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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα, δηεμαρζείζα κε ηελ κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο, έρεη σο ζθνπφ λα εληξπθήζεη ζπλνιηθά ζηελ λεσηεξηθή θξίζε ηεο επνρήο καο. 

Ζ λεσηεξηθφηεηα ζεκάδεςε απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα θαη έπεηηα ηελ εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηα ζεκαληηθά ηερλνινγηθά θαη 

δηαλνεηηθά επηηεχγκαηα. Παξά ηαχηα, απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα ην παγθφζκην ζχζηεκα 

έρεη πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε θξίζεο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαβηψλεη ε «δπλακηθή» ησλ 

ζξεζθεηψλ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο είλαη λα απαληήζεη ζην 

εξψηεκα, αλ φλησο πθίζηαηαη πξν ησλ ππιψλ κηα «πνιηηηζκηθή ζχγθξνπζε», ζηελ ινγηθή 

ησλ κε αλαγψγηκσλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζα δηεξεπλεζεί ελδειερψο 

ην εξψηεκα ηεο χπαξμεο, ή κε κηαο ηέηνηαο ζχγθξνπζεο, θπξίαξρεο ζην δεκφζην επξσπατθφ 

δηάινγν, κεηαμχ  δπν θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ, Γχζεο θαη Ηζιάκ. Πάλησο, ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο «νξζνινγηθήο» Γχζεο θαη ηνπ «αλαρξνληζηηθνχ» Ηζιάκ, πξνθαιεί απφ κφλε ηεο 

εξσηήκαηα, εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηαιεθηηθή πνπ θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ηνπο. Δπηκέξνπο πηπρή ηεο ζρέζεο απηήο είλαη ε γλσζηή πξνζθπγηθή θξίζε κε ηελ νπνία 

ήξζε αληηκέησπε ε Δπξψπε εδψ θαη ηξία ρξφληα. Ζ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ απνηειεί ηελ 

κεγαιχηεξε πξφθιεζε ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ ζηελ ζχγρξνλε επνρή, αθνχ νη κέρξη 

ηψξα πνιηηηθέο έρνπλ εληείλεη ηηο εθδειψζεηο ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. θνπφο ζην 

ηειεπηαίν κέξνο είλαη λα αλαδεηεζνχλ ηα αίηηα ηεο αλεπαξθνχο, έσο ηψξα, έληαμεο θαη λα 

θπηεπηεί ν ζπφξνο, πνπ ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζε κηα αλαζπζηξνθή ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο 

θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθψλ θαη εληαμηαθψλ πνιηηηθψλ. 
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Abstract 

This scientific research aims to study at the crisis of our modernity. Modernity time marked 

the human progress, through the development of the capitalism together with the important 

technological and intellectual achievements. Though, since late 20‟s century the world system 

is diving into a crisis, while in the same time the religions are returning dynamically back. 

Purpose of this research is to give an answer if a “clash of civilizations” is coming, as said. 

Thence, the question of the clash between West and Islam, very popular in the public debate, 

must be reconsidered and answered. This dialectical interaction between the “rational” West 

and the “anachronistic” Islam is to be reconsidered, as said before. One of the effects of this 

relationship is the refugee crisis, which challenges Europe. The integration of these people is 

the hardest challenge for the European communities, since the recent policies have escalated 

racism and xenophobia. Goal at the last part of this research is to find out the causes of the 

insufficient integration‟s policy and lead in general to a new philosophical thought, which will 

positively affect the integration and change the society.  

 

 

 

Keywords: West, civilization, capitalism, dialectic, Islam, fundamentalism, refugees, racism, 

integration, education, philosophy, autonomy, universal humanism 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ο 21
νο

 αηψλαο θάληαδε ζηε ζπλείδεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ σο ε «ρξπζή» πεξίνδνο, πνπ δηαδέρηεθε ηελ θαηάξξεπζε ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ηνπ κεγάινπ αληηπάινπ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

πνπ ζα ράξηδε επεκεξία ζηνλ πιαλήηε κε ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ηα ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα. Ζ επίηεπμε ελφο νηθνπκεληζκνχ, θάληαδε πην πηζαλή απφ πνηέ. Παξάιιεια, κε 

ηελ «βίαηε» πξνέιαζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ νηθνπκεληζκνχ ζε φια ηα κήθε ηεο γεο ή 

θαιχηεξα ζε φιεο ηηο αγνξέο, δεκηνπξγήζεθαλ δεηιά νη πξψηεο αληηδξάζεηο. Αληηδξάζεηο, πνπ 

ζηξέθνληαλ σο επί ην πιείζηνλ ελαληίνλ ηεο νκνγελνπνίεζεο πνπ έθεξε ν νηθνπκεληζκφο θαη 

ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο. Απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ηνπηθψλ θηλεκάησλ, 

ηα νπνία κάρνληαλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπο.   

Ζ αμηνζεκείσηε άλνδνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ Γχζε, απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα θαη έπεηηα, 

ζεκαηνδφηεζε νπζηαζηηθά ην πέξαζκα ζηελ επνρή πνπ νλνκάδνπκε λεσηεξηθφηεηα. Ζ έληνλε 

πλεπκαηηθή αλεζπρία θαη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, εηδηθφηεξα ην δπηηθφ, 

επλφεζε ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, απφ ηελ αλαδπφκελε θαηά ηελ επνρή 

απηή αζηηθή ηάμε, πνπ έζεζε σο πξφηαγκα ηελ «απηνλνκία» (Καζηνξηάδεο, Ο 

Θξπκκαηηζκέλνο θφζκνο, 1992:17) ζηνλ δξφκν πξνο ηελ εμνπζία. Ζ επαλαζηαηηθή πεξίνδνο 

1789-1848 επέδξαζε έληνλα ζηελ ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ, 

ζπλερίδνληαο αθφκα λα ηνλ κεηακνξθψλεη (Hobsbawm, Ζ επνρή ησλ επαλαζηάζεσλ 1789-

1848, 2002:11). Έηζη,  νη έληνλεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα απμαλφκελε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, νδήγεζε ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζε κηα άλεπ νξίσλ αλάπηπμε θαη θπξηαξρία ζην παγθφζκην ζχζηεκα. 

Ζ «δηηηή» επαλάζηαζε νδήγεζε ζε απεξηφξηζηε ηθαλφηεηα παξαγσγηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθαζίδξπζε ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο 

θαη ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε κηαο σθειηκηζηηθήο θηινζνθίαο (Hobsbawm, Ζ επνρή ησλ 

απηνθξαηνξηψλ 1875-1914, 2003:24). ε απηφ ην πιαίζην, αμίεο ηνπ επξσπατθνχ 

Γηαθσηηζκνχ, φπσο ε νξζνινγηθφηεηα, ε ειεπζεξία, ε  δεκνθξαηία έγηλαλ αληηθείκελα 

ηδηνπνίεζεο απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ ηδενινγία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ιεηηνπξγψληαο 

πξνο φθεινο ηεο θπξηαξρηθήο δηαηήξεζεο ηνπ.     

Ο 20
νο

 αηψλαο, θαηλνκεληθά πξννδεπηηθφο, ζηελ πξάμε αηκαηεξφο, ζεκαδεχηεθε απφ ηνλ 

ηκπεξηαιηζκφ θαη ηελ απνηθηνθξαηία, ηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ηελ πξνψζεζε ελφο λένπ 

πνιηηηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο. Γηα ηελ δηάδνζε ηεο θαηαλαισηηθήο απηήο 

θνπιηνχξαο ζηελ κάδα εθεπξέζεθαλ λέεο βηνκεραλίεο παξαγσγήο θνπιηνχξαο, ελψ 

παξάιιεια φπνην πιηθφ θαη πλεπκαηηθφ αγαζφ κπνξνχζε λα απνθέξεη θέξδνο, 
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εκπνξεπκαηνπνηήζεθε. Ο άλζξσπνο άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά απφ «απηφλνκν» 

ππνθείκελν ζε έλα νκνίσκα ηνπ, έλαλ θαηαλαισηή θεηηρηζηή (Appadurai, Νεσηεξηθφηεηα 

ρσξίο ζχλνξα, 2014:69). Ζ παγθνζκηνπνίεζε σο πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή ηάζε κε ζεηηθή 

θαη αξλεηηθή επίδξαζε εηζήιζε ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο θαη πξνψζεζε κηα καδηθή, 

θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα. Παξά ηαχηα, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, αλ θαη 

ζακκέλεο θάησ απφ ηελ εθήκεξε ςεπδαίζζεζε ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνζέθεξε ν θαηλνχξγηνο 

θφζκνο, δελ είραλ εμαθαληζηεί. Ήηαλ απιά λάξθεο ζακκέλεο γηα πνιχ θαηξφ. 

Γελ άξγεζαλ λα θαλνχλ νη αληηδξάζεηο ζε απηφλ ηνλ άθξαην θαηαλαισηηζκφ, πνπ εμίζσζε 

ην αλζξψπηλν νλ κε έλα κε ζπλεηδεηφ ππνθείκελν. Έθθξαζε απηψλ ησλ κνξθψλ αληίδξαζεο 

απνηειεί θαη ε αλαβίσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ηδηαίηεξα ζην Ηζιάκ, αθνχ ε 

Γχζε κε ηηο απνηθηνθξαηηθέο θαη παξεκβαηηθέο πνιηηηθέο, ηνλ αληζσηηθφ νξζνινγηζκφ θαη ηηο 

ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο ηεο, γέλλεζε έλα βίαην νξγαλσκέλν θίλεκα, ην νπνίν απεηιεί 

επζέσο ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε «θχζε». Ο ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο δεκηνπξγήζεθε σο 

θίλεκα κε πνιηηηθή ηδενινγία απφ ηνλ Υαζζάλ Αι-Μπάλα ην 1928 (Μνπζνπικαληθή 

Αδειθφηεηα), σο κηα κεηξηνπαζήο αληίδξαζε ζηελ εθθνζκίθεπζε θαη ηνλ πιηζκφ ηεο Γχζεο 

(Eickelman, The Middle East and Central Asia, 1998). Δληνχηνηο, ν Κνπηκπ θαηά θχξην ιφγν             

πηνζέηεζε κηα πην ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή ηδενινγία, κε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο 

πνιηηηθήο ηάμεο, ζηνηρείν πνπ ηνλ θαζηζηά ζηελ ζπλείδεζε ησλ νπαδψλ ηνπ θηλήκαηνο 

ζεκειησηή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ (Milton-Edwards, Contemporary 

Politics in the Middle East, 2000:131). Πάλησο, ζεκεία θακπήο ζεσξνχληαη ε 11
ε
 

επηεκβξίνπ θαη νη κεηέπεηηα εηζβνιέο ζε Αθγαληζηάλ θαη Ηξάθ, αθνχ απηέο ππξνδφηεζαλ 

νπζηαζηηθά ηελ «κεγάιε έθξεμε» ηνπ νξγαλσκέλνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ θαη ηελ 

κάρε ελάληηα ζηελ Γχζε (Tariq, Ζ ζχγθξνπζε ησλ θνληακεληαιηζκψλ, 2002). 

ε απηφ ην πιαίζην, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ θαπηηαιηζκνχ-

ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, εληαζζφκελε ζην επξχηεξν πεδίν ηεο δηακάρεο 

νηθνπκεληζκψλ-ηδηαηηεξνθξαηηψλ (Wallerstein, χγθξνπζε Πνιηηηζκψλ;, 2011). Μηα 

δηαιεθηηθή, ηεο νπνίαο ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη 

δηεξεπλεζνχλ δηεμνδηθά, αθνχ νδήγεζε ζε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, φπνπ θπξηαξρεί έλα πνιεκηθφ ζθεληθφ, νη ππεξζερηαξηθέο δηψμεηο θαη 

πξάμεηο σκήο βίαο, κε ζπλαθφινπζε πξνέθηαζε ηελ πξφθιεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο 

πξνο ηνλ επξσπατθφ ρψξν (Wright et al, The Jihadi Threat.ISIS Al Qaeda and Beyond, 

2017:11-12). Ζ Δπξψπε ηίζεηαη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή αληηκέησπε κε ηελ 

«πξφθιεζε» ηεο έληαμεο ησλ κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ, ε νπνία ζπλαληά ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο ζηνρνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ, απφ πιεπξάο ISIS θαη άιισλ 
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πνιηηηθψλ δπλάκεσλ κε ζθνπφ ηελ πφισζε ζην εζσηεξηθφ ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ 

(McFate et al, ISIS Forecast: Ramadan, 2016:15).      

Δθηφο απηνχ, νη πνιηηηθέο έληαμεο, πνπ πηνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο, 

θηλνχληαη είηε ζε έλα πλεχκα νηθνλνκηθνχ σθειηκηζκνχ, ηδηαίηεξα ζηελ βνξεηνδπηηθή 

Δπξψπε, είηε ζηηο αληίζεηεο πξαθηηθέο, ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο κημνθνβίαο, ζέζεηο πνπ ζα 

αλαδεηρζνχλ θαη ηεθκεξησζνχλ ζην ηειεπηαίν κέξνο. Χζηφζν, ε έληαμε ησλ κνπζνπικάλσλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε, δελ απνηειεί έλα απιφ θαηλφκελν κεηαλαζηεπηηθήο έληαμεο, αιιά 

εληάζζεηαη ζε κηα γεληθφηεξε θαη πην ζχλζεηε πξνβιεκαηηθή, πνπ ζεσξεί αλαγθαία ηελ 

αλαδφκεζε ησλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ θαη ηε δηακφξθσζε κηαο δεκνθξαηηθήο, αξκνληθήο 

ζπλχπαξμεο (Berding et all., Die kompakte Stadt der Zukunft, 2017:142). Δηδηθφηεξα, ε 

πξνζθφιιεζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζηελ ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ, κε ηελ ιατθή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

σο ελφηεηα πίζηεσο θαη αλαιφγνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παγίσζε 

ηζρπξψλ, ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ, ζε φιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο δσήο 

(Γθξάκζη, Ηζηνξηθφο Τιηζκφο. Σεηξάδηα ηεο Φπιαθήο 1., 1973:23), νη νπνίεο έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ζεζπηζκέλεο αμίεο ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο, δεκηνπξγψληαο ζπλαθφινπζεο 

αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη γεγελείο κέζα απφ ηελ απαίηεζε γηα 

αθνκνίσζε ή ηηο πξαθηηθέο απνθιεηζκνχ ζπκβάιινπλ ζην ράζκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

Μέζα ζην γεληθφηεξν θιίκα θνηλσληθήο αβεβαηφηεηαο, ζεσξνχκε φηη ε παηδεία, λννχκελε σο 

δηαδηθαζία ζηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην «αγαζφ» θαη απφ ηελ άγλνηα ζηελ γλψζε, φπσο 

δηδάζθεη ε πιαησληθή ζεσξία, είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη ην δσηηθφ εθείλν κέζν, πνπ ζα 

δηακνξθψζεη απηφλνκνπο, ελζπλείδεηνπο πνιίηεο θαη ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζε κηα 

νκαιή θαη νπζηψδε έληαμε (θνπηεξφπνπινο, Πιάησλ Πνιηηεία, 2013:513).    

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απηψλ είλαη ην λα εθιάβνπκε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε (πξφθιεζε-

έληαμε) σο έλα ζπκβάλ «κνλαδηθήο θχζεσο», ψζηε λα νδεγεζνχκε δηά ηεο δηεξεχλεζεο θαη 

ζχλζεζεο ζε εθείλεο ηηο αιήζεηεο ηεο επνρήο καο, πνπ ζα σθειήζνπλ ηελ γεληθφηεξε 

«αλαζπζηξνθή» ηεο θηινζνθηθήο θαη θνηλσληθήο θαηεχζπλζεο θαη ηελ δηακφξθσζε κηαο 

αλάινγεο εζηθήο (Badiu, Ζζηθή. Γνθίκην γηα ηε πλείδεζε ηνπ Καθνχ, 1998:50-53). 

