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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

 
Τη είλαη ε αζθάιεηα; Γηαηί δηεμάγνληαη πόιεκνη; 

Σα εξσηήκαηα απηά είλαη θξίζηκα θαη δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ νκνηφκνξθα 

θαη θαζνιηθά. Σνλ ηειεπηαίν αηψλα νη ηδηφηεηεο ηεο αζθάιεηαο κεηαβιήζεθαλ, ην 

δηπνιηθφ ζχζηεκα θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ ζρεκάηηζαλ ην ζχγρξνλν 

πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο, δηεπξχλνληαο ζπλάκα θαη ηνπο ηνκείο εθαξκνζηκφηεηάο 

ηεο. Ζ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ν ζρεκαηηζκφο λέσλ θξαηψλ απφ ηα 

ζπληξίκκηα ηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ βάζεη ηνπ εζλνηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηαο. 

Μπνξεί ε ζχκπλνηα κεηαμχ δπν νκάδσλ γεληθά λα πεξηγξάθεηαη παλνκνηφηππα, 

φκσο ε ξήμε κεηαμχ ηνπο είλαη δεισηηθή ηεο ηδηνξξπζκίαο ηνπο, ηνπ θξίζηκνπ 

ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο πνπ ππξνδνηεί ην αίζζεκα αζθαιείαο. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη ε ζρέζε αζθαιείαο ηεο αιβαληθήο θαη ηεο 

ζιαβνκαθεδνληθήο ηαπηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο ηεο 

ρνιήο ηεο Κνπεγράγεο θαη ηεο δηππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

αζθάιεηαο. Ζ αλάιπζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο αζθάιεηαο, αιιά θαη 

κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εθξνέο πνπ παξάγεη ε ζπγθεθξηκέλε 

αζθαιεηνπνηεκέλε κεηνλφηεηα. Ζ πνιηηηθνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο 

επηζθξαγίδεη ηελ αζθαιεηνπνίεζε ηεο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο γηα ηε FYROM, φπνπ 

ε αιβαληθή κεηνλφηεηα θαζειψλεη ην γεληθφ αίζζεκα αζθαιείαο ηεο πιεηνλφηεηαο, 

θαη εγείξεη ηελ ερζξηθή ή επηθπιαθηηθή ηεο πξνδηάζεζε. 

ηνλ ιαβχξηλζν ηεο αλαξρίαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ν 

κίηνο ηεο Αξηάδλεο μεπιέθεηαη γηα ηηο βαιθαληθέο ζπγγέλεηεο ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο, θαη ηηο έρεη νδεγήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζληθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. Ζ απνθξπζηάιισζε θάζε εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο, σζηφζν, επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ ηνλ θαζξεπηηζκφ ηεο κε ην δηαθνξεηηθφ πάλσ ζην εχζξαπζην θάηνπηξν ηεο 

βαιθαληθήο αζθάιεηαο.  
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SUMMARY 

 

What is security?  Why are wars conducted?    

The questions above are crucial and cannot be answered uniformly and in an 

absolute way. Over the last century the properties of security have changed, the 

dipolar world system and the collapse of the communist block have shaped the 

modern content of security, expanding at the same time the areas where it is applied. 

The collapse of Yugoslavia and the formation of new counties in the vicinity was 

realised basing itself on the ethnic identity of the people in the area.  

The so called togetherness of two groups can be described generally in similar 

terms, but a rupture between them is typical of their mentalities, thosecrucial elements 

of their identity, which is caused by their sense of security. In this thesis, the sense of 

security between the Albanian and the Slavo-Macedonian identity is analysed, 

according to the theory of constructing security of the school of Copenhagen and the 

intersubjective perception of the content of security. The analysis deals with the way 

security is constructed, but also, with the social and political outflows that are 

produced from the above minority. The politicization of the ethnic identity, seals the 

security formation of the ethnic identity for F.Y.R.O.M., where the Albanian minority 

of the newly-formed post-communism F.Y.R.O.M. rivets the feeling of security of the 

majority and raises hostility.  

In the labyrinth of anarchy and insecurity of the international system, "the tread 

of Ariadne" is untangling for the fine Balkan affinities of former Yugoslavia, and it is 

leading them to the formation of their deep ethnic identities. Where, the crystallization 

of each one is achieved under the prism of diversity of each ethnic identity on the 

fragile reflector of the Balkan security. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

Ζ τοιή ηες Κοπεγτάγες 

Ζ ιεγφκελε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο αλαπηχρζεθε κέζσ ηνπ Copenhagen Peace 

Research Institute (COPRI), ην νπνίν ηδξχζεθε απφ ην θνηλνβνχιην ηεο Γαλίαο ην 

1985 θαη εδξεχεη ζηελ Κνπεγράγε. Κχξηνο ζθνπφο ίδξπζεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ ήηαλ λα 

αλαπηχμεη θαη λα εληζρχζεη ηε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα επί ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο 

Δηξήλεο. Οη θχξηνη ζεσξεηηθνί ηεο είλαη νη Barry Buzan, Ole Wæve θαη Jaap de 

Wilde. Ζ ρνιή νθείιεη ην φλνκά ηεο, σζηφζν, ζηνλ Bill McSweeney, έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θξηηηθνχο ηεο ρνιήο. Σν ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο ρνιήο ηεο 

Κνπεγράγεο ζπλδέεηαη κε ηξεηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο αζθαιείαο, ηνπο 

«Σνκείο» (Sectors), ην «χκπιεγκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αζθάιεηαο» (Regional 

Security Complex) θαη ηελ «Αζθαιεηνπνίεζε» (Securitization). 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟80, ε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζην 

πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο θαηλνχξηνπο ηνκείο εθαξκνγήο θαη εξκελείαο ηεο 

αζθάιεηαο. ε αληίζεζε κε παξαδνζηαθέο ζεσξίεο αζθαιείαο πνπ εμεηάδνπλ 

απνθιεηζηηθά ην πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο κέζα απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα θαη ην 

θξάηνο, ε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο εκπινπηίδεη ην πεξηερφκελν ηεο αηδέληαο ηεο 

αζθάιεηαο, δελ ηαπηίδεη απφιπηα ηελ αζθάιεηα κε ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα θαη 

ππεξαζπίδεηαη ηε δηεπξπκέλε αηδέληα. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεη πσο ην ζηξαηησηηθφ 

ζηνηρείν είλαη εθ θχζεσο ειιηπέο, ζηνλ βαζκφ πνπ αδπλαηεί λα ζπκπεξηιάβεη ην 

ζπλνιηθφ εχξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο αζθάιεηαο. Απφ ηε ζθνπηά ησλ 

παξαδνζηαθψλ, ε αζθάιεηα εμεηάδεηαη κνλφπιεπξα θαη κνλνδηάζηαηα, επεηδή ζέινπλ 

λα απνθχγνπλ ηελ πνιχπινθε θχζε ηεο θαη ηνλ ηδηφξξπζκν ηξφπν ιεηηνπξγηάο ηεο. 

Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη παξαδνζηαθνί εκκέλνπλ ζην ζηξαηησηηθφ 

ζηνηρείν θαη εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ κνλαδηθφ αληηθείκελν αλαθνξάο ηεο 

αζθάιεηαο ηελ θξαηηθή νληφηεηα. 

Ζ αζθάιεηα είλαη κηα νινθιεξσκέλε έλλνηα, εθ θχζεσο πνιχπιεπξε θαη 

πνιπδηάζηαηε, αιιά θαη αδηαίξεηε. Ζ αζθάιεηα δελ κπνξεί λα ηκεκαηνπνηεζεί 

ελλνηνινγηθά, σο εθ ηνχηνπ, δελ απνηειεί ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο αζθαιεηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πέληε ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζεσξεηηθή ηεο εξκελεία. Οη 

πέληε ηνκείο επηιέρζεθαλ γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη 

γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο θαη θαηαλφεζεο. Ζ νληφηεηα ηεο αζθάιεηαο είλαη αδηάζπαζηε, 
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κε απνηέιεζκα ν θάζε ηνκέαο λα ηελ εμεηάδεη απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή θαη δηάζηαζε. 

Οη ηνκείο, νη θχξηνη δξψληεο θαη ηα αληηθείκελα αλαθνξάο ηεο αζθάιεηαο είλαη 

αξσγνί ζηελ εκπέδσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο, νπφηε δελ είλαη νη 

εθπξφζσπνί ηεο αιιά νη θνξείο ηεο. 

Ζ δηεπξπκέλε αηδέληα ηεο αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο πέληε ηνκείο: ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ, ηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ πνιηηηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ ζηξαηησηηθφ 

ηνκέα. Ση άπηεηαη, σζηφζν, ηνπ ελδηαθέξνληνο θάζε ηνκέα; Πνηα είλαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κειεηά θάζε ηνκέαο θαη κε ηα νπνία αλαιχεη ην ζεσξεηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο; Ζ πξννπηηθή πνπ απνθηά ε αζθάιεηα κέζα απφ ην 

πξίζκα θάζε ηνκέα πεξηγξάθεηαη κε ελδηαθέξνληα ηξφπν απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

Κνπεγράγεο σο εμήο: 

 

Ζ πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηφζθαηξαο ζε 

πιαλεηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε εζηηαζκέλα ζεκεία πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, επεηδή απφ ηε δηαηήξεζε ηεο βηφζθαηξαο εμαξηάηαη ε χπαξμε 

θάζε αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ. Ζ ζηξαηησηηθή αζθάιεηα εζηηάδεη ζηελ ακπληηθή θαη 

επηζεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο, επηπιένλ κειεηά ηηο πξνζέζεηο θαη ηε 

ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα ησλ αληηπάισλ. Απφ ηελ άιιε, ε πνιηηηθή αζθάιεηα 

είλαη απηή πνπ κειεηά θαη εζηηάδεη ηφζν ζηνλ ηξφπν άληιεζεο ηεο λνκηκφηεηαο 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ηνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο φζν θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζηαζεξφηεηα, ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο, ζηνπο ζεζκνχο ηνπ 

θαζψο θαη ζηελ πνιηηηθή ηδενινγία πνπ θέξεη. Ζ θνηλσληθή αζθάιεηα είλαη 

απηή πνπ εξεπλά ην θαηά πφζν είλαη επλντθέο νη ζπλζήθεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

ηελ εμέιημε ηεο θνπιηνχξαο, ησλ εζίκσλ, ηεο γιψζζαο, ηεο εζλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη, ηέινο, ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Ζ νηθνλνκηθή 

αζθάιεηα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο, θαζψο θαη γηα ηε 

δπλακηθφηεηα ησλ αγνξψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ εμαζθαιίδνπλ έλα απνδεθηφ 

επίπεδν θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηζρχ ζην θξάηνπο (Buzan, Waever, Wilde 

1998:8). 

 

 

Σοκείς 

Ζ κειέηε ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο ηηο δεθαεηίεο πξηλ ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

παξαθνινπζνχζε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε πνπ εμεηάδεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα κέζα απφ ηελ νληφηεηα ηνπ θξάηνπο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ  

είλαη απφξξνηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ν νπνίνο ππαγφξεπε κηα πην ζπληεξεηηθή, 

παξαδνζηαθή αλάιπζε αζθαιείαο κέζα απφ ην ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ πξίζκα 

θαηά θχξην ιφγν. Ο Φπρξφο Πφιεκνο ραξαθηεξηδφηαλ, ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, απφ 

κηα πνιιή ιεπηή ηζνξξνπία δπλάκεσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε καδηθή 
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θαηαζηξνθή ηνπ πιαλήηε. Οη ΖΠΑ θαη ε ΔΓ δεκηνπξγψληαο θαη ιεηηνπξγψληαο 

κέζα ζε έλα θιίκα πνπ απαηηνχζε ηελ εληζρπκέλε εηνηκφηεηα ηνπο γηα έλαλ 

επεξρφκελν παγθφζκην ππξεληθφ πφιεκν, θηλήζεθαλ ηφζν νη ίδηεο φζν θαη νη 

δνξπθφξνη ηνπο ζπληεξεηηθά θαη παξαδνζηαθά. «Υξσκάηηζαλ» δειαδή ηελ αζθάιεηα 

θαηά θχξην ιφγν ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά, αθνχ πξψηα ηελ θαηάηκεζαλ 

θξαηνθεληξηθά. εκείν αλαθνξάο ηεο αζθάιεηαο ήηαλ κφλν ην θξάηνο.  

Αλ θαη ππήξρε απηή ε παξαηεηακέλα ξεπζηή θαη ιεπηψλ ηζνξξνπηψλ 

θαηάζηαζε, εμαηηίαο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, δε ζηακάηεζαλ λα αλαθχπηνπλ 

επηηαθηηθά δεηήκαηα πνπ δε ζρεηίδνληαλ άκεζα θαη ζηελά κε ηελ ζηξαηησηηθή θαη 

πνιηηηθή ζθαίξα ηεο αζθάιεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα πεξηβαιινληηθά θαη 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα, αιιά θαη δεηήκαηα ηαπηνηήησλ (π.ρ. άπαξηρατλη). Σα ζέκαηα 

απηά άξρηζαλ ζηαδηαθά λα αληηκεησπίδνληαη σο δεηήκαηα αζθαιείαο ηφζν ζηνλ 

αθαδεκατθφ ρψξν, φζν θαη ζηνλ ρψξν ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Απηή ε εμέιημε 

νινθιεξψζεθε, σζηφζν, κεηά ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 

Ζ παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο αζθάιεηαο, ε νπνία επηθεληξσλφηαλ κφλν ζην 

ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα θαη απνθιεηζηηθά κέζα απφ θξαηνθεληξηθά δίθηπα, 

θξηλφηαλ πιένλ αθαηάιιειε ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ηεο επί ησλ ηνκέσλ 

εθαξκνγήο ηεο. Ζ ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο αηδέληαο αζθαιείαο, θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, δηθαηνινγείηαη ζηνλ βαζκφ πνπ ππήξρε ε πηζαλή απεηιή 

ελφο παγθφζκηνπ ππξεληθνχ πνιέκνπ. Καηά ηηο δεθαεηίεο απηέο, ε δηεπξπκέλε 

αηδέληα θάληαδε «παξάινγε» θαη αληηκεησπηδφηαλ κε δπζαξέζθεηα ιφγσ ηεο 

νμχηεηαο ησλ ζρέζεσλ πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ δπν ππεξδπλάκεσλ θαη ηεο πηζαλήο 

έλνπιεο αλακέηξεζεο ηνπο.  

Μεηά ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ζην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

αζθάιεηαο αλαπηχρζεθε κηα ζεσξεηηθή δηαθσλία αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή θαη 

ζηε δηεπξπκέλε αληίιεςε πεξί ηεο κειέηεο ηεο αζθάιεηαο. Οη νπαδνί ηεο 

παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο επέκελαλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ αζθάιεηα κε φξνπο 

απεηιήο ή θαη ρξήζεο έλνπιεο βίαο, εμεηάδνληάο ηελ κφλν κέζα απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ 

θαθφ ηεο νληφηεηαο ηνπ θξάηνπο. Απηή ε ηνπνζέηεζε  πξνθαινχζε δπζαξέζθεηα, 

επεηδή δελ ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ άξρηδαλ ήδε λα απνθηνχλ κε αλαζηξέςηκεο 

δηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, νη παξαδνζηαθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ελαπνζέηνληαο ζην πεδίν 

ηεο αζθάιεηαο ηφζεο πνιιέο κεηαβιεηέο, ην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο γίλεηαη 

αζαθέο θαη κε παξαγσγηθφ, ιφγσ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 
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κεηαβιεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη παξαδνζηαθνί παξακέλνπλ απξφζπκνη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο λένπο ηνκείο ζηελ αηδέληα ηεο αζθάιεηαο. 

Πνιινί ζεσξεηηθνί θαη αθαδεκατθνί ππεξζεκάηηζαλ αλνηρηά ππέξ ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αζθάιεηαο, εμαηηίαο ησλ απεηιψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνπο λένπο δηεπξπκέλνπο ηνκείο. Ηζρπξφ επηρείξεκα γηα ηε δηεχξπλζε απηή 

απνηειεί ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληζηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ. Παξφια απηά, ε δηεχξπλζε ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεηαη κε 

ζθεπηηθηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν Barry Buzan, ν νπνίνο αλ θαη 

ηάζζεηαη θαηεγνξεκαηηθά ππέξ ηεο δηεχξπλζεο, δηαρσξίδεη ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα 

απφ ηνπο άιινπο (πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ), θαζψο δελ ηνπο ζεσξεί ηφζν 

ζεκαληηθνχο γηα ηνλ ζεσξεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αζθάιεηαο.   

Σν θχξην επηρείξεκα ησλ παξαδνζηαθψλ, πνπ αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

αλάγθε γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο αζθάιεηαο, ήηαλ ε 

πξνζθφιιεζή ηνπο ζηελ πνιεκηθή εηνηκφηεηα πνπ ππαγφξεπε ν Φπρξφο Πφιεκνο. 

Όκσο, φηαλ ην αλαηνιηθφ κπινθ θαηαξξέεη, ζπκπαξαζχξεη θαη ην ελδερφκελν ελφο 

παγθφζκηνπ ππξεληθνχ πνιέκνπ αλάκεζα ζηηο δπν ππεξδπλάκεηο. Αθνινπζεί κηα 

κεηαβαηηθή πεξίνδνο, φπνπ ε παξαδνζηαθή κειέηε ηεο αζθάιεηαο γηα ηε Γχζε ηίζεηαη 

ππφ ακθηζβήηεζε, φπσο θαη νη ηξαηεγηθέο πνπδέο. Οη παξαδνζηαθέο ζέζεηο ηεο 

αζθάιεηαο δέρνληαη έλα ηζρπξφ πιήγκα θαη νη λένη δηεπξπκέλνη ηνκείο 

αλαγλσξίδνληαη πιένλ αλνηρηά σο ηνκείο αζθαιείαο, αθνχ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

σο πεγή απεηιήο γηα ηελ αζθάιεηα. 

Όκσο, αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ην ζεσξεηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο, γηα ηνπο ζθιεξνππξεληθνχο παξαδνζηαθνχο, ζπλερίδεη 

λα θπξηαξρείηαη απφ ην ζηξαηησηηθφ ζηνηρείν. Απηή ε ζεψξεζε έξρεηαη ζε  αληίζεζε 

κε θάπνηνπο παξαδνζηαθνχο πνπ ζηακαηνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ αζθάιεηα 

θξαηνθεληξηθά, αλαγλσξίδνληαο θαη ζε άιιεο νληφηεηεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, 

πέξα απφ ην θξάηνο, ηελ ηδηφηεηα λα απνηεινχλ αληηθείκελν αλαθνξάο γηα ηελ 

αζθάιεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ επνρή είλαη φηη ην 1989, ην πεξηνδηθφ 

Survival ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ ηξαηεγηθψλ πνπδψλ δεκνζηεχεη ην άξζξν 

“Nonmilitary Aspects of Strategy” πνπ αλαγλσξίδεη πσο πεγή απεηιήο απνηειεί ηφζν 

ν νηθνλνκηθφο θαη πεξηβαιινληηθφο ηνκέαο φζν θαη ε κεηαλάζηεπζε θαη ε παγθφζκηα 

δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ. (Weaver 2002:12). 

Μηα άιιε παξαδνζηαθή άπνςε ππνζηεξίδεη πσο ηνλ κείδνλα ξφιν ζηελ αηδέληα 

ηεο αζθάιεηαο, έρεη ν πνιηηηθφο ηνκέαο, ν νπνίνο κπνξεί εχθνια λα ζπλδεζεί κε ηνλ 
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ζηξαηησηηθφ κέζσ ηεο θξαηνθεληξηθήο αληίιεςεο γηα ηελ αζθάιεηα, κηαο θαη έρεη 

εμαζζελήζεη ζεκαληηθά ε δηπνιηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ παξαδνζηαθή ζθέςε 

επίζεο επηζεκαίλεη πσο ν πνιηηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα απνηειεί πιένλ ηελ θχξηα πεγή 

απεηιήο θαη ρξήζεο βίαο κέζσ ηνπ ζηξαηησηηθνχ ηνκέα, αθνχ δελ ππάξρεη πιένλ ην 

ελδερφκελν ελφο ππξεληθνχ πνιέκνπ θαη αλαγλσξίδεη θαη ζε άιινπο δξψληεο ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, φπσο ηα άηνκα, ηα έζλε ή νη κεηνλφηεηεο λα νξίδνληαη σο 

αληηθείκελα αλαθνξάο γηα ηελ αζθάιεηα. Ο Stephen Walt, ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παξαδνζηαθή αηδέληα, ηζρπξίδεηαη γηα παξάδεηγκα φηη «ην θαηλφκελν ηνπ πνιέκνπ 

είλαη απηφ ην νπνίν κπνξεί λα νξηζηεί σο „ε κειέηε ηεο απεηιήο, ηεο ρξήζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο‟ θαη φηη απηνί πνπ πξνζζέηνπλ ζηε κειέηε ηεο 

αζθάιεηαο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο, θαηαζηξέθνπλ ην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελφ ηεο, θαζηζηψληαο ζρεδφλ 

αδχλαηε ηελ εχξεζε ιχζεσλ γηα ηα ζεκαληηθά απηά δεηήκαηα» (Buzan, Waever, 

Wilde 1998:3). Ο Walt, σζηφζν, δηαρσξίδεη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηνκέα, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ εληζρχεη ηελ ππεξνρή ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα.  

Ζ ζεσξεηηθή πνιππινθφηεηα ηεο δηεπξπκέλεο αηδέληαο ηεο αζθάιεηαο είλαη, 

νκνινγνπκέλσο, ην πην επάισην ζεκείν θξηηηθήο. Οη παξαδνζηαθνί επηζεκαίλνπλ φηη 

εμαηηίαο ηνπ πιήζνπο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο δηεπξπκέλεο αηδέληαο, ην ζεσξεηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο γίλεηαη αληηπαξαγσγηθφ, κε αλεπηζχκεηα θαη ζε θάπνηεο  

πεξηπηψζεηο επηθίλδπλα ζπκπεξάζκαηα, θαζηζηψληαο επί ηεο νπζίαο ηελ αζθάιεηα 

θελή πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο πάξα πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε φηη ε ρνιή 

ηεο Κνπεγράγεο αλαγλσξίδεη ηνλ θίλδπλν θαη ηε δπλακηθή πνπ εκπεξηέρεη ε ιέμε 

αζθάιεηα θαη πσο ε ρξήζε ηεο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο ζηνλ ζηξαηησηηθφ 

ηνκέα, δειαδή ζε φξνπο αλαγλψξηζεο ηεο απεηιήο θαη ηεο ρξήζεο έλνπιεο βίαο, κφλν 

ιαλζάλνληα, παξαπιαλεηηθά θαη επηθίλδπλα ζπκπεξάζκαηα εμάγεη, αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηνπο λένπο ηνκείο.  

Ζ ρνιή ηεο Κνπεγράγεο δελ πξνηείλεη σο κνλαδηθή ιχζε γηα ηε δηεπζέηεζε 

ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ θάζε ηνκέα, ηε ρξήζε κέηξσλ αζθαιείαο 

παλνκνηφηππα θαη ζπζηεκαηηθά. Αληηζέησο, πξνηείλεη ηε κε ρξήζε κέηξσλ 

αζθαιείαο σο ηελ πην αζθαιή ιχζε γηα δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, 

αθφκα θαη φηαλ ηα δεηήκαηα απηά αλήθνπλ ζην παξαδνζηαθφ ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν 

ηεο αζθάιεηαο. Ο νηθνλνκηθφο ηνκέαο είλαη έλα πάξα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα, αθνχ 

πνιινί νηθνλνκνιφγνη (βι.Kennedy1989, Glipin 1987) είλαη απηνί πνπ ηνλίδνπλ πσο 
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ηα κέηξα αζθαιείαο ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία κφλν θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.  

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο ρνιήο ηεο Κνπεγράγεο, ζην ζεσξεηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο αζθαιείαο είλαη ε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζεκείσλ εθαξκνγψλ ή, 

αιιηψο, ησλ ηνκέσλ ηεο. Ζ θαηλνηφκνο δηαθνξά ηεο ρνιήο ηεο Κνπεγράγεο είλαη ε 

έληαμε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο αζθάιεηαο, πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεηεκάησλ καδί κε ηα ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα, πνπ ήδε 

εκπεξηέρνληαλ.  

 

 

Ζ ζεωρία ηοσ ζσκπιέγκαηος ηες περηθερεηαθής αζθάιεηας 

Ζ πεξηθέξεηα είλαη έλαο απφ ηνπο πην εηδηθνχο ηχπνπο ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Ζ 

πεξηθέξεηα αλαθέξεηαη ζε κηα γεσγξαθηθή νκαδνπνίεζε θξαηψλ πνπ απνηειεί έλα 

αξθεηά ηζρπξφ ζηνηρείν ηνπ δηεζλνχο ππνζπζηήκαηνο. Ζ ζρεηηθηζηηθή θχζε ηεο 

αζθάιεηαο είλαη απηή πνπ ζπκβάιιεη ζε ηέηνηνπ είδνπο νκαδνπνηήζεηο θαη δεκηνπξγεί 

ηα ζπκπιέγκαηα αζθαιείαο, φπσο απηφ ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ θ.ά.   

πλζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ πεξηθεξεηψλ απνηειεί ε ρξήζε απεηιήο, 

ε αλαξρία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ε ηξσηφηεηα ηεο θάζε κνλάδαο. Ζ 

θάζε κνλάδα εηζρσξεί ζε πεξηθεξεηαθά ζπκπιέγκαηα κε γλψκνλα ηεο ηζηνξηθέο 

ζρέζεηο θηιίαο ή θαη ερζξφηεηαο κε ηηο άιιεο κνλάδεο θαη κε ηελ ζπλεηζθνξά κέξνπο 

ηεο ηζρχνο ηεο (Buzan, Waever, Wilde 1998:12). Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ε αιιειεμάξηεζε ηεο κηαο κνλάδαο απφ ηελ άιιε, 

σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηθήο ηεο αζθάιεηαο. Ζ αιιειεμάξηεζε απηή κπνξεί 

λα είλαη είηε αξλεηηθή, είηε ζεηηθή αιιά θαη νπδέηεξε. Καηά ζπλέπεηα, ε πεξηθέξεηα 

είλαη «έλα ζχλνιν ησλ θξαηψλ, ησλ νπνίσλ ε πιεηνλφηεηα ησλ αληηιήςεψλ ηνπο πεξί 

ηεο αζθάιεηάο ηνπο θαη ησλ ππνζέζεσλ ηνπο είλαη ηφζν αιιεινζπλδεφκελεο πνπ ηα 

εζληθά πξνβιήκαηα αζθαιείαο δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ή θαη λα επηιπζνχλ 

αηηηνινγηθά ην έλα ρσξίο ην άιιν» (Buzan, Waever, Wilde 1998:12). 

Απηφ πνπ παξνπζηάδεη αλαιπηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ε επαλεμέηαζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ζεσξίαο ηεο αζθάιεηαο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο  λέαο δηεπξπκέλεο 

αηδέληαο ηεο αζθάιεηαο. Ζ αθκή ηνπ δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αλάδεημε ηνπ 

Νενξεαιηζκνχ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ππνβάζκηζαλ ηελ 

πεξηθέξεηα σο αληηθείκελν αλάιπζεο ηεο αζθάιεηαο. Χζηφζν, κεηαςπρξνπνιεκηθά 

αλαδείρζεθαλ πνιιέο πεξηθέξεηεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςήο κίαο δεζπφδνπζαο 
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θαλνληζηηθήο δχλακεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε EU, 

ASEAN, NAFTA, South Asian Association for Regional Cooperation θ.ά.  

Ζ κειέηε ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε πεξηθέξεηα 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο θάζε πεξηθέξεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ιεηηνπξγεί ζαλ κηα κηθξνγξαθία ηνπ παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ παξαδνζηαθή 

ζθνπηά, ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ην θξάηνο πνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά φξηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ κεζαίσλα πνπ ππήξρε έληνλε 

θηλεηηθφηεηα ησλ πιεζπζκψλ. ηε ζχγρξνλε επνρή ε κε κεηαβνιή ησλ γεσγξαθηθψλ 

ζπλφξσλ ηνπ θξάηνπο ζπλέβαιε ζηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο, πνπ 

ιεηηνπξγεί κφλν κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ηνκέα. 

Καηά ζπλέπεηα, ε θιαζηθή ζεσξία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκπιέγκαηνο ηεο αζθάιεηαο, 

ζηεξίδεηαη ζηελ νληφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη αλαιχεηαη κέζα απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ θαη 

πνιηηηθφ ηνκέα. Ζ απαγθίζηξσζε απφ ην θξάηνο θαη απφ ην ζηξαηησηηθφ θαη ην 

πνιηηηθφ ζηνηρείν ηεο αζθάιεηαο έδσζε κηα λέα πξννπηηθή ζηελ αλάιπζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζπκπιεγκάησλ ηεο αζθάιεηαο, αθνχ ηνπνζέηεζε ζην πεδίν κειέηεο 

θαη άιια αληηθείκελα αλαθνξάο ηεο, φπσο ην πεξηβάιινλ, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ, αιιά θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο, γισζζηθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ κεηνλνηήησλ θαη έζημε ην ζέκα ησλ ηαπηνηήησλ. 

Όια ηα λέα αληηθείκελα ηεο αζθάιεηαο πνπ πξναλαθέξακε καδί κε ηα θιαζηθά ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ ηνκέα πξνβάιινπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζε παγθφζκην, 

πεξηθεξεηαθφ, αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν αλάιπζεο.  

