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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ 1 : ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΙΣΤΟΡΙΑ , σελ. 12-23
❖ Επανάσταση : 1912-1922 «Το Ulster θα πολεμήσει»
❖ Εθνικιστικές αντιδράσεις
❖ Η Εξέγερση του Πάσχα- Easter Rising
❖ Η Συνθήκη
❖ Εμφύλιος Πόλεμος : 1922-1923
❖ Η κληρονομιά του Free State
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΚΡΑΤΟΣ', 
σελ. 24-34
❖ Κράτος και Εκκλησία
❖ Το Πείραμα του 1932-1945
❖ Το Σύνταγμα του 1937
❖ Λίγη ιστορία ακόμη
❖ Ο μοντέρνος Ιρλανδικός Ρεπουμπλικανισμός εντός ενός πλουραλιστικού 

πλαισίου
❖ Χρήσεις και καταχρήσεις της ιρλανδικής ιστορίας
❖ Ρεβιζιονισμός : Μια άλλη προσέγγιση και ερμηνεία της ιρλανδικής ιστορίας ή 

μια κριτική θεώρηση του εθνικού μύθου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ, σελ.35-45
❖ Ρεβιζιονισμός - Η πρόκληση
❖ Μια θεωρητική εισαγωγή
❖ Εθνικισμός και ιστορική ακαδημαϊκότητα στη μοντέρνα Ιρλανδία
❖ Οι μύθοι γύρω από τον ιρλανδικό εθνικισμό
❖ Η ιρλανδική πολιτική κουλτούρα, το Irish Free State και η Δημοκρατία
❖ Ιρλανδικός πολιτισμικός εθνικισμός
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ΜΕΡΟΣ 2 : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΓΙΑΤΙ ΙΡΛΑΝΔΟΙ;ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΣΗΜΕΡΑ, σελ. 47-61
❖ Θέματα και ερωτηματικά
❖ Εγκαθιδρύοντας μια ταυτότητα
❖ Ιρλανδική ταυτότητα : το περιεχόμενο και το πρόβλημα
❖ Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ιρλανδικής ταυτότητας : ο ρόλος της 

γλώσσας
❖ Η ευρωπαϊκή διάσταση
❖ Το μέλλον της ιρλανδικής ταυτότητας
❖ Η σημασία της ταυτότητας
❖ Η ταυτότητα και η ιδέα της εθνότητας
❖ Η κατασκευή της ιρλανδικής ταυτότητας
♦♦♦ Η ιρλανδική ανταπόκριση στην ιρλανδική ταυτότητα σήμερα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, σελ. 62-78
❖ Η ταυτότητα όπως αναδύεται από το ιρλανδικό νομικό σύστημα
❖ Η ηθική ενός νησιού
❖ Συγκεντρωτισμός και κοινότητα
❖ Η οικονομική ταυτότητα της Ιρλανδίας ανά τις δεκαετίες ή πώς επηρέασε η 

οικονομία την ταυτότητά της
α) 1945-1970
β) Δεκαετία του 1980
γ) Δεκαετία του 1990, 2000-2001
❖ Η Ιρλανδία, η Βρετανία και το Ευρώ
❖ Σχέσεις Ιρλανδίας-Η.Π.Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Η ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ 
ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, σελ. 79-93
❖ Λίγα λόγια για την Βόρεια Ιρλανδία
❖ Η Βόρεια Ιρλανδία και οι νέες μορφές ιρλανδικότητας
❖ Αναδυόμενες ιρλανδικές ταυτότητες
❖ Άλλες πτυχές

ΜΕΡΟΣ 3 : ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Η ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΈΝΩΣΗ, σελ. 95-107
❖ Η Ιρλανδία, τα κόμματα και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
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❖ Το πολιτικό σύστημα και οι εκλογές
❖ Η ιρλανδική πολιτική ζωή σήμερα
❖ Το ιρλανδικό σύστημα υγείας και η εκπαίδευση
❖ Έκτρωση, ναι ή όχι;
❖ Διαζύγιο, ναι ή όχι;
❖ Οι σχέσεις της Ιρλανδίας με τα Ηνωμένα Έθνη

ΕΠΙΛΟΓΟΣ, σελ. 108-112
❖ Οι ποικίλες διαστάσεις της κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής
❖ Το αντίκτυπο της κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής στον ιστορικό ιρλανδικό 

εθνικισμό
♦♦♦ Προς αναζήτηση μιας ανθεκτικής ταυτότητας στο μέσο της αλλαγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ, σελ. 114-129 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, σελ. 131-140 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, σελ. 141-147 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 148-157
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θέλω να ευχαριστήσω τον Έλληνα επιτηρητή αυτής της 
πτυχιακής, Νίκο Μαραντζίδη και τον Ιρλανδό επιτηρητή μου 
Brian Fitzpatrick για την βοήθεια και την υπομονή τους.

Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που με το 
πρόγραμμα Erasmus μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω μια 
εμπειρία ζωής στην Βόρεια Ιρλανδία. Χωρίς αυτό το 8μηνο 
ταξίδι, η εργασία που κρατάτε στα χέρια σας δεν θα ήταν η 
ίδια.

Ευχαριστώ το University of Ulster, τους τεχνικούς εκεί καθώς 
και το Students Union για την πολύτιμη βοήθεια τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Karl από το Donegal.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους φίλους μου, ανό 
τον κόσμο πλέον.

Η πτυχιακή είναι αφιερωμένη σε αυτούς και στην Phil, μια 
γυναίκα που σημαίνει κουράγιο
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ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΞΕΝΕΣ
1. CORI= Conference Of Religion in Ireland
2. DL= Democratic Left
3. EMU= Economical Monetary Union
4. ESRI= Economic and Social Research Institute
5. E.U= European Union
6. F.F= Fianna Fail
7. FG= Fine Gael
8. GAA= Gaelic Athletic Association
9. GATT= General Agreement on Tariffs and Trade
10. GFA= Good Friday Agreement
11. GNP= General National Product 
12.IGP= Irish Green Party 
13.ILP= Irish Labour Party 
14.IRA= Irish Republican Army
15. IRB= Irish republican Brotherhood
16. MD= Member of Dail Eireann
17. MEP= Member of Parliament
18. MRBI= Market Research Bureau of Ireland
19. NIF= New Ireland Forum
20.OECD= Organization for European Cooperation and Development
21. PD= Progressive Democrats
22. PR= Proportional Representation
23. RIRA= Real IRA
24. RTE= Radio Television Eireann
25. RUC= Royal Ulster Constabulary
26. SDLP= Social Democratic Labour Party 
27.SF= Sinn Fein = We Ourselves
28. TD= Teachta Dail= the equivalent of English Minister, House of the Dail
29. UFF= Ulster Freedom Fighters
30. Ulster = main province in Northern Ireland, part of which belongs in the 

Republic of Ireland
31. UUP= Ulster Unionist Party
32. UVF= Ulster Volunteer Force

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 2

1. E.E= Ευρωπαϊκή Ένωση
2. EOK= Ευρωπαϊκή Ένωση
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3. ΟΑΣΕ= Οργανισμός Ανάπτυξης και Συνεργασίας στην Ευρώπη
4. ΟΝΕ= Οικονομική και Νομισματική Ένωση
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είχε ως αίτιο την κατά το δυνατόν 
σφαιρικότερη προσέγγιση των θεμάτων του εθνικισμού και της ταυτότητας μέσα 
από τα εξής πρίσματα : της ιρλανδικής ιστορίας και του σήμερα. Ο εθνικισμός 
διαμορφώνει μια ταυτότητα αλλά και η ταυτότητα καθορίζει την αντίληψη και 
χρήση του εθνικισμού. Είναι μια σχέση αμφίδρομη.

Για τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία, επιλέχθηκαν 
διάφοροι μέθοδοι συλλογής δεδομένων : τα βιβλία, τα επιστημονικά άρθρα, οι 
εφημερίδες και ο περιοδικός τύπος της Ιρλανδίας. Η παρακολούθηση της 
Ιρλανδικής και της Βρετανικής τηλεόρασης καθώς και η ακρόαση ραδιοφώνου 
ήταν χρήσιμες πηγές. Δεν θα μπορούσε βέβαια να παραληφθεί το Internet και τα 
ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Ulster.

'Αλλη πηγή υπήρξε η δημοσκόπηση και η συνέντευξη από τον Fintan OToole, οι 
συζητήσεις με τον Καθηγητή Ιστορίας Brian Fitzpatrick καθώς και οι δεκάδες 
άλλες συζητήσεις με διάφορα πρόσωπα που έχουν μια παραπάνω γνώση της εκεί 
πραγματικότητας. Ως κυριότερη όμως και πιο ουσιαστική πηγή πρέπει να 
αναφερθεί η επαφή, η καθημερινότητα και η ζωή με τους ίδιους τους Ιρλανδούς 
και η δμηνη παραμονή μου στην Βόρεια Ιρλανδία. Τέλος, καθοριστική βοήθεια και 
έμπνευση αποτέλεσαν, πέραν της πολύμηνης παραμονής στο Belfast, τα ταξίδια 
σε όλη την Βόρεια Ιρλανδία, και ιδίως στο Donegal και στο Derry, στο Δουβλίνο, 
στο Galway, και στις γύρω περιοχές, καθώς και στο Εδιμβούργο της Σκωτίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διπλωματική αυτή ξεκίνησε με σκοπό να καλύψει το θέμα της ιρλανδικής 
ταυτότητας και εθνικισμού. Στην πορεία όμως το κυρίως αυτό θέμα αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα ευρύ. Είναι αδύνατον να μιλήσει κάποιος για την ταυτότητα ενός έθνους 
χωρίς πρώτα να κάνει ένα, όσο γίνεται εις βάθος, ταξίδι στην ιστορία του. Είναι 
επίσης αδύνατο να μιλήσει κάποιος εις βάθος για τη σημερινή ταυτότητα και τις 
αλλαγές τις οποίες υφίσταται, χωρίς να αναφερθεί στο παρελθόν.
Στην προσπάθεια να καλυφθεί το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η εργασία 
αυτή καταπιάνεται πρώτα με την ιρλανδική ιστορία, κυρίως με τα χρόνια της 
γέννησης του Free State, το οποίο σήμερα κατέχει κεντρικό ρόλο στην ιρλανδική 
ταυτότητα. Κατά δεύτερον ασχολείται με την έννοια του εθνικισμού, ο οποίος σε 
μεγάλο βαθμό, ακολουθεί παράλληλη πορεία με την ιρλανδική ιστορία.
Ο εθνικισμός, άλλοτε με άμεσο κι άλλοτε με έμμεσο τρόπο, κατέχει σημαντική 
θέση και έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή στην ιρλανδική ταυτότητα και τον 
σχηματισμό της.
Το πρώτο μέρος της εργασίας επικεντρώνεται στο παρελθόν-επιδιώκοντας 
πάντοτε να διατηρείται ο συσχετισμός επιρροής με το παρόν-ενώ το δεύτερο 
μέρος, αυτό των αναδυόμενων ταυτοτήτων, επικεντρώνεται στο παρόν, στην 
έννοια της σημερινής ταυτότητας στην Ιρλανδία, στις αλλαγές στις οποίες 
υπόκειται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ρόλο της Εκκλησίας και του εθνικισμού 
τότε και τώρα, στην πολιτική κατάσταση.
Ο τίτλος της εργασίας αυτής, από μόνος του αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του 
θέματος. Για τους Καθολικούς, τους Ιρλανδούς του Νότου, η Republic Of Ireland 
είναι μια αυτονόητη έννοια και άμεσα συνδεδεμένη με την ζωή τους. Από την 
άλλη, οι Republicans και οι Nationalists του Βορρά, αμφισβητούν και δεν 
αποδέχονται ακόμα και σήμερα τον όρο Republic Of Ireland, γιατί θεωρούν πως 
'νομιμοποιεί' τον διχασμό. Για αυτούς, το νησί είναι μια ενιαία εθνικά Ιρλανδία. Η 
πλειοψηφία όμως στην Republic, θα διαφωνούσε με αυτήν την άποψη που 
φαντάζει για πολλούς αποσταθεροποιητική για τα επιτεύγματα του ιρλανδικού 
κράτους.
Όποιος γράφει για την Republic Of Ireland, δεν μπορεί να αποφύγει να γράψει 
και για την Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και για την Μεγάλη Βρετανία, αν θέλει να 
δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της χώρας.
Η ταυτότητα του πολίτη της Republic σήμερα, έχει σφυρηλατηθεί στα πλαίσια όχι 
μόνο του τι την αποτελεί αλλά και του τι την διακρίνει. Η ταυτότητα εμπερικλείει 
μέσα της και την άρνηση, τον διαχωρισμό.
Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η ταυτότητα του ιρλανδικού Έθνους-Κράτους 
συνδέεται με αυτήν της Βόρειας Ιρλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας ακόμα και 
με την διάκριση από αυτές. Η ιρλανδική ταυτότητα είναι ένας τοίχος με 
πολύχρωμα τούβλα, ένα κερί που στην πράσινη φλόγα του μπορεί κανείς να δει, 
αν παρατηρήσει πιο προσεχτικά, τα παιχνιδίσματα άλλων χρωμάτων που την 
απαρτίζουν. Το ζήτημα της ταυτότητας σημαδεύεται από ένα μεγάλο
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ερωτηματικό : τον σπόρο της πιθανής ένωσης όλων των Ιρλανδών υπό μια ενιαία 
ταυτότητα. Ένα είναι σίγουρο : Όσον αφορά στην Ιρλανδία, οι ασπρόμαυρες 
αποχρώσεις δεν βοηθούν.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι μια προνομιακή αφετηρία για όποιον 
επιθυμεί να ασχοληθεί με το θέμα της 'ταυτότητας'. Κι αυτό, γιατί η ίδια η λέξη, 
και γραμματικά, αλλά κυρίως ως έννοια, έχει αρχαίες ελληνικές ρίζες.
Την ταυτότητα, αν αναλυθεί, την συνθέτει η λέξη εαυτός, που σημαίνει ο αυτός, 
δηλαδή, ο ίδιος. Από αυτήν προέρχεται και η λέξη αυθεντικός που σημαίνει να 
είσαι ο εαυτός σου. Από την λέξη 'ταυτότητα' προέρχεται και η λατινική λέξη 
idem που σημαίνει 'ο ίδιος7 άρα και διαφορετικός. Ταυτότητα σημαίνει αυτό που 
συνθέτει κάποιον και είναι αυτό ακριβώς που τον διαχωρίζει από το σύνολο.
Στην ανάλυση της ταυτότητας πρέπει να ληφθεί υπ'όψιν εξαρχής η διττή της 
έννοια : Μιλώντας για την ιρλανδική ταυτότητα κάποιος, πρέπει να επικεντρωθεί 
τόσο σε όσα την απαρτίζουν, στα συστατικά της στοιχεία, όσο και σε αυτά που 
την διαχωρίζουν από τις άλλες ταυτότητες, παραδείγματος χάριν, από την 
αγγλική.
Η άλλη διάσταση της ταυτότητας, γενικά, και δη της ιρλανδικής, είναι 'εσωτερική 
και εξωτερική', δηλαδή, ταυτότητα είναι αυτή που αυτο-ορίζεται και ταυτόχρονα 
το πώς την ορίζουν οι άλλοι. Με λίγα λόγια, η ιρλανδική ταυτότητα είναι το πώς 
αντιλαμβάνονται οι Ιρλανδοί τον εαυτό τους και ταυτόχρονα, πώς τους ορίζει, 
πώς βλέπει τους Ιρλανδούς ο περίγυρος.
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ΜΕΡΟΣ 1

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ρόλος της ιστορίας στις διαιρεμένες κοινωνίες έχει πρακτικές εφαρμογές στο 
σήμερα καθώς επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη μιας κριτικής - και αυτοκριτικής - 
της υπηκοότητας ανάμεσα στους πολίτες της χώρας και ιδίως τους νέους σε 
ηλικία.
Η ιστορία χρησιμοποιήθηκε επανειλλημμένα για να ενισχύσει την κοινοτική 
σύγκρουση και διαίρεση, και στην περίπτωση της Ιρλανδίας, εξακολουθεί να 
αποτελεί βασικό-αλλά όχι μοναδικό-θεμέλιο της εθνικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας, καθώς και συστατικό στοιχείο της οποιοσδήποτε εθνικιστικής τάσης. 
Η ιστορική αναδρομή που ακολουθεί αποτελεί τον σύνδεσμο της ανάπτυξης του 
εθνικισμού με την διαμόρφωση της ιρλανδικής ταυτότητας.
Μία θετική και εποικοδομητική χρήση της ιστορίας πάντως, δεν οδηγεί στην 
'ανάσταση' του παρελθόντος αλλά, αντίθετα, σε μία προσανατολισμένη προς στο 
παρόν, κριτική προσέγγιση, η οποία μπορεί να συμβάλλει σε μία βαθύτερη 
κατανόηση, και άρα πιθανότητα συμφιλίωσης και ανοχής του διαφορετικού.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ : 1912-1922 

« TO ULSTER ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ »

Η Κοινοβουλευτική Πράξη του 1911 μείωσε την εξουσία της Βουλής των Λόρδων 
για να αυξήσει την έκφραση της λαϊκής θέλησης μέσα από τη Βουλή των 
Κοινοτήτων. Με την απομάκρυνση αυτή, στην ουσία του τελευταίου εμποδίου για 
την εγκαθίδρυση του Home Rule για την Ιρλανδία μέσω νομοθεσίας, τέθηκε το 
θέμα των θεσμικών αλλαγών στη Μεγάλη Βρετανία που εξόργισε τους Ιρλανδούς 
Ενωτικούς, οι οποίοι έβλεπαν το Home Rule σαν μεγάλη απειλή για τα 
συμφέροντα τους, στην οποία απάντησαν βίαια, γεγονός που στιγμάτισε την 
πολιτική και την ιστορία της Ιρλανδίας στον 20ο αιώνα.
Οι Ιρλανδοί Ενωτικοί, κατά μεγάλη πλειοψηφία ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες. 
Περίπου 250,000 Αγγλοϊρλανδοί κατείχαν μία εύθραυστη θέση ανάμεσα στον 
Καθολικό πληθυσμό των 2,55 εκατομμυρίων στις τρεις νότιες διοικητικές
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επαρχίες1. To 1911 ο πλούτος και το κοινωνικό τους status ήταν κατά πολύ 
ανώτερο από την πολιτική τους εξουσία. Οι 891,000 Προτεστάντες στο Ulster 
είχαν διαφορετικές προοπτικές από τους 250,000 Προτεστάντες στο Νότο.

County Protestants (%) Catholics (%)
Antrim 79.5 20.5
Down 68.4 31.6
Armagh 54.7 45.3
Londonderry 54.2 45.8
Tyrone 44.6 55.4
Fermanagh 43.8 56.2
Monaghan 25.3 74.7
Donegal 21.1 78.9
Cavan 18.5 81.5
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ TOY ULSTER, 1911
ΠΗΓΗ : CENCUS OF IRELAND, 1911 
HC 1912-13 CD.6051, CVXI, ρ.38

Πενήντα χρόνια πριν, οι Προτεστάντες ήταν μειοψηφία στο Ulster, τώρα 
ξεπερνούσαν τους 691,000 Καθολικούς. Όπως όμως φαίνεται στον Πίνακα 1, η 
«διανομή» στις επαρχίες ήταν τελείως άνιση.
Οι Προτεστάντες του Ulster, οι περισσότεροι με καταγωγή από τους Άγγλους και 
Σκώτους εποίκους του 17ου αιώνα, κατείχαν την καλύτερη γη και τα καλύτερα 
επαγγέλματα. Όσον αφορά στην κουλτούρα τους, αγωνιούσαν για την διάκρισή 
τους από τους Καθολικούς καθώς οι περισσότεροι ήταν μικρομεσαίοι εργάτες ή 
αγρότες. Ανέπτυξαν την μεταξύ τους αίσθηση της κοινότητας και την αίσθηση 
της φυλετικής ανωτερότητας έναντι των κατεκτημένων Καθολικών. Οι πορείες 
τους αποτέλεσαν σύμβολο ταυτότητας και υπενθύμιση της νίκης και της 
ανωτερότητας έναντι των Καθολικών. Φυλή και θρησκεία ήταν άμεσα 
αναμειγμένα στη συνείδηση των Ενωτικών του Ulster2. Καθώς στο χρώμα δεν 
υπήρχε διαφορά και καθώς οι Καθολικοί εγκατέλειψαν την γλώσσα τους, ήταν 
σημαντικό να διατηρηθεί ο Προτεσταντισμός ως το σύμβολο ξεχωριστής 
ταυτότητας και φυλετικής ανωτερότητας.
Οι Ενωτικό! του Ulster εξέλεξαν τον Sir Edward Carson ως ηγέτη τους τον 
Φεβρουάρη του 1910. Ο James Craig ήταν ο κύριος συνεργάτης του. Θεωρούσαν 
πως το Home Rule θα ήταν καταστροφικό για την Ιρλανδία καθώς πίστευαν πως 
ο Νότος δεν θα επιβίωνε δίχως την οικονομική υποστήριξη του 
βιομηχανοποιημένου, αναπτυγμένου Belfast..

1 Connaught, Leinster, Munster
Μαζί με το Ulster αποτελούν την Ιρλανδία
2 Ulster Unionists
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Όταν οι Φιλελεύθεροι εισήγαγαν το τρίτο Νομοσχέδιο για το Home Rule, τον 
Απρίλη του 1912, το οποίο δεν προέβλεπε τίποτα τόσο ακραίο όσο μία Ιρλανδική 
Δημοκρατία, συνάντησαν την συντριπτική αντίσταση των Ενωτικών του Ulster3. 
Προέβλεπε κάποια υπευθυνότητα αλλά η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η αγορά 
γης, θα εξακολουθούσαν να παραμένουν υπό την αγγλική εντολή4. Δεν ήταν 
τίποτα παραπάνω από μία τοπική κυβέρνηση και γι'αυτό χρειάστηκε όλη η πειθώ 
του John Redmond5, του αρχηγού του κινήματος υπέρ του Home Rule, για να 
πείσει τους οπαδούς του.
Οι λόγοι αντίστασης στο Home Rule ήταν περισσότερο ίσως οικονομικοί παρά 

θρησκευτικοί αλλά στην Ιρλανδία η σύγκρουση -που στην ουσία ήταν εθνική με 
κοινωνικο-οικονομικά αίτια-ταυτίστηκε και απλουστεύτηκε με τη θρησκευτική 
διαμάχη.
Το σλόγκαν 'Home Rule is Rome Rule', ήταν η κινητήρια δύναμη πολλών 
Προτεσταντών εναντίον του Home Rule καθώς φοβόντουσαν πως αν πετύχαινε, 
θα έπρεπε να ζήσουν υπό την επιβολή και τον έλεγχο του Πάπα, των απόψεών 
του πάνω στα ηθικά ζητήματα, γεγονός που ένιωθαν πως θα περιόριζε άμεσα την 
ελευθερία και το δικαίωμα επιλογής τους.

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ο John Redmond απέρριψε τα αιτήματα των Ενωτικών για αυτοδιάθεση στη 
βάση του ότι η θεωρία των 'δύο εθνών' αποτελούσε βλασφημία. Επέμεινε πως οι 
Ενωτικοί του Ulster ήταν κομμάτια του ιρλανδικού έθνους. Απέτυχε να διακρίνει 
τη βασιμότητα των φόβων των Προτεσταντών, τη σοβαρότητα της απειλής βίας, 
το ρόλο της εκκλησίας.
Οι Ενωτικοί του Ulster ένιωθαν μόνοι εναντίων όλων. Θα παρέμεναν 
'αφοσιωμένοι'6 ως στο τέλος και η αφοσίωσή τους στο στέμμα και στη Μεγάλη 
Βρετανία θα 'έσπαζε' κάθε φορά που κατά τη γνώμη τους η τελευταία δεν 
τηρούσε τους όρους του ’συμβολαίου’γιατί στην ουσία περί συμβολαίου 
επρόκειτο.
Ο Redmond τελικά πέτυχε να εφαρμοστεί το Home Rule σε όλη την Ιρλανδία, 
εκτός των έξι βόρειων επαρχιών. Τον Γενάρη του 1913, οι Carson και Craig 
εγκαθίδρυσαν την Ulster Volunteer Force, εν μέρει για να κρατήσουν τα βίαια 
στοιχεία ανάμεσα στους Unionists υπό πολιτικό έλεγχο. Το Νοέμβρη του 1913, 
από αντίδραση, ιδρύθηκαν οι Irish Volunteers από τον Eoin MacNeill, συνιδρυτή

3 Οι Unionists ήταν αυτοί που επιθυμούσαν το Ulster να παραμείνει μέρος της 
Μεγάλης Βρετανίας
4 Δηλαδή υπό το Westminster
5 Αρχηγός των Constitutionalists
6 Loyalists
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του κινήματος της Γαελικής Ανανέωσης7 το 1893.
Την ίδια χρονιά ιδρύεται στο Δουβλίνο και ο Irish Citizen Army μέσα από τη 
μιζέρια που επικρατούσε εκεί, με αρχηγό τον James Connolly. Εντωμεταξύ, το 
1908, ο Arthur Griffith ίδρυσε το Sinn Fein, το οποίο το 1912 ήταν ακόμα 
άγνωστο, ένα εθνικιστικό κίνημα εναντίον όλων. Το 1913 ο ρεπουμπλικανισμός 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτος και οι περισσότεροι εκ των Irish Volunteers ήταν υπέρ 
του Home Rule.
Κάποιοι, όπως ο MacNeill ήταν πιο αφοσιωμένοι στον πολιτισμικό εθνικισμό, άλλοι 
σαν τον Patrick Pearse, έγιναν μέλη του πιο ακραίου Irish Republican 
Brootherhood8. Μπροστά στον φόβο του τυχόν χωρισμού της Βορείου Ιρλανδίας 
από την υπόλοιπη Ιρλανδία9, το 1914, η συμμετοχή στον IRB έγινε πιο μαζική.
Τα πιο ακραία, ρεπουμπλικανικά στοιχεία αποσχίστηκαν από τους Volunteers 
μόνο όταν ο Redmond προέτρεψε τους οπαδούς του να καταταγούν ως 
εθελοντές στον βρετανικό στρατό, καθώς εξέφρασε την υποστήριξή του για τη 
Μεγάλη Βρετανία στο ξέσπασμα του Α’ΠΠ. Ο Home Rule Bill πέρασε επίσημα τον 
Σεπτέμβρη του 1914 με την προϋπόθεση να παγώσει η εφαρμογή του στη 
διάρκεια του πολέμου.
Στην ουσία η ουδετερότητα προωθούσε τον 'χωρισμό'αλλά ο Redmond δεν είχε 
άλλη επιλογή. Το λάθος του ήταν ότι δεν εξασφάλισε την αντίστοιχη 
παραστρατιωτική δύναμη με το Βορρά για να διαπραγματευθεί με τον Carson, 
γεγονός που η ίδρυση των UVF10 κατέστησε κρίσιμο. Οι Volunteers χωρίστηκαν 
σε' Irish ' και' Nationals ' αντίστοιχα. Η υποστήριξη11 προς τη Μεγάλη Βρετανία 
στη διάρκεια του Α’ΠΠ απέτυχε να ενώσει τους Ενωτικούς με τους Εθνικιστές12 
κι έτσι ο Home Rule Bill αντιμετώπιζε ένα αβέβαιο μέλλον.

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - EASTER RISING

Το κλασικό ρεπουμπλικανικά δόγμα : «ο κίνδυνος της Αγγλίας είναι η ευκαιρία της 
Ιρλανδίας», ενσαρκώνεται στην Εξέγερση του Πάσχα. Ήταν τον Μάη του 1915 
όταν ο πόλεμος αναμενόταν να τελειώσει που ο IRB άρχισε να σχεδιάζει μία 
εξέγερση. Τα κύρια στελέχη ήταν οι Tom Clarke, Sean McDermott, Patrick

7 Gaelic League
8 Υπέρ της πλήρους απόσχισης από τη Μεγάλη Βρετανία και με βίαια μέσα, γνωστή και 
ως IRB
9 Partition
10 Ulster Volunteer Force
11 Ο αριθμός των Ιρλανδών που κατατάγηκαν ήταν στην πραγματικότητα μικρός, 
αντίθετα προς ό,τι παρουσίαζαν τα ΜΜΕ της εποχής.
12 Unionists και Nationalists αντίστοιχα. Οι μεν ήταν υπέρ της διατήρησης της ένωσης 
της Ιρλανδίας με την Μεγάλη Βρετανία ενώ οι δε επιθυμούσαν την δημιουργία μίας 
Ανεξάρτητης Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.
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Pearse, Eamon Ceannt, Joseph Mary Plunkett, Thomas MacDonagh και o James 
Connolly. Η ελπίδα πως ολόκληρη η χώρα θα επαναστατούσε, εκτός των 
Ενωτικών του Ulster, διαψεύσθηκε παταγωδώς καθώς περιορίστηκε μονάχα στο 
Δουβλίνο, αφήνοντας τετρακόσιους νεκρούς και περίπου 3,000 τραυματίες.
Η Εξέγερση του Πάσχα είχε σχεδιαστεί να συμβεί με σκοπό να επιτύχει και όχι να 
μετατραπεί σε αιματηρή θυσία, όπως τελικά έγινε. Το ' ρεπουμπλικανικό 
δόγμα’αποδείχτηκε ψευδαίσθηση καθώς στην πραγματικότητα σε καιρό ειρήνης 
έγιναν οι μεγαλύτερες παραχωρήσεις στην Ιρλανδία από την Μεγάλη Βρετανία και 
όχι σε καιρό πολέμου, όταν τέτοιες κινήσεις εμπεριείχαν μεγαλύτερο ρίσκο για 
την ασφάλεια της χώρας.
Ο IRB σχεδίαζε μία στρατιωτική νίκη, έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και όχι έναν 
ανταρτοπόλεμο, που όμως τελικά θα οδηγήσει τους Βρετανούς στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων το 1921, υπό την πιέση και της βρετανικής κοινής γνώμης.
Η εξέγερση θεωρήθηκε ως 'πισώπλατη μαχαιριά' στην ειρηνευτική πολιτική του 
Redmond. Φαινόταν να δικαιώνει τους παραδοσιακούς ισχυρισμούς των 
Ενωτικών πως η εθνικιστική Ιρλανδία ήταν πάντοτε εν δυνάμει προδότρια. Ο 
Redmond αποκήρυξε την Εξέγερση στις 27 Απρίλη, απέφυγε να πάρει θέση στην 
διάρκεια των πρώτων εκτελέσεων, καταδίκασε όμως τις εκτελέσεις που άρχισαν 
μετά τις 6 Μαϊου.
Ενώ στην αρχή η κοινή γνώμη στην Ιρλανδία ήταν εχθρική προς την εξέγερση 
και την αποκήρυξε, μετά τις εκτελέσεις η κατάσταση αντιστράφηκε υπέρ των 
επαναστατών, οι οποίοι μετατράπηκαν στην προσωποποίηση του ρομαντικού 
ιδανικού. Στην αρχική απόρριψη της εξέγερσης πρέπει να καταγραφούν ως λόγοι 
η ατμόσφαιρα που επικρατούσε λόγω του Α’ΠΠ και η σύνδεση της Εξέγερσης με 
τους Γερμανούς αλλά και τον σοσιαλισμό.
Τρεις μελλοντικοί πρωθυπουργοί της Ιρλανδίας, οι W.T. Cosgrave, Eamon De 
Valera και Sean Lemass, καθώς και o Michael Collins, συμμετείχαν στην 
Εξέγερση.
Μετά την Εξέγερση η κυβέρνηση φυλάκισε περίπου 2,000 πολίτες. Ο Άγγλος 
πρωθυπουργός Asquith επιχείρησε να συμβιβάσει τους Εθνικιστές με τους 
Ενωτικούς σε μία άμεση συμφωνία υπέρ του Home Rule. Όλα τα προβλήματα 
επανέκαμψαν. Η ελπίδα να αναδυθεί μία ενωμένη, υπό το Home Rule, Ιρλανδία, 
διαψεύσθηκε οριστικά.
Εαν ο Redmond ήταν ένα από τα πολιτικά θύματα της Εξέγερσης, οι Arthur 
Griffith και Eamon De Valera ήταν οι κύριοι 'κερδισμένοι'. To Sinn Fein, το 
μετέπειτα κύριο όχημα του ιρλανδικού Ρεπουμπλικανισμού, απέκτησε ξαφνικά 
ισχύ καθώς οι Άγγλοι αποκήρυξαν όλους τους επαναστάτες ως Sinn Feiners.
Για τους Ενωτικούς του Ulster, το Sinn Fein αποτελούσε απειλή για την 

προτεσταντική ταυτότητα καθώς ένιωθαν πως τους απειλούσε με την γαελική 
κουλτούρα όσο και με τον καθολικισμό. Ο De Valera εκλέχτηκε πρόεδρος τόσο 
του Sinn Fein όσο και των Irish Volunteers, το 1917. Ο Redmond πεθαίνει το 
1918, έτος το οποίο βρήκε το Sinn Fein να κερδίζει 73 θέσεις στις γενικές 
εκλογές. Οι εκλογές αυτές σημάδεψαν μία αποφασιστική υποστήριξη για το Sinn
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Fein στη Νότια Ιρλανδία. Το 1919 σχηματίστηκε η πρώτη Ιρλανδική Βουλή, το 
λεγόμενο Dail13.
Πώς όμως το Συνέδριο της Ειρήνης μετά το τέλος του Α’ΠΠ, θα ανάγκαζε μία 
νικηφόρα Βρετανία να αποσυρθεί από την Ιρλανδία και -ακόμα πιο δύσκολο-από 
το προτεσταντικό Ulster14, το οποίο είχε υποστηρίξει την Βρετανία, σε αντίθεση 
με τους Εθνικιστές, που είχαν αντισταθεί στην επιστράτευση; Είναι αλήθεια πως 
μεγάλο μέρος της ελπίδας στην Ιρλανδία βασίστηκε στην βοήθεια από τις ΗΠΑ 
και στα «14 σημεία» του Προέδρου Wilson.
Εντωμεταξύ ο Collins αναδείχθηκε ως η κεντρικότερη φιγούρα μέσα από τον 
'πόλεμο φθοράς' εναντίον των Βρετανών, της ένοπλης πάλης, δηλαδή του 
λεγάμενου' Πολέμου της Ανεξαρτησίας' που διήρκεσε από το 1919-1921.
Η νομική απάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού Lloyd George στην ιρλανδική 
κρίση ήταν η Κυβέρνηση της Ireland Act τον Δεκέμβρη του 1920, η οποία 
πρότεινε την εγκαθίδρυση κοινοβουλίων στο Δουβλίνο και το Belfast με εξουσίες 
τοπικής αυτοκυβέρνησης. Η Πράξη χώριζε την Ιρλανδία κατά μήκος των έξι 
επαρχιών, παρ'όλο που διατηρούσε την διοίκηση για την ένωση της Ιρλανδίας 
εαν συμφωνούσαν τα δύο Κοινοβούλια. Ο έλεγχος της άμυνας, της εξωτερικής 
πολιτικής και της οικονομίας παρέμενε υπό το Westminster. Επιπλέον διατηρούσε 
το δικαίωμα να επεμβαίνει κατά βούληση στα ιρλανδικά θέματα. Η διαφορά 
ανάμεσα στους όρους της Κυβέρνησης της Ιρλανδικής Πράξης15 και της Συνθήκης 
του 192116 ήταν η διαφορά ανάμεσα στο 'Stormont Status'17 και την 
αποτελεσματική κυριαρχία, την αυτο-κυβέρνηση. Η πολιτική αποχής που 
ακολούθησε το Sinn Fein επέτρεψε στον Lloyd George να προωθήσει την 
Partition Act χωρίς ουσιαστική αντίσταση στο Westminster18. Το αγγλικό 
κοινοβούλιο πρότεινε αρχικά ένα Ulster εννιά επαρχιών αλλά οι Ενωτικοί 
επέμειναν στις έξι επαρχίες. Όπως το Sinn Fein θυσίασε τους Καθολικούς των έξι 
επαρχιών, έτσι και οι Ενωτικοί θυσίασαν τους Προτεστάντες των τριών επαρχιών 
της Βορείου Ιρλανδίας19.
Η Government of Ireland Act εγκαθίδρυσε επίσημα μια Βόρεια Ιρλανδία έξι 
επαρχιών. Η ' Partition ' ήταν πια μια πραγματικότητα του χάρτη. Τα γεωγραφικά 
σύνορα δυστυχώς, δεν ακολούθησαν τα πληθυσμιακά σύνορα. Έτσι, 
συμπεριλήφθηκαν περιοχές της Βορείου Ιρλανδίας στην Ιρλανδία, οι οποίες είχαν 
ελάχιστη διαφορά στο ποσοστό των Καθολικών από αυτές που δεν 
συμπεριλήφθηκαν.
Η καθολική μειοψηφία στη Βόρεια Ιρλανδία ήταν αναλογικά μεγαλύτερη από την 
μειοψηφία των Ενωτικών στην Ιρλανδία σαν σύνολο. Είναι λοιπόν δύσκολο να

Ντόιλ
14 Ulster = οι 6 επαρχίες
15 Government of Ireland Act
16 The Treaty
17 To Κοινοβούλιο της Βορείου Ιρλανδίας
18 Το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας
19 Cavan, Donegal, Monaghan
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δικαιολογηθεί η επιλογή των συνόρων σαν δημοκρατική επιλογή. Δεν έγινε τέτοια 
που να χωρίσει τους Εθνικιστές από τους Ενωτικούς ώστε να μπορέσουν να 
ζήσουν ειρηνικά χώρια. Αντίθετα, η επιλογή ήταν τέτοια ώστε να δώσει στους 
Ενωτικούς την μεγαλύτερη δυνατή περιοχή που μπορούσαν να ελέγχουν. 
Παρ'όλο που η Government of Ireland Act θυσίασε τους Καθολικούς στο Βορρά 
στους στόχους του Sinn Fein, βοήθησε το τελευταίο να εγκαθιδρύσει τον έλεγχο 
στο Νότο.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ

Στη διάρκεια του 1920-1921, το 'στέμμα'είχε 525 νεκρούς και περίπου 1000 
τραυματίες. Η Ιρλανδία είχε τουλάχιστον 707 νεκρούς, αριθμός τρομαχτικός για 
τα ιρλανδικά δεδομένα. Οι διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία έμοιαζαν 
αναπόφευκτες εκτός και αν ο IRA εξουδετερωνόταν προηγουμένως. 
Συμφωνήθηκε να γίνει ένα συνέδριο με τον Lloyd George στο Λονδίνο. Το 
συμβούλιο αποτελούσαν 7 μέλη : ο De Valera, ο Collins, ο Griffith, ο Brugha, ο 
Austin Stack, ο Robert Barton και o W.T. Cosgrave . O De Valera επιδίωκε την 
ενότητα αλλά αρνήθηκε να πάει στο Λονδίνο τόσο όσο επέμεινε να πάει ο Collins. 
Υπολόγισε όμως λανθασμένα τις συνέπειες και τη στρατηγική στην περίπτωση μη 
επίτευξης ενότητας, όπως και έγινε. Ήλπιζε πως με την αποχή του θα ανακούφιζε 
τα μέλη της αποστολής από τις άμεσες πιέσεις στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, με τη δικαιολογία της αναγκαιότητας προηγούμενης 
συνεννόησης μαζί του. Παραμένει ακόμα ανεξήγητο γιατί ο Collins δέχτηκε να 
πάει και γιατί ακριβώς απείχε ο De Valera.
Στις 6 Δεκεμβρίου, μετά από δύο μήνες διαπραγματεύσεων και αντιμετωπίζοντας 
το αγγλικό τελεσίγραφο απειλής με πόλεμο εντός 3 ημερών, οι απεσταλμένοι 
υπέγραψαν άρθρα της συμφωνίας, της κοινώς αποκαλούμενης ως Συνθήκη. Η 
Συνθήκη επιβεβαίωνε το status κυριαρχίας του Free State, ισότιμου με αυτό του 
Καναδά, αλλά παραχωρούσε ορισμένες ναυτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία, 
καθώς και το δικαίωμα να απαιτήσει περαιτέρω στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε 
καιρό πολέμου.
Μέλη του Κοινοβουλίου του Free State έπρεπε να πάρουν όρκο υποταγής στον 

βασιλιά της Αγγλίας αλλά επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός : αντί ο όρκος να είναι 
άμεσος όρκος υποταγής στον βασιλιά, ο ιρλανδικός όρκος ήταν πρώτα όρκος 
υποταγής στο Σύνταγμα και έπειτα στο στέμμα εξαιτίας της κοινής υπηκοότητας 
των δύο χωρών καθώς και της σχέσης της Ιρλανδίας με την Κοινοπολιτεία των 
Εθνών. Εαν το Κοινοβούλιο της Βορείου Ιρλανδίας αρνιόταν να συμπεριληφθεί 
στο Free State, θα οριζόταν μια επιτροπή με έναν αντιπρόσωπο από τη Βόρεια 
και τη Νότια Κυβέρνηση αντιστοίχως και έναν πρόεδρο ορισμένο από τη 
βρετανική κοινότητα, για να καθορίσουν τα σύνορα -γεωγραφικά αλλά και 
οικονομικά- μεταξύ της Βορείου και της υπόλοιπης Ιρλανδίας. Φαίνεται σχεδόν 
αδύνατο να μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτεροι όροι σε ό,τι αφορά τον όρκο
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υποταγής στο στέμμα καθώς ο μεταφυσικός ρεπουμπλικανισμός των αντι-Treaty 
οπαδών συγκρινόταν μονάχα με τον μεταφυσικό μοναρχισμό των Βρετανών.
Τα τρία μέλη της επιτροπής που ήταν στο Λονδίνο, υπέγραψαν την Συνθήκη 
χωρίς προηγούμενη επαφή με το Δουβλίνο, γεγονός που έδωσε λαβή σε πολλές 
υποθέσεις. Οι Collins, Griffith, Barton ήταν υπέρ της Συνθήκης, οι De Valera, 
Brugha, Stack, κατά. Απέμεινε ο Cosgrave, ο οποίος τελικά ήταν υπέρ της 
Συνθήκης. Ο De Valera αναγνώρισε πως το πιθανότερο ήταν η πλειοψηφία του 
λαού να υποστήριζε την Συνθήκη και η Dail τελικά την αποδέχτηκε στις 7 
Ιανουάριου 1922 με 64 ψήφους υπέρ και 57 κατά. Ο Griffith εκλέχτηκε Πρόεδρος 
του Dail έναντι του De Valera, αλλά η πραγματική ευθύνη για την ασφαλή πορεία 
του νέου κράτους εναπόκειτο στην προσωρινή κυβέρνηση20 που εγκαθίδρυσε η 
Συνθήκη για την ανώτατη περίοδο ενός χρόνου, με τον Collins σαν Πρόεδρο. Οι 
Ιρλανδοί, που για πολύ καιρό άκουγαν πως είναι ανίκανοι να αυτο-κυβερνηθούν, 
έμενε τώρα να αποδείξουν πώς θα χειρίζονταν αυτήν την ευθύνη.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: 1922-1923

Τα μέλη του Κοινοβουλίου που ήταν κατά της Συνθήκης, αρνούμενα να 
αποδεχτούν την ετυμηγορία της πλειοψηφίας, μποϋκόταραν το Dail αφού έχασαν 
στην ψηφοφορία. Τόσο οι δυνάμεις υπέρ όσο και αυτές κατά της Συνθήκης, ήταν 
χωρισμένες σε εξτρεμιστές και πιο μετριοπαθείς. Το μεγαλύτερο τμήμα του IRA, 
εν γνώση του Collins, ήταν κατά της Συνθήκης.
Την αποχώρηση των Βρετανών από το Δουβλίνο ακολούθησε η σύγκρουση των 
αντίθετων αυτών παρατάξεων. Στο συνέδριο των Volunteers στις 26 Μαρτίου, 
επισημοποιήθηκε το σχίσμα στον IRA. Το τμήμα που αψήφησε τις εντολές του 
Collins αυτοανακηρύχθηκε ανεξάρτητο από την κεντρική εξουσία. Παρ'όλο που 
οι Collins και De Valera προσπάθησαν ως το τέλος για την επίτευξη κάποιου 
συμβιβασμού, απέτυχαν. Υπήρξε πρόταση για μια συμφωνία με την οποία ένα 
εθνικό Sinn Fein panel θα αντιπροσωπευόταν στις εκλογές του Ιουνίου.
Ο Collins βεβαίωσε τον Churchill πως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να διεξαχθούν 
εκλογές καθώς οι αντι-Treaty δυνάμεις ήθελαν να αποτρέψουν μία λαϊκή 
ετυμηγορία κατά τους. Η βρετανική στάση όμως, αδιάφορη για το κόστος ζωής 
στην Ιρλανδία, εμπόδισε την τροποποίηση του Συντάγματος ώστε να αποκλειστεί 
ο μισητός όρκος και να ικανοποιηθούν και οι δυνάμεις που ήταν κατά της 
Συνθήκης. Επίσης απέτυχε η πολιτική στο Ulster, καθώς το μίσος μεταξύ 
Καθολικών και Προτεσταντών εκφραζόταν όλο και πιο φανερά προσθέτοντας νέα 
θύματα. Η Συνθήκη βάθυνε την εχθρότητα, και στο Βορρά οι δολοφονίες ως 
αντίποινα μεταξύ των δύο πλευρών, ολοένα και πλήθαιναν.
Στις εκλογές του Ιουνίου, η νίκη, των υπέρ της Συνθήκης δυνάμεων, ήταν 
ξεκάθαρη. Στο στρατιωτικό τομέα όμως οι δυνάμεις ήταν μοιρασμένες εξίσου.

20 Provisional Government
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Harry Boland, a Dublin tailor and Sinn Fein leader, left, and Michael Collins, center, helped Eamon de 
Valera, right, escape from a British prison nearly three years before the negotiations that led to the fateful 
pact with the British government.
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Μέσα σε έξι εβδομάδες, η αρχική υπεροχή των αντι-Treaty δυνάμεων 
αντιστράφηκε καθώς οι υπέρ της Συνθήκης δυνάμεις, άρχισαν να τους 
εκδιώχνουν εκτός των πόλεων. Το στρατιωτικό αποτέλεσμα ήταν θέμα χρόνου 
υπέρ των τελευταίων. Η πολιτική κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά τον 
Αύγουστο, όταν ο Griffith πέθανε ξαφνικά και ο Collins δολοφονήθηκε. Ο 
θάνατός του τελευταίου αποτέλεσε τη μοναδική κοινή τραγωδία του εμφυλίου 
πολέμου, η διεξαγωγή του οποίου επικεντρώθηκε γύρω από την Συνθήκη και τον 
όρκο.
Ο σκοπός ήταν η βασική σύγκρουση στο εθνικιστικό δόγμα ανάμεσα στο δίκαιο 
της πλειοψηφίας και στο θείο δίκαιο. Από τη στιγμή που το θέμα ήρθε στην 
επιφάνεια, η επιλογή ήταν ανάμεσα στη δικτατορία και τη δημοκρατία. Αυτό δεν 
σήμαινε βέβαια πως όλοι οι υπέρ της Συνθήκης ήταν δημοκράτες και αντίστροφα. 
Εαν ο εμφύλιος αντικατόπτριζε το δυναμικό για ’ αυτοκρατορισμό' στην ιρλανδική 
πολιτική κουλτούρα, αντικατόπτριζε ακόμα πιο εμφατικά το δυναμικό για 
δημοκρατία.
Οι εμφύλιοι πόλεμοι δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο για τα νέα κράτη την εποχή 
εκείνη στην Ευρώπη, με την εξαίρεση της Ουγγαρίας και της Φινλανδίας. Ο 
πόλεμος κατέχει κεντρικότατη θέση στη μοντέρνα ιρλανδική ιστορία και 
αποτέλεσε μια κληρονομιά μίσους, όπως και στην ελληνική περίπτωση. Το 
αντίκτυπο των εμφυλίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την φύση των 
πολιτικών κουλτούρων εντός των οποίων συμβαίνει. Οι αντιδράσεις ποικίλουν, 
από την αγωνία για την μη επανάληψη ως την τάση για εκδίκηση. Είναι φυσικό 
επακόλουθο οι μνήμες να είναι πικρές, αλλά είναι αναγκαίο να κρατηθεί η 
σύγκρουση υπό προοπτική.
Καθώς στην Ιρλανδία , οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κομμάτων γίνονται 
όλο και πιο θολές, φαινόμενο γενικότερο στην Ευρώπη σήμερα, μόνο η μνήμη 
συνεχίζει να τα διαχωρίζει σε μεγάλο βαθμό. Παρ’όλα αυτά, μία ξεκάθαρη 
ετυμηγορία πρέπει να λάβει υπ'όψιν της τον τρόπο που οι επιζώντες 
χρησιμοποίησαν τη μνήμη του εμφυλίου πολέμου για να προωθήσουν τους 
σκοπούς τους.

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ TOY FREE STATE

Παρ'όλη την πιθανότητα αστάθειας εξαιτίας του εμφυλίου, το Free State ατένιζε 
το μέλλον με αρκετά πλεονεκτήματα. Η Ιρλανδία ήταν μια σχετικά 
εκμοντερνισμένη κοινωνία. Το επίπεδο ζωής φαίνεται να ήταν περίπου μέτριο σε 
σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Ήταν φυσικά μόνο στα 2/3 του επιπέδου στη 
Βρετανία.
Η επαγγελματική δομή ήταν σχετικά πιο απλή για τα δυτικοευρωπαϊκά επίπεδα 
αλλά πιο πολύπλοκη σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη. Μόνο το 50% 
ασχολούνταν με την γεωργία και αυτό το ποσοστό ήταν ήδη προσανατολισμένο 
προς τις ανάγκες της αγοράς, ιδίως στην Ανατολική Ιρλανδία.
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Το πρόβλημα του στάσιμου ιρλανδικού πληθυσμού μέσω του ελέγχου των 
γεννήσεων και του γάμου σε μεγάλη ηλικία - κατάσταση που έχει πλήρως 
ανατραπεί σήμερα, καθώς ο ιρλανδικός πληθυσμός έχει αυξηθεί και συνεχίζει την 
ανοδική του πορεία, ενώ ο πληθυσμός είναι νεότατος και οι Ιρλανδοί 
παντρεύονται και κάνουν παιδιά σε μικρή ηλικία- συνεισέφερε κατά περίεργο 
τρόπο στην πολιτική σταθερότητα σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη. Οι μη 
προνομιούχοι συνέχισαν και μετά το 1945 να διοχετεύουν την πηγή της 
δυσαρέσκειάς τους εκτός της χώρας μέσω της μετανάστευσης.
Η διαφορά και η αντίθεση πόλης - επαρχίας, ήταν μικρότερη σε σχέση με άλλα 
κράτη. Οι περισσότεροι Ιρλανδοί αγρότες έγιναν ιδιοκτήτες της γης τους ήδη πριν 
από το 1921, μέσω της αναδιανομής της γης. Η μετά το λοιμό Ιρλανδία όμως είχε 
ακόμα το ζήτημα της γης να αντιμετωπίσει. Αυτό ίσως εξηγεί και την αποτυχία 
ενός μεγάλου αγροτικού κόμματος να αναδειχθεί. Στα τέλη της δεκαετίας του 
1930, ένα αγροτικό κόμμα, το Clann na Talmhan, αναδύθηκε στο δυτικό τμήμα 
της Ιρλανδίας αλλά η επιρροή του έπαψε μέσα σε δύο δεκαετίες.
Είναι ιστορικό παράδοξο το ότι η Ιρλανδία δεν παρήγαγε έναν ισχυρό λαϊκισμό 
ιδίως σε σχέση με τη γη. Η δυσανάλογα μεγαλύτερη επιρροή των αστικών 
κέντρων σε πολλά νέα κράτη δεν παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία γιατί η αγροτική 
Ιρλανδία ήταν ήδη μία υψηλά πολιτικοποιημένη κοινωνία. To Home Rule Party, 
το Sinn Fein, το Cumann na nGaedheal και το Fianna Fail, ήταν όλα εθνικά 
κόμματα τα οποία όμως αντλούσαν μεγάλο ποσοστό υποστήριξης από την 
επαρχία. Ο δημόσιος τομέας κυριαρχούνταν από στελέχη αγροτικής καταγωγής. 
Μέσα σε μια δεκαετία λοιπόν, τέσσερις πολιτικές elite εξαφανίστηκαν. Οι Αγγλο- 
Ιρλανδοί χάθηκαν πολιτικά στα πλαίσια του νέου κράτους. Η απώλεια αυτής της 
elite που πιθανώς να είχε προσφέρει αν είχε ενσωματωθεί στη δημόσια ζωή, έγινε 
πιο φανερή μετά τον Α' Π Π, κυρίως μέσω της μετανάστευσης.
Η elite του Home Rule περιθωριοποιήθηκε από το Sinn Fein το 1918. Αυτή με τη 
σειρά της είδε την ηγεσία της του 1916 να εκλείπει μέχρι το 1922. Μόνο ο 
Cosgrave ήταν στην εξουσία το 1922, κανείς από τους τρεις μεγάλους21 δεν ήταν 
στην κυβέρνηση στα πρώτα χρόνια σχηματισμού του Νέου Κράτους. Οι 
προηγούμενες ιρλανδικές γενιές απέτυχαν, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 19ου 
αιώνα να παράγουν παρόμοια ηγεσία, εκτός ίσως μέσα στα πλαίσια της Καθολικής 
Εκκλησίας.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί το υψηλότατο ποσοστό εκπαίδευσης στην Ιρλανδία 
καθώς το ποσοστό αυτών που ήξεραν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική άγγιζε το 
100%. To Free State λοιπόν κληρονόμησε σχετικά ισχυρές οικονομικές, 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές δομές. Επιπλέον, η partition ' έσωσε' το 
Νότο , καθώς τα πιο εκρηκτικά εσωτερικά προβλήματα, δηλαδή αυτά που 
αφορούσαν την φυλή και την θρησκεία, εξάγονταν πολύ απλά στον Βορρά.
To Free State ήταν σχεδόν 100% ομοιογενές και αυτό ήταν το πιο σημαντικό 
πολιτικά. Ο χωρισμός πάλι, απλοποίησε την κομματική πολιτική δομή του 
νεογέννητου κράτους. Η πιθανή συμπερίληψη του Unionist Party θα είχε

21 Collins, De Valera, Griffith
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διχαστική επιρροή. . Είναι δύσκολο ακόμα, να υποθέσει κανείς πώς θα είχαν 
εξελιχθεί οι σχέσεις Εκκλησίας - Κράτους σε μία ενωμένη Ιρλανδία και οι 
αντιδράσεις της καθολικής ιεραρχίας.
Η Καθολική Εκκλησία αποδείχθηκε ένας αποτελεσματικός οργανισμός εθνικής 
κινητοποίησης και παρείχε δεσμούς που σφυρηλάτησαν την αίσθηση μιας 
ευρύτερης ταυτότητας . Η επιτυχία της Gaelic Athletic Association22 βασισμένη 
στην συμπερίληψη των έντονων τοπικών ’πίστεων'23 εντός μιας ευρύτερης 
αίσθησης εθνικής ταυτότητας, απέδειξε την ικανότητα της πολιτικής κουλτούρας 
να συσχετίζει τα τοπικά πιστεύω24 με τα εθνικά θέματα.
Οι τοπικές εμπνεύσεις και πάθη, διοχετεύονταν αποτελεσματικά στην εθνική 

πολιτική, καθιστώντας πιο ανθεκτική την εθνική ταυτότητα, ιδίως με την μορφή 
του εκλογικού συστήματος : η αναλογική αντιπροσώπευση25 ενσωματώθηκε στο 
σύνταγμα του κράτους σαν μέρος της 'συμφωνίας'με την Αγγλία πως η 
προτεσταντική μειοψηφία θα προστατευθεί. Τελικώς, το σύστημα αυτό, ενίσχυσε 
την σταθερότητα της 'εθνικιστικής'26 Ιρλανδίας, παρ’όλο που εφαρμόστηκε 
έχοντας κατά νου τις ευαισθησίες των Ενωτικών!
Οι Fenians, η Land League και το Home Rule Party κινητοποίησαν και 
πολιτικοποίησαν την Δυτική Ιρλανδία μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Η ιδέα του 
κόμματος παρέμεινε ένας θεσμός - κλειδί, σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένος από 
την βρετανική κληρονομιά. Όμως εξίσου σημαντική ήταν η ιρλανδική αντίδραση 
σε αυτήν την κληρονομιά, της οποίας η επιρροή ήταν επιλεκτική. Για παράδειγμα, 
το Royal Ulster Constabulary στη Βόρεια Ιρλανδία, ήταν μία παραστρατιωτική 
δύναμη, η Βρετανική Αστυνομία άοπλη. Η Garda Siochana27, ήταν άοπλη μετά το 
1922, ή ακόμα, άλλο παράδειγμα είναι η βρετανική εφαρμογή της επιβεβλημένης 
αναλογικής αντιπροσώπευσης, σαν το εκλογικό σύστημα σε Βορρά και Νότο.
Στην οικονομική σφαίρα, το Free State κληρονόμησε δύο βασικούς βρετανικούς 
θεσμούς που επηρέασαν την οικονομική ανάπτυξη : το τραπεζικό σύστημα και 
την δομή των ιρλανδικών σωματείων. Ο δημόσιος ιρλανδικός τομέας ήταν ακόμα 
μια αντιγραφή του μοντέλου αγγλικής διοίκησης. Η Καθολική Εκκλησία απέδειξε 
την ικανότητά της να διοικεί το εκπαιδευτικό σύστημα , το υγειονομικό σύστημα, 
το σύστημα πρόνοιας.
Το τίμημα που πλήρωσε το Νέο Κράτος για την πίστη του σε ορισμένα βρετανικά 
διοικητικά μοντέλα, είναι δύσκολο να καθοριστεί. Σε ένα επίπεδο, εγκαθίδρυσε 
κάποια standards ξένα προς τις αξίες της ιρλανδικής κοινωνίας. Ήταν δύσκολο να 
να μην επηρεαστεί από την Βρετανία, την άλλοτε μεγαλύτερη ιμπεριαλιστική 
δύναμη στον κόσμο. Ο 'χωρισμός' έσωσε το Νέο Κράτος από πολλά προβλήματα 
και κυρίως δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει στην ουσία την δημιουργία ενός

22 GAA
23 loyalties
24 local loyalties
25 PR
26 nationalist
27 Η ιρλανδική αστυνομία
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νέου έθνους στην ουσία. Δεν αντιμετώπισε τότε το nation-building, το οποίο θα 
σήμαινε μία ενωμένη, ανεξάρτητη Ιρλανδία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

'ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ'ΤΟ ΝΕΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το Νέο Κράτος γεννήθηκε επίσημα στις 6 Δεκεμβρίου 1922, με πρόεδρο τον 
Cosgrave. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, το Cumman na nGaedhal, τον Μάρτη του 
1923 και πήρε το 39% των ψήφων. Τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει 
το Cumann na nGaedheal ήταν το πρόβλημα στέγασης, το οποίο ήταν σχετικά 
απλό : οι τιμές των σπιτιών ήταν απρόσιτες για τους φτωχούς. Επιπλέον, στις 
φτωχές περιοχές του Δουβλίνου, η παιδική θνησιμότητα ήταν τρομαχτική.
Όσον αφορά στο νέο αυτό κράτος, το σημαντικότερο ίσως επίτευγμα των 
πρώτων χρόνων, το οποίο παραμένει κι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην 
ιστορία του κράτους, ήταν η δημιουργία της επιτροπής της δημόσιας υπηρεσίας*8 
για να επιτηρεί τη διαδικασία δημόσιων διορισμών, γεγονός που απέτρεψε την 
διαφθορά σε μεγάλο βαθμό, με 'θαυματουργά 'αποτελέσματα. Υπήρχε αρκετό 
κεφάλαιο εντός της χώρας για την βιομηχανοποίησή της και δεν χρειάζονταν 
εισαγωγές. Το πρόβλημα ήταν η κινητοποίησή του.
Η άδικη αντιμετώπιση των συνταξιούχων έδωσε την πολιτική ευκαιρία που 
ζητούσαν, στο Fianna Fail και τον De Valera στις εκλογές του 1932. Η ανεργία 
άρχισε να αυξάνεται ραγδαία μετά το 1920, παρά τη μετανάστευση, αγγίζοντας 
το 11,9% το 1926.
Το θέμα της ισότητας στην εκπαίδευση ήταν επίσης πολύ σημαντικό για το νέο 
κράτος. Ο Eoin MacNeill, πρώτος Υπουργός Παιδείας υπό τον Cosgrave, είχε το 
όραμα να είναι η Ιρλανδία ένα έθνος-δάσκαλος, παράδειγμα για τα 'αρχαία 
ιδανικά, τον ενθουσιασμό, την πίστη, την αυτοθυσία'της.
Μία εκπαιδευτική εγκύκλιος ανέφερε το 1924 πως ’ η ιρλανδική γλώσσα πεθαίνει 
γιατί οι κάτοικοι των Gaeltacht συνδέουν τα ιρλανδικά με την φτώχεια, την 
κοινωνική κατωτερότητα'. Το πρωταρχικό πρόβλημα ήταν ότι οι δάσκαλοι 
ήξεραν λίγα ιρλανδικά και ο λαός ακόμα λιγότερα.