Αλακθίβνια, αλ ζέινπκε λα εξγαζηνχκε πξνο κηα θαηεχζπλζε θνηλσληθήο ηζφηεηαο, 

απνδνρήο θαη ζεβαζκνχ, ακθίδξνκνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ θαη 

ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, νθείινπκε λα απνκπζνπνηήζνπκε ηελ ηδέα ηεο «πνιηηηζκηθήο 

ζχγθξνπζεο», κε βάζε ηελ νπνία ν δπηηθφο πνιηηηζκφο ηεο δεκνθξαηίαο βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε ηελ βίαηε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ. Δίλαη δηθαίσκα θαη ζπλάκα θαζήθνλ λα 

αλαδεηήζνπκε ηελ «αιήζεηα», λα αλαθαιχςνπκε ηα «κνλαδηθά» ζπκβάληα ηεο επνρήο καο 

θαη λα αιιάμνπκε ηελ θνηλσλία. 
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Ο
 ΜΔΡΟ: ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

1.1. Πνιηηηζκόο θαη θνηλσλία         

Ζ ηζηνξία ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ 

«πνιηηηζκψλ». Πνιηηηζκνί πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη άθκαζαλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Οη απφςεηο 

ησλ κειεηεηψλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο πνηθίινπλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ δηάθξηζε νκάδσλ κε φκνηα 

θνπιηνχξα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πνιηηηζκνχο (Υάληηγθηνλ, χγθξνπζε ησλ Πνιηηηζκψλ 

θαη ν Αλαζρεκαηηζκφο ηεο Παγθφζκηαο Σάμεο, 1999:47). Ο Μπξσληέι αλαγλσξίδεη ελληά 

πνιηηηζκνχο, ζέζε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ν Μπάγθκππ, αλ θαη αθήλεη έλα πεξηζψξην 

δηάθξηζεο ζε έληεθα. Αληίζεηα, ν Σνχλκπε δηαθξίλεη 23 πνιηηηζκνχο, ελψ νη Κνπίγθιη, 

πέλγθιεξ θαη Κξφκπεξ αλαγλσξίδνπλ 8 έσο 15 πνιηηηζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ, ε κειέηε θαη 

αλαγλψξηζε πνιηηηζκηθψλ ζπλερεηψλ ψζεζε ηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

ζηελ εθηελέζηεξε ελαζρφιεζε θαη ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «πνιηηηζκφο». Ζ 

ζηξνθή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζηελ κειέηε ησλ «πνιηηηζκψλ» γέλλεζε δπν ηζρπξά 

δηαλνεηηθά θηλήκαηα, πνπ μεπξφβαιαλ ηνλ 20
ν
 αηψλα: ηηο ζπγθξηηηθέο πνιηηηζκηθέο κειέηεο 

θαη ηελ αλάιπζε ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ. Παξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, ην 1993 

ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα γηα ζπλεξγαζία ησλ δπν ζρνιψλ ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ηνπ ISCSC, 

έπεηηα απφ πξφζθιεζε ησλ κειεηεηψλ ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ κε ζηφρν ηε ζχγθιηζε 

απφςεσλ (Sanderson, Civilization and World-Systems, 1995). Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο 

ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο δηαθνξεηηθψλ δηαλνεηηθψλ θηλεκάησλ θαη κειεηεηψλ απνηεινχλ νη 

δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγηθέο επηινγέο σο πξνο ηελ κειέηε ησλ πνιηηηζκψλ. Ζ 

θχζε θαη εμέιημε ησλ πνιηηηζκψλ είλαη αληίζηνηρα ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσλία θαη 

ηελ εμέιημε ηεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Ο Σνχλκπε, γλσζηφο ηζηνξηθφο κειεηεηήο ησλ «πνιηηηζκψλ», απνθεχγνληαο ηελ ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ γηα ηα κεγάια απηά θνηλσληθά ζπζηήκαηα, ηα ραξαθηεξίδεη σο 

κεγάιεο θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο κνηξάδνληαη θνηλά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(cultural characteristics) ζηνλ θηινζνθηθφ, ζξεζθεπηηθφ, γισζζηθφ θαη θαιιηηερληθφ ηνκέα 

(Sanderson, 1995:15). Ο νξφθηλ ζεσξεί σο βαζηθά ζηνηρεία δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ ή αιιηψο πνιηηηζκηθψλ ππέξ-ζπζηεκάησλ (cultural super-systems), φπσο πξνηηκά 

λα ηα απνθαιεί, ηηο θεληξηθέο, νξγαλσηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά θαη 

απνηεινχλ πξντφληα αλζξψπηλεο δηαλνεηηθήο σξηκφηεηαο (φ.π.:18). Δπηβεβαηψλνληαο ηελ 

ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ, πνπ απνθαινχκε «πνιηηηζκνχο», ν 
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Μπξσληέι ππνζηεξίδεη φηη ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα λνεζεί ρσξηζηά απφ ηνλ πνιηηηζκφ, θαη 

αληηζηξφθσο ν πνιηηηζκφο απφ ηελ θνηλσλία, θαζψο νη δπν απηέο έλλνηεο αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ ίδηα πξαγκαηηθφηεηα (Braudel, Γξακκαηηθή ησλ Πνιηηηζκψλ, 2002:68).  

Ο Βάιιεξζηαηλ, γλσζηφο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο θαη αλαιπηήο ησλ παγθφζκησλ 

ζπζηεκάησλ, ππνζηεξίδεη φηη ν πνιηηηζκφο απνηειεί ηελ κφλε παξαδεηγκαηηθή έλλνηα 

πξαγκνπνίεζεο (reification), κέζα απφ ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο ζε 

βάζνο ρξφλνπ θαη ζε κεγάιε θιίκαθα (Wallerstein, Hold the Tiller Firm: On Method and the 

Unit of Analysis, 1994:80). Ο φξνο «πξαγκνπνίεζε» (Verdinglichung), ηδηαίηεξα δεκνθηιήο 

ζηελ καξμηζηηθή ζεσξία, αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Λνχθαηο θαη αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία, 

θαηά ηελ νπνία ηα πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο δηακνξθψλνληαη κέζα ζε έλαλ 

αληηθεηκεληθφ, αιιειεπηδξαζηηθφ θφζκν πξαγκάησλ, έλα ζχζηεκα μέλν θαη αλεμάξηεην απφ 

ηνπο αλζξψπνπο, ην νπνίν επηβάιιεηαη ζε απηνχο κε ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο ( Σδηψθα-

Δπαγγέινπ, Πξαγκνπνίεζε, 1988:60). 

Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο νξηνζέηεζεο ησλ θνηλσληθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ, 

πνπ ηείλνπκε λα νλνκάδνπκε «πνιηηηζκνχο» θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ θνηλσλία, ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα νδεγήζεθε ζε νξηζκέλα θνηλά, βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, πνπ 

επλφεζαλ ηελ κειέηε θαη αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ.    
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1.2. Μεηάβαζε από ηνλ πνιηηηζκό ζηνπο «πνιηηηζκνύο»    

Μειεηψληαο ηελ ελλνηνινγηθή δηαδξνκή ηνπ «πνιηηηζκνχ», κπνξεί λα εηπσζεί φηη 

απνηειεί, θαηά γεληθή νκνινγία, «πλεπκαηηθφ παηδί» ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο θαη ηεο λεσηεξηθήο αληίιεςεο. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ πνιηηηζκνχ θαη αζηηθήο 

ηάμεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηελ ιεμηινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ 

«πνιηηηζκφο» (civilization). Απνηειεί έλαλ πξφζθαην λενινγηζκφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα κε 

πξνέιεπζε γαιιηθή, πνπ εκθαλίζηεθε αζφξπβα, πξνεξρφκελνο απφ ην ξήκα “civiliser”, ξήκα 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ην επίζεην “civil”, ην νπνίν ππνδειψλεη ην γλψξηζκα «αζηηθφο» 

(Braudel, 2002:51). Αλ θαη ν Βνιηαίξνο ππήξμε ν πξψηνο πνπ ζπλέιαβε ηελ έλλνηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ κε ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ζην έξγν ηνπ “Essai sur les maurs et sur l‟esprit des 

nations,1756”, εληνχηνηο ε πξψηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ φξνπ ζε έληππε έθδνζε απαληά 

ζηνλ Μηξακπψ ηνλ 18
ν
 αηψλα. Αλακθίβνια, ε «επαλάζηαζε» ηνπ θηινζνθηθνχ θηλήκαηνο 

ζηελ Γαιιία, πνπ επεξέαζε πλεπκαηηθά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, γέλλεζε ηνλ πνιηηηζκφ σο 

φξν. 

Αξρηθά ινηπφλ, ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Γάιινπο ζηνραζηέο  σο 

αληίζεηε ηεο βαξβαξφηεηαο. Χο πνιηηηζκέλε ζεσξήζεθε ε θνηλσλία ηεο εγγξάκκαηεο  

αζηηθήο  ηάμεο. To 19
ν
 αηψλα ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκέλνπ φληνο απέθηεζε λέν πεξηερφκελν κε 

ηελ γλσζηηθή αλχςσζε θαη ην πςειφ γλσζηαθφ ππφβαζξν λα απνηεινχλ ζηνηρεία δηάθξηζεο 

πνιηηηζκέλσλ-απνιίηηζησλ (Καξαθχιιεο, Πνιηηηζκφο θαη Παηδεία, 1997:58). Έηζη, ν 

επηζηεκνληζκφο θαη ν αλζξσπηζκφο πνπ αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ, απνηέιεζαλ 

βάζεηο γηα ηελ εμέγεξζε έλαληη ηεο θπξίαξρεο ζενθξαηηθήο αληίιεςεο θαη ζηφρεπζαλ ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο πνιηηηζκνχ κε νηθνπκεληθέο αμίεο, φπσο ε ηζφηεηα, θαη ν νπνίνο ζα 

βαζίδνληαλ ζηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ αηφκσλ (Wallerstein, χγθξνπζε πνιηηηζκψλ;, 

2011:30). Χζηφζν, επξφθεηην γηα κηα ηππηθή ηζφηεηα, πνπ νξηδφηαλ κε βάζε κηα ηππηθή 

νξζνινγηθφηεηα, θαη ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απέθιεηε ηα κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, πξψηκα έξγα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, επηθαινχκελα ηηο εγθφζκηεο 

νξζνινγηθέο αμίεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ελείραλ ην ζηνηρείν ηεο θπιεηηθήο δηάθξηζεο θαη 

απνθιεηζκνχ. Δηδηθφηεξα, έξγα ησλ Καλη θαη Λνθ, ηα νπνία πκλνχζαλ ηελ ειεπζεξία ηεο 

δηαλφεζεο κε βάζε ηνλ νξζνινγηζκφ, εκπεξηείραλ έληνλα ην ζηνηρείν ηεο θπιεηηθήο 

δηάθξηζεο (Simon, The Blackwell Guide to Social and Political Philosophy, 2002:281-282).  

χληνκα σζηφζν, ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ έπαςε λα πεξηνξίδεηαη γχξσ απφ ηελ 

κειέηε, ηνπ πνιηηηζκνχ σο ηδέα πνπ ππνδήισλε αλψηεξεο αμίεο, αιιά άξρηζε λα γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηνπο «πνιηηηζκνχο». πσο καο παξαζέηεη θαη ν Μπξσληέι: «Γχξσ ζην 1819 ν φξνο 
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civilization, πνπ είρε σο ηφηε κφλν εληθφ αξηζκφ απνθηά θαη πιεζπληηθφ». Έηζη, αξρίδεη λα 

ζβήλεη πιένλ ε ηδέα ηνπ πνιηηηζκνχ σο ηδαληθνχ πνπ απνηειεί ζηνηρείν κηαο θνηλσληθήο ειίη, 

θαη λα απνθηά κηα λέα ζεκαζία, ε νπνία δειψλεη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

παξνπζηάδεη ε ζπιινγηθή δσή κηα νκάδαο ή κηαο επνρήο (Braudel, 2002:56). 

Καηά ηνλ Βάιιεξζηαηλ, ν φξνο «πνιηηηζκνί», πιεζπληηθνχ αξηζκνχ, απνδίδεηαη ζήκεξα 

αλαδξνκηθά ζηηο θνζκνθξαηνξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη θπξηαξρνχζαλ ζην παγθφζκην 

ζχζηεκα έσο ηνλ 15
ν
 αηψλα. Σα αίηηα ηεο απφδνζεο ηνπ φξνπ απηνχ ζηηο θνζκνθξαηνξίεο, 

νθείινληαη ζηελ ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε ηεο εθάζηνηε θνζκνθξαηνξίαο κέζσ ηεο ζχλδεζεο 

ηεο κε κηα πξνεγνχκελε, γεγνλφο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλερεηψλ, ηηο νπνίεο νη ζχγρξνλνη κειεηεηέο αληηκεησπίδνπλ σο δηαθξηηά γλσξίζκαηα 

ζπγθεθξηκέλσλ (νλνκαζηηθά) πνιηηηζκψλ. (Wallerstein, 2011:58)             
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1.3. Πνιηηηζκόο θαη θνπιηνύξα        

εκαληηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο επηζηήκεο απνηέιεζε εθηφο ησλ άιισλ, ε 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηηζκνχ  θαη θνπιηνχξαο. Ηζηνξηθά, ε ιέμε 

θνπιηνχξα ρξνλνινγείηαη απφ ηελ ξσκατθή επνρή, κε ηνλ Κηθέξσλα πξψην λα ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ φξν αλαθέξνληαο: “Cultura animi philosofia est” (Braudel, 2002:54). O φξνο θνπιηνχξα, 

πξνεξρφκελνο απφ ηε ιέμε “cultus” (ιαηξεία), απνηέιεζε έλαλ πνιχζεκν φξν, ν νπνίνο  

απνδηδφηαλ ζηελ πξνζπάζεηα θαη ην απνηέιεζκα ηνπ αλζξψπηλνπ έξγνπ, κε επαθφινπζν ηελ 

νληνινγηθή εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ (Καξαθχιιεο, 1997:57). χληνκα, ε λέα έλλνηα 

επεθηάζεθε θαη έγηλε δεκνθηιήο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Παξά ηαχηα, πνιηηηζκφο θαη 

θνπιηνχξα σο φξνη ρξεζηκνπνηνχληαλ αδηαθξίησο έσο ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηψλα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν Υέγθει, ν νπνίνο ην 1830 ζην παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο δπν απηέο έλλνηεο ρσξίο λα ηηο δηαθξίλεη (Braudel, 2002:54). Ζ δηάθξηζε 

απηή θαηέζηε ηειηθά εθηθηή, φηαλ ηέζεθαλ νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηελ θξηηηθή ζηελ εμέιημε 

ηνπ πνιηηηζκνχ (Πνξηειάλνο, Γηαπνιηηηζκηθή θαη Γηαζεκαηηθή Γηδαθηηθή, 2010a:119). 

Οη ηξεηο ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηάθξηζε απηή είλαη: α) ε ζχλδεζε  

πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο κε ηελ χιε θαη ην πλεχκα αληίζηνηρα, β) ε πλεπκαηηθή αλχςσζε 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θνπιηνχξα ζε αληίζεζε κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη γ) ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξνεγκέλσλ θνηλσληψλ απφ ηηο πξσηφγνλεο θνπιηνχξεο. Ζ εξκελεία ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηνλ 

Μάξμ ζπλαξηήζεθε άκεζα απφ ην ηζηνξηθφ κφξθσκα ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο, πξντφληνο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Καηά ηνλ Μάξμ, νη πιηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ 

ηελ βάζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αληίζεηα κε πλεπκαηηθέο αμίεο, φπσο ν ηξφπνο 

ζθέςεο, νη αληηιήςεηο, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ε ζξεζθεία, ε θηινζνθία, πνπ απνηεινχλ ην 

επνηθνδφκεκα ηνπ πνιηηηζκνχ (φ.π.:127). ην γεληθφηεξν πλεχκα ηεο Weltanschaung, ε 

Γεξκαληθή ζεσξεηηθή ζρνιή ηνπ 19
νπ

 αηψλα, έπεηηα απφ κηα πεξίνδν αληηπαξαζέζεσλ θαη 

δηζηαγκψλ, δηαθξίλεη ηηο έλλνηεο πνιηηηζκφο θαη θνπιηνχξα. Ζ λέα ζεσξία, επεξεαδφκελε απφ 

ηελ καξμηζηηθή ζεσξία, δηαθξίλεη ηνλ πνιηηηζκφ “Zivilisation”, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα 

ηερλνινγηθά θαη πάζεο θχζεσο πιηθά επηηεχγκαηα, απφ ηελ θνπιηνχξα (Kultur), ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε πςειέο δηαλνεηηθέο, εζηθέο, ηδενινγηθέο θαη θαιιηηερληθέο αμίεο (Υάληηγθηνλ 

, 1999:43). Αλάινγε άπνςε ζπκκεξίδεηαη θαη ν Ρψζνο ζηνραζηήο Μπεξληηάεθ, ν νπνίνο 

δηαθξίλνληαο ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηελ θνπιηνχξα, ζεσξεί ηνλ πξψην αληηνληνινγηθφ, αθνχ 

απνηειεί ηνλ ζξίακβν ηεο ηερληθήο πάλσ ζην πλεχκα (Πνξηειάλνο, 2010a:128). 
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Ζ ππνβάζκηζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ εθ κέξνπο ηεο γεξκαληθήο ζεσξεηηθήο ζρνιήο 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ (civilization) ζηελ Γαιιία θαη ηελ Αγγιία, φπνπ 

ππνδήισλε αλψηεξεο πλεπκαηηθέο ζπιινγηθέο αμίεο. Αληηζέησο, ν φξνο “culture” εμέθξαδε 

ηελ «θάζε πξνζσπηθή κνξθή ηεο πλεπκαηηθήο δσήο», ζχκθσλα κε ηνλ Αλξί Μαξνχ (Braudel, 

2002:55). ην πιαίζην απηφ, ν Διίαο ππνζηεξίδεη φηη ν πνιηηηζκφο ζε Γαιιία θαη Αγγιία 

ππνδειψλεη κηα γεληθή, πιηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε, ζε αληίζεζε κε ηνλ γεξκαληθφ φξν 

Kultur, ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε πλεπκαηηθέο, θαιιηηερληθέο, 

ζξεζθεπηηθέο αμίεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα πιηθά επηηεχγκαηα, ηνλ 

πνιηηηζκφ (Elias, Ζ Γηαδηθαζία ηνπ Πνιηηηζκνχ, 1996:26). εκαληηθή, φζνλ αθνξά ηελ 

«ελλνηνινγηθή» αλσηεξφηεηα ηεο θνπιηνχξαο έλαληη ηνπ πνιηηηζκνχ, είλαη ε άπνςε ηνπ 

Βξεηαλνχ ζεσξεηηθνχ Ήγθιεηνλ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε ππνβάζκηζε ηνπ πνιηηηζκνχ, 

θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, νθείιεηαη ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο δηαζέζεηο ηνπ θπξίαξρνπ 

πνιηηηζκνχ. Έηζη, ζεσξήζεθε αλαγθαία ε εχξεζε ελφο άιινπ φξνπ, πνπ ζα ππνδήισλε ηελ 

εμηδαληθεπκέλε κνξθή θνηλσληθήο δσήο θαη ζα ηελ δηέθξηλε απφ ηελ ππάξρνπζα 

(Πνξηειάλνο, 2010a:118).          