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ζπκπιεγκάησλ, ηα νκνγελή θαη ηα εηεξνγελή: «Σα 

νκνγελή ζπκπιέγκαηα ελζηεξλίδνληαη ηελ θιαζηθή ππφζεζε θαη ππνζηεξίδνπλ πσο 

θάζε ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο έρεη θαη ζρεκαηίδεη ηα δηθά ηνπ εζσηεξηθά ζπκπιέγκαηα 

αζθαιείαο. Σα ζπκπιέγκαηα ηνπ θάζε ηνκέα δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα 

αιιειεπηδξάζεη ην έλα πάλσ ζην άιιν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ ηζνξξνπία 

δπλάκεσλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ ηνκέα θαη ην δήηεκα ησλ ηαπηνηήησλ ηνπ θνηλσληθνχ 

ηνκέα, ηα ζπκπιέγκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα ζπληεζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ 

ζπλδπαζηηθά. Σα εηεξνγελή ζπκπιέγκαηα δελ απνδέρνληαη ηελ θιαζζηθή ππφζεζε θαη 

άξα ππνζηεξίδνπλ πσο νη δξψληεο ηνπ ελφο ηνκέα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα 

ζπλδεζνχλ κε ηα ζπκπιέγκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε άιινπο ηνκείο» (Buzan, 

Waever, Wilde 1998:16). Ζ χπαξμε κηαο εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο κπνξεί λα γίλεη 

ζεκείν νηθνλνκηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εμαζιίσζήο ηεο απφ ηελ εδξαησκέλε 

λνκηθά θαη πνιηηηθά θπβέξλεζε. 
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Αζθαιεηοποίεζε 

Πξηλ αλαιχζνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο, είλαη ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε 

ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο. Αλνίγνληαο ην ιεμηθφ ε εηπκνινγηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο 

«αζθάιεηα» ζηα λέα ειιεληθά είλαη: ζηγνπξηά, αλππαξμία θηλδχλνπ (Γηνβάλεο 

ρρε:240-241). Όκσο, ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, φπσο καο πιεξνθνξεί ν 

Michael Dillon ζην βηβιίν ηνπ Politics of Security, «αζθάιεηα είλαη ε ζηεξεηηθή 

κνξθή ηνπ ξήκαηνο ζθάιισ, α-ζθάιεηα (a-sphaleia). θάιισ (sphallo) ζεκαίλεη 

πιαλψκαη, πξνθαιψ ηελ πηψζε, θέξλσ ηελ πηψζε, ηξηθινπνδηά θαηά ηελ πάιε, 

αλαηξέπσ, ληθψ, δηαςεχδσ, κπεξδεχσ, απνγνεηεχσ ή καηαηψλσ έλαλ ρξεζκφ, θάλσ 

θάπνηνλ ή θάηη λα ηξηθιίδεη ή λα ηαιαληεχεηαη φπσο ζην κεζχζη. Σν [sphallo] 

κεηαθξάζηεθε ζηα Λαηηληθά σο fallo-πέθησ. ηελ κνξθή ηνπ νπζηαζηηθνχ είλαη ην 

ζθάικα/ςεγάδη, ειάηησκα, ζθάικα, έλα ιάζνο βήκα ή έλα ιάζνο. Έηζη, ε ζηεξεηηθή 

κνξθή ηεο ιέμεο „αζθάιεηα‟ (asphaleia) ελλνεί ηελ απνθπγή ηνπ ειαηηψκαηνο, ηνπ 

ζθάικαηνο, ηεο απνηπρίαο ή ηνπ ιάζνπο. [Ζ αζθάιεηα] θάλεη θάηη ζηαζεξφ, επηθέξεη 

ζηαζεξφηεηα, αζθαιίδεη απφ ηνλ θίλδπλν, (θαζηζηά θάηη) αζθαιέο θαη ζηαζεξφ, 

νρπξσκέλν, εθνδηαζκέλν κε γεξά ζεκέιηα, βέβαην ή ζίγνπξν. Ζ ηδέα ηεο πάιεο (ηνπ 

πνιέκνπ) (polemos) […] είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε θαη κε ην ζθάιισ θαη κε ηελ 

αζθάιεηα, κέζα απφ ηελ ηζρπξή δεπηεξεχνπζα ζεκαζία ηεο, κε ηνλ θαιιφ, ηε ζηχζε 

θαη ηε ζεμνπαιηθή ηθαλφηεηα» (Dillon 1996:124).  

Ζ έλλνηα ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Όπσο, γίλεηαη 

γλσζηφ κέζα απφ ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, ε αζθάιεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ επηβίσζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην ππνθείκελν ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη 

ελεξγεί αλαιφγσο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηνπ. Εήηεκα δηεζλνχο 

αζθαιείαο, ινηπφλ, κπνξεί λα απνηειεί νπνηαδήπνηε ππαξμηαθή απεηιή πνπ 

απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, φπσο ην θξάηνο, ηελ θπβέξλεζε, ηελ 

επηθξάηεηα, αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Ζ ππαξμηαθή απεηιή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο αζθάιεηαο θαη ε έθηαθηε θαηάζηαζε γηα ηελ επηβίσζή ηνπ είλαη πνπ 

δηθαηνινγνχλ θαη ίζσο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θαη λα επηβάινπλ ηε ιήςε έθηαθηψλ 

κέηξσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλαγσγή 

ελφο δεηήκαηνο ζε δήηεκα αζθαιείαο γηα ην δηεζλέο ζχζηεκα, λνκηκνπνηεί ηελ 

παξαβίαζε λφκσλ θαη θαλφλσλ θαη επηηξέπεη ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ θαη ηε ρξήζε 

βίαο πνπ εμαζθαιίδεη, φκσο, ελ θαηαθιείδη ηελ επηβίσζε ηνπο αληηθεηκέλνπ ηεο 

αζθάιεηαο. 
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Ζ ππαξμηαθή απεηιή θαη ε έθηαθηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ην 

αληηθείκελν ηεο αζθάιεηαο είλαη νη γλψκνλεο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αζθαιεηνπνίεζε 

ελφο δεηήκαηνο. Παξάιιεια, ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην κέζν πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ 

ηεο θαζεκεξηλήο πνιηηηθήο δσήο, απιά πνιηηηθνπνηνχληαη. Πνιηηηθνπνίεζε είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ελφο δεηήκαηνο ή κηαο απεηιήο κε ηνπο ήδε ζεζκνπνηεκέλνπο λφκνπο 

θαη θαλνληζηηθά κέηξα ρσξίο ηε ιήςε έθηαθησλ θαη ηελ αλαγσγή ηνπ δεηήκαηνο ζε 

δήηεκα αζθαιείαο, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη θαη ε επηβίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

αζθάιεηαο (Peoples, Vanghan-Williams 2010:76). Δπίζεο, ε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο αζθάιεηαο είλαη απηή πνπ ππαγνξεχεη ηφζν ηα απιά θαλνληζηηθά κέηξα φζν θαη 

ηα έθηαθηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζή ηνπ. ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ην θχξην 

αληηθείκελν ηεο αζθάιεηαο είλαη ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Ζ ηδηαίηεξε θχζε ηεο 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εμέιημήο ηεο ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ, είλαη ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηαο, 

δειαδή ηνπ ζπιινγηθνχ «εκείο» (π.ρ. κηαο εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο) θαη ηνπ πψο κπνξεί 

απηφ λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε γιψζζα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα κηαο νκάδαο, αιιά θαη 

λα δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε θάπνηα άιιε εζλνηηθή νκάδα. Ζ επηβίσζε 

νπνηαζδήπνηε ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

δηαηεξείηαη θαη λα αλαπαξάγεηαη ειεχζεξα ρσξίο λα αζθαιεηνπνηείηαη (Buzan, 

Waever, Wilde 1998:23). 

Καηά ζπλέπεηα, αζθαιεηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα δήηεκα 

αλάγεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη σο δήηεκα αζθαιείαο θαη απαηηεί ηε ιήςε εθηάθησλ 

κέηξσλ πέξα απφ ηα ζπλεζηζκέλα ηεο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθήο εκβέιεηαο θαη 

λνκηκφηεηαο. Ζ αζθαιεηνπνίεζε επηβάιιεη ηελ μερσξηζηή κεηαρείξηζε ησλ 

δεηεκάησλ, σο δεηεκάησλ αζθαιείαο, άξα επηβίσζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αζθαιεηνπνίεζεο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα γηα ηε ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ εθηφο ησλ 

πιαηζίσλ ηεο θαζηεξσκέλεο ηππηθήο πνιηηηθήο δηθαηνδνζίαο, απνηειψληαο «ηελ 

αθξαία εθδνρή ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ελφο δεηήκαηνο» (Buzan, Waever, Wilde 

1998:23). Ο Buzan θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εμήγεζαλ ηε ζρέζε απηή κε ηε ζεσξία ηνπ 

πξίζκαηνο (Peoples, Vanghan-Williams 2010:77) πνπ αλαπηχζζεηαη ζρεκαηηθά σο 

εμήο: 

 

 

Με Πνιηηηθνπνηεκέλα 

Εεηήκαηα 

 Πνιηηηθνπνηεκέλα 

Εεηήκαηα 

 Αζθαιεηοποηεκέλα 

Εεηήκαηα 
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Κάζε δήηεκα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε απηφ ην πξίκα. Σα κε 

πνιηηηθνπνηεκέλα δεηήκαηα είλαη απηά πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ελδηαθέξνλ ηνπ 

δεκφζηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη δελ απαηηνχλ θξαηηθέο απνθάζεηο γηα λα επηιπζνχλ. 

Σα δεηήκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηνπ πξίζκαηνο, ζην πνιηηηθνπνηεκέλν 

ζεκείν ηνπ, είλαη απηά πνπ απαζρνινχλ ηνλ δεκφζην δηάινγν θαη ε επίιπζή ηνπο 

πξνέξρεηαη κέζα απφ ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ θξαηηθψλ απνθάζεσλ. ην δεμηφ 

άθξν ηνπ πξίζκαηνο, ηνπνζεηνχληαη ηα αζθαιεηνπνηεκέλα δεηήκαηα, ζηα νπνία 

εκπεξηέρεηαη ην ζηνηρείν ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο θαη γηα ηελ επίιπζή ηνπο απαηηείηαη 

ε ιήςε εθηάθησλ θαη εηδηθψλ κέηξσλ εθηφο ησλ θαζηεξσκέλσλ νξίσλ ηεο ηππηθήο 

πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην θάζε δήηεκα πάλσ ζην πξίζκα εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ελίνηε ηφπν θαη ρξφλν. Όζνλ αθνξά ηνλ ηφπν, γηα παξάδεηγκα, ην Παθηζηάλ έρεη 

αζθαιεηνπνηήζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία, ζε αληίζεζε κε ηελ 

γεηηνληθή ηνπ Ηλδία, φπνπ αλαγλσξίδεηαη απφιπηε αλεμηζξεζθία, νπφηε ε ζξεζθεία 

απνηειεί έλα κε πνιηηηθνπνηεκέλν δήηεκα γηα ηελ ηειεπηαία. Άιιν έλα παξάδεηγκα 

ζπληζηά ην δήηεκα ησλ εζλνηηθψλ ηαπηνηήησλ ζηα Βαιθάληα, νη νπνίεο παξακέλνπλ 

αζθαιεηνπνηεκέλεο ζε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα 

γίλνπλ αηηία εζλνθάζαξζεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 (πξψελ Γηνπγθνζιαβία). 

Αληηζέησο, ζε ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο, νη εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ 

απαξηίδνπλ ην πιεζπζκφ ηνπο δελ ζπληζηνχλ αληηθείκελν αζθαιεηνπνίεζεο. Όζνλ 

αθνξά ηνλ ρξφλν, έλα θαιφ παξάδεηγκα απν-αζθαιεηνπνίεζεο θαη πνιηηηθνπνίεζεο 

απνηειεί ε ίδξπζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (WTO) ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80 γηα ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ θαη ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ εκπνξηθή δηαδηθαζία ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ 

φηαλ ε δηεζλήο κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ παξέκελε θαηά πεξίπησζε έλα 

αζθαιεηνπνηεκέλν δήηεκα. (βι. Screpanti, Zamagni 2002:48-51) 

Σν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην πξίζκα ην θάζε δήηεκα αζθαιείαο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αιιά αθφκε πην ζεκαληηθή είλαη ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηιεγεί, ελίνηε ζησπεξά ή αζπλαίζζεηα, ην αληίζηνηρν ζεκείν. 

Ζ αλαγσγή ελφο δεηήκαηνο ζε δήηεκα αζθαιείαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε 

κε άιια είλαη απηφ πνπ ηνπ πξνζδίδεη ηε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα. Δθφζνλ ην δήηεκα 

ζεσξείηαη φηη ρξήδεη άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα εάλ πξνζηεζεί ζε απηφ θαη 

ην ζηνηρείν ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο, ηφηε ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα επηιπζεί άκεζα, 
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αθφκε θαη αλ επηβάιιεηαη λα παξζνχλ κέηξα πνπ αληηβαίλνπλ ζε δεκνθξαηηθέο 

θαηαβνιέο, ζηελ ηππηθή θαη ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή πξαθηηθή ή λνκηκφηεηα. (βι. 

Μαθηαβέιιη 2012:40). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δίδεηαη ζηνλ αζθαιεηνπνηεηηθφ δξψληα ην 

λνκηκνπνηεκέλν δηθαίσκα λα παξαβηάδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηε λνκηκφηεηα ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ λφκσλ πνπ ηέζεθαλ πξνγελέζηεξα ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα κέζσ ηνπ αζθαιεηνπνηεηηθνχ δξψληα 

δέρεηαη λα ζπζηάζεη κέξνο ησλ θεθηεκέλσλ ηνπ (δηθαησκάησλ, λφκσλ, θαλφλσλ θαη 

ειεπζεξηψλ) θαζψο θαη ηελ ηζνξξνπία ηεο ηζρχνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ, πξνθεηκέλνπ 

λα αηζζάλεηαη αζθαιέο. Απφ ηελ άιιε, ν αζθαιεηνπνηεηηθφο δξψληαο ιεηηνπξγεί κε 

ηηο δηθέο ηνπ απηνπξνζδηφξηζηεο αληηιήςεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη κε ηα θξηηήξηα πνπ 

πξέπεη λα ηε δηέπνπλ θαη‟ απηφλ. Ο αζθαιεηνπνηεηηθφο δξψληαο δηεμάγεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο, αλαδεηθλχνληαο ην απεηινχκελν αληηθείκελν ηεο 

αζθάιεηαο. πλεπψο, ε αζθαιεηνπνίεζε βαζίδεηαη ζηελ δηππνθεηκεληθή αληίιεςε 

πνπ έρεη απηφο γηα ηελ αζθάιεηα θαη, θαη‟ επέθηαζε, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο νξίδεη 

ην πεξηερφκελφ ηεο ζε θάζε πεξίπησζε. Σν ζηνηρείν απηφ ππνγξακκίδεη πσο ε 

αζθάιεηα δελ κπνξεί λα νξηζηεί θαη λα αμηνινγεζεί κε αληηθεηκεληθά νηθνλνκεηξηθά 

θξηηήξηα, αθνχ ζπληζηά κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή. Ζ αζθαιεηνπνίεζε δελ είλαη κηα 

κεραληζηηθή δηαδηθαζία, αιιά κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή. Ζ δηππνθεηκεληθή αληίιεςε 

ηνπ αζθαιεηνπνηεηηθνχ δξψληνο γηα ηελ αζθάιεηα ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ 

αιιεινζπζρέηηζε, αιιά θπξίσο απφ ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ δξψληνο κε ην δηεζλέο 

ζχζηεκα. Σν ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζθαιεηνπνηεηηθνχ δξψληνο 

απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αζθάιεηαο, έηζη φπσο απηφ νξίδεηαη απφ 

ην δηεζλέο ζχζηεκα. 

Ζ αζθαιεηνπνίεζε ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: ε πξψηε 

πεξηιακβάλεη ηελ επηζήκαλζε ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο, ε δεχηεξε ηελ 

δξακαηνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπ σο δήηεκα έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ ρξήδεη άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ε ηξίηε ηελ παξαβίαζε ησλ ηππηθψλ θαλφλσλ 

ηεο θαζεκεξηλήο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο πάλσ ζηηο ζρέζεηο ηεο 

ίδηαο ηεο κνλάδαο. Χζηφζν, ην θχξην ζηνηρείν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηεο αζθαιεηνπνίεζεο δελ είλαη άιιν απφ ηελ απνδνρή (πνπ κπνξεί λα 

είλαη πξντφλ ζπλαίλεζεο, αιιά θαη εμαλαγθαζκνχ ζε έλα θπληθφ θαη νινθιεξσηηθφ 

θαζεζηψο) ηνπ θνηλνχ φηη ζπληξέρεη ηφζν ε ζπλζήθε ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο φζν θαη 

ε έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ απηή ππαγνξεχεη. Υσξίο ηελ απνδνρή απφ ην θνηλφ 

ππάξρεη κφλν αζθαιεηνπνηεηηθή θίλεζε θαη φρη νινθιεξσκέλε αζθαιεηνπνίεζε.  
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Ζ θνξσλίδα, φκσο, ηεο αζθαιεηνπνίεζεο, απηή πνπ ηελ επηζθξαγίδεη, είλαη ε 

λνκηκνπνίεζε. Ζ λνκηκνπνίεζε δίλεη ην λφκηκν, πιένλ, δηθαίσκα ζηνλ έθηαθην λφκν 

ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ηππηθψλ κέηξσλ θαη θαλφλσλ. Ζ εθκαίεπζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

γίλεηαη απφ ηνλ  αζθαιεηνπνηεηηθφ δξψληα, ν νπνίνο ζπλδηαιέγεηαη κε ην θνηλφ εληφο 

ηεο κνλάδαο, ηελ αζθαιεηνπνηεηηθή δξάζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν 

αζθαιεηνπνηεηηθφο δξψληαο παξνπζηάδεη θαη αλαδεηθλχεη (speech act) ηελ απεηιή σο 

κε αλαζηξέςηκε θαη θξίζηκε γηα ηελ επηβίσζε ηεο κνλάδαο, πνπ αλ αιιεγνξήζεη θαη 

δελ ηελ αληηκεησπίζεη άκεζα, ζα απνβεί κνηξαία γηα ηελ χπαξμή ηεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν λνκηκνπνηεί ην δηθαίσκά ηνπ λα παξαβηάδεη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη 

θαλφλεο. Ο θφβνο ηεο επηβίσζεο θαη ε εζειεκέλε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ απφ ην 

θνηλφ ζπληζηά ηελ αζθαιεηνπνηεηηθή δξάζε. Ο αζθαιεηνπνηεηηθφο δξψλ 

δηαπξαγκαηεχεηαη κε ην θνηλφ ηελ αζθαιεηνπνηεηηθή δξάζε. Σε κέγηζηε αμία γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ έρεη ε θαηαζθεπή ηεο αζθάιεηαο 

(speech act). Ζ θαηαζθεπή νξίδεη ηελ απεηιή σο ηέηνηα θαη πεξηγξάθεη ην 

πεξηερφκελν ηεο, ελψ ζπγρξφλσο ππαγνξεχεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη 

ζπιινγηθά ε κνλάδα λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ ηελ απεηιή. 

Πνιιέο θνξέο, ε ηαθηηθή ηεο αζθαιεηνπνίεζεο κεζνδεχεηαη απφ ηελ άξρνπζα 

ηάμε γηα δηθνχο ηεο ηδηνηειείο θαη εζσηεξηθνχο ζθνπνχο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

εμνπζηαζηηθέο δπλάκεηο δξακαηνπνηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο σο έθηαθηεο, 

θαηαδεηθλχνληαο κηα ππαξμηαθή απεηιή. (Πιάησλ 1991:25). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

απνθηνχλ ην δηθαίσκα λα ρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο κε ιηγφηεξν δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη  πεξηνξηζκνχο. Μηα ηέηνηα πξαθηηθή, θπζηθά, είλαη ζηξεβιή. Ζ 

πνιηηηθή αζθαιείαο ζεσξείηαη απνηπρεκέλε, αλ ζα πξέπεη λα θαηαθχγεη ζηελ 

ζθελνζεζία ζηξεβιψλ θαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηεο δνζεί ην δηθαίσκα λα 

παξαβηάδεη άξδελ ηνπο ηππηθνχο λφκνπο θαη θαλφλεο, επηθπξψλνληαο, θαηά ην 

ζπκθέξνλ ηεο ηνπο δηθνχο ηεο εηδηθνχο λφκνπο. ε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, ε αζθάιεηα 

ιακβάλεη «αξλεηηθή» κνξθή. Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε παξακέλεη «πάληνηε 

πνιηηηθή επηινγή ην λα αζθαιεηνπνηήζεηο ή θαη λα δερηείο ηελ αζθαιεηνπνίεζε» 

(Buzan, Waever, Wilde 1998:12).  

 

 

Λεθηηθή δράζε 

Ζ ιεθηηθή απνηχπσζε ηεο αζθαιεηνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαιείηαη ιεθηηθή δξάζε 

(speech act) ζηε γισζζνινγηθή ζεσξία. Ζ ιεθηηθή δξάζε έρεη κεγάιε αλαιπηηθή 
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ζεκαζία, επεηδή αλαιχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνληαη νη ππαξμηαθέο 

απεηιέο κέζσ ηνπ ιφγνπ, κέζσ ηεο εθθνξάο ιέμεσλ, αιιά θαη κέζσ ηεο κεηαθνξηθήο 

ππεξαμίαο πνπ απηέο θέξνπλ, ρσξίο απαξαηηήησο λα γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

θπξηνιεθηηθή ρξήζε ηεο ιέμεο (π.ρ. αζθάιεηα, απεηιή, επηβίσζε). Ζ ππαξμηαθή 

απεηιή κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ρσξίο ηελ εθθνξά ησλ ιέμεσλ «απεηιή» ή 

«αζθάιεηα», αιιά ππνδειψλνληάο ηε κε γισζζηθά ζρήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

φηαλ αλαθέξνπκε θάπνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο είλαη ζαλ λα δξνχκε ηαπηφρξνλα, λα 

πξάηηνπκε, λα δίλνπκε κηα ππφζρεζε, θαη σο εθ ηνχηνπ νη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε απνθηνχλ θνηλσληθή δξάζε. Ζ θνηλσληθή δξάζε έρεη ραξαθηεξηζηεί 

απφ ηνλ Judith Butler σο «θνηλσληθή καγεία» (Peoples, Vanghan-Williams 2010:77). 

Έλα αξθεηά θαιφ παξάδεηγκα γηα ηε κεηαθνξηθή ππεξαμία ησλ ιέμεσλ απνηειεί ε 

εθθνξά ηεο ιέμεο «άκπλα». Ζ ιέμε απηή ζπλεηξκηθά θαη αζπλείδεηα πξνδηαζέηεη θαη 

γελλά ην ζπλαίζζεκα φηη απεηινχκαζηε, φηη βξηζθφκαζηε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη φηη κε θάπνηνλ ηξφπν ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζνπκε ζηελ απεηιή. Ζ 

πξνθνξά θαη κφλν ηεο ιέμεο «άκπλα» ζπλεπάγεηαη γηα καο «απεηιή» θαη «έθηαθηε 

θαηάζηαζε». 

Με ηελ άκεζε επηζηξάηεπζε θάπνησλ ιέμεσλ αιιά θαη ηεο κεηαθνξηθήο ηνπο 

ππεξαμίαο θαηαζθεπάδεηαη ε ππαξμηαθή απεηιή. Απηή πεξηγξάθεη θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ απαηηνχλ ηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ, ηελ παξαβίαζε ησλ 

θαλφλσλ θαη ηελ ππνηίκεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θακθζεί άκεζα ε ππαξμηαθή απεηιή. Όιεο απηέο νη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο πνπ 

παξάγεη ε θαηαζθεπή ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο απφ ηε ιεθηηθή δξάζε ζπκβαίλνπλ 

εμαηηίαο ηεο απνδνρήο ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο σο ηέηνηαο απφ ην ζχλνιν ηνπ θνηλνχ. 

Σν θνηλφ, αθνχ έρεη εθηεζεί ζηε ιεθηηθή δξάζε αλαγάγεη έλα δήηεκα ζε δήηεκα 

αζθαιείαο, επεηδή «πηζηεχεη» ζηελ νληφηεηα ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο. Ζ ιεθηηθή 

δξάζε κπνξεί λα εθθξάδεηαη ηφζν κε ηελ άκεζε εθθνξά ηεο ιέμεο «ππαξμηαθή 

απεηιή», «αζθάιεηα», «επηβίσζε» φζν θαη κε ηε κεηαθνξηθή ηνπο ππεξαμία. 

Θα πξέπεη, φκσο, λα ηνλίζνπκε πσο ε αζθαιεηνπνίεζε ελφο ζέκαηνο δελ είλαη 

κηα νκνηφκνξθε θαη επηηπρεκέλα επαλαιακβαλφκελε πξαθηηθή. Ζ πξαθηηθή απηή 

δηαθέξεη απφ ζέκα ζε ζέκα θαη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν 

θαηαζθεπάδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο απφ ηνλ νκηιεηή, ηνλ 

αζθαιεηνπνηεηηθφ δξψληα. Ζ πξαθηηθή ηεο αζθαιεηνπνίεζεο πνπ απνπεηξάηαη λα 

εθαξκφζεη ν νκηιεηήο κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή απφ ην θνηλφ θάπνηεο θνξέο, αιιά 

φρη πάληα, αθφκε θη φηαλ ν νκηιεηήο έρεη ηελ ηζρχ λα θαζνξίδεη ην ηη είλαη αζθάιεηα. 
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Οη νκηιεηέο πνπ δελ είλαη ηφζν ηζρπξνί ζεζκηθά, αιιά πξνζθέξνπλ σζηφζν κηα 

πξννπηηθή ηεο αζθάιεηαο ζην θνηλφ, δελ κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ σο αλίθαλνη λα 

θαηαζθεπάζνπλ ππαξμηαθή απεηιή, επεηδή ε ίδηα ε αζθάιεηα είλαη κηα ζεσξεηηθή 

θαηαζθεπή. Χο εθ ηνχηνπ, ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή δνκή ηεο αζθάιεηαο κπνξεί λα 

δνκεζεί θαη λα απνδνκεζεί, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νκηιεηή. 

Χζηφζν, αληηθείκελν κειέηεο δελ είλαη ν νκηιεηήο, αιιά ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο 

αζθαιεηνπνίεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή δπλακηθή πνπ παξνπζηάδνπλ νη έλλνηεο θαη νη ηδέεο, φπσο αζθάιεηα, 

απεηιή, άκπλα θαη έθηαθηε θαηάζηαζε, γηα ην θνηλφ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αζθαιεηνπνίεζε είλαη κηα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή πνπ 

δελ ζεκειηψλεηαη ζε αληηθεηκεληθέο θαη πξαγκαηηθέο βάζεηο, αιιά εθπνλείηαη κέζα 

απφ ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο καο πεξηγξάθεη πνηεο 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη επλντθέο ζπλζήθεο (facilitating conditions), ππφ ηηο νπνίεο ε 

ιεθηηθή δξάζε ηεο αζθάιεηαο ζεσξείηαη επηηπρεκέλε. Οη επλντθέο ζπλζήθεο γηα κηα 

επηηπρεκέλε ιεθηηθή δξάζε ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: α) ηηο εζσηεξηθέο, 

γισζζηθέο-γξακκαηηθέο ζπλζήθεο θαη β) ηηο εμσηεξηθέο, θνηλσληθέο-ζπλεθηηθέο 

ζπλζήθεο (Buzan, Waever, Wilde 1998:32-33).  

Καηά ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ηεο ιεθηηθήο δξάζεο, ζπνπδαίν ξφιν 

δηαδξακαηίδεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αζθάιεηαο ην γξακκαηηθφ θαη γισζζηθφ 

πεξηερφκελν. Ζ εζσηεξηθή ζπλζήθε πξνυπνζέηεη ηελ δεκηνπξγία πινθήο αζθαιείαο 

απφ ηνλ νκηιεηή, κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο, πνπ αλ 

δελ επηιπζεί άκεζα κε ηα απαηηνχκελα εηδηθά κέηξα ζα απνβεί αλαπφθεπθηα κνηξαία. 

Δπηπιένλ, ε ιεθηηθή δξάζε πξέπεη λα δηακνξθψλεη ηε γξακκαηηθή ηεο πινθή 

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα. Όηαλ αζθαιεηνπνηείηαη ν πεξηβαιινληηθφο ηνκέαο, αλαθέξεηαη 

ην ζηνηρείν ηεο πιαλεηηθήο βησζηκφηεηαο, ελψ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα αλαθέξεηαη ε 

ζπιινγηθή εζλνηηθή ηαπηφηεηα.  

Οη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζην 

θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ θαηέρεη ν αζθαιεηνπνηεηηθφο δξψλ επί ηνπ θνηλνχ, ν νπνίνο 

ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζέζε εμνπζίαο εληφο ηεο κνλάδαο, ρσξίο απαξαίηεηα λα 

εθπξνζσπεί θαη ηελ επίζεκε εμνπζηαζηηθή αξρή, αιιά λα βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε 

ζέζε ψζηε λα κπνξεί λα ζέηεη εχζηνρνπο θνηλσληθνχο ηζρπξηζκνχο πνπ κπνξνχλ λα 

πείζνπλ ην θνηλφ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο απεηιέο, ζε αληηθεηκεληθά 

γεγνλφηα θαη αλαπφδξαζηα ηζηνξηθά απνηειέζκαηα φπσο νη καδηθέο παξαβηάζεηο ηνπ 

ελαέξηνπ ρψξνπ, ε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε, νη ηζηνξηθέο κλήκεο ερζξφηεηαο ιφγσ 
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πνιέκνπ, ε εμαγσγή θαη ε επηβνιή θπξίαξρσλ πνιηηηζηηθψλ πξνηχπσλ σο απνδεθηά 

θαη πξέπνληα. Οη αληηθεηκεληθέο απηέο ζπλζήθεο δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο, λα 

αζθαιεηνπνηήζνπλ κηα θαηάζηαζε, αιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα 

εκπνδίζνπλ ή θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αζθαιεηνπνίεζε (Buzan, Waever, Wilde 

1998:32-33). 

Όπσο, φκσο, ζρνιηάδεη ν Michael Williams, ζπνπδαίν ξφιν καδί κε ηηο επλντθέο 

ζπλζήθεο ηεο ιεθηηθήο δξάζεο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, παίδνπλ θαη ηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο, ηδίσο ηα ηειενπηηθά, ζηε δηαδηθαζία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο. (βι 

Williams 2003:525). Ζ εηθφλα πνπ εθπέκπεηαη ζηνπο ηειενπηηθνχο δέθηεο 

δηαδξακαηίδεη πνιχ ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ 

πνπ ζρεκαηίδνπκε γηα ηελ αζθάιεηα. Ζ ηειενπηηθή εηθφλα είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ 

κέζν πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζχγρξνλε επνρή επηζηξαηεχεηαη ζηε δηεμαγσγή 

ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αζθαιείαο. Ενχκε ζηελ επνρή ησλ εηθφλσλ. Ζ 

ηειενπηηθή θάιπςε ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηα κέζα απνηειεί έλα θαζεκεξηλφ 

γεγνλφο, αιιά θαη έλα θεληξηθφ ζεκείν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ησλ ζρέζεσλ 

ηεο αζθάιεηαο. ηε δηαδηθαζία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο, εθηφο απφ ηε ξεηνξηθή πνπ 

κπνξεί λα αζθεζεί κε ηα γισζζηθά θαη ηα γξακκαηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ν νκηιεηήο, 

ηεξάζηηα ζεκαζία έρεη θαη ε ηειενπηηθή εηθφλα πνπ επηζηξαηεχεη. Οη ηειενπηηθνί 

δέθηεο κεηαδίδνπλ βηβιηθέο εηθφλεο πνπ κφλν φζνη βξίζθνληαη ζην πεδίν ηεο κάρεο 

κπνξνχλ λα δνπλ, ζε αληίζεζε κε ην ηειενπηηθφ θνηλφ πνπ έγηλε απηφπηεο κάξηπξαο 

ηφζν ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, φζν θαη ηνπ Κνζζφβνπ, ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, 

αιιά θαη ησλ ελαέξησλ επηζέζεσλ ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ. Ζ 

αλακεηάδνζε απηψλ ησλ εηθφλσλ, είηε ην έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη είηε φρη, έρεη 

ζπκβάιεη ζηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπκε θαη αληηιακβαλφκαζηε ην πεξηερφκελν ηεο 

αζθάιεηαο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ηειενπηηθνχ θαθνχ θαη ηε ζθελνζεηηθή καηηά ηνπ 

αζθαιεηνπνηεηηθνχ δξψληνο. 

πλνςίδνληαο, ε αζθαιεηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ιεθηηθή 

δξάζε. Ζ ηειεπηαία κέζσ ηνπ αζθαιεηνπνηεηηθνχ δξψληνο πνπ νξίδεη ην πεξηερφκελν 

ηεο αζθάιεηαο, είηε απηφο εθπξνζσπεί ηελ εμνπζηνδνηεκέλε πνιηηηθή αξρή είηε φρη, 

ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ψζηε λα κπνξεί λα εθθέξεη δηαθξηηνχο 

θαη θνηλσληθά απνδεθηνχο ηζρπξηζκνχο πνπ ζπγθξνηνχλ ππαξμηαθή απεηιή γηα ην 

θνηλφ. Ζ ππαξμηαθή απεηιή κπνξεί λα δνκεζεί θαη κέζα απφ ηε κεηάδνζε ηεο 

ηειενπηηθήο εηθφλαο. Ζ έθηαθηε θαηάζηαζε είλαη πξντφλ ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο πνπ 

ηέζεθε απφ ηνλ αζθαιεηνπνηεηηθφ δξψληα. Σν θνηλφ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη 
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ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε θαη ηελ ππαξμηαθή απεηιή φζν πην απνηειεζκαηηθά γίλεηαη, 

λνκηκνπνηεί ηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ, ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηε ιήςε εθηάθησλ εηδηθψλ κέηξσλ θαη λφκσλ 

εθηφο ηεο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ νινθιήξσζε ηεο αζθαιεηνπνίεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ ην θνηλφ λνκηκνπνηεί ηελ αζθαιεηνπνηεηηθή θίλεζε πνπ 

ηέζεθε απφ ηνλ νκηιεηή. Οη αζθαιεηνπνηεηηθέο θηλήζεηο δελ θαζίζηαληαη πάληα 

απνδεθηέο θαη λνκηκνπνηεκέλεο απφ θαη γηα ην θνηλφ. Ζ επηηπρεκέλε έθθαλζε ηεο 

αζθαιεηνπνίεζεο εκπεξηέρεη ηελ ελαιιαγή ηνπ θνηλνχ απφ παζεηηθφ ζε ελεξγεηηθφ 

παξάγνληα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην θνηλφ απνθνξηίδεηαη απφ ηελ παζεηηθή 

ππνρξέσζε λα λνκηκνπνηεί ή φρη ηελ αζθαιεηνπνηεηηθή θίλεζε, θαη επηθνξηίδεηαη κε 

ηελ ελεξγεηηθή απαίηεζε λα ζεζπηζηνχλ εηδηθνί έθηαθηνη λφκνη θαη λα ιεθζνχλ 

έθηαθηα κέηξα, αθφκε θαη αλ παξαβηάδνληαη νη δεκνθξαηηθέο ηνπ αξρέο θαη 

ειεπζεξίεο, πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλεηαη αζθαιέο. Καηά ζπλέπεηα, ε απφιπηα 

επηηπρεκέλε αζθαιεηνπνίεζε είλαη απηή πνπ απαηηείηαη απφ ην ίδην ην θνηλφ.  

Άκεζε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ε αζθαιεηνπνίεζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα δνκεζεί πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο, αιιά θαη λα 

απνδνκεζεί απφ ηνλ αζθαιεηνπνηεηηθφ δξψληα. Ζ απνδφκεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αζθαιεηνπνίεζεο θαιείηαη απν-αζθαιεηνπνίεζε. 

 

 

 

 

Απο-αζθαιεηοποίεζε 

Ζ αζθαιεηνπνίεζε θαη ε απν-αζθαιεηνπνίεζε απνηεινχλ ε κηα ηελ αληίξξνπε 

θίλεζε ηεο άιιεο. Αλ ε αζθαιεηνπνίεζε ζπληζηά ηελ αλαγσγή ελφο δεηήκαηνο ζε 

δήηεκα αζθαιείαο, ε απν-αζθαιεηνπνίεζε ιεηηνπξγεί κε ηελ αθξηβψο αληίζεηε 

ινγηθή. Ζ απν-αζθαιεηνπνίεζε είλαη «ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνθιηκαθψλεηαη 

έλα δήηεκα απφ δήηεκα αζθαιείαο, κεηαηξέπεηαη ζε δήηεκα ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο ηππηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο» (Peoples, Vanghan-

Williams 2010:83). πλεπψο, έλα δήηεκα πνπ έρεη απν-αζθαιεηνπνηεζεί, πιένλ 

αληηκεησπίδεηαη κε ηνπο ηππηθνχο θαη ζεζκηθνχο λφκνπο ηεο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθήο 

πξαθηηθήο, ρσξίο έθηαθηα εηδηθά κέηξα θαη ζηαζκά. Καιφ ζα ήηαλ λα αλαηξέμνπκε 

ζηε ζεσξία ηνπ πξίζκαηνο θαη λα δείμνπκε έηζη ηελ αληίξξνπε δπλακηθή ηεο απν-

αζθαιεηνπνίεζεο (Peoples, Vanghan-Williams 2010:83). 
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αζθαιεηοποηεκέλα 

δεηήκαηα 

 

              Desecuritization    

 

Ζ απν-αζθαιεηνπνίεζε ζπδεηείηαη ζην έξγν ηνπ Weaver (Weaver 2002:1-31), 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο κπνξεί λα επηζήκαλε ηελ 

αζθαιεηνπνίεζε, αιιά ε ζέζε ηεο απέλαληη ζηελ αζθάιεηα είλαη ζαθήο. Ζ αζθάιεηα 

δελ ζεσξείηαη έλα θαιψο ελλννχκελν αγαζφ, ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ρξήζε ηνπ 

νπνίνπ θάζε νληφηεηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πξέπεη λα απμάλεη γηα ηελ επίιπζε 

ησλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη. Έλα ηέηνην θαχιν ζπκπέξαζκα κφλν 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζα κπνξνχζε λα έρεη, ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα φζν 

θαη γηα ην δηεζλέο ζχζηεκα γεληθφηεξα, αθνχ, ην ηειεπηαίν είλαη απηφ πνπ νξίδεη ηελ 

αζθάιεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ άπηνληαη ηεο 

δηππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηεο ηάμεο πξαγκάησλ. Ο θχξηνο εθθξαζηήο ηεο απν-

αζθαιεηνπνίεζεο είλαη ν Weaver θαη φρη ηφζν έθδεια ε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο. 

Ζ δηεχξπλζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο αηδέληαο ηεο αζθάιεηαο ζηα 

κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ππαγνξεχεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε θαη εμίζσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ηνκέα κε ην ζηξαηησηηθφ. 

πλεπψο, ε δηαδηθαζία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο επεθηάζεθε απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα 

θαη ζε άιινπο ηνκείο, έρνληαο φκσο δηαηεξήζεη σο πξφηππν ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

πνπ είρε ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο αζθαιεηνπνίεζεο ζηνλ 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ δπν θεληξηθά ζεκεία: 1) ην θξάηνο σο 

αληηθείκελν ηεο αζθάιεηαο θαη 2) ηελ ίδηα ηελ αζθάιεηα πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κε 

φξνπο απεηιήο-άκπλαο (Buzan, Waever, Wilde 1998:76). Ζ δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο αζθάιεηαο θαη ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

αζθάιεηαο πάλσ ζηελ νληφηεηα ηνπ αηφκνπ, έθαλε ζρεδφλ άπεηξα ηα ζεκεία ζηα 

νπνία θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα απεηιήζεη λα πιήμεη ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα ηνπ 

αηφκνπ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, κηαο θαη σο αληηθείκελν ηεο αζθάιεηαο 

ζεσξείηαη πιένλ θαη ην ίδην ην άηνκν. Χο εθ ηνχηνπ, ε αζθαιεηνπνίεζε ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο απεηιεηηθέο θηλήζεηο αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αζθάιεηαο. Σελ 
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πξνβιεκαηηθή απηή θαηάζηαζε πεξηγξάθεη ν Weaver (Weaver 2002:2), 

ππνζηεξίδνληαο φηη «ε αζθάιεηα (κε ηε δηεχξπλζε ησλ ηνκέσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ 

ηεο) δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηε ζηξαηησηηθή άκπλα ηνπ θξάηνπο, αιιά επίζεο (θαη ηηο 

κεηαβιεηέο) Υ, Τ θαη Χ, επεξεάδνληαο δπζηπρψο απεξηφξηζηα ην εχξνο ηεο 

αζθάιεηαο, ψζηε λα πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αηδέληα.» 

Απηή ε πηπρή ηεο αζθάιεηαο είλαη αλακθίβνιεο αμίαο, ζρνιηάδεη ν Weaver, επεηδή ζε 

κε ζηξαηησηηθά ζέκα εθαξκφδεηαη ην δίπνιν απεηιήο-άκπλαο θαη ε πνιηηηθή 

πξαθηηθή ηεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εδψ ζπληζηά ν πεξηβαιινληηθφο ηνκέαο. Όζνλ 

αθνξά ην δίπνιν απεηιή-άκπλα, ν Weaver επηζεκαίλεη πσο ε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ βιάπηεη ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί σο 

απεηιεηηθή πξάμε θαηεπζπλφκελε ζε ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. Γελ κπνξεί έλα θξάηνο 

λα θηλεζεί έλνπια ελαληίνλ θάπνηνπ άιινπ, επεηδή ην δεχηεξν ζχκθσλα κε 

επηζηεκνληθέο κεηξήζεηο ξππαίλεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ην πεξηβάιινλ. Σα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κφλνλ ζπιινγηθά θαη ζην 

επίπεδν ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, αθνχ αθνξνχλ φινπο ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπ πιαλήηε. Ζ πνιηηηθή αζθαιείαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε κεηαθνξά ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ κεραληζκνχ ηξφπνπ ζθέςεο ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ 

κεηψλεη θαη ππνβαζκίδεη ηε θχζε θαη γεληθά ην πεξηβάιινλ, αθνχ πξνθαζνξίδεη θαη 

ηππνπνηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιχλνληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, 

απνθιεηζηηθά κέζα απφ ην δίπνιν δξάζε-αληίδξαζε, δειαδή απεηιή-άκπλα. 

Χο εθ ηνχηνπ, «ν Weaver έρεη εθθξάζεη αλνηρηά ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο ηελ 

κε-αζθαιεηνπνίεζε ησλ δεηεκάησλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, θαη (ηελ πξνηίκεζή 

ηνπ) πξνο ηελ απν-αζθαιεηνπνίεζε, ε νπνία είλαη ε επαλαθνξά ησλ δεηεκάησλ απφ 

ην πεδίν ηεο έθηαθηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο ζην πεδίν ηεο „θαλνληζηηθήο‟ 

δηαβνχιεπζεο θαη ηνπ „παδαξέκαηνο‟» (Peoples, Vanghan-Williams 2010:84). Ο 

Weaver εηζάγεη ηνλ φξν a-security (κε-αζθάιεηα) πνπ είλαη ε θαηάζηαζε, θαηά ηελ 

νπνία έλα δήηεκα ζθνπίκσο θαη ζπλεηδεηά δελ αζθαιεηνπνηείηαη, ελψ 

αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ αξκφδεη ζε έλα δήηεκα ηππηθνχ πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ή αθφκε θαη σο δήηεκα κε πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Σν εξψηεκα πνπ ζίγνπξα γελλάηαη είλαη πσο ζα επηηεπρζεί κηα ηέηνηα ζπλζήθε, 

θαζψο ε ζεσξία ηεο απναζθαιεηνπνίεζεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη δελ έρεη 

ζεσξεηηθνπνηεζεί αθφκε επαξθψο, κηαο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είρε δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αζθαιεηνπνηεηηθή ζεσξία. Σν ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο 
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απν-αζθαιεηνπνίεζεο δελ έρεη απνθσδηθνπνηεζεί πιήξσο, επεηδή βξίζθεηαη ππφ 

ζπλερή ζεσξεηηθή ακθηζβήηεζε. Ίζσο, ν πνιηηηθφο επηζηήκνλαο ηνπ κέιινληνο λα 

κπνξέζεη λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηεο απν-

αζθαιεηνπνίεζεο ζην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ηεο επνρήο 

καο. 

 

 

Ο θολζηροσθηηβηζκός, ε δησποθεηκεληθόηεηα θαη ε τοιή ηες Κοπεγτάγες 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, φηαλ 

κεζνπξαλνχζαλ ν λενξεαιηζκφο θαη ν λενθηιειεπζεξηζκφο, νη νπνίνη ζηεξίδνληαη 

ακθφηεξνη ζηνλ αηνκηθηζκφ θαη ζηνλ πιηζκφ. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο πνπ έρεη 

εξείζκαηα ζηελ θξηηηθή ζεσξία θαη ηελ θνηλσληνινγηθή επηζηήκε, πξνζπάζεζε λα 

θαηαδείμεη ηε ζεσξεηηθή ηνπ αμία κέζσ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ζηεξηδφκελνο ζηελ 

ζεσξεηηθή ηνπ επάξθεηα. Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία εδξαηψλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 

‟90 κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, ηελ νπνία ν λενξεαιηζκφο θαη ν 

λενθηιειεπζεξηζκφο δελ κπφξεζαλ λα πξνβιέςνπλ. Σελ ίδηα δεθαεηία ν 

θνλζηξνπθηηβηζκφο δηεχξπλε ηνλ δσηηθφ εξκελεπηηθφ ηνπ ρψξν παξέρνληαο επαξθείο 

εξκελείεο γηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ 

θαη ησλ ηαπηνηήησλ σο θπξίαξρσλ κεηαβιεηψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα αζθαιείαο ζηελ 

αλαηνιή ηνπ 21
νπ

 αηψλα.(Baylis-Smith 2006:-334-340). 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο επίγλσζεο ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο. Καηά ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θφζκν δελ 

ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, επεηδή νη θφζκνη απηνί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρνπλ απφ πιηζηηθή άπνςε. Γηα ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ δελ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα. Σφζν ν θνηλσληθφο φζν θαη ν πνιηηηθφο θφζκνο είλαη 

απνηειέζκαηα ηεο δηππνθεηκεληθήο αληίιεςεο πνπ έρνπλ γηα απηνχο νη άλζξσπνη. 

Απνηεινχλ, ινηπφλ, έλα ζχλνιν ηδεψλ, γλψζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη κεηαμχ ηνπο ηα άηνκα. Οη θφζκνη απηνί είλαη ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο, 

επξέσο απνδεθηέο θαη αλαγλσξίζηκεο απφ ηηο αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο, ρσξίο λα 

εκπίπηνπλ ζηνπο ζεηηθηζηηθνχο θαη θπζηθνχο λφκνπο ηεο θχζεο, επεηδή είλαη 

ζεσξεηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηαζθεπαζκέλνη απφ ηελ δηππνθεηκεληθή αλζξψπηλε 

γλψζε θαη αληίιεςε. Ζ ζεσξεηηθή ηνπο θαηαζθεπή κεηαβάιιεηαη φηαλ 

κεηαβάιινληαη νη ηδέεο, νη γλψζεηο θαη νη αληηιήςεηο πνπ δηππνθεηκεληθά 

αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα. Ζ κειέηε ηεο δηππνθεηκεληθήο θχζεο ηνπ 



26 
 

Κνλζηξνπθηηβηζκνχ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηζηνξηθήο θαη θνηλσληνινγηθήο 

επηζηήκεο ρσξίο φκσο ζεηηθηζηηθά ζηνηρεία, επεηδή απνξξίπηνληαη απφ ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη δηππνθεηκεληθέο θαηαζθεπέο 

δηακνξθψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ, ηε ζπιινγηθή 

ηνπο ηαπηφηεηά θαη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ηε δηαθνξνπνηνχλ έλαληη ησλ άιισλ 

ηαπηνηήησλ. Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή νπηηθή ηεο αζθάιεηαο εμεηάδεη επίζεο πψο 

νξίδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κέζα ζηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν, 

δηππνθεηκεληθά, ην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο θαη νη ζπιινγηθέο 

ηαπηφηεηεο.  

«Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη ηελ ηζηνξία, θαζψο επίζεο θαη 

ηα θξάηε, ηα νπνία απνηεινχλ ηζηνξηθά αληηθείκελα. Σα θξάηε είλαη ηερλεηέο έλλνηεο, 

φπσο άιισζηε θαη ην δηαθξαηηθφ ζχζηεκα» (Jackson, Sørensen 2006:371). Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ δηαθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί θνηλσληθφ 

θαηαζθεχαζκα ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο πνπ αλαπηχρζεθε κέζα ζηα φξηα 

ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ ζπγθπξηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ηαπηνηήησλ. Οη θνλζηξνπθηηβηζηέο ζηεξίδνληαη ζηε δηππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα ζε ζρέζε κε 

άιια έζλε, φζνλ αλαθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θξάηνπο ηνπο, ηνλ 

βαζκφ αλεμαξηεζίαο θαη θξαηηθήο θπξηαξρίαο, αιιά θαη ην ζξεζθεπηηθφ δφγκα πνπ 

αθνινπζείηαη. Οη δηππνθεηκεληθέο απφςεηο έρνπλ ζεκαζία φηαλ πηνζεηνχληαη ζε 

κεγάιε θιίκαθα απφ ηνλ πιεζπζκφ, έηζη ψζηε λα δηακνξθψλεηαη κηα δηππνθεηκεληθή 

ζεσξεηηθή θαηαζθεπή (π.ρ. κηα εζληθή ηαπηφηεηα). Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Jackson 

θαη Sørensen γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηαπηνηήησλ, «ε ππαξμηαθή πξαγκαηηθφηεηα 

ελφο έζλνπο απνδεηθλχεηαη απφ κηα θνηλή πεπνίζεζε αλάκεζα ζηα κέιε κηαο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο πσο απνηεινχλ κηα εζληθή θνηλφηεηα κε κηα μερσξηζηή 

ηαπηφηεηα.» (Jackson, Sørensen 2006:373). Απηφ πνπ έρεη αλαιπηηθή αμία γηα ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε, αθνξά ην πψο νη άλζξσπνη, έρνληαο δεκηνπξγήζεη 

ην πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, αιιειεπηδξνχλ θαη ζπκπξάηηνπλ κε ηηο άιιεο 

ηαπηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ην πψο δηαρεηξίδνληαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηαπηφηεηεο. 

Ζ ρνιή ηεο Κνπεγράγεο έρεη ππνζηεξίμεη ηε δηππνθεηκεληθή θχζε ηεο 

αζθάιεηαο. Ζ αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο θαη ην ζεσξεηηθφ ηεο θνξηίν είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ησλ θξαηηθψλ νληνηήησλ. Καλέλα θξάηνο δελ κπνξεί λα νξίζεη ην πεξηερφκελν ηεο 
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αζθάιεηάο ηνπ ρσξίο λα αλαθεξζεί ζηηο απεηιέο, ζηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, αιιά 

θαη ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο πνπ έρεη αλαπηχμεη κε άιιεο φκνξεο θξαηηθέο ή κε 

νληφηεηεο. πλεπψο, ε αζθάιεηα νξίδεη ην ζεσξεηηθφ ηεο πεξηερφκελν 

δηππνθεηκεληθά. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο δελ ζεσξεί ην θξάηνο σο θάηη γεσγξαθηθά θαη 

θπξηαξρηθά πεξηνξηζκέλν κε ζηαζεξά ζπκθέξνληα (πιηζηηθή πξνζέγγηζε), αιιά σο 

κηα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή πνπ ηελ ελζηεξλίδεηαη κηα επκεγέζεο πιεζπζκηαθή νκάδα. 

Ζ ρνιή ηεο Κνπεγράγεο ζπκθσλεί πσο αληηθείκελν αζθάιεηαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη νπνηαδήπνηε νληφηεηα, φπσο κηα θάπνηα θνηλσληθή νκάδα, ε κεηνλνηηθή 

ηαπηφηεηα κηαο εζλφηεηαο, ην ίδην ην πεξηβάιινλ θαη ην ζπλερψο αλαπηπζζφκελν 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. πλερίδεη λα αληηιακβάλεηαη, σζηφζν, ηελ αζθάιεηα κε 

πιηζηηθνχο θξαηνθεληξηθνχο φξνπο, ζε αληίζεζε κε ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ πνπ 

ζεσξεί ην θξάηνο άιιε κία ζπκβαηηθή ζπλζήθε. 

Άιιε κία αληίζεζε κεηαμχ ηεο ρνιήο ηεο Κνπεγράγεο θαη ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ αθνξά ην ζέκα ησλ απεηιψλ. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο ζεσξεί πσο 

θαη νη απεηιέο είλαη δηππνθεηκεληθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ κπνξνχλ λα εκπίπηνπλ ζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη λα πεξηγξάθνληαη απιά κέζα απφ ην εχξνο κηαο ιίζηαο 

απεηιψλ, επεηδή απνηεινχλ δηππνθεηκεληθά νηθνδνκήκαηα. Ο πνιεκηθφο εμνπιηζκφο 

ειέγρεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην απεηιεηηθφ ζηνηρείν 

ην νπνίν θαη πξνζπαζεί λα θαηαπνιεκήζεη. Χζηφζν, νη απεηιέο απηέο δελ είλαη 

αληηθεηκεληθά ππαξθηέο, αιιά δηππνθεηκεληθά αληηιεπηέο. Δίλαη απεηιέο επεηδή ηηο 

ζεσξνχκε απεηιέο θαη ζπκκνξθψλνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο αλαιφγσο. ε απηφ ην 

ζεκείν, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο, ε 

νπνία θπζηθά θαη ελζηεξλίδεηαη ηε δηππνθεηκεληθή θχζε ηεο απεηιήο, αιιά πηζηεχεη 

πσο ππάξρνπλ θαη αληηθεηκεληθέο απεηιέο, φπσο  ε παξαβίαζε ησλ ζπλφξσλ απφ 

«ερζξηθά» ζηξαηεχκαηα. Σα «ερζξηθά» ζηξαηεχκαηα απνηεινχλ άιιε κηα 

δηππνθεηκεληθή αληίιεςε, θαζψο θάζε θξάηνο νξίδεη δηαθνξεηηθά ην πεξηερφκελν ηεο 

αζθάιεηάο ηνπ θαη ηεο απεηιήο πνπ δέρεηαη.  

Δπίζεο, ηφζν ε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο φζν θαη ν θνλζηξνπθηηβηζκφο 

απνξξίπηνπλ ηνπο ζεηηθηζηηθνχο φξνπο ζηηο αλαιχζεηο ηνπο, νη νπνίεο δελ ζηνρεχνπλ 

ζηελ πξφβιεςε. Ακθφηεξεο νη ζρνιέο ζθέςεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε θνηλσλία θαη ε 

πνιηηηθή δελ είλαη θάηη πνπ εκπίπηεη ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θχζεο, νχηε 

ζπληζηνχλ ληεηεξκηληζηηθά πξνθαζνξηζκέλνπο κεραληζκνχο. Ζ ρνιή ηεο 

Κνπεγράγεο δελ ελδηαθέξεηαη λα θαηαδείμεη ηη ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

δηαθξαηηθή απεηιή ηξνθνδνηψληαο ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζε. Οχηε θαη ν 
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θνλζηξνπθηηβηζκφο κπαίλεη ζηελ ινγηθή ησλ πξνβιέςεσλ, επεηδή ζεσξεί πσο νη λέεο 

ηδέεο θαη αληηιήςεηο πνπ κπνξνχλ λα θπξηαξρήζνπλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα αζθαιείαο 

είλαη ξεπζηέο θαη απξνζδηφξηζηεο θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αζθαιείο πξνβιέςεηο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε αζθάιεηα γίλεηαη δηππνθεηκεληθά αληηιεπηή απφ ηα θξάηε ηα 

νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο δηαιεθηηθή γηα λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα αζθαιείαο. Δδψ έγθεηηαη θαη ην 

ζηνηρείν ηεο δηππνθεηκεληθφηεηαο. Σν πεξηερφκελν πνπ έρεη αλαπηχμεη ην θξάηνο γηα 

ηελ αζθάιεηα, ηελ απεηιή θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, δελ είλαη θάηη αλεμάξηεην πξνο ην 

ηη ζεσξεί ην δηεζλέο ζχζηεκα αζθαιείαο φηη είλαη ε  απεηιή, ε εζλνηηθή ηαπηφηεηα, ην 

θξάηνο θαη ε αζθάιεηα. Σν δηεζλέο ζχζηεκα δελ είλαη αλεμάξηεην απφ ην θξάηνο, 

νχηε ην θξάηνο αλεμάξηεην απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο έρεη σο 

θεληξηθφ ζηνηρείν ηε δηππνθεηκεληθφηεηα. Δδξαηψζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 90‟ θαη 

αλέδεημε ην θνηλσληθφ ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ζε αληίζεζε 

κε ηηο θπξίαξρεο ζεσξίεο ηνπ λενξεαιηζκνχ θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ 

εμεηάδνπλ ην δηεζλέο ζχζηεκα κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ ζεηηθηζκνχ, αηνκηθηζκνχ θαη 

πιηζκνχ. 

 

 

Ζ θρηηηθή προζέγγηζε θαη ε τοιή ηες Κοπεγτάγες 

Ζ θξηηηθή ζεσξία είλαη κηα καξμηζηηθή, θαηά βάζε, ζεσξία, γλσζηή επίζεο θαη σο ε 

ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο. ηηο Γηεζλείο ρέζεηο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζέζεηο ηεο 

καξμηζηηθήο ζεσξίαο ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Ζ ζεσξεηηθή ηεο ζπλεηζθνξά 

ζπλδέεηαη θαη κε ην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο. 

Ζ ξήζε ηνπ Robert Cox «ε ζεσξία πάληα είλαη γηα θάπνηνλ θαη γηα θάπνηνλ 

ζθνπφ» (Peoples, Vanghan-Williams 2010:19) είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

θνλζηξνπθηηβηζηηθήο βάζεο ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο. Ζ θξηηηθή ζεσξία δελ πηζηεχεη πσο 

ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαηαζθεπαζκέλεο 

ππνθεηκεληθέο νπηηθέο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απφξξνηα ησλ αμηψλ, ησλ 

πεπνηζήζεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο ην νπνίν 

αθνινπζνχκε. Οη πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο θηιηξάξνπκε ηηο 

θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κφλν ελδεηθηηθέο. Ζ αληηθεηκεληθή 

ζεψξεζε ησλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη εθηθηή. Ζ πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη αληηιεπηή 

βάζεη ησλ αμηψλ πνπ θέξνπκε θαη κε ηηο νπνίεο έρνπκε γαινπρεζεί. πλεπψο, δελ 
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κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά κφλν έσο ην 

ζεκείν πνπ αλαγλσξίδνπκε θαη επηβεβαηψλνπκε ηηο αμίεο καο, ην λφεκα ηεο χπαξμήο 

ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ γλσξίδνπκε θαη καο είλαη νηθείεο. (βι. 

Κξαθίδεο 2003:17). ην ζεκείν απηφ, ε θξηηηθή ζεσξία ζπκθσλεί κε ηε ρνιή ηεο 

Κνπεγράγεο πνπ εληνπίδεη ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή θχζε ηφζν ηεο αζθάιεηαο φζν θαη 

ηεο ίδηαο ηεο απεηιήο κέζα απφ ηε δηππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

αλήθνπλ. 

Δπίζεο, «ε θξηηηθή ζεσξία δελ ελζηεξλίδεηαη ηελ παγησκέλε δηάθξηζε κεηαμχ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αζθάιεηαο» (Jackson, Sørensen 2006:363). 

Με άιια ιφγηα, δελ πηζηεχεη πσο ν αλαιπηήο ελφο θαηλνκέλνπ είλαη ν ακεηάβιεηνο 

αληηθεηκεληθφο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν (ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν), αθνχ 

θαη ν ίδηνο ν αλαιπηήο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν θαιείηαη 

λα κειεηήζεη. Σν δηππνθεηκεληθφ ζηνηρείν θαη ζηηο δπν πξνζεγγίζεηο είλαη εκθαλέο. 

Έλα άιιν ζεκείν ζχκπλνηαο ησλ δπν ρνιψλ είλαη φηη πηζηεχνπλ πσο νη 

απεηιέο ηεο αζθάιεηαο δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα. Ζ απεηιή 

γηα ηηο δπν ρνιέο κπνξεί λα είλαη ηα ζηξεβιά ζεκεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ 

πζηήκαηνο, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ε πείλα, νη αζζέλεηεο θαη ν 

αλαιθαβεηηζκφο. «ην ζεκείν, φκσο, ζην νπνίν δηαθέξνπλ είλαη ν ηξφπνο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Ζ ρνιή ηεο Κνπεγράγεο ηα αληηκεησπίδεη 

„αξλεηηθά‟. Ζ αλάδεημε ελφο πξνβιήκαηνο αζθαιείαο ζπλεπάγεηαη ηελ απνηπρία ηεο 

θαζεκεξηλήο, ηππηθήο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο λα επηιχζεη ην πξφβιεκα κε ηνπο 

ηππηθνχο ζεζκνχο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θαηνρπξσκέλνπο ζπληαγκαηηθά λφκνπο. 

Δπίζεο, ζεσξεί πσο ν αλαιπηήο δελ πξέπεη λα γλσζηνπνηεί θαη λα αλαδεηθλχεη ην 

δήηεκα, επεηδή κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θιηκαθψλεη, θαζηζηψληαο πην δχζθνιε ηελ 

επίιπζε ηνπ. Αληηζέησο, ε θξηηηθή ζεσξία ζεσξεί φηη κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

δηεθπεξαηψλεη είλαη λα πξνβεί ζηελ πνιχπιεπξε αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ αζθαιείαο, 

γηαηί ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ε επηθνηλσλία ηνπ δεηήκαηνο ζπκβάιινπλ 

ζηελ επίιπζή ηνπ (Σδηθάθεο 2004:104). 

Ζ θξηηηθή ζεσξία δελ πηνζεηεί ηνλ θξαηηζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξηψλ πνπ 

είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηε ζηξαηησηηθή νληφηεηα ηνπ θξάηνπο. Πηζηεχεη πσο ζεκείν 

αλαθνξάο ηεο αζθάιεηαο δελ κπνξεί λα είλαη ην θξάηνο, αιιά απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ε ίδηα ε αλζξψπηλε νληφηεηα. Αληηζέησο, ε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο δέρεηαη κελ πσο 

ηειηθφο απνδέθηεο ηεο αζθάιεηαο είλαη πάληα ην άηνκν, ζεσξεί δε φηη ην πνιππνίθηιν 

θαη πνιχπιεπξν πιήζνο ησλ αλαγθψλ ηνπ γηα αζθάιεηα κεηαηξέπεη ηελ αλάιπζε θαη 
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ηε κειέηε ηεο αζθάιεηαο θελή νπζηαζηηθνχ ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φηαλ 

αλαθέξεηαη ζην άηνκν ιφγσ ηεο πνιχπινθήο θχζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αηφκνπ θαη 

ηειηθά ρσξίο λα κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί θάπνην απνθξπζηαιισκέλν ηειηθφ 

απνηέιεζκα.  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο είλαη ε απφξξηςε ηνπ 

θξαηνθεληξηθνχ πξνηχπνπ, θαζψο επίζεο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο δηεπξπκέλεο 

αηδέληαο ηεο αζθάιεηαο, αλαγλσξίδνληαο φηη κε-ζηξαηησηηθά δεηήκαηα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Απηφ πνπ μερσξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί ηελ 

θξηηηθή πξνζέγγηζε, σζηφζν, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ην 

ζηνηρείν ηεο ρεηξαθέηεζεο. 

Απφξξνηα ηεο έκθαζεο ζηελ έλλνηα ηεο ρεηξαθέηεζεο είλαη ε ζέζε ηεο θξηηηθήο 

ζεσξίαο φηη «ε ελζψκαηε πιηθή χπαξμε ησλ αλζξψπσλ πξέπεη λα είλαη ην θεληξηθφ 

ζεκείν ηεο αζθάιεηαο» (Peoples, Vanghan-Williams 2010:24). Ζ θξηηηθή ζεσξία 

πξέπεη λα είλαη απηή πνπ ζα αλαδεηθλχεη φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο 

ζθνπέινπο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπσλ απφ θάζε είδνπο απεηιή 

ζηξαηησηηθνχ ή κε ραξαθηήξα. Ζ θξηηηθή ζεσξία πξέπεη λα είλαη απηή πνπ κέζσ ηεο 

ρεηξαθέηεζεο ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ ηφζν ζε πλεπκαηηθφ φζν θαη ζε πιηθφ επίπεδν. Θα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ε ρεηξαθέηεζε δελ εμηζψλεηαη, ζε θακία πεξίπησζε, κε ηελ 

επηβίσζε. Ζ επηβίσζε απιψο ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε ηεο έκβηαο θαηάζηαζεο ελφο 

νξγαληζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηε ρεηξαθέηεζε, ε νπνία σο ζθνπφ έρεη «ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ (σο άηνκν αιιά θαη σο νκάδα) απφ εθείλνπο ηνπο 

πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη ηνλ εκπνδίδνπλ λα πξάηηεη φ,ηη 

ειεχζεξα επηιέγεη λα πξάμεη» (Peoples, Vanghan-Williams 2010:21). 

Σν βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ην νπνίν θαιείηαη λα 

ππεξαζπηζηεί ε ρεηξαθέηεζε, αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ή αθφκε θαιχηεξα ην ζχλνιν ησλ 

ηαπηνηήησλ πνπ θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα άηνκα ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, 

αιιά θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία. Ζ ηαπηφηεηα θαζνξίδεη ην πνηνη είκαζηε, ελψ είλαη 

ηζηνξηθά θαζνξηζκέλε κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο. Σν πξφηππν ηεο 

ρεηξαθέηεζεο ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν εηζάγεη ε θξηηηθή ζεσξία κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ηφζν κεηαμχ ησλ αηφκσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ. Καηά ηελ θξηηηθή ζεσξία ε 

δηαδηθαζία ηεο ρεηξαθέηεζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

θαηαζηάζεηο ζνβηληζηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο έηζη ψζηε λα εμπγηαλζνχλ. Ζ ρεηξαθέηεζε 

ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πεγή αλαζθάιεηαο. 
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Αληηζέησο, ε αζθάιεηα γηα ηελ θξηηηθή ζεσξία είλαη εθηθηή κφλν κέζα απφ ηε 

ρεηξαθέηεζε ηνπ αλζξψπνπ, άξα κέζα απφ ηε ρεηξαθέηεζε νιφθιεξεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο (Peoples, Vanghan-Williams 2010:26). Καη‟ επέθηαζε, ε αζθάιεηα 

ηνπ δηαθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηε ρεηξαθέηεζε ησλ 

ηαπηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο ελφο θξάηνπο θαη ησλ ηαπηνηήησλ πνπ 

ππάξρνπλ γεληθά ζε φιν ην δηαθξαηηθφ ζχζηεκα, αλεμαξηήησο θξαηηθήο νληφηεηαο. 

Ζ θξηηηθή ζεσξία θαη ε ρνιή ηεο Κνπεγράγεο είλαη δχν δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα αληηιεθζνχκε θαη λα θνηλσλήζνπκε ηελ 

πνιχπιεπξε θαη πνιχπινθε θχζε ηεο αζθάιεηαο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

αξρέο θαη αμηψζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Ζ αζθαιεηοποίεζε ηες εζλοηηθής κεηολόηεηας 

Ζ αζθαιεηνπνίεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη ζρέζεηο Γχζεο θαη Αλαηνιήο είραλ αζθαιεηνπνηεζεί 

ζηξαηησηηθά. Σν ςπρξνπνιεκηθφ δίπνιν ηξνθνδφηεζε ηε δεκηνπξγία δπν δηακεηξηθά 

αληίζεησλ θνζκνζεσξηψλ, πνπ ζπλδέζεθε ηφζν κε ηελ θξαηνχζα νηθνλνκηθή ζεσξία, 

φζν θαη κε ηνλ ηξφπν ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη 

δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο είηε 

ςπρξνπνιεκηθά, είηε αξγφηεξα, κε ην «ηέινο ηεο Ηζηνξίαο» θαηά ηνλ Fukuyama (βι. 

McCrone 2002:378), θέξνπλ ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά γλσξίζκαηα.  

ην θξαηηθφ επίπεδν, ε αζθάιεηα, έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηε ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ βαζκφ ζπλεθηηθφηεηαο ηεο δνκήο ηεο θαη ησλ 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο. Σν θξάηνο αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

κηαο ρψξαο θαη ζηνλ επίζεκα αλαγλσξηζκέλν πνιίηε πνπ θαηνηθεί εληφο παγησκέλσλ 

θαη ακεηάβιεησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, ζηηο νπνίεο αλήθεη, ελψ ε θνηλσλία αλαθέξεηαη ζηηο κεγάιεο 

απηνζπληεξνχκελεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ εζλνηηθφ, θπιεηηθφ 

αθφκα θαη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, ε θνηλσληθή αζθάιεηα αλαθέξεηαη ζηε 

ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, δειαδή, «ζηηο ηδέεο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ ηαπηνπνηνχλ ηα 

άηνκα, σο κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Ζ θνηλσλία ζπλεπάγεηαη (θνηλσληθή) 

ηαπηφηεηα, ηελ απην-αλαγλψξηζε ησλ θνηλσληψλ(/θνηλνηήησλ) θαη ησλ αηφκσλ πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κέιε κηαο θνηλφηεηαο» (Buzan, Waever, Wilde 

1998:119).  

Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα δελ ζπλδέεηαη θαζφινπ κε ηε ζπληαγκαηηθή 

αλαγλψξηζε ησλ πνιηηψλ σο ηέηνησλ, θαζψο θαη ησλ επίζεκα θαηνρπξσκέλσλ 

δηθαησκάησλ θαη αμηψζεσλ έλαληη ηνπ θξάηνπο ζε πγηείο πνιηηηθά θαηαζηάζεηο. Ζ 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα είλαη απφξξνηα ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη γηα ην ζεκείν εθείλν ηνπ θνηλσληθνχ θάζκαηνο, ζην νπνίν ζεσξεί φηη αλήθεη 

ηφζν ην ίδην, φζν θαη ηα άιια άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηελ απηναληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν, αιιά θαη ε ίδηα ε θνηλσληθή 

νκάδα, φηη αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα (θάζηα). 
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Ζ νκάδα είλαη απηή πνπ δηακνξθψλεη ην ζπιινγηθφ «εκείο» έλαληη ηνπ «απηνί», 

νη άιινη, θαη δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζην άηνκν θαη ην ζηνηρείν ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζηελ νκάδα ζε ζπλάξηεζε κε θάπνηα άιιε. Ζ εζληθφηεηα ζέηεη ην 

γεληθφ πιαίζην. Ζ γιψζζα θαη ε ηνπηθφηεηα είλαη απηέο πνπ έρνπλ έλαλ πην 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, 

είλαη πξνζσπηθή αιιά θαη πνιηηηθή επηινγή ηνπ αηφκνπ ή θαη ηεο νκάδαο λα 

ηαπηίδεηαη κε κηα θνηλφηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζε αληίζεζε 

κε θάπνηνπο άιινπο δηαζέζηκνπο ηζηνξηθνχο θαη ζχγρξνλνπο δεζκνχο. (Buzan, 

Waever, Wilde 1998:120). 

εκείν αλαζθάιεηαο θαη πεγή απεηιήο γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα «πθίζηαηαη 

φηαλ νη θνηλσληθέο νκάδεο νπνηνπδήπνηε είδνπο νξίδνληαη σο απεηιή ή δπλεηηθή 

απεηιή γηα ηελ επηβίσζε ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο» (Buzan, Waever, 

Wilde 1998:119). Ζ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα κηαο θνηλσληθήο νκάδαο είλαη απιψο κηα 

θαηαζθεπή. Ζ απεηιή ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, δειαδή ηνπ «εκείο», αθνξά ηελ 

παξεκπφδηζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ίδηαο ηεο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ηεο αλαπαξαγσγήο 

ηεο ζηηο επφκελεο γεληέο, ζε αιιειεμάξηεζε θαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο άιιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο (Buzan, Waever, Wilde 1998:119). Σα δεηήκαηα αζθαιείαο γχξσ 

απφ ηηο ηαπηφηεηεο μεζπνχλ, φηαλ ε κία ή ε άιιε απηναληίιεςε πεξί ηεο ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ θεξδίδεη επηπιένλ έδαθνο κέζα ζε κηα θνηλσλία, γελλψληαο 

θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο θαη εζληθηζηηθά θηλήκαηα. ηηο Γηεζλείο ρέζεηο ην 

θαζεζηψο απαξηράηλη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ησλ πξνβιεκάησλ 

αζθαιείαο ησλ ηαπηνηήησλ. 

Οη απεηιέο θαηά ησλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο 

κνξθέο. Ζ κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απεηιή γηα ηε ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ, επεηδή ν πιεζπζκφο ηεο ζα 

πεξηιακβάλεη πιένλ κηα δηαθνξεηηθή νκάδα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά. Ζ 

πιεζπζκηαθή αιινίσζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απεηιή. Μηα ηδηφηππε απεηιή είλαη 

απηή ηεο εξήκσζεο, κέζα απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, φπσο ην AIDS, νη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη ε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε. Ζ εξήκσζε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηε 

δσή ησλ αηφκσλ πνπ είλαη θνξείο ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Δπίζεο, σο απεηιή 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ν νξηδόληηνο αληαγσληζκόο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ ε 

απεηιή πξνέξρεηαη απφ θάπνηα άιιε ηζρπξή πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά νκάδα, πνπ 

κπνξεί λα βξίζθεηαη κέζα ζην ίδην ην θξάηνο αιιά θαη έμσ απφ απηφ. Χο απεηιή, 

ηέινο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ν θάζεηνο αληαγσληζκόο, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ 
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απεηιή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο κεζνδεπκέλεο πνιηηηθέο ελέξγεηεο ελζσκάησζεο δπν 

δηαθνξεηηθψλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ (φπσο ζπλέβε ζην παξειζφλ κε ηελ 

Σζερνζινβαθία). πλάκα, απεηιέο θάζεηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη θαη απηέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα 

(Buzan, Waever, Wilde 1998:121). 

Ζ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα κηαο εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο κέζα ζηα παγησκέλα θαη 

ακεηάβιεηα γεσγξαθηθά ζχλνξα ελφο θξάηνπο είλαη ζπρλά αληηθείκελν αλαθνξάο 

θαηά ηε κειέηε ηεο αζθάιεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ηα εξσηήκαηα πνπ γελληφληαη είλαη, ηη 

είλαη ε εζλνηηθή κεηνλφηεηα θαη ηη ζεκαίλεη λα αλήθεη θαλείο ζε κηα εζλνηηθή 

κεηνλφηεηα; Ση ζπλεπάγεηαη ε αζθαιεηνπνίεζε ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο κηαο 

εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο γηα ηα πνιηηηθά θαη γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ, 

θαη πψο κπνξεί ε κεηνλφηεηα λα πθίζηαηαη θαη λα αλαπαξάγεηαη αλεκπφδηζηα απφ ηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπ θξάηνπο; 

 

 

Δζλοηηθή Μεηολόηεηα 

Ο νξηζκφο ηεο κεηνλφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Louis Wirth έρεη σο εμήο: «Μεηνλφηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη νκάδα αλζξψπσλ πνπ εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ ή πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θέξνληαη λα έρνπλ δηαρσξηζηεί απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

ζηελ θνηλσλία πνπ δηαβηνχλ, αληηκεησπηδφκελνη θαηά ηξφπν δηάθνξν θαη άληζν πνπ 

γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ζεσξνχλ πσο είλαη αληηθείκελα ζπιινγηθήο δηάθξηζεο» 

(Wirth, 1945:347). Τπάξρνπλ πνιιά είδε κεηνλνηήησλ, φπσο θνηλσληθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, ζεμνπαιηθέο θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο θ.ά.  

χκθσλα κε ηνλ Kymlicka, «ε εζλνηηθή κεηνλόηεηα είλαη ε νκάδα πνπ 

ζρεκάηηζε πιήξε θαη ιεηηνπξγηθή θνηλσλία επί ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο εδάθνπο πξηλ λα 

ελζσκαησζεί ζε θάπνην άιιν κεγάιν θξάηνο» (Kymlicka, 2001:21), θαη 

πεξηιακβάλεη δχν ππννκάδεο, ηνπο ηζαγελείο πιεζπζκνχο θαη ηνπο έηεξνπο κεγάινπο 

εζλνηηθνχο πιεζπζκνχο πνπ καδί κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ελφο άιινπ έζλνπο 

ζρεκαηίδνπλ έλα θξάηνο.  

Οη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ/ζπγθξνηνχλ ηνλ πιεζπζκφ ελφο 

θξάηνπο πξνζπαζνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ κέζα ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπ 

δνκή, επηδηψθνληαο λα κελ αθνκνησζνχλ απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ή/θαη λα 

απνθηήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο απηφλνκνπο θαη απην-θπβεξλψκελνπο ζεζκνχο. 

Δπηπιένλ, νη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εζλνθνηλσληθή ηνπο 
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θνπιηνχξα κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ θέξεη, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξν επηξξεπήο ζηελ πξφζκεημε άιισλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηελ δηθή ηνπο θνπιηνχξα. Οη απαηηήζεηο ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ έλαληη ηνπ 

θξάηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ κεγάιν θάζκα δηαθνξνπνίεζεο. Απφ ηε κία πιεπξά, κηα 

εζλνηηθή κεηνλφηεηα κπνξεί λα αμηψλεη απφ ην θξάηνο ηελ αλαγλψξηζή ηεο σο ηέηνηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελδέρεηαη λα δηεθδηθεί θαη ηελ απφζρηζή ηεο απφ ην θξάηνο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φκσο, νη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο δηεθδηθνχλ ηε 

δηνηθεηηθή ηνπο απηνλνκία επί ηνπ εδάθνπο πνπ θαηέρνπλ παξαδνζηαθά κέζα ζην 

θξάηνο, ελίνηε θαη κε ηε κνξθή κηαο άηππεο νκνζπνλδίαο εληφο ηνπ θξάηνπο ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε εζλνηηθή κεηνλφηεηα είλαη επκεγέζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο πιεηνλφηεηαο (Kymlicka, 2001:24-25) 

Χζηφζν, ζε φιεο ηηο εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο ε χπαξμή ηνπο θαη κφλν, ηνπο 

ππαγνξεχεη θαη ηνπο δίλεη ην λφκηκν δηθαίσκα ζηελ επηβίσζε, ψζηε λα θαηαβάινπλ 

ηα κέγηζηα γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ χπαξμε ηεο ίδηαο ηεο κεηνλφηεηαο, αιιά θαη λα 

ηελ αλαπαξάγνπλ, ψζηε λα ηελ θνηλσλήζνπλ ζηελ επφκελε γεληά. Απηφ είλαη ην 

βαζηθφ δηθαίσκα φισλ ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ θαζνιηθά θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

επηβίσζε, ηε δηαηήξεζε, αιιά θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο. 

Βάζεη απηνχ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο, νη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο αλάινγεο πξνο απηέο πνπ ζα θαηέβαιε έλα θξάηνο γηα ηελ επηβίσζε θαη 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ. Σα ζεζκηθά εξγαιεία πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ ζηελ θαηνρή 

ηνπο νη κεηνλφηεηεο είλαη εθάκηιια κε απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε έλα θξάηνο. 

Σν δηθαίσκά ηνπο λα νκηινχλ ηελ εζλνηηθή ηνπο γιψζζα ειεχζεξα ζηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπο δσή είλαη έλα πάξα πνιχ ζπνπδαίν εξγαιείν. Ζ γιψζζα 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζπληζηψζα γηα κηα εζλνηηθή κεηνλφηεηα, ηφζν γηα ηελ επηβίσζή 

ηεο θαη ηελ απζεληηθή ηεο ζπλέρεηα φζν θαη γηα ηελ κεηαβίβαζή ηεο ζηηο επφκελεο 

γεληέο. Χο εθ ηνχηνπ, νη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο έρνπλ σο θχξην κέιεκα λα παγηψζνπλ 

ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ επίζεκε ρξήζε ηεο εζλνηηθήο ηνπο γιψζζαο. Δπίζεο, 

επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ζεζκηθά εξγαιεία πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηελ δηθή ηνπο 

γιψζζα, φπσο κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, δηθαζηήξηα, ε αγνξά εξγαζίαο, ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ην εκεξήζην πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ ζρνιείσλ 

ηεο πεξηνρήο, φπνπ παξαδνζηαθά δηαβηνχλ νη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο.  
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Οη δσηηθές θαη αλαηοιηθές προζεγγίζεης γηα ηης εζλοηηθές κεηολόηεηες 

Γπηηθόο θόζκνο 

Ζ δπηηθή πνιηηηθή ζεσξία ειάρηζηα είρε αζρνιεζεί θαη ζπκπεξηιάβεη ζηε 

βηβιηνγξαθία ηεο ηνλ εζληθηζκφ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε δπηηθή ζθέςε 

ραξαθηεξίδνληαλ έληνλα απφ ηε κειέηε ηεο ειεπζεξίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

πνιηηψλ, ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπληαγκαηηθήο 

θαηνρχξσζεο ηεο νληφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη γεληθφηεξα φιεο ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο 

πνπ ελζηεξλίδεηαη ε θηιειεχζεξε Γχζε. Ο εζληθηζκφο ήηαλ κηα πνιχ παιηά ηζηνξία 

γηα ηε δπηηθή ζθέςε, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε πσο κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ είρε 

θάκςεη θαη μεπεξάζεη ηειεησηηθά. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηε Γχζε, ν εζληθηζκφο ήηαλ ηδηαίηεξα παξακειεκέλνο θαη 

ζρεδφλ είρε αγλνεζεί ην εηδηθφ βάξνο πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη ν ίδηνο ζηε ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα ηεο κάδαο. Ζ κεγάιε κεηαζηξνθή ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ζηελ παξαηήξεζε 

θαη ζηελ κειέηε ηνπ εζληθηζκνχ αθφκε θαη ζηα πην θηιειεχζεξα θξάηε, 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ. 

Σα αίηηα ηεο κεηαζηξνθήο είλαη νη πνιπάξηζκέο εζληθηζηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ 

μεζπνχλ κεηά ηελ πηψζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ ζηηο ρψξεο ηεο λνηην-αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Απηή είλαη ε θπξηφηεξε αηηία, αιιά ζπληξέρνπλ θαη άιιεο εμίζνπ 

ζεκαληηθέο, φπσο ε εζσηεξηθή αληίδξαζε ησλ ληφπησλ θαηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ αθφκε θαη ζηηο ίδηεο ρψξεο πνπ γέλλεζαλ ηε θηιειεχζεξε ζθέςε, φπσο 

ζηηο ΖΠΑ, ηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία ή ηε Γεξκαλία (Kymlicka, 2001:14).  

Δπηπιένλ, ν Kymlicka ζπλππνινγίδεη θαη ηνλ «κχζν ηεο νπδεηεξφηεηαο» πνπ 

δηαηεξνχζε ε Γχζε, ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηελ αδηαθνξία ηεο σο πξνο ηνλ κεηνλνηηθφ 

εζληθηζκφ, θαη γεληθφηεξα ηνλ εζληθηζκφ, δειαδή, ηελ νπδέηεξε ζηάζε αιιά θαη ηνλ 

ζεβαζκφ πνπ επηδείθλπε ε Γχζε έλαληη ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ έθεξαλ νη 

δηάθνξνη πιεζπζκνί πνπ ζπλππήξραλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ίδηνπ θξάηνπο. Βάζεη ηνπ 

«κχζνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο», «ηα θηιειεχζεξα θξάηε πξέπεη λα είλαη „νπδέηεξα‟ κε 

ζεβαζκφ ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο ησλ πνιηηψλ ηνπο θαη αδηάθνξα σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ νκάδσλ λα αλαπαξάγνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ηα θηιειεχζεξα θξάηε 

αληηκεησπίδνπλ ηελ θνπιηνχξα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηε 

ζξεζθεία, δειαδή, σο θάηη ην νπνίν νη άλζξσπνη ζα έπξεπε λα είλαη ειεχζεξνη λα 

επηδηψμνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, θαη ην νπνίν είλαη αδηάθνξν πξνο ην θξάηνο, 

εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ παξακέλνπλ ζεβαζηά» (Kymlicka, 2001:16). 
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Ο θηιειεπζεξηζκφο θαη ν εζληθηζκφο δελ ζπλέπεζαλ ζην δπηηθφ, δεκνθξαηηθψλ 

αξρψλ, θξάηνο. χκθσλα κε ηνλ Kymlicka, ε νπδεηεξφηεηα ηνπ θηιειεχζεξνπ 

θξάηνπο σο πξνο ηελ πνιππνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζε 

εζληθηζηηθά θηλήκαηα λα εθδεισζνχλ, επεηδή ν ζεβαζκφο πνπ επηδεηθλχεη ζηηο 

ειεπζεξίεο θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηνπ, ππεξηζρχνπλ ηνπ εζληθηζκνχ. Σν 

θηιειεχζεξν πινπξαιηζηηθφ θξάηνο δελ αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε εζληθηζηηθψλ 

ηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, πφζν κάιινλ δε ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο, εμαηηίαο ηνπ 

ζεβαζκνχ θαη ηεο νπδεηεξφηεηαο πνπ ην δηαθαηέρεη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

πνιιά θξάηε αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο πνπ θαηνηθνχλ 

ζηηο επηθξάηεηέο ηνπο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δηαηεξνχλ κηα κεηξηνπαζή ζηάζε απέλαληη 

ζηελ εζλνηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Ο Kymlicka ζπάεη ηελ ηδεαηή εηθφλα ηεο νπδεηεξφηεηαο πνπ έρεη ην δπηηθφ 

θηιειεχζεξν θξάηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη απνκπζνπνηεί ηελ κεηξηνπαζή ηνπ ζηάζε, 

παξαζέηνληαο ηηο πξαγκαηηθέο ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί ην δπηηθφ 

θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ πνιππνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. 

Οη ΖΠΑ είλαη ην ηδαληθφ πξφηππν ρψξαο πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ηνλ «κχζν ηεο 

νπδεηεξφηεηαο». Απφ ηελ κηα πιεπξά, είλαη πξνζηάηηδα ρψξα ηεο απηνδηάζεζεο θαη 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ιαψλ, αιιά απφ ηελ άιιε ζέηεη αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηνπο κε 

αγγιφθσλνπο, ηζαγελείο πιεζπζκνχο, θαζψο θαη ζηνπο έγρξσκνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά σο ίζεο θαηεγνξίαο πνιίηεο κε ηνλ ππφινηπν αγγινζαμνληθφ 

πιεζπζκφ. «Οη ΖΠΑ απαηηνχλ λνκηθά απφ ηα παηδηά λα καζαίλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ 

αγγιηθή γιψζζα ζηα ζρνιεία ηνπο. Σν ίδην θαη νη κεηαλάζηεο πνπ είλαη άλσ ησλ 50 

εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ ακεξηθαληθή ππεθνφηεηα. Δπηπιένλ, ε ράξαμε ησλ 

ζπλφξσλ ησλ 52 πνιηηεηψλ ηεο, φπσο θαη ην λφκηκν ρξνληθφ φξην εηζφδνπ ζε θάπνηα 

άιιε πνιηηεία, έγηλε κε γλψκνλα πάληα ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ αγγιφθσλσλ. 

Σέινο, νη αηηνχληεο εξγαζίαο ζηηο θπβεξλεηηθέο δνκέο ησλ ΖΠΑ, ππνρξενχληαη λα 

είλαη γλψζηεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο» (Kymlicka, 2001:17). 

Οη πξναλαθεξζείζεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ νπδέηεξε 

θαη κεηξηνπαζή ζηάζε πνπ επαγγειίδνληαη νη ΖΠΑ, αιιά θαη φινο ζρεδφλ ν δπηηθφο 

θηιειεχζεξνο θφζκνο (Γεξκαλία, Γαιιία). Σα δπηηθά θηιειεχζεξα θξάηε πέξα απφ 

ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο πνπ ήζειαλ λα εγθαζηδξχζνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο, ήζειαλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζπγρξφλσο θαη έζλε-θξάηε γεγνλφο πνπ ζεσξνχζαλ πσο ηα 

θαζηζηά πεξηζζφηεξν ηζρπξά, επεηδή απνθεχγνληαη νη απνζρηζηηθέο ηάζεηο, ν εζληθφο 
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δηραζκφο θαη ηα εζληθηζηηθά κεηνλνηηθά θηλήκαηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνδπλακψζνπλ ηελ πνιηηηθή θαη θπβεξλεηηθή εμνπζία. 

Όκσο, κεγάια, ηζρπξά θαη θπξίαξρα θξάηε, ηφζν ζηελ επξσπατθή ρεξζφλεζν 

φζν θαη ζηε βφξεηα Ακεξηθή δελ κπφξεζαλ λα ζρεκαηηζηνχλ κε έλα θαη κφλν έζλνο. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε νηθνλνκηθή ηνπο δπλακηθή ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε, γηα ηηο πνιπάξηζκεο θηιειεχζεξεο αγνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαλ αιιά 

θαη γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο ηζηνξηθνχο, δειαδή πιεζπζκνί πνπ έκελαλ 

παξαδνζηαθά ζε έλαλ ηφπν θαη θαηαθηήζεθαλ απφ απνηθηαθέο δπλάκεηο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ν δπηηθφο θφζκνο πέξα απφ ηνλ «κχζν ηεο νπδεηεξφηεηαο» πνπ έηξεθε γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, δεκηνχξγεζε θαη ηελ θνηλσληθή θνπιηνύξα πξνθεηκέλνπ λα 

νκνγελνπνηήζεη ηηο δηάθνξεο εζλνηηθέο νκάδεο πνπ ζπκβίσλαλ κέζα ζην ίδην θξάηνο. 

Ζ θνηλσληθή θνπιηνχξα θαη ε νπδεηεξφηεηα ιεηηνπξγνχλ σο αληηθείκελν 

απνξξφθεζεο ησλ απνζρηζηηθψλ θαη εζληθηζηηθψλ θξαδαζκψλ. 

Χο θνηλσληθή θνπιηνχξα λνείηαη «κηα ηνπηθά/ρσξηθά επηθεληξσκέλε 

θνπιηνχξα, πνπ βαζίδεηαη ζε κηα θνηλή γιψζζα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε 

πνηθηιία ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ βίν, 

ζρνιεία, ΜΜΔ, λνκνζεζία, νηθνλνκία, θπβέξλεζε θ.ιπ., θαιχπηνληαο κηα κεγάιε 

θιίκαθα ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή, 

εθπαηδεπηηθή, ζξεζθεπηηθή, ςπραγσγηθή θαη νηθνλνκηθή δσή» (Kymlicka, 2001:18). 

H θνηλσληθή θνπιηνχξα κπεί ηνλ πιεζπζκφ ζε έλαλ θνηλφ ηξφπν δσήο πνπ είλαη 

απαιιαγκέλνο απφ ηα πνιππνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ ππαγνξεχεη ε εθάζηνηε εζληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ζ θνηλσληθή θνπιηνχξα κέζα απφ ηνπο αζηηθνπνηεκέλνπο 

ζεζκνχο ηεο Γχζεο, απνγπκλψλεη ηνπο πνιίηεο απφ ηηο εζλνηηθέο θαη 

πνιππνιηηηζκηθέο ηνπο θαηαβνιέο θαη ηνπο θαζηζηά θνηλσλνχο θαη κέιε κηαο 

απνζηαζηνπνηεκέλεο θαη νπδέηεξεο θνηλσλίαο, ζε δεηήκαηα εζλνηηθψλ ηαπηνηήησλ. 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ εζληθηζκνχ εθδειψλεηαη κε έκκεζν ηξφπν ζηνλ δπηηθφ 

θφζκν. Ο εζληθηζκφο δελ είλαη απνδεθηφο αιιά νχηε θαη νξαηφο, εμαηηίαο ηεο 

νπδέηεξεο θαη κεηξηνπαζνχο ζηάζεο πνπ επηδεηθλχεη ε Γχζε, έλαληη ηεο εζλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εζληθηζκνχ γεληθφηεξα. Χζηφζν, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην πψο ε Αλαηνιή θαη ζπγθεθξηκέλα ε Ννηην-αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα 

Βαιθάληα αληηκεησπίδνπλ ηελ εζλνηηθή θαη κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα θαη ηα εζληθηζηηθά 

θηλήκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 
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Αλαηνιηθφο θφζκνο 

ηε Ννηην-αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα, ηα θξάηε πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ κπινθ, ζέιεζαλ λα κηκεζνχλ ηε Γχζε θαη λα 

εθδεκνθξαηηζηνχλ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, νη ρψξεο απηέο πξνζπαζνχζαλ 

λα ζέζνπλ ηηο απαξαίηεηεο βάζεηο, ψζηε λα απνθηήζνπλ θαη απηέο ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο πνπ έηξεθε ε αθκάδνπζα, ζηαζεξή, αμηφπηζηε θαη 

δεκνθξαηηθή Γχζε. Ο δεκνθξαηηθφο, δπηηθφο θφζκνο ηεο Δπξψπεο γηα ηα Βαιθάληα 

θαη γεληθφηεξα γηα φιεο ηηο πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο ηεο Ννηην-αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ππήξμε έλαο κχζνο, έλαο επζεβήο πφζνο. 

Οη πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο, κε ηα νινθιεξσηηθά θαη απνιπηαξρηθά ηνπο 

θαζεζηψηα θαη, θπξίσο, κε ηελ θεληξηθά ζρεδηαζκέλε ηνπο νηθνλνκία αληηκεηψπηδαλ 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηαζεξφηεηαο πνιχ πην λσξίο απφ ηελ εκέξα 

ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. Σα απνζηαζεξνπνηεηηθά πξνβιήκαηα 

δελ ζηάζεθαλ κνηξαία γηα ηνλ θνκκνπληζκφ, ψζηε λα απαμησζεί θαη λα θαηαξγεζεί, 

επεηδή, κέρξη ζηηγκήο, δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ πνην ζα ήηαλ εθείλν ην θαζεζηψο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. 

Οη ρψξεο ηεο Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε 

ζπλνρή ηνπο, επεηδή θπξίσο δελ κπνξνχζαλ λα αλαπαξαγάγνπλ ην ζχζηεκα πνπ ηηο 

έηξεθε. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πξνβιήκαηα δελ επηιχνληαλ νπζηαζηηθά, δεκηνπξγψληαο 

ηεξάζηηεο πηέζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ θαη αδηέμνδεο θαηαζηάζεηο. Ζ 

θνκκνπληζηηθή θαηάξξεπζε άξρηζε ηε ζηηγκή πνπ νη ρψξεο ηεο Ννηην-αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο μεθίλεζαλ λα θιεξηάξνπλ κε ηελ ηδέα ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο, ηελ 

ειεχζεξε αγνξά θαη ηνλ πινπξαιηζκφ. 

Ο δπηηθφο θφζκνο θαη θπξίσο ν δπηηθφο ηξφπνο δσήο θάληαδε κπζηθφο ζηα 

κάηηα ησλ ιαψλ ζηηο πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο. Ζ δπηηθή Δπξψπε ήηαλ έλαο 

κχζνο, έλα ζχκβνιν, φρη κφλν γηα ηηο δεκνθξαηηθέο ηεο θαηαβνιέο, ηελ πνιηηηθή ηεο 

ζηαζεξφηεηα, ηνπο ζεζκνχο ηεο, αιιά θαη γηα ηελ αθκάδνπζα θαη εχπνξε νηθνλνκία 

ηεο, ηε θηιειεχζεξε αγνξά ηεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ έλα αθφκε ζχκβνιν γηα 

ηηο πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο πνπ ήζειαλ λα εθδεκνθξαηηζηνχλ θαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο θφιπνπο ηεο. πλεπψο, ε αηδέληα ησλ πξψελ θνκκνπληζηηθψλ 

ρσξψλ έρεη δπν φςεηο, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπο αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ΔΔ, σο πιήξε θαη ηζφηηκα κέιε. 

Χζηφζν, νη πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο παξέκελαλ μέλεο πξνο ηε θηιειεχζεξε 

δεκνθξαηηθή παξάδνζε πνπ επηζπκνχζαλ λα εηζάγνπλ. Ζ θηιειεχζεξε δεκνθξαηία 
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θαη ν δεκνθξαηηθφο πινπξαιηζκφο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην πνιηηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ θελφ ηφζσλ αηψλσλ. Οη λένη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, νη ηδέεο, νη 

δηαδηθαζίεο θαη νη πξαθηηθέο πνπ επηζπκνχλ λα εηζάγνπλ δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ άκεζα, θαζψο ρξεηάδνληαη έλα απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα 

αθνκνησζνχλ απφ ηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ θαη λα απνθηήζνπλ ην λφκηκν έξεηζκα 

ζηελ εμνπζία. Μελ έρνληαο ηζηνξηθή βάζε νχηε ζηελ θνπιηνχξα ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, νχηε ζηελ πνιηηηθή ζθελή ησλ ρσξψλ απηψλ, νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί 

εηζάγνληαη αδηαθξίησο. Έηζη, νη ρψξεο απηέο ζα βξίζθνληαη ππφ κεηάβαζε, κέρξη λα 

απνξξνθεζνχλ πιήξσο νη λένη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί. 

ην ζεκείν απηφ, φκσο, ιεηηνπξγεί κία αθφκε παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο δίλεηαη ζηηο ρψξεο απηέο γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ έζεζε ε Γχζε θαη φρη ε ίδηα ε δεκνθξαηία, 

θαζηζηψληαο ζαθέο πσο νη πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα θαηαζηνχλ ίζεο αμίαο δηαπξαγκαηεπηέο ζηε δηεζλή ζθαθηέξα δελ 

ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο δεκνθξαηηθφ κνληέιν ζχκθσλα κε ηo 

πνιηηηζκηθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο παξειζφλ θαη θνπιηνχξα, εηζάγνληαο απιά 

ηηο αξρέο θαη ηηο ηδέεο ηεο δεκνθξαηίαο ζην πνιίηεπκά ηνπο, αιιά λα κηκεζνχλ ην 

κνληέιν δεκνθξαηίαο ησλ πην ππνδεηγκαηηθψλ θξαηψλ ηεο Γχζεο. Σν γεγνλφο απηφ 

θαζηζηά αθφκε πην επηζθαιή ηε ζέζε ησλ ρσξψλ απηψλ πνπ εχθνια κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ ζε θεξέθσλα ηδενινγηψλ, πνπ θπληθά ζα αλαπαξάγνπλ ρσξίο 

νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα ζηελ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπο. 

Πέξα απφ ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο πνπ ζέιεζαλ λα αληηγξάςνπλ νη λενζχζηαηεο 

πνιπεζληθέο δεκνθξαηίεο, αληέγξαςαλ απξνθάιππηα θαη ηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο ηεο 

Γχζεο, φπσο ε νηθνδφκεζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. Οη πξφζθαηα εθδεκνθξαηηδφκελεο 

ρψξεο, ρσξίο λα επαγγειίδνληαη ηελ νπδεηεξφηεηα ή ηελ «κπζηθή νπδεηεξφηεηα» ηεο 

Γχζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν ηεο θνηλσληθήο θνπιηνύξαο, ψζηε λα 

νκνγελνπνηήζνπλ ηνπο δηάθνξνπο εζληθά πιεζπζκνχο πνπ θηινμελνχλ ζηηο 

επηθξάηεηέο ηνπο. Οη κεηνλφηεηεο πξέπεη λα αθνκνησζνχλ απφ ηηο πιεηνλφηεηεο, ψζηε 

λα θακθζεί ε δπλακηθή ηεο ζπιινγηθήο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο θαη λα απνθεπρζνχλ 

νη εζληθέο πξνδνζίεο, ζχκθσλα κε ηελ θνκκνπληζηηθή αιιά θαη ηελ κεηα-

θνκκνπληζηηθή κεηνλνηηθή πνιηηηθή. «Ζ αλαγλψξηζε κηαο γιψζζαο σο επίζεκεο, ε 

εθαξκνγή ελφο εληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε επαλαράξαμε ησλ ζπλφξσλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα απνδπλακσζεί ε δπλακηθή ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ελψ ε πιήξεο εμνπζία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ δίλεηαη ζηα 



41 
 

ρέξηα ηεο πιεηνλφηεηαο, είλαη κφλν ιίγα απφ ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο κεηα-

θνκκνπληζηηθέο θπβεξλήζεηο. Δπίζεο, ε πνιηηνγξάθεζε έρεη σο φξν ηελ πηνζέηεζε 

κηαο θνηλήο εζληθήο ηαπηφηεηαο» (Kymlicka, 2001:53). 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ εζληθηζηηθά θηλήκαηα μεζπνχλ ζε 

φια ηα Βαιθάληα. «Σα θηλήκαηα απηά γίλνληαη πεξηζζφηεξν νξαηά εμαηηίαο ηεο 

απνδπλάκσζεο ησλ θνκκνπληζηηθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

θαηαπηέδνπλ επαξθψο ηε ζπιινγηθή κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ» 

(Kymlicka, 2001:127-128). Δπίζεο, ε βαξηά θαηαπίεζε ηφζσλ δεθαεηηψλ επηδεηλψλεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε. Οη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, ηδηαίηεξα κεηά ηε 

δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο, είλαη πιένλ έλα ηζηνξηθά 

θαηαγεγξακκέλν γεγνλφο. Ζ αληίδξαζε ησλ κεηνλνηήησλ έλαληη ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ 

έζλνπο-θξάηνπο πεξηιακβάλεη ηξεηο θπξίσο επηινγέο, πνπ θπκαίλνληαη «απφ ηελ 

πιήξε ελζσκάησζε ζηνλ θνξκφ ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ θξάηνπο, ηελ εζεινχζηα 

πεξηζσξηνπνίεζε ηεο κεηνλφηεηαο, απφ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηθή δσή, έσο θαη 

ηελ απαίηεζε ηεο κεηνλφηεηαο γηα απην-θπβέξλεζε θαη απηνλνκία. Ζ ηειεπηαία 

επηινγή δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε κεηνλφηεηα γίλεηαη πην δηεθδηθεηηθή θαη επηζεηηθή, 

αιιά φηη πξνβαίλεη ζηελ ππεξάζπηζε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο εζλνηηθήο ηεο 

ηαπηφηεηαο γηα ηελ επηβίσζή ηεο» (Kymlicka, 2001:60). 

Απφ ηελ κεξηά ηνπ θξάηνπο, κέηξα εμαλαγθαζηηθήο αθνκνίσζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη, επεηδή γεληθά ζεσξείηαη πσο ηα νκνγελνπνηεκέλα εζληθά θξάηε 

είλαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξά θαη αζθαιή. Δπηπξφζζεηα, ηα έζλε-θξάηε δελ είλαη ηφζν 

επηξξεπή ζηηο πξνδνζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Γεληθφηεξα, ζηα Βαιθάληα, νη κεηνλφηεηεο εθιακβάλνληαη σο δεηήκαηα 

πςίζηεο αζθαιείαο γηα ην θξάηνο. Σα θξάηε αξλνχληαη πεηζκαηηθά λα ηηο 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα θάλνπλ νπζηαζηηθφ δηάινγν καδί ηνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

νη κεηνλφηεηεο είλαη απνκνλσκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή πεξηνρή ηεο επηθξάηεηαο 

θαη ηα κέιε ηνπο αληηκεησπίδνληαη σο δεχηεξεο θαηεγνξίαο πνιίηεο. Σν εχινγν 

εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη ην γηαηί ζηα Βαιθάληα νη κεηνλφηεηεο είλαη ηφζν 

αζθαιεηνπνηεκέλεο; Γηαηί ε χπαξμή ηνπο εγείξεη ηελ εζληθή αλαζθάιεηα; Γηαηί 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηε «δεκνθξαηηθή» πιένλ βαιθαληθή ρψξα απξνθάιππηα σο 

δεηήκαηα αζθαιείαο; «χκθσλα κε απηέο ηηο (δεκνθξαηηθέο) αξρέο,» ζηα Βαιθάληα 

φπσο θαη ζε φιεο, άιισζηε, ηηο «δεκνθξαηηθέο ρψξεο ζα έπξεπε λα δέρνληαη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ γηα εζληθή αλαγλψξηζε θαη εζληθή απηνλνκία, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, σο βηψζηκεο θαη 
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ιεηηνπξγηθέο θνηλσλίεο θαη θνπιηνχξεο, κε δεκφζηνπο ζεζκνχο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ κεηνλνηηθή γιψζζα» (Kymlicka, 2001:61). 

Αληί απηνχ, ζηα Βαιθάληα, νη κεηνλφηεηεο εθιακβάλνληαη σο ζνβαξφ δήηεκα 

εζληθήο αζθαιείαο, πνπ απαηηεί αθφκε θαη ιχζε πνιεκηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ 

ραξαθηήξα. Ζ πξψελ Οκνζπνλδία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, απνηειεί έλα πνιχ θαιφ 

παξάδεηγκα. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, νη δηάθνξεο νκφζπνλδεο 

ρψξεο πνπ ηελ απάξηηδαλ άξρηζαλ λα αλαθεξχζζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Με ηελ 

αλαθήξπμε εζληθψλ θξαηψλ ζπκπαξαζχξνληαη νη δηάθνξεο κεηνλνηηθέο νκάδεο, πνπ 

θαηνηθνχλ εθηφο ηνπ θξάηνπο ηεο εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο, φπσο ε αιβαληθή 

κεηνλφηεηα ζηελ FYROM. Οη κεηνλφηεηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δεηνχλ απιψο 

ηελ αλαγλψξηζε θαη δηνηθεηηθή ηνπο απηνλνκία, δηεθδηθνχλ ηελ απφζρηζή ηνπο απφ ην 

θξάηνο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηε δηεθδηθνχλ κε ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ 

ζηξαηησηηθά ζηξαηεχκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Μνιδαβίαο. Ζ αληίδξαζε ησλ 

λεν-εθδεκνθξαηηδφκελσλ θπβεξλήζεσλ έλαληη ησλ κεηνλνηηθψλ απαηηήζεσλ, κεηα-

θνκκνπληζηηθά, είλαη δηακεηξηθά αληίζεηε κε ηηο αξρέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο ηεξάζηηαο δηαθνξάο ηνπο είλαη φηη νη κεηα-

θνκκνπληζηηθέο θπβεξλήζεηο πξνηηκνχλ ηνλ πφιεκν, ην αίκα απφ ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηνλ δηάινγν. χκθσλα κε ηνλ Kymlicka «νη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο πξνηίκεζαλ ηνλ εκθχιην πφιεκν παξά ηε δηαπξαγκαηεχζηκε απηνλνκία, ελψ ε 

απηνλνκία έγηλε απνδεθηή, κνλάρα φηαλ δελ ήηαλ ηθαλνί λα ληθήζνπλ ζηξαηησηηθά» 

(Kymlicka, 2001:62-63). Όκσο, πνηνη είλαη εθείλνη νη βαζχηεξνη, ελδφκπρνη θφβνη 

ησλ εζλψλ πνπ ηα σζνχλ ζηνλ πφιεκν παξά ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ; 

Οη ζπνπδαηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο, νη κεηνλφηεηεο απνηεινχλ έλα 

αζθαιεηνπνηεκέλν δήηεκα γηα ηελ λνηην-αλαηνιηθή Δπξψπε είλαη, αξρηθά ν 

αληαλαθιαζηηθφο θφβνο ηεο πξνδνζίαο θαη ηεο απόζρηζεο πνπ έρνπλ φια ηα θξάηε. Ο 

θφβνο ηεο απφζρηζεο, φκσο, κπνξεί λα θαηαιπζεί κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο. Όπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ πνιπεζληθψλ θξαηψλ ηεο Γχζεο, ε θαηαπίεζε ηεο ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο κεηνλφηεηαο επηθέξεη θαηά θαλφλα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. «Ζ πίζηε 

ηεο κεηνλφηεηαο ζην δπηηθφ θξάηνο έρεη απνδεηρζεί φηη επηηπγράλεηαη φηαλ 

εθαξκφδνληαη νκνζπνλδηαθά ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο θαη παξαρσξείηαη απφ ην 

θξάηνο, ε απαηηνχκελε απηνλνκία» (Kymlicka, 2001:62). 

Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο λνηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο νη απνζρηζηηθέο 

κεηνλνηηθέο ηάζεηο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θακθζνχλ νξηζηηθά κε ηελ παξαρψξεζε 
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πξνλνκίσλ απηνλνκίαο θαη κε ηελ νκνζπνλδηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ππάξρεη εμαηηίαο ησλ νινθιεξσηηθψλ θνκκνπληζηηθψλ 

θαζεζηψησλ. Ζ νκφζπνλδε Γηνπγθνζιαβία, Σζερνζινβαθία θαη νβηεηηθή Έλσζε, 

αλ θαη είραλ νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο, ππνιείπνληαλ νκνζπνλδηαθψλ 

αξρψλ θαη πξαθηηθψλ. Ζ εμνπζία ήηαλ ζπγθεληξσκέλε ζηα ρέξηα ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο (βι. Hague, Harrop 2005:360-369), ην νπνίν επέβαιε ηελ 

ζέιεζή ηνπ ζηηο ηνπηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο, ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο δηάινγνο θαη 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. Οη εγεζίεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ήηαλ 

ηειείσο ππνλνκεπκέλεο θαη απνηεινχζαλ αλδξείθειν ηεο θνκκνπληζηηθήο εγεηηθήο 

εμνπζίαο. Οη νκνζπνλδηαθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δελ εγθαηληάζηεθαλ πνηέ ζηελ 

Ννηην-αλαηνιηθή Δπξψπε, ζε αληίζεζε κε ηνλ δπηηθφ θφζκν, ν νπνίνο κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ νκνζπνλδηαθνχ ζπζηήκαηνο αλαραίηηζε ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο θαη 

έζεζε ζε ηξνρηά επεκεξίαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηα δπηηθά θξάηε. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ, ην νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα 

δηαθξίλεηαη απφ έιιεηςε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ο θφζκνο ην έρεη ηαπηίζεη κε ην 

θνκκνπληζηηθφ, ζηξεβιφ θαη δηάηξεην νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα πνπ αλαπαξήγαγαλ νη 

θπληθέο, ζπγθεληξσηηθέο θνκκνπληζηηθέο θπβεξλήζεηο. Δμαηηίαο ηνπ θαθνχ 

πεπξαγκέλνπ απφ ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα, ην νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν θαηαζηνιήο ησλ απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ησλ 

εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε εζληθή θαηαγσγή ηεο 

κεηνλφηεηαο γηα ηελ αζθαιεηνπνίεζε ηεο. Όηαλ ε κεηνλφηεηα ηαπηίδεηαη εζληθά, κε 

θάπνην άιιν νκφεζλν γεηηνληθφ θξάηνο, ηφηε ε κεηνλνηηθή ηαπηφηεηά ηεο απνηειεί 

δήηεκα αζθαιείαο γηα ην θξάηνο. Ζ κεηνλφηεηα έρνληαο αιπηξσηηθέο ηάζεηο, πνιιέο 

θνξέο επηζπκεί λα απνζρηζηεί γηα λα ελσζεί κε ην νκφεζλν γεηηνληθφ θξάηνο, σο 

απάληεζε ζηελ θαηαπίεζε πνπ πθίζηαηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα. «Σν πξφβιεκα ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ε φηη ε κεηνλφηεηα κπνξεί λα έρεη ηελ ιαρηάξα λα 

ελσζεί μαλά κε ην ζπγγεληθφ ηεο θξάηνο, αιιά ην ελδερφκελν ην ζπγγεληθφ θξάηνο 

γηα πνιηηηθνχο αιιά θαη γηα ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο λα παξέκβεη ζηξαηησηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ην ζπκθέξνλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ» (Kymlicka 2001:65). 

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ ην νκφεζλν γεηηνληθφ 

θξάηνο είλαη πξψελ πνιεκηθφο αληίπαινο ηεο ρψξαο δηακνλήο ηεο κεηνλφηεηαο. Ζ 

αιβαληθή κεηνλφηεηα ζηε FYROM πεξηγξάθεηαη απφ απηφ ην ζχκπιεγκα. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, ε κεηνλφηεηα αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα, σο δπλεηηθφο 
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θαηάζθνπνο, «πξνδφηεο» θαη θξπθφο ζπλεξγάηεο ηνπ νκφεζλνπ γεηηνληθνχ θξάηνπο, 

δειαδή ηνπ «ερζξνχ». Ηζηνξηθφ παξάδεηγκα ζπληζηνχλ νη εμειίμεηο ηνπ Απγνχζηνπ 

ηνπ 2007, φηαλ ε Ρσζία επηηέζεθε ζηξαηησηηθά θαηά ηεο Γεσξγίαο, εμαηηίαο ηεο 

ξψζηθεο κεηνλφηεηαο ζηελ Οζζεηία θαη ηελ Ακπραδία. 

ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππνλνεζεί φηη, ε κεηνλφηεηα ηαπηίδεηαη θαη 

ζπληάζζεηαη κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ ζπγγεληθνχ γεηηνληθνχ θξάηνπο. Ζ κεηνλφηεηα 

κπνξεί λα γίλεη ζηφρνο εθκεηάιιεπζεο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην 

ζπγγεληθφ θξάηνο αιιά θαη άιιεο εμσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ ζέινπλ λα εκπιαθνχλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο ηεο πιεηνλφηεηαο. πλήζσο, νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

πξνθαζίδνληαη πσο θαηαπηέδεηαη ε κεηνλφηεηα θαη θαηαπαηνχληαη ηα δηθαηψκαηά ηεο, 

κε απψηεξν ζθνπφ λα εκπιαθνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο. 

Οη πην ελδφκπρνη ιφγνη πνπ αζθαιεηνπνηνχλ ηε κεηνλφηεηα έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηηο αιπηξσηηθέο ηδέεο, αιιά θαη κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ 

έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαμχ ηεο κεηνλφηεηαο, ηνπ ζπγγεληθνχ θξάηνπο, ηνπ θξάηνπο 

θηινμελίαο ηεο κεηνλφηεηαο, αιιά θαη άιισλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ. Γεληθά, νη 

κεηνλφηεηεο ζεσξνχληαη πσο ιεηηνπξγνχλ σο κνρινί πίεζεο ηεο πιεηνλφηεηαο. Οη 

ερζξηθέο εμσηεξηθέο δπλάκεηο, αιιά θαη ηα ζπγγεληθά θξάηε γηα ηνπο δηθνχο ηνπο 

ιφγνπο ακθφηεξνη, επηζηξαηεχνπλ ηηο κεηνλφηεηεο, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ δεηήκαηα 

αζθαιείαο ζηελ πιεηνλφηεηα. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη κεηνλφηεηεο γεληθά αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

Βαιθάληα βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ πιεηνλφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηηο 

αιπηξσηηθέο ηδέεο πνπ έρνπλ, αιιά θαη κε ηηο ηζηνξηθέο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ 

παξειζφληνο. Οη κεηνλφηεηεο ζεσξνχλ πσο είλαη αιχηξσηεο, επεηδή δελ ηνπο δφζεθε 

πνηέ ε ηζηνξηθή επθαηξία λα ζπλελσζνχλ κε ην νκφεζλν θξάηνο ηνπο ή απιά λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνχλ. Δπίζεο, ην ηζηνξηθφ ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

δπν ιαψλ δεκηνπξγεί αξλεηηθέο εληππψζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, πνπ είλαη ζρεδφλ 

αδχλαην λα κεηαβιεζνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ, εμαηηίαο ηεο ζπγθξνπζηαθήο 

αιιεινζπζρέηηζεο θαη ηεο γεηηλίαζεο ησλ δπν εζλψλ. 

Πέξα, φκσο, απφ ηηο πνιεκηθέο ηζηνξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

θαηά ην παξειζφλ κεηαμχ ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηεο πιεηνλφηεηαο, θαζεκεξηλά 

ιακβάλεη ρψξα ε ζχγθξνπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. Ζ πνιηηηζκηθή ζχγθξνπζε 

είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ κεηνλνηήησλ ηνπ λνηην-αλαηνιηθνχ ρψξνπ, ην 

νπνίν δελ ζπλαληάηαη ηφζν έληνλα ζηνλ ρξηζηηαληθφ δπηηθφ θφζκν. Ζ ζχγθξνπζε έρεη 

λα θάλεη κε ηε γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα αιιά θαη ηε ζξεζθεία ηεο κεηνλφηεηαο. Σα 
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δπηηθά θξάηε κεηαμχ ηνπο δελ δηαθέξνπλ πνιηηηζκηθά. Χο εθ ηνχηνπ, νη δπηηθέο 

κεηνλνηηθέο ηαπηφηεηεο δελ ζπγθξνχνληαη ηφζν έληνλα κε ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ 

θξάηνπο, επεηδή δελ δηαθέξνπλ έληνλα νη πνιηηηζκηθέο ηνπο θαηαβνιέο, ζε αληίζεζε 

κε ηηο κεηνλφηεηεο ηεο Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ ε ζχγθξνπζή ηνπο κε ηελ 

πιεηνλφηεηα είλαη πάξα πνιχ έληνλεο, εμαηηίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπο. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο νμχλνπλ ηε ζπγθξνπζηαθή ζρέζε, 

θαζηζηψληαο αθφκε πην αδχλακν ην ελδερφκελν νη δπν δηάθνξεο εζλνηηθέο 

ηαπηφηεηεο λα κπνξέζνπλ λα ζπκβηψζνπλ εηξεληθά κέζα ζην ίδην θξάηνο. 

Οη κεηνλφηεηεο ηεο Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο αζθαιεηνπνηνχληαη πάλσ ζε 

ηξείο βαζηθνχο ηδενηχπνπο πνπ ηξέθνπλ νη βαιθαληθέο ρψξεο γηα απηέο: 

α. ηνλ βαιθαληθφ ρψξν, νη κεηνλφηεηεο ζεσξνχληαη ζπιιήβδελ, άπηζηεο σο 

πξνο ηελ παηξίδα, ην έζλνο, ζπλεξγάηηδεο νκάδεο ηνπο ερζξνχ, πνπ απψηεξν ζθνπφ 

έρνπλ λα απνζρηζηνχλ γηα λα ππνλνκεχζνπλ ηε γεσγξαθηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο.  

β. Σν θξάηνο, ε πιεηνλφηεηα αληηιακβάλεηαη αληαγσληζηηθά ηε ζρέζε ηνπ κε 

ηελ εθάζηνηε κεηνλφηεηα θαη αλαπηχζζεη «παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο» καδί ηεο. 

Ό,ηη είλαη θαιφ γηα ηε κεηνλφηεηα ιεηηνπξγεί εμ νξηζκνχ αξλεηηθά γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα.  

γ. Ζ αλππέξβιεηε πεπνίζεζε φηη ε χπαξμε ηεο κεηνλφηεηαο απνηειεί εζληθή 

απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο (Αθξηβνχιεο 2008:82). 

 

 

Ζ ποιηηηθή προζέγγηζε ηες κεηολόηεηας ζηε FYROM 

«Χ Θεέ κνπ, δείμε κνπ ηνλ ερζξφ. Όηαλ μέξεη θαλείο πνηνο είλαη ν ερζξφο ηνπ κπνξεί 

λα ηνλ ζθνηψζεη. Όκσο, απηνί νη άλζξσπνη εδψ κε κπεξδεχνπλ. Πνηνο κε πιεγψλεη; 

Πνηνο θαηαζηξέθεη ηελ δσή κνπ; Πεο κνπ ζε πνηνλ λα αληαπνδψζσ ηα ρηππήκαηα;» 

(Bruckner, 1990:49). Όηαλ ηα ρείιε ηνπ Θενχ κέλνπλ θιεηζηά, ηφηε εκθαλίδεηαη ην 

ηεξό θξάηνο πνπ ηα ελζαξθψλεη, ην εληνινδφρν θξάηνο πνπ έξρεηαη λα εδξαηψζεη ηελ 

θφιαζε επί ηεο γεο ηεο επαγγειίαο ηνπ ή, αιιηψο, επί ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ 

επηθξάηεηαο, αθνχ πξψηα θαηαδείμεη ηνλ πνιππφζεην ερζξφ, πνπ επηβνπιεχεηαη ηελ 

επηβίσζε ηεο χπαξμήο ηνπ. 

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ V.S. Naipaul, In a Free State 

(1971), ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ δηραζκφ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

FYROM, αθνχ ε θάζε εζλνηηθή νκάδα ηεο ρψξαο αληηιακβάλεηαη θαη αληηκεησπίδεη 
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ηελ άιιε σο ηνλ θχξην θαη βαζηθφ ηεο ερζξφ. Ο πνιίηεο απνιακβάλεη ηδηαίηεξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εζλνηηθή ηνπ νκάδα, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ θαζνιηθά αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηα γηα ηνλ κέζν πνιίηε απφ ην θξάηνο, 

ελψ απνπζηάδεη ε θνηλσληθή ζπλνρή. ε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε ηεο θηιειεχζεξεο 

Γχζεο, φπνπ ν θνξέαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ «πνιίηε είλαη απηφο πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα 

(απνιακβάλεη), λα έρεη δηθαηψκαηα» (Kymlicka 2009:406), νξηδνληίσο θαη θαζέησο. 

Ζ επίθιεζε ηνπ Θενχ δελ είλαη ηπραία, επεηδή θαηαδεηθλχεη ηελ ηεξφηεηα ηνπ 

έζλνπο ή θαη ηνπ θξάηνπο. Ο Θεφο πνπ ζπλσκνηεί θαη ζπλδηαιέγεηαη γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηνπ εμέρνληνο θξάηνπο πνπ θηλεί ηα λήκαηα κε ηέηνηνλ ηξφπν ζηνλ θφζκν, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζε ηνπ επινγεκέλνπ έζλνπο θαη ηνπ ηεξνχ θξάηνπο. ε 

απηφ ην ζεκείν, αξθεηά δηαθσηηζηηθή είλαη θαη ε παξαηήξεζε ηνπ Kymlicka γηα ηελ 

κνξθή ηνπ εζληθηζκνχ ζηα κε θηιειεχζεξα θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο: «ηνλ κε θηιειεχζεξν εζληθηζκφ ζπρλά αληηκεησπίδεηαη ην θξάηνο σο θάηη 

ηεξφ, θαη σο ηελ ηειεησηηθή (θαη ππέξηαηε) αμία, γηα ηελ νπνία φιεο νη άιιεο είλαη 

δεπηεξεχνπζεο θαη νξγαληθέο, γηα παξάδεηγκα ν νξηζκφο ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο σο 

ηνλ θνκηζηή ηνπ έζλνπο» (Kymlicka 2001:56). Σν βαιθαληθφ παξάδεηγκα πνπ 

ζπγθιίλεη κε απηφ ηνπ Kymlicka είλαη νη καδηθνί βηαζκνί ησλ γπλαηθψλ ζηε Βνζλία 

Δξδεγνβίλε απφ ηνλ ζεξβηθφ ζηξαηφ πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαρζεί ην νξζφδνμν, 

ζεξβηθφ αίκα, ψζηε λα ππεξηεξήζεη πιεζσξηθά ησλ άιισλ εζληθνηήησλ θαη 

ζξεζθεηψλ ζηελ πεξηνρή. 

Όπσο ε χπαξμε ηνπ Θενχ γελλά ηνλ πηζηφ, έηζη ην θξάηνο γελλά ηνλ πνιίηε ή 

θαη ηνλ ππήθνν. ηελ θηιειεχζεξε αθκάδνπζα Γχζε ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε έρεη 

κειεηεζεί εθηελψο θαη είλαη θεληξηθή ζηε δπηηθή βηβιηνγξαθία, αθνχ ππάξρεη πιήζνο 

κειεηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα «δηαπιαζηηθά ζρέδηα», θαη ηηο «δηαπιαζηηθέο 

πνιηηηθέο» πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ ελάξεην πνιίηε θαη ηηο θαηάιιειεο αξεηέο ηνπ. Οη 

ηδηφηεηεο ηνπ ελάξεηνπ πνιίηε αλαθέξνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πινπξαιηζηηθέο, 

θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίεο θαη πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ θαιείηαη λα 

αθνινπζήζεη ν πνιίηεο, ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο δεκνθξαηηθέο αξρέο. Δπηπιένλ, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ακθηζβήηεζεο σο πξνο ηελ πνιηηηθή απζεληία, θαζψο θαη ε 

εκπινθή ζηνλ δεκφζην δηάινγν γηα ηα θνηλά, είλαη νπζηψδε γηα ηνλ πνιίηε. 

«Πξφθεηηαη ίζσο γηα ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο πηπρέο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζε κηα 

θηιειεχζεξε δεκνθξαηία, αθνχ αθξηβψο απφ απηά ηα ζεκεία δηαθξίλνληαη νη 

„πνιίηεο‟ ηεο δεκνθξαηίαο απφ ηνπο „ππεθφνπο‟ ελφο απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο» 

(Kymlicka, 2009:407). 
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Αο κεηαθέξνπκε ηψξα απηήλ ηελ πηπρή ησλ εδξαησκέλσλ, πιένλ, 

θηιειεχζεξσλ θαη πινπξαιηζηηθψλ δεκνθξαηηψλ ηεο Γχζεο ζηηο λενπαγείο 

δεκνθξαηίεο πνπ βξίζθνληαη ππφ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή κεηάβαζε. Ζ FYROM 

κεηά ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη φληαο ην κηθξφηεξν θαη πιένλ αδχλακν 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά κέινο ηεο νκνζπνλδίαο, πξνζπαζεί λα βξεη ηνλ εαπηφ ηεο, 

ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Ζ εκθχζεζε ησλ πνιηηηθψλ αξεηψλ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

ελάξεηνπ πνιίηε ζηνλ πιεζπζκφ ηεο FYROM αθνχγεηαη κάιινλ ζαλ δπηηθή 

παξαθσλία. Ζ παξαθσλία απηή είλαη απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ησλ 

βαιθαληθψλ εζλψλ θαη ηνπ θξάηνπο γεληθφηεξα. ηε Γχζε θεληξηθφ θαη κείδνλα ξφιν 

παίδεη ην άηνκν, ε αλάδεημε θαη ε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ην θξάηνο, ζε 

αληίζεζε κε ηα ξνκαληηθά Βαιθάληα πνπ είλαη εκπνηηζκέλα κε ηελ αληίιεςε ηεο 

ππεξέηεζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ ππήθνν θαη ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ θαηέρεη ην 

ίδην ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ. Σν άηνκν ιεηηνπξγεί σο «ππήθννο», σο 

ςεθίδα, σο ππνηειήο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπζηάζεη θαη ηελ ηειεπηαία ξαλίδα ηνπ 

αίκαηφο ηνπ γηα ην έζλνο ηνπ. 

Καηά ηελ παξαθκή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζηα Βαιθάληα, ν 

εζληθηζκφο κπνξεί λα ζπλέβαιε ζηελ εζληθή αθχπληζε, αλ θαη ππνδαπιίζηεθε 

ζεσξεηηθά απφ ηα θνκκνπληζηηθά νκνζπνλδηαθά θαζεζηψηα. Χζηφζν, νη βαιθαληθέο 

θνηλσλίεο δελ έπαςαλ πνηέ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ ξνκαληηθφ εζληθηζκφ, ν 

νπνίνο απέηξεςε ηελ εμέιημή ηνπο θαηά ηα πινπξαιηζηηθά πξφηππα ηεο Γχζεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε FYROM, είλαη ξνκαληηθά θαηαζθεπαζκέλε. Ο ξνκαληηθφο εζληθηζκφο ηεο 

έξρεηαη ζε ζθνδξή αληίζεζε κε ηελ πνιπεζληθή θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηεο, 

γελλψληαο ην ζρεδφλ ππαξμηαθφ εξψηεκα ζηα κέιε ηεο: «ε πνηα εζλνηηθή νκάδα 

αλήθεη επηηέινπο απηφ ην θξάηνο, γηα ην νπνίν εκείο θαινχκαζηε λα ζπζηαζηνχκε;» 

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ε FYROM θεξχζζεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1991, χζηεξα απφ δεκνςήθηζκα φπνπ 

ζπκκεηέρεη φινο ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο πιελ ηνπ αιβαληθνχ. Οη Αιβαλνί δηεμάγνπλ 

δηθφ ηνπο, αλεπίζεκν δεκνςήθηζκα ππέξ ηεο εδαθηθήο ηνπο απηνλνκίαο απφ ην 

«καθεδνληθφ» θξάηνο. Σν πξννίκην ηνπ θαηλνχξγηνπ ζπληάγκαηνο ηεο ρψξαο ελνριεί 

ηελ αιβαληθή κεξίδα, επεηδή δελ ηελ αλαγλσξίδεη σο ζπγθπξίαξρν έζλνο. Σελ ίδηα 

ρξνληά (1991) ηα αιβαληθά θφκκαηα ηεο ρψξαο απνξξίπηνπλ ην ζχληαγκα, επεηδή 

αλαγλσξίδεη ηνπο Αιβαλνχο σο κεηνλφηεηα. Οη επφκελεο αιβαληθέο εγεζίεο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο, φκσο δηεθδηθνχλ ηε κε εδαθηθή πνιηηηθή απηνλνκία ηεο 

αιβαληθήο θνηλφηεηαο. Χζηφζν, ε αιβαληθή πιεπξά επηζπκεί ηε ζχζηαζε 
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αλεμάξηεηνπ «καθεδνληθνχ» θξάηνπο. Σελ άλνημε ηνπ 2001, μεζπά ε ζχξξαμε ζην 

Tetovo θαη δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαβίαζεο ησλ αιβαληθψλ, κεηνλνηηθψλ 

δηθαησκάησλ, αιιά κάιινλ κηαο πξνζπάζεηαο ζθεηεξηζκνχ ηεο λνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

ππφζηαζεο ηνπ θξάηνπο, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ην πξννίκην ηνπ ζπληάγκαηνο, 

αιιά θαη ηεο επίζεκεο γιψζζαο, φζν θαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. Ζ 

ζπκθσλία ηεο Ορξίδαο πξνζπάζεζε λα ζεξαπεχζεη ηηο δσηηθήο ζεκαζίαο 

ζηξεβιψζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηεο FYROM. 

Οη λέεο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηα λέα κέηξα ηεο ζπλζήθεο πξνέβιεπαλ, αξρηθά, 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ερζξνπξαμηψλ απφ ηηο λαηντθέο δπλάκεηο κε ηνλ αθνπιηζκφ ησλ 

αληαξηψλ ηνπ UCK ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο «Απαξαίηεηε πγθνκηδή». Οη 

Αιβαλνί δελ θαηάθεξαλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο ζπγθπξίαξρν έζλνο, αιιά σο ηζφηηκνη 

πνιίηεο απφ ηε πκθσλία Πιαίζην, ελψ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη νη δηαηάμεηο πνπ ήηαλ 

πξνλνκηαθέο γηα ηνπο ιαβνκαθεδφλεο. Ζ Αιβαληθή γιψζζα αλαγλσξίζηεθε έκκεζα 

σο επίζεκε γιψζζα αθνχ νκηιείηαη πάλσ απφ ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη 

έηζη έκκεζα ζεζκνζεηείηαη θαη ε ίδξπζε ηνπ αιβαληθνχ παλεπηζηεκίνπ ζην Tetovo (νη 

Αιβαλνί απην-ππνινγίδνληαη ζην 35-40% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο). Δπίζεο, νη 

θνηλνβνπιεπηηθνί λφκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηα ηεο θνπιηνχξαο, ηεο γιψζζαο, ηεο 

έθδνζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηεο ρξήζεο ζπκβφισλ απαηηνχλ θαη ηελ 

πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ ησλ κε πιεηνςεθηθψλ θνηλνηήησλ γηα λα επηθπξσζνχλ 

(Αθξηβνχιεο 2008:42). 

Σφζν νη έλνπιεο ζπξξάμεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

FYROM φζν θαη ε πκθσλία ηεο Ορξίδαο είλαη απιά ην απνηέιεζκα θαη φρη ε αηηία 

ηνπ δηραζκνχ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο απψιεηαο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ θξάηνπο. 

Ζ θιηκάθσζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ιαβνκαθεδφλσλ θαη Αιβαλψλ 

ππξνδνηεί ηε ζχγθξνπζε. Ζ κειέηε θαη αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο, αιιά θαη ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ηεο ρψξαο εμεγνχλ πεηζηηθά ηελ αηηία ηεο ζχγθξνπζεο. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ε πκθσλία Πιαίζην ζπκβάιιεη ζηελ νξηζηηθή 

εμάιεηςε ηεο θξίζεο ή παξακέλεη κφληκα ελδνηηθή ζηελ απνδφκεζε ηεο θνηλσληθήο 

ηεο ζπλνρήο. 

Ζ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηεο FYROM δελ εμαληιείηαη αλάκεζα ζηελ 

ζιαβνκαθεδνληθή θαη αιβαληθή θνηλφηεηα. Ζ ρψξα θηινμελεί Βιάρνπο, Ρνκά, 

Σνχξθνπο, Βφζληνπο θαη έξβνπο. Όκσο, θχξηα πεγή δηακάρεο είλαη νη ζρέζεηο ησλ 

Αιβαλψλ κε ηνπο ιαβνκαθεδφλεο. Ο αιβαληθφο πιεζπζκφο είλαη κνπζνπικαληθφο 

ζε αληίζεζε κε ηνπο νξζφδνμνπο ιαβνκαθεδφλεο. Οη ηειεπηαίνη απνηεινχλ ηελ 
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αζηηθή ηάμε ηεο ρψξαο, ελψ νη Αιβαλνί αζρνινχληαη θπξίσο κε ηε γεσξγία θαη ηελ 

θηελνηξνθία, επεηδή αξρηθά ήηαλ «απνθιεηζκέλνη απφ ηηο θξαηηθέο δνκέο 

απαζρφιεζεο» (Αθξηβνχιεο 2009:40-41). Χο εθ ηνχηνπ, νη Αιβαλνί δνπλ θπξίσο 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θαη φρη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φπνπ θπξίσο 

θαηνηθνχλ νη ιαβνκαθεδφλεο. Δπίζεο, νη Αιβαλνί ζπλεζίδνπλ λα ζπκβηψλνπλ ζε 

δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηεο, κε ηζρπξνχο, αδηαπέξαζηνπο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο θαη 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλν ξπζκφ γελλήζεσλ. 

Ζ εζλνηηθή ραξηνγξάθεζε ηεο FYROM δελ είλαη πεξηζζφηεξν 

πνιππνιηηηζκηθή, πνιπζχλζεηε ή πνηθηιφκνξθε εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά ζε ζρέζε κε 

άιιεο ρψξεο ηεο Γχζεο, φπσο ν Καλαδάο. Ζ θχξηα δηαθνξά ηεο FYROM ζε ζρέζε κε 

ηε Γχζε είλαη ν ηξφπνο αληίιεςεο ηεο χπαξμεο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε ηειηθή ηεο 

δηαπξαγκάηεπζε ζηελ θνηλσλία: «ηε Γχζε, νη κεηνλφηεηεο αληηκεησπίδνληαη κε 

φξνπο δηθαηνζχλεο, ελψ ζηα Βαιθάληα κε φξνπο αζθαιείαο» (Αθξηβνχιεο 2009:262). 

Ζ χπαξμε θαη κφλν ηεο κεηνλφηεηαο ζπληζηά de facto ηε δηάξξεμε ηνπ αηζζήκαηνο 

ηεο βαιθαληθήο αζθάιεηαο, γεγνλφο ηδηαίηεξα παξάδνμν, αθνχ πφηε ζηε βαιθαληθή 

ρεξζφλεζν δελ ππήξμαλ ακηγψο κνλνεζλνηηθέο απηνθξαηνξίεο (βπδαληηλή, 

νζσκαληθή), θαζψο απνηεινχζε πάληα έλα ζπλνλζχιεπκα πνιηηηζκψλ, ζξεζθεηψλ θαη 

εζλψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Γχζε δηαλχεη κηα πην ψξηκε πνιηηηζκηθά θάζε, φπνπ 

βαζηθή αξρή ηεο είλαη ε δηθαηνζύλε. ην παξειζφλ, αθφκε θαη ε ίδηα επέιεμε καδηθέο 

εμνληψζεηο, εζλνθαζάξζεηο θαη εθηνπίζεηο αλεπηζχκεησλ πιεζπζκψλ, ζξεζθεηψλ θαη 

κεηνλνηήησλ. Σα Βαιθάληα δηαθξίλνληαη απφ κηα πην πνιηηηζκέλε ζηάζε απφ απηή 

ηεο Γχζεο ζην παξειζφλ, φκσο απηφ δελ αξθεί ψζηε λα ελζηεξληζηνχλ ηηο 

πινπξαιηζηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο. Έηζη, ε Γχζε εηζάγεη ην κνληέιν ηεο 

«πνιπεζληθήο νκνζπνλδίαο» ζηελ FYROM. 

Χζηφζν, ην κνληέιν ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν, επεηδή «εμηζνξξνπεί ηα 

δπν αληηθξνπφκελα (θαηλνκεληθά) αηηήκαηα γηα δηθαηνζχλε θαη γηα αζθάιεηα, αθφκα 

θαη ζηηο κεηα-θνκκνπληζηηθέο ρψξεο φπνπ απνπζηάδεη ε θηιειεχζεξε κλήκε» 

(Αθξηβνχιεο 2009:264). ηελ «πνιπεζληθή νκνζπνλδία» έρεη αζθεζεί θξηηηθή θαη 

έρνπλ δηαηππσζεί ελζηάζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνζηκφηεηά ηεο αθφκε θαη ζηε Γχζε, 

φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, 

αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

Μείδνλ ζηνηρείν ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ δηαηάξαμε ηεο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή παξελέξγεηα. Ζ θνηλσληθή ζπλνρή δέρεηαη έληνλεο 

απνζπλζεηηθέο πηέζεηο εμαηηίαο ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ηνπ εζλνηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο 
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ηαπηφηεηαο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε κεηνλφηεηα ηθαλνπνηεί ηα δίθαηα ή θαη ηα άδηθα 

δηθαηψκαηά ηεο. Όπσο είδακε ζηελ πκθσλία ηεο Ορξίδαο, «ην εζλνηηθφ ζηνηρείν 

είλαη ε κνλάδα κέηξεζεο γηα ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο» (Αθξηβνχιεο 2009:266). 

Ζ εζλνηηθή ηαπηφηεηα δελ εγείξεη ραξαθηεξηζηηθά ζχλζεζεο θαη αξκνληθήο 

ζπλχπαξμεο ησλ δπν θνηλνηήησλ αιιά εηεξφηεηαο, δηαηξεηφηεηαο θαη δηρφλνηαο. Ζ 

νκάδα πνπ θαηέρεη κηα δηαθνξεηηθή εζλνηηθή ηαπηφηεηα απφ απηή ηεο πιεηνλφηεηαο 

εγείξεη ηελ αλειαζηηθφηεηα ηεο απνδεθηήο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο. 

Όκσο, ε πνιηηηθνπνίεζε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο επηθξνηεί ηελ νπζηαζηηθή 

απνκφλσζε ησλ δπν νκάδσλ, θαζψο δηαξξεγλχεηαη νξηζηηθά θάζε είδνπο ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο, αθφκα θαη αλ απηή είλαη αξλεηηθή. Δπίζεο, απνζχξεηαη νπνηνδήπνηε 

δπλεηηθφ γεγνλφο πνπ απαηηεί ηελ ειάρηζηε πνιηηηθή ζπληαχηηζε θαη ηελ απφ θνηλνχ 

ζπλαίλεζε ησλ δπν πιεπξψλ γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνχ δεηήκαηνο. 

Ζ ζρέζε ησλ δπν πιεπξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αιινινζπγθξνχζεηο θαη 

αιιειναλαηξέζεηο. Ζ πνιηηηθνπνίεζε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο δίλεη ηέινο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δπν θνηλνηήησλ, ρσξίο απηή λα ηνπο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιχζνπλ πνηέ ην πξφβιεκα ηεο εηξεληθήο ηνπο 

ζπλχπαξμεο. Ζ πνιηηηθνπνίεζε θφβεη αθφκε θαη απηνχο ηνπο αξλεηηθνχο δεζκνχο 

ζπκβίσζεο θαη παξάγεη δπν κεηέσξεο θνηλσλίεο ρσξίο θακία δίνδν επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπο, ρσξίο θακία ειπίδα λα ζπκβηβάζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο. Αθνχ πξψηα ηηο 

δηαρψξηζε θαη ηηο απνκφλσζε, έπεηηα απνδεκίσζε ηελ θάζε πιεπξά κε ηελ 

αδπζψπεηε επζχλε ηεο απηνζπληήξεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζήο ηεο, ζε έλα πεδίν 

απέξαληεο εζσζηξέθεηαο. Ζ πκθσλία ηεο Ορξίδαο πνιηηηθνπνηεί ηελ εζλνηηθή 

ηαπηφηεηα θαη επηθνξηίδεη ην πνιηηηθφ πεδίν σο ζεκείν πξνβνιήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ελψ ζπλάκα ην απνθνξηίδεη σο ζπλεθηηθφ ζεκείν ζχγθιηζεο ησλ 

δπν εζλνηηθψλ θνηλνηήησλ. 

Ζ βαιθαληθή ζπκπησκαηνινγία εκπεξηέρεη θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ πξηλ εθαξκνζηεί ην κνληέιν ηεο «πνιπεζληθήο 

νκνζπνλδίαο» ζηε FYROM. Ζ «κεηάβαζε», ε πξνζθφιιεζε ζηελ «ηζηνξηθή αδηθία» 

θαη ε δηεπζέηεζε ηνπ βαιθαληθνχ έξκαηνο «αζθαιείαο», είλαη θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ. 

Ζ κεηάβαζε είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή. Θεσξείηαη πσο γηα λα εδξαησζνχλ νη 

θηιειεχζεξεο αξρέο, ζα πξέπεη πξψηα νη κεηα-θνκκνπληζηηθέο ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ 

ηηο πνιηηηθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο, θαζψο θαη λα πξνζαξκφζνπλ 

ηελ θεληξηθά ζρεδηαζκέλε αγνξά ηνπο, φπσο απηή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ζηηο επηηαγέο 
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ηεο ειεχζεξεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο. Ζ αλεξγία, ε δηαθζνξά θαη ε γξαθεηνθξαηία 

εληείλνπλ ηελ δπζάξεζηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη ηαμηθέο δηαθξίζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζην κεηνλνηηθφ ζηνηρείν νμχλνληαη απφ ηελ επάισηε νηθνλνκία ηεο 

FYROM. 

ηε ζιαβνκαθεδνληθή ηζηνξηνγξαθία, αθφκε θαη ζε απηή πνπ δηδάζθεηαη απφ 

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ηζηνξηθέο αδηθίεο πνπ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη νη ιαβνκαθεδφλεο, είηε απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα ηεο επνρήο, είηε 

απφ ηνπο γεηηνληθνχο ηνπο ιανχο. ρεδφλ φινη νη βαιθαληθνί ιανί γξάθνπλ ηελ 

ηζηνξία ηνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν, αλαθεξφκελνη ζηηο ζθαγέο, ζηνπο βηαζκνχο θαη ζηηο 

ηαπεηλψζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο πνπ δηαβηνχλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο. Αθφκα θαη αλ δελ θξίλνπκε ηε θηιαιήζεηα ησλ πεξηγξαθψλ απηψλ, 

νχηε θαη ηε δξακαηηθφηεηα πνπ ηηο δηαθαηέρεη, απηφ πνπ εμάπηεη ηελ πξνζνρή καο, 

είλαη ε επηκνλή ηεο πιεηνλφηεηαο λα ηηο ζπκπεξηιακβάλεη, αθφκε θαη ζήκεξα, ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ρψξαο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπληζηψζεο ζηε ράξαμε ηεο 

πνιηηηθήο αζθαιείαο ηεο FYROM Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα πνπ 

ζπλαληάηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ βαιθαληθφ ρψξν, είλαη ε δηακεηξηθά αληίζεηε 

θαηεχζπλζε ηεο θαηαπίεζεο πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηελ κεηνλφηεηα πξνο ηελ 

πιεηνλφηεηα. ηε δηεζλή θνηλφηεηα ε κεηνλφηεηα δηαηείλεηαη πσο εθηίζεηαη ζε 

θαηαπηεζηηθέο δπλάκεηο ζε αληίζεζε κε ηα Βαιθάληα, φπνπ ε επηρεηξεκαηνινγία απηή 

επηζηξαηεχεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα. Ζ κεηνλφηεηα είλαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ ερζξνχ, ν 

θαηάζθνπνο πνπ θχξην ζθνπφ έρεη λα ππνλνκεχζεη ηo αίζζεκα αζθαιείαο ηεο 

πιεηνλφηεηαο. Ζ κεηνλφηεηα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξψελ πνιεκηθφ ερζξφ, θαηαθηεηή 

ηεο πιεηνλφηεηαο, εμαηηίαο ηεο θνηλήο ηνπο εζλνηηθήο θαηαγσγήο. Έηζη, ε 

αζθαιεηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ πεξί κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ λνκηκνπνηείηαη σο 

αλαγθαίν αληίπνηλν πνπ εμαζθαιίδεη ζηελ πιεηνλφηεηα ηελ εζληθή θπξηαξρία θαη ηελ 

αθεξαηφηεηά ηεο. Οη ζρέζεηο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηεο πιεηνλφηεηαο, είλαη έλα παηρλίδη 

κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, αληηκεησπίδνληαο ζηξεβιά ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηεο 

κεηνλφηεηαο θαη ηνπ νκφεζλνπ φκνξνπ θξάηνπο. Ό,ηη επλνεί ηε κηα πιεπξά, είλαη 

πξνδηαγξακκέλν φηη δεκηψλεη ηελ άιιε. Απηή ε πεπνίζεζε εληνπίδεηαη ζηε 

ζπλείδεζε θαη ησλ δπν πιεπξψλ θαη δηακνξθψλεη δηππνθεηκεληθά ην αίζζεκα 

αζθαιείαο ηεο θάζε πιεπξάο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε αζθάιεηα δελ γίλεηαη πνηέ αληηθεηκεληθά αληηιεπηή, αιιά 

πάληνηε ππνθεηκεληθά. Ζ αζθαιεηνπνίεζε ηεο κεηνλφηεηαο είλαη ζπλεηδεηή θαη 

επηζηξαηεχεηαη είηε απφ ηελ θεληξηθή θξαηηθή εμνπζία, είηε απφ ηηο πνιηηηθέο ειίη. Ζ 
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αζθαιεηνπνίεζε πξνυπνζέηεη ηελ εηδηθή θαη εθηάθηνπ αλάγθεο αληηκεηψπηζε ηεο 

κεηνλφηεηαο σο ηνλ νπζηαζηηθφ θαη θχξην θαηαιχηε ηεο νληφηεηαο ηεο πιεηνλφηεηαο 

απφ ηελ ππαξμηαθή απεηιή πνπ ζέηεη ε κεηνλφηεηα θαη ρξήδεη άκεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο. Αλ ε πεξηγξαθή ηεο απεηιήο είλαη πεηζηηθή απφ ηηο 

ειίη, ηφηε ην θξάηνο λνκηκνπνηεί ηελ αλαζηνιή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ κεηνλνηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη δηθαηνινγείηαη νπνηνδήπνηε ζθφπηκε ελέξγεηα πνπ ζίγεη άκεζα ηε 

κεηνλφηεηα σο αλαγθαία, αζθαιεηνπνηψληαο ηε κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα. Έηζη, 

«νπνηαδήπνηε κνξθή ιφγνπ πεξί δηθαηνζχλεο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ κεηνλνηηθνχ 

εζληθηζκνχ αλαζηέιιεηαη. Ζ αζθάιεηα γίλεηαη ην κέηξν ησλ πάλησλ. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε πεξίπησζε φπνπ ε αζθάιεηα ηαπηίδεηαη κε ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο ηεο 

πιεηνλφηεηαο» (Αθξηβνχιεο 2009:278). 

Αλ ε πιεηνλφηεηα θαηαπαηεί θαηάθσξα ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνλφηεηαο, ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα κείλεη άπξαγν, επεηδή θαηαπαηψληαη νη βαζηθέο 

αξρέο ησλ αλζξψπηλσλ θαη κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ. ηελ πεξίπησζε ηεο FYROM, 

ε αλάκημε ησλ δηεζλψλ δπλάκεσλ ζηε δηεπζέηεζε ηνπ κεηνλνηηθνχ εζληθηζκνχ ηεο 

αιβαληθήο θνηλφηεηαο, δεκηνπξγεί αίζζεκα απνγνήηεπζεο θαη καηαίσζεο ζηνπο 

ιαβνκαθεδφλεο, νη νπνίνη ινγηθά αηζζάλνληαη φηη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

αιβαληθήο θνηλφηεηαο επηβάιιεηαη απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Έηζη, ν ζεβαζκφο ησλ 

κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ θαηαπαηεί ηνλ παξαδνζηαθά νξζφ θαη ελδεδεηγκέλν ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ κεηνλνηηθψλ δηεθδηθήζεσλ, απεηιψληαο αλνηρηά ηελ εζληθή 

αζθάιεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηθχξσζε ηεο πκθσλίαο ηεο Ορξίδαο θαηαπαηά ην 

ζιαβνκαθεδνληθφ πλεχκα αζθάιεηαο ηεο πεξηνρήο, ελψ δηαξξεγλχεη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή ηεο ρψξαο. Ζ πκθσλία ηεο Ορξίδαο πνιηηηθνπνηεί ηελ αιβαληθή (εζλνηηθή) 

ηαπηφηεηα, δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πιαίζην, φπνπ ε αιβαληθή εζλφηεηα ζα 

κπνξεί λα απνιακβάλεη πεξηζζφηεξα κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα θαη, ηδίσο, δηαζθαιίδεη 

φηη ε πξφζβαζε ηεο αιβαληθήο κεηνλφηεηαο ζε απηά ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

πξνυπνζέηεη ηελ εζλνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο κεηνλφηεηαο. Έηζη, ε πνιηηηθνπνίεζε 

ηνπ εζλνηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηαο εληαηηθνπνηεί ηελ αζθαιεηνπνίεζε ηεο 

κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο, θαζηζηψληαο αζθπθηηθφ ην πνιηηηθφ πεδίν, ψζηε λα κπνξεί 

λα παξέρεη βηψζηκνπο ζπκβηβαζκνχο. Ζ αιβαληθή κεηνλφηεηα γλσξίδεη πσο ηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλεη είλαη πξντφλ ηεο εκπινθήο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη 

ησλ έμσζελ παξεκβάζεσλ, γεγνλφο πνπ απνκαθξχλεη θαη πεξηνξίδεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηεο κε ηε ζιαβνκαθεδνληθή πιεηνλφηεηα. 
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Ζ σκθωλία ηες Ατρίδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πκθσλία Πιαίζην αλάγεη ζε δεζπφδνπζα ζέζε ην εζλνηηθφ ζηνηρείν, απφ ην νπνίν 

θαη εθξέεη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη είλαη ην ζεκείν ηξηβήο ησλ δπν πιεπξψλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ζπκθσλία πξνζπαζεί λα ζεξαπεχζεη κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, 

αλαπαξάγνληαο ην ίδην ην πξφβιεκα, δειαδή ηε δηαθνξά. Όκσο, ε πην επψδπλε 

ζπλέπεηα ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ηνπ εζλνηηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε αζθαιεηνπνίεζε ηεο 

κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο πνπ επηδεηλψλεηαη. Οη ειίη αλ αζθαιεηνπνηήζνπλ πεηζηηθά ηε 

κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα θαη θαηαζηήζνπλ απεηιή ηε δηαηήξεζε ηεο κεηνλνηηθήο 

αιβαληθήο ηαπηφηεηαο ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο, ηφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

θαλέλαο δηάινγνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ πξνζηαζία ηεο 

κεηνλφηεηαο απεηιεί ηελ χπαξμε θαη ηελ επηβίσζε ηεο πιεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο θαη, 

θαη‟ επέθηαζε, ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Ζ πιεηνλφηεηα φρη κφλν δελ κπνξεί λα κπεη 

απηφθιεηα ζε έλαλ δηάινγν πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά 

λνκηκνπνηεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ηε ιήςε έθηαθησλ θαη εηδηθψλ κέηξσλ θαη 

λνκνζεζίαο, πνπ απνζπλζέηνπλ θαη ζίγνπλ αλνηρηά ηε κεηνλφηεηα σο απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία. Ζ θνηλσληθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσλίαο 

δηαιχεηαη εμαηηίαο ηνπ φξνπ ηεο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδεη ηε δνκή ηεο. Με ηελ 

αλάκεημε θαη ησλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πξνζηαζία ηεο κεηνλφηεηαο ηα 

πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν, δεκηνπξγψληαο δηιήκκαηα αζθαιείαο. 

Ζ πιεηνλφηεηα αηζζάλεηαη πηεζκέλε θαη αλίθαλε λα δηαρεηξηζηεί ηε κνίξα ηεο, 

αθνχ νη εμσηεξηθέο δπλάκεηο ηελ πηέδνπλ λα δερηεί ηελ πξνζηαζία ηεο κεηνλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο, ηε δεκηνπξγία κηαο ραιαξήο ζπλνκνζπνλδίαο, αθφκα θαη ηελ 
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αλαγλψξηζε εδαθηθήο απηνλνκίαο, πνπ αληηβαίλεη ζην αίζζεκα πεξί αζθάιεηαο πνπ 

ηε δηαθαηέρεη. Αλ πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε, ην πξάηηεη εμαηηίαο ησλ εμσηεξηθψλ 

πηέζεσλ πνπ ηεο θαηαδεηθλχνπλ είηε ηελ είζνδν είηε ηελ έμνδν απφ δηάθνξνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. Όκσο, ην αίζζεκα καηαίσζεο δελ παχεη λα ηε ραξαθηεξίδεη 

ηψξα πεξηζζφηεξν παξά πνηέ, επεηδή ν θίλδπλνο ηεο απφζρηζεο θαζίζηαηαη πην 

πηζαλφο. Ζ πιεηνλφηεηα αηζζάλεηαη, απφ ηε κία, φηη θαιείηαη λα πιεξψζεη ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηε θηιειεπζεξνπνίεζή ηεο κε αλνηρηφ ην ελδερφκελν απψιεηαο 

ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο, εμαηηίαο ηεο κεηνλνηηθήο απφζρηζεο. Απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα 

απνζπξζεί θαη απιά λα ζεσξεζεί ρακέλε ππφζεζε απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, λα 

ζηηγκαηηζηεί θαη λα απνθιεηζηεί ρσξίο πνηέ λα βηψζεη ηνλ απξφβιεπην 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο. 

Ζ αιβαληθή κεηνλφηεηα γλσξίδεη φηη ηα δηεπξπκέλα δηθαηψκαηα πνπ 

απνιακβάλεη είλαη απφξξνηα εμσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ, γεγνλφο πνπ ηελ απνμελψλεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε ζπκβίσζή ηεο κε ηελ πιεηνλφηεηα. Γηα κηα αθφκε θνξά 

κεγάινο ληθεηήο αλαδεηθλχεηαη ε θζνξά θαη ε ζήςε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ 

κεηνλφηεηα πνληάξεη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηεο. Σν κεηνλνηηθφ δίιεκκα θαηαζηξψλεηαη αλάκεζα ζηελ απηάξθεηα θαη ζηε 

δηεθδίθεζε. Ζ κεηνλφηεηα κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα ζπλεηή θαη απηάξθε ζέζε 

έλαληη ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηεο αλαγλσξίδνληαη είηε απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα, είηε 

ζηαδηαθά απφ ηελ πιεηνλφηεηα, κε ηελ ειπίδα λα ηεο παξαρσξεζεί θάπνηα ζηηγκή 

απηνλνκία ή λα εθκεηαιιεπηεί θάπνηα επθαηξία γηα απφζρηζε. Ζ δηεθδίθεζε ηεο 

κεηνλφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ άκεζε θαη ηε κέγηζηε δηεθδίθεζε ηφζν ησλ θαζνιηθά 

αλαγλσξηζκέλσλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ, φζν θαη ηελ απφζρηζή ηεο απφ ηελ 

πιεηνλφηεηα δηνηθεηηθά ή θαη εδαθηθά κε άκεζν θαη επζχ ηξφπν. 

Οη δηεζλείο δπλάκεηο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δπν επηινγέο: είηε λα πηέζνπλ ηηο 

ειίη λα απν-αζθαιεηνπνηήζνπλ ηε κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα, δειεάδνληαο ην θξάηνο κε 

πξφζβαζε ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ή αθφκα θαη απεηιψληαο κε δηεζλείο θπξψζεηο. Οη 

δηεζλείο δπλάκεηο δελ κπνξνχλ λα επέκβνπλ ζην θιεηζηφ θχθισκα αζθαιεηνπνίεζεο 

ηεο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο, επεηδή απνηεινχλ ζεκαληηθφ αιιά εμσηεξηθφ 

παξάγνληα. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηε κεηνλφηεηα θαη λα ηελ πείζνπλ 

λα κελ είλαη ηφζν δηεθδηθεηηθή σο πξνο ηα δηθαηψκαηά ηεο. Μηα ραιαξή 

ζπλνκνζπνλδία ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ππξνζβεζηηθά θαη λα νδεγήζεη ζηελ 

ηειηθή απφζρηζε. Δπίζεο, κπνξεί λα δηεθδηθεζεί ε «κε-εδαθηθή απηνλνκία» ή ε 

«πξνζσπηθή απηνλνκία» (Ρσζία) πνπ, αλ θαη γίλεηαη έιεγρνο ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ 
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παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΜΜΔ απφ ηε κεηνλφηεηα, σζηφζν ην ελδερφκελν ηεο 

απφζρηζεο δελ απεηιεί ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ Γχζε ζπλήζσο επηιέγεη λα 

θάκςεη ηελ νξκεηηθή δηεθδίθεζε ησλ κεηνλνηηθψλ αμηψζεσλ. Ο Kymlicka επίζεο 

αλαθέξεη πσο ε θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ιίγν θαιχηεξε, εάλ «ε πξαγκαηηθή 

ξεαιηζηηθή επηινγή είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο αθφκε θαη ζε εθείλα ηα θφκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ απφζρηζε». 

(Αθξηβνχιεο 2009:284), ρσξίο λα ζπλεπάγεηαη αλαγθαία ηελ απφζρηζε, αλ θαη ηε 

βάδεη ζην παηρλίδη. ε κηα δεκνθξαηηθή ρψξα ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο δηεθδίθεζεο 

ηεο απφζρηζεο απφ κηα νκάδα είλαη έλα θπζηθφ δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη έλα απφ ηα 

πην γνεηεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εχζξαπζηεο θχζεο ηεο δεκνθξαηίαο, ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη ηίπνηα απνιχησο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο FYROM, ε ζηξέβισζε ηνπ εζλνηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο 

ηαπηφηεηαο σο θνηλσληθά θνιάζηκνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζην πνιηηηθφ πεδίν είλαη 

απηά πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα 

αζθαιεηνπνηείηαη, κεηαηξέπνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην πνιηηηθφ πεδίν ζε πεδίν 

παξνπζίαο ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο δηακάρεο. πλεπψο, ε ιχζε ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί φρη ζηελ πνιηηηθή, αιιά ζηελ θνηλσλία. Ζ απν-γθεηνπνίεζε ηεο 

κεηνλφηεηαο εδαθηθά, αιιά θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο ζηνλ 

εζηθφ θψδηθα ηεο θνηλσλίαο ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ. Όπσο γλσξίδνπκε, ε 

ηαπηφηεηα δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ, πνπ δελ εθπίπηεη ζηηο δηακνξθσηηθέο αιιαγέο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλδπαζκψλ ηζρχνο. Χο εθ ηνχηνπ ζα 

πξέπεη λα «εμνκαιπλζνχλ νη δηαθνξέο θαη λα ελδπλακσζνχλ νη ζπλζεηηθνί δεζκνί 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πιεηνλφηεηαο θαη ηεο κεηνλφηεηαο» (Αθξηβνχιεο 2009:286). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Έζλε θαη ροκαληηθοί εζληθηζκοί 

Ο ξνκαληηθφο εζληθηζκφο ζηεξίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ θηινζνθηθνχ Ρνκαληηζκνχ πεξί 

ηεο «δπλακηθήο», εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο ηζηνξίαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο θηινζφθνπο 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ, πνπ αληηκεηψπηδαλ ηελ ηζηνξία απφ ηελ «ζηαηηθή» ηεο ζθνπηά. Γηα 

ηνπο ξνκαληηθνχο θηινζφθνπο, ε ίδηα ε ηζηνξία είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, πνπ 

εμειίζζεηαη κε ηνλ δηθφ ηεο κνλαδηθφ ηξφπν, θαη έρεη ηελ δηθή ηεο ηδηαίηεξε αμία. 

Δπίζεο, ν θάζε ιαφο απνηειεί έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ, πνπ εμειίζζεηαη κέζα ζην 

ρξφλν, έλα ππνθείκελν πνπ θαηαζθεπάδεη ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο. Ο ξνκαληηθφο 

εζληθηζκφο ζηξέθεηαη πξνο ηε κειέηε θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ιατθήο παξάδνζεο ηνπ 

θάζε ιανχ, ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ησλ κχζσλ θαη ησλ παξαδφζεψλ ηνπ, κε 

επίθεληξν ηελ αλάδεημε ηεο εζληθήο ζπλείδεζήο ηνπ κέζσ ηεο ινγνηερλίαο, ηνπ κχζνπ 

θαη ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηππνπνηείηαη ε θάζε εζληθή 

ηαπηφηεηα θαη νη ιανί αξρίδνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε ή, 

αιιηψο, λα δηακνξθψλνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπο σο έζλνο (Gaarder 1991:418-

419). 

ηελ Καηλή Γηαζήθε ιακβάλεη ρψξα ε αηψληα πάιε κεηαμχ θαινχ θαη θαθνχ, 

κηα παιηά ηζηνξία πνπ ζπλαληάηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη πνιηηηζκνχο, κε 

ζθνπφ λα κεηνπζησζεί ζε εζηθφ θψδηθα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηηο 

ζενινγηθέο επηηαγέο, ε αξρέγνλε απηή πάιε είλαη πνπ δηαρσξίδεη ηνλ άλζξσπν κέζα 

απφ έλα δπαδηθφ ζχκπιεγκα ηνπ ηχπνπ ζθνηάδη θαη θσο, ν θαιφο θαη ν θαθφο 

άλζξσπνο, ν ακλφο ηνπ Θενχ θαη ην εξίθην. Ο δηαρσξηζκφο απηφο είλαη θαζαξά 

ζξεζθεπηηθφο κε ζενινγηθφ πεξηερφκελν. Χζηφζν, απηφ πνπ εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα 

είλαη ε ιέμε «έζλε». Δκείο, νη άλζξσπνη, φπσο καο πιεξνθνξεί θαη ην ίδην ην θείκελν, 

έρνπκε ηελ ηάζε λα δηαρσξίδνπκε ηνλ εαπηφ καο, ην αλζξψπηλν γέλνο καο, ζε έζλε, 

έηεξα έζλε γηα έλα φκνην αλζξψπηλν γέλνο. 

«Όηαλ δε έιζεη ν πηφο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ δφμα ηνπ θαη φινη νη άγηνη άγγεινη 

ζα είλαη καδί ηνπ, ηφηε ζα θαζήζε εηο ζξφλνλ έλδνμνλ θαη ιακπξφλ. Καη ζα 

ζπλαρζνχλ εκπξφο ηνπ φια ηα έζλε, φινη δειαδή νη άλζξσπνη, πνπ έδεζαλ απ‟ 

αξρήο ηεο δεκηνπξγίαο κέρξη ηέινο ηνπ θφζκνπ θαη ζα ρσξίζε απηνχο ηνλ έλα 

απφ ηνλ άιινλ, θαζψο θαη ν πνηκήλ ρσξίδεη ηνπο ακλνχο απφ ηα εξίθηα» 

(Μαηζαίνπ Δπαγγέιην 31-32). 



57 
 

Σν θείκελν ηνπ Δπαγγειίνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, φκσο απηφ πνπ ζα πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε, είλαη ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ 

κέζα ζην θείκελν θαη θπξίσο ηεο ιέμεο «έζλνο». Μπνξεί ε ρξνληθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ 

λα παίδεη κνηξαία κε ην κεδέλ ηεο ρξνλνινγίαο ηνπ εκεξνινγίνπ καο, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ γλσξίδνπκε φηη έρεη απνκαθξπλζεί 33 έηε απφ απηφ. Δθείλε ηελ επνρή ε 

ιέμε έζλνο δελ ζήκαηλε ην ίδην κε ζήκεξα, ε εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ κε ηε ζεκεξηλή 

έλλνηα ηνπ φξνπ κπνξεί λα εθάπηεηαη ηέιεηα κε ηελ ζεκεξηλή αληίιεςε πνπ έρνπκε 

γηα ηνλ θφζκν, φκσο είλαη παξαπιαλεηηθή ε κεηαγελέζηεξε εξκελεία ηνπ φξνπ γηα 

ηελ ηφηε επνρή. 

Ο Ρνκαληηζκφο ηνπ 19νπ αηψλα, έδσζε κηα ηδηαίηεξε εξκελεία θαη επηθφξηηζε 

ηελ έλλνηα έζλνο, θπιή, γέλνο, κε κηα ζπλαηζζεκαηηθή ππεξαμία, εμεηάδνληαο ην ίδην 

ην έζλνο κέζα απφ ηνλ θηινζνθηθφ ξνκαληηθφ θαθφ ηεο ηειενινγίαο θαη ηεο 

ηαπηνινγίαο. «Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ηεο 

ιαηηληθήο ιέμεο gens πνπ εμνκνηψλεηαη κε ηελ ιέμε races. πλεζίδνληαλ ηνλ 19ν 

αηψλα λα θάλνπλ ιφγν γηα ηε „αγγιηθή θπιή‟ (race), ηε „γαιιηθή θπιή‟ (race), αθφκα 

θαη γηα „ηε βαζηιηθή θπιή‟ (race) ησλ βαζηιηάδσλ. Όκσο, νη νκάδεο, νη νπνίεο 

απνθαινχληαλ απφ ηνπο κεζαησληθνχο ζπγγξαθείο σο gentes, nationes ή populi, ζηελ 

πξαγκαηηθά ήηαλ ελψζεηο κε θνηλή βηνινγηθή θαηαγσγή, θαζψο επίζεο θαη θνηλή 

πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα» (Reynolds 1994:139). Ζ αληίιεςε ηνπ ηφηε θφζκνπ κε ηνπο 

ζεκεξηλνχο φξνπο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο κφλν παξαπιαλεηηθέο θαη αλαιεζείο 

εληππψζεηο κπνξεί λα καο πξνκεζεχζεη, ελψ απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε είλαη 

ε βαζεηά αληίιεςε θαη εξκελεία ηεο θνζκνινγίαο πνπ είραλ νη άλζξσπνη ηεο ηφηε 

επνρήο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ θνζκνινγία ησλ αλζξψπσλ αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη γηα πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, φκσο απηφ πνπ παξέρεη θαηά θχξην θαη ίζσο κνλαδηθφ ιφγν 

είλαη ε αιήζεηα γηα ην «ηη», ην «πψο» θαη ην «γηαηί» ηνπ θφζκνπ, ρσξίο απαξαίηεηα 

λα ζπγθιίλεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (π.ρ. ε αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ ηνπ Πιάησλα). 

Ζ θνζκνινγία είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ αλζξψπηλε αληίιεςε, θαη 

έρεη σο αξρηηεθηνληθφ ξπζκφ ηηο πνιηηηζκηθέο, ζενινγηθέο θαη εμνπζηαζηηθέο επηηαγέο 

ηεο θάζε επνρήο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ πνηέ δελ θαηάθεξε λα ακθηζβεηήζεη 

ηελ αιήζεηα πνπ παξείρεην απφ ηηο θπξίαξρεο ειίη γηα ηελ θνζκνινγία, λα μεπεξάζεη 

ηνλ ζετθφ θφβν θαη λα ζπκθηιησζεί κε ηνλ πφλν θαη ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ (βι. 

Bergman, 1957:16:17-18:25). Έηζη, ε αλζξψπηλε αληίιεςε «ρξεηαδφηαλ έλα 

εθθνζκηθεπκέλν κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ κνηξαίνπ ζε ζπλέρεηα ηνπ ηπραίνπ ζε ζεκαζία» 
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(Anderson 1997:33). πλεπψο, ρξεηαδφηαλ ηε ζξεζθεία πνπ ζα ηελ απνγχκλσλε απφ 

ηνλ ηειεησηηθφ ζάλαην θαη ζα ηεο έδηλε ηελ πξννπηηθή ηεο ζπλέρεηαο, π.ρ. ηεο 

κεηαζαλάηηαο δσήο, αιιά θαη κηα αξρή πνπ ζα έδηλε έλα νπζηαζηηθφ λφεκα ζηελ 

αλζξψπηλε δσή, έλαλ βαζχηεξν πνιηηηθφ ζθνπφ πνπ ζα εμεγνχζε επαξθψο ηνλ αέλαν 

θχθιν ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

Μέζα απφ ην έζλνο, ν άλζξσπνο, κπνξεί λα νξγαλψζεη ην πιήζνο ηνπ, ε 

νξγάλσζε απηή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη επηθνξηηζκέλε κε αλψηεξνπο 

ηειενινγηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο απαξαίηεηα λα ππνλνκεχεηαη ην ζξεζθεπηηθφ 

ζπλαίζζεκα θαη ε νπνηαδήπνηε αξρή ηεο εμνπζηαζηηθήο νξγάλσζεο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπλχπαξμεο, ζηνπο ελδεηθηηθνχο ξφινπο ηνπ εμνπζηαζηή θαη ηνπ εμνπζηαδφκελνπ. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ έζλνπο δίλεη κηα άιιε ζεκαζία ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε, έλαλ 

επηπιένλ ζθνπφ, αιιά θαη αλαπφδξαζηα κηα εζληθή ηαπηφηεηα, αθνχ ην δηεζλέο 

ζχζηεκα νξγαλψζεθε ζε έζλε-θξάηε. Έηζη, νη γελλήηνξεο ησλ αλζξψπσλ κνηξαία 

θαηέρνπλ κηα εζλνηηθή ηαπηφηεηα, ηελ νπνία κεηαδίδνπλ ζην παηδί ηνπο, παξέρνληάο 

ηνπ ζπλάκα ην πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κπνξεί λα επηβηψζεη. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε εζλνηηθή ηαπηφηεηα δελ είλαη έλα αηαβηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αλζξσπφηεηαο, αιιά κηα επίθηεηε θαη θαηαζθεπαζκέλε ππνθεηκεληθή αληίιεςε, κηα 

αξρή ε νπνία θαηαηάζζεη ηνπο αλζξψπνπο ζε κηα θαηεγνξία βάζεη θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ησλ πεπνηζήζεψλ 

ηνπο. Πνιιέο θνξέο, ε εζλνηηθή ηαπηφηεηα παξνπζηάδεηαη σο έλα έλζηηθην, σο έλα 

γνλίδην πνπ έρεη θάζε άλζξσπνο κέζα ηνπ θαη εθδειψλεηαη απαξέγθιηηα, φπσο ε ίδηα 

ε γνληδηαθή αλζξψπηλε βηνινγία, θαη φρη ζαλ κηα κηκεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπληζηψζεο. 

Οη δηάθνξεο πξναλαθεξφκελεο εζληθηζηηθέο ζεσξίεο ζρεκαηίζηεθαλ κεηά ηνλ 

19
ν
 αηψλα. Πνηεο ήηαλ φκσο νη αληηιήςεηο ησλ κεζαησληθψλ αλζξψπσλ γηα ηελ 

θνζκνινγία θαη ηελ ηζηνξία; Ζ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ελζηεξλίδνληαλ 

νη άλζξσπνη ηνπ κεζαίσλα γηα ηνλ θφζκν είλαη απνζηεξεκέλε απφ ηελ ακθηζβήηεζε 

ηεο νπνηαζδήπνηε αξρήο, θενπδαξρηθήο θαη ζετθήο. Δμαηηίαο, ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

ηαμηδησηηθψλ κέζσλ αληηιακβάλνληαλ ην δηθφ ηνπ εμνπζηαζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ 

ζχζηεκα σο ην θεληξηθφηεξν νιφθιεξεο ηεο νηθνπκέλεο, ελψ ε επαθή ηνπο κε 

άιινπο, «βάξβαξνπο» πιεζπζκνχο, ελίζρπε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ηδέα ηεο 

θεληξηθφηεηαο. 

Οη κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο έγηλαλ δεκνθηιείο επεηδή θαηάθεξαλ λα απαιχλνπλ 

ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ κε ηελ παξαδείζηα δσή, κηα δσή πνιχ θαιχηεξε απφ ηελ 
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επίγεηα, απαιιαγκέλε απφ ηελ ηαιαηπσξία ηεο επηβίσζεο. Μηα άιιε ζπληζηψζα, 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ κεζαησληθνχ αλζξψπνπ, ήηαλ ε 

βαζηά εληχπσζε πνπ είρε φηη βηψλεη κέξεο ιίγν πξηλ ηελ Απνθάιπςε, ιίγν πξηλ ηε 

Γεπηέξα Παξνπζία. Ζ εληχπσζε απηή, πξνσζνχηαλ θαη ζηεξηδφηαλ απφ ην ζθιεξφ 

ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο, φπνπ ε νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζή ηνπ 

ζπλεπαγφηαλ ηνλ καξηπξηθφ θαη εμεπηειηζηηθφ ζάλαην ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Ζ θξάζε 

ηνπ Όηην νθ Φξάηδηλγθ, «εκείο νη νπνίνη βξεζήθακε ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ» 

(Anderson 1997:47), είλαη κηα πξφηαζε ε νπνία θπξίσο θαηαδεηθλχεη ηελ επίζεκε 

ζέζε ηεο ζξεζθείαο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, ηελ αμία θαη ηελ δηάξθεηά ηεο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ παξεμεγεκέλε αληίιεςε πνπ είραλ ηφηε, γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ 

επίγεηα θφιαζε θαη ηνλ επνπξάλην παξάδεηζν. 

Ζ επηβνιή απηνχ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ εθηθηή κέζα απφ ηελ ηεξή 

γιψζζα ηεο ζξεζθείαο, π.ρ. ηεο ιαηηληθήο θαη ηεο θηλεδηθήο. Ζ ηεξή γιψζζα ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο, ε νπνία αγλννχζε θαη ακθηζβεηνχζε νπζηαζηηθά ηελ χπαξμε ηεο άιιεο, 

ζεσξνχηαλ πσο ήηαλ ην κέζν απφ φπνπ εθθξαδφηαλ ν ιφγνο ηνπ Θενχ, ην ζέιεκά 

Σνπ, ε Αιήζεηα φινπ ηνπ Κφζκνπ. Ζ πξφζβαζε ζε απηήλ δελ ήηαλ πξνζηηή ζηνλ 

θαζέλα, επεηδή ε γιψζζα απηή ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαζνκηινπκέλε 

γιψζζα ησλ καδψλ. Απφ ηελ άιιε ζεσξνχζαλ φηη νη βαζηιείο, νη εμνπζηαζηηθνί 

άξρνληεο ήηαλ γελεαινγηθά ζπλδεδεκέλνη κε ζπγγεληθνχο δεζκνχο κε ηνλ ίδην ηνλ 

Θεφ, θαη πσο είραλ αθφκα θαη ππεξθπζηθέο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο.  

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη άλζξσπνη ζηνλ κεζαίσλα θαηά ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ήηαλ αλαιθάβεηνη θαη φηη ε ηεξή γιψζζα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θεηκέλσλ 

ήηαλ κηα αξραΐδνπζα λεθξή ινγνηερληθή γιψζζα ε νπνία θακία ζρέζε δελ είρε κε 

ηελ δσληαλή θαζνκηινπκέλε γιψζζα ησλ αλζξψπσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ήηαλ κηα κε 

πξνζβάζηκε γιψζζα ε νπνία δελ κπνξνχζε λα απνκπζνπνηεζεί απφ ηα ζξεζθεπηηθά 

πιήζε, νπφηε παξέκελε ηεξή. Ζ ηεξή γιψζζα ήηαλ ε ίδηα ε αιήζεηα, ε γξαπηή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο. Δπηπιένλ, ε εμνπζηαζηηθή θεληξηθή αξρή ηνπ εγεκφλα, 

θάληαδε σο ην κνλαδηθφ ζχζηεκα εμνπζηαζηηθήο δηνίθεζεο πνπ ππήξμε, ππάξρεη θαη 

ζα ππάξρεη. Οη εθάζηνηε κνλάξρεο ζεσξνχληαλ απφθνκκα ηεο ζετθήο πξφλνηαο γηα 

ηελ θπβέξλεζε ησλ θαηψηεξσλ ζξεζθεπηηθψλ καδψλ (Θσκάο Αθηλάηεο, Άγηνο 

Απγνπζηίλνο). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, «νη αλζξψπηλεο πίζηεηο ήηαλ αλαγθαζηηθά 

ηεξαξρηθέο θαη θεληξνκφινη επεηδή ν κνλάξρεο, φπσο θαη ε ηεξή γξαθή, ήηαλ ε πεγή 

ηεο πξφζβαζεο ζην (είλαη), θαη κέξνο ηνπ είλαη» (Anderson, 1997:60-61). Απηή ε 

άπνςε απνηππψλεηαη θαη ζηελ εηθαζηηθή ηέρλε ηεο επνρήο. Πέξα απφ ηε βαξηά 
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ζξεζθεπηηθή ζεκαηνινγία, αλαπαξηζηνχζαλ απνθιεηζηηθά ηηο πξνζσπνγξαθίεο ησλ 

επηθαλψλ αλδξψλ ηεο επνρήο, δειαδή ην επηβιεηηθφ πξφζσπν ηνπ εγεκφλα, φπνπ ν 

κέζνο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη, θαη λα απνκπζνπνηήζεη ηελ 

εμνπζηαζηηθή ηνπ ηζρχ, δεκηνπξγψληαο έλα κφληκν επηβιεηηθφ δένο. 

Δπίζεο, ππάξρεη θαη κηα αθφκε ζπληζηψζα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δελ ηελ 

έρνπκε ζπλππνινγίζεη θαη δελ είλαη άιιε απφ ηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, πνπ 

ζπλέβαιε ζηνλ εζληθηζκφ κε έλαλ πνιχ ηδηφξξπζκν ηξφπν. Ο άλζξσπνο 

αληηιακβάλεηαη «ηνλ κεζαησληθφ ρξφλν, σο ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο ζε έλα ζηηγκηαίν παξφλ. ε κηα ηέηνηα ζέαζε ησλ 

πξαγκάησλ, ε έθθξαζε „ελ ησ κεηαμχ‟ δελ κπνξεί λα έρεη πξαγκαηηθφ λφεκα» 

(Anderson 1997:48). Ο κεζαησληθφο άλζξσπνο αληηιακβαλφηαλ ηελ ηζηνξία ζηαηηθά, 

φρη εμειηθηηθά. Χο εθ ηνχηνπ, αληηιακβαλφηαλ ηε ρξνληθφηεηα, φρη ηελ 

ζπγρξνληθφηεηα, κπνξνχζε λα δεη ηνλ ρξφλν πνπ ηξέρεη κπξνζηά ηνπ, θαη λα 

θαηαιακβάλεη ηελ εδαθηθή έθηαζε, έηζη φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ νπηηθή εκβέιεηα 

ηεο φξαζήο ηνπ, αιιά φρη απφ ηε ζπγρξνληθφηεηα ηεο θαληαζηαθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. 

Οη άλζξσπνη γλψξηδαλ ηελ θνηλφηεηα κέζα απφ ηελ άκεζε επαθή ηνπο κε απηήλ, δελ 

κπνξνχζαλ λα θαληαζηνχλ θαη λα ηαπηηζηνχλ κε κηα αλζξψπηλε θνηλφηεηα πνπ 

αλαπηπζζφηαλ ειάρηζηα ρηιηφκεηξα καθξηά απφ φ,ηη ηνπο επέηξεπε λα γλσξίζνπλ ε 

ηαμηδησηηθή ηνπο ηερλνινγία, επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ νχηε θαλ ζε λνεηή 

επαθή καδί ηεο, δελ κπνξνχζαλ λα ηελ αλαπαξαζηήζνπλ θαληαζηαθά. Οπφηε δελ 

κπνξνχλ λα εηεξνπξνζδηνξηζηνχλ θαη λα εηεξνθαζνξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. 

Απηφ ην θαληαζηαθφ θελφ αλαπιήξσζε ε έληππε θαπηηαιηζηηθή ινγνηερλία πνπ 

ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο θαληαζηαθήο θνηλφηεηαο. Μεηά ηε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε (βι Eriksen 2007:433-436), ε ηππνγξαθία γλψξηζε κεγάιε άλζηζε ην 

ίδην θαη ε ινγνηερλία. Αξρηθά, ε ηππνγξαθία ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ θεηκέλσλ θαη κάιηζηα ζε κηα ηεξή λεθξή γιψζζα, φπσο ε 

ιαηηληθή. Με ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, ε καδηθή παξαγσγή βηβιίσλ δελ 

κπνξνχζε λα αξθεζηεί κφλν ζηελ αλαηχπσζε ηεο Παιαηάο θαη ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, 

ηελ νπνία ην θνηλφ δελ κπνξνχζε λα δηαβάζεη φρη κφλν επεηδή ήηαλ αλαιθάβεην, 

αιιά θαη επεηδή ήηαλ γξακκέλεο ζε κηα λεθξή εθθιεζηαζηηθή γιψζζα. Έηζη, ην θνηλφ 

άξρηζε λα αλαδεηά βηβιία, ζηε γιψζζα ηελ νπνία γλσξίδεη θαη νκηιεί ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο, αιιά θαη θάηη άιιν πέξα απφ ηελ εμαληιεκέλε 

ζξεζθεπηηθή ζεκαηνινγία. 



61 
 

Με ηε ινγνηερλία ν κέζνο άλζξσπνο αλαπαξηζηά θαληαζηαθά κηα πνιχ 

δηεπξπκέλε θνηλσλία, κε ηελ νπνία ζπληαπηίδεηαη κέζα απφ θνηλά ζχκβνια, αμίεο θαη 

ηειεηνπξγίεο, κε άηνκα πνπ δελ ζα γλσξίζεη πνηέ ζηε δσή ηνπ, αιιά εηθάδεη πψο 

ιεηηνπξγνχλ, ζθέθηνληαη θαη ελεξγνχλ, ζχκθσλα κε ίδηεο αξρέο πνπ δηέπνπλ θαη ηελ 

δηθή ηνπ δσή. Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηαζθεπάδεηαη κηα πξαγκαηηθφηεηα, έλα 

ζχζηεκα, φπνπ νη αμίεο, νη αξρέο, νη ζπλήζεηεο θαη ηα ζπκθέξνληα ζπληαπηίδνληαη 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηελ ίδηα ζηηγκή, φπνπ ην θνηλφ ρξνληθφ θαληαζηαθφ ζεκείν ηα 

πξαγκαηψλεη, θαη ηα θάλεη ηθαλά ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα αιιεινεμαξηψληαη 

κεηαμχ ηνπο, κέζα ζην θαληαζηαθφ ρξνληθφ εκεξνινγηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο θαη ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. Έηζη, ζεκειηψλεηαη ε θαληαζηαθή θνηλφηεηα 

κέζα απφ ηε ινγνηερλία. 

 

 

Γσηηθοί ροκαληηθοί εζληθηζκοί 

Ζ γέλλεζε ηνπ έζλνπο θαη ε αθχπληζε ηεο εζληθηζηηθήο ζπλείδεζεο πξνσζείηαη κέζα 

απφ ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξηνγξαθία πνπ απνηεινχλ ακθφηεξεο δνκηθήο 

ζεκαζίαο πιηθά γηα ηνλ εζληθηζκφ θαη ηελ αθχπληζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. Με 

πνηνλ ηξφπν, σζηφζν, θαη ζε πνηεο ρψξεο αλαδείρζεθαλ νη πξψηεο εζληθηζηηθέο 

ζπλεηδήζεηο ηνπιάρηζηνλ ζηνλ δπηηθνεπξσπατθφ ρψξν, ψζηε λα δηεθδηθνχλ επάμηα ηε 

δεκηνπξγία θάπνηνπ εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο; Καηά ηε δηάξθεηα ηελ επαλάζηαζεο ηνπ 

17
νπ

 αηψλα, ε Αγγιία απνθηά θξάηνο θαη εζληθή ζπλείδεζε, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ θαιβηληζκνχ θαη ηνλ εζληθηζκφ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, πάληα φκσο θαη ππφ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηεο. ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε, έλαο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ Δζληθηζκνχ είλαη ηα θεληξηθά 

απνιπηαξρηθά βαζηιηθά θξάηε, φπνπ ιεηηνπξγψληαο σο θαινχπηα εθρχζεθαλ εληφο 

ηνπο ηα πξψηα εζληθηζηηθά ζπέξκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 

ηελ Δπξψπε παξαηεξνχληαη δπν βαζηθνί ηχπνη εζληθηζκνχ: Ο δπηηθφο 

εζληθηζκφο (Γαιιίαο) θαη ν θεληξηθφο-αλαηνιηθφο εζληθηζκφο (Γεξκαλίαο), απφ ηνλ 

νπνίν θαη επεξεάζηεθαλ ζρεδφλ φινη νη βαιθαληθνί ιανί. Ο δπηηθφο εζληθηζκφο πνπ 

επεξέαζε ηε Γαιιία, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ πάλσ ζηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο 

αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, νπφηε πξνέξρεηαη απφ έλα πνιηηηθφ γεγνλφο θαη 

ζεκειηψλεηαη ζε απηφ. Πξψηνο, αλαπηχρζεθε ν δπηηθφο εζληθηζκφο πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ ειεπζεξία θαη ζηηο αξρέο ηνπ νξζνινγηθνχ θνζκνπνιίηηθνπ ξεχκαηνο ηνπ 17
νπ

 

αηψλα. «Ο Δζληθηζκφο ζηε Γχζε πξνέθπςε απφ ηελ πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο ελφο 
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έζλνπο κέζα ζηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη απφ ηνπο αγψλεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην παξφλ ρσξίο ηελ ππεξβνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε κε ην 

παξειζφλ. Οη εζληθηζηέο ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο δεκηνπξγνχζαλ 

ζπρλά εθηφο απφ ηνπο κχζνπο ηνπ παξειζφληνο θαη ηα φλεηξα γηα ην κέιινλ, κηα 

ηδαληθή πάηξηα γε, ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην παξειζφλ, πνπ ζηεξείηαη νπνηαδήπνηε 

άκεζε ζρέζε κε ην παξφλ θαη πξνζδνθά λα γίλεη θάπνηε κηα πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα» (Kohn 1994:164). 

Ο εζληθηζκφο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

αθνινχζεζε άιιε δηαδξνκή. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

επνρήο ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ Δπξψπε, νη θεληξηθέο θαη αλαηνιηθέο ρψξεο ηεο δελ 

είραλ ζρεκαηίζεη θεληξηθά βαζηιηθά απνιπηαξρηθά θξάηε, φπσο ζηε Γαιιία, κε 

θαζνξηζκέλα ζχλνξα. ε αληίζεζε κε ηηο ρψξεο ηεο Γχζεο, φπνπ ε εζληθή ζπλείδεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ νξνζεηνχηαλ απφ θαη ηαπηηδφηαλ κε ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ηνπ, νη 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απνηεινχληαλ απφ δηάθνξα κηθξά 

δνπθάηα θαη πξηγθηπάηα πνπ ζπρλά δηεμήγαγαλ πνιέκνπο κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, δελ 

είραλ αίζζεζε ηεο θνηλήο γεξκαληθφηεηάο ηνπο θαη ζεσξνχζαλ πσο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή θαηαγσγή, αθνχ ζπρλά κηινχζαλ άιιε γεξκαληθή δηάιεθην θαη 

απνπζίαδε ην νκνηφκνξθν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχζαλ λα 

ζεκειηψζνπλ ηελ εζληθηζηηθή ηνπο ζπλείδεζε πάλσ ζηηο αξρέο ηνπ θεληξηθνχ 

απνιπηαξρηθνχ θξάηνπο, πνπ κνλνπσινχζε ηε Γχζε, επεηδή δελ ην είραλ επηλνήζεη 

κέρξη ηφηε. Έηζη, ζηήξημαλ ηελ εζληθηζηηθή ηνπο ζεσξία πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξάδνζεο ηνπ ιανχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ κεγαιείνπ ηνπ παξειζφληνο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ν εζληθηζκφο 

αλαπηχρζεθε έμσ απφ ηε λφκηκε θαη νξζνινγηθή έλλνηα ηνπ πνιίηε, ηνπ θξάηνπο ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Οη αξρέο ηνπ Ρνκαληηζκνχ, ν κπζηηθηζκφο, ε ιαηξεία ηεο 

θχζεο, ε έμαξζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηεο ζπλείδεζεο κε ηελ 

πάηξηα γε, ηελ παξάδνζε, ηηο ηειεηέο θαη ηα ζχκβνια, είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ γεξκαληθνχ εζληθηζκνχ. «Ο εζληθηζκφο ηεο Γχζεο ζηεξίδνληαλ 

πάλσ ζηελ εζληθφηεηα, ε νπνία ήηαλ πξντφλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, 

ν εζληθηζκφο ηεο Γεξκαλίαο δελ κπφξεζε λα δηθαηνινγεζεί κέζα απφ κηα νξζνινγηθή 

θνηλσληθή έλλνηα, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζην „θπζηθφ‟ γεγνλφο κηαο θνηλσλίαο, πνπ ηε 

ζπγθξαηεί, νχηε κέζα απφ ηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηεο, αιιά νχηε θαη απφ ηηο 

νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ηνπ (θνηλσληθνχ) ζπκβνιαίνπ, αιιά κφλν κέζα απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο δεζκνχο ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηεο ζέζεο» (Kohn 1994:165). Ο 
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γεξκαληθφο εζληθηζκφο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο πνηεηέο θαη ηνπο δηαλννχκελνπο, φκσο 

ην γεγνλφο φηη δεπηεξνιφγεζε ζην επξσπατθφ θνηλφ ζε ζρέζε κε ηνλ δπηηθφ 

εζληθηζκφ πνπ ζρεκαηίζηεθε πξψηνο, πξνθαινχζε ηελ πεξεθάληα ησλ Κεληξηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ Υσξψλ ηεο Δπξψπεο. 

Οη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ κέζα απφ ηηο ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο, φπσο ε Αλαγέλλεζε θαη 

ε Παιηλφξζσζε πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζκίιεπζε ηνπ δπηηθνχ θνηλνχ πξνο έλαλ πην 

θηιειεχζεξν εζληθηζκφ πνπ ηειεηνπνηήζεθε απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Ζ 

Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε δελ είρε αλαπηχμεη έλα κφληκν, εθθνζκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπκβάιινληαο ζηε ζπκκεηνρή ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο 

θηινινγίαο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο εζληθηζηηθήο ηνπο ζεσξίαο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί 

ηελ έληνλε ελαζρφιεζε κε ηελ πνίεζε, ηνπο κχζνπο, ηελ παξάδνζε θαη ηελ 

ηζηνξηνγξαθία πνπ αλάπηπμαλ νη Γεξκαλνί αλζξσπηζηέο θαη ξνκαληηθνί. 

Απηνί ηέζεθαλ σο πξφηππν γηα φινπο ηνπο βαιθαληθνχο ιανχο. Ο Δζληθηζκφο 

ζηα Βαιθάληα πξνσζήζεθε θαη απηφο απφ ηε δηαλφεζε θαη φρη απφ ηνπο απινχο 

ππεθφνπο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ο ίδηνο ν ιαφο δελ κπνξνχζε λα 

αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ εζληθή ζπλείδεζε εμαηηίαο ηνπ πνιχ ρακεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ πνπ επηθξαηνχζαλ ζε φια ηα Βαιθάληα. εκείν 

αλαθνξάο θαη δηαρσξηζκνχ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ήηαλ ε ζξεζθεία. 

 

 

Βαιθαληθοί ροκαληηθοί εζληθηζκοί 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ε ιφγηα, εθθιεζηαζηηθή γιψζζα 

ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ ήηαλ κηα λεθξή γιψζζα γηα απηνχο, κηα αξραΐδνπζα 

ινγνηερληθή γιψζζα γηα ηνπο Έιιελεο θαη κηα ηερλεηή θπξηιιηθή γιψζζα γηα ηνπο 

ζιαβηθνχο ιανχο. Καηά ζπλέπεηα, ε αλάπηπμε ηεο εζληθή ηνπο ζπλείδεζεο ήηαλ 

ζρεδφλ αδχλαηε ρσξίο ηε ζηήξημε ηεο δηαλφεζεο. Μέζα απφ ηελ παηδεία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε, ε εζληθή ζπλείδεζε κεηαιακπαδεχηεθε ζηνλ ιαφ ζπκβάιινληαο ζηελ 

αλαηξνπή ηεο θαηαξξένπζαο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, αιιά θαη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ πξψησλ βαιθαληθψλ δηαθξηηψλ ζπλεηδήζεσλ θαη ρσξψλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φινη νη βαιθαληθνί ιανί αλέπηπμαλ ηα θξάηε ηνπο θαη 

επηλφεζαλ ηελ εζληθφηεηά ηνπο αξγά ή γξήγνξα. Χζηφζν, ε πεξίπησζε ηεο FYROM 

είλαη ηδηάδνπζα. Σν ζεκεξηλφ θξάηνο ηεο FYROM δελ ππήξρε ζην παξειζφλ, 

επηλνήζεθε θαηά ηνλ 20ν αηψλα θαη απνηειεί κία απφ ηηο πην ξνκαληηθέο θαηαζθεπέο 



64 
 

ησλ Βαιθαλίσλ. Σα ζεκεξηλά ζχλνξα πνπ είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλα, ζηνπο 

πξνεγνχκελνπο αηψλεο δελ είραλ επηλνεζεί. «Οη πιεζπζκνί δηαθξίλνληαλ απφ ηελ 

θνηλή πνιηηηζκηθή ηνπο θνπιηνχξα, ηελ νπνία θαη αλέπηπζζαλ ζε κηα επξχηεξε 

πεξηνρή, πνπ ζρεκαηίδνληαλ ζε γεληθέο γξακκέο απφ θπζηθά ζχλνξα, φπσο πνηάκηα 

θαη νξνζεηξέο» (Ραθαειίδεο 2010:154). Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαηέρεη ζήκεξα 

ε FYROM πέξαζε ζηελ θαηνρή πνιιψλ απηνθξαηνξηψλ θαη θξαηψλ. Απφ ηα 

βαζίιεηα ησλ Μαθεδφλσλ βαζηιηάδσλ Φίιηππνπ θαη Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ έσο θαη 

ην λενζχζηαην θξάηνο ηεο FYROM ηνπ 1991, νη πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο επηξξνέο είλαη αλαξίζκεηεο θαη φιεο θαηαιήγνπλ ζην ζεκεξηλφ 

ξνκαληηθά ηερλεηφ θξάηνο ηεο FYROM. Καηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ηνπ 

1913, ε πεξηνρή βξίζθεηαη ππφ ηελ θαηνρή ηνπ έξβνπ βαζηιηά, ελψ θαηά πιεηνςεθία 

ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο είλαη βνπιγαξηθψλ θαηαβνιψλ, καδί κε πάξα πνιινχο 

κνπζνπικάλνπο, απνκεηλάξηα ηεο θαηαξξένπζαο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θαζψο 

επίζεο, Έιιελεο θαη Βιάρνη. Γηα ηελ επνρή, ραξαθηεξηζηηθή πεξηγξαθή ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο F.Y.R.O.M. είλαη ε παξνκνίσζε ηνπ κε 

«ςεθηδσηφ» έηεξσλ θαη άλαξρσλ πιεζπζκηαθψλ ζσκάησλ εζλνηηθά, πνιηηηζκηθά θαη 

ζξεζθεπηηθά. Όπνπ, φκσο, ε ελζσκάησζε ηνπο επηηπγράλεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο ηνπ Σίην, ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ηειεπηαίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε θνηλή εζληθή ηαπηφηεηα 

δελ θαηάθεξε πνηέ λα θαλεί επαξθήο γηα ηηο εζλνηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο FYROM. 

Απφ ην 1945, ε FYROM ηειεί νκφζπνλδν θξάηνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, 

θέξνληαο ην φλνκα Μαθεδνλία, επηλνήζεθε απφ ηνλ Σίην, σο κηα ηερλεηή κεηαβιεηή 

πνπ ζα εμαζθάιηδε ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία ζηα ςεθίζκαηα ηνπ 

γηνπγθνζιαβηθνχ θνηλνβνπιίνπ. Χζηφζν, ππνιείπεηαη ζην θνηλσληθφ επίπεδν θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία κηαο θνηλήο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπλείδεζεο, ε 

νπνία θαη ζα γίλεη αηηία εκθχιηνπ πνιέκνπ ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Μπνξεί κέζα ζηε 

Γηνπγθνζιαβηθή Οκνζπνλδία λα πξνσζνχηαλ ε θνηλή γηνπγθνζιαβηθή ηαπηφηεηα πνπ 

εμνκάιπλε θάπσο ηελ θαηάζηαζε θαη επέηξεπε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή θξίζε, 

φκσο κε ηελ θαηάξξεπζή ηεο, ε δηακάρε απηή έιαβε ηηο δηαζηάζεηο κηαο 

θαηαπηεζκέλεο ρίκαηξαο πνπ εθηνλσλφηαλ. Ζ αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε, πέξα απφ ηελ 

εζληθή ηεο ρξνηά, ήηαλ βαζηά πνιηηηζκηθή. 

Ζ αλαγλσξηζκέλε αιβαληθή κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα απφ ηελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Οκνζπνλδία δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν. Απφ ηε κηα πιεπξά, είλαη 
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ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζιαβνκαθεδνληθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο, επεηδή σο εηεξφηεηα πεξηθιείεη φ,ηη δελ ζπληζηά απηήλ ηελ ηαπηφηεηα, 

άξα ηελ θαζνξίδεη αξλεηηθά, θαη απφ ηελ άιιε, είλαη ην ερζξηθφ κνπζνπικαληθφ 

απνκεηλάξη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ έρεη επηθνξηηζηεί κε ηελ απνζηνιή 

λα πξνθαιεί ηελ αζθάιεηα ηεο ηαπηφηεηαο, πνπ θαζνξίδεη. 

Πέξα απφ ηε δηππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο απεηιήο πνπ δηαθαηέρεη θαη ηηο δπν 

εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο θαη ζηνρνπνηεί ηελ θαηάιπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπο, ην 

γεγνλφο πνπ νμχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε ησλ δπν ηαπηνηήησλ, ελψ 

ζπγρξφλσο ηηο θαζνξίδεη νπζησδψο, είλαη ε κεγάιε πνιηηηζκηθή αληίζεζε ηεο 

θνπιηνχξαο πνπ ελζηεξλίδνληαη. Ζ αιβαληθή κεηνλφηεηα είλαη κνπζνπικαληθή κε 

θιεηζηνχο ζπγγεληθνχο δεζκνχο θαη πεξηνξηζκέλα εμνπζηαζηηθά θπθιψκαηα εληφο ηεο 

επξχηεξεο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηνπ φηη ν κνπζνπικαληζκφο απνηεινχζε 

ηε ζξεζθεπηηθή επηινγή ησλ Οζσκαλψλ θαηαθηεηψλ επί αηψλεο, ε ζρέζε ηεο 

νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο ζιαβηθήο πιεηνλφηεηαο κε ηε κνπζνπικαληθή αιβαληθή 

κεηνλφηεηα δνκήζεθε επί αξλεηηθά θνξηηζκέλνπ πεδίνπ, πξηλ αθφκα θαη απφ ηελ ίδηα 

ηε ζχζηαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ηεο FYROM, ην 1991. Παξάιιεια, ε χπαξμε 

ηεο αιβαληθήο κεηνλφηεηαο επί ηνπ εδάθνπο ηεο FYROM ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά σο ν 

πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζιαβνκαθεδνληθήο ηαπηφηεηαο, 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ. 

Πνπζελά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ πξνδηθάδεηαη θαη δελ απνδεηθλχεηαη, φηη 

έηεξνη πιεζπζκνί δελ θαηάθεξαλ πνηέ λα ζπλππάξμνπλ ππφ ηελ ίδηα θξαηηθή κεραλή. 

πλεπψο, νη θνηλσλίεο δελ απνηεινχλ θιεηζηά ληεηεξκηληζηηθά θπθιψκαηα, πνπ 

κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ κφλν κε ζεηηθηζηηθέο ζεσξίεο θαη καζεκαηηθέο εμηζψζεηο πνπ 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζα θαηαιήμνπλ κνηξαία ζε πξνπαξαζθεπαζκέλα θαη 

πξνυπνινγηζκέλα απνηειέζκαηα, αιιά ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ «ν θνηλσληθφο θαη ν πνιηηηθφο θφζκνο δελ είλαη έλα θπζηθφ 

αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη εθηφο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο [....]. Τθίζηαηαη κφλν σο 

κηα δηππνθεηκεληθή ζπλαίζζεζε ησλ αλζξψπσλ. Απνηειεί έλα αλζξψπηλν 

δεκηνχξγεκα, φρη πιηθήο κα πλεπκαηηθήο θχζεσο. Απνηειεί έλα ζχλνιν ηδεψλ, έλα 

ζχζηεκα αξρψλ, ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί απφ ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία» (Jackson, Sørensen 2006:370). 

Οη ζρέζεηο ησλ Αιβαλψλ κε ηνπο ιαβνκαθεδφλεο είλαη ηεηακέλεο, επεηδή έηζη 

ηηο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη, έρνληαο ηε βαζηά ξηδσκέλε αληίιεςε ζηελ λννηξνπία 

ηνπο, φηη ε κηα νκάδα απνηειεί θαη δνκεί ηε βαζηθή απεηιή ηεο αζθάιεηαο ηεο άιιεο. 
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Με απηή ηε ζπιινγηζηηθή δηαδξνκή θαηάθεξαλ λα αζθαιεηνπνηήζνπλ ηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο. 

Δπηπιένλ, ε αληίιεςε ή αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα 

δνζκέλε αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε ή ζε κηα ιίζηα θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ θαη 

ζπλζεθψλ, επεηδή εθπέκπεηαη ζην ζεσξεηηθφ δηππνθεηκεληθφ επίπεδν αληίιεςεο θαη 

φρη ζηελ θαηαζηαζηαθή αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Όπσο ε ίδηα ε πνιηηηθή, έηζη 

θαη ε εζλνηηθή ηαπηφηεηα δελ δνκείηαη επί αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη ηδηνηήησλ, 

αιιά επί ππνθεηκεληθψλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηζρχο ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, φπσο θαη ε ίδηα ε χπαξμή ηεο πεγάδνπλ απφ ην γεγνλφο ηεο 

καδηθφηεηαο πνπ απνιακβάλεη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ θνηλσλνχλ θαη αζπάδνληαη 

ηε ζπγθεθξηκέλε εζλνηηθή ηαπηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, «νη θνηλέο πεπνηζήζεηο 

ζπληζηνχλ θαη εθθξάδνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ ηαπηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

αλζξψπσλ: ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ην ζχλνιν αληηιακβάλεηαη εαπηνχο ζε ζρέζε 

κε άιια αλζξψπηλα ζχλνια κε ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο» 

(Jackson, Sørensen 2006:373-4). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αιβαληθή κεηνλφηεηα θαη ε ζιαβνκαθεδνληθή 

πιεηνλφηεηα εηεξνπξνζδηνξίδνληαη, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε εηεξφηεηά ηνπο πξνζβάιιεη 

ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ επηζπκνχλ λα θαηέρνπλ. Ζ αιιειεπίδξαζε θαη ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ δπν ηαπηνηήησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο, αιιά θαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθαιεηνπνίεζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεσλ. Ζ αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο πνπ ηξέθνπλ θαζνξίδεηαη δηππνθεηκεληθά, κέζα 

απφ ηελ αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο πνπ δηαηεξεί ε θαζεκία θαη πνπ νπζησδψο θαζνξίδεη  

ην πεξηερφκελν ηεο αζθάιεηαο ηεο άιιεο νκάδαο. 

Ζ ζεξαπεία ηεο αλαζθάιεηαο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εηεξφηεηα ησλ δπν 

ηαπηνηήησλ, δελ εμαιείθεηαη κε ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο. 

Αληίζεηα, επηηείλεη ηελ αζθαιεηνπνίεζε ηεο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, 

ε ζεξαπεία δελ κπνξεί λα αληρλεπηεί ζην πνιηηηθφ επίπεδν, αιιά απνθιεηζηηθά ζην 

θνηλσληθφ, απφ ην νπνίν εθξέεη νπζησδψο θαη ην πνιηηηθφ, αδπλαηψληαο έηζη λα 

δψζνπκε αζθαιείο ζπληαγέο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζηξέβισζεο, αθνχ ε θνηλσλία δελ 

απνηειεί κηα αληηθεηκεληθή, νληνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά κηα δηππνθεηκεληθή 

θαηαζθεπή, φπνπ ε θιίκαθα θαη ε δηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ππαγνξεχεηαη απφ ηηο 

ζεσξεηηθέο ζπληζηψζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ, ησλ πεπνηζήζεσλ 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θνηλσλίαο θαη εθπιεξψλνληαη φρη βάζεη πηζαλνηήησλ αιιά 

βάζεη ηεο πίζηεο ηνπο ζε απηέο. 



67 
 



68 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηε FYROM, ε δηαδηθαζία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο ηειεί ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηελ 

παξνπζία ηεο αιβαληθήο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία απηή επηζηξαηεχεη ηε 

ζπιινγηζηηθή ηεο ππαξμηαθήο απεηιήο θαηά ηεο πιεηνλφηεηαο, ηε ξεηνξηθή ηεο 

ζηξέβισζεο θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο ηεο αιβαληθήο κεηνλφηεηαο, σο απεηιεηηθήο γηα 

ηελ αζθάιεηα, φπνπ απαηηείηαη ε άκεζε δηεπζέηεζε ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο 

αζθαιείαο, κέζα απφ ηελ παξαβίαζε ηεο ηππηθά ελδεδεηγκέλεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο 

θαη ηεο επηθχξσζεο ηνπ έθηαηνπ θαη εηδηθνχ λφκνπ. Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αζθαιεηνπνίεζεο είλαη ε λνκηκνπνίεζε πνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ην θνηλφ, ην νπνίν έρεη πεηζηεί απφ ηνλ αζθαιεηνπνηεηηθφ δξψληα, δειαδή ηηο 

θπξίαξρεο ειίη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη κε, φηη ε αιβαληθή κεηνλφηεηα δηαξξεγλχεη 

νπζηαζηηθά ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηεο ρψξαο, ψζηε λα παξζνχλ έθηαθηα θαη εηδηθά 

κέηξα ελαληίνλ ηεο, ζεξαπεχνληαο ηελ απεηιή πνπ ζέηεη. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην θνηλφ πξέπεη λα πεηζηεί φηη ε αιβαληθή κεηνλφηεηα θαηαπαηά 

ην αξρέγνλν δηθαίσκα ηεο επηβίσζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο ζιαβνκαθεδνληθήο 

πιεηνλφηεηαο. Αλ ην θνηλφ δελ θαηαθέξεη λα δηθαηνινγήζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

αζθαιεηνπνηεηηθήο θίλεζεο, δελ ζα κπνξεί λα δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ, ψζηε λα 

ζεζκνζεηήζεη ηα έθηαηα εηδηθά κέηξα θαη ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ 

ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ηεο κεηνλφηεηαο. Υσξίο ηε λνκηκνπνίεζε απφ ην θνηλφ δελ 

έρνπκε αζθαιεηνπνηεηηθή δηαδηθαζία, αιιά αζθαιεηνπνηεηηθή θίλεζε. Ο 

αζθαιεηνπνηεηηθφο δξψλ πείζεη ην θνηλφ γηα ηελ απεηιή πνπ ζέηεη ε κεηνλφηεηα κέζσ 

ηεο ιεθηηθήο δξάζεο. 

Ζ λνκηκνπνίεζε παξαρσξείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην θνηλφ, αλ απηφ πεηζηεί φηη 

απεηιείηαη ε επηβίσζή ηνπ, ζα ζπζηάζεη κέξνο ηεο λνκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο πνπ 

απνιακβάλεη, πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζεί αζθαιέο. Ζ άξηζηε κνξθή αζθαιεηνπνίεζεο 

είλαη απηή πνπ επηδηψθεηαη απφ ην ίδην ην θνηλφ θαη φρη απφ ηνλ αζθαιεηνπνηεηηθφ 

δξψληα. Ζ λνκηκνπνίεζε νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηελ παξαβίαζε ησλ ηππηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαλφλσλ, ελψ πεξηιακβάλεη ηε ιήςε 

έθηαθησλ εηδηθψλ κέηξσλ θαη λφκσλ, ράξε ζην θαζεζηψο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη θαη απαηηεί ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε. 

Καηά ζπλέπεηα, ζηε FYROM ε αζθάιεηα ηεο αιβαληθήο κεηνλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηζνδπλακεί κε ην πνζφ αλαζθάιεηαο ηεο πιεηνλφηεηαο, θαη ε αζθάιεηα 

ηεο πιεηνλφηεηαο ηζνδπλακεί κε ην πνζφ ηεο αλαζθάιεηαο ηεο κεηνλνηηθήο. Ζ 
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ζπλζήθε ραξαθηεξίδεη κηα αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε, έλα παίγλην κεδεληθνχ 

αζξνίζκαηνο. Ζ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ εζλνηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηαο είλαη κε 

απνηειεζκαηηθή, επεηδή πάξεξγα αζθαιεηνπνηεί ηε κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα. Ζ δηαλνκή 

ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο δσήο θαη ε θαηαλνκή ηεο θξαηηθήο κεραλήο, ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο βάζεη ηεο εζλφηεηαο, κφλν ηε δαηκνλνπνίεζε θαη ηελ 

αζθαιεηνπνίεζε ηνπ κεηνλνηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα επηθέξεη. 

Ζ αληίιεςε ηεο αζθαιείαο ζπλδέεηαη κε βαζηέο πεπνηζήζεηο πνπ ελζηεξλίδνληαη 

φινη ζρεδφλ νη βαιθαληθνί ιανί θαη ζπλδένληαη κε ηηο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ απφθηεζε εζληθηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη θξαηηθήο νληφηεηαο. Σα 

βαιθαληθά θξάηε γελλήζεθαλ κέζα απφ ηνλ ζάλαην ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 

Οπνηνδήπνηε απνκεηλάξη ηεο απνηειεί ζεκείν δξηκχηαηεο ζηειίηεπζεο γηα ηνπο 

Βαιθάληνπο. 

Δπηπιένλ, απηφ πνπ δηαξξεγλχεη ζην κέγηζην βαζκφ ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο 

θαη ζπληζηά ηδηφηππν βαιθαληθφ θαηλφκελν είλαη ε άκεζε γεηηλίαζε ηνπ θξάηνπο, 

φπνπ θαηνηθεί ε κεηνλφηεηα, κε ην νκφεζλν θξάηνο ηεο εζληθήο ηεο θαηαγσγήο, ελψ ε 

ίδηα, ελζαξθψλεη ζπζηεκαηηθά ηνλ εζσηεξηθφ ηζηνξηθφ ερζξφ πνπ επηβνπιεχεηαη ηελ 

θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νκφεζλν εμσηεξηθφ ερζξφ. Σν γεγνλφο 

απηφ θαζηζηά απηνκάησο ηε κεηνλφηεηα πεγή πξνδνζίαο. Ζ κεηνλφηεηα ζεσξείηαη φηη 

ζπλεξγάδεηαη θαη ππνβνεζάηαη απφ ην νκφεζλν ερζξηθφ θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζρηζηεί θαη λα ελζσκαησζεί ζε απηφ, ιφγσ ησλ θνηλψλ εζληθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ θαηαβνιψλ ηνπο, αθνχ πξψηα ππνλνκεχζεη θαη θαηαιχζεη ην θξάηνο 

φπνπ θαηνηθεί. 

Οη δηεθδηθήζεηο ηεο κεηνλφηεηαο απνβιέπνπλ αξρηθψο απιά ζηελ αλαγλψξηζή 

ηεο σο ηέηνηα θαη ζηελ απν-πεξηζσξηνπνίεζή ηεο απφ ηνπο πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, φπσο θαη απφ ηα ΜΜΔ. Ζ απψιεηα ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη ην αίηεκα απφζρηζεο πνπ ίζσο δηεθδηθήζεη ε κεηνλφηεηα είλαη, 

σζηφζν, απηφ πνπ ε πιεηνλφηεηα ζεσξεί φηη απεηιεί ην θξάηνο. Ζ αθνκνίσζε θαη ν 

απνκνλσηηζκφο θαληάδνπλ ηα κνλαδηθά κέζα απνηξνπήο απηνχ ηνπ αηηήκαηνο απφ ηε 

κεηνλφηεηα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θέξνπλ νπζησδψο απηφ ην δήηεκα ζην 

πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηεο ρψξαο, αθνχ παξακέλεη νπζησδψο 

ζπγθαιπκκέλν, νπφηε θαη άιπην. 

Καηά παξάδνμν ηξφπν, ζηα Βαιθάληα ε πιεηνλφηεηα δηακαξηχξεηαη φηη 

θαηαπαηνχληαη ηα εζληθά ηεο δηθαηψκαηα απφ ηε κεηνλφηεηα. πλάκα, ε κεηνλφηεηα 

είλαη απηή πνπ πξέπεη λα ππνθέξεη θαη λα «πιεξψζεη» γηα ηα δεηλά πνπ ππέζηε ε 
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πιεηνλφηεηα απφ ηνπο νκνεζλνχο ηεο ζην παξειζφλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ ερζξηθά 

πξνζθείκελε πιεηνλφηεηα πξνο θάζε κεηνλφηεηα πνπ θαηνηθεί ζηελ επηθξάηεηα ηνπ 

θξάηνπο. 

Ζ ερζξηθή ζηάζε πεγάδεη απφ ηηο αιπηξσηηθέο ηδέεο, ηελ ηζηνξηνγξαθία, θαη 

νπζηαζηηθά απφ ην είδνο ηνπ εζληθηζκνχ πνπ αλέπηπμαλ νη βαιθαληθνί ιανί. Σα 

εζληθηζηηθά θηλήκαηα ησλ Βαιθαλίσλ ζπγθιίλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ηνλ 

θεληξνεπξσπατθφ ξνκαληηθφ εζληθηζκφ ηεο γεξκαληθήο ζπκπησκαηνινγίαο. Ζ 

γέλλεζε ηνπ βαιθαληθνχ θξάηνπο δελ ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηηο ειεπζεξίεο ηνπ πνιίηε 

θαη ζηηο θηιειεχζεξεο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, δελ παξάγεη πνιίηεο αιιά 

ππεθφνπο πνπ ππεξεηνχλ ην θξάηνο θαη δελ ην αλαγλσξίδνπλ σο πεδίν αλάδεημεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ζεκείν επηδίσμεο ηεο επηπρίαο ηνπο. 

Ζ βαιθαληθή αλαηνκία ηεο FYROM είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Ζ ζεκεξηλή 

πνιηηηθή πξννησλίδεη ην κέιινλ ηεο πνπ γηα λα είλαη επνίσλν, ζα πξέπεη λα 

ζεκειηψλεηαη ζε ζηέξεεο βάζεηο. Ζ παξνπζία ηεο αιβαληθήο κεηνλφηεηαο ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζεί δεδνκέλε θαη βαζηθή γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ κέγηζηε σθειηκφηεηα 

θαη ησλ δπν πιεπξψλ ζίγνπξα δελ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλερή ππνλφκεπζε θαη 

ερζξηθή πξνδηάζεζε ηεο κηαο πιεπξάο πξνο ηελ άιιε. Χζηφζν, επεηδή ε 

πξνβιεκαηηθή ηεο αζθαιείαο επηζθξαγίζηεθε κε ηελ αλζξψπηλε απψιεηα κεηά ηηο 

ερζξνπξαμίεο ηνπ 1999, ε θιηκάθσζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρέζεσλ επηδεηλψλεηαη 

αλαπφδξαζηα αθφκα πεξηζζφηεξν ζηε κλήκε ηεο θνηλφηεηαο. 
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