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η ρητορική της ανηθικότητας στο Free State επικεντρώθηκε κυρίως στις 
σεξουαλικές επιλογές. Η λογοκρισία, η ' ψύχωση ’ με το σεξ, αποτέλεσε

Civil Service Commission28
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αντιπερισπασμό για τα πραγματικά, τα κοινωνικά προβλήματα της Ιρλανδίας : τη 
μείωση του αριθμού των αγροτών, την μεγάλη μετανάστευση ολόκληρων 
οικογενειών, τις άθλιες συνθήκες ζωής στις αστικές φτωχογειτονιές.
Η ιερότητα της περιουσίας, η υπεράσπιση του επαγγελματικού status που 
εξαρτιόταν από την υψηλή μετανάστευση και την υψηλή αποχή από το τις 
σχέσεις, είναι αξίες τις οποίες δεν εφηύρε αλλά προέβαλε η Εκκλησία. Σπάνια η 
Καθολική Εκκλησία αναπτύχθηκε με υλικούς όρους σαν θεσμός τόσο, όσο στο 
Free State. Και σπάνια προσέφερε τόσα λίγα στην πνευματική ανάπτυξη του 
χριστιανισμού. Η λογοκρισία του ιρλανδικού στυλ συμβόλιζε την πτώχευση του 
πνεύματος και τη στενότητα της αντίληψης της αναδυόμενης elite.
Το κόμμα του De Valera, Fianna Fail αντιμετώπιζε την εχθρότητα της Εκκλησίας 
με το κάλεσμά του προς τους ανθρώπους δίχως περιουσία. Ο νεαρός τότε Sean 
Lemass δήλωνε το 1925 πως... «το ζήτημα της πολιτικής επιρροής της Καθολικής 
Εκκλησίας ήταν συνεχές στην ιστορία της Ιρλανδίας και πρέπει να 
αντιμετωπισθεί. ’ Οπότε οι Ιρλανδοί πλησίαζαν στην επίτευξη της εθνικής 
ανεξαρτησίας, η πολιτική δύναμη της Εκκλησίας τους συγκροτούσε. Αυτή η 
δύναμη πρέπει να καταστραφεί για να κερδιθεί η εθνική νίκη... Αρχίζει η καμπάνια 
ενάντια στην πολιτική επιρροή της Εκκλησίας. Αν επιτύχουμε, θα έχουμε κάνει 
κάτι καλό για την Ιρλανδία και για την Καθολική θρησκεία στην Ιρλανδία».
To Fianna Fail όμως δεν θα καταστρέψει την πολιτική δύναμη της Εκκλησίας 
αλλά θα την αιχμαλωτίσει. Έτσι κατέληξε να γίνει το ίδιο πιο φανατικό υπέρ της 
λογοκρισίας και της ηθικής.

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ 1932-1945

Ο De Valera ξαφνιάζει τη χώρα προκηρύσσοντας εκλογές το 1933 και το Fianna 
Fail κερδίζει με συντριπτική πλειοψηφία, συνεχίζει όμως τη συνεργασία με τους 
Labour. Στρέφεται κατά του IRA για να αποτρέψει τις συνεχείς εσωτερικές 
συγκρούσεις. Τον Σεπτέμβρη οι Blueshirts29, το νέο Centre Party-δηλαδή το 
παλιό Farmer's Party-και το Cumann na nGaedhal, ενώνονται και σχηματίζουν το 
United Ireland Party, γνωστό μέχρι σήμερα και ως Fine Gael, με αρχηγούς τους 
Ο' Duffy και Cosgrave.
Το κόμμα αυτό θα αποτελέσει το κεντροδεξιό κόμμα τότε και θα είναι ο κύριος 
αντίπαλος του Fianna Fail, το οποίο θα θεωρείται ως το κεντρώο κόμμα, με το 
Sinn Fein να ανήκει στην λεγάμενη άκρα αριστερά. Σήμερα πλέον αυτή η 
διάκριση έχει πάψει σε μεγάλο βαθμό να υφίσταται και τα πράγματα δεν είναι 
τόσο ξεκάθαρα.

29 ΑΟΑ=μέλη της Army Comrades Association, που ιδρύθηκε τον Φεβρουάρη του 1932 
για την προστασία των οπαδών του Cumann na nGaedheal από τις ενοχλήσεις του 
IRA.
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Ο οικονομικός πόλεμος με την Αγγλία δυσχέρανε την κατάσταση, κλιμακώνοντας 
τις συγκρούσεις του IRA με τους Blueshirts, που πολλοί τους συνέδεαν με το 
φασιστικό κίνημα.
Το 1937 τα ποσοστά μετανάστευσης άγγιξαν τις 26,000 παρά τις εκκλήσεις του 
De Valera για ένα γαελικό, αυτάρκες κράτος. Την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής 
από το Fianna Fail εξισορρόπησε η σχετικά επιτυχημένη πολιτική εκβιομηχάνισης 
του νεαρού Sean Lemass.
FI βιομηχανία κατασκευής σπιτιών σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη εκείνη την 
περίοδο, κάτι που παρατηρείται και σήμερα, καθώς το Δουβλίνο είναι στην ουσία 
μια πόλη υπό ανοικοδόμηση.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1937

Το Άρθρο 44, το οποίο εξαλείφθηκε το 1972, ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις, 
αναγνωρίζοντας την ' ειδική θέση '30 της Καθολικής Εκκλησίας, σαν τον 'φύλακα 
της Πίστης όπως εκφράζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού'. Αναγνώριζε 
όμως και τις υπόλοιπες Εκκλησίες που υπήρχαν στην Ιρλανδία, δηλαδή την 
θρησκευτική ελευθερία.
Το Άρθρο 41 απαγόρευε το διαζύγιο ή το γάμο διαζευγμένων πολιτών, άρθρο 
ιδιαιτέρως ανησυχητικό για τους μη Καθολικούς, οι οποίοι ένιωθαν πως περιόριζε 
την ελευθερία τους.
Το Άρθρο 40 απαγόρευε 'την δημοσίευση βλάσφημου υλικού' το οποίο θα 
οριζόταν ως τέτοιο από ειδικά Καθολικά δικαστήρια, επέβαλε δηλαδή με λίγα 
λόγια λογοκρισία.
Το άρθρο 15 έκανε λόγο για πιθανή αναγνώριση του Stormont31 στην περίπτωση 
ενοποίησης.
Σε μία όμως πιθανή ενοποίηση, πώς θα περίμενε κανείς οι Προτεστάντες να 
αποδεχτούν την αφοσίωση σε ένα Σύνταγμα που περιείχε φράσεις όπως π.χ {we, 
the people of Eire, humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord, 
Jesus Christ, who sustained our fathers through centuries of trial...};
Είναι ο Θεός αυτός ίδιος με των Προτεσταντών; Και για την επίτευξη μιας ενιαίας 
ιρλανδικής ταυτότητας, θα έπρεπε οι Προτεστάντες να απαρνηθούν την δική τους 
κληρονομιά, πριν μπορέσουν να γίνουν πραγματικά κομμάτι 'των ανθρώπων του 
Eire; Η ίδια η δομή του Συντάγματος32 προδίδει τις δυσκολίες στο θέμα της 
ταυτότητας.

Στην ουσία, μη πλήρης διαχωρισμός Κράτους - Εκκλησίας λόγω της 'ειδικής, 
ξεχωριστής θέσης'
31 Το ξεχωριστό Κοινοβούλιο της Βορείου Ιρλανδίας που χειριζόταν ξεχωριστά τις 
δικές της υποθέσεις
32 Bunreacht na hEireann
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Σύμφωνα με τα ’ Αρθρα 2 και 3, οι πολίτες πολλές φορές θα έπρεπε να διαλέξουν 
ανάμεσα στην 'πίστη στο Έθνος’ και στην 'αφοσίωση στο Κράτος’. Το 
Σύνταγμα ισχυριζόταν δικαιοδοσία πάνω σε όλους τους Ιρλανδούς, δεν 
υποβλήθηκε όμως σε όλη την 'εθνική περιοχή ’. Το εκλεκτορικό αυτό σώμα ήταν 
κατά 93% Καθολικό και σε περίπτωση ενοποίησης δεν θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί υπό αυτήν την μορφή.
( Η Κοινοβουλευτική...μορφή, J.J.Lee, 1979: 'Ireland : 1945-1970', σελ.1-206 )

ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΚΟΜΗ

Λόγω της οικονομικής κυρίως αποτυχίας του Νέου Κράτους, επονομαζόμενου και 
Free State, μέχρι την δεκαετία του 1970, πολλοί εθνικιστές στον Βορρά 
αμφισβητούσαν τα αποτελέσματα της ένωσης με το Νότο. Η Καθολική Εκκλησία 
παρέμενε συντηρητική.
Το 1972 το Λονδίνο έδωσε τέλος στο Stormont, δηλαδή στην ανεξάρτητη 
διοίκηση της Βορείου Ιρλανδίας και ανέλαβε άμεσα την διακυβέρνησή της. 
Απέτυχε όμως να περιορίσει την σύγκρουση που είχε ήδη ξεσπάσει στην Βόρεια 
Ιρλανδία.
Τον Γενάρη του 1972 ο IRA χωρίστηκε στους Officials-οι οποίοι επέμειναν στα 
πολιτικά μέσα-και στους Provisionals ( Provos ) που συνέχισαν την καμπάνια βίας. 
Το Δουβλίνο έστεκε αμήχανο μπροστά σε αυτήν την κατάσταση μην ξέροντας 
πώς ακριβώς να αντιδράσει. Επεισόδια όπως το Bloody Sunday το 197333 
χειροτέρεψαν την κατάσταση. Πενήντα χρόνια μετά και η λύση ακόμα δεν έχει 
βρεθεί ούτε έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για την ανάλειψη ευθυνών 
εντός μιας βρετανικής ή ιρλανδικής κυριαρχίας.
Η ανάλειψη αυτή της διακυβέρνησης από την Βρετανία για την Βόρεια Ιρλανδία 
μετέβαλε την σχέση Βορρά και Νότου. Τώρα το Δουβλίνο επικοινωνούσε 
απευθείας με το Λονδίνο κι όχι με το Belfast.
Την δεκαετία του 1980 η 'ιρλανδική διάσταση' της Βορείου Ιρλανδίας είχε αρχίσει 
να προβάλλεται περισσότερο. Το Δουβλίνο, που τόσο καιρό δεν είχε ουσιαστικό 
λόγο στο θέμα αυτό, τώρα διεκδικούσε μια πιο ενεργή ανάμειξη καθώς και την 
προστασία των δικαιωμάτων της καθολικής μειονότητας-που όμως εν έτει 2002 
κοντεύει να πάψει να είναι μειονότητα.
Στο Δουβλίνο, όπου ανέκαθεν επικρατούσε ένας δικομματισμός ανάμεσα στα δυο 
μεγαλύτερα κόμματα, υπήρχε διαφορά έμφασης. To Fine Gael, υπό την ηγεσία 
του Garret Fitzgerald από τον Ιούλη του 1977, αναγνώριζε ότι η Republic έπρεπε 
πρώτα να επιλύσει τα δικά της άμεσα προβλήματα. To Fianna Fail, υπό την 
ηγεσία του Charles Haughey από το 1979 προτιμούσε να 'μιλά' απευθείας με το 
Λονδίνο παρά με τους Unionists.

3313 άοπλοι διαδηλωτές δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ στο Derry
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1970-72: Internment and Bloody Sunday



Η είσοδος του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στην ΕΟΚ την 1η Γενάρη 
του 1973 φάνηκε να ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στις δυο χώρες εντός 
αυτού του νέου πλαισίου.
Το 1981, έναν χρόνο που σημαδεύτηκε από την απεργία πείνας των 
Ρεπουμπλικάνων στο Belfast και τον θάνατο 10 από αυτούς, ο Garret Fitzgerald 
διαδέχτηκε τον Charles Haughey ως πρωθυπουργός της Ιρλανδίας. Το Νοέμβρη 
του 1985 υπογράφτηκε η Anglo-Irish Agreement ανάμεσα στην Thatcher και τον 
Fitzgerald. Η συμφωνία αυτή θεωρήθηκε ως προδοσία της Βρετανίας προς τους 
Unionists, καθώς θεσμοποιούσε την ενεργή ανάμειξη του Δουβλίνου υπέρ των 
συμφερόντων των Καθολικών στον Βορρά, σε θέματα όπως η ασφάλεια και η 
πολιτική στις φυλακές.
Στις 9 Νοέμβρη η εκλογή της Mary Robinson σαν Προέδρου της Ιρλανδίας 
αναπτέρωσε την ελπίδα για αλλαγή. Παρ'όλα αυτά δεν σημειώθηκε ουσιαστική 
πρόοδος μέχρι το 1998 και την υπογραφή της GFA ( Good Friday Agreement).
( Harkness David, 1996 : 1-187 )

Ο ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η Belfast (Good Friday) Agreement σημάδεψε την ιρλανδική ιστορία. Εισήγαγε 
θεσμούς με βάση την κοινότητα κι όχι τον ταξικό διαχωρισμό, δημιουργώντας 
ένα πιθανό θετικό δυναμικό για το μέλλον. Ήταν ένας πολιτικός συμβιβασμός 
όλων των ενεπλεκόμενων μερών αλλά το μέλλον της μοιάζει αβέβαιο. Ένα από 
τα κύρια ενεπλεκόμενα κόμματα το οποίο αποτελεί την κύρια φωνή του 
μοντέρνου ιρλανδικού ρεπουμπλικανισμού, είναι το Sinn Fein.
Με την συμφωνία αυτή, το Sinn Fein στην ουσία, αποδέχτηκε την Partition αφού 
συμμετείχε σε μια επιτροπή της Partition. Ακόμα συμφωνήθηκε το ότι μια πιθανή 
μελλοντική επανένωση της εθνικής περιοχής θα απαιτήσει την σύμφωνη 
εξεφρασμένη γνώμη της πλειοψηφίας του πληθυσμού στις 6 επαρχίες. Με την 
συμφωνία αυτή εγκαινιάστηκε μια συγκυβέρνηση της Βορείου Ιρλανδίας από μια 
κοινή επιτροπή την οποία αποτελούν κυβερνητικό μέλη τόσο από το Βορρά όσο 
και από το Νότο. Αναγνωρίζεται έτσι επίσημα πως η Republic έχει λόγο στα 
θέματα της Βορείου Ιρλανδίας.
Η αλλαγή αυτή της στάσης συνδέεται άμεσα με τη μεταβαλλόμενη φύση της 
ιρλανδικής οικονομίας και τις συνεπακόλουθες ταξικές ανακατατάξεις. Ο 
μοντέρνος ιρλανδικός ρεπουμπλικανισμός υπόκειται σε βαθιές αλλαγές καθώς η 
κυβέρνηση στο Δουβλίνο-η συμμαχία του Fianna Fail με τους Progressive 
Democrats -και το υπέρ της ένωσης lobby στις Η.Π.Α, εμφανίζονται ως πιθανοί 
σύμμαχοι υπό τη νέα του μορφή. Οι μεταμοντέρνες πολιτικές της ταυτότητας 
επηρέασαν τον διάλογο και την ειρηνευτική διαδικασία μέσα από την προώθηση 
της 'πολυπολιτισμικής' αντίληψης και της έννοιας των 'δύο παραδόσεων'.
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1981-84: Hunger strikes and the Brighton bomb

1976-80: The violence continues

1972-75: The failure of Sunningdale

Bloody Friday



Σύμφωνα με την τελευταία αντίληψη η σύγκρουση ήταν προϊόν δύο αμοιβαία 
αποκλειόμενων εθνικών ταυτοτήτων, του Ιρλανδικού Καθολικού Εθνικισμού και 
του Ulster Protestant Unionism. Υπήρξε αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ζητήματα 
της ταυτότητας και της διαφοράς στις δεκαετίες του 1980 και 1990 στην 
Ιρλανδία. Σε αυτό που παρουσιαζόταν ως 'εθνική σύγκρουση', η πολυ-πολιτισμική 
προσέγγιση φαίνεται να είναι η μόνη συμφιλιωτική προσέγγιση.
Ο Richard Kearney προώθησε την ιδέα της Ευρώπης των περιφερειών' στην 
Ιρλανδία, όπου ο κοσμοπολιτισμός και η τοπικότητα συμπληρώνονται. 
Παράλληλα το Cultural Traditions Group στην Βόρεια Ιρλανδία παίρνει 
πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της ανοχής της διαφορετικότητας των 
κοινωνιών. Τα ενδιαφέροντα της ιρλανδικής σκέψης συνδέονται με την 
συμμετοχή στην Ε.Ε και την παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οικονομία.
Η Αγγλο-ιρλανδική Συμφωνία του 1985 είχε θέσει τον εθνικό πλουραλισμό σαν 
την βασική στρατηγική επίλυση της διαφοράς. Ο Gerry Adams άσκησε κριτική 
στην 'σκληρή καρδιά του Κέλτικου Τίγρη για την αποτυχία του να συμπεριλάβει 
όλα τα παιδιά του έθνους εξίσου'. Όμως δεν προσέφερε μια εναλλακτική 
αντίληψη της πολυεθνικής επενδυτικής στρατηγικής που είναι η ουσία της 
οικονομίας του Κέλτικου Τίγρη.
To Sinn Fein, που είναι ένα παν-ιρλανδικό κόμμα με δυο διαφορετικούς ρόλους 
σε Βορρά και Νότο, συνέχισε να αποκηρρύσει τις συμφωνίες εθνικού μισθού, τις 
πρωτοβουλίες ανάπτυξης περιουσιών, την ενθάρρυνση ομαδικών φόρων που 
ήταν η κύρια υποστήριξη του χαμηλού μισθού, της πολυεθνικής, οδηγημένης από 
το κεφάλαιο, στρατηγικής του Κέλτικου Τίγρη τα τελευταία χρόνια. Διεθνείς 
πολιτικοί θεσμοί σχεδιασμένοι να υπηρετούν την πολυεθνική οικονομία έγιναν 
σταδιακά όλο και πιο σημαντικοί για τις πολιτικές σχέσεις της Ιρλανδίας με την 
Βρετανία και τις άλλες χώρες. Η βάση της βρετανικής στρατηγικής 
προσανατολίστηκε περισσότερο προς στη συνεργασία. Η στρατηγική της 
ανάπτυξης ενότητας στη βάση ενός πολιτισμικού πλουραλισμού είναι σύμφωνη 
με την λογική του σύγχρονου καπιταλισμού.
Η Belfast Agreement εισήγαγε την 'αναλογική αρχή' και την 'αρχή της 
πλειοψηφίας' ως μέσα για την εξασφάλιση των διαφορετικών ταυτοτήτων. Οι 
συνθήκες αλλάζουν και τώρα υπάρχει η πιθανότητα επαναδιαπραγμάτευσης της 
Βρετανο-ιρλανδικής σχέσης εντός ενός παγκόσμιου πλαισίου.
(McGovern Mark, Irish republicanism and the Potential Pitfalls of Pluralism, 
Summer 2000: 133-161)
Μετά από τις συνεχείς αρνήσεις των Ενωτικών στο Βορρά προς την κατεύθυνση 
της επίτευξης μιας συμφωνίας για κοινή εξουσία34 με την ιρλανδική κυβέρνηση 
επί Fitzgerald, ο Νότος στράφηκε στην επιδίωξη μιας συμφωνίας με την 
Βρετανική κυβέρνηση, η οποία θα ανανέωνε την εμπιστοσύνη των εθνικιστών 
στις συνταγματικές μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό θα μειωνόταν η απήχηση του 
Sinn Fein προς όφελος του SDLP.

34 power-sharing
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1995-96: Clinton's visit and the end of the IRA ceasefire

1993-94 The Downing Street Declaration and the IRA 
ceasefire

1990-92: Start of the talks process

1985-87: The Anglo-Irish Agreement



Οι Βρετανοί πολιτικοί επιχείρησαν πολλές φορές να συνομιλήσουν με τον IRA35 ή 
το Sinn Fein πριν από την εκεχειρία του 1994 χωρίς να έχουν από τον πρώτο την 
ένδειξη πρόθεσης για τερματισμό της βίας. Οι ιρλανδικές κυβερνήσεις όμως, 
αρνήθηκαν επανελλειμένως να κάνουν το ίδιο και προσπάθησαν να αποτρέψουν 
αυτήν την βρετανική τακτική, χωρίς επιτυχία.
Οι ιρλανδικές κυβερνήσεις φοβόντουσαν πως σαν αποτέλεσμα αυτών των 
επαφών, οι Βρετανοί θα σκεφτόντουσαν σοβαρά να αποσυρθούν από τον Βορρά- 
κάτι που επιθυμούν οι Εθνικιστές Ιρλανδοί-και ότι έτσι θα δημιουργήσουν ένα 
θέμα ασφαλείας για ολόκληρο το νησί που θα ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
Η πάγια θέση του Δουβλίνου ήταν πως οποιεσδήποτε συζητήσεις με τον IRA 
γίνουν, θα έπρεπε να ακολουθήσουν του αφοπλισμού36. Το 1993, οι συνομιλίες 
του John Hume37 με τον Gerry Adams του Sinn Fein, οδήγησαν στο να θεωρηθεί 
ο αφοπλισμός εφικτός.
Το Δουβλίνο ενθάρρυνε την κυβέρνηση Major προς αυτήν την κατεύθυνση με το 
να δηλώσει δημοσίως την υποστήριξή του προς το δικαίωμα των Ιρλανδών στην 
αυτοδιαχείριση, ένα δικαίωμα που μπορούσε να εξασκείται ξεχωριστά στα δυο 
μέρη του νησιού.
Έτσι, το Δουβλίνο 'εγκατέλειπε' την ισχύ των άρθρων του Συντάγματος μέσω 
των οποίων διεκδικούσε κυριότητα επί της Βορείου Ιρλανδίας. Με τον καιρό, οι 
βρετανικές και οι ιρλανδικές κυβερνήσεις αποδέχτηκαν, ότι η πιθανότητα να 
κυριαρχήσουν οι πιο μετριοπαθείς έναντι των εθνικιστών, ήταν μεγαλύτερη εαν ο 
αφοπλισμός καθυστερούσε εως ότου το Sinn Fein να έχει γίνει δεκτό στο 
προτεινόμενο συμβούλιο της Βορείου Ιρλανδίας με την συμμετοχή όλων των 
κομμάτων. Κάτι που δυσαρέστησε το UUP και τον David Trimble, του οποίου το 
κόμμα, είναι η κυρίως έκφραση των Ενωτικών. Έτσι η GFA και η πιθανή 
διαχείριση από κοινού της εξουσίας, σκόνταψαν στον αφοπλισμό.
Από την άλλη, οι συμμετέχοντες στη Συμφωνία, η οποία περιελάμβανε το Sinn 
Fein αλλά όχι και τον IRA, επιβεβαίωσαν 'την αφοσίωσή τους στον πλήρη 
αφοπλισμό όλων των παραστρατιωτικών οργανώσεων'...
Ο IRA κήρυξε εκεχειρία τον Ιούλη του 1997 και στις 6 του Μάη διακήρυξε πλήρη 
αφοπλισμό. To Sinn Fein έγινε αποδεκτό στις διαπραγματεύσεις τον Σεπτέμβρη 
του 1997. Μετά από ένα μαραθώνιο συζητήσεων και την παρέμβαση Clinton, όλα 
τα κόμματα υπέγραψαν μια συμφωνία στις 10 Απρίλη του 1998. Η Good Friday 
Agreement τέθηκε υπό την κρίση της ψήφου και οι πλειοψηφίες στη Βόρεια 
Ιρλανδία και την Republic, την ενέκριναν στις 22 του Μάη του 1998.
Η Συμφωνία θεσμοποιεί την διασυνοριακή συνεργασία με την Ιρλανδία και 
δημιουργεί μηχανισμούς για την εγγύηση των δικαιωμάτων όλων και την 
αντιπροσώπευση όλων των κομμάτων και μελών της κοινωνίας.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Tony Blair και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Bertie 
Ahern, διεξήγαγαν συζητήσεις για την διατήρηση της Επιτροπής της Βορείου

35 1971,1972,1975,1980,1992
36 decommissioning
37 μέλος του SDLP, ΝΙ
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1997-98: Second IRA ceasefire to the Nobel Peace Prize



Ιρλανδίας με αξιοσημείωτη δέσμευση από την πλευρά της Republic, των Η.Π.A 
και της Βρετανίας.
Παρ'όλα αυτά, ο αφοπλισμός δεν είχε λάβει χώρα μέχρι τα τέλη του Μάη του 
2000, όπως αρχικά είχε οριστεί, με αφορμή διάφορες δικαιολογίες. Η ερμηνεία 
του IRA για την εκεχειρία δεν συμπεριλαμβάνει απαραίτητα και το σταμάτητα της 
βίας εναντίον και των μελών της ίδιας, της καθολικής κοινότητας : έτσι ασκείται 
βία προς τους εμπόρους ναρκωτικών, τους μικρο-εγκληματίες και τους ύποπτους 
ως πληροφοριοδότες του RUC, ως ένδειξη επιβολής της τάξης και πειθαρχίας, 
δήθεν για χάριν της 'καθαρότητας' της δικής τους κοινότητας.
Από την άλλη, τις κινήσεις αυτές του IRA τις εκμεταλλεύτηκαν ευχαρίστως δύο 
πολύ ανακουφισμένες κυβερνήσεις που στην ουσία δεν είχαν την πολιτική 
θέληση να αναλάβουν το μεγάλο ρίσκο για την επίλυση μιας βίαιης, 
διαιωνίζουσας κατάστασης.
Τελικώς, υπήρξε ρήξη της εμπιστοσύνης προς όλες τις κατευθύνσεις: μεταξύ 
SDLP και UUP, βρετανικής και ιρλανδικής κυβέρνησης και πιθανότατα και μεταξύ 
Sinn Fein και IRA38. (Fitzgerald Garret, «What happened to Good Friday?»'LRB; 
Cambridge University Press', 2-9-1999)
Δεν αλλάζει όμως η διαπίστωση πως η GFA αποτελεί ιστορική καινοτομία, καθώς 
είναι για πρώτη φορά που δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις αναγνωρίζουν στην ουσία 
μέσω αυτής της συμφωνίας την εθνικότητα ως θέμα επιλογής και ως ικανή να 
εμπεριέχει την 'αφοσίωση' σε περισσότερο από δύο μέρη. Στην GFA δηλώνεται 
πως οι όροι 'ιρλανδικό' και 'βρετανικό' δεν είναι καθορισμένοι και ορισμένοι μόνο 
από γενεαλογία ή γενετική, αλλά ανοιχτοί στην ατομική επιλογή. Οι δύο 
κυβερνήσεις αναγνωρίζουν το δικαίωμα από γέννηση, όλων των πολιτών της 
Βορείου Ιρλανδίας να προσδιορίζουν τον εαυτό τους και να γίνονται δεκτοί ως 
Ιρλανδοί ή Βρετανοί ή και τα δύο, αν το επιθυμούν.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τα πάθη στη Βόρεια Ιρλανδία μοιάζουν να σχετίζονται πιο πολύ με γεγονότα που 
συνέβησαν τρεις αιώνες πριν παρά με το σήμερα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι 
κάθε 12 Ιούλη γιορτάζεται η Μάχη του Boyne το 1690 στην οποία ο William of 
Orange επιβεβαίωσε την προτεσταντική κυριαρχία στην καθολική Ιρλανδία. Για 3 
μακρύς μήνες κάθε καλοκαίρι, γιορτάζουν τις νίκες τους έναντι των Καθολικών 
'συμπατριωτών' τους με παρελάσεις, μπάντες, καπέλα, σημαίες, όλα σχεδιασμένα 
και εφευρημένα για να επιβεβαιώνουν την διαφορετική τους ταυτότητα. Έτσι 
στήνεται το σκηνικό για μια αδιέξοδη-εδώ και δεκαετίες - έχθρα και μια ατέρμονη

38 αυτό μπορεί και να οδήγησε στην περαιτέρω απόσχιση και στον σχηματισμό του 
Real IRA ο οποίος δρα σήμερα και κατά του Provisional IRA
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αιματηρή μάχη ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Οι πορείες στην ουσία είναι 
διεκδίκηση εξουσίας πάνω σε έδαφος και η διαίρεση δεν είναι απλά θρησκευτική, 
όπως παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό αλλά έχει κυρίως να κάνει με διαφορετικές 
ταυτότητες και κοινωνικές διαφορές. Έχει επίσης να κάνει με τη διεκδίκηση 
εξουσίας και την επίδειξη δύναμης.
Πολλοί Καθολικοί 'κατοικούν εξίσου στο παρελθόν'. Δεν είναι απαραίτητα οι 
Καθολικοί της Βόρειας ή Νότιας Ιρλανδίας. Πράγματι, ένα ξεχωριστό 
χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής της Ιρλανδίας είναι ο βαθμός που αυτή 
συναρπάζει τους Ιρλανδούς της διασποράς, ιδίως στις ΗΠΑ, όπου τα γεγονότα 
της ιρλανδικής ιστορίας μοιάζουν να είναι τόσο ζωντανά σήμερα όσο και όταν 
έγιναν. ’ Ετσι, για παράδειγμα, στα σχολεία της Νέας Υόρκης, ο ιρλανδικός λοιμός 
της πατάτας προστέθηκε δίπλα στο Ολοκαύτωμα ως ένα από τα πιο τρανταχτά 
παραδείγματα απανθρωπιάς.
Η ιστορία είναι που διαμορφώνει τα έθνη. Τους δίνει τον χαρακτήρα, την 
ταυτότητα, τους θεσμούς τους. Οι χώρες που δεν έχουν μεγάλη ιστορία μπορεί 
να μπουν στον πειρασμό να την εφεύρουν. Κάποια έθνη θυμούνται μόνο τις 
ένδοξες στιγμές, άλλα και τις λιγότερο ένδοξες. Τα έθνη διαφέρουν ιδιαιτέρως 
στη χρήση της ιστορίας. Αυτοί που την χρησιμοποιούν για βελτίωση του εαυτού 
τους και για αυτογνωσία, σπανίζουν. Τα σύμβολα, οι στολές39, όλα αυτά είναι 
εφευρέσεις. Δημιουργούν ιστορία για να επιβιώσουν και για να δημιουργήσουν ή 
να ενισχύσουν την εθνική ταυτότητα. Εφευρημένη ιστορία τα νέα έθνη, 
παρερμηνευμένη τα παλιά.
(The Economist, December 21st, 1996)

ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΜΟΣ : MIA ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Η' ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

Αντιπροσωπευτικό ενός τρόπου προσέγγισης της ιστορίας που ονομάζεται 
ρεβιζιονισμός, είναι το δοκίμιο του ιερέα Francis Shaw που αποτελεί και το πρώτο 
κείμενο ρεβιζιονισμού, και το οποίο γράφτηκε, για την επέτειο 50 χρόνων από το 
Easter Rising το 1966, αν και για ευνόητους λόγους δε δημοσιεύτηκε τότε. 
Σύμφωνα με αυτό, το Easter Rising έχει ως βάση του την κάθετη διάκριση 
’ καλού-κακού ’, όπου η μόνιμη πηγή του κακού για όσα υπέφερε η Ιρλανδία για 
περίπου 8 αιώνες, είναι η Αγγλία. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι απλά. Η 
προκήρυξη της Εξέγερσης παρουσιάζει σαν γνήσιους πατριώτες τους

39 παραδείγματος χάρην, τα σκωτσέζικα κιλτς τα εφηύρε ένας Άγγλος Κουακέρος 
γύρω στο 1745
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Έθνικιστές'40, και όχι την πλειοψηφία του ιρλανδικού λαού που ήταν κατά μέσο 
όρο μετριοπαθής και κατά των ακραίων λύσεων41.
Σύμφωνα με έναν από τους πρωτεργάτες της Εξέγερσης, τον Patrick Pearse, η 
πιο σημαντική φιγούρα του ιρλανδικού εθνικισμού ήταν ο Wolfe Tone. Συστατικά 
στοιχεία αυτού του εθνικισμού ήταν το ιδανικό της γαελικής Ιρλανδίας, η πλήρης 
απόσπαση από την Βρετανία, πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και γλωσσική. Το 
πιο βασικό συστατικό φυσικά ήταν το μίσος για την Αγγλία αλλά αυτός ο ακραίος 
εθνικισμός ερχόταν σε σύγκρουση με το χριστιανικό αίσθημα.
Το ιδανικό της γαελικής Ιρλανδίας απαρτιζόταν από την ιρλανδική γλώσσα, τα 
παραδοσιακά τραγούδια, τη λογοτεχνία, το αρχαίο γαελικό παρελθόν. Δύο 
φιγούρες θεωρούνταν τα πρότυπα του Ιρλανδού πατριώτη : ο Cu Chulainn και ο 
Colum Cille, ο ένας ήρωας κι ο άλλος άγιος.
Το πολιτιστικό και εθνικό ιδεώδες που αντιπροσώπευε η Gaelic League το 1912, 
θα μπορούσε να ήταν η υπόσχεση ένωσης όλων των Ιρλανδών. Δεν υπάρχει 
μέρος της Ιρλανδίας όπου η ενότητα δεν προέβαλλε μέσα από τις τοπονυμίες, 
την ιστορία, την μυθολογία, την μουσική και τους τοπικούς ήρωες-κοσμικούς και 
άγιους-οι οποίοι αν μη τι άλλο ανήκουν σε όλο το νησί.
Σύμφωνα πάντα με τον Shaw και τον ρεβιζιονισμό, οι Ιρλανδοί ποτέ δεν 
ενσωματώθηκαν στις παραδοσιακές ιδέες του κράτους και της κυριαρχίας από τις 
οποίες μέχρις ενός βαθμού, αναπτύχθηκε ο εθνικισμός. Θα μπορούσε κάποιος να 
πει πως η ιδέα του έθνους ήταν πιο φυσική για αυτούς από την ιδέα του κράτους. 
Σκέφτονταν όμως περισσότερο την προσωπική και ατομική ελευθερία, την οποία 
κατανοούσαν και τιμούσαν περισσότερο από την εθνική ελευθερία. Περισσότερο 
το άμεσο όφελος από την αφηρημένη εθνική κυριαρχία. Από την αρχή της Αγγλο- 
νορμανδικής εισβολής οι Ιρλανδοί δεν είχαν μια ξεκάθαρη ιδέα της εθνικής 
αντίστασης. Η συμμαχία με την Αγγλία για την επίτευξη κάποιων στόχων ήταν 
συνηθισμένη και το θέμα της εθνικότητας δεν τίθονταν συχνά.
Οι Ιρλανδοί δεν πολέμησαν για καμία αφηρημένη ιδέα όπως η ιρλανδική 
εθνικότητα, όμως ποτέ δεν θα σκεφτόταν κανένας Ιρλανδός να δει τον εαυτό του 
σαν οτιδήποτε άλλο από Ιρλανδό, κάτι που ισχύει ακόμα και σήμερα. Γι'αυτό ο 
μέσος Ιρλανδός δεν αναρωτήθηκε ποτέ για την εθνικότητά του ή την ταυτότητά 
του και τι την απαρτίζει, είναι σε αυτόν τελείως φυσική και ενσωματωμένη.
Η επιθυμία να πεθάνει ο Ιρλανδός στη γη του έχει πανάρχαιες ρίζες ενώ άλλες 
ιδέες είναι καινούργιες και ξένες στην ιρλανδική παράδοση. Οι Ιρλανδοί 
πολέμησαν για τα θρησκευτικά τους πιστεύω, για το σπίτι και τη γη τους, για τη 
ζωή τους και το φαγητό τους. Η ιρλανδική εθνική συνείδηση ήταν διακριτική, μία 
φυσική και ήσυχη συνειδητοποίηση πως είναι διαφορετικοί από τους Άγγλους, 
έχουν ένα διακριτό τρόπο ζωής, την ιστορία τους : είναι έθνος.
Το Αγγλο-ιρλανδικό στοιχείο πάντοτε έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο εθνικό 
δράμα των Ιρλανδών. Το κυρίαρχο στοιχείο ήταν η θέληση καταπιεσμένων 
ανθρώπων να κρατήσουν τη γη τους, να επιβιώσουν ακόμα κι αν οι μισοί έπρεπε

40 nationalists
41 γεγονός που ισχύει και σήμερα θα λέγαμε
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να μεταναστεύσουν για να επιβιώσουν οι άλλοι μισοί. Κανείς από αυτούς δεν 
μπορούσε να ορίσει την 'εθνικότητα', λίγοι ήξεραν τι σημαίνει 'Republic' αλλά 
κανείς δεν θα αμφισβητούσε ποτέ ότι είναι οτιδήποτε άλλο από Ιρλανδός.
Παρ’όλο που οι περισσότεροι εγκατέλειψαν την γλώσσα τους-ή, για την 
ακρίβεια, αναγκάστηκαν με την βία να την εγκαταλείψουν-δεν υπήρχε ούτε 
υπάρχει σήμερα ο κίνδυνος οι Ιρλανδοί να γίνουν Άγγλοι, να αφομοιωθούν. Δεν 
υπάρχει κάτι πιο καταστροφικό για την Ιρλανδία, λέει ο Shaw, και πολλοί τείνουν 
να συμφωνήσουν σε αυτό, από την διατήρηση και τροφοδότηση του μίσους και 
την εμμονή στο παρελθόν.
(Father Francis Shaw, SJ, August 1966)
To κείμενο στο οποίο παραθέτονταν οι πρώτες απόψεις περί ρεβιζιονισμού και η 
χρονολογία στην οποία είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει πως η αλήθεια 
είναι μία πολύπλοκη πραγματικότητα, με πολλές διαφορετικές πλευρές από τις 
οποίες πολλές δεν είναι επαρκώς 'φωτισμένες' και πως υπάρχουν ποικίλοι τρόποι 
να προσεγγίσει κάποιος το θέμα τόσο της ταυτότητας όσο και του εθνικισμού.
Αν το κείμενο του Shaw είχε εκδοθεί γύρω στο 1922 θα ήταν ίσως ανεύθυνο και 
μπορεί να απέβαινε καταστροφικό για το νεοσύστατο τότε κράτος, που έπρεπε 
να βασιστεί όπως κάθε κράτος στους εθνικούς μύθους, να πλάσει συνειδήσεις. 
Χτίζοντας όμως την αυτοπεποίθησή του με τα χρόνια, δημιουργώντας πια το νέο 
κράτος μια συνεχώς εξελισσόμενη αλλά και ευδιάκριτη, ακέραιη, ξεχωριστή 
ταυτότητα, από το 1966, μπορεί να αρχίσει μια κριτική και πιο ωμή προσέγγιση 
στο ίδιο το παρελθόν και την ιστορία του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΜΟΣ-Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ε J.Hobsbawm ακόμα και η εθνικότητα, υπό τη μοντέρνα έννοια 
της, είναι σχετικά νέα. Η Βρετανία είναι ένα από τα παλαιότερα έθνη-κράτη της 
Ευρώπης. Το 1884 εμφανίστηκε στο λεξικό ο όρος που σήμερα μοιάζει 
αυτονόητος : «έθνος είναι το σύνολο των κατοίκων μιας χώρας υπό τη διεύθυνση 
μίας ενιαίας κυβέρνησης». Σήμερα το έθνος-κράτος είναι σχεδόν 200 χρονών 
αλλά μακριά από το 'νεκροκρέβατό' του. Το έθνος-κράτος, ακόμα και η εθνική 
συνείδηση, είναι αποτέλεσμα μιας εσκεμμένης προσπάθειας να κινητοποιηθούν οι 
οικονομικές και κοινωνικές πηγές για την ικανοποίηση μεγάλων πολιτικών 
στόχων. Τα έθνη-κράτη ως τώρα υπηρέτησαν τους εξής στόχους : την οργάνωση 
και χρήση της βίας, την έκφραση μίας αίσθησης πολιτικής και κοινωνικής 
ταυτότητας, η οποία είναι πολύ πρόσφατη, σύμφωνα με τον Hobsbawm, σε 
σχέση με την οικογένεια, την θρησκεία, τις εθνικές ή γλωσσικές συνδέσεις.
Αυτοί που υποστηρίζουν την παρακμή του έθνους-κράτους δεν μιλούν συχνά για 
την ταυτότητα, την άμυνα και την ανάγκη αίσθησης ασφάλειας, που έχουν 
βαθιές ρίζες στο εθνικό σύστημα. Γεγονός πάντως είναι πως η παγκόσμια 
οικονομική ολοκλήρωση καταρρίπτει την εθνικότητα. Η Ενιαία Αγορά της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1992 ήταν το πείραμα για αυτές τις ιδέες. Σαν 
εναλλακτικές του εθνικισμού προβάλλονται δύο : ο υπερ-εθνικισμός και ο 
κατακερματισμός σε μικρότερες μονάδες42. (The Economist, December 22, 1990)

42 supranationalism και infra national ism αντίστοιχα
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ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη μορφή του ιρλανδικού εθνικισμού ήταν σαν ένα 
κίνημα που ασχολιόταν πρωταρχικά με τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στην 
Ιρλανδία και την Βρετανία και όχι ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο της ίδιας της 
Ιρλανδίας. Ο διχασμός Βορρά-Νότου στην Ιρλανδία αναδύθηκε μέσα από τρεις 
κύριες διαδικασίες : πρώτον, από τον συνδιασμό της όνισης οικονομικής 
ανάπτυξης με τον 'σεκταριανισμό' στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, από την 
πολιτική δράση των Εθνικιστών και των Ενωτικών. Τρίτον, από την κρατική 
πολιτική. (Stewart, 1992)
Τα εθνικιστικά κινήματα ιδρύονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων οικονομικών 
συνθηκών οι οποίες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. (Hroch). Αυτές οι 
συνθήκες αποτελούν τον σύνδεσμο των πολιτισμικών διαχωρισμών με τις ταξικές 
διακρίσεις. Η αλληλεπίδραση των κοινωνικών τάξεων με τις εθνότητες σε σχέση 
με τον ορισμό του περιεχομένου της εθνικότητας, μειώνει την αυτονομία και των 
δύο. (Liefer, 1981)
Ο εθνικισμός τείνει να εμφανίζεται ως ένα εσωτερικό ζήτημα και σπανίως 
εξετάζεται η διεθνής του διάσταση και επιρροή. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι 
θεωρίες του εθνικισμού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής :
1) Στις θεωρίες του εθνοτικού εθνικισμού, όπως αυτές που αναπτύσσει ο 

Anthony Smith (1988) και οι οποίες δίνουν έμφαση στους κοινοτικούς 
δεσμούς της εθνικής ταυτότητας σαν τον καθοριστικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη του εθνικισμού.

2) Στις θεωρίες του 'εκμοντερνισμού' (Karl Deutch, 1966)-(Ernest Geller, 1983), 
οι οποίες εξηγούν την ανάδυση του εθνικισμού υπό τους όρους της 
σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας.

3) Στις προσεγγίσεις που έχουν στο επίκεντρο το κράτος (John Breuilly, 1982) 
και συνδέουν τον εθνικισμό με την «επιταγή για λαϊκή κυριαρχία».

4) Στις ταξικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στα εθνικιστικά κινήματα τα 
βασισμένα είτε στις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις (Eric Hobsbawm, 1990) είτε 
στις καταπιεσμένες κοινωνικές τάξεις, όπως αναφέρουν οι Samir Amin (1980) 
και Jim Blaut (1987).

5) Στις θεωρίες που εξετάζουν τις εθνικιστικές ρίζες σε σχέση με την άνιση 
ανάπτυξη που επιφέρει ο καπιταλισμός, όπως στο έργο των Benedict 
Anderson (1991), Charles Tilly (1990), Miroslav Hroch (1985), Tom Nairn 
(1997).

Και οι πέντε θεωρήσεις συνεισφέρουν στην ερμηνεία του ιρλανδικού εθνικισμού 
και της πολιτικής δράσης του στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θεωρίες 
όμως του εθνοτικού εθνικισμού φαίνεται να είναι, οι κυρίαρχες και με την 
μεγαλύτερη επιρροή, ερμηνείες.
( Goodman James, 1996: 'Nationalism and Transnationalism: the national conflict 
in Ireland and the EU integration )
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Ο ιρλανδικός εθνικισμός παρουσιάζεται ως μια μοντέρνα έκφραση βαθιών 
θρησκευτικών απόψεων οι οποίες σχημάτισαν την ιρλανδική καθολική κατανόηση 
του κόσμου και έδωσαν στον ιρλανδικό εθνικισμό μια ουτοπική ποιότητα , η 
οποία απαιτούσε βίαιη συνεισφορά για τα μαρτύριά της. Η σύγκρουση του 
κοσμικού εθνικισμού με την Καθολική θρησκεία είναι γεγονός. Από μόνος του, 
αναφέρει ο O' Farrell, ο κοσμικός πολιτικός εθνικισμός έπασχε από ρίζες στην 
ιρλανδική κοινωνία και ήταν η άνοδος ισχυρών νεο-παραδοσιακών θρησκευτικών 
συναισθημάτων που κατεύθυναν τον εθνικισμό και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα 
της μοντέρνας ανεξάρτητης Ιρλανδίας.
Ο ιρλανδικός πολιτισμικός εθνικισμός της αρχής του 19ου αιώνα, επικεντρώθηκε 
στην ηθική αναπαραγωγή μιας υποτιθέμενα διακριτής ιστορικής κοινότητας και 
διαφέρει από τον πολιτικό εθνικισμό, του οποίου στόχος είναι η εγκατάσταση 
ενός αυτόνομου μοντέρνου κράτους βασισμένου στην πολιτική ισότητα.
Ο εθνικισμός είναι μια δυναμική, συνεχής παρουσία, μέρος της μοντέρνας 
ιρλανδικής εμπειρίας ο οποίος ανάμεσα στον καθολικό πληθυσμό εκφράζεται 
μέσα από συγκεκριμένα θεματικά 'μοντέλα'.
( Boyce D.George& Ο' Day Alan, 1996 : 'The making of Modern Irish History- 
Revisionism and the revisionist controversyO

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ως θεματικά μοντέλα θα μπορούσαν να αναφερθούν και τρία επεισόδια που 
σημάδεψαν την πορεία της μοντέρνας ιρλανδικής ιστορίας : οι κατακτήσεις της 
πρώιμης περιόδου, η συνοδευτική διαδικασία της αποικιοποίησης και ο 
'περίφημος' λοιμός του 19ου αιώνα.
Η ιρλανδική καταστροφή είναι το μοναδικό προϊόν του συνδιασμού της 
θρησκευτικής σύγκρουσης και της αποικιακής κατάχτησης. Η συλλογική μνήμη 
κρατάει μια βαθιά, δυνατή αντίληψη της τραγικής διάστασης της εθνικής 
ιστορίας. Η πικρή πραγματικότητα, επαναφερόμενη μέσα από τραγούδια και 
ιστορίες συνεχίζει να στοιχειώνει τη λαϊκή μνήμη.
Αποκομμένοι από τους ιδεαλισμούς και τους αναχρονισμούς της εθνικιστικής 
ιστοριογραφίας οι ρεβιζιονιστές αντίθετα, επιμένουν πως η ολιστική αντίληψη 
της ιρλανδικής ιστορίας στέκει εκτεθειμμένη ως ο μύθος που σχεδιάστηκε για να 
ικανοποιεί τις προσδοκίες του μοντέρνου εθνικισμού, καθώς και για να παρέχει 
έναν μύθο-καταγωγής στο έθνος-κράτος του 21ου αιώνα. Η ιρλανδική ιστορία 
δεν είναι το παρελθόν του μοντέρνου ιρλανδικού κράτους αλλά μια 'ξένη χώρα'.
Η λαϊκή ιστορία και η λαϊκή κουλτούρα της κοινότητας είναι εκφράσεις μιας 
ιστορικής συνείδησης αποτέλεσμα της προσπάθειας αιώνων της ιστορίας να 
δικαιώνει τις σύγχρονες αξίες και ιδανικά. Έτσι, κεντρική στην ιρλανδική πολιτική 
παράδοση είναι η ενασχόληση με την ελευθερία.
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Οι ρεβιζιονιστές προκαλούσαν υπέρ της υιοθέτησης μιας διαφορετικής αντίληψης 
της ιρλανδικής ιστορίας, αποκαθηλώνοντας τις ηρωικές της φιγούρες, οι οποίες 
πολεμούσαν για εθνική απελευθέρωση. Μια αντίληψη που θα υποβάθμιζε τα 
επιτεύγματα και τα δεινά που συνθέτουν την κουλτούρα, μια αντίληψη που θα 
αποξένωνε τους Ιρλανδούς από το παρελθόν τους.
Ο ρεβιζιονισμός όμως για πολλούς, αποδείχθηκε ακατάλληλος στην προσέγγιση 
της ιρλανδικής ιστορικής εμπειρίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την καταστροφική της 
διάσταση. Δημιουργεί ένα κενό αξιοπιστίας ανάμεσα στο λαό και την επίσημη 
ιστορία του. Αυτό δεν σημαίνει μια 'πράσινη ιστορία', τον αποκλεισμό δηλαδή της 
προτεσταντικής παράδοσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Και οι δύο πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο : και οι δυο σημαδεύτηκαν από την εμπειρία 
της τραγωδίας και των ηρωικών επιτευγμάτων. Η παράκληση είναι οι δύο 
κοινότητες να μεσολαβήσουν μέσω της κατανόησης ανάμεσα στο παρελθόν του 
νησιού και στο παρόν του.
("By definition...its present", Bradshaw Brendan, November 1989, "Nationalism 
and historical scholarship in Ireland", Interpreting Irish History, IRISH 
HISTORICAL STUDIES, Vol. XXVI, No. 104, σελ. 191-216)
Η σημαία της Ιρλανδίας εξάλλου έχει τρία χρώματα : το πράσινο ως σύμβολο του 
παλαιότερου Γαελικού και Αγγλονορμανδικού πληθυσμού της χώρας και του 
τετράφυλλου τριφυλλιού που αποτελεί το έμβλημα της χώρας και φέρνει τύχη. 
Πορτοκαλί, το σύμβολο των Προτεσταντών υποστηρικτών του Γουλιέλμου της 
Οράγης ( orange ), και το λευκό στη μέση, να συμβολίζει την πολυπόθητη 
'διαρκή ανακωχή ανάμεσα στο πράσινο και το πορτοκαλί' των Καθολικών και των 
Προτεσταντών. Το σύμβολο αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ιρλανδικού 
μύθου.
("Ιρλανδία : ο ιδανικός προορισμός", ΕβπΖειν, τ.91 : 58-64 )

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

Είναι κυρίαρχη η άποψη πως ο κεντρικός μύθος στον ιρλανδικό εθνικισμό είναι η 
ιδέα πως οι Ιρλανδοί αποτελούν ένα έθνος.
Ο Μύθος έχει να κάνει με το παρελθόν, αυτό που ήταν και μας ακολουθεί μέχρι 
σήμερα. Από αυτόν αντλούμε τη συλλογική μας μνήμη, γεγονός στο οποίο η 
Ιρλανδία δεν αποτελεί εξαίρεση.
Παλαιοευρωπαϊστές, όπως ο Karl Schmitt, θεωρούν το 'εθνικό κυρίαρχο κράτος' 
ως το ανώτατο πολιτιστικό επίτευγμα της Ευρώπης. Αντίθετα, στην Ευρώπη-της 
οποίας μέλος αποτελεί η Ιρλανδία-σήμερα, η δημοκρατία χωρίς εθνικισμό 
αποτελεί το ύψιστο πολιτικό αγαθό της ενοποιημένης Ευρώπης.
Παράλληλα όμως, η ενοποιημένη Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της την άλλη 
εκδοχή της δημοκρατίας, τη λαϊκή ή εθνική. Η αρχή της εθνικότητας αποτελεί εκ 
των πραγμάτων συστατική αρχή της Ευρώπης, γεγονός που δεν είναι σοφό να 
αγνοηθεί.
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Ο εθνικός μύθος δημιουργεί γλωσσική και πολιτική ομοιογένεια, χωρίζει σαφώς 
μεταξύ του Ξένου και δικού μας στη γλώσσα και στην πολιτική, δημιουργεί με 
άλλα λόγια πατρίδα.
Στην περίπτωση της Ιρλανδίας η ανάγκη επίτευξης του διαχωρισμού αυτού, 
απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στη Βόρεια Ιρλανδία ήταν θέμα 
επιβίωσης, γεγονός που τροφοδότησε τους 'εθνικούς μύθους7 και το εθνικιστικό 
κίνημα, του οποίου ένας από τους κύριους φορείς αποτέλεσε το πολιτικό κόμμα 
Sinn Fein.
Η Ιρλανδία χρειαζόταν έναν ενιαίο μύθο που να ενώνει τους πολίτες της, κάτι που 
να αξίζει να το υπερασπιστούν απέναντι σε έναν εχθρό που τους απειλεί και 
ταυτόχρονα-και εδώ υπάρχει μία παραδοξία-να σφυρηλατεί την ταυτότητά τους.
Ο Μύθος αυτός αρχικά-καθώς τα πρώτα χρόνια μετά το 1922 ήταν κρίσιμα για 
την επιβίωση ή μη, του νεογέννητου Ιρλανδικού κράτους-βασίστηκε σε αυτήν 
ακριβώς την αντιπαράθεση με τη Μεγάλη Βρετανία, και αργότερα στον Μύθο 
γύρω από τον Εμφύλιο πόλεμο και την Επανάσταση του 1916, που οδήγησε στην 
ίδρυση του κράτους αυτού.
Αντίθετα, η σημερινή Ευρώπη στερείται πολιτικού μύθου και θα μπορούσε 
κάποιος να πει πως η ενιαία Ευρώπη είναι ενάντια στον εθνικό μύθο. Σήμερα δεν 
μας ενδιαφέρει να ενώσουμε τις διάφορες 'αιρέσεις7 του χριστιανισμού, όπως τον 
Καθολικισμό, τον Προτεσταντισμό και την Ορθοδοξία, σε μια μελλοντική 
χριστιανική θρησκεία. Απλώς αποδεχόμαστε τις διάφορες θρησκείες, τις 
ανακηρύσσουμε σε 'ιδιωτική υπόθεση7, δηλαδή επιτελούμε το διαχωρισμό 
Κράτους και Εκκλησίας, διαχωρισμό που επιτεύχθηκε στην Ιρλανδία μόλις 
πρόσφατα και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η συμμετοχή της Ιρλανδίας στην 
Ευρωπαϊκή ’ Ενωση έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο σχηματισμό μιας νέας 
ταυτότητας και προσέφερε την επιλογή ενός 'ουμανιταρισμού7 ως θρησκευτικού 
υποκατάστατου.
( Μαρκής Δημήτριος Ιούλης 2000 )
Οι εφευρημένες πρακτικές έχουν σημασία εξαιτίας της γενικότητάς τους που τις 
καθιστά 'καθολικές7. 'Πατριωτισμός αφοσίωση, καθήκον7. Οι εθνικές ομάδες 
έχουν ένα κοινό μύθο για το από πού προέρχονται, την καταγωγή, την γλώσσα 
τους με τον οποίο είναι ευκολότερο να ταυτιστούν.
'Ενας τέτοιος μύθος είναι ο εθνικιστικός σύμφωνα με τον οποίο 'η εκπλήρωση 
του ιρλανδικού πεπρωμένου απαιτεί να ελευθερωθούν οι έξι επαρχίες7. Η 
σύγκρουση είναι τόσο βαθιά πλέον που έχει αποτυπωθεί και στη γλώσσα. 
Donegal για τους Καθολικούς Donegall για τους Προτεστάντες. Londonderry για 
τους Προτεστάντες Derry για τους Καθολικούς η λεγάμενη 'stroke city743.
Για να μιλήσει κάποιος για την 'partition7 πρέπει πρώτα να δεχτεί πως οι 32 
επαρχίες αποτελούν μια φυσική ενότητα, κάτι που δεν αναγκαίο να είναι σωστό. 
Με τον τρόπο αυτό υιοθετείται η εθνικιστική άποψη χωρίς πολλές φορές να το 
συνειδητοποιεί κανείς. 43

43 London/Derry
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Στην Ιρλανδία, την ριζική αμφισβήτηση του εθνικισμού επέφερε κυρίως η 
αναβίωση της διακοινοτικής βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, λίγο μετά το 1966 και η 
αυξανόμενη διάλυση της ψευδαίσθησης για την επίδοση του υπαρκτού κράτους. 
Το δαιμονολογικό μοντέλο των Ιρλανδο-βρετανικών σχέσεων στη μοντέρνα 
περίοδο, το οποίο διέκρινε τους ενάρετους Ιρλανδούς από τους 'μοχθερούς' 
Βρετανούς απορρίπτεται προς χάριν μιας ανάλυσης αλληλεπίδρασης, που αφήνει 
χώρο για διπλές ταυτότητες.
(Hutchinson John, Irish Nationalism, 1996: 100-119)

Η ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, TO IRISH 
FREE STATE ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Χωρίς ιδιαίτερη αμφισβήτηση όμως, η ιρλανδική βία είχε τις ρίζες της στην 
βρετανική βία. Η βρετανική ηγεμονία της Ιρλανδίας ήταν μη-δημοκρατική, μη- 
συμπονετική και μιλιταριστική. Η ιρλανδική πολιτική κουλτούρα αναπτύχθηκε 
μέσα από ένα περιβάλλον που ήταν αυταρχικό, αποικιοκρατικό και 'ξένο'. Η 
δημοκρατία στην Ιρλανδία ήταν, μέχρις ενός βαθμού, το παιδί της Αγγλο- 
αμερικανικής κουλτούρας και της Καθολικής Εκκλησίας.
Ο εμφύλιος του 1922-1923 έλαβε μέρος εντός μιας κουλτούρας, ειρωνικά, μη- 
στρατιωτικής. Ο ιρλανδικός πληθυσμός δεν ήταν συνηθισμένος να πολεμάει όσο 
δεν ήταν και να αυτο-κυβερνάται. Επιπλέον, η κατάρρευση της αγγλικής 
διοίκησης άφησε τις 26 επαρχίες χωρίς αληθινή διοίκηση και υπό τον έλεγχο 
ένοπλων μονάδων.
Η ιρλανδική εμπειρία μπορεί να προσφέρει μία χρήσιμη ματιά στην προοπτική της 
δημοκρατίας στον σύγχρονο κόσμο. Το ιρλανδικό επίτευγμα μιας σταθερής 
δημοκρατίας σε ένα -για πολλές δεκαετίες-περιβάλλον υποανάπτυκτης οικονομίας 
την κατατάσσει ως 'εξαιρετική περίπτωση' και αποσυνδέει τον απόλυτο σύνδεσμο 
της πολιτικής με την οικονομική κατάσταση.
Η Ιρλανδία επαναδημιουργήθηκε ως μια αγγλόφωνη χώρα, υπό ένα αγγλικό 
νομοθετικό σύστημα τον 17ο και 18ο αιώνα. Μία Ιρλανδία που θα είχε αφεθεί να 
υπάρχει ανενόχλητη από τους Άγγλους και τους Σκώτους τον 17ο αιώνα θα είχε 
σίγουρα εξελιχθεί διαφορετικά : καλύτερα ή χειρότερα, είναι αδύνατο κάποιος να 
πει. Παρομοίως, μία ενωμένη ανεξάρτητη Ιρλανδία μετά το 1922 θα είχε μια πολύ 
διαφορετική ιστορία.
Αυτοί που στον εμφύλιο πόλεμο αντιτάθηκαν στην Συνθήκη, τείναν, συνειδητά ή 
υποσυνείδητα, να αντιλαμβάνονται το ιρλανδικό έθνος υπό τους όρους του 
εθνοτικού παρά του πολιτικού εθνικισμού (ethnic nationalism, civic nationalism).
Ο πρώτος τύπος της εθνικιστικής ιδεολογίας βλέπει το έθνος σαν ένα είδος 
ομφάλιου λώρου, σαν μια 'φυσική' ενότητα στην οποία ανήκει κανείς είτε το 
θέλει είτε όχι, εξαιτίας της κληρονομιάς της εθνικής ταυτότητας : κάποιος είναι 
Ιρλανδός γιατί γεννήθηκε στην Ιρλανδία και γιατί η ταυτότητά του μεταδώθηκε 
από τους γονείς του, σχεδόν σαν την ομάδα αίματός του ή το χρώμα των
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μαλλιών του. Επιπλέον, έχει ως καθήκον να ζει ανάλογα με την ταυτότητά του ή 
αλλιώς να πληρώσει το τίμημα του να τον αντιμετωπίζουν ως μη-πατριώτη, μη- 
γενναίο, ανέντιμο ή απλά σαν λιγότερο Ιρλανδό.
Ο πολιτικός εθνικισμός από την άλλη, επικεντρώνεται στην ιδέα της ελεύθερης 
θέλησης : κάποιος μπορεί να διαλέξει την υπηκοότητά του ως μια πράξη ατομικής 
θέλησης. Μπορεί να διαλέξει να μην είναι Ιρλανδός αλλά να ανήκει σε μια άλλη 
εθνικότητα. Η ικανότητα των ηγετών του Free State να αποδεχτούν την 
εξεφρασμένη επιθυμία των Unionists του Βορρά να παραμείνουν Βρετανοί και 
την άρνησή τους να γίνουν πολίτες του νέου ιρλανδικού κράτους, μαρτυρά μια 
δέσμευση στον πολιτικό εθνικισμό. (Garvin Tom, 1996: 123-207)
Όπως είπε ο Michael Ignatieff το 1993: ' What's wrong with the world is not 
nationalism itself. Every people must have a home, every such hunger must be 
assuaged. What's wrong is the kind of nation, the kind of home that nationalists 
want to create and the means they use to seek their ends...It's the battle 
between the civic and the ethnic nation...'
Ο εθνοτικός εθνικισμός έχει ως κεντρικό συστατικό του στοιχείο την κοινή 
καταγωγή, τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία τα οποία είναι απροσδιόριστα και 
αλλάζουν από χώρα σε χώρα. Τα κοινά ήθη και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
θεωρείται ότι μπορούν να συγκροτήσουν κράτος. Το κράτος αυτό θα πρέπει είτε 
να ταυτίζεται γλωσσικά είτε θρησκευτικά είτε σε όλα, με κυρίαρχη την εθνοτική 
ομάδα. Το κράτος δεν διαχωρίζεται από το έθνος, το κράτος σε αυτήν την 
περίπτωση συγκροτείται για να προστατέψει το έθνος. Αυτό το είδος του 
εθνικισμού εμφανίζει συνήθως τις πιο ακραίες μορφές έκφρασης, όπως είναι οι 
εθνικές εκκαθαρίσεις.
Ο πολιτικός εθνικισμός, αντίθετα, έχει ως κεντρική του ιδέα την έννοια του 
πολίτη. Σύμφωνα με αυτόν τον τύπο εθνικισμού, όποιοι γεννιούνται και ζουν σε 
ένα κράτος πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και να έχουν ίσα πολιτικά 
δικαιώματα. Το έθνος-κράτος οδηγεί στην δημοκρατία. Το κράτος είναι αδιάφορο 
για την θρησκεία των πολιτών αλλά όλοι πρέπει να σέβονται το πλαίσιο που αυτό 
ορίζει και τα εκάστοτε κριτήρια που θέτει ως όρους για την απόκτηση της 
υπηκοότητας. Ο πολιτικός εθνικισμός πολλές φορές αναφέρεται και ως ο «δυτικός 
εθνικισμός» (Meny Yves, 1995). Μια τρίτη κατηγορία εθνικισμού που εκδηλώθηκε 
στην Ιρλανδία είναι και ο λεγόμενος πολιτισμικός εθνικισμός.

ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμικός εθνικισμός προωθεί μία νέα ιστορική αντίληψη για την 
ανθρωπότητα, σύμφωνα με την οποία οι εθνικές ομάδες επιστρέφουν στην 
έμπνευση του ηρωικού παρελθόντος τους και συνεισφέρουν στην παγκόσμια 
πρόοδο.
Ο πολιτισμικός εθνικισμός ήταν συνεχώς παρόν στην Ιρλανδία από τα μέσα του 
18ου αιώνα, πρώτα σαν πολιτισμικό κίνημα και δευτερευόντως σαν

41



κοινωνικοπολιτικό. Παρέμεινε σχετικά υποσκιασμένο από τα καθιερωμένα 
εθνικιστικά πολιτικά κινήματα, των οποίων πρωταρχικός στόχος ήταν η απόκτηση 
αυτονομίας.
Σε τρεις περιπτώσεις ωστόσο ο πολιτισμικός εθνικισμός έγινε ένα σημαντικό 
κοινωνικοπολιτικό κίνημα όταν μία ανερχόμενη intelligentsia, απέρριψε την 
βρετανική ηγεμονία ως υπεύθυνη για την ιρλανδική παρακμή. Αυτή η 
intelligentsia θέλησε να 'κατασκευάσει' το μοντέρνο ιρλανδικό έθνος πάνω στα 
μοτίβα κοινωνικής οργάνωσης του ντόπιου γαελικού πολιτισμού.
Για να το πετύχει αυτό στράφηκε -όπως και οι πολιτικοί εθνικιστές- σε ξένα 
μοντέλα πολιτικής ανάπτυξης για να ελευθερώσει την Ιρλανδία από το βρετανικό 
'πρότυπο'.
Το πρώτο κίνημα ήταν οι Ενωμένοι Ιρλανδοί' το 1790. Το δεύτερο ήταν η Νέα 
Ιρλανδία στα 1840. Η τρίτη 'αναγέννηση', απορρίπτοντας τον κοσμικο- 
φιλελεύθερο ιμπεριαλισμό της βρετανικής πολιτικής και των ιρλανδικών 
κοινοβουλευτικών κομμάτων, βρήκε το μοντέλο της σε 'μικρά' έθνη, όπως η 
Ουγγαρία, το Βέλγιο, η Δανία.
Οι πολιτικοί εθνικιστές έβλεπαν το έθνος ρελιστικά, σαν μια διαδοχική 
συλλογικότητα των μορφωμένων πολιτών που συμμετέχουν στο κράτος και 
επιδίωκε τον συντονισμό όλων των εθνικών ομάδων από μια ' κεντρική μηχανή' 
ώστε να αποκτήσουν πολιτική αυτονομία.
Ο πολιτισμικός εθνικισμός ήταν κυρίως ένα εκπαιδευτικό κίνημα του οποίου μία 
επίδραση ήταν η δημιουργία μίας αντι-κουλτούρας από μια elite αφιερωμένη στην 
ιρλανδική κοινότητα και ριζικά αντίθετη στην υπάρχουσα κυρίαρχη τάξη. Όπως 
αποδείχθηκε το 1916 κινητοποίησε τις elite στην επαναστατική δράση ενάντια 
στο κράτος σε στιγμές εθνικής κρίσης.
Ο πολιτισμικός εθνικισμός σχηματίζεται συχνά σαν ένα κίνημα που γεννιέται από 
την κρίση ταυτότητας που προκαλείται από την ανάμειξη του 'επιστημονικού 
κράτους7 στο καθιερωμένο status quo και 'επιστρατεύει' τις ανερχόμενες 
μορφωμένες κοινωνικές κατηγορίες στα προγράμματα κοινωνικής οικονομικής 
και πολιτικής αναγέννησης.
Η Ιρλανδία του 19ου αιώνα - με την intelligentsia -των δικηγόρων, δημόσιων 
υπαλλήλων, δασκάλων και δημοσιογράφων, η οποία σχηματίστηκε εν απουσία 
της βιομηχανοποίησης σε αντίθεση με την Μεγάλη Βρετανία- χαρακτηρίζεται από 
τον εθνικισμό, ο οποίος προβάλλει δυναμικά μέσα από την συνειδητοποίηση της 
υποανάπτυκτης φύσης της κοινωνίας του.
Στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξε μία μεγάλη μετάλλαξη της Ιρλανδίας όταν οι 
Βρετανικές κυβερνήσεις νιώθοντας αυξανόμενη απειλή για την ακεραιότητα της 
αυτοκρατορίας άρχισαν την απόπειρα εκμοντερνισμού της καθολικής Ιρλανδίας 
και την ενσωμάτωσή της στο βρετανικό κράτος.
Προηγούμενα αποκλεισμένες ομάδες όπως οι Καθολικοί, οι γυναίκες και οι 
χαμηλομεσαίες τάξεις αποκτούν ευκαιρίες για δουλειά στις οποίες πριν 
κυριαρχούσαν οι Προτεστάντες.
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Οι στρατηγικές του 'nation-building' απαίτησαν από το πολιτικό κέντρο να 
αποξενώνει τα μέλη του από τις ανεπίσημες διαλέκτους, γλώσσες, πιστεύω και 
έθιμα.
Έτσι, στην Ιρλανδία του 19ου αιώνα δεν επιτρεπόταν στους Ιρλανδούς να 
διδάσκονται την γλώσσα τους, την ιστορία και την κουλτούρα τους. Οι Ιρλανδοί 
αποκτούσαν τα εφόδια για να υπηρετήσουν τις διοικητικές ανάγκες της 
βρετανικής αυτοκρατορίας παρά για την βελτίωση της δικής τους αγροτικής 
οικονομίας.
Πώς λοιπόν εξηγείται η στροφή στον ιρλανδικό πολιτισμικό εθνικισμό στις αρχές 
του 20ου αιώνα με το κίνημα ανανέωσης του γαελικού πολιτισμού;
Ο εθνικισμός προσέφερε ένα πολιτικό πλάνο προσδιορισμένο από τις αρχαίες 
λαϊκές μνήμες.
Η γαελική ανανέωση στρέφεται τόσο εναντίον του ιρλανδικού κοινοβουλευτικού 
κόμματος όσο και ενάντια στο βρετανικό κράτος. Η ιρλανδική εθνικότητα 
εμφανίζεται ως η έκφραση ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινοτικού πολιτισμού. 
Πολλοί ακολούθησαν το ανανεωτικό κίνημα όχι από την αγάπη τους για την 
ιρλανδική ιστορία ή γλώσσα, αλλά για 'κοινωνικούς' λόγους44. Όμως, μέσα από το 
θέατρο, τη λογοτεχνία, τα ιρλανδικά φεστιβάλ, ασκήθηκε μεγάλη 
κοινωνικοποιητική επιρροή στους νέους, προσανατολίζοντάς τους μακριά από την 
βρετανική μητροπολιτική κουλτούρα προς μία οραματική Ιρλανδία βασισμένη στη 
γλώσσα και τους θρησκευτικούς ήρωες/ηρωίδες. Περίπου το 69% της πολιτικής 
elite πέρασε κάποια στιγμή μέσα από την Gaelic League και την GAA.
Στην Ιρλανδία των αρχών του 20ου αιώνα, η γαελική ανανέωση αντιμετώπισε 
την εχθρότητα της προτεσταντικής Ιρλανδίας, της βιομηχανοποιημένης 
κουλτούρας της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Στη μάχη αυτή, εξασφάλισε ένα μεγάλο 
σύμμαχο στην Καθολική Εκκλησία, που της προσέφερε νομιμότητα στην τοπική 
κοινωνία. Παρ'όλα αυτά, το γαελικό κίνημα παρέμεινε μειοψηφικό φαινόμενο 
εξαιτίας της συνεχούς αντιπαλότητας με το κράτος.
Ο Arthur Griffith υπό την πίεση των οπαδών του, μετέλλαξε την πολιτική του 
Sinn Fein από πολιτική αποχής σε πλατφόρμα του Separatist Political Party45. Οι 
περισσότεροι πολιτισμικοί εθνικιστές είδαν στο ήδη υπάρχον κοινοβουλευτικό 
εθνικό κίνημα τη μόνη ελπίδα για την επίτευξη των στόχων τους, ιδίως μετά και 
την ταχύτατη παρακμή του 'γλωσσικού κινήματος7 μετά το 1910, με την 
προσφυγή στα όπλα.
Ο πρώτος τέτοιος οργανισμός ήταν οι παραστρατιωτικοί Irish Volunteers το 1913 
που σχηματίστηκαν όπως προαναφέρθηκε, ως απάντηση στην απειλή των Ulster 
Unionists ενάντια στο Home Rule. Η δεύτερη φορά ήταν με την Επανάσταση του 
1916. Ήδη από το 1918 είχε αρχίσει η εκστρατεία για ένα αυτάρκες έθνος, 
πολιτισμικά ξεχωριστό από την Βρετανία. Ο στόχος αυτός καθοδήγησε τη 
συγκρότηση του μοντέρνου ιρλανδικού έθνους από τα πρώτα χρόνια εως το

44 χοροί, αθλήματα, κονσέρτα
45 το οποίο παρέμεινε μειοψηφία εντός της ανανέωσης ως το 1917, οπότε κι έγινε το 
όχημα της Ιρλανδικής μάχης για την Ανεξαρτησία
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Σύνταγμα του 1937, το οποίο, όπως αναλύθηκε και πρωτύτερα, φαίνεται να 
επηρεάζει το χαρακτήρα του ιρλανδικού έθνους μέχρι και σήμερα.
(Hutchinson John, 1987, "Cultural Nationalism, Irish Politics and Elite Mobility", 
The Dynamics of Cultural Nationalism: The Gaelic Revival and the creation of the 
Irish Free State, σελ. 250 -303)

Σε αυτό το σημείο αρχίζει το δεύτερο μέρος της εργασίας. Παρακολουθείται η 
διαμόρφωση και η εξέλιξη της ιρλανδικής ταυτότητας : Ο εκμοντερνισμός τον 
οποίο έχει υποστεί από το 1973, με την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μέχρι και την πιο πρόσφατη συμμετοχή στο Ενιαίο Νόμισμα. Επιπρόσθετα, η 
Single European Act το 1987 και η εισαγωγή της Ενιαίας Αγοράς στο τέλος του 
1992 είχαν σημαντική επιρροή στην ιρλανδική κοινωνία και οικονομία.
Είναι πολύ δύσκολο να γράψει κάποιος για την ταυτότητα ενός λαού. Είναι 
παρακινδυνευμένο να ενσωματώσει κανείς σε μια λέξη τον πόνο, την χαρά, την 
ιστορία, την καθημερινότητα, τα βιώματα ενός λαού και να τα 
συγκεκριμενοποιήσει.
Η ιστορία του Ιρλανδού είναι πολύπλοκη και δεν προσφέρεται για εύκολες 
απαντήσεις. Κατ'αρχήν, το χρέος του συγγραφέα-αναλυτή είναι να ξεκαθαρίσει 
στο μυαλό του τον ορισμό εννοιών όπως εθνικότητα, έθνος, εθνικισμός, 
ταυτότητα. Από τους ορισμούς που θα δωθούν εξαρτάται η προσέγγιση του όλου 
θέματος, και άρα ό,τι γραφτεί, η ανάλυση, τα συμπεράσματα, οι τυχόν 
προτάσεις, όλα.
Το πρώτο δίλημμα για αυτήν την εργασία ήταν η απόφαση για το αν θα 
ασχοληθεί με μια ταυτότητα των Ιρλανδών, που συμπεριλαμβάνει ή αποκλείει, 
inclusive ή exclusive. Μία ταυτότητα δηλαδή που ενώνει ή χωρίζει, που περικλείει 
ή περιθωριοποιεί. Μια ταυτότητα η οποία εντείνει τους ήδη υπάρχοντες 
διχασμούς και αμφιβολίες ή φιλοδοξεί να τις επουλώσει. Το συνεχώς 
εξελισσόμενο ιρλανδικό κράτος, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μία ανεκτική και σε 
μια στείρα ταυτότητα. Αυτή η επιλογή θα καθορίσει το χαρακτήρα της ιρλανδικής 
κοινωνίας και το μέλλον του έθνους, αυτόνομα αλλά και εντός μίας 
ολοκληρωτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της σημερινής, ταχύτατα 
εξελισσόμενης, παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

Η Ιρλανδία είναι ένα έθνος διακριτό το οποίο σήμερα πια συμμετέχει ενεργά στο 
διεθνές σκηνικό. Έχει την δική της ενιαία ταυτότητα και ιστορία, είναι εν ειρήνη, 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Στην Βόρεια Ιρλανδία όμως 
διδάσκονται ακόμα στα σχολεία μια μόνο ιστορία, την βρετανική, μία διαφορετική 
ερμηνεία των ίδιων γεγονότων.
Πού κρύβεται η αλήθεια;
Ιδιαίτερα διχαστική υπήρξε η διαφορετική διδασκαλία της ιστορίας σε Βορρά και 
Νότο. Μια άλλη πολιτική, που επισημοποίησε και αναπαρήγαγε τον διχασμό και
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το μίσος και που μόλις στις μέρες μας αρχίζει να αλλάζει, είναι ότι οι Καθολικοί 
παρακολουθούσαν ξεχωριστά σχολεία από τους Προτεστάντες. Πέρα από την 
αλλαγή που υφίσταται ο RUC, με την προσπάθεια συμπερίληψης και των δύο 
κοινοτήτων, άρχισαν να ιδρύονται όλο και περισσότερα μεικτό σχολεία.
Είναι πολύ μεγάλος και ο αριθμός των Ιρλανδών οι οποίοι πάνε για σπουδές ή 
δουλειά στις Η.Π.Α, όπου παραμένουν για χρόνια. Ατενίζουν το μέλλον μετά από 
πολύ καιρό, με αισιοδοξία, με πιο στέρεες βάσεις. Όσον αφορά πολλά από τα 
θέματα που θίγονται, τους ορισμούς, και τα θέματα της ταυτότητας, του 
εθνικισμού, του έθνους, παίρνονται ως δεδομένα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
ο απαραίτητος στοχασμός γύρω από αυτά τα ζητήματα. Πολλές έννοιες 
παίρνονται ως δεδομένες.
Ποια είναι η θέση των γυναικών;
Όσον αφορά σε κάποια δικαιώματα όπως αυτό της έκτρωσης, η θέση τους είναι 
οικτρή. Οι Ιρλανδοί σήμερα τείνουν να παντρεύονται σε νεαρότατες ηλικίες και 
να έχουν πολύ μεγάλες οικογένειες, με πολλά παιδιά. Το ποσοστό το οποίο 
απασχολείται στη γεωργία είναι περίπου 10% και το μεγαλύτερο ποσοστό 
απασχολείται στις υπηρεσίες. Δεν εξασκούν ιδιαίτερα τα θρησκευτικά τους 
δικαιώματα και οι εκλογικές τους προτιμήσεις κυμαίνονται κυρίως ανάμεσα στα 2 
μεγάλα κόμματα : To Fianna Fail και το Fine Gael. Θεωρούν τους εαυτούς τους 
Ιρλανδούς χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν συγκεκριμένες αιτίες, είναι πάνω 
απ'όλα, μια ισχυρή αίσθηση. Πολλοί νιώθουν πως έχουν πολλά κοινά πολιτισμικά 
στοιχεία με τους Αμερικανούς. Δεν έχουν την ίδια ταυτότητα με τους 
Βορειοϊρλανδούς αλλά ίσως αποτελούν ένα έθνος με όσους θεωρούν τους 
εαυτούς τους Ιρλανδούς.
Θα ξεχωρίζαμε την ταυτότητα των Καθολικών του Βορρά από αυτή, αυτών του 
Νότου; Θα ξεχωρίζαμε την ταυτότητα των Προτεσταντών του Νότου από αυτήν 
των Προτεσταντών της Βόρειας Ιρλανδίας; Πώς θα ορίζανε οι πολίτες τους όρους 
'έθνος' και 'εθνικότητα'; Πώς βλέπουν οι Ιρλανδοί τους εαυτούς τους, θετικά ή 
αρνητικά; Πώς θα ορίζανε τον Ιρλανδικό εθνικισμό; Τον θεωρούν αρνητική ή 
θετική δύναμη; Σήμερα, οι Ιρλανδοί βλέπουν θετικά τον εαυτό τους, με 
καινούργια προοπτική για το μέλλον.
Μέσα από την προσπάθεια ανάλυσης της ταυτότητας του Ιρλανδού, πολίτη της 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, του ανεξάρτητου δηλαδή Ιρλανδικού κράτους και 
την μετάλλαξη αυτής τα τελευταία χρόνια, θα αναζητήσουμε ένα ψέγμα αυτής 
της αλήθειας.
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ΜΕΡΟΣ 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

46



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΙΑΤΙ ΙΡΛΑΝΔΟΙ; ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΗΜΕΡΑ

Στο μουσείο του Ulster μπορεί κανείς να δει τον Edward Carson δίπλα στον 
Michael Collins, και το μοντέρνο πετυχημένο ιρλανδικό group 'Corrs'. Ένα πίνακα 
που απεικονίζει τον πόνο στην Βόρεια Ιρλανδία και θυμίζει, videoclip του 
Ιρλανδικού μουσικού group 'Cranberries' από το Limerick46, με μια πινελιά 
αφηρημένης τέχνης. Το μουσείο αυτό είναι η μίξη δύο τουλάχιστον 
ταυτοτήτων.

Eire

Persons in each province. County and County Borough classified by 
religious denomination- 
Census of population, 1981 *

Total
Persons

Catholic Church
Of
Ireland

Presbyterian Methodist Jewish Other
Stated
Religions

3,443,405 3,203,574 95,339 14,252 5,813 2,128 10,752

No Religion No information supplied
39,564 71,983

• * Leinster, Munster, Connacht

46 η λεγάμενη 'stab city' λόγω της ιστορίας της
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• And part of Ulster, belonging to the Republic of Ireland : Cavan, Donegal, 
Monaghan

1881
Total Catholics Church of Ireland
3,870,020 3,465,332 317,576

(Statistical Abstract of Ireland, Compiled Central Statistics Office - CSO-1981)

Η αίσθηση του ανήκειν, αληθινή ή φανταστική, με αναφορές τόσο στο εσωτερικό 
της χώρας, όσο και στη θέση της Ιρλανδίας στον κόσμο, μπορεί να προσεγγιστεί 
από πολλές πλευρές-γεωγραφικές, λογοτεχνικές, ηθικές, νομικές, οικονομικές και 
πολιτικές.
'The greatest problem of Ireland is where people decide to locate it 
To πρόβλημα της ιρλανδικής έκθεσης στην αγγλική επιρροή είναι ένα 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η ανακάλυψη ξανά, μίας ταυτότητας είναι ένας 
κεντρικός προβληματισμός στην Ευρωπαϊκή σκέψη στις αρχές του 21ου αιώνα. 
Δεν είναι καιρός να πάρουν οι Ιρλανδοί τη μοίρα στα χέρια τους;

Η Ιρλανδία δεν είναι ολότελα απομονωμένη γεωγραφικά αλλά ΒΑ είναι κοντά στη 
Σκωτία και η Ανατολική της ακτή πλησιάζει το Chester και παραπέρα το Λονδίνο.
Η Καθολική Εκκλησία, έπρεπε να ανασυγκροτήσει τον εαυτό της και να γίνει 
μέρος μίας αστικής, στη βάση της πια, ολοκληρωτικής, ομιλουμένης της Αγγλικής, 
Ιρλανδίας, η οποία αναδύθηκε νικήτρια ανάμεσα σε έναν γαελικό κόσμο από τη 
μια και έναν αποικιακό από την άλλη. Αυτοκρατορική ναι, η Καθολική Εκκλησία 
ήταν επίσης μέρος της διαδικασίας απο-αποικιοποίησης, βοηθώντας στην 
επιστροφή της αυτοπεποίθησης στον 'λαό' της.
Στην αγροτική Ιρλανδία, η κηδεία παραμένει ως μία από τις κυριότερες εκφράσεις 
της κοινωνικής ζωής. Οι κηδείες είναι τόσο για τους ζωντανούς όσο και για τους 
νεκρούς, και τα μέρη συνάντησης του πληθυσμού-τα σπίτια, η εκκλησία, το 
νεκροταφείο, ενώνουν τις κοινότητες σε συγκεκριμένες στιγμές. Οι κηδείες επίσης 
αποκαλύπτουν πόσο πολύ επηρεάζεται η ιρλανδική κοινωνία από τις έννοιες του 
status και της τάξης. Η κουλτούρα ενός λαού είναι ο συνολικός τρόπος ζωής του 
ενώ ένας εθνικός ορισμός προσδίδει το αφηρημένο στοιχείο σε μερικά σύμβολα- 
κλειδιά της ταυτότητας και τα ορίζει ως καθοριστικά της ομάδας, παρά ως μία 
σειρά μεταμορφώσεων στον τρόπο ζωής των ανθρώπων.
Η Gaelic Athletic Association έχει επίσης τις δικές της ψευδαισθήσεις. ’ Οπως η 
Καθολική Εκκλησία, επηρεάζει το πολιτικό μέτωπο. Συνδιάζει με έναν απίστευτα 
δυναμικό τρόπο το καθολικό σύστημα των ενοριών, το διοικητικό επαρχιακό 
σύστημα και είναι μια απόπειρα να εκφράσει τον εαυτό της τόσο στα Αγγλικά όσο 
και στα Ιρλανδικά.
Η GAA, αντίθετα με την Εκκλησία, υπήρξε σπόρος δημοκρατικών διαδικασιών. 

Υπάρχει όμως πολλή ένταση ανάμεσα στην ποίηση, την ελευθερία και τις 
αναπτυσσόμενες ικανότητες για τα αθλήματα σε σχέση με την επίσημη αντίληψη
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για το τι συμβολίζουν τα παιχνίδια αυτά στην ιρλανδική κοινωνία. Αυτή, απομένει 
να αποδείξει εαν δύναται να υιοθετήσει ένα όραμα που να περιλαμβάνει τις νέες 
αξίες, τις αστικές αξίες και την αναζήτηση της χειραφέτησης από τις Ιρλανδές 
γυναίκες που τείνει να περιορίζεται σε μοτίβα πιο ελεύθερης σεξουαλικής 
συμπεριφοράς.
Ο πολιτισμικός χάρτης περιλαμβάνει τις περιοχές του παλιού Βορρά με το bowling 
και το drag-hunting, και τα golfing, sailing, tennis και bridge-playing των Νοτίων 
προαστίων, χωρίς να ξεχνάμε το μπιλιάρδο, το γαελικό ποδόσφαιρο, το cricket 
και το hurling, τις τοπικότητες απέναντι στον κοσμοπολιτισμό. Οι πόλεις-λιμάνια 
όπως το Cork αποτελούν την συμβολική θύρα εξόδου και διαφυγής σε μακρινούς 
τόπους και ανθρώπους, ιδίως προς την Αμερική. Η κυρίως αμερικανοκρατούμενη 
τεχνολογική νοοτροπία υποβοηθείται από εισαγώμενες μορφές των media που 
περνούν το μήνυμα πως η τεχνολογία και η επιστήμη μπορούν να λύσουν όλα τα 
προβλήματα, ακόμα και την ανεργία, και εδώ θυμίζει πολύ την τωρινή κατάσταση 
της ελληνικής κοινωνίας και τον ρόλο του χρηματιστηρίου, πλέον, στην ζωή των 
πολιτών.
Για παραπάνω από μία χιλιετία το Δουβλίνο υπήρξε ο μεγάλος μεσολαβητής 
ανάμεσα στην Ιρλανδία και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι 'ολοκληρωτικές' λειτουργίες 
του Δουβλίνου μεγάλωσαν δυσανάλογα. Ο ουρανός του Δουβλίνου κυριαρχείται 
τώρα από στρατηγεία τραπεζών, ασφαλιστικές εταιρείες, σωματεία, κυβερνητικά 
γραφεία, ημι-κρατικά τμήματα, διαφημιστικές εταιρείες και ιδρύματα των media- 
συμπεριλαμβανομένου του Radio Telefis Eireann-το οποίο ασκεί μεγάλη επιρροή 
στην ιρλανδική κοινωνία. Ο συγκεντρωτισμός είναι ένα ιδαιτέρως έντονο 
φαινόμενο. Στο Belfast αντίθετα, η ωμότητα των πληγών έκανε πιο έντονη την 
άμυνα και τον αποκλεισμό σαν τρόπο ζωής.
Ο Νότος έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα να εξερευνήσει τη συνειδητότητά του 
και να αναγνωρίσει την ποικιλότητα των εμπειριών που αποτελούν αυτό το νησί. 
Ο πλούτος και η ποικιλία της ιρλανδικής μουσικής έκφρασης είναι ενδεικτικές των 
δυνατοτήτων αυτών ανοιχτής έκφρασης.
(William J. Smyth, Explorations of Place, 1985)

Η αίσθηση της αγάπης για τη γη δεν μπορεί να βρεθεί τόσο βαθιά ριζωμένη σε 
καμία άλλη δυτικοευρωπαϊκή κουλτούρα τόσο όσο στην ιρλανδική, κάτι που 
γίνεται πολύ φανερό στην Ιρλανδική λογοτεχνία. Ποτέ ίσως πριν ο James Joyce 
γράψει τον Οδυσσέα του, δεν αποτέλεσε η πόλη το σύμπαν για την ζωή του 
Ιρλανδού στη λογοτεχνία. Σήμερα πάνω από ο μισός πληθυσμός της Republic 
κατοικεί στις πόλεις. Οι πόλεις της ανατολικής ακτής ιστορικά υπήρξαν 
δημιουργίες των εισβολέων αποικιοκρατών και πολλοί Ιρλανδοί ακόμα και σήμερα 
δυσκολεύονται να ταυτιστούν πλήρως με την αστική ζωή, γεγονός που έχει 
πανάρχαιες ρίζες : 'We find the ancient Greeks organised like the Irish in small 
political communities, but Greek communities are based in each case on a walled 
town. The Irish state remained a rural city, a city of the fields...Ireland, like
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Greece had scarce a hill or foot of land which was not invested in some way with 
historical or mythological glory'.
( Eoin Mac Neill)

Η αίσθηση του ανήκειν σε σχέση με τη γη έγινε ακόμα πιο έντονη με τα γεγονότα 
που ακολούθησαν την Αγγλική κατάχτηση : εποικισμοί, καταναγκαστική εξορία. Η 
αίσθηση της πατρικής/μητρικής στην ιρλανδική περίπτωση, γης, επιβίωσε της 
γλωσσικής αλλαγής από τα Ιρλανδικά στα Αγγλικά τον 19ο αιώνα. Η παραδοσιακή 
ιρλανδική κοινωνία έδινε έμφαση στην περιφερειακή/τοπική αυτονομία και τον 
κοινοτικό τρόπο ζωής. Αξίες φανερές στο λογοτεχνικό στυλ, την μουσική και την 
διήγηση ιστοριών ακόμα και στις πιο απομονωμένες περιοχές.
Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της κουλτούρας της παραδοσιακής κοινότητας 
είναι η θρησκευτική διάσταση που παραμένει κυρίαρχη μέχρι σήμερα. Οι 
διαφωνίες αυτής της φύσης (ραίνεται να εμφανίζονται με τον εποικισμό της 
Ιρλανδίας από τους Άγγλους. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν η παραδοσιακή 
ιρλανδική κοινωνία μπορεί να περιγράφει ξεκάθαρα ως Καθολική ή Χριστιανική. 
Τον 17ο αιώνα όμως συναντά κανείς την ετοιμότητα των Ιρλανδών να 
αυτοανακηρυχθούν Καθολικοί ώστε να διαχωριστούν από τους εισβολείς 
Προτεστάντες. ’ Ηταν μόλις τον 19ο αιώνα που τα δόγματα που τώρα ταυτίζονται 
με αυτό που κανείς φαντάζεται ως παραδοσιακό Ιρλανδικό Καθολικισμό άρχισαν 
να ενσωματώνονται επιτυχώς. Το νέο αυτό αμάλγαμα Καθολικισμού και 
βρετανικού Βικτωριανισμού το οποίο επιβλήθηκε μέσω της γλωσσικής αλλαγής 
και του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος, επικράτησε κυρίως στις πόλεις 
ενώ οι αγροτικές περιοχές διατήρησαν έναν παραδοσιακό δυϊσμό.
Σήμερα, για να μπει κανείς στις δημόσιες υπηρεσίες της Ιρλανδίας πρέπει να έχει 
ικανοποιητική γνώση της ιρλανδικής γλώσσας και με την μεγαλύτερη χρήση της 
κερδίζει μπόνους σε μία προσπάθεια ενθάρρυνσης και προώθησης των Γαελικών. 
Στα σχολεία του Νότου τα Γαελικά διδάσκονται υποχρεωτικά στο δημοτικό και τα 
επόμενα χρόνια κατ’επιλογήν αλλά όχι σε ικανοποιητικό βαθμό.
(Sean Ο' Tuama, Stability and Ambivalence: aspects of the sense of Place and 
Religion in Irish Literature, 1985)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

Ξεκινώντας περίπου από το 1979, υπήρξε ένα αυξανόμενο δημόσιο ενδιαφέρον 
για την ιρλανδική ταυτότητα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής ερωτήματα : 
Πώς μπορούνε οι Ιρλανδοί να εκφράσουν τη συνέχεια με το παρελθόν τους χωρίς 
να σκλαβωθούν από την ίδια τους την ιστορία; Τι σημαίνει να είσαι Ιρλανδός 
στον μοντέρνο κόσμο; Ποιοι είναι και πώς θέλουν να τους αναγνωρίζουν οι άλλοι; 
Τι τους διακρίνει από τους λαούς άλλων χωρών ιδιαίτερα των αγγλόςτωνων; Πώς 
μπορούνε να διατηρήσουν την αίσθηση ξεχωριστής ομάδας εντός της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η 'ολοκλήρωση', η εναρμόνιση και η εξουδετέρωση 
των ορίων είναι ποθητοί στόχοι; Έχει η Ιρλανδική κοινωνία καθόλου μέλλον; Ή 
σημαίνει τίποτα το αν θα επιβιώσει σαν ευδιάκριτη κοινωνία σε έναν αυξανόμενα 
ομογενοποιημένο και κοσμοπολίτικο κόσμο; Σε κάθε περίπτωση π απαρτίζει, τι 
αποτελεί το 'εμείς'για τους Ιρλανδούς;

Υποστηρίζεται πως τα άμεσα προβλήματα της ιρλανδικής κοινωνίας όπως η 
ανεργία, η μετανάστευση και η κοινωνική στέρηση που παραμένουν άλυτα, 
συνδέονται με το ότι οι Ιρλανδοί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τα διλήμματα 
γύρω από την ταυτότητά τους.
Αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν βεβαίως πολιτικοί, οικονομικοί και θεσμικοί λόγοι 
για τα προβλήματα αυτά, το πρόβλημα είναι βαθύτερο και εδράζεται στη λαϊκή 
συνείδηση : τις ιδέες και τη φιλοσοφία τους. Συγκεκριμένα, η ανικανότητα να 
εκφράσουν μια κατανοητή κι αυθεντική αίσθηση της ιρλανδικής ταυτότητας ή μια 
ευρέως αποδεκτή φιλοσοφία του τί σημαίνει να είσαι Ιρλανδός στη σημερινή 
κοινωνία. Τα σύμβολα και η ρητορική του παρελθόντος δεν είναι πλέον 
κατάλληλα αλλά δεν έχουν αντικατασταθεί με νέους δεσμούς συλλογικής 
ταυτότητας ή αφοσίωσης που θα έδινε την αίσθηση ενός κοινού σκοπού.
Πολλά μέλη της επιχειρηματικής ή εμπορικής elite εξακολουθούν να αποδέχονται 
σαν εθνικά σύμβολα και χαρακτηριστικά τις κοινωνικές διακρίσεις του Αγγλο- 
ιρλανδικού κόσμου. Μιμούνται αγγλοποιημένες προφορές και τρόπους ομιλίας και 
ταυτίζονται με τα status σύμβολα του παλαιού ξένου κέντρου εξουσίας. Είναι 
αξιοσημείωτο πως σήμερα μιλούν μόνο Αγγλικά, με κάποια ελάχιστη γνώση 
άλλων γλωσσών, με αποτέλεσμα να νιώθουν μειονεκτικά σε σχέση με τους 
κατοίκους ξένων χωρών.
Ακόμα και τα ονόματα, παραδείγματος χάριν, που δίνουν οι Ιρλανδοί στα παιδιά 
τους ή τα ονόματα των σπιτιών τους, προδίδουν την προτίμηση για ένα κόσμο 
που μοιάζει να είναι πιο ελκυστικός ή ισχυρός από τον Ιρλανδικό. Στην άλλη 
πλευρά, υπάρχουν αυτοί που υιοθετούν μια στενή εθνικιστική αντίληψη, η οποία 
εκφράζεται μέσω του στρατιωτικού/ένοπλου ρεπουμπλικανισμού και ορίζεται με 
απλουστευμένους, αντι-βρετανικούς όρους. Γενικά, αντί της αυτοπεποίθησης, της 
περηφάνειας και του αυτο-σεβασμού που πηγάζουν από μια κοινή, θετική 
αντίληψη της Ιρλανδικότητας, έτεινε να κυριαρχεί μία στάση αυτο-απαξίωσης και 
αρνητικής αποτίμησης.
Η φράση 'μια ιρλανδική λύση για ένα ιρλανδικό πρόβλημα' χρησιμοποιείται για να 
φανερώσει ένα σύνολο αυτο-προσβλητικών στάσεων, ένα πνεύμα εξάρτησης και 
ανικανότητας λόγω ανεπάρκειας αντί της περηφάνειας από μια συγκεκριμένη, 
συνολική αυθεντικότητα. Συνεπώς, ως κάποιο βαθμό, 'κρατούνται όμηροι', στην 
καλή θέληση άλλων ανθρώπων, υποτίθεται πιο δυνατών και τυχερών από τους 
ίδιους.
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ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η πρόκληση της έκφρασης μιας μοντέρνας αίσθησης της ιρλανδικής ταυτότητας 
συνδέεται με το πώς οι άνθρωποι ορίζουν, αναπτύσσουν και διατηρούν μια 
αίσθηση κοινής συνολικής ύπαρξης.
Πρώτον, η εθνική ταυτότητα δεν βασίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά ούτε στα 
φυλετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ούτε αποκτάται μέσω της απομόνωσης. 
Εθνότητα είναι το να οργανώνεις και να δίνεις υποκειμενικό νόημα στις 
κοινωνικές πραγματικότητες. Είναι η κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών και 
των πιστεύω που αποτελούν την βάση αυτών των διακρίσεων. Έτσι, τα εθνικά 
σύνορα είναι συμβολικές κατασκευές μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης, 
ενισχυμένης από τις αντιλήψεις των διαφορών που πιστεύεται ότι χαρακτηρίζουν 
συγκεκριμένες ομάδες.
Δεύτερον, κάθε διαφοροποιήσιμο χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιείται σαν 
σύμβολο διάκρισης, οπότε τα χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας αλλάζουν 
και μπορεί να ποικίλουν από περίοδο σε περίοδο. Στην ιρλανδική περίπτωση 
όμως, η γλώσσα φαίνεται να είναι ένα επίμονο χαρακτηριστικό της ταυτότητας. 
Τρίτον, κάθε ορισμένη ταυτότητα ενυπάρχει στα πλαίσια ενός 'πολυεθνικού 
συστήματος', ενός ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου. Επιπλέον, ένα κυρίαρχο 
γκρουπ σε ένα τέτοιο σύστημα τείνει να διατηρεί την κυριαρχία του με το 
πιστεύω ότι η κουλτούρα του υπερβαίνει την 'εθνική' και είναι 'παγκόσμια' ή 
'πολιτισμένη', με λίγα λόγια, ανώτερη, υπερ-εθνική ενώ στην πραγματικότητα 
παραμένει εθνική. Οι Ιρλανδοί , για ιστορικούς και άλλους λόγους, τείνουν να 
υιοθετούν μια αντίληψη κοινωνικής και πολιτισμικής κατωτερότητας σε σχέση με 
τους Άγγλους, κάτι όμως που έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια με την 
ενδυνάμωση μιας νέας, ξεχωριστής ταυτότητας στον, με αυξανόμενη 
αυτοπεποίθηση. Νότο.
Τέταρτον, η εθνότητα είναι δυνατό να είναι αντι-εθνική, με την έννοια της 
απάρνησης της εθνότητας αλλά όχι και μη-εθνική. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι δεν 
ταυτίζονται οι ίδιοι με κάποια ομάδα, τους ταυτίζουν οι άλλοι. Η έμπνευση της 
υπερ-εθνικότητας, στην πραγματικότητα είναι συχνά απλά η προτίμηση 
αφοσίωσης σε ένα πιο κυρίαρχο εθνικά ή οικονομικά γκρουπ, βλέπε κίνημα 
παγκοσμιοποίησης σήμερα!
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ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στα τέλη του 19ου αιώνα γίνεται μια αξιοσημείωτη προσπάθεια να ανατραπεί η 
τότε κυρίαρχη ιμπεριαλιστική κατηγοριοποίηση των Ιρλανδών. Αλλά το ευρύτερο 
και βαθύτερο 'εθνικό ζήτημα' σταδιακά περιορίστηκε μονάχα στην απόκτηση της 
πολιτικής ανεξαρτησίας.
Μετά την ανεξαρτησία, η ιρλανδική ταυτότητα χαρακτηρίστηκε από ένα 
συντηρητικό, εσωστρεφές, αγροτικό στίγμα. Ακόμα επιβιώνουν κατάλοιπα των 
κυρίαρχων-υποταγμένων εθνικών ταυτοτήτων από την ιμπεριαλιστική περίοδο. 
Όπως σε άλλες πρώην αποικίες, η μακρά περίοδο κυριαρχίας άφησε στους 
Ιρλανδούς μια αίσθηση κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής κατωτερότητας. 
Η 'νέα κουλτούρα' είναι στην πραγματικότητα τόσο δυσανάλογα κυρίαρχη από τις 
μεγάλες δυνάμεις, που δεν αναπτύσσεται ένα 'παγκόσμιο χωριό' αλλά μια 
πολλαπλότητα 'περιφερειών' γύρω από τα λίγα, κυρίαρχα πολιτισμικά, παγκόσμια 
συστήματα. Έκφραση του αισθήματος κατωτερότητας των Ιρλανδών υπήρξε η 
ανικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τα εθνικά τους προβλήματα.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού και κατασκευής της εθνικής ιρλανδικής 
ταυτότητας δεν πρέπει να είναι ούτε αφομοιωτική ούτε αμυντική, ούτε 
απομονωτική ούτε μιμητική. Πρέπει να βασίζεται σε ό,τι είναι κεντρικό και 
μοναδικό στη δική τους ανθρώπινη εμπειρία : στην ανακάλυψη ξανά, της τοπικής 
ιστορίας και κληρονομιάς, στην αναγνώριση της αίσθησης του 'ανήκειν' μέσα από 
την αφοσίωση σε μια τοπική κοινότητα, στην θρησκεία, στην συμμετοχή σε 
διεθνή αθλητικά γεγονότα και στις διεθνείς αποστολές βοήθειας, στην μουσική, 
στην λογοτεχνία. Και σε όλες τις εκφάνσεις της αγγλικής γλώσσας που 
χρησιμοποιούν.
Ακόμα και στη σημερινή παρακμιακή κατάστασή της, η ιρλανδική γλώσσα 
προσφέρει ένα αυθεντικό, δυναμικό σύνδεσμο με το παρελθόν και τη 
δυνατότητα μιας λυτρωτικής, αυτο-απελευθερωτικής συμμετοχής στο σύγχρονο 
κόσμο. Οι Ιρλανδοί, αν και δεν την χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα, την 
έχουν σε υψηλή εκτίμηση σαν την συμβολική έκφραση της πολιτισμικής τους 
ιδιαιτερότητας. Έτσι όμως στερούν από τη γλώσσα το πλήρες δυναμικό της σαν
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την πιθανή βάση για την εθνική ταυτότητα. Γιατί η γλώσσα προσφέρει και ένα 
τρόπο σκέψης, ένα μέσο πρόσβασης στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

'Οταν κανείς επισκέφτεται την Ιρλανδία, παρατηρεί πως από τη στιγμή που 
περνάει τα σύνορα από το Βορρά προς το Νότο-τα οποία χωρίς την αστυνομία 
ούτε θα τα πρόσεχε κάποιος-όλα είναι γραμμένα δίγλωσσα, παραδείγματος χάριν 
οι πινακίδες.
Μία όμως πραγματικά δίγλωσση Ιρλανδία δεν θα ένιωθε άβολα εντός της 
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Η πλειοψηφία των μελών έχουν τουλάχιστον μια 
αυτόχθονη γλωσσική μειονότητα στην περιοχή τους-με εξαίρεση την Πορτογαλία. 
Παρ'ότι όχι επίσημη γλώσσα της Ένωσης, τα Ιρλανδικά είναι γλώσσα 'Συνθηκών'. 
Είναι επίσης γλώσσα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και συμπεριλαμβάνεται στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα LINGUA της Κοινότητας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει πολιτικές υπέρ των περιφερειακών και 
μειονοτικών γλωσσών και η οικονομική υποστήριξη για αυτές τις γλώσσες 
συμπεριλαμβάνεται στον κοινό προϋπολογισμό. Ο αντιπροσωπευτικός, μάλιστα 
οργανισμός, το European Bureau for Lesser Used Languages, έχει τα κεντρικά 
του γραφεία στο Δουβλίνο. Έτσι, στο γλωσσικό και πολιτισμικό μωσαϊκό της 
Ευρώπης σήμερα, μια Ιρλανδία χωρίς Ιρλανδικά θα βίωνε μια πολιτισμική και 
γλωσσική στέρηση ξένη προς στην ιστορία της.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

’ Εχουν περάσει μόνο τρεις γενιές από την επίτευξη του Ανεξάρτητου Ιρλανδικού 
Κράτους. Μέχρι τώρα, το γεγονός αυτό δεν έλυσε τα προβλήματα της κοινωνικής 
ανισότητας, της πολιτισμικής πτώχευσης. Υπάρχουν ξεκάθαροι οικονομικοί, 
δομικοί και κυρίως θεσμικοί λόγοι για τα προβλήματα αυτά αλλά βαθύτερα 
βρίσκεται η πίστη των Ιρλανδών πως δεν ορίζουν οι ίδιοι την τύχη και το μέλλον 
τους. Το εκπαιδευτικό σύστημα και τα ΜΜΕ τείνουν να ενισχύουν την αίσθηση 
της περιθωριοποίησης στα πλαίσια του αγγλόφωνου κόσμου.
Το πιο σημαντικό είναι να αρχίσει η συζήτηση μεταξύ των Ιρλανδών για το ποιοι 
είναι, ποιοι θέλουν να είναι και ποιοι μπορούν να γίνουν.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Το ερώτημα της ταυτότητας γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο σήμερα με την Ιρλανδία 
να είναι μέλος της Ε.Ε από το 1973, (τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα), και τα 
θεμελιώδη ζητήματα που έθεσε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1991, μέχρι τις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις, όπως την συμμετοχή της Ιρλανδίας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση, από την 1η Ιανουάριου του 1999.
Οι Ιρλανδοί έχουν δύο επιλογές καθώς η παλιά ταυτότητα της απομόνωσης, του 
παραδοσιακού ανεξάρτητου έθνους-κράτους σαν το μοντέλο για τις διεθνείς 
σχέσεις και για την εσωτερική πολιτική τάξη, απέτυχε. Τώρα έχουν να διαλέξουν 
ανάμεσα στο να ορίσουν τους εαυτούς τους σαν ένα υπο-κράτος υπό ένα υπερ- 
κράτος, μία δηλαδή εξαρτημένη, περιφερειακή οικονομική περιοχή που 
ομογενοποιείται στα πλαίσια μιας 'παγκόσμιας' Ευρωκουλτούρας.
Η άλλη επιλογή είναι να συμμετάσχει στην δημιουργία μιας Ευρώπης, πολιτικά και 
πολιτισμικά αποκεντρωμένης,σε μία κοινότητα αυτο-οριζόμενων, ίσων περιοχών 
που παράλληλα διατηρούν την ποικιλία της Ευρωπαϊκής κουλτούρας.
Εδώ όμως τίθονται σοβαρά ερωτηματικά, όπως το ποιοι είναι οι Ιρλανδοί που 
υποτίθεται ότι μοιράζονται ένα κοινό μέλλον; Η ιδέα του Ιρλανδού και της 
Ιρλανδίας δεν συνδέεται απαραίτητα με την ιδέα του ιρλανδικού έθνους-κράτους 
αλλά δεν είναι ξεκάθαρη και μια αντι-πρόταση ( Kearny ). Το να είναι κάποιος 
Ιρλανδός θα γίνει απλά μια περιφερειακή ταυτότητα ή η βάση για μια κοινή 
δράση συνδεδεμένη πάντα με τις τοπικές κοινότητες;
Οι προκλήσεις για το μέλλον της Ιρλανδικής εθνικής ταυτότητας εντείνονται από 
τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, τις σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες 
άρχισαν να γίνονται πιο φανερές μετά το 1992, ιδίως μετά την Anglo-Irish 
Agreement.
Μέχρι το 1979 περίπου, η ιδέα του 'ιρλανδικού έθνους' ήταν δύσκολο να 
υπερασπισθεί ή να διατηρηθεί εξαιτίας της έλλειψης αυτοπεποίθησης, αυτο
εκτίμησης και θετικότητας που χαρακτήριζε αυτήν την σε μεγάλο βαθμό 
ακαθόριστη ταυτότητα. Οι τότε οικονομικές αποτυχίες, η αδυναμία να βρεθεί 
λύση για τη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία, η ανικανότητα για τη δημιουργία 
μιας πιο δίκαιης κοινωνίας και η σκλήρυνση των πιστεύω και των στόχων που 
αποτελούσαν την βάση ίδρυσης του κράτους, ήταν όλα μέρη του προβλήματος. 
Στον δημόσιο τομέα η χρήση της Ιρλανδικής γλώσσας και η σημασία της στην 
συλλογική ταυτότητα, περιθωριοποιήθηκε, ξεκινώντας από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’70. Είναι σαν η οικονομική ανάπτυξη να αντικατέστησε την 
πολιτισμική ή-χειρότερα- η δεύτερη να έγινε πιο ασήμαντη από την πρώτη. 
Κεντρική ιδέα είναι πως η αίσθηση της εθνικής ταυτότητας δημιουργείται μέσα 
από την αλληλεπίδραση και την επαφή με άλλες εθνικές ομάδες. Ιστορικά, η 
ιρλανδική εμπειρία της επαφής αυτής, παρήγαγε την αίσθηση της κατωτερότητας 
σε σύγκριση με ομάδες που είχαν περισσότερη εξουσία και επέβαλαν, συνεπώς, 
τον τρόπο ζωής τους. Με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις προσπάθειας
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επαναδημιουργίας της ιρλανδικής ταυτότητας47, οι ιρλανδικές elite εξακολουθούν 
να προτιμούν να ταυτίζονται με πιο ισχυρά, κυρίαρχα εθνικά γκρουπ, ( βλέπε 
Αγγλία ), να μιμούνται και να υιοθετούν τον δικό τους τρόπο ζωής κι αντίληψης - 
παραμένοντας όμως πάντοτε κατώτεροι ή στην καλύτερη περίπτωση, ξένοι- ή 
προσπαθώντας να μειώσουν τη σημασία της εθνικής διαφοροποίησης στο 
σύγχρονο κόσμο.
Πολλοί όμως υποστηρίζουν πως η εθνική ταυτότητα ή εθνικότητα, θα 
εξακολουθήσει να είναι αδιάσπαστο στοιχείο της πραγματικότητας ενώ η 
ιρλανδική γλώσσα, θα προσέφερε την εναλλακτική, οι Ιρλανδοί να τοποθετήσουν 
τον εαυτό τους στο κέντρο του κόσμου τους και να τη χρησιμοποιούν ως πιο 
αποτελεσματικό μέσο έκφρασής τους προς τον υπόλοιπο κόσμο, αντί μόνο των 
Αγγλικών.
Η ταυτότητα-εθνική ή πολιτισμική-δεν είναι κάτι δεδομένο και παραδοσιακό όπως 
πιστεύει η πλειοψηφία αλλά μια πολιτισμική και πολιτική κατασκευή, που 
επηρεάζεται από την εκάστοτε ιστορική εμπειρία και άρα δύναται να αλλάζει από 
καιρό σε καιρό.
Έτσι η ιρλανδική ταυτότητα δεν είναι κάτι το δεδομένο, μη αναστρέψιμο αλλά 
μια αμφίδρομη διαδικασία υπό την επιρροή και τον έλεγχο του ιρλανδικού λαού, 
γεγονός κατά βάσιν αισιόδοξο για το μέλλον.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τον όρο της εθνότητας ή εθνικής 
ταυτότητας. Ανάλογα με τον ποιον αποδέχεται κανείς, προσπαθεί να καθορίσει 
εαν η ιρλανδική ταυτότητα είναι ενιαία ή όχι.
Σύμφωνα με τον Geertz είναι ένα δεδομένο 'φυσικό', σχεδόν γενετικό που ενώνει 
τους ανθρώπους ή τους διακρίνει από τους άλλους, είναι δηλαδή ανάλογη προς 
την τάξη ή το φύλο.
Ο Bath υποστηρίζει πως οι εθνικές ομάδες συνειδητά θέτουν τα όρια και ορίζουν 
μια κοινωνική ομάδα με όρους επικοινωνίας και επιλεγμένα πολιτισμικά στοιχεία. 
Έτσι αναγνωρίζονται-από τον εαυτό τους και τους άλλους-ως διακριτή κοινωνική 
ομάδα. Η εθνική ταυτότητα περιλαμβάνει όλες τις άλλες ταυτότητες όπως το 
φύλο, την κοινωνική τάξη, το επάγγελμα, την τοπικότητα.
Η εθνική ταυτότητα δεν παράγεται μέσα από την απομόνωση αλλά αντίθετα μέσα 
από την επαφή και την πολιτισμική ανταλλαγή με τους άλλους γιατί έτσι 
ενδυναμώνεται το στοιχείο της διάκρισης, αντίληψη που θα μπορούσε να μειώσει 
τις τυχόν ρατσιστικές τάσεις και τον φόβο για την παγκοσμιοποίηση. Τα 
χαρακτηριστικά που επιλέγονται να την απαρτίσουν είναι ζήτημα ιστορικών 
σχέσεων-για παράδειγμα, η γλώσσα ή προφορά, η θρησκεία, ο τόπος καταγωγής, 
τα φυσικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα του δέρματος.

47 Gaelic League Movement, τέλη του 19ου αιώνα
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Εδώ όμως τίθεται το ερώτημα κατά πόσον συνδέεται η εξουσία με την εθνική 
ταυτότητα καθώς διαπιστώνεται η ταύτισή της με τα όρια του έθνους-κράτους. 
Πρέπει να δεχτούμε πως είναι ανεξάρτητα, γιατί εθνική ταυτότητα δεν έχουν 
μονάχα οι κυρίαρχες ομάδες, παρ'όλ'αυτά η εξουσία ασκεί καθοριστική επιρροή 
κυρίως στη μορφή που μπορεί να πάρει η ταυτότητα.
Οι Βορειο-ιρλανδοί Προτεστάντες εργάτες ανακαλύπτουν την Ίρλανδικότητά' 
τους σε ένα αγγλικό περιβάλλον εργασίας όπως οι 'μεσαίας τάξης' Προτεστάντες 
στην Οξφόρδη ή στα αγγλικά, δημόσια σχολεία. Η ιρλανδική ταυτότητα 
σχηματίστηκε σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον ( Ουαλλοί, Σκωτσέζοι, Άγγλοι ). Σε 
συνδιασμό με την ιστορική εμπειρία της κατάκτησης, αποικιοποίησης, τις 
εσκεμμένες κρατικές εκπαιδευτικές και πολιτισμικές πολιτικές, την οικονομική 
κυριαρχία καθώς και την κυριαρχία από τα Μ ΜΕ, σήμαναν την αποδοχή από τους 
Ιρλανδούς μιας κατώτερης κοινωνικής και πολιτισμικής θέσης. Όχι τόσο όσον 
αφορά στην ιδεολογία αλλά στα αισθήματα και τις συμπεριφορές. Ενώ αντίθετα 
οι Άγγλοι έγιναν αποδεκτοί ως το κυρίαρχο, γεμάτο prestige, γκρουπ.
Ο ορισμός του Bath αποφεύγει να ταυτίσει την ταυτότητα με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Έτσι η θρησκεία μπορεί να είναι η πιο οικεία πηγή διάκρισης 
στην Βόρεια Ιρλανδία σήμερα αλλά αυτό δεν ίσχυε πάντοτε: η γλώσσα, η 
υποτιθέμενη φυλή, η περιοχή, χρησίμεψαν στο παρελθόν ως σύμβολα 
ταυτότητας. Η έννοια Ιρλανδός' δεν υπήρξε παρά στις αρχές του 19ου αιώνα με 
τη μοντέρνα, 'εθνικιστική' της έννοια.
Τα εθνικά γκρουπ ορίζονται από το ότι υπάρχει εντός τους μεγαλύτερη 
επικοινωνία και διαδικασίες ανταλλαγής από ότι με 'τους εκτός'. Η εθνική 
ταυτότητα διαφέρει από την κρατική ταυτότητα ενώ ο υποβιβασμός της 
αίσθησης της εθνικής ταυτότητας προκαλεί την ανάπτυξη εθνικιστικών τάσεων, 
ως αντίδραση στο αίσθημα της αυξανόμενης απειλής και ανασφάλειας.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Μέσα από την αγγλική κατάκτηση της Ιρλανδίας, ξεκινώντας τον 17ο αιώνα, 
καθιερώθηκε ένα σύστημα ιεράρχησης των πολιτισμών που με το χρόνο 
ενισχύθηκε από θεσμικούς μηχανισμούς όπως τα σχολεία, τα ΜΜΕ, την ελεύθερη 
αγορά. Σαν αντίδραση προς τον ιμπεριαλισμό του 19ου αιώνα, ορισμένες ομάδες 
στην Ιρλανδία επιχείρησαν να ξαναδημιουργήσουν μια εθνική ταυτότητα που θα 
προσέδιδε αξιοπρέπεια και κοινωνικό status στους Ιρλανδούς. Ο εθνικισμός 
στράφηκε στην δημιουργία του κράτους παραμελώντας έτσι την πολυπλοκότητα 
και την βαθύτερη διάσταση του ζητήματος και βλάπτοντας την ταυτότητα 
μακροπρόθεσμα. Παράλληλα τον 19ο αιώνα η ταυτότητα επιχειρήθηκε να 
στηριχθεί στο παρελθόν48 ενώ τα Ιρλανδικά ήταν ακόμα ζωντανή γλώσσα.

48 Gaelic Society of Dublin, 1806; Iberno-Celtic Society, 1818; Irish Archaelogical 
Society, 1840
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Όποιος προσεγγίζει το θέμα του ιρλανδικού εθνικισμού πρέπει να έχει κατά νου 
ότι αυτός σχηματίστηκε έχοντας απέναντι τον αγγλικό εθνικισμό, γιατί πώς 
αλλιώς να χαρακτηριστεί η αντίληψη της δήθεν ανωτερότητας ενός λαού έναντι 
των Ιρλανδών για τους οποίους επικρατούσε το στερεότυπο της βαρβαρότητας, 
αφέλειας, ανικανότητας αuτoδιαχείpισηg Με την δικαιολογία αυτή αρνούνταν οι 
Άγγλοι να παραχωρήσουν την αυτοδιαχείριση, όπως ακριβώς σήμερα αρνούνται 
να παραδώσουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
Έτσι οι Άγγλοι είχαν τον Common Law, οι Ιρλανδοί τον Brehon Law. Οι Άγγλοι 
το ποδόσφαιρο (soccer), οι Ιρλανδοί το Gaelic football. Οι Άγγλοι τα Roman 
scripts, οι Ιρλανδοί τα γαελικά γραπτά. Οι Άγγλοι φορούσαν παντελόνια, οι 
Ιρλανδοί κιλτς. Προς το τέλος του 19ου αιώνα η πλειοψηφία των Ιρλανδών είχε 
αποδεχτεί, σύμφωνα με τον Hyde, τον πολιτικό εθνικισμό και ανέμεναν το Home 
Rule στο κοντινό μέλλον. Η Gaelic League ήταν ένα από τα κινήματα που 
θέλησαν να δώσουν ένα πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό περιεχόμενο στην νέα 
κοινωνία που αναδυόταν.
Άλλο κίνημα ήταν το 'αγροτικό', αυτό που επιδίωκε να αποκαταστήσει το 
σεβασμό στην αγροτική Ιρλανδία και να ανανεώσει την επαρχία. To Sinn Fein 
επικεντρώθηκε τα πρώτα χρόνια στην ανεξαρτησία, τον εκμοντερνισμό και την 
εκβιομηχάνιση της οικονομίας. Απέρριψαν το Home Rule και τις μεθόδους των 
constitutionalists. Η ιρλανδική εθνική ταυτότητα είχε διαβρωθεί ανά τους αιώνες 
της βρετανικής κατοχής. Η περηφάνεια του να είσαι Ιρλανδός ήταν μια 
πραγματικότητα αλλά η πολιτισμική βάση για αυτήν την περηφάνεια ήταν κάτι 
για το οποίο οι περισσότεροι Ιρλανδοί ντρέπονταν.
Η κατασκευασμένη ιρλανδική ταυτότητα -όπως σε όλα τα έθνη- έκανε την 
γλώσσα και την γαελική κληρονομιά τα κυρίαρχα σύμβολα της εθνικής διάκρισης. 
Παράλληλα, η θρησκεία παρέμεινε κυρίαρχο σύμβολο μέχρι σήμερα σε 
ανταγωνισμό με την γλώσσα. Όμως η γλώσσα είχε το πλεονέκτημα ότι μπορούσε 
να παράσχει μια ενοτική ταυτότητα ( Hyde ), να χρησιμοποιηθεί για την έκφραση 
και ενίσχυση των διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμικών παραδόσεων σε 
ολόκληρο το νησί. Δυστυχώς, επικράτησε η θρησκεία, η οποία και είχε ξεκάθαρα 
καταλυτική, διχαστική επιρροή. Στην Ιρλανδία τότε ήταν δυνατό να διαλέξει 
κάποιος την γλώσσα του αλλά όχι την θρησκεία του. Σήμερα μπορεί κάποιος να 
επιλέξει να είναι δίγλωσσος αν θέλει να ενσωματωθεί καλύτερα στην ιρλανδική 
κοινωνία και το ίδιο, αλλά πολύ πιο δύσκολα, ισχύει στη Βόρεια Ιρλανδία.
Το αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει η επιλογή, όσο δύσκολη κι αν είναι αυτή, ενώ 
εξακολουθεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει κάποιος την θρησκεία του. 
Πλέον όμως, οι διαφορές και το μίσος είναι τόσο βαθιά ριζωμένα που πολλοί 
κάτοικοι της Republic δεν θεωρούν τους Βορειο-Ιρλανδούς ως Ιρλανδούς αλλά 
Βρετανούς και άρα έχουν ξεχωριστή ταυτότητα πια, με πολύ λίγες πιθανότητες 
προσέγγισης ή ένωσης υπό μια κοινή ιρλανδική ταυτότητα. Το βασικότερο, λείπει 
η θέληση. Το να διαλέξεις να είσαι Ιρλανδός σημαίνει να κάνεις μια συνειδητή 
δέσμευση στο ιρλανδικό έθνος.
Βασικό στον ιρλανδικό εθνικισμό είναι πως-εκτός από την ταύτιση της εθνικής 
πάλης με τον Ρωμαιοκαθολικισμό-οι Προτεστάντες γίνονται δεκτοί σαν Ιρλανδοί
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πιο εύκολα μόνο αν μιλούν Ιρλανδικά. Είναι ένας ξεκάθαρος τρόπος να 
τοποθετούν την κουλτούρα και την έμπνευση των Ιρλανδών στο κέντρο κι όχι 
στην περιφέρεια.
Η τελική αποτυχία της γλώσσας μέσα από την εκπαίδευση, να λειτουργήσει 
ουσιαστικά ως ενωτικό μέσο για μια ενιαία ταυτότητα και η καθαρή, περιορισμένη 
ταύτιση της εθνικής ταυτότητας με το Έθνος-Κράτος το Free Independent 
State, είναι ενδεικτική της ανικανότητας των Ιρλανδών να εκμεταλλευτούν το 
δυναμικό τους, κάτι που επίσης θυμίζει Ελλάδα.
Με το Sinn Fein μετά το 1917, το εθνικό ζήτημα ορίστηκε μονάχα σαν η πολιτική 
ανεξαρτησία από την Βρετανία με τις εκλογές του 1918. Το κίνημα του πολιτικού 
εθνικισμού συνέπεσε-γεγονός πολύ ενδιαφέρον-με ένα αυξανόμενο κενό στον 
οικονομικό και πολιτισμικό εθνικισμό! Μετά την ανεξαρτησία ο σχηματισμός της 
ιρλανδικής ταυτότητας πέρασε από τα χέρια των αστικών elite σε αυτά μιας 
συντηρητικής αγροτικής πρωτοκαθεδρίας. Η τοποθέτηση της επαρχιακής 
Ιρλανδίας στο κέντρο της ιρλανδικής ταυτότητας, όχι για την γαελική κουλτούρα 
αλλά για τις υποτιθέμενες 'παραδοσιακές' της αξίες, υπονόμευσε το πραγματικό 
κοινωνικό δυναμικό.