Δθηφο απφ ηελ γεξκαληθή θηινζνθηθή παξάδνζε, ηδηαίηεξε ζεσξείηαη ε δηάθξηζε 

πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο απφ ηελ επηζηήκε ηεο αλζξσπνινγίαο ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν. 

Με πξσηεξγάηε ηνλ Taylor E. (Primitive Culture), νη Άγγινη αλζξσπνιφγνη δεκηνχξγεζαλ 

κηα λέα ελλνηνινγηθή ππφζηαζε ηεο θνπιηνχξαο, ηελ νπνία σο φξν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηηο 

πξσηφγνλεο θνηλσλίεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ πξνεγκέλσλ θνηλσληψλ, νη 

νπνίνη αλαθέξνληαλ ππφ ηνλ φξν “civilization” (Braudel, 2002:55). πσο ππνζηεξίδεη θαη ν 

Καξαθχιιεο (1997:57), ε ηζηνξηθφηεηα ηεο ιέμεο “culture” έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

Taylor λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα αλαθεξζεί ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ρξνλνινγείηαη απφ ηελ αθεηεξία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαηά 

ζπλέπεηα φιν ην πλεπκαηηθφ θαη πιηθφ έξγν ηνπ αλζξψπνπ.  

Παξά ηελ δηακφξθσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη φξνη 

θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά αδηαθξίησο απφ ηηο θνηλσληθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο σο έλλνηεο ηαπηφζεκεο ή ηνπιάρηζηνλ αξθεηά φκνηεο κεηαμχ ηνπο. 

Πνιηηηζκφο θαη θνπιηνχξα αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν δσήο κηαο νκάδαο θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ αμίεο, θαλφλεο, ζεζκνχο θαη ηξφπνπο ζθέςεο, πνπ κεηαθέξνληαη απφ 

γεληά ζε γεληά ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία, ε νπνία ηνπο πξνζδίδεη κεγάιε ζεκαζία 

(Υαληηγθηνλ, 1999:43). Καηά ηνλ Πνξηειάλν, αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, σο ηαπηφζεκεο έλλνηεο, ε θνπιηνχξα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ην 
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ηνπηθηζηηθφ ζηνηρείν, βηψλεηαη πεξηζζφηεξν κε ην αίζζεκα θαη επνκέλσο παξακέλεη θιεηζηή 

ζηελ θξηηηθή ηνπ νξζνινγηζκνχ  (2010a:118).      

ε απηφ ην ζχγγξακκα ζα γίλεη σο επί ην πιείζηνλ ρξήζε ηνπ δεχγνπο πνιηηηζκφο-

θνπιηνχξα, κε ηξφπν φκνην κε απηφλ ηεο γαιιηθήο παξάδνζεο. Ο φξνο θνπιηνχξα κε ηελ 

έλλνηα κηα ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηαο ελφο ιανχ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, πνπ 

ελζαξθψλεηαη ηνπηθά θαη ηζηνξηθά κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε, ηελ ζξεζθεία, ηελ 

γιψζζα, ηελ θηινζνθία, ηελ ηέρλε θαη απνηππψλεηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, 

αμηψλ, εζίκσλ θαη πξαθηηθψλ (φ.π.:120). Ο φξνο πνιηηηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο επξχηεξε 

έλλνηα, πεξηιακβάλνληαο ζπιινγηθφηεξεο αμίεο θαη αλαθεξφκελνο ζπρλά ζε επξχηεξα 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ, θαηά ηνλ Υάληηγθηνλ, ηελ αλψηεξε πνιηηηζηηθή 

νκαδνπνίεζε θαη ην πςειφηεξν επίπεδν πνιηηηζηηθήο ηαχηηζεο ησλ αλζξψπσλ (1999:45). 
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1.4. Οη πνιηηηζκνί σο ζπλέρεηεο ζηνλ ρξόλν       

Ζ ζηξνθή ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πξνο ηελ κειέηε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ είρε σο ζπλέπεηα λα αλαπηπρζνχλ ζεσξίεο, νη νπνίεο 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ζπλέρεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηνλ ρξφλν θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία 

πνπ απηά δηαγξάθνπλ. Οη «πνιηηηζκνί», αλ θαη ζλεηνί, έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο, θαζψο 

επηδεηθλχνπλ κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα γηα εμέιημε (φ.π.:46). Πάλησο, ν 

φξνο «πνιηηηζκνί» ηείλεη λα δνζεί ζε εθείλεο ηηο «ζπλέρεηεο», πνπ δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ 

ηελ δηαδερφκελε ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε θαη ζχλδεζε ησλ θνζκνθξαηνξηψλ κε 

πξνεγνχκελεο κνξθέο (Wallerstein, 2011:58). Μειεηψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ν Σνχλκπε πξνρσξάεη ζε κηα δηάθξηζε κεηαμχ πξσηφγνλσλ 

θνηλσληψλ θαη «πνιηηηζκψλ», ε νπνία νθείιεηαη ζηελ δπλακηθή εμέιημε ησλ «πνιηηηζκψλ» 

έλαληη ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ ( Sanderson, 1995:15). Ζ δηάθξηζε 

απηή γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ θαη ζπλαθφινπζα ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζπζηεκάησλ κέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Χο κέζα πξψηκεο ηερλνινγίαο 

ινγίδνληαη ηα εξγαιεία, αθνχ κέζσ απηψλ ν άλζξσπνο θαηφξζσζε λα δακάζεη ηελ θχζε. 

πλδένληαο ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ «πνιηηηζκψλ» κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ν Νηι 

Πφζηκαλ δηαθξίλεη ηξία είδε πνιηηηζκψλ: εξγαιεηαθνχο, ηερλνθξαηηθνχο θαη ηερλνπψιηα 

(Σερλνπψιην, 1999:35).  

Ζ εμέιημε ησλ πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ ζε πνιηηηζκνχο πξαγκαηνπνηείηαη, θαηά ηνλ 

Σνχλκπε, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία challenge and response, πνπ δειψλεη ηελ αληαπφθξηζε 

ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θχζεο θαη άιισλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ή 

νκάδσλ. Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ (response) ζέηεη ηα ζεκέιηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμή ηνπ (Braudel, 2002:62. Sanderson, 1995:16). ηελ 

ζπλέρεηα, αθνχ έρεη παξέιζεη επηηπρψο ε δηαδηθαζία ησλ εμσηεξηθψλ πξνθιήζεσλ, ε 

βαξχηεηα κεηαηνπίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, ε λέα θάζε challenge and 

response ζπληειείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ εγράξαμε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εμειηθηηθήο πνξείαο (selfdirection) [Sanderson, 1995:16-17]. Γηα απηή 

απαηηείηαη κηα δηαλνεηηθή δηεξγαζία κε ην γλψξηζκα ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο 

(selfdetermination) [φ.π.:16-17]. Ζ κειέηε θαη αλαγλψξηζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ 

«πνιηηηζκψλ» κέζα απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη δηαλνεηηθή δηαδηθαζία, 

δηαθαίλεηαη ήδε απφ ηελ πξνζσθξαηηθή επνρή, κε ηνλ Αλαμαγφξα λα αλαδεηθλχεη ηελ 

ζεκαζία ησλ ρεξηψλ σο αλζξψπηλνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαλνεηηθφηεηαο θαη εθεπξεηηθφηεηαο, θαη ζπλνιηθά ζηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ (Βετθφο, Οη 

πξνζσθξαηηθνί, 1995:202). 
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Ζ ζπλερήο εμέιημε ησλ «πνιηηηζκψλ», θαζψο θαη ε ζπλέρεηα ηνπο κέζα ζηνλ ρξφλν, 

νδήγεζε ζε κηα αληίιεςε ζπλερνχο θπθιηθήο πνξείαο απηψλ, γέλεζεο θαη θζνξάο, ζηα 

πξφηππα ηεο θνζκνγνλίαο ηνπ Αλαμίκαλδξνπ, φπνπ ν ζάλαηνο ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

εμάληιεζε ησλ δπλαηψλ ηξφπσλ χπαξμεο (ν.π:46). Ο Σνχλκπε πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη κηα 

ζεσξία πεξί θπθιηθήο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ πνιηηηζκψλ κέζα απφ ηελ δηάθξηζε ζηαδίσλ 

κεηαμχ γέλλεζεο θαη θζνξάο. ε πξψην ζηάδην αλαγλσξίδεη ηελ γέλλεζε-αλάπηπμε ησλ 

πνιηηηζκψλ, ελψ ζην επφκελν ηελ θνξχθσζε ηεο εμέιημεο (peak), ηελ νπνία δηαδέρεηαη ε 

παξαθκή (breakdown) θαη ζηελ ζπλέρεηα ε θαηάξξεπζε (Sanderson, 1995:17). Δκβαζχλνληαο 

ζηελ ζθέςε ηνπ Σνχλκπε, ν Κνπίγθιπ  δηαθξίλεη εθηά, ζπλνιηθά, ζηάδηα ζε απηήλ ηελ 

θπθιηθή πνξεία ησλ πνιηηηζκψλ: 1) αλάκεημε, 2) θπνθνξία, 3) επέθηαζε, 4) επνρή ηεο 

ζχγθξνπζεο, 5) νηθνπκεληθή απηνθξαηνξία, 6) παξαθκή θαη 7) εηζβνιή (Quigley ,Tragedy 

and Hope, 1966). Ζ πεξίνδνο ηεο επέθηαζεο (Age of Expansion), θαηά ηελ νπνία 

αλαπηχζζεηαη δπλακηθά έλαο πνιηηηζκφο νθείιεηαη θπξίσο ζε ηέζζεξεηο αηηίεο: δεκνγξαθηθή 

άλνδνο, γεσγξαθηθή επέθηαζε, παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γλσζηηθφ επίπεδν (ν.π:14). Ζ 

ζέζε απηή έρεη γεξά ζεκέιηα, αθνχ κειεηψληαο ηνλ θπξίαξρν ζεκεξηλφ παγθφζκην ζχζηεκα, 

ην νπνίν απηνπξνζδηνξίδεηαη σο δπηηθφο πνιηηηζκφο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε επέθηαζε ηνπ 

νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζπγθπξίεο, φπσο αλαπηχρζεθαλ ζηελ Γχζε. 

Γεκνγξαθηθά, παξαηεξείηαη ε πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο Δπξψπεο ηνπ 18
νπ

 αηψλα σο 

απνηέιεζκα θαη ηεο πξνφδνπ ζηελ ηαηξηθή θαη ηελ θαξκαθεπηηθή (φ.π.:26). Γεσγξαθηθά, ε 

απνηθηνθξαηηθή θαη ηκπεξηαιηζηηθή ζηξαηεγηθή ελζάξξπλε ηελ παγθφζκηα επέθηαζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, απνηέιεζε νπζηαζηηθά ηελ 

επαλάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη πξνθάιεζε κηα ζπλαθφινπζε ξαγδαία αχμεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Σέινο, ν Γηαθσηηζκφο θαη ε άλνδνο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο 

έλαληη ηεο, έσο ηφηε, επηθξαηνχζαο «κεζαησληθήο» αληίιεςεο νδήγεζε ζηελ αλχςσζε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ θαη γλσζηηθνχ επηπέδνπ.   

Γχζε θαη Καπηηαιηζκφο ζπλδένληαη απφ κηα θνηλή πνξεία αιιειεμάξηεζεο. Μειεηψληαο 

ηνλ «δπηηθφ πνιηηηζκφ», ν Σνχλκπε ηνλ δηαρσξίδεη ακέζσο απφ ηα άιια κεγάια 

θνζκνζπζηήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην παξειζφλ, αθνχ εθείλνο έρεη κεηαζρεκαηηζηεί 

πνιιάθηο, κε απνηέιεζκα αληί λα εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο νηθνπκεληθήο απηνθξαηνξίαο, λα 

επηζηξέθεη μαλά ζηελ  επνρή ηεο επέθηαζεο (Age of Expansion), κέζσ κηα δηαδηθαζίαο 

αλαζρεκαηηζκνχ (reformation) [φ.π.:13].  πλέπεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε εκθάληζε 

δηαθνξεηηθψλ εγεκνληψλ αλά επνρέο, φπσο ε Μ.  Βξεηαλία θαη ε Γαιιία, νη νπνίεο σζηφζν 

δελ θαηφξζσζαλ λα θπξηαξρήζνπλ νηθνπκεληθά. Θεσξεί φηη ε εγεκνλία ησλ ΖΠΑ ζα 
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απνηειέζεη πηζαλφηαηα ηελ νηθνπκεληθή εγεκνλία, πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ «πνιηηηζκνχ» (φ.π.:20).    

Ο «πνιηηηζκφο» πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Γχζε απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα θαη έπεηηα έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο θαη ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο εμαηηίαο ηεο ζχλδεζεο ηεο Γχζεο κε ηελ θαπηηαιηζηηθή παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Γηαθνξεηηθά νλφκαηα έρνπλ απνδνζεί ζηνλ «πνιηηηζκφ» απηφλ πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ κήηξα 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, εμαηηίαο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ Γχζεο, θαπηηαιηζκνχ 

θαη ηερλνινγίαο. Ο Μπξσληέι πξνρσξάεη ζε κηα δηάθξηζε κεηαμχ Γπηηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Πνιηηηζκνχ, φπσο ηνλ ραξαθηεξίδεη, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ Γχζε, σζηφζν απνηειεί 

ζηνηρείν πνπ επηζπκνχλ λα εληάμνπλ πνιινί άιινη πνιηηηζκνί αλά ηελ πθήιην (Braudel, 

2002:58). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα δηάδνζεο θνηλψλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, βαζηζκέλσλ ζηελ βηνκεραληθή ηερλνινγία. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο θαη κνλαδηθνχ νηθνπκεληθνχ πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο θαηά ηνλ Άξνλ Ραηκφλ 

νδεγεί ζην ηέινο ησλ πνιηηηζκψλ θαη εηζάγεη ηελ αλζξσπφηεηα ζε κηα λέα θάζε (φ.π.:58). Ο 

«πνιηηηζκφο» απηφο κε ρσξηθή θαη ρξνληθή κήηξα ηελ Γχζε δνκείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ, έλα εθ «θχζεσο» νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζηαδηαθά θπξηάξρεζε 

παγθνζκίσο απφ ηνλ 15ν αηψλα θαη έπεηηα (Wallerstein, 2011:10). Ζ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, ν εθβηνκεραληζκφο θαη ε δηάδνζε ησλ νηθνπκεληθψλ αμηψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζεκεξηλνχ θαπηηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ, 

φπσο ηνλ ραξαθηεξίδεη θαη ν Βάιιεξζηαηλ (φ.π.:11).      

Με ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο θνηλήο πνξείαο Γχζεο θαη θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ 

νδήγεζε ζηελ ζηαδηαθή κεηακφξθσζε ηνπ δπηηθνχ ζε θαπηηαιηζηηθφ πνιηηηζκφ, ζα γίλεη κηα 

αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ γελλήζεθε σο ηδέα θαη εμειίρζεθε ζηελ Γχζε. 

ηνλ δξφκν πξνο ηελ κεηακφξθσζε ηνπ Γπηηθνχ ζε θαπηηαιηζηηθφ πνιηηηζκφ, ππήξμαλ 

ζεκαληηθέο επνρέο θαη θαίξηα γεγνλφηα πνπ δηακφξθσζαλ θαη θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην 

παγθφζκην ζχζηεκα ππφ ηελ ησξηλή ηνπ κνξθή.      
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 1.5. Γπηηθόο πνιηηηζκόο θαη θαπηηαιηζκόο     

Αλακθίβνια, ζην άθνπζκα ηεο θξάζεο «δπηηθφο πνιηηηζκφο» σο ηδέα έξρεηαη ζην κπαιφ 

καο έλαο πνιηηηζκφο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, κέζα απφ ηνλ 

Γηαθσηηζκφ, ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ηελ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Μεγάια επηηεχγκαηα, 

ηα νπνία άιιαμαλ ηνλ ξνπ ησλ θνηλσληψλ ζπλνιηθά. Ζ αλάπηπμε απηή θαη ε πνξεία πξνο ηελ 

αθκή ζπκπνξεχεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε έλα λέν νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα, εθείλν ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Γπηηθφο πνιηηηζκφο θαη θαπηηαιηζηηθφ νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ζπλδένληαη απφ κηα θνηλή πεξίνδν αλάπηπμεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Ζ πξσηφγλσξε 

απηή αλάπηπμε ηεο Γχζεο, δηαθξηηή απφ ηνλ 12
ν
 αηψλα θαη έπεηηα, αληιεί ηηο ξίδεο ηεο απφ 

έλα γεληθφηεξν πξφηαγκα γηα αηνκηθή θαη θνηλσληθή απηνλνκία, κηα ξήμε κε ηνλ Μεζαίσλα 

(Καζηνξηάδεο, Ο Θξπκκαηηζκέλνο Κφζκνο, 1992: 16). Ζ επέθηαζε, αιιά θαη ε θπξηαξρία 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ σο παγθφζκην ζχζηεκα, φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα, δελ επεηεχρζε 

απιψο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο, αιιά απνηέιεζε έλα κείγκα θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ δηεξγαζηψλ.   

Ο θαπηηαιηζκφο, σο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη δπλακηθά ζηελ 

Δπξψπε ήδε απφ ηνλ 13
ν
 αηψλα, φηαλ θπξηαξρνχζε ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα, πξψηκε κνξθή 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ. ηελ εμέιημε ηνπ θαπηηαιηζκνχ σο ζπζηήκαηνο, δηαθξίλνληαη δπν βαζηθέο 

επνρέο: ηεο επέθηαζεο, απφ ηνλ 13
ν
 αηψλα θαη κεηά, θαη ηεο θπξηαξρίαο ηνπ, απφ ηνλ 18

ν
 

αηψλα θαη έπεηηα. Ζ κεγάιε αλζεθηηθφηεηα θαη δηάξθεηα δσήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Γχζε, εμεγείηαη απφ ηελ επειημία ηνπ λα κεηαζρεκαηίδεηαη, κε ηνλ 

Κνπίγθιη λα δηαθξίλεη ηέζζεξεηο ζρεηηθέο πεξηφδνπο (Quigley, 1966:13). Ζ ηθαλφηεηα 

αλαπξνζαξκνγήο θαη επαλαθαζνξηζκνχ ηεο «δνκήο» ηνπ απνηειεί έλα ηζρπξφ αίηην πνπ 

εμεγεί ηε δηάξθεηα θαη ηζρχ ηνπ ζηνλ θφζκν. Δπνκέλσο, θάζε θνξά πνπ εηζεξρφηαλ ζε θάζε 

δνκηθήο θξίζεο, ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγνχζε ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο 

αλαλέσζεο ηνπ ζπγθαζνξίδνληαο παξάιιεια ηελ πνξεία ηεο Γχζεο. 

Μειεηψληαο ην θαηλφκελν απηφ, ηεο δηαξθνχο αλαπξνζαξκνγήο θαη αλαλέσζεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ζηελ Γχζε, ν Κνπίγθιη (Quigley, 1966) ππνζηήξημε φηη ζε αληίζεζε κε ηελ 

θπζηνινγηθή εμέιημε ησλ «πνιηηηζκψλ», ν δπηηθφο θαηά ηελ επνρή ηεο ζχγθξνπζεο (Age of 

Conflict), αληί λα κεηαβεί ζην ζηάδην ηεο νηθνπκεληθήο απηνθξαηνξίαο (Universal Empire), 

επέζηξεθε ζην ζηάδην ηεο επέθηαζεο (Age of Expansion), αλαλεψλνληαο ζπλερψο ηελ 

θπξηαξρία ηνπ. Χο επξχηεξε θνηλσληθή ζπιινγηθφηεηα, ε Γχζε άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη θαηά 

ηελ πεξίνδν 350-700 κ.Υ., απνηειψληαο επαθφινπζε ζπλέπεηα κηαο πνιηηηζκηθήο κίμεο 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ, ζηνλ ρψξν φπνπ αλαπηχρζεθε ηειεπηαία ν ξσκατθφο «πνιηηηζκφο» 

(φ.π.:17). Ζ θνηλσλία απηή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ άξρηζε λα ινγίδεηαη σο 
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«πνιηηηζκφο» θαηά ηελ πεξίνδν 700-970 κ.Υ., φηαλ μεθίλεζε  κηα δηαδηθαζία επέλδπζεο θαη 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε λέσλ κέζσλ 

παξαγσγήο (φ.π.). Σελ εκθάληζε ηνπ θάλεη έλα πξψηκν ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηάδην, ην 

θενπδαξρηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζηεξηδφηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο, ηελ εμέιημε ηεο 

αγξνηηθήο ηερλνινγίαο θαη ηελ αλαθάιπςε λέσλ κέζσλ παξαγσγήο (φ.π.). Πάλησο, ε 

κεηαζηξνθή ηεο Γχζεο πξνο κηα θάζε αθκήο, ζεκαηνδνηείηαη απφ κηα «δξαζηηθή 

ηερλνινγηθή παξέκβαζε», ηελ αλαθάιπςε ηνπ αλαβνιέα, ν νπνίνο άιιαμε ηελ θχζε ηεο 

θενπδαξρηθήο θνηλσλίαο (Πφζηκαλ, 1999:39).  

Ζ αλάπηπμε ηνπ θενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ πξψηε επέθηαζε (Age of 

Expansion), πνπ γλψξηζε ν δπηηθφο πνιηηηζκφο θαη ε νπνία ρξνλνινγείηαη κεηαμχ 970 θαη 

1270 κ.Υ. (Quigley, 1966:18). ηελ θενπδαξρία πεγή θέξδνπο απνηειεί ε γε, κε ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο λα θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο 

Γηεζλείο ρέζεηο, 2010:88). Ζ επηβνιή ηνπ λένπ θενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ κεηαβνιή ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ ρσξηθνχ, o νπνίνο απφ δνπινπάξνηθνο 

κεηαηξέπεηαη ζε ειεχζεξν θαιιηεξγεηή έλαληη κηα αζήκαληεο εηήζηαο γαηνκηζζίαο, ε νπνία 

ζα έπξεπε λα θαηαβιεζεί ζηνλ πξψελ ηδηνθηήηε (Νη‟ Αβελέι, νπ.αλ. Braudel, 2002:437). 

Χζηφζν, αλ θαη ην λέν είδνο αγξνιεςίαο θάληαδε λα παξέρεη ειεπζεξία ζηνλ θαιιηεξγεηή- 

ρσξηθφ, ελ ηνχηνηο ηα δηθαηψκαηα ηνπ δελ είραλ λνκηθή θαηνρχξσζε, κε ηνλ ηδηνθηήηε- 

άξρνληα λα θαηέρεη ην απφιπην δηθαίσκα πάλσ ζηελ γε, αλαθηψληαο ηελ θαηαπηεζηηθή ηνπ 

ηζρχ, φπνηε εθείλνο ην έθξηλε ζθφπηκν (φ.π.:437). εκαληηθή απφδεημε ηεο ακθηιεγφκελεο 

απηήο ηαθηηθήο απνηεινχλ ηα αγξνηηθά θηλήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε Γαιιία (1358) θαη 

Αγγιία (1381) [φ.π.:438]   

Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο, παξαηεξείηαη ε νινέλα 

απμαλφκελε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δήηεζε πνιπηειψλ αγαζψλ απφ 

απνκαθξπζκέλα κέξε, γεγνλφηα πνπ κεηαηφπηζαλ ην βάξνο ηνπ θεληξηθνχ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηηο απηάξθεηο αγξνηηθέο κνλάδεο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Δίλαη ε 

αθεηεξία ηεο αλάδπζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη κεηάβαζεο πξνο απηφλ. Ο 13
νο

 αηψλαο 

ζεκαηνδνηεί ηελ δπλακηθή εκθάληζε θαη αλάπηπμε ησλ πφιεσλ, ηεο αζηηθήο ηάμεο, θαζψο 

επίζεο θαη ηεο εκθάληζεο ηεο έλλνηαο «ειεπζεξία» σο δηθαίσκα. Ζ απμαλφκελε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κεηαμχ 11
νπ

 θαη 13
νπ

 αηψλα επλφεζε ηδηαίηεξα ηελ αλαγέλλεζε ησλ πφιεσλ, νη 

νπνίεο άθκαζαλ ζπληνκφηεξα απφ ηα θξάηε, κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπο. Έηζη, 

εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο πνιηηείεο, νη νπνίεο απηνδηνηθνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζηα 

πιαίζηα κηαο πφιεο-θξάηνπο. Ζ έληνλε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κεγάιε γεσγξαθηθή 

θιίκαθα, νδήγεζε ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα, φπσο ε Γέλνβα, ε Φισξεληία αιιά θαη ε 
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Βαξθειψλε ζε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (φ.π. 438-441). Δίλαη ε «επνρή» θαηά ηελ 

νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε, ζεκαηνδνηείηαη ε απηφ-ζπγθξφηεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο, 

ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε αλαλέσζε ησλ πφιεσλ, θαζψο επίζεο θαη ε δηεθδίθεζε πνιηηηθήο 

απηνλνκίαο (1992:17), θαηλφκελα πνπ πξνεηνηκάδνπλ νπζηαζηηθά ην έδαθνο γηα κηα 

«επαλάζηαζε» ηεο επνρήο. Ζ αλάδπζε απηή ηεο αζηηθήο ηάμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε 

ήδε δπν ηάμεσλ, θενπδαξρψλ θαη θαιιηεξγεηψλ, ελέηεηλε ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο, θαη θαηά  

ζπλέπεηα ηελ πάιε κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ νκάδσλ. Παξάδεηγκα απνηεινχλ πεξηνρέο 

ηεο Ηηαιίαο, ε Φισξεληία, ην Σζφκπη, φπνπ νη έκπνξνη-επηρεηξεκαηίεο πνπ εθπξνζσπνχζαλ 

ην θεθάιαην ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο popolo grasso, θαη ηα θαηψηεξα ζηξσκαηα, ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη σο popolo minuto, νδεγνχληαη ζε εμεγέξζεηο θα ζπγθξνχζεηο (Braudel, 2002: 

441 ). Ζ πάιε ησλ ηάμεσλ, έλα  δηαρξνληθφ γίγλεζζαη ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ 

ζπλαληάηαη ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ ησληθνχ «πνιηηηζκνχ», (Βετθφο, Οη πξνζσθξαηηθνί, 

1995:33), αξρίδεη θαη κεηαβάιιεη ηηο θνηλσληθέο ηζνξξνπίεο. Ζ αζηηθή ηάμε εληζρχεηαη, φιν 

θαη πεξηζζφηεξν, κέζα απφ κηα δηαξθή ζχγθξνπζε κε ηελ θενπδαξρία, πνπ νδήγεζε ελ ηέιεη 

ζηελ θαηάξξεπζε ηεο δεχηεξεο (Μαξμ-Έλγθειο, Μαληθέζην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, 

1994:16).  

εκαληηθά γεγνλφηα θαη δηακάρεο, φπσο ε Μαχξε Παλψιε, ν εθαηνληαεηήο Πφιεκνο, 

αιιά θαη νη απμαλφκελεο ζπγθξνχζεηο ησλ ηάμεσλ νδήγεζαλ ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηνπ 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηελ εθ λένπ είζνδν ηνπ ζην ζηάδην ηεο επέθηαζεο (Age of 

Expansion). Ζ λέα απηή πεξίνδνο ηεο επέθηαζεο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ κεηαηφπηζε ηεο 

βαξχηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ βηνηερλία, ην εκπφξην θαη παξάιιεια ζηελ 

άλνδν ηνπ εκπνξηθνχ θαπηηαιηζκνχ (commercial capitalism). [Quigley,1966:18 ]  

Σα ελία πιένλ πεξλάλε ζηα ρέξηα ησλ έκπνξσλ-επηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίνη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην θεθάιαην ηνπ εκπνξηθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη είλαη επσκηζκέλνη κε 

πνηθίιεο επζχλεο: απφ ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ έσο ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Παξάιιεια, ε κεηαηξνπή ηνπ ξνινγηνχ απφ ζξεζθεπηηθφ 

επνπηηθφ φξγαλν ζε κεραληθφ (Πφζηκαλ, 1999:39-40), ην νπνίν ζπλεηζέθεξε ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο παξαγσγήο, ζεκαηνδνηεί κηα ζεκαληηθή ηερλνινγηθή αιιαγή, ε νπνία σζεί ζηαδηαθά ηελ 

Δπξψπε πξνο ην βηνκεραληθφ ζηάδην. Ηδηαίηεξε αλάπηπμε παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο, ν νπνίνο απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηηο 

αλάγθεο παξαγσγήο. Καηά απηήλ ηελ πεξίνδν, εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ζπγθέληξσζεο 

κεγάινπ κέξνπο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε έλα θηηξηαθφ νηθνδφκεκα ζηα πιαίζηα ηεο 

παξαγσγήο, ε νπνία ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ επίβιεςε ελφο εξγνδεγνχ (Braudel, 2002:507).  

ην δνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απνδφζεθε, εθ ησλ πζηέξσλ, ε 
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έλλνηα ηεο βηνηερλίαο, ελψ εκθαλίδεηαη δηαθξηηά πιένλ ε εξγαηηθή ηάμε, πνπ ππεξεηεί ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ εκπφξσλ-θαπηηαιηζηψλ.   

Παξά ηελ δηαξθή ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, ηελ έληνλε θηλεηηθφηεηα ζηελ δηεζλή αγνξά 

θαη ηελ επάξθεηα ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ, ν εκπνξηθφο θαπηηαιηζκφο παξέκεηλε πξνζεισκέλνο 

ζε κηα θαηάζηαζε ζπκθεξφλησλ, φπνπ ηα θέξδε ζηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην παξέκελαλ 

δέζκηα ηεο επηβνιήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

αγνξά (Quigley, 1966:18). Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ζηελ αγνξά ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ, δεκηνπξγεί θξίζεηο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πηψρεπζε 

βηνηερληθψλ ή εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηέο, γηα λα επηβηψζνπλ ζπληεξνχλ ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κε πνιχ ρακεινχο κηζζνχο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα εμήο ιφγηα ηνπ 

έπαξρνπ ηεο Πηθαξδίαο (1777): «ζήκεξα νη εξγάηεο ρξεηάδνληαη ηα δηπιάζηα ρξήκαηα γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπο θαη φκσο δελ θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα θέξδηδαλ πξν πεληεθνληαεηίαο, 

ηφηε πνπ ηα ηξφθηκα ήηαλ ζηελ κηζή ηηκή» (Braudel, 2002:508). Απηέο νη θξίζεηο 

αλαπφθεπθηα ελέηεηλαλ ηηο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο ζε έλα εχζξαπζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

πλνιηθφηεξα ε Γχζε εηζέξρεηαη θαηά εθείλν ην δηάζηεκα ζε έλα λέν ζηάδην 

ζπγθξνχζεσλ (Age of Conflicts), ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζπλερείο ηαμηθέο 

ζπγθξνχζεηο, ηελ πνιηηηθή θξίζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ άλνδν ηνπ Ναπνιένληα, αιιά θπξίσο, 

ηελ Βηνκεραληθή (1775) θαη ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (1789). Σα δπν ηειεπηαία γεγνλφηα, 

απνηεινχλ θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ζηελ πνξεία πξνο ηελ νηθνπκεληθή εδξαίσζε 

θαη θπξηαξρία ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο ζηνλ θφζκν. Απνηέιεζαλ επαλαζηάζεηο πνπ 

επηζθξάγηζαλ ηνλ ζξίακβν ηεο αζηηθήο ηάμεο, πξνψζεζαλ ηελ θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ζηελ λεσηεξηθφηεηα θαη  κεηακφξθσζαλ ηελ νηθνλνκία ζε «πνιηηηζκφ».   
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1.6. Οη επαλαζηάζεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο 

Ζ πεξίνδνο κεηαμχ 17
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα ππήξμε ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηνπ θφζκνπ φπσο ηνλ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Με θηλεηήξηνπο κνρινχο ηελ Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε, πνπ επεξεάζηεθε απφ ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, θαη ηελ Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε, πνπ νδήγεζε ηελ θνηλσλία ζε κηα απίζηεπηε ηερλνινγηθή εμέιημε, ηέζεθαλ ηα 

ζεκέιηα γηα ηελ νηθνπκεληθή θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζκνχ σο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ επέθηαζε. Οη δπν απηέο επαλαζηάζεηο, γλσζηέο θαη ππφ ηνλ ζπλεθηηθφ 

φξν «δηηηή» επαλάζηαζε, κε αθεηεξία ηελ Γαιιία θαη Μ. Βξεηαλία, δηαδξακάηηζαλ θνκβηθφ 

ξφιν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (Hobsbawm, 2002:9). Γεληθφηεξα, ε 

«κνληέξλα» απηή πεξίνδνο (1750-1950) νδήγεζε, θαηά ηνλ Καζηνξηάδε, ζηελ «εκπινθή» θαη 

«κφιπλζε» ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο «νξζνινγηθήο θπξηαξρίαο» (1992:18). Ζ αζηηθή ηάμε 

ρξεζηκνπνίεζε ηφζν ηελ χιε φζν θαη ην πλεχκα ζην δξφκν πξνο ηνλ ζξίακβφ ηεο. Ζ 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, κεηέβαιιε εμ νινθιήξνπ, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ηα κέζα 

παξαγσγήο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία,  θαη «άλνημε» ηνλ δξφκν πξνο ηελ παγθφζκηα 

αγνξά θαη ζπλαθφινπζε θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζκνχ (Μάξμ-Έλγθειο, 1994:16), ελψ ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν ν Γηαθσηηζκφο θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, «ξηδνζπαζηηθνπνηεί» ζε 

πλεπκαηηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ην πξφηαγκα ηεο «απηνλνκίαο»  (Καζηνξηάδεο, 

1992:17). Απφ ηελ κηα ε «επαλάζηαζε» ησλ ηδεψλ, απφ ηελ άιιε ε «επαλάζηαζε» ηεο 

ηερλνινγίαο, πνπ ζεκάδεςε ηελ κεηάβαζε ζηελ ηερλνθξαηία (Νηι Πφζηκαλ, 1999:52). 

 Ο φξνο «επαλάζηαζε» ζπλδέεηαη κε πνιιαπιά γεγνλφηα, πξάμεηο θαη θηλήκαηα πνπ 

δηεθδηθνχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επαλαζηαηηθνχ. Χζηφζν, γηα λα λνεζεί έλα ζπκβάλ σο 

επαλάζηαζε, ζα πξέπεη, φπσο δηαηείλεηαη θαη Γάιινο θηιφζνθνο Μπαληηνχ, λα ζεκαηνδνηεί 

ηελ αξρή ελφο «κνλαδηθνχ» γεγνλφηνο, κηαο θελήο θαηαζηάζεσο ζε «φ,ηη ππάξρεη» (Badiu, 

Ζζηθή. Γνθίκην γηα ηε πλείδεζε ηνπ Καθνχ,1998:50). Ζ Γαιιηθή  Δπαλάζηαζε, απνηειεί ην 

ζπκβάλ εθείλν, ηνπ νπνίνπ ε κνλαδηθφηεηα αλαγλσξίζηεθε  απφ κεγάιν κέξνο ζηνραζηψλ 

θαη επηζηεκφλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππήξμαλ θαη εθπξνζψπνη ηεο ζνβηεηηθήο ζρνιήο 

(Braudel, 2002:486). Ο Μπαληηνχ αληηιακβάλεηαη ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, σο ην ζπκβάλ 

εθείλν πνπ κνξθνπνίεζε ηνπο πνιηηηθνχο φξνπο ηεο θηινζνθίαο ζηελ ζχγρξνλε επνρή 

(Badiu, Μαληθέζην γηα ηε Φηινζνθία, 2006:29). Πνηα ε έλλνηα, φκσο, ηεο επαλάζηαζεο θαη 

πψο δεκηνπξγήζεθε; 

Ο ελλνηνινγηθφο νξηζκφο ηεο επαλάζηαζεο ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, απνδίδεηαη ζε κηα 

εηδηθήο κνξθήο, ηζηνξηθή εμέιημε ζε πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ, θαη 

επηζηεκνληθφ – ηερλνινγηθφ επίπεδν. Ζ δπλακηθή απηή αιιαγή είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 
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θξίζεσλ θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκψλ απφ λένπο (Δμάξρνπ, 

Ηζηνξηνγξαθηθέο Απφςεηο γηα ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, 2013:2). Μηα «ζχγρξνλε», «γεληθή», 

κα «ειιηπήο» νξνζέηεζε ηεο επαλαζηάζεσο, ε νπνία ππνηηκά ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ 

ζπκβάληνο, ην νπνίν αλάγεη ζε «εηδηθήο κνξθήο». Ζ κνλαδηθφηεηα απηή δελ είλαη βέβαηα a 

priori ζηνλ ρξφλν, αιιά a priori ζηελ επνρή ηεο, ηελ νπνία «ππξνδνηεί» κηα θξίζε. 

Παηέξαο ηεο ελλνηνινγηθήο ζεψξεζεο ηεο «επαλάζηαζεο» (revolution) ζεσξείηαη ν Καλη, 

ν νπνίνο αζρνιήζεθε ζε φιν ην επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν, κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ φξνπ 

“revolutio”. Ο φξνο απηφο αληιείηαη απφ ηελ Κνπεξλίθεηα παξάδνζε θαη αλαθέξεηαη ζηηο 

πεξηζηξνθέο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ. Θέινληαο λα αλαηξέςεη ηελ ζπλεζηζκέλε, 

γλσζηνινγηθή πξννπηηθή, ε νπνία εμαξηά ηελ γλψζε απφ ηα αληηθείκελα, ν Κάλη 

ρξεζηκνπνίεζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηελ «θνπεξλίθεηα επαλάζηαζε» (αληηζηξνθή ηεο 

ππφζεζεο).  [Hont, Ο Κάλη θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, 1994:82]   

πγθεθξηκέλα, ζηνλ πεξίθεκν  ιφγν ηνπ, ηνλ Πξφινγν ηεο  Β‟ εθδφζεσο ηνπ Κξηηηθνχ 

Λφγνπ, ν Καλη αλαθέξεη ηα εμήο: «Γηα απηφ αο δνθηκάζνπκε κηα θνξά κήπσο έρνπκε ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο κεηαθπζηθήο πεξηζζφηεξε επηηπρία, αλ δερηνχκε ππνζεηηθά φηη ηα 

αληηθείκελα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη πξνο γλψζε καο» (φ.π.:83). Απηή ε «βίαηε» κεηαβνιή ηεο 

παξαδεδνκέλεο κεηαθπζηθήο εθ κέξνπο ηνπ Καλη, είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθ ζεκειίσλ 

αιιαγή ηεο θηινζνθηθήο ζεψξεζεο θαη ηελ  ίδξπζε ηεο θξηηηθήο, ηδεαιηζηηθήο θηινζνθίαο, 

ηεο «θαληηαλήο ζεσξίαο» (φ.π.:82-83). Ο Καλη απνδίδεη ζε απηήλ ηελ εθ ζεκειίσλ αλαηξνπή 

ηεο θηινζνθηθήο ζεψξεζεο, ηνλ φξν «επαλάζηαζε», ην 1787, φξν πνπ ζα απνδψζεη θαη ζηελ 

Γαιιηθή ην 1789, ε νπνία δηαζέηεη φια εθείλα ηα θνηλά γλσξίζκαηα πνπ ηελ θαηαηάζζνπλ 

ζηα είδε ησλ επαλαζηάζεσλ, κε ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηελ θαηλνηνκία ( φ.π.). Ήδε ν Καλη, 

ινηπφλ, εηζάγεη απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα ζηελ θηινζνθία ην ζηνηρείν ηεο «κνλαδηθφηεηαο» ηνπ 

ζπκβάληνο, ηεο «θαηλνηνκίαο», σο απαξαίηεηνπ φξνπ ηεο επαλάζηαζεο.  

Χο γεγνλφο, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα επαλαζηαηηθφ θίλεκα θαηά 

ηελ πεξίνδν 1787-1799, πνπ πξσηνεθδειψζεθε ην 1789, εκεξνκελία πνπ κλεκνλεχεηαη θαη 

σο έηνο έλαξμεο ηεο. Σα αηηήκαηα ησλ επαλαζηαηψλ γηα ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη 

κεηαξξπζκίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ Παιαηνχ Καζεζηψηνο, ηεο αξηζηνθξαηηθήο 

θενπδαξρίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα επξφθεηην γηα κηα πάιε κεηαμχ αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ 

ππνιεηκκάησλ αξηζηνθξαηίαο θαη θενπδαξρίαο, κε ηελ νπνία ε πξψηε επεδίσμε θαη πέηπρε 

ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή «λνκηκνπνίεζε» ηεο κέζα απφ θπξηαξρηθνχο φξνπο. Ζ 

σθειηκηζηηθή νηθεηνπνίεζε νηθνπκεληθψλ αμηψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ πξνέβαιιε ηελ αζηηθή 

ηάμε σο «νξζνινγηθή». Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ Βάιιεξζηαηλ πσο ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ππήξμε 

κηα πνιηηηθή αλαηαξαρή, ζηελ νπνία ην γεληθφηεξν αίηεκα ηνπ λεσηεξηθνχ θφζκνπ γηα 
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«Διεπζεξία, Ηζφηεηα, Αδεξθνζχλε» ππήξμε ακθίζεκν, θαηαδεηθλχεη ηελ ηδηνηέιεηα ηεο 

αζηηθήο ηάμεο (2011:117).   

Σα βαζχηεξα αίηηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλαζηάζεσο, θαηά ηελ καξμηζηηθή παξάδνζε 

αλαδεηνχληαη ζηελ ηαμηθή πάιε. Ζ ζέζε απηή, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ «θιαζζηθή 

ηζηνξηνγξαθηθή παξάδνζε» ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ζέηεη ζην πξνζθήλην ηελ ηαμηθή 

ζχγθξνπζε κεηαμχ Παιαηνχ Καζεζηψηνο θαη αζηηθήο ηάμεο, πνπ νδήγεζε ζηελ επηθξάηεζε 

ηεο δεχηεξεο. „Έσο ηφηε, ε αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε παξά ηελ νηθνλνκηθή ηεο δχλακε, ήηαλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλε πνιηηηθά θαη δελ θαηείρε ζέζεηο εμνπζίαο, γεγνλφο πνπ ηελ δπζαξεζηνχζε 

θαη ηελ νδήγεζε ζηελ εμέγεξζε. Δλψ ηα βαζχηεξα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ Δπαλάζηαζε 

αλαδεηνχληαη ζηελ βάζε, δειαδή ζηηο δηακνξθσκέλεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

εληνχηνηο ζα ιέγακε πσο ην «επνηθνδφκεκα», κέζσ ηεο πνιηηηθήο, ππξνδφηεζε ηελ εμέγεξζε. 

Χο ζπκβάλ, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε απνηέιεζε έλαλ αγψλα ηεο αζηηθήο ηάμεο έλαληη ηεο 

αξηζηνθξαηίαο, πνπ νδήγεζε ζηελ λνκηκνπνίεζε θαη νινθιεξσηηθή θπξηαξρία ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ απέλαληη ζηα ππνιείκκαηα ηνπ θενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο (Hunt, Politics, 

Culture and Class in French Revolution,1984:4).  Απνηέιεζε ην επηζθξάγηζκα ηνπ ηζηνξηθά 

επαλαζηαηηθνχ ξφινπ ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ ζξηάκβνπ ηεο. 

Πξνηάζζνληαο ηελ ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ, σο ηζνπέδσζε ηεο ηεξαξρηθήο θαη ζσκαηηθήο 

θνηλσληθήο δνκήο βαζηζκέλεο ζηελ θαηαγσγή θαη ηα πξνλφκηα (Lefebvre, Ζ Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε, 2003:601), επέδεημε ηζηνξηθά κηα πξννδεπηηθή ζηάζε, ε νπνία νδήγεζε 

ζηαδηαθά ζηελ πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε, ηελ  εγθαζίδξπζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε αμηψλ, 

φπσο ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ. Σελ πξννδεπηηθή απηή ζηάζε ηεο ζηελ εμέιημε ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ αλαγλσξίδεη, εμάιινπ, θαη ν Μάξμ: «Ζ αζηηθή ηάμε έπαημε ζηελ Ηζηνξία έλαλ ξφιν 

εμαηξεηηθά επαλαζηαηηθφ. Παληνχ φπνπ ε αζηηθή ηάμε ήξζε ζηελ εμνπζία, θαηέζηξεςε φιεο 

ηηο θενπδαξρηθέο, παηξηαξρηθέο θαη εηδπιιηαθέο ζρέζεηο.» (1994:16). 

Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, θχζεη αζηηθή ηφζν ζηελ πξνέιεπζε φζν θαη ζην απνηέιεζκα, 

αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπκκάρνπο θαη ζηξαηεγηθή, πνπ σθέιεζαλ ζηελ νπζία θπξίσο 

ηελ αζηηθή ηάμε ( Hunt, 1984:4).  Δάλ αλαηξέμνπκε πίζσ ζηελ επνρή, θαηά ηνλ Sobul, ην 

γαιιηθφ έζλνο δηαθξίλνληαλ ζε πξνλνκηνχρεο θαη κε πξνλνκηνχρεο ηάμεηο, νη νπνίεο ήηαλ 

αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο, ρσξίο πεξηζψξην ζπλελλφεζεο. Ζ αζηηθή ηάμε, κε πξνλνκηνχρα 

θαη πεξηζσξηνπνηεκέλε απφ ηηο ζέζεηο εμνπζίαο θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία  παξά ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο δχλακε, δηεθδίθεζε ηελ πιήξε ειεπζεξία ηεο ζε φια ηα επίπεδα (Δμάξρνπ, 

2013:9). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζπκκάρεζε κε ηελ αγξνηηθή ηάμε, πνπ εθπξνζσπνχζε κεγάιν 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ήηαλ επίζεο δπζαξεζηεκέλε απφ ηελ αξηζηνθξαηία, ε νπνία 

ζπλέρηδε λα θαηέρεη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη δηαηεξνχζε ηνλ έιεγρν έλαληη ησλ 
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θαιιηεξγεηψλ (φ.π.) Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1789 είρε σο απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

πξψηεο γεληάο ηεο αγξνηηθήο ηάμεο απφ ηα θενπδαξρηθά βάξε, θάηη πνπ δελ ίζρπζε γηα ηηο 

επφκελεο γεληέο (Μάξμ-Έλγθειο, Γηαιερηά Έξγα, 1990: 243) . 

Κάλνληαο κηα ζθηαγξάθεζε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ζπλαληάκε ηξεηο ηάμεηο, κηα 

θαηαξξένπζα, κηα έηνηκε λα αλαξξηρεζεί ζηελ εμνπζία θαη κηα αλαδπφκελε. Ο ζξίακβνο ηεο 

αζηηθήο ηάμεο έλαληη ηεο θενπδαξρίαο, νπζηαζηηθά απνηέιεζε ην «θχθλεην» άζκα ηεο 

ηειεπηαίαο, θαη  ζπλέβαιιε ζηελ αλάδπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζην πεδίν ησλ ηαμηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. Σελ λέα απηή θνηλσληθή ζπλζήθε δηαθξίλεη θαη ν Μάξμ: « Υάξε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο Γαιιίαο απ‟ ην 1789, δηακνξθψζεθε εδψ θαη πελήληα 

ρξφληα κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζην Παξίζη, πνπ θακία επαλάζηαζε δελ κπνξεί λα μεζπάζεη 

απφ απηφ ρσξίο λα πάξεη πξνιεηαξηαθφ ρξψκα» (φ.π.: 564). Δθκεηαιιεπφκελε ηελ βία πνπ 

μέθπγε απφ ηνλ έιεγρν ε αζηηθή ηάμε άξρηζε λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ αγξνηηθή ηάμε, 

θαη ηάρζεθε ππέξ ηνπ Ναπνιένληα γηα λα επηηχρεη ηελ θαηνρχξσζε ησλ θαηάιιεισλ θαη 

λφκηκσλ πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

εμνπζία (Hunt, 1984:4).  Ο θπβεξλεηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο θαη ε γξαθεηνθξαηία απνηέιεζαλ 

ηα «πνιηηηθά» κέζα πξνεηνηκαζίαο ηεο ηαμηθήο θπξηαξρίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ήηαλ πιένλ 

ηα φξγαλα ηεο σο θπξίαξρεο ηάμεο θαηά ηελ επνρή ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, επί 

Λνπδνβίθνπ Φηιίππνπ (Μάξμ-Έλγθειο, 1990:387). Οξζά, ινηπφλ ν Sobul, γλσζηφο 

ζεσξεηηθφο ηεο «θιαζζηθήο ηζηνξηνγξαθηθήο παξάδνζεο», δηαθξίλεη κηα ζηαδηαθή αλέιημε 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο, ππνζηεξίδνληαο πσο ε 

δεχηεξε ραξαθηεξίζηεθε απφ «ηελ εκθάληζε, άλνδν θαη νινθιεξσηηθή επηθξάηεζε ηεο 

αζηηθήο ηάμεο (bourgeoisie)» (Hunt, 1984:4). Ζ θπξηαξρία ηεο δελ απνηέιεζε «έξγν ηεο κηαο 

λπθηφο», αιιά επήιζε κέζα απφ ζηαδηαθέο πνιηηηθέο δπκψζεηο.   

πκπεξαζκαηηθά, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε σθέιεζε ηελ αζηηθή ηάμε, αθνχ ζπλέβαιε ζηελ 

πνιηηηθή «λνκηκνπνίεζή» ηεο, επηηξέπνληάο  ηεο λα αλαπηχμεη κηα θπξίαξρε πνιηηηθή 

ηδενινγία, ε νπνία κεηέηξεςε ηνλ θαπηηαιηζκφ απφ θπξίαξρν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζε κηα 

θνζκνθξαηνξία. Σελ άπνςε απηή ελζηεξλίδεηαη θαη ν Βάιιεξζηαηλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ, 

ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε απνηέιεζε  κηα πνιηηηθή ηαξαρή, πνπ επλφεζε ηελ θαπηηαιηζηηθή 

νηθνλνκία (Wallerstein, 2011).  Ζ πνιηηηθή ηδενινγία πνπ αλαδχζεθε απφ ηα «πξνρψκαηα» 

ηεο επηθξάηεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη ν θηιειεπζεξηζκφο, ν νπνίνο καδί κε ηνλ καξμηζκφ 

απνηεινχλ ηα δπν ηδενινγηθά ξεχκαηα, πνπ επεξέαζαλ ηελ πνιηηηθή, ηηο επηζηήκεο, ηελ 

θνηλσλία. O δπηηθφο θηιειεπζεξηζκφο, κεηέβαιιε ζηαδηαθά νηθνπκεληθέο αμίεο φπσο ε 

δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα ηεο επνρήο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, θαη ηηο πξνζάξκνζε ζηα 

δηθά ηνπ κέηξα. Ζ «ειεπζεξία» σο λενινγηζκφο, έλλνηα  αθεξεκέλε  θαη ζεσξεηηθή θαηά ηελ 



33 
  

Αλαγέλλεζε, επαλνξνζεηήζεθε κέζα απφ ηελ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

θαη ηνπ Πνιίηε (1789) θαη κέζσ ηεο αλαδπφκελεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

έγηλε ζχζηεκα (Braudel, 2002:452). Γελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί φηη ε αμηαθή αλάδπζε θαη 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο ειεπζεξίαο, θαηά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, είρε ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ πξννδεπηηθή εμέιημε ησλ θνηλσληψλ, αθνχ ελζαξξχλζεθαλ αμίεο, φπσο ε 

ειεπζεξία ηεο ζθέςεο (Voltaire, The Philosophical Dictionary, 2001), ελψ παξάιιεια 

πξνσζήζεθε δπλακηθά ε δηάθξηζε πνιηηηθήο θαη ζξεζθείαο, κε ηνλ ζεζκηθφ ξφιν ηεο 

«Δθθιεζίαο» ζηελ ελεξγφ πνιηηηθή δσή λα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά (Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, 

2003:602). Δθηφο ησλ άιισλ, ε επαλαζηαηηθή θχζε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη νη αμίεο 

ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη αδεξθνζχλεο, επεξέαζε θαη ελζάξξπλε ηελ επαλαζηαηηθή 

δξάζε «δηαθσηηζηψλ» θαη ζηνραζηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

Αδακάληηνο Κνξαήο (Κηηξνκειίδεο, «Απηφπηεο Φνβεξψλ Πξαγκάησλ», 1983:67). Σελ 

νηθνπκεληθή απηή επίδξαζε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο αλαγλσξίδεη επίζεο ν Υφκπζκπσκ, 

ζεσξψληαο ηελ σο ηελ επαλάζηαζε ηεο επνρήο πνπ άζθεζε βαζχηαηε επηξξνή ζε φια ηα, αλά 

ηελ πθήιην, επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα (Hobsbawm, 2002: 85-86).   

Πάλησο, ην επξχηαην απηφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα ηεο επνρήο, ηζηνξηθά γλσζηφ ππφ ηνλ φξν 

«επαλαζηάζεηο ησλ εζλψλ», αλ θαη απνηέιεζε κηα πξννδεπηηθή θαη, θνκβηθήο ζεκαζίαο, 

δχλακε γηα ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ, απνηέιεζε θπξίσο κηα επηηπρία ηεο θηιειεχζεξεο 

αζηηθήο θνηλσλίαο, θαη φρη ησλ γεληθφηεξσλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο (φ.π.: 12). 

ην πιαίζην απηφ, ε γεληθή αμία ηεο ειεπζεξίαο ππνζθειίζηεθε ζε έλαλ νξηζκέλν βαζκφ απφ 

ηελ εηδηθφηεξε αμία ηεο ειεπζεξίαο ηεο αγνξάο, ε νπνία πξνσζήζεθε ηδηαίηεξα θαη ζπλέβαιε 

σο έλαλ βαζκφ ζηελ άλνδν ζπλνιηθά ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Ζ αμία ηεο δεκνθξαηίαο έγηλε 

ζχλζεκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, σο ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Γχζεο, απνηειψληαο νπζηαζηηθά 

κηα θηιειεχζεξε νιηγαξρία, φπσο ηελ απνθαιεί θαη ν Καζηνξηάδεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

κηα κεηνλφηεηα θαπηηαιηζηψλ, πνιηηηθψλ, δεκνζηνγξαθηθψλ πξνζψπσλ θαη δηαλννχκελσλ, 

παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ζην παξαζθήλην (Ση απέγηλε ην πάζνο γηα ηελ ειεπζεξία;. 

Διεπζεξνηππία, 1998). 

Αλαδπφκελνο σο κηα απφ ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο ηδενινγίεο, ν θηιειεπζεξηζκφο 

ιεηηνχξγεζε σο θνξέαο πξνψζεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

ηάμεο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ζπλέβαιιε ζηελ παγθφζκηα 

επέθηαζε θαη θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηφζν πνιηηηζκηθά φζν θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά, 

επηβάιινληαο κηα πνιηηηθή νκνγελνπνίεζεο ηεο κάδαο. εκαληηθή ζέζε ζηελ εμάπισζε  θαη 

θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε ηελ ζχγρξνλε κνξθή, θαηέρεη ε επαλάζηαζε ηεο 

βηνκεραλίαο. Αλ ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ρξεζίκεπζε ζηελ παξαγσγή ηεο απαξαίηεηεο 
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ζεσξίαο, ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, δηα ηεο 

πιηθήο παξαγσγήο, άιιαμε εληειψο ηνλ θφζκν, αθνχ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο 

ηερλνθξαηίαο θαη ηεο αξρήο ηεο κεηάβαζεο πξνο ην ηερλνπψιην. πσο ππνζηεξίδεη θαη ν 

Πφζηκαλ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε σο εκθάληζε ηεο ηερλνθξαηίαο, ηελ επνρή απφ ηελ 

εθεχξεζε ηεο αηκνκεραλήο θαη έπεηηα, απφ ηνλ James Watt, φηαλ ε κεραλνπνίεζε ζπλέβαιιε 

ζηελ κεηαβνιή ηνπ πιηθνχ θαη ςπρηθνχ θφζκνπ ηεο Γχζεο (1999:52). 

Ζ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (1776) πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ν εκπνξηθφο 

θαπηηαιηζκφο θαη ε «πξν-βηνκεραλίαα» αλέδεημαλ ηελ αλάγθε λέσλ θαηλνηνκηψλ. 

Απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο επαλαζηάζεηο: ηνπ αηκνχ, ηνπ 

ειεθηξηζκνχ, ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Απφ απηέο ε 

κηα δηαδέρεηαη ηελ άιιε θαη ηα επηηεχγκαηα ηεο θαζεκίαο πξνζηίζεληαη ζηα επηηεχγκαηα ηεο 

πξνεγνχκελεο (Braudel, 2002:504).  Μέζσ ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο εκθαλίδεηαη 

δπλακηθά ζην πξνζθήλην ν «βηνκεραληθφο» θαπηηαιηζκφο, πνπ ψζεζε ηελ θαπηηαιηζηηθή 

παγθφζκηα νηθνλνκία ζε κηα πξσηφγλσξε αλάπηπμε θαη επέθηαζε. «Μηα λέα ηερλνινγία δελ 

πξνζζέηεη ή αθαηξεί θάηη. Αιιάδεη ηα πάληα» (Πφζηκαλ,1999:30) . 

Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαηά ηελ αξρηθή θάζε εμέιημεο ηεο δηαθξίλεηαη ζε δπν 

ζηάδηα. ην πξψην ηέζεθαλ νη βάζεηο κεραλνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα, 

απφ ην 1850 θαη έπεηηα, αλαπηχρζεθε ε βηνκεραλία κεραληθψλ εξγαιείσλ, δειαδή κεραλέο 

γηα λα παξάγνπλ κεραλέο (Πφζηκαλ, 1999:53), γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κηα θαηαθφξπθε 

άλνδν ηεο παξαγσγήο. Σελ κεγάιε αιιαγή πνπ πξνθάιεζε ε εθβηνκεράληζε ζηελ παξαγσγή, 

πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ν Μαξμ ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο: «Ζ παξαγσγή κε 

κεραλέο απνρηά ηελ πην αλεπηπγκέλε ηεο κνξθή φηαλ εμειηρζεί ζε έλα δηαξζξσκέλν ζχζηεκα 

εξγαζηνκεραλψλ, κνπ δέρνληαη ηελ θίλεζε ηνπο κφλν απφ έλα θεληξηθφ απηφκαην θηλεηήξα 

κέζσ ελφο κεραληζκνχ κεηάδνζεο. ηε ζέζε ηεο κεραλήο, κπαίλεη ηψξα έλα κεραληθφ ηέξαο 

… μεζπάεη ζην ππξεηψδηθν παλδαηκφλην ησλ αλαξίζκεησλ θαζαπηφ εξγαζηαθψλ ηνπ 

νξγάλσλ.» (Σν Κεθάιαην, 2002: 396-397).   

Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε γλψξηζε ηδηαίηεξε έμαξζε κεηά ην 1820 ζε δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, κε ηελ Αγγιία λα απνηειεί ην θξάηνο, φπνπ ε χπαξμε ησλ 

θαηάιιεισλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, αιιά θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ επλφεζαλ ηελ ηαρχηαηε 

εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο. Οη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηελ Αγγιία ηνπ 18
νπ

 

αηψλα απνηέιεζαλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα έμαξζεο ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο 

ζην έδαθνο ηεο. Απνηεινχζε κηα θνηλσλία, φπνπ ήδε είρε πξαγκαηνπνηεζεί «αλαίκαθηα» ε 

αζηηθή επαλάζηαζε (1688), επηηπγράλνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο ηζνξξνπία θαη απνδερφκελε 

πιήξσο ηνλ ζχγρξνλν θπξίαξρν θαπηηαιηζκφ (Braudel, 2002:512). Ζ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο 
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ηεο Αγγιίαο ην 1694, ε νπνία σζεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, 

επηβεβαηψλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Δθηφο ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζεσξείηαη ε δεκνγξαθηθή ηεο αχμεζε θαηά ηνλ 18
ν
 

αηψλα (64%), γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε άθζνλνπ εξγαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, κε ρακειφ θφζην (ν. π.). Δπηπξνζζέησο, σο θξάηνο παξνπζίαζε ζεκαληηθή 

αλάπηπμε, κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία πνηθίισλ επελδχζεσλ θνηλήο σθειείαο ζε δξφκνπο, 

δηψξπγεο θ.α. (φ.π.). 

εθβηνκεράληζε δελ πεξηνξίζηεθε, σζηφζν, ζηελ Αγγιία, αθνχ βξήθε πξφζθνξν έδαθνο 

αλάπηπμεο ηφζν ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, φζν θαη ζηελ Ακεξηθή, κηα ρψξα κε ηεξάζηηα 

απνζέκαηα πιηθνχ πινχηνπ. Ζ βηνκεραληθή εμέιημε ησλ ρσξψλ, θαηά ηελ ηερλνθξαηία, 

ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: ηεο αλάπηπμεο, σξηκφηεηαο, θαη ηεο κεηάβαζεο ζην αλψηεξν 

ζηάδην, πνπ ν Πφζηκαλ νλνκάδεη ηερλνπψιην (1999). Σν πξψην ζηάδην, γλσζηφ θαη σο take 

off, είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε «απνγείσζε» ηεο βηνκεραλίαο, 

εθθηλψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (Braudel,2002:516). Ζ απνγείσζε απηή ζπληειείηαη 

ζε έλαλ ή δπν ην πνιχ θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 

ηελ κεγάιε αλάπηπμε παξαγσγήο θαη αγνξάο (o.π.). ηαλ ην ζηάδην “take off” θηάζεη ζην 

αλψηαην φξην εμέιημεο, ηφηε αξρίδεη λα ζηαζεξνπνηείηαη. Σν επφκελν ζηάδην ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επέθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο ζπλνιηθά θαη ηελ σξίκαλζε ηεο (φ.π.). Καηά ην ζηάδην απηφ, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

ηεο βηνκεραληθήο επέθηαζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλαδεηνχληαη λέεο θαηεπζχλζεηο θαη 

επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ζα αλεβάζνπλ ην επίπεδν (φ.π.:517). Σα ζηνηρεία απηά 

ραξαθηεξίδνπλ θαηά φκνην ηξφπν ηα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα βηνκεραληθά θξάηε, θαηά ηελ 

ηερλνθξαηία (Πνζηκαλ,1999). 

Σν ηερλνπψιην, σζηφζν, δηαθέξεη απφ ηελ ηερλνθξαηία ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή. 

Δίλαη ην ζηάδην, θαηά ην νπνίν νη κεραλέο ζπξξηθλψλνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε (Πνζηκαλ, 

Σερλνπψιην,1999:63), θαη αξρίδνπλ λα ππνθαζηζηνχλ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο. Ο δπηηθφο θαπηηαιηζκφο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηερλνπσιίνπ ζηηο ΖΠΑ, 

θπξηάξρεζε νινθιεξσηηθά ζην παγθφζκην ζχζηεκα, άξρηζε λα απνβάιιεη απφ πάλσ ηνπ  ηελ 

«θειίδα» ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνβάιιεηαη σο πνιηηηζκφο. Σελ αλσηεξφηεηα 

θαη κνλαδηθφηεηα απηή ησλ ΖΠΑ ζην βηνκεραληθφ ζηάδην δηαθξίλεη θαη  ν νηθνλνκνιφγνο 

Ρνζηφνπ,  ζεσξψληαο  σο ζεκαληηθφηεξεο ελδείμεηο ηελ επξεία αλάπηπμε ηεο καδηθήο 

θαηαλάισζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο εμνπζίεο κε ζθνπφ ηελ θπξηαξρία ζην παγθφζκην ζηεξέσκα 

(Braudel, 2002:517). Αλάινγε ζέζε παίξλεη θαη ν Βάιιεξζηαηλ, ν νπνίνο μερσξίδεη, σο  

απφγεην ηεο εγεκνληθήο δχλακεο ησλ ΖΠΑ, ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1945 θαη 1970, πεξίνδν πνπ 
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νη Γάιινη κλεκνλεχνπλ σο trentes glorieuses (Wallerstein, Γνκηθέο Κξίζεηο,2010:90). 

πλνπηηθά ινηπφλ, ε επηηπρία ηεο αζηηθήο επαλάζηαζεο  κε ηηο γλσζηέο θνηλσληθνπνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο θαη ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε πνπ γλψξηζε πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο, 

δεκηνχξγεζαλ θαη δηεχξπλαλ ηνλ ζχγρξνλν παγθφζκην θαπηηαιηζκφ, ν νπνίνο απφ ηνλ 20
ν
  

αηψλα ηείλεη λα πάξεη νηθνπκεληθέο δηαζηάζεηο, έρνληαο εηζβάιιεη ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε 

ηνπ πιαλήηε. Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε έζεζε ηα ζεκέιηα κηαο παγθφζκηαο αγνξάο, ε νπνία 

θαηά ηνπο Μαξμ θαη Έλγθειο, «είρε πξνεηνηκαζηεί απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο» 

(1994:15). Ζ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε εγθαζίδξπζε ζε ηζρπξή βάζε ηελ επνρή ηεο 

ηερλνθξαηίαο. ηελ ηερλνθξαηία, «ηα εξγαιεία δελ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Σνπ 

επηηίζεληαη. Απαηηνχλ λα γίλνπλ ηα ίδηα πνιηηηζκφο» (Πφζηκαλ, 1999:41).    
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1.7. Η κεηακόξθσζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ ζε πνιηηηζκό  

Ζ πεξίνδνο κεηαμχ 18
νπ

 θαη κέζσλ 19
νπ

 αηψλα απνηέιεζε ηελ «ρξπζή επνρή» ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γλψξηζε πξσηνθαλή αλάπηπμε ζε φια ηα επίπεδα 

θαη έζεζε γεξά ηηο βάζεηο γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ. Ζ πεξίνδνο απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο 

θαη ζήκεξα απνηειεί ην επηζηέγαζκα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ, αιιά θαη αξρή ηεο θαηάξξεπζεο 

ηνπ. Ζ βηνκεραληθή θαη ε γαιιηθή επαλάζηαζε έδσζαλ ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ, ηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν θαη ηνλ νηθνπκεληζκφ. Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

παξάιιεια κε ηνλ βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ, δηαθξίλεηαη κηα λέα κνξθή θαπηηαιηζκνχ, ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο θαπηηαιηζκφο, ν νπνίνο ζηαδηαθά ζα ππνζθειίζεη ηνλ βηνκεραληθφ  

θαζηζηψληαο ηνλ ελ πνιινίο  εμαξηψκελν απφ απηφλ. Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο θαπηηαιηζκφο ζα 

απνηειέζεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ, ηφζν ησλ αλαπηπζζφκελσλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο κέζσ 

ηεο θξελίηηδαο ησλ κεηνρψλ, φζν θαη ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ (Braudel, 2002:520). Ζ άλνδνο 

απηή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαπηηαιηζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ, γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Αγγιία θαη Γαιιία 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1860.  Δκθαλίδνληαη δπλακηθά ζην πξνζθήλην ηξαπεδηθά δίθηπα, ηα 

νπνία  θπξηαξρνχλ αθφκα θαη ζήκεξα ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, 

ε Πήξπνλη Μφξγθαλ θαη ην δίθηπν ηξαπεδψλ ησλ Ρφηζηιλη (φ.π.). Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα μερσξίδεη ε γλσζηή γεξκαληθή ηξάπεδα «Deutsche Bank» σο κνλνπσιηαθή 

ρξεκαηνπηζησηηθή δχλακε ζπγθεληξψλνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ 

ηεο Γχζεο (Λέληλ, Λέληλ Άπαληα, 1988:333)   

Ο δηαξθήο, αλαπηπζζφκελνο εθβηνκεραληζκφο, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θεθάιαην, ε 

δηεζλνπνίεζε θαη παγθφζκηα επέθηαζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε θάζε γσλία ηεο γεο ζεκάδεςαλ 

αλακθίβνια ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε θαη θπξηαξρία ηνπ 

κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

  αηψλα (Quigley, 1966:19). 

Παξάιιεια, νη κεηαβιεζείζεο απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ αμίεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ πξνάγνληαη σο 

νηθνπκεληθέο θαη απνζπλζέηνπλ ηνλ αιεζηλφ δπηηθφ πνιηηηζκφ, ηνλ νπνίν κεηακνξθψλνπλ ζε 

έλαλ νηθνπκεληθφ θαπηηαιηζηηθφ πνιηηηζκφ, εληθνχ αξηζκνχ (Wallerstein, 2011:59).   

Κνηλή ζπληζηακέλε φισλ απηψλ ησλ πξνεθηάζεσλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ λεσηεξηθφηεηα 

είλαη ε κεηάβαζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζην ηκπεξηαιηζηηθφ ζηάδην.  Ζ λέα απηή «βαζκίδα 

αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ», φπσο νλφκαζε ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαπηηαιηζκφ ν Λέληλ, 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ «παγθφζκηα απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή» (1988:380),  ε νπνία 

άλνημε νπζηαζηηθά ηηο «ζχξεο» ηεο δηείζδπζεο θαη θπξηαξρίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο. Ζ ζηεξέσζε ηνπ  θαπηηαιηζκνχ σο κνλαδηθνχ 

νηθνπκεληθνχ πνιηηηζκνχ ελζαξξχλζεθε ππφ ηελ εγεκνλία ησλ ΖΠΑ κεηαμχ 1945-1970, 
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πεξίνδνο πνπ έκεηλε γλσζηή σο trentes glorieuses (Wallerstein, 2010:91). Οη ΖΠΑ 

απνηέιεζαλ ην κφλν θξάηνο πνπ αλειίρζεθε ζε ηερλνπψιην, κε απνηέιεζκα νη ηερλνινγηθέο, 

εκπνξεπκαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηδξάζεηο ηεο λα αγγίμνπλ αλεμέιεγθηεο πξσηνθαλή 

επίπεδα. Ζ επηβνιή ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ κέζσ ηεο δηεπξπκέλεο Α θάζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ Kontradieff (κνλνπψιην), αιιά θαη ε πξνζπάζεηα επηβνιήο κηαο 

παγθφζκηαο εγεκνλίαο (ΖΠΑ) σο ιχζε ζηελ ζηαζηκφηεηα ηεο θάζεο Α, ζηφρεπε ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη γεληθφηεξα ηελ νινθιεξσηηθή θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ζην παγθφζκην ζχζηεκα, έλαληη θαη ηνπ αληίπαινπ ζνζηαιηζκνχ ηεο ΔΓ (φ.π.:92). Ζ 

θαζνδηθή πνξεία ηεο θάζεο Α Kontradieff θαη ηεο παγθφζκηαο ηάμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παγθφζκηα επαλάζηαζε ηνπ 1968, κέζσ ηεο νπνίαο αζθήζεθε θξηηηθή ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν 

θαη ζηνλ ππαξθηφ ζνζηαιηζκφ, νδήγεζε ηνλ θαπηηαιηζκφ ζε δνκηθή θξίζε.   

Έηζη απφ ην 1970 άξρηζε λα επεθηείλεηαη ε λενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία 

πξνσζήζεθε έληνλα σο κέζν δηάζσζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ κεηέπεηηα θαηάξξεπζε ηνπ 

ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ην 1989 ζεσξήζεθε ν νινθιεξσηηθφο ζξίακβνο ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ. Ζ λενθηιειεχζεξε  παγθνζκηνπνίεζε άξρηζε λα πξνβάιιεηαη σο ε κφλε 

επηινγή απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο. Σν “There is no Alternative” ηεο Θάηζεξ, αλαθεξφκελν 

ζηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηηο ζθνηεηλέο ηάζεηο ηεο, έγηλε ζχλζεκα ηεο πνιηηηθήο ειίη αιιά                                   

θαη κεγάιεο κεξίδαο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (Wallerstein, 2011). Ο Φνπθνπγηάκα 

κίιεζε πεξί ηέινπο ηεο Ηζηνξίαο, άπνςε πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο σο δηζχξακβνο ηεο νινθιεξσηηθήο ηνπο θπξηαξρίαο 

(Μπάξκπεξ, Ο θφζκνο ησλ Mac θνληά ζηνπο Σδηράλη, 1998:25). Οη λενθηιειεχζεξνη νπαδνί 

ηεο αγνξάο αλππνκνλνχζαλ λα δψζνπλ ηέινο ζηνλ θεηηρηζκφ ηεο ηζηνξίαο απφ ηνπο 

αξηζηεξνχο (Appadurai, Νεσηεξηθφηεηα ρσξίο ζχλνξα, 2014:36).  

Ο θαπηηαιηζκφο πξνψζεζε έληνλα κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έλαλ δπλαζηεπηηθφ 

νηθνπκεληζκφ, ν νπνίνο ππνηίκεζε ην αλζξψπηλν νλ. Ζ «νξζνινγηθή θπξηαξρία», ε καδηθή 

θνπιηνχξα κέζσ ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θάζε πνιηηηζηηθνχ 

ζηνηρείνπ, ε ππνηίκεζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ε έθιεηςε ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο 

«απηνλνκίαο» ηνπ ππνθεηκέλνπ (Καζηνξηάδεο, 1992:21) νδήγεζε ζηηο «παξπθέο» ελφο 

νηθνπκεληθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαπηηαιηζκνχ. Ζ θαηαλάισζε δελ απνηειεί απιά θέξδνο, αιιά 

αληηζέησο κηα κεραλή, κηα «βηνκεραλία» πνπ ην θηλεί γηα έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ παζεηηθψλ 

θαηαλαισηψλ (Appadurai, 2014: 123). 

Ζ  νκνγελνπνίεζε θαη ν νηθνπκεληζκφο πνπ πξνσζεί ν θαπηηαιηζκφο δελ ζα πξέπεη λα καο 

θάλεη λα πηζηέςνπκε ιαλζαζκέλα φηη εμαθάληζε ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαη θνπιηνχξεο, 

ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη ν Μπξσληέι ιέγνληαο φηη ν ζξίακβνο ηνπ πνιηηηζκνχ ζε εληθφ αξηζκφ 
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νδήγεζε ζην ηέινο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θνπιηνχξαο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηνπο 

«πνιηηηζκνχο» (Υάληηγθηνλ, 1999:85). Ζ ζέζε απηή επαλεεξκελεχηεθε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Υάληηγθηνλ κέζα απφ κηα εμαηξεηηθά ακθηζβεηήζηκε ζεσξία, θαηά ηελ νπνία ν 

εθζπγρξνληζκφο εληζρχεη ηνπ άιινπο πνιηηηζκνχο εμαζζελψληαο παξάιιεια ηελ Γχζε. Ζ 

ζέζε ηνπ Ακεξηθαλνχ πνιηηηθνχ αλαιπηή, ελαξκνληζκέλε πιήξσο κε ην ζπκθέξνλ ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ππέξ ελφο θφζκνπ, φπνπ θπξηαξρνχλ νη «πνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο», έρεη σο 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη αζηάζεηαο, ψζηε λα πξνβάιιεη ε Γχζε 

σο εγγπήηξηα δχλακε θαη ζεκαηνθχιαθαο ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ έληαζε απηή σθειεί ζηελ 

νπζία ηνλ θαπηηαιηζκφ, κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ, 

ν νπνίνο απνηειεί ηελ δεδνκέλε ζηηγκή ην «νμπγφλν» ηνπ.  

Απνηειεί γεγνλφο φηη ε επηξξνή  ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ ζε βάξνο ησλ πνιηηηζκψλ 

(αληηζηαζηαθέο ηδενινγίεο πνπ αληινχλ –αιιά δελ βαζίδνληαη- ζηηο ρηιηφρξνλεο παξαδφζεηο) 

δελ έρεη ζβήζεη αθφκα ηνπο πνιηηηζκνχο (Wallerstein, 2011:64).  Αληίζεηα, απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη είλαη ε αλαβίσζε ησλ ηδηαηηεξνθξαηηψλ θαη ε αληίζηαζή ηνπο ελάληηα ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε.  Απηή ε εθδήισζε κηαο αληίξξνπεο ηάζεο πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ζπλνδεχεηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα φιν θαη πην έληνλα απφ ηελ εκθάληζε ηνπ  

θνληακεληαιηζκνχ, κηαο αθξαίαο  κνξθήο ηδηαηηεξφηεηαο. Ο θνληακεληαιηζκφο, αθξαίνο, αλ 

θαη θαηλνκεληθά αληηκάρεηαη ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε, πνπ ν ηειεπηαίνο 

πξνσζεί, εληνχηνηο απνηειεί φπσο θαη απηφο, έλαλ ερζξφ ηεο αιεζηλήο δεκνθξαηίαο 

(Μπάξκπεξ, 1998:21).   
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1.8. Παγθνζκηνπνίεζε 

Παγθνζκηνπνίεζε. Μηα ιέμε ζπλψλπκε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

αθνχ νη θαζεκεξηλέο αλαθνξέο ηεο απφ ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηελ πνιηηηθή ειίη πνηθίινπλ. Ζ πηψζε 

ηνπ ηνίρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1989 θαη ε θαηάξξεπζε ηεο Δ...Γ, ηνπ κεγάινπ αληηπάινπ 

ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζπλνδεχηεθε απφ δηζπξακβηθά ζρφιηα θαη κέγηζηε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ππεξκάρσλ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ γηα κηα παγθφζκηα 

ειεχζεξε αγνξά. Ζ παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί κηα έλλνηα κε «ζθνηεηλφ» πεξηερφκελν, αθνχ 

ε ρξήζε θαη εξκελεία ηεο ηπγράλεη ακθίζεκσλ απνδφζεσλ, σζηφζν ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ 

θαπηηαιηζκφ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «εθπνιηηηζηηθή απνζηνιή» ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, ζηφρεπε ζηελ εμάπισζε ηνπ νηθνπκεληζκνχ  (Wallerstein, 2011:27). Ο 

Βάιεξζηαηλ αληηιακβάλεηαη σο ζεκείν έλαξμεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνλ 16
ν
 αηψλα, πνπ 

ζεκαδεχεηαη απφ ηελ εμάπισζε θαη θπξηαξρία ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Μπεθ, Ση είλαη Παγθνζκηνπνίεζε,1999:90). Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε ε νπνία εληάζζεηαη 

ζην γεληθφηεξν πιαίζην κηαο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κέζα απφ 

ην πεδίν ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαη ησλ παξαγσγηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ (φ.π.:22). Σν 

ηζηνξηθφ απηφ ππφβαζξν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο 

αζηηθήο ηάμεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ σο «θπξίνπ» ηνπ θφζκνπ, δηαθαίλεηαη 

θαζαξά ζην Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην ησλ Μαξμ θαη Έγθειο, φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ, 

παξαηίζεληαη ηα εμήο: «Ζ κπνπξδνπαδία εθκεηαιιεπφκελε ηελ παγθφζκηα αγνξά, νδήγεζε 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηνλ θνζκνπνιηηηζκφ. Πξνο κεγάιε 

απνγνήηεπζε ησλ αληηδξαζηηθψλ, ηξάβεμε ην ραιί θάησ απφ ηα πφδηα ηεο εζληθήο ππφζηαζεο 

ηεο βηνκεραλίαο. Οη παιηέο παξαδνζηαθέο βηνκεραλίεο έρνπλ εμνλησζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα 

εμνληψλνληαη θαζεκεξηλά. Πηέδνληαη αζθπθηηθά απφ ηηο λέεο βηνκεραλίεο, ε χπαξμε ησλ 

νπνίσλ εγείξεη έλα εξψηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε φισλ ησλ 

πνιηηηζκέλσλ θξαηψλ. Σε ζέζε ησλ παιηψλ θαηλνκέλσλ απηάξθεηαο θαη νιηγάξθεηαο ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν  παίξλεη κηα θηλεηηθφηεηα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, κηα 

πνιχπιεπξε αιιειεμάξηεζε ησλ εζλψλ. Σφζν φζνλ αθνξά ηελ πιηθή φζν θαη ηελ πλεπκαηηθή 

παξαγσγή. Σα πλεπκαηηθά επηηεχγκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ εζλψλ δηεζλνπνηνχληαη. Ζ εζληθή 

απνκφλσζε θαη πεξηραξάθσζε γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αδχλαηεο θαη κέζα απφ ηηο 

πνιιέο εζληθέο θαη ηνπηθέο ινγνηερλίεο δηακνξθψλεηαη κηα παγθφζκηα ινγνηερλία» 

(1994:18).  

Σελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ππεξαζπίδεηαη θαη ν Απαληνπξάη, κέζα 

απφ κηα ζχλζεηε πξνζέγγηζε, κε ηελ νπνία δηεπθξηλίδεη φηη απνηειεί κηα «ηζηνξηθή θαη άληζε 

δηαδηθαζία, αθφκε θαη παξαγσγήο ηνπηθνχ», ζηνλ βαζκφ πνπ νη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 
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«νηθεηνπνηνχληαη ηα πιηθά ηεο λεσηεξηθφηεηαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν» (Appadurai, 2014: 37).  

Αλάινγε ζχλζεηε πξνζέγγηζε πηνζεηεί θαη ν Μπεθ πνπ ηελ αληηιακβάλεηαη σο έλα ζχλζεην 

θαηλφκελν, ην νπνίν πξνθιήζεθε απφ ηηο λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ νηθνλνκία θαη νη νπνίεο αμηνπνηεζήθαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

δνκέο, ζηα πιαίζηα ηεο απνδηάξζξσζεο ησλ εζλψλ θξαηψλ απφ ηελ λενθηιειεχζεξε 

ηδενινγία (1999:22). Ο Μπεθ ζεσξεί, σζηφζν, φηη ε παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη έλα ακηγψο 

νηθνλνκηθφ θαηλφκελν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ, αιιά πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο (o.π.:28). 

Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε παγθνζκηνπνίεζε, αλ θαη είλαη 

θαηά βάζε ιεηηνπξγηθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, ελ ηνχηνηο δελ είλαη 

κνλνδηάζηαηε ηάζε, αθνχ επηδξά ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ελψ κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθά γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα νθέιε. Χο πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ην νπνίν εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά θαη επηδξά ηφζν ζην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο φζν θαη ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, νξίδεη ηελ παγθνζκηνπνίεζε ν Γθίληελο (Ο θφζκνο ησλ ξαγδαίσλ 

αιιαγψλ, 2011:34).  Ζ εμέιημή ηεο θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ηελ Γχζε κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηζρχνο ηεο εγεκνλεχνπζαο δχλακεο ησλ ΖΠΑ δεκηνπξγψληαο 

άληζεο ζπλέπεηεο (φ.π.). 

Χο ιεμηινγηθφο φξνο, ε παγθνζκηνπνίεζε (globalization) εκθαλίζηεθε ζηελ αγγιηθή θαη 

γαιιηθή γιψζζα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60‟, σζηφζν άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

δηεζλψο απφ ηα κέζα ηνπ 80‟,  θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 90‟, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ θαη έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηελ επηζηεκνληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

νξνινγία. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν φξνο global, απφ ηνλ νπνίν 

πξνέξρεηαη ε παγθνζκηνπνίεζε, έρεη δηηηή έλλνηα, αθνχ δειψλεη ηφζν ην παγθφζκην φζν θαη 

ην θαζνιηθφ. Απηήλ ηελ δηηηή ηνπ έλλνηα κεηαβίβαζε θαη ζηνλ αγγιηθφ φξν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο (globalization), ν νπνίνο, επξχηαηα δηαδεδνκέλνο πιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο είηε γηα ιφγνπο πξνπαγάλδαο είηε αζπλείδεηα (Αικπάλεο, Παγθνζκηνπνίεζε θαη 

Πνιπδηάζπαζε, 2014:21). Απηή ε δηηηή έλλνηα πξνζδίδεη άιινηε ζεηηθή ρξνηά ζε απηήλ σο 

ζπκβάλ, άιινηε αξλεηηθή. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο είηε κε ηνλ έλαλ είηε κε ηνλ άιινλ ηξφπν 

επηηξέπεη, ζα ιέγακε, ζηνλ θαπηηαιηζκφ λα δηεηζδχεη ζηηο θνηλσλίεο κέζα απφ κηα κνξθή 

«θακνπθιάδ».  Καηά ηνλ Μπεθ, ε ιέμε παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε θαη 

ρξεζηκνπνηεκέλε -ιαλζαζκέλα- ιέμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απνηειεί κηα παξεξκελεπφκελε, 

ζθνηεηλή, αζαθή ιέμε κε κεγάιε πνιηηηθή ηζρχ (1998:90). Σελ αζάθεηα θαη ζχγρπζε πνπ 

πξνθαιεί ε ιέμε παξαδέρεηαη θαη ν Βάιιεξζηαηλ ππνζηεξίδνληαο φηη ε «γιψζζα ηεο 

αλάπηπμεο» αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ αζαθή, ζθνηεηλή δηάιεθην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηα 
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ΜΜΔ, ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, αιιά θαη ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν ηεο θεληξναξηζηεξάο 

(Wallerstein, 2011:153). Χο κέζν, ε παγθνζκηνπνίεζε ζηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε κηαο 

εληαίαο αληίιεςεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζηα πιαίζηα ελφο φινπ θαη  

ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ πιηθή φζν θαη απφ πλεπκαηηθή  δηάζηαζε (Αικπάλεο, 2014:22). 

Πάλσ ζε απηήλ ηελ βάζε αλαπηχζζεηαη ε ζέζε ηνπ Μπεθ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ, ε 

παγθνζκηνπνίεζε ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ ζε δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ε ηερλνινγία, ε πιεξνθφξεζε, νη δηαπνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (1998:91). Απηή ε θαηάξγεζε, σζηφζν, ησλ ζπλφξσλ έρεη ηφζν ζεηηθφ 

φζν θαη αξλεηηθφ ππφβαζξν, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ αλεμέιεγθηε ξνή έρεη σο ζπλέπεηα λα αγλννχληαη νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα ε πξνπαγάλδα θαη νη ςεπδείο εηδήζεηο λα απνηεινχλ 

ζπλήζε θαηλφκελα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ αλεμέιεγθηε απηή ξνή πνπ «εληείλεηαη» θαη 

«απιψλεηαη» κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε εμππεξεηεί ηνπο «έρνληεο» ηα ζθήπηξα ηεο 

ηερλνινγίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο πιεξνθνξίαο, δειαδή θπξίσο ηνλ θαπηηαιηζκφ. 

Πξνβάιινληαο σο ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζηελ δνκηθή θξίζε πνπ 

πεξηήιζε ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ηελ δεθαεηία ηνπ 70΄, ε παγθνζκηνπνίεζε εληάζεθε θαη 

επηηαρχλζεθε ηδηαίηεξα ηηο ηέζζεξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηερλνινγηθά, θνηλσληθννηθνλνκηθά 

θαη πνιηηηζκηθά κέζσ ηεο πνιηηηθήο θαη ζεζκηθήο κεζφδεπζεο. (Αικπάλεο, 2014:22. 

Wallerstein, 2010:93).   

Ζ παγθνζκηνπνίεζε πεξηέρεη έλα επξχ θάζκα δηαζηάζεσλ ηφζν πιηθήο φζν θαη 

πλεπκαηηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ δηαθνξεηηθή πιεπξά φπσο 

είλαη ε νηθνλνκία, ε νηθνινγία, ε ηερλνινγία, ν πνιηηηζκφο θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

Παξά ηαχηα, έλαο απφιπηνο θαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ηάζεσλ απηψλ ζα ήηαλ κηα 

ιαλζαζκέλε επηινγή (Μπεθ, 1999:88). Ζ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ πνηνηήησλ ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ επεθηάζεθε απνθαζηζηηθά ζε ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ 

πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή, νη νπνίεο ζεσξνχληαη θαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

(Αικπάλεο, 2014:22). Οη λέεο απηέο πνηφηεηεο δίλνπλ ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα ζε φζνπο 

ηάζζνληαη ππέξ κηαο ππνθεηκεληθήο δηάζηαζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (κεζφδεπζε 

ππεξεζληθήο επηβνιήο, αξζξσκέλα ππεξεζληθά ζπκθέξνληα απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ), αθνχ 

φπσο είδακε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αλαδξνκηθά, ε θπξηαξρία ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

νηθνλνκίαο ζην λεσηεξηθφ παγθφζκην ζχζηεκα ζπλδέζεθε θαη επηζθξαγίζηεθε κε ηελ 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηεο επέθηαζε. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί νπζηαζηηθά δεκηνχξγεκα ηεο αγνξάο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, σο απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο δνκηθήο θξίζεο 
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ζηελ νπνία εθείλε πεξηήιζε. Μεηά ηελ έλδνμε ηξηαθνληαεηία (trentes glorieuses), ηα θέξδε 

ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ ζηέξεςαλ, κε ζπλέπεηα ην ζχζηεκα λα θάλεη ζηξνθή απφ 

ηελ παξαγσγή ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θεξδνζθνπία, ζηα πιαίζηα ηνπ απμαλφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ. Έηζη, ν λενθηιειεπζεξηζκφο πξνέβαιιε ηελ παγθνζκηνπνίεζε κε 

ζθνπφ ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ γηα απξφζθνπηεο εμαγσγέο θαη ειεχζεξε ξνή θεθαιαίνπ 

πξνο ηνλ Βνξξά (ΖΠΑ, Γπηηθή Δπξψπε) δίλνληάο ηεο νηθνλνκηθή δηάζηαζε (Wallerstein, 

2011:152-153). 

H νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκηαία νξγαλσηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο σο εληαίαο κνλάδαο ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ππεξεζληθέο 

αληηιήςεηο, νξγάλσζε θαη δξάζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ (Αικπάλεο, 2014:29). 

Βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά απνηειεί ε έληνλε θαη ειεχζεξε θηλεηηθφηεηα ηεο αγνξάο κέζσ 

ησλ θεθαιαίσλ, ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ, ηεο ηερλνινγίαο, θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

(o.π.). Άκεζα απνηειέζκαηα απνηειεί ε κεηαβνιή ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

νηθνλνκίαο, ε νπνία έρεη πιένλ ππεξεζληθφ ραξαθηήξα, δνκή θαη θαλφλεο, απνδπλακψλνληαο 

ηαπηνρξφλσο ηελ θπξηαξρία θαη απηνλνκία ησλ θξαηηθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία (φ.π.). πλεπψο, ηα έζλε έρνπλ απσιέζεη κεγάιν κέξνο ησλ θπξηαξρηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ, ελψ θαη ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ έρε πεξηνξηζηεί δξακαηηθά, ρσξίο λα 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ (Γθίληελο, 2011:41). Ζ ζέζε ηνπ έζλνπο-

θξάηνο είλαη παξειζφλ, ελψ ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο παίδεη έλαλ ξφιν 

καξηνλέηαο, αθνχ ιεηηνπξγεί ζηελ νπζία σο κέζν επηβνιήο θαη λνκηκνπνίεζεο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνσζεί ε αγνξά. 

Ζ αγνξά κέζα απφ ηελ παγθφζκηα, ππεξεζληθή ηδενινγία πνπ πξνβάιιεη ηελ ζέζε ηεο ζην 

παγθφζκην ζχζηεκα θαη ηελ επηβνιή ελφο θαλνληζηηθνχ θαη νκνγελνπνηεηηθνχ πιαηζίνπ, 

παξάγεη απηφλνκα, θπξίαξρα θαη έμσ-θνηλσληθά πνιηηηζκφ, ν νπνίνο απνηειεί ζηελ νπζία 

έλαλ πνιηηηζκφ αληαγσληζκνχ θαη επηβνιήο, παξά ειεχζεξεο επηινγήο (Αικπάλεο, 2014:30).  

ην πιαίζην απηφ ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, δεκηνπξγψληαο κηα καδηθή, θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα. Οη πηέζεηο θαη 

εληάζεηο πξνο ηηο παξαδνζηαθέο θνπιηνχξεο θαη αληηιήςεηο απμάλνληαη κε απνηέιεζκα 

βαζχηαηεο παξαδφζεηο, φπσο θαη ε ζξεζθεία λα πθίζηαληαη κεηαζρεκαηηζκνχο (Γθίληελο, 

2011:37). ια απηά έρνπλ σο ζπλέπεηα, ηελ πξνβνιή ελφο θαπηηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ, ν 

νπνίνο πξνσζεί ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηελ εμίζσζε ησλ αλζξψπσλ σο θαηαλαισηέο.  
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1.8.1 Η πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο  

ηνλ δξφκν πξνο ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηεο ζην λεσηεξηθφ παγθφζκην ζχζηεκα, ε 

θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ρξεζηκνπνίεζε, φπσο πξναλαθέξακε, εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο 

δχλακεο, θαη ηελ πνιηηηθή ηδενινγία αιιά θαη ηελ πνιηηηζκηθή επέθηαζε. Ζ πνξεία πξνο έλαλ 

νηθνπκεληθφ πνιηηηζκφ θάληαδε αξρηθά σο αλαπφθεπθην πξνζδνθψκελν γεγνλφο, κε ηελ 

εκθάληζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ δηεζλή ζθελή, θαη ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο πνπ 

εθείλε έιαβε. Οξίδνληαο ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ν Αικπάλεο 

αλαθέξεη φηη ζπλίζηαηαη εγγελψο ζηελ βαζκηαία πνιηηηζηηθή νκνγελνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ζηε  

βάζε ηνπ παγθφζκηνπ, ηνπ θαζνιηθνχ, θαη ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο 

θαη ζπιινγηθφηεηαο (2014:33). Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδεηαη εμσγελψο απφ ηελ κεζνδεπκέλε 

βαζκηαία επηβνιή παγθνζκίσο ελφο έμσ-θνηλσληθνχ θαηαζθεπαζκέλνπ πνιηηηζκνχ, έληνλα 

πξνζδηνξηζκέλνπ απφ ηελ αγνξά, ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ ηερλνινγία (φ.π.). 

Χο θνκβηθήο ζεκαζίαο γεγνλφο, πνπ ζπληέιεζε ζηελ ξαγδαία επέθηαζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηάζηαζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζεσξείηαη, θαηά ηνλ Μπάξκπεξ, ε θαηάξξεπζε ηνπ 

ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, θάηη πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ κνλφπιεπξε αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε ηελ νινέλα εληαζζφκελε κεηαηξνπή ησλ πνιηηψλ ζε θαηαλαισηέο 

(1998:25). Χο ζπλέπεηα απηψλ εκθαλίζηεθε κηα θνπιηνχξα βαζηδφκελε ζηελ θαηαλάισζε, 

ηελ εδνλή, ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πιαζκαηηθή εηθφλα, ε νπνία επηδηψθεη ηελ καδηθνπνίεζε 

ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. Ζ καδηθή θαηαλαισηηθή 

θνπιηνχξα, ε νπνία γελλήζεθε σο ηδέα ζηελ Γχζε, απνηειεί πξντφλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη επεθηείλεηαη κε κηα κνξθή ηκπεξηαιηζηηθή ζε φια ηα κήθε ηεο 

γεο. Μάιηζηα, ε βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο δελ δηζηάδεη λα εκπνξεπκαηνπνηήζεη θάζε 

κνξθή θνπιηνχξαο, πνπ κπνξεί λα ηεο πξνζδψζεη νηθνλνκηθφ θέξδνο. Μέζσ απηήο ηεο 

θνπιηνχξαο, ε θαπηηαιηζηηθή παγθφζκηα νηθνλνκία ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη πνιίηεο 

θαηαλαισηέο, νη νπνίνη δελ ζθέθηνληαη απηφβνπια, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ αηνκηθή ζθέςε 

θαη ειεχζεξε βνχιεζε (Μπάξκπεξ, 1998:58-60).   

Ζ παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί, παξά ηαχηα, κηα ηάζε πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη 

ζεηηθά ηηο θνηλσλίεο, θαη λα απνηειέζεη θνξέα δηάδνζεο νηθνπκεληθψλ, αλζξψπηλσλ αμηψλ, 

ππφ ηνλ φξν φηη απηέο δελ έρνπλ κνιπλζεί απφ έλλνκα ζπκθέξνληα, φπσο εθείλα πνπ πξνάγεη 

ν θαπηηαιηζηηθφο νηθνπκεληζκφο. Αμίεο, φπσο ν ζεβαζκφο, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, 

επεθηείλνληαη πνιηηηζκηθά. Παξά ηελ απεηιή ηνπ θνληακεληαιηζκνχ θαη ηεο καδηθήο 

θνπιηνχξαο, ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία θαη ε δεκνθξαηία σο ηδεψδεο είλαη ζηελά ζπλδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο θαη κπνξνχλ λα εμαπισζνχλ ζε φιν ηνλ θφζκν κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

(Γθίληελο, 2011:37). Παλαλζξψπηλεο αμίεο φπσο ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία, ε πνιηηηζηηθή 
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πνιπκνξθία, ν ζεβαζκφο ηεο εηεξφηεηαο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα πξναρζνχλ κέζσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο «ζπλεηήο» ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο.    

                            



47 
  

1.9 Η παγθνζκηνπνηεκέλε καδηθή θνπιηνύξα         

Ο νξηζκφο ηεο θνπιηνχξαο απνηειεί αθνξκή δηακάρεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έρνπλ απνδνζεί θαηά 

θαηξνχο. Κνηλή παξαδνρή απνηειεί ε εκθάληζε κηαο θνπιηνχξαο, ε νπνία είλαη 

ελαξκνληζκέλε κε ηηο αξρέο θαη αμίεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ, πξνσζψληαο έλαλ 

νηθνπκεληζκφ, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ νκνγελνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζε αδξαλή, κε 

απηφλνκα φληα. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο επηθαινχληαη ηελ πξφνδν, ηελ 

παγθνζκηφηεηα θαη ηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηά ηεο, αληίζεηα κε έλα κεγάιν κέξνο 

δηαθσλνχλησλ ζθεπηφκελσλ αηφκσλ, πνπ δηαθξίλνπλ κηα ρακειή πνηνηηθά θαη απνραπλσηηθή 

θνπιηνχξα. Σαζζφκελνη ππέξ ηεο παγθφζκηαο θνπιηνχξαο, φπσο ηελ ραξαθηεξίδνπλ, νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο πξνβάιινπλ έληνλα ηελ 

παγθνζκηφηεηα θαη νηθνπκεληθφηεηα ηεο, κε ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο λα απνηειεί ηελ 

βαζηθή θαη χςηζηε αξρή. Σν δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο απηήο ζέηεη νξζά ν Μπάξκπεξ, 

ηνλίδνληαο φηη ε ειεπζεξία επηινγήο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ δελ είλαη ίδηνπ ηχπνπ ειεπζεξία 

κε εθείλε πνπ δηακνξθψλεηαη σο πνιηηηθή ζέιεζε εληφο κηαο δεκφζηαο θαη νξαηά θηλνχκελεο 

θνηλσλίαο πνιηηψλ (1998:26). Υξεζηκνπνίεη κάιηζηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ππνζηεξίδνληαο πσο ε ειεχζεξε επηινγή αλάκεζα ζε δέθα ηχπνπο αζπηξίλεο δελ είλαη ίδηνπ 

ηχπνπ ειεπζεξία κε εθείλε ηεο δηαζθάιηζεο πεξίζαιςεο ζε πνιιά θαιά λνζνθνκεία (φ.π.). 

Μηα ειεπζεξία πάλσ ζε έλα αζπλείδεην, κε θπξίαξρν ππνθείκελν, ην νπνίν, φπσο 

«μεδηπιψλεη» φκνξθα ν Καζηνξηάδεο, παξ‟ φηη ειεχζεξν λα επηιέμεη πνχ ζα ηαμηδέςεη, ελ 

ηνχηνηο θάζε βξάδπ ζηέθεηαη κπξνζηά απφ ηελ ηειεφξαζε (Ση απέγηλε ην πάζνο γηα 

ειεπζεξία; 1998).     

Κξηηηθνί σο πξνο ηνλ θαπηηαιηζκφ, ηνπο ζθνπνχο ηνπ, θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ επέθηαζε, 

πνιινί ζηνραζηέο δηέθξηλαλ θάπνηα βαζηθά γλσξίζκαηα, πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάδεημε 

κηα εληαίαο καδηθήο θνπιηνχξαο κε ζηφρν ηελ αέλαε ππέξ-ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ εθ κέξνπο 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  Έλαο απφ απηνχο ηνπο ζηνραζηέο, ν Μπέλγηακηλ 

δηέθξηλε θαη αληηπαξέβαιιε ηηο δξαζηηθέο κεηαβνιέο, πνπ επέθεξαλ νη λέεο ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο θαιιηηερληθψλ πξντφλησλ θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πάλησλ, φπσο 

πξνέηαζζε ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ηνλ 20
ν 

αηψλα (Δηθφλεο θαη κχζνη ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, 2007:226) Παξάιιεια, ε «έιεπζε ησλ καδψλ» επέθεξε κηα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή δηαδηθαζία έληαμεο ησλ καδψλ απηψλ ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο παξαγσγηθέο 

ζρέζεηο θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνηεκέλε θαηαλάισζε, κε απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε θαη 

επηθξάηεζε ηεο «καδηθήο θνπιηνχξαο» θαη ηελ εμάπισζε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ 

δηαθήκηζεο. (φ.π.:226-227). Ζ καδηθή θνπιηνχξα, απνηειεί κηα θνπιηνχξα εθιατθεπκέλε, 
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κέζα απφ κηα κνλνδηάζηαηε δηαδηθαζία εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη παξαγσγήο αλζξψπσλ θαη‟ 

εηθφλα ηεο δηθήο ηεο ινγηθήο, κε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηελ ηππνπνίεζε, νκνηνγέλεηα 

θαη παζεηηθφηεηα. Απνηειεί απιά ην πεξηβάιινλ ηεο ηδενινγίαο θαη ηνλ πνιηηηζκηθψλ 

κνξθψλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο κάδεο απφ ηελ βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο, κε ζηφρν ηελ 

ζπλέλσζε κε ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή ηάμε (Giroux, Δθπαίδεπζε θαη Δθιατθεπκέλε 

Κνπιηνχξα, 2012:5). 

Γλσζηνί ππνζηεξηθηέο θαη κειεηεηέο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

αλάινγεο βηνκεραλίαο είλαη νη Αληφξλν θαη Υφξθραηκεξ, νη νπνίνη εμηζψλνπλ ηελ 

εθιατθεπκέλε θνπιηνχξα κε ηελ καδηθή. Τπνζηεξίδνπλ πσο ε θνηλσληνινγηθή ζεσξία, πνπ 

θάλεη ιφγν γηα πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία σο απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λεσηεξηθνχ 

θφζκνπ είλαη εζθαικέλε, θαζψο ε θνπιηνχξα πνπ πξνσζείηαη είλαη κία. Καηά ηνπο 

ζηνραζηέο απηνχο, φια ηα είδε θνπιηνχξαο θάησ απφ ηνλ κνλνπσιηαθφ θαπηηαιηζκφ είλαη 

ηαπηφζεκα δεκηνπξγψληαο νπζηαζηηθά κηα καδηθή θνπιηνχξα. Μέζα απφ έλαλ θχθιν 

ρεηξαγψγεζεο θαη αλαδξνκηθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο, επσθειείηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ε ελφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  Ζ βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο ε νπνία πξνβάιιεηαη 

κέζα απφ ηα ηερλνινγηθά ηεο επηηεχγκαηα απνηειεί ζηελ νπζία έλα κέζν εμνπζίαο θαη 

θεξδνθνξίαο ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ έλαληη ηεο θνηλσλίαο.(Horkheimer & Αdorno, 

Dialektik der Aufklärung, 1988:146-147). 

Ζ βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο ζην πