία θα έπρεπε να ενταχθεί σε κάποιο καινούργιο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η ίδια μάλιστα μου επισήμανε με εμφαντικό και ειρωνικό 

τρόπο ότι ο νέος πρόεδρος της Ο.Π.Ε., ο Κυριάκος, δεν τα έλεγε και τόσο ξεκάθαρα 

απέναντι στους τοπικούς πολιτικούς, δηλαδή ότι έκανε εκπτώσεις και υπαναχωρήσεις 
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στη θεωρούμενη άτεγκτη στάση του. Πράγματι, ο Κυριάκος βρισκόταν σε μια ιδιαίτερη 

θέση, δεδομένου ότι καλούταν να συμμετέχει σε δραστηριότητες που μέχρι πρότινος 

κατέκρινε ως προδοτικές, κτλ. Μάλιστα, ο ίδιος μου ανέφερε ότι συμμετείχε ως 

πρόεδρος της Ο.Π.Ε. σε μια εκδήλωση μεταξύ ελλήνων και βουλγάρων πολιτικών και 

επιχειρηματιών, την οποία είχε διοργανώσει η τοπική αυτοδιοίκηση «και αυτό μέσω 

προγράμματος», όπως είπε. Τον ρώτησα ξεκάθαρα αν ήταν υποχρεωμένος να πάει. 

Μου είπε ότι δεν ήταν υποχρεωμένος αλλά ταυτόχρονα απέφυγε να μου εξηγήσει το 

λόγο που πήγε. Φαινόταν ότι η παρουσία του σε εκείνη την εκδήλωση αποτελούσε 

πηγή αμηχανίας στη συζήτησή μας, δεδομένου ότι τα τελευταία 3 χρόνια 

προσπαθούσε να παρουσιάζεται απέναντί μου ως ένας ασυμβίβαστος πολέμιος 

αυτών των «αντιπατριωτικών» δράσεων. 

Η εκλογή του Κυριάκου στην ηγεσία της Ομοσπονδίας τον έφερνε αντιμέτωπο με 

μια σειρά ζητήματα, τα βασικότερα από τα οποία ήταν η σχέση του με υλικούς πόρους 

και ενισχύσεις, αλλά και η σχέση του με τους τοπικούς πολιτικούς. Ο Κυριάκος, στο 

βαθμό που είχε καταφέρει να αναβαθμίσει σχετικά τη θέση του στο τοπικό πλέγμα των 

σχέσεων εξουσίας, καλούταν να συνδυάζει τις πολλαπλές εξαρτήσεις τις οποίες 

υφίστατο πλέον ως πρόεδρος της Ο.Π.Ε. με το γνώριμο μονοδιάστατο λόγο 

«αυτονομίας». Μήπως βρισκόταν και αυτός πλέον στα πρόθυρα ενός διπλού λόγου, 

αυτής της «από τα πάνω δισημίας» που είδαμε προηγουμένως ότι χαρακτηρίζει τις 

στρατηγικές αυτοπαρουσίασης και δημόσιας δράσης των τοπικών πολιτικών;  

Μια ιδιαίτερη πολιτική διαδρομή    

Το δεύτερο παράδειγμα στο οποίο θα σταθώ είναι αυτό του παλιού ρεύματος της 

«Πολυκεντρικής Ελλάδας». Την περίοδο της έρευνας πεδίου, το ρεύμα αυτό είχε πάψει 

να υφίσταται ως πολιτικό δίκτυο. Οι παλιοί συνοδοιπόροι παρέμεναν φίλοι και 

συνεργάτες σε επιμέρους πρωτοβουλίες, αλλά ο καθένας φαινόταν να έχει τραβήξει 

διαφορετικό δρόμο. Κάποιοι ασχολούταν ιδιαίτερα με τη συγγραφή βιβλίων ή με 

ηλεκτρονικούς ιστότοπους, ενώ ένας από αυτούς συνέχιζε να δραστηριοποιείται στην 

τοπική αυτοδιοίκηση.  

Το ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο στη 

δεκαετία του 1980. Εκτός από το Μιχάλη Χαραλαμπίδη, γνωστοί φορείς του ρεύματος 

της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» στον Έβρο ήταν οι Χρήστος Κηπουρός, Πασχάλης 

Χριστοδούλου και Ηλίας Ευαγγελίδης, μέχρι το θάνατό του το 1997, ενώ και ο Γιώργος 

Ντόλιος καταγραφόταν με αμφιλεγόμενο τρόπο σε αυτό το ρεύμα μέχρι και το 1998-

1999, οπότε όμως παρέμεινε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και δεν ακολούθησε στην αποχώρηση των 

παραπάνω. Τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύονταν στο λόγο των εκπροσώπων της 
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«Πολυκεντρικής Ελλάδας» -κυρίως μέσα από τις εκδόσεις του Μ. Χαραλαμπίδη και του 

Χ. Κηπουρού (Κηπουρός 1989, 1994, Χαραλαμπίδης 1997, 2000)- ήταν η αποκέντρωση 

της ελληνικής οικονομίας και του κράτους, η διεκδικητικότητα για την ανάπτυξη της 

ελληνικής περιφέρειας και η σταθερή απόκρουση της επιθετικότητας της Τουρκίας. Η 

Θράκη αποτελούσε ένα κομβικό ζήτημα για το λόγο αυτού του ρεύματος, καθώς 

συμπύκνωνε όλα τα παραπάνω ζητήματα και είχε αναδειχθεί από τη δεκαετία του 1980 

σε σημείο αναφοράς για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μάλιστα, η 

εκλογή ανεξάρτητων μουσουλμάνων βουλευτών το 1989, σε συνδυασμό με το μόνιμο 

ενδιαφέρον του τουρκικού κράτους για την ελληνική Θράκη, είχε καταστήσει ακόμα πιο 

επίκαιρο το λόγο αυτού του ρεύματος. Το ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» ήταν 

ένα ρεύμα ανταγωνιστικού εθνικισμού, καθώς μέχρι και την τελική αποδυνάμωσή του, 

οι φορείς του εννοιολογούσαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σαν ένα παιχνίδι «μηδενικού 

αθροίσματος» σε όλα τα επίπεδα -ιστορικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό. 

Γενικότερα, αυτό το πολιτικό ρεύμα φαινόταν να αποτυπώνει την ιδιαίτερη συσχέτιση 

του εν Θράκη μεταπολιτευτικού «αγωνιστικού τοπικισμού» (Παπαταξιάρχης 2006α, 

2006β) με τον ανταγωνιστικό εθνικισμό. 

Η αρχική συγκρότηση των λόγων και των αιτημάτων της «Πολυκεντρικής 

Ελλάδας» παρέπεμπε στην παράδοση του αντι-αποικιοκρατικού λόγου και της 

υποστήριξης των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων του Τρίτου κόσμου. Ταυτόχρονα, 

το ρεύμα αυτό συγκροτούνταν σε μια σχεδόν μετακομματική βάση -«πέρα από 

Αριστερά και Δεξιά»-, όπου το πρόθεμα «εθνικό» ήταν ιδιαίτερα συχνό. Η εθνική 

διάσταση φαινόταν να είναι καθοριστική ως προς την πρόσληψη των ταξικών 

ζητημάτων, ενώ ο «πατριωτισμός» αποτελούσε ένα είδος προϋπόθεσης για την 

οποιαδήποτε πολιτική δράση.217 Η ηγεμονική πρόσληψη του εθνικού σώματος και των 

τοπικών συνιστωσών του, όπως για παράδειγμα των Θρακιωτών, σε ένα ενιαίο 

σύνολο διέτρεχε το έργο και τις προτάσεις αυτού του ρεύματος.218 Οι κυρίαρχες 

                                                      

217 Σε μια συνομιλία κατά την έρευνα πεδίου το 2006, ένα μέλος του ρεύματος εξέθεσε ακριβώς αυτή την 
αναπαράσταση της πρωταρχικότητας της εθνικής διάστασης έναντι άλλων παραγόντων, όπως η 
ταξικότητα. Αν και η συνομιλία αυτή ήταν αρκετά μεταγενέστερη, απηχούσε τον κυρίαρχο, σε αυτό το ρεύμα, 
τρόπο πρόσληψης της κοινωνικής πραγματικότητας και της δράσης πάνω σε αυτήν. Επρόκειτο για την 
αφήγησή του για τις έρευνες του στην ιστορία της αρχαίας Θράκης και πιο συγκεκριμένα για τον αρχαίο 
θράκα επαναστάτη Σπάρτακο. «Όταν μετά πήγα στον άλλο το  φίλο μου τον πατριώτη μας το Σπάρτακο, 
είδα ότι όταν έκανε επανάσταση το 73 με το 71 π.χ. στη Ρώμη, στην Καπίη ήταν μάλλον σε μια σχολή 
μονομάχων και βγήκε στο Βεζούβιο, στο βουνό απάνω, βλέπω ότι τον ακολούθησαν λέει Ιταλιώτες, 
Ασσύριοι, Γαλάτες και διάφοροι άλλοι και πάρα πολλοί Ιταλοί ακτήμονες. Εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι η 
ταξικότητα είναι τέτοιο στοιχείο που θα κάνει τόσο μεγάλες επαναστάσεις. Τα εθνικά ναι, αλλά για την 
ταξικότητα δεν είχα μεγάλη εκτίμηση ότι μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη. Μετά σκέφτηκα μπας ρε κι είναι οι 
εναπομείναντες Ετρούσκοι [θρυλούμενοι απόγονοι των Τρώων, οι οποίοι θεωρούνται συναφής φυλή με 
τους Θράκες] και τον εμπιστεύτηκαν, σου λέει συγγενής μας είναι;». 
218 Είναι ενδεικτική η απάντηση του Μιχάλη Χαραλαμπίδη στην κριτική που δέχτηκε από το Κ.Κ.Ε., αλλά και η 
δικιά του γενικότερη κριτική στην ελληνική διανόηση (Χαραλαμπίδης 1997: 223-229, 157-164). Στην πολιτική 
κοσμοαντίληψη αυτού του ρεύματος, τα συμφέροντα επιχειρηματιών, αγροτών, υπαλλήλων, κτλ. ήταν κοινά 
στο βαθμό που το εθνικό υπερκαθόριζε το κοινωνικό. Κατ’ επέκταση, «επιχειρηματικό πνεύμα» και «επιτυχία» 
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αναπαραστάσεις αυτού του ρεύματος απηχούσαν τις συγκεκριμένες καταβολές της 

μετεμφυλιακής και της μεταπολιτευτικής «πατριωτικής δημοκρατικής παράταξης», αλλά 

και αυτές του πολιτισμικοκεντρικού λόγου περί προσφυγικού ελληνισμού, θρακιώτικου 

και ποντιακού. Εξάλλου, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης ήταν άμεσα εμπλεκόμενος και στο 

«ποντιακό κίνημα» και τη διοργάνωση των αντίστοιχων συνεδρίων, ενώ γενικότερα το 

ρεύμα αυτό ενεπλάκη στη σύλληψη και την υλοποίηση των Παγκοσμίων Συνεδρίων 

Θρακών. 

Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, το ρεύμα αυτό φαινόταν να έχει μια 

ιδιαίτερη δυναμική και επιρροή εντός του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ειδικά λόγω της προνομιακής 

σχέσης του Μιχάλη Χαραλαμπίδη με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Επιπρόσθετα, ο 

διεκδικητικός λόγος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» ήταν συμβατός με την τότε κυρίαρχη 

πολιτική του ελληνικού κράτους για τη Θράκη, αλλά και με τους γενικότερους 

οικονομικούς σχεδιασμούς από τους οποίους αποκλειόταν η συνεργασία με την 

Τουρκία.  

Στην πορεία του χρόνου, το ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» ενεπλάκη σε μια 

έντονη αντιπαράθεση προς τους εκσυγχρονιστές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.219 Κατά την περίοδο 

1998-1999, αυτή η αντιπαράθεση οξύνθηκε και οδήγησε στη ρήξη τους με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Το ζήτημα της παράδοσης του Οτζαλάν από το ελληνικό στο τουρκικό κράτος 

τονίστηκε από όλους τους συνομιλητές μου που πρόσκειντο στο ρεύμα της 

«Πολυκεντρικής Ελλάδας» ως τραγικό και καθοριστικό γεγονός-ορόσημο. Γενικότερα, η 

πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης αποτέλεσε ένα βασικό σημείο αναφοράς 

για τους πολιτικούς ανταγωνισμούς στο τοπικό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το ρεύμα της «Πολυκεντρικής 

Ελλάδας» προχώρησε τελικά στη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα το 2000, της 

«Δημοκρατικής Περιφερειακής Ένωσης», υπό την ηγεσία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Η 

εκλογική πορεία του φορέα αυτού δε στάθηκε ικανοποιητική και ύστερα από κάποια 

χρόνια έπαψε να υφίσταται. 

Οι τοπικοί ανταγωνισμοί στους οποίους ενεπλάκη το ρεύμα της «Πολυκεντρικής 

Ελλάδας» επιτρέπουν να κατανοήσει κανείς μια σειρά αντιλήψεων τόσο περί «Έθνους», 

                                                                                                                                                        

θεωρούνταν εποικοδομητικά στοιχεία όσο εξυπηρετούσαν την προαγωγή των εθνικών συμφερόντων. Στα 
επόμενα χρόνια, σε συνομιλίες μου με παλιά μέλη αυτού του ρεύματος, μπόρεσα να καταγράψω μάλιστα και 
μια συνάφεια με τα προτάγματα της «υγιούς επιχειρηματικότητας». 
219 Στα επόμενα χρόνια, φάνηκε ότι επικράτησαν οι πολιτικές των «εκσυγχρονιστών», ενώ το ρεύμα αυτό 
αποδυναμώθηκε και σταδιακά περιθωριοποιήθηκε. Αυτό αποτυπώθηκε και στα Παγκόσμια Συνέδρια 
Θρακών, ένα θεσμό με τον οποίον είχαν ταυτιστεί τα μέλη της «Πολυκεντρικής Ελλάδας». Η επιρροή αυτού 
του ρεύματος μειώθηκε αισθητά από το 1996 και έπειτα. Όπως μου περιέγραψαν οι συνομιλητές μου από 
αυτό το πολιτικό ρεύμα, από το 1996 ξεκίνησε ο «εκφυλισμός» των συνεδρίων, καθώς γινόταν προσπάθειες 
να ελεγχθεί το συνέδριο από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και επικρατούσαν «οργανωτισμός», 
«κοντόφθαλμες και ιδιοτελείς πολιτικές». Αυτή η φθορά των συνεδρίων συνεχίστηκε και μετέπειτα στο 
συνέδριο της Ορεστιάδας το 1998, κτλ. Την περίοδο της έρευνας πεδίου, ο κύκλος των συνεδρίων φαινόταν 
να έχει κλείσει για τα περισσότερα μέλη του ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας». Όπως ειπώθηκε 
χαρακτηριστικά, είχαν μεταβληθεί σε «πασαρέλες και γελοίες αντιπαραθέσεις». 
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όσο και πολιτικής δράσης στον Έβρο. Συγκεκριμένα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το 

ζήτημα της συσχέτισης μιας σταθερής ανταγωνιστικής εθνικιστικής στρατηγικής με μια 

σειρά αυτοαναπαραστάσεις της προσωπικής πολιτικής δράσης που περιλάμβαναν τις 

έννοιες της «ανιδιοτέλειας», της «μη-κερδοσκοπικής λογικής» και της «απάρνησης του 

ατομικού συμφέροντος». Το παράδειγμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» καταδεικνύει τη 

σταδιακή σύγκλιση των φορέων ενός ανταγωνιστικού εθνικισμού με στρατηγικές 

«αυτονομίας», «ανιδιοτέλειας» και «πνευματικότητας» σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 

που μελετάμε. Κατά την έρευνα πεδίου, το ανενεργό ρεύμα της «Πολυκεντρικής 

Ελλάδας» ήταν ένα πολιτικό δίκτυο που είχε ηττηθεί. Οι φορείς του έφεραν ένα ιδιαίτερο 

κύρος μεταξύ υποστηρικτών αλλά και αντιπάλων, ως «ιδεολόγοι», «οραματιστές» και 

«ρομαντικοί». Αυτό το υποδεέστερο συμβολικό κεφάλαιο θα μπορούσε καταρχάς να 

ερμηνευθεί ως συμβολική συγκρότηση της πολιτικής ήττας. Ταυτόχρονα όμως, αυτές 

οι εικόνες αυτοαναπαράστασης είχαν εργαλειοποιηθεί και νωρίτερα, κατά τη διάρκεια 

παλιότερων ανταγωνισμών και είχαν λάβει μια ιδιαίτερη «πατριωτική» διάσταση, 

δεδομένης της ανταγωνιστικής εθνικιστικής κοσμοαντίληψης που χαρακτήριζε αυτό το 

ρεύμα. Δηλαδή, οι στρατηγικές «αυτονομίας» δεν ήταν ένα στοιχείο που συναντιόταν 

μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου, αλλά αντίθετα η αρχειακή έρευνα μου 

επέτρεψε να καταγράψω την εργαλειοποίηση ενός λόγου «αυτονομίας», ήδη από τη 

δεκαετία του 1990. Οι παραπάνω στρατηγικές εντείνονταν παράλληλα με τον 

αποκλεισμό του ρεύματος αυτού από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη συγκυρία των πολιτικών 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», διασυνοριακότητας και νεοφιλελευθερισμού. 

Κατ’ αντιστοιχία με όλους σχεδόν τους άλλους πολιτικούς συνομιλητές μου, έτσι 

και οι συνομιλητές από το πάλαι ποτέ ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» 

αυτοαναπαριστούνταν ως «ασυμβίβαστοι», «αμετακίνητοι» και «ρηξικέλευθοι».220 Αυτή η 

ρήξη και η κριτική προς θεσμούς και πρόσωπα παρέπεμπε σε δυο σταθερά σημεία 

αναφοράς: τα εθνικά ζητήματα, πρώτα από όλα το ζήτημα της Τουρκίας, και την 

αναπτυξιακή και πολιτική αναβάθμιση της περιφέρειας, πρώτα από όλα της Θράκης.  

Σε αντίθεση με τη δικιά τους συνεπή στάση, υπήρχαν πολλές άλλες περιπτώσεις 

πολιτικών που είχαν «μεταλλαχθεί». Είτε με χιούμορ, είτε με πιο αιχμηρές εκφράσεις, οι 

συνομιλητές επισήμαναν ότι διάφοροι παλιοί συνοδοιπόροι τους είχαν αλλάξει τη 

στάση τους και είχαν προσαρμοστεί στις νέες κυρίαρχες κομματικές πολιτικές, χάριν 

πολιτικής επιβίωσης. Γενικότερα, το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε υποστεί από το 1974 πολλές 

μεταλλάξεις. Ένας συνομιλητής τόνισε ότι «δεν αναγνώριζε» πλέον τους ανθρώπους με 

τους οποίους είχε πρωτοξεκινήσει κατά τη δεκαετία του 1970 μέχρι και την αποχώρησή 

                                                      

220 Ίσως όμως ταυτόχρονα, το ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» ήταν και αυτό που μετουσίωσε πολύ 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μια τέτοια ρήξη. 
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του την περίοδο 1998-1999. «Παλιοί σύντροφοι, οι οποίοι σήμερα δεν έχουν καμμία 

σχέση με εκείνες τις αρχές».221  

Συνομιλητές από αυτό το ρεύμα τόνισαν ότι η «συνέπεια», η «ανιδιοτέλεια» και η 

«τίμια στάση» ήταν βασικές αρχές της δράσης τους. Ταυτόχρονα, η δράση τους 

παρουσιαζόταν από τους ίδιους ως μια δράση διανοητική, παραγωγής ιδεών και 

οραμάτων, σε αντίθεση με τη βραχυπρόθεσμη διαχειριστικότητα και ιδιοτελή λογική των 

πολιτικών αντιπάλων τους, κατά κύριο λόγο των εκσυγχρονιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Οι αυτοαναπαραστάσεις της πνευματικότητας, της ηθικής ανωτερότητας και της 

εγκράτειας ερχόταν να επιβεβαιωθούν και με πρακτικές «επιδεικτικής ανιδιοτέλειας», 

όπως ήταν η συχνή χρήση της έννοιας του «δώρου». Τέτοια χρήση κατέγραψα στο 

Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών του 2006, στο Διδυμότειχο. Εκεί, ο Μιχάλης 

Χαραλαμπίδης επέμεινε στη χρήση, μέσω της επιτελεστικής αναφοράς της αλλά και της 

πρακτικής, της ιδιαίτερης συμβολικής πράξης του «δώρου». Ο ίδιος τόνισε την 

ανιδιοτελή συμβολή του στο καλό της Θράκης  τονίζοντας ότι «δώρο δικό μου η 

Εγνατία […] δεν ήταν του κομματισμού». Αντίστοιχα, τα συνέδρια, όπως και άλλες 

πρωτοβουλίες, ήταν «πνευματικά παιδιά» του. Μάλιστα, σημείωσε ότι ερχόμενος στο 

συνέδριο είχε θελήσει αντίστοιχα να κάνει ένα καινούργιο δώρο. «Θέλησα να σας κάνω 

ένα δώρο […] Το δώρο που σας κάνω έχει αξία, επενδυτική, οικονομική […] Το χαρίζω». 

Επρόκειτο για ένα παλιό ευρωπαϊκό χάρτη που απεικόνιζε μια περιοχή της Θράκης. 

Πράγματι, παρέδωσε δημόσια αυτό το δώρο σε τοπικούς δημάρχους. Αυτή η ιδιαίτερη 

                                                      

221 Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και ενώ κορυφωνόταν η ρήξη «Πολυκεντρικής Ελλάδας»-υπόλοιπου 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κριτική των «Πολυκεντρικών» στρεφόταν τόσο εναντίον της εθνικής ηγεσίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όσο 
και των τοπικών φορέων του, συνδυάζοντας τις καταγγελίες περί συγκεντρωτικού αθηναϊκού κράτους με τις 
ηθικά φορτισμένες κατηγορίες περί «νεοοθωμανοσύνης» και «ΠολυΝταβός» (εφ. Πρώτη 29/07/1998). 
Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα έντονη η κριτική απέναντι σε όσους θεωρούνταν ότι είχαν μετατοπίσει τη στάση τους 
έναντι της Τουρκίας. Τέτοια περίπτωση ήταν η επαναλαμβανόμενη δημόσια κριτική του «Πολυκεντρικού» 
βουλευτή Χ. Κηπουρού έναντι του νομάρχη Γ. Ντόλιου, ο οποίος θεωρούταν ότι προσχωρούσε σε άλλα 
ρεύματα σκέψης και πολιτικής εντός ΠΑ.ΣΟ.Κ. (εφ. Πρώτη 18/11/1998). Αντίστοιχα κριτικά ερωτήματα 
διατυπώθηκαν και με αφορμή την επίσκεψη του τούρκου πρέσβη στην Αλεξανδρούπολη και τη συνάντησή 
του με το δήμαρχο και το νομάρχη Έβρου. Η επίσκεψη του τούρκου πρέσβη στην Αλεξανδρούπολη, όπως 
την πληροφορήθηκα μέσα από τις σελίδες της τοπικής εφημερίδας Πρώτη, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα 
περίσταση. Αναδεικνύει τη μεταβατικότητα της περιόδου εκείνης, κατά την οποία οι υποχρεώσεις της «καθώς 
πρέπει» εθιμοτυπίας και του πρωτοκόλλου και η συμμόρφωση προς τις κεντρικές και κομματικές 
κατευθυντήριες συνυπήρχαν με την πολιτική παρακαταθήκη του ανταγωνιστικού εθνικισμού και τις 
αμφιταλαντεύσεις των τοπικών αιρετών αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία. Ο μέχρι πρότινος 
«Πολυκεντρικός» νομάρχης Έβρου Γ. Ντόλιος συναντήθηκε με τον τούρκο πρέσβη, χωρίς ωστόσο να κάνει 
λόγο για το προ λίγων ημερών ψήφισμα αλληλεγγύης στον Οτζαλάν που είχε εκδώσει το νομαρχιακό 
συμβούλιο. Λίγη ώρα αργότερα, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Λευτέρης Γιοφτσίδης, διάδοχος του 
μακαρίτη «Πολυκεντρικού» δημάρχου Ηλία Ευαγγελίδη συναντήθηκε επίσης με τον τούρκο πρέσβη. Πέρα από 
τις συνηθισμένες συνομιλίες περί προώθησης τουρισμού κ.α., η συνάντηση σημαδεύτηκε από την 
παρουσία μιας αφίσας στο δημαρχείο, η οποία αναφερόταν στον τουρκικό ρατσισμό και την ποντιακή 
γενοκτονία. Η παρουσία της αφίσας αυτής προκάλεσε αμηχανία. Στην επισήμανση ενός δημοσιογράφου, ο 
δήμαρχος Αλεξανδρούπολης τόνισε ότι «η Ιστορία δεν παραγράφεται», ενώ ο Τούρκος Πρέσβης απάντησε 
ότι «πρέπει να μάθουμε την Ιστορία, αλλά δε μπορούμε να ζήσουμε μ’ αυτήν». Κατόπιν της συνάντησης, 
ένας ανώνυμος αρθρογράφος στην τοπική εφημερίδα σημείωνε με χιούμορ ότι «η αφίσα βέβαια είναι από 
την εποχή Ευαγγελίδη, κι αν την είχαν πάρει χαμπάρι κάτι σαΐνια [ενν. τους όψιμους εκσυγχρονιστές] που 
κυκλοφορούν στο Δημαρχείο, θα την είχαν βγάλει» (εφ. Πρώτη 02/12/1998). 
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πράξη,222 όπως μπόρεσα να καταλάβω στη συνέχεια, ήταν σε αντιστοιχία με τη 

γενικότερη προσπάθεια συγκρότησης της δράσης του συγκεκριμένου ρεύματος με 

όρους «ανιδιοτέλειας», «πνευματικότητας» και «δημόσιας προσφοράς».223  

Αυτό το πρόσφατο παράδειγμα δεν ήταν αποκομμένο από τις δημόσιες 

πρακτικές που είχαν προτάξει οι φορείς αυτού του ρεύματος σε όλη τη διάρκεια των 

ανταγωνισμών ήδη από τη δεκαετία του 1990. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

γύρω από το οποίο συγκροτήθηκαν δημόσια τέτοιες στρατηγικές 

αυτοαναπαράστασης ήταν η διαμάχη με αφορμή τα σχέδια κατασκευής της πρότυπης 

πόλης της Ρωμανίας. Μέσα από την έρευνα σε έντυπες πηγές, και κατά κύριο λόγο 

στο αρχείο της εβδομαδιαίας εφημερίδας Πρώτη,224 μπόρεσα να καταγράψω την 

πορεία αυτής της αντιπαράθεσης κατά την περίοδο 1998-1999.  

Το ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» προωθούσε την κατασκευή της 

«Ρωμανίας», μιας πρότυπης πόλης που θα στέγαζε χιλιάδες πόντιων νεοπροσφύγων 

από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Στη σύλληψή της αποτυπωνόταν οι γενικότεροι 

προσανατολισμοί αυτού του πολιτικού ρεύματος, όπως ήταν η αποκέντρωση, η 

περιβαλλοντική αναβάθμιση, η περιφερειακή οικονομία αλλά και η στρατευμένη εθνική 

πολιτική απέναντι στην επεκτατικότητα της Τουρκίας. Εξάλλου, η ίδρυση μιας ποντιακής 

πόλης στη Θράκη είχε σαφείς εθνικές προεκτάσεις, καθώς ενσωμάτωνε τόσο τις 

πολιτικές πληθυσμιακής αναβάθμισης της περιοχής (Voutira 2004: 535, 536, 540), όσο 

και τη θεωρούμενη «εθνική ευαισθησία» του ποντιακού πληθυσμού. Το σχέδιο της 

Ρωμανίας είχε προωθηθεί και σε κεντρικό επίπεδο και είχε βρει υποστήριξη από 

αρκετούς βουλευτές.  

Ωστόσο, στην πορεία προέκυψε και ένα ανταγωνιστικό σχέδιο, αυτό της 

«Τεχνούπολης». Αυτό το σχέδιο προωθήθηκε από τοπικούς εκσυγχρονιστές του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., που συγκροτούσαν τη δράση τους με βάση συγκεκριμένα σημεία 

αναφοράς, δηλαδή την ελεύθερη αγορά, τη διασυνοριακότητα, τον «εκσυγχρονισμό» 

και τη Δύση. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν και κάποιοι τεχνοκράτες,  πανεπιστημιακοί 

και επιχειρηματίες. Αυτό το σχέδιο παρέπεμπε σε πρότυπες ξένες τεχνουπόλεις που 

συνδύαζαν ένα μεγάλο και επιστημονικά καταρτισμένο πληθυσμό που απασχολούταν 

                                                      

222 Αντίστοιχο δώρο, δηλαδή ένα χάρτη του 1600 όπου η Θράκη καταγραφόταν ως «Ρωμανία», έκανε ο 
Μιχάλης Χαραλαμπίδης στους δημάρχους Μαρώνειας και Σαπών το 2005, με αφορμή τη σύναξη των 
υποστηρικτών του σχεδίου της πόλης Ρωμανία στην εκεί εκκλησία του Αγίου Ευγενίου. Στο συγκεκριμένο 
άρθρο της εφημερίδας Αντιφωνητής, ο Μ. Χαραλαμπίδης ονομαζόταν «ονείραρχος» (εφ. Αντιφωνητής 
29/06/2005). 
223 Σε μια συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης προλογιζόταν ακριβώς ως ένας 
πολιτικός που είχε έντονες διαφωνίες με τον Α. Παπανδρέου, «παρά ταύτα, ο Ανδρέας τον εκτιμούσε 
ιδιαίτερα, για την ανιδιοτέλειά του» (Χαραλαμπίδης 2000: 35). 
224 Η εφημερίδα αυτή δεν εκδίδεται πλέον. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συντελεστές της εφημερίδας Πολίτης της 
Θράκης για την ευγενική παραχώρηση αυτού του αρχείου. 
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σε επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και μια υψηλή τεχνολογική 

υποδομή και την άμεση σύνδεση με τη διεθνή αγορά και τον επιχειρηματικό κόσμο.225 

Οι συντελεστές της Τεχνούπολης επικαλούνταν ως διαφοροποιητικό στοιχείο την 

αποσύνδεση αυτής της πρωτοβουλίας από τον κρατικό παρεμβατισμό και την 

ιδιαίτερη συσχέτισή της με τις νέες μορφές οικονομικής δράσης (εφ. Πρώτη 

21/04/1999). Παράλληλα, προσπαθούσαν να καταδείξουν ότι η πρότασή τους 

συγκέντρωνε το ενδιαφέρον και ιδιωτικών φορέων από την Αθήνα, όπως του 

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (εφ. Πρώτη 16/12/1998). Επιπρόσθετα, ένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Τεχνούπολη, αν και επικαλούμενη λόγους 

εθνικής αναγκαιότητας και αναπτυξιακού ανταγωνισμού με την τουρκική Θράκη, 

ενσωμάτωνε στους στόχους της και την οικονομική σύνδεση με το χώρο της Τουρκίας 

και την υπέρβαση των μέχρι πρότινος στεγανών ανατολικών συνόρων (βλ. εφ. Πρώτη 

01/12/1999). Η πρόταση της Τεχνούπολης διαμορφώθηκε σταδιακά ως ένα σχέδιο 

καθαρά ανταγωνιστικό προς αυτό της Ρωμανίας. Ενδεικτικά, η προτεινόμενη 

τοποθεσία περιλάμβανε και μέρος από τη σχεδιαζόμενη έκταση της Ρωμανίας (εφ. 

Πρώτη 23/12/1998).226  

Ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι η συσχέτιση εκ μέρους των Πολυκεντρικών 

των φορέων της Τεχνούπολης με «ανιδιοτελείς» και «ανήθικες» πρακτικές. Μέσα από τις 

έντυπες πηγές, προκύπτει ότι ένας βασικός τρόπος με τον οποίο  οι φορείς τους 

ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» συγκρότησαν την αντιπαράθεσή τους προς 

του τοπικούς εκσυγχρονιστές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τους τεχνοκράτες της Τεχνούπολης ήταν 

ακριβώς η διχοτομική ταξινόμηση μεταξύ «ιδιοτελών» και «ανιδιοτελών». Μάλιστα, η 

επιχειρηματική προοπτική που είχε δοθεί από τους ίδιους τους συντελεστές της 

Τεχνούπολης στο όλο εγχείρημα ήταν ένα στοιχείο που χρησίμευε για την καταγγελία 

των «ανιδιοτελών» κινήτρων τους. Σύμφωνα με τους Πολυκεντρικούς, η Τεχνούπολη 

ήταν ένα «ανήθικο σενάριο» (εφ. Πρώτη 16/09/1998). Ο Χ. Κηπουρός τόνισε ότι «πολλοί 

κάνανε λεφτά με τη Θράκη. Να μην κάνουν και άλλοι». Ο νομάρχης Έβρου φάνηκε 

τελικά να παίρνει θέση υπέρ της Ρωμανίας, σημειώνοντας ότι ο επικεφαλής 

τεχνοκράτης της Τεχνούπολης «είναι εντελώς αφερέγγυος γιατί θα πάρει χρήματα από 

αυτήν την ιστορία». Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι τελευταίοι που θα μπορούσαν 

                                                      

225 Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και τα δυο σχέδια συνιστούσαν δυο διαφορετικές και ανταγωνιζόμενες 
τοπικές –φαντασιακές- εκφορές της «παγκοσμιοποίησης». 
226 Ένας από τους τεχνοκράτες συντελεστές της Τεχνούπολης άσκησε έντονη κριτική προς τη Ρωμανία, 
υποστηρίζοντας ότι θα αποτελούσε μια προβληματική πόλη φάντασμα με έγκλειστους κατοίκους. Επίσης 
απευθύνθηκε προς το τοπικό Δ.Π.Θ. ζητώντας να μην ιδρυθούν στο μέλλον πανεπιστημιακά τμήματα στη 
Ρωμανία, αλλά στην Τεχνούπολη. Αυτή η έντονη κριτική, αλλά κυρίως οι θεωρούμενοι αλαζονικοί και 
προσβλητικοί χαρακτηρισμοί του για το ελληνικό κράτος, τους θρακιώτες πολιτικούς και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, προκάλεσαν άσχημες εντυπώσεις στην τοπική κοινωνία. Οι συντελεστές της Τεχνούπολης 
προέβησαν στη συνέχεια σε απολογητικές διευκρινίσεις (εφ. Πρώτη 16/12/1998, 23/12/1998, 30/12/1998). 
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να κατανοήσουν την ιστορική σημασία της Ρωμανίας ήταν «οι αργυρώνητοι» (εφ. 

Πρώτη 23/12/1998).227 

Η Τεχνούπολη παρουσιαζόταν από τους πολέμιούς της σαν μια πρωτοβουλία με 

«κερδοσκοπικό» χαρακτήρα. Αντίθετα, διοργανώθηκε από τους υποστηρικτές της 

Ρωμανίας μια δημόσια προσπάθεια συγκέντρωσης πόρων σε μια βάση πρόσκλησης 

προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες να «δωρίσουν» χρήματα υπέρ του σκοπού αυτού 

(εφ. Πρώτη 06/01/1999). Μάλιστα, οι τότε εργασίες στη Ρωμανία επικεντρωνόταν στην 

οικοδόμηση μιας εκκλησίας, του ναού του Αγίου Ευγενίου. Η οικονομική βοήθεια προς 

τη Ρωμανία γινόταν έτσι ένα είδος δωρεάς με εθνικό αλλά και θρησκευτικό χαρακτήρα 

που παρέπεμπε στον «κύκλο μακροπρόθεσμων ανταλλαγών» ή αλλιώς «οικονομία 

των καλών προθέσεων» (Parry και Bloch 1989, Bourdieu 2000β).228 

Από την άλλη, η κριτική των συντελεστών της Τεχνούπολης επικεντρωνόταν 

ακριβώς στην κατάδειξη της «ανορθολογικότητας» των υποστηρικτών της Ρωμανίας. 

Σε διάφορες παρεμβάσεις τους χαρακτήριζαν τη δράση των υποστηρικτών της 

Ρωμανίας ως «γραφική συμπεριφορά», τους ίδιους ως «μια φανατική ομάδα που δε 

δέχεται τη λογική» και αργότερα, εν μέσω της δημιουργίας της Δ.Π.Ε., «περιθωριακούς» 

(εφ. Πρώτη 16/09/1998, 16/12/1998, 06/10/1999).229 Αυτή η κριτική αναπαρήγαγε την 

αναπαράσταση των νέων πολιτικών «επιχειρηματικότητας», «αγοραιοποίησης» και 

διασυνοριακότητας ως κατεξοχήν ορθολογισμού, σε αντίθεση με τη θεωρούμενη 

οπισθοδρομικότητα και τον παράλογο συναισθηματισμό των πολέμιων αυτών των 

πολιτικών. Η χρήση της «λογικής», ως έννοιας προσαρμοσμένης στην κυρίαρχη 

νεοφιλελεύθερη οικονομική λογική και τους κυρίαρχους συσχετισμούς εξουσίας 

στόχευε να αναδείξει τα λογικά σφάλματα των πολιτικών αντιπάλων και κυρίως το 

αίτημα εθνικού πολιτικού ελέγχου της σύγχρονης οικονομίας. Ο «κερδοσκοπικός» 

                                                      

227 Την ίδια περίοδο ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης κατήγγειλε με αντίστοιχο τρόπο τις ιδιοτελείς στρατηγικές, εντός 
μάλιστα των κομμάτων, σημειώνοντας ότι «ένα κόμμα αποτελείται από αυτούς που έχουν ιδανικά, από 
αυτούς που αποσκοπούν σε υλικές απολαβές και τους καριερίστες» (Χαραλαμπίδης στην εφ. Πρώτη 
02/12/1998). 
228 Οι αναπαραστάσεις της ανιδιοτέλειας και της πνευματικότητας διέτρεχαν το λόγο του ρεύματος της 
«Πολυκεντρικής Ελλάδας», ειδικά κατά την περίοδο αποχώρησης από το εκσυγχρονιστικό πλέον ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η 
σχέση αυτού του ρεύματος με τους πολίτες αλλά και τις οικονομικές αναγκαιότητες παραπέμπονταν στο 
πεδίο των καλών προθέσεων, των δωρεών και της αντι-υλικής ρητορικής. Σε μια συνέντευξή του σε αθηναϊκή 
εφημερίδα το 1999 ο Μ. Χαραλαμπίδης έκανε ξεκάθαρη αυτή τη διάκριση. «Ερώτηση: Λέγεται ότι για να 
κάνεις ένα κόμμα χρειάζονται χρήματα. Πού θα βρείτε; Απάντηση [του Μ. Χαραλαμπίδη]: Αυτή είναι η 
παθολογία. Εμφανίστηκε τη δεκαετία του ’80, όταν τα πολιτικά κόμματα και πρόσωπα άρχισαν να καλύπτουν 
τη φτώχεια τους σε ιδέες με τον πλούτο των χρημάτων. Οι πρώτοι διδάξαντες βρίσκονται εν ζωή. Εμείς 
είμαστε πλούσιοι σε ιδέες, σχέδιο. Να είστε σίγουροι ότι τελικά θα νικήσουν οι ιδέες. Εμάς θα μας δώσουν 
λεφτά οι πολίτες, ο λαός. Το κάνουν ήδη» (Χαραλαμπίδης 2000: 46). 
229 Οι αιτιάσεις περί «τρέλας» ή «γραφικότητας» δεν περιορίζονταν μόνο στην περίπτωση των 
«Πολυκεντρικών», αλλά φάνηκαν να απευθύνονται και σε άλλους φορείς ανταγωνιστικού εθνικιστικού λόγου, 
όπως για παράδειγμα σε μέλη συλλόγων στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών, κ.α. Η κατανομή των «λογικών» 
και των «τρελών» στην τοπική δημόσια σφαίρα σε μεγάλο βαθμό απηχούσε διαφορετικές τοποθετήσεις στα 
θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η ψυχιατρικοποίηση του ανταγωνιστικού εθνικισμού εκ μέρους των εθνικών ελίτ 
ήταν ένα πάγιο χαρακτηριστικό των πολιτικών ανταγωνισμών κατά τη δεκαετία του 1990, όπως φαίνεται και 
μέσα από την περιγραφή του Άκη Γαβριηλίδη (2002). 
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χαρακτήρας της Τεχνούπολης αποτελούσε μάλιστα ένα επιπλέον στοιχείο 

επιβεβαίωσης του «ορθολογικού» χαρακτήρα αυτής της κίνησης.230  

Η αντιπαράθεση για το ζήτημα των δυο πόλεων αναδεικνύει τις διαφορές στον 

τρόπο που τα ανταγωνιστικά δίκτυα άρθρωναν το λόγο και τις προσδοκίες τους για το 

χώρο της Θράκης. Οι εκσυγχρονιστές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόνιζαν την προσήλωσή τους στις 

νέες συνθήκες του οικονομικού «ρεαλισμού», όπως ήταν η «ελεύθερη αγορά» και η 

«επιχειρηματικότητα». Παρέπεμπαν στη λογική της ελεύθερης οικονομίας ως συνολικής 

κοινωνικής κινητήριας δύναμης. Κατ’ επέκταση, οι συντελεστές της Τεχνούπολης δε 

δίσταζαν να τονίσουν ότι η επιδίωξη του ιδιωτικού οικονομικού κέρδους δε μπορούσε 

παρά να είναι μακροπρόθεσμα θετική, ανεξάρτητα από τη συσχέτισή της με τα εθνικά 

ζητήματα. Οι υπέρμαχοι της Ρωμανίας αντίθετα συγκροτούσαν το λόγο και τα σχέδια 

τους με βάση αναγκαιότητες που προέκυπταν από την αναπαράσταση μιας 

συνεχιζόμενης ανταγωνιστικής σχέσης «μηδενικού αθροίσματος» μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας, όπου η Θράκη κατείχε ένα κομβικό ρόλο. Με άλλα λόγια, ο εθνικός κρατικός 

έλεγχος της οικονομικής διαδικασίας ήταν μια θεματική που διέτρεχε αυτή την 

αντιπαράθεση. Η κάθε παράταξη φαινόταν να έχει μια διαφορετική σχέση με την έννοια 

του «οικονομικού ρεαλισμού», όπως αυτή διαμορφωνόταν μέσα από διαφορετικά 

επίπεδα, δηλαδή τον τεχνοκρατικό λόγο των οικονομολόγων, την εθνική επικράτηση 

του εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., την υιοθέτηση αντίστοιχης πολιτικής εκ μέρους της 

αντιπολιτευόμενης Ν.Δ., τις πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και τις ιδέες της 

νεοφιλελεύθερης «παγκοσμιοποίησης». Οι συντελεστές της Τεχνούπολης 

αναγνωρίζονταν ως φορείς αυτών των υπερτοπικών συσχετισμών εξουσίας. Αντίθετα, 

η σχέση των «Πολυκεντρικών» με αυτά τα σύνολα ιδεών ήταν προβληματική. 

Η σταδιακή συμβολική συγκρότηση του ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» 

με όρους «χαρισματικότητας» και «ανιδιοτέλειας» φάνηκε να συνιστούν στοιχεία της 

υποδεέστερης θέσης του στο νέο ηγεμονικό πλαίσιο. Εξάλλου, σε μεγάλο βαθμό, τα 

μέλη αυτού του ρεύματος επιχειρούσαν από παλιά να προσδώσουν στο λόγο και τη 

δράση τους μια «πολιτική» όσο και «επιστημονική» -θετικιστική και κανονιστική- 

                                                      

230 Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρέμβαση ενός τοπικού φιλελεύθερου στελέχους της Ν.Δ., του Σ. Κελέτση. 
Ο ίδιος έσπευσε να υποστηρίξει την πρωτοβουλία της Τεχνούπολης, επικαλούμενος καταρχάς τις ριζικές 
αλλαγές στις μετα-βιομηχανικές κοινωνίες, την «παγκοσμιοποίηση», το μετασχηματισμό της παγκόσμιας 
οικονομίας, τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες και την τεχνολογική επανάσταση του διαδικτύου. Αυτές οι 
ραγδαίες αλλαγές απαιτούσαν από τη Θράκη και τους κατοίκους της να προσαρμοστούν. Η φιλόδοξη 
Τεχνούπολη αποτελούσε ακριβώς μια τέτοια προσπάθεια προσαρμογής. Δυστυχώς, σύμφωνα με τον ίδιο, 
κάποιοι τοπικοί πολιτικοί αντιδρούσαν σε αυτήν την ιδέα, ίσως «γιατί είναι αμετανόητα προσκολλημένοι στις 
ιδεοληψίες του παρελθόντος» ή «από έναν υπέρμετρο εγωισμό». Ταυτόχρονα, η «αγοραία» και 
«κερδοσκοπική» λογική της Τεχνούπολης δεν ήταν κατακριτέα, αντίθετα μάλιστα, φαινόταν να αναπληρώνει 
τα προβλήματα της κρατικής πολιτικής. «Υπάρχει και ένα «δυνατό» επιχείρημα από μέρους [των υπέρμαχων 
της Ρωμανίας]: οι εμπνευστές της Τεχνούπολης προσδοκούν σε οικονομικά κέρδη […] Ακόμα όμως και αν 
είναι έτσι αυτό δεν αναιρεί τα οφέλη για την περιοχή. Και στο κάτω κάτω αν το κράτος δε μπορεί να αναλάβει 
μια τέτοιου μεγέθους πρωτοβουλία γιατί να την αρνηθούμε σε μια ομάδα ιδιωτών;» (εφ. Πρώτη 13/01/1999). 
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ενοποιητική διάσταση, όπως ανέφερε ένας συνομιλητής. Η «Πολυκεντρική Ελλάδα» δε 

στόχευε στην αναγνώρισή της ως ένα ρομαντικό εθνικιστικό κίνημα. Αντίθετα, η 

ενασχόλησή των μελών της με αναπτυξιακά και οικονομικά ζητήματα ήταν ιδιαίτερα 

εμφανής. Μάλιστα, σε διάφορες περιστάσεις μπορούσε κανείς να κατανοήσει τη 

θετικιστική και επιστημονική διάσταση που ήθελαν να λαμβάνει ο πολιτικός τους λόγος. 

Στη συγκυρία των νέων πολιτικών και οικονομικών αλλαγών στην Ανατολική Ευρώπη, 

η «Πολυκεντρική Ελλάδα» προσπάθησε να προσαρμοστεί στο νέο φαινομενικά 

αναντίρρητο «οικονομικό ρεαλισμό» και ενσωμάτωσε στον πολιτικό της λόγο τις νέες 

αναπαραστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, δηλαδή τη νέα γεωπολιτική, την 

ελεύθερη αγορά, την «παγκοσμιοποίηση». Ωστόσο, ήταν εμφανές εξαρχής ότι η 

πρόταση νέων διεθνών μεταφορικών και οικονομικών δικτύων που πρότεινε η 

«Πολυκεντρική Ελλάδα» απέκλειε ξεκάθαρα την Τουρκία. Η οικονομική λογική της 

«Πολυκεντρικής Ελλάδας» σταματούσε στην Τουρκία. Τα σχέδια για τον Αγωγό 

Μπουργκάζ-Αλεξανδρούπολης, για την κάθετη οδική σύνδεση Θράκης-Ανατολικής 

Ευρώπης ή και για τη σύνδεση Ιταλίας, Ελλάδας και Μ. Ανατολής μέσω Ηγουμενίτσας 

και Βόλου αναδείκνυαν αυτή τη σταθερή απόρριψη της επιχειρηματικής και διακρατικής 

οικονομικής συνεργασίας με την Τουρκία (εικόνες 13 και 14).231 Δηλαδή, στο βαθμό 

που σταδιακά επεκτεινόταν και συνολικοποιούταν το αίτημα διαφόρων ελίτ για 

πραγματικά ελεύθερα σύνορα, δηλαδή και ανατολικά, μέσω της οικονομικής 

σύνδεσης με την τουρκική αγορά, οι προτάσεις της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» 

κατέληγαν να κατατάσσονται στο πεδίο του «ονείρου» και του «πνεύματος», σε 

αναντιστοιχία με τις απαιτήσεις της «πραγματικότητας» και της «ύλης». 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ολοένα και  συχνότερη χρήση στρατηγικών 

«αυτονομίας» εκ μέρους των Πολυκεντρικών συμβάδιζε με την ολοένα και μεγαλύτερη 

διάστασή τους από τις καινούργιες υλικές συνθήκες. Αυτές οι υλικές συνθήκες και 

προσδοκίες περιλάμβαναν τόσο τη σχέση με τα δίκτυα κατανομής χρημάτων και 

πόρων από την Αθήνα ή τις Βρυξέλλες, όσο και με τη γενικότερη αντίληψη οικονομικού 

ρεαλισμού που παραγόταν υπερτοπικά, ειδικά μέσα από τις παρεμβάσεις τεχνοκρατών 

και εκπροσώπων του κεφαλαίου. Η αναγνώριση των Πολυκεντρικών ως «ανθρώπων 

του πνεύματος» σήμαινε ταυτόχρονα τη διάστασή τους από τον κόσμο των υλικών 

δυνατοτήτων. Αυτή η πρόσληψη των Πολυκεντρικών ως σεβαστών μεν, 

μονοδιάστατων δε, «ανθρώπων του πνεύματος» αναδείχθηκε σε ένα δημοσίευμα 

τοπικής εφημερίδας, όπου ο ανώνυμος αρθρογράφος παραπολιτικών σχολίων 

                                                      

231 Ακόμα και η παρουσίαση, η σύλληψη και η απεικόνιση σε χάρτες της Εγνατίας οδού, ενός μακροχρόνιου 
αιτήματος οδικής σύνδεσης του βορειοελλαδικού χώρου, γινόταν με τρόπο που υποβάθμιζε το γεγονός ότι 
αυτός ο αυτοκινητόδρομος θα αποτελούσε μια βασική οδό σύνδεσης δυτικής Ευρώπης, Ελλάδας και 
Τουρκίας. 
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κάλεσε το Μιχάλη Χαραλαμπίδη να μιλήσει για μια σειρά ζητημάτων που ξέφευγαν από 

τα καθιερωμένα εθνικά ζητήματα.  

«Άρα, αγαπητέ Μιχάλη, χρειάζεται να μιλήσεις και για άλλα πράγματα αναλυτικά. 

Ποια είναι η θέση της Ελλάδας και ποια πρέπει να είναι στην Ενωμένη Ευρώπη, στο 

ΝΑΤΟ, στην παγκόσμια οικονομία. Μόνο τα ελληνοτουρκικά δε φτάνουν. Εκτός από το 

θυμικό υπάρχει και το στομάχι» (εφ. Πρώτη 07/04/1999).  

Αν ο ανταγωνιστικός εθνικισμός έναντι της Τουρκίας ήταν ένα ζήτημα «θυμικού», 

η ελληνοτουρκική συνεργασία και η οικονομική δυναμική της ήταν ζητήματα υλικής 

ικανοποίησης και ρεαλισμού.232 

Η πορεία της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» κατέδειξε τη διαφοροποιημένη δυναμική 

και αποτελεσματικότητα του λόγου «αυτονομίας». Αν στο χώρο των πολιτιστικών 

συλλόγων τέτοιες πρακτικές φάνηκαν ότι μπορεί να συνδυάζονται με βιώσιμες 

δημόσιες στρατηγικές, στην περίπτωση των πολιτικών δράσεων και του πολιτικού 

πραγματισμού δεν αρκούσε απλά η εμπρόθετη ιδεολογική και «ηθική» αντίσταση 

αυτών των παλιότερων πολιτικών ελίτ. Σε αντίθεση με τις ευέλικτες στρατηγικές 

«δισημίας» των νέων πολιτικών ελίτ, ο συνεπής αλλά μονοδιάστατος λόγος περί 

«αυτονομίας»  δε μπόρεσε να αποτελέσει κινητήρια πολιτική δύναμη, ανεξάρτητη από 

κατεστημένους εθνικούς πολιτικούς θεσμούς και από τον εκάστοτε προσανατολισμό 

του ελληνικού κεφαλαίου. 

B.3 Εθνικισμός και πολλαπλές ηγεμονίες 

Οι διαφορετικές εννοιολογήσεις των νέων υπερτοπικών πολιτικών ανέδειξαν την 

ιδιαίτερη διαπλοκή των τοπικών δημόσιων δράσεων με το ρευστό σύνολο ιδεών που 

σχετίζονται με το «Έθνος». Οι νέες συνθήκες δημόσιας δράσης και οι αντίστοιχες 

υπερτοπικές πολιτικές φαίνονταν να  προβληματίζουν συνολικά τα υποκείμενα στην 

τοπική δημόσια σφαίρα, και όχι μόνο τους άτεγκτους υπέρμαχους του αντιτουρκικού 

εθνικισμού, αλλά και πολλούς «ρεαλιστές» φορείς των νέων ιδεών. Σε αυτό ακριβώς το 

σημείο μπορεί κανείς να εντοπίσει τη σχέση σχετικής αναντιστοιχίας μεταξύ των εθνικά 

συγκροτημένων τοπικών habitus με τις νέες υπερτοπικές και υπερεθνικές συνθήκες 

                                                      

232 Το 1999 δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα Πρώτη ένα άρθρο ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του Δ. Μαυράκη, που έθετε την ιδέα δημιουργίας ενός ελληνοτουρκικού αγωγού πετρελαίου, στα 
πλαίσια σταθεροποίησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας και 
προσαρμογής στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως των Η.Π.Α. (εφ. Πρώτη 23/06/1999). Το 
άρθρο τιτλοφορούταν «Γιατί όχι ένας ελληνοτουρκικός αγωγός πετρελαίου;». Αναδείκνυε, όπως και πολλά 
άλλα δημόσια κείμενα και παρεμβάσεις της εποχής, τη σταδιακή μετατόπιση της πολιτικοοικονομικής 
φαντασίας ως προς το ζήτημα της Τουρκίας. Στο ερώτημα του τίτλου αυτού του άρθρου οι πολέμιοι της 
ελληνοτουρκικής προσέγγισης δεν είχαν παρά να αντιπροτείνουν μια αντιφατική, με βάση τους όρους της 
«ελεύθερης αγοράς», άρνηση. 
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δράσης. Πράγματι, οι παλιότερες αναπαραστάσεις των συνόρων, της εθνικής 

οικονομίας και κυρίως της Τουρκίας καλούνταν να επαναπροσδιοριστούν δημόσια. 

Δεδομένου ότι το νέο πλαίσιο δημόσιας δράσης υπαγόταν σε μια σειρά 

διαμεσολαβημένες αλλά παγκόσμιες πολιτικές και υλικές συνθήκες, ουσιαστικά τιθόταν 

το ζήτημα της σχέσης «τοπικού», «εθνικού» και «παγκόσμιου». Οι διαφορετικές 

στρατηγικές που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, όπως ο ρομαντικός 

εθνικισμός ή ο επιδεικτικός οικονομοκεντρισμός, θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως 

αυτοσχεδιασμοί μέσα σε ένα νέο πλαίσιο δράσης. Ο Arjun Appadurai έχει θέσει 

ακριβώς αυτό το ζήτημα της σχέσης habitus με ένα ρευστό και μεταβαλλόμενο 

παγκόσμιο πλαίσιο δράσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κοινωνικά υποκείμενα καλούνται 

να «αυτοσχεδιάσουν» και να διαπραγματευθούν τις νέες παγκόσμιες ροές ιδεών, 

καθώς οι τελευταίες αποτελούν μια πραγματική πρόκληση για τα ιστορικά 

συγκροτημένα habitus (Appadurai 2001: 98). 

Την ίδια στιγμή ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία να σχετικοποιήσουμε αυτή την 

αναντιστοιχία habitus και μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος. Πέρα από τις 

αλλαγές και τις ρήξεις, είναι χρήσιμο να γίνουν κατανοητές οι συνέχειες και οι σταθερές 

σχέσεις που διαπερνούσαν αυτή τη συγκυρία αλλαγών και που αντίστοιχα 

καθιστούσαν δυνατή την οικειοποίηση της. 

Η έννοια του «habitus» είναι ανοιχτή στην έννοια του αυτοσχεδιασμού και της 

πρωτότυπης δράσης, ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίσιο, όπως φαίνεται 

να είναι το σημερινό, από την άλλη όμως, ως ενσώματη συλλογική και ατομική 

ιστορία, φέρει το βάρος της παρελθοντικής διαμόρφωσης του κάθε κοινωνικού 

υποκειμένου, τόσο διαμέσου των σωματικών τρόπων, όσο και διαμέσου των δομών 

σκέψης και ταξινόμησης της κοινωνικής πραγματικότητας (Wacquant 2005α). Το 

habitus ουσιαστικά οριοθετεί τη σχετική αυτονομία των πρακτικών απέναντι στους 

εξωτερικούς προσδιορισμούς του άμεσου παρόντος. Αυτή η αυτονομία είναι η 

πρακτική επαναπόδοση του παρελθόντος που ως ένα βαθμό διασφαλίζει τη συνέχεια 

μέσα στην αλλαγή (Bourdieu στο Wacquant 2005α).233 

Τα τοπικά κοινωνικά υποκείμενα στον Έβρο διαπραγματεύτηκαν τη νέα υλική και 

συμβολική θέση τους με βάση αντιληπτικά σχήματα που αναδείκνυαν μια δεδομένη 

συγκρότηση του τοπικού habitus. Αυτή η συγκρότηση ήταν, μεταξύ άλλων, εθνική. Η 

αυτονομία του κοινωνικού υποκειμένου απέναντι στην εξωτερικότητα και την 

                                                      

233 Το habitus δεν είναι στατικό και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγή και αυτοτροποποιήσεις απέναντι σε 
καινοτόμες εξωτερικές δυνάμεις, όπως φαίνεται στην  περίπτωση της μετανάστευσης (Wacquant 2005α), ή 
και στην περίπτωση νέων παγκόσμιων πολιτικών. Βεβαίως, οι επαμφοτερίζουσες στάσεις, οι πρωτοτυπίες, οι 
δισταγμοί και οι υπαναχωρήσεις στη δράση των κοινωνικών υποκειμένων δεν αναιρούν το γεγονός ότι μια 
τέτοια αλλαγή εγγράφεται σε μακρόχρονες διαδικασίες (« dans la durée », Bayart 2004: 228). 
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παγκοσμιότητα των κοινωνικών συνθηκών, ή αλλιώς «η συνέχεια μέσα στην αλλαγή», 

επιτελούταν με βάση ένα φυσικοποιημένο και ενσώματο σημείο αναφοράς: την 

ιστορική πρακτική σχέση των τοπικών κοινωνικών υποκειμένων με την πραγματικότητα 

του ελληνικού εθνικισμού. 

Όπως σημειώνει ο Pierre Bourdieu, η επιστημονική ρήξη με την 

υποστασιοποιημένη εθνικιστική εκδοχή της κοινωνικής πραγματικότητας δε θα πρέπει 

να μας απομακρύνει από το γεγονός ότι το «Έθνος» είναι εγγεγραμμένο τόσο στα 

«πράγματα», δηλαδή στην οργάνωση και την υλική διάσταση της κοινωνίας, όσο και 

στο σώμα, υπό τη μορφή γούστων, προτιμήσεων, συμπαθειών ή αντιπαθειών 

(Bourdieu 1997: 260-261). Στις νεωτερικές εθνικές κοινωνίες, η «κοινή αίσθηση (sens 

commun)» είναι σε μεγάλο βαθμό εθνική (Bourdieu 1997: 142). Αντίστοιχα, ο Michael 

Billig σημειώνει τη σχέση φυσικοποίησης του «Έθνους» και habitus, δεδομένου ότι το 

τελευταίο ως «ενσώματη ιστορία» φέρει τις παρελθοντικές συνθήκες παραγωγής του 

(Billig 1995: 42).234  

Στην περίπτωση του Έβρου, η συμβολική συγκρότηση της δράσης των 

περισσότερων «προσαρμοσμένων» και «συμβιβασμένων» φορέων δημοσιότητας 

πραγματοποιείται και αυτή μέσα στο κοινά αποδεκτό πλαίσιο της εθνικής κοινότητας. Η 

επιδεικτική συσχέτιση με το νέο οικονομικό ρεαλισμό, με τις υπερτοπικές και τις 

υπερεθνικές πολιτικές δε σήμαινε μια ταυτόχρονη απόρριψη των ιδεών του εθνικισμού. 

Εξάλλου, η συνηθισμένη μομφή «πατριδοκάπηλοι» που απηύθυναν οι φορείς του νέου 

εθνικού αφηγήματος στους παραδοσιακούς πατριώτες στόχευε στο να υπενθυμίσει ότι 

η πατρίδα, το «Έθνος» και ο πατριωτισμός ήταν έννοιες κοινές και ρευστές.235 Οι νέες 

πολιτικές επικοινωνούσαν με την ηγεμονική λογική του «εθνικού καλού», της εθνικής 

κοινότητας και του «καλού του τόπου», στην παράδοση του ελληνικού εθνικισμού και 

των τοπικών εκδοχών του. 

Η συγκρότηση ποικίλων και αντικρουόμενων δημόσιων στρατηγικών, μπορεί να 

ιδωθεί συνολικότερα ως μια πολύπλευρη επιτέλεση της σχέσης των κοινωνικών 

υποκειμένων με τον ελληνικό εθνικισμό. Εξάλλου, ο εθνικισμός και η συζήτηση περί 

εθνικού καλού στη Θράκη είχε μια άμεση τοπική διάσταση, δεδομένης της συνοριακής 

και πολυεθνοτικής συνθήκης της περιοχής.236  

                                                      

234 Σύμφωνα με το Norbert Elias, «τα χαρακτηριστικά της συλλογικής εθνικής ταυτότητας – αυτό που 
ονομάζουμε «εθνικός χαρακτήρας» – είναι αγκιστρωμένα σταθερά στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου» 
(Elias στο Dorronsoro, Grojean και Hersant 2008). 
235 Αντίστοιχες μομφές και ειρωνική διάθεση αποτυπωνόταν και στις εκφράσεις που κατέγραψα κατά την 
επιτόπια έρευνα, όπως «πατριώτες του γλυκού νερού» και «υπερπατριώτες», ή ακόμα και στην συμβουλή των 
τοπικών πολιτικών ελίτ «να μην λένε κάποιοι ότι είναι πιο πατριώτες». 
236 Βεβαίως, οι ανταγωνισμοί για τον ορισμό του κυρίαρχου εθνικού αφηγήματος δεν υπερκαθόριζαν 
οποιαδήποτε πτυχή της τοπικής δημόσιας σφαίρας.  
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Ο εθνικισμός θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένα ευρύτερο αφήγημα, ανοικτό 

στη συσχέτισή του με την κάθε εκδοχή κοινωνικής δράσης. Είναι ένα «τοπικό 

φαινόμενο» (Τσιμπιρίδου 1995), αλλά ταυτόχρονα και ένα φαινόμενο ρευστό και μη 

παγιωμένο (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση). Η τοπική επιτέλεση του εθνικισμού έφερε τις 

πρακτικές ιδιότητες της δράσης των τοπικών υποκειμένων, ενσωματώνοντας τόσο την 

αποζήτηση της πνευματικότητας όσο και της υλικότητας, αλλά και παρέχοντας 

τρόπους για την ερμηνεία και την οικειοποίηση ενός «κόσμου που αλλάζει». Εξάλλου, η 

ρευστή και πρωτεϊκή μορφή του εθνικισμού με τις συχνές εναλλαγές, αντιφάσεις, 

κτλ.,237 καθιστούσε πραγματικά πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς σε κάθε περίπτωση, με 

απλά λογοκεντρικά κριτήρια, ποια ήταν τα εκάστοτε κανονιστικά πρότυπα και ποιες οι 

επιμέρους στρατηγικές. 

Η έρευνα πεδίου έδειξε ότι η συνεχής διαπραγμάτευση τόσο της υλικότητας, όσο 

και της πνευματικότητας, των συναισθημάτων, των εννοιών της «τιμής», της 

«αξιοπρέπειας» και της «αλληλεγγύης», γινόταν μέσα στα πλαίσια της εθνικιστικής 

κοσμολογίας. Οι πολυποίκιλες αντιλήψεις περί «Έθνους» καλούνταν να απαντήσουν με 

διαφορετικούς τρόπους και βαθμούς επιτυχίας τόσο στη συμβολική, όσο και στην 

υλική αναπαραγωγή της τοπικής κοινωνίας και του κάθε κοινωνικού υποκειμένου. Ο 

εθνικισμός συνέχιζε να αποτελεί ένα γενικευμένο τρόπο ηθικής συγκρότησης των 

τοπικών υποκειμενικοτήτων, αυτοαναπαράστασης της δράσης και της ύπαρξης του 

καθενός,238 που προσέφερε στα τοπικά κοινωνικά υποκείμενα αντιληπτικά σχήματα για 

να κατανοήσουν και να διαπραγματευτούν τη δυναμική της σχέσης «συμφέροντος» και 

«ηθικής», «ετερονομίας» και «αυτονομίας», κτλ. Ενδεχομένως μάλιστα, η συγκυρία της 

«παγκοσμιοποίησης» και η ένταση των υπερεθνικών πολιτικών έκαναν ακόμα πιο 

επίκαιρη αυτή την ανάγκη διαπραγμάτευσης των όποιων αλλαγών με όρους εθνικούς. 

Όπως σημειώνει ο Akhil Gupta, ξαναπιάνοντας την ορολογία του Raymond Williams 

(Williams 1994), οι «πολιτικές ταυτότητας» υπερεθνικών θεσμών όπως είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, «αναδεικνύουν με έντονο τρόπο (throw into sharp relief) τις δομές 

αίσθησης που συνοψίζονται με τον όρο εθνικισμός (that go under the name of 

nationalism)» (Gupta 2003: 332). 

Ως ένα βαθμό, μπορούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα του τοπικού εθνικισμού 

ως βάση ανάλυσης για την κατανόηση των συνολικότερων αλλαγών στην τοπική 

                                                      

237 Ο Παντελής Λέκκας την ονομάζει πλαστικότητα μορφής (Λέκκας 2006: 207). 
238 Άλλωστε, το habitus, όπως σημειώνει ο Pierre Bourdieu, δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα «εγωϊστικό και 
απομονωμένο υποκείμενο». Αντίθετα, πρόκειται παράλληλα και για τον «τόπο» της αλληλεγγύης, της πίστης 
και της αίσθησης της συλλογικότητας -τοπικής, ταξικής, εθνοτικής, εθνικής (Bourdieu 1997: 209). Αυτή η 
αλληλεγγύη και η πίστη των habitus φέρει εθνικές παραμέτρους. Η εθνική συγκρότηση των habitus 
αναδεικνύεται από την ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση της ρητορείας περί «αυτοθυσίας», «εθνικής 
προδοσίας ή ηρωϊσμού», κτλ. (Kantorowizc 1951, επίσης Λέκκας 2006, Νιτσιάκος 2010: 28) 
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δημόσια σφαίρα. Μέσα στην πορεία των χρόνων, φάνηκε ότι οποιαδήποτε συζήτηση 

και αντιπαράθεση για το καλό του Έβρου και της Θράκης δε θα μπορούσε να γίνει έξω 

από το πλαίσιο της συζήτησης περί εθνικής στρατηγικής και εθνικού 

προσανατολισμού. Στην περίπτωση του Έβρου, μια «μετωνυμική» προσέγγιση τοπικού 

εθνικισμού και τοπικής δημόσιας σφαίρας είναι χρήσιμη στο βαθμό που η μελέτη της 

παραγωγής της κυρίαρχου εθνικιστικού αφηγήματος είναι ταυτόχρονα και μια μελέτη 

της παραγωγής της ηγεμονίας και συγκεκριμένων ιεραρχικών και ταξικών σχέσεων 

εντός της τοπικής κοινωνίας. 

Η ρευστότητα του εθνικισμού και η πολιτική και ταξική του διάσταση, μας 

οδηγούν στο να προσεγγίσουμε τη σχέση των τοπικών κοινωνικών υποκειμένων με τον 

εθνικισμό ως μια ηγεμονική σχέση. Ο εθνικισμός φαίνεται να αποτελεί μια κατεξοχήν 

ηγεμονική συνθήκη στις νεωτερικές κοινωνίες.239 Όπως σημειώνει ο Akhil Gupta, χωρίς 

να είναι πάντα  η μοναδική ή κυρίαρχη συνθήκη, ο εθνικισμός και το «Έθνος» 

συνιστούν μια βασική συνθήκη ηγεμονικής συγκρότησης της κοινωνικής δράσης και 

του «ανήκειν», όπως αυτό φαίνεται από την αντίληψη του φυσικού χώρου ως 

κατεξοχήν εθνικού χώρου (Gupta 2003: 332). 

Επιπρόσθετα, η σχέση εθνικισμού και ηγεμονίας γίνεται ακόμα πιο επίκαιρη και 

δυναμική στην περίπτωση μιας μεθοριακής περιοχής όπως ο Έβρος. Αυτή η περιοχή 

οριοθετήθηκε ως απομακρυσμένο σύνορο του ελληνικού κράτους πριν από περίπου 

100 χρόνια. Τουλάχιστον για τα τελευταία 50 χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς του 

ελληνικού εθνικισμού, ειδικά μέσα στο πλαίσιο των σύνθετων ελληνοτουρκικών 

σχέσεων. Η γεωγραφική θέση του Έβρου και η πολυεθνοτική σύνθεση της ευρύτερης 

Θράκης συνεπαγόταν για τους κατοίκους του Έβρου μια ιδιαίτερη πρακτική και 

εμπειρική σχέση με τον ελληνικό εθνικισμό αλλά και τους «εθνικούς γείτονες», όπως 

αυτό αναδεικνύεται από τις ιστορίες ζωής των τοπικών υποκειμένων (Κάβουρας 1999, 

Αυδίκος 2007). Στη δεκαετία του 1990, «[ο]ι περισσότεροι άνθρωποι του Έβρου τονίζουν 

τη συνείδηση του κινδύνου που έχουν απέναντι στην εξωτερική επιβολή από γειτονικές 

χώρες. Η συνείδηση αυτή φαίνεται ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την 

προσπάθεια όλων των κατοίκων της περιοχής να τονίσουν ουσιαστικά και συμβολικά 

την πίστη τους στα σύμβολα και τα όρια της εθνικής επικράτειας» (Χτούρης 1999: 78). 

Με αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να δούμε την ιδιαίτερη ηγεμονική λειτουργία του 

εθνικισμού σε ένα τέτοιο τοπικό επίπεδο.  

                                                      

239 Ο Παντελή Λέκκας αναφέρεται στον εθνικισμό ως «ένα μοναδικό ιδεολογικό φαινόμενο, αφού οι βασικοί 
του όροι θεωρούνται λίγο πολύ φυσικοί και αυτονόητοι» (Λέκκας 2006: 3). Επιπλέον, «οι εθνικιστικές αξίες 
αποτελούν αναγκαίους όρους τους οποίους η σύγχρονη πολιτική πράξη επικαλείται, άλλοτε άμεσα και 
άλλοτε έμμεσα, για να αυτοδικαιωθεί, όποιοι κι αν είναι οι επιμέρους στόχοι της» (Λέκκας 2006: 2). 
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Παρακάτω, θα προσπαθήσω να αναδείξω μια σειρά από παραμέτρους 

ηγεμονίας που ενυπάρχουν στην τοπική σχέση με τον ελληνικό εθνικισμό.  

Στο πρώτο υποκεφάλαιο, θα αναφερθώ στην ταξικότητα του τοπικού εθνικισμού, 

μέσα από το παράδειγμα των τοπικών επιχειρηματιών. Η ιδιαίτερη θέση των 

επιχειρηματιών στην τοπική δημόσια σφαίρα αναδεικνύει την κεντρικότητα της 

υλικότητας και της ταξικής ιεραρχίας στη διαχείριση του ηγεμονικού εθνικιστικού 

αφηγήματος.  

Στο δεύτερο και πολύ πιο εκτενές υποκεφάλαιο, θα επικεντρωθώ στη σχέση 

εθνικισμού, κεντρικού εθνικού κράτους και τοπικών δρώντων υποκειμένων. Φαίνεται ότι 

η συγκρότηση habitus στον Έβρο και τη Θράκη αφορά και σε μια ιδιαίτερη ηγεμονική 

σχέση κράτους και μεθοριακών πολιτών. Η πρακτική σχέση των τοπικών κοινωνικών 

υποκειμένων προς τον ελληνικό εθνικισμό αλληλοτροφοδοτείται και είναι 

προσαρμοσμένη σε μια αντίστοιχη πρακτική σχέση προς το ελληνικό κράτος. Το 

τελευταίο υφίσταται ως νόμιμος και φυσικοποιημένος διαχειριστής των αντιληπτικών 

σχημάτων περί «Έθνους», Θράκης, Ευρώπης, «πατριωτισμού» και «ρεαλισμού». Η 

έκβαση των τοπικών ανταγωνισμών όπως και η τελική ομαλοποίηση  αυτών των 

ανταγωνισμών δε μπορεί να αποκοπεί από τη διαρκή παρουσία του κεντρικού 

κράτους και των τοπικών εκπροσώπων του, εν προκειμένω των τοπικών πολιτικών.240 

Εξάλλου, οι κρατικές πολιτικές αποτελούν ένα απτό πρότυπο για την τοπική διαχείριση 

του εθνικισμού, ένα πρότυπο ανοιχτό προς μίμηση και αναπαραγωγή εκ μέρους τόσο 

των δρώντων υποκειμένων στη δημόσια σφαίρα, όσο και των λεγόμενων «απλών 

πολιτών». Σε μια αντίστροφη λογική, οι τοπικές εναλλαγές του εθνικισμού, με 

χαρακτηριστικότερη περίπτωση το διπλό λόγο της τοπικής εξουσίας, μας κάνουν να 

αναλογιστούμε τις αντίστοιχες πρακτικές του εθνικού κράτους μέσα σε ένα 

μεταβαλλόμενο και πολυεπίπεδο πλέγμα εξαρτήσεων και εξουσιών. 

B.3.1 Ταξικότητα στην τοπική δημόσια σφαίρα ή πώς οι έμποροι 

είναι πάντα καλοί πατριώτες 

Η υλικότητα της δημόσιας σφαίρας, όπως αυτή αναδείχθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια της μελέτης, επικαιροποιεί αντίστοιχα την ερμηνεία του εθνικισμού και με 

όρους υλικότητας. Ο εθνικισμός, ως μια ηγεμονική μορφή συμβολικής 

αναπαραγωγής της τοπικής και εθνικής κοινωνίας, δε μπορεί να αποσυνδεθεί από την 

                                                      

240 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παράλληλα με τις πιο προφανείς εκφάνσεις του νεωτερικού κράτους, όπως 
είναι οι φορείς πολιτικών δράσεων, οι κρατικοί θεσμοί και λόγοι, αυτό φαίνεται ταυτόχρονα να συγκροτείται 
με τρόπο πολυεπίπεδο και πρακτικό στην καθημερινότητα των κοινωνικών υποκειμένων, όπως για 
παράδειγμα στο χώρο της εκπαίδευσης, στις καθημερινές γραφειοκρατικές συναλλαγές, κ.α. (Gupta 2006). 
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επιτακτικότητα της αντίστοιχης υλικής αναπαραγωγής. Όπως καταδεικνύει η πορεία 

συγκρότησης νέων μορφών επίσημου και νομιμοποιημένου εθνικισμού, η υλικότητα 

ως «ύλη», αλλά και ως σχέσεις, πρακτικές, προσδοκίες και αντιλήψεις περί «ύλης», 

καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τη ρευστή και πρακτική λογική του εθνικισμού στον Έβρο.  

Επιπρόσθετα, η συγκρότηση και κυριαρχία του εκάστοτε εθνικού αφηγήματος 

φαινόταν να προκύπτει μέσα από προϋπάρχουσες και φυσικοποιημένες σχέσεις 

ταξικότητας και ιεραρχίας που έκαναν αισθητή τόσο σε μένα ως ερευνητή, όσο και στα 

διάφορα εμπλεκόμενα κοινωνικά υποκείμενα, την άνιση κατανομή της δυνατότητας του 

καθενός να μιλάει και να καθορίζει το «καλό του τόπου» και του «Έθνους». Με άλλα 

λόγια, η ρευστότητα του εθνικισμού δεν αναιρούσε ότι στην πράξη η δημοκρατική 

λογική του  αποδεικνυόταν ανύπαρκτη. Η ιστορική αναδρομή στην τοπική δημόσια 

σφαίρα του Έβρου ανέδειξε περιπτώσεις επιτυχημένων αλλά και αποτυχημένων 

επικλήσεων στον εθνικισμό, με τη μορφή στρατηγικών «ρεαλισμού» ή στρατηγικών 

«αυτονομίας». Αυτές οι διαφοροποιήσεις προέκυπταν από την ιεραρχική λογική του 

τοπικού εθνικισμού, μια ιεραρχική λογική που πολλές φορές ξεπερνούσε τις 

αντιπαραθέσεις νοημάτων και κατέληγε πολύ περισσότερο στην εκπλήρωση ιστορικά 

διαμορφωμένων ενσώματων σχέσεων νομιμοφροσύνης και ιεραρχίας. Ο εθνικισμός 

απαντούσε στην ταξική και ιεραρχική συγκρότηση της τοπικής κοινωνίας, μέσα από 

την ταύτιση των εννοιών του «καλού του τόπου», τόσο με τις προσδοκίες και τα 

συμφέροντα των τοπικών οικονομικών ελίτ, όσο και του κεντρικού κράτους. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, το παράδειγμα του επιχειρηματικού κόσμου και της 

θέσης του στη δημόσια σφαίρα φαίνεται χρήσιμο. Πρώτον γιατί αναδεικνύει, μέσα στα 

πλαίσια ενός ταξικού διαχωρισμού την ηγεμονική οικειοποίηση της έννοιας της 

«υλικότητας» εκ μέρους συγκεκριμένων κατηγοριών υποκειμένων. Κατά δεύτερο, 

αναδεικνύει τη ρευστή λογική του εθνικισμού, κατ’ εικόνα της ρευστότητας του 

οικονομικού ρεαλισμού και των οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή της υλικότητας. 

Πέρα από τη συγκεκριμένη νεοφιλελεύθερη συγκυρία, η επικοινωνία εθνικισμού και 

υλικότητας αναπαρήγαγε την κυριαρχία συγκεκριμένων ομάδων, στα πλαίσια του 

εκάστοτε εθνικιστικού αφηγήματος. Παράλληλα, μέσα από τη δράση του 

επιχειρηματικού κόσμου και τις αναπαραστάσεις του, καταδεικνύεται η άνιση κατανομή 

της επιτελεστικής δύναμης του κάθε δημόσιου και συνάμα εθνικιστικού λόγου, με βάση 

τη φυσικοποιημένη και πρακτική κατανόηση της κοινωνικής διαφοράς και της 

κοινωνικής σημασίας. 

Οι επιχειρηματίες κατείχαν ανέκαθεν μια ιδιαίτερη θέση στην τοπική δημόσια 

σφαίρα και στις δημόσιες αντιπαραθέσεις για το «καλό της Θράκης».  
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήταν εμφανής η έγνοια των πολιτικών 

εκπροσώπων του Έβρου να προβάλουν την αναγκαιότητα ιδιωτικών επενδύσεων στην 

περιοχή. Ούτως ή άλλως, η μέχρι τότε κρατική πολιτική είχε επιδιώξει την εγκατάσταση 

ιδιωτικών επενδύσεων στη συγκεκριμένη περιφέρεια, μέσω διευκολύνσεων, κινήτρων, 

κτλ. Ας σημειωθεί ότι η περίοδος εκείνη συνέπιπτε με τη συγκυρία της πολιτικής και 

οικονομικής αλλαγής στις ανατολικές χώρες. Γενικά, η δεκαετία του 1990 σήμανε τη 

συμβολική αναβάθμιση των οικονομικών τρόπων και την υπαγωγή μιας σειράς 

δημόσιων δράσεων, όπως η πολιτική και ο πολιτισμός, σε οικονομοκεντρικά πρότυπα 

διαχειριστικότητας. Βεβαίως, αυτή η συμβολική αναβάθμιση δεν αναιρούσε την 

παραδοσιακή θέση των οικονομικών ελίτ στο τοπικό πλέγμα των σχέσεων εξουσίας, 

καθώς και τις παλιότερες σχέσεις συμβολικής κυριαρχίας πάνω στις οποίες 

συγκροτούνταν η αναπαραγωγή των κεφαλαίων τους.  

Είτε στην πρώτη περίοδο στην οποία στόχευε η παρούσα μελέτη, δηλαδή στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, είτε στην ύστερη περίοδο, δηλαδή από το τέλος της 

δεκαετίας του 1990, οπότε και πλέον είχε αλλάξει ο προσανατολισμός του οικονομικού 

ρεαλισμού απέναντι στην Τουρκία, αυτή η συμβολικά ισχυρή θέση του επιχειρηματικού 

κόσμου και των εκπροσώπων του φαινόταν να αποτελεί μια βασική σταθερά. Αυτό 

φαινόταν από τη μόνιμη έγνοια των τοπικών πολιτικών ελίτ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Ν.Δ. 

να συνδέονται με τους επιχειρηματίες και τους φορείς ιδιωτικού κεφαλαίου και να 

διαχειρίζονται τις ενδεχόμενες επενδύσεις στη Θράκη ως πολιτικό επίτευγμα.241 

                                                      

241 Χαρακτηριστικές ήταν οι εκκλήσεις τοπικών πολιτικών προς τον επιχειρηματικό κόσμο να προβεί σε 
επενδύσεις στον Έβρο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και εν μέσω ανταγωνιστικού εθνικισμού, μια τέτοια 
έκκληση συγκροτούνταν ως έκκληση προς τον «πατριωτισμό» των επιχειρηματιών. Για παράδειγμα, το 1994, 
ένας πρώην βουλευτής της Ν.Δ. απηύθυνε δημόσια επιστολή του προς το Βιομηχανικό επιμελητήριο 
Αθηνών, το ΤΕΕ και την ένωση Ελλήνων εφοπλιστών. Αφού εξήγησε τα προβλήματα της Θράκης και του 
Έβρου, έναντι της συνεχούς ανάπτυξης της τουρκικής Θράκης, ζήτησε από τον όποιο ενδιαφερόμενο να 
επενδύσει στον Έβρο, όπως άλλωστε τιτλοφορούταν και η επιστολή του: «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ […] 
Υπήρξα κυβερνητικός βουλευτής 3,5 χρόνια, έκανα ό,τι ήταν δυνατό να βοηθήσω μαζί με τους συναδέλφους 
μου, αλλά ελάχιστα κατορθώσαμε […] Επειδή πιστεύω στον πατριωτισμό Σας, στην εθνική Σας ευαισθησία,  
Σας προτρέπω: επενδύοντας στον Έβρο μας, επενδύετε στην Ελλάδα, μεγαλώνουμε την πατρίδα μας […] 
Είστε κατεξοχήν δημιουργικοί. Δημιουργήστε στον Έβρο μας. Οι κάτοικοί του και το Έθνος θα σας 
ευγνωμονούν. Υπάρχουν αγροτικά προϊόντα πάσης φύσεως προς μεταποίηση. Χρησιμοποιήστε τον Έβρο 
μας ως κέντρο εξόρμησης προς τις πρώην ανατολικές χώρες. Η Πολιτεία θωρακίζει τον Έβρο αμυντικώς. 
Εσείς με τους εργατικούς και καρτερικούς κατοίκους του, θωρακίστε τον οικονομικώς. Ακούστε τη φωνή του 
Έβρου, ακούστε τη φωνή της ακριτικής Ελλάδας. Ο Έβρος πρέπει να ζήσει και να μεγαλουργήσει» (εφ. Γνώμη 
17/08/1994). Με αντίστοιχο τρόπο, την ίδια περίοδο, εξέφραζε τις αναπτυξιακές εκκλήσεις του και ο 
προσκείμενος στη Ν.Δ. δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, με αφορμή το ενδεχόμενο κατασκευής του αγωγού 
Μπουργκάζ-Αλεξανδρούπολης από τον Όμιλο Λάτση. «Η απόφασή σας να συμμετάσχετε στην υλοποίηση 
του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολη είναι μια πράξη ύψιστου ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ που 
αποδεικνύει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία της χώρας μας, σε συνεργασία με την πολιτεία, μπορεί να συμβάλει 
αποφασιστικά και μοναδικά στην πολύπλευρη θωράκιση των ακριτικών περιοχών όπως η Θράκη. 
Πιστεύουμε ότι η εθνική σας αυτή πρωτοβουλία, θα αποδώσει πλούσιους καρπούς στους τομείς της 
οικονομίας, της άμυνας, της κοινωνίας της παραμεθόριας περιοχής μας και θα αποτελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση, για όλους τους Έλληνες. Η πόλη μας με αγωνία περιμένει τα πρώτα δείγματα της παρέμβασής 
σας και με χαρά θα σας υποδεχθούμε όταν θα αποφασίσετε να επισκεφθείτε τον τόπο όπου θα επενδύσετε 
τα χρήματα και τα οράματά σας» (εφ. Γνώμη 21/07/1994). Ωστόσο, η επιτακτικότητα της προσέλκυσης 
ιδιωτικών επενδυτών παρέμενε και τα επόμενα χρόνια, σαν ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, 
10 χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών της Αλεξανδρούπολης το 2003, ο νομάρχης Έβρου 
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Ταυτόχρονα, σε διάφορα επίσημα δημόσια συμβάντα, όπως στα Παγκόσμια 

Συνέδρια Θρακών, η κυρίαρχη θέση του επιχειρηματικού κόσμου αποτυπωνόταν σε μια 

συγκεκριμένη ιστορική εκδοχή του ελληνικού εθνικισμού. Επρόκειτο για το αφήγημα του 

αρχέγονου ελληνικού εμπορικού δαιμονίου. Από τα πρώτα μέχρι και τα πιο πρόσφατα 

Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών, διάφοροι ομιλητές αναπαρήγαγαν τις εξιδανικευμένες 

αναπαραστάσεις περί «αρχαίων ελληνικών εμπορικών αποικιών», «Αργοναυτών» και 

των ελλήνων εμπόρων «εθνικών ευργετών» του 19ου αιώνα. Ειδικά στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, οπότε και είχαν ενταθεί οι επενδύσεις ελλήνων επιχειρηματιών στα 

Βαλκάνια, η «τρισχιλιετής» και διεθνής εμπορική παράδοση του «Ελληνισμού» γινόταν 

μια εύγλωττη μεταφορά για το σήμερα και το αύριο. Αυτές οι εικόνες δεν ήταν 

προνόμιο κάποιας κομματικής παράταξης, αλλά αντίθετα απεικόνιζαν την 

προσαρμογή συνολικά των εθνικών και των τοπικών ελίτ στις νέες αντιλήψεις πολιτικού 

ρεαλισμού στην πρώτη φάση των γεωπολιτικών αλλαγών, δηλαδή τη «διείσδυση στα 

Βαλκάνια», πλην Τουρκίας. Για παράδειγμα, το «αντισυμβατικό» ρεύμα της 

«Πολυκεντρικής Ελλάδας» αποτελούσε πρωτοπόρο στη σύλληψη της «φυσικής 

επανένωσης» του Ελληνισμού με τους προνομιακούς χώρους επιχειρηματικής δράσης, 

όπως ήταν η Βαλκανική ενδοχώρα και ο Εύξεινος Πόντος, προεκτείνοντας την 

υποστασιοποίηση της διαχρονικής, α-ιστορικής και αταξικής εθνικής κοινότητας και 

στις οικονομικές δράσεις.242 

Αυτό το σύνολο αναπαραστάσεων μας παραπέμπει στην ανάλυση του Michael 

Herzfeld για την πολιτική χρήση της εθνικής παράδοσης και της υποστασιοποιημένης 

«καπιταλιστικής φύσης» των Ελλήνων, είτε μέσα στα πλαίσια του ψυχροπολεμικού 

διπολισμού, είτε αργότερα στη συγκυρία της πολιτικής αλλαγής στην Ανατολική 

                                                                                                                                                        

διατύπωνε μια αντίστοιχη προσδοκία. Επρόκειτο για την πολιτική του «κόκκινου χαλιού» προς τους επενδυτές. 
«Οι επενδύσεις για την κάθε περιοχή αποτελούν την ατμομηχανή της ανάπτυξής της. Εδώ η συνεισφορά των 
ομογενών μπορεί να αποδειχθεί τεράστια. Χρειάζεται όμως πιο μπροστά να γίνει μια σοβαρή προεργασία 
για την προσέλκυση των επενδυτών. Το «χαλί» της υποδοχής των επενδυτών πρέπει να το κεντήσουμε με 
«κόπους και βάσανα», εμείς οι ίδιοι, οι τοπικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας» (Πρακτικά ΣΤ’ Παγκοσμίου 
Συνεδρίου Θρακών). Γενικότερα, σε συνομιλίες με τοπικούς πολιτικούς τονιζόταν από τους ίδιους οι 
προσπάθειές τους ή οι επιτυχίες τους να προσελκύσουν στην περιοχή τους ιδιωτικές επενδύσεις. 
242 Η στάση των «Πολυκεντρικών» απέναντι στις έννοιες της «επιχειρηματικότητας» και της «ελεύθερης 
οικονομίας» ήταν αρκετά σύνθετη, και μάλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πορεία του λόγου τους 
απέδιδε τη συνολικότερη μετατόπιση στην εθνική δημόσια σφαίρα απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Από την 
πρώτη περίοδο συγκρότησής τους, ο λόγος του ρεύματος της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» αναπαρήγαγε 
αναπαραστάσεις χαρακτηριστικές των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων όσον αφορά στην εθνική ενότητα 
αλλά και στην ανάγκη σταδιακής –ρεφορμιστικής- ταξικής και κοινωνικής αλλαγής. Εξάλλου, στα ίδια 
πλαίσια οικοδομούταν και ο πρώιμος λόγος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η κριτική των «Πολυκεντρικών» απέναντι στην 
μετέπειτα άνοδο του νεοφιλελευθερισμού έγκειτο στην υποβάθμιση του «πολιτικού» έναντι του «οικονομικού» 
και του καταναλωτικού  στοιχείου (Χαραλαμπίδης 1996: 12-13). Ταυτόχρονα όμως, η «επιχειρηματικότητα», και 
δη η εθνικά προσανατολισμένη «επιχειρηματικότητα», αποτελούσε ένα μέσο εθνικής αναβάθμισης και 
εθνικής επιβίωσης στις νέες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες. Το επιχειρηματικό πρότυπο γινόταν μάλιστα ένα 
πρότυπο κατανόησης μιας εύρυθμης λειτουργίας της εθνικής κοινότητας. «Στις σημερινές συνθήκες η 
παρουσία των Ελληνικών κοινοτήτων σε όλο τον πλανήτη, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Ρωσία, 
την Ουκρανία, τη Γεωργία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά επιτρέπουν την ανάπτυξη και παρουσία μας 
στην παγκόσμια οικονομία ως ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (Χαραλαμπίδης 1997: 40). 
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Ευρώπη και της εισαγωγής του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα (Herzfeld 1995: 223, 

225).243 Τέτοιες αφηγήσεις αποτύπωναν επίσης την ιστορική πορεία ταύτισης των 

νεωτερικών εθνικών κινημάτων με τις «εθνικές» αστικές ελίτ, έστω μέσα από ατέλειες, 

αντιφάσεις και μετασχηματισμούς. 

Στην πορεία των χρόνων, η κυριαρχία των αναπαραστάσεων της 

«επιχειρηματικής δράσης» φάνηκε να ξεπερνάει τη συγκυρία του ανταγωνιστικού 

εθνικισμού και να μετασχηματίζεται στα πλαίσια των νέων συνθηκών της ελεύθερης 

αγοράς και της διασυνοριακότητας. Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι 

συνθήκες ανταγωνισμού με την Τουρκία καθιστούσαν τον ανταγωνιστικό εθνικιστικό 

λόγο συμβατό με τις οικονομικές επιδιώξεις του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου.244 

Ωστόσο, στην πορεία του χρόνου, η απόκλιση ανταγωνιστικού εθνικισμού και 

οικονομίας γινόταν όλο και πιο διακριτή, με την επισήμανση εκ μέρους πολιτικών, 

τεχνοκρατών και επιχειρηματιών ότι η κρατική παρέμβαση θα έπρεπε να είναι όλο και 

πιο μειωμένη.245 Η αναπαράσταση του ολοκληρωτικού ανταγωνισμού μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας σταδιακά εγκαταλείφθηκε.246  

                                                      

243 Μια τέτοια περιγραφή της υποστασιοποιημένης «ελληνικής ψυχοσύνθεσης» διατυπώθηκε από το γνωστό 
πανεπιστημιακό και ιστορικό Απόστολο Βακαλόπουλο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών του 1993 στην 
Ξάνθη. Μέσα στα πλαίσια της σύγκρισης Ελλήνων και Βουλγάρων στην Οθωμανική Θράκη, ο 
συγκεκριμένος ομιλητής χρησιμοποίησε την αναφορά ενός τότε Άγγλου υποπρόξενου, του Ch. Brophy. Τα 
θετικά ταξινομικά σχόλια αυτής της πηγής για τους Βούλγαρους παρακάμφθηκαν. Αντίθετα, τα θετικά 
στοιχεία των Ελλήνων αποτέλεσαν αφορμή για περαιτέρω ανάλυση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων του 
ελληνικού «εμπορικού» και «πολιτιστικού πνεύματος» (Πρακτικά Α’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών). 
244 H οικονομία και το υλικό κέρδος είχαν αποτελέσει για δεκαετίες άλλο ένα πεδίο στο οποίο οι πλειονοτικοί 
κάτοικοι της Θράκης έβλεπαν να επεκτείνεται ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός, όπως για παράδειγμα στο 
ζήτημα της ανάπτυξης της τουρκικής Θράκης ή τις οικονομικές κινήσεις μελών της μειονότητας. Οι όποιες 
συνεργασίες με την Τουρκία δεν αποτελούσαν ρεαλιστικό ενδεχόμενο, ενώ αντίθετα επικρατούσε μια 
αντίληψη διαρκούς ανταγωνισμού, οικονομικού χαρακτήρα, στις παρθένες βαλκανικές αγορές. Τα 
οικονομικά κεφάλαια ελλήνων επιχειρηματιών νοούταν ως ένα είδος προέκτασης της ελληνικής εθνικής 
κοινότητας. Ο πανεπιστημιακός Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης περιέγραψε για παράδειγμα στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Θρακών στην Κομοτηνή το 1996 τον οικονομικό ανταγωνισμό Ελλάδας και Τουρκίας ως ένα 
παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, μέσα από το οποίο η Ελλάδα καλούταν να δομήσει το «σύστημα 
ηγεμονίας» που είχε ιστορικά αναλάβει και να υπαγάγει τα Σκόπια σε αυτό ως «ηγεμονική δύναμη». 
Δεδομένης της «απουσίας» του κράτους, οι μέχρι τότε επιτυχημένες ελληνικές κινήσεις προέκυπταν από τον 
ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι κέρδιζε η Ελλάδα θα το έχανε και η Τουρκία, και αντίστροφα. 
«Ο ανταγωνισμός της με την Τουρκία είναι στρατηγικός, είναι, δηλαδή, αγώνας υποταγής του ενός από τον 
άλλο. Αν κερδίσει αυτή τη μάχη η Τουρκία, θα υποταχθεί ο Ελληνισμός στον ηγεμόνα της περιοχής, και στην 
δική του πολιτική βούληση» (Πρακτικά Γ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών).  
245 Ταυτόχρονα, μπορούσε κανείς να δει το σταδιακό μετασχηματισμό των κυρίαρχων αναπαραστάσεων των 
«επενδύσεων»: από τις βιομηχανικές και παραγωγικές επενδύσεις στο χώρο της Θράκης, σταδιακά 
αναδεικνυόταν ο ρόλος της Θράκης ως διαμετακομιστικού κόμβου εμπορευμάτων ή ενέργειας και η 
εξάρτησή της από τις ελληνικές επενδύσεις στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. 
246 Βεβαίως, το υλικό κέρδος ελλήνων πολιτών συνέχιζε να παρουσιάζεται ως συλλογικό κέρδος για την 
εθνική και τοπική κοινότητα, ακόμα και μέσα από διαδικασίες αποεδαφικοποίησης, μεταφοράς επιχειρήσεων, 
εξαγωγής κεφαλαίων και οικονομικών συνεργασιών με μέχρι πρότινος ανταγωνιστικές χώρες. Ακόμα και 
μέσα σε συνθήκες νεοφιλελεύθερων πολιτικών, το κεφάλαιο συνέχιζε να έχει εθνικότητα. Στο συνέδριο του 
Διδυμοτείχου το 2006, ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών και υπεύθυνος οικονομικής διπλωματίας Ευριπίδης 
Στυλιανίδης τόνισε την πρόοδο της ελληνικής εθνικής κοινότητας μέσα από την πρόοδο του ελληνικού 
κεφαλαίου. «Εμείς [ενν. οι Έλληνες] οι πρώτοι επενδυτές, η πρώτη οικονομική δύναμη των Βαλκανίων, που 
έχουμε αναπτύξει τρεισήμισι χιλιάδες επιχειρήσεις στην περιοχή, που ελέγχουμε το 20% του τραπεζικού 
συστήματος και της Τουρκίας και των Βαλκανίων» (Πρακτικά Ζ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών). 
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Ο νέος οικονομικός ρεαλισμός συνδεόταν και με τη διαμόρφωση του νέου 

οικονομοκεντρικού εθνικισμού, αυτού της «Ισχυρής Ελλάδας». Το αφήγημα του 

ελληνικού εθνικισμού «ορθολογικοποιήθηκε» και «εκσυγχρονίστηκε», κατ’ αντιστοιχία με 

τους νέους οικονομικούς στόχους και τις νέες οικονομικές επιδιώξεις, συμβιβάζοντας 

για άλλη μια φορά την αντιφατική σχέση εθνικής πολιτικής κοινότητας και ιδιωτικής 

καπιταλιστικής οικονομίας (Γαβριηλίδη 2002). Ταυτόχρονα, διατηρήθηκε η δυναμική του 

«εθνικού συμφέροντος» και η αυτοαναπαράσταση της επιχειρηματικής δράσης ως 

εθνικά ωφέλιμης. Ο «θρακιώτης έμπορος» συνέχιζε να έχει κυρίαρχη θέση εντός αυτού 

του νέου εθνικιστικού αφηγήματος.  

Οι τοπικοί επιχειρηματίες αποτέλεσαν υπέρμαχους της ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης, κατά τα πρότυπα και των επιχειρηματικών συνδέσμων στην Αθήνα και 

τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των έντονων ανταγωνισμών στην εθνική και τοπική 

δημόσια σφαίρα για τον καθορισμό της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία, 

οι επιχειρηματίες ήταν σύμφωνοι προς την πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

Η ιδιαίτερη δυναμική του επιχειρηματικού λόγου καθώς και ο προσανατολισμός του 

προς την ελληνοτουρκική συνεργασία συνιστούσαν δυο στοιχεία που ενίσχυαν την 

ανάδειξη, τη διάδοση και την αποδοχή των νέων πολιτικών ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης.  

Με αφορμή το ζήτημα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, μπόρεσα να 

καταγράψω διάφορες αναπαραστάσεις της θέσης των επιχειρηματιών εντός της 

τοπικής κοινωνίας. Η άνεση και η δυνατότητά τους να επαναδιαπραγματεύονται 

δημόσια το εθνικό αφήγημα αναδείκνυε την αναγνώρισή τους ως πρωτοπόρας 

κοινωνικής ομάδας και νοοτροπίας, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες δρώντων 

υποκειμένων, όπως για παράδειγμα τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων. Αυτή η 

αναπαράσταση της κοινωνικής σημασίας των επιχειρηματιών συνιστούσε ταυτόχρονα 

και μια αυτοαναπαράσταση, μέρος ενός κοινού επιχειρηματικού ethos και 

κοσμοαντίληψης. Στις αφηγήσεις των τοπικών επιχειρηματιών, το επιχειρηματικό 

πνεύμα αποτελούσε κοινωνική κινητήρια δύναμη. Ταυτόχρονα, αυτή η 

αυτοαναπαράσταση καθόριζε και τη στάση τους απέναντι στους άλλους 

συμμετέχοντες στη δημόσια σφαίρα. Ένας θρακιώτης εκπρόσωπος του 

επιχειρηματικού κόσμου που είχε συμμετάσχει στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών 

ανέφερε ότι η δουλειά, οι επιχειρήσεις και οι συνεργασίες ήταν η μόνη διέξοδος για τη 

Θράκη και τους απόδημους Θρακιώτες, σε αντίθεση με ό,τι διατείνονταν άλλοι.247 Ο 

                                                      

247 Ο ίδιος τοπικός επιχειρηματίας, που θεωρούσε τον εαυτό του φορέα της «επιχειρηματικής κουλτούρας», 
συνόψισε με χαρακτηριστικό τρόπο τη σχέση επιχειρηματικού κέρδους, εθνικού συμφέροντος και 
ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Για τον ίδιο οι επιχειρηματίες ήταν πρωτοπόροι στην ελληνοτουρκική 
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ίδιος αντιμετώπιζε με διακριτική ειρωνεία το ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων. «Κι όλα 

καλά είναι…» μου ανέφερε, αλλά στο τέλος αυτό που μετρούσε ήταν η «μαμαλίγκα», 

δηλαδή το χρήμα, το κέρδος και το μεροκάματο. 

Το ζήτημα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και της διασυνοριακότητας 

αποτελούσε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου 

επιβεβαίωναν εκ νέου τη θέση τους ως κοινωνικής πρωτοπορίας. Ένας επιχειρηματίας, 

λιανέμπορος ο ίδιος, χρησιμοποίησε την αντιπαραβολή μεταξύ της έννοιας του 

«εμπόρου» και του «δασκάλου», για να αποδώσει την κοινωνική δύναμη των 

επιχειρηματικών πρακτικών. Στην αφήγησή του, η έννοια του «δασκάλου» λειτουργούσε 

ως μετωνυμία του κράτους και των «αφηρημένων» και «πνευματικών» δράσεων. Στην 

πορεία των χρόνων, ο ίδιος και άλλοι έμποροι είχαν αλλάξει απόψεις απέναντι στην 

Τουρκία. Όπως είπε, «[π]ρώτοι αντιλήφθηκαν οι έμποροι» την αλλαγή, καθώς γενικά 

αυτοί έφεραν μια ιδιαίτερη οξυδέρκεια και πρώτοι αντιλαμβάνονταν «προς τα πού πάνε 

τα πράγματα», «πριν το δημόσιο υπάλληλο, πριν το δάσκαλο, που είναι τελευταίος».248 

Ο συνομιλητής αντιπαρέβαλλε τους εμπόρους και τους δασκάλους. Μου τόνισε ότι οι 

δάσκαλοι είναι «κολλημένοι» στο παρελθόν. Αντίθετα, οι έμποροι βλέπουν τα 

                                                                                                                                                        

προσέγγιση και αντίστοιχα κοιτούσαν να ξεπεράσουν τους φραγμούς και τα εμπόδια του «εθνικισμού», 
παρασύροντας κατά κάποιο τρόπο και το ίδιο το κράτος σε αυτή τη διαδικασία. Εξάλλου, ήταν καθοριστική 
η σημασία των επιχειρηματιών για την επιβίωση της περιοχής. «Κοίταξε, ο επιχειρηματίας, ο στόχος του ποιος 
είναι. Το κέρδος δεν είναι; Και το κράτος τι προσδοκά δηλαδή από έναν επιχειρηματία όταν τον επιδοτεί να 
στήσει μια μονάδα; Να στηθεί, να λειτουργήσει, να βγάλει κέρδη για να πάρει τους αντίστοιχους φόρους […] 
Να πάρει μέσω των φόρων τα χρήματα που σου έχει δώσει. [Οπότε δε μπορεί να σου πει μη βγάζεις 
παραπάνω κέρδος ή μην πας στην Τουρκία] Για όνομα του θεού! Δηλαδή, το κράτος πρέπει να σπρώχνει 
τον επιχειρηματία να κερδίσει, και να επενδύσει. Γιατί πέρα από το κέρδος είναι και η απασχόληση. Για 
σκεφτείτε να μην υπήρχαν οι μονάδες σήμερα στη Θράκη που θα ήταν η ανεργία. Να γυρίσουμε δηλαδή 
στην εποχή της δεκαετίας του ‘70 και να υπήρχε εκείνη η υποδομή…» 
248 Η Φωτεινή Τσιμπιρίδου σημειώνει ότι τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας έδειξαν ότι για το ζήτημα της 
ευνοϊκής ποσόστωσης των μουσουλμάνων μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
«από τους πλειονοτικούς ιδιαίτερα οι νέοι μαθητές στα σχολεία, οι ντόπιοι εκπαιδευτικοί καθώς και οι 
αρθογράφοι των τοπικών εφημερίδων είναι εκείνοι οι οποίοι, σε αντίθεση με τους ανθρώπους της πιάτσας 
και της αγοράς, αντιδρούν αρνητικά στο μέτρο» (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση: 27). Δηλαδή διαφοροποιούταν ο 
τοπικός «κόσμος της αγοράς» σε σχέση με τον τοπικό «κόσμο των ιδεών». Γύρω από τους ίδιους άξονες 
συγκροτήθηκε και η πρόσφατη αφήγηση ενός πολιτικού και δημοσιογράφου από τη Ροδόπη, ο οποίος 
εντασσόταν στην ευρύτερη εκσυγχρονιστική κεντροαριστερά και είχε υπάρξει δηλωμένος υπέρμαχος της 
ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Γι’ αυτόν, οι έμποροι ήταν εκ των πραγμάτων καλύτερα προετοιμασμένοι για 
τη διασυνοριακότητα δεδομένων των ιδιαίτερων ικανοτήτων και καταβολών τους. «Το θετικό είναι ότι αυτοί 
που ασχολούνται ας πούμε με το εμπόριο και με τη βιοτεχνία και με τα ελεύθερα επαγγέλματα κτλ., ε, δεν είναι 
στόκοι δηλαδή στο κεφάλι, δεν έχουν… Αυτοί που έχουν γίνει τώρα, πως το λένε, αξιωματικοί και δε 
συμμαζεύεται και ξέρω γω δημόσιοι υπάλληλοι κτλ., ε, έχουν ακόμα αυτές τις ανοησίες ας πούμε και την 
ψυχροπολεμική αντίληψη. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει στην αγορά, στη διαδικασία της αγοράς, 
εκμεταλλεύονται ας πούμε και τα τουρκικά που γνωρίζουν, γιατί πάρα πολλοί χριστιανοί γνωρίζουν τουρκικά 
κτλ., εκμεταλλεύονται αυτή τη διαδικασία για να κάνουν τις ανταλλαγές […] Αυτοί που κάνουν δηλαδή 
δουλειές, εγώ σου το είπα, ότι είναι στο επίπεδο των εμπορικών ανταλλαγών και των οικονομικών 
αλισβερισίων. Αυτοί που έχουν, δεν έχουν εκ των πραγμάτων και στεγανά. Όταν θες να αναπτυχθείς 
οικονομικά δε μπορείς να λειτουργείς με στεγανά. Λειτουργείς με τη βάση, με το νόμο του οικονομικού 
φιλελευθερισμού, έτσι. Και αυτό το πράγμα δε μπορεί να έχει στεγανά επειδή εσένα σε λένε Χασάν κι έχεις μια 
επιχείρηση και εμένα με λένε Γιώργο και έχω μια από εδώ». Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από συνέντευξη 
που διεξήγαγε η Μιράντα Τερζοπούλου στα πλαίσια της έρευνας πεδίου για το ελληνοτουρκικό ερευνητικό 
πρόγραμμα των ΚΕ.Μ.Ο. και L.M.V. «Στις όχθες του Έβρου», την περίοδο 2007/2008. Στην έρευνα αυτή 
συμμετείχα και ο ίδιος ως ερευνητής. Ευχαριστώ τη Μιράντα Τερζοπούλου και τους υπεύθυνους του 
προγράμματος για την παραχώρηση του συγκεκριμένου αποσπάσματος για τις ανάγκες της παρούσας 
μελέτης. 
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πράγματα διαφορετικά και είναι πιο προχωρημένοι. Κατά κάποιο τρόπο «το ’χουμε 

ξεπεράσει τον φραγμό τον ηθικό, τον…ε…. πατριωτισμό… όχι ότι δεν αγαπάμε την 

πατρίδα μας, αλλά» αυτά τα πράγματα είχαν συμβεί στο παρελθόν και ήταν «γελοίο» 

να επηρεάζουν το παρόν. Όπως είπε, οι έμποροι ήταν οι πρώτοι που είχαν αλλάξει 

στάση απέναντι στη συνεργασία με την Τουρκία. Μάλιστα, αυτή η αλλαγή στάσης δεν 

είχε γίνει χωρίς αντιδράσεις. «[Ό]ταν αλλάξαμε στάση [ενν. μετά το 1995], λέγανε «πάλι 

οι έμποροι πάνε πρώτοι»».249  

Η ιδιαίτερη θέση του επιχειρηματικού κόσμου στην τοπική δημόσια σφαίρα 

τροφοδοτούνταν από τις αναπαραστάσεις περί κοινωνικής ιεραρχίας, στα πλαίσια 

μιας νεωτερικής εθνικής και ταξικής κοινωνίας. Σε μεγάλο βαθμό, το κύρος και η 

αναγνώριση των επιχειρηματιών απηχούσε μακρόχρονες σχέσεις συμβολικής 

κυριαρχίας για τα τοπικά κοινωνικά υποκείμενα. Το habitus των δρώντων κοινωνικών 

υποκειμένων είχε συγκροτηθεί με τρόπο ώστε να αντιλαμβάνεται, να νιώθει και να 

αυτοπεριορίζεται μπροστά στην αίσθηση ταξικής διαφοροποίησης. Αυτή η ταξική 

διαφοροποίηση, δηλαδή η άνιση κατανομή υλικού κεφαλαίου, δεν εμφανιζόταν 

αναγκαστικά ως τέτοια, αλλά μετασχηματιζόταν και ενυπήρχε ως διαφορετική άνεση 

στην ομιλία, αυτοπεποίθηση στην έκφραση απόψεων ή και αντίστοιχα ντροπή, 

διστακτικότητα και αυτοπεριορισμό. Το όποιο δημόσιο συμβάν έφερε μικρές και 

υπόρρητες υπενθυμίσεις της θέσης του καθενός στην τοπική δημόσια σφαίρα.250 

Πράγματι, λίγες ήταν οι περιστάσεις στις οποίες μπόρεσα να καταγράψω ένα 

δημόσιο λόγο που να κατέκρινε την πρακτική επιχειρηματικών συνεργασιών με 

τουρκικές εταιρείες. Επιπλέον, ήταν χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι φορείς ενός 

ανταγωνιστικού εθνικισμού, και ειδικά οι συνεχιστές της παραδοσιακής δεξιάς 

«εθνικοφροσύνης», δυσκολεύονταν να αρνηθούν τη σύγχρονη πρωταρχικότητα του 

αγοραίου οικονομικού ρεαλισμού, αλλά και νεωτερικών αστικών εννοιών όπως η 

«αυτονομία της αγοράς», το «ατομικό συμφέρον», η «ιδιοκτησία», η «ελευθερία στις 

οικονομικές ανταλλαγές», κτλ. Η καταγγελία της ελεύθερης οικονομίας γινόταν 

                                                      

249 Αυτή η αυτοαναπαράσταση των επιχειρηματιών φαινόταν να αντιστοιχεί σε ευρύτερα εξελικτικά σχήματα 
τα οποία είχαν μάλιστα μια σαφή δυτικοκεντρική διάσταση (Herzfeld 1998). Ήταν γενικευμένη η συσχέτιση των 
νέων μορφών πολιτικής διαχειριστικότητας και οικονομικής δράσης με το σύνολο ταξινομήσεων και 
αναπαραστάσεων που συμπυκνωνόταν στους όρους «Ευρώπη» και «Δύση». Γενικότερα, η πρόσληψη της 
αγοραίας και κερδοσκοπικής οικονομίας ως παράγοντα αναμόρφωσης και εξύψωσης της κάθε κοινωνίας 
σε αντίθεση με τα «πρωτόγονα ένστικτα» ήταν μια αναπαράσταση που επικοινωνούσε με την ιστορική 
διαμόρφωση του οικονομικού φιλελευθερισμού και της φιλελεύθερης αντίληψης (Hirschman 1997). 
250 Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών του 2006 στο Διδυμότειχο, κάποιοι εκπρόσωποι «πατριωτικών» 
πολιτιστικών συλλόγων είχαν στήσει έξω από το χώρο της συνεδρίασης τραπεζάκια όπου πουλούσαν βιβλία 
και περιοδικά. Αυτή η δράση τους δεν αντιστοιχούσε στα πρότυπα μιας άνετης και απαλλαγμένης από την 
επιδίωξη του κέρδους δημόσιας παρουσίας. Πρόδιδε τις αναγκαιότητες και τους υλικούς συσχετισμούς 
στους οποίους υπάγονταν και κατ’ επέκταση καθιστούσε, πιθανότατα εν γνώσει τους, την εκεί παρουσία 
τους υποδεέστερη. Αντίθετα, οι επιχειρηματίες ή οι πολιτικοί δεν είχαν προφανώς την ανάγκη να μπουν σε μια 
τέτοια «μειωτική» διαδικασία. 
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αντιληπτή ως στοιχείο γραφικότητας και παραλογισμού, γι’ αυτό και κάθε συνομιλητής 

απέφευγε να θίξει ένα τέτοιο ζήτημα. Ταυτόχρονα, ενώ μπορούσε κανείς να συναντήσει 

επαίνους για πατριώτες επιχειρηματίες στον έντυπο λόγο «πατριωτικών» δικτύων, ήταν 

πολύ πιο σπάνιο να καταγραφούν περιπτώσεις καταγγελίας «μη πατριωτών» 

επιχειρηματιών.251 Εξάλλου, το να πει ένας «ιδιώτης» σε κάποιον άλλο «ιδιώτη» τι να 

κάνει με τα χρήματά του αντέβαινε σε μια σειρά κοινά αποδεκτές παραδοχές στα 

πλαίσια μιας νεωτερικής αστικής κοινωνίας. Τα χρήματα και η ιδιοκτησία του καθενός 

ήταν ένα ιδιωτικό ζήτημα το οποίο, σε μεγάλο βαθμό, δεν ήταν προς συζήτηση, όσο ο 

ενδιαφερόμενος δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο.252 

Η υλικότητα και το οικονομικό συμφέρον που προτάσσανε οι επιχειρηματίες και 

κατ’ επέκταση και οι πολιτικοί ερχόταν σε αντίθεση με τη ρητορική του «ανιδιοτελούς», 

«πνευματικού» και «ηθικά άκαμπτου» εθνικισμού. Ωστόσο, στην πορεία, φάνηκε ότι 

επιβεβαιώθηκαν οι επιχειρηματίες, καθώς όντως οι μετασχηματισμοί του ελληνικού 

εθνικισμού επικοινωνούσαν με τις υπερτοπικά παραγόμενες μεταβολές στις αντιλήψεις 

περί «οικονομικού ρεαλισμού». Επιπλέον, οι διαφορετικές εκδοχές εθνικισμού έφεραν τις 

καταβολές των φορέων τους και κατά συνέπεια δεν ήταν ισοδύναμες, ως απλά δυο 

διαφορετικά σύνολα ιδεών.  

Η μεταβολή του κυρίαρχου εθνικιστικού αφηγήματος αναδείκνυε τους 

μετασχηματισμούς στην έννοια της υλικότητας. Ενδεχομένως για τους 

«παραδοσιακούς πατριώτες» αυτή η θεαματική μεταστροφή του επίσημου ελληνικού 

εθνικισμού σήμαινε ένα είδος «απομυθοποίησης». Ωστόσο, αυτή η «απομυθοποίηση» 

                                                      

251 Οι περισσότεροι φορείς ανταγωνιστικού εθνικισμού στη Θράκη κατατάσσονταν σε πολιτικά και κομματικά 
δίκτυα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.Δ. και του ΛΑ.Ο.Σ. που απέκλιναν από τις αριστερές καταβολές του αιτήματος 
περί εθνικού ελέγχου της οικονομίας. Κάποιες μεμονωμένες αντιεπιχειρηματικές μομφές καταγράφονται σε 
εκδόσεις του λεγόμενου «πατριωτικού χώρου» (περ. Θρηίκιος Άνεμος 1998 τεύχ.9-10: 49, περ. Ενδοχώρα 1999 
τεύχ. 61: 15-16, περ. Ενδοχώρα 2005 τεύχ. 93: 15). Ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία 
αποτυπώθηκαν δράσεις και λόγοι εναντίον του ρόλου επιχειρηματιών στην προώθηση της ελληνοτουρκικής 
προσέγγισης ήταν οι αντιδράσεις και τα επεισόδια τον Οκτώβρη του 1997 στη Θεσσαλονίκη. Η διοργάνωση 
μιας ημερίδας με θέμα την ελληνοτουρκική συνεργασία είχε λάβει ως ένα  βαθμό το χαρακτήρα 
επιχειρηματικού συνεδρίου. Η ημερίδα είχε διεξαχθεί σε χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης. Μπροστά στο χώρο είχαν γίνει σχετικά βίαια επεισόδια κατά συμμετεχόντων από ένα μέρος 
των διαμαρτυρομένων, που συνολικά αποτελούνταν από εκπροσώπους ποντιακών και κυπριακών 
συλλόγων, δίκτυα ακροδεξιών, διάφορα δίκτυα ανταγωνιστικού εθνικισμού, κ.α. (Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων 30/10/1997, «ιός» στην εφ. Ελευθεροτυπία 08/11/1997, περ. Ενδοχώρα 1997 τεύχ. 53: 3). Είναι ένα 
ζήτημα κατά πόσο εκείνο το γεγονός είχε αντίκτυπο στη μορφή του «πατριωτικού» λόγου των επόμενων 
χρόνων και στην περιθωριοποίηση των όποιων «αντιεπιχειρηματικών» διαθέσεων. 
252 Στη διάρκεια της έρευνας πεδίου είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω αυτή τη διαφοροποίηση. Κατά τη 
συζήτησή μου με την τοπική αιρετή και εκπρόσωπο πολιτιστικών συλλόγων, τη Χριστίνα, έκανα την ερώτηση 
αν εκτός από δημόσιες, δηλαδή πολιτικές και πολιτιστικές, συνεργασίες με την Τουρκία, ήταν εμπλεκόμενη και 
σε ιδιωτικές οικονομικές πρωτοβουλίες δεδομένου ότι ο σύζυγος της ήταν βιοτέχνης-επιχειρηματίας. Η 
ερώτησή μου ήταν άτοπη και παρέβαινε, όπως κατάλαβα και ο ίδιος τη στιγμή που την έθετα, τα ενσώματα 
και υπόρρητα όρια «δημόσιου» και «ιδιωτικού». Η αντίδραση της συνομιλήτριάς μου -αμηχανία, ενόχληση, 
γρήγορη απάντηση και αλλαγή θέματος- επιβεβαίωσε αυτή την αίσθησή μου. Τέτοιες περιστάσεις 
υπενθύμιζαν τη διακριτή συγκρότηση «ιδιωτικού» και «δημοσίου» στα πλαίσια των αστικών νεωτερικών 
κοινωνιών, με όλες τις εξουσιαστικές διαστάσεις που αυτή η διάκριση συνεπάγεται (Krohn-Hansen και Nustad 
2005: 14, επίσης Sharma και Gupta 2006). 
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ουσιαστικά ήταν λογικό επακόλουθο της ιστορικής σύνδεσης του εθνικισμού με τα 

συμφέροντα και τις προσδοκίες διαφόρων ελίτ (βλ. Gellner 1992, Hobsbawm 1994, 

Anderson 1997, Taylor 1997).253 Αυτή η ταξικότητα του ελληνικού εθνικισμού έγινε 

ιδιαίτερα αισθητή στην περίπτωση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και του ρόλου 

του επιχειρηματικού κόσμου.  

Επιπλέον, οι πολιτικές νεοφιλελευθερισμού έθεσαν το ζήτημα της αυξανόμενης 

δυναμικής της οικονομικής λογικής, μια δυναμική που έθετε υπό κρίση την εύθραυστη 

αυτονομία διαφόρων σφαιρών δράσης και τις στρατηγικές «αυτονομίας» των 

κοινωνικών υποκειμένων στον Έβρο. Η απόκλιση του οικονομικού ρεαλισμού από τα 

παλιότερα πρότυπα ανταγωνιστικού οικονομικού εθνικισμού οδήγησε τόσο τους 

«πολέμιους» όσο και τους «υπέρμαχους» σε νέες διχοτομικές  ταξινομήσεις όπως 

«εθνικισμός» ή «οικονομία», οι οποίες παραγνώριζαν την ουσιαστικά πρακτική και 

ρευστή λογική του ελληνικού εθνικισμού.254 

Η δημόσια δράση του επιχειρηματικού και τεχνοκρατικού κόσμου είχε τη σημασία 

της. Το συμβολικό κεφάλαιο που έφεραν αφορούσε και στην καθιέρωση των απόψεών 

τους. Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η δράση των επιχειρηματιών είχε 

λειτουργήσει προς τη νομιμοποίηση νέων ταξινομήσεων και αναπαραστάσεων, 

ωστόσο κυρίως μέσα από την επιρροή τους στις στρατηγικές των τοπικών πολιτικών. 

Η συμβολή των επιχειρηματιών δε μπορεί να νοηθεί έξω από την ηγεμονική παρουσία 

του εθνικού κράτους. 

Ως ένα βαθμό μάλιστα, όπως είδαμε, η εμφανής ταύτιση του «νέου εθνικισμού» 

και των οικονομικών συμφερόντων είχε παράσχει τοπικά ερεθίσματα που θα 

μπορούσαν να είχαν τροφοδοτήσει συμβολικές ρήξεις,255 κάτι το οποίο όμως δε 

συνέβη. Στο σημείο αυτό έχει σημασία να στραφούμε στην κεντρικότητα του εθνικού 

κράτους, ως βασικού ηγεμονικού φορέα του ελληνικού εθνικισμού. Η περίπτωση της 

Θράκης και του Έβρου αναδεικνύει ακριβώς την ηγεμονική σχέση κοινωνικών 

υποκειμένων-εθνικισμού ως μια ηγεμονική σχέση πολίτη-κράτους. 

                                                      

253 Ο Παντελής Λέκκας σημειώνει ότι ενώ, ειδικά στα «πρωτογενή» κινήματα της βόρειας και δυτικής  Ευρώπης 
του 18ου και 19ου αιώνα, η συσχέτιση εθνικιστικών κινημάτων και αστικών τάξεων ήταν μια διαδεδομένη 
κατάσταση, κάτι τέτοιο «δεν επαναλαμβάνεται αναγκαστικά» σε μετέπειτα κινήματα και ιστορικές περιόδους. 
Ταυτόχρονα όμως, σημειώνει ότι η αστική τάξη τείνει να θεωρείται ««η κατ’ εξοχήν πατριωτική τάξη»» (Λέκκας 
2006: 20-209). 
254 Σε κάθε περίπτωση, ο εθνικισμός αποτελεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα κοινωνικά υποκείμενα, 
επιχειρηματίες, πολιτικοί, εκπαιδευτικοί, κτλ. προσδίδουν νόημα στην κοινωνική τους ύπαρξη, συνδυάζοντας 
τη «λογική του συμφέροντος» και τη «λογική των αρχών» (Λέκκας 2006: 221), ή αλλιώς την αποζήτηση της 
«αυτονομίας» και τη διαχείριση της «ετερονομίας» (Papataxiarchis 1994). 
255 Επρόκειτο για «μια μονομερή ταύτιση της εθνικής ιδέας» με μια μόνο μερίδα του πληθυσμού, ικανή, όπως 
και η ιδιοτελής εκμετάλλευση του εθνικισμού να οδηγήσει σε συμβολικές ρήξεις ή διασπάσεις (Λέκκας 2006: 
121). 
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B.3.2 Ο εθνικισμός ως άρνηση και ως κατάφαση: το κράτος 

πάνω απ’ όλα 

Όπως φάνηκε στην παραπάνω ανάλυση, ο εθνικισμός στον Έβρο αποτελεί ένα κοινά 

αποδεκτό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα κοινωνικά υποκείμενα συγκροτούν και 

νοηματοδοτούν τη δράση τους. Τόσο το ιδίωμα του ανταγωνιστικού εθνικισμού, όσο 

και ο νέος κυρίαρχος οικονομοκεντρικός εθνικισμός, και κυρίως οι εναλλαγές και η 

επικοινωνία μεταξύ αυτών των  δύο πόλων, τείνουν να αναδεικνύουν αυτήν την 

«εθνικιστικά προσδιορισμένη προτεραιότητα του πολίτη» (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση). Ο 

εθνικισμός αποτελεί μια αναπόφευκτη συνθήκη για τη δράση των τοπικών φορέων 

δημοσιότητας. Tο εννοιολογικό πλαίσιο του εθνικισμού είναι ανοιχτό προς 

διαπραγμάτευση από όλους αυτούς τους ποικίλους και διαφοροποιημένους φορείς, 

όπως από ένα μέλος ενός πολιτιστικού συλλόγου, ένα δημοσιογράφο ή και έναν 

επιχειρηματία. Ταυτόχρονα όμως, οι κοινά αποδεκτές διαφορετικές ιεραρχικές 

τοποθετήσεις εντός της εθνικιστικής κοσμοαντίληψης, όπως για παράδειγμα η 

συνεχώς αναβαθμισμένη θέση των επιχειρηματιών, κατέδειξαν τη λειτουργία του 

εθνικισμού στην αναπαραγωγή της ταξικής και ιεραρχικής δομής της κοινωνίας. 

Στην παρούσα έρευνα προέκυψε το ζήτημα της διαχείρισης του εθνικισμού και 

των σχετικών εναλλαγών του κυρίαρχου εθνικού αφηγήματος, δηλαδή το ερώτημα 

«ποιος έχει τη δύναμη να ορίζει κάθε φορά το εθνικό συμφέρον και το «εθνικά πρέπον». 

Μακροπρόθεσμα, οι συνεχείς επανορισμοί του εθνικού συμφέροντος φάνηκαν να 

ακολουθούν τη ρευστή λογική της υλικότητας και να συγκροτούνται με όρους 

πραγματιστικούς. Σε αυτή τη διαδικασία, τα συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου 

και γενικότερα ο οικονομικός ρεαλισμός διαμορφωνόταν παράλληλα με τον 

επαναπροσανατολισμό του ελληνικού εθνικισμού. Ωστόσο, τα δεδομένα συμφέροντα 

της τοπικής «αστικής» τάξης δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν ρητά και 

αναγνωρισμένα τον εκάστοτε γνώμονα του εθνικισμού. Πολύ περισσότερο, η έρευνα 

πεδίου προσανατόλισε την ανάλυση στην κεντρικότητα του κράτους και της πολιτικής 

εξουσίας. Οι τοπικές εκφάνσεις του κράτους και οι φορείς της πολιτικής εξουσίας 

φάνηκαν, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα, νομιμοποιημένοι να 

διαχειρίζονται τις ιδέες περί «Έθνους» και καλού  του τόπου, πάντα εντασσόμενοι και οι 

ίδιοι μέσα στα ηγεμονικά πλαίσια και όρια της σχετικής αυτονομίας των ιδεών του 

εθνικισμού.  

Εξάλλου, η ιστορική συγκρότηση εθνικισμών έχει αναδείξει την κεντρικότητα του 

κράτους σε εθνογενετικές διαδικασίες, αλλά και στην μετέπειτα αναπαραγωγή του 

εθνικισμού ως μετωνυμία του κράτους (Λέκκας 2006). Ταυτόχρονα, το νεωτερικό εθνικό 

κράτος προβάλλει ως ο βασικός φορέας του εθνικού συλλογικού συμφέροντος και 
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της οικουμενικοποίησης μερικών συμφερόντων (Bourdieu 1997) και ως εκ τούτου το 

εθνικό κράτος αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ο νόμιμος διαχειριστής των 

αντινομιών του εθνικισμού περί «συμφέροντος» και «αρχών», «ιεραρχίας» και 

«ισότητας», κτλ.  

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της Θράκης και του Έβρου, οι ποικίλες και 

αντικρουόμενες χρήσεις του εθνικισμού, ακόμα και όσες έπαιρναν μια «αντι-ελίτ» 

τροπή, αναδείκνυαν την τοπική δυναμική του εθνικισμού ως μιας πτυχής της σχέσης 

πολίτη και κεντρικού κράτους. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με την περίπτωση 

εθνογραφίας του Ευθύμιου Παπαταξιάρχη, όπου η πολιτική διάσταση των 

«ανιδιοτελών» πρακτικών κατέληγε ενδεχομένως σε μια αντικρατική προοπτική 

(Papataxiarchis 1994), στην περίπτωση της παρούσας -χρονικά και χωρικά 

διαφορετικής- εθνογραφικής έρευνας, έγινε σαφές ότι αυτός ο λόγος περί 

«ανιδιοτέλειας» και «ηθικής» ήταν πρώτα από όλα ένας λόγος «κρατικός», καθώς 

στόχευε στον επαναπροσδιορισμό κρατικών πολιτικών. Ενδεικτικά, ο τοπικός 

εθνικιστικός λόγος περί «εθνικής μειοδοσίας» σχετιζόταν με την ελλειμματική πολιτική 

του κεντρικού κράτους (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση), ενώ αντίστοιχα, ο «αγωνιστικός 

τοπικισμός» (Παπαταξιάρχης 2006β: 445) στη Θράκη της μεταπολίτευσης αποτελούσε 

ουσιαστικά ένα πολιτικό αίτημα για περισσότερο –ελληνικό- κράτος στην περιοχή. 

Βεβαίως, αυτή η σχετική απουσία της «αντικρατικής διάστασης» στην παρούσα έρευνα 

προκύπτει και από το γεγονός ότι επέλεξα να επικεντρώσω στην τοπική δημόσια 

σφαίρα, δηλαδή σε μια επίσημη σφαίρα δράσεων ιστορικά συγκροτημένη και 

προορισμένη να συμπληρώνει την κεντρική πολιτική εξουσία. Όπως σημειώνει η 

Φωτεινή Τσιμπιρίδου, η δημόσια σφαίρα «αναπαριστά και ταυτόχρονα συμπυκνώνει 

μετωνυμικά την κουλτούρα του νεωτερικού κράτους» (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση).256 

Γενικότερα ωστόσο, μια τοπική κοινωνία μπορεί να έχει «προχωρήσει πολύ 

περισσότερο στην εσωτερίκευση των ιδεωδών του κράτους» (Herzfeld 1998: 205), σε 

αντίθεση με μια άλλη, όπου οι κρατικοί θεσμοί αλλά και οι κρατικά συγκροτημένοι 

κοινωνικοί κανόνες μπορεί να τυγχάνουν αμφισβήτησης. Με αυτή την έννοια, με 

αφετηρία τη δημόσια σφαίρα στον Έβρο, τίθεται το ζήτημα της ιδιαίτερης σχέσης της 

τοπικής κοινωνίας με το κεντρικό κράτος. Σε μια περιοχή συνόρων, μειονοτήτων και 

εθνικών κρατικών ανταγωνισμών, ο «εθνικισμός μέσα από συγκυριακές τακτικές 

[φαίνεται να] συγκροτεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα πολιτισμικό συναίσθημα, τη 

σχέση του πολίτη με το κράτος, στο πλαίσιο της διαρκούς φαντασιακής θέσμισης του 

τελευταίου» (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο εθνικισμός 

                                                      

256 Επίσης, η έρευνα είχε και μια συγκεκριμένη «ταξική διάσταση», καθώς εστιάστηκε σε δρώντα κοινωνικά 
υποκείμενα με δημόσια δράση και σε νέα και παλιά δίκτυα τοπικών ελίτ.   
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«αποτελεί συστατικό μεν, μόνο ως μέρος δε, της γενικότερης κουλτούρας του κράτους, 

η οποία καθιερώνεται και με πραγματιστικούς όρους» (Τσιμπιρίδου 2009: 13). Δηλαδή, 

καλούμαστε να ερμηνεύσουμε την ηγεμονική διάσταση του εθνικισμού ως μια βασική 

πτυχή της ηγεμονικής σχέσης εθνικού κράτους και τοπικών μεθοριακών υποκειμένων. 

Χωρίς να παραγνωρίζω το ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων και πραγματιστικών όρων 

που συγκροτούν τη σχέση κράτους και πολιτών, επικεντρώνω στην τοπική σχέση 

εθνικισμού και κράτους στον Έβρο, καθώς αποτελεί μια από αυτές τις «ειδικές 

τροπικότητες που δημιουργεί τοπικά η επαφή με το νεωτερικό κράτος» (Τσιμπιρίδου 

υπό έκδοση). Βεβαίως, η ερμηνεία της ηγεμονικής διάστασης του κράτους ή του 

εθνικισμού δε θα πρέπει να παρερμηνευθούν ως μια τυποποιημένη και μονόδρομη 

διαδικασία επιβολής της κρατικής πολιτικής, μέσω του εθνικισμού, σε οποιαδήποτε 

σφαίρα δράσεων, όπως για παράδειγμα στα οικολογικά ζητήματα, στις εργασιακές 

διεκδικήσεις, στις διαμαρτυρίες πολιτών, κ.α. Ο εθνικισμός ωστόσο, ως ένας βασικός 

κώδικας κατανόησης και διαπραγμάτευσης της σχέσης πολιτών και κράτους, 

αναδεικνύει την κυρίαρχη θέση του κράτους στον ορισμό των κανόνων διεξαγωγής 

των τοπικών ανταγωνισμών, αλλά και στον ορισμό των ορίων και των συνόρων της 

τοπικής κοινωνίας. Ο εθνικισμός, με άλλα λόγια η πρόσληψη της κοινωνικής 

πραγματικότητας με όρους εθνικούς, είναι ένα ηγεμονικό όριο της τοπικής πολιτικής 

φαντασίας (Linger 1993), ένα όριο άρρηκτα συνδεδεμένο με την τοπική παρουσία του 

κεντρικού κράτους. 

Μεθοριακά υποκείμενα ενός εθνικού κράτους  

Στην περίπτωση της Θράκης και του Έβρου, η σχέση της τοπικής κοινωνίας με την 

υπόλοιπη Ελλάδα και το ελληνικό κράτος είχε υπάρξει ατελής και άνιση (Τσιμπιρίδου 

υπό έκδοση). Τόσο οι πλειονοτικοί, όσο και οι μειονοτικοί κάτοικοι της περιοχής 

υφίσταντο την τροπικότητα μιας «μειονοτικής κατάστασης» έναντι του κεντρικού 

κράτους (Τσιμπιρίδου 2004).257 Η Θράκη ήταν για πολλά χρόνια μια περιοχή συμβολικά 

και υλικά υποβαθμισμένη. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αυτή η υποβάθμιση δεν άλλαζε το 

γεγονός ότι οι προσδοκίες των πολιτών ήταν ανέκαθεν προσανατολισμένες προς το 

κράτος. Η Θράκη ήταν μια περιοχή συνόρων, δηλαδή κατεξοχήν οριοθέτησης της 

υλικής και συμβολικής κυριαρχίας ενός εθνικού κράτους. Τα σύνορα αποτελούν 

άλλωστε σήμανση και σύμβολο της κρατικής εξουσίας και της εθνικής κοινότητας 

(Nitsiakos και Mantzos 2008). Ειδικά σε ένα κόσμο όπου η εθνική κυριαρχία είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εδαφικότητα (Appadurai 2003: 337), τα σύνορα 

                                                      

257 Η σχέση των μειονοτικών Θρακιωτών με το ελληνικό κράτος φαίνεται ότι συγκροτείται και σε σχέση με τον 
ανταγωνιστικό τουρκικό εθνικισμό και το τουρκικό κράτος. 
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συνδέονται άμεσα με την ίδια την ύπαρξη του κράτους. Η χάραξη και η διασφάλισή 

τους, όσο και η ρύθμιση των εκεί ροών συνιστούν στοιχεία κρατικής κυριαρχίας 

(Gupta 2003: 329). 

Για δεκαετίες, η «σωτηρία» ή η «καταδίκη» της Θράκης προσλαμβάνονταν ως 

υποθέσεις πρώτα από όλα κρατικές. Η σχέση των κατοίκων με τη αναπαραγωγή του 

κράτους και του εθνικισμού λάμβανε σε διάφορες περιόδους επιτακτικό και 

αναπόφευκτο χαρακτήρα: οι περίοδοι πολεμικής εγρήγορσης και οι επιστρατεύσεις 

λόγω ελληνοτουρκικών κρίσεων, η εμπλοκή του τουρκικού κράτους στην τοπική 

δημόσια σφαίρα και την τοπική κοινωνία της Θράκης, ο άμεσος αντίκτυπος των 

διακυμάνσεων της εξωτερικής πολιτικής στους φόβους και τα συναισθήματα των 

κατοίκων, το επιλεκτικό ενδιαφέρον του κράτους για την περιοχή και η παρουσία του 

μέσω του στρατού και μηχανισμών «εθνικής ασφάλειας», η εθνική διάσταση στις 

σχέσεις πλειονότητας και μειονότητας, η άμεση υπαγωγή της τοπικής οικονομίας στις 

κρατικές οικονομικές πολιτικές και στην εξωτερική πολιτική,258 όλα αυτά ήταν στοιχεία 

που είχαν διαμορφώσει τους τρόπους πρόσληψης της κοινωνικής πραγματικότητας 

στη Θράκη. Η χρήση όρων όπως «Ακρίτες», «Θερμοπύλες», «κρατάμε τη σημαία», 

«κράτος των Αθηνών», κ.α., αντιστοιχούσε στην προσπάθεια των τοπικών κατοίκων να 

διαπραγματευθούν την οριακή και στιγματισμένη τους θέση στα πλαίσια του εθνικού 

κράτους με τους όρους που το ίδιο είχε θέσει (εικόνα 15). 

Η υλική αλλά και συμβολική αναπαραγωγή της τοπικής κοινωνίας συνδέεται 

άμεσα με το κεντρικό κράτος. Οι αναπαραστάσεις του τοπικού χώρου και του ανήκειν 

αναδεικνύουν αυτή τη μακρόχρονη υπαγωγή των τοπικών υποκειμένων στο κράτος. Ο 

Arjun Appadurai τονίζει γενικότερα την κεντρικότητα του εθνικού κράτους στη 

συμβολική συγκρότηση των τοπικών κοινωνιών (Appadurai 2001, επίσης Gupta 2003: 

332).259 Στην περίπτωση μιας συνοριακής περιοχής όπως η Θράκη, οι 

αναπαραστάσεις του τοπικού χώρου και της τοπικής κοινωνίας συνδέονται με τον πιο 

άμεσο τρόπο με την επιτελεστική δύναμη του κεντρικού κράτους και τον ελληνικό 

                                                      

258 Η επιτηρούμενη ζώνη στα μουσουλμανικά κυρίως χωριά κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων 
ήταν σε παλιότερες περιόδους το πιο ακραίο παράδειγμα αυτής της άμεσης εμπλοκής του κεντρικού 
κράτους στον τοπικό χώρο με άμεσες συνέπειες για τις τοπικές οικονομικές δράσεις (Labrianidis 2001). Έστω 
ως οριακή περίπτωση, καταδεικνύει τη γενικότερη εμπλοκή της κρατικής εξωτερικής πολιτικής στις ευρύτερες 
οικονομικές δράσεις στη Θράκη. Αντίστοιχα, ο Emile Kolodny σημείωνε το 1982 ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν 
και παρέμενε μια πόλη εγκατάστασης στρατευμάτων (« une ville de garnison ») (Kolodny 1982: 157) και ότι 
αυτό, μεταξύ άλλων, είχε επιπτώσεις και στην τοπική οικονομία. 
259 Επιπρόσθετα, για τον Arjun Appadurai έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή σχέση του εθνικού κράτους με 
τις διεθνικές ροές ιδεών και τα διασπορικά δίκτυα. Το κράτος προσπαθεί να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του 
στη συμβολική συγκρότηση των τοπικών κοινωνιών, αλλά φαίνεται, σύμφωνα με τον Arjun Appadurai 
αδύνατο να επιβάλλει ένα πλήρη έλεγχο σε μια σειρά νέες, παγκόσμιες και ανεξέλεγκτες συνθήκες. Παρόλα 
αυτά, σημειώνει – και αυτό κατά κύριο λόγο συγκρατώ από τη θέση του- το κράτος παραμένει ένας 
κανονιστικός άξονας -«pivot normatif» στη γαλλική μετάφραση- γύρω από τον οποίο παράγονται τοπικές 
και διατοπικές δράσεις (Appadurai 2001: 259). 
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εθνικισμό. Η Θράκη και ο Έβρος αποτελούν παραδείγματα όπου η συμβολική 

συγκρότηση της τοπικής κοινωνίας ή αλλιώς η παραγωγή της «τοπικότητας» 

(Appadurai 2001, Νιτσιάκος 2010) αναδεικνύει τη σύνθετη σχέση εθνικού κράτους και 

τοπικών πληθυσμών, με όρους διαλεκτικής αλληλοτροφοδότησης. Όπως σημειώνει ο 

Βασίλης Νιτσιάκος, η «τοπικότητα» μπορεί να είναι «και όχημα διεκδίκησης και 

συμβολικής κατασκευής ιδιαίτερης ταυτότητας και μάλιστα αυτό μπορεί να προκύπτει 

από την ίδια την πραγματικότητα του έθνους-κράτους, με την οποία αναπτύσσει μια 

σχέση διαλεκτική. Υπάρχει πράγματι μια αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις δύο αυτές 

οντότητες που είναι και συμβολικές κατασκευές» (Νιτσιάκος 2010: 126). 

Για τους πλειονοτικούς Θρακιώτες, η επιθυμητή αυτοπαρουσίαση, ειδικά στα 

μάτια των «ισχυρότερων ξένων», όπως για παράδειγμα των Αθηναίων, συγκροτούταν 

ως πλειοδοσία στη βάση των προτύπων τελειότητας και νομιμότητας του νεωτερικού 

εθνικού κράτους (Herzfeld 1998). Ο ανταγωνιστικός εθνικισμός των αρχών της 

δεκαετίας του 1990 ως «τοπικό φαινόμενο» (Τσιμπιρίδου 1995) αναδείκνυε αυτή την 

ιδιαίτερη σχέση των πλειονοτικών Θρακιωτών προς το κεντρικό κράτος και την επίσημη 

εθνική ιδεολογία. Η κρατικά συγκροτημένη σύνδεση ευυποληψίας, περηφάνιας και 

τιμής με τη νεωτερική εθνική ιδεολογία και εκκοσμικευμένη κοσμολογία (Herzfeld 1998: 

19, 20, 151, 168) εκπληρωνόταν με άμεσο τρόπο στην περίπτωση των Θρακιωτών, 

όπως άλλωστε φάνηκε μέσα από την έρευνα πεδίου.260 

Η εθνική διάσταση των τοπικών υποκειμενικοτήτων προέκυπτε εν πολλοίς μέσα 

από τη σχέση κράτους-πολιτών. Η συγκρότηση των εθνικών habitus είναι και μια 

κρατική υπόθεση, μέσα από την εκπαίδευση από νεαρή ηλικία, το στρατό, τη 

γραφειοκρατία, κτλ., που στοχεύει στην παραγωγή του περίφημου hominis nationalis 

(Λέκκας 2006: 118, 119). Οι τρόποι με τους οποίους αισθάνονται, σκέπτονται και δρουν 

στον κόσμο τα δρώντα κοινωνικά υποκείμενα φέρουν τον αντίκτυπο του εθνικού 

κράτους.261  

                                                      

260 Στην περίπτωση της Θράκης, η σύνδεση του αξιακού «κώδικα της τιμής και της ντροπής με την εθνική 
ιδεολογία» (Παπαταξιάρχης 1998: XXiii) φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει ένα αντικείμενο ανθρωπολογικής 
έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη την τοπική δυναμική αυτών των αναπαραστάσεων, όπως μέσα από την 
«πατριωτική» διάσταση των στρατηγικών «αυτονομίας». Βεβαίως, και σε αυτή την περίπτωση ελλοχεύει πάντα 
ο κίνδυνος που επισημαίνει ο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, αυτός της ηγεμονικής υποστασιοποίησης ενός 
εθνικού κοινού «πολιτισμικού» παρανομαστή. 
261 Ο Loic Wacquant σημειώνει, με αφορμή το έργο του Pierre Bourdieu, ότι το κράτος «δεν υπάρχει μόνο 
«εκεί έξω», με τη μορφή γραφειοκρατιών, αρχών και τελετών: υπάρχει και «εδώ μέσα», ανεξίτηλα 
αποτυπωμένο σε όλους μας με τη μορφή κρατικά επικυρωμένων νοητικών κατηγοριών που αποκτώνται 
διαμέσου της σχολικής εκπαίδευσης, [νοητικές κατηγορίες] με τις οποίες κατασκευάζουμε τον κοινωνικό 
κόσμο, έτσι ώστε ήδη συναινούμε στις επιταγές του πριν καν διαπράξουμε οποιαδήποτε «πολιτική» πράξη» 
(Wacquant 2005β: 17). Αντίστοιχα, ο Arjun Appadurai ανακεφαλαιώνει την επιστημολογική παράδοση της 
ενασχόλησης με τους ενσώματους τρόπους, από τους Marcel Mauss και Norbert Elias ως τους Michel 
Foucault και Pierre Bourdieu, σημειώνοντας ότι, σε μια τέτοια ερευνητική προοπτική, οι σωματικές τεχνικές και 
οι συναισθηματικές προδιαθέσεις είναι συχνά «η εγγραφή στη σωματική συνήθεια πρακτικών 
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Φαίνεται ότι στη Θράκη, όπως ενδεχομένως και σε άλλες συνοριακές περιοχές 

της Ελλάδας, εκπληρωνόταν με τον αμεσότερο τρόπο η σχέση συμβολικής κυριαρχίας 

μεταξύ εθνικού κράτους και εθνικά/κρατικά συγκροτημένων habitus.262 Το τοπικό 

habitus ήταν ένα habitus μεθοριακό, και ως εκ τούτου έφερε ως ενσώματη ιστορία και 

ως «συνέχεια» μέσα στην «αλλαγή» την αλληλοδιαπλοκή τοπικής κοινωνίας, «Έθνους» 

και κεντρικού κράτους. Όπως σημειώνει ο Σωτήρης Χτούρης, στον Έβρο «τα όρια της 

εντοπιότητας διαμορφώνονται μέσα από την κοινή πρόθεση και το ήθος της 

υπεράσπισης, στον γεωγραφικό χώρο της Θράκης, της εδαφοκυριαρχίας της 

ελληνικής εθνότητας. Ακολουθώντας τον Max Weber μπορούμε να πούμε ότι η 

«σοβαρότητα» αυτής της πράξης και στάσης «αποδίδει στην πολιτική κοινότητα» των 

ντόπιων Ελλήνων το «ιδιαίτερο πάθος» (Pathos) της. Στηρίζει επίσης τα διαρκή 

συναισθηματικά της θεμέλια. Κοινά πολιτικά πεπρωμένα, δηλαδή εν  πρώτοις κοινοί 

πολιτικοί αγώνες περί ζωής ή θανάτου, συγκροτούν αναμνηστικές κοινότητες […]» 

(Χτούρης 1999: 57). 

Η γενικότερη κρατική και εθνική συγκρότηση των νεωτερικών habitus, όσο και η 

ιδιαίτερη θέση των μεθοριακών υποκειμένων ενός συγκεντρωτικού εθνικού κράτους 

συνεπαγόταν μια ιδιαίτερη πρακτική σχέση απέναντι στην έννοια του κράτους και της 

εξωτερικής πολιτικής, ένα πεδίο όπου αναγνωρισμένα και εμφανώς συμπίπτουν το 

κράτος και το «Έθνος». Αυτή η ιδιαίτερη οικεία σχέση επισημάνθηκε σε μια συζήτηση με 

ένα τοπικό στέλεχος αριστερής παράταξης. Αν και ο ίδιος ο συνομιλητής ήταν 

ιδεολογικά αντίθετος στις ηγεμονικές πολιτικές περί εθνικού συμφέροντος, τόνισε ότι η 

σχέση των Εβριτών με τα εθνικά θέματα ήταν άμεση και βιωμένη ως καθημερινή, 

προσωπική εμπειρία. Όπως είπε, η απειλή ενός ελληνοτουρκικού πολέμου ήταν πάντα 

άμεση και αυτό «είναι κάτι που μόνο οι Εβρίτες μπορούν να καταλάβουν». Οι 

«επιστρατεύσεις», τα «πήγαινε έλα», το συχνό «σπάσιμο νεύρων», δηλαδή οι συχνές 

αναστατώσεις της καθημερινής ζωής εξαιτίας εθνικών κρίσεων και κινητοποιήσεων, 

ήταν εμπειρίες που είχαν διαμορφώσει τον τρόπο που έβλεπαν οι Εβρίτες τα πράγματα. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η έννοια του «εθνικού συμφέροντος» είχε αποκτήσει μια 

ιδιαίτερη δυναμική στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το εθνικό συμφέρον, 

δηλαδή η αναπαράσταση του κρατικά και εθνικά ορισμένου συλλογικού 

συμφέροντος, «εγκλώβιζε» πολύ κόσμο οδηγώντας τον στο να περιορίζει τις 

απαιτήσεις του, τις προσδοκίες του και τις διεκδικήσεις του. Αν κάποιος αντιτίθετο σε 

                                                                                                                                                        

αυτοπειθάρχησης και πρακτικών πειθάρχησης της ομάδας, [πρακτικών] συνήθως σχετιζομένων με το 
Κράτος και τα συμφέροντά του» (Appadurai 2001: 208). 
262 Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να σημειώσω ότι και ένας ντόπιος ερευνητής, όπως εγώ, δεν παύει να 
είναι και αυτός ένα δρών κοινωνικό υποκείμενο, ιδιαίτερος και διαφορετικός όσο ο καθένας που κατοικεί στην 
περιοχή, συμμέτοχος –όσο και οι συντοπίτες του- στις έννοιες του habitus, της συμβολικής κυριαρχίας και 
κρατικής συγκρότησης, τις οποίες βέβαια φιλοδοξεί να αποδομήσει και να αναλύσει. 
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μια κεντρική πολιτική, όπως για παράδειγμα στον αγωγό Μπουργκάζ -

Αλεξανδρούπολη, η αντίθεσή του θα απαξιωνόταν όχι μόνο ως ορμώμενη από 

προσωπικά συμφέροντα -στην περίπτωση του αγωγού, οι τοπικοί ψαράδες ή οι 

κάτοικοι μικροαστικών παραθεριστικών οικισμών- αλλά και «εθνικά επιζήμια». Ο 

συνομιλητής αυτός σημείωσε ότι «κολλάει ο κόσμος σε αυτό». 

Με αυτή την έννοια, η πρόσληψη των αλλαγών στην κρατική εξωτερική πολιτική 

γινόταν ένας όρος αυτοδιαμόρφωσης απόψεων, αναπαραστάσεων και 

συμπεριφορών. Χωρίς να τους ανακοινώνεται ρητά, οι κάτοικοι της Θράκης, πρώτα 

από όλα οι «πολιτικοί», και κατά δεύτερον οι «μη πολιτικοί», κατανοούσαν με πρακτικό 

τρόπο τι μπορούσε να λέγεται και τι δε μπορούσε να λέγεται. Στα Παγκόσμια Συνέδρια 

Θρακών αυτή η εξασκημένη πρακτική αίσθηση καθόριζε σε μεγάλο βαθμό και την 

αποδοχή ενός λόγου ως «γραφικού», «επικίνδυνου» ή «συνετού». Στα πρώτα συνέδρια, 

η αναφορά σε πολέμους, στρατούς και εποικισμούς ήταν ένα μη γενικευμένο αλλά 

λογικά αποδεκτό στοιχείο. Χαρακτηριστικά, στο συνέδριο του 1994, ένας ομιλητής από 

την Αθήνα είχε πει ότι «δεν φταίει μόνο το αθηναϊκό κράτος. Φταίμε κι εμείς, οι 

Θρακιώτες. Δεν είχαμε έναν Κάρατζιτς τότε [ενν. τη δεκαετία του 1920]» (Πρακτικά Β’ 

Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών: 36). Αυτή η δυνατή δήλωση θα αντιμετωπιζόταν ως 

προβοκάτσια αν υποθετικά είχε διατυπωθεί κάποια χρόνια αργότερα. Ωστόσο, σε 

εκείνη τη συγκυρία δεν ενοχλούσε και γινόταν κατανοητή από τα τοπικά υποκείμενα ως 

συμβατή με τη γενικότερη διαχείριση του εθνικισμού εκ μέρους του κεντρικού κράτους. 

Με αντίστοιχο τρόπο, στα επόμενα συνέδρια όροι όπως «πολυπολιτισμικότητα» 

γινόταν σταδιακά κατανοητοί ως μέρος του νέου κρατικού λόγου και της νέας εποχής. 

Αυτή η ιδιαίτερη και πρακτική σχέση με το κράτος επικοινωνούσε με την ευρύτερη 

συμβολική κυριαρχία του νεωτερικού εθνικού κράτους, ως φυσικοποιημένου θεσμού 

παραγωγής ταξινομήσεων, ηθικών κριτηρίων και προτύπων δράσης. Η συμβολική 

κυριαρχία του κράτους συνεπαγόταν την πρόσληψή του ως νόμιμου κατόχου του 

μονοπωλίου της εξωτερικής πολιτικής. Ανεξάρτητα από τις όποιες θυμικές καταγγελίες 

ή την εθνικιστική πλειοδοσία έναντι του κεντρικού κράτους, οι περισσότεροι κάτοικοι της 

Θράκης αντιλαμβάνονταν το κράτος ως τον τελικό παράγοντα καθορισμού του τι είναι 

«εθνικά πρέπον» και τι όχι. Για παράδειγμα, στο τέλος της δεκαετίας του 1990, στη 

διάρκεια μιας συνάντησης ελληνικών και βουλγαρικών πολιτιστικών συλλόγων, κατά 

την οποία είχε θεωρηθεί ότι οι Βούλγαροι έκαναν «προπαγάνδα», κάποια μέλη της 

«αντιπολίτευσης» της Ο.Π.Ε. είχαν αντιδράσει και είχαν ζητήσει από τον ηλικιωμένο τότε 

πρόεδρο να παρέμβει. Ο ίδιος ωστόσο, αν και «παραδοσιακός πατριώτης», τους είχε 

πει να μην κάνουν τίποτε. Χαρακτηριστικά, όπως μου είχε μεταφερθεί η συνομιλία, είχε 
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πει «μην πεις τίποτα», «μην ανακατεύεσαι με αυτά», «είναι δουλειά του Υπ. Εξωτερικών 

αυτά». 

Με αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να ερμηνεύσουμε και το διπλό λόγο των 

περισσότερων τοπικών αιρετών απέναντι στην ελληνοτουρκική προσέγγιση και στις 

διασυνοριακές συνεργασίες. Ο δημόσιος λόγος υπέρ αυτών των εθνικών πολιτικών 

συνδυαζόταν με έναν ιδιωτικό και ανεπίσημο λόγο στον οποίο εξέφραζαν τις 

αντιπάθειες, τις ενστάσεις και τα παράπονά τους. Αυτή την έγνοια να μην παραβούν 

την επίσημη εξωτερική πολιτική του κράτους τη μοιράζονταν ως ένα βαθμό και οι 

πρωτοπόροι των διασυνοριακών συνεργασιών.263 Τα «εθνικά ζητήματα» παρέμεναν 

ένα γενικότερα ευαίσθητο ζήτημα το οποίο εν πολλοίς ανήκε στην αρμοδιότητα του 

κεντρικού κράτους. 

Η πρόσληψη της «εθνικιστικής υπερβολής» ως ενδεχόμενης προβοκάτσιας και η 

ενσώματη αμηχανία, αυτοπειθάρχηση και προσεκτικότητα απέναντι στα εθνικά 

ζητήματα δεν ίσχυαν μόνο στην πρόσφατη περίοδο του διασυνοριακού 

ενθουσιασμού. Αντίθετα, και σε παλιότερες περιόδους, η κρατική πολιτική περί 

οριοθέτησης του «πατριωτικού ζήλου» ήταν μια διαχυμένη κοινή γνώση.264 Μόνον οι 

«άφρονες», οι «επικίνδυνοι» και οι «κοινωνικά ανυπόληπτοι» θα έκαναν κάτι υπερβολικό, 

δηλαδή πέρα από τα όρια που τιθόταν από το κράτος.265 Το κράτος παρέμενε τοπικά ο 

κατεξοχήν ρυθμιστής των επιθυμητών τρόπων έκφρασης του πατριωτικού αισθήματος 

και της πατριωτικής τιμής. Αυτή η συμβολική κυριαρχία του κράτους, με άλλα λόγια η 

αναγνώριση και αποδοχή της ανωτερότητάς του, αποτυπωνόταν πρώτα από όλα σε 

ενσώματους τρόπους, όπως ντροπή και αμηχανία, που πολλές φορές πρόδιδαν την 

ίδια τη συνειδητή θέληση των κοινωνικών υποκειμένων (Bourdieu 1997: 244). Η 

πατριωτική τιμή ήταν μια «τιμή εξαρτημένη», από το κράτος και τους πολιτικούς. Ως εκ 

                                                      

263 Μάλιστα, στην πορεία των χρόνων, ενδεχομένως αυτοί οι πρωτοπόροι να είχαν κατανοήσει ότι η ανοιχτή 
και αυθόρμητη εμπλοκή τοπικών αιρετών στις συζητήσεις περί εξωτερικής πολιτικής λειτουργούσε 
μακροπρόθεσμα αρνητικά στην πολιτική σταδιοδρομία τους. Χαρακτηριστικά, ένας από αυτούς τους 
υπέρμαχους της ελληνοτουρκικής προσέγγισης μου είχε τονίσει ότι δε θα ήθελε να δημοσιευθούν κομμάτια 
της συνομιλίας μας ενόψει των δημοτικών εκλογών του 2006. 
264 Αυτό αποτυπώνεται στο παράδειγμα της κρατικής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ενός τοπικού 
ακροδεξιού συλλόγου μπροστά στο τουρκικό Προξενείο στην Κομοτηνή (Γκιντίδης 2009). Αντίστοιχα, στην 
περίπτωση της Τουρκίας, το τουρκικό κράτος επιδίωξε να ρυθμίσει τον πατριωτικό ζήλο των μειονοτικών 
δυτικοθρακιωτών της διασποράς την περίοδο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών του Νταβός, το 1988 
(Hersant 2009: 15). 
265 Η περίοδος της διακυβέρνησης των εκσυγχρονιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις για μια 
σειρά εθνικών ζητημάτων είχαν θέσει με επίκαιρο τρόπο τη διατήρηση του μονοπωλίου της εθνικής πολιτικής 
εκ μέρους του κράτους. Οι λεγόμενες «ιδιωτικές πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής», όπως αυτές όσων είχαν 
βοηθήσει στην είσοδο στην Ελλάδα του Κούρδου ηγέτη Α. Οτζαλάν ή του δημάρχου της Καλύμνου που είχε 
πάρει την πρωτοβουλία να υψώσει την ελληνική σημαία στα Ίμια, καταγγέλλονταν από την κρατική εξουσία 
ως «επικίνδυνες» και στην ουσία «αντεθνικές». Χαρακτηριστικά, ένας τοπικός εκσυγχρονιστής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
μου ανέφερε την πρωτοβουλία του δημάρχου της Καλύμνου ως «εθνικιστική», «ανόητη» ενώ στην περίπτωση 
Οτζαλάν επρόκειτο για την «ανεκδιήγητη εισαγωγή του με ιδιωτικές πρωτοβουλίες». Είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα η αντιπαραβολή αυτού του λόγου των εκσυγχρονιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς τη δικιά τους 
προώθηση της «διπλωματίας των πολιτών». 
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τούτου, συνεπαγόταν μόνιμα την αίσθηση υπαγωγής και ατέλειας σε σχέση με τους 

κατεξοχήν νόμιμους διαχειριστές του πατριωτισμού. Όπως σημειώνει ο Michael 

Herzfeld, «το τίμημα της εξαρτημένης τιμής [αφήνει] ένα διάχυτο αίσθημα ντροπής: 

αυτή είναι η φύση της ηγεμονίας» (Herzfeld 1998: 52).266 

Πολιτικοί και πολίτες 

Η ιδιαίτερη συμβολική δύναμη του εθνικού κράτους στη διαχείριση του εθνικισμού 

διαχεόταν και ακολουθούσε τις πολλαπλές πρακτικές εκφάνσεις και επίπεδα όπου 

αναγνωριζόταν η κρατική και πολιτική εξουσία. Εξάλλου, ερμηνεύοντας το κράτος, 

όπως και οποιονδήποτε άλλο θεσμό, «όχι ως πράγμα, σύστημα ή υποκείμενο αλλά ως 

σημαίνον πεδίο διαφορετικών εξουσιών και τεχνικών, ως σύνολο λόγων, κανόνων και 

πρακτικών που συνυπάρχουν στο ίδιο περιορισμένο πεδίο εντάσεων και αντιθέσεων» 

(Brown στο Τσιμπιρίδου υπό έκδοση),267 μπορούμε να δούμε την επιτέλεση της σχέσης 

υποκειμένων και κράτους στο τοπικό επίπεδο, δηλαδή μεταξύ «απλών πολιτών» και 

τοπικών πολιτικών, αλλά και μεταξύ διαφόρων επιπέδων τοπικής πολιτικής. 

Τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών και η συμμετοχική παρατήρηση στα δύο πιο 

πρόσφατα, το 2006 και 2009, μου έδωσαν την ευκαιρία να καταγράψω την ιδιαίτερη 

συμβολική δύναμη των φορέων της πολιτικής όσον αφορά στο τι είναι «εθνικά σωστό 

και πρέπον». Τα συνέδρια, έστω και μέσα από την τυποποίησή τους και τη στείρα 

                                                      

266 Η εσωτερίκευση τέτοιων ιεραρχήσεων φαίνεται ότι ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο για τα τοπικά δρώντα 
κοινωνικά υποκείμενα. Μάλιστα, σε διάφορες περιπτώσεις διαπίστωσα ότι πολλοί φορείς ενός 
αντισυμβατικού ανταγωνιστικού εθνικιστικού λόγου προέρχονταν από μέρη εκτός Θράκης, και μάλιστα από 
τα δυο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις των πατριωτών «Θρακιωτών» 
εκτός Θράκης, ήταν φανεροί οι προβληματισμοί που συνδέονταν με τη νομιμοφροσύνη ή την απείθεια προς 
το κράτος, έστω κι αν αυτό ήταν «φιλοτουρκικό» ή «ξεπουλημένο». Με αφορμή τα επακόλουθα της 
υπόθεσης Οτζαλάν, ένα έντονα αντι-εκσυγχρονιστικό περιοδικό εθνικού ενδιαφέροντος, στο οποίο  
συμμετείχαν Θρακιώτες και μη Θρακιώτες, περιείχε ένα ιδιαίτερο σχόλιο απέναντι στον απόστρατο Αντώνη 
Ναξάκη. Ο τελευταίος είχε ισχυριστεί ότι συνεργαζόταν με την Ελληνική κυβέρνηση στο ζήτημα του 
Αμπτνουλάχ Οτζαλάν. Αυτό ερμηνευόταν ως απόπειρα να σώσει τη λαβωμένη τιμή του, δεδομένου ότι έτσι 
θα φαινόταν ότι δεν είχε «κάνει του κεφαλιού του» αλλά ήταν νομιμόφρων προς την κυβέρνηση και το 
κράτος. Από την άλλη ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό, μια τέτοια δήλωση ήταν «προβοκατόρικη» και 
συνεπαγόταν δυσμενείς συνέπειες για την Ελλάδα, δεδομένου ότι εκτιθόταν προς την Τουρκία. Αυτό το 
έντονα πατριωτικό περιοδικό αναλάμβανε να νουθετήσει τον απόστρατο Αντώνη Ναξάκη υπενθυμίζοντας 
ότι κάποια πράγματα δε λέγονται και ότι κάποιοι τρόποι διασφάλισης της πατριωτικής τιμής πολύ απλά 
κατέληγαν να είναι «ανόητοι», δεδομένου ότι έθεταν σε κίνδυνο την εθνική πολιτική, όσο «ξεπουλημένη» κι αν 
ήταν. «Οι «αποκαλύψεις» του κ. Ναξάκη στην «Αθηναϊκή» (αλλά και σε άλλες εφημερίδες), όπου δηλώνει ότι 
ενεργούσε για λογαριασμό της ελληνικής κυβερνήσεως όταν έφερνε τον Οτζαλάν στην Ελλάδα αλλά και 
κατά την όλη δραστηριότητά του περί το Κουρδικό, αποτελούν βούτυρο στο ψωμί της τουρκικής 
προπαγάνδας σε βάρος της χώρας μας. Δυστυχώς παρακολουθούμε την απέλπιδα προσπάθεια ενός πολύ 
μικρού ανθρώπου, που δυστυχώς διετέλεσε και ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού μας ναυτικού, να 
περισώσει –έτσι νομίζει!-τα τελευταία ψήγματα τιμής που του απέμειναν, δίνοντας λαβή στους εχθρούς της 
πατρίδας μας (εξωτερικούς και εσωτερικούς) να ξεσπαθώσουν εναντίον της. Έτσι, στην προσπάθεια του να 
βλάψει το Σημίτη και τους συνενεχόμενους στην προδοσία του Κούρδου ηγέτη, δυστυχώς πετυχαίνει ακριβώς 
το αντίθετο αποτέλεσμα. Θέλοντας να αποσείσει από τον εαυτό του το χαρακτηρισμό του ανόητου, ατυχώς 
γι’ αυτόν, τον επιβεβαιώνει στο έπακρο. Αυτό είναι και το μόνο ελαφρυντικό του» (περ. Ενδοχώρα 2000γ τεύχ. 
71-72: 5-6). 
267 Ο Christian De Montlibert σημειώνει τη συμβολική και λεκτική συγκρότηση του κράτους ως «αυτόνομου 
υποκειμένου, πάντα εν συνειδήσει των συνεπειών και των απόηχων των αποφάσεών του, κύριου όλων των 
τομέων όπου επεμβαίνει» (De Montlibert 1997: 23). Αντίστοιχα, ο Loic Wacquant επισημαίνει το πρόβλημα 
της ερμηνείας του κράτους ως ενός «οργανωτικού μονόλιθου» (Wacquant 2005β: 17) 
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παιδευτική-εθνικιστική λειτουργία τους, αποτελούσαν περιστάσεις όπου 

επιβεβαιωνόταν και τροφοδοτούνταν με τον πιο απτό τρόπο η κυριαρχία του κράτους 

και γενικότερα της πολιτικής εξουσίας στη διοργάνωσή τους, στο χώρο -ποιος κάθεται 

πού- και στο χρόνο -πρωτόκολλο και ποιος μιλάει πρώτος ή τελευταίος. Ακόμα και αν 

για τους περισσότερους συμμετέχοντες τα συνέδρια αυτά ήταν πλέον μια σχεδόν 

ανούσια περίσταση, ένα «πανηγυράκι» όπως τα ονόμαζαν, αυτό δεν αναιρούσε το 

γεγονός ότι αποτελούσαν οριοθετημένες ασκήσεις ιεραρχίας, νομιμοφροσύνης και εν 

τέλει υπενθύμιση της εξουσίας. Εξάλλου, όπως και σε οποιαδήποτε άλλο δημόσιο 

συμβάν, πολύ περισσότερη σημασία από την ίδια την εκφορά του λόγου είχαν οι 

συνθήκες μέσα από τις οποίες ο κάθε δημόσιος λόγος οργανωνόταν και έπαιρνε 

μορφή (Handelman 1998). Δηλαδή, ως ένα βαθμό, τέτοια δημόσια συμβάντα είχαν τη 

σημασία τους ως πρακτική έκφανση της εξουσίας, ειδικά όσον αφορά στην πρακτική 

κατανόηση της ιεραρχίας εντός της εθνικιστικής κοσμολογίας. Όπως σημειώνει o Don 

Handelman, τέτοια «συμβάντα παρουσίασης είναι «οι κυρίαρχες μορφές περιστάσεων 

που δημόσια δηλώνουν και κατατοπίζουν τις διαγραμμίσεις (lineaments) της 

κρατικότητας (statehood), της εθνικότητας και της πολιτειακής συλλογικότητας» 

(Handelman 1998: 42). Επιπρόσθετα, τέτοια δημόσια συμβάντα είναι ασκήσεις στον 

κοινωνικό ολισμό (in holism), ενώ η διοργάνωση και η διαρρύθμισή τους αναδεικνύει τη 

συνολικότερη συγκρότηση της κάθε κοινωνίας (Handelman 1998: xi, 43, 81). 

Ταυτόχρονα, σε αυτά τα συνέδρια, η απαρνημένη «δισημία» της εξουσίας  και η 

απαρνημένη κινητικότητα μεταξύ «δημόσιου» και «ιδιωτικού» λειτουργούσαν ως μια 

ειρωνική υπενθύμιση ακριβώς αυτής της πραγματικότητας. Η δημόσια διατύπωση της 

«οριζόντιας και συντροφικής σχέσης» μεταξύ όλων των συμμετεχόντων ερχόταν σε 

πλήρη αντίθεση με τη βιωμένη ανισότητα της καθημερινότητας και της πολιτικής 

εξουσίας. Για παράδειγμα, στο περιθώριο του συνεδρίου του 2006, ενώ συζητούσα με 

συνομιλητές από το χώρο των πολιτιστικών συλλόγων, αυτοί περιπαιχτικά έλεγαν πως 

στο τέλος οι πολιτικοί και οι σύμβουλοί θα «μαγείρευαν», δηλαδή θα παράλλασαν το 

νόημα των περισσότερων ομιλιών και θα έβγαζαν τα δικά τους συμπεράσματα.  

Μάλιστα, οι πολιτικοί διοργανωτές του συνεδρίου φρόντισαν να ενισχύσουν έμμεσα τη 

διακριτή φύση της εξουσίας τους, καθώς αποσύρθηκαν μόνοι τους σε ένα δωμάτιο 

όπου θα γινόταν η φραστική διατύπωση των ψηφισμάτων. Επιπρόσθετα, ένας 

πολιτικός μου τόνισε την προδιαγεγραμμένη και ιδιωτική κατάληξη αυτού του δημόσιου 

συμβάντος, λέγοντας ότι ενώ είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στην κατάρτιση των 

ψηφισμάτων, ο ίδιος είχε αρνηθεί φιλικά λέγοντας ότι ούτως ή άλλως τα ψηφίσματα θα 

γράφονταν ή μπορεί και να ήταν ήδη έτοιμα, από το μάνατζερ-πολιτικό σύμβουλο-

δημοσιογράφο-συνδιοργανωτή των συνεδρίων Βασίλη. 



 

 

235 

Η διαρκής ενασχόληση με το τι συμβαίνει στα παρασκήνια, δηλαδή πέρα από 

την οριοθετημένη δημοσιότητα, πρόδιδε μια γενικευμένη αίσθηση υπαγωγής των 

δημόσιων διαδικασιών σε ιδιωτικές στρατηγικές και συμφέροντα. Η απομυθοποιημένη 

πραγματικότητα της πολιτικής ενίσχυε ακόμα περισσότερο τη συμβολική δύναμη του 

πολιτικού κατεστημένου, καθώς φαινόταν να αποτελεί μια διαχυμένη κοινωνική γνώση 

η σημασία της διαρκούς εισαγωγής κεφαλαίων από το χώρο της ιδιωτικότητας στο 

χώρο της πολιτικής και αντίστοιχα η υπερίσχυση της «υλικής ετερονομίας» έναντι της 

«πνευματικής αυτονομίας».268 

Τα συνέδρια που παρακολούθησα και ενδεχομένως και τα παλιότερα 

αποτελούσαν έναν τόπο στον οποίο επιβεβαιώνονταν και τροφοδοτούνταν σχέσεις 

συμβολικής κυριαρχίας, δηλαδή σχέσεις αποδοχής της ιδιαίτερης εξουσίας κάποιων 

δρώντων κοινωνικών υποκειμένων έναντι άλλων. Οι περιπτώσεις όπου οι πολιτικοί 

εγκαλούσαν τους όποιους διαμαρτυρόμενους και τους επανέφεραν στην τάξη 

επικαλούμενοι το πολιτικό τους κεφάλαιο ήταν χαρακτηριστικές.269  

Η διαχείριση του εθνικισμού και οι συζητήσεις για την εξωτερική πολιτική 

ακολουθούσαν τα διάφορα επίπεδα ιεράρχησης της πολιτικής εξουσίας, από το 

κεντρικό κράτος μέχρι τους τοπικούς αιρετούς. Με αυτή την έννοια οι τοπικοί πολιτικοί 

φρόντιζαν να επιβεβαιώνουν με εμφαντικό τρόπο τη δικιά τους -εξαρτημένη- 

αρμοδιότητα στην τοπική διαχείριση του εθνικισμού, απέναντι σε όσους «απλούς 

πολίτες» ήθελαν να πουν δημόσια την άποψή τους για τέτοια ζητήματα. Αυτή η 

επιβεβαίωση της ιεραρχικής λογικής διαχείρισης του εθνικισμού αποτυπωνόταν σε 

διάφορες περιστάσεις, όπου οι τοπικοί «επαγγελματίες της πολιτικής» ειρωνεύονταν 

τους όποιους «ερασιτέχνες», ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι μιλούσαν υπέρ ή κατά 

της ελληνοτουρκικής προσέγγισης ή κάποιου άλλου αντίστοιχου ζητήματος.270 

                                                      

268 Αυτή η αίσθηση διαρκούς αναπαραγωγής των πραγματιστικών όρων της πολιτικής έπαιρνε τη μορφή 
φημών και ανεκδοτολογικών διηγήσεων. Ένας τοπικός πολιτικός μου τόνισε ότι δεν κατέβαινε υποψήφιος 
βουλευτής γιατί, δυστυχώς, αυτό που μετρούσε πάνω από όλα ήταν τα λεφτά. Δεν υπήρχε χώρος, όπως 
είπε, για «ρομαντικούς» και «ιδεολόγους». Επανέλαβε πολλές φορές ότι «όλα είναι ζήτημα χρημάτων σήμερα». 
«Τι γίνεται όταν έρθει κάποιος που σου έδωσε λεφτά και σου πει να κάνεις κάτι με το οποίο διαφωνείς 
ιδεολογικά;». Αντίστοιχα, ανέφερε παραδείγματα τοπικών βουλευτών που χρηματοδοτούνταν από ισχυρούς 
οικονομικούς παράγοντες. Μάλιστα, αν στον ίδιο θα έδιναν υποθετικά 2-3 χιλιάρικα, στον τάδε θα έδιναν 
10.000 και στο δείνα 20.000. Αυτό οριοθετούσε τις δυνατότητές του. Βέβαια, 2 χρόνια μετά τη συνομιλία μας, 
το 2009, ο συγκεκριμένος συνομιλητής φάνηκε να έχει βρει τον τρόπο να ζήσει με τέτοιους συμβιβασμούς, 
καθώς τελικά έθεσε υποψηφιότητα για  βουλευτής και μάλιστα εκλέχτηκε. 
269 Για παράδειγμα, στις διαμαρτυρίες κάποιων μελών συλλόγων στο συνέδριο του 2006 για το θεωρούμενο 
παραγκωνισμό τους, ένας από τους πολιτικούς στο βήμα τους υπενθύμισε ότι «δεν μπορούν να αγνοηθούν 
οι αιρετοί αυτού του τόπου». 
270 Χαρακτηριστικά, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών στο Διδυμότειχο το 2006 είχα την ευκαιρία να 
παρακολουθήσω μια τέτοια άνιση σχέση «επικοινωνίας». Ένας τοπικός θεατράνθρωπος από την Κομοτηνή 
είχε έρθει να παρακολουθήσει το συνέδριο. Τον θυμόμουν από μια θεατρική παιδική παράσταση που είχε 
διοργανώσει σε μια συνοικία μουσουλμάνων Ρομά στην Αλεξανδρούπολη το ίδιο καλοκαίρι. Στο συνέδριο 
του Διδυμοτείχου, ξεχώρισα την παρουσία του, καθώς ήταν από τους λίγους που στην έναρξη είχαν κάτσει 
στη «γαλαρία» της αίθουσας και είχαν απέχει από το θρησκευτικό τελετουργικό του αγιασμού. Επρόκειτο για 
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Επιπρόσθετα, η διάχυτη επιθυμία διαφόρων «απλών πολιτών» να γνωριστούν ή 

να μιλήσουν με πολιτικούς ήταν ένα σημαντικό στοιχείο που αναδείκνυε την κυριαρχία 

των πολιτικών ως αναβαθμισμένων φορέων του κράτους. Αυτή η συμβολική 

κυριαρχία υπερέβαινε τις λογοκεντρικές αντιπαραθέσεις και υφίστατο ως ενσώματη 

αντίδραση ντροπής, αμηχανίας, σεβασμού και θαυμασμού. Η συμμετοχή του Κώστα 

Καραμανλή στο συνέδριο της Κομοτηνής το 2009, με όλη τη χαρά και το χειροκρότημα 

που είχε προκαλέσει, ανέδειξε αυτή την ιδιαίτερη σημασία, καθώς μάλιστα επρόκειτο για 

την ισχυρότερη δυνατή φυσική παρουσία του κράτους στα συνέδρια, μέσω της 

παρουσίας του πρωθυπουργού.  

Τέτοιες ενσώματες αποδόσεις και επιτελέσεις της κοινωνικής ιεραρχίας 

καταγράφονταν και στις σχέσεις μεταξύ πολιτικών, δηλαδή των ίδιων των 

«διαμεσολαβητών» (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση) της κρατικής ηγεμονίας, και ξεπερνούσαν 

τα κομματικά δίκτυα. Για παράδειγμα, ένας πρόεδρος δημοτικού διαμερίσματος 

προσκείμενος στη Ν.Δ. φρόντιζε να κάνει εντύπωση στο νομάρχη που ανήκε στο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή ένας πασόκος νομάρχης φρόντιζε να επαινέσει δημόσια τον υπουργό της 

κυβέρνησης Ν.Δ., κ.ο.κ (εικόνες 16 - 18).271 

Σε αυτό το πλέγμα άρρητων και ενσώματων ταξινομήσεων και ιεραρχήσεων, το 

κράτος, ως πολυεπίπεδη πολιτική εξουσία, αποδεικνυόταν κάτοχος του μονοπωλίου 

περί εθνικού συμφέροντος και ρεαλισμού. Η μετατόπιση της κεντρικής εξουσίας έναντι 

ζητημάτων όπως η Τουρκία ή η ελεύθερη αγορά, ήταν αντιληπτή στους «μη 

πολιτικούς» συμμετέχοντες στα συνέδρια, οι οποίοι τη διαπραγματεύονταν και 

εννοιολογούσαν ποικιλοτρόπως. Η διάχυτη πολιτική εξουσία όριζε τον «κανόνα» του 

                                                                                                                                                        

έναν αρκετά «ιδόρρυθμο» άνθρωπο, με βάση τα τοπικά κριτήρια κοινωνικού «καθωσπρεπισμού». Στη 
σύντομη συνομιλία μας, μου ανακοίνωσε ότι σκόπευε να μιλήσει από βήματος. Ήταν αγχωμένος που θα 
επιτελούσε μια «δημόσια» δράση, αλλά ταυτόχρονα ήταν αποφασισμένος να καταγγείλει την 
«παπαδοκρατία» και την απουσία μουσουλμάνων από το συνέδριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνέδριο ήταν 
«αγορά[ενν. τόπος δημόσιας δράσης]». Το να μιλήσει ήταν ένα ρίσκο που προϋπέθετε να υπερνικήσει τους 
ενσώματους δισταγμούς τους. Όπως μου είπε, «έχω υπερβεί το φόβο, δεν είμαι πλέον ζώο». Τελικά, ύστερα 
από κάποιες ώρες, σηκώθηκε στο βήμα να μιλήσει. Εκεί δήλωσε, με κάπως αγχωμένο τρόπο και σπασμένη 
φωνή αρχικά, ότι τα συνέδρια έπρεπε να πάψουν να είναι «θρησκευτικά» κα έπρεπε να μην έχουν δοξολογίες. 
Διαμαρτυρήθηκε που δεν είχαν προσκληθεί μουσουλμάνοι -«Πομάκοι» και «Τσιγγάνοι»- στο συνέδριο. Στο 
άκουσμα της λέξης «Πομάκοι» πάρα πολλοί σύνεδροι τον χειροκρότησαν. Αντίθετα, κανένας δε φάνηκε να 
ενθουσιάζεται με την προοπτική να συμμετέχουν «Τσιγγάνοι» στο συνέδριο. Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος 
Διδυμοτείχου φάνηκε να δυσανασχετεί από το χειμαρρώδη και καταγγελτικό λόγο αυτού του 
θεατράνθρωπου. Γι’ αυτό και με χαμόγελα συγκατάβασης και ειρωνικά σχόλια φρόντιζε να επιδεικνύει την 
απαξίωσή του. Στο τέλος αυτής της παρέμβασης, ο δήμαρχος προσέθεσε με την αυτοπεποίθηση ενός 
«γνώστη» ότι «μου φαίνεται ότι δεν είστε καλά ενημερωμένος, δεν ξέρετε τι συμβαίνει». 
271 Εξάλλου, πέρα από τις κομματικές ιδιότητες ή τη δημόσια διάσταση της πολιτικής δράσης, ο τρόπος 
«λειτουργίας» του τοπικού πολιτικού πεδίου είχε μια δικιά του ιδιαίτερη εσωτερική λογική, στηριζόμενη 
καταρχάς στην κοινή και αμοιβαία μεταξύ των πολιτικών παραδοχή της ιδιαίτερης θέσης τους και της 
ιδιαίτερης δράσης τους. Στο περιθώριο του συνεδρίου του Διδυμοτείχου, είχα συναντήσει τυχαία έναν 
οικογενειακό γνωστό, ο οποίος ήταν αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με είχε ρωτήσει με τι ασχολούμουν 
στις σπουδές μου. Του ανέφερα μεταξύ πολλών και διάφορων τον όρο «πολιτική ανθρωπολογία». Στο 
άκουσμα της λέξης «πολιτική», με ενθάρρυνε με εμπιστευτικό-συνωμοτικό ύφος, λέγοντάς μου «καλά 
κάνεις… Έμπα στο παιχνίδι». 
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πατριωτισμού, έναν κανόνα για τον οποίο τα κοινωνικά υποκείμενα αναγνώριζαν την 

υποχρέωση να επιτελούν (Foucault στο Bayart 2004: 220). 

Στο περιθώριο του συνεδρίου του Διδυμοτείχου το 2006, είχα την ευκαιρία να 

συνομιλήσω με δύο οικογενειακούς γνωστούς μου από ένα κοντινό χωριό. Είχαν έρθει 

στο συνέδριο παρέα με έναν τοπικό πολιτικό, επίσης οικογενειακό γνωστό. Όπως 

φάνηκε, δεν τους ενδιέφερε ιδιαίτερα τι συζητιόταν μέσα στο συνέδριο. Πιο ευχάριστο 

για αυτούς ήταν το να συζητάνε και να «καλαμπουρίζουν» με κάποιον πολιτικό, με 

χωριανούς ή και με άλλους συνέδρους  έξω από το χώρο του συνεδρίου, στο 

προαύλιο του ξενοδοχείου. Επιπλέον, φαινόταν ότι είχαν έρθει, μαζί με τον πολιτικό τους 

φίλο, με την προσδοκία να δουν ή και να μιλήσουν με κάποιον άλλον εκπρόσωπο της 

πολιτικής, ίσως μάλιστα ακόμα πιο «υψηλόβαθμο». Η παρουσία τους έξω από την 

αίθουσα των ομιλιών ήταν ο δικός τους ιδιαίτερος τρόπος να παρακολουθήσουν αυτό 

το δημόσιο συμβάν. Η σύντομη συζήτηση που είχα μαζί τους για τα ζητήματα 

διασυνοριακότητας και την Τουρκία, ανέδειξε την ιδιαίτερη δυναμική του κρατικού 

λόγου στην τοπική κοινωνία. Οι συνομιλητές μου, που πρόσκειντο στο χώρο της 

τοπικής δεξιάς και χαρακτηρίζονταν από «πατριωτική περηφάνια», όπως είπε ένας από 

αυτούς, θέλησαν να μου δείξουν ότι είχαν καταλάβει και οι ίδιοι πώς είχαν πλέον τα 

πράγματα με την Τουρκία. Παρόλο που διαμαρτυρήθηκαν για την εγκατάλειψη της 

περιοχής, την υπογεννητικότητα στον Έβρο και την αδράνεια των πολιτικών και του 

κράτους, οι ίδιοι φρόντισαν να μου δώσουν να καταλάβω ότι η «διασυνοριακότητα 

είναι μονόδρομος». Περιέγραψαν την περιοχή της Θράκης σαν ένα «εξ’ αδιαιρέτου 

χωράφι», όπου, ό,τι και να γινόταν, θα ήμασταν γείτονες και θα έπρεπε «να τα βρούμε, 

τόσο με τη Βουλγαρία, όσο και με την Τουρκία». Ο πιο ηλικιωμένος από τους δυο 

συνομιλητές μου τόνισε ότι είναι «καλύτερα [ένας] άδικος συμβιβασμός, παρά [μια] 

δικαία κρίση», και αποδίδοντάς το με πιο άμεσο τρόπο, είπε «καλύτερα λύση, με λίγη 

χασούρα». 

Αυτή η πλειοδοσία διασυνοριακότητας και «ρεαλισμού» εκ μέρους των 

συνομιλητών μου ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των τρόπων με τους οποίους 

τα περισσότερα «μη πολιτικά» δρώντα υποκείμενα προσπαθούσαν να εναρμονιστούν 

δημόσια με τα εκάστοτε κυρίαρχα πρότυπα δημόσιας δράσης και επίσημης γνώσης. 

Αυτά τα πρότυπα ήταν και είναι προϊόν διαφόρων επιπέδων εξουσίας αλλά ο 

κατεξοχήν φορέας τους φαινόταν να είναι το κεντρικό ελληνικό κράτος. Το κράτος 

συνεχίζει να αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα «νομιμότητας» αλλά και «τελειότητας» στην 

Ελλάδα (Herzfeld 1998). Τα πρότυπα της δημόσιας αυτοπαρουσίασης συνέχιζαν να 

προκύπτουν ως κρατικά συγκροτημένες ταξινομήσεις. Μάλιστα, οι «καιροί είχαν 

αλλάξει» και πλέον οι τρόποι επιδεικτικής αυτοπαρουσίασης είχαν μετατοπιστεί, από την 
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πατριωτική επίδειξη αντιτουρκικών αισθημάτων στην εξίσου πατριωτική επίδειξη 

διασυνοριακού ρεαλισμού. 

Οι πραγματιστικοί όροι της σχέσης «Έθνους», κράτους και πολίτη 

Η ηγεμονική σχέση των υποκειμένων με το κεντρικό κράτος και τους τοπικούς φορείς 

του δε θα μπορούσε να ερμηνευθεί απλά ως μια ιστορική διαμόρφωση των habitus, 

και κατ’ επέκταση να περιοριστεί ως μια σταθερή, διαχρονική αλλά και ολοκληρωμένη 

παράμετρος της τοπικής δράσης. Αντίθετα, η σύγχρονη δυναμική αυτής της 

ηγεμονικής σχέσης συνεπαγόταν ότι οι πρακτικοί της όροι δεν εξαντλούνταν στο 

παρελθόν, ούτε ότι η σημερινή της δυναμική είναι δυνατό να εξαντλείται στο πεδίο των 

αναπαραστάσεων ή του λόγου (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση). 

Ο υλικός αντίκτυπος του κράτους στην τοπική δημόσια σφαίρα και την τοπική 

κοινωνία είχε υπάρξει καθοριστικός. Τόσο η γενικότερη διαμόρφωση του 

μεταπολεμικού ελληνικού κράτους ως κυρίαρχου φορέα κατανομής πόρων 

(Τσουκαλάς 1986) και η συγκεντρωτική δομή της ελληνικής διοίκησης, όσο και η 

σημαντικότατη παρουσία του στη συνοριακή περιοχή της Θράκης, προσέφεραν στα 

κοινωνικά υποκείμενα πολλούς τρόπους και πολλαπλές εμπειρίες της υλικότητας και 

της πρακτικής παρουσίας του κράτους. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τους 

τοπικούς φορείς δημοσιότητας, που εξαρχής εντασσόταν σε μια σφαίρα δράσεων 

εξαρτημένη από την πολιτική, και δη την εθνική πολιτική. 

Πιο πρόσφατα, οι νέες υλικές συνθήκες που άρχισαν να παράγονται κατά κύριο 

λόγο σε υπερτοπικό και υπερεθνικό επίπεδο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές, έθεσαν το ζήτημα της παρουσίας του κράτους σε ένα νέο 

πλαίσιο πολλαπλών ροών πόρων, ιδεών και προτύπων. Αυτό το ζήτημα/ερώτημα 

γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο στο βαθμό που αυτές οι πολιτικές, είτε μέσα από τις 

νεοφιλελεύθερες λογικές τους εν γένει ή τους στόχους της διασυνοριακότητας 

ειδικότερα, τυπικά φαίνονται να αποκλίνουν από το παλιότερο πρότυπο της κρατικής 

παρουσίας και εξωτερικής πολιτικής. Οι νέες πολιτικές πήραν απτή μορφή κατά τη 

δεκαετία του 1990, και όπως σημειώνει η Φωτεινή Τσιμπιρίδου συνοδεύονταν «σε 

πρώτη φάση από τις πολιτικές μείωσης της «κρατικής ηγεμονίας» και την ενδυνάμωση 

μηχανισμών και θεσμών που λειτουργούν στη δημόσια σφαίρα στη λογική της 

«κοινωνίας των πολιτών», είτε «από τα κάτω» (βλ. τοπικούς και εθνικούς  συλλόγους) 

είτε «από τα πάνω» με σύνδεση ή αναφορά σε υπερεθνικά πλαίσια» (Τσιμπιρίδου υπό 

έκδοση). Αυτές οι νέες πολιτικές φαίνονται να αποκλίνουν από την παλιότερη 

κατάσταση μιας θεωρούμενης πιο έντονης παρουσίας του κράτους. Η υλικότητα των 



 

 

239 

νέων πολιτικών φαίνεται επίσης να θέτει εν αμφιβόλω την «υλική πρωτοκαθεδρία» του 

εθνικού κράτους. 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτές οι νέες συνθήκες και 

η επίδρασή τους στην τοπική επιτέλεση του εθνικισμού δε μπορούν να αποκοπούν από 

την ηγεμονική παρουσία του κράτους. Ταυτόχρονα, θα ήταν άκαιρο να αναπαραχθεί 

μια απόλυτη και ανελαστική αντίθεση «παγκόσμιας υλικότητας» και «κρατικού 

εθνικισμού». Η πορεία των τοπικών ανταγωνισμών και η επιβεβαίωση της 

μετασχηματισμένης μεν, αλλά πάντα ηγεμονικής παρουσίας του κεντρικού κράτους 

κατέδειξε ότι η νέα υλικότητα και οι δημόσιες εκφάνσεις της δεν προσλαμβάνονται 

αντιθετικά και έξω από τη σχέση πολιτών με το κράτος, αλλά συνεχίζουν να 

τροφοδοτούν πρακτικά τη συμβολική κυριαρχία του κεντρικού κράτους, ειδικά μάλιστα 

στο ζήτημα του εθνικισμού. 

Όπως ήδη τόνισα στο πρώτο μέρος του κειμένου, αλλά και σε προηγούμενα 

κεφάλαια του δεύτερου μέρους, τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούσαν ένα 

βασικό σημείο αναφοράς για την τοπική διαπραγμάτευση των υλικών συνθηκών. Σε 

μεγάλο βαθμό, τα «δημόσια χρήματα» ήταν ευρωπαϊκά. Αυτή η πραγματικότητα 

αναπαρήγαγε τις αναπαραστάσεις της ιστορικής εξάρτησης και υποχρέωσης του 

ελληνικού κράτους έναντι των δυτικοευρωπαίων «ευεργετών». Όπως φάνηκε, η 

κατανόηση αυτής της πολυεπίπεδης εξάρτησης εκ μέρους των τοπικών υποκειμένων 

δεν αναιρούσε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στη σύντομη ιστορία τους, είχαν 

καταστεί μια από αυτές τις πρακτικές «μέσα από τις οποίες το κράτος έκανε την 

εμφάνισή του με υλικούς όρους» (Kapferer 2005: iix). Εκτός από μεμονωμένες 

περιπτώσεις, η τοπική διαχείριση και κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων ήταν κρατικά 

διαμεσολαβημένη, ενώ η διεκδίκησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν πρώτα από όλα 

υπόθεση εθνική. Το εθνικό κράτος αποτέλεσε το βασικό διαμεσολαβητή των 

υπερεθνικών πολιτικών της τελευταίας 30ετίας και οι ευρωπαϊκοί υλικοί πόροι που 

εισήχθησαν στον τοπικό χώρο γινόταν αντιληπτοί εξίσου -αν όχι περισσότερο- και ως 

εθνικοί/κρατικοί.272  

Οι νέες πρακτικές που επέφεραν οι πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», 

όπως για παράδειγμα οι αναπτυξιακές εταιρείες, η αναζήτηση ευρωπαϊκών πόρων, η 

                                                      

272 Η παρατήρηση του Jean-François Bayart, για τη σχέση των εκάστοτε κυρίαρχων ομάδων στις αφρικανικές 
κοινωνίες με τα εξωτερικά δίκτυα υλικών πόρων, φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση αυτή. «Μια από τις 
μεγάλες έγνοιες των κυρίαρχων ήταν να διατηρούν τον έλεγχο, βλέπε  το μονοπώλιο αυτών των οικονομικών 
και συμβολικών πηγών της εξωστρέφειας […]» (Bayart 2004: 230). Κατά την παραμονή μου στο πεδίο ήταν 
ελάχιστες οι περιπτώσεις άμεσης επαφής και χρηματοδότησης τοπικών φορέων από υπερεθνικούς 
θεσμούς. Αντίθετα, το κράτος φαινόταν να παραμένει ο κατεξοχήν νομιμοποιημένος διαχειριστής αυτής της 
εξωστρέφειας, κατά κύριο λόγο ως διαμεσολαβητής των πολιτικών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα «χρήματα 
από το εξωτερικό» συνιστούσαν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα που μπορούσε να εγείρει σημαντικά ηθικά 
προβλήματα αν δεν επικυρωνόταν και δεν περνούσε από τα εθνικά-κρατικά γραφειοκρατικά κανάλια. 
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διασυνοριακότητα, η «επιχειρηματικότητα» στη δημόσια σφαίρα, κτλ. ήταν πρακτικές 

εναρμονισμένες στις πολιτικές και τη γραφειοκρατία του κράτους και αναγνωρίσιμες οι 

ίδιες ως κατ’ ουσίαν κρατικές. Με αυτή την έννοια είναι που υποστηρίζω ότι το πρώτο 

μέρος της παρούσας μελέτης μπορεί να αναγνωσθεί ως μια εθνογραφία της 

μεταβαλλόμενης υλικής σχέσης των τοπικών φορέων δημοσιότητας με το κεντρικό 

κράτος, εν μέσω νέων υπερεθνικών και παγκόσμιων συνθηκών και πολιτικών. Η έννοια 

της «ευρωγνωσίας» που πραγματεύτηκα στο πρώτο μέρος μπορεί να ιδωθεί μέσα από 

το πρίσμα των υλικών και πραγματιστικών όρων της σχέσης πολιτών με το κράτος. 

Οι νέες μορφές υλικών κεφαλαίων και οι νέες πρακτικές που σχετίζονταν με αυτά 

τροφοδοτούσαν το ρόλο του κράτους, τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό 

επίπεδο. Από τη μία πλευρά, τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή η «παγκοσμιοποίηση» 

αποτελούσαν μόνιμα σημεία αναφοράς για τους υπουργούς και άλλους 

εκπροσώπους του κράτους που επισκέπτονταν τη Θράκη και ερχόταν να μιλήσουν σε 

δημόσιες εκδηλώσεις. Από την άλλη, σε ιδιωτικό επίπεδο τα κοινωνικά υποκείμενα 

προσαρμόζονταν στην πραγματικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 

υιοθετώντας και εφευρίσκοντας νέες πρακτικές για την εκπλήρωση των συμφερόντων 

τους.  

Η συμβολική και γενικότερα πρακτική διαχείριση αυτών των ευρωπαϊκών πόρων 

και πολιτικών από τα κοινωνικά υποκείμενα σε τοπικό επίπεδο φαινόταν να 

τροφοδοτείται από την εικόνα της σχέσης ελληνικού κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Να θυμίσω τον τοπικό δήμαρχο, που προκειμένου να εξηγήσει το λόγο που θα 

πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κατά τα φαινόμενα «ανούσιο» έργο, είπε ότι 

«αυτή είναι η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, να εξαντλεί τις δυνατότητες εξεύρεσης 

πόρων […] έτσι λειτουργεί το ελληνικό κράτος». Αντίστοιχα, έστω μέσα από τα 

παράπονα για την υπερβολική και καταπιεστική παρουσία του κράτους στην κατανομή 

των ευρωπαϊκών πόρων, οι διάφοροι συνομιλητές μου υπενθύμιζαν την κεντρικότητα 

της κρατικής παρουσίας.  

Ένα χαρακτηριστικό και άμεσο παράδειγμα της κεντρικότητας του εθνικού 

κράτους στην τοπική δημόσια σφαίρα είναι αυτό της θέσης του εκάστοτε γενικού 

γραμματέα της Περιφέρειας, ή όπως λεγόταν, του «περιφερειάρχη» (Γεωργαντάς και 

Ψυχάρης 2000). Επρόκειτο για το διορισμένο εκπρόσωπο του κεντρικού κράτους στην 

ευρύτερη περιοχή. Η διαχείριση και η τοπική κατανομή των κρατικών πόρων 

υπάγονταν εν πολλοίς στις αρμοδιότητες του περιφερειάρχη. Αυτοί οι πόροι 
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εμπεριείχαν το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρωπαϊκών πόρων για τον τοπικό χώρο.273 Η 

Περιφέρεια και ο περιφερειάρχης συνιστούσαν μια τοπική έκφανση του κεντρικού 

κράτους και αναδείκνυαν την υλική πρωτοκαθεδρία του στον Έβρο και τη Θράκη. Οι 

στάσεις απέναντι στον περιφερειάρχη γινόταν ουσιαστικά στάσεις και στρατηγικές 

απέναντι στο κεντρικό κράτος. Σε πάρα πολλές περιστάσεις τονιζόταν από 

συνομιλητές, πολιτικούς, δημοσιογράφους, μέλη συλλόγων, η δύναμή του, έστω και 

αν κάποιοι σε ιδιωτικό επίπεδο τον κατηγορούσαν για προτιμησιακές συμπεριφορές ή 

ανικανότητα.274 Στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δράσεων, διασυνοριακών ή μη, αυτός ο 

ιδιαίτερος αντίκτυπος του περιφερειάρχη γινόταν ακόμα πιο έντονος. Η προσμονή της 

παρουσίας του περιφερειάρχη σε κάθε δημόσιο συμβάν εκ μέρους των εκάστοτε 

διοργανωτών, οι έντονοι και δημόσιοι έπαινοι προς το πρόσωπό του, αλλά και η 

έγνοια των τοπικών πολιτικών ανεξαρτήτως κομματικών καταβολών να τα «έχουν καλά 

μαζί του» σε ιδιωτικό επίπεδο πρόδιδαν το ιδιαίτερο κύρος του. Μια τοπική 

πρωτοβουλία καλούταν να διατηρεί καλή σχέση με την Περιφέρεια προκειμένου να 

ευοδωθεί.275 Χαρακτηριστική ήταν η επίπληξη ενός τοπικού δημάρχου προς τους 

δημοτικούς υπαλλήλους, στα πλαίσια μιας ελληνοβουλγαρικής εκδήλωσης, επειδή δεν 

είχαν τοποθετήσει «σωστά» τον περιφερειάρχη στην αίθουσα, σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο. Ένας άλλος δήμαρχος, μέλος της ίδιας διασυνοριακής πρωτοβουλίας 

                                                      

273 Σε βαθμό μάλιστα που ένας πρόεδρος συλλόγου από τη Ροδόπη είχε διαμαρτυρηθεί δημόσια σε μια 
εκδήλωση της Περιφέρειας ότι η Περιφέρεια ως όργανο του ελληνικού κράτους θα έπρεπε να έχει 
τουλάχιστον και κάποιους «εθνικούς πόρους». 
274 Ιδιαίτερα σκληρή κριτική εναντίον του τότε περιφερειάρχη, που είχε διορισθεί από την κυβέρνηση της Ν.Δ., 
άσκησε σε μια συνομιλία μας ένας τοπικός πολιτικός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η κατανομή των κρατικών, δηλαδή 
ευρωπαϊκών πόρων ήταν το κυρίαρχο ζήτημα. Αν και οι προτιμησιακές πρακτικές πλέον θεωρούνταν πολύ 
λιγότερο συχνές, αυτός ο πολιτικός επιτιθόταν προσωπικά εναντίον του περιφερειάρχη, τονίζοντας ότι ένας 
τέτοιος όγκος χρημάτων απαιτεί ικανότητες. Ταυτόχρονα, τονιζόταν ότι η πρακτική σχέση με την Περιφέρεια 
ήταν μια πρακτική σχέση με το κράτος. «Ο περιφερειάρχης είναι διορισμένος, είναι εγκάθετος του κάθε 
υπουργού, και συνήθως αποτυχημένος πολιτικός, ο οποίος δεν έχει κανένα όργανο να τον ελέγχει και από 
κοινού να σχεδιάζει, και λογοδοτεί μόνο στον προϊστάμενό του, τον αρμόδιο τον υπουργό των Εσωτερικών 
[αν σου τύχει ένας ευσυνείδητος και ικανός να παίρνει πρωτοβουλίες και έξυπνος, έχει καλώς] αν όχι, είναι 
ικανός να καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή […] Που να διαχειριστείς 1 τρις αγόρι μου, ξέρεις να το γράφεις 
καταρχάς; Τι έχεις κάνει στη ζωή σου; Το βαθύ χέρι του κράτους περνάει μέσα από την Περιφέρεια. Αλλά 
μόνο μέσα από ένα άτομο. Δε λογοδοτεί πουθενά, μπορεί να πει 1 δις εκεί, 1 δις εκεί. Όποιο έργο θέλει μπορεί 
να το πάει πίσω, κτλ. Δε γίνεται μόνο και μόνο επειδή είναι κουμπάρος, προσωπική γνωριμία να διορίζεις 
κάποιον κι αυτός ο κολλητός, ανεξάρτητα από το αν είναι άχρηστος, ανίκανος, κλέφτης, ο,τιδήποτε, και 
εκείνος να αποφασίζει για τα πάντα. Ενώ από κάτω η [τοπική αυτοδιοίκηση] που είναι αιρετή και λογοδοτεί 
να εξαρτάται παρόλα αυτά από πάνω, αυτά είναι καθεστώτα τριτοκοσμικά». Ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το 
σύνθετο τοπίο των πόρων και της κρατικής κατανομής τους ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η λεγόμενη τεχνική 
βοήθεια, ένα μικρό ποσοστό -15 δις στα 400 δις του τότε Π.Ε.Π.- που προοριζόταν για την κατάρτιση και τη 
σωστή υποβολή προτάσεων, κτλ. «Την τεχνική βοήθεια την κρατάει ο περιφερειάρχης ο οποίος τη μοιράζει 
όπως θέλει».  
275 Αντίστοιχα, σε παλιότερες περιόδους, επί εκσυγχρονιστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., φαινόταν καθοριστική η παρουσία 
του περιφερειάρχη στον τοπικό χώρο. Ένας τοπικός εκσυγχρονιστής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μου έδειχνε φωτογραφίες 
από τις πρώτες ελληνοτουρκικές συναντήσεις δημάρχων στη Θράκη, όπου ξεχώριζε ο τότε περιφερειάρχης. 
Και σε μετέπειτα διασυνοριακές πρωτοβουλίες, ο περιφερειάρχης λειτουργούσε ως τοποτηρητής του 
κεντρικού κράτους, καθώς δημόσια τουλάχιστον υποβαθμιζόταν η εμπλοκή του υπ.Εξ. ή άλλων κεντρικών 
μηχανισμών σε τέτοιες τοπικές δράσεις. Ουσιαστικά, φαινόταν ότι ο περιφερειάρχης αποτελούσε ένα 
ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ τοπικών και εθνικών πολιτικών, συνοδεύοντας και προλογίζοντας υπουργούς, κτλ. 
Αντίστοιχα, ένας πολιτικός από το ρεύμα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» μου διηγήθηκε τις προσωπικές 
παρεμβάσεις και πιέσεις ενός άλλου πασόκου περιφερειάρχη για να γίνει χωρίς απρόοπτα μια επίσκεψη του 
τότε πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στον Έβρο. 
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αλλά ταυτόχρονα και μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ευχαρίστησε δημόσια τον περιφερειάρχη της 

κυβέρνησης Ν.Δ. «για όλα όσα είχε κάνει χωρίς διακρίσεις». Σε εκείνη την εκδήλωση 

αλλά και σε άλλες, δημοσιογράφοι ή παράγοντες προσπαθούσαν να του ξεκλέψουν 

λίγο χρόνο ιδιωτικής συνομιλίας. 276 

Το παράδειγμα του περιφερειάρχη αναδεικνύει την αλληλοδιαπλοκή των 

επίσημων λόγων και πολιτικών και της υπόρρητης υλικότητας που διέτρεχε τη σχέση 

τοπικών υποκειμένων και κεντρικού κράτους. 

Η ιστορική και παρελθοντική διαμόρφωση των τοπικών habitus απέναντι στο 

κράτος και τις τοπικές ιεραρχημένες του εκφάνσεις αλληλοτροφοδοτούνταν με νέες 

αντιλήψεις και προσδοκίες περί υλικότητας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο νέος 

δημόσιος λόγος του κεντρικού κράτους συνδυαζόταν και με νέες λύσεις, πρακτικές και 

δυνατότητες για τους τοπικούς φορείς δημοσιότητας. Η περίπτωση των 

διασυνοριακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών ήταν μια τέτοια περίπτωση. Σε 

διάφορες περιστάσεις, εθνικοί και τοπικοί πολιτικοί τόνιζαν στα ακροατήριά τους ότι τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα INTERREG ήταν πλέον ο νέος τρόπος απόκτησης δημόσιων 

χρημάτων. Αυτές οι νέες δράσεις απαιτούσαν νέες δημόσιες απόψεις περί «Έθνους», 

συνόρων και πατριωτισμού.277 Από το τέλος της δεκαετίας του 1990, οι κρατικές 

πολιτικές διασυνοριακότητας είχαν δημιουργήσει νέες προσδοκίες οδηγώντας στην εκ 

νέου προσαρμογή παραδοσιακών δημόσιων πρακτικών και αιτημάτων. Για 

παράδειγμα, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών του 1998, ο αντιπρύτανης του Δ.Π.Θ. 

                                                      

276 Ο ίδιος ο περιφερειάρχης φρόντιζε να ενισχύει αυτή την αίσθηση «μοναδικότητας», διαφοροποιώντας 
επιδεικτικά τη δράση του σε σχέση με τους αιρετούς «υφιστάμενούς» του. Τόσο το ντύσιμο, όσο και η 
σοβαροφάνειά του ενίσχυαν αλλά και πρόδιδαν αυτή την προσπάθειά του. Χαρακτηριστικά, σε μια άλλη 
διασυνοριακή εκδήλωση διέκοψε την ομιλία του και απευθύνθηκε με προσβεβλημένο κα επιθετικό ύφος σε 
έναν ακροατή όταν ο τελευταίος απάντησε στο κινητό του κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Βεβαίως, ένας μη 
αιρετός εκπρόσωπος του κράτους μπορούσε να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες που ήταν πολύ πιο σπάνιες 
για τους τοπικούς αιρετούς, οι οποίοι έπρεπε δημόσια τουλάχιστον να είναι απλοί και προσιτοί. Ο 
συγκεκριμένος περιφερειάρχης του οποίου η θητεία συνέπεσε με το μεγαλύτερο μέρος της έρευνάς μου 
συνόψιζε τις πολυεπίπεδες διαδρομές της πολιτικής εξουσίας. Ο ίδιος πομπωδώς υπενθύμιζε ότι είχε θητεία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτοπαρουσιαζόταν ως ένας κατεξοχήν τεχνοκράτης ειδικός των ευρωπαϊκών 
και διασυνοριακών πραγμάτων, τόσο λόγω θέσης, όσο και εμπειρίας. Όνειρό του  ήταν μια Ευρώπη «χωρίς 
φανατισμό και με μεγάλη ευρωγνωσία». Ταυτόχρονα, ωστόσο, η θητεία του ως περιφερειάρχη στην περιοχή 
συνδεόταν, όπως συζητιόταν και αργότερα επαληθεύτηκε, με τις βουλευτικές φιλοδοξίες του στο νησί 
καταγωγής του. 
277 Αυτές οι καινούργιες συστάσεις ήταν ουσιαστικά η συνέχεια παλιότερων συστάσεων, όταν στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 υπουργοί, βουλευτές και νομάρχες σύστηναν στα τοπικά ακροατήριά τους να 
δραστηριοποιούνται κατά της «τουρκικής απειλής», κτλ. παράλληλα με ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις. Οι 
χρηματικές ενισχύσεις από το ελληνικό κράτος και ιδίως το υπ.Εξ. ήταν μια βασική θεματική στο λόγο των 
κοινωνικών υποκειμένων που ασχολούνταν με το «καλό της Θράκης». Για παράδειγμα, στο χώρο του 
πολιτισμού, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν κοινός τόπος η κρατική ενίσχυση στους 
λεγόμενους «εθνικο-πατριωτικούς» συλλόγους για την εμπλοκή τους στις πολιτικές ανταγωνιστικού 
εθνικισμού. Τόσο επί κυβέρνησης Ν.Δ., όσο και επί κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ., το κράτος αναγνωριζόταν ότι 
ενίσχυε ειδικά μέσα από τα μυστικά κονδύλια του υπ.Εξ. συλλόγους με εθνική δράση, και ως ένα βαθμό 
φιλικές πολιτικές διαθέσεις. Αντίστοιχα, η κυρίαρχη πρόσληψη αυτών των ενισχύσεων άλλαξε από το τέλος 
της δεκαετίας του 1990 και κατά την τρέχουσα δεκαετία. Η υλική σχέση του κεντρικού κράτους με την τοπική 
δημόσια σφαίρα συνέχισε να υφίσταται, ωστόσο πλέον είχαν αναδειχθεί διαφορετικοί προσανατολισμοί και 
νέες πολιτικές προτεραιότητες, με άλλα λόγια χρηματοδοτούνταν «κοσμοπολίτικες» Μ.Κ.Ο. και 
ελληνοτουρκικά φεστιβάλ. 
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Φίλιππος Τσαλίδης διατύπωσε το αίτημα να εγκατασταθούν στη Θράκη οι 

διασυνοριακοί θεσμοί που αναμένονταν να ιδρυθούν και να δραστηριοποιηθούν στα 

επόμενα χρόνια (Πρακτικά Δ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών 1999). Είναι χρήσιμο να 

αντιπαραβάλλει κανείς αυτό το αίτημα με τα παλιότερα αιτήματα, όπως ίδρυση 

σχολών και στρατοπέδων, προκειμένου να κατανοήσει τις συνεχείς προσαρμογές του 

τοπικού δημόσιου λόγου στις αλλαγές των εθνικών πολιτικών.278 

Το κράτος συνιστούσε το βασικό ηγεμονικό διαμεσολαβητή μιας 

μεταβαλλόμενης παγκόσμιας πραγματικότητας. Ο εθνικισμός στη Θράκη αποτελούσε 

μια κατεξοχήν κρατική αρμοδιότητα και η αποτυχία εναλλακτικών μη-κρατικών 

εθνικιστικών στρατηγικών -πιο σωστά, ο περιορισμός τους στο πεδίο της «ρομαντικής» 

και «αντι-υλικής ανιδιοτέλειας»- υπενθύμιζε την κεντρικότητα του κράτους και της 

υλικότητάς του, ως μιας ζωντανής και σύγχρονης ηγεμονικής διαδικασίας. Με όρους 

εθνικισμού, το κράτος στη Θράκη φαίνεται ότι παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς 

ενός «λογικού κομφορμισμού» και ενός «ηθικού κομφορμισμού» (Bourdieu 1997: 248), 

καθώς συγκροτεί πρακτικά και ιδεολογικά το «δυνητικό πεδίο δράσης των άλλων» 

(Foucault στο Bayart 2004: 221). 

Γεωπολιτική φαντασία «από τα κάτω» 

Η ζωντανή και δυναμική ηγεμονική παρουσία του εθνικού κράτους ανατροφοδοτούταν 

στο πέρασμα των χρόνων. Όπως ήδη ανέφερα, η ενσώματη και πρακτική σχέση 

υπαγωγής των τοπικών υποκειμένων προς το κράτος αποτυπωνόταν με τον πιο 

άμεσο τρόπο στην τοπική εμπειρία του εθνικισμού, μια εμπειρία με κατεξοχήν κρατικούς 

όρους, που αντίστοιχα λειτουργούσε ως όριο της πολιτικής φαντασίας και της τοπικής 

δράσης. Την ίδια στιγμή, η ηγεμονική παρουσία του εθνικού κράτους και η σημασία 

του εθνικισμού στον τοπικό χώρο τροφοδοτούνταν από τις πρακτικές εκφάνσεις των 

διακρατικών σχέσεων και της γεωπολιτικής, οι οποίες ήταν πολλές φορές άμεσες και 

απτές για την καθημερινότητα και την αναπαραγωγή της τοπικής κοινωνίας. Οι 

ελληνοτουρκικές σχέσεις, η διάνοιξη ενός τελωνειακού σταθμού, μια διεθνής επένδυση, 

η επίσκεψη ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου ή η δήλωση ενός ξένου πολιτικού ήταν 

παραδείγματα που είχαν τη σημασία τους για τους κατοίκους του Έβρου, μια σημασία 

που αναπαρήγαγε τη σχέση υπαγωγής των πολιτών προς το εθνικό κράτος και τον 

εθνικισμό (εικόνες 19 και 20).279  

                                                      

278 Βεβαίως τα τοπικά αιτήματα για περισσότερα στρατόπεδα ή πανεπιστημιακά τμήματα ποτέ δε 
σταμάτησαν να διατυπώνονται. 
279 Αντίστοιχα πρακτικά ζητήματα αποτελούσαν οι πλημμύρες του Έβρου, οι αντικωνωπικοί ψεκασμοί  στην 
περιοχή του Έβρου, το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούϊ, κ.α. 
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Η εθνική συγκρότηση και διαίρεση του κόσμου αποτελούσε αναπόδραστο όρο 

ύπαρξης για τη δράση και τη φαντασία των κατοίκων του Έβρου, πόσο μάλλον για 

τους φορείς δημοσιότητας. Το ελληνικό κράτος κυριαρχούσε σε αυτή τη συνεχή 

προσπάθεια οικειοποίησης της κοινωνικής πραγματικότητας. Η άμεση σχέση των 

κοινωνικών υποκειμένων με τον εθνικισμό και την εξωτερική πολιτική αποδεικνυόταν 

από τη συνεχή δημόσια και ιδιωτική ενασχόληση με το κράτος, το εθνικό συμφέρον, τα 

σύνορα, τους εθνικούς γείτονες, τις μειονότητες, κτλ. Αυτή η ενασχόληση δεν 

προέκυπτε μόνο στα πλαίσια «στείρων» και παιδευτικών εθνικιστικών τελετών ή στα 

πλαίσια μιας θυμικής κουβέντας. Πολύ περισσότερο, ένα ευρύ φάσμα 

αναπαραστάσεων και πρακτικών επικοινωνούσαν με τα σημεία αναφοράς μιας εθνικά 

διαιρεμένης και συγκροτημένης παγκόσμιας πραγματικότητας, όπου καθένας 

καλούταν να προσαρμόζεται και να προσαρμόζει τη δράση του. «Η αναπαράσταση 

του κόσμου ως μιας συλλογής «χωρών», όπως στους περισσότερους παγκόσμιους 

χάρτες, βλέπει τον κόσμο ως ένα εγγενώς κατατμημένο χώρο, διαιρεμένο από 

διαφορετικά χρώματα σε διάφορες εθνικές κοινωνίες» (Gupta και Ferguson 1992: 6), 

και για τους κατοίκους του Έβρου και πολύ περισσότερο για τους τοπικούς φορείς 

δημοσιότητας αυτή ήταν μια οικεία και ανατροφοδοτούμενη αναπαράσταση. Αυτή η 

πρωταρχικότητα των εθνικών ταξινομήσεων φανερωνόταν διαχρονικά και καθημερινά 

με αφορμή διάφορα ζητήματα. Η ιδιαίτερη ευαισθησία των τοπικών υποκειμένων προς 

τη γεωπολιτική αναδείκνυε τη διαρκή και αναγκαστική υπαγωγή της τοπικής πολιτικής 

φαντασίας στην ιστορική πραγματικότητα των εθνικισμών και στην άμεση 

πραγματικότητα της εξωτερικής πολιτικής μέσα από τη συνεχή ανατροφοδότηση των 

εθνικά συγκροτημένων μεθοριακών habitus. Αυτή η ιδιαίτερη οικειοποίηση της 

γεωπολιτικής φαντασίας αποκρυσταλλώθηκε περισσότερο από κάθε άλλον στη 

δράση, το λόγο και τους χάρτες της «Πολυκεντρικής Ελλάδας». Ωστόσο, αυτό το 

ρεύμα και αυτοί οι φορείς δημοσιότητας δεν ήταν οι μοναδικοί που ασχολούνταν με 

αυτά τα ζητήματα, αντίθετα μάλιστα οι γεωπολιτικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα 

οι αγωγοί φυσικού αερίου, η σύνδεση με την Τουρκία ή με την Ανατολική Ευρώπη, κ.α., 

ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένες πρακτικές και κατέληγαν σε μια πληθώρα λόγων και 

χαρτών από διαφορετικούς και πολλές φορές αντικρουόμενους πολιτικούς χώρους και 

δίκτυα. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να  γίνει κατανοητή αυτή η διαρκής 

φαντασιακή και πρακτική σχέση των τοπικών υποκειμένων με ζητήματα εξωτερικής 

πολιτικής, αλλά και ο ηγεμονικός ρόλος του  κράτους-διαμεσολαβητή αυτής της 

πραγματικότητας, συνιστά η περίπτωση του πετρελαϊκού αγωγού Μπουργκάζ-

Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια πρόταση που προέβλεπε την κατασκευή ενός 

χερσαίου αγωγού που θα συνέδεε το βουλγαρικό λιμάνι του Μπουργκάζ με το λιμάνι 



 

 

245 

της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου η μεταφορά Ρωσικού πετρελαίου να παρακάμπτει 

τα τουρκικά Στενά του Βοσπόρου και να αποφεύγεται έτσι η ενδεχόμενη καθυστέρηση 

αλλά και η πολιτική δύναμη της Τουρκίας στη διαχείριση των Στενών. Επιπλέον, για την 

περίπτωση της Ελλάδας και του Έβρου, αυτό το έργο προωθούταν και ως μια μορφή 

διεθνούς δικλείδας ασφαλείας έναντι της τουρκικής επεκτατικότητας, καθώς έβαζε στο 

πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων τη Ρωσία και τα συμφέροντά της, μεταξύ άλλων 

ως ένα εν δυνάμει αντιστάθμισμα της αμφιλεγόμενης πολιτικής των Η.Π.Α. Η ιδέα του 

αγωγού διατυπώθηκε από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και η πατρότητά της ήταν 

μάλιστα ένα διακύβευμα: για κάποιους είχε πρωτοδιατυπωθεί από το Μιχάλη 

Χαραλαμπίδη, για κάποιους άλλους είχε πρωτοδιατυπωθεί από τεχνοκράτες και 

επιχειρηματικούς ομίλους. Σε κάθε περίπτωση, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

ιδιαίτερα μάλιστα εν μέσω των συνεχόμενων ελληνοτουρκικών εντάσεων, η ιδέα αυτού 

του αγωγού κυριαρχούσε στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο μεταξύ των τοπικών 

πολιτικών, αλλά και μεταξύ «απλών πολιτών». Αυτή η ιδιαίτερη τοπική σημασία ενός 

τέτοιου διακρατικού και «παγκόσμιου» έργου γεωπολιτικής σημασίας αποτυπώθηκε 

ξεκάθαρα σε όλα τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών.  

Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Ν.Δ. υπό την 

πρωθυπουργία του Κώστα Καραμανλή, το έργο αυτό φάνηκε να βαδίζει προς την 

πραγμάτωσή του, με την υπογραφή των απαραίτητων συμφωνιών από τις 

κυβερνήσεις Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρωσίας το 2007. Ωστόσο, η αλλαγή 

κυβέρνησης στη Βουλγαρία έφερε προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία, καθώς η νέα 

βουλγαρική κυβέρνηση έθεσε το ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην 

περιοχή του Μπουργκάζ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το έργο. 

Αυτές οι υπαναχωρήσεις φανέρωναν, για πολλούς, την εμπλοκή των Αμερικάνων, οι 

οποίοι θεωρητικά αντιτίθεντο σε ένα τέτοιο έργο.280 

Ανεξάρτητα από τις πρόσφατες επιπλοκές του έργου, κατά τη διάρκεια της 

επιτόπιας έρευνάς μου το ζήτημα του αγωγού συνέχιζε να αποτελεί ένα προσφιλές 

θέμα συζητήσεων και δημόσιας ενασχόλησης. Ουσιαστικά, η ιδέα του αγωγού 

Μπουργκάζ-Αλεξανδρούπολης παρέμενε επίκαιρη καθ’ όλη την περίοδο των 

τελευταίων 20 χρόνων, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και την περίοδο της 

έρευνας, αποτυπώνοντας τις συνέχειες και τις μεταβολές της τοπικής πολιτικής 

                                                      

280 Αντίστοιχες εντυπώσεις είχε δημιουργήσει και η εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2009. Ο θεωρούμενος «πιο 
φιλοαμερικάνος» Γιώργος Παπανδρέου διατύπωσε αμφιβολίες για το έργο αυτό σε μια προεκλογική 
συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή η ομιλία είχε αντίκτυπο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Στην πορεία 
ωστόσο, φάνηκε ότι δεν προέκυπτε κάποιου είδους ουσιαστική αντίρρηση της ελληνικής κυβέρνησης. Ούτως 
ή άλλως αυτό το ρόλο φαινόταν να επιτελεί η Βουλγαρία. 
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φαντασίας και αποτελώντας ένα είδος μετωνυμικής αναφοράς για τη σχέση των 

κοινωνικών υποκειμένων προς το «εθνικό» και το «παγκόσμιο». 

Μέσα στο 2007 είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω δημόσιες διαβουλεύσεις 

για την κατασκευή του αγωγού. Καταρχάς, πραγματοποιήθηκε ένα διευρυμένο 

συμβούλιο τοπικών πολιτικών και πολιτών στο δημαρχείο Αλεξανδρούπολης. Εκεί 

παραβρέθηκαν οι βουλευτές του νομού, τοπικοί αιρετοί, εκπρόσωποι επιμελητήριων, 

εργαζομένων και μέλη οικολογικών κινήσεων. Μέσα από αυτή τη διαβούλευση φάνηκε 

ότι οι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου ήταν, με διάφορες 

διαβαθμίσεις υπέρ του αγωγού. Οι κυβερνητικοί βουλευτές της Ν.Δ. αναπαρήγαγαν 

τον κυβερνητικό λόγο περί «εθνικού συμφέροντος» και «μονόδρομου». Αντίστοιχα, και 

οι περισσότεροι πολιτικοί που πρόσκειντο στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. επισήμαναν τις δυνατότητες 

που θα προσέφερε ο αγωγός στην τοπική κοινωνία. Για τους εκπρόσωπους των 

επιχειρηματιών, ο αγωγός ήταν μια σημαντική επένδυση που θα έδινε πνοή στην 

τοπική αγορά και την κοινωνία του Έβρου, η οποία κινδύνευε να μετατραπεί, όπως 

έλεγαν, σε τόπο ανάπαυσης δημόσιων υπαλλήλων και συνταξιούχων.281 Αντίθετα, για 

τους εκπροσώπους των οικολογικών κινήσεων, ο αγωγός αντιπροσώπευε, με βάση τη 

διεθνή εμπειρία και μελέτες, ένα σημαντικό οικολογικό κίνδυνο που ακόμα και τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας δεν ήταν σε θέση να ελέγχουν. Επιπλέον, η συνολική 

αναπτυξιακή προοπτική του ήταν στην καλύτερη περίπτωση μηδενική. 

Σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, όπως και σε μια μεταγενέστερη τηλεοπτική 

συζήτηση με τους ίδιους συμμετέχοντες, κατέγραψα την ιδιαίτερη τοπική λειτουργία των 

ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και το πώς η ρευστή πραγματικότητα του κρατικού 

εθνικισμού και του «εθνικού συμφέροντος»  λειτουργούσε ως ένα πλαίσιο οριοθέτησης 

και συγκρότησης προσωπικών στρατηγικών. Έστω και μέσα από τον τυποποιημένο 

πολιτικό λόγο και τις αντιπολιτευτικές/συμπολιτευτικές στρατηγικές, για όλους τους 

παριστάμενους, οι αναπαραστάσεις μιας εθνικά διαμεσολαβημένης παγκοσμιότητας 

φαινόταν να έχουν ιδιαίτερο βάρος, στο βαθμό μάλιστα που εξυπηρετούνταν και τα 

προσωπικά συμφέροντά τους. Η «νέα γεωπολιτική σημασία της περιοχής», η «νέα 

γεωγραφία», η «διεθνοποίηση της Θράκης», το «νεοπαγκοσμιοποιημένο περιβάλλον», 

η «κατάργηση» των διαχωρισμών μεταξύ «τοπικού», «εθνικού» και «διακρατικού», αλλά 

και η εθνική σημασία του έργου ήταν από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις που 

                                                      

281 Οι στρατηγικές των επιχειρηματιών και των τοπικών πολιτικών αναπαρήγαγαν το «φετιχισμό» των 
επενδύσεων και της αποζήτησης της εξωτερικής υλικότητας. Χαρακτηριστικά, μπαίνοντας στην αίθουσα και 
αντικρίζοντας ένα πανώ που έλεγε «όχι στον αγωγό», ένας δήμαρχος είπε φευγαλέα «Όχι, όχι, όχι, παντού να 
λέμε όχι, θα μας πούνε γραφικούς [στο τέλος]». Αντίστοιχα, ένας βουλευτής επισήμανε ότι «δεν μπορούμε να 
είμαστε συνεχώς αρνητικοί σε ό,τι προτείνεται για την περιοχή», εννοώντας τις διάφορες οικολογικές 
αντιδράσεις, κυρίως για το ζήτημα των χρυσορυχείων στη Θράκη. Εκπρόσωποι επαγγελματιών και 
επιχειρηματιών τόνισαν «[α]νάπτυξη χωρίς επιπτώσεις δεν υπάρχει», ενώ «[μ]ια με το ένα δε θέλουμε, το άλλο 
δε θέλουμε, τι θα γίνει;». 
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ακούστηκαν. Ένας πασόκος τοπικός αιρετός ανέφερε ότι αυτό το ζήτημα «πιάνει πέρα 

από αυτήν την αίθουσα». Αναφορικά  με τις αντιδράσεις, τόνισε ότι «σα Θρακιώτες 

εθελοτυφλούμε, το θέμα δεν είναι τοπικό, ο αγωγός δεν είναι μόνο θέμα της 

Αλεξανδρούπολης ή των Φερών». Όλοι, δηλαδή όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, φαινόταν 

να θέλουν τον αγωγό, ακόμα «και οι Αμερικάνοι το θέλουν, αλλιώς η Ελλάδα και η 

Βουλγαρία θα λέγανε όχι». 

Το ελληνικό κράτος είχε καθοριστική θέση μέσα σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο. 

Επρόκειτο για ένα «πόκερ γεωπολιτικών συμφερόντων», όπως το ονόμασε ένα τοπικός 

αιρετός.282 Σε μια τέτοια παρτίδα, οι παίχτες ήταν εθνικά κράτη. Το ελληνικό κράτος 

πόνταρε για λογαριασμό της Θράκης και του Έβρου. Εξάλλου, το ελληνικό κράτος 

ήταν αυτό που εξασφάλιζε ότι ο αγωγός θα περνούσε από τον Έβρο, και όχι από την 

Τουρκία, όπως είχε ακουστεί παλιότερα. «Ας υποθέσουμε, αν γινόταν ο αγωγός και 

κατέληγε ανατολικά του Έβρου, τι θα καλούταν να συζητήσει το διευρυμένο 

νομαρχιακό συμβούλιο; Τουλάχιστον τώρα [μπορούμε] να συνδιαμορφώσουμε 

πλέον».283 Εξάλλου, η κρατική διαχείριση του ζητήματος του αγωγού είχε άμεσο 

αντίκτυπο και στην κατανομή των πόρων και των ενισχύσεων που θα συνόδευαν το 

έργο. Πέρα από τους συμβολικούς ανταγωνισμούς διαφόρων επιπέδων εξουσίας στο 

ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στα ζητήματα του αγωγού, για παράδειγμα μεταξύ του 

δήμου Αλεξανδρούπολης και της νομαρχίας Έβρου,284 το ζήτημα του αγωγού 

ενσωμάτωνε και άμεσα υλικά οφέλη, με τη μορφή αντισταθμιστικών ενισχύσεων προς 

την τοπική αυτοδιοίκηση.285 Η κατανομή αυτών των ενισχύσεων απασχόλησε ιδιαίτερα 

το δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έδειχνε συνεχώς την έγνοιά του να μη 

χαθούν πόροι από τον Έβρο, και ιδίως την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, η προοπτική να 

επωφεληθούν από τα αντισταθμιστικά οφέλη και οι νομοί Ροδόπης και Ξάνθης ήταν 

ένα διαρκής φόβος. Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τις  κινήσεις των γειτονικών πολιτικών 

φορέων ως «διασπαστικές μεθοδεύσεις». Σε μια μεταγενέστερη εκδήλωση, την οποία 

παρακολούθησα από την τηλεόραση, ο ίδιος δήμαρχος επισήμανε ξανά ότι και άλλοι 

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν ήδη αρχίσει να έχουν βλέψεις στα «λεφτά», 

λέγοντας «περιμένετε ρε παιδιά όλοι θα πάρετε αλλά πρώτοι εμείς, μην τελειώσουν, 

ούτως ή άλλως σε μας θα είναι [ο αγωγός]». 

                                                      

282 Ένας βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντίστοιχα αναρωτήθηκε με σκεπτικισμό «[ν]αι μεν έχει γεωστρατηγική 
σημασία, αλλά το θέμα είναι ποιος έχει τον έλεγχο. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε τη στρόφιγγα, 
πώς θα είμαστε γεωστρατηγικός παίχτης;».  
283 Βέβαια, διάφοροι ομιλητές, ειδικά από το χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., φρόντιζαν να διατυπώνουν το σκεπτικισμό 
τους απέναντι στην κεντρική εξουσία και τη χρήση της έννοιας της «εθνικής αναγκαιότητας» σε διάφορα 
οικολογικά ζητήματα. «Εγώ τις κυβερνήσεις δεν τις εμπιστεύομαι». Ωστόσο, αυτές οι διαμαρτυρίες είχαν τα 
όρια τους. 
284 Εν μέσω διαμαρτυριών από άλλους πολιτικούς, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης τόνισε ότι ο «δήμος έχει 
τον πρώτο και τελευταίο λόγο στο ζήτημα του αγωγού». 
285 Αναφερόταν συχνά ένα ποσό της τάξης των 30-35 εκατομμυρίων ευρώ. 
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Το κεντρικό κράτος, η υλική του πραγματικότητα και το κρατικά οριοθετημένο 

εθνικό συμφέρον παρέμενε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι τοπικοί φορείς 

δημοσιότητας κινούνταν και διατύπωναν συμφωνίες ή διαφωνίες, εργαλειοποιώντας 

τις αντιφάσεις και τις αλλαγές του ίδιου του εθνικιστικού αφηγήματος.  

Ένας τοπικός πολιτικός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. περιέγραψε κατά τη δημόσια διαβούλευση 

στο δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης δυο βασικά στοιχεία της «ιδιαίτερης κουλτούρας» 

των Εβριτών. Και τα δυο στοιχεία αυτά συνδεόταν με το ζήτημα του αγωγού. Το ένα 

στοιχείο ήταν η ιδιαίτερη οικολογική και περιβαλλοντική ευαισθησία του τοπικού 

πληθυσμού λόγω βιοτόπων αλλά και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της  τοπικής 

κοινωνίας. Το άλλο στοιχείο ήταν η «υπεραναπτυγμένη εθνική ευαισθησία» των 

πολιτών του Έβρου, καθώς δίπλα τους βρισκόταν η απειλή της Τουρκίας. Μάλιστα, 

επαίνεσε εαυτόν και όσους άλλους είχαν συντελέσει όλα αυτά τα χρόνια στην 

«ανάπτυξη αυτών των εθνικών ευαισθησιών». Γι’ αυτόν το λόγο, το σύνολο της 

τοπικής κοινωνίας, όπως και ο ίδιος, είχε ταχθεί παλιότερα υπέρ του αγωγού, καθώς 

θεωρούταν αποτρεπτικό στοιχείο για μια ενδεχόμενη τουρκική πρόκληση. Παρόλο που 

οι κάτοικοι πάντα αναλογίζονταν τις ενδεχόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ενός τέτοιου αγωγού, ο «φόβος της τουρκικής  απειλής», που εντεινόταν μετά από 

κρίσεις όπως τα Ίμια το 1996 ή το Σισμίκ το 1987, εμπόδιζε όσους ήθελαν να 

τοποθετηθούν δημόσια εναντίον του. «Δε θελήσαμε να το πούμε και όσοι το σκεφτόταν 

δεν το λέγαμε φανερά». Αυτή η αφήγηση στηριζόταν στην αναπαράσταση των 

Εβριτών ως, πρώτα από όλα, «εθνικά ευαίσθητων Ελλήνων», οι οποίοι προσάρμοζαν 

τα τοπικά συμφέροντά τους στο ευρύτερο εθνικό καλό. 

Ταυτόχρονα όμως, ο ίδιος τόνισε ότι τα πράγματα είχαν αλλάξει και ότι η Τουρκία 

ή τα ανταγωνιστικά σχέδια αγωγών δε φαίνονταν πλέον τόσο απειλητικά. Ο πολιτικός 

αυτός επιχειρούσε να εργαλειοποιήσει τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες, για να δείξει ότι 

οι Εβρίτες πλέον δε δεσμεύονταν από την απειλή της Τουρκίας και ότι θα μπορούσαν 

θεωρητικά να αντιδράσουν. Παλιότερα, υπήρχε το ενδεχόμενο αυτός ο αγωγός να 

περάσει μέσα από το έδαφος της Τουρκίας, παρακάμπτοντας την Ελλάδα και τον 

Έβρο. «Αν υπήρχε η πιθανότητα να φτιάχνονταν τώρα στην Τουρκία, θα λέγαμε 

πελώριο ναι, αλλά τώρα…». Ουσιαστικά, ο πολιτικός αυτός ήθελε να πει ότι πλέον οι 

Εβρίτες μπορούσαν να αρθρώσουν οικολογικές αντιρρήσεις για τον αγωγό, 

δεδομένης της αλλαγής του γεωπολιτικού πλαισίου και δεδομένου ότι δεν υπήρχε 

κάποιο άμεσο ανταγωνιστικό σχέδιο στην περιοχή. Με έμμεσο τρόπο, καταδείκνυε την 

ίδια την «αντίφαση» στο αφήγημα του κράτους περί αγωγού και Τουρκίας. Επρόκειτο 

δηλαδή για ένα σχέδιο του οποίου ο αρχικός λόγος ύπαρξης είχε πάψει να υφίσταται, 

τουλάχιστον σύμφωνα με την επίσημη πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 
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Ανεξάρτητα από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, αρκετοί τοπικοί πολιτικοί ακόμα 

έβλεπαν τον αγωγό ως προέκταση μιας μακροπρόθεσμης θωράκισης έναντι της 

πάντα απρόβλεπτης και εν δυνάμει εχθρικής Τουρκίας. Ο ίδιος τοπικός πολιτικός, 

γνωστός για τις πατριωτικές του καταβολές και ανησυχίες, επιδεικτικά χρησιμοποίησε 

την εικόνα ενός παρελθόντος ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, μιμούμενος, 

εργαλειοποιώντας αλλά και προκαλώντας τις στρατηγικές «δισημίας» της κεντρικής 

εξουσίας και του ελληνικού εθνικισμού όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα 

λόγια του σχεδόν ηχούσαν ειρωνικά: «[σ]ήμερα δε νομίζω να αισθάνεται κανείς να 

απειλείται από την Τουρκία. Δεν υπάρχει απειλή». Αυτός ο πολιτικός, με τον τρόπο του, 

έθετε και έμμεσα επικοινωνούσε με τη διπλή αλήθεια και το διπλό λόγο της κεντρικής 

εθνικής πολιτικής στη συγκυρία της «παγκοσμιοποίησης», όπου οι «ανοιχτές αγορές» 

συνυπάρχουν με τα «εθνικά κεφάλαια», η διπλωματία με τους εξοπλισμούς, η 

συρρίκνωση του κράτους με την αυτοσυντήρηση του κράτους, κτλ. 

Εξάλλου, στην πορεία, μπόρεσα να καταλάβω ότι και οι λίγοι δισταγμοί πολιτικών 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έναντι του αγωγού ήταν ενταγμένοι σε μια αντιπολιτευτική στρατηγική, και 

όπως μου είχε πει κατ’ ιδίαν ένας συνομιλητής, «στοιχειώδη συνδικαλισμό κάνουμε», 

εννοώντας ότι στόχευαν απλά στην αναβάθμιση της διαπραγματευτικής τους ισχύος 

έναντι του κράτους και της κυβέρνησης, χωρίς να αμφισβητούν τον πρωταρχικό ρόλο 

του κράτους στη διαπραγμάτευση της γεωπολιτικής της Θράκης.  

Οι τοπικές ελίτ φαινόταν να συναινούν στην κατασκευή του αγωγού, έστω και 

μέσα από διαφορετικές και αντιφατικές στρατηγικές. Εξάλλου, οι τοπικοί πολιτικοί, 

συμπολιτευόμενοι ή αντιπολιτευόμενοι, ήταν φορείς μιας πολιτικής εξουσίας άμεσα 

εξαρτημένης από το εθνικό κέντρο. Η χρήση εκ μέρους των τοπικών πολιτικών των 

εννοιών «εθνική αναγκαιότητα», «εθνική σημασία» και «εθνικό συμφέρον» αναδείκνυε 

την ιδιαίτερη νομιμοφροσύνη τους προς το κεντρικό κράτος αλλά έμμεσα αφορούσε 

και στην αναπαραγωγή της δικιάς τους εξουσίας. Οι ίδιοι ήταν οι ηγεμονικοί 

διαμεσολαβητές του κράτους και εκπροσωπούσαν μικρότερες συλλογικότητες που 

συγκροτούνταν στα αντίστοιχα πλαίσια του «κοινού καλού».  

Βεβαίως, η πολιτική  εργαλειοποίηση του «εθνικού συμφέροντος» και της «εθνικής 

αναγκαιότητας» ήταν ξεκάθαρη και οφθαλμοφανής, τόσο για τους τοπικούς 

πολιτικούς όσο και για τα ακροατήριά τους. Κατά τη διαβούλευση που περιέγραψα 

παραπάνω, μια Αλεξανδρουπολίτισσα οικολόγος απευθύνθηκε ειρωνικά προς τους 

τοπικούς πολιτικούς. Αφού τους κατηγόρησε με διακριτικότητα για ιδιοτέλεια, σημείωσε 

ότι είχαν ήδη ειλημμένη την απόφασή τους. Μάλιστα τολμούσαν να χρησιμοποιούν 

όλες αυτές τις εκφράσεις περί εθνικού συμφέροντος, κτλ. «Φάτσα με φάτσα μου λέτε 

τώρα εθνικοί σκοποί». Αντίστοιχα, ένας τεχνοκράτης εκπρόσωπος των σκεπτικιστών 
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έναντι του αγωγού τόνισε ότι δεν είναι «ουτοπία η ματαίωση» αυτού του σχεδίου. 

Ταυτόχρονα όμως παραδεχόταν ότι «[π]ρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας, και 

διαπλέκονται συμφέροντα παγκόσμιας εμβέλειας». 

Η προφανής ιδιοτελής χρήση της έννοιας του «εθνικού συμφέροντος» δεν 

αναιρούσε τη συμβολική δύναμή του. Η γνώση των κοινωνικών υποκειμένων ότι ο 

εθνικισμός μπορεί να παίζει το «ρόλο απολογητή» συγκεκριμένων επιλογών της 

πολιτικής εξουσίας (Λέκκας 2006) ερχόταν αντιμέτωπη με την ενσώματη γνώση, τις 

ηγεμονικές δομές αίσθησης, που προσέδιδαν στην πολιτική επίκληση του «εθνικού 

συμφέροντος» τη δύναμη συναισθημάτων όπως ντροπή ή νομιμοφροσύνη. Η 

συνειδητή και λεκτική αποδόμηση του «εθνικού συμφέροντος» προσέκρουε στην 

συγκροτημένη συμβολική κυριαρχία του εθνικισμού και του  κράτους, μια συμβολική 

κυριαρχία που ως πρακτική και ενσώματη λογική πολλές φορές πρόδιδε την ίδια τη 

συνειδητή θέληση των κοινωνικών υποκειμένων (Bourdieu 1997: 244).286 

Κατά την παραμονή μου στο πεδίο, είχα την ευκαιρία να κάνω μια σχετικά 

περιορισμένη σύγκριση των οικολογικών αντιδράσεων ενάντια στο σχέδιο του αγωγού 

και των αντίστοιχων αντιδράσεων ενάντια στα σχέδια εγκατάστασης μονάδων 

εξόρυξης χρυσού σε μια περιοχή στο σύνορο των νομών Ροδόπης και Έβρου. Το 

σχέδιο των χρυσορυχείων, που αναμενόταν να έχει καταστρεπτικές συνέπειες για το 

τοπικό περιβάλλον, είχε συναντήσει σημαντικές αντιστάσεις. Η αρχική συναίνεση 

κάποιων τοπικών πολιτικών στο τέλος της δεκαετίας του 1990 είχε προκαλέσει 

αντιδράσεις την τοπική κοινωνία και είχε οδηγήσει σε μαζικές κινητοποιήσεις. Ύστερα 

από κάποια χρόνια, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνάς μου, ήταν κοινός τόπος η 

αντίθεση της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το σχέδιο.287 Τα αιτήματα προς το κεντρικό 

κράτος να κατοχυρώσει δια παντός την απόρριψη του σχεδίου των χρυσορυχείων 

έδειχναν τη δυναμική και τα περιθώρια αντίστασης της τοπικής κοινωνίας έναντι της 

κεντρικής εξουσίας και των επιχειρηματικών συμφερόντων, μέσα από το κατεξοχήν 

τοπικό ιδίωμα της οικολογίας. Ωστόσο, αντίστοιχες αντιδράσεις και ομόφωνη αποδοχή 

της οικολογικής λογικής δεν ίσχυσαν αντίστοιχα και στην περίπτωση του σχεδίου του 

αγωγού. Πέρα από τις διαφορές στην αναπτυξιακή προοπτική και τις περιβαλλοντικές 

ιδιαιτερότητες των δυο έργων, σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαφοροποίηση έπαιζε η 

                                                      

286 Να θυμίσω την αφήγηση ενός αριστερού πολιτικού που μου τόνισε, λίγο αφού τελείωσε η εν λόγω 
συνάντηση, την ιδιαίτερη συμβολική δύναμη της έννοιας του «εθνικού συμφέροντος» για τους κατοίκους του 
Έβρου, ακόμα και όταν το εθνικό συμφέρον σήμαινε για αυτούς ανεργία, υποβάθμιση του τόπου κατοικίας 
το, κ.α. 
287 Το ζήτημα των χρυσορυχείων δεν ήταν λήξαν. Κατά καιρούς, επαναφερόταν στη δημοσιότητα, κυρίως 
από την πλευρά της εταιρείας κατόχου των δικαιωμάτων, με τη συνδρομή τοπικών δημοσιογράφων και 
τεχνοκρατών από την Αθήνα. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν έλειπαν οι φήμες και οι κατηγορίες για 
χρηματισμό και ιδιοτελή συμφέροντα των λίγων υποστηρικτών των χρυσορυχείων. 
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συσχέτιση του έργου του αγωγού Μπουργκάζ-Αλεξανδρούπολη με ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής.  

Και τα δύο έργα προσλαμβάνονταν ως λίγο πολύ κρατικά επικυρωμένες 

πολιτικές. Ωστόσο, μόνο ο αγωγός κατατασσόταν και επικοινωνούσε με τα ευαίσθητα 

ζητήματα του εθνικισμού, της γεωπολιτικής και του κρατικού μονοπωλίου στη 

διαχείρισή τους. Αυτό φαινόταν να το αντιλαμβάνεται το σύνολο των εμπλεκομένων 

υποκειμένων, τόσο οι τοπικοί φορείς της πολιτικής εξουσίας, όσο και οι «απλοί» 

πολίτες. Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, «[ό]σοι συγκρίνουν τον 

αγωγό με τα ορυχεία συγκρίνουν ανόμοια πράγματα».  

Η αντίφαση του λόγου πολιτικών και επιχειρηματιών για τα δύο ζητήματα ήταν 

τρανταχτή, και αυτό αποτυπωνόταν όχι μόνο στην επιλεκτική οικολογική ευαισθησία 

τους, αλλά στην επιλεκτική προβολή εκ μέρους τους της «πρωτοκαθεδρίας» της 

τοπικής κοινωνίας έναντι του κράτους και της καταστροφικής οικονομικής 

ανάπτυξης.288 Τα χρυσορυχεία ήταν μια περίσταση στην οποία ο «μονόδρομος των 

κρατικών αποφάσεων» και της «ανάπτυξης» αποδομούταν. Αντίθετα, ο αγωγός ήταν 

κάτι το «διαφορετικό».  

Το ζήτημα του αγωγού αναδείκνυε την ιδιαίτερη ηγεμονική διάσταση της κρατικής 

διαχείρισης του εθνικισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι τοπικοί πολιτικοί και ο 

επιχειρηματικός κόσμος έβρισκαν περιθώριο να εκπληρώνουν τις δικές τους 

προσωπικές στρατηγικές, ενώ  αντίστοιχα οι οικολογικές στρατηγικές φαινόταν, ίσως 

ακόμα και στα μάτια των ίδιων των φορέων τους, εγκλωβισμένες, αμήχανες και 

αδύναμες. Φαίνεται ότι αυτή η ιδιαίτερη και άμεση σχέση των τοπικών κοινωνικών 

υποκειμένων με το κράτος και τον εθνικισμό, τη γεωπολιτική και την εξωτερική πολιτική 

απαντάει στο ερώτημα που είχε θέσει ένας συμμετέχοντας κατά την τηλεοπτική 

διαβούλευση για το ζήτημα του αγωγού Μπουργκάζ-Αλεξανδρούπολη: «Είναι πολύ 

ενδιαφέρον το γιατί στα ορυχεία έχει κατακτηθεί το «όχι», ενώ στον αγωγό το «ναι»». 

                                                      

288 Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τέτοιες δημόσιες ομιλίες και μαχητικές τοποθετήσεις για το ζήτημα 
των χρυσορυχείων κατά τη διάρκεια μιας πολυπληθούς συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και αποκλεισμού της 
Εγνατίας Οδού στο σύνορο των νομών Ροδόπης και Έβρου το Μάρτιο του 2007. Αυτή η συγκέντρωση έφερε 
κοντά πολιτικούς και οργανώσεις από τον Έβρο και τη Ροδόπη, εκπροσώπους επιχειρηματιών, κατοίκους 
από τα κοντινά μειονοτικά χωριά και κατοίκους από την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή. Σε εκείνη τη 
συγκέντρωση, η αντίθεση στα ορυχεία ήταν καθολική, ενώ διατρανωνόταν από όλους η συνέπεια σε 
οικολογικά ιδανικά και στο «καλό του τόπου», ανεξάρτητα από τις βουλές της κεντρικής εξουσίας. Το 
απόγευμα της ίδιας μέρας, αφού όλοι οι παριστάμενοι στον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού επιστρέψαμε 
στα σπίτια μας, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στην τοπική τηλεόραση τη μαγνητοσκοπημένη 
μετάδοση μιας εκδήλωσης για το ζήτημα του αγωγού, με πρωταγωνιστές τους ίδιους γνωστούς βουλευτές, 
δημάρχους, εκπροσώπους επιμελητηρίων, κτλ. Στην εκδήλωση αυτή οι οικολογικές ιδέες και ο απόλυτος 
σεβασμός στη λαϊκή ετυμηγορία τύγχαναν μιας ελαστικής και συμβιβαστικής διαπραγμάτευσης εκ μέρους 
των τοπικών ελίτ. Τέτοιες περιστάσεις ενέτειναν την αίσθηση δυο ανόμοιων καταστάσεων, δυο διαφορετικών 
επιτελέσεων της τοπικής οικολογίας «από τα πάνω». 
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Πέρα από το «τοπικό» και το «παγκόσμιο»: το κράτος 

Η επιτόπια έρευνα και η έρευνα γραπτού λόγου στην περιοχή του Έβρου ανέδειξαν νέες 

δράσεις, ιδέες και λόγους που προέκυπταν μέσα από τη δυναμική σχέση 

«παγκόσμιου», «εθνικού» και «τοπικού». Το νέο πλαίσιο δημόσιας δράσης και οι νέες 

αντιλήψεις διαχειριστικότητας που περιέγραψα στο πρώτο μέρος της μελέτης 

σχετιζόταν με υπερεθνικούς οργανισμούς και παγκόσμιες πολιτικές, και ειδικά την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι πολιτικές είχαν αντίκτυπο στον ελληνικό εθνικισμό, στις 

πολιτικές του ελληνικού κράτους και στην τοπική δημόσια σφαίρα. Ταυτόχρονα όμως, 

η τοπική ερμηνεία και διαπραγμάτευση αυτής της παγκοσμιότητας ανέδειξε, πέρα από 

τις αλλαγές και τις καινοτομίες, τις συνέχειες και τα σταθερά σημεία αναφοράς για την 

τοπική δράση, υπενθυμίζοντας τους ιδιαίτερους «ιδεολογικούς και νοηματικούς 

συσχετισμούς» (Kanna 2010: 102) που διαμορφώνουν την τοπική εκφορά παγκόσμιων 

πολιτικών. 

Όπως κατέγραψα σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, ο 

ρόλος του εθνικού κράτους προβάλλει καθοριστικός, τόσο ως ενσώματο στοιχείο της 

διαμόρφωσης των τοπικών habitus αλλά και ως μια ανατροφοδοτούμενη ρευστή 

πραγματικότητα, υλική και συμβολική. Εξάλλου, η ενασχόληση των κατοίκων του 

Έβρου με τον ελληνικό εθνικισμό, την εξωτερική πολιτική ή τη «γεωπολιτική από τα 

κάτω», όλα αυτά συνιστούν στοιχεία που δείχνουν τη διαρκή σχέση υπαγωγής προς το 

ελληνικό κράτος, έστω και μέσα από αντιφάσεις και συγκρούσεις, όπως για 

παράδειγμα μέσα από το ιδίωμα της «πατριωτικής αντίστασης» και των λόγων 

«αυτονομίας».289 

Στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώθηκε ο «πολιτικά ρευστό[ς] και μη παγιωμένο[ς] 

χαρακτήρα[ς] του εθνικισμού» (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση) μέσα από τις διάφορες 

αλλαγές, αλλά και μέσα από την αναπαραγόμενη συμβολική και υλική κυριαρχία του 

εθνικού κράτους. Oι νέοι δημόσιοι λόγοι που μελετήθηκαν έφεραν εκ νέου το βάρος 

της ρητορικής εξάρτησης των τοπικών δρώντων κοινωνικών υποκειμένων από το 

κράτος (Herzfeld 1998: 196). Όπως σημειώνει η Φωτεινή Τσιμπιρίδου, οι γρήγορες και 

απότομες εναλλαγές μεταξύ ανταγωνιστικού εθνικισμού, πολυπολιτισμικότητας ή 

διασυνοριακότητας μπορούν να αναζητηθούν στη δυναμική μεταξύ της εθνικής και 

διεθνούς συγκυρίας και να ερμηνευθούν ως ποικίλες απαντήσεις στις 

αναπαραστάσεις των νέων συσχετισμών εξουσίας (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση). Σε αυτή 

                                                      

289 Αναφορικά με αυτό το ιδίωμα της πατριωτικής αντίστασης, η Φωτεινή Τσιμπιρίδου σημειώνει, μεταξύ 
άλλων, ότι μπορεί να αναγνωσθεί «ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης και μετάλλαξης συγχρόνως –μέσα 
από τις εντόπιες τροπικότητες– του καθεστώτος της πανοπτικής επιτήρησης των πολιτών [που «φυλάσσουν 
Θερμοπύλες», θα προσθέταμε] από την ηγεμονική παρουσία του κράτους» (Τσιμπιρίδου υπό έκδοση). 
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τη διαδικασία, η σχέση του κεντρικού εθνικού κράτους με τα μεθοριακά κοινωνικά 

υποκείμενα είναι καθοριστική. Τα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών συνιστούν 

χαρακτηριστικά δημόσια συμβάντα για να κατανοήσει κανείς πώς οι νέοι όροι 

επίσημης αυτοπαρουσίασης και η νέα αίσθηση ιδιωτικής απόκλισης από αυτούς τους 

όρους μεταβλήθηκαν, πρώτα από όλα υπό το βάρος της κρατικής πολιτικής. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο, η προσπάθεια των Θρακιωτών να αντιμετωπίσουν και να 

απαντήσουν δημόσια στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κράτους συνιστά ίσως την 

πιο καθοριστική συνθήκη για την κατανόηση των μετασχηματισμών στον τοπικό χώρο. 

Ανεξάρτητα από τη «νεοφιλελεύθερη» ή «παρεμβατική» συγκυρία, τη 

«διασυνοριακότητα» ή τις «ελληνοτουρκικές αντιπαραθέσεις», την «Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση» ή την «αλαζονεία των Ευρωπαίων», το εθνικό κράτος συνεχίζει να 

αποτελεί σταθερό και κυρίαρχο σημείο αναφοράς για την κατανόηση του χρόνου, του 

χώρου και της κοινωνικής πραγματικότητας από τα κοινωνικά υποκείμενα. Οι ιδέες και 

πολιτικές που παράγονται και κυκλοφορούν σε διάφορα επίπεδα εξουσίας -

παγκόσμιο, υπερατλαντικό, ευρωπαϊκό- ερμηνεύονται τοπικά μέσα από τις 

ταξινομήσεις που θέτει το κεντρικό κράτος. Κατ’ επέκταση, για τα περισσότερα 

κοινωνικά υποκείμενα έχει ιδιαίτερη σημασία η προσπάθεια σημασιοδότησης της 

εξωτερικής πολιτικής του εθνικού κράτους και εναρμόνισης της δράσης τους απέναντι 

σε αυτήν. Ενδεικτικά, για τους εμπλεκόμενους σε διασυνοριακές πρωτοβουλίες με 

τούρκους φορείς ή πολίτες, έχει καθοριστική σημασία η κατανόηση αυτών των 

πρακτικών ως συμβατών με τα κρατικά επικυρωμένα όρια της δημόσιας δράσης. Η 

συμβατότητα με τις επιδιώξεις του κεντρικού κράτους αποτελεί τόσο έναν όρο επιτυχίας 

αυτών των πρακτικών όσο και έναν όρο ισορροπημένης αυτοπαρουσίασης και 

αυτογνωσίας των ίδιων των κοινωνικών υποκειμένων, με βάση την ενσώματη αίσθηση 

εθνικής τιμής και κρατικής νομιμοφροσύνης. 

Με άλλα λόγια, οι παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες «δε 

συνεπάγονται αναγκαστικά ότι το Κράτος, τόσο ως υλική πραγματικότητα, όσο και ως 

εννοιολογικό πλαίσιο, είναι ξεπερασμένο» (Sharma και Gupta 2006: 7). Η ηγεμονική 

σχέση πολιτών και κράτους είναι μια ζωντανή, διαδικασία όπως ακριβώς κάθε 

ηγεμονική διαδικασία,290 μέσα από την οποία τελικά αναδεικνύεται η επιβίωση και η 

αναπαραγωγή συγκεκριμένων πολιτικών ιεραρχιών για τον καθορισμό του «καλού του 

τόπου» και του «Έθνους». Διάφορες πρακτικές φαίνεται να συνθέτουν την καθημερινή 

επιτέλεση και αναπαραγωγή της ηγεμονικής σχέσης πολιτών-κράτους. Ίσως η πιο 

                                                      

290 «Η ζωντανή ηγεμονία είναι πάντα μια διαδικασία. Δεν είναι σύστημα ή δομή, παρά μόνον για χάρη της 
ανάλυσης […] Στην πράξη δηλαδή η ηγεμονία δε μπορεί ποτέ να είναι μονομερής […]Πρέπει να ανανεώνεται 
συνεχώς, να αναδημιουργείται, να υποστηρίζεται και να τροποποιείται» (Williams 1994: 303-304). 
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χαρακτηριστική πρακτική είναι αυτή της «δισημίας», ειδικά όπως καταγράφηκε στη 

δράση τοπικών φορέων δημοσιότητας. Η παρούσα έρευνα ανέδειξε τη «δισημία», 

δηλαδή το διπλό λόγο ιδίως αναφορικά με τα εθνικά ζητήματα, ως μια πρακτική 

διαχείρισης πολλαπλών επιπέδων ηγεμονίας εκ μέρους της τοπικής εξουσίας. Η 

«δισημία» ήταν μια πρακτική των τοπικών ελίτ η οποία αντικατόπτριζε, από τη μία, την 

υπαγωγή τους στο εθνικό κέντρο, και από την άλλη την προσπάθεια διαχείρισης και 

διαπραγμάτευσης αυτής της υπαγωγής απέναντι σε ένα τοπικό κοινό και σε τοπικά 

συμφέροντα.  

Αντίστοιχα, η πρακτική της «δισημίας» δεν ήταν έξω από τη λογική της δράσης 

του ίδιου του κεντρικού κράτους. Το ζήτημα της «δισημίας» και η τοπική της διάσταση 

μας οδηγούν να τα ερμηνεύσουμε και σε ένα ευρύτερο εθνικό επίπεδο.291 Δηλαδή, οι 

τοπικές πολιτικές πρακτικές και ερμηνείες μπορούν να χρησιμεύσουν ως αφετηρία για 

να κατανοήσουμε, ή καλύτερα να προβληματοποιήσουμε, τη γενικότερη υπαγωγή του 

εθνικού κράτους απέναντι σε ευρύτερα επίπεδα εξουσίας και ηγεμονίας, όπως για 

παράδειγμα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και τα κελεύσματα της 

«παγκοσμιοποίησης».  

Το ελληνικό κράτος, όπως έχω ήδη επισημάνει, εντασσόταν σε συγκεκριμένες 

σχέσεις εξουσίας. Ήταν και είναι ένα περιφερειακό προϊόν της δυτικής νεωτερικότητας 

εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και αυτό αποτυπώνεται στους θεμελιώδεις 

δυτικοκεντρικούς προσανατολισμούς του, αλλά και το πλέγμα υλικών σχέσεων στο 

οποίο είναι ενταγμένο. Εξάλλου, η σύγχρονη ιστορία του μεταπολεμικού Ελληνικού 

κράτους αναδεικνύει αυτή τη στενή σχέση των εγχώριων κυρίαρχων τάξεων με την 

προσπάθεια διατήρησης του εκάστοτε μονοπωλίου «των οικονομικών και συμβολικών 

πηγών της εξωστρέφειας […]» (Bayart 2004: 230). Είτε στην περίπτωση της 

μεταπολεμικής «ανοικοδόμησης» της Ελλάδας και του αντίκτυπου της αμερικανικής και 

διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, όπως για παράδειγμα με το σχέδιο Μάρσαλ 

(Τσουκαλάς 1986: 19-21), είτε στην πιο πρόσφατη περίπτωση των ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτήσεων, η σύγχρονη ελληνική πολιτική εξουσία φαινόταν να συγκροτείται 

γύρω από τη συνεχόμενη οικονομική εξάρτηση και υποστήριξη από εξωτερικά 

συμφέροντα (Herzfeld στο Green 2008: 265, επίσης Herzfeld 1995). Εκ του 

αποτελέσματος, η κυριαρχία της Δύσης εκπληρωνόταν υλικά και συμβολικά σε 

διάφορες ιστορικές περιόδους, πάντα σε συμφωνία και με τα συμφέροντα των εθνικών 

ελίτ. 

                                                      

291 Αναφορικά με μια «τοπική περίπτωση», αυτή των Σαρακατσάνων, τους οποίους είχε αρχικά μελετήσει ο 
John Campbell, ο Michael Herzfeld σημειώνει την προοπτική «οι σχέσεις των Σαρακατσάνων με τον επίσημο 
ελληνικό κόσμο [να] αντικατοπτρίζουν, σε μικρότερη κλίμακα, τις σχέσεις των Ελλήνων με τη Δύση» (Herzfeld 
1998: 48). 
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Επιπρόσθετα όμως, η μακροχρόνια υπαγωγή του ελληνικού κράτους στη δυτική 

ηγεμονία συνυπάρχει ταυτόχρονα με επιμέρους στρατηγικές και εσωτερικές λογικές 

αυτοσυντήρησης. Ο «συμβολικός δυϊσμός της ελληνικής ταυτότητας» (Herzfeld 1998: 

144) και οι αμφιταλαντεύσεις και αμφιθυμίες του ελληνικού εθνικισμού (Τσιμπιρίδου υπό 

έκδοση, Λέκκας 2006: 163) αναδεικνύουν αυτή τη δυναμική διαπραγμάτευση 

ευρύτερων εξουσιών και ηγεμονιών.  

Η πολύπλευρη διαπραγμάτευση «παγκόσμιων ηγεμονιών» εκ μέρους εθνικών 

υποκειμένων εμπεριείχε και εμπεριέχει και τις βάσεις μιας δυνητικής αμφισβήτησης ή 

ρήξης αυτού του ηγεμονικού πλαισίου, ειδικά στο βαθμό που οι πρακτικές και 

αναπαραστάσεις αυτού του πλαισίου μπορούν να αποκλίνουν και να αντιφάσκουν 

μεταξύ τους (Sharma και Gupta 2006: 19, επίσης Bourdieu 1997: 267). Συγκυρίες όπως 

η στασιμότητα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η διάψευση της ευρωπαϊκής 

ευφορίας των δύο περασμένων δεκαετιών ή η πρόσφατη ελληνική οικονομική κρίση το 

2009 φαίνονται να λειτουργούν ως ρήγματα στο μέχρι πρότινος συνεκτικό παγκόσμιο 

ηγεμονικό πλαίσιο. Τέτοιες συγκυρίες σχετικοποιούν τη δύναμη υπερεθνικών λόγων και 

ιδεών. Αντίθετα μάλιστα, επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της κρατικής και 

εθνικής αυτοσυντήρησης. Η έγνοια για το ρόλο και την αναπαραγωγή του εθνικού 

κράτους απέναντι στην «παγκοσμιοποίηση», την «ελεύθερη οικονομία» ή και την 

«πολυπολιτισμικότητα», ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια της έρευνας πεδίου μου. 

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ένας τοπικός πολιτικός, συγκρατώντας μια δικιά 

μου έκφραση, «ναι, το ελληνικό κράτος πρέπει να συντηρηθεί».292 

Οι πολιτικές εξελίξεις που συνέβαιναν κατά την έρευνα πεδίου ή και κατά τη 

συγγραφή της μελέτης ερχόταν να υπενθυμίσουν την κεντρικότητα του κράτους στην 

εννοιολόγηση και τη διαχείριση της κοινωνικής πραγματικότητας εκ μέρους των 

τοπικών δρώντων κοινωνικών υποκειμένων. Οι διακυμάνσεις στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις ήταν μια περίπτωση, όπου καταδεικνύονταν η ρευστότητα του εθνικισμού αλλά 

και η πρωταρχικότητα του κεντρικού κράτους στον επανορισμό του κανονιστικού 

εθνικιστικού λόγου. Αντίστοιχα, προέκυψε η οικονομική κρίση του 2009 και η δημόσια 

συζήτηση για την επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης της Ελλάδας με την Ευρώπη και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από μια μακρά περίοδο σταθερής σύμπτωσης. Την ίδια 

στιγμή, η «εκμετάλλευση της Ελλάδας από την Ευρώπη» ή το αίτημα για γερμανικές 

                                                      

292 Πρόκειται για τον επιτυχημένο πολιτικό που επέμεινε να μου αποδείξει ότι δεν ήταν «ντονμές». Το σχόλιό του 
που παραθέτω έγινε σε ένα σημείο της κουβέντας μας αναφορικά με τα τότε νέα βιβλία Ιστορία της ΣΤ’ 
Δημοτικού που προωθούσαν μια διαφοροποιημένη ανάγνωση σημαντικών γεγονότων, όπως η 
καταστροφή της Σμύρνης. Ο πολιτικός αυτός παραδέχτηκε ότι αυτή η νέα επίσημη εκδοχή της Ιστορίας δεν 
ήταν αναγκαστικά λανθασμένη, αλλά δε γινόταν να βγει παραέξω, γιατί έτσι θα τιθόταν σταδιακά υπό 
αμφισβήτηση βασικά στοιχεία της ελληνικής «εθνικής κοσμολογίας». «[Α]υτά τα πράγματα δεν τα λες […] 
είναι μαλακία» 
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αποζημιώσεις από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έκαναν την εμφάνισή τους στην εθνική 

δημόσια σφαίρα, ως παράπλευρες πρακτικές της κεντρικής εξουσίας, φανερώνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο τη «δισημία» του ίδιου του κρατικού λόγου και τη σχετικά εύκολη 

εναλλαγή του μεταξύ «αντικρουόμενων» νοηματικών συνόλων.  

Ο διπλός λόγος των εθνικών κρατών μέσα στο πλαίσιο της «παγκοσμιοποίησης» 

μας παραπέμπουν στην αντινομική σχέση κράτους και «παγκοσμιοποίησης». Με αυτή 

την έννοια, έχει σημασία να λαμβάνουμε υπόψη, να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας 

ότι πολιτικές όπως ο νεοφιλελευθερισμός, η διασυνοριακότητα ή ακόμα και η ίδια η 

«παγκοσμιοποίηση» εκπορεύονται, προάγονται και φυσικοποιούνται διαμέσου 

κρατικών πολιτικών. Μάλιστα δε λείπουν οι ενδεικτικότατες περιπτώσεις όπου το εθνικό 

αφήγημα περί εθνικού συμφέροντος αλληλοδιαπλέκεται με την προάσπιση της 

«παγκοσμιοποίησης» και της αποεθνικοποιημένης οικονομίας. 

Επιπρόσθετα, τέτοιες υπερεθνικές πολιτικές παράγονται και είναι 

προσαρμοσμένες σε συμφέροντα και πολιτικές συγκεκριμένων ισχυρών κρατών,293 

όπως είναι οι Η.Π.Α. ή ο σκληρός πυρήνας της Ε.Ε.294 Η «παγκοσμιοποίηση» στη 

νεοφιλελεύθερη εκδοχή της μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα νέο πλαίσιο διακρατικής 

ηγεμονίας, που προκύπτει μέσα από «την πραγματική βία και τη συμβολική βία μεταξύ 

χωρών» (De Montlibert 1997: 142, επίσης Harvey 2007). 

Ακόμα και σε αυτό το «υψηλότερο» επίπεδο παραγωγής πολιτικών στις 

«ανεπτυγμένες» δυτικές χώρες, μπορεί κανείς να δει τις αντινομίες, τις παλινδρομήσεις 

και το διπλό λόγο του εκάστοτε κράτους απέναντι στα πρότυπα της νεοφιλελεύθερης 

«παγκοσμιοποίησης» αλλά και απέναντι στην εσωτερική λογική της εθνικής 

αυτοσυντήρησης. Για παράδειγμα, οι Aradhana Sharma και Αkhil Gupta αναφέρουν 

το παράδειγμα της μεταβολής του λόγου παλιών Αμερικάνων υποστηρικτών της 

νεοφιλελεύθερης «παγκοσμιοποίησης» και της υπεράσπισης εκ μέρους τους των 

εννοιών της «εθνικής οικονομίας» και του «οικονομικού εθνικισμού» απέναντι στο 

αυξανόμενο φαινόμενο της εξαγωγής οικονομικών διαδικασιών προς το εξωτερικό 

(outsourcing) (Sharma και Gupta 2006). Η διεθνής επικαιρότητα προσφέρει συνεχώς 

τέτοια παραδείγματα εναλλαγών και αντιφάσεων, από την κρατική ενίσχυση της 

αμερικάνικης οικονομίας μετά την 11η Σεπτέμβρη 2001 ως τις πρόσφατες εξόφθαλμες 

παρεμβάσεις του γαλλικού, γερμανικού και αμερικάνικου κράτους για την ενίσχυση της 

                                                      

293 Οι πολιτικές ανερχόμενων και εναλλακτικών υπερδυνάμεων, όπως η Κίνα ή η Ρωσία, δύνανται να 
ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά στο αφήγημα της «παγκοσμιοποίησης», του 
νεοφιλελευθερισμού και τους αντίστοιχους υπερεθνικούς οργανισμούς (Π.Ο.Ε., Δ.Ν.Τ., Ε.Ε.). 
294 Ενδεικτικά, ο Cris Shore και η Daniela Baratieri σχολιάζουν τις πολιτικές πολιτιστικής ηγεμονίας των χωρών 
μελών του «σκληρού πυρήνα» εντός της Ε.Ε. (Shore και Baratieri 2006). 
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αυτοκινητοβιομηχανίας «τους» ή του τραπεζικού «τους» συστήματος.295 Με τον ίδιο 

τρόπο, η γενικευμένη πεποίθηση των ευρωπαίων πολιτών περί ενός διπλού λόγου των 

περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στην προοπτική της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» ή ακόμα και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ένταξης της Τουρκίας θέτουν 

το ζήτημα του αντιφατικού και διπλού λόγου σε ένα ευρύτερο επίπεδο.  

Η «δισημία» των ελληνικών ελίτ φέρει το βάρος της διαχρονικής παρουσίας 

τέτοιων πρακτικών στην ελληνική κοινωνία ως ένα κατεξοχήν «μοντέλο κοινωνικής 

σχετικότητας» (Herzfeld 1998, Παπαταξιάρχης 2006). Την ίδια στιγμή όμως, μας 

επιτρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον, πέρα από ένα «δομικό πολιτισμικό» στοιχείο 

της ελληνικής κοινωνίας, τέτοιες πρακτικές διπλού λόγου και αντιφατικών εναλλαγών 

εντοπίζονται και αλλού, για παράδειγμα στις πολιτικές δράσεις στις κοινωνίες του 

δυτικού καπιταλιστικού πυρήνα. 

Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες πρακτικές εκ μέρους των «κυρίαρχων» δυτικών 

κρατών φαίνεται να παρέχουν στα κατεξοχήν υποδεέστερα κράτη ερεθίσματα, 

ερμηνείες και πρότυπα για αντίστοιχες στρατηγικές, στα μέτρα των δυνατοτήτων τους 

μέσα σε ένα δεδομένο υπερεθνικό πλαίσιο συμφερόντων και ιδεών.296  

Κατ’ επέκταση, είναι πραγματικά ένα κρίσιμο ζητούμενο η ενδελεχής και ει 

δυνατόν εθνογραφική έρευνα της κεντρικής εξουσίας στην Ελλάδα και των αντίστοιχων 

πρακτικών και habitus των εθνικών ελίτ, ειδικά στις επαφές και τις συνεργασίες τους με 

τους ξένους και ισχυρότερους ομολόγους τους. Όπως διατύπωσα και αιτιολόγησα με 

βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία σε διάφορα σημεία της μελέτης, οι σχέσεις 

υπαγωγής και άμεσης εξάρτησης των εθνικών ελίτ από υπερεθνικές ελίτ είναι μια 

πραγματικότητα, με όλα τα συνεπακόλουθα πρότυπα δράσης, αισθήματα 

κατωτερότητας και εξαρτημένης τιμής για τους Έλληνες διοικούντες.297 Ωστόσο, αυτές 

                                                      

295 Ο David Harvey σχολιάζει αυτήν τη συχνή αλληλοτροφοδότηση μεταξύ εθνικισμού και 
νεοφιλελευθερισμού, η οποία σε πρώτο επίπεδο φαντάζει αντιφατική σύμφωνα με τις θεωρητικές καταβολές 
τέτοιων αιτημάτων (Harvey 2007: 114-115, 121-123). Η ιδιόρρυθμη σχέση μεταξύ αυτών των δυο νοηματικών 
συνόλων αναδεικνύει την πρακτική και ρευστή χρήση λόγων και ιδεών εκ μέρους του κράτους και των ελίτ 
στη λογική της διατήρησης και αναπαραγωγής της εξουσίας τους. 
296 Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζητούμενο της στρατιωτικής άμυνας, της αμυντικής βιομηχανίας και 
των αδιάκοπων εξοπλιστικών ανταγωνισμών μεταξύ εθνικών κρατών.  Εξάλλου, στην περίπτωση του Έβρου 
και των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, έχει σημασία να αναρωτηθούμε αν οι εξελίξεις των τελευταίων 15 
ετών δε συνδυάζονται και με τις αλλαγές στην τεχνολογία και τη λογική του σύγχρονου πολέμου και το 
πέρασμα από τις χερσαίες, στατικές και μαζικές εγκαταστάσεις στρατευμάτων στις αντιλήψεις περί σύντομων 
θαλάσσιων και εναέριων, δηλαδή συμπιεσμένων, αποεδαφικοποιημένων και αποκεντρωμένων, 
στρατιωτικών επιχειρήσεων (Λαμπριανίδης 1998: 267). Ο πάλαι ποτέ στρατηγικός ρόλος των χερσαίων 
ελληνοτουρκικών συνόρων (Kolodny 1982) φαίνεται να έχει υποβαθμιστεί, καθώς το πεδίο κρίσεων 
μετατοπίζεται στο Αιγαίο και στον αέρα. Είναι ενδιαφέρον να συνδυαστεί αυτή η μετάλλαξη της 
εθνικοκρατικής στρατιωτικής λογικής με τις αναλύσεις περί μετανεωτερικότητας και κινητικότητας, όπως για 
παράδειγμα τίθενται από το Zygmunt Bauman (1998, 1999). 
297 Ο Christian de Montlibert επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων και επαφών μεταξύ διοικούντων 
κυρίαρχων και κυριαρχούμενων χωρών στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών και οργανισμών, όπου οι κοινές 
εμπειρίες, οι κοινοί τρόποι ζωής και η κοινή εκπαίδευση -δηλαδή, εν ολίγοις η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
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οι απτές, μακροχρόνιες και συνεχώς βιωμένες σχέσεις υπαγωγής προς Δυτικούς και 

άλλους ισχυρότερους καλούνται να συνδυάζονται με τις εναλλακτικές 

«συναισθηματικές επικλήσεις στην κοινότητα, στην υπεράσπιση της ταυτότητας» (De 

Montlibert 1997: 135), είτε ως εκπλήρωση της ηγεμονίας του εθνικισμού και των 

ενσώματων τρόπων του εθνικού habitus των εκάστοτε διοικούντων, είτε ως φόβος 

εκχώρησης εθνικοκρατικών αρμοδιοτήτων, είτε απλά ως αναγκαιότητα απέναντι σε ένα 

«εθνικό εκλογικό κοινό» με δεδομένα συμφέροντα και πατριωτικές ευαισθησίες. 

Ακόμα και στην περίπτωση ενός υποδεέστερου περιφερειακού κράτους εντός 

του ευρωπαϊκού πλαισίου, όπως είναι η Ελλάδα, η «εθνικότητα» των κεφαλαίων ή η 

έννοια της «οικονομικής διπλωματίας»298 αναδεικνύουν τα όρια της θεωρητικά 

«αποεθνικοποιημένης» και «αποκρατικοποιημένης» οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα 

επικοινωνούν με τη «διπλή αλήθεια» των κρατικών στρατηγικών και λόγων: από τη μία 

«παγκοσμιοποίηση» και αποζήτηση της εξωτερικής υλικότητας, και από την άλλη 

διασφάλιση της κρατικής αυτοσυντήρησης και αναπαραγωγής.  Όπως σημείωνε –

σχεδόν προφητικά- και ο Marcel Mauss το 1920, εν μέσω μιας άλλης διαφαινόμενης 

«παγκοσμιοποίησης» των ανταλλαγών, «όλες οι αντιλήψεις του πιο προχωρημένου 

οικονομικού διεθνισμού προϋποθέτουν κατά βάθος αυτή την εθνική ενότητα και αυτήν 

την αντιπαλότητα συμφερόντων μεταξύ εθνών» (Mauss 1920: 20-21). 

 

                                                                                                                                                        

κοινότητα habitus- καταλήγουν σε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και εκπλήρωσης της στρατηγικής του 
κάθε δρώντος κοινωνικού υποκειμένου (De Montlibert 1997: 134-135), εντείνοντας από την άλλη τις σχέσεις 
υπαγωγής και συμβολικής κυριαρχίας. 
298 Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις «η οικονομία μας», «τα ελληνικά κεφάλαια», κτλ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να καταγραφούν μια σειρά αλλαγές στη 

δημόσια σφαίρα του Έβρου, αλλαγές οι οποίες συνδέονταν με υπερτοπικές και 

υπερεθνικές πολιτικές. Μέσα από το παράδειγμα των τοπικών πολιτικών δράσεων 

φάνηκε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και η εθνική διαμεσολάβησή τους οδηγούσαν τα 

τοπικά δρώντα υποκείμενα σε συνεχείς επαναπροσδιορισμούς της δράσης τους. Η 

διαχείριση του «πολιτικού» στον Έβρο άλλαξε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια και αυτό 

οφειλόταν αναπόφευκτα και στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η νέα αντίληψη περί δημοσίων 

πόρων και οι νέες πρακτικές διαχείρισής τους παρέπεμπαν στην αυξανόμενη σημασία 

των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, αυτές οι αλλαγές συντελούσαν 

στη σταδιακή διάδοση νέων ταξινομήσεων περί «δημόσιου» και «ιδιωτικού». Η επίδραση 

των νεοφιλελεύθερων πολιτικών δε σταματούσε εδώ, αλλά επικοινωνούσε και με τις 

αλλαγές στο κυρίαρχο εθνικιστικό αφήγημα που προώθησε το εκσυγχρονιστικό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το όραμα της «Ισχυρής Ελλάδας» περιλάμβανε και το όραμα της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Οι κάτοικοι του Έβρου βίωσαν άμεσα αυτήν την 

αλλαγή της ελληνικής και ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Η ελληνοτουρκική 

προσέγγιση έγινε ένα νέο οικείο πλαίσιο δράσης και περιείχε αντίστοιχες προσδοκίες 

ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. 

Σε όλη αυτή την περίοδο, παλιές πολιτικές ελίτ και δίκτυα παραμερίστηκαν, όπως 

για παράδειγμα η «Πολυκεντρική Ελλάδα», ενώ νέες ελίτ προέκυψαν και για αρκετά 

χρόνια κυριάρχησαν στη δημόσια σφαίρα, όπως για παράδειγμα οι τοπικοί 

πρωτοπόροι φορείς των πολιτικών της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Βεβαίως, μεταξύ αυτών των  δύο άκρων, η μεγάλη 

πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου έμαθε απλά να προσαρμόζεται, πέρα από πολλές 

ιδεολογικές συζητήσεις. Αυτό σήμαινε να επιδεικνύει «ευρωγνωσία» και να αποζητά 

«διασυνοριακότητα», όποτε ήταν αναγκαίο.  

Μάλιστα, αυτή η κατανόηση της νέας πολιτικής ορθότητας δεν περιοριζόταν 

μόνο στο στενά νοούμενο πολιτικό πεδίο αλλά επεκτεινόταν και σε άλλους τομείς της 

δημόσιας σφαίρας και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Το παράδειγμα των 

πολιτιστικών συλλόγων έδειξε ότι συντηρητικές πατριωτικές ομάδες πολιτών στο 

πέρασμα των χρόνων οικειοποιήθηκαν τις νέες πρακτικές και τις αναπαρήγαγαν. Από 

υπέρμαχοι ενός «ρομαντικού εθνικισμού», οι σύλλογοι εντάχθηκαν σε διασυνοριακές 

συνεργασίες και άλλαξαν τον τρόπο που εξέφραζαν τον πατριωτισμό τους. Αυτό 

φάνηκε να προκύπτει πρώτα από όλα μέσα από τις σχέσεις νομιμοφροσύνης και 
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εξάρτησης προς τους πολιτικούς πάτρωνες και διαμεσολαβητές. Παράλληλα, τα μέλη 

των πολιτιστικών συλλόγων προσπαθούσαν να ανταποκριθούν στα νέα γενικευμένα 

πρότυπα δημόσιας δράσης και να εκπληρώσουν τα δικά τους συμφέροντα. 

Αυτές οι αλλαγές ανέδειξαν την υλική διάσταση των δημοσίων δράσεων. Το να 

βρει λεφτά ένας δήμαρχος, ένας σύλλογος ή ένας σύμβουλος ήταν ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό ζήτημα. Ένας λόγος για τον οποίο οι δημόσιες στρατηγικές και πρακτικές 

στη Θράκη αλλάξανε ήταν ακριβώς η μετατόπιση του οικονομικού και διαχειριστικού 

ρεαλισμού προς νέες κατευθύνσεις και η σταδιακή προσαρμογή των φορέων 

δημοσιότητας. 

Βεβαίως, η εξιστόρηση αυτής της περιόδου στη δημόσια σφαίρα της Θράκης 

δεν είναι μια απλή ιστορία «αμοραλισμού». Εννοείται πως η τοπική πολιτική προσφέρει 

πολλά παραδείγματα απομυθοποιημένης και ακραία πραγματιστικής δράσης. 

Ταυτόχρονα όμως, η πραγματικότητα της δημόσιας σφαίρας στη Θράκη δε μπορεί να 

υπεραπλουστευθεί στο επίπεδο μιας απλής αποζήτησης χρημάτων. Αντίθετα, η πορεία 

της έρευνας ανέδειξε τη σημασία της διαπραγμάτευσης των χρημάτων και των 

ευρωπαϊκών πόρων με όρους ηθικής. Εξάλλου, μέσα από αυτόν το γενικότερο ηθικό 

προβληματισμό φάνηκε να τροφοδοτείται και μια ιδιαίτερη αίσθηση υποχρέωσης 

πολλών τοπικών φορέων δημοσιότητας προς την Ευρώπη.  

Η αντινομία μεταξύ υλικών συνθηκών και εσωτερικής «αυτονομίας» διέτρεχε το 

σύνολο της δημόσιας σφαίρας και τους τρόπους συμβολικής συγκρότησης της 

δράσης του καθενός. Αυτό δεν ήταν ένα καινούργιο χαρακτηριστικό, αλλά πλέον ένα 

ιδιαίτερο στοιχείο ήταν και η εμπλοκή των ευρωπαϊκών, νεοφιλελεύθερων και 

διασυνοριακών πολιτικών στο παιχνίδι της δημοσιότητας. Το ιδίωμα της «πατριωτικής 

αντίστασης» ήταν η πιο χαρακτηριστική στρατηγική διαπραγμάτευσης τέτοιων 

ζητημάτων με όρους ηθικής ανιδιοτέλειας. Μεταξύ των θεωρούμενων «αλλαγμένων» 

πολιτικών, μπορούσε κανείς να δει στρατηγικές συμβολικής συγκρότησης της 

αμφιλεγόμενης δράσης σε «καλό του τόπου», σε ωριμότητα, ή ακόμα και σε 

πατριωτισμό. Γενικότερα, οι πρακτικές «δισημίας» αναδείκνυαν τους ηθικούς και 

εννοιολογικούς προβληματισμούς των περισσότερων τοπικών φορέων δημοσιότητας. 

Με εξαίρεση ίσως κάποιους «φονταμενταλιστές» της αγοράς και της 

διασυνοριακότητας, το «Έθνος» και το «καλό του τόπου» συνέχιζαν να αποτελούν το 

ηγεμονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο νοηματοδοτούσαν τη δράση τους τα κοινωνικά 

υποκείμενα.  

Η ίδια η δυναμική του πεδίου με οδήγησε να σχετικοποιήσω ως ένα βαθμό τον 

αρχικό «ταξινομικό ενθουσιασμό» μου και να αναστοχαστώ πάνω στους αρχικούς 

προσανατολισμούς της έρευνας. Η έννοια της αλλαγής στην τοπική δημόσια σφαίρα 
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ή η ηγεμονία της Δύσης έναντι της ελληνικής κοινωνίας ήταν υπαρκτές και πρακτικές 

πραγματικότητες. Ταυτόχρονα όμως, οι πολύπλευρες στρατηγικές και τα πολλαπλά 

νοήματα αναδείκνυαν ότι το παιχνίδι της δημοσιότητας και της εξουσίας στον Έβρο 

ήταν κάθε άλλο παρά μονόδρομο και μονοδιάστατο. Δεν επρόκειτο απλά για μια 

σειρά αλλαγών που προέκυπταν εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Αντίθετα, κατέγραφα συνέχειες, αντιφάσεις και 

διαμεσολαβήσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ηγεμονίας. Ο διπλός λόγος 

διαφόρων συνομιλητών ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.  

Μέσα σε αυτό το αρκετά σύνθετο πλαίσιο, το εθνικό κράτος και ο εθνικισμός 

πρόβαλλαν καθοριστικά στη διαμεσολάβηση της ευρωπαϊκής ηγεμονίας και των 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο περνούσε ο καιρός, και καθώς ξαναδιάβαζα 

το υλικό μου και συζητούσα με την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, τόσο πιο πολύ 

φαινόταν να προβάλει ως ηγεμονική η σχέση των κατοίκων του Έβρου με το εθνικό 

κεντρικό κράτος. Με αυτή την έννοια, είχε σημασία να επαναδιαπραγματευθώ το 

εθνογραφικό υλικό υπό το πρίσμα της ιστορικότητας αυτής της σχέσης ηγεμονίας που 

εμπλέκει το κράτος, τον εθνικισμό και τους πολίτες. Ο αντίκτυπος της «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» ή της «παγκοσμιοποίησης» στον Έβρο περνούσε πρώτα από όλα 

μέσα από τη διαμεσολάβηση του κράτους. Στην πορεία κατανόησης αυτής της 

τοπικής σχέσης κράτους και πολιτών, προσπάθησα να αποφύγω την περιγραφή μιας 

απλής κάθετης σχέσης «κυριαρχίας»/«υπαγωγής». Η τοπική κοινωνία ήταν ζωντανή και 

έδειχνε πολλές φορές μια δυναμική απέναντι στο κεντρικό κράτος. Ωστόσο, στα 

ζητήματα εθνικισμού και εξωτερικής πολιτικής αναδεικνυόταν με κρίσιμο τρόπο η 

ηγεμονική παρουσία του κράτους σε μια τέτοια συνοριακή περιοχή. 

Ένα στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι η πορεία της έρευνας 

συνέπεσε με σημαντικές ανακατατάξεις και μετασχηματισμούς στο παγκόσμιο πολιτικό 

σκηνικό. Η πρόσφατη οικονομική κρίση του 2009 που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα 

ήταν η πιο προφανής περίπτωση. Επιπρόσθετα, η στασιμότητα στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις ή και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, καθώς και τα σημάδια αμφισβήτησης της 

«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» από τους ίδιους τους κυρίαρχους φορείς της, όπως για 

παράδειγμα το γαλλικό και το γερμανικό κράτος, ήταν στοιχεία που τροφοδοτούσαν 

την αναζήτησή μου πάνω στη σχέση «τοπικού», «εθνικού» και «ευρωπαϊκού» ή 

«παγκόσμιου». 

Οι πρακτικές «δισημίας» των φορέων δημοσιότητας στον Έβρο φαινόταν να 

αναδεικνύουν μια τοπική μεν, αλλά ιδιαίτερα πρακτική, κατανόηση της ρευστής λογικής 

του κρατικού εθνικισμού και των στρατηγικών κρατικής αυτοσυντήρησης. Εξάλλου, ως 

ένα βαθμό, οι πολιτικοί συνομιλητές δεν  αποτελούσαν παρά τοπικές εκφάνσεις του 
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κεντρικού κράτους. Κατ’ επέκταση, η κάθε φάση του εθνικισμού στην Ελλάδα, από την 

αντιτουρκική ρητορεία ως το άνοιγμα προς την Τουρκία, έπρεπε να εξεταστεί κριτικά, 

όχι απαραίτητα ως αντιθετικά σύνολα, αλλά ως εναλλασσόμενες εκδοχές του 

ελληνικού εθνικισμού. Η θέση ισχύος των επιχειρηματιών εντός της σύγχρονης 

εθνικιστικής κοσμολογίας έδειχνε με σαφή τρόπο τη σχέση «συμφέροντος»–ατομικού ή 

συλλογικού- και εθνικισμού, και επομένως αναδείκνυε αυτήν την εύκαμπτη και 

πραγματιστική λογική του εθνικισμού ως λόγου της εξουσίας, που χρησιμοποιείται 

κατά συνθήκη ως συμβολικό κεφάλαιο.  

Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι τίθενται ζητήματα προς περαιτέρω 

διερεύνηση. Καταρχάς, είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο το έδαφος για μια συγκριτική 

δουλειά πάνω στις εκφάνσεις του ελληνικού εθνικισμού σε διαφορετικές τοπικές 

κοινωνίες, είτε συνοριακές, είτε στην ελληνική ενδοχώρα. Η κάθε τοπική επιτέλεση του 

εθνικισμού μπορεί να αναδεικνύει μια ιδιαίτερη ιστορική σχέση με το κράτος (Herzfeld 

1998: 205, Νιτσιάκος 2010: 126-127). Ένα «προβοκατόρικο» ερώτημα που μου ερχόταν 

συνεχώς στο νου καθώς προσπαθούσα να τελειώσω το κείμενο της μελέτης ήταν το 

εξής: η κίνηση του δημάρχου Καλύμνου να σηκώσει επιδεικτικά την ελληνική σημαία 

στις βραχονησίδες των Ιμίων 1996, μια κίνηση απρόβλεπτη και έξω από την αυστηρή 

«ιεραρχική» κρατική διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, μαρτυρούσε άραγε μια 

διαφορετική τοπική σχέση με το κράτος και τη διαχείριση του εθνικισμού; Θα ήταν 

πιθανό, υποθετικά, να είχε πράξει αντίστοιχα ένας δήμαρχος στη Θράκη;  

Πέρα από τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, άλλες τοπικές περιπτώσεις και άλλες 

διακρατικές σχέσεις αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω έρευνα των πολλαπλών 

εκδοχών του ελληνικού εθνικισμού. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των σχέσεων 

Ελλάδας - Π.Γ.Δ. Μακεδονίας, δεν υπήρξε ποτέ μια δηλωμένη «χρυσή περίοδος» 

προσέγγισης, παρόλο που ο οικονομικός ρεαλισμός του ελληνικού κεφαλαίου 

κινούταν σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Άραγε αυτή η περίπτωση σχετικοποιεί την 

κεντρικότητα της οικονομικής ελίτ στην εκάστοτε διαχείριση του εθνικισμού; Ή μήπως 

φαίνεται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση η «δισημία» του κανονιστικού λόγου της κεντρικής 

εξουσίας; 

Η συγκριτική διάσταση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε ένα άλλο ζήτημα με το 

οποίο ασχολήθηκα, αυτό της σχέσης του τοπικού χώρου με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Η διαφορετική σημασία της κάθε περιοχής για το κεντρικό κράτος και ενδεχομένως η 

διαφορετική τοπική σχέση με τον εθνικισμό θα μπορούσαν να συνδέονται και με μια 
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διαφορετική διαπραγμάτευση των ευρωπαϊκών πολιτικών και της σχέσης Ελλάδας και 

Δύσης.299 

Το ενδιαφέρον για μια μελλοντική συγκριτική προσέγγιση δεν περιορίζεται μόνο 

στα πλαίσια της Ελλάδας. Η παρούσα έρευνα έθεσε ζητήματα που άπτονται των 

ευρύτερων σχέσεων Δύσης και ευρωπαϊκής περιφέρειας. Με αυτή την έννοια, η 

αναζήτηση της σχέσης πολιτών, κράτους και εθνικισμού είναι ένα διάβημα που μπορεί 

να επιχειρηθεί συγκριτικά και στα πλαίσια άλλων κοινωνιών. Ο αντίκτυπος και η 

συμβολική διαπραγμάτευση των υπερεθνικών ροών υλικών πόρων, όπως για 

παράδειγμα των ευρωπαϊκών πόρων ή της αμερικανικής αναπτυξιακής βοήθειας, είναι 

ένα αντίστοιχα επίκαιρο ερώτημα στην περίπτωση γειτονικών βαλκανικών χωρών. Η 

πρόσφατη είσοδος της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκτεταμένη 

συζήτηση περί διαφθοράς, σπατάλης χρημάτων και «ανικανότητας» στη διαχείριση 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων τονίζει την επιτακτικότητα τέτοιων ερευνών. Εξάλλου, η 

χρησιμότητα τέτοιων ερευνητικών συγκριτικών εγχειρημάτων έγκειται και στον 

περαιτέρω στοχασμό της σχέσης ηγεμονίας, συμβολικών κατασκευών και υλικότητας 

και μάλιστα στο επίπεδο των σχέσεων Βαλκανίων και Δύσης/Ευρώπης. 

Επιπρόσθετα, τίθεται ένα κρίσιμο ζήτημα: πώς η ανθρωπολογική έρευνα μπορεί 

να υπερβεί το ιστορικά προνομιακό πεδίο του «τοπικού» και να επεκτείνει το πεδίο 

έρευνας στο «εθνικό». Η έρευνα αυτή ανέδειξε την κεντρικότητα του κράτους και του 

«εθνικού» στη διαμεσολάβηση της σχέσης «τοπικού» και «παγκόσμιου». Κατά συνέπεια, 

καλούμαστε να αναλογιστούμε την ανάγκη μελέτης των πρακτικών, των 

αναπαραστάσεων και του ιδιαίτερου habitus –αν υφίσταται κάτι τέτοιο- των εθνικών 

ελίτ. Αυτό το ερώτημα γίνεται μάλιστα ιδιαίτερα επίκαιρο μέσα στη συγκυρία της 

πρόσφατης οικονομικής κρίσης.  Αφορμή για μια τέτοια έρευνα αποτελεί καταρχάς η 

έντονη έγνοια των ελλήνων πολιτών να καταλάβουν και να αποκρυπτογραφήσουν τη 

«δισημία» και τις «πραγματικές» διαθέσεις των εκάστοτε κυβερνόντων απέναντι στις 

πιέσεις και τις επιταγές του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού πλαισίου. Πρόκειται για μια 

πραγματική συγκριτική πρόκληση, στην οποία έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής 

σχετικά περιορισμένες δουλειές κοινωνικής ανθρωπολογίας ή κριτικής πολιτικής 

κοινωνιολογίας, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τις έρευνες των Cris Shore και 

Marc Abélès.  

Τέτοια εθνογραφικά εγχειρήματα φαντάζουν αρκετά δύσκολα και προκλητικά. Τα 

διακυβεύματα και η μυστικοπάθεια σίγουρα αυξάνονται όσο κανείς περνάει από τις 

τοπικές εκφάνσεις του κράτους σε μια κριτική εθνογραφία του ίδιου του «πυρήνα» της 

                                                      

299  Χαρακτηριστικά, η Sarah Green έχει διεξάγει εκτεταμένη έρευνα στην Ήπειρο (Green 2005, 2008). 
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κρατικής παραγωγής λόγων και πολιτικών. Ταυτόχρονα όμως, η καθημερινότητα μας 

υπενθυμίζει και μας ωθεί σε τέτοιου είδους προσπάθειες, ίσως γιατί εκτός από 

επίκαιρες είναι και πιο αναγκαίες από ποτέ. 



 

 

265 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Aarbakke, V. (2000) The Muslim Minority of Greek Thrace, αδημοσίευτη Διδακτορική 
Διατριβή, Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν. 

 

Abélès, M. (1989) Jours Tranquilles en 89, Παρίσι: Odile Jacob. 

 

Abélès, M. (1994) Η Καθημερινή Ζωή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αθήνα: 
Παπαδήμας. 

 

Abélès, Μ. (1997) “Political Anthropology: New Challenges, New Aims”, International 
Social Science Journal, 49: 319–332. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2451.1997.tb00026.x/pdf (20 
Νοεμβρίου 2010). 

 

Abélès, M. (1999) « Pour une exploration des sémantiques institutionnelles », 
Ethnologie Française, 24 (4): 501-511. 

 

Abélès, M. (2001) Un Ethnologue à l’ Assemblée, Παρίσι: Odile Jacob. 

 

Agelopoulos, G. (2000) “Political Practices and Multiculturalism: The Case of 
Salonica”, στο J. Cowan (επιμ.) Macedonia: The Politics of Identity and Difference, 
Λονδίνο/ Νέα Υόρκη: Pluto. 

 

Akgönül, S. (1999) Une communauté, Deux États: la Minorité Turco-Musulmane de 
Thrace Occidentale, Κωνσταντινούπολη: Isis. 

 

Anderson, B. (1997) Φαντασιακές Κοινότητες: Στοχασμοί για τις Απαρχές και τη 
Διάδοση του Εθνικισμού, Αθήνα: Νεφέλη. 

 

Appadurai, A. (2001) Après le colonialisme : Les conséquences culturelles de la 
globalization, Παρίσι: Payot. 

 

Appadurai, A. (2003) “Sovereignty without Territoriality: Notes for a Postnational 
Geography”, στο S. Low και D. Lawrence-Zuniga (επιμ.) The Anthropology of Space 
and Place: Locating Culture, Οξφόρδη: Blackwell. 

 

Baisnée, O. και Pasquier, R. (2007) « Européanisation et Sociétés Politiques 
Nationales », στο O. Baisnée και R. Pasquier (επιμ.) L’ Europe telle qu’elle se Fait, 
Παρίσι: CNRS. 

 



 

 

266 

Bauman, Z. (1998) “On Glocalization: Or Globalization For Some, Localization For 
Others”, Thesis Eleven, 54: 37-49. 

 

Bauman, Z. (1999) “Local Orders, Global Chaos”, Geographische Revue, 1: 64-72. 

 

Bayart, J-F. (2004) « Total Subjectivation », στο J-F. Bayart και J-P. Warnier (επιμ.) 
Matière à politique, Παρίσι: Karthala. 

 

Borneman, J. και Fowler, N. (1997) “Europeanization”, Annual Review of Anthropology, 
26: 487-514. 

 

Bourdieu, P. (1979) La distinction, Παρίσι: Les Éditions du Minuit. 

 

Bourdieu, P. (1980) Le Sens Pratique, Παρίσι: Les Éditions du Minuit. 

 

Bourdieu, P. (1997) Méditations pascaliennes, Παρίσι: Seuil.  

 

Bourdieu, P. (2000α) Esquisse d’une Théorie de la Pratique, Παρίσι: Seuil. 

 

Bourdieu, P. (2000β) Πρακτικοί Λόγοι για τη Θεωρία της Δράσης, Αθήνα: Πλέθρον. 

 

Bourdieu, P. (2001) Langage et Pouvoir Symbolique, Παρίσι: Seuil. 

 

Billig, M. (1995) Banal Nationalism, Λονδίνο: Sage. 

 

Calhoun, C. (1992) “Introduction: Habermas and the Public Sphere”, στο C. Calhoun 
(επιμ.) Habermas and the Public Sphere, Cambridge (MA): MIT Press. 

 

Clifford, J. (1986) “Introduction: Partial Truths”, στο J. Clifford και G. Marcus (επιμ.) 
Writing Culture: The Politics and Poetics of Ethnography, Berkeley/Los Angeles: 
University of California Press. 

 

Crehan, K. (2002) Gramsci, Culture and Anthropology, Berkeley/Los Angeles: 
University of California Press. 

 

Crossley, N. (2004) “On Systematically Distorted Communication: Bourdieu and the 
Socio-analysis of Publics”, στο N. Crossley και J. M. Roberts (επιμ.) After Habermas: 
New Perspectives on the Public Sphere, Οξφόρδη/Νέα Υόρκη: Blackwell. 

 

De Montlibert, C. (1997) La Domination Politique, Στρασβούργο: Presses Universitaires 
de Strasbourg. 



 

 

267 

 

Diez, T., Agnantopoulos, A. και Kaliber, A. (2005) “Introduction”, South European 
Society & Politics, 10 (1): 1-15. 

 

Dorronsoro, G., Grojean, O. και Hersant, J. (2008) « Surveiller, Normaliser, Réprimer », 
European Journal of Turkish Studies, 8. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://ejts.revues.org/index3112.html (28 Απριλίου 2009). 

 

Duménil, G. και Lévy, D. (υπό έκδοση) “Thirty Years of Neoliberalism under U.S. 
Hegemony [preliminary version]”, στο B. Fine και A. Saad-Filho (επιμ.) Elgar 
Companion to Marxist Economics, Aldershot: Edward Elgar. Ηλεκτρονική πρόσβαση 
στη σελίδα: http://www.jourdan.ens.fr/levy/dle2009b.htm (20 Νοεμβρίου 2010). 

 

Eley, G. (1992) “Nations, Publics and Political Cultures: Placing Habermas in the 
Nineteenth Century”, στο C. Calhoun (επιμ.) Habermas and the Public Sphere, 
Cambridge (ΜΑ)/Λονδίνο: The MIT Press. 

 

Featherstone, K. (2006) “Introduction: “Modernisation” and the Structural Constraints 
of Greek Politics”, στο K. Featherstone (επιμ.) Politics and Policy in Greece, 
Λονδίνο/Νέα Υόρκη: Routledge. 

 

Fraser, N. (1992) “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of 
Actually Existing Democracy”, στο C. Calhoun (επιμ.) Habermas and the Public 
Sphere, Cambridge (MA): MIT Press. 

 

Fraser, N. (2004) “Culture and the Public Sphere: Publicity”, Anthropology News, 45 
(3): 6-7. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/an.2004.45.3.6/pdf (20 Δεκεμβρίου 2010).  

 

Friedman, J. (2004) “Globalization”, στο στο D. Nugent και J. Vincent (επιμ.) A 
Companion to the Anthropology of Politics, Οξφόρδη: Blackwell. 

 

Foucault, M. (2004) Naissance de la Biopolitique, Παρίσι: Gallimard/Seuil. 

 

Gefou-Madianou, D. (2000) “Disciples, Disciplines and Reflection: Anthropological 
Encounters and Trajectories”, στο M. Strathern (επιμ.) Audit Cultures: Anthropological 
Studies in Accountability, Ethics and the Academy, Λονδίνο/Νέα Υόρκη: Routledge. 

 

Gellner, E. (1992) Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Gledhill, J. (2000) Power and its Disguises, Λονδίνο: Pluto. 

 



 

 

268 

Gledhill, J. (2004) “Neoliberalism”, στο D. Nugent και J. Vincent (επιμ.) A Companion 
to the Anthropology of Politics, Οξφόρδη: Blackwell. 

 

Göksel, D. N. και Güneş, R. B. (2005) “The Role of NGOs in the European Integration 
Process: The Turkish Experience”, South European Society & Politics, 10 (1): 57-72. 

 

Green, S. (2005) “Developments”, κεφάλαιο στο S. Green, Notes from the Balkans: 
Locating Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border, Princeton: 
Princeton University Press. 

 

Green, S. (2008) “Eating  money and Clogging things up: Paradoxes of Elite Mediation 
in Epirus, North-Western Greece”, στο M. Savage και K. Williams (επιμ.) Remembering 
Elites, Οξφόρδη: Blackwell. 

 

Gupta, A. (2003) “The Song of the Nonaligned World: Transnational Identities and the 
Reinscription of Space in Late Capitalism”, στο S. Low και D. Lawrence-Zuniga (επιμ.) 
The Anthropology of Space and Place: Locating Culture, Οξφόρδη: Blackwell. 

 

Gupta, A. (2006) “Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of 
Politics, and the Imagined State”, στο A. Sharma και A. Gupta (επιμ.) The 
Anthropology of the State: a Reader, Οξφόρδη: Blackwell. 

 

Gupta, A. και Ferguson, J. (1992) “Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics 
of Difference”, Cultural Anthropology, 7 (1): 6-23. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://links.jstor.org/sici?sici=0886-
7356%28199202%297%3A1%3C6%3AB%22SIAT%3E2.0.CO%3B2-6 (11 Αυγούστου 2010). 

 

Hall, S. (2001) “Foucault: Power/Knowledge and Discourse”, στο M. Wetherell, S. 
Taylor και S. Yates (επιμ.) Discourse Theory and Practice: A Reader, Λονδίνο: Sage. 

 

Handelman, D. (1998) Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events, 
Νέα Υόρκη/Λονδίνο: Berghahn. 

 

Hann, C. (1995) “Philosopher’s Models on the Carpathian Lowlands”, στο J.A. Hall 
(επιμ.) Civil Society: Theory, History, Comparison, Λονδίνο: Polity Press. 

 

Hann, C. (1996) “Introduction: Political Society and Civil Anthropology”, στο C. Hann 
και E. Dunn (επιμ.) Civil Society, Challenging Western Models, Λονδίνο: Routledge. 

 

Harvey, P. (2005) “The Materiality of State-Effects: An Ethnography of a Road in the 
Peruvian Andes”, στο C. Krohn-Hansen και K. Nustad (επιμ.) State Formation: 
Anthropological Perspectives, Λονδίνο: Pluto. 

 

Harvey, D. (2007) Νεοφιλελευθερισμός: Ιστορία και Παρόν, Αθήνα: Καστανιώτης. 



 

 

269 

 

Harvey, D. (2009) “Is This Really the End of Neoliberalism?”, Counterpunch, 13 Μαρτίου 
2009. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://www.counterpunch.org/harvey03132009.html (20 Νοεμβρίου 20010). 

 

Hersant, J. (2005) « Les associations de migrants originaires de Thrace occidentale 
(Grèce) à Bursa et Zeytinburnu : pratiques politiques et figures du notable », European 
Journal of Turkish Studies, 2. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://ejts.revues.org/index368.html (10 Μαΐου 2010). 

 

Hersant, J. (2009) “Mobilizations for Western Thrace and Cyprus in Contemporary 
Turkey: From the Far Right to the Lexicon of Human Rights”. Ηλεκτρονική πρόσβαση 
στη σελίδα: http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/41/03/60/PDF/Hersant_HAL_version_2.pdf (10 Ιουνίου 2010). 

 

Herzfeld, M. (1995) “Hellenism and Occidentalism: The Permutations of Performance 
in Greek Bourgeois Identity”, στο J. Carrier (επιμ.) Occidentalism: Images of the West, 
Οξφόρδη: Oxford University Press/ Clarendon. 

 

Herzfeld, M. (1998) Η Ανθρωπολογία Μέσα από τον Καθρέφτη: Κριτική Εθνογραφία 
της Ελλάδας και της Ευρώπης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Hirschman, Α. (1997) The Passions and the Interests, Princeton: Princeton University 
Press. 

 

Hobsbawm, E. (1983) “Introduction: Inventing Traditions”, στο E. Hobsbawm και T. 
Ranger (επιμ.) The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Hobsbawm, E. (1994) Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 Μέχρι Σήμερα: Πρόγραμμα, 
Μύθος, Πραγματικότητα, Αθήνα: Καρδαμίτσας. 

 

Kanna, A. (2010) “Flexible Citizenship in Dubai: Neoliberal Subjectivity in the Emerging 
“City-Corporation””, Cultural Anthropology, 25 (1): 100-129. 

 

Kantorowizc, E. (1951) “Pro Patria Mori in Medieval Political Thought”, The American 
Historical Review, 56(3): 472-492. 

 

Kapferer, B. (2005) “Foreword”, στο C. Krohn-Hansen και K. Nustad (επιμ.) State 
Formation: Anthropological Perspectives, Λονδίνο: Pluto. 

 

Kolodny, E. (1982) Samothrace sur Neckar: Des Migrants Grecs dans l’Agglomération 
de Stuttgart, Aix en Provence : Institut de Recherches Méditerranéennes/ Centre 
d’Études de Géographie Méditerranéenne. 

 



 

 

270 

Krohn-Hansen, C. και Nustad, K. (2005) “Introduction”, στο C. Krohn-Hansen και K. 
Nustad (επιμ.) State Formation: Anthropological Perspectives, Λονδίνο: Pluto.  

 

Kumar, K. (1993) “Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term”, The 
British Journal of Sociology, 44 (3): 375-395. 

 

Labrianidis, L. (2001) “”Internal Frontiers” as a Hindrance to Development”, European 
Planning Studies, 9 (1): 85-103. 

 

Labrianidis, L. και Kalantaridis, C. (1997) “Globalization and Local Industrial 
Development in the European Periphery: Enterprise Strategies in Eastern Macedonia 
and Thrace”, European Planning Studies, 5 (4): 477-494.  

 

Ladi, S. (2006) “The Role of Experts in the Reform Process in Greece”, στο K. 
Featherstone (επιμ.) Politics and Policy in Greece, Λονδίνο/Νέα Υόρκη: Routledge. 

 

Lebaron, F. (2000) La Croyance économique: Les Économistes entre Science et 
Politique, Παρίσι: Seuil. 

 

Lewellen, T. (2009) Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή, Αθήνα: Κριτική. 

 

Lindstrom, L. (2010) “Discourse”, στο A. Barnard και J. Spencer (επιμ.) The Routledge 
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, Νέα Υόρκη: Routledge. 

 

Linger, D. (1993) “The Hegemony of Discontent”, American Ethnologist, 20 (1): 3-24. 

 

Mani, B. και Varadarajan, L. (2005) “”The Largest Gathering of the Global Indian 
Family”: Neoliberalism, Nationalism, and Diaspora at Pravasi Bharatiya Divas”, 
Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 14 (1): 45-74. 

 

Marcus, G. (1986) “Ethnography in the Modern Word System”, στο J. Clifford και G. 
Marcus (επιμ.) Writing Culture: The Politics and Poetics of Ethnography, Berkeley/Los 
Angeles: University of California Press. 

 

Mauss, M. (1920) « La Nation ». Ηλεκτρονική έκδοση βασισμένη στο κείμενο που 
βρίσκεται στο Année Sociologique (1953-4), 3 : 7-68. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη 
σελίδα: 
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html 
(10 Μαρτίου 2007). 

 

Michel H. (2007) « La « Société Civile » dans la « Gouvernance Européenne » : 
Éléments pour une Sociologie d’une Catégorie Politique », Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, 166/167: 30-37. 



 

 

271 

 

Mitchell, J. (2002) Ambivalent Europeans: Ritual, Memory and the Public Sphere in 
Malta, Λονδίνο/ Νέα Υόρκη: Routledge. 

 

Mitchell, T. (2006) “Society, Economy and the State Effect”, στο A. Sharma και Gupta 
A. (επιμ.) The Anthropology of the State: a Reader, Οξφόρδη: Blackwell. 

 

Nitsiakos, V. και Mantzos, K. (2008) “Migration and National Borders. Albanian Migrants 
to Greece: a Local Case”, στο V. Nitsiakos, I. Manos, G. Agelopoulos, A. Angelidou 
και V. Dalkavoukis (επιμ.) Balkan Border Crossings: First Annual of the Konitsa Summer 
School, Βερολίνο: LIT Verlag. 

 

Özgüneş, M. (2008) «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Κοινωνία των Πολιτών στο 
Πλαίσιο της Διαδικασίας Ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο Φ. 
Τσιμπιρίδου και Δ. Σταματόπουλος (επιμ.) Οριενταλισμός στα Όρια, Αθήνα: Κριτική. 

 

Pagoulatos, G. (2006) “The Politics of Privatisation: Redrawing the Public-Private 
Boundary”, στο K. Featherstone (επιμ.) Politics and Policy in Greece, Λονδίνο/Νέα 
Υόρκη: Routledge. 

 

Panayotopoulos, N. (2001) « La Conversion de l'État grec à l’Économisme Dominant », 
Regards Sociologiques, 21: 41-49. 

 

Papataxiarchis, E. (1994) « Émotions et Stratégies d'Autonomie en Grèce Égéenne », 
Terrain (ηλεκτρονική έκδοση), 22. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://terrain.revues.org/index3081.html (11 Ιανουαρίου 2009).    

 

Papataxiarchis, E. (1999) “A Contest with Money: Gambling and the Politics of 
Disinterested Sociality in Aegean Greece”, στο S. Day, E. Papataxiarchis και M. 
Stewart (επιμ.) Lilies of the Field: Marginal People who Live for the Moment, Οξφόρδη 
και Boulder: Westview Press. 

 

Paraskevopoulos, Ch. (2001) Interpreting Convergence in the European Union: 
Patterns of Collective Action, Social Learning and Europeanization, Houndmills/Νέα 
Υόρκη: Palgrave. 

 

Paraskevopoulos, Ch. (2006) “Developing Infrastructure as a Learning Process in 
Greece”, στο K. Featherstone (επιμ.) Politics and Policy in Greece, Λονδίνο/Νέα 
Υόρκη: Routledge. 

 

Parry, J. (1989) “On the Μoral Perils of Exchange”, στο J. Parry και M. Bloch (επιμ.) 
Money and the Morality of Exchange, Cambridge: Cambridge University Press. 

 



 

 

272 

Parry, J. και Bloch, M. (1989) “Introduction: Money and the Morality of Exchange”, στο 
J. Parry και M. Bloch (επιμ.) Money and the Morality of Exchange, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 

Pinto, L. (2002) Pierre Bourdieu et la Théorie du Monde Social, Παρίσι: Seuil. 

 

Rose, N. (2006) “Governing “Advanced” Liberal Democracies”, στο A. Sharma και 
Gupta A. (επιμ.) The Anthropology of the State: α Reader, Οξφόρδη: Blackwell. 

 

Rumelili, B. (2005) “Civil Society and the Europeanization of Greek–Turkish 
Cooperation”, South European Society & Politics, 10 (1): 45-56. 

 

Sampson, S. (1996) “The Social Life of Projects”, στο C. Hann και E. Dunn (επιμ.) Civil 
Society: Challenging Western Models, Λονδίνο : Routledge [Ελληνική έκδοση στο Ε. 
Βουτυρά και Ρ. Βαν Μπουσχότεν (επιμ.) (2007) Ανάμεσα σε Παρελθόν και Παρόν: 
Εθνογραφίες του μετασοσιαλιστικού κόσμου, Αθήνα: Κριτική]. 

 

Savage, M. και Williams, K. (2008) “Elites: Remembered in Capitalism and Forgotten by 
Social Sciences”, στο M. Savage και K. Williams (επιμ.) Remembering Elites, Οξφόρδη: 
Blackwell. 

 

Scott, J. C. (1985) Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New 
Haven/Λονδίνο: Yale University Press. 

 

Sharma, A. και Gupta, A. (2006) “Introduction: Rethinking Theories of the State in an 
Age of Globalisation”, στο A. Sharma και Gupta A. (επιμ.) The Anthropology of the 
State: a Reader, Οξφόρδη: Blackwell.  

 

Shore, C. (1993) “Inventing the “People’s Europe”: Critical Approaches to European 
Community “Cultural Policy””, Man, 28 (4): 779-800. 

 

Shore, C. (2000) Building Europe: The Cultural Politics of European Integration, 
Λονδίνο/Νέα Υόρκη: Routledge. 

 

Shore, C. (2002) “Introduction: Towards an Anthropology of Elites”, στο C. Shore και S. 
Nugent (επιμ.) Elite Cultures: Anthropological Perspectives, Λονδίνο: Routledge.  

 

Shore, C. και Abélès, M. (2004) “Debating the European Union: An interview with Cris 
Chore and Marc Abélès”, Anthropology Today, 20 (2): 10-14. 

 

Shore C. και Baratieri C. (2006) “Crossing Boundaries through Education: European 
Schools and the Supersession of Nationalism”, στο J. Stacul, C. Moutsou και H. 
Kopnina (επιμ.) Crossing European Boundaries: Beyond Conventional Geographical 
Categories, Bergham. 



 

 

273 

 

Shore, C. και Black, A. (1994) “Citizen’s Europe and the Construction of European 
Identity”, στο V. Goddard, J. Llobera και C. Shore (επιμ.) The Anthropology of Europe, 
Οξφόρδη: Berg. 

 

Shore, C. και Wright, S. (1997) “Policy: A New Field of Anthropology”, στο C. Shore και 
S. Wright (επιμ.) Anthropology of Policy, Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. 

 

Shore, C. και Wright, S. (2000) “Coercive Accountability: The Rise of Audit Culture in 
Higher education”, στο M. Strathern (επιμ.) Audit Cultures: Anthropological Studies in 
Accountability, Ethics and the Academy, Λονδίνο/Νέα Υόρκη: Routledge. 

 

Stirrat, R. L. και Henkel H. (1997) “The Development Gift: The Problem of Reciprocity in 
the NGO World”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 
554: 66-80. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: http://www.jstor.org/stable/1049567 
(28 Απριλίου 2009). 

 

Taylor, C. (1997) “Nationalism and Modernity”, στο R. McKim και J. McMahan (επιμ.) 
The Morality of Nationalism, Νέα Υόρκη/Οξφόρδη: Oxford University Press. 

 

Thiesse, A-M. (1999) La Création Des Identités Nationales, Europe XVIIIe- XXe siècle, 
Παρίσι: Seuil. 

 

Thompson, J.B. (2001) « Préface », στο P. Bourdieu Langage et Pouvoir Symbolique, 
Παρίσι: Seuil.  

 

Tsarouhas, D. (2009) “The Political Economy of Greek-Turkish Relations”, Southeast 
European and Black Sea Studies, 9 (1): 39-57. 

 

Tsibiridou, F. (2006) “Writing About Turks and Powerful Others: Journalistic Heteroglossia 
in Western Thrace”, South European Society & Politics, 11 (1): 129-144. 

 

Vincent, J. (2010) “Political Anthropology”, στο A. Barnard και J. Spencer (επιμ.) The 
Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, Νέα Υόρκη: Routledge.  

 

Voutira, E. (2004) “Ethnic Greeks from the Former Soviet Union as “Privileged Return 
Migrants””, Espaces, Populations et Sociétés, 3: 533-544. 

 

Wacquant, L. (2005α) “Habitus”, στο J. Beckert και M. Zafirovski (επιμ.) International 
Encyclopedia of Economic Sociology, Λονδίνο: Routledge. 

 

Wacquant,L. (2005β) “Pointers on Pierre Bourdieu and Democratic Politics”, στο L. 
Wacquant (επιμ.) Pierre Bourdieu and Democratic Politics, Cambridge: Polity. 



 

 

274 

 

Warnier, J-P. (2004) « Pour une praxéologie de la subjectivation politique », στο J-F. 
Bayart και J-P. Warnier (επιμ.) Matière à politique, Παρίσι: Karthala. 

 

Williams, R. (1994) Κουλτούρα και Ιστορία, Γνώση: Αθήνα. 

 

Wilson, T. (1996) “Sovereignty, Identity and Borders: Political Anthropology and 
European Integration” στο T. Wilson και L. O’Dowd (επιμ.) Borders, Nations and States: 
Frontiers of Sovereignty in the New Europe, Aldershot: Ashgate. 

 

Wolf, E. (1982) Europe and the People without History, Berkeley: University of California 
Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγοραστός, Κ. και Κωστόπουλος Τ. (2000) «Οι Eπιδράσεις των Yπερεθνικών Δομών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα», στο 
Δομές και Σχέσεις Εξουσίας στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. 

 

Αλιβιζάτος, Ν. (1983) ««Έθνος» κατά «Λαού» μετά το 1940» στο Δ. Γ. Τσαούσης (επιμ.) 
Ελληνισμός-Ελληνικότητα: Ιδεολογικοί και Βιωματικοί Άξονες της Νεοελληνικής 
Κοινωνίας, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας. 

 

Ανδρικοπούλου, Ε. (1994) «Περιφερειακή Πολιτική στη Δεκαετία του 1980 και 
Προοπτικές», στο Π. Γετίμης, Γ. Καυκαλάς και Ν. Μαραβέγιας (επιμ.) Αστική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη: Θεωρία – Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα: Θεμέλιο. 

 

Αργυροπούλου, Χ. (2004) «Οι Ελληνικές Επενδύσεις στην Τουρκία», Αγορά Χωρίς 
Σύνορα, 9 (3): 171-196. 

 

Αυδίκος, Ε. (2007) Η Θράκη και οι Άλλοι: Ιχνηλατώντας τα Πολιτισμικά Όρια και την 
Ιστορική Μνήμη, Αθήνα: Οδυσσέας. 

 

Βαΐου, Ν. και Χατζημιχάλης, Κ. (2002) «Τάσεις και Συγκρούσεις στη Διαμόρφωση 
Πολιτικής για το Χώρο στην Ελλάδα στη Δεκαετία 1990 – Το Χρονικό μιας Απουσίας», 



 

 

275 

στο Ιδεολογικά Ρεύματα και Τάσεις της Διανόησης στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: 
Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. 

 

Γαβριηλίδης, Α. (2002) «Ο Εκσυγχρονισμός του Εθνικισμού», στο Ιδεολογικά Ρεύματα 
και Τάσεις της Διανόησης στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. 

 

Γετίμης, Π., Καυκαλάς, Γ. και Μαραβέγιας, Ν. (1994) «Πρόλογος», στο Π. Γετίμης, Γ. 
Καυκαλάς και Ν. Μαραβέγιας (επιμ.) Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Θεωρία – 
Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα: Θεμέλιο. 

 

Γεωργαντάς, Η. και Ψυχάρης, Γ. (2000) «Νέες Μορφές Περιφερειακής Διοίκησης και 
Διαχείρισης Δημοσίων Πόρων: Πολιτικοί Μετασχηματισμοί του Χωρικού Μοντέλου 
Εξουσίας», στο Δομές και Σχέσεις Εξουσίας στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη 
Καράγιωργα. 

 

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (1999) Πολιτισμός και Εθνογραφία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Γκιντίδης, Δ. (2009) ««Κοινωνίες Πολιτών»: Μετασχηματισμοί της Συλλογικότητας στη 
Δημόσια Σφαίρα της Θράκης», Περί Θράκης, 6: 179-218. 

 

Γράβαρης, Δ. (2002) «Το Αίτημα του Πολιτικού Εκσυγχρονισμού - Στοιχεία από τη 
Λειτουργία μιας Πολιτικής Ιδεολογίας», στο Ιδεολογικά Ρεύματα και Τάσεις της 
Διανόησης στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. 

 

Δέλτσου, Ε. (2003) «Η «Πολιτισμική Κληρονομιά» στο Παρόν και στο Μέλλον: Αντιλήψεις 
και Πρακτικές ενός Εθνικού Παρελθόντος και ενός Ευρωπαϊκού Μέλλοντος», στο 
(συλλ.) Το Παρόν του Παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, 
Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη/Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 
Παιδείας. 

 

Δημητρίου, Σ. (1999) «Προλεγόμενα: Ο Marcel Mauss και η Οικονομική 
Ανθρωπολογία», εισαγωγή στο M. Mauss, Το Δώρο: Μορφές και Λειτουργίες της 
Ανταλλαγής στις Αρχαϊκές Κοινωνίες, Αθήνα: Καστανιώτης. 

 

Διαμαντούρος, Ν. (2000) Πολιτισμικός Δυϊσμός και Πολιτική Αλλαγή στην Ελλάδα της 
Μεταπολίτευσης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Κάβουρας, Π. (1999) «Η Βιογραφία ενός Λαϊκού Οργανοπαίχτη: Εθνογραφική Επιτόπια 
Έρευνα, Ερμηνεία και Μυθοπλασία», στο Μουσικές της Θράκης, Μια Διεπιστημονική 
Προσέγγιση: Έβρος, Αθήνα: Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής. 

 

Καζάκος, Π. (1990) «Οικονομική Πολιτική και Εκλογές: Ο Πολιτικός Έλεγχος της 
Οικονομίας στην Ελλάδα: 1979-1989», στο Χ. Λυριντζής και Η. Νικολακόπουλος (επιμ.) 
Εκλογές και Κόμματα στη Δεκαετία του ’80: Εξελίξεις και Προοπτικές του Πολιτικού 
Συστήματος, Αθήνα: Θεμέλιο. 



 

 

276 

 

Καζάκος, Π. (2010) «Μνημόνιο», λήμμα στο Β. Βαμβακάς και Π. Παναγιωτόπουλος 
(επιμ.) Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ’80: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό, 
Αθήνα: Πέρασμα. 

 

Καούρας, Γ. και Καλφόπουλος, Κ. (2002) «Διανόηση, ιδεολογία και εξουσία», στο 
Ιδεολογικά Ρεύματα και Τάσεις της Διανόησης στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα 
Σάκη Καράγιωργα. 

 

Καραμπελιάς, Γ. (1989) Κράτος και Κοινωνία στη Μεταπολίτευση (1974-1988), Αθήνα: 
Εξάντας. 

 

Κουλούρη Χ. (1997) Αθλητισμός και Όψεις της Αστικής Κοινωνικότητας, Γυμναστικά και 
Αθλητικά Σωματεία 1870-1922, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. 

 

Κουταλάκης, Χ. (2010) «Λαϊκή Συμμετοχή», λήμμα στο Β. Βαμβακάς και Π. 
Παναγιωτόπουλος (επιμ.) Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ’80: Κοινωνικό, Πολιτικό και 
Πολιτισμικό Λεξικό, Αθήνα: Πέρασμα. 

 

Λαμπριανίδης, Λ. (1998) «Η Ίδρυση Διασυνοριακής Ελεύθερης Βιομηχανικής Ζώνης 
Οικονομικών Συναλλαγών στη Θράκη», Αγορά Χωρίς Σύνορα, 3 (4): 265-280. 

 

Λέκκας, Π. (2006) Η Εθνικιστική Ιδεολογία: Πέντε Υποθέσεις Εργασίας στην Ιστορική 
Κοινωνιολογία, Αθήνα: Κατάρτι. 

 

Μαρκής, Δ. (2000) Η Κατασκευή της Ευρώπης: Παραδοξίες της Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης, Αθήνα: Κριτική. 

 

Μπακαλάκη, Α. (2006) «Για την Ποιητική της Ομοιότητας», στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.) 
Περιπέτειες της Ετερότητας: Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή 
Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Μπασκόζος, Ι. (1993) Συμβολή στη Μελέτη των Πολιτιστικών Τάσεων στην Ελλάδα κατά 
την Περίοδο 1974-1989, αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Νιτσιάκος, Β. (2010) Στο Σύνορο: «Μετανάστευση», Σύνορα και Ταυτότητες στην 
Αλβανο-Ελληνική Μεθόριο, Αθήνα: Οδυσσέας. 

 

Πανταζόπουλος, Α. (2002) Η Δημοκρατία της Συγκίνησης, Αθήνα: Πόλις. 

 

Παπαγεωργίου, Ι. (2010) «ΜΟΠ», λήμμα στο Β. Βαμβακάς και Π. Παναγιωτόπουλος 
(επιμ.) Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ’80: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό, 
Αθήνα: Πέρασμα. 



 

 

277 

 

Παπαταξιάρχης, Ε. (1998) «Εισαγωγή στην Ελληνική Έκδοση: Εθνογραφία και 
Αυτογνωσία», στο M. Herzfeld, Η Ανθρωπολογία Μέσα από τον Καθρέφτη: Κριτική 
Εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Παπαταξιάρχης, Ε. (2006α) «Τα Άχθη της Ετερότητας: Διαστάσεις της Πολιτισμικής 
Διαφοροποίησης στην Ελλάδα του πρώιμου 21ου αιώνα», στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.) 
Περιπέτειες της Ετερότητας: Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή 
Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Παπαταξιάρχης, Ε. (2006β) «Το Καθεστώς της Διαφορετικότητας στην Ελληνική 
Κοινωνία: Υποθέσεις Εργασίας», στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.) Περιπέτειες της 
Ετερότητας: Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια. 

 

Πλασκοβίτης, Η. (1994) «Η Μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο Π. Γετίμης, Γ. Καυκαλάς και Ν. Μαραβέγιας (επιμ.) Αστική 
και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Θεωρία – Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα: Θεμέλιο. 

 

Πλεξουσάκη, Ε. (2006) «Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία; Εκπαίδευση και Διλήμματα 
Ταυτότητας της «Μουσουλμανικής Μειονότητας» στη Θράκη», στο Ε. Παπαταξιάρχης 
(επιμ.) Περιπέτειες της Ετερότητας: Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη 
Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Ρομπόλης, Σ., Ρυλμόν, Π. και Ιωακείμογλου, Η. (2002) «Οικονομικές Θεωρίες και 
Οικονομική Πολιτική στην Ελλάδα (1980-2000)», στο Ιδεολογικά Ρεύματα και Τάσεις της 
Διανόησης στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. 

 

Σταθάκης, Γ. (2002) «Οικονομικός Φιλελευθερισμός και το Εγχείρημα του 
Εκσυγχρονισμού», στο Ιδεολογικά Ρεύματα και Τάσεις της Διανόησης στη Σημερινή 
Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. 

 

Τσιμπιρίδου, Φ. (1995) «Η Εθνικιστική Ιδεολογία στις Συλλογικές Αναπαραστάσεις. 
Έμφυλοι Ρόλοι και Σεξουαλικότητα μέσα από το Λόγο των Πολιτιστικών Φορέων μιας 
Ακριτικής Πόλης», Δίνη, 8: 153-179. 

 

Τσιμπιρίδου, Φ. (2004) «Αποχρώσεις μιας Μειονοτικής Κατάστασης», στο Μειονότητες 
στην Ελλάδα, Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη.   

 

Τσιμπιρίδου, Φ. (2006) ««Πως Μπορεί Κανείς να Είναι Πομάκος» στην Ελλάδα Σήμερα; 
Αναστοχασμοί για Ηγεμονικές Πολιτικές σε Περιθωριακούς Πληθυσμούς», στο Ε. 
Παπαταξιάρχης (επιμ.) Περιπέτειες της Ετερότητας: Η Παραγωγή της Πολιτισμικής 
Διαφοράς στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 



 

 

278 

Τσιμπιρίδου, Φ. (2009) «Συσχετίζοντας τη Μειονοτική με τη Μεταναστευτική Εμπειρία: 
Ανάμεσα στις Κυβερνοοτροπίες και στις Επιστημονικές Κατηγορίες», στο Φ. 
Τσιμπιρίδου (επιμ.) Μειονοτικές και Μεταναστευτικές Εμπειρίες: Βιώνοντας την 
«Κουλτούρα του Κράτους», Αθήνα: Κριτική. 

 

Τσιμπιρίδου, Φ. (υπό έκδοση) «Ανάμεσα στο «Έθνος και το Κράτος»: Η 
Επαναδιαπραγμάτευση της Ατελούς Σχέσης Πολίτη/Κράτους στη Θράκη», στο Ε. 
Παπαταξιάρχης (επιμ.) Αναθεωρήσεις του πολιτικού: Ανθρωπολογική και ιστορική 
έρευνα στην ελληνική κοινωνία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Τσουκαλάς, Κ. (1986) Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα: 
Θεμέλιο. 

 

Χλέπας,Ν.-Κ. (2010) «Τοπική Αυτοδιοίκηση», λήμμα στο Β. Βαμβακάς και Π. 
Παναγιωτόπουλος (επιμ.) Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ’80: Κοινωνικό, Πολιτικό και 
Πολιτισμικό Λεξικό, Αθήνα: Πέρασμα. 

 

Χτούρης, Σ. (1999) «Μια Σύνθετη Πολιτισμική Γεωγραφία», στο Μουσικές της Θράκης, 
Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση: Έβρος, Αθήνα: Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής. 

 

Χυτοπούλου-Παππά, Ε. (2007) Ο Απολογισμός μιας Κοινής Πορείας: Ελλάδα και 
Ευρωπαϊκή Ένωση 1981-2006, Αθήνα: Σταμούλης. 

 

Ψημίτης, Μ. και Σεβαστάκης, Ν. (2002) «Ο «Ισχνός» Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα. 
Όψεις της Πολιτικο-θεσμικής Πραγματικότητας και Συγκρότηση της Συλλογικής 
Δράσης», στο Ιδεολογικά Ρεύματα και Τάσεις της Διανόησης στη Σημερινή Ελλάδα, 
Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. 



 

 

279 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 

Ακαδημία Αθηνών (συλλ.) (1994) Η Ανάπτυξη της Θράκης. Προκλήσεις και 
Προοπτικές, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 

 

Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη των Προβλημάτων των 
Ακριτικών Περιοχών της Θράκης και των Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου (1992), 
Πόρισμα, Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://www.ipet.gr/vouli/porisma.cfm (20 Φεβρουαρίου 2008). 

 

Διαμαντοπούλου, Α. (2006) Η Έξυπνη Ελλάδα, Αθήνα: Λιβάνη. 

 

Ενδοχώρα (1996) «Γ’ Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών», Ενδοχώρα, 47: 18-36. 

 

Ενδοχώρα (1997), «Γράμμα από τη Σύνταξη», Ενδοχώρα, 53: 3.  

 

Ενδοχώρα (1999), «Στα Ενδότερα των Έσω», Ενδοχώρα, 61: 7-18.  

 

Ενδοχώρα (2000α), «Ανακοινώσεις της Συντακτικής Επιτροπής», Ενδοχώρα, 69-70: 4.  

 

Ενδοχώρα (2000β), «Στα Ενδότερα των Έσω», Ενδοχώρα, 69-70: 5-13. 

 

Ενδοχώρα (2000γ), «Στα Ενδότερα των Έσω», Ενδοχώρα, 71-72: 5-13. 

 

Ενδοχώρα (2001) «Ένθετο», Ενδοχώρα, 78: 112-168. 

 

Ενδοχώρα (2003), «Στα Ενδότερα των Έσω», Ενδοχώρα, 85: 5-11. 

 

Ενδοχώρα (2005), «Στα Ενδότερα των Έσω», Ενδοχώρα, 93: 5-16.  

 

Θρακικός Οιωνός (2003) Καταστατικό (τεύχος ΚΒ’), Αλεξανδρούπολη: Θρακικός 
Οιωνός. 

 

Θρηίκιος Άνεμος (1997) Περιφέρεια και Πολιτισμός (τεύχος 2), Αλεξανδρούπολη. 

 

Θρηίκιος Άνεμος (1998α) «Αλεξανδρούπολη και Πολιτισμός», Θρηίκιος Άνεμος, 9-10: 
15-20. 



 

 

280 

 

Θρηίκιος Άνεμος (1998β) «4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών: Μια Χαμένη Ελπίδα», 
Θρηίκιος Άνεμος, 9-10: 49-57. 

 

Θρηίκιος Άνεμος (2000) «Εκ Βορέως», Θρηίκιος Άνεμος, 22-23: 3. 

 

Θρηίκιος Άνεμος (2002) «Γραφή Βιούντος εν τη Θράκη», Θρηίκιος Άνεμος, 32: 38-39. 

 

Κηπουρός, Χ. (1989) Δεν Θέλουμε η Θράκη να Γίνει Νέα Κύπρος, Αθήνα: 
Πενταδάχτυλος/ΚΕ.ΜΙ.ΘΡΑ. 

 

Κηπουρός, Χ. (1994) Η Θράκη Θέλει Αγώνα, Αθήνα: Γόρδιος. 

 

Πρακτικά Α’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών: Συλλογικό (1994) Ο Απόδημος 
Ελληνισμός και η Πρόκληση της Θράκης, Ξάνθη: Δήμος Ξάνθης/ Δήμος Κομοτηνής/ 
Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: 
http://alex.eled.duth.gr/SYLLOGOI/A_Thrakiko/index2.htm (20 Φεβρουαρίου 2008). 

 

Πρακτικά Β’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών: Συλλογικό (1995) Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο 
Θρακών Φέρρες 15-18 Αυγούστου 1994, Ενδοχώρα, ειδικό τεύχος 2. 

 

Πρακτικά Γ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών: Συλλογικό (1998) Πρακτικά Τρίτου 
Παγκόσμιου Συνεδρίου Θρακών, Κομοτηνή: Δήμος Κομοτηνής. Ηλεκτρονική 
πρόσβαση στη σελίδα: http://alex.eled.duth.gr/SYLLOGOI/3othrakiko/index.htm (20 
Φεβρουαρίου 2008). 

 

Πρακτικά Δ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών: Συλλογικό (1999) Δ’ Παγκόσμιο Συνέδριο 
Θρακών, Πρακτικά, Ενδοχώρα, ειδικό τεύχος 4. 

 

Πρακτικά Ε’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών: Συλλογικό (2002) 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Θρακών, Πρακτικά Συνεδρίου, Η Θράκη στην 3η Χιλιετία, «Εθνική-Ευρωπαϊκή-Διεθνής 
Προοπτική», 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτώβρη 2000, Ξάνθη: Δήμος Ξάνθης. 

 

Πρακτικά Ζ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών: Συλλογικό (χ.χ.) 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Θρακών. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη σελίδα: http://www.synedrio.com/index.html 
(20 Φεβρουαρίου 2008). 

 

Πρακτικά ΣΤ’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών: Συλλογικό (χ.χ) Η Θράκη Δύναμη της 
Ελληνικής Περιφέρειας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης, 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Θρακών, 12-15 Αυγούστου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη: Δήμος 
Αλεξανδρούπολης. 

 

Σημίτης, K. (2005) Πολιτική για μια Δημιουργική Ελλάδα, 1996-2004, Αθήνα: Πόλις. 



 

 

281 

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (1994) Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 
Μακεδονίας Θράκης: Η Βιομηχανία Κινητήρας της Ανάπτυξης, Τόμος Α, Θεσσαλονίκη. 

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (1996α) Στρατηγικό Σχέδιο: Ανταγωνιστικά 
Πλεονεκτήματα της Θράκης, 1ος Τόμος, Θεσσαλονίκη. 

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (1996β) Στρατηγικό Σχέδιο: Ανταγωνιστικά 
Πλεονεκτήματα της Θράκης, 2ος Τόμος, Θεσσαλονίκη. 

 

Τσιφουτίδης, Μ. (1998) «Ο Βιβλιοπώλης και ο Κοσμηματοπώλης», Θρηίκιος Άνεμος, 9-
10: 63. 

 

Χαραλαμπίδης, Μ. (1997) Εθνικά Ζητήματα, Αθήνα: Γόρδιος. 

 

Χαραλαμπίδης, Μ. (2000) Το Σχέδιο Μας για την Ελλάδα, Αθήνα: Γόρδιος. 

 

Τοπικός και εθνικός Τύπος 

 

Αντιφωνητής, μηνιαία εφημερίδα, Κομοτηνή. 

 

Βήμα, εβδομαδιαία εφημερίδα, Αθήνα. 

 

Γνώμη, ημερήσια εφημερίδα, Αλεξανδρούπολη. 

 

Ελεύθερη Θράκη, ημερήσια εφημερίδα, Αλεξανδρούπολη. 

 

Ελευθεροτυπία, ημερήσια εφημερίδα, Αθήνα. 

 

Μακεδονία/Θεσσαλονίκη, ημερήσια εφημερίδα, Θεσσαλονίκη. 

 

Πανθρακική, ημερήσια εφημερίδα, Αλεξανδρούπολη. 

 

Πρώτη, εβδομαδιαία εφημερίδα, Αλεξανδρούπολη (δεν εκδίδεται πλέον). 

 

Χρόνος, ημερήσια εφημερίδα, Κομοτηνή. 



 

 

282 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

H «κοινωνία των πολιτών» ως κρατική και ευρωπαϊκή πολιτική 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου, είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ σε μια ημερίδα 

ενημέρωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που διοργανώθηκε 

ενόψει του Δ’ Κ.Π.Σ. -όπως συνηθιζόταν να ονομάζεται τότε το επερχόμενο Ε.Σ.Π.Α.- 

στην Κομοτηνή, τον Ιούλιο του 2006. Η θεματική της ημερίδας είχε να κάνει με τη 

χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο. που εδρεύανε μέσα στα όρια της Περιφέρειας, στα πλαίσια 

του Δ’ ΚΠΣ.300 Η υλική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών ήταν και πάλι κυρίαρχη σε 

αυτή την εκδήλωση. 

Η ημερίδα είχε ονομαστεί «Συνεργασία της Περιφέρειας με τις ΜΚΟ». Οι φορείς 

δηλαδή αναφέρονταν αρχικά ως «Μ.Κ.Ο.» (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) στις 

ανακοινώσεις στον τοπικό Τύπο, και κατόπιν διευκρινιζόταν ότι επρόκειτο για σωματεία, 

συλλόγους και μη κερδοσκοπικές εταιρείες. «Η διαβούλευση είναι ανοιχτή σε όλες τις μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (δηλαδή σε Συλλόγους, Σωματεία, Αστικές μη 

Κερδοσκοπικές Εταιρίες, κ.ά.)».301 

Φτάνοντας στο ξενοδοχείο όπου θα διεξαγόταν η ημερίδα, πρόσεξα ότι οι 

παριστάμενοι στην εκδήλωση ήταν πολλοί και διάφοροι, συγκεντρωμένοι στον 

προθάλαμο της αίθουσας. Δεδομένου ότι επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο τότε 

υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά και ο ντόπιος τότε 

υφυπουργός Εξωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, μεγάλο μέρος του κοινού 

αποτελούταν από τοπικούς πολιτικούς και των δυο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή 

βουλευτές, δημάρχους, νομάρχες, άλλους αιρετούς, αλλά και απλά μέλη της Νέας 

Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, στην ημερίδα είχαν προσέλθει και μέλη συλλόγων από όλη 

την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μπορούσε κανείς να δει νέους 

και μεσήλικες Προσκόπους, με τα χαρακτηριστικά κοντά παντελόνια, παρέες κυριών 

από αστικούς και αγροτικούς πολιτιστικούς συλλόγους, κ.α. Μπόρεσα να 

αναγνωρίσω και κάποια -λίγα- μέλη πολιτιστικών συλλόγων του Έβρου, για 

παράδειγμα μια δικηγόρο από Αλεξανδρούπολη και μετέπειτα δημοτικό σύμβουλο και 

πρόεδρο της Ο.Π.Ε., ένα μέλος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Θράκης, κ.α. 

                                                      

300 Μέσα από αυτή την ημερίδα αποτυπώθηκε καταρχάς το αυξανόμενο, τα τελευταία χρόνια, ενδιαφέρον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση μη κρατικών φορέων. 
301 Έχει μεγάλη σημασία η διαδικασία επαναβάπτισης των πολιτιστικών συλλόγων σε «Μ.Κ.Ο.» και «μέλη της 
κοινωνίας των πολιτών». Η εισαγωγή και διάδοση των νέων όρων από τα πάνω μπορεί να συνδεθεί με τις 
ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις. 
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Μετά το συνηθισμένο καφέ με τυροπιτάκια, όλοι οι παριστάμενοι μεταφέρθηκαν 

εντός της αίθουσας. Ο δυνατός κλιματισμός και ο χαμηλός φωτισμός δημιουργούσε 

έντονη αντίθεση με τη ζέστη και τον ήλιο εκτός της αίθουσας. Η ημερίδα αυτή είχε 

οργανωθεί στα συνηθισμένα πρότυπα κάθε δημόσιας εκδήλωσης που αφορούσε στα 

ευρωπαϊκά κονδύλια: αίθουσα ξενοδοχείου, προτζέκτορας και παρουσιάσεις 

Powerpoint, ευρωπαϊκές σημαίες, πάνελ, κτλ. 

Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας ξεκίνησε να μιλάει, αναφέροντας ότι γι’ 

αυτήν την εκδήλωση δεν έγιναν προσκλήσεις, αντίθετα ακολουθήθηκαν «νέες και 

διαφορετικές» μέθοδοι, κινήθηκαν οι διοργανωτές -δηλαδή η Περιφέρεια- ανοιχτά, 

προκειμένου να συνθέσουν «όλοι μαζί την κοινωνία των πολιτών». Οι εκπρόσωποι της 

Περιφέρειας που βρίσκονταν στο πάνελ ήταν νέοι, καλοντυμένοι και μιλούσαν με 

ιδιαίτερα ήρεμο τρόπο. Ένα στέλεχος της Περιφέρειας παρουσιάστηκε λέγοντας ότι 

είναι ο υπεύθυνος σύνταξης προτάσεων για τις Μ.Κ.Ο. και το Δ’ Κ.Π.Σ. Ξεκίνησε να λέει 

ότι η Περιφέρεια Α.ΜΑ.Θ. εντάσσεται στην κατηγορία των περιοχών της Ευρώπης που 

βρίσκονταν κάτω από το 75% του Α.Ε.Π. των τότε 25 μελών κρατών. Δηλαδή, τα 

περισσότερα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζονταν για αυτές τις περιοχές. 

Μάλιστα, για την 4η προγραμματική περίοδο –το Δ’ Κ.Π.Σ.- η συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χρηματοδοτήσεις θα μπορούσε να φτάσει έως και  το 85% σε 

κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με την κατηγορία του έργου. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε 

όρους όπως «σύγκλιση» και «οικονομική ανάπτυξη», ενώ δήλωσε ότι στόχος τους ήταν 

να ξεπεράσει η Περιφέρεια το 70% του ευρωπαϊκού Α.Ε.Π. στο μέλλον. 

Οι ομιλίες των στελεχών ξαφνικά διακόπηκαν. Δημιουργήθηκε μια αναταραχή 

στην αίθουσα και όλοι γύρισαν να κοιτάξουν προς τα πίσω. Φάνηκε ο Π. 

Παυλόπουλος να έρχεται προς το βήμα με ορμή, περιστοιχιζόμενος από τον 

περιφερειάρχη, διάφορους παράγοντες, πολιτικούς και δημοσιογράφους. Με την 

είσοδό του, η πλειοψηφία των παριστάμενων, ιδίως στις μπροστινές θέσεις, όπου 

κάθονταν οι πολιτικοί, σηκώθηκαν. 

Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας αντικατέστησε συνοπτικά το στέλεχος 

που μιλούσε προηγουμένως, για να προλογίσει τον υπουργό. Σύντομα παρέδωσε το 

λόγο στον υπουργό. Ο υπουργός τόνισε ότι στις σημερινές συνθήκες οι Μ.Κ.Ο. 

αποτελούσαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Αναφέρθηκε στη 

«διαβούλευση του κράτους» με τις Μ.Κ.Ο., κάτι το οποίο αποτελούσε μια «επιταγή» των 

καιρών, «με βάση και το Δ’ Κ.Π.Σ.». Άλλωστε «το Δ’ Κ.Π.Σ. δεν είναι το πλαίσιο του 

κεντρικού Κράτους» αλλά της περιφέρειας. «Το 80% των πόρων του Δ’ ΚΠΣ πάει στην 

περιφέρεια». Το κράτος, τόνισε, είχε επιτελικό ρόλο αλλά άλλοι φορείς δρούσαν, όπως 

χαρακτηριστικά οι Μ.Κ.Ο. Όπως εξήγησε, αυτές πλέον δεν περιορίζονταν σε ένα 
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συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού, αλλά είχαν ένα είδος δημοκρατικής 

νομιμοποίησης, καθώς επρόκειτο για ανθρώπους που αποκτούσαν μια συγκεκριμένη 

εξειδίκευση που δεν την έβρισκε κανείς εύκολα στο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, τις 

περιέγραψε σαν ένα πρότυπο οργάνωσης και δράσης -στη νέα συγκυρία των 

πολιτικών συρρίκνωσης της κρατικής παρέμβασης- γιατί δεν «υπόκειντο στο κράτος» 

και δεν είχαν γραφειοκρατία. «Ειδικά εδώ», τόνισε ο υπουργός χωρίς να είναι ξεκάθαρο 

για τους παριστάμενους τι εννοούσε λέγοντας «εδώ», «υποκαθιστούν το κράτος». 

Μάλιστα, ένα κτίριο το οποίο επρόκειτο να εγκαινιάσει μέσα στην ημέρα, ήταν 

προσφορά μιας τοπικής Μ.Κ.Ο. στο κράτος. Τέλος αναφέρθηκε στις ενισχύσεις και τις 

χρηματοδοτήσεις προς τις Μ.Κ.Ο., μέσα στο νομικό πλαίσιο του εθελοντισμού. 

Επαινώντας τις Μ.Κ.Ο., τόνισε ότι η συνεργασία του κράτους δεν είχε σκοπό να 

ποδηγετήσει το έργο τους και «να του προσδώσει πολιτική, πόσο μάλλον κομματική 

χροιά». 

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Και αυτός αναφέρθηκε 

θετικά στις Μ.Κ.Ο., ταυτίζοντας τες με νέες ιδέες και συνθήκες. «Για πολλά χρόνια 

βιώσαμε σε  αυτήν την περιοχή μεγαλοστομίες». Ωστόσο, πλέον η Θράκη δεν ήταν μια 

κλειστή και απομονωμένη περιοχή του Ελληνικού Βορρά. Μάλιστα, η «κοινωνία των 

πολιτών» ήταν προορισμένη να έχει ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο μέσα σε αυτή τη νέα 

πραγματικότητα. Μαζί με τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, κάλεσε τις Μ.Κ.Ο. 

να συμβάλλουν στην μεγάλη προσπάθεια «για να δούμε το όραμά μας να 

πραγματοποιείται, για να δούμε τη Θράκη πρωταγωνιστή στις νέες συνθήκες της 

αγοράς». 

Μετά τους δύο πιο σημαντικούς ομιλητές, συνεχίστηκαν οι χαιρετισμοί και άλλων 

πολιτικών, δημάρχων και νομαρχών. Όλοι προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

να μείνουν συνεπείς στις ταξινομήσεις του λόγου των προηγούμενων ομιλητών, 

δηλαδή τα «ευρωπαϊκά κονδύλια», την «κοινωνία των πολιτών» και τη «νέα 

πραγματικότητα». 

Ένας πολιτικός χαρακτήρισε την εκδήλωση «πρωτοποριακή», ενώ κάλεσε τους 

παριστάμενους να βάλουν όλοι μια τάξη, εν όψει και της νέας προγραμματικής 

περιόδου, και να καταλάβουν τις Μ.Κ.Ο. Ένας νομάρχης προσκείμενος στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

τόνισε στον υπουργό ότι δεν επιτρεπόταν αναπτυξιακό «πισωγύρισμα». Ένας άλλος 

νομάρχης τόνισε ότι η «η ανάπτυξη δεν είναι υπόθεση μόνο του κράτους» και δεν 

περίσσευε κανένας, γιατί δεν αρκούσε μόνο το κράτος. Ένας άλλος νομάρχης ήταν 

πιο ευθύς: «το πρόβλημα που μας απασχολεί είναι τι θα γίνει με το Δ’ Κ.Π.Σ.». Είχε 

παράπονα από το προηγούμενο. «Ακούμε λέμε πολλά, παίρνουμε λίγα». 
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Σε εκείνο το σημείο, ο υπουργός έκρινε σκόπιμο να παρέμβει. Τόνισε ότι το 80% 

των πόρων του Δ’ Κ.Π.Σ. θα πήγαινε στην περιφέρεια και ότι δε θα «χανόταν τίποτα». Η 

απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων ήταν καθοριστικής σημασίας και γι’αυτό 

γινόταν προσπάθεια να γίνουν οι Μ.Κ.Ο. δικαιούχοι όσο το δυνατόν περισσότερων 

κονδυλίων. 

Λίγο αργότερα, ο υπουργός αποχώρησε για να εγκαινιάσει ένα καινούργιο 

δημόσιο κτίριο στην Κομοτηνή. Αφού απολογήθηκε, κατέβηκε από το βήμα. Όλοι 

σηκώθηκαν ξανά όρθιοι. 

Ένα πηγαδάκι 30-40 καλοντυμένων επισήμων και δημοσιογράφων είχε 

σχηματιστεί μπροστά στο βήμα. Βγαίνοντας γρήγορα, ο υπουργός χαμογελώντας 

ξαναχαιρέτησε αρκετό κόσμο που έσπευδε μέσα από το πλήθος να του σφίξει το χέρι 

και να του πει κάτι, όσο προλάβαινε. Με την αποχώρηση του Προκόπη Παυλόπουλου, 

μεγάλο μέρος του ακροατηρίου εγκατέλειψε την αίθουσα.  

Η εκδήλωσε πήρε ξανά την κανονική ροή της. 

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας ανέλαβαν να εξηγήσουν στα μέλη των 

συλλόγων, σε συνεργασία με έναν πανεπιστημιακό, «τι ήταν κοινωνία των πολιτών», «τι 

ήταν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» και «πώς αυτές έπρεπε να λειτουργούν». Η 

ταξινόμηση με βάση το τρίπτυχο «κράτος-αγορά-κοινωνία των πολιτών» αποτέλεσε ένα 

βασικό σημείο στις ομιλίες.  

Τα νεαρά στελέχη της Περιφέρειας παρέδωσαν αρχικά το λόγο σε έναν καθηγητή 

Τ.Ε.Ι., και πρόεδρο ενός ερευνητικού ινστιτούτου –τον κύριο Κόλλια- που είχε διεξάγει για 

λογαριασμό της Περιφέρειας μια έρευνα για την «κοινωνία των πολιτών» στην περιοχή. 

Στόχος του προγράμματος στο οποίο ο ίδιος είχε απασχοληθεί ήταν να ενισχυθεί η 

«κοινωνία των πολιτών» ενόψει του επερχόμενου Κ.Π.Σ. Ο καθηγητής εξήγησε με 

λεπτομερή τρόπο τι ήταν η «κοινωνία των πολιτών», ποιες ήταν οι «καλές πρακτικές» -

δηλαδή «διαφάνεια», «υγιής ανταγωνισμός», κτλ.- και πώς πλέον λάμβανε κάποιος 

χρηματοδότηση, για παράδειγμα μέσα από προγράμματα για τεχνολογική 

αναβάθμιση, αλλά κυρίως μέσα από τα διασυνοριακά προγράμματα INTERREG.302 

                                                      

302 Ο ίδιος όρισε την κοινωνία των πολιτών ως εξής: «οργανωμένες ομάδες πολιτών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται από κοινού για την επίτευξη κάποιου[…] κοινωφελούς σκοπού». Ο καθηγητής ενέταξε 
στον ορισμό του τους υπάρχοντες συλλόγους. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικά χαρακτηριστικά των Μ.Κ.Ο. 
ήταν η οργανωτική δομή, η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η μη διανομή κερδών, η αυτοδιακυβέρνηση και 
ο εθελοντισμός. Ιδιαίτερη σημασία στην περιγραφή του είχαν οι τρόποι με τους οποίους οι σύλλογοι θα 
μπορούσαν να εντάξουν δράσεις και να λύσουν προβλήματα –όπως στέγη και απασχόληση- με τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα. Από τους συλλόγους που μελετήθηκαν, 10 είχαν επωφεληθεί από κοινοτικά 
κονδύλια, οι δε 8 συμμετείχαν σε πρόγραμμα κυρίως διασυνοριακό, δηλαδή το INTERREG. Σύμφωνα με την 
έρευνα, η πλειοψηφία των συλλόγων θεωρούσε ότι μπορούσε να ωφεληθεί από το Δ’ Κ.Π.Σ. Ο καθηγητής 
κατέληξε προτείνοντας δικτύωση, ενημέρωση και αποδελτίωση των προσκλήσεων για χρηματοδοτήσεις, 
επαφή με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και κυρίως στη διαχείριση ευρωπαϊκών 
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Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία είχε η επισήμανσή του ότι ορόσημο για την «κοινωνία των 

πολιτών» στην Ελλάδα υπήρξε η είσοδος της χώρας στην Ε.Ο.Κ. 

Μετά την παρουσίαση της έρευνας, τα στελέχη της Περιφέρειας πήραν ξανά το 

λόγο, για να διευκρινίσουν το θεσμικό πλαίσιο της «κοινωνίας των πολιτών»,303 αλλά 

και να κάνουν μια δική τους περιγραφή.  

«Από τη μια διαπιστώνουμε ότι η ραγδαία εξέλιξη του όρου «κοινωνία των 

πολιτών» και στην Ελλάδα έχει ως βασικά αίτια τα εξής: 1ον την εκρηκτική αύξηση του 

αριθμού των Μ.Κ.Ο., μονοθεματικού χαρακτήρα, όπως π.χ. περιβαλλοντικές, 

πολιτιστικές και αθλητικές οργανώσεις, ή γενικότερου προσανατολισμού, οι οποίες 

εστιάζουν στα δικαιώματα του πολίτη, την ποιότητα ζωής, ανθρωπιστικές οργανώσεις, 

τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, 2ο η παράλληλη κρίση των 

παραδοσιακών φορέων αντιπροσώπευσης, εννοώντας εδώ τα κόμματα και τα 

συνδικάτα, και 3ον την τάση πολλών διεθνών οργανισμών, όπως Ε.Ε., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., 

Π.Τ., για τη διοχέτευση νέων πρακτικών συναινετικού χαρακτήρα, οι οποίες στηρίζονται 

σε τρεις πυλώνες: το Κράτος, την Αγορά και την Κοινωνία των Πολιτών […] Στις 

σημερινές συνθήκες η Κοινωνία των Πολιτών μπορεί να θεωρηθεί ως ο αυτοτελής 

χώρος μεταξύ του δημόσιου τομέα, υπό την έννοια των επίσημων πολιτικών θεσμών 

μιας κοινωνίας -public sector- από τη μια πλευρά, και του ιδιωτικού τομέα -private 

sector- από την άλλη[…] στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως τρίτος τομέας -third sector». 

Τα νεαρά στελέχη της Περιφέρειας ήταν νέοι και μιλούσαν με τεχνικούς όρους, 

κάποιοι εκ των οποίων στα αγγλικά. Ο λόγος τους μονοπωλούταν από τις αναφορές 

στα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις αναγκαιότητες της νέας εποχής. Οι νέοι τρόποι 

λειτουργίας τους οποίους ανέπτυξαν παρέπεμπαν άμεσα στα θεωρητικά σχήματα του 

νεοφιλελευθερισμού και της ελεύθερης αγοράς. Άλλωστε, όροι όπως «καλές 

πρακτικές» ή, ακόμα περισσότερο, «διαφάνεια» και «ανταγωνισμός» γίνονταν 

αντιληπτοί από το σύνολο των παριστάμενων ως σχετικοί με την αγορά και τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων.304 Αντίστοιχα, σε διάφορα σημεία τονίστηκε η ανάγκη 

απεξάρτησης των πολιτιστικών συλλόγων από το κράτος και τις όποιες αδιαφανείς 

                                                                                                                                                        

προγραμμάτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, ο καθηγητής χρησιμοποίησε συχνά όρους όπως 
εθελοντισμός και καλές πρακτικές. 
303 Ένα στέλεχος ανέφερε την κατηγοριοποίηση των Μ.Κ.Ο. σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, 
τονίζοντας βέβαια ότι μέσω αυτής της υπαγωγής στο υπ.Εξ. αποκλείονταν πολλές οργανώσεις. «Η Ελληνική 
Πολιτεία επιθυμώντας να κάνει σαφή τη μορφή των οργανώσεων, με τις οποίες θα συνδιαλέγεται, σύμφωνα 
με το Ν. 2371/99, ορίζει ότι: Μ.Κ.Ο. είναι τα ανωνύμως συστημένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 
έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς των 
αναπτυσσομένων ή και υπό πάθησιν χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξή τους καθώς και στην μείωση της φτώχειας». Ενημέρωσε τους παριστάμενους ότι μια αντίστοιχη 
κατηγοριοποίηση είχε γίνει και από το υπουργείο Υγείας. 
304 Είναι ενδεικτική η περιγραφή του Steven Sampson για την αντίστοιχη μαγική διάλεκτο και τις λέξεις κλειδιά 
στον μικρόκοσμο των Μ.Κ.Ο. στην Αλβανία (Sampson 1996). 
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σχέσεις με τοπικά δίκτυα. Ο ρόλος των Μ.Κ.Ο. ήταν να συμπληρώνουν το κράτος, το 

οποίο «έπρεπε» να αποστασιοποιείται.305 

Η συσχέτιση των μοντέλων της «κοινωνίας των πολιτών» και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ήταν σαφής στους λόγους των ομιλητών. Μεγάλο μέρος των ομιλιών 

αναλώθηκε στην περιγραφή προγραμμάτων, δυνατοτήτων χρηματοδότησης και 

συστάσεων για επιτυχέστερη χρηματοδότηση. Ένας ομιλητής τόνισε ότι δράσεις όπως 

στέγαση ή απασχόληση χοροδιδασκάλων μπορούσαν να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Οι σύλλογοι καλούνταν να μάθουν να λειτουργούν προσαρμοσμένοι 

στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η μέχρι τώρα συμμετοχή των Μ.Κ.Ο. στη συνολικότερη 

προσπάθεια απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν κρινόταν «ικανοποιητική». 

Ταυτόχρονα, όσο συντηρούνταν οι λεγόμενες πελατειακές σχέσεις με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τους δημόσιους φορείς, «δεν μπορεί να υπάρξει υγιής 

ανταγωνισμός»306 ανάμεσα στις Μ.Κ.Ο. και το κράτος δε μπορούσε να είναι 

«αποστασιοποιημένο».  

«Η αναγνώριση από την κοινή γνώμη των Μ.Κ.Ο. ως βασικού χώρου 

αποτροπής κλειστών κυκλωμάτων[…] συνιστά σημαντικό παράγοντα για την 

καθιέρωση της συμμετοχής των Μ.Κ.Ο. ως θεσμικού συνομιλητή του κράτους για την 

επέκταση της δημόσιας διοίκησης». 

Μετά τις τοποθετήσεις από τους ομιλητές στο πάνελ, ακολούθησαν οι ερωτήσεις 

του κοινού προς τον καθηγητή και τα στελέχη της Περιφέρειας. 

Μέσα από τις πολλές τοποθετήσεις, τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των 

μελών συλλόγων, μπορούσε κανείς να διακρίνει τις διαφορετικές καταβολές τους: 

κάποιοι εκπροσωπούσαν παλιούς, αστικούς και γνωστούς συλλόγους, όπως για 

παράδειγμα ένα φιλανθρωπικό σύλλογος Κυριών, την Ο.Π.Ε., τους Προσκόπους, ένα 

Πολιτιστικό Ίδρυμα της Θράκης, κτλ., ενώ κάποιοι άλλοι εκπροσωπούσαν λιγότερο 

γνωστούς συλλόγους ή συλλόγους από αγροτικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια των 

ομιλιών παρατήρησα τα γέλια ή τα σχόλια που κατευθύνονταν προς κάποια μέλη 

συλλόγων με χαρακτηριστική προφορά ή δυσκολία στην εκφορά επίσημου λόγου. 

Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι κάποιων συλλόγων στόχευαν να περιορίσουν τα 

                                                      

305 Το αίτημα για μικρότερη διακυβέρνηση («smaller government») είναι ένα κατ’ εξοχήν νεοφιλελεύθερο 
αίτημα (Sharma και Gupta 2006, Rose 2006). Το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο διακυβέρνησης (όπου 
ακολουθούνται από το κράτος οι λεγόμενες «καλές πρακτικές», οι εταιρικοί τρόποι, κτλ.) είναι μια ηγεμονική 
αντίληψη που οπωσδήποτε επηρεάζει τη φαντασία τόσο των στελεχών, όσο και των πολιτών (Sharma και 
Gupta 2006: 29). 
306 Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας σημείωσε ότι «φυσικά θα είναι ανταγωνιστικές οι προτάσεις» μεταξύ 
τους κι ότι εφόσον οι ΜΚΟ αναγνωρίζονται σα συμβάλλουσες στην ανάπτυξη της κοινωνίας τότε θα πρέπει 
να ενισχύονται. Άλλωστε, είχαν τεθεί από την Περιφέρεια συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για τη 
διαφανή αξιολόγηση. 
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«υπερβολικά» αιτήματα κάποιων άλλων συλλόγων και να παρουσιαστούν ως 

«ορθολογικοί» και «σοβαροί» σύλλογοι ενώπιον των εκπροσώπων της κρατικής 

εξουσίας.307  

Σκοπός όλων των συλλόγων που βρίσκονταν στην αίθουσα ήταν να 

πληροφορηθούν για το πώς ήταν δυνατόν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τις 

πολιτιστικές δράσεις τους. Όλοι οι εκπρόσωποι συλλόγων εξέφρασαν αμφιβολίες 

απέναντι στις προθέσεις του κράτους, λέγοντας ότι οι πελατειακές σχέσεις μπορούσαν 

να επανεμφανιστούν και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, όπως 

με παλιότερες χρηματοδοτήσεις, δωρεές, βοήθειες, κτλ.308 Ωστόσο, όλοι τόνισαν το 

ενδιαφέρον τους για χρηματοδότηση της δράσης τους από τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Εξάλλου, όλοι οι ομιλητές -από τον υπουργό μέχρι τους εκπρόσωπους 

της Περιφέρειας- είχαν ήδη τονίσει στους συλλόγους ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι 

αποτελούσαν το βασικό πλαίσιο χρηματοδότησης. 

Αυτή η νέα πραγματικότητα φάνηκε να προβληματίζει πολλά μέλη συλλόγων. 

Ένας εκπρόσωπος συλλόγου αναρωτήθηκε ποιος θα συνέτασσε και θα υπέβαλε τις 

προτάσεις, και κατά πόσο οι εταιρείες θα έπαιρναν ποσοστά. Ένας άλλος 

εκπρόσωπος συλλόγου εξέθεσε τους προβληματισμούς του για τις νέες πολιτικές και 

την έλλειψη εθνικών πόρων, ζητώντας ωστόσο ίση κατανομή των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Θράκης. Αναρωτήθηκε πώς ήταν 

                                                      

307 Χαρακτηριστικά, ένας εκπρόσωπος συλλόγου αιμοδοτών αντέκρουσε τους εκπρόσωπους άλλων 
αιμοδοτικών συλλόγων που είχαν υλικά αιτήματα και παράπονα. Σημείωσε ότι «δεν παραπονιόμαστε γιατί 
στο κάτω κάτω αυτό θα πει εθελοντισμός. δε μπορούμε να είμαστε εθελοντές και να έχουμε απαιτήσεις[…] Ο 
εθελοντής βάζει απ’ την τσέπη του…για να βοηθήσει το συνάνθρωπό του και όχι [τον εαυτό του] Εμείς 
μπορούμε χωρίς να απαιτούμε». Στην ίδια λογική, ένα μέλος ενός γνωστού συλλόγου, του ίδιου συλλόγου 
που είχε δωρίσει στο κράτος ένα κτίριο, με ιδιαίτερα φιλική σχέση προς τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, 
είχε αναλάβει λίγο νωρίτερα να υπενθυμίσει στους άλλους συλλόγους τα «αυτονόητα». Ο ίδιος φαινόταν να 
διατηρεί σχέση συνεργασίας με τις τοπικές αρχές. Ταυτόχρονα ήταν άμεσος εκφραστής του κρατικού λόγου 
περί κοινωνίας των πολιτών και μη κρατικής παρέμβασης. Με χαρακτηριστική άνεση, κάλεσε τους 
συλλόγους να «μη νομίζει κανένας ότι αυτό που κάνει ο καθένας είναι το καλύτερο […] Οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι έχουν το ρόλο τους, υπάρχουμε για να κάνουμε αυτά που δεν κάνει το κράτος. Έχουμε 
ανταγωνιστική δράση». 
308 Οι διαφορετικές αντιλήψεις περί κράτους και κοινωνίας αποτυπώθηκαν σε μια σειρά συνομιλίες ανάμεσα 
στο κοινό και τους ομιλητές της Περιφέρειας. Η αρχική αναφορά μιας εκπροσώπου συλλόγου για την 
εξάρτηση των συλλόγων από τους τοπικούς πολιτικούς ανάγκασε ένα στέλεχος της Περιφέρειας να 
σημειώσει ότι, αν και είχε δίκιο, σε αυτό είχαν ευθύνη και οι σύλλογοι. Η αναφορά στην ευθύνη 
κράτους/συλλόγων και στις σχέσεις υλικής εξάρτησης των συλλόγων από το κράτος οδήγησε σε μια λεκτική 
αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο ενός γνωστού, παλιού συλλόγου της Κομοτηνής και σε έναν 
εκπρόσωπο της Περιφέρειας. Ενώ η αίθουσα είχε αρχίσει σιγά-σιγά να αδειάζει, ο πρόεδρος του συλλόγου 
τόνισε ότι «το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα στην ουσία είναι ένα πλαίσιο χειραγωγήσεως των 
Μ.Κ.Ο.». Επίσης αναρωτήθηκε «τι θα πει Μη Κυβερνητική Οργάνωση;», καθώς ο όρος ήταν «αγγλισμός». Ο 
πρόεδρος του συλλόγου πρότεινε η Περιφέρεια να στήσει ένα μηχανισμό παρακολουθήσεως των φορέων 
και των επιχορηγήσεων, καθώς τα τελευταία χρόνια όλα γίνονταν σε καθεστώς αδιαφάνειας. Όπως 
σημείωσε, κανείς δεν ήξερε πόσα έπαιρνε και ποιος έπαιρνε και γιατί. «Όταν υπάρχει το εχέγγυο της 
αδιαφανείας, δε μπορούμε να μιλάμε ούτε για δημοκρατική διακυβέρνηση, ούτε για Κοινωνία των Πολιτών, 
αλλά εκεί μιλάμε για εξουσία, κράτος». Η παρέμβαση αυτή έφερε την αντίδραση του εκπροσώπου της 
Περιφέρειας, ο οποίος θέλησε να καταστήσει σαφές ότι οι σύλλογοι είχαν κι αυτοί ευθύνες και ότι δε θα 
έπρεπε να τα περιμένουν όλα από το κράτος. «Στην τελική τι θέλετε, να σας ελέγχουμε ή να σας αφήνουμε 
ελεύθερους; Στην μία λέτε ότι δε σεβόμαστε ελευθερία λόγου, ότι σας χρησιμοποιούμε κτλ. στην άλλη ότι 
υπάρχει αδιαφάνεια, κτλ. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε». 
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δυνατόν στα ευρωπαϊκά προγράμματα INTERREG που αφορούσαν τα τοπικά μουσεία, 

«ο Έβρος» να ενέταξε πέντε δράσεις, ενώ «η Ροδόπη καμία». Μια άλλη κυρία 

υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχαν ιδρυθεί σύλλογοι πίσω από τους οποίους 

«υπήρχαν εταιρείες για να πάρουν ευρωπαϊκά προγράμματα».  

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπρόσωποι των συλλόγων τόνιζαν ότι σκοπός τους 

ήταν η πολιτιστική δράση και όχι το κέρδος. Ένας εκπρόσωπος συλλόγου αιμοδοτών 

τόνισε ότι η δράση τους και η προσφορά αίματος «είναι μια πράξις γενναιόδωρη». 

Ένας άλλος κύριος είπε ότι «δε θέλουμε να γίνουμε πλουσιότεροι» 

Αντίστοιχα, διατυπώνονταν συνεχώς ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους του 

κράτους για το πώς έπρεπε να δρουν πλέον οι σύλλογοι. Ένα μέλος συλλόγου ρώτησε 

«που να πάμε;» για να καταφέρουν να πάρουν χρηματοδότηση. Οι εκπρόσωποι της 

Περιφέρειας της απάντησαν «στην Περιφέρεια ή αν έχετε τη δυνατότητα απευθείας από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο καθηγητής που είχε προσκληθεί για να κάνει ενημέρωση 

στους παριστάμενους δέχτηκε ερώτηση αν μετρούσε η προηγούμενη εμπειρία σε 

εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, για να απαντήσει ότι κάτι τέτοιο όντως θα 

μετρούσε θετικά. Μια άλλη εκπρόσωπος συλλόγου ρώτησε τον καθηγητή αν έπρεπε 

να υπάρχει προσωπικό που θα διαχειριζόταν το πρόγραμμα, για να πάρει απάντηση 

ότι σε πολλά προγράμματα είχε προβλεφθεί προσωπικό. Γενικά, γίνονταν διαδικαστικές 

κουβέντες για ενισχύσεις, νομικά λάθη και διεκπεραίωση προγραμμάτων. 

Τέλος, κάποιοι εκπρόσωποι συλλόγων φάνηκαν να χειρίζονται με μεγαλύτερη 

ευχέρεια τις καινούργιες έννοιες και τους καινούργιους τρόπους δράσης. Για 

παράδειγμα, η πρόεδρος ενός γνωστού φιλανθρωπικού συλλόγου ανακοίνωσε 

μπροστά στους επίσημους και τα μέλη των άλλων συλλόγων ότι ο σύλλογος της ήταν 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση, καθώς είχε εγγραφεί στο μητρώο της Διεθνούς 

Υπηρεσίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας.309 

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη ημερίδα ανέδειξε μια σειρά στοιχεία. Ο λόγος 

περί «κοινωνίας των πολιτών» και Μ.Κ.Ο. εισήχθη καταρχάς από το κράτος και τις 

τοπικές αρχές.310 Μάλιστα, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του κράτους -από τον υπουργό μέχρι 

τα τοπικά στελέχη- τόνισαν ότι η «κοινωνία των πολιτών» επιβαλλόταν από τα δεδομένα 

της νέας εποχής και κυρίως από την αναγκαιότητα προσαρμογής στις ευρωπαϊκές 

                                                      

309 Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ο συγκεκριμένος γνωστός αστικός σύλλογος της Ροδόπης είχε μακρά 
ιστορία και μάλιστα σε μια έκδοσή του παρουσιαζόταν ως ένας σύλλογος με εθνική, πατριωτική και 
φιλανθρωπική δράση. Στη νέα συγκυρία, φαινόταν και πάλι να έχει προνομιακή σχέση με τον κυρίαρχο 
δημόσιο λόγο και τις αντίστοιχες δράσεις. 
310 Η εν πολλοίς κρατική παραγωγή του λόγου περί «κοινωνίας των πολιτών» φαίνεται και από το αντίστοιχο 
παράδειγμα της «διπλωματίας των πολιτών». Αντίστοιχα, ενδεικτική είναι και η συσχέτιση του λόγου περί 
«κοινωνίας των πολιτών» με την εξωτερική πολιτική του τουρκικού κράτους και τους μετασχηματισμούς στη 
στρατηγική του αναφορικά με τη μειονότητα της δυτικής Θράκης (Hersant 2009: 3 - 4, επίσης Hersant 2005). 
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προδιαγραφές, πολιτικές και χρηματοδοτήσεις. Ο λόγος περί «κοινωνίας των πολιτών» 

προέκυπτε δηλαδή μέσα από συγκεκριμένους συσχετισμούς εξουσίας. Τόσο η ισχύς 

των πολιτικών, όσο και η τεχνοκρατική αυθεντία του καθηγητή ή των στελεχών 

καθιστούσαν το λόγο περί «κοινωνίας των πολιτών» ένα λόγο εξουσίας –«από τα 

πάνω»-, έναν ηγεμονικό λόγο ρεαλισμού, στον οποίο οι σύλλογοι καλούνταν να 

προσαρμοστούν. Εξάλλου, αυτός ο νέος ρεαλισμός ήταν απόλυτα συσχετισμένος με 

την ευρύτερη πραγματικότητα των ευρωπαϊκών χρημάτων, την ηγεμονική έννοια της 

απορρόφησης, κτλ. Ταυτόχρονα, είχε γίνει σαφές ότι οι σύλλογοι καλούνταν πλέον να 

αντιληφθούν τον εαυτό τους σαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εφόσον τουλάχιστον 

ενδιαφέρονταν να ενταχθούν σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτές οι νέες συνθήκες 

επαναπροσδιόριζαν τους ανταγωνισμούς των συλλόγων για την πρόσβαση στα 

υλικά και συμβολικά κεφάλαια των τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Μάλιστα, κάποιοι σύλλογοι -οι ίδιοι που και παλιότερα είχαν τη δυνατότητα να μιλάνε, 

να ακούγονται και να χρηματοδοτούνται- φαινόταν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι 

και εξοικειωμένοι με τα νέα δεδομένα. 
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Μια σημείωση για «επιτυχημένους» και «αποτυχημένους» πολιτικούς 

Οι δύο πόλοι νοημάτων και αναπαραστάσεων στη δημόσια σφαίρα του Έβρου κατά 

την περίοδο που μελετήθηκε, αυτός της πατριωτικής «αυτονομίας»  και αυτός του 

οικονομοκεντρικού «ρεαλισμού» φαινόταν να είναι κατανοητοί ως τέτοιοι, δηλαδή ως 

ένα είδος δυϊσμού, από το σύνολο των κοινωνικών υποκειμένων στον Έβρο και τη 

Θράκη. Το κάθε «άκρο» εκπροσωπούταν από δίκτυα που έτειναν στο να 

παρουσιάζονται ως κατεξοχήν φορείς του κάθε πόλου ιδεών και αξιών, αποτελώντας, 

σχηματικά, ένα είδος «φονταμενταλιστών» της κάθε στρατηγικής, όπως σημειώνει και ο 

Ευθύμιος Παπαταξιάρχης για αυτές τις στρατηγικές στο νησιωτικό παράδειγμα μελέτης 

του (Papataxiarchis 1994). 

Πέρα ωστόσο από αυτά τα δύο σχηματικά άκρα, φάνηκε ότι ανάλογα με τις 

περιστάσεις, κάποιος μπορούσε να εργαλειοποιήσει και να επιτελέσει διαφορετικές 

πρακτικές αυτοαναπαράστασης, στο βαθμό που αυτό συνδυαζόταν με τις 

στρατηγικές και τα συμφέροντά του. Για τους περισσότερους τοπικούς φορείς 

δημοσιότητας, επρόκειτο για δύο άκρα μεταξύ των οποίων μπορούσαν ως ένα βαθμό 

να κινούνται και να εναλλάσσουν δημόσιους και ιδιωτικούς λόγους. 

Τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα εναλλασσόμενων στρατηγικών είναι οι 

πολιτικοί που συνδύαζαν έναν επίσημο δημόσιο λόγο υπέρ της ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης με έναν ιδιωτικό λόγο που αμφισβητούσε τις παραπάνω πολιτικές ή 

μάλιστα τις ερμήνευε με βάση μια απώτερη ανταγωνιστική εθνικιστική στρατηγική. Οι 

πολιτικές σταδιοδρομίες τέτοιων πολιτικών που ήξεραν -με έμμεσο ή και άμεσο τρόπο- 

να δηλώνουν προς την τοπική κοινωνία την ικανότητα εναλλαγής μεταξύ οικονομικού 

πραγματισμού και πνευματικής συνέπειας θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως 

επιτυχημένες. Μάλιστα, φαίνεται ότι για έναν τοπικό πολιτικό το να «ξέρει πότε να 

μιλήσει» και «πότε να σωπάσει» αναγνωριζόταν ως ένα είδος πολιτικής ικανότητας και 

προοπτική μακροημέρευσης. 

Αντίθετα, όπως είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο, οι ανελαστικοί «Πολυκεντρικοί» 

περιθωριοποιήθηκαν. Το ίδιο όμως συνέβη και με τους αναγνωρισμένους 

εκσυγχρονιστές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και υπέρμαχους της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

Χωρίς να ανάγεται όλη η πολιτική σταδιοδρομία κάποιου στη στάση του απέναντι στα 

ελληνοτουρκικά, καθώς παρεμβάλλονται σκάνδαλα, ιδιωτικές ρήξεις, λανθασμένες 

κινήσεις, κτλ., είναι παρόλα αυτά ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι και οι 

«φονταμενταλιστές» της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και του νεοφιλελευθερισμού 

στην πορεία των χρόνων υποβαθμίστηκαν σημαντικά. Αυτή την αίσθηση 
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περιθωριοποίησης μου είχε εκφράσει ο Λεωνίδας, που την περίοδο της συνομιλίας μας 

έθετε υποψηφιότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είχε πει, οι πρωτοπόροι της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, είχαν βιώσει ένα 

σημαντικό πολιτικό κόστος στα επόμενα χρόνια. «Κάποιοι ήταν οι πρωτοπόροι και 

αυτό το πληρώσαμε, και πολιτικά». 

Φαίνεται ότι η προσκόλλησή τους στο λόγο περί «αγοράς», «παγκοσμιοποίησης» 

και «ρεαλισμού» τους κατέτασσε σε ένα από τα δύο ανελαστικά άκρα 

«φονταμενταλισμού». Η πολύχρονη δράση τους είχε οικοδομηθεί γύρω από τις 

αναπαραστάσεις ενός εντεινόμενου οικονομοκεντρισμού, που έθετε σα στόχο να 

διαπεράσει και να υποτάξει τη σχετική αυτονομία του ανεπίσημου λόγου και τις τοπικές 

πρακτικές οικειότητας του ελληνικού εθνικισμού. Οι ίδιοι ενδεχομένως 

συνειδητοποίησαν στην πορεία των χρόνων ότι ο διπλός λόγος και η ικανότητα 

εναλλαγής, για τον οποίο κατηγορούσαν πολύ συχνά διάφορους πολιτικούς τους 

αντιπάλους, ήταν μια αποτελεσματική στρατηγική πολιτικής επιβίωσης και επιτυχίας. 
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Εικόνες και οπτικό υλικό από την επιτόπια έρευνα και την έρευνα σε γραπτές 

πηγές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος μέσα από τα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφ. Ελεύθερη Θράκη,
18/02/2004). 
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Εικόνα 2. Η προσδοκία του ελληνοτουρκικού INTERREG. Πρωτοσέλιδο (εφ. Ελεύθερη Θράκη 11/02/2004). 
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Εικόνα 3. Λεπτομέρεια από το τρίγλωσσο φυλλάδιο που μοιράστηκε από το διασυνοριακό δίκτυο ΔΗΜΟΣ στους
συμμετέχοντες στη διήμερη συνάντηση αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη
Βουλγαρία το 2005 στην Ξάνθη. 
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Εικόνα 4. Χρήμα και τόπος (εφ. Ελεύθερη Θράκη 19/05/2006). 

Εικόνα 5. Η προσμονή για το «Δ’ Κ.Π.Σ.» (εφ. Πανθρακική 01/06/2006). 
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Εικόνα 6. Το τρένο ως κυριολεκτικό αίτημα αλλά και ως μετωνυμία του εκσυγχρονισμού και της Ευρώπης σε
αφίσα της «Πολυκεντρικής Ελλάδας» (Χαραλαμπίδης 2000). 
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Εικόνες 7- 12. Πηγαδάκια, δημόσιοι λόγοι και η διαδικασία των εκλογών στη συνέλευση της Ο.Π.Ε. το 2007 
(φωτογραφίες: Δημήτρης Γκιντίδης). 
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Εικόνες 13 και 14. Η παράκαμψη της Τουρκίας στους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς της «Πολυκεντρικής
Ελλάδας» (Χαραλαμπίδης 2000). 
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Εικόνα 15. Η τεράστια σημαία που είχε αναρτηθεί σε διάφορα σημεία του Διδυμοτείχου για την επέτειο των
Ελευθερίων του 1998 (φωτογραφία: Αχιλλέας Γκιδίκας). 
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Εικόνα 16. Πηγαδάκια και συναντήσεις γνωστών έξω από το χώρο διεξαγωγής του Παγκοσμίου Συνεδρίου
Θρακών το 2009 στην Κομοτηνή (φωτογραφία: Δημήτρης Γκιντίδης). 
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Εικόνα 17. Ο κόσμος προσμένει ευλαβικά την άφιξη του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στο προαύλιο
του χώρου διεξαγωγής του Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών το 2009 στην Κομοτηνή (φωτογραφία: Δημήτρης 
Γκιντίδης).  
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Εικόνα 18. Ομιλίες στο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών το 2009 στην Κομοτηνή (φωτογραφία: Δημήτρης
Γκιντίδης). 
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Εικόνες 19 και 20. Οι τότε υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Κάρολος Παπούλιας και της Ρωσίας Αντρέϊ 
Κόζιρεφ υπογράφουν συμβολικά πάνω στον «Έβρο» μέσα στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον αγωγό
Μπουργκάζ- Αλεξανδρούπολης το 1995 στη Θεσσαλονίκη, περιστοιχιζόμενοι από παράγοντες ενεργειακών
εταιρειών (εφ. Ελευθεροτυπία 11/03/2007), ενώ κάποια χρόνια αργότερα, το 2005, οι κύριοι Καραμανλής,
Μολυβιάτης και Σιούφας συναντιούνται στον Έβρο με τους κύριους Ερντογάν και Γκιούλ με την ευκαιρία των
εγκαινίων του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου (εφ. Ελευθεροτυπία 04/07/2005). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ/ABSTRACT 

Η παρούσα μελέτη υιοθετεί τη σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας και σχετίζεται 

ιδιαίτερα με το πεδίο του «πολιτικού» και των πολιτικών δράσεων. Πρόκειται για μια 

εθνογραφική έρευνα στην περιοχή του νομού Έβρου, η οποία αναζήτησε συνομιλητές 

που δρουν και  εννοιολογούν τη δράση τους στη λεγόμενη «δημόσια σφαίρα». Η 

μελέτη εστιάζει στη σχέση του τοπικού χώρου με υπερτοπικές συνθήκες, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στις πολιτικές του ελληνικού κράτους, στις πρακτικές των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και στις εννοιολογήσεις της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». Η σχέση 

«τοπικού», «εθνικού» και «υπερεθνικού» -ή αλλιώς «παγκόσμιου»- αποκτά για τα 

κοινωνικά υποκείμενα μια ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια μιας συνοριακής περιοχής, 

όπου ο εθνικισμός και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής κατείχαν παραδοσιακά 

κυρίαρχη θέση. 

Μέσα από το παράδειγμα των τοπικών πολιτικών δράσεων φάνηκε ότι η δράση 

των κοινωνικών υποκειμένων που συμμετέχουν στην τοπική δημόσια σφαίρα 

μεταβλήθηκε και επαναπροσδιορίστηκε απέναντι στις νέες υπερτοπικές πολιτικές και 

ιδέες, αλλού μέσα από πρακτικές προσαρμογής και αλλού μέσα από πρακτικές 

αντίστασης. Η διαχείριση του «πολιτικού» στον Έβρο άλλαξε αυτά τα τελευταία 20 

χρόνια και αυτό οφειλόταν αναπόφευκτα και στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ταυτόχρονα, 

αυτές οι αλλαγές συντελούσαν στη σταδιακή διάδοση νέων ταξινομήσεων περί 

«δημόσιου» και «ιδιωτικού». Η πρακτική επικοινωνία μεταξύ «Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης», νεοφιλελευθερισμού και διασυνοριακότητας, είχε άμεσες συνέπειες για 

την άρθρωση δημόσιων δράσεων και τον επαναπροσδιορισμό της τοπικής εκφοράς 

του ελληνικού εθνικισμού. Σε όλη αυτή την περίοδο, παλιές πολιτικές ελίτ και δίκτυα 

παραμερίστηκαν, ενώ νέες ελίτ προέκυψαν και για αρκετά χρόνια κυριάρχησαν στη 

δημόσια σφαίρα. Η κατανόηση της νέας πολιτικής ορθότητας δεν περιοριζόταν μόνο 

στο στενά νοούμενο πολιτικό πεδίο αλλά επεκτεινόταν και σε άλλους τομείς της 

δημόσιας σφαίρας, όπως για παράδειγμα τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. 

Οι πολιτικές «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» εννοιολογήθηκαν κατά κύριο λόγο 

μέσα από την υλική διάστασή τους, η οποία αποτελούσε στη δεδομένη συγκυρία ένα 

σημαντικό στοιχείο αναπαραγωγής του ηγεμονικού ρόλου της «Ευρώπης», είτε μέσα 

από τις αναπαραστάσεις του «δώρου» είτε μέσα από την άμεση οικονομική εξάρτηση 

τοπικών δράσεων από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτή η επικαιροποίηση της υλικής 

διάστασης των δημόσιων δράσεων, εν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 

διασυνοριακών συνεργασιών, είχε ως αποτέλεσμα έντονους προβληματισμούς μεταξύ 

των τοπικών φορέων δημόσιων δράσεων. Η αντινομία μεταξύ υλικών συνθηκών και 
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εσωτερικής «αυτονομίας» διέτρεχε το σύνολο της δημόσιας σφαίρας και τους τρόπους 

συμβολικής συγκρότησης της δράσης του καθενός. Αυτοί οι προβληματισμοί 

συγκροτήθηκαν κατά κύριο λόγο με αφορμή τη διαχείριση της σχέσης της Ελλάδας και 

του Έβρου με την Τουρκία. 

Μέσα σε αυτό το αρκετά σύνθετο πλαίσιο, το εθνικό κράτος και ο εθνικισμός 

πρόβαλλαν καθοριστικά στη διαμεσολάβηση της «ευρωπαϊκής ηγεμονίας» και των 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδιαίτερη πρακτική σχέση των κοινωνικών 

υποκειμένων στον Έβρο με τις πολιτικές του εθνικού κράτους ανέδειξε τη ρευστή φύση 

του εθνικιστικού κανονιστικού λόγου και την ηγεμονική διαχείρισή του εκ μέρους του  

κράτους, μέσα από πολυεπίπεδες στρατηγικές διπλού λόγου, τόσο απέναντι σε εθνικά 

και τοπικά ακροατήρια, όσο και απέναντι σε υπερεθνικούς θεσμούς και συσχετισμούς 

εξουσίας εν μέσω της «παγκοσμιοποίησης» και της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης». 

 

This thesis is a work of social anthropology that focuses on the field of “politics” and 

political action. It is the outcome of an ethnographic research conducted in the 

Greek border region of Evros. The research included social agents who acted and 

conceptualized their action in the context of the “public sphere”. This thesis aims at 

exploring the relation of local social agents with supralocal conditions, such as in the 

case of the policies of the Greek State, the practice of European programs and the 

various conceptualizations of “European Integration”. The relation between “local”, 

“national” and “supranational”/“global” is as a crucial matter in this border region, 

where nationalism and foreign policy have traditionally stood as dominant points of 

references for local action and imagination. 

The example of local political action was used to show that public action 

changed and was reoriented in regards to new supranational policies and ideas, 

either through accommodation or through resistance. These changes were related to 

European policies, among other things as well. At the same time, European policies 

tended towards the promotion of a neoliberal readjustment of “private” and “public” 

boundaries. This practical intertwining between “European Integration”, neoliberalism 

and the ideas of crossborder cooperation had also immediate consequences in the 

local enactment of Greek nationalism. Throughout this whole period, old political 

elites were devaluated and weakened, while new elites were consolidated and 

dominated the public sphere. This new political correctness was not limited to the 

strict confines of the political field, but reached other public practices and 

organizations, such as local cultural associations. 
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European policies were locally conceptualized mostly in terms of materiality. 

This material dimension tended towards the reproduction of European hegemony, 

either through native representations of European funds as “gifts” or through the 

direct economic dependence of local public action on the European Union. This re-

actualization of the materiality of public action in the context of European programs 

and cross-border cooperation led to intense debates and questioning among social 

agents. The antinomy between material constraints and personal “autonomy” was 

evident in public debates as well as in private practices, thus leading to specific ways 

of symbolic construction of one’s action. These debates and questioning were 

especially relevant to the issue of Greek-Turkish relations. 

Within this complex nexus of old and new conditions, the Greek national State 

and nationalism seemed to hold a crucial position in the mediation of “European 

hegemony” and the policies of the European Union. The longstanding practical 

relation of social agents in Evros with the policies of the central State pointed to the 

plasticity of nationalist normative discourse and its hegemonic management on 

behalf of the State, through multileveled ambivalent strategies addressing national 

and local audiences, as well as supranational institutions and configurations of 

power, namely “European Integration” and “globalization”. 
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