Η ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

Στην Ιρλανδία σήμερα, η προφορά, ο τρόπος ομιλίας, η γλώσσα, παραμένουν 
πολύ σημαντικά. Η ταύτιση και η άμεση κρίση για τον ομιλητή με ορισμένα 
χαρακτηριστικά, είναι γεγονός, με άλλα λόγια είναι υπαρκτή μια ιδιότυπη 
προκατάληψη μέσω της γλώσσας, η οποία επιφορτίζεται και με ποικίλα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, απομεινάρια του τρόπου λειτουργίας των παλαιότερων elite.
Οι Ιρλανδοί από την προφορά του ομιλητή τον κατατάσσουν σαν Βορειο-Ιρλανδό 
ή όχι, και άρα-δυστυχώς πολλές φορές-σαν Βρετανό ή Ιρλανδό, ξένο ή μη, 
Προτεστάντη ή Καθολικό. Δεν είναι απόλυτα συνακόλουθα αυτά μεταξύ τους 
αλλά υπάρχει σαφώς μια αυξημένη πιθανότητα κάποιος με 'βόρεια προφορά' να 
είναι Προτεστάντης ή να θεωρεί τον εαυτό του Βρετανό, γεγονός που κάνει τους 
Ιρλανδούς να αντιδρούν -έστω και υποσυνείδητα-καχύποπτα.
Οι Ιρλανδοί Καθολικοί θεωρούν πως έχουν υποστεί στο παρελθόν πολλές αδικίες 
και καταπίεση. Έχουν ταυτίσει τους εαυτούς τους, το έθνος, με την πρόσφατη 
επιτυχία του Free State, την οικονομική ευφορία που έρχεται ίσως για πρώτη 
φορά να δώσει αισιοδοξία για το μέλλον, να σβήσει τα χρόνια της ανέχειας και 
της φτώχειας να καταστήσει τους Ιρλανδούς μέσω της Ε.Ε, μέσω της 
προσφοράς ( βλέπε συμμετοχή στις αποστολές διεθνούς βοήθειας ) ισότιμους, 
πρώτα στους ίδιους και κατά συνέπεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα, οι τρεις 
κύριοι άξονες της ταυτότητας των Ιρλανδών σήμερα είναι η πορεία κι επιτυχία 
του Free State, η οικονομική ανάπτυξη και η συμμετοχή στην Ε.Ε. Όλα αυτά
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όμως είναι αρκετά πρόσφατα και θα χρειαστεί καιρός να αφομοιωθούν και να 
ενσωματωθούν απόλυτα στη νέα ταυτότητα των Ιρλανδών. Μια ταυτότητα 
σημαδεμένη από βαθιές αντιφάσεις, πολυπλοκότητα, σύγκρουση λογικής και 
συναισθημάτων, αναζήτηση αλλά κι εφησυχασμό μέσα από την αυτολύπηση και 
την -πολλές φορές απλουστευτική και εύκολη-επίρριψη ευθυνών για όλα τα 
δεινά της Ιρλανδίας στους Άγγλους. Φαίνεται πως ίσως για πρώτη φορά αυτός ο 
λαός τολμάει να πιστέψει στον εαυτό του, να πιστέψει πως ορίζει ο ίδιος την τύχη 
του, να κάνει επιλογές για το μέλλον του που δεν μοιάζει πια τόσο αβέβαιο ή 
σκοτεινό.
Πέραν του ομολογουμένου οικονομικού θαύματος του 'Celtic Tiger' των 
τελευταίων 10 χρόνων. Βασιζόμενη σε αυτό, τολμά να χτίσει σε οκτώ περίπου 
δεκαετίες μια ταυτότητα πιο σίγουρη για τον εαυτό της, πιο σταθερή, πιο 
συγκροτημένη.
Η ενότητα όμως και η σταθερότητα αυτή, δεν είναι τόσο βαθιά ή σίγουρη ακόμα 

ώστε να αντέξει το μεγάλο ρίσκο να περικλείει την διαφορετικότητα ή μια 
διαρκώς εν δυνάμει πηγή σύγκρουσης κι αποσταθεροποίησης, δηλαδή την Βόρεια 
Ιρλανδία. Η περηφάνεια και απολυτότητα της ξεκάθαρης, ενιαίας ταυτότητας των 
πολιτών της Ιρλανδικής Δημοκρατίας ήταν exclusive και αυτό που τα πρώτα 
χρόνια ήταν το τίμημα που πλήρωσε, δηλαδή η θυσία, η απώλεια μέρους του 
εαυτού της τώρα ίσως φαίνεται ως η καλύτερη επιλογή-εκ του αποτελέσματος. 
Είναι κατανοητό να μην υπάρχει προθυμία ανάμεσα στους πολίτες να ρισκάρουν 
την καθημερινότητά τους- μία καλύτερη καθημερινότητα- για κάτι πιο 
αφηρημένο όπως η 'ταυτότητα', το 'έθνος', πολύ περισσότερο όταν αυτές οι 
έννοιες δεν είναι ξεκάθαρες όσον αφορά στη Βόρεια Ιρλανδία.
Σήμερα για πρώτη φορά η Ιρλανδία δέχεται μετανάστες, αντί να τους παράγει, 
και νιώθει αρκετά δυνατή ώστε να προσφέρει. Το 'οικονομικό θαύμα' της49 
αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη και η Ιρλανδία μοιάζει ελκυστική ιδίως για 
επενδύσεις. Δε νιώθει την ανάγκη ούτε πρέπει να ορίζει την ταυτότητά της με 
αρνητικούς όρους, δηλαδή πάντα σε αντιπαράθεση με τη Βρετανία. Έχει τη 
μοναδική ευκαιρία να αυτο-προσδιοριστεί θετικά, δημιουργικά.
Η Βόρεια Ιρλανδία όμως είναι μια διαφορετική υπόθεση. Η ταυτότητα της 
Republic είναι αυτή που είναι εξαιτίας και της επιλογής που έκανε σε σχέση με τη 
Βόρεια Ιρλανδία, να μην την συμπεριλάβει. Με αυτόν τον ιδιότυπο αρνητικό 
τρόπο, η ταυτότητά της συμπεριλαμβάνει και την ταυτότητα της Βόρειας 
Ιρλανδίας ή έστω, είναι συνυφασμένες στα πλαίσια της αναζήτησης και του 
προβληματισμού προς μια νέα ταυτότητα. Φαίνεται όμως πως σήμερα, η 
πολιτισμική ταυτότητα είναι λιγότερο σημαντική σε σχέση με την οικονομική, η 
οποία καθίσταται σχεδόν εθνική!

49 το 'θαύμα' θα ήταν βέβαια δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς τις ΗΠΑ και για πολλούς 
Ιρλανδούς σήμερα η σχέση με τις ΗΠΑ είναι 'υπερβολικά στενή'
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To BBC Radio 4 δέχεται συχνά παράπονα για στελέχη σε υψηλές ή εμφανείς 
θέσεις-όπως παρουσιαστές-με 'περιφερειακές προφορές'. Στην ιρλανδική 
περίπτωση, οι αποτυχίες του State να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας 
μέχρι τη δεκαετία του 1970-φτώχεια, ανεργία, μετανάστευση-και να 
συμπεριλάβει 'όλα τα παιδιά του εξίσου', προβλημάτιζε όσον αφορά στη σχέση 
των πολιτικών θεσμών με το έθνος το οποίο υποτίθεται πως όριζαν. Επιπλέον, 
μια αίσθηση εθνικής ταυτότητας που ορίστηκε καθαρά από την υποταγή 
στους κρατικούς θεσμούς, μοιάζει πιο πιθανό να οδηγήσει σε μια νέα κρίση 
ταυτότητας, παρά σε μια γαλήνια αποδοχή του ποιοι είναι οι Ιρλανδοί. 'Δεν 
είναι η αίσθηση της ταυτότητας που στηρίζει το κράτος, προς το παρόν, αλλά 
το Κράτος που στηρίζει την αίσθηση της ταυτότητας' ( de Paor).
Ιδίως σήμερα που η Ε.Ε και η παγκοσμιοποίηση θέτουν την ιδέα του 'έθνους- 
κράτους' υπό αμφισβήτηση για την καταλληλότητά του ως την προτιμότερη 
πολιτική μονάδα της ανθρώπινης ανάπτυξης, μια ταυτότητα που βασίζεται στο 
Κράτος δεν μπορεί να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια για ένα επιθυμητό 
μέλλον.
Μια ακέραιη εθνική ταυτότητα βασίζεται κυρίως σε δύο πράγματα : στην 
αίσθηση της συμμετοχής σε ένα κοινό σύνολο που έχει αντέξει στον χρόνο, 
και στην αλληλεπίδραση με άλλες ομάδες με τους όρους της αναγνώρισης της 
διαφορετικότητας όλων και της ισότιμης εκτίμησής τους.
Εαν αποδεχτούμε τον ορισμό του Bath για την ταυτότητα ή ακόμα και την 
ταύτιση του έθνους με-το κράτος, οι Ιρλανδοί στην Republic έχουν ξεχωριστή 
ταυτότητα από τους Ιρλανδούς της Βορείου Ιρλανδίας. Επιλέχτηκε στην 
διάρκεια των χρόνων να δώσουν έμφαση στις διαφορές τους, στα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά τους. Αλλά ο κυριότερος λόγος για την ύπαρξη διαφορετικών 
ταυτοτήτων είναι η θέληση και η επιλογή κάποιου για το πού ανήκει, επιλογή 
όντως πιο δημοκρατική, πιο ελεύθερη. Γιατί πώς μπορούμε να θεωρούμε τους 
Βορειο-ιρλανδούς που θεωρούν τους εαυτούς τους Βρετανούς, ως Ιρλανδούς 
παρά την θέλησή τους; Και αντίστοιχα, τους Βορειο-ιρλανδούς που νιώθουν 
και θέλουν να είναι Ιρλανδοί, ως Βρετανούς παρά την θέλησή τους;
CStarting...choice', Tovey Hilary; Hannan Damian; Abramson Hal, 1989: 1-37) 
Όποιον ορισμό κι αν αποδεχτούμε, για να προσεγγιστεί όσο πιο ολοκληρωμένα 
γίνεται η ταυτότητα, πρέπει να εξεταστεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της, ο 
οποίος γίνεται φανερός από τα συστατικά της στοιχεία : εκτός από την 
γλώσσα, την θρησκεία και την γεωγραφική θέση,, το στίγμα τους δίνουν και ο 
νομικός χαρακτήρας του κράτους, η ηθική, το ποσοστό συγκεντρωτισμού που 
επικρατεί και τα χαρακτηριστικά της κοινότητας. Ακόμα, η οικονομία, οι 
διεθνείς σχέσεις, ο πολιτισμός, η πολιτική και φυσικά, τα νέα χαρακτηριστικά 
που αναδύονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το 1960, οι Ιρλανδοί δικηγόροι άρχισαν να συνειδητοποιούν για πρώτη φορά 
ότι το Bunreacht nahEireann50 ήταν και νομικό ντοκουμέντο. Τα επόμενα 
20 χρόνια συνειδητοποίησαν πως έχουν το δικό τους νομικό σύστημα και οι 
αγγλικές λύσεις δεν είναι αναπόφευκτες. Το βρετανικό σύστημα διαφέρει γιατί 
βασίζεται στο Κοινοβούλιο ενώ το ιρλανδικό στα δικαστήρια που έχουν ενεργό 
επιβλέποντα ρόλο.
Σε αντίθεση με το βρετανικό σύστημα, στο ιρλανδικό Σύνταγμα, στα Άρθρα 
40-44, παρατίθεται μία λίστα με ατομικά δικαιώματα τα οποία είναι 
αναφαίρετα από την κυβέρνηση ή οποιαδήποτε νομοθεσία. Δικαιώματα όπως 
η ίση αντιμετώπιση, η προσωπική ελευθερία, η ελευθερία έκφρασης, η 
ιδιωτική περιουσία.
Αντί να καταφύγουν στη συνήθη πηγή, τη Μεγάλη Βρετανία, οι Ιρλανδοί 
δικηγόροι άρχισαν να καταφεύγουν στο νομικό σύστημα των Η.Π.Α. Το 
αμερικανικό Σύνταγμα υπήρξε το μοντέλο για το ιρλανδικό Σύνταγμα. Όπως 
και το τελευταίο, είναι γραπτό κείμενο, στην αγγλική γλώσσα. Αυτή η 
'στροφή' επιβοηθήθηκε από την είσοδο της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα. Η επίδραση αυτού του γεγονότος στο εμπόριο, την 
διαφήμιση και τον Οικονομικό Νόμο, ήταν τεράστια.
Τα νομικά συστήματα με τα οποία ήρθε σε επαφή η Ιρλανδία με τη 
συμμετοχή της στην Κοινή Αγορά είχαν ιστορικές, πολιτισμικές και 
θρησκευτικές ομοιότητες μαζί της. Αυτές οι επιρροές επιβεβαίωσαν την 
χρησιμότητα της απομάκρυνσης από την παραδοσιακή, μονολιθική, αγγλική 
επιρροή και ενίσχυσε την αίσθηση της αυτοπεποίθησης και της αυτάρκειας. Οι 
Ιρλανδοί ήταν διαφορετικοί, με ξεχωριστή ατομικότητα και ήταν καιρός να 
ξεφύγουν από την αποικιακή σκιά και να ακολουθήσουν τον δικό τους 
πεπρωμένο.
Οι ραγδαίες κοινωνικές,, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές στην Ιρλανδία 
την δεκαετία του 1960 επέφεραν και μία σημαντική αλλαγή αξιών. Ήταν 
επίσης μάρτυρας της ανάδυσης γκρουπ και lobbies που ήταν πιο διεκδικητικά

50 The Irish Constitution
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σε σχέση με τα δικαιώματα τους. Οι αλλαγές επιταχύνθηκαν στην δεκαετία 
του 1970 εξαιτίας της εισόδου στην ΕΟΚ, την πετρελαϊκή κρίση. Πρώτον, 
αναπτύχθηκε ο φεμινισμός και δεύτερον, η πολιτική αστάθεια στη Βόρεια 
Ιρλανδία επηρέασε το νομικό σύστημα του Νότου. Τα δικαστήρια στην 
Ιρλανδία αναγνώρισαν το συνταγματικό δικαίωμα της μητέρας στην κηδεμονία 
και φροντίδα του 'μη-νόμιμου' παιδιού της, το δικαίωμα των γυναικών στην, 
ανεξάρτητη από του συζύγου, φορολόγηση και στη προστασία από την 
σεξουαλική παρενόχληση.
Από το 1968, η πολιτική αναστάτωση στον Βορρά είχε σημαντικό αντίκτυπο 
στο Νότο : στο νομικό σύστημα, υπήρξε μία τεράστια 'μεταφορά' πηγών και 
απασχόλησης σε ' περιοχές' που σχετίζονταν με την κρατική ασφάλεια. Η 
Κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει Συνέδρια όπως το Sunningdale, την 
διασυνοριακή ασφάλεια, την εγκαθίδρυση και διατήρηση των Special Supreme 
Courts, τις πολιτικές απαγωγές, καταδιώξεις, απεργίες πείνας, εξεγέρσεις 
φυλακών.
"I am in no way condoning many of the senseless atrocities that have been 
committed in the name of various political philosophies since the recent 
troubles began. But there is another danger and that is the danger that 
genuine and sincere critics of Governmental actions are silenced in this 
atmosphere of fear of being tar-daubed as 'fellow travellers'51. A very subtle 
censorship exists: to express an adverse opinion of the actions of the 
institutions of the State52 in the present circumstance one runs the risk of 
being branded as supporting illegal activities. Individual rights and external 
influences are evident... The combination of these outside influences- 
increasingly encouraging us to be self-reliant- and our own increasing self- 
confidence indicate that we have much to be proud of in our legal system". 
(Bryan M.E. McMahon, 1985, σελ: 34-45)

(Bryan M.E. McMahon, A sense of legal identity in the Irish Legal System, 
1985)

Η ΗΘΙΚΗ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΟΥ

Ποια είναι η 'ιρλανδική αίσθηση ηθικής' η οποία κυριάρχησε τον τελευταίο 
αιώνα;
Μία κατανόηση της ηθικής ενισχύθηκε από την οικογένεια, τα σχολεία, την 
κυβέρνηση. Το περιεχόμενο αυτής της ηθικής καθορίστηκε από το συντριπτικό 
ποσοστό του καθολικού πληθυσμού.
Η ηθική αυτή στενόμυαλα περιορίστηκε σε θέματα όπως η αντισύλληψη, το 
διαζύγιο, η έκτρωση, η ομοφυλοφιλικότητα και η στείρωση. Ακόμα και 
σήμερα, εν έτει 2002, το θέμα της νομιμοποίησης ή μη της έκτρωσης 
παραμένει ανοιχτό.

51 extremists
52 e.g. the police
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Κάποιοι Ιρλανδοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν πως αυτή η υπεραπασχόληση με 
το σεξ είναι στην πραγματικότητα μια αλλοίωση του ιρλανδικού χαρακτήρα, 
αλλοίωση μίας κατά τα άλλα, μη-πουριτανής παράδοσης. Αυτοί υποστηρίζουν 
πως ήταν η βασίλισσα Βικτωρία και η σεμνότυφη αγγλική παράδοση που 
μεταφέρθηκε στην Ιρλανδία, εξήγηση απλοποιημένη. Η υπεραπασχόληση με 
την σεξουαλική ηθική αποτελεί παγκόσμιο χαρακτηριστικό της Καθολικής 
Εκκλησίας. Για παράδειγμα, ο Πάπας John Paul ο 2ος, ολοκλήρωσε μία σειρά 
διαλέξεων υπέρ της πλήρης απαγόρευσης από την Καθολική Εκκλησία των 
προφυλακτικών, της έκτρωσης, της στείρωσης και της τεχνητής 
γονιμοποίησης.
Δεν είναι πειστικό να αποδίδει κάποιος φαινόμενα του καιρού μας σε μία προ 
αιώνων νεκρή βασίλισσα! Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης ήταν να 
αποξενωθεί η ηθική από τις περισσότερες πλευρές της δημόσιας ζωής στην 
Ιρλανδία: επιχειρήσεις, πολιτική, αγροτική ζωή, δημοσιογραφία, νομικές 
υποθέσεις, υγεία, εκπαίδευση.
Η κυρίαρχη ηθική εξουσία στην Ιρλανδία τον τελευταίο αιώνα ήταν η 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, κάτι που ήταν φανερό στον εκπαιδευτικό τομέα. 
Σήμερα πλέον το Κράτος είναι διαχωρισμένο από την Εκκλησία με την 
εξάλειψη του σχετικού, 'περίφημου' Άρθρου του Συντάγματος.
Η καθολική Εκκλησία ισχυρίζεται πως οι απόψεις της περί ηθικής πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο Σύνταγμα της Ιρλανδίας καθώς τις συμμερίζεται η 
πλειοψηφία. Θα ήταν όμως με αυτή τη λογική, πρόθυμη να συμμορφωθεί με 
την πλειοψηφία στην Πολωνία, τη Ρωσία, ακόμα και στη Βόρεια Ιρλανδία, 
όπου οι Καθολικοί σήμερα μειοψηφούν οριακά με το ποσοστό 48% περίπου, 
έναντι του 52% των Προτεσταντών.
Θεωρούνται οι πολίτες της Ιρλανδίας ανίκανοι να κατανοήσουν την αιτιολογία 
των ηθικών τους πιστεύω; Και αν όχι, τότε γιατί δεν δίνονται αυτές οι 
εξηγήσεις από την Εκκλησία αλλά παρουσιάζονται οι απόψεις της δογματικά; 
Μήπως αμφισβητεί η ίδια την πειστικότητα ή τυχόν απήχησή τους;
Η έλλειψη αυτή απαντήσεων αλλά και ερωτήσεων αντικατοπτρίζεται σε 
διάφορα αντιφατικά φαινόμενα : πολλές οικογένειες συνέχιζαν να κάνουν όλο 
και περισσότερα παιδιά παρ'όλο που έτσι εξουθενώνονταν οικονομικά και 
ψυχολογικά, γιατί η αντισύλληψη ήταν 'αμαρτία'. Στο συλλογικό ασυνείδητο 
των Ιρλανδών, δεν υπήρχαν ηθικές απαντήσεις για την χρόνια ανεργία, τις 
φορολογικές ανισότητες, την εκμετάλλευση των εργατών αλλά και των 
φυσικών πηγών από τις πολυεθνικές εταιρείες. Συζητήσεις για την νέα 
οικουμενική πραγματικότητα έρχονταν σε αντίθεση με την απαίτηση των 
ιερέων, τα παιδιά ενός μικτού γάμου να αναθρέφονται σύμφωνα με την 
καθολική πίστη.
Η Ιρλανδία μέχρι περίπου τις δύο τελευταίες δεκαετίες, είχε διαμορφώσει μία 
ευρέως μονολιθική ηθική ταυτότητα, αποφεύγοντας τις εξωτερικές επιρροές 
και 'προκλήσεις'. Η Επιτροπή Λογοκρισίας, η οποία ιδρύθηκε το 1930, 
'προστάτεψε' την εσωστρεφή ηθική του νησιού όχι μόνο από την 
πορνογραφία αλλά και από τη λογοτεχνική διάνοια σύγχρονων αλλά και 
αποθανούντων συγγραφέων. Μεταξύ του 1929-1955, ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό ντόπιων συγγραφέων ήταν απαγορευμένο στην Ιρλανδία από ότι στη 
Ρωσία ( Sean Ο' Faolain ).
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Μία 'υψηλά προστατευόμενη' ηθική τείνει να γίνει μία 'ιδιαιτέρως αμυντική' 
ηθική.
Το ζήτημα της έκτρωσης ήταν ένα θέμα-πρόκληση καθώς περιελάμβανε πολλά 
ζητήματα : την νομοθέτηση της ηθικής, την μη-διαθεσιμότητα της 
αντισύλληψης για τις ανύπαντρες γυναίκες, τα δικαιώματα των γυναικών στην 
απόκτηση ή μη, παιδιών... Η Εκκλησία προέτρεψε τους πιστούς να ψηφίσουν 
έτσι ώστε να μην κουβαλούν ύστερα 'την αμαρτία του φόνου' στην ψυχή 
τους, θέτοντας συναισθηματικά εμπόδια στον διάλογο. Η στάση της αυτή 
όμως είχε το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς μείωσε τον 
σεβασμό προς την Εκκλησία και το κύρος της, ιδίως ανάμεσα στους νέους 
ανθρώπους.
Το 1984-85, το λιγότερο 4,500 γυναίκες κατέφυγαν στην Αγγλία για να 
κάνουν έκτρωση. Η Ιρλανδία σήμερα αντιμετωπίζει τα ίδια ηθικά διλήμματα με 
τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες : την αύξηση της εγκληματικότητας, την χρήση 
και κατάχρηση του αλκοόλ ( σε όλες τις ηλικίες ) και των ναρκωτικών ουσιών 
(ιδίως ανάμεσα στους νέους).
Προσπάθειες ανανέωσης άρχισαν εντός της Καθολικής Εκκλησίας στην 
Ιρλανδία ιδίως μετά το Δεύτερο Βατικανό. Παρ 'όλα αυτά, αν ρωτήσει κανείς 
τους νέους ανθρώπους ποια ηθικά θέματα απασχολούν τους Επισκόπους, δεν 
θα απαντήσουν την κοινωνική αδικία ή το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου 
αλλά την σεξουαλική 'ανηθικότητα'.
Γενικό, οι Ιρλανδοί είχαν μάθει να πιστεύουν στην 'βολική' επιλογή’ της μη 
δυνατότητας επιλογής για την ηθική τους : το περιεχόμενό της, την εξουσία 
και την εφαρμογή της. Οι Ιρλανδοί είναι ένα έθνος που ακόμα υποφέρει από 
το μίσος στην θρησκευτική του ιστορία. Μία πιο ευρεία ηθική ως εναλλακτική 
επιλογή στην παραδοσιακή ηθική είναι και επιλογή των Ιρλανδών για το είδος 
της κοινωνίας που επιθυμούν για τη νέα χιλιετία.
(Dooley Dolores, Expanding an Island Ethic, 1985)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μετά το 1921, οι δημόσιοι υπάλληλοι του νεογέννητου κράτους συνέδεσαν 
την διαφθορά και την ανικανότητα, με τις τοπικές κυβερνήσεις και αυτή η 
αντίληψη οδήγησε στην συγκέντρωση της διοικητικής εξουσίας, όσο ήταν 
δυνατό, στο Δουβλίνο. Το 1926 το Δουβλίνο αποτελούσε το 17% του 
πληθυσμού, το 1985 το 30%, σήμερα σχεδόν το μισό. Παρόμοιο ποσοστό 
στην Ευρώπη μπορεί να βρεθεί μόνο στην Ελλάδα και στη σχέση της Αθήνας 
με την υπόλοιπη χώρα.
Η ιρλανδική πολιτισμική ταυτότητα είναι τόσο εύθραυστη που νιώθει να 
απειλείται από τις εξωτερικές επιρροές. Η ανάπτυξη του Δουβλίνου από τον 
καιρό της ανεξαρτησίας οφείλεται περισσότερο στις πολιτικές παρά στις 
οικονομικές δυνάμεις. Η συγκέντρωση της διοίκησης στο Δουβλίνο αναλογεί 
σε περισσότερο από το ένα τρίτο της αγοραστικής του δύναμης και στην 
πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Το 1985 μόνο 5 από τα 80 κυβερνητικά 
παραρτήματα ήταν τοποθετημένα εκτός του Δουβλίνου. Ήταν πολιτική
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θέληση περισσότερο από οικονομική αναγκαιότητα. Η προτεραιότητα του 
δημόσιου τομέα σημαίνει τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση πλούτου και δύναμης 
σε ένα μόνο μέρος εκτός και αν ακολουθηθεί μία πολιτική αποκέντρωσης.
Η Ιρλανδία έχει τον ταχύτερα αυξανόμενο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ για περισσότερο από έναν αιώνα στο παρελθόν είχε τον πιο 
αργά αυξανόμενο. Παρ'όλα αυτά, μέχρι τη δεκαετία του 1990, η Ιρλανδία 
παρέμενε στην 'ουρά' της Βορείου Ευρώπης.
Η φύση του ιρλανδικού κράτους παρέμεινε κεντρική στην φύση της κοινωνίας, 
χωρίς παρ'όλα αυτά να έχει μελετηθεί επαρκώς ο ρόλος του Κράτους. Μία 
προσπάθεια προς την σωστή κατεύθυνση θα ήταν η καταπολέμηση της 
αρνητικής εικόνας που έχουν οι Ιρλανδοί για τον εαυτό τους. Το ξερίζωμα της 
αίσθησης κατωτερότητας που οι Άγγλοι ενίσχυσαν με την αποικιακή τους 
συμπεριφορά. Αυτή η αντίληψη διαψεύδεται κατηγορηματικά από τις επιτυχίες 
των Ιρλανδών στο εξωτερικό, κάτι που επίσης θυμίζει Ελλάδα, και είναι 
ενδεικτική του ότι η πραγματική αδυναμία είναι η ανικανότητα του ιρλανδικού 
κράτους να οργανώσει και να ενθαρρύνει, να εκμεταλλευτεί θετικά τα ταλέντα 
των πολιτών του.
Για αιώνες η Ιρλανδία ήταν πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικό εξαρτημένη 
από την Αγγλία. Είναι καιρός πια να δραπετεύσει οριστικά από την αγγλική 
σκιά. Πολλοί σήμερα τοποθετούν τις ελπίδες τους στην τεχνολογία ως το 
κλειδί της μελλοντικής ανάπτυξης. Σήμερα το Δουβλίνο είναι μία πόλη υπό 
συνεχή και ταχεία 'κατασκευαστική ανάπτυξη'. Οι βιομηχανίες του 
παρελθόντος, όπως του λινού και των αγροτικών προϊόντων έχουν 
αντικατασταθεί στο Δουβλίνο από τράπεζες, εταιρείες, ασφαλιστικές, 
πολυεθνικές και κυρίως εταιρείες που κινούνται στον τεχνολογικό τομέα. Αν 
κανείς ανοίξει οποιαδήποτε εφημερίδα, διαπιστώνει πως 9 στις 10 δουλειές 
που είναι σε ζήτηση αφορούν μηχανικούς οποιουδήποτε είδους ή σχετίζονται 
με IΤ53.
Μία στρατηγική ανάπτυξης θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενίσχυση της 
αίσθησης της κοινότητας, καθώς η καθολική Εκκλησία απέτυχε να παράσχει 
εναλλακτική στον συγκεντρωτικό γραφειοκρατισμό. Η απόσταση μεταξύ 
πολιτών και Κράτους προκαλεί την αδιαφορία των πολιτών και απομόνωση 
από την λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. Για αυτό είναι απαραίτητη η 
αποκέντρωση στην πύλη του 21ου αιώνα. Αυτή δεν δύναται να επιτευχθεί εως 
ότου οι Ιρλανδοί μοιράζονται μία αίσθηση του ανήκειν, μία περήφανη, 
συλλογική ταυτότητα που μπορεί να διαμορφωθεί κατ' αρχήν μέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Επαφίεται στην νέα γενιά να πάρει την μοίρα στα χέρια 
της και να δώσει τον καλύτερο εαυτό της.
(Lee Joseph, Centralisation and Community, 1985)

53 Information Technology
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΝΑ 
ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ Η' ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

1945-1970

Ύστερα από τη στασιμότητα της Μεγάλης Ύφεσης, η Ιρλανδία έζησε το 
οικονομικό boom αμέσως μετά τον Β'ΠΠ, το οποίο όμως διήρκησε ελάχιστα. 
Η δεκαετία του ’50 ήταν μία δεκαετία οικονομικής αποτυχίας, μαζικής 
μετανάστευσης, στασιμότητας, λιτότητας, απογοήτευσης. Η ανεργία συνέχιζε 
να αυξάνεται κι ο πληθυσμός να μειώνεται. Κατά πολλούς, η κατάσταση αυτή 
ήταν απόρροια της επικέντρωσης στην ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών και 
της αποτυχίας προσέλκυσης επιχειρήσεων προσανατολισμένων προς τις 
εξαγωγές. Η κυβέρνηση μείωσε τις κοινωνικές παροχές καθώς και τα 
χρηματικά κεφάλαια προς το δημόσιο πρόγραμμα στέγασης.
Την αντίθετη πορεία, ευτυχώς, ακολούθησε η ιρλανδική οικονομία στη 
δεκαετία του 1960. Το επίσημο τέλος της περιόδου του προστατευτισμού 
στην Ιρλανδία σήμανε με την αίτησή της για συμμετοχή στην ΕΟΚ, το 1961. 
Μεγαλύτερη ακόμα σημασία-σε σχέση με τις άμεσες συνέπειες-είχε η 
υπογραφή της Anglo-Irish Free Trade Agreement τον Δεκέμβρη του 1965. Με 
την Συμφωνία αυτή αναζωογονήθηκαν οι στενοί οικονομικοί δεσμοί με την 
Βρετανία που είχαν χαρακτηρίσει την περίοδο 1800-1922.
Η σημαντική διαφορά ήταν ότι αυτή την φορά η ιρλανδική κυβέρνηση ήταν 
αποφασισμένη να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της χώρας από την συμμετοχή της 
στην παγκόσμια οικονομία και να επιτύχει προνομιακή αντιμετώπιση για τις 
αγροτικές εξαγωγές της. Στην πορεία των πραγμάτων η συμμετοχή της 
Ιρλανδίας σε αυτόν τον απλό τύπο της 'περιοχής' ελεύθερου εμπορίου ήταν 
σύντομη καθώς η συμμετοχή στην ΕΟΚ έγινε πραγματικότητα το 1973.
Η ΕΟΚ δεν ήταν απλά μια τέτοια περιοχή αλλά ήταν αφοσιωμένη στην 
εξισορρόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων στο επίπεδο ζωής μέσω 
θεσμών όπως για παράδειγμα η ΚΑΠ54. Επιπλέον η συμμετοχή της Ιρλανδίας 
στο μεγαλύτερο εμπορικό bloc στον κόσμο, αύξησε δραματικά τον βαθμό 
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων ιδίως από την Αμερική(Η.Π.Α). Το Πρώτο 
Πρόγραμμα για Οικονομική Επέκταση(1959-63), δεν είχε ιδιαίτερα 
αποτελέσματα. Το Δεύτερο (1964-1970) ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό για 
την γεωργία, την βιομηχανία, τις υπηρεσίες.
Η οικονομική ανάπτυξη τη δεκαετία του 1960 ήταν η ταχύτερη στην ιρλανδική 
ιστορία. Αυξήθηκε το επίπεδο ζωής κατά 50% μέχρι το 1971 και ο πληθυσμός 
βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο από την δημιουργία του κράτους. Η 
ανάπτυξη αυτή επεκτάθηκε και εκτός του Δουβλίνου, ιδίως στα Νότια και 
Ανατολικά και όχι στα ΒορειοΔυτικά και Δυτικά, όπου διατηρήθηκε ο 
γηρασκώμενος πληθυσμός.

54 Κοινή Αγροτική Πολιτική
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Ο οικονομικός σχεδιασμός στην Ιρλανδία επικεντρωνόταν στους στόχους και 
όχι πρώτα στις πολιτικές και τα μέσα, γεγονός που πολλές φορές επέφερε 
αρνητικά αποτελέσματα. Το Τρίτο Πρόγραμμα για Οικονομική και Κοινωνική 
Ανάπτυξη εισήχθη το 1967 και εγκαταλείφθηκε το 1969 ενώ είχε σχεδιαστεί 
ως το 1972. Επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος 
της ανεργίας.
Τα Προγράμματα παρ' όλα αυτά είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην ιρλανδική 
κοινωνία και οικονομία. Οι βιομήχανοι υιοθέτησαν τις νέες διεθνείς συνθήκες 
για να επιβιώσουν, οι δημόσιοι υπάλληλοι συνέδεσαν στενά το μέλλον τους με 
την οικονομική επιτυχία. Οι κυρίαρχες τάσεις στην ιρλανδική οικονομία 
αντικατόπτριζαν τις διεθνείς δυνάμεις, τις νέες ευκαιρίες που προσέφερε η 
ΕΟΚ, το θετικό κλίμα για εξαγωγές που διήρκησε ως το 1974, την αυξανόμενη 
ανεργία στην Μεγάλη Βρετανία που είχε ως αποτέλεσμα την μετανάστευση 
των νέων Ιρλανδών εκεί, τον αυξανόμενο πληθωρισμό στην Μεγάλη Βρετανία 
με την οποία η Ιρλανδία ήταν στενά συνδεδεμένη σε οικονομική και 
νομισματική ένωση.
Στη δεκαετία του 1970, η πρόκληση του αυξανόμενου πληθυσμού και της 
παροχής θέσεων εργασίας θα γίνουν κυρίαρχα ζητήματα. Στα τέλη του 1969 
όμως, μετά έναν αιώνα μεγάλης μετανάστευσης, η αύξηση του πληθυσμού 
ήταν πηγή περηφάνειας κι αισιοδοξίας και όχι αγωνίας για το μέλλον. Το έθνος 
ατένιζε τη νέα περίοδο πλήρους συμμετοχής στην ΕΟΚ με μία πρωτόγνωρη 
αυτοπεποίθηση για το αγροτικό, βιομηχανικό, εμπορικό, οικονομικό του 
μέλλον, παρά τα μαύρα σύννεφα της ανεργίας και του πληθωρισμού.
(Walsh Brendan Μ., Economic Growth and Development: 1945-1970, 1979: 
27-37)

ΔΕΚΑΕΤΙΑ TOY 1980

Μετά το 1971 και την κατάργηση του χρυσού, όλες οι βιομηχανικές 
οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, είχαν να αντιμετωπίσουν 
δύο κυρίως προβλήματα : πώς να εξισορροπήσουν το εισόδημα μεταξύ 
εργασίας και κεφαλαίου, πώς να βελτιώσουν την ικανότητα να 
αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες αλλαγές στην ζήτηση, την τεχνολογία και την 
προσφορά. Ένα μεγάλο λάθος που συνεχίζει να κάνει η Ιρλανδία είναι να 
υποθέτει πως τα προβλήματά της είναι μοναδικά. Αυτό που είναι αλήθεια είναι 
πως τα ίδια αυτά προβλήματα βαραίνουν με μεγαλύτερη ένταση την Ιρλανδία 
γιατί είναι πρόσφατα βιομηχανοποιημένη σε σχέση με τους γείτονές της, κάτι 
που ισχύει και στην ελληνική περίπτωση αν και θα μπορούσαμε να πούμε πως 
η Ελλάδα δεν πέρασε ποτέ από το βιομηχανικό στάδιο.
Η Ιρλανδία στην δεκαετία του 1980 ήταν η μόνη μικρή βιομηχανοποιημένη 
χώρα που υπέφερε από υψηλή ανεργία και σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη 
εγχώριων εταιρειών, ενεργών στο διεθνές εμπόριο. Τα προβλήματα της 
ανεργίας, του δημόσιου χρέους και της υψηλής φορολόγησης ήταν απόδειξη 
της προβληματικής οικονομικής συμπεριφοράς της Ιρλανδίας.
Η πιο σημαντική απόφαση που είχε να πάρει ήταν από ποιον θα μάθει. Είναι 
κρίσιμο να υιοθετήσει ένα αναλογικό σε αυτήν μοντέλο. Μία από τις
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κυριότερες αιτίες για την αποτυχία της Ιρλανδίας ήταν η υιοθέτηση του 
Αγγλικού μοντέλου με την οποία δεν υπάρχει αναλογία καθώς η Αγγλία είναι 
πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος, πληθυσμό, πλουσιότερη σε φυσικές πηγές και 
αποτυχημένη στον οικονομικό τομέα τα τελευταία 40 χρόνια.
Αντίθετα η Ιρλανδία θα μπορούσε να μάθει πολλά από τις τέσσερις, μικρές, 
Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες είναι πετυχημένες σε αυτά που μετρούν : την 
Αυστρία, την Δανία, την Φινλανδία και την Ελβετία. Η υποταγή της Ιρλανδίας 
στην Αγγλία για περισσότερους από εφτά αιώνες ήταν φυσικό να επηρεάσει 
την πρώτη σε όλους τους τομείς.
Το 1985, ο πληθυσμός της Ιρλανδίας ήταν μόλις 3.4 εκατομμύρια, ενώ της 
Αγγλίας 56.5 εκατομμύρια. Η χρησιμοποίηση της Αγγλίας σαν μοντέλο δεν 
ήταν μια συνειδητή απόφαση, δεν υπήρξε δημόσια συζήτηση. Η οικονομική 
συμπεριφορά της υιοθετήθηκε από την Ιρλανδία εξαιτίας της κοντινής τους 
γεωγραφικής θέσης. Η δύναμη της συνήθειας είναι ακόμα ζωντανή στην 
Ιρλανδία και ποτέ δεν έκοψε τους δεσμούς με την Αγγλία όπως έκανε η 
Φινλανδία με την Ρωσία. Αντέγραψε σε μικρότερη κλίμακα το αγγλικό 
σύστημα των συνδικάτων, 'κληρονόμησε' την αγγλική εργατική νομοθεσία και 
την ταξική συμπεριφορά των Άγγλων εργατών καθώς για μια μακρά περίοδο 
η Ιρλανδία και η Αγγλία αποτελούσαν μία ενιαία αγορά, με ελεύθερη 
μετακίνηση των Ιρλανδών εργατών από και προς την Αγγλία. Το αποτέλεσμα 
ήταν η Ιρλανδία να υποφέρει από την 'μισθολογική έκρηξη' της δεκαετίας του 
1970.
Τα χρόνια εκείνα μεταμορφωνόταν από μία αγροτική σε μία βιομηχανική 
οικονομία και χαμήλωνε τους δασμούς ώστε να γίνει ανταγωνιστική στην 
διεθνή αγορά. Μετά την είσοδο στην ΕΟΚ αποδείχθηκε η αδυναμία της στον 
τομέα αυτό καθώς οι Ιρλανδικές φίρμες στα υφάσματα, ρουχισμό και έπιπλα 
χρεωκόπησαν με αποτέλεσμα χιλιάδες Ιρλανδοί να μείνουν χωρίς δουλειά. Η 
χώρα μεταμορφώθηκε απλά σε κάτι λίγο περισσότερο από έναν φορολογικό 
παράδεισο για τις αμερικάνικες πολυεθνικές και έναν παραγωγό τροφίμων για 
την ΕΟΚ. Δεν σημειώθηκε καμία αύξηση στον αριθμό των θέσεων εργασίας, η 
οικονομία όμως αναπτυσσόταν.
Από το 1960-1985, ο ετήσιος αριθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ ήταν 4%, επίδοση 

που τοποθέτησε την Ιρλανδία στο κορυφαίο μισό των 22 βιομηχανικών 
οικονομιών. Η Ιρλανδία έγινε μία χώρα υψηλής κατανάλωσης/υψηλής 
δημόσιας επένδυσης, υψηλής ανάπτυξης και χαμηλού κέρδους και για αυτό 
δεν είχε σημειωθεί τότε αύξηση του αριθμού των δουλειών. Στην δομή 
οργάνωσης και συμπεριφοράς της Ιρλανδίας, οι οικονομικές αγορές έρχονταν 
σε δεύτερη θέση σε σχέση με την πολιτική αγορά. Τα κυριότερα προβλήματά 
της ήταν η ανεργία, το κυβερνητικό έλλειμμα και ο ανταγωνισμός στο 
εμπόριο.
(ESRI'S EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT FOR IRELAND, NATIONAL 
PLANNING BOARD: PROPOSALS FOR A PLAN 1984-1987).

Στην αναζήτηση ενός μοντέλου τα ζητούμενα ήταν τα εξής : μια χώρα με 
πληθυσμό λιγότερο από 10 εκατομμύρια ώστε όλοι να νιώθουν μέλη μιας 
μεγάλης 'οικογένειας'. Όσον αφορά τις φυσικές πηγές να μην είναι ούτε 
φτωχή ούτε πλούσια. Τέτοιες χώρες όπως προαναφέρθηκε θα μπορούσε να 
είναι η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία και η Ελβετία, όλες όμως χώρες με
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υψηλό βαθμό αποκέντρωσης. Άλλα χαρακτηριστικά τους είναι η επένδυση 
στο ανθρώπινο δυναμικό, η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, η αποκέντρωση 
της λήψης αποφάσεων, η προθυμία να μάθουν από σχετικές επιτυχίες και η 
αίσθηση και κατανόηση του ότι 'μικρές χώρες είναι αυτό που είναι', στάση από 
την οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί και η Ελλάδα εκτός από την Ιρλανδία. 
(Wrigley Leonard, Ireland in Economic Space, 1985: 66-83)

ΔΕΚΑΕΤΙΑ TOY 1990, 2000-2001

ΑΕΠ σε τιμές αγοράς ( 2000 ) : $ 81,97 δις
Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ( 2000 ) : 7,0 %
Κατά κεφαλήν εισόδημα : $ 21,887
Εθνικές πηγές πλούτου : ψευδάργυρος, φυσικό αέριο, χαλκός, δολομίτης 
Γεωργία, κτηνοτροφία ( 8% ΑΕΠ ) : cattle, κρέας και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, πατάτες και σιτάρι
Βιομηχανία ( 43% ΑΕΠ ) : επεξεργασία τροφίμων, αναψυκτικά, Guinness, 
engineering, εξαρτήματα για υπολογιστές, υφάσματα και ρουχισμός, χημικά, 
φαρμακευτικά, οικοδομικά υλικά 
Εμπόριο ( 1999)
Εξαγωγές : $ 70,2 δις ( χωρίς τις υπηρεσίες) :
εξαρτήματα για υπολογιστές ( software ), χημικά, κρέας, γαλακτοκομικά, 
machinery
Μεγάλες αγορές : UK 22%, άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ 43%, US 15,2% 
Εισαγωγές : $46,3 δις ( χωρίς τις υπηρεσίες) : 
χημικά, παράγωγα πετρελαίου, μεταφορικά εξαρτήματα 
Μεγάλοι εισαγωγείς : UK 32%, άλλες χώρες της ΕΕ 22%, US 15,8%

Τελικά το ιδανικό 'μοντέλο' για την Ιρλανδία βρέθηκε στις Ασιάτικες Τίγρεις 
της παγκόσμιας οικονομίας. Το περίφημο ιρλανδικό οικονομικό boom εισήγαγε 
τον όρο 'Κέλτικος Τίγρης'. Με τον όρο αυτό προσπάθησε να αποδοθεί το 
φαινόμενο της ιρλανδικής οικονομικής ανάπτυξης, που άρχισε να γίνεται 
αισθητή στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο 
'Κέλτικος Τίγρης' αποδίδει την οικονομική ταυτότητα της Ιρλανδίας, αλλά δεν 
περιορίζεται μονάχα εκεί. Φιλοδοξεί να συμπεριλάβει την ευρύτερη αίσθηση 
της καινούργιας, υπό διαμόρφωσης, ταυτότητας της χώρας.
Ο όρος «Κέλτικος Τίγρης» λοιπόν, προέρχεται από τις λεγάμενες 'οικονομίες 
του τίγρη', δηλαδή στις επιτυχημένες μικρές Ασιατικές οικονομίες. Οι 
πρωταρχικές οικονομίες του Τίγρη ήταν οι Τέσσερις Τίγρεις του Hong Kong, 
της Σιγκαπούρης, της Taiwan και της Νότιας Κορέας. Σε αυτές προστέθηκαν 
πρόσφατα οι οικονομίες της Ταϋλάνδης, της Μαλαισίας και των Φιλιππινών. Ο 
Κέλτικος Τίγρης, δηλαδή η Republic Of Ireland έχει ως κυριότερο 
χαρακτηριστικό της τα μεγάλα οφέλη της από την συμμετοχή της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπρόσθετη βοήθεια ήταν το ότι λόγω της ανάπτυξης της δασοκομίας την 
δεκαετία του 1990, δημιουργήθηκαν χιλιάδες, βιώσιμες θέσεις εργασίας σε
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μέρη της ιρλανδικής επαρχίας όπου αλλιώς υπήρχαν ελάχιστες επιλογές για 
οικονομική ανάπτυξη.
(Lowery Martin, «Commercial Coilte not irresponsible», The Irish Times, 19-9- 
2000)

Για να κατανοηθεί η διάσταση του 'Κέλτικου Τίγρη', δεν αρκεί ένας ορισμός. 
Το φαινόμενο 'Κέλτικος Τίγρης', το οποίο συνδέεται με το θαύμα της 
οικονομικής ανάπτυξης της Ιρλανδίας, ιδίως την τελευταία δεκαετία, και με 
την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολυδιάστατο.
Το «τι εννοείται με τον όρο 'Κέλτικος Τίγρης7», απαντάται με την ανάλυση της 
προέλευσης και της έκφρασης του φαινομένου.
Το «γιατί» ο Κέλτικος Τίγρης, απαντάται : α) με τον εντοπισμό των 
συστατικών στοιχείων του Κέλτικου Τίγρη, β) με το πώς επηρέασε την ιδέα 
της ιρλανδικής ταυτότητας και γ) με το πώς βλέπουν οι Ιρλανδοί τον εαυτό 
τους.
Την ανάλυση ολοκληρώνει η σύνδεση του φαινομένου με την οικονομική 
ανάπτυξη και τις συνέπειες που είχε αυτή για την αίσθηση μιας ταυτότητας, 
με λίγα λόγια, πώς η οικονομική ανάπτυξη άλλαξε την αντίληψη για την 
ιρλανδική ταυτότητα.
Η προέλευση του Κέλτικου Τίγρη, δηλαδή, 'το πώς συνέβη', πώς εμφανίστηκε 
το φαινόμενο, καλύπτεται από την ανάλυση του ιστορικού και οικονομικού 
γίγνεσθαι. Η έκφρασή του σημαίνει, εκτός από την οικονομική ανάπτυξη, 
κοινωνικές συνέπειες και αλλαγή νοοτροπίας, όλα δηλαδή όσα αναλύονται 
εδώ.
Η βάση της έκφρασής του είναι η οικονομική ανάπτυξη, οι επενδύσεις από το 
εξωτερικό και ιδίως τις Η.Π.Α, και η αίσθηση μιας νέας ταυτότητας, η οποία 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική επιτυχία και την επιτυχία του 
Free State, την αλλαγή νοοτροπίας.
Με τον ’ Κέλτικο Τίγρη' εννοείται η οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του 
1990, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής έκφρασης, δηλαδή του 
οικονομικού boom της δεκαετίας του 1980 και πιο συγκεκριμένα, των ετών 
1985-1990.
Η περαιτέρω έκφρασή του, είναι κοινωνική, πολιτισμική, και επεκτείνεται 
ακόμα, στην αλλαγή νοοτροπίας και στην στάση έναντι της Εκκλησίας. Η 
μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη επιφέρει, με τις συνέπειες που έχει, 
μεγαλύτερη απομάκρυνση από την καθολική Εκκλησία και τις 'ενοχές' της.
Γιατί ο Κέλτικος Τίγρης;
Τα συστατικά του Κέλτικου Τίγρη ήταν : οι πολύ ταχείες, απότομες αλλαγές, 
περίπου μέσα σε 5 με 10 χρόνια, το οικονομικό boom, οι πολλές επενδύσεις 
από το εξωτερικό. Άλλο συστατικό ήταν η μετατροπή της εξάρτησης από τις 
Η.Π.Α και την Μεγάλη Βρετανία, σε εξάρτηση από τα κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άρα και την αυξημένη πλέον πολιτική εξάρτηση από 
την τελευταία.
Την απάντηση στο πώς η ιδέα του 'Κέλτικου Τίγρη' επηρέαζε την ίδια την ιδέα 
της ιρλανδικής ταυτότητας, την βρίσκουμε στην αλλαγή της νοοτροπίας, την 
αλλαγή της στάσης προς την Εκκλησία-η οποία είναι πιο κριτική-στην 
εισαγωγή του κοσμοπολιτισμού. Ακόμα, εντοπίζεται στην αλλαγή που 
παρατηρείται στο σχήμα και στο μέγεθος της ιρλανδικής οικογένειας, στην
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αλλαγή της κοινωνίας από αγροτική σε αστική, στην εισαγωγή νέων αξιών 
όπως αναλύονται εδώ καθώς και στην διαφορετική τους ιεράρχηση.
Τέλος, στο πώς βλέπουν οι Ιρλανδοί τον εαυτό τους, δίνει μία ακόμα διάσταση 
η δημοσκόπηση η οποία διεξήχθη στα πλαίσια της πτυχιακής, και τα 
αποτελέσματά της, καθώς και η συνέντευξη που παρατίθεται.
Όσον αφορά στην επιρροή του Κέλτικου Τίγρη στην ζωή των Ιρλανδών, 
παρατηρείται μια διάσταση απόψεων. Οι περισσότεροι διαπιστώνουν την 
αναμφισβήτητη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της προσφοράς θέσεων 
εργασίας και την θεαματική αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Ταυτόχρονα όμως 
διαπιστώνεται η ανησυχητική διεύρυνση του οικονομικού και κοινωνικού 
χάσματος ανάμεσα στα φτωχότερα και τα πλουσιότερα κοινωνικά στρώματα.

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό εμφανίζουν την Ιρλανδία σαν το 
'οικονομικό μοντέλο' για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληρεί όλες τις προϋποθέσεις 
για την ΟΝΕ καθώς έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες πληθωρισμού 
στην Ευρώπη και ταυτόχρονα έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης. 
Είναι γεγονός πως η οικονομία καλπάζει τώρα και ίσως για τα επόμενα δύο ή 
τρία χρόνια αλλά πρέπει να συνειδητοποιηθεί τι ακριβώς θα σημάνει για την 
Ιρλανδία η συμμετοχή της στην ΟΝΕ, καθώς θα έχει σημαντικές στρατηγικές 
επιπλοκές. Δεν τέθηκε ζήτημα για τη συμμετοχή ή όχι της Ιρλανδίας στο ευρώ 
καθώς η θετική απόφαση είχε παρθεί και ήταν τελεσίδικη ακόμα κι αν η 
Βρετανία έμενε αρχικά εκτός, όπως και έγινε τελικά.
Η συμμετοχή στην ΟΝΕ σήμανε μία μεγάλη αλλαγή για τις ιρλανδικές 
επιχειρήσεις αλλά και για την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα 
να θέτουν οι ίδιοι τα επίπεδα των τόκων ώστε να αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα 
της οικονομικής δραστηριότητας. Το επίπεδο της λίρας θα καθοριστεί έναντι 
όλων των άλλων νομισμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην ΟΝΕ, στερώντας 
έτσι από την ιρλανδική οικονομία ένα ακόμα μέσο προσαρμογής της στην 
επίδοση των υπολοίπων οικονομιών. Τέλος, οι μελλοντικές κυβερνήσεις δεν θα 
έχουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών όσον αφορά στον χειρισμό των δημοσίων 
δαπανών και άρα και στην προσαρμογή των φόρων και των επενδύσεων για 
την οικονομική ανάπτυξη.
Η πιο φανερή-όχι όμως η μόνη-δυσκολία που θα αντιμετωπίσει η Ιρλανδία 
εντός της ΟΝΕ θα είναι οι διακυμάνσεις στην αξία της στερλίνας. Από τότε που 
έσπασε ο σύνδεσμος με την αγγλική λίρα το 1979, η αξία της ιρλανδικής λίρας 
διακυμάνθηκε από τα 77 ρ sterling ως τα 110 ρ. Η λίρα δεν φαίνεται να 
σταθεροποιείται στο μέλλον και από τη στιγμή που η Ιρλανδία μπήκε στην 
ΟΝΕ, το νόμισμά της είναι ακόμα πιο εκτεθειμμένο στις διακυμάνσεις της 
αγγλικής λίρας καθώς δεν δύναται πλέον να κινείται ανεξάρτητα από τα άλλα 
ευρωπαϊκά νομίσματα.
Οι Ιρλανδοί πρέπει να σκεφτούνε σοβαρά, πώς θα προσαρμόσουν την 
συνολική οικονομική πολιτική εάν η αξία της στερλίνας μειωθεί απότομα σε 
σχέση με το ευρώ μετά την νομισματική ένωση. Η τωρινή κυβέρνηση-όπως
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και η προηγούμενη-υποστηρίζει πως θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα όταν και 
αν εμφανιστεί, στάση όχι συνετή.
0 κίνδυνος είναι πως αν η στερλίνα καταρρεύσει θα χαθούν πολλές θέσεις 
εργασίας. Θα επηρεαστούν σημαντικοί τομείς της ιρλανδικής βιομηχανίας 
όπως η ενδυμασία, ο τομέας τροφίμων και engineering, και πολλές μικρές 
επιχειρήσεις. Πώς θα προσαρμοστούν αυτές οι εταιρείες στον ανταγωνισμό;
Θα προσαρμοστούν-δηλαδή θα χαμηλώσουν-οι μισθοί ή θα γίνουν μαζικές 
απολύσεις; Τρόπος επίλυσης του προβλήματος δεν συμπεριλήφθηκε στην 
Partnership 2000. Δεν υπάρχει 'σωστό' συναλλαγματικό επίπεδο συμμετοχής 
της Ιρλανδίας στην ΟΝΕ για να κλειδωθεί η λίρα καθώς το κατάλληλο επίπεδο 
ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο πληθωρισμού, την κατάσταση της οικονομίας 
και τις εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους. Οι διακυμάνσεις στο δολάριο και 
τη στερλίνα είναι τα ενδεχόμενα για τα οποία η Ιρλανδία πρέπει να 
προετοιμαστεί. Με λίγα λόγια, το 'κλειδωμένο' συναλλαγματικό επίπεδο θα 
ασκήσει μεγάλη πίεση σε τομείς της οικονομίας να γίνουν πιο ελαστικοί, 
ανταγωνιστικοί. Κυρίως, λαμβάνοντας υπ'όψην το ότι απέναντι της είναι 
οικονομίες που σε πολλούς τομείς έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα από την 
Ιρλανδία.
Η ανταγωνιστικότητα του φορολογικού συστήματος έγινε ακόμα πιο 
σημαντική. Οι εταίροι της Ιρλανδίας στην Ε.Ε είχαν ξεκαθαρίσει πως από την 
στιγμή της εισόδου της στην Ε.Ε κι έπειτα, δεν υπάρχει γυρισμός. Σε αντίθεση 
με ενώσεις όπως αυτές των Η.Π.Α και του Καναδά, δεν υπάρχει κεντρικός 
προϋπολογισμός και μηχανισμοί μεταφοράς κεφαλαίων μέσω, παραδείγματος 
χάρην, των πληρωμών πρόνοιας που θα βοηθούσαν τις οικονομίες να 
προσαρμοστούν σε καιρούς δυσκολίας55.

Η κυβέρνηση ήταν δικαιολογημένα βέβαιη, ήδη από το 1998 πως η Ιρλανδία 
θα αποτελέσει ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΟΝΕ, σε ένα χρόνο από τότε. Στη 
διάρκεια του 1997 οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπερπήδησαν σειρά εμποδίων 
καθιστώντας έτσι την ΟΝΕ κοντινή πραγματικότητα.
Τα μέλη της ΟΝΕ επιλέχθηκαν οριστικά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μάη 
του 1998 από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι φιγούρες από το National Treasury 
Management Agency το 1998 έδειχναν ότι η αναλογία του εθνικού χρέους της 
Ιρλανδίας προς το Gross Domestic Product είχε πέσει το 1997 και η Ιρλανδία 
πληρούσε απόλυτα και τα κριτήρια του πληθωρισμού, του νομίσματος και των 
επενδύσεων. Κυβερνητικοί υπάλληλοι και τράπεζες συνεργάστηκαν στενά με 
τους Ευρωπαίους εταίρους στον σχεδίασμά των μηχανισμών της ΟΝΕ. Πολλοί 
επιχειρηματίες ήδη μελετούσαν τι θα σημάνει το ενιαίο νόμισμα για την 
στρατηγική τους.
Παρ' όλα αυτά, κυβέρνηση και επιχειρηματίες πρέπει να κοιτάξουν τις 
μακροπρόθεσμες ανταγωνιστικές πιέσεις που εισήγαγε η ΟΝΕ. Η οικονομία 
υπήρξε θεαματική στις επιδόσεις της τα τελευταία χρόνια και από το 1998 οι 
προβλέψεις ανέφεραν πως τα επόμενα χρόνια θα ήταν χρόνια θεαματικής 
ανάπτυξης και αυξανόμενου ποσοστού απασχόλησης.
Τα επίπεδα των τόκων καθορίζονται στην Φραγκφούρτη στερώντας όμως 
πλέον τη δυνατότητα ελιγμών. Στο παρελθόν, όταν έπεφτε το βρετανικό 
νόμισμα, η ιρλανδική λίρα έπεφτε κι αυτή, ανακουφίζοντας έτσι την πίεση

55 Cliff Taylor, The Irish Times, 12-9-1997
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στους εξαγωγείς. Μετά την είσοδο όμως στην ΟΝΕ επαφίεται στις εταιρείες να 
χειριστούν μόνες τους τις νομισματικές διακυμάνσεις. Εαν δεν μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν, θα πρέπει η οι υπάλληλοι να δεχτούν κατώτερους μισθούς ή 
να γίνουν απολύσεις. Η συμμετοχή στην ΟΝΕ εμπεριέχει για την Ιρλανδία 
πολλές ευκαιρίες αλλά και κινδύνους56.

Το Νοέμβρη του 1998 ακόμα, η Κυβέρνηση Blair (ραινόταν να καθορίζει μία 
συγκεκριμένη πολιτική σε σχέση με το ευρώ. Η Βρετανία φαινόταν να 
σιγουρεύει τη συμμετοχή της στην ΟΝΕ και απέμενε να καθορίσει το πότε.
Οι 'υπερασπιστές' της βρετανικής συμμετοχής στο ευρώ υπογράμμιζαν τα 
οφέλη και προχωρούσαν στον σχεδίασμά ενός πλάνου ώστε να είναι έτοιμοι 
όταν το πρώτο κύμα μελών-συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας-έμπαινε 
στην ΟΝΕ, για να μην πέσει σε ύφεση η βρετανική οικονομία. Οι Βρετανοί 
επιχειρηματίες φαίνεται να συμφωνούν με την συμμετοχή στην ΟΝΕ, 
θεωρώντας την αναπόφευκτη και οι Ευρωπαίοι εταίροι πιέζουν προς αυτήν 
την κατεύθυνση.
Η βρετανική κοινή γνώμη φαίνεται πιο θετική ως προς το ευρώ και στην 
προοπτική μίας θετικής ψήφου σε μελλοντικό πιθανό δημοψήφισμα. Γεγονός 
είναι πως η τότε αβεβαιότητα για τις Βρετανικές προθέσεις έκανε τον χειρισμό 
της ιρλανδικής μετάβασης στην 'ζώνη του ευρώ' πιο δύσκολη και πολύπλοκη 
από όσο θα ήταν εαν η Βρετανία είχε καθορίσει από την αρχή τη στάση της, 
αφού πολύ σημαντικό κομμάτι των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων της 
Ιρλανδίας συνεχίζουν να αποτελούν οι σχέσεις της με την Βρετανία57.

Το ενιαίο νόμισμα έγινε τελικά πραγματικότητα το βράδυ της Πέμπτης, 31 
Δεκεμβρίου του 1998. Οι θεσμικές δομές που αναπτύχθηκαν για την ενίσχυση 
της σύγκλισης με τα κριτήρια του Maastricht προωθήθηκαν από μία 
ευρωπαϊκή επιτροπή των 11. Όμως για την Ιρλανδία υπάρχουν ακόμα 
σημαντικοί κίνδυνοι εαν ο στρατηγικός εμπορικός εταίρος της, η Μεγάλη 
Βρετανία, δεν καταφέρει να συμβαδίζει, έστω και έξω από την ΟΝΕ. Υπήρξαν 
άμεσες αλλαγές-η πιο αξιοσημείωτη στο ιρλανδικό χρηματιστήριο, όπου οι 
συναλλαγές γίνονται σε ευρώ58.
Η απόφαση συμμετοχής στην ΟΝΕ είναι ιστορικό ίσως η πιο σημαντική 
απόφαση οικονομικής πολιτικής που πήρε ποτέ ιρλανδική κυβέρνηση. Δεν 
υπάρχει γυρισμός. To Economic and Social Research Institute υπολογίζει πως 
τα κέρδη για την χώρα από την απόφαση αυτή, θα είναι μέτρια.
Η μετάβαση στο ευρώ είχε ήδη σημαντική επιρροή στην πτώση των επιπέδων 
των τόκων. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mr Wim 
Duisenberg υποστήριζε πως σε όλη τη διάρκεια του 1999, τα επίπεδα των 
τόκων θα παρέμεναν χαμηλά, προσδοκία που επέδρασε θετικά τόσο στις 
αποταμιεύσεις όσο και στα δάνεια. Άλλες αλλαγές που έφερε το ευρώ ήταν η 
αύξηση του ανταγωνισμού με την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην 
ιρλανδική αγορά.
Θα γίνει πιο κερδοφόρο για τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές σε όλη 
την Ευρώπη, διατηρώντας την πίεση προς τις ιρλανδικές επιχειρήσεις για να

30 The Irish Times, 2-1-1998
57 The Irish Times, 4-11-1998
58 Patrick Smith, The Irish Times, 29-12-1998
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κρατούν σταθερές τις τιμές τους. Παρ'όλ'αυτά θα γίνουν οικείοι με το ευρώ τα 
επόμενα χρόνια. Το κόστος των ξένων μεταβιβάσεων συναλλάγματος εντός 
της ζώνης του ευρώ επίσης πέφτει, παρ'όλες τις κινήσεις των τραπεζών ώστε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους αποζημιώνει για αυτήν την απώλεια κερδών.
Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες είναι δυσκολότερο να προβλεφθούν. Το ευρώ 
θα φέρει οικονομικές και πολιτικές αλλαγές, θα θέσει νέες προκλήσεις στους 
Ευρωπαίους ηγέτες τη στιγμή μάλιστα που σχεδιάζουν την 'διεύρυνση'59.
Οι Ευρωσκεπτικιστές υποστηρίζουν πως η αρνητική δανική ψήφος για το 
ευρώ60 αποδεικνύει πως η μη συμμετοχή της Βρετανίας δε σημαίνει 
απαραίτητα και την απομόνωση από την υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι υποστηρικτές της συμμετοχής της Βρετανίας στο ευρώ αντίθετα, 
υποστηρίζουν πως η συμμετοχή στο ευρώ θα προστάτευε τις βρετανικές 
δουλειές, εξαγωγές, εσωτερικές επενδύσεις από την υψηλή τιμή της λίρας61.

Η ιρλανδική οικονομία, ο Κέλτικος Τίγρης, μετά την θεαματική ανάπτυξη της 
τελευταίας κυρίως δεκαετίας φαίνεται τώρα να αντιμετωπίζει έντονα το 
πρόβλημα των πληθωριστικών πιέσεων. Γι'αυτόν τον λόγο, τα υψηλά επιτόκια 
φαίνονταν ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης της κατάστασης.
Μετά όμως από τα τελευταία κρίσιμα γεγονότα, το ξέσπασμα και την ραγδαία 
εξάπλωση του αυθώδους πυρετού στην Ιρλανδία και στη Βρετανία, και την 
κρίση του τεχνολογικού τομέα στις ΗΠΑ που επηρεάζει άμεσα την Ιρλανδία, 
άλλαξαν οι οικονομικές προοπτικές.
Τώρα η αναπτυξιακή πορεία μοιάζει αβέβαιη και τα χαμηλά επιτόκια ελκυστικά. 
Μια πολύπλοκη δημόσια συζήτηση για την τοπική δημοκρατία και την 
αποκέντρωση, μετατρέπεται σε 'φόρμουλα προσέγγισης ευρώ'. Ακόμα, η 
εξωτερική χρηματοδότηση, απήλλαξε πολλούς από την ανάληψη ευθυνών για 
εσωτερικές πολιτικές επιλογές. Ο λαός προσωρινά δεν υφίσταται τις συνέπειες 
των κυβερνητικών περικοπών στα δημόσια έξοδα. Οι ιρλανδικές κυβερνήσεις 
ακολουθούν μια επεκτατική πολιτική στις Βρυξέλλες και παράλληλα μια 
συντηρητική πολιτική στο εσωτερικό της χώρας. Ίσως μια σταδιακή 
απεξάρτηση, να αναγκάσει την Ιρλανδία, καθώς θα χτίζει πια τους δρόμους 
της με δικά της κονδύλια, να ενδιαφερθεί πιο ουσιαστικά για το πού πηγαίνει 
και αν ακολουθεί το καλύτερο μονοπάτι για αυτόν τον τελικό προορισμό. 
(Editorial article, «Time is right to lower rates», The Irish Times, 27-3-2000) 
Από το 1993-2000 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 85%! Αυτή η εθνική ευημερία 
συνοδεύτηκε από μια διεύρυνση του εισοδηματικού χάσματος και την πιο 
άνιση διανομή του. Στον 'πάτο' της κοινωνικής κλίμακας φαινόμενα όπως οι 
άστεγοι και η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, έγιναν εντονότερα. Παρά την 
αναμφισβήτητη αύξηση του ατομικισμού και του ματεριαλισμού των 
τελευταίων δεκαετιών, οι Ιρλανδοί στο Νότο παραμένουν σχετικά ανθρώπινοι 
και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι, υποστηρίζουν πολλοί.
Μετά την υπερθέρμανση της οικονομίας από το 1997 κι έπειτα και από την 
αύξηση του πληθωρισμού, θα μπορούσε μέρος του πλεονάσματος του 
προϋπολογισμού να χρηματοδοτήσει μία εκστρατεία για την εξόντωση της

33 The Irish Times, 30-12-1998
60 Ήταν κυρίως μια διακήρυξη υπέρ της εθνικής κυριαρχίας
61 Rachel Donnelly, The Irish Times, 30-9-2000
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φτώχειας, όπως παραδείγματος χάριν, την εφαρμογή επενδύσεων στα γκέτο. 
Υψηλότεροι φόροι πάντως, από ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν γίνεται 
να εφαρμοστούν εξαιτίας του ανταγωνισμού.
(Fitzgerald Garret, «Time to concentrate on the elimination of poverty», The 
Irish Times, 5-8-2000)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ-ΗΠΑ

To 1999 το εμπόριο Ιρλανδίας-USA άξιζε περίπου $18,5 δις, σημείωσε δηλαδή 
24% αύξηση από το 1998. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Ιρλανδία αξίας 
$7,72 δις, σημείωσαν αύξηση περίπου 8% από το 1998 και αποτελούν το 16% 
των συνολικών εισαγωγών της Ιρλανδίας.
Το 1999 συνεχίστηκε η τωρινή τάση, του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ με 
την Ιρλανδία. Συνολικά, η αξία των εισαγωγών των ΗΠΑ από την Ιρλανδία 
ξεπέρασαν την αξία των εξαγωγών των ΗΠΑ προς την Ιρλανδία κατά $3.3 δις. 
Επιπλέον σύμφωνα με την συνεχή, αισιόδοξη προοπτική της ιρλανδικής 
οικονομίας, οι αγοραστικές ευκαιρίες για τους αμερικανούς παραγωγούς στην 
Ιρλανδία αναμένονται να βελτιωθούν. Οι εξαγωγές-εισαγωγές μεταξύ 
τραπεζών και η παρουσία μεγάλων αμερικανικών τραπεζών στην Ιρλανδία 
προωθεί τις αγοραστικές κινήσεις από αμερικανούς προμηθευτές.
Ο Αμερικανός πρώην Πρόεδρος Bill Clinton και τα επίσημα κυβερνητικά 
στελέχη της Ιρλανδίας δήλωσαν πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της 
'σχέσης' αυτής η οποία υποβοηθά την δημιουργία ανάπτυξης θέσεων 
εργασίας.
Το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία62, που ίδρυσε το αμερικανικό Κογκρέσο, 
έχει συνεισφέρει $5 εκατομμύρια στην Ιρλανδία για την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών.
Οι αμερικανικές επενδύσεις υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές στην ανάπτυξη και 
τον εκμοντερνισμό της ιρλανδικής βιομηχανίας τα τελευταία 25 χρόνια-από το 
1975 και μετά περίπου. Παρείχαν νέα τεχνολογία και δημιούργησαν νέες 
θέσεις εργασίας. Πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις βρίσκουν την Ιρλανδία ως 
ελκυστική τοποθεσία για να κατασκευάζουν προϊόντα για την αγορά της 
Ευρωπαϊκής ’ Ενωσης, καθώς η τελευταία, ως γνωστόν, περιλαμβάνεται στην 
τελωνειακή περιοχή της ΕΕ.
Η διαθεσιμότητα ενός μορφωμένου, καλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού 
που μιλάει την ίδια γλώσσα, δηλαδή Αγγλικά, και το σχετικά μέτριο κόστος 
των μισθών, υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες. Η Ιρλανδία προσφέρει καλές 
μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης για τις αμερικανικές εταιρείες υπό ένα 
πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ευνοϊκή φορολογική 
μεταχείριση, όπως π.χ. ένα χαμηλό βαθμό φορολόγησης του εισοδήματος 
συνεταιρισμών, εταιρειών κατασκευής και συγκεκριμένων εταιρειών που 
παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες.

62 International Fund for Ireland

76



Στον πολιτικό τομέα πάλι, και ειδικότερα σε σχέση με την ειρηνευτική 
διαδικασία, πρέπει να σημειωθεί, πως η επίλυση του Βορειο-ιρλανδικού 
παραμένει ένα από τα κυριότερα πολιτικά ζητήματα στην Ιρλανδία καθώς και 
προτεραιότητα στις σχέσεις των Η.Π.Α με την Ιρλανδία.
Η επίσκεψη του τότε Προέδρου των Η.Π.Α, Bill Clinton στη Βόρεια Ιρλανδία το 
1995, οδήγησε στην ίδρυση μιας Διεθνούς Επιτροπής υπό τον George Mitchell, 
πρώην γερουσιαστή, για να συστήσει μια επίλυση.
Μετά την ανάληψη της Αμερικανικής Προεδρείας από τον George Bush το 
νεότερο, τα τελευταία νέα αναφέρουν τα εξής : Υπήρξε τηλεγράφημα του 
Bush, ενδεικτικό της υιοθέτησης μιας Αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με την 
Ιρλανδία, του στυλ, 'βλέποντας και κάνοντας'. Υπάρχουν εκ διαμέτρου 
αντιφατικά μηνύματα από τις ΗΠΑ σχετικά με την προθυμία τους να 
ασχοληθούν με την ειρηνευτική διαδικασία. Στην Ιρλανδία επικρατούν δύο 
ομάδες με εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις επί του θέματος.
Ο Patrick Smyth, ο editor των Irish Times στην Ουάσιγκτον, επιμένει πως η 
νέα διοίκηση εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την Ιρλανδία. Η Ιρλανδική 
Αμερική, και συγκεκριμένα η Ιρλανδική εθνικιστική Αμερική, είναι ακόμα μία 
σημαντική δύναμη επιρροής στη νέα Ουάσιγκτον.
Αντίθετα, ο Jack Holland, που γράφει στην Irish Echo η οποία έχει ως βάση 
της την Νέα Υόρκη, υποστηρίζει πως η δεξιά πλευρά της νέας διοίκησης δεν 
κατανόησε το μέγεθος των υποχωρήσεων του Sinn Fein και άρα δεν 
μπορούμε να πούμε πως υποστηρίζει την GFA.
Και οι δύο απόψεις εμπεριέχουν ψέγματα αλήθειας αλλά έχουν και πολλές 
αντιφάσεις. Δεν έχει λογική, η διοίκηση του Bush να 'κρεμάσει' την Καθολική 
Ιρλανδική Αμερική. Είναι τώρα η δεύτερη πλουσιότερη εθνική ομάδα στις ΗΠΑ 
και ιδιαίτερης σημασίας σε πόλεις όπως η Ν.Υ, το Σικάγο και η Βοστώνη.
Από την άλλη, πολλοί, παραδείγματος χάριν από τους Boston Irish είναι 
'αμετανόητοι φιλελεύθεροι δημοκρατικοί, οπαδοί του Kennedy'. Οι ψήφοι τους 
απλά δεν είναι διαθέσιμες για οποιονδήποτε Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, 
παρ'όλο που μεγάλη μερίδα της Ιρλανδικής Αμερικής, οι οποίοι είναι 
Προτεστάντες, ανήκουν στους Ρεπουμπλικανούς.
Επιπλέον, η ιρλανδική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή και στην Κούβα 
είναι αντίθετη με αυτή των ΗΠΑ. Ιδίως αυτή του Sinn Fein που επιθυμεί την 
εγκαθίδρυση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα, έχει αυξηθεί η 
σημασία της βρετανικής πρεσβείας έναντι της ιρλανδικής, καθώς οι ΗΠΑ 
ζητούν την υποστήριξή της για τις νέες πολιτικές τους στον τομέα της 
πυραυλικής άμυνας και μειώνουν την ανοχή τους προς κράτη όπως το Ιράκ. 
(Bew Paul, «Mixed signals from the USA: Finally, what is the stand that 
President Bush takes according to the peace process", The Belfast Telegraph, 
19-3-2001)
Η κυβερνητική διοίκηση των Harvey-McCreevy ενθάρρυνε απεριόριστα τις 
αμερικανικές επενδύσεις, έδειχνε καχυποψία προς την Ε.Ε και χαμήλωσε τους 
φόρους για να δημιουργήσει πιο ευνοϊκούς όρους για τις πολυεθνικές. Η 
Ιρλανδία όμως κατέχει σήμερα πολύ πιο σημαντική θέση σε σχέση με το 
παρελθόν: Είναι μέλος της Ε.Ε, κομμάτι του 'αγγλόφωνου άξονα' στην 
Ευρώπη-και γέφυρα προς τις ΗΠΑ, ένας αυξανόμενα σημαντικός εμπορικός
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εταίρος για τις ΗΠΑ και μέλος, προς το παρόν, μόνο του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καθώς δεν είναι ακόμα μέλος του ΝΑΤΟ. 
(Walsh Dick, «Economics is the focus of Bush's view of Ireland», The Irish 
Times, 31-3-2001)

78



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

'...When a foreign observer says the word peace, the Northern Irish respond 
with a faint smile on their lips that seem to suggest; you really don't 
understand us, if you knew how complex this conflict is you wouldn't talk of 
peace...'63
Παρ'όλο που αυτή η έρευνα είναι για την Ιρλανδία θεωρήθηκε σκόπιμο για την 
βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της ταυτότητας του Νότου, η 
αναφορά στην Βόρεια Ιρλανδία και στον τρόπο ζωής και εκεί. Ένας ξένος- 
εφ'όσον δεν είναι Άγγλος-έχει την πολυτέλεια να μπορεί να μείνει 
παρατηρητής στην Βόρεια Ιρλανδία, εκτός της διαμάχης. Είναι δυνατό να δει 
τα γεγονότα από μια διαφορετική οπτική, να συναναστραφεί και με τις δυο 
κοινότητες, να του διηγηθούν εμπειρίες που μιλούν για απώλειες αγαπημένων 
προσώπων, που κουβαλούν τον ίδιο πόνο, θυμό και φόβο άσχετα με την 
θρησκεία του ομιλητή. Αυτήν την πολυτέλεια δεν την έχουν φυσικά οι μόνιμοι 
κάτοικοι. Sectarian violence, τη λένε...
Έχοντας ζήσει στο Belfast για 8 μήνες είναι αλήθεια πως κανείς νιώθει 
τυχερός αν το θέμα για το οποίο πρέπει να γράψει είναι η Ιρλανδία και όχι η 
σύγκρουση, αν και είναι αδύνατο να γράψει κανείς για αυτήν την χώρα, τον 
εθνικισμό και την ταυτότητά της χωρίς να μιλήσει για την Βόρεια Ιρλανδία, 
είναι τόσο αδιαχώριστα όσο το παρελθόν και το παρόν.
Όταν πρωτοέρχεται κανείς στην Βόρεια Ιρλανδία όλα μοιάζουν κανονικά και 
ήρεμα, πρέπει να ζήσει κανείς εδώ για να αρχίσει να αντιλαμβάνεται στα 
αλήθεια τη σύγκρουση, την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία του θέματος 
που καθιστά τόσο δύσκολη την επίλυση του προβλήματος.
Δεν υπάρχει μονάχα μία αλήθεια, και η μνήμη, οι πληγές, το βαθύ μίσος και η 
ακόμα πιο βαθιά καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης, οι απώλειες, ο φόβος, 
όλα αυτά είναι ακόμα εκεί, ριζωμένα. Ακόμα και η νέα γενιά εμφανίζεται 
διχασμένη. Πολλές προκαταλήψεις και εχθρότητα για την άλλη πλευρά 
περνούν από γενιά σε γενιά μέσα από τις οικογένειες, τον κοινωνικό περίγυρο, 
ακόμα και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.
Τα φαινόμενα αυτά παρουσιάζονται σε μεγέθυνση στις πιο φτωχές και 
γκετοποιημένες περιοχές. Εαν κάποιος πληρώσει για να κάνει την 'protestant

63 Professor Bill Menlemans
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tour'64 θα τον πάνε με ασφάλεια στον Shankill road- περιοχή των Loyalists- και 
στο άλλο άκρο, τους Falls- Catholic nationalists' area. Αυτές οι περιοχές 
θεωρείται ότι είναι σκληροπυρηνικές και στον 'πυρήνα' της σύγκρουσης.
Οι τοιχογραφίες που είναι κυριολεκτικά παντού, αποτελούν αναπόσπαστο 
στοιχείο της 'πολιτισμικής ταυτότητας7 και είναι αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες της 
σύγκρουσης. Πολλές είναι τρόπος εκφοβισμού και προειδοποίησης της 
'αντίπαλης7 κοινότητας. Στον επισκέπτη κάνει εντύπωση το πόσο φυσικά 
φαίνονται όλα αυτά. Η δημιουργία αυτών των τοιχογραφιών γίνεται υπό το 
φως της μέρας και όλοι στην κοινότητα γνωρίζουν ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, οι 
οποίοι είναι μέλη των παραστρατιωτικών οργανώσεων και των διαφόρων 
'ταξιαρχιών' τους.
Προς το τέλος της περιοδείας καταλήγει κανείς στο λεγόμενο 'τείχος της 
ειρήνης7 που χωρίζει τις δύο κοινότητες και το Belfast στα δύο, και θυμίζει 
συμβολικά το περίφημο τείχος του Βερολίνου.
Τα αστυνομικά τμήματα μοιάζουν με φρούρια στην κυριολεξία, με ψηλούς 
τοίχους χτισμένους γύρω τους, και συρματοπλέγματα. Απαγορεύεται να 
παρθούν φωτογραφίες αυτών ή των αστυνομικών οχημάτων γιατί ελλοχεύει ο 
κίνδυνος της σύλληψης με την κατηγορία της τρομοκρατίας.
Στις 17 Μαρτίου είναι η Εθνική Εορτή της Ιρλανδίας. Ο κόσμος ξεχύνεται 
στους δρόμους και κυρίως στις διάφορες pub. Στο Δουβλίνο αλλά και στο 
Belfast γίνονται παρελάσεις. Η St Patrick's Day, όπως ονομάζεται, γιορτάζεται 
με τα 'εθνικά σύμβολα' όπως τα πράσινα καπέλα, ως μέσα διακήρυξης της 
ιρλανδικής ταυτότητας. Παρ'όλα αυτά, στο Belfast τα πράγματα δεν είναι τόσο 
απλά : το να φοράει κάποιος τα σύμβολα αυτά ακόμα κι αν είναι ξένος είναι 
παρακινδυνευμένο, ιδίως κοντά σε περιοχές όπως η Sandy Row για 
παράδειγμα. Γενικότερα όμως οι περισσότεροι είναι φιλικοί προς τους ξένους 
καθώς τους αντιμετωπίζουν ως άσχετους με την σύγκρουση.
(Foy Marie, «Muted Paddy's Day hits the city», The Belfast Telegraph, 19-3- 
2001)

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, άσχετα με την θρησκεία τους, 
επιθυμούν την ειρήνη και λαχταρούν οι ίδιοι και τα παιδιά τους να ζήσουν μία 
κανονική ζωή. Αυτή η σύγκρουση διαρκεί δεκαετίες τώρα και έχει κοστίσει 
πάμπολλες ζωές και θρήνο, το παρελθόν δε δύναται να κρατάει όμηρο το 
παρόν ή ακόμα, το μέλλον. Στην ουσία μια μειοψηφία ανθρώπων κι από τις 
δύο πλευρές κρατάει όμηρο την πλειοψηφία.
Παρ'όλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, ζώντας κανείς στην Βόρεια Ιρλανδία 
είναι πολύ δύσκολο να μείνει αμέτοχος, πολλές φορές και για λόγους 
ασφαλείας. Οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν σε μακρινά μέρη-πολλοί συχνά 
στην Αμερική-μακριά από την σύγκρουση. Συχνά αναρωτιούνται με έκπληξη 
γιατί κάποιος επισκέπτεται την πατρίδα τους και τον θεωρούν τυχερό που 
μπορεί όποτε θελήσει να φύγει μακριά από το βροχερό Belfast.
Κάτι ακόμα που είναι αδύνατο να αγνοήσει κάποιος που μένει εδώ είναι ένα 
βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα : η ζωή μοιάζει αδιέξοδη και το μέλλον για 
τους νέους είναι χωρίς ιδιαίτερη ελπίδα ή φιλοδοξία. Το μπιλιάρδο, οι pubs, το

64 περιοδεία με ένα black cab-το οποίο παραδοσιακά οδηγούν Προτεστάντες-στις 
επικίνδυνες περιοχές του Belfast, εκεί όπου στη δεκαετία του '70 έλαβαν χώρα τα 
χειρότερα επεισόδια, μια ματιά στη 'διχασμένη'πόλη
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αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η δημιουργία οικογένειας από πολύ νωρίς, μοιάζουν με 
βραχυπρόθεσμες λύσεις σε μια διαρκή αναζήτηση τρόπου διαφυγής. Η 
εταιρεία ταξί JJs που λειτουργεί και στο πανεπιστήμιο παραδίδει ποτά-και όχι 
μόνο-κατ'οίκον, χωρίς να χρεώνει για την παράδοση. Το πρόβλημα στην 
Βόρεια Ιρλανδία δεν είναι θρησκευτικό, είναι εθνικό, οικονομικό και κυρίως 
κοινωνικό. Η θρησκεία, όπως και η προφορά είναι απλά ο ευκολότερος και 
γρηγορότερος τρόπος διάκρισης και στιγματισμού κάποιου. Το πρόβλημα της 
ταυτότητας είναι κεφαλαιώδους σημασίας και εδώ. Ο ευκολότερος τρόπος 
αυτο-προσδιορισμού για κάποιον που στην ουσία νιώθει ανασφαλής για το 
πού ανήκει και για την ταυτότητά του, είναι να αποκλείει άλλους και να χτίζει 
την δήθεν 'ανωτερότητα' του απέναντι τους.
Η βία στη Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται με περισσότερη βία και ο φαύλος 
κύκλος συνεχίζεται. Τελικώς η σύγκρουση καταλήγει να αφορά όχι τη ρίζα του 
προβλήματος που ίσως βρίσκεται στο παρελθόν αλλά τις συνέπειές της. Για να 
αντιμετωπισθεί όμως πραγματικά το πρόβλημα πρέπει να γίνουν ριζικές 
αλλαγές, να αλλάξει ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα. Οι σκληροπυρηνικές 
περιοχές των Shankill και Falls είναι ιδιαίτερα φτωχές, όπως και ο Lower και 
Upper Ormeau Road που χωρίζεται σε Καθολικούς και Προτεστάντες. Η 
Βρετανία κουβαλάει μεγάλη ευθύνη για το πρόβλημα της Βορείου Ιρλανδίας 
την οποία δεν έχει επωμιστεί, καθώς είναι οι δύο κοινότητες που 
αλληλοσκοτώνονται . Την τελική ευθύνη και άρα και τη λύση έχουν ακριβώς 
αυτές οι δυο κοινότητες.
Part of the problem is part of the solution.
Πώς όμως δύναται να επιτευχθεί λύση όταν δεν υπάρχει επικοινωνία και 
εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές; Το πρώτο λοιπόν βήμα θα μπορούσε 
να είναι προς στην κατεύθυνση αυτή, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι 
όμως αυτό πραγματικά εφικτό όταν υπάρχουν θύματα και μίσος και στις δύο 
πλευρές κι αν ναι, πώς;
Υπάρχει πάντα ελπίδα και αυτή τώρα επαφίεται κυρίως στη νέα γενιά. Στον 
τρόπο ανατροφής των παιδιών εντός της οικογένειας χωρίς την καλλιέργεια 
και τροφοδότηση του μίσους, στα σχολεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η 
ανάμειξη και αλληλοτροφοδότηση, η καθημερινή επικοινωνία των δύο 
κοινοτήτων, όπου είναι δυνατή, όπως παραδείγματος χάριν με τον 
πολλαπλασιασμό των μεικτών-για Προτεστάντες και Καθολικούς-σχολείων 
είναι βήματα προς στη σωστή κατεύθυνση.
Η λειτουργία των Εκκλησιών, κάποια άρθρα του Συντάγματος, ο τρόπος 
κάλυψης των γεγονότων-και η παρουσίασή τους στο εξωτερικό-από τα Μ.Μ.Ε, 
όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Η αργή αναμόρφωση του RUC, το 'equality 
monitor' για τη μη διάκριση λόγω θρησκείας ή φυλής ή φύλου στο χώρο 
εργασίας που ζητείται να συμπληρωθεί μαζί με τις αιτήσεις για δουλειά, είναι 
ελπιδοφόρα.
Όμως η αβέβαιη Good Friday Agreement ήταν το πιο ελπιδοφόρο πολιτικό 
και θεσμικό βήμα από όλα. Για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να 
συμπεριληφθούν ουσιαστικά στην πολιτική διαδικασία αλλά και να 
εκπροσωπηθούν στην κοινωνία όλα τα μέλη της κοινότητας. Τα media που 
είναι πάντοτε παρόντα στη διάρκεια της πολιτικής διαδικασίας για την Good 
Friday Agreement καθώς και οι ίδιοι οι πολιτικοί, επικεντρώθηκαν στον 
αφοπλισμό του IRA. Εκτός από τον IRA όμως δρουν και δεκάδες αντίστοιχοι
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παραστρατιωτικοί οργανισμοί των Προτεσταντών. Η λίστα είναι μεγάλη, από 
τον UVF και τον UFF μέχρι τους -όχι στην ενεργό δράση πια- Shankill 
Butchers και τον RIRA από την άλλη πλευρά. Ο αφοπλισμός, ιδανικά, πρέπει 
να γίνει αμοιβαία και ταυτόχρονα, αλλιώς κάποια από τις δύο πλευρές πρέπει 
να ρισκάρει υπερπηδώντας το χάσμα εμπιστοσύνης.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους οργανισμούς υποτίθεται πως είναι 
παράνομοι, στην ουσία όμως αυτό δεν συμβαίνει. Περνώντας μέσα από 
κάποιες γειτονιές μπορεί κανείς να δει τα 'αρχηγεία' τους, φανερά και στο φως 
της μέρας.
Οι Ρεπουμπλικάνοι - συνήθως Καθολικοί - στη Βόρεια Ιρλανδία θεωρούν την 
Βρετανία απόλυτη υπαίτιο του προβλήματος και απαιτούν την απόσυρση από 
τη Βόρεια Ιρλανδία όλων των Βρετανών στρατιωτών. Θεωρούν πως όλοι οι 
Ιρλανδοί Καθολικοί αποτελούν ένα έθνος και επιθυμούν την ένωση της 
Βορείου Ιρλανδίας με το Νότο. Για αυτούς δεν υπάρχει Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας, όχι μέχρι να επιτευχθεί η ολότητα του νησιού. Μία ενότητα που 
όμως μπορεί να μην είναι επιθυμητή από το Νότο. Νιώθουν πως τους 
εγκατέλειψαν ανάμεσα σε μια εχθρική προτεσταντική πλειοψηφία και πρέπει 
να επιβιώσουν, μόνοι εναντίον όλων. Από την άλλη πλευρά παρόμοιο φόβο 
νιώθουν και οι Loyalists οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους Βρετανούς και 
όχι Ιρλανδούς και σε περίπτωση που απειληθεί αυτή τους η ταυτότητα, ακόμα 
και χωρίς την αναμενόμενη υποστήριξη από την Αγγλία, είναι διατεθειμμένοι 
να πολεμήσουν κι αυτοί μόνοι εναντίον όλων.
Η αλήθεια είναι πως για δεκαετίες στη Βόρεια Ιρλανδία οι προνομιούχοι ήταν 
οι Προτεστάντες. Είχαν τον πλούτο, τις δουλειές και την εξουσία. Όλα τα 
Πανεπιστήμια , με εξαίρεση το Magee, έχουν την έδρα τους σε 
Προτεσταντικές περιοχές ενώ οι Καθολικοί δεν εμπιστεύονται την ίδια τους 
την αστυνομία αφού την αποτελούσαν, μέχρι τώρα, κατά συντριπτική 
πλειοψηφία οι Προτεστάντες.
Τώρα, εν έτει 2002, για πρώτη φορά επιχειρείται μέσω και μιας ολόκληρης 
καμπάνιας στην τηλεόραση η αναμόρφωση του RUC με το κάλεσμα και την 
προσπάθεια προσέλκυσης των Καθολικών να τον στελεχώσουν. Αλλάζει το 
όνομά του σε κάτι πιο ουδέτερο στην προσπάθεια να συμπεριλάβει το 
υπόλοιπο μισό της κοινωνίας που ως τώρα δεν είχε καθόλου πρόσβαση.
Η θρησκεία εν γένει είναι οι πιο απλοϊκές ετικέτες αν και κάποιοι προτιμούν να 
χρησιμοποιούν τους όρους Unionists και Nationalists. Σχεδόν όλοι οι 
Προτεστάντες είναι Unionists υπό την έννοια ότι θέλουν να διατηρήσουν τον 
σύνδεσμο με την Βρετανία. Όμως όχι όλοι οι Καθολικοί είναι Nationalists, υπό 
την έννοια ότι επιθυμούν να ενωθούν με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Οι 
όροι Loyalists και Republicans είναι ακόμα λιγότερο ικανοποιητικοί καθώς 
φανερώνουν τις πιο εξτρεμιστικές και ασυμβίβαστες πολιτικές απόψεις και την 
ενδεχόμενη χρήση βίας. Η προτεσταντική κοινότητα στη Βόρεια Ιρλανδία είχε 
ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης από την Καθολική, το 1996. ’ Ενα 
10% του πληθυσμού δεν επιθυμεί να κατηγοριοποιηθεί με τους όρους 
Καθολικός ή Προτεστάντης.
Η δύναμη και η εξουσία, τα πολιτικά δικαιώματα, ο πλούτος και η πρόσβαση 
στις πηγές ευημερίας δεν ήταν εξίσου μοιρασμένα σε Καθολικούς και 
Προτεστάντες με αποτέλεσμα να υποφέρουν και οι δύο κοινότητες.
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Η ιρλανδική κυβέρνηση δυσπιστεί απέναντι στη βρετανική ενώ η βρετανική 
θεωρείται από τους Βορειο-ιρλανδούς πως δε συμμετέχει αρκετά, πως οφείλει 
να πάρει τον έλεγχο, ενώ αντίθετα πιστεύουν πως η ιρλανδική-δηλαδή μία 
ξένη κυβέρνηση-συμμετέχει υπέρ του δέοντος. Ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον 
άλλο και κανείς δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα.
Η σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία είναι βασικά μεταξύ δύο ομάδων 
ανθρώπων, των έχοντων και των μη-έχοντων. Είναι μία οικονομική 
σύγκρουση με την μεγάλη επιρροή της Βρετανίας. To Orange Institution 
ελέγχει και κυριαρχεί στην οικονομία, στα σπίτια ( housing ), στην βιομηχανία, 
στον δημόσιο τομέα, στην αστυνομία. Σε μία ενωμένη Ιρλανδία ή ακόμα και 
σε μία μεταβιβάσιμη κυβέρνηση με καταμερισμό της εξουσίας, θα έχαναν τον 
έλεγχο στο μερίδιο του εθνικού προϊόντος. Ενώ οι περισσότεροι όμως -κι αυτό 
είναι αξιοσημείωτο- δεν εκκλησιάζονται ούτε στα αλήθεια εξασκούν την 
θρησκεία, παρ'όλ'αυτά η θρησκεία συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως το κύριο 
και πιο άμεσο μέσο διάκρισης και διατήρησης του μίσους. ( Feehan, 1983 )
Οι πολιτικοί χωρίς αμφιβολία παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των 
ιδεολογικών παραμέτρων της κοινωνίας αλλά πρέπει να παλεύουν ενάντια 
στην κατηγοριοποίηση των ανθρώπων στην προσωπική τους ζωή, ανάλογα με 
τις θρησκευτικές ή εθνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε μία Σλοβάκα μεταπτυχιακή στη Βόρεια 
Ιρλανδία, παραθέτονται ενδεικτικά οι εξής ερωτο-απαντήσεις :

-Is it important to recognise and respect the diversity of the two traditions 
in finding peace through compromise?
Yes 17 No 0

-Have the churches made any significant contribution to the peace process?
Yes 8 No 8
(Katarina Jendrusova, 1997)

Κάθε φορά που πλησιάζει 12 Ιούλη οι κάτοικοι της Βορείου Ιρλανδίας 
προετοιμάζονται για τα 'χειρότερα από τα συνηθισμένα'. Τα επεισόδια 
κορυφώνονται στη διάρκεια των παρελάσεων των Προτεσταντών, που 
περνούν μέσα από τις καθολικές περιοχές. Τα media παίζουν σημαντικότατο 
ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι πως αν η μοναδική 
πρόσβαση που έχει κάποιος στα γεγονότα, κάποιος κάτοικος του εξωτερικού 
για παράδειγμα, είναι μέσω της τηλεόρασης, τότε το πιθανότερο είναι να μην 
λαμβάνει την πραγματική εικόνα ή διάσταση της κατάστασης, τα media 
πολλές φορές υπερβάλλουν ή με την επιλεκτική αναφορά τους στα γεγονότα, 
τα 'παραμορφώνουν'.
Κάποιος μπορεί να θέσει το εξής ερώτημα-πρόταση : Εαν κάποιος δεχτεί τις 
παρελάσεις ως νόμιμο δικαίωμα έκφρασης της ταυτότητας μιας μερίδας του 
πληθυσμού αναρωτιέται γιατί η ταυτότητα αυτή πρέπει να ορίζεται σε σχέση 
με μια άλλη μερίδα του πληθυσμού με ίσα δικαιώματα , γιατί να μην ορίζεται 
δηλαδή ενεργά στο παρόν, και θετικά, αυτόνομα ; Αναρωτιέται επίσης γιατί 
δεν γιορτάζεται αυτή η ταυτότητα στις 'δικές' της περιοχές και πρέπει να 
επιβάλλεται σε περιοχές εχθρικές προς αυτήν ;
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Εκτός από την δράση των γνωστών τρομοκρατικών οργανώσεων, δεν θα 
πρέπει να αγνοηθεί και η πολλές φορές, τρομοκρατική δραστηριότητα του 
ίδιου του κράτους και των οργάνων του.
Τελικά μεγάλο μέρος του προβλήματος αφορά στην εξουσία, την δύναμη και 
την επίδειξη προς την 'άλλη πλευρά' του ποιος την έχει. Όπως πολλοί 
γνωρίζουν, οι παραστρατιωτικοί οργανισμοί και από τις δύο πλευρές είναι 
ενεργά αναμειγμένοι στο εμπόριο και τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και 
στο ποιος έχει τον έλεγχο της 'μερίδας του λέοντος7.
Αυτό που κανείς πρέπει να θυμάται και να έχει συνέχεια στο μυαλό του 
προσεγγίζοντας αυτήν την διαμάχη και κάθε άλλη, είναι πως πέρα από κάθε 
ιδέα, 'ευγενή ή μη', πέρα από κάθε σκοπό, δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό, τίποτα 
πιο ανώτερο ή μεγαλύτερης αξίας από την ίδια την ανθρώπινη ζωή του 
οποιουδήποτε.
Σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, η κατάσταση στην Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας είναι πολύ διαφορετική. Παρατηρεί κανείς πολύ μεγαλύτερη 
'ανάμειξη των φυλών7, πολλούς περισσότερους ξένους, τουρίστες και 
μετανάστες ή ακόμα και πρόσφυγες. Οι άνθρωποι στο Νότο είναι 
πλουσιότεροι, λιγότερο καχύποπτοι και επιφυλακτικοί, πιο ξέγνοιαστοι.

Η ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
IΡΛΑΝΔΙΚΟΤΗΤ ΑΣ

Ο 'Πράσινος Τίγρης7 είναι ο ιδανικός τύπος του αναδυόμενου ευρωπαϊκού 
καπιταλισμού με την πλήρη απασχόληση και τον χαμηλό, πριν τις πρόσφατες 
εξελίξεις, πληθωρισμό. Αντίθετα, ο 'Orange Sloth7, δηλαδή η Βόρεια Ιρλανδία 
των έξι επαρχιών, χαρακτηρίζεται από εξάρτηση, κρατική παρέμβαση και 
πολιτική και πολιτισμική διαίρεση. Το να αγνοήσει κανείς την δεύτερη όταν 
μιλάει για την ιρλανδικότητα, είναι διαστροφή της πραγματικότητας καθώς η 
ενοποίηση της Ιρλανδίας φαντάζει ως μια πιθανότητα, ιδίως με την 
αυξανόμενη ολοκλήρωση και των δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο 
όμως θα είχε τεράστιο αντίκτυπο σε Βορρά και Νότο και αν γίνουν κάποιοι 
χειρισμοί, θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί.
Η ειρηνευτική διαδικασία δημιούργησε ένα δυναμικό για την μεταμόρφωση 
της ταυτότητας στον Βορρά και κατά συνέπεια προκάλεσε και προκαλεί 
δομικές αλλαγές στο Νότο. Οι αλλαγές αυτές επικεντρώνονται σε τέσσερις 
κυρίως ταυτότητες τον βρετανικό εθνικισμό στην Ιρλανδία, τον 
Ρεπουμπλικανισμό, τον Loyalism και τις 'άλλες παραδόσεις7- πέρα των δύο 
κοινοτήτων- ανθρώπων που απορρίπτουν ταυτότητες και ετικέτες όπως 
'Προτεστάντης7, 'Καθολικός7, 'Nationalist7 ή 'Loyalist7. Όλες αυτές οι 
ταυτότητες αλλάζουν μορφή. Ο βρετανικός εθνικισμός μοιάζει μάταιος, χωρίς 
περιεχόμενο πλέον. Ο Ρεπουμπλικανισμός, όπως εκφράζει την ταυτότητά του 
μέσα από τις τοιχογραφίες, υποκαθιστά ως ένα βαθμό τον 'πόλεμο7 με την 
κουλτούρα ενώ πολλοί τον συνδέουν με ένα σοσιαλιστικό περιεχόμενο. Η 
ταξική ισότητα δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, και το Sinn Fein έχει να απαντήσει
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στο ερώτημα του αν θυσίασε την πολιτική της χειραφέτησης για μια πολιτική 
εκλογικής επιτυχίας.
Όπως και στον βρετανικό εθνικισμό, έτσι και στον Loyalism, ενυπάρχει η 
δυνατότητα ενός 'νέου Ενωτισμού'- το να γίνει ο Ενωτισμός ελκυστικός για 
τους Καθολικούς στον δρόμο προς στην αλλαγή!
Το καθοριστικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας των άλλων παραδόσεων είναι 
ακριβώς η άρνηση της ύπαρξής τους. Για πολλούς έγχρωμους, η πιο 
επικίνδυνη απειλή είναι τα ζητήματά τους να συνδεθούν με την σύγκρουση. 
Παρ'όλο που η κύρια επίκληση του εθνικισμού ήταν η ισότητα, στην πρακτική 
υπήρχαν δυναμικές που ενθάρρυναν τον ρατσισμό. Για παράδειγμα, η 
παρέλαση για την St Patrick's Day στο Belfast, αρχικά ήταν 'ανοιχτή' καθώς 
συμμετείχαν λεσβίες, ομοφυλόφιλοι και εθνικές μειονότητες. Όμως καθώς η 
παρέλαση πολιτικοποιήθηκε, οι εθνικές μειονότητες αποσύρθηκαν.
( Robbie McVeigh).
Δεν ήταν πάντα έτσι αλλά τώρα έχει γίνει ευρέως αποδεκτό πως η κρίση της 
πολιτισμικής ταυτότητας βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης στην Βόρεια 
Ιρλανδία. Η άποψη πως η παραδοσιακή ιδέα της ιρλανδικότητας που βασίζεται 
στην γη, στον καθολικισμό και στις εθνικιστικές πολιτικές είναι νεκρή, και πως 
χρειάζεται να συγκροτηθεί μία νέα, ανεχτική και ευρεία ταυτότητα, βασισμένη 
στις πραγματικές εμπειρίες των Ιρλανδών, φαίνεται να κερδίζει έδαφος.
(Andrew R. Finlay)

ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

... 'Who is my neighbour? My neighbour is all mankind'.

Seamus Heaney

Ο Νότος ταυτίζεται τώρα με το οικονομικό boom, τον διεθνισμό, τον 
παγκόσμιο τουρισμό και μια ρεβιζιονιστική ιστοριογραφία. Στο τέλος της 
δεκαετίας του 1990 η επιθυμία των Άγγλων να είναι Ιρλανδοί -κάτι που δεν 
ακούγεται συχνά- ξαναήρθε στην επιφάνεια.
Η ιρλανδικότητα παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα αποπλανητική, ιδίως η εικόνα της 

ιρλανδικής αρρενοπώτητας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξερευνήσει κανείς τον 
σχηματισμό της αρρενωπής αυτής ταυτότητας. Την αποτελούσε κυρίως η 
εικόνα των χειρονακτών εργατών, τα στοιχεία της φυσικής, μυϊκής εργασίας, η 
η ιδέα της αδελφικότητας.
Εκδοχές αυτής της αρρενοπώτητας σχηματίστηκαν σε 'ανδρικά εργασιακά 
πλαίσια', pubs και clubs της κοινότητας και στα γαελικά αθλητικά παιχνίδια. 
Αυτή η εικόνα ενισχύθηκε από την ανδροκρατούμενη. Καθολική Εκκλησία και 
την ιρλανδική εθνικιστική πολιτική. Αυτά συμπεριελάμβαναν το παίξιμο του 
εθνικού ύμνου σε δημόσιες συναθροίσεις, την επίδειξη της ιρλανδικής σημαίας 
σε κοινωνικές συγκεντρώσεις, την παραδοσιακή ιρλανδική μουσική, την 
ανάμνηση της αιματηρής θυσίας των Ιρλανδών ηρώων και τον εορτασμό των 
Ιρλανδών λογοτεχνών. Το βρετανικό κράτος εγκληματικοποίησε την ιρλανδική 
αρρενωπότητα με τα στίγματα της χαμηλής νοημοσύνης, τον χαρακτηρισμό 
των Ιρλανδών ως βομβιστές και μεθύστακες.
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Μετά από τα βομβιστικά επεισόδια την δεκαετία του 1970, στην Βρετανία 
ακολουθήθηκε μία υψηλού προφίλ αντι-ιρλανδική καμπάνια από τα ΜΜΕ και 
πολιτικούς αντιπροσώπους η οποία κατέστησε υπόγεια την ιρλανδική 
εθνότητα.
Μια άλλη έκφραση της ιρλανδικής αρρενωπότητας είναι η ένοπλη πάλη την 
οποία εκφράζει ο εθνικός ύμνος της Ιρλανδίας (The Soldier's Song ), και το τι 
σημαίνει να είναι κάποιος 'σωστός άνδρας7. Η ρεβιζιονιστική ερμηνεία που είναι 
σε έξαρση στην Ιρλανδία πιθανόν να διαφοροποιούσε την στάση της.
(Mairtin Mac an Ghaill)
Καθοριστική της αλλαγής, σύμφωνα με τον Fintan Ο' Toole, τα τελευταία 20 
χρόνια, υπήρξε η οικονομική και κοινωνική αναμόρφωση την οποία υπέστη ο 
Σμαραγδένιος Τίγρης. Η αλλαγή αυτή άρχισε με την εισροή των επενδυτικών 
κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ξοδεύτηκαν κυρίως στα 
ζητήματα συγκοινωνιών, επικοινωνιών και εκπαίδευσης. Το θαύμα 
συντελέστηκε με παράλληλες επενδύσεις από αμερικανικές εταιρείες όπως 
είναι η IBM, η Apple και η Intel. Μία όμως συνέπεια της οικονομικής 
ανάπτυξης ήταν η αύξηση στις τιμές των ακινήτων, τα οποία πλέον στο 
Δουβλίνο έχουν καταστεί απλησίαστα. Οι επενδύσεις οδήγησαν στην 
μεταμόρφωση της ιρλανδικής κοινωνίας, η οποία από ευρέως αγροτική και 
συντηρητική μετατράπηκε σε αστική και μοντέρνα.
Άλλαξε τη νοοτροπία των Ιρλανδών σε σχέση με την μέχρι τότε αντίληψη της 
ταυτότητάς τους, της ιρλανδικότητας δηλαδή, ως στενής, παρωχημένης 
εσωστρεφούς και αποκλειστικής.
Τα προηγούμενα 800 χρόνια, η ιρλανδικότητα ή η αίσθηση για το τι είναι 
ιρλανδικό, προσδιοριζόταν συνήθως σε αντιπαράθεση με οτιδήποτε αγγλικό, 
ήταν δηλαδή το αρνητικό της'Englishness'. Παρ'όλο που το μεγαλύτερο μέρος 
της χώρας και του πληθυσμού, είχε ανεξαρτοποιηθεί πολιτικά από την Αγγλία, 
ήταν ακόμα πολιτισμικά και ψυχολογικά πολύ εξαρτημένη από αυτήν έστω και 
ως μια αρνητική εικόνα του εαυτού τους. Τώρα πια, παρ'όλο που η Βρετανία 
εξακολουθεί να θεωρείται πολύ σημαντική όντας άλλωστε ο πιο κοντινός 
γείτονας δεν αποτελεί πλέον το κυρίαρχο στοιχείο στον προσδιορισμό της 
ιρλανδικότητας. Η 'Irishness' είναι κάτι που οι ίδιοι οι Ιρλανδοί το 
αντιλαμβάνονται πλέον σε μια άλλη κλίμακα με ευρύτερο περιεχόμενο.
Η μαζική μετανάστευση προς τα έξω, σταμάτησε. Η γενιά των σημερινών 
40άρηδων ήταν η πρώτη της εργατικής τάξης της Ιρλανδίας που έμεινε στην 
χώρα της από την δεκαετία του 1840! Στα τέλη του 1980 φάνηκε να 
ξαναρχίζει ο κύκλος με το κύμα μετανάστευσης προς Αγγλία και Αμερική. Η 
κατάσταση αυτή φάνηκε να σταματά τα χρόνια 1985-1990.
Άλλο φαινόμενο είναι η παρακμή της Εκκλησίας-κυρίως της ηγεμονίας της- 
κοινωνικά, ηθικά και πολιτισμικά. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχές 
των 1970s, οποιαδήποτε δημόσια συζήτίιση, ελάμβανε χώρα μόνο εντός του 
πλαισίου του Καθολικισμού. Η αλλαγή αυτή ήρθε και λόγω της εμφάνισης του 
φεμινιστικού κινήματος την ίδια περίοδο και με την έκρηξη της κρίσης στη 
Βόρεια Ιρλανδία να διαμορφώνει τη συνείδηση των κατοίκων του Νότου.
Αυτό που συνέβη ήταν θεαματικό καθώς κάτι που ήταν μια πολύ αργή αλλαγή 
στα μέσα των 1990s, εξελίχθηκε σε μια ξαφνική και βαθιά κατάρρευση, όχι 
απαραίτητα αρνητική.
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Η στοματική αντισύλληψη απο-ποινικοποιήθηκε μερικώς για τα παντρεμένα 
ζευγάρια το 1979, μόνο όμως με ιατρική συνταγή. Μόνο το 1986 έγινε νόμιμα 
γενικώς διαθέσιμη. Είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια που θεωρούνται νορμάλ, 
παραδείγματος χάριν, οι μηχανές προφυλακτικών σε δημόσιους χώρους. Ένας 
άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της ιρλανδικής συνείδησης 
υπήρξε η διεξαγωγή του συνεχούς εμφυλίου πολέμου, μερικά μιλιά 
βορειότερα.
Οι σημαντικότεροι 'διαμορφωτές7 της ιρλανδικής συνείδησης υπήρξαν: η 
γεωγραφική εγγύτητα της Αγγλίας, οι ιστορικές επιρροές της Αγγλίας πάνω 
στην Ιρλανδία, η συνεχιζόμενη απέχθεια προς τον Oliver Cromwell με ό,τι 
αυτός συμβολίζει, η επιρροή της Εκκλησίας και ο ιδιόμορφος πόλεμος στον 
Βορρά.
Η γενιά των σημερινών 40άρηδων μεγάλωσε λοιπόν με μια πολύ πολύ ισχυρή 
αλλά απλοποιημένη 'ρητορική' του ιρλανδικού εθνικισμού : η αιματηρή θυσία, 
ο θάνατος για την πατρίδα, η περιγραφή της ιρλανδικής ιστορίας ως μιας 
μακροχρόνιας μάχης εναντίον της Βρετανίας και των Προτεσταντών. Τότε 
όμως ήταν ασφαλές στο Νότο, δηλαδή ήταν μόνο ρητορική, παρελθόν, οπότε 
μπορούσε κανείς να ενδίδει σε αυτό ακίνδυνα. Ξαφνικά, στην δεκαετία του 
1970, όλα ξανασυνέβαιναν στην Βόρεια Ιρλανδία ως ένας κύκλος εξαιρετικά 
ωμής βίας που συνεχίζεται για πάνω από 30 χρόνια αδιάκοπα. Η ρητορική 
αυτή λοιπόν αποκτά ξαφνικά εξαιρετική βαρύτητα λόγω των συνεπειών και 
άρα, έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία ως σύνολο, ως τρόπος σκέψης. Οι 
άνθρωποι αναγκάζονται να ξανασκεφτούν όλα αυτά με τα οποία μεγάλωσαν 
και τι ακριβώς σημαίνουν. Τα πήραν ποτέ αλήθεια σοβαρά; Αποπειράθηκαν 
ποτέ να συλλάβουν την πολυπλοκότητα του τι συμβαίνει στην Βόρεια 
Ιρλανδία; Σκέφτηκαν σοβαρά το τι σημαίνει να είσαι Ιρλανδός Σκέφτηκαν 
σοβαρά για αυτήν την απόλυτη πεποίθηση πως ότι είναι ιρλανδικό είναι και 
απαραίτητα καθολικό;
Ως γνωστόν, το Νότο συνθέτουν κατά 93% περίπου Καθολικοί. Ήταν λοιπόν 
μια αυτόματη υπόθεση πως η ιρλανδικότητα ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με το 
να είναι κανείς Καθολικός. Η Βορειο-ιρλανδική κρίση όμως τους ανάγκασε να 
αντιμετωπίσουν το γεγονός πως υπάρχουν 1.000.000 άνθρωποι στο νησί που 
δεν θεωρούν τους εαυτούς τους Ιρλανδούς είναι συνήθως Προτεστάντες και 
έχουν μια αυθεντική βρετανική ταυτότητα. Τώρα τίθεται το θέμα του πώς να 
το χειριστούν. Πώς να διευρύνουν την ιδέα της ιρλανδικότητας πιο 
γενναιόδωρα, ώστε να περιλαμβάνει και την αίσθηση των τελευταίων του πού 
ανήκουν, και της δικής τους ευημερίας.
Οποιαδήποτε λύση για το Βορειοϊρλανδικό πρέπει να στηριχθεί όχι μόνο στην 
επίλυση του συγκεκριμένου εδαφικού προβλήματος αλλά να επικεντρωθεί 
κυρίως στο πρόβλημα της ιρλανδικής ταυτότητας π είναι και τι 
ανππροσωπεύει, ποιους περιλαμβάνει.
(Συνέντευξη του Fintan O' Toole από τον Terry Lane, «The Celtic Tiger», 

Ireland, 22-10-2000, μεταδόθηκε από το Radio National:The National 
Interest)

Σήμερα, η πιο εντυπωσιακή και κερδοφόρα διεθνή εξαγωγή του Σμαραγδένιου 
Νησιού είναι οι πολιτισμικές του εκφάνσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
της ιρλανδικής μουσικής με εκπροσώπους όπως ο Van Morrison, οι U2, οι
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Cranberries, οι Corrs ανάμεσα σε άλλους. 'Αλλο παράδειγμα είναι η 
δημοτικότητα των παραδοσιακών ιρλανδικών χορών όπως το Riverdance και 
της κέλτικης μουσικής.
Επίσης, τα θεατρικά έργα και φιλμ με ιρλανδικούς χαρακτήρες και 
'σκηνικά'...Οι 'λογοτεχνικοί γίγαντες' όπως οι James Joyce, Oscar Wilde, 
G.B.Shaw, Samuel Beckett. Τα έργα τους εκφράζουν τον 'σπαραγμό που 
αυτοεκφράζεται με την σπιρτάδα'. (Oscar Wilde).
Σύμφωνα με τον Ο' Toole, το ιρλανδικό δράμα του 20ου αιώνα χωρίζεται σε 
τρεις φάσεις : Στην πρώτη, τον καιρό της μάχης για την ανεξαρτησία που 
εξέφρασε το εθνικιστικό δραματικό κίνημα μέσω της ιρλανδικής μυθολογίας, 
ιστορίας και παραδόσεων65.
Το 'δεύτερο κύμα' που ξεκίνησε στα 1960s εκφράζει την ιρλανδική πάλη να 
ξεπεράσει το φτωχό, αγροτικό, θρησκευτικό παρελθόν της και να 
ενσωματωθεί στην οικουμενική μοντερνικότητα66.
Το 'τρίτο κύμα' άρχισε την δεκαετία του 1990 με 'μία νέα γενιά θεατρικών 
συγγραφέων που εξετάζουν το παρελθόν, φωτίζουν τις κρυμμένες όψεις του, 
τα κομμάτια μιας πεθαμένης κοινωνίας'.
Η 'σύγχρονη Ιρλανδία είναι μια νέα Ιρλανδία' και με τον τρόπο αυτό 
δημιουργεί μια ψευδή αντίθεση ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Για να 
ισχυριστεί κάποιος ότι δεν ισχύει πλέον μια διακριτή αίσθηση του ιρλανδικού 
'ανήκειν', σημαίνει πως αγνοεί το γεγονός του ότι οι Ιρλανδοί συγγραφείς 
ανέκαθεν είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του επαναπροσδιορισμού της 
ταυτότητάς τους.
Ο τόπος ποτέ δεν ήταν μια σταθερή αντίληψη στην ιρλανδική κοινωνία ή 
στην ιρλανδική λογοτεχνία. Η σχέση με τον τόπο μεταμορφώθηκε με τον 
ερχομό των λεωφόρων, των πολυκαταστημάτων, τον αστικό τρόπο ζωής. 
Πολλοί υποστηρίζουν πως η 'σύλληψη' μιας κοινά παραδεκτής ιδέας για το 
ποια είναι η 'μεγάλη ιρλανδική ιστορία' δεν είναι πλέον βιώσιμη. Όπως με την 
αίσθηση του τόπου, έτσι και η ιρλανδικότητα είναι τώρα κατακερματισμένη, 
αβέβαιη και αποπροσανατολισμένη, εκ-τοπισμένη.
Το τέλειο σύμβολο για την ιρλανδική τέχνη θα μπορούσε να είναι ένας 
ραγισμένος καθρέφτης, ως η αντανάκλαση της πραγματικότητας των 
πολλαπλών ιρλανδικών ταυτοτήτων (James Joyce). Ο Joyce αναγνώρισε ότι η 
ιρλανδική ταυτότητα δεν δύναται να περιοριστεί σε ένα μόνο ενοποιητικό 
πλαίσιο, πολύ πριν από τον ερχομό του Κέλτικου Τίγρη.
Η καλύτερη ιρλανδική λογοτεχνία των τελευταίων 200 χρόνων ασχολείται με 
την αναζήτηση της σύνδεσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος ώστε να 
οραματιστεί ένα μέλλον. Η απόπειρα να κατανοηθεί η Ιρλανδία με τους όρους 
άλλων κουλτούρων αποτυγχάνει να αναγνωρίσει κάτι που οι Ιρλανδοί 
συγγραφείς ήξεραν πάντοτε: το να γράψει κανείς για την Ιρλανδία είναι το να 
γράψει γ/'αυτήν με τους δικούς της όρους.
(Hand Derek, «The Tiger reflected in a cracked mirror», The Irish Times, 30- 
1-2001)
Ή καρδιά του Ιρλανδού είναι η (ραντασία του', έλεγε ο George Bernard Shaw.

65 Εκπρόσωποι οι William Butler Yeats και Synge
66 Κυριότερος εκπρόσωπος ο Brian Friel
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Τα στερεότυπα του Ιρλανδού όπως τα ξέρουμε, συντρίβονται στο ψεύδος 
τους και αναδύονται άλλες, πιο πολύπλοκες προσεγγίσεις. Αναδύεται μια νέα 
Ιρλανδο-αμερικανική ταυτότητα η οποία δεν αφορά στον Καθολικισμό και την 
μπύρα αλλά στα φιλμ, την λογοτεχνία, τον χορό, ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον 
για την κέλτικη γλώσσα, μία αίσθηση περηφάνειας αντί 'θυματοποίησης'.
Ακόμα και οι πανέμορφες, μαγικές εικόνες της ιρλανδικής φύσης, χωρίς να 
χάνουν τον λυρισμό τους τοποθετούνται σε ένα πιο αληθινό, 'σκληρό' πλαίσιο. 
Ο ιρλανδικός χριστιανισμός του Καθολικισμού συνυπάρχει με τις παγανιστικές 
παραδόσεις, τις ρίζες των Δρυίδων, κάτι που θυμίζει ιδιαίτερα Ελλάδα.
(Berson Misha, «An Irish uprising: Cultural expression is an impressive export 
of the Emerald Isle»,'Seattle Time4, 24-1-1999)
Η λογοτεχνία, όπως και ο κινηματογράφος, εντάσσονται αναμφισβήτητα, 
λοιπόν σε αυτό που ονομάζεται κουλτούρα της χώρας. Εαν ερωτηθεί κάποιος 
τι σκέφτεται όταν ακούει για την ιρλανδική κουλτούρα, το πιθανότερο είναι να 
απαντήσει : τύρφη, Guinness, μουσική, παραδοσιακούς χορούς... Όμως 
υπάρχουν πολλά περισσότερα στην ιρλανδική κουλτούρα από τα ρούχα, το 
φαγητό και την γλώσσα. Παρ'όλο που όλα αυτά είναι σημαντικά συστατικά 
στοιχεία της κουλτούρας, οι πιο σημαντικές πλευρές είναι αυτές που δεν είναι 
τόσο φανερές, οι δύσκολες να τις ορίσεις, οι δύσκολες να τις εξηγήσεις σε 
σχέση με το τι νιώθουν οι ίδιοι Ιρλανδοί για τον εαυτό τους, για τους άλλους, 
πώς αντιλαμβάνονται και οργανώνουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους.
( Martin Collins)
Ήδη το 1997 είχε αρχίσει η συζήτηση για την στάση των Ιρλανδών απέναντι 
στην πολιτισμική ποικιλότητα και το είδος της Ιρλανδίας που επιθυμούσαν για 
τη νέα χιλιετία.
Η ενάντια στις διακρίσεις νομοθεσία και η αναγνώριση από την κυβέρνηση ότι 
ο ρατσισμός είναι ένα ζήτημα στην ιρλανδική κοινωνία καθώς και η 
εγκαθίδρυση πολιτικών για την προώθηση της πολυ-πολιτισμικότητας ιδίως 
στην εκπαίδευση. Το Τμήμα της Κοινωνιολογίας στο TCD67 έχει συμβάλλει στη 
συζήτηση για την πολιτισμική ταυτότητα, την εθνότητα και τον ρατσισμό 
στην Ιρλανδία.
Το 1999 σχηματίστηκε η National Federation of Campaigns Against Racism 
(NFCAR). Μέρος της πλατφόρμας της ήταν η αντίδραση στην θυματοποίηση 
των μεταναστών για τις ανεπάρκειες του 'Κέλτικου Τίγρη' σε σχέση με την 
στέγαση-οι τιμές των ενοικίων στο Δουβλίνο είναι απρόσιτες-την ανεργία, την 
εκπαίδευση.
Η πολιτική της χώρας σε σχέση με την μετανάστευση αποκαλύπτει σε ποιο 
ποσοστό η κατασκευή της ιρλανδικής εθνικής ταυτότητας είναι μια ανεχτική 
ταυτότητα. Η Ιρλανδία μόνο πρόσφατα άρχισε να δέχεται μετανάστες. 
Φαίνεται όμως πως για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για εργατικό δυναμικό 
της αναπτυσσόμενης ιρλανδικής οικονομίας στρέφεται στην επιστροφή των 
Ιρλανδών μεταναστών και όχι στους ξένους μετανάστες, ιδίως σε αυτούς 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ( Philip Watt, Patrick Guerin )
Μία άλλη σημαντικότατη παράμετρος που θίγεται μέσω των πολιτικών της 
ταυτότητας είναι το ζήτημα του ρατσισμού καθώς αυτές οι πολιτικές κατέχουν 
κεντρική θέση στη συζήτηση περί αυτού. Η ταυτότητα είναι η 'διαδικασία του

67 Trinity College Dublin
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γίνομαι παρά του είμαι'. Πολλοί υποστηρίζουν πως σήμερα είναι μάρτυρες της 
ανάδυσης νέων ταυτοτήτων στην Ιρλανδία σε σχέση με την διαδικασία της 
'φυλετικής αλληλεπίδρασης'. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, ο 
ρατσισμός και η πολυ-εθνικότητα άρχισαν να είναι πραγματικότητα στην 
Ιρλανδία πριν από την δεκαετία του 1990. Με τον καθορισμό μιας ιρλανδικής 
ταυτότητας οι Ιρλανδοί καθορίζουν και την ταυτότητα των 'άλλων'.
Με τον ερχομό περίπου 17,000 προσφύγων το 1992, άρχισε να συζητείται 
'ξαφνικά' το ζήτημα του ρατσισμού στα media. Υπήρξαν κατηγορίες πως οι 
πρόσφυγες έρχονται για να εκμεταλλευτούν το γενναιόδωρο ιρλανδικό 
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Παράλληλα σημειώθηκε αύξηση στα 
ρατσιστικά επεισόδια : 78% των προσφύγων και 95% των Αφρικανών 
προσφύγων είχαν την εμπειρία ρατσιστικής λεκτικής ή φυσικής κακοποίησης.
(The Irish Times, February 1999).
Πολλοί υποστηρίζουν πως ο ρατσισμός δεν είναι κάτι καινούργιο και πως η 
Ιρλανδία δεν ήταν ποτέ μονο-πολιτισμική. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο 
παραδόσεις στο Βορρά πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δυο εθνικά γκρουπ, 
καθώς η θρησκεία είναι ένα από τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε εθνικής 
ομάδας. (Robbie McVeigh, 1999).
Παρ'όλ'αυτά υποστηρίζεται πως είναι λανθασμένο να θεωρείται ότι ο 
ρατσισμός στην Ιρλανδία οφείλεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της 
Ίρλανδικότητας'. Αντίθετα, πρέπει να ειδωθεί εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου 
του οποίου μέρος είναι η Ιρλανδία.
Η ιρλανδικότητα όμως από μόνη της, είναι ομοιογενής. Οι πολιτισμικοί 
εθνικιστές παρά οι πολιτικοί εθνικιστές, ήταν αυτοί που κατασκεύασαν το 
μοντέρνο ιρλανδικό έθνος-κράτος με την επιμονή τους σε μια εθνοκεντρική 
καθολική, λευκή ταυτότητα.
Ο ρατσισμός έχει να κάνει με τον φόβο της αλλαγής. Υπάρχει σημαντικός 
αριθμός 'Τσιγγάνων'68 στην Ιρλανδία οι οποίοι αντιμετωπίζονται σαν μονο- 
πολιτισμική επίσης ομάδα ενώ στην πραγματικότητα είναι ετερογενής : 
Τρανσυλβανοί, Μαγιάροι, Βουκοβίνοι, Μολδαβοί, Καθολικοί, Ορθόδοξοι, για να 
αναφέρουμε μερικές μόνο εθνικές υποδιαιρέσεις. Επιπλέον, δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες στατιστικές για τις απελάσεις.
Η διασπορά των Ιρλανδών στο εξωτερικό και των ξένων στην Ιρλανδία, είναι 
δύο μονάχα παραδείγματα των διαδικασιών εντός των οποίων αναπτύσσεται η 
ιρλανδική ταυτότητα. Οι αναδυόμενες ιρλανδικές ταυτότητες, ο αυξανόμενος 
πολυ-πολιτισμός, οι νέες μορφές αντι-ρατσισμού, είναι δυνατό να 
ενδυναμώσουν την σύγχρονη ' ιρλανδικότητα'.
( Ronit Lentin )
Η οικοδόμηση μίας πλουραλιστικής δημοκρατίας και μιας ανοιχτής κοινωνίας 
στην Republic Of Ireland, τώρα που έγινε μέλος της πλούσιας, παγκόσμιας 
elite, καβαλώντας τον 'Τίγρη' της παγκοσμιοποίησης, είναι ένα κρίσιμο, για τον 
καθορισμό της ταυτότητας, ζήτημα. Η παγκοσμιοποίηση όμως λειτουργεί 
αμφίδρομα και η παγκόσμια οικονομία εκτός από ξένες επενδύσεις φέρνει, 
όπως προαναφέρθηκε και μετανάστες, πρόσφυγες. Αναπόφευκτα, η Ιρλανδία 
θα αρχίσει να αναπτύσσεται ως μια πολυφυλετική και πολυπολιτισμική 
κοινωνία. Ήδη όμως εκδηλώνονται σημάδια ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας.

68 Romanians
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Αυτά τα δύο συνδέονται: η ειρηνευτική διαδικασία στον Βορρά και η 
ικανότητα της κοινωνίας να χειρίζεται το πέρασμα στην εθνική και φυλετική 
ποικιλότητα ώστε να αποδέχεται, να ενσωματώνει το 'Αλλο.
Ο ρατσισμός δεν είναι παρά ο μηχανισμός μιας απελπισμένης απόπειρας να 
χτιστεί μια ταυτότητα βασισμένη σε τί δεν είναι κάποιος και ποιον να κρατά 
περιορισμένο. Κι ο ρατσισμός είναι κεντρικό στοιχείο στην εθνική, 'σχισματική' 
σύγκρουση της Βορείου Ιρλανδίας. Όπως ο ρατσισμός κατέχει σημαντική 
θέση και στην ιστορία της Ιρλανδίας, κυρίως γιατί και οι ίδιοι υπήρξαν 
αποδέκτες του για αιώνες αλλά και τον υιοθέτησαν και οι ίδιοι ως 
συμπεριφορά.
Αυτό που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς στις μελέτες για τον ιρλανδικό 
ρατσισμό είναι η αίσθηση της ευρύτητας της ιρλανδικής ταυτότητας. Η 
ιρλανδικότητα χαρακτηριζόταν πάντοτε-και ακόμα-από μια βαθιά αμφιλογία. 
Παρ'όλα αυτά, τα τελευταία 150 χρόνια ιρλανδικής ιστορίας εμπεριείχαν 
σπανίως το είτε/ή ή το και. Το παράδοξο όμως κατοικεί στον πυρήνα της 
ιρλανδικής ταυτότητας.
Όλα όσα συνέθεταν μια διακριτή ιρλανδική ταυτότητα εμπεριείχαν κοινά 
σημεία, τα οποία δεν ήταν αρκετά ισχυρά ώστε να ξεπεράσουν τις διαφορές 
στην κουλτούρα, την θρησκεία και την φυλή. Τα τελευταία 200 χρόνια η 
αμφιλογία ήταν κάτι από το οποίο οι Ιρλανδοί προσπαθούσαν να ξεφύγουν, 
αναζητώντας μία ξεκάθαρη, σταθερή, 'αιώνια' αίσθηση του ποιοι είναι και πού 
ανήκουν τελικά. Η προσπάθεια δημιουργίας μίας πλουραλιστικής κοινωνίας στο 
νησί μπορεί να είναι ό,τι καλύτερο.
(O' Toole Fintan, «Irishness is determined not merely by genetics», The Irish 
Times, 7-11-2000)
Η καταπολέμηση του ρατσισμού θα σήμαινε μια πιο ανεχτική κοινωνία- 
εγγυητή της ειρήνης, το χτίσιμο της οποίας είναι το ένα από τα δύο κύρια 
ζητήματα στην Ιρλανδία σήμερα, σε Βορρά και Νότο. Το άλλο είναι να βρει η 
Δημοκρατία της Ιρλανδίας την θέση της στον κόσμο τώρα που απέκτησε τον 
πλούτο μιας αναπτυγμένης οικονομίας.
Παρά την διαίρεση της Ιρλανδίας τα τελευταία περίπου 80 χρόνια, οι Ιρλανδοί 
σε θέματα όπως το πού θα πάνε διακοπές, πολιτισμικές και οικονομικές 
δραστηριότητες, απλά αγνοούν τα σύνορα. Παρά το μικρό της μέγεθος, η 
Ιρλανδία υπερηφανεύεται για δύο ποδοσφαιρικές ομάδες που έπαιξαν πολύ 
καλά στη διάρκεια των τελευταίων Παγκοσμίων Κυπέλων. Στο Νότο, η 
εξελισσόμενη φυλετική ποικιλότητα καθιστά αναγκαία μία ταυτότητα τόσο 
ευρεία που να μπορεί να εμπεριέχει πολλές διαφορετικές ταυτότητες. Ο 
αρνητικός ορισμός της ταυτότητας-όπως συμβαίνει στην Βόρεια Ιρλανδία-σε 
σχέση με το τι δεν είναι κανείς, ενθαρρύνει τον ρατσισμό.
Η παλαιό ιρλανδική ταυτότητα που βασιζόταν στον Καθολικισμό, τον 
εθνικισμό και τις αγροτικές αξίες κατέρρεε πριν αρχίσει το μεταναστευτικό 
κύμα προς στην Ιρλανδία. Το φαινόμενο αυτό ήταν ένα σύμπτωμα και όχι το 
αίτιο της αλλαγής.
Η αίσθηση της απώλειας, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για το τι σημαίνει 
να είσαι Ιρλανδός είναι 'εσωτερικής προέλευσης συναισθήματα'.
Οι Ιρλανδοί, σε αντίθεση με το μονολιθικό ιρλανδικό κράτος, ανέκαθεν 
ενυπήρχαν σε ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον, ως μετανάστες οι ίδιοι. Οι 
λέξεις Ιρλανδός Καθολικός' δεν περιγράφουν απαραίτητα κάποιον λευκό. Οι
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Καθολικοί Ιρλανδοί ήταν μια καταπιεσμένη ομάδα ανθρώπων που 
αντιμετώπιζαν ρατσιστική συμπεριφορά βασισμένη σε φυλετικά κριτήρια, 
εντός της βρετανικής αυτοκρατορίας. Αλλά όταν έγιναν υπολογίσιμοι στις 
Η.Π.Α, ενσωματώθηκαν στην αμερικανική κοινωνία διαχωρίζοντας τον εαυτό 
τους από τους μαύρους. Δεν ξεκίνησαν ως 'λευκοί', έγιναν στην πορεία. 
Πολλοί αναφέρονταν ρατσιστικά στους Ιρλανδούς σαν 'νέγρους που τους 
γύρισαν από μέσα-έξω' ή ’ αναφέρονταν στους μαύρους ως 'smoked Irish'. Σε 
αυτό το πλαίσιο, ο ευκολότερος τρόπος να αποδείξει κάποιος πως ήταν λευκός 
ήταν ο ρατσισμός. Οι Ιρλανδοί έμαθαν με την δική τους εμπειρία πως το να 
είναι κανείς λευκός δεν είχε απαραίτητα να κάνει με το χρώμα του δέρματός 
του. Η ιρλανδική εθνικιστική ιδεολογία επέμεινε σε μία φυλετική διάκριση 
βασισμένη στους Κέλτες. Σαν μετανάστες επιχειρούσαν να ενσωματωθούν σε 
μια κυρίαρχη Αγγλο-σαξωνική κουλτούρα, σαν εθνικιστές να απομακρύνουν 
τους εαυτούς τους από αυτήν ακριβώς την κουλτούρα. (Fintan Ο' Toole) 
Επιχειρούσαν μέσω της προσπάθειας αναγέννησης της γλώσσας, την 
δημιουργία εθνικής λογοτεχνίας και την κωδικοποίηση των εθνικών σπορ, να 
ενισχύσουν μια διακριτή ταυτότητα. Η αλήθεια είναι πως η ιρλανδική 
ταυτότητα είναι γεμάτη αντιφάσεις.
( Lentin Ronit, Emerging Irish Identities, 2000 : 1-79 )

ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Η μετανάστευση παρείχε ένα μέσο με το οποίο πολλοί Ιρλανδοί και Ιρλανδές 
εξέφρασαν την ομοφυλοφιλικότητό τους. Οι σχηματιζόμενες λεσβιακές και 
ομοφυλόφιλες ταυτότητες αντικατοπτρίζουν την ενεργή, συνεχιζόμενη 
διαμόρφωση της κουλτούρας των Ιρλανδών και όχι μόνο. ( Eithe Luibheid ) 
Μια άλλη πλευρά της ιρλανδικής ταυτότητας συνθέτουν οι Ιρλανδοί της 
Βρετανίας. Η απογραφή του 2001 σε Αγγλία και Ουαλία για πρώτη φορά στα 
χρονικά συμπεριλαμβάνει την ιρλανδική ταυτότητα ως μία από τις κατηγορίες 
με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν οι πολίτες των χωρών αυτών. Στην 
ερώτηση 'ποια είναι η εθνική σας ομάδα;', η απογραφή προσφέρει ως 
απαντήσεις τις κατηγορίες: 'λευκός7, και τις υποκατηγορίες 'Βρετανός7, 
'Ιρλανδός7 ή 'οποιοδήποτε άλλο λευκό υπόβαθρο7.
Η GFA προσέφερε ένα διανοητικό και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου οι 
συγκρούσεις για την ταυτότητα και την κυριαρχία μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση. Το ιρλανδικό οικονομικό boom το οποίο αύξησε τα 
εισοδήματα των Ιρλανδών σε επίπεδα ανάλογα με τα βρετανικά, βοήθησε την 
εξάλειψη του παλιού συμπλέγματος κατωτερότητας. Οι κοινωνικές εξελίξεις 
στην Ιρλανδία και στη Βρετανία, εξασθένησαν ως κάποιο βαθμό την 
πολιτισμική διαφορά μεταξύ Καθολικισμού και Προτεσταντισμού.
Μια κατηγορία η οποία έχει αγνοηθεί ιστορικά είναι η θέση των Ιρλανδών στην 
Βρετανία. Υπάρχουν περίπου 850,000 γεννημένοι στην Ιρλανδία, οι οποίοι 
ζουν στην Βρετανία και περίπου 600,000 από την ROI. Επιπλέον, υπάρχουν 
περίπου 2.5 εκατομμύρια γεννημένων στην Βρετανία με έναν τουλάχιστο 
Ιρλανδό γονέα.
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Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν την ομάδα αυτή λιγότερο εμφανή είναι το 
ότι δεν λειτουργεί στην Βρετανία εντός του στερεότυπου ενός 'φυλετικού, 
κλειστού, θρησκευτικού ή εθνικού γκρουπ'. Αντίθετα, συνηθισμένη πρακτική 
αποτελούν οι μεικτοί γόμοι.
Εξαιτίας αυτού ακριβώς του γκρουπ, η πληθυσμιακή δομή στην Μεγάλη 
Βρετανία είναι κατά πολύ νεότερη, γεγονός που ευνοεί και την οικονομία της. 
Οι μετανάστες της δεκαετίας του 1950 που εισέρευσαν, ήταν στην πλειοψηφία 
τους αμόρφωτοι. Οι γυναίκες απασχολούνταν κυρίως στις υπηρεσίες και τις 
βιομηχανίες τροφοδοσίας ενώ οι άντρες ως χειρονάκτες και εργάτες.
Οι Ιρλανδοί αποτελούν συνήθως την κατώτερη κοινωνική και πιο φτωχή 
εισοδηματικά τάξη, πίσω από τους Μαύρους και τους Αφρικανούς. Αποτελούν 
πλειοψηφία ανάμεσα στους άστεγους ενώ τα χαρακτηριστικά των γηραιών 
Ιρλανδών στην Βρετανία είναι η κακή υγεία, η υψηλή θνησιμότητα και η 
ανεπαρκής στέγαση.
(O' Toole Fintan, «Amends are needed to forgotten Irish in UK», ' The Irish 
Times', 19-9-2000)

Πότε ένας Ιρλανδός λοιπόν δεν είναι Ιρλανδός;

Η ιρλανδικότητα δεν είναι μια εύκολη έννοια. Δεν είναι μια ιδιότητα που ή την 
έχεις ή δεν την έχεις. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρη ώστε να καθορίζεται από το 
αίμα ή τα γονίδια.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ιρλανδικότητα και την 'αγγλικότητα', αν υπάρχει 

τέτοιος όρος, τα πράγματα έχουν γίνει λιγότερο απόλυτα. Για παράδειγμα, ο 
Πρόεδρος του English Arts Council, ο επίσημος 'προωθητής' της αγγλικής 
πολιτισμικής ταυτότητας, είναι ο Gerry Robinson ο οποίος, όπως και ο 
προκάτοχός του Lord Gowrie, είναι Ιρλανδός. Των Βρετανικών πετρελαίων 
ηγείται Ιρλανδός ενώ και της μεγαλύτερης αγγλικής Εκκλησίας ηγείται ο 
Cormac Murphy O' Connor. Είναι γνωστό επίσης ότι ο Blair κατάγεται από το 
Donegal.
(O' Toole Fintan, «Irishness is determined not merely by genetics», The Irish 
Times, 7-11-2000)
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ΜΕΡΟΣ 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Η Δημοκρατία της Ιρλανδίας έκανε αίτηση για συμμετοχή στην GATT το 1960 
και για την ΕΟΚ το 1961, αμέσως μετά την βρετανική αίτηση. Το 1963 άρχισε 
να μειώνει τους δεσμούς με αποτέλεσμα την Αγγλο-Ιρλανδική Συμφωνία του 
Ελεύθερου Εμπορίου το 1965. Παρ'όλο που ο ανταγωνισμός για τις 
εσωτερικές αγορές στην Ιρλανδία οδήγησε αρχικά στην απώλεια περίπου 
30,000 θέσεων εργασίας, οι αυξανόμενες πωλήσεις από υπάρχοντες εταιρείες 
στο εξωτερικό καθώς και οι αυξανόμενες διεθνείς επενδύσεις, δημιούργησαν 
περίπου 75,000 θέσεις εργασίας στο διάστημα 1960-1974. Αυτό το γεγονός 
οδήγησε σε μια γενική αύξηση στην απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα, 
περίπου 217,000 το 1974.
Η οικονομία της Βορείου Ιρλανδίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 
σημείωσε δραματική πτώση και έγινε όλο και πιο εξαρτημένη από την 
οικονομική βοήθεια του βρετανικού κράτους. Αντίθετα, ο Νότος διατήρησε 
έναν ακμάζων τομέα στο εξωτερικό και έγινε αυξανόμενα εξαρτημένος από τις 
υπερατλαντικές αγορές και τις πολυεθνικές.
Οι Καθολικοί άρχισαν να σχηματίζουν μια νέα μεσαία τάξη. Σε αντίθεση πάλι 
με το Βορρά, ο Νότος ακολούθησε μια σχετικά πετυχημένη βιομηχανική 
πολιτική στα τέλη του 1970. Η είσοδος της Republic στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιβεβαίωσε την ραγδαία απομάκρυνση των εμπορικών σχέσεων από την 
Βρετανία και την διοχέτευσή τους προς τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Μετά το 
1973 και τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιρλανδία άρχισε να 
υπόκειται στον 'εκμοντερνισμό'. Με την συμμετοχή στην ΕΟΚ, οι σχέσεις στο 
εργασιακό περιβάλλον άλλαξαν δραματικά. Άλλαξε η νοοτροπία και ο τρόπος 
διεξαγωγής τους. Εισήχθη στην ιρλανδική κοινωνία ο τεχνοκρατισμός, ο 
επαγγελματισμός, η εξειδίκευση. Το νέο κοινωνικό σύστημα εντός της ΕΟΚ 
έπρεπε να είναι ένα σύστημα συνυπευθυνότητας. (Walsh Brendan Μ., 
Economic Growth and development, 1945-1970: 27-37)
Στη δεκαετία του 1980, οι πολυεθνικές αποτελούσαν τουλάχιστον το 80% των 
εξαγωγών άσχετων με τρόφιμα, οι μισές από τις οποίες ήταν ηλεκτρονικά και 
χημικά εξαρτήματα. Το 1985 η Republic ήταν ήδη 'η πλατφόρμα εξαγωγών για 
το διεθνές εμπόριο εντός της ΕΟΚ'. ( OECD, 1985 : 47 )
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Η έλλειψη μιας δικής της βιομηχανικής βάσης ήταν ανησυχητική καθώς 
θεωρούνταν απαραίτητη, μακροπρόθεσμα, για μια οικονομία υψηλού 
εισοδήματος. ( NESC, 1983 : 36 )
Η ιρλανδική οικονομία και η επιτυχία της είναι διττή καθώς σε μερικούς τομείς 
όπως στην επιτυχία των πολυεθνικών, ξεπερνάει κατά πολύ τους Ευρωπαίους 
εταίρους της ενώ σε άλλους, όπως είναι η αυτόχθονη βιομηχανία, υστερεί 
δυσανάλογα.
Πολιτικά, η Ιρλανδία, ως ένα ενθουσιώδες κράτος-μέλος της Ε.Ε, επιδίωξε να 
απεξαρτηθεί από την Βρετανία, πολιτισμικά και οικονομικά. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, ο Νότος απέρριψε τον εξωτερικό προσανατολισμό της 
οικονομίας και έθεσε ως κύριο στόχο την παραγωγή ενός αυτόχθονου 
συστήματος καινοτομίας.
Τα πράγματα γενικότερα άρχισαν να αλλάζουν και οι ξένες εταιρείες με την 
πολιτική προσλήψεων που εφάρμοσαν, σταμάτησαν την διάκριση ανάμεσα 
στους δήθεν 'ανειδίκευτους' Καθολικούς εργάτες και τους 'εξειδικευμένους' 
Προτεστάντες.
Όσοι βασίζονταν στο αγροτικό, προσανατολισμένο προς τα έξω, εμπόριο, 
υποστήριζαν το Fine Gael το οποίο βρέθηκε στην εξουσία την περίοδο μετά 
τον 'χωρισμό'. Διαδοχικές κυβερνήσεις του επιχείρησαν να έκμοντερνίσουν 
την οικονομία του Νότου. Στη δεκαετία του 1980, υπό την ηγεσία του Garret 
Fitzgerald, το κόμμα επιχείρησε να εκμοντερνίσει κάποιες πλευρές της 
κοινωνικής ιρλανδικής νομοθεσίας, που αφορούσαν για παράδειγμα το 
διαζύγιο (1986) και τα δικαιώματα τα σχετικά με την 'αναπαραγωγή' (1983). 
Όσον αφορά στο εθνικό ζήτημα, το κόμμα ήταν αφοσιωμένο στην 
αναθεώρηση των Άρθρων 2 και 3 του Συντάγματος και την διεκδίκηση της 
κυριαρχίας στο Βορρά. Διατήρησε μια ευρέως αντι-Ρεπουμπλικανική οπτική, 
υποστηρίζοντας μια ενότητα Βορρά-Νότου στην βάση μιας μοιρασμένης 
κυριαρχίας στην Ε.Ε.
Εντωμεταξύ, το 'λαϊκό' και υπέρ των εθνικιστών, Fianna Fail το οποίο 
αναδύθηκε το 1932, στηριζόταν κυρίως στους αγρότες και στους εργάτες τους 
εξαρτημένους από τις εγχώριες αγορές. Ξεκινώντας από την ηγεσία του Sean 
Lemass το 1958, το Fianna Fail διαμόρφωσε την πολιτική του που συναντάμε 
και στην δεκαετία του 1990, μέσω της κρατικής παρέμβασης και της 
οικονομικής 'φιλελευθεροποίησης'. Ήταν πιο πρόθυμο από το Fine Gael να 
υποστηρίξει το ρεπουμπλικανικό αίτημα της δικαιοδοσίας του Νότου στον 
Βορρά. Ακόμα, ήταν υπέρ της Ένωσης παρ'όλο που στην ουσία δεν ενέργησε 
καθόλου προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σταδιακά, υπήρξε μια ξεκάθαρη απομάκρυνση εντός του 'συνταγματικού 
εθνικισμού', δηλαδή μεταξύ του Fianna Fail και Fine Gael του Νότου και του 
Northern Nationalist Party, το οποίο μετονομάστηκε σε Social Democratic 
Labour Party (SDLP) το 1971. Παράλληλα το Ρεπουμπλικανικό κίνημα 
χωρίστηκε στον 'Provisional IRA' με την βάση του στον Βορρά και τους 
Officials', το 1969. Οι τελευταίοι σχημάτισαν αργότερα το Workers' Party, το 
οποίο με τη σειρά του χωρίστηκε το 1992 με τον σχηματισμό των Democratic 
Left, που έχουν την βάση τους στο Νότο.
Σταδιακά, ξεκινώντας από την δεκαετία του 1970, η ιδεολογική σύγκρουση σε 
σχέση με ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων, εισέβαλε στην πολιτική ζωή της 
Republic, ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή το Fianna Fail και το
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Enda Kenny was 
elected leader of 
Fine Gael on 5th 
June 2002.



Fine Gael. Τα θέματά αυτά ήταν το σύστημα προνοίας, η οικογένεια και το 
φύλο, η σεξουαλικότητα και η θρησκεία, η οποία είχε κρατηθεί εκτός της 
πολιτικής ατζέντας με κοινή, ανεπίσημη συμφωνία από το 1937.
Στη δεκαετία του 1980, υπό την ηγεσία του Charles Haughey, η πιο αντι- 
εθνικιστική και νεο-φιλελεύθερη, δεξιά πτέρυγα του Fianna Fail αποχώρησε 
για να σχηματίσει τους Progressive Democrats. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, το Fine Gael έχει μετακινηθεί στα 
αριστερά του Fianna Fail εν αντιθέσει με τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας 
του. Θεωρείται όμως λιγότερο ρεπουμπλικανικό από το Fianna Fail. 
(Pennefather George, «The IRA and Fintan O' Toole»,' The Irish Time^, 21-2- 
2000)
Μετά τις εκλογές του 1989 το Fianna Fail εξαναγκάστηκε σε κοινοβουλευτικό 
συνασπισμό με τους Progressive Democrats, για πρώτη φορά στην ιστορία 
του. Στις Προεδρικές εκλογές του 1990 ο υποψήφιος του Fianna Fail ηττήθηκε 
και εκλέχτηκε Πρόεδρος η υποψήφια των Labour, Mary Robinson. To 1992, το 
Irish Labour Party διπλάσιασε την ψήφο του στο 19% και την εκπροσώπησή 
του στο Dail από 16 σε 33 θέσεις, εις βάρος του δικομματισμού του Fianna 
Fail και Fine Gael.
Επιπλέον, στις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 1994, το Irish Green Party κέρδισε 

δυο θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Democratic Left είχαν μια by- 
election νίκη. Παράλληλα, στράφηκαν περισσότερο προς στο πρόβλημα της 
Βορείου Ιρλανδίας εξαιτίας και της κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Οι πολιτικοί 
από την Republic συνεργάστηκαν με τη νέα κυβέρνηση του SDLP στο Βορρά, 
ενθαρρύνοντας την Βρετανική κυβέρνηση να εγκαθιδρύσει πολιτικούς 
θεσμούς μεταξύ Βορρά-Νότου υπό την Συμφωνία Sunningdale του 1973.
Τα κόμματα άρχισαν να επικεντρώνονται ξανά στο κεντρικό αίτημα για μια 
Ενωμένη Ιρλανδία : Το ρεπουμπλικανικό κίνημα, με την απόφαση του IRA το 
1981 να 'ξαναπλασάρει' το Sinn Fein ως έναν παν-ιρλανδικό πολιτικό 
οργανισμό. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένας κοινός, για Νότο και Βορρά, 
οργανισμός με μια κοινή ατζέντα υπέρ της ιρλανδικής συμφιλίωσης και 
ένωσης, σαν εναλλακτική στην ριζική, ρεπουμπλικανική ατζέντα του Sinn Fein. 
Ο οργανισμός αυτός ονομάστηκε New Ireland Forum ( NIF ) και τον 
αποτελούσαν το SDLP, το Fine Gael και το Fianna Fail.
Μέχρι τα τέλη του 1980, τα τρία κύρια κόμματα στο Νότο-το Fianna Fail, Fine 
Gael και το Labour Party-έδειχναν αυξημένη αφοσίωση στην διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την οποία πολλοί συνέδεαν με την εθνική 
ολοκλήρωση της Ιρλανδίας.
Γενικά οι πολιτικοί του Νότου επικεντρώνονταν περισσότερο στη σχέση με την 
Βρετανία παρά στην σχέση Βορρά-Νότου. Καθώς εκλέγονται από τις ψήφους 
των 26 επαρχιών, είναι υπόλογοι σε αυτές. 'Το ιρλανδικό κράτος ανησυχούσε 
περισσότερο για την σταθερότητα και την τάξη στις 26 επαρχίες παρά για το 
να αποσύρει την βρετανική κυριαρχία από την Βόρεια Ιρλανδία'.
( Garret Fitzgerald, 1993 ).
Παρ'όλ'αυτά, τα ποσοστά του Sinn Fein στο Νότο αυξήθηκαν και συνεχίζουν 
να αυξάνονται μέχρι και σήμερα, ενώ ο 'πόλεμος' κατά του IRA είχε κοστίσει 
μέχρι το 1993, IR£2.5 δις στην ιρλανδική κυβέρνηση. Η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση έφερε σημαντικές αλλαγές στις ιδεολογικές τοποθετήσεις των 
κομμάτων στο Νότο, μεταφέροντας την έμφαση από την σύγκρουση σχετικά
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με την εθνική κυριαρχία, σε μια συ^τηση για το πώς να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες μιας παν-ιρλανδικής περιφερειακής οικονομίας εντός του ευρωπαϊκού 
πλαισίου. ( Goodman James, 1996 : 1-330 )
Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ε.Ε προς την Ιρλανδία συνέβαλε καταλυτικά 
στις πρόσφατες οικονομικές επιτυχίες της στη δεκαετία του 1990 αλλά, πέρα 
από αυτό, τίθεται το θέμα των μακροχρόνιων συνεπειών για μια χώρα που 
συνήθισε στο ρόλο του οικονομικά εξαρτημένου. Οι Ιρλανδοί είναι αντι- 
ιμπεριαλιστές από τη μια, από την άλλη, δεν μπορούν να αγνοήσουν το 
γεγονός πως πολύ μεγάλο μέρος της σύγχρονης υποδομής της χώρας, έχει την 
προέλευσή της στους Βρετανούς. Ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τώρα 
είναι : το πώς θα απεξαρτηθεί η Ιρλανδία από τα κονδύλια της Ε.Ε με τον 
λιγότερο "επώδυνο" τρόπο.
Στην περίοδο που μεσολάβησε της ανεξαρτησίας και με την ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση της δεκαετίας του 1980, το κράτος έχει να επιδείξει κάποια 
αναπτυξιακά έργα : Η ηλεκτροδότηση της επαρχίας έφερε σημαντικά 
κοινωνικά οφέλη. Η εκκαθάριση των 'περίφημων' αλάνων του Δουβλίνου την 
δεκαετία του 1940, η κατασκευή των νέων προαστίων της εργατικής τάξης, η 
εισαγωγή του φυσικού αερίου, ο εκμοντερνισμός του τηλεφωνικού 
συστήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όλα, αν και καθυστερημένα, 
οδήγησαν στην οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του 1990.
Το θέμα είναι πως συχνά τα έργα αυτά δεν ήταν 'ιρλανδικά οράματα' αλλά η 
διαθεσιμότητα της ξένης βοήθειας. Οι Αμερικανοί αντικαταστάθηκαν εν μέρει 
από τις Βρυξέλλες και η ' Marshall aid' από τα 'structural funds'. Αυτό που δεν 
άλλαξε είναι ο εξαρτημένος τρόπος σκέψης που εμποτίζει την πολιτική και 
διοικητική κουλτούρα του κράτους. Επικρατεί η τάση να υιοθετούνται ιδέες 
μόνο και μόνο επειδή είχαν επιτυχία αλλού. Το πρόγραμμα της 
επανακατασκευής των απαρχαιωμένων σιδηροδρόμων είναι ένα τέτοιο 
παράδειγμα.
Δεν δίνεται το απαιτούμενο βάρος στις ανάγκες των κοινοτήτων. Το Δουβλίνο 
είναι μία από τις ελάχιστες πρωτεύουσες του 'αναπτυγμένου κόσμου' χωρίς 
μετρά. Επικρατεί χάος στους δρόμους του Δουβλίνου γιατί οι Ιρλανδοί 
φαίνεται να αγωνίζονται όχι για κονδύλια που θα στηρίξουν τις ιδέες τους 
αλλά για ιδέες που θα προσελκύσουν κονδύλια.
(O' Toole Fintan, «Time to move on from culture of dependency», Eurotimes, 
6-8-2001)

Οι σχέσεις όμως με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάντοτε χωρίς 
προβλήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών Charles McCreevy κατηγορείται ότι 
προκάλεσε τον εθνικό διασυρμό της Ιρλανδίας με την οικονομική πολιτική του. 
Η Commission επιπλήττει σφοδρώς την ιρλανδική κυβέρνηση για την 
οικονομική πολιτική της των τριών τελευταίων χρόνων, και το θέμα αυτό θα 
συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σύσσωμη η αντιπολίτευση στην Ιρλανδία κατηγορεί την Κυβέρνηση ως τη 
μόνη υπεύθυνη για το γεγονός του ότι η Ιρλανδία ήταν η πρώτη χώρα που 
λογοκρίθηκε επισήμως για την οικονομική πολιτική της, από την Ε.Ε.
Η κυβέρνηση κατηγορείται πως ενώ είχε προειδοποιηθεί πριν τρία χρόνια, 
αγνόησε σκόπιμα τις σαφείς οδηγίες της Ε.Ε, όπως αποδεικνύεται άλλωστε και
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από τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε τον Δεκέμβρη του 2000-2001. Κι 
αυτό για ψηφοθηρικούς λόγους, όπως κατήγγειλαν πολλοί.
Στελέχη του Fine Gael και των Labour, κατηγορούν τον Πρωθυπουργό, τον 
McCreevy και την Tanaiste Ms Harney, ότι το FF λειτούργησε έτσι ώστε να 
διευρύνει την εκλεκτορική επιρροή του και προς τους Ευρωσκεπτικιστές.
Η Ιρλανδία ωφελήθηκε αφάνταστα από την συμμετοχή της στην Ε.Ε τα 
τελευταία 27 χρόνια και τώρα κατά πολλούς εκτίθεται διεθνώς και βλάπτει το 
εθνικό της συμφέρον και τους δεσμούς που έχει σφυρηλατήσει με την Ε.Ε, μη 
τηρώντας κατ'επανάληψη τις οδηγίες, παραδείγματος χάριν, για αύξηση των 
φόρων και για διεύρυνση της οικονομικής της πολιτικής.
(Newman Christine, «Irish MEPs assail McCreevy policies as debate planned», 
The Irish Times, 14-2-2001)
H 'Daily Telegraph' με αφορμή το παραπάνω γεγονός, υποστήριξε την 
ιρλανδική στάση και επισήμανε πως αποδεικνύονται βάσιμοι οι φόβοι και της 
Βρετανίας σχετικά με τη συμμετοχή της στην Ενιαία Νομισματική Πολιτική και 
την αποδοχή οικονομικών και πολιτικών οδηγιών από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
Οι London Times και η Guardian δηλώνουν επιπλέον πως σύμφωνα με την 
απόδοσή τους, παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί η Ιρλανδία και όχι η Ε.Ε. 
(Donelly Rachel, «British newspapers side with Ireland over EU reprimand on 
budget policy», The Irish Times, 14-2-2001)
Ελάχιστες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εφημερίδες όμως πήραν το μέρος της 
Ιρλανδίας σε αυτήν την υπόθεση. Η γαλλική 'Liberation', κατηγόρησε την 
Ιρλανδία ότι έτσι δημιουργεί αποσταθεροποίηση στην ευρωζώνη.
Η ROI, από την είσοδό της το 1973, έχει απορροφήσει περισσότερο από 31 
δις Ευρώ ή 24,4 δις σε λίρες. Αλλά παράλληλα με την ευημερία, ανέπτυξε και 
τον ευρωσκεπτικισμό. Η Mary Harney δήλωσε τον Ιούλη ότι η Ιρλανδία είναι 
«πνευματικό, πιο κοντά στη Βοστώνη παρά στο Βερολίνο», προκαλώντας σοκ. 
Οι 'Financial Times Deutchland', και η ' The German Business Daily 
Handelsblatt' κράτησαν περίπου την ίδια στάση, καθώς και οι Βελγικές 
εφημερίδες. Μόνο η ιταλική ΊΙ Sole 24 Ore' υποστήριξε την Ιρλανδία έναντι 
μιας πολιτικής των Βρυξελλών που επιχειρούν να επεκτείνουν την εξουσία 
τους επί των εθνικών κυβερνήσεων.
(Staunton Denis, «Surprise expressed at Irish stance amid widespread 

criticism in press», The Irish Times, 14-2-2001)

TO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι τοπικές κυβερνήσεις στην Ιρλανδία είναι λιγότερο ισχυρές και παρέχουν 
λιγότερες υπηρεσίες από ότι στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πρόεδρος της 
Ιρλανδικής Δημοκρατίας εκλέγεται για 7 χρόνια με δικαίωμα επανεκλογής μόνο 
μια φορά. Επιβοηθείται στο έργο του από το Council of State το οποίο
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λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο για να φέρνει εις πέρας συγκεκριμένες 
συνταγματικές λειτουργίες.
Με την συμβολή του Πρωθυπουργού ( Taoiseach : Tee-sok ), ο Πρόεδρος 
δύναται να διαλύσει το Κοινοβούλιο ( Oireachtas : Oro-ktas ). Εκτελεστική 
εξουσία δίνεται σε ένα cabinet που οι υπουργοί που το απαρτίζουν, 
διαλέγονται από τον Taoisaech και εγκρίνονται από το Dail.
To Dail μαζί με την Seanad συνθέτουν το Oireachtas. Η Seanad αποτελείται 
από 60 μέλη-τα 11 υποδεικνύει ο Taoiseach, τα 6 εκλέγονται από τα εθνικά 
πανεπιστήμια και τα 43 από τα panels των υποψηφίων. Έχει την δύναμη να 
καθυστερεί νομοθετικές προτάσεις και έχει 90 μέρες για να τροποποιήσει τα 
νομοσχέδια που της στέλνει το Dail. Το τελευταίο έχει 166 μέλη που 
εκλέγονται από τον λαό για μια περίοδο-το περισσότερο-πέντε χρόνων, υπό 
ένα πολύπλοκο σύστημα αναλογικής αντιπροσώπευσης. Οι τοπικές 
κυβερνήσεις αποτελούνται από εκλεγμένα συμβούλια επαρχιών όμως η 
εξουσία, πρακτικά, ασκείται από την κεντρική κυβέρνηση.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σημάδια πως ο δικομματισμός και ο διπολισμός 
ανάμεσα στο Fianna Fail και Fine Gael γίνεται πιο χαλαρός κι ότι η πολιτική 
δομή εξελίσσεται. 'Οταν η Mary Robinson, όπως προαναφέρθηκε, κέρδισε τις 
προεδρικές εκλογές το 1990, σόκαρε το πολιτικό κατεστημένο : πρώτον, ήταν 
γυναίκα και δεύερον, ανήκε στους Labour, δηλαδή σε κανένα από τα δύο 
μεγάλα κόμματα. Παρουσιάζοντας μια προωθημένη ατζέντα για το μέλλον της 
Ιρλανδίας και όντας ωμή όσον αφορά στα κοινωνικά ζητήματα, η Robinson 
αποτέλεσε ένα ρήγμα στην παραδοσιακή πολιτική των δυο κυριότερων 
κομμάτων. Οι γενικές εκλογές το Νοέμβρη του 1992 επιβεβαίωσαν αυτήν την 
τάση. Τα δυο μεγάλα κόμματα έχασαν έδαφος καθώς το Labour Party 
σημείωσε ιστορική επιτυχία. Σαν αποτέλεσμα των εκλογών, το Labour 
καθόρισε την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων.
Αρχικά διάλεξε να συνασπιστεί με το Fianna Fail που παραδοσιακά 
θεωρούνταν πιο κεντρώο. Η Κυβέρνηση αυτή όμως κατέρρευσε το Νοέμβρη 
του 1994 και σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση 'συνασπισμού'69 με το Fine Gael 
και τους Democratic Left.
To 1997 όμως τα πράγματα επέστρεψαν στο παραδοσιακό μοντέλο. Στις 
γενικές εκλογές του Ιουνίου, το Labour Party σημείωσε σημαντικές απώλειες 
και οι έδρες του στο Dail μειώθηκαν σε 18 από 33. Παρ'όλο που το Fianna Fail 
δεν κέρδισε μια ξεκάθαρη πλειοψηφία αύξησε τις θέσεις του σε 76, (τον Ιούλη 
του 2000 μειώθηκαν σε 75), και μπόρεσε να σχηματίσει μια συμμαχία με το 
πολύ μικρότερο κόμμα των Progressive Democrats, το οποίο κατείχε μόνο 4 
θέσεις. To Fine Gael επίσης αύξησε τον αριθμό των εδρών του αλλά στάθηκε 
ανίκανο να σχηματίσει συμμαχία με το κατά πολύ χαμένο, Labour Party.
Το Νοέμβρη του 1997, στις Προεδρικές εκλογές, μια δικηγόρος από την 
Βόρεια Ιρλανδία, η υποψήφια του Fianna Fail, Mary McAleese, κέρδισε με 
διαφορά ρεκόρ από τους τέσσερις άλλους υποψηφίους και το 2001 ήταν 
ακόμη Πρόεδρος.
Ως αποτέλεσμα των εκλογών του 1997 σχηματίστηκε μια κυβέρνηση 
μειοψηφίας με ηγέτη τον Bertie Ahern του Fianna Fail, ο οποίος παραμένει 
Taoiseach μέχρι σήμερα. Η Mary Harney, που ηγείται του Progressive

69 Rainbow Government
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Democrats Party, ασκεί τα καθήκοντα της Tanaiste (Deputy Prime Minister), 
και ως Minister for Enterprise, Employment and Trade. Η Συμμαχία βασίζεται 
στην υποστήριξη τεσσάρων Ανεξάρτητων μελών που παρέχουν την 
πολυπόθητη κυβερνητική πλειοψηφία.
Το 1999 το Labour Party απορρόφησε το μικρότερο κόμμα των Democratic 
Left, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εδρών του στο Dail σε 21, σήμερα 
20.
Από τότε που ήρθε στην εξουσία, η κυβέρνηση Ahern προσανατολίστηκε σε 
μια 'δυνατή οικονομία'. Η Ιρλανδία μπορεί να υπερηφανεύεται σήμερα για τον 
υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα στον 
OECD από το 1997, με χαμηλό δείκτη ανεργίας και ένα πλεόνασμα στο 
εμπορικό ισοζύγιο. Παρ'όλ'αυτά, ο ρυθμός πληθωρισμού του 'Κέλτικου Τίγρη' 
άρχισε να αυξάνεται το 2000 και συνεχίζει να παραμένει ανησυχητικά υψηλός 
και εν έτει 2002. Πρωταρχικό μέλημα του Ahern λοιπόν, είναι ο έλεγχος του 
πληθωρισμού και κατά συνέπεια η διατήρηση των υψηλών ρυθμών 
ανάπτυξης. Στο διπλωματικό πεδίο, η κυβέρνηση έπαιξε ένα ρόλο-κλειδί στην 
πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία φαίνεται να είναι υπό 
κατάρρευση με αφορμή το γνωστό θέμα του αφοπλισμού του IRA 
(decommissioning). 'Αλλη πολιτική προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί ο ρόλος 
της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Πρόσφατα, ήρθαν στο φως καταγγελίες για πολιτική διαφθορά σε σχέση με 
σχέδια ανάπτυξης ακινήτων (property development schemes) και 
φοροδιαφυγή πολιτικών και επιχειρηματιών, καθώς και άλλα σκάνδαλα που 
αφορούν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 και που έρχονται τώρα στην επιφάνεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η περίπτωση του Charles Haughey, πρώην Πρωθυπουργού της 
Ιρλανδίας για 3 θητείες, τώρα 75 χρονών, ο οποίος βρίσκεται επί του 
παρόντος υπό διερεύνηση από μία 'εξεταστική επιτροπή' για το σκάνδαλο 
δωροδοκιών πολιτικών από επιχειρηματίες. To Dail ίδρυσε δύο επιτροπές-την 
Flood Tribunal και Moriarty Tribunal -για να ερευνήσουν αυτά τα σκάνδαλα 
και η έρευνα θα συνεχιστεί, το πιθανότερο. Παρ'όλο που κατονομάστηκαν 
πολλά κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση Ahern παραμένει σταθερή. 
(«Εχ-Prime Minister Haughey at hospital», The Belfast Telegraph, 19-3-2001)

Ως άλλο φλέγον ζήτημα παρουσιάζεται η αθρόα προσφυγή όσων επιθυμούν 
να αποκτήσουν κατοικία, στην Τράπεζα του Eire. Αποτέλεσμα αυτού είναι ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού να καταλήγει χρεωμένο. Οι τράπεζες θα έπρεπε 
να αναλάβουν την ευθύνη των αποφάσεών τους και να μην ποινικοποιούν 
όσους δεν μπορούν να ξεχρεώσουν το δάνειο που πήραν. Η ιρλανδική 
κυβέρνηση πρέπει να παράσχει περισσότερη γη ώστε να χτιστούν κατοικίες 
καθώς αυτήν την στιγμή η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.
(Συνεντεύξεις των Martin Michael, Burton Richard, O' Toole Fintan, Coyle Pat 
στον Bowman John: «Questions and Answers», Δουβλίνο, 20-9-1999, 
μεταδόθηκε στην RTE)
Ένα ακόμα από τα μεγάλα προβλήματα του Δουβλίνου είναι το σύστημα των 
αστικών συγκοινωνιών. Όπως διαπιστώνεται, οι απαιτήσεις σε σχέση με τις 
συγκοινωνίες στο Δουβλίνο είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχε αρχικά 
υπολογισθεί. Η υποδομή είναι ανεπαρκής. Τώρα, όπως οι άλλες μεγάλες
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ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες έλυσαν τα συγκοινωνιακά τους προβλήματα με 
την δημιουργία μετρά, φαίνεται να ανοίγει η προοπτική αυτή και για το 
Δουβλίνο. Ένα τέτοιο 'επίτευγμα' όμως θα πάρει πολλά χρόνια και θα κοστίσει 
δισεκατομμύρια ιρλανδικών λιρών, ή καλύτερα, ευρώ.
(Fitzgerald Garret, «Dublin citizens deserve a good transport system», The 
Irish Times, 18-3-2000)

Η ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΗΜΕΡΑ

Στην Ιρλανδία, η κοινοβουλευτική παράδοση έχει βαθιά επιρροή και ρίζες, 
εξαιτίας και της έμπνευσής της από τα ιδανικά της γαλλικής και αμερικανικής 
Επανάστασης.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε αντίθεση με όλες σχεδόν τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιρλανδία δεν υπάρχει η διάκριση δεξιάς- 
αριστεράς.
To Irish Labour Party είναι σήμερα το παλαιότερο κόμμα 'εν λειτουργία' στην 
ιρλανδική Δημοκρατία, καθώς σχηματίστηκε ως πτέρυγα του κινήματος των 
εργατικών συνδικάτων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοί υποστηρίζουν 
πως δεν θα γίνει κυβέρνηση μέχρις ότου λυθεί το 'εθνικό ζήτημα' της Βορείου 
Ιρλανδίας και του οποίου η προσπάθεια επίλυσης διεξάγεται από τα δυο 
μεγάλα κόμματα και άρα το Labour Party πρέπει να περιμένει.
Η συμπερίληψη των Democratic Left στην Κυβέρνηση του 1994 με το Fine 
Gael, μαρτυρά την αξιοσημείωτη ρευστότητα της πολιτικής στην Republic. 
Σήμερα το Democratic Left Party παραμένει ένα 'ριζοσπαστικό' κόμμα 
βασισμένο στην εργατική τάξη ως την εκλογική του βάση.
Πολλοί παρατηρητές υποστηρίζουν πως η Ιρλανδία αργά ή γρήγορα θα 
αναπτύξει ένα πολιτικό, κομματικό σύστημα παρόμοιο με των άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή βασισμένο στην ταξική διάκριση. 
Μακροπρόθεσμα όμως είναι δύσκολο μια μικρή και ομοιογενής χώρα να 
περιθωριοποιήσει τα παραδοσιακά κόμματα, το σχετικά μικρό μέγεθος του 
'αστικού προλεταριάτου' και την κυρίαρχη κοινωνική νοοτροπία.
Η σταθερότητα του κομματικού συστήματος, η έλλειψη βαθιάς ιδεολογικής 
σύγκρουσης μεταξύ των κυρίων κομμάτων και η παράδοση της αυστηρής 
πειθαρχίας στο Κοινοβούλιο, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο του 
κομματικού ανταγωνισμού. Οι Ιρλανδοί εκλέκτορες παραμένουν γενικά πιστοί 
σε ένα πολιτικό κόμμα. Οι εκλογικές ήττες και νίκες κρίνονται οριακά και 
ανάλογα με την επιτυχία της επίκλυσης των κομμάτων στους παραδοσιακούς 
ψηφοφόρους τους. 'Οταν αναδύονται επιτυχώς νέα κόμματα, η επιτυχία τους 
είναι μικρής διάρκειας.

Μετά τις εκλογές του 1997 έχουμε τον κυβερνητικό συνασπισμό, που έρχεται 
να σπάσει τον εως τώρα μονοκομματισμό, του FF-Progressive Democrats- 
Labour δηλαδή του Bertie Ahern, της Mary Harney και του Charles McCreevy,
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επίσης μέλος των PD. Στα χρόνια της διακυβέρνησής τους παρατηρήθηκαν 
φαινόμενα διαφθοράς, μείωση της κοινωνικής πρόνοιας, αύξηση στις τιμές 
των σπιτιών που σήμερα έχουν γίνει πλέον απλησίαστες. Γίνονται 
ιδιωτικοποιήσεις ακόμα και νοσοκομείων ενώ συζητείται και αυτή του κρατικού 
ραδιοφώνου. Ο τρόπος ζωής τείνει περισσότερο προς τον αμερικανικό, το 
κοινωνικό χάσμα αυξάνεται και το σκάνδαλο του 'αυθώδους πυρετού' 
πληρώνουν οι αγρότες. Ένα θέμα που απασχολεί την ιρλανδική πολιτική 
επικαιρότητα είναι τα σκάνδαλα που αφορούν δωροδοκίες πολιτικών από 
επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως 'δωρεάν γεύμα' ή 'δωρεάν 
διακοπές7. Υπουργοί όπως η Mary Harney κατηγορήθηκαν πως δέχτηκαν 
'δώρα7. Αυτοί που έχουν κερδίσει από τον τρόπο διακυβέρνησης του 
Συνασπισμού που ηγείται το Fianna Fail, υποστηρίζεται από πολλούς, είναι οι 
υπερασπιστές του 'αμερικάνικου τρόπου7, ο οποίος μεταφράζεται ως μείωση 
της κρατικής εξουσίας με συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις. Η ζωή και η επιδίωξη του 
κέρδους σε μια κοινωνία που ευημερεί σε σχέση με το παρελθόν της, 
αφήνονται στους νόμους της αγοράς. Οι εκπρόσωποι του FF πάντως, 
διακηρύττουν πως 'το FF υπερασπίζεται την Republic7.
(Walsh Dick, «Prosperity exposes cracks in Fianna Fail make up», The Irish 
Times, 4-3-2000)
0 Bertie Ahern τάχθηκε σαφώς κατά οποιοσδήποτε συνεργασίας με το άλλο 
λεγόμενο ρεπουμπλικανικό κόμμα, το Sinn Fein, πιο κατηγορηματικά κι από 
τον David Trimble, προτού υπάρξει όχι μόνο αφοπλισμός αλλά και ολική 
’εξολόθρευση' των παραστρατιωτικών ομάδων.
(Walsh Dick, «The Budget: bags of money, no vision», The Irish Times, 9-12- 
2000)
Επιπλέον, Ο συνασπισμός FF/PD προεκλογικά υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει το 
επίπεδο της ζωής αλλά αυτό δεν έγινε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ESRI 
σημειώθηκε μία -χωρίς προηγούμενο-αύξηση στην απασχόληση η οποία 
μπορεί τα επόμενα 15 χρόνια να φέρει την Ιρλανδία στις πρώτες θέσεις του 
επιπέδου ζωής στην Ε.Ε, αλλά είχε άλλες, πολύπλοκες συνέπειες : αύξηση της 
ανισότητας που επικεντρώνεται σε ορισμένες, 'καταδικασμένες' ομάδες, 
ανισότητα στη διανομή των αγαθών της ανάπτυξης.
Το πώς θα επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στους μισθούς της αγοράς και τους 
'κοινωνικούς' μισθούς, το πώς θα διαχειριστούν αυτά τα θέματα θα 
χαρακτηρίσουν το νέο 'διακριτό Ιρλανδικό μοντέλο'. Οι επόμενες γενικές 
εκλογές θα είναι πριν τον Ιούνιο του 2002 και οι επόμενες προεδρικές εκλογές 
πριν τον Νοέμβριο του 2004. (Walsh Dick, «Government has the money, not 
the credibility», The Irish Times, 18-11-2000)

TO ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Σύστημα Υγείας στην Ιρλανδία περιλαμβάνει το Σύστημα της Ιατρικής 
Κάρτας, ένα Σύστημα Γενικών Ιατρικών Παροχών και ένα Εθελοντικό Σύστημα 
Υγειονομικής Ασφάλισης και είναι ευάλωτο στην κριτική. Έχει όμως το καλό
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του ότι εξασφαλίζει την φροντίδα όλων των πολιτών, ασχέτως ηλικίας και 
εισοδήματος.
Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρωτοτυπεί, καθώς περίπου τα 2/5 των 

ίδιων των πολιτών χρηματοδοτούν την δική τους ιατρική φροντίδα μέσω ενός 
σχεδίου μη κρατικής κερδοσκοπίας υγειονομικής ασφάλισης. Υπό αυτό το 
Σύστημα κανείς δεν φοβάται πως όταν συνταξιοδοτηθεί σε εισοδήματα 
χαμηλότερα από αυτά που κέρδιζε στη διάρκεια των εργάσιμων ημερών του, 
θα απαιτηθεί να πληρώσει αυξημένα ασφάλιστρα τα οποία δεν δύναται να 
πληρώσει ή ότι αλλιώς θα χάσει την ασφαλιστική του κάλυψη.
Ένα παρόμοιο σύστημα λειτουργεί στην Αυστραλία και στη Νέα Υόρκη, στο 
Vermont και τη Μινεσότα στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη ισχύει στην Ολλανδία και 
υπάρχουν προτάσεις να εφαρμοστεί σε Γερμανία και Γαλλία. Ένα μειονέκτημα 
όμως του ιρλανδικού συστήματος ήταν ο μονοπωλιακός του χαρακτήρας, κάτι 
που απέκλειε τον ανταγωνισμό και δε συμφωνούσε με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. 
Έτσι το 1994 εφαρμόστηκε ένα Νομοσχέδιο που επιτρέπει τον ανταγωνισμό 
χωρίς όμως να κάνει διακρίσεις μεταξύ των πελατών με κριτήριο την ηλικία 
τους ή τα ιατρικά ρίσκα.
(Fitzgerald Garret, «The Health Insurance Threat», X-REFER)

Μέχρι το 1962 η εκπαίδευση δεν αντιμετωπιζόταν σοβαρά, αυτό άρχισε να 
αλλάζει στο διάστημα 1965-1970 όταν έγινε δημόσια και δωρεάν η 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αύξηση του βάρους που δίνεται στην 
εκπαίδευση οφειλόταν κυρίως στην αναλογική σχέση της με την παραγωγή και 
την οικονομία. Αυτός ο 'προσανατολισμός' μειώνει την αξία της καθολικής 
εκπαίδευσης. Έχει παρατηρηθεί στην Ιρλανδία, ανάμεσα στους νέους, πως 
όσο αυξάνονται οι ευκαιρίες για εργασία, μειώνεται το επίπεδο εκπαίδευσης 
στο οποίο προχωρούν οι νέοι, οι οποίοι προτιμούν να εξασφαλίσουν μια 
καλοπληρωμένη θέση εργασίας. Έχει επίσης παρατηρηθεί στην Ιρλανδία, το 
μεγαλύτερο χάσμα όσον αφορά στους μισθούς γυναικών-ανδρών που είναι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και αυτών που σταμάτησαν στην βασική 
εκπαίδευση.
(Fitzgerald Garret, «Education trend could be serious for economy», The Irish 
Times, 11-3-2000)
Ευθύνες μπορούν να αποδοθούν και στο εκπαιδευτικό σύστημα για την 
αποτυχία της αναβίωσης των Γαελικών στην καθημερινότητα. Ένα άλλο 
ζητούμενο είναι η συνεισφορά της ιρλανδικής γλώσσας στην μελλοντική 
ανάπτυξη του Κέλτικου Τίγρη καθώς και η σχέση της σήμερα με τη νεολαία. 
Οι νέοι δεν νιώθουν πλέον την γλώσσα-και η ευθύνες για αυτό το φαινόμενο 
δεν βαρύνουν μονάχα την κοινωνία- γιατί πιστεύουν πως το να είναι κάποιος 
μοντέρνος, σημαίνει να απομακρύνεται από το παρελθόν, να μην το κουβαλά. 
Επίσης, δεν πιστεύουν πως έχει κάποια χρησιμότητα σε σχέση με την εργασία 
και την εύρεση εργασίας. Η γλώσσα έχει για αυτούς νόημα μόνο διαμέσου της 
κουλτούρας, δηλαδή του ιρλανδικού τραγουδιού, χορού, μουσικής.
Άλλο σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο είναι ότι σήμερα στην Ιρλανδία 
παρατηρείται τριπλάσια αύξηση του αριθμού των εκτός γάμου γεννήσεων. 
Σύμφωνα με τις στατιστικές70, το ποσοστό των ανύπαντρων γυναικών είναι

70 Census: Οι πρώτοι 3 μήνες του 1999
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περίπου 32%, το 85% των οποίων είναι ηλικιακά κάτω των 25 χρόνων και οι 
οποίες γίνονται μητέρες εκτός γάμου. Οι γυναίκες έχουν πλέον την 
δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις, και επιλέγουν συχνά τις σεξουαλικές 
σχέσεις χωρίς αυτό να συνεπάγεται έναν πατέρα για τα παιδιά τους, 
φαινόμενο που διευκολύνεται από το επίδομα προνοίας που τους 
προσφέρεται. Πολλές γυναίκες είναι ανύπαντρες αλλά έχουν οικογένεια. 
Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ανεξάρτητων, πλουσίων, μεγαλύτερων σε 
ηλικία γυναικών, οι οποίες επιθυμούν και επιλέγουν συνειδητά μόνο την 
μητρότητα. Το πρόβλημα υπάρχει όταν οι νέες γυναίκες δεν επιλέγουν 
ελεύθερα, όντας αδαείς για τις συνέπειες του sex-όπως πολλοί νέοι στην 
Ιρλανδία. Ένα μωρό τους δίνει την αίσθηση του status, υπάρχει όμως 
οικονομική στενότητα.
Το 50% δεν έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση ενώ η πρόνοια προσφέρει 4 
διαφορετικά αφορολόγητα εισοδήματα για τους ανύπαντρους γονείς, μόνο ένα 
όμως αν ζουνε ως οικογένεια. Η πρόνοια του παιδιού πρέπει να είναι στο 
επίκεντρο. Επισημαίνεται η κατάρρευση του γάμου, για πολλούς λυπηρή, η 
ανάγκη αύξησης της αυτοεκτίμησης των γυναικών αυτών και όχι μόνο, η 
ανάγκη για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία και για την διευκόλυνση 
των γυναικών ώστε να συμμετέχουν στον επαγγελματικό στίβο, αν το 
επιθυμούν.

ΕΚΤΡΩΣΗ, ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Από το 1981-1983 ένα από τα πιο διχαστικά ζητήματα στην ιρλανδική 
κοινωνία ήταν η απαγόρευση ή μη της έκτρωσης. Ο δημόσιος διάλογος 
επικεντρώθηκε στην ψήφιση ή όχι της 8ης Τροποποίησης του Συντάγματος 
και συγκεκριμένα της Πράξης του 1861 που απαγόρευε την έκτρωση. Η 8η 
Τροποποίηση επιδίωκε να δώσει έμφαση στην απαγόρευση της έκτρωσης και 
η συζήτηση ήταν στην ουσία για το αν ήταν απαραίτητη ή όχι, ή απλά πιο 
διχαστική.
Τελικά 'πέρασε' το 1983 και συνδέθηκε με την δικαστική υπόθεση, τη 
λεγάμενη 'X Case' : ένα δικαστήριο το 1992 απαγόρεψε σε μια νεαρή κοπέλα 
που είχε μείνει έγκυος ύστερα από βιασμό να καταφύγει στο εξωτερικό για να 
κάνει έκτρωση! Τελικά το Νοέμβρη του 1992 στη δημοσκόπηση που 
διεξήχθη οι Ιρλανδοί ψήφισαν υπέρ του δικαιώματος να καταφεύγουν οι 
γυναίκες στο εξωτερικό για να κάνουν έκτρωση, που είναι και η συνήθης 
πρακτική σήμερα, και υπέρ της διαθεσιμότητας των σχετικών πληροφοριών. 
Όμως στο πιο σημαντικό ερώτημα, το αν θα γίνει η έκτρωση νόμιμη ή όχι 
στην Ιρλανδία, απάντησαν όχι.
Με λίγα λόγια οι Ιρλανδοί 'επιτρέπουν' στις συμπατριώτισσές τους να κάνουν 
έκτρωση υπό την δικαιοδοσία μιας άλλης χώρας αλλά όχι της δικής τους, 
γεγονός ενδεικτικό της υποκρισίας μιας κοινωνίας.
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ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Μια άλλη 'συνταγματική μάχη' διεξήχθη το 1986 σε σχέση με το διαζύγιο. 
Αυτή αφορούσε την κατάργηση ή μη του Άρθρου του Συντάγματος το οποίο 
διακήρυττε 'πως ο νόμος δεν θα παρέχει την άδεια για την διάλυση ενός 
γάμου'. Στην αρχή, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πως μια σημαντική πλειοψηφία 
ήταν υπέρ της αλλαγής.
'Οταν όμως η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ότι, όπως φαινόταν, οι γυναίκες 

είχαν ανεπαρκή δικαιώματα σε σχέση με το μοίρασμα της οικογενειακής 
περιουσίας, οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να δείχνουν μια τάση υπέρ του 'όχι στο 
διαζύγιο'.
Η ενάντια-στο-διαζύγιο άποψη παρέμεινε ισχυρή όμως υπήρχαν πολλοί για 
τους οποίους, η διαθεσιμότητα του διαζυγίου παρέμενε στην κορυφή της 
λεγάμενης 'φιλελεύθερης ατζέντας7 της Ιρλανδίας. Δεν ήταν λίγοι αυτοί, που 
παρ'όλο που ήταν προσωπικά αφοσιωμένοι στην τοποθέτηση της Καθολικής 
Εκκλησίας υπέρ του γάμου εφ'όρου ζωής, αντιμετώπισαν το ζήτημα σαν 
ζήτημα προσωπικής επιλογής και ελευθερίας.
Η ανάγκη η Ιρλανδική κοινωνία να γίνει πιο ανοιχτή και πλουραλιστική 
παρέμενε, οπότε το Νοέμβρη του 1995 το ζήτημα του διαζυγίου τέθηκε ξανά 
υπό δημοσκόπηση. Το αποτέλεσμα όμως, παρά την αξιοσημείωτη ομοφωνία 
όλων των κομμάτων υπέρ της 'προσεχτικής' πρότασης για αλλαγή, ήταν μια 
οριακή πλειοψηφία να πει το ναι στο διαζύγιο. Έτσι το διαζύγιο 
νομιμοποιήθηκε στην Ιρλανδία κυρίως χάριν της αστικής ψήφου, με ένα 
50.28% υπέρ και ένα 49.72% κατά.
Το ναι της Ιρλανδίας στο διαζύγιο ήταν μια σημαντική ήττα της Καθολικής 
Εκκλησίας. Η επιρροή της Εκκλησίας είναι ακόμα πολύ μεγάλη στα σχολεία, 
στα νοσοκομεία, στις τοπικές κοινότητες. Επιβιώνει εις βάρος της 
φορολόγησης των πολιτών και με την υποστήριξη των τριών κύριων 
κομμάτων.
(Doyle Kevin, Ireland Votes For Divorce, 1996)

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ME ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ
ΈΘΝΗ

Η Ιρλανδία τηρεί ενθουσιώδη στάση σε σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς 
όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Υπήρξε συνεχής παραστάτης της διεθνούς βοήθειας. 
Είναι αφοσιωμένη στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και 
έστειλε στρατιώτες στο Κογκό, Ζαΐρ, Κύπρο, Λίβανο, Σινάι και στα σύνορα του 
Ιράν με το Ιράκ. Αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας για τους Ιρλανδούς το 
γεγονός πως από το 1958 εως τα μέσα του 1990, περισσότεροι από 42,000 
Ιρλανδοί στρατιώτες υπηρέτησαν στα Ηνωμένα Έθνη.
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Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες χώρες σήμερα, οι πρωτοβουλίες της 
Ιρλανδίας στο εξωτερικό περιορίζονται από την θέση της στην παγκόσμια 
οικονομία. Ενώ έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας, ο βαθμός της 
αλληλεξάρτησής της με τον υπόλοιπο κόσμο ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερος. Η 
εξωτερική της πολιτική σκοπεύει στην προστασία της ιρλανδικής οικονομίας 
και στην συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες για τον συντονισμό της 
στρατηγικής τους. Εώς ένα βαθμό η κυριαρχία μιας χώρας σήμερα αφορά την 
συλλογική δράση των κρατών. Παρατηρούνται συνεχείς αλλαγές στην 
παγκόσμια σκηνή : η προσπάθεια αύξησης της επιρροής της Ε.Ε στις πρώην 
κομμουνιστικές χώρες και η παράλληλη προσπάθεια μείωσης της στρατιωτικής 
εξάρτησης, όσον αφορά στην άμυνα, από τις Η.Π.Α. Αυτές οι αλλαγές 
προσφέρουν νέες πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές εντός της Ε.Ε, για τις 
οποίες η Ιρλανδία θα πρέπει να αναλάβει το δικό της μερίδιο ευθύνης.
Το ταχέως μεταβαλλόμενο πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται οι εξωτερικές 
σχέσεις της Ιρλανδίας περιλαμβάνει την παγκόσμια οικονομική τάξη, τις 
διεθνείς συνθήκες, τις συλλογικές αμυντικές συμφωνίες άλλων χωρών, την 
διεθνή νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο αυτό περιβάλλον δεν 
είναι τόσο 'απειλή για την κρατική κυριαρχία' όσο μια μεγάλη ευκαιρία για την 
Ιρλανδία να επηρεάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διεθνείς πολιτικές 
εξελίξεις όσο ποτέ άλλοτε.
(Collins Neil; Cradden Terry, 1989: 1-23, 94-115, 152-165)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ιστορία της Ιρλανδίας διακρίνεται από δύο κύρια χαρακτηριστικά: από την 
ανά τους αιώνες βρετανική κοινωνικοπολιτική κυριαρχία και δεύτερον, 
πρόκειται για ένα διακριτό έθνος, ξεχωριστό του βρετανικού, με την δική του 
γλώσσα, ήθη κι έθιμα, το οποίο κατά κάποιους χρονολογείται από την εποχή 
του σιδήρου μέχρι τον 19ο αιώνα.
Το πρώτο γεγονός προσέδωσε στους Ιρλανδούς μία αίσθηση κατωτερότητας 
ενώ το δεύτερο, προσέδωσε στον ιρλανδικό εθνικισμό μία ιδιαίτερη δυναμική. 
Στη μοντέρνα εποχή, οι συνέπειες της οικονομικής ανάπτυξης, οι διεθνείς 
ανακατατάξεις και η απόρριψη του ιρλανδικού εθνικισμού στη Βόρεια Ιρλανδία 
άρχισε να αλλάζει τις παραδοσιακές συμπεριφορές και απόψεις. Η ιδέα ενός 
ενωμένου ιρλανδικού έθνους αμφισβητείται, και στα τέλη του 20ου αιώνα, οι 
Ιρλανδοί επιτέλους αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους σε σχέση με έναν 
ιρλανδικό κόσμο για τον οποίο οι ίδιοι έχουν την ευθύνη .
Η περίοδος για τη μοντέρνα Ιρλανδία ξεκινά περίπου από το 1800 ενώ η 
τρομοκρατία στη Βόρεια Ιρλανδία εξανάγκασε την Δημοκρατία της Ιρλανδίας 
να μεταλλάξει τις διεκδικήσεις της για ολόκληρο το νησί.
( Ranelagh, 1994)

Τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία δραματικής αλλαγής της 
εθνικής ταυτότητας της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Η αρχική επιθυμία, μετά 
την ανεξαρτησία, των Ιρλανδών εθνικιστών να αναπλάσουν έναν αυθεντικό 
κέλτικο κόσμο, η οποία χαρακτήρισε κυρίως τον μετα-αποικιακό εθνικισμό της 
εποχής του
Eamon de Valera, δέχτηκε τις καταλυτικές επιρροές της αστικοποίησης , της 
βιομηχανοποίησης , της εκκοσμίκευσης , που πήγαζαν από την υπόλοιπη 
Ευρώπη.
Πολλές δημοσκοπήσεις προσφέρουν εμπειρικές αποδείξεις του ότι η ιρλανδική 
εθνική ταυτότητα έχει όντως μεταμορφωθεί από έναν ιστορικό εθνοτικό 
εθνικισμό71 σε μία πιο κοσμική και πιθανά λιγότερο διχαστική πολιτική 
ταυτότητα.
Η παραδοσιακή εικόνα για την Ιρλανδία είχε ως κεντρικά ανθρωπολογικά 
στοιχεία της την οικογένεια και την κοινότητα στη Δυτική Ιρλανδία : οι μικρές 
οικογενειακές φόρμες , ο γάμος σε προχωρημένη ηλικία , η κληρονομιά της 
γης και η μετανάστευση, είναι χαρακτηριστικά της αγροτικής Ιρλανδίας στη 
μετά τον Μεγάλο Λοιμό εποχή. Ο κοινωνικός εκμοντερνισμός, η διείσδυση της 
μαζικής αστικής κουλτούρας στην ύπαιθρο, άλλαξαν την Ιρλανδία 
περισσότερο από την ίδια την βιομηχανοποίηση και την αστική μετανάστευση. 
Η τελευταία άλλαξε το μοντέλο απασχόλησης και σε συνδιασμό με τις 
οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές και την ένταξη στην ΕΟΚ και μετέπειτα

71 Διάφορος του πολιτικού εθνικισμού, ο εθνοτικός εθνικισμός βασίζεται στην 
κοινή καταγωγή και τα κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα.Τέτοια συχνά είναι η θρησκεία ή η γλώσσα 
της κυρίαρχης εθνοτικής ομάδας.
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέφεραν βαθιές τομές στην ιρλανδική κοινωνία. Τι 
σημαίνει λοιπόν να είσαι Ιρλανδός σήμερα ;

Η πολιτική ταυτότητα βασίζεται στην υποκειμενική αντίληψη των ίδιων των 
Ιρλανδών. Η ιστορική εθνική τους ταυτότητα βασιζόταν σε ένα μίγμα 
εθνοτικού εθνικισμού72 και μίας θρησκευτικής αίσθησης της ταυτότητας 
αυτής. Η ιστορική καταδίωξη του Καθολικισμού από τους Βρετανούς , η 
επιβίωση της Εκκλησίας και η συνεχής επιρροή της στις αξίες των κατοίκων 
των 26 επαρχιών της Ιρλανδίας , συνδιάστηκαν με την αναγέννηση του 
Γαελικού πολιτισμού στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι 
Ιρλανδοί λοιπόν βασίστηκαν για τον αυτοπροσδιορισμό τους στη μυθική 
γαελική τους καταγωγή τους και στον πιστό Καθολικισμό.
Όμως οι ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, ξεκινώντας από την 
δεκαετία του 1950, υποβάθμισαν τις ιστορικές τούτες βάσεις. Οι Ιρλανδοί 
σταδιακά άλλαξαν την συλλογική αντίληψη του εαυτού τους μέσω ενός πιο 
κοσμικού , ευρωπαϊκού, κοσμοπολίτικου και υλιστικού πολιτικού ιδεώδους. 
Καθώς μόνο περίπου το 10% των Ιρλανδών απασχολείται σήμερα στον 
αγροτικό τομέα, η κοινωνία τους δεν προσδιορίζεται πια με τις ίδιες αξίες. Η 
μοναδική γαελική κουλτούρα αντικαθίσταται σταδιακά από την ευρωπαϊκή. Η 
Εκκλησία δεν επηρεάζει πια απόλυτα τις αξίες των πολιτών.

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μέχρι την δεκαετία του 1950, οι κυβερνητικές πολιτικές μετά την ανεξαρτησία 
επιδίωκαν το ιδανικό μίας αγροτικής , απομονωμένης,αυτάρκους κοινωνίας σε 
μία προσπάθεια επίδειξης της κυριαρχίας της. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής 
'επανεφηύραν' μία γαελική Ιρλανδία. Η αλλαγή προς τη βιομηχανοποίηση 
επήλθε μόνο μετά τη στασιμότητα του 1950, την αλλαγή της πολιτικής γενιάς 
των κυβερνώντων και την επιστροφή στη μαζική μετανάστευση.
Η εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη στη δεκαετία του 1960 ήρθε σαν 
αποτέλεσμα της επιδίωξης για εισροή ξένου κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων 
και της απόκτησης πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες. Η σχετικά περιορισμένη 
ιρλανδική οικονομία προσανατολίστηκε προς τις εξαγωγές και την επένδυση 
κεφαλαίου στα ντόπια προϊόντα ώστε αυτά να γίνουν ανταγωνιστικά στην 
Ευρωπαϊκή αγορά.
Η βιομηχανοποίηση της Ιρλανδίας που αυξήθηκε μετά την ανεξαρτησία το 
1922, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο κεφάλαιο και στις αποταμιεύσεις που 
επαναεπενδύονταν στην ιρλανδική οικονομία αντί να εκρέουν προς την 
Βρετανία με την μορφή κερδών. Στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο τομέας 
των υπηρεσιών επεκτάθηκε στο βαθμό που εγκαινίασε τη μεταβιομηχανική 
εποχή.

72 Ethno-nationalism
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Οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και 1979 σταμάτησαν την πρωτοφανή αυτή 
ανάπτυξη και η Ιρλανδία της δεκαετίας του 1980 υπέφερε από τη μη 
ανταγωνιστική βιομηχανία , έναν αναποτελεσματικό αγροτικό τομέα, χαμηλές 
επενδύσεις στον δημόσιο τομέα. Η οικονομία ανέκαμψε στη δεκαετία του 
1990 αλλά η ανεργία παρέμενε ένα βασικό πρόβλημα.
Η εισαγωγή της οικονομίας της αγοράς, η μετακίνηση της έμφασης από την 
κοινότητα στο άτομο, ο δυτικός ματεριαλισμός, αντικατέστησαν τις 
παραδοσιακές, καθολικές αξίες που συνδέονταν κυρίως με την αγροτική ζωή. 
Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου προσέδωσε εμπιστοσύνη στους Ιρλανδούς 
για την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν τις άλλες χώρες στα παγκόσμια και 
ευρωπαϊκά πλαίσια και δημιούργησε αυξανόμενες απαιτήσεις.
Το πολιτιστικό περιεχόμενο της ιρλανδικής πολιτικής άλλαξε δραματικά με την 
αστικοποίηση. Ο καπιταλιστικός τρόπος ζωής και ο 'εκμοντερνισμός' 
εισέβαλαν, αλλά σύμφωνα με μια άλλη θεώρηση, όχι εξαιτίας οικονομικών, 
αλλά πολιτικών παραγόντων, όπως της γραφειοκρατικής κρατικής ανάπτυξης, 
ιδιαίτερα στο Δουβλίνο.
Όσον αφορά στο δημογραφικό, μετά τον Μεγάλο Λοιμό, ο πληθυσμός 
ακολούθησε σταθερά πτωτική πορεία σαν αποτέλεσμα και των γόμων σε 
προχωρημένη ηλικία, της μετανάστευσης, του μεγάλου αριθμού ιερέων. Τη 
δεκαετία του 1960 όμως,με κορύφωση το 1968, η πορεία αυτή αναστράφηκε, 
για να αλλάξει πάλι στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν οι Ιρλανδοί 
έχασαν μέρος της εμπιστοσύνης τους προς την ικανότητά τους να στηρίζουν 
έναν μεγαλύτερο πληθυσμό και υιοθέτησαν την αξία της 'πυρηνικής' 
οικογένειας από τη Δύση, κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει πάλι 
αντιστραφεί73.
Παρ'όλα αυτά,μέχρι πρόσφατα είχαν το χαμηλότερο ποσοστό
υπογεννητικότητας στην Ευρώπη ( Eurostat 1994,1998 ), αλλά και τον 
μικρότερο πληθυσμό σαν αποτέλεσμα του ιστορικά υψηλού ποσοστού 
μετανάστευσης, με μοναδικό διάλειμμα τη δεκαετία του 1970. Η ιρλανδική 
κοινωνία, ιστορικά, θεωρούνταν ανίκανη να κρατήσει τα παιδιά της κοντά της. 
Ο 'ιμπεριαλισμός της κουλτούρας7 από τη Δύση, τη Μεγάλη Βρετανία και 
ιδιαίτερα την πολιτική υπερδύναμη των ΗΠΑ, είναι φανερός στην ιρλανδική 
περίπτωση, ιδίως μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Η κοινή γλώσσα 
ευνόησε ιδιαίτερα το γεγονός αυτό και η τηλεόραση έγινε πρωταρχικός 
παράγων της κοινωνικής αλλαγής από τη δεκαετία του 1960, όταν εισήχθη το 
εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο. Τα ιρλανδικά προγράμματα αντικαταστάθηκαν 
σταδιακά από αγγλοαμερικανικά, διαμορφώνοντας έτσι και την νέα εθνική 
ταυτότητα.
Παρ'όλα αυτά η βάση του γαελικού μύθου διατηρείται μέχρι και σήμερα καθώς 
οι Ιρλανδοί δεν τον αντιλαμβάνονται ως κάτι αντίθετο προς την παράλληλη 
επιθυμία τους για τα οφέλη της μοντέρνας βιομηχανικής κοινωνίας.

73 Στις μέρες μας και πάλι οι ιρλανδικές οικογένειες είναι πολυμελείς
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ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

Μετά το 1959, η νέα γενιά πολιτικών elites με πρώτο το νέο πρωθυπουργό, 
Sean Lemass, εγκατέλειψε το όραμα της εγκαθίδρυσης μιας γαελικής 
κοινωνίας ως τον κύριο άξονα της πολιτικής τους. Ο στόχος αυτός κρίθηκε ως 
ευκταίος αλλά όχι εφικτός. Ο ιρλανδικός εθνικισμός, όπως συνέβη και στα 
υπόλοιπα μετα-αποικιακά κράτη, έτεινε προς την εξασθένηση της δύναμής του 
σε σχέση με τον προσδιορισμό της κρατικής πολιτικής ταυτότητας όσο 
εξασθενούσε και ο απόηχος της πρόσφατα κατεκτημένης ανεξαρτησίας. Ο 
ιστορικός εθνικισμός έχανε την αίγλη του μετά από τον οικονομικό πόλεμο με 
την Βρετανία στη δεκαετία του 30, την ουδετερότητα των Ιρλανδών στον 
Β'ΠΠ, την αδύναμη οικονομία και τη μαζική μετανάστευση στη δεκαετία του 
'50 . Οι πολιτικές elites επιθυμούσαν μια διαφορετική ιδεολογία που θα 
βοηθούσε την οικονομία και δεν θα τους απομόνωνε από τον υπόλοιπο κόσμο. 
Έτσι, οι elites ήταν αυτές που πριν από τον λαό απέρριψαν τον γαελικό μύθο. 
Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα αναμενόμενα οφέλη, 
ενέτειναν αυτήν την διαδικασία.
Παρ’όλα αυτά, η παραδοσιακή εικόνα της ιρλανδικής εθνικής ταυτότητας 
παραμένει ανάμεσα στις λαϊκές μάζες-και όχι ανάμεσα στους ηγέτες τους-και οι 
Ιρλανδοί διατηρούν μία διττή αντίληψη : την παράδοση και τις ανάγκες ενός 
μοντέρνου κράτους. Απόδειξη αυτού είναι η απροθυμία τους να μετακινηθούν 
εντός της χώρας τους για μια καλύτερη ζωή και η μειωμένη αντίληψη των 
εαυτών τους ως Ευρωπαίων πολιτών, παρ'όλο που η αίσθηση της Ευρωπαϊκής 
τους ταυτότητας φαίνεται πως συνεχώς αυξάνεται από τη δεκαετία του 1980. 
(Eurobarometer 13, 1980; Eurobarometer 19, 1983; EC Study of 1973; 
Eurobarometers 6, 10a, 12, 19, 24, 28, 1973-1987).

Πολλοί θεωρούν ως απόδειξη της εγκατάλειψης της μυθικής γαελικής 
ταυτότητας, την μείωση της γλωσσικής βάσης του εθνικισμού. Τα Gaeltachts1 
συρρικνώνονται, η χρήση της ιρλανδικής γλώσσας μειώνεται αλλά εξακολουθεί 
να έχει συμβολική σημασία για την ιρλανδική πολιτική ταυτότητα. Στη 
διάρκεια των ’70s και ’80s ο αριθμός αυτών που πίστευαν πως η Ιρλανδία 
δεν θα ήταν Ιρλανδία χωρίς την γλώσσα της, μειώθηκε ελάχιστα. ( 
Eurobarometers 6, 9, 12, 13, 20, 27, 28, 1975-1987 j. Ο αριθμός δε αυτών 
που επιθυμούν την αναγέννησή της έπεσε από το 28% το 1983 στο 23% το 
1987.
(Market Research Bureau of Ireland [MRBI], 1987).

Οι παραδοσιακές πηγές της ιρλανδικής ταυτότητας ενώ κληρονομούνται 
αποτελεσματικά από τη μια γενιά στην επόμενη, υπόκεινται σε αλλαγές όσον 
αφορά στους νέους. Τα κηρύγματα της Εκκλησίας δεν τους αγγίζουν τόσο όσο 
παλιότερα και ζουν κυρίως στις πόλεις.

χΟι περιοχές όπου τα Ιρλανδικά είναι ακόμη η καθημερινή γλώσσα των κατοίκων
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Η αντίθεση πόλης/υπαίθρου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στον καθορισμό 
μιας νέας ταυτότητας όπως και η αγάπη προς τα παραδοσιακά γαελικά 
αθλήματα όπως το γαελικό ποδόσφαιρο και το hurling αντί του soccer, σε μία 
Ιρλανδία όπου ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται αναλογικά.
Άλλη απόδειξη εγκατάλειψης του γαελικού μύθου από τις elites είναι και ο 
συσχετισμός με την μόρφωση, καθώς οι μορφωμένοι είναι αυτοί που κυρίως 
αναζητούν νέους τρόπους ορισμού της πολιτικής τους ταυτότητας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εφημερίδες όπως η " The Crane Bag ", οι 
οποίες εγκαινίασαν στη δεκαετία του 1980 την αναζήτηση για έναν νέο 
Ιρλανδικό εθνικισμό. Αυτό μαρτυρούν και η σημερινή Ιρλανδική λογοτεχνία, 
μουσική, ο κινηματογράφος. Για πολλές Ιρλανδικές elites, η 
αποικιοκρατικοποίηση της Ιρλανδίας την απέτρεψε από το να βρει μία 
αποδεκτή πολιτική ταυτότητα. Ο αγώνας να αποτινάξει την εξάρτησή της από 
τους Βρετανούς την εμπόδισε να τοποθετηθεί στον κόσμο και - οι elites 
συνεχίζουν - το τι είναι αυθεντικά ιρλανδικό και το τι σημαίνει να είσαι 
Ιρλανδός παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα. Η Ιρλανδία είναι, υπό την 
έννοια αυτή, ένα κράτος προς αναζήτηση έθνους κι ένα έθνος προς αναζήτηση 
κράτους.

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Οι υπερασπιστές του παραδοσιακού ιρλανδικού εθνικισμού επιμένουν πως η 
ιστορική αντίληψη της εθνικής ταυτότητας είναι αναγκαία για να διατηρήσει η 
Ιρλανδία μία μοναδική αίσθηση του εαυτού της. Γεγονός όμως παραμένει πως 
η διατήρηση της υποταγής σε μία ιστορική εθνική ταυτότητα που δίνει 
έμφαση στον Καθολικισμό και την γαελική καταγωγή, σε συνδιασμό με την 
εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την περαιτέρω οικονομική 
αλλαγή και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική. 
Μακροπρόθεσμα θα είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση παρελθόντος και 
παρόντος, πραγματικού και φανταστικού και δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η 
διατήρηση μιας διττής ταυτότητας.
Στα πλαίσια των συνεπειών των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών των 
τελευταίων δεκαετιών, εντάσσεται και η δραματική αλλά αγνοημένη σε 
μεγάλο βαθμό αλλαγή της στάσης των Ιρλανδών προς το Βορειοϊρλανδικό. Οι 
υπερασπιστές του ιδανικού μιας Δημοκρατίας 32 επαρχιών, αντί των 26 της 
σημερινής Ιρλανδίας, είναι ελάχιστοι πια. Οι Ιρλανδοί επιδιώκουν μια πιο 
πρακτική λύση στο Βορειο-ιρλανδικό, τέτοια που να εξυπηρετεί κυρίως τη 
διατήρηση της ειρήνης στον 21ο αιώνα και όχι ιστορικούς εθνικούς πόθους.
('Τα τελευταία....πόθους', Timothy I. White, March 1996, σελ.137-157 )
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

(ΠΑΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ. 
ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ 15 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΣΕ 8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 7 
ΑΝΔΡΕΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18-45. ΟΙ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ 
ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 19).

SURVEY

APRIL 2001

For the dissertation titled:
'Republic of Ireland: identity and
nationalism'

This survey is being conducted for the dissertation of an 
international student from Greece, Stavroula Soulopoulou.

Its purpose is to achieve a better and deeper understanding of 
Ireland, to try and describe a reality as the inhabitants of this 
country perceive it and not generate the probably false perception 
of the foreign observer.
If you want to help me towards this approach please answer the 
questions below and please do not feel offended by any of them. 
They were all found necessary to be included in order to achieve a 
scientific and not simplistic result.
Thank you for your time and your patience.
Please try to answer as most truthfully as you can.
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QUESTIONS REPUBLIC OF IRELAND

1) Do you consider yourself to be 
A Catholic...A Protestant...Neither...
Are you: Female...Male...
Age:...

2) Do you practise religion?
Yes...No...

3) What gives you your sense of Irishness?

4) Please rate from 1-5 the following as part of your Irish identity: 
(you can use each number as many times as you wish with 5 as 
most important)

physical features... 
history... 
language... 
geography- 
place of birth... 
place of living... 
religion... 
culture...
way of thinking...
will to be Irish/part of this nation... 
economic status... 
social status... 
education...
family roots/background...
accent...
sports...
music...
something else...
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5) When you think of 'Irish oy/ft/re'what comes into your mind? 
Please rate from 1-5
( You can use each number as many times as you wish with 
5 as most important).

sports...
music...
food and drinks ( alcohol)...
literature...
customs...
way of thinking...
something else...

6) Which matters are you concerned with in your daily life?
Please rate from 1-5

-economic status yes...no...rate...
-political situation yes...no...rate...
-employment/unemployment yes...no...rate...
-European Union's matters yes...no...rate...
-Northern Ireland conflict yes...no...rate...
-education yes...no...rate...
-moral/church issues (e.g. abortion ) yes...no...rate...
-something else: ...

7) How do you feel about foreigners coming to Ireland on a 
permanent basis?

8) How do you feel about the European Union?

9) How has the Celtic Tiger affected your life?

10) How do you feel about the role of Church in daily life?
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11) Do you think there is a threat for Irish identity because of 
the European Union integration and the globalization 
nowadays?........................................................................................

12) Comparing to the past, what do you think has changed 
during the last ten years in terms of:

-standard of life.................................................................................
-way of thinking.................................................................................
-economical situation........................................................................
-political situation..............................................................................
-women's position.............................................................................
-social conditions...............................................................................
-unemployment.................................................................................
-education...........................................................................................
-criminality..........................................................................................
-Northern Ireland conflict..................................................................
-Membership in European Union......................................................
-morals................................................................................................
-status of Church...............................................................................

13) Do you believe that all Irish (Northern and Southern) are one 
nation?

Yes...No...

14) How would you define Irish nationalism?

I do not know

15) Do you consider it a
positive force.....................
negative force...................

16) Would you be in favour of Northern Ireland joining the 
Republic?

Yes...No...I do not care......................................................

17) Have you ever thought about these matters before?
Yes...No...
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18) Do you consider them important?
Yes...No...

19) Which question did you find most difficult to answer to?
NUMBER :.......................................................................................

Thank you for answering this questionnaire sincerely

PLEASE RETURN IT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η :
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ : 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ : 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ : 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ :

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η :
ΕΞΑΣΚΕΠΈ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ;
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η :
ΤΙ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ;

Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΥ 20%
Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 13,33%
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 60%
ΘΕΛΗΣΗ ΑΝΗΚΕΙΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 26,66%
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ/ΖΩΗΣ 26,70%
ΙΣΤΟΡΙΑ 13,33%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6,70%
ΓΛΩΣΣΑ 13,33%
ΕΞΟΧΗ/ΦΥΣΗ 20%
ΠΟΤΟ/ΑΚΟΟΛ/PUBS 13,33%
GAELIC ATHLETIC GAMES 13,33%

ΝΑΙ ΟΧΙ
75% 25%
57,14% 42,85
66,10% 33,90%

53,33%
46,67%
25.5
25.2

(MAX)

(MIN)
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GAELIC ATHLETIC GAMES

ΕΞΟΧΗ/ΦΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ/ΖΩΗΣ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΥ
I

ΤΙ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η :
ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(Με το 5 ως σημαντικότερο)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ/ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ
ΘΕΛΗΣΗ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΙΡΛΑΝΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΠΟΡ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

52.8% ή 2.65
80% 4.01
63.2% 3.16
74.6% 3.73
84% 4.21
69% 3.45
61% 3.05
91.2% 4.57
64.2% 3.22
85.4% 4.28
40% 2.00
45.6% 2.28
61.8% 3.10
81% 4.06
65.6% 3.28
69.4% 3.47
79% 3.95
ΤΟ 86.7% ΤΟ ΑΦΗΣΑΝ ΚΕΝΟ

(MAX)

(MIN)

η ο\Jj\J 
0,8 - 
Π 7

□ Σειράΐ
□ Σειρά2
□ Σειρά3
□ Σειρά4
□ Σειράδ
□ Σειράδ
□ Σειρά7

υ, ι 
0,6 - 
Π Rυ,ο

Ωυ,ο 
Π 9υ,Ζ 
0 1υ, ι 

π
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
‘Όταν σκέφτεστε την Ιρλανδική κουλτούρα’, τι έρχεται στο μυαλό σας; 
(Με το 5 ως σημαντικότερο)

ΣΠΟΡ 74.2% ή 3.71
ΜΟΥΣΙΚΗ 76% 3.8
ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ 82.6% 4.13
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 61.2% 3.06
ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ 80% 4
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 66.6% 3.33

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Ποια θέματα σας απασχολούν στην καθημερινότητα σας;
(ΜΕ 5 MAXIMUM)

YES NO RATE
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Ποια θέματα σας απασχολούν στην καθημερινότητα σας; 
(ΜΕ 5 MAXIMUM)

YES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ STATUS 53.84%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 61.53%
ΑΝΕΡΓΙΑ/ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 76.92%
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε .£ 46.15%
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 84.6%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 100%
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 46.15%
ΗΘΙΚΑ/ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 53.84%
ΚΕΝΟ ΤΟ 92.3

NO
46.16%

RATE 
77.5% ή 3.875

38.47% 60% 3
23.08% 67.5% 3.375
53.85% 50% 2.5 (ΜΙΝ)
15.34% 74.25% 37.125
0 87.26% 4.363 (MAX)
53.85% 53.32% 2.666
46.16% 57% 2.85

ΕΡΩΤΗΣΗ Τ’:
Πώς νιώθετε για τους ξένους που έρχονται στην Ιρλανδία για μόνιμη

διαμονή;

Το 26.6% δήλωσε πως τηρεί θετική στάση απέναντι στο φαινόμενο. Το 
13.3% θεωρεί πως οι ξένοι πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι από έναν λαό που 
υπήρξε κυρίως 'μεταναστευτικός' και είναι καιρός να ανταποδώσουν την 
βοήθεια που έλαβαν και οι ίδιοι. Το 33.3% το δέχονται υπό προϋποθέσεις, 
όπως το φαινόμενο να έχει κάποια όρια, να είναι νόμιμοι πολίτες και να μην 
είναι υπεράριθμοι. Το 13.3% δηλώνει πως δεν ενδιαφέρεται ή δεν έχει γνώμη 
ενώ ένα 13.3% παραθέτει συγκεκριμένα επιχειρήματα όπως την επιθυμία να 
διατηρηθεί ένας λευκός ιρλανδικός πληθυσμός ως πλειοψηφία, και ότι η 
εισροή μεταναστών έχει αυξήσει κατά πολύ τις τιμές των ακινήτων στην ROI. 
Διαπιστώνεται μία ανησυχία ανάλογη με αυτήν των Ελλήνων σε σχέση με την 
εισροή ξένων στην χώρα.

Ερώτηση 8Ρ:
Ποια είναι η στάση σας προς την Ευρωπαϊκή 'Ένωση;

Το 33.3% επισημαίνουν πως είχε και έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στην 
οικονομία της χώρας και δίνει πολύτιμη βοήθεια ενώ μόλις ένα 6.6% θεωρεί 
αρνητική την επιρροή της στην οικονομία. Το 20% δεν έχουν γνώμη ή δεν 
ασχολούνται με το θέμα ενώ ένα άλλο 33.3% την βλέπει θετικά χωρίς όμως 
να παραθέτει συγκεκριμένη αιτιολόγηση. 'Ένα 26.6% διατηρεί τις επιφυλάξεις 
του με συγκεκριμένα επιχειρήματα όπως : ανησυχία για τυχόν απώλεια του 
ελέγχου σε σχέση με τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας, εισροή από 
οικονομικές δυνάμεις του εξωτερικού που νοιάζονται μόνο για το κέρδος.
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Ερώτηση SP:
Πώς επηρέασε το φαινόμενο που αποκαλείτσι 'Κέλτικος Τίγρης'τη

ζωή σας;

Στις απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση παρατηρείται μεγάλο χάσμα απόψεων 
και κάθετες διαφωνίες. Το 40% δηλώνει πως ο Κέλτικος Τίγρης δεν επηρέασε 
καθόλου την ζωή τους. Ένα 13.3% επισημαίνει το ίδιο αλλά με επιχειρήματα 
όπως: ότι απλά οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι, το ίδιο και η κυβέρνηση 
χωρίς να βελτιωθεί ιδιαίτερα η θέση αυτών που είναι σε ανάγκη. Εδώ 
βλέπουμε να επιβεβαιώνεται η θέση που πήρε ο O'Toole στην αρθρογραφία 
του όταν δήλωνε πως ο Κέλτικος Τίγρης με όλα τα καλά που έφερε , επέφερε 
και την διεύρυνση του οικονομικού και κοινωνικού χάσματος στην Ιρλανδία. 
Το 20% διαπιστώνουν αύξηση στην προσφορά θέσεων εργασίας, και ένα 
33.3% στο σύνολο, δηλώνει πως έφερε οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες 
οικονομικές επιδόσεις σε συνδυασμό με την αύξηση των θέσεων εργασίας.
"Ενα 20% επισημαίνει τις αλλαγές στα εκπαιδευτικά δάνεια, με τους 2 στους 3 
να τις θωρούν θετικές και 1 στους 3 αρνητικές. Το 13.3% τάσσεται αρνητικά 
έναντι του φαινομένου γιατί έφερε φαινόμενα πλεονεξίας και άκρατου 
καταναλωτισμού, και αύξησε το προσδοκούμενο κόστος ζωής ιδίως σε σχέση 
με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την στέγαση.

Ερώτηση 1CP:
Πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο της Εκκλησίας στην καθημερινότητα

σας;

Το 20% θεωρεί πως η Εκκλησία δεν την επηρεάζει καθόλου. Το 26.6% ότι 
έχει ελάχιστη επιρροή. Το 13.3% θεωρεί πως η επιρροή της δεν είναι 
ενσωματωμένη στην καθημερινότητα αλλά περιορίζεται στον τυπικό 
εκκλησιασμό και τις εορταστικές εκδηλώσεις. 1 στους 15 εξέφρασε τελείως 
αρνητική στάση απέναντι στην Εκκλησία και τον ρόλο της και 1 στους 15 
θετική. Ένα 13.3% διαπιστώνει την ανάγκη 'εκκαθάρισης' στον χώρο της 
Εκκλησίας, ανάγκη που γίνεται επιτακτικότερη με την αποκάλυψη των 
σκανδάλων που φιγουράρουν στα καθημερινά πρωτοσέλιδα. Τέλος, ένα άλλο 
13.3% διαπιστώνει την φθίνουσα πορεία της επιρροής της ιδίως σε ό,τι αφορά 
στους νέους ανθρώπους. Διαπιστώνεται μία σκεπτόμενη, γενικά, τοποθέτηση 
πάνω στα πράγματα.

Ερώτηση 11η:
Πιστεύετε πως ενυπάρχει μια απειλή για την ιρλανδική ταυτότητα 

εξσιτίας της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
παγκοσμιοποίησης σπς μέρες μας;

YES NO
26.666% 73.333%

Το 73.333% δηλώνει πως όχι και έχει την πεποίθηση πως θα διατηρηθεί η 
ταυτότητα της κάθε χώρας και δη της Ιρλανδίας, «οι Ιρλανδοί είναι περήφανοι
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που είναι Ιρλανδοί». Το 26.666% θεωρεί πως ενυπάρχει μια απειλή, η οποία 
βέβαια εξαρτάται από το ποσοστό της ολοκλήρωσης και της 
παγκοσμιοποίησης στο μέλλον. Επιθυμεί την διατήρηση της ιρλανδικής 
ταυτότητας όντας ταυτόχρονα υπέρ της Ε.Ε. Πολλοί θεωρούν πως η απειλή 
είναι επιφανειακή και πρέπει απλά να πορθούν τα απαραίτητα εκπαιδευτικά 
μέτρα ώστε να μην αλλοιωθεί ο τρόπος διδασκαλίας της ιρλανδικής ιστορίας 
και λογοτεχνίας.

Ερώτηση 12:
Συγκρίνοντας με το παρελθόν, ίί νομίζετε πως έχει αλλάξει στην 

διάρκεια των τελευταίων 10χρόνων, σε σχέση με :

- το επίπεδο/ ποιότητα ζωής: Η συντριπτική πλειοψηφία, περίπου το 
86.6%, δηλώνει πως βελτιώθηκε θεαματικά.

- ο τρόπος σκέψης/ νοοτροπία : Οι 11 στους 15 θεωρούν πως 
βελτιώθηκε. Έγινε πιο ανοιχτόμυαλος, πιο ανεχτικός σε κοινωνικά 
φαινόμενα όπως οι ανύπαντροι γονείς επί παραδείγματι και λιγότερο 
απομονωτικός. Οι 3 στους 15 λένε πως δεν άλλαξε και 1 στους 15 
θεωρεί πως υπήρξε αρνητική στροφή, προς τον ατομικισμό.
η οικονομική κατάσταση: Το 100% δηλώνει πως βελτιώθηκε
θεαματικά, το λεγόμενο οικονομικό boom!

- η πολιτική κατάσταση : Οι 5 στους 15 μιλούν για σαφή 
καλυτέρευση, για αύξηση της συμμετοχής της Ιρλανδίας. 1 στους 15 
δηλώνει πως- εκτός του Βορρά -η κατάσταση είναι καλή. 3 στους 15 
μιλούν για διαφθορά-θέμα που επίσης μονοπωλεί την επικαιρότητα 
στην ROI. 4 στους 15 δηλώνουν πως δεν άλλαξε κάτι, ενώ 2 μιλούν για 
αλλαγή, χωρίς να δίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις.

- η θέση των γυναικών: Το 73.3% περίπου, ισχυρίζεται πως έχει 
καλυτερεύσει, καθώς οι γυναίκες αγωνίζονται πλέον και στον εργασιακό 
στίβο, δηλαδή εκτός σπιτιού. Έχουν καλύτερη αντιπροσώπευση σε 
θέσεις πολιτικής εξουσίας, είναι πιο ανεξάρτητες, υπάρχει περισσότερη 
ισότητα. Η καριέρα είναι πιο ψηλά ως προτεραιότητα και αν και 
υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα, η αλλαγή είναι αργή. Το 13.3% 
παρατηρεί πως δεν υπάρχει αλλαγή στο θέμα ενώ το υπόλοιπο 13.3% 
περίπου, παρατηρεί πως όντως διαφαίνονται αλλαγές χωρίς να τις 
συγκεκριμενοποιούν.

- κοινωνικές συνθήκες: Το 73.3% ισχυρίζεται ότι είναι σαφώς 
καλύτερες από πριν, αν και όχι για όλους και οι υπόλοιποι θεωρούν πως 
έχουν παραμείνει οι ίδιες.

- ανεργία: Είναι καθολική η παραδοχή- 80%- πως έχει μειωθεί και 
δημιουργούνται πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας, ιδίως στον τομέα 
της πληροφορικής ( IT ), και στις κατασκευαστικές, εξαιτίας της 
γενικότερης ανοικοδόμησης του Δουβλίνου.

- εκπαίδευση : Η πλειοψηφία δηλώνει πως καλυτέρευσε, άλλοι 
υποστηρίζουν πολύ, άλλοι λίγο, κυρίως εξαιτίας καλύτερης 
χρηματοδότησης. Ο αριθμός των νέων που προχωρούν στην 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αυξήθηκε δραματικά. Αρκετοί όμως
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δηλώνουν πως δεν υπάρχει αλλαγή και πως το Ιρλανδικό εκπαιδευτικό 
σύστημα ήταν πάντοτε καλό.

- εγκληματικότητα : Σε αυτό το θέμα υπάρχει μεγάλη διάσταση 
απόψεων. Οι 2 στους 15 δηλώνουν πως μειώθηκε ενώ 6 στους 15 
θεωρούν πως αυξήθηκε πολύ στην ROI . 4 στους 15 λένε πως 
παρέμεινε στάσιμη ενώ 3 δεν γνωρίζουν.

- σύγκρουση στην Βόρεια Ιρλανδία : Το 80% δηλώνει πως 
παρατηρεί μια κάποια βελτίωση, ίσως λόγω της 'ειρηνευτικής 
διαδικασίας7 αλλά επισημαίνει πως : Η σύγκρουση παραμένει και 
μάλιστα δραματικά και με μεγάλη ένταση. Κανένας δεν πιστεύει πως 
χειροτέρεψε η κατάσταση αλλά πολλοί δηλώνουν αβεβαιότητα για το 
μέλλον και έχουν την γνώμη πως η κατάσταση δεν θα αλλάξει.

- συμμετοχή στην Ε.Ε. Το 46.6% εκφράζεται θετικά ως προς την Ε.Ε 
με κύρια επιχειρήματα την μεγάλη οικονομική βοήθεια προς την χώρα 
τους και την ευημερία που αυτή έφερε. Η Ιρλανδία δεν είναι πλέον ο 
'φτωχός γείτονας7. 'Άλλοι επισημαίνουν πως δεν υπάρχει αλλαγή σε 
σχέση με τη συμμετοχή και την θέση της Ιρλανδίας στην Ε. Ε.

Γεγονός πάντως είναι πως ο ιρλανδικός Νότος έχει να επιδείξει τεράστια 
οικονομική ανάπτυξη ενώ ο ιρλανδικός Βορράς74 που κάποτε ήταν πιο 
προνομιούχος, ως κομμάτι της Μεγάλης Βρετανίας, βυθίζεται ολοένα και 
περισσότερο οικονομικά.
- ηθική : Το 40% μιλάει για παρακμή των ηθών και ελάττωση της 

σημασίας τους για τους ανθρώπους, κάποιοι όμως διαχωρίζουν αυτό το 
φαινόμενο από την κοινωνία, η οποία κατά τους περισσότερους έχει 
γίνει πιο φιλελεύθερη. Το 26.6% δηλώνουν πως τα ήθη έχουν 
παραμείνει ίδια, το 6.6% πως είναι καλύτερα και το υπόλοιπο 26.6% 
αδυνατεί να κάνει κάποια εκτίμηση.
Status/ επιρροή/ θέση της Εκκλησίας: Η πλειοψηφία -το 80%- 
διαπιστώνει την αδιαμφισβήτητη πτώση της επιρροής και της θέσης της 
και παράλληλα την αύξηση της αμφισβήτησης της εξουσίας της από 
τους πολίτες. Το 20% υποστηρίζουν πως δεν έχει υπάρξει κάποια 
αλλαγή.

Ερώτηση 13:
Πιστεύετε πως όλοι οι Ιρλανδοί — Νότιοι και Βόρειοι- αποτελούν 
ένα έθνος;

YES NQ
46.666% 40%

Εδώ παρατηρήθηκε οριακή διαφορά. Ανάμεσα σε αυτούς που απάντησαν 
καταφατικά πολλοί ανέφεραν χαρακτηριστικά πως είχαν αυτή την

14 Όταν αναφερόμαστε στον Ιρλανδικό Βορρά, συμπεριλαμβάνουμε περιοχές όπως 
το Donegal, που ενώ πολιτικά ανήκει στην ROI, γεωγραφικά ανήκει στην Βόρεια 
Ιρλανδία και μάλιστα αποτελεί μια από τις πιο φτωχές επαρχίες
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εντύπωση μέχρις ότου ήρθαν να μείνουν στην Βόρεια Ιρλανδία. Άλλοι 
διέκριναν την εθνικότητα από την χώρα, υποστηρίζοντας το πιστεύω τους 
πως ναι, είναι όλοι Ιρλανδοί αλλά όχι ως μία χώρα.
Μία απάντηση δεν ήταν ούτε αρνητική ούτε καταφατική αλλά ο ερωτηθέν 
δήλωσε ότι 'πιστεύει πως θα έπρεπε να είναι όλοι ένα Έθνος'.
Μία ακόμα απάντηση ήταν 'διχασμένη', δηλαδή εμπεριείχε και το ναι και το 
όχι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι : ναι, όταν το εκπαιδευτικό σύστημα 
στον Βορρά διδάσκει τα ίδια που διδάσκει και στο Νότο. Όχι, εφ 'όσον οι 
ίδιοι καταπιέζουν τους 'αδελφούς' τους Ιρλανδούς και η αντίληψή τους για 
το τι σημαίνει να είσαι Ιρλανδός είναι διαφορετική.
Πολλοί απολαμβάνουν και επιθυμούν και δεν θα ήθελαν με τίποτα να 
χάσουν τα οφέλη του να είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου- και από τις 
δύο θρησκείες, αν και συνήθως αυτή η ταυτότητα είναι η Προτεσταντική. 
Οι Ιρλανδοί είναι μειονότητα στον Βορρά, αν και με ελάχιστη διαφορά, η 
οποία στατιστικά ολοένα μειώνεται.
Από αυτήν την οπτική γωνία, η Ιρλανδία είναι «μια χώρα με δύο μάσκες» 
και εδώ το επιχείρημα αντιστρέφεται σε σχέση με το αμέσως 
προηγούμενο. Εδώ δεν έχουμε ένα έθνος, μία ταυτότητα και δύο χώρες, 
αλλά δύο διαφορετικές ταυτότητες-φσ και δύο διαιρετικό έθνη; - σε μία 
χώρα.
Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ίδιο ακριβώς ζήτημα, ειδωμένο από 
δύο αντίστροφα μεταξύ τους πρίσματα, το κάθε ένα με την δική του 
σημαντική αλήθεια.

Ερώτηση 14η:
Πώς θα ορίζατε τον Ιρλανδικό εθνικισμό;

Το 26.6% απάντησε πως δεν ξέρει, αδυνατεί δηλαδή να τον ορίσει.
Οι υπόλοιπες απαντήσεις θεωρήθηκε προτιμότερο να παρουσιαστούν
αυτούσιες και όχι να ομαδοποιηθούν.

Ιρλανδικός Εθνικισμός είναι...

- Σήμερα, να έβλεπα την Ιρλανδία ενωμένη, ολόκληρη ξανά και να 
κυβερνόται από Ιρλανδούς.

- Μία πόλη 900 χρόνων να απελευθερωθούν οι Ιρλανδοί από την 
ιμπεριαλιστική διακυβέρνηση σε αυτό το νησί.

- Σημανπκός, όταν κάποιος Ιρλανδός βρίσκεται στο εξωτερικό, δηλαδή 
εκτός Ιρλανδίας.

- Καθολικοί που θέλουν την Βρετανία και τις δυνάμεις της τελείως έξω 
από το νησί.

- Το να είσαι περήφανος για την κληρονομιά σου αλλά όχι να την βλέπεις 
και ως ανώτερη από αυτήν οποιουδήποτε άλλου.

- Μεγάλης αξίας...
- Μία πόλη για την επίτευξη της ιρλανδική ενότητας σε όλο το νησί της 

Ιρλανδίας υπό την εγκαθίδρυση ενός σοσιαλισπκού συστήματος.
- Ο Εθνικός 'Ύμνος, τα γαελικά σπορ και η ιρλανδική φύση.
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Άτομα που είναι υπέρ μιας ενωμένης Ιρλανδίας. 
Προκαλεί βία, ιδίως στη Βόρεια Ιρλανδία. 
Περηφάνια για την χώρα και την κληρονομιά της

Ερώτηση 151:
Τον Θεωρεΐτε-τον Ιρλανδικό εθνικισμό-θεπκή ή αρνητική δύναμη;

ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΑ 
ΔΥΟ, ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΔΥΟ

9/15 ή 60% 1/15 ή 6.666% 5/15 ή 33.333%

Όσοι ανήκουν στην τρίτη κατηγορία αναφέρουν τα εξής:
-Ότι αν θα την ανπληφθούν ως αρνηπκή ή θετική δύναμη, εξαρτάται από 
τους λόγους για τους οποίους είναι κάποιος εθνικιστής.
-Ότι είναι και τα δύο:Θετική γιατί οι εθνικιστές ανπστέκονται ένανπ της 
Βρετανίας και πολεμούν για ό,τι τους ανήκει. Αρνηπκή, εξσ/τ/σς των 
συνεπειών των 30 τελευταίων χρόνων, ιδίως στην Βόρεια Ιρλανδία.
-Θετική όταν εκφράζεται πολιτικά, χωρίς βία, μέσω διαλόγου. 
-Αρνηπκή, όταν εκφράζεται στρατιωτικό, ακραία, με βία.

Παρατηρούμε πως αυτό που κάνει την διαφορά στο πώς αντιλαμβάνονται 
οι ίδιοι οι Ιρλανδοί τον ιρλανδικό εθνικισμό ως αρνητική ή θετική 
δύναμη, είναι ο τρόπος έκφρασής του και τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξή του.

Ερώτηση Iff1:
Θα ήσασταν υπέρ της ένωσης της Βόρειας Ιρλανδίας με την

Republic Of Ireland;

ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ
7/15 ή 46.66% 2/15 ή 13.33% 6/15 ή 40%

Στην κατηγορία «Άλλο», δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:
- Αβεβαιότητα. Φόβος πιθανής εξάπλωοης της σύγκρουσης στο Νότο από 

τους Ένωπκούς'που θα είναι μέλη της ιρλανδικής κυβέρνησης.
- Ναι και όχι. Ναι, γιατί δικαιωμαπκά ανήκει σε αυτήν αλλά πιθανώς η 

ενσωμάτωση θα κόστιζε πολλά χρήματα και θα προκαλούσε πολλά 
πολτπκό προβλήματα, ταραχές.

- Ναι αλλά σταδιακά. Δίνεται προτεραιότητα στο να επιτευχθεί μια 
ενωμένη Βόρεια Ιρλανδία πρώτα, πριν την τυχόν ενσωμάτωση.

- Η απόφαση αυτή θα πρέπει να εξαρτηθεί από τους ανθρώπους τους 
οποίους αφορά.

- Δεν με ενδιαφέρει.
- Με νοιάζει αλλά δεν ξέρω.
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Άλλη μια κρίσιμη ερώτηση. Η τοποθέτηση της κοινής γνώμης και ιδίως των 
ανθρώπων τους οποίους αφορά άμεσα μία τέτοια απόφαση, με τις 
σοβαρότατες συνέπειές της, είναι κάτι το οποίο οι πολιτικοί θα έπρεπε να 
λάβουν πρωταρχικά υπ' όψιν.

Ερώτηση 171:
Έχετε ποτέ ξανασκεφθεί αυτά τα ζητήματα;

ΝΑΙ ΟΧΙ
73.33% 26.66%

Πολλές από τις απαντήσεις είτε στο Ναι είτε στο Όχι, περιελάμβαναν την 
ένσταση του ότι δεν τα έχουν σκεφθεί πολύ σοβαρά ή σε βάθος.

Ερώτηση 1ST :
Τα Θεωρείτε σημαντικά;

Το 66.66% τα θεωρεί σαφώς σημαντικά ενώ το 20% όχι. Κάποιοι δεν τα 
θεωρούν σημαντικά για τους Νάνους ενώ άλλοι είναι πιο αβέβαιοι ή θεωρούν 
πως οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να αποφασίσουν για τον εαυτό 
τους και κανένας άλλος.

Ερώτηση 1ST:
Ποια ερώτηση σας δυσκόλεψε περισσότερο στην απάντησή της;

-Ένας ανέφερε ως δυσκολότερη οποιαδήποτε είχε σχέση με την Εκκλησία 
και ένας κατονόμασε την tf&S1, και πιο συγκεκριμένα τον προσδιορισμό 
της κουλτούρας.
-Ένα άλλο 5.56%-δηλαδή 1 στους ί5-δήλωσε πως δεν τον δυσκόλεψε 
καμία ερώτηση και πως ήταν όλες εύκολες.
-Ένας δήλωσε την (Τ' (Ποια Θέματα σας απασχολούν στην 
κσθημερινότητά σας) και δύο άλλοι την 11η και 13Ρ αντίστοιχα. (Εάν η 
ολοκλήρωση της Ε. Ε και η παγκοσμιοποίηση απειλούν την Ιρλανδική 
ταυτότητα)- ( Εάν πιστεύετε όπ όλοι οι Ιρλανδοί είναι ένα Έθνος). 
-Ένα 13.33% δήλωσε ως δυσκολότερη την 3Ρ (7# σας δίνει την αίσθηση 
της Ιρλανδικότητάς σας).
- Ένα άλλο 13.33% την 12Ρ (Τι άλλαξε τα τελευταία 10 χρόνια σε 
σχέση με το παρελθόν). Η πλειοψηφία - το 33.33%- θεώρησε ως τη 
δυσκολότερη ερώτηση την 141 (Ο ορισμός του Ιρλανδικού 
εθνικισμού).

Εν κατακλείδι, με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης 
μπορούν να εξαχθούν κάποια γενικά συμπεράσματα.
Αυτό που συμβαίνει στην Βόρεια Ιρλανδία σήμερα, και εδώ και δεκαετίες, είναι 
'μια βία χωρίς διάκριση', όσον αφορά στα κίνητρα και τα θύματα, ακόμα και
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τους θύτες αυτής της βίας. Ο τρόπος αυτός εκδήλωσης της βίας έγινε πολύ 
πιο έκδηλος και έντονος, αφού σταμάτησε 'επισήμως' η σύγκρουση στην 
Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή, μετά τους πρώτους αφοπλισμούς και τις απόπειρες 
για την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η μορφή αυτή της βίας που 
κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, συνδέεται με την υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ και είναι τυχαία, άτακτη, άσκοπη. Είναι ένας τρόπος εκτόνωσης μιας 
αδιέξοδης κατάστασης, η οποία παραμένει. Καθώς οι αιτίες της σύγκρουσης 
παραμένουν, και οι συνέπειές της είναι ακόμα παρούσες, το αδιέξοδο κάνει 
ακόμα περισσότερο αισθητή την παρουσία του στη νέα γενιά.
Η ομοιογένεια των Καθολικών στο Νότο είναι δεδομένη. Το ποσοστό όσων 
εκκλησιάζονται και εξασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, αν και έχει 
μειωθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει υψηλότατο, ιδίως σε σχέση με τα 
υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σχεδόν το ίδιο για άνδρες 
και γυναίκες.
Στο τί τους δίνει την αίσθηση της ιρλανδικότητάς τους, δηλαδή τί τους κάνει 
Ιρλανδούς, οι περισσότεροι αναφέρουν την κουλτούρα και τις παραδόσεις ως 
το κυριότερο. Λιγότερο απ'όλα, συσχετίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα με την 
ιρλανδική τους ταυτότητα. Η θέληση του 'ανήκειν' στο έθνος, συγκεντρώνει 
ένα σχετικά υψηλό ποσοστό και ένα μέτριο ποσοστό τα αθλητικά παιχνίδια, 
καθώς και το αλκοόλ, ως τρόπος διασκέδασης κυρίως.
Ως κυρίαρχο στοιχείο της ιρλανδικής ταυτότητας αναφέρουν την κουλτούρα 
με καθοριστικό ποσοστό ενώ ως πιο ασήμαντο απ'όλα ως συστατικό της, 
αναφέρεται η κοινωνική θέση. «Η θέληση να είναι κανείς Ιρλανδός»- 
προσέγγιση που παίρνει ιδιαίτερη αξία σε σχέση με την Βορειοϊρλανδική 
σύγκρουση-είναι ιδιαίτερα ψηλά σε προτίμηση ενώ η θρησκεία σημειώνει ένα 
μέτριο ποσοστό. Η οικονομική κατάσταση σημειώνει ένα απρόσμενα χαμηλό 
ποσοστό το οποίο φανερώνει πως η ταυτότητα ως ταυτότητα εξακολουθεί να 
προσδιορίζεται ως κάποιο βαθμό από τις παραδοσιακές αξίες, και είναι οι 
συνέπειες που έφερε η οικονομική ανάπτυξη οι οποίες την έχουν μεταλλάξει, 
και όχι τόσο η ίδια η οικονομική κατάσταση.
Όσον αφορά στην ιρλανδική κουλτούρα, την κυρίαρχη θέση κατέχει η 
ιρλανδική κουζίνα και το αλκοόλ, και την λιγότερο σημαντική, η λογοτεχνία. 
Στην καθημερινότητά τους, τους νεαρούς Ιρλανδούς απασχολεί περισσότερο 
ό,τι έχει να κάνει με την μόρφωσή τους και λιγότερο απ'όλα, τα θέματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκρουση στην Βόρεια Ιρλανδία θεωρείται 
σημαντική, κυρίως για όσους διαμένουν στον Βορρά.
Όσον αφορά στην πρωτοφανή για την χώρα, εισροή ξένων, η πλειοψηφία 
φαίνεται να τηρεί μια μετριοπαθή στάση, στάση αναμονής. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιμετωπίζεται κυρίως θετικά, εξαιτίας της αναμφισβήτητης 
οικονομικής βοήθειας που έχει προσφέρει στην χώρα τα τελευταία χρόνια, και 
του διεθνούς status που προσδίδει στην Ιρλανδία.
Δεν αρνούνται την επιρροή της Εκκλησίας, η οποία παραμένει εν ισχύ, αλλά 
κατά γενική αποδοχή είναι μειωμένη και μικρής σημασίας στην 
καθημερινότητά τους. Οι περισσότεροι δεν βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την παγκοσμιοποίηση ως απειλή για την ιρλανδική ταυτότητα. Την 
τελευταία δεκαετία άλλαξαν πολλά : Περισσότερο απ'όλα, η αδιαμφισβήτητη 
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης με το οικονομικό boom. Όπως 
αδιαμφισβήτητη είναι και η πτώση της επιρροής της Εκκλησίας. Παρατηρείται
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επίσης κάποια σχετική καλυτέρευση στο Βορειοϊρλανδικό, ενώ σε σχέση με 
την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. 
Με οριακή διαφορά υπέρ, όσοι από τους Ιρλανδούς συμμετείχαν στην 
δημοσκόπηση, πιστεύουν πως όλοι οι Ιρλανδοί αποτελούν ένα έθνος, όμως 
δεν είναι σίγουροι για το αν θα επιθυμούσαν την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας 
με την ROI.
Ένα μεγάλο ποσοστό όσων συμμετείχαν βρήκαν ως δυσκολότερη ερώτηση 
τον ορισμό του ιρλανδικού εθνικισμού, τον οποίον αδυνατούν να ορίσουν. 
Είναι λίγοι αυτοί που έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα του, και τον αντιλαμβάνονται 
ως θετική δύναμη μόνο όταν αυτός δεν περιλαμβάνει την βία.

129



Halfpenny Bridge, Dublin City
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ME TON FINTAN O' TOOLE

ΘΕΜΑ:«ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ» 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/7/2001

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: GLASNEVIN. DUBLIN. ROI 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

0 Fintan O’Toole είναι καταξιωμένος Ιρλανδός δημοσιογράφος, drama 
critic και συγγραφέαε πολλών βιβλίων, σε πολλά από τα οποία 
καταπιάνεται με το θέμα της ιρλανδικής ταυτότητας, το οποίο τον 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το 1993 ψηφίστηκε ως «Δημοσιογράφος της 
Χρονιάς» και επί του παρόντος αρθρογραφεί στους Irish Times.

Η συνέντευξη έλαβε χώρα στην κατοικία του, στην περιοχή Glasnevin του 
Δουβλίνου.

Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα αποσπάσματα αυτής της 
συνέντευξης που είχε διάρκεια μία περίπου ώρα. Παρατίθονται στα Αγγλικά 
προς αποφυγήν αλλοίωσης των λεχθέντων από τον Fintan O'Toole.

-ΣΤ: Mr. O'Toole, I would like to ask you, what gives you your sense of 
Irishness...and how do you think that Irish perceive themselves?
-F: I think, in a lot of ways, there is a kind of paradox in that question. If 
you ask most Irish people, and I would probably be included in that, what 
makes you feel Irish, they would say: well, I just feet Irish, it's part of how 
I've grown up, it's part of the context in which I've always lived and they 
would feel that it's a very strong and simple impulse, they wouldn't 
automatically see it as complex or difficult, it's just there, it's in the air you 
breathe, but if you ask them what constitutes it, I think that's when you 
get into trouble. Thafs when the answers people would give would 
probably be very different.. A lot of people, say, if you ask my parents 
what makes them feel Irish, a lot of the things they would have identified 
would be things which were really not to do with nationality but things 
that have to do with a sense of place, they would identify with the city or 
the village they grew up in. They would say: I feel Irish cause I grew up in 
e.g. County Wexford.
-ΣΤ: So, it's just more about community.
-F; Yes, it's not the nation; it's a very specific sense of it. My father would 
have said he is Irish because he grew up in Dublin and he would start 
talking about Dublin and if he said these things to me, I would probably 
start thinking of these things as well. And another thing they would have 
thought about would have been Catholicism. It's not national, there is not 
necessarily a relationship to nationalism and I suppose, what they would 
come back to, well, I'm Irish cause my grandparents were Irish, they are
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talking about a sense of experience, a generational experience...and again, 
that's actually quite unstable because with most Irish people, if you 
examine their background you find it's usually more complex than what it 
seems to be. Their families would include a lot of immigrants. While I was 
growing up, a lot of my cousins, a lot of my uncles, my aunts, were in 
England or elsewhere, so, there is actually this contradiction between a 
strong sense of Irish ness and a weak sense of what constitutes it. To me, 
I would say what constitutes Irishness is paradoxically, the fact of not 
having a very stable or very dear identity. It is the situation, the specific 
situation that Irish people are in. If you want to look for some kind of 
continuity, for some kind of basis for saying, well, we belong to the same 
experience, the same continuity of experience as our ancestors did. The 
only reason we belong to that is because it was very complicated for us 
and that it isn't an identity that reminds itself to a very simple, 
straightforward connection with a place. Because it's an immigrant 
identity, an identity bom by a set of people who have not been stable at 
all and whose experience have been absolutely the opposite.
-ΣΤ: So, it's like a very strong sense of belonging without being able to 
actually put it into reasons or words.
-F: Yes, and it's a sense of continuity which is about not having a sense of 
continuity.
-ΓΤ: It's a paradox.
-F: And what actually ties it together it's the sense of an absence.
-ΣΤ: What do Irish people in the Republic feel about Northern Ireland 
from your experience?
-F: I think, in my experience, my adult experience would be very much 
shaped by the troubles. I was 10 when the troubles started. So, there 
would be, I would have some memory of a previous sense of Northern 
Ireland: it was a place where you would go up to in order to buy cheap 
clothes, cheap sweets and smuggle them back down on the train. That 
was the only kind of relationship that the people of my background would 
have with the place and then, everything else is shaped by the conflict, by 
the troubles and again you get to contradictory impulses: There was a 
very strong sense of identification with Northern Irish Catholics.
-ΣΤ: Yes...
-F: Of course, there was little sense of identification with Northern Irish 
Protestants and initially, in the early years of the troubles, a sense that 
there were our people and we should do something about it, not quite 
sure what we should do about it. Individual events like the Bloody Sunday 
massacre, for example, would trigger a very, very strong emotional sense 
of identification and the sense that something terrible has happened to us, 
I mean, we would have defined us, in that case, including Northern Irish 
Catholics.
However, I think, as the troubles went on and as the Northern Irish 
Catholics, through IRA, increasingly perpetrated the violence there was a 
strong sense of moving away from that identification. There were no 
longer us and we no longer them and the predominant reaction in the 
Republic, from the early 1970s up to the mid 1990s, was one of a sense
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that we better not get too dose to that stuff cause it was dangerous. It 
threatens our own stability, whatever political stability we have might be 
at risk.
-ΣΤ: Exactly.
-F: And yet, on the other hand, just the physical proximity means that you 
can't cut off yourself completely. So I think people, when there was 
something really spectacular going on, would define themselves drawn 
into it but most of the rest of the time they would try to ignore it as much 
as they could.
-ΣΤ: So in their daily life, here, they are not really concerned with the 
issue?
-F: No, and certainly as a journalist, one of the things you learn as a 
journalist is that if you want to lose audience you start talking about 
Northern Ireland!
Or even in newspaper columns, you know that your audience is cut by 
50% as soon as you start talking. But most of the Southern people would 
not acknowledge that, cause it's not something they like to say but it's 
absolutely true. You would find it very, very difficult to sustain interest in 
anything to do with Northern Ireland.
-ΣΤ: So you wouldn't define Northern Irish and Southern Irish as one 
nation?
-F: Well, I certainly wouldn't. If you stop people in the street and ask 
them straight, they would say without thinking yes, in a broad sense it is 
one nation. But I'm not sure they would truly believe that in terms of 
identification and in terms of the way they deal with the issue. I would 
certainly intellectually feel that there are two nations. I think it's not 
Northern Ireland-Republic Of Ireland but there is certainly a different 
nationality involved in these. Self-identification of the Northern Protestants 
has to be recognized and understood. I mean they do feel British and they 
also feel Irish but that's a whole another question.
-ΓΤ: So they are talking about two identities. At least two, maybe three.
-F: Well, I would say there are at least three, broadly speaking: There is 
the Republic Of Ireland identity, which have emerged over the 75 years of 
existence. There is a Northern Catholic identity and there is a Northern 
Protestant identity and you cannot really begin to deal with the issue 
unless you recognize that those are quite strong identities.

-ΣΤ: How do Irish people feel about the European Union? How has it 
changed, transformed the Irish identity, especially during the last decade 
or the last two decades?
-F: I think for most of the period of Ireland's membership of the European 
Union from 1972 onwards, there was no really strong sense of conflict 
between Irish identity and the EU membership. On the contrary, again this 
is slightly paradox, but it actually does make sense, which is, a lot of Irish 
people would have felt that the EU made sense of their independence. If 
you compare Ireland with Scotland, in 1972, if you were talking about two 
small societies which have been part of the United Kingdom, one of which 
broke away, the other didn't, and you say who has done better, there is
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no question you would definitely say Scotland. It was wealthier, it was 
happier, the/Έ were many social services, people had a better life, and 
therefore, you would say that Irish independence, in a sense, economically 
was a failure. That it doesn't really work. And also that it was not 
economically independent. Before Ireland joins the EU, it was almost 
entirely economically dependent on Great Britain. Most of its trade, 2/3 of 
it was Great Britain, even in the early 1970s. So, one of the things that EU 
did, was to break the dependence on Great Britain. We went directly from 
a situation which 2/3rds of trade was with Britain and 1/3 with the rest of 
the world, to a situation where 2/3rds of trade was with the rest of the 
world and 1/3 with Britain. And in terms of its key relationship with Britain, 
the EU made Ireland fee! more independent. It also justified Irish 
independence: If you ask now, if you go to Scotland and say who has 
done better, most of them now would say the Irish, because they have 
their own seat as a nationality, as a nation-State at the European table. 
And therefore they are in a much better position than they had and if the 
Scottish hadn't stayed within the United Kingdom they would be in a 
better position. So, that reversal may seem quite abstract but I think in 
terms of the mentality of Irish people in the Republic Of Ireland, they 
would be quite aware of that. I mean, would have felt for most of that 
period quite pro-European and a feeling that actually EU underpins their 
sense oflrishness.
I think the last 2 or 3 years things have become more fluid and more 
complex and there is a sense which is dear from the vote on the Nice 
Treats: there is an increasing skepticism about whether the way in which 
the EU has developed is threatening Irish identity. But that is still very 
vagrant, old-focused and unformed.
-ΣΤ: Actually I had a question about that. If they feel that the Irish 
identity is being threatened by the globalization and the EU integration 
nowadays? In Greece there is this kind of feeling.
-F: Undoubtedly, some people do feel this and they would probably feel it 
because of the fact that they are immigrants in Ireland, which you never 
had before. It's a completely new experience. They would probably feel it 
because the EU is perceived as being more powerful and the idea of a 
European super-State is certainly in the air. People's opinion is very 
divided on this though. You would have, on the other hand, people like 
me, who would say, you know, the way in which the European Union is 
developing is actually hugely crucial to the maintenance of an Irish 
identity. It seems to me that the biggest threat of the identity, if you wish 
to put it in these ways, is the same as the threat to everybody e/se's 
identity, which is corporate power: the role of multinationals, the big 
powers and Ireland's multinational corporations.
And the cultural effects of globalization, economical globalization are 
much, much stronger than the political effects of the EU. It seems to me 
that if you want to have a force, which is big enough to regulate and take 
on, and limit the power of multinationals, it has to be a political force, 
which is European. Ireland on its own is far too small to have any 
possibility of being able to do that. I would also say that, for example, the

134



influence of people from other countries into our own is absolutely in 
keeping with the Irish identity. It's not a threat to our identity at all 
because ours is a migrant identity, it's the one thing you can say: going 
back years and years is mass emigration... It's the sense of a global 
identity in, you know, my cousins, my aunts, my uncles, who are living in 
other countries. It's really intimate and really deep, it's not something that 
is a threat to my identity, it validates my identity and the idea that we 
should now become a society which excepts and welcomes immigrants, 
seems to me to be absolutely in validation of my sense of Irish ness.
-ΣΤ: But I'm afraid though, that the majority of Irish people may feel 
differently about foreigners coming to the Republic on permanent basis 
than you. What do you think?
-F: I think that, I wouldn't say there is evidence that this is a majority 
view, I would guess that it's a view of a substantial minority. There is also 
a substantial minority of people like me who welcome it and there is a 
large group of people in the middle who fee/ very ambivalent about it. 
"They don't know", part of them feels very uncertain, very fearful, 
confused about it. Part of them also just feels that it is a moral obligation; 
there is a strong community ethic here. You get this; it's very 
contradictory. You will get people who will-my wife teaches in a school 
where there are a lot of non-national children, and you will get kids that 
stand up and say: "I hate all blacks", and then they will turn to the black 
kid next to them and say: "I don't mean you, of course". It's completely 
incoherent and they will welcome the individual, while if you put a general 
proposition to them, they will reject the proposition. So, it's not something 
that you can form very, very definite statements about. It 's about 
transition and what matters very much is the quality of political leadership, 
how the media handies these issues...
-ΣΤ; How to present it.
-F: Yes. The kind of discourse that evolves around these issues will itself 
determine very much whether people go one way or the other. I think it's 
all to play for.

-ΣΤ: What about membership in the Single Currency?
-F: One of the other things is that the Single Currency hasn't been an 
issue here at all, if you compare it with Britain and so. Clearly, whatever 
else Irish people posited as being a symbol of their identity, it wasn't the 
Currency. You can say that pretty clearly. I haven't met one single person 
who has.
Partly cause we had our own currency for most of our history as an 
independent nation, but it was completely tied up to sterling. So, it was 
not really independent currency, it was sterling with an Irish name. 
Subsequently, since the break of sterling, people would have experienced 
fluctuating interest rates and that instability was something people were 
very unhappy with, so did the Euro has led to falling interest rates which 
we were very happy with, so there is very little sense of threat coming 
from that source...
-ΣΤ: Do Irish people practice religion?
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-F: There are two ways of looking at it It's tike the whole question, if the 
glass is half-full or half-empty. If you come from m generation and my 
experience of religion in Ireland, the astonishing thing is the degree to 
which it has declined. If you come from almost any other European 
country, the astonishing thing is the degree in which it remains.
-ΣΤ: Apart from Greece, maybe.
-F: Yes, apart from Greece, but certainly if you took it from France or 
Germany or Britain or most of the secular societies of Western Europe, it's 
still very unusually high. So the interesting thing is the speed of the 
decline. It's a decline from an incredible high level.
-ΣΤ: Level?
-F: I mean, I'm 43. When I was married in 1983, it was an extremely 
unusual and actually quite courageous thing to do not to get married to 
Church. I mean, it was a big, big, big issue and there were very, very few 
people who didn't get married to Church. I didn't get married to Church 
and this was regarded as.
-ΣΤ: Revolutionary.
-F: A very, very revolutionary thing to do and not have your children 
baptized, that kind of thing was painful and very difficult for us, while now 
Nobody 'gives a damn'. And that so, for me the change is absolutely 
enormous. But you could look at it and say, well, actually, if you go to 
rural Ireland on Sunday and you look at the churches, they are still 
packed, still full, if you look at the relics of St Teresa coming to the 
country and 2 million people queuing up to see them, you know there is 
still something there. My view on it would be basically this: that what's 
happened is that constitutional Church has collapsed but the underlying 
culture of faith has not collapsed. So what you see sometimes when you 
look at the scandals and you took at the changes, you see the collapse of 
an institution but not necessarily of the ground on which this institution 
was built.
-ΣΤ: So, the Church's role has declined in the influence it had on the daily 
life of Irish people.
-F; Absolutely.
-ΣΤ: But the religious feeling is still there.
-F: Yes, which actually, in keeping with, it's actually historically what's 
more continues than the other situation, you know, that for the vast 
majority of the time in which there has been a Catholic Church in Ireland, 
that's exactly how it was. People had very little concern with doctrine, with 
following the rules, but had deep faith. They were often not married to 
Church; there was no real sense of a very strong institution. The 
institution was built after the famine and it really existed for 150 years. 
The Church, the broader sense of it, existed for 1500 years. So maybe, it 
has just gone back as it was tike before.
-ΣΤ: When do you think of Irish culture, what do you think? The song, the 
dances, the literature?
-F: Well, I suppose I think of culture in two senses. I think of Irish culture 
in a narrow sense of art but to me the centra! thing is the music and I 
think there is a quality in the music, which I'm Finding very difficult to
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define. But the music is the bear of a tot of the traditional culture if you 
like. Otherwise else, I would think of Joyce, of Yates, I would think of 
Plantain, I would think the artists. But in a broader sense of culture which 
underlines the assumptions, the way of looking at the world, I would 
probably think more of things like a sense of humor or things like a sense 
of enjoyment, a sense of pleasure. In that sense, these are things, which 
may not be uniquely Irish, but there is an Irish texture to it.
-ΣΤ: What about alcohol and drugs, especially among the young people as 
part of their culture.
-F: Well, in that broad sense, yes. I'm not sure that is uniquely so. I 
actually think, the Irish culture of alcohol and drugs is actually very, very 
dose to the English. If you look at the English people and the Irish people, 
they behave very similarly; 'the great bits' occur them, very high in 
recreation of course. It's an interesting proposition...I think what you 
might have expected was that out of change, there would be the 
replacement of alcohol with other drugs instead, there was just added to 
other drugs and to alcohol.
-ΣΤ: I think so.
-F: But it is very different from continental Europe. And it's very different 
partly because of a certain kind of Puritanism involved, what I think so, is 
that in Ireland it seems to be different when I go to France or Italy or 
Spain, is that there is much less of a big deal about drinking, it's regarded 
as quite normal that you have wine with a meal and that is people might 
drink in a family atmosphere. Children might begin to have their first 
drinks in a family atmosphere, whereas, oddly here, because there is a 
certain kind of Puritanism, because officially you are not supposed to drink 
until you are 18 and 'officially'you don't, therefore, what you have instead 
is a completely anarchic, unregulated, mad drinking, which happens from 
the age 13 onwards, but I don't think it has to do with Ireland as much as 
it has to do with inherits of Victorian legislation, which is inherits from the 
United Kingdom, from when we were in the Kingdom, that's what has 
created that culture.
-FT: Doing a survey on campus I've seen that one of the first things 
students from the Republic said about culture, was alcohol. Alcohol was 
the first thing they put down, the first thing that came into their mind. I 
found that very interesting and living with them, I've seen it myself.
-F: Yeah...

-ΣΤ: What's the public perception of Irish nationalism?
-F; I think it's changing. I think if you asked the question 10 years ago, 
the majority perception of Irish nationalism would be bad, dangerous, and 
nasty. They would have identified it with the IRA and with disgusting and 
violent acts. I think if you ask it now, you would get a different set of 
answers. I think that now, the Belfast Agreement has changed that in a 
funny way, by defusing nationalism and by dealing with it politically. It 
sort of made nationalism respectable. Probably I think, most people would 
identify themselves in one way or another as nationalistic. They would 
probably relate it to all sorts of politics and that doesn't mean they hate
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anybody or it doesn't mean they wish to be isolationists or exdusionists. 
But certainly, it is now easier to identify yourselves an Irish nationalist, I 
would say, than it was 10 years ago.
Say you are part of Sinn Fein which never had a strong support, electoral 
support in the Republic, now it does and it's partly because it has been de
contaminated, in some way, by breaking the link between nationalism and 
violence, in the way people think.
-ΓΓ: Hmm... What are your chief concerns in your daily life in the 
Republic? And in relation to the Celtic Tiger, what are the most significant 
changes that have happened and what is your chief concern for example, 
of the Irish people?
-F: Well, the chief concerns are economic and that entire happening, you 
know? It's very easy to forget that Irish people lead very ordinary lives, in 
terms of what they want and what they aspire to. But in one way, the 
Celtic Tiger has complicated the way they think about that. I think again, if 
you say, ten years ago, what do you want; well, people would say, well, I 
want a job and a house, I want enough money to live, the housing issue 
would be quite important. And they want certain material goods and 
standard of living. And if you had said to them, look, you are going to live 
in a rich country which has a poor birth rate and a vast GNf?s, they would 
say: 'fantastic, that's when all our problems will be solved'. But if you ask 
what now, people would say: Ί want all of those things but I want them in 
a society that function. What they don't have is a society that functions, 
the Celtic Tiger by a completely imbalanced sense of economic 
development has really attacked fundamentals about the quality of life, so, 
for example, it is no longer possible to enjoy one of the things Irish people 
took for granted about the place, cause it was easy to get around, you 
could go out of the city very quickly, you could move fairly easily. The 
place has become actually bigger, in a sense that, because it takes an 
awful lot longer to get anywhere. And what has actually had a quite 
profound effect on the way people's daily lives work is that they spend an 
awful more time to go anywhere because they've got to live further away 
from where they used to work. So, they very fundamental physical 
changes have happened and I think, there is, quite a profound sense of 
dissatisfaction, a sense of disillusion. In one way, we theoretically, got 
what we wanted but it doesn't actually improve the quality of people's 
lives. And running through that, that is because of massive under
investment in house services, in transport, in infrastructure, in social life. A 
sense of the weakening of a bond, that there is a State, which provides for 
us, that there is a communal identity. In terms of health services, for 
example, it's very fundamental to people's daily lives that there is a direct 
split between people who have a private health insurance and those who 
don't. So, a very simple and direct sense of community has been 
shuttered, that leads to enormous resentment, enormous unhappiness. 
Cause even a lot of people who have private health insurance, feel guilty 
about the fact that they use it, and jump the queue over people who
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don't. That's creating a lot of unhappiness and I think that's not a 
particularly happy society.
-FT: So it creates a gradual gap?
-F: It has always been there in some ways but it was still intimate enough 
that you could maintain the myth of a classless society. People liked to 
think of Ireland as a classless society. It was never true. But now even the 
myth is being shattered.
It's harder and harder to convince yourself that it is a classless society and 
in daily life it's very clearly divided. I think people regret that their sense of 
nationality was bound up with some sense of communal solidarity, which 
is no longer available.
-FT: And the criminality rates? Have they risen?
-F: Well, they have actually declined because of the Celtic Tiger, which 
I always thought they would. You know that a lot of crime is basically 
economic and as for example that massive unemployment gradually 
disappeared, the crime rates have fallen accordingly. But equally, attitudes 
to crime are somewhat hardened. I think that in a society of economic 
trouble, there is some sense of understanding about crimes, it's not that 
people like people who commit crimes but there is some sense that there 
is an economic dimension to this. When you are in a boom time, people 
say, well, if you are a criminal it's your fault. 'If you weren't so lazy, if you 
weren't so greedy'...
-FT: Find work.
-F: So perhaps it's less forgiving and perhaps less compassionate. I don't 
think people care so much about what happens in prisons. There is a 
narrowing, perhaps, of concern about it.
-FT: Me, who I am living in the North, like, it was difficult to start writing 
about the identity of the South because I had to come here and see 
things. What about sexual relations? For example in Belfast if you stand in 
a corner for 10 minutes, you will count at least 30 prams passing by, with 
teenage girls as the mothers. I know many people who started having sex 
when they were about twelve and at 17 are already single parents. But 
here I didn't see so many.
-F: You will if you stay more. Births in the Republic are now outside 
marriage. And a substantial proportion. I'm not sure about the exact 
proportion, would be to single teenage mothers. Certainly not confined 
only in working class areas but mostly in working class areas, there is a 
massive amount of teenage pregnancy. It's a very, very big social factor. 
If you look 10-15 years down the road, a large proportion of relation is 
going to be the children of single parents, single mothers in particular.
-FT: But although they start having sexual relations very early, I think 
they are still very ignorant about the subject.
-F: Well that's exactly the problem. You have had enough of the collapse, 
the kind of repressive social morality, which came from the church that 
has collapsed. So the barriers to early sexual activity in a way have fallen 
apart. You have also had enough of a quite a good thing, which is more 
tolerance, there is less blame, less nastiness to people who conceive 
children outside marriage. You know, we had a very, very repressive and
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nasty infrastructure around all of that. So that's gone, the barriers in a 
sense, in terms of education, in terms of responsibility, in terms of 
discussion, and you still have the malfunction of poverty. You still have an 
economic situation in which for a lot of young women; it's a better 
economic option to have a child than to stay in school. Because in a lot of 
these communities there is a sense of despair, there is no sense of hope 
about being able to get a good job, get a good education, you know, 
further yourself. And one of the few things you could do to validate your 
own existence, do something useful, feel that you have created 
something, is to have a child. And if you do have a child, you would at 
least get the stable start to spend money on you, in a way that you 
wouldn't if you don't have a child. I'm not saying that people have children 
for economic reasons. What I am saying is that there is a sense that you 
get some kind of attention. Status, and it's a very real and strong 
perception. It's a symptom of a broader thing, which is that you had the 
collapse of one system and another system has not yet taken its place at 
all, in terms of the sense of civic morality or a social solidarity or a broader 
sense of values, and I think that's a symptom of that.
-ΣΤ: So maybe you are just in a transition period, going somewhere...
-F: Yes, it could be quite a long period of transition because the old 
system collapsed much faster than anybody thought it would. There 
wasn't a long preparation, I mean, in a lot of other societies the same 
thing has happened to them, the matters of religion, of secularization of 
society, but they happened more slowly so that by the time one thing was 
over, something else was almost in its place. Here, the official system 
collapsed very quickly, in a traumatic way, in the 1990s. And there hasn't 
been a long time to prepare new ground and also, it's happening in a 
society, which is changing anyway very fast. Economically and socially the 
place is changing very, very rapidly so it's like you are trying to catch up 
with something that's bolded away from you rather than even trying to 
look at something stable and say, let's feel a vacuum here. And nobody 
quite understands the society now. It has changed so rapidly that there 
are very few people who have a sense of where it is going, where it's 
going to be in 5 years time and that makes it difficult to construct a 
coherent sense of public morality.

-ΣΤ: Thank you so much for an interesting conversation, Mr. O' Toole.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η δημοσκόπηση που διεξήχθη και η συνέντευξη που παραχώρησε ο Fintan Ο' 
Toole διευκόλυναν την πυκνότερη διεξαγωγή συμπερασμάτων από αυτήν την 
έρευνα και αποτέλεσαν το επιστέγασμα της ανάλυσης που προηγήθηκε.
Εδώ θα παρατεθούν κάποιες σκέψεις με αφορμή τρεις ερωτήσεις της 
δημοσκόπησης οι οποίες σχετίζονται με τον πυρήνα του θέματος της 
ταυτότητας και του εθνικισμού. Κατά δεύτερον, παρατίθονται τα κύρια σημεία 
της συνέντευξης του Fintan O’Toole, ως τελικά συμπεράσματα.

Στις ερωτήσεις προς τους πολίτες της ROI, αν πιστεύουν πως όλοι οι Ιρλανδοί, 
-Βόρειοι και Νότιοι-αποτελούν ένα έθνος, αν θα ήταν υπέρ της ένωσης της 
ROI με την Βόρεια Ιρλανδία, και πώς ορίζουν τον εθνικισμό, δόθηκαν 
απαντήσεις από τις οποίες δεν είναι ασφαλές ή έγκυρο να διεξαχθούν γενικά 
συμπεράσματα. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι το να θέτονται οι 
ερωτήσεις.
Στις ερωτήσεις αυτές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η διατύπωσή τους. Αν 
είχε διατυπωθεί λίγο διαφορετικά, αν είχαμε αλλάξει, παραδείγματος χάριν, 
έστω μία λέξη, τότε είναι πολύ πιθανόν είναι να είχαμε λάβει και πολύ 
διαφορετικές απαντήσεις. Η λέξη έθνος είναι μία λέξη-κλειδί για την ερώτηση. 
Θα μπορούσαμε να την είχαμε αντικαταστήσει με την λέξη ταυτότητα, 
εθνικότητα ή ακόμα και με την λέξη πατρίδα ή χώρα, αλλάζοντας μέχρις ένα 
βαθμό το νόημα της ερώτησης. Οι ερωτήσεις αυτές και τα ζητήματα που 
θέτουν έμμεσα, αποτελούν την βάση, τον σκελετό και την αιτία αυτής της 
εργασίας. Πώς ορίζεται το έθνος και κατ' επέκταση η ταυτότητα κάποιου, η 
ευρύτητα ή μη του ορισμού αυτού, οι καθοριστικές συνέπειες μιας τέτοιας 
τοποθέτησης, το κατά πόσο μπορεί η εθνικότητα να είναι και επιλογή, και η 
άμεση σχέση της με αυτό που αποκαλούμε ταυτότητα, είναι ότι κυρίως μας 
απασχόλησε εδώ. Είναι ο νοητός άξονας και το ερμηνευτικό μας πρίσμα καθώς 
μελετούσαμε την ιστορία, την πολιτική, τις νέες τάσεις, την Βόρειο-ιρλανδική 
σύγκρουση, το νέο ρόλο της Ιρλανδίας στην Ε. Ε και τον κόσμο.
Η Ιρλανδία, ίσως αποτελεί μία από τις πλέον κατάλληλες και ενδιαφέρουσες 
περιπτώσεις χώρας- σε ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο- 
για να μελετηθεί το θέμα της ταυτότητας και του εθνικισμού ενός λαού. Είναι 
μια χώρα διχασμένη και ανολοκλήρωτη εθνικά κατά πολλούς, μια χώρα που 
έχει ξεπεράσει και βαδίζει προς νέες κατευθύνσεις κατά άλλους, δίχως το ένα 
να αποκλείει απαραίτητα και το άλλο.
Είναι μια χώρα στην οποία τα θέματα αυτά που αναφέρθηκαν λίγο πιο πάνω, 
είναι ακόμα ζωντανά, πολύπλοκα, αναπάντητα. Μια χώρα που μπορεί να 
οριστεί διαφορετικά αν προσεγγιστεί γεωγραφικά από ότι αν προσεγγιστεί 
πολιτικά από ότι αν προσεγγιστεί εθνικά!

Μια χώρα που ιστορικά αναπτύχθηκε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά 
επίπεδα, σε Βορρά και Νότο , είτε παράλληλα είτε εν αντιθέσει, με δυο της 
κομμάτια αμοιβαίως αποκλεισμένα και αλληλοσυμπληρούμενα, αδήριτα 
δεμένα ακόμα και μέσα από τον αποκλεισμό του ενός από το άλλο. Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί άλλωστε, η ξεχωριστή ταυτότητα του κράτους που

141



σήμερα είναι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν θα ήταν αυτή που είναι εαν 
συμπεριελάμβανε και μια -ενωμένη ή διχασμένη-Βόρεια Ιρλανδία. Άλλο 
όμως κράτος, άλλο έθνος και άλλο οι ταυτότητες των ομάδων που τα 
αποτελούν.
Η Ιρλανδία είναι η χώρα όπου η πολυπλοκότητα των απαντήσεων σε αυτά 
τα ερωτήματα, και κυρίως η προσέγγιση που ακολουθήθηκε και 
ακολουθείται ως προς αυτά, οδήγησε σε μια διαμάχη που συνεχίζεται για 
παραπάνω από τρεις δεκαετίες τώρα, στα βόρεια σύνορά της.
Τα ερωτήματα μοιάζουν περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ. Είναι αυτά 
ακριβώς τα ερωτήματα που θα μπορούσαν να μετατρέψουν ένα ζήτημα 
που ταλανίζει την χώρα για τόσον καιρό, σε ευκαιρία για μια πρωτοπόρα 
προσέγγιση για την ανθρώπινη συνύπαρξη.
Η εποχή που διανύουμε επιτάσσει την διεύρυνση της οπτικής μας σε αυτά 
που θεωρούσαμε ως τώρα δεδομένα-είτε γιατί έμοιαζε πιο ασφαλές είτε 
γιατί ήταν η Ιστορική μνήμη' ειδωμένη μέσα από συγκεκριμένα πρίσματα- 
και σε μια τέτοια οπτική, η ταυτότητα και πώς θα την προσεγγίσουμε- 
παίζει πρωταρχικό ρόλο.
Ως Ελλάδα τώρα, η μελέτη της Ιρλανδίας και ο σύνδεσμος μεταξύ των δύο 
χωρών θα μπορούσε να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμος ακόμα και στην 
προσέγγιση θεμάτων που μας απασχολούν, όπως το Κυπριακό. Αυτό 
βεβαίως δεν σημαίνει πως επιχειρείται έτσι να γίνει κάποιος παραλληλισμός, 
ο οποίος θα ήταν μάλλον άστοχος και παρακινδυνευμένος. Θα ήταν σα να 
προσπαθούσαμε έτσι να συγκρίνουμε δύο τελείως διαφορετικές 
περιπτώσεις με τελείως διαφορετικά μεταξύ τους δεδομένα.
Σε σχέση με την πιθανή ένωση του Βορρά με το Νότο, είναι μεγάλος ο 

αριθμός αυτών που θα επιθυμούσαν την ενσωμάτωση αλλά εξίσου 
μεγάλος είναι και ο αριθμός αυτών που διατηρούν μεγάλες επιφυλάξεις και 
στέκονται αβέβαιοι και επιφυλακτικοί απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 
και όχι αδικαιολόγητα. Οι κύριες επιφυλάξεις αφορούν στον φόβο της 
πιθανής εξάπλωσης της δραματικής σύγκρουσης στην ROI καθώς και στα 
υπέρ και τα κατά μιας τέτοιας ενσωμάτωσης. Είναι σίγουρο πως ακόμα και 
αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο-κάτι που αυτήν την στιγμή δεν 
είναι εφικτό-το ρίσκο και οι δυσκολίες θα ήταν τεράστιες. Το κόστος για 
την ROI θα μπορούσε να αποβεί πολύ μεγαλύτερο από το ενδεχόμενο 
εθνικό όφελος. Πολλά από αυτά που έχει κατακτήσει η Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες, θα θέτονταν σε κίνδυνο. Γι' 
αυτό και μεγάλη μερίδα των Ιρλανδών δεν επιθυμούν μια τέτοια 
ενσωμάτωση ή αποφεύγουν να ασχοληθούν με το θέμα. Δεν είναι 
διατεθειμένοι να ρισκάρουν το καλύτερο τους βιοτικό επίπεδο, την 
οικονομική ανάπτυξη, την θέση της χώρας στην Ε. Ε και τον κόσμο.
Πάνω απ' όλα όμως, δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν την εσωτερική 
σταθερότητα, ασφάλεια και ειρήνη που επικρατεί τώρα στην ROI με ένα 
εφιαλτικό ενδεχόμενο πισωγυρίσματος στο παρελθόν. Όπως δεν 
προτίθενται να ρισκάρουν και την αξιοζήλευτη ομοιογένεια και την ενιαία 
ταυτότητα του ιρλανδικού πληθυσμού στην ROI. Για όσους μάλιστα οι 
πολίτες της ROI, θεωρούν πως κατατάσσουν τους εαυτούς τους σε μια 
άλλη ταυτότητα , το θέμα δεν υφίσταται καν. Ελάχιστοι είναι αυτοί που 
επιθυμούν την ενσωμάτωση κάποιων που δεν θέλουν να ενσωματωθούν.
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Όμως για μια μεγάλη πλειοψηφία, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Με αυτήν 
την πλειοψηφία εννοούμε όσους κατοικούν στον Βορρά, θεωρούν ότι 
έχουν μια ιρλανδική ταυτότητα-συντριπτικά Καθολική- και νιώθουν ξένα 
σώματα σε ένα τόπο που θεωρούν πως έπρεπε να είναι πατρίδα τους. 
Αυτοί επιθυμούν την ενσωμάτωση και ένωσή τους με το Νότο από τον 
οποίο ιστορικά και χωρίς να ερωτηθούν, αποκόπηκαν.
Δεν δύναται όμως να αγνοηθεί ο πληθυσμός αυτός του Νότου ο οποίος 
έχει προχωρήσει και αντιμετωπίζει πολύ επιφυλακτικά, ως και γραφικά ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο.
Δεν δύναται να αγνοηθεί και η μερίδα του βόρειου πληθυσμού που με 
βάση τα σημερινά δεδομένα δεν θα επιθυμούσε ένα τέτοιο εγχείρημα το 
οποίο θεωρεί ανέφικτο και επικίνδυνο. Φυσικά, δεν μπορεί να αγνοηθεί και 
το πληθυσμιακό κομμάτι με την βρετανική ταυτότητα στην Βόρεια 
Ιρλανδία, που 'αγωνίζεται' εναντίον ενός τέτοιου ενδεχομένου.
Ούτε όμως γίνεται να αγνοηθούν όλοι αυτοί που θεωρούν πως έχουν 
αδικηθεί ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά, οι Καθολικοί του Βορρά και τα 
αδέρφια τους στο Νότο που θεωρούν δίκαιο το αίτημα αυτό και είναι 
δεμένοι μαζί τους συναισθηματικά και συγγενικά.
Πώς όμως δύναται να συμβιβαστούν τόσα πολλά και διαφορετικά αιτήματα 
και αντιλήψεις; Κανείς δεν θέλει να διακινδυνέψει αυτό που σήμερα 
ονομάζουμε Republic Of Ireland ή Eire αλλά δεν δύναται να αγνοείται 
επ'άπειρον το ζήτημα που τίθεται για δεκαετίες τώρα με βίαιο τρόπο στα 
βόρεια σύνορα, και παραμένει ακόμα ανοιχτό.
Το ότι η πλειοψηφία συνάντησε την μεγαλύτερη δυσκολία στην ερώτηση 
που αφορά τον ορισμό του ιρλανδικού εθνικισμού είναι επίσης σημαντικό 
για αυτήν την εργασία.
Το θέμα της εργασίας αυτής λοιπόν-μαζί την ταυτότητα-είναι από μόνο 
του, εξ' ορισμού, δύσκολο και πολύπλοκο και διεγείρει ερωτηματικά. Σε 
σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται οι Ιρλανδοί τον εαυτό τους και το τι 
τους δίνει την αίσθηση της ιρλανδικότητάς τους, εξάγονται τα εξής 
συμπεράσματα : Οι παλαιότερες γενιές συνέδεαν αυτήν την αίσθηση με 
την αίσθησή του τόπου στον οποίο γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, με την 
αίσθηση της κοινότητας και με τον Καθολικισμό. Η αίσθηση της 
Ιρλανδικότητας δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τον εθνικισμό και το 
έθνος, αλλά με μια απροσδιόριστη αίσθηση του ανήκειν σε ένα πολύ 
συγκεκριμένο τόπο. Πυρήνας αυτής της ταυτότητας λοιπόν, είναι το 
παράδοξο. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή, αόριστη αίσθηση του ανήκειν και μια 
πολύ αδύναμη ταυτόχρονα αντίληψη για το τι την απαρτίζει, για τα 
συστατικό αυτής της ταυτότητας. Είναι μια πολύπλοκη ταυτότητα 
μεταναστών, με μια όμως ισχυρή γενεαλογική συνέχεια. Αυτό που τους 
ενώνει, είναι αυτή ακριβώς η απουσία ενός κοινού, συγκεκριμένου, 
συστατικού δεσμού.
Σε σχέση με το πώς νιώθουν στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας για την 
Βόρεια Ιρλανδία και τι στάση κρατούν, μπορούν να ειπωθούν τα εξής : Η 
Βόρεια Ιρλανδία ήταν στην αρχή για αυτούς ένα μέρος στα Βόρεια σύνορά 
τους, οικονομικά πιο αναπτυγμένο, καθ'ότι μέρος της Μεγάλης Βρετανίας, 
με το οποίο διατηρούσαν μια εμπορική σχέση. Όταν αρχίζει να 
εκδηλώνεται η σύγκρουση στην Βόρεια Ιρλανδία, τα πράγματα αλλάζουν.
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Στην δεκαετία του 1970, παρατηρείται η συναισθηματική ταύτιση των 
πολιτών της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τους Καθολικούς Ιρλανδούς 
του Βορρά. Επικρατεί η αίσθηση πως πρέπει να δράσουν έτσι ώστε να τους 
βοηθήσουν, να τους προστατέψουν καθώς βρίσκονταν σε μειονεκτική 
θέση. Η ταυτότητα των πολιτών της Republic Of Ireland τους περικλείει. 
Όμως, στη διάρκεια των δεκαετιών από το 1970-1990, με την αυξανόμενη 
βία, κυρίως μέσω του IRA από τους Καθολικούς, αυτό αλλάζει. Οι 
ταυτότητες αυτές διαχωρίζονται, καθώς οι Καθολικοί της ROI 
απομακρύνονται από τους ομόθρησκούς τους, εξαιτίας του φόβου πως 
έτσι ίσως ρισκάρουν την δική τους, όποια πολιτική σταθερότητα. Η 
γεωγραφική όμως εγγύτητα, τους εμποδίζει από το να απεμπλακούν 
ολοκληρωτικά. Όποτε συμβαίνει κάτι θεαματικό, τους απασχολεί, αλλά τον 
περισσότερο καιρό προσπαθούν να αγνοούν το πρόβλημα. Στην 
καθημερινή τους ζωή στην ROI δεν ασχολούνται καθόλου. Αντιθέτως, 
όποιος θίξει το θέμα στα Μ.Μ.Ε, χάνει αυτομάτως την μίση του 
ακροαματικότητα!
Αν ερωτηθούν γενικά, πολλοί Ιρλανδοί θα απαντήσουν, χωρίς να το 
σκεφτούν πολύ, πως ναι, με την ευρεία έννοια οι Βορειο-ιρλανδοί και οι 
ίδιοι, αποτελούν ένα έθνος. Αλλά δεν το εννοούν με τους όρους της 
ταύτισης και η άποψή τους αυτή, δε συμφωνεί με την πρακτική 
αντιμετώπιση του θέματος από τους ίδιους. Το θέμα δεν είναι απλά ROI 
έναντι Βορείου Ιρλανδίας αλλά σίγουρα ενυπάρχει εκεί το θέμα της 
διαφορετικής εθνικότητας. Ο αυτο-προσδιορισμός των Προτεσταντών στον 
Βορρά, διαφέρει από αυτόν όσων νιώθουν και είναι Ιρλανδοί. Ενυπάρχουν 
λοιπόν, τρεις τουλάχιστον διαφορετικές ταυτότητες : Η ταυτότητα της ROI 
η οποία σχηματίζεται τα τελευταία 75 χρόνια, η Βόρεια Καθολική 
ταυτότητα και η Βόρεια Προτεσταντική ταυτότητα, οι οποίες είναι οι 
κυριότερες υπάρχουσες, ισχυρές, ταυτότητες.
Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς την βλέπουν οι Ιρλανδοί και το 
πώς άλλαξε η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ιρλανδική ταυτότητα 
τα τελευταία 10 με 20 χρόνια, μπορούν να ειπωθούν τα εξής : Την 
μεγαλύτερη περίοδο συμμετοχής της Ιρλανδίας στην Ε.Ε από το 1973 κι 
έπειτα, δεν υπήρξε σύγκρουση μεταξύ της ιρλανδικής ταυτότητας και της 
συμμετοχής στην Ε.Ε. Αλλο ένα παράδοξο. Αντίθετα, η συμμετοχή στην 
Ε.Ε δικαίωσε την ιρλανδική ανεξαρτησία και ενίσχυσε, σταθεροποίησε την 
αίσθηση της ξεχωριστής ιρλανδικής ταυτότητας. Μέχρι το 1973, η 
Ιρλανδική Ανεξαρτησία, σε σχέση παραδείγματος χάριν με την Σκωτία, 
θεωρούνταν οικονομικά, αλλά και γενικότερα, σε σχέση με το επίπεδο 
ζωής που παρείχε, αποτυχημένη. Αυτό αντιστράφηκε το 1973, με την 
συμμετοχή της Ε.Ε : Έφερε την απεξάρτηση από την Μεγάλη Βρετανία, 
εμπορικά, οικονομικά και πολιτικά. Δικαίωσε την Ιρλανδική Ανεξαρτησία 
αφού «οι Ιρλανδοί τα πήγαν καλύτερα». Σήμερα, είναι ένα αναγνωρισμένο 
έθνος και εθνικότητα, έχουν την θέση τους ως κράτος-έθνος στο 
ευρωπαϊκό τραπέζι. Οι Ιρλανδοί το συνειδητοποιούν αυτό και για αυτό 
είναι υπέρ της Ε.Ε. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, προστίθεται όμως, ένας 
ασχημάτιστος ακόμα, ευρωσκεπτικισμός σε σχέση με τον τρόπο ανάπτυξης 
του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος και για το αν αυτό αποτελεί απειλή για 
την ιρλανδική ταυτότητα.
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Πολλοί είναι αυτοί που νιώθουν να απειλείται η ιρλανδική ταυτότητα από την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την παγκοσμιοποίηση, βλέποντας για πρώτη φορά 
την εισροή μεταναστών στην χώρα τους. Ο πραγματικός κίνδυνος όμως είναι 
η πολιτισμική και οικονομική εξομοίωση μέσω των πολυεθνικών, και άρα, 
αντιθέτως, η ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση μπορεί να λειτουργήσει 
προστατευτικά για την ιρλανδική και για οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή 
ταυτότητα. Εξάλλου, η παροχή βοήθειας προς τους μετανάστες, συνάδει 
απόλυτα με την αξιολόγηση της αίσθησης της ιρλανδικότητας καθώς υπήρξαν 
οι ίδιοι μετανάστες, για το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας τους. 
Σημειώνονται δυο τάσεις απέναντι στους ξένους που έρχονται να μείνουν 
μόνιμα στην ROI: η ρατσιστική και αυτή που τους καλοσωρίζει. Η πλειοψηφία 
στέκεται αβέβαιη, κάπου στη μέση. Καλωσορίζουν το άτομο, φοβούνται όμως 
το σύνολο. Επειδή η στάση αυτή σχηματίζεται ακόμα, θα παίξει καθοριστικό 
ρόλο ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούν το θέμα τα Μ.Μ.Ε. και η πολιτική 
ηγεσία.
Το Ενιαίο Νόμισμα δεν συνδέεται καθόλου με την ιρλανδική ταυτότητα, δεν 
έγινε ιδιαίτερο ζήτημα όπως έγινε, παραδείγματος χάριν στην Βρετανία, δεν 
επηρέασε ιδιαίτερα.
Η θρησκεία πάλι είναι ένα άλλο ζήτημα, γηγενές της ιρλανδικής ταυτότητας. 
Οι Ιρλανδοί συνεχίζουν να εξασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε 
ιδιαίτερα υψηλό βαθμό σε σχέση με τα υπόλοιπα, κοσμικά ευρωπαϊκά κράτη, 
αλλά το ποσοστό αυτό μειώθηκε απίστευτα μέσα σε μια γενιά. Αξιοσημείωτη 
είναι και η ταχύτητα της πτώσης αυτής, η οποία επιφέρει μια τεράστια αλλαγή 
νοοτροπίας. Το κατεστημένο της Εκκλησίας και η επιρροή του στην 
καθημερινότητα, κατέρρευσε, αλλά όχι και η κουλτούρα, η παράδοση της 
πίστης. Το κατεστημένο αυτό υπήρξε μονάχα τα τελευταία 150 χρόνια, ενώ η 
θρησκευτική πίστη, η Εκκλησία με την ευρύτερη έννοια, τα τελευταία 1500 
χρόνια. Ίσως λοιπόν το φαινόμενο αυτό δεν είναι παρά μια 'επιστροφή στις 
ρίζες'.

Στην ιρλανδική κουλτούρα, εξέχουσα ίσως θέση, κατέχει η μουσική. Με την 
πιο ευρεία έννοια, η ιδιαίτερη αίσθηση του humour και ο τρόπος διασκέδασης. 
Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά ανάμεσα στους νέους, είναι θα έλεγε κανείς πια, 
μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας γενικότερα, και όχι ειδικά της ιρλανδικής. 
Αντί να αντικατασταθεί το αλκοόλ από τα νέα είδη ναρκωτικών, απλά 
προστέθηκε σε αυτά. Η Ιρλανδία όμως, διαφέρει από την ηπειρωτική Ευρώπη 
στο ότι κουβαλά ακόμα έναν πουριτανισμό, απομεινάρι του αγγλικού 
βικτωριανισμού, του οποίου οι απαγορεύσεις οδηγούν στις καταχρήσεις.

Η αντίληψη των πολιτών της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για τον εθνικισμό, 
αλλάζει. Δέκα χρόνια πριν, η άποψή τους για αυτόν θα ήταν αρνητική και 
αυτός θεωρούνταν κάτι κακό, βίαιο, επικίδυνο, ταυτισμένο με αιματηρά 
περιστατικά. Η GFA ήρθε να το αλλάξει αυτό, με το να θέσει τον εθνικισμό 
ξανά σε ένα πολιτικό πλαίσιο, αφοπλίζοντας τον και κάνοντάς τον έτσι ξανά 
αξιοσέβαστο. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να θεωρεί και να δηλώνει κάποιος 
πως είναι εθνικιστής και, με την πολιτική έννοια της λέξης, ίσως είναι οι 
περισσότεροι Ιρλανδοί. Ένδειξη αυτού αποτελούν και τα πρωτόγνωρα υψηλά
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ποσοστά που φαίνεται να σημειώνει το Sinn Fein στην ROI, κι αυτό γιατί 
έσπασε ο αυτονόητος, ως τότε, σύνδεσμος του εθνικισμού με την βία.

Τα τελικά συμπεράσματα για τον Κέλτικο Τίγρη, είναι τα παρακάτω : τα 
κυρίως ζητήματα που απασχολούν τους Ιρλανδούς στην καθημερινότητα, είναι 
τα άμεσα, τα οικονομικά. Ο Κέλτικος Τίγρης έκανε τις απαιτήσεις όλων πιο 
πολύπλοκες. Δέκα χρόνια πριν, αυτό που συνήθως ονειρευόταν κάποιος ήταν 
ένα σπίτι και μια δουλειά. Τώρα τα θέλουν όλα αυτά αλλά σε μια κοινωνία που 
να λειτουργεί σωστά, αρμονικά. Κι αυτό γιατί τα έχουν, αλλά η κοινωνία τους 
δεν είναι λειτουργική, καθώς ο Κέλτικος Τίγρης με την τελείως ασύμμετρη 
οικονομική ανάπτυξη που επέφερε, ' επιτέθηκε' σε στοιχειώδη και βασικά 
στοιχεία της ποιότητας ζωής που ως τότε τα θεωρούσαν δεδομένα. Ο τόπος 
μεγάλωσε με την ανάπτυξη κι έτσι εμφανίστηκαν προβλήματα μετακίνησης. Ο 
χώρος εργασίας για τον καθένα έγινε πιο δυσπρόσιτος καθημερινά. Οι φυσικές 
αυτές αλλαγές έφεραν μαζί τους και μια βαθιά αίσθηση του ανικανοποίητου, 
την διάψευση μιας ψευδαίσθησης.
Οι Ιρλανδοί κατάκτησαν αυτό που επιθυμούσαν αλλά αυτό, δεν βελτίωσε την 
ποιότητα της ζωής τους όπως περίμεναν, εξαιτίας της υπο-επένδυσης στα 
σπίτια, στις συγκοινωνίες, στις υποδομές, στην κοινωνική ζωή. Αδυνάτισε'η 
αίσθηση της κοινοτικής ταυτότητας καθώς και αυτή του κράτους που είναι 
παρόν, και όλα αυτά έφεραν μια αίσθηση δυστυχίας, παρ'όλες τις θετικές 
αλλαγές. Υπάρχει, για παράδειγμα, χάσμα ανάμεσα σε όσους έχουν την 
δυνατότητα για ιδιωτική περίθαλψη και σε όσους όχι, κι αυτό φέρνει ενοχές. Η 
Ιρλανδία δεν υπήρξε ποτέ αταξική κοινωνία αλλά πριν μπορούσε να διατηρεί 
αυτήν την ψευδαίσθηση. Η αίσθηση της εθνικότητας της δεμένης με μια 
κοινοτική αδελφοσύνη, δεν υπάρχει πια.
Ο Κέλτικος Τίγρης έφερε όμως και την πτώση της εγκληματικότητας, καθώς, 
ως γνωστόν, το έγκλημα είναι συνήθως οικονομικού χαρακτήρα, και σε αυτό 
συμπεριλαμβάνεται και η ανεργία ως αίτιο. Η πτώση όμως αυτή και η 
οικονομική ευημερία έφερε και τη σκλήρυνση της στάσης των Ιρλανδών 
απέναντι στο έγκλημα και τους τυχόν αυτουργούς του. Η κοινωνία είναι 
λιγότερο συμπονετική, ίσως και δεν ασχολείται, επί παραδείγματι, με τις 
συνθήκες κράτησης των παραβατών του νόμου στις φυλακές.

Τέλος ξαναγυρνόμε στην ταυτότητα. Στην Ιρλανδία του σήμερα, 
παρατηρείται το φαινόμενο πολλών ανύπαντρων, εφήβων, μητέρων, οι οποίες 
ανήκουν συνήθως στην εργατική τάξη. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός 
κοινωνικός παράγοντας καθώς καθορίζει την μορφή της μελλοντικής 
οικογένειας. Μετά την αποδυνάμωση των καταπιεστικών μορφών ηθικής που 
επέβαλε η Εκκλησία, κατέρρευσαν και πολλοί περιορισμοί σε σχέση με την 
σεξουαλική δραστηριότητα, χωρίς όμως να αυξηθεί και το επίπεδο θεωρητικής 
γνώσης των νέων γύρω από αυτήν. Τα θετικά που επιφέρει η σχετική άρση 
των περιορισμών είναι μια κοινωνία πιο ανεχτική, λιγότερο ενοχική, με 
λιγότερες κατηγορίες στιγματισμούς κατακραυγές και περιθωριοποιήσεις. 
Υποχώρησαν και πολλοί περιορισμοί σε όρους εκπαίδευσης ευθυνών, 
’ανοιχτών’ συζητήσεων. Η δυσλειτουργία όμως της φτώχειας παραμένει. Για 
πολλές γυναίκες η απόκτηση παιδιών μοιάζει προτιμότερη από την παραμονή 
στο σχολείο. Αιτία, η έλλειψη προοπτικής και ελπίδας σε αυτές τις κοινότητες.
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Ενα παιδί φαίνεται να προσδίδει σε αυτές τις γυναίκες status, διάσταση, 
νόημα ύπαρξης, πιο ηχηρή παρουσία, να προσελκύει μεγαλύτερη φροντίδα 
από το κράτος και τον περίγυρο.
Αυτά τα φαινόμενα είναι συμπτώματα της κατάρρευσης ενός συστήματος, 
όταν δεν έχει προλάβει να αντικατασταθεί αυτό από ένα άλλο σύστημα, με πιο 
ευρύ σύστημα αξιών όσον αφορά στην ηθική των πολιτών και την κοινωνική 
αδελφοσύνη.
Η Ιρλανδία βρίσκεται σήμερα σε μια μεταβατική περίοδο γιατί το παλιό 
σύστημα κατέρρευσε πολύ γρηγορότερα από όλες τις προβλέψεις. Δεν υπήρξε 
προετοιμασία σε σχέση με τα θέματα της θρησκείας, της εκκοσμίκευσης της 
ιρλανδικής κοινωνίας. Αντίθετα, το επίσημο κράτος, κατέρρευσε πολύ 
γρήγορα, σχεδόν τραυματικά, στη δεκαετία του 1990. Στον οικονομικό και τον 
κοινωνικό τομέα, όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα και υπάρχει η αίσθηση στους 
Ιρλανδούς, ότι προσπαθούν να φτάσουν κάτι το οποίο κινείται αδιάκοπα, ότι 
προσπαθούν να γεμίσουν ένα κενό που μετακινείται συνεχώς. Ελάχιστοι είναι 
αυτοί, οι οποίοι έχουν σαφή προσανατολισμό, ξεκάθαρη αντίληψη και 
συνειδητοποίηση για το πού πηγαίνει η Ιρλανδία και άρα, είναι δύσκολο να 
κατασκευαστεί μια κατανοήσιμη έννοια μιας ηθικής, κοινής αποδοχής.

Τελικά, καταλαβαίνει κανείς, πως για να νιώσει πραγματικά την Ιρλανδία 
πρέπει να αφουγκραστεί με την καρδιά του, πάνω απ'όλα : την θάλασσα, το 
πράσινο της φύσης της, την τύρφη της γης της. Είναι σα μια «μοιραία σχέση» 
: Ονειρεύεται κανείς συχνά να ελευθερωθεί από αυτήν αλλά ποτέ δεν το θέλει 
στ'αλήθεια. Κι αυτό που μένει, είναι η περίεργη, απόλυτη αίσθηση του 
ανήκειν, σε κάτι, σε μεγάλο βαθμό, απροσδιόριστο...

Οι Ιρλανδοί ζουν σε μία γη με ακραία, σκληρή πολλές φορές ομορφιά, σε ένα 
δημιουργικό παράδοξο. Η ιδέα ότι κάτι τραχύ μπορεί να είναι και πολύ 
όμορφο, ότι η ζωή είναι μια τραγωδία που μπορεί μαζί της κανείς να γελάσει ή 
και να κλάψει, είναι η έλξη του κάθε τι ιρλανδικού.
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στην RTE

'The Celtic Tiger' by Terry Lane, (22/10/2000), «Radio 
National: The National Interest», Three Interviews recorded in 
May 1999 in Ireland with Fintan O' Toole, Judith Brett, Rory O' 
Donnell
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Patterson Henry, «Handout for lecture on the traditional 
nationalist analysis of the Northern Ireland conflict: Republican 
and Unionist interpretations», February 2001

Module on Irish Political Studies, «Nationalism and the modern 
State», Module leader: Henry Patterson, February-May 
2001

Συζητήσεις με τον Brian Fitzpatrick, Καθηγητή Ιστορίας στο 
University Of Ulster, February-May 2001

Δημοσκόπηση 19 ερωτήσεων από 8 γυναίκες και 7 άνδρες
από την Republic Of Ireland με θέμα : «Republic Of 
Ireland: Identity and Nationalism», Απρίλιος του 2001

Συνέντευξη του Fintan O' Toole από την Σταυρούλα 
Σουλοπούλου με θέμα: «Ιρλανδική Ταυτότητα και
Εθνικισμός», Glasnevin, Dublin, Republic Of Ireland, 
13/7/2001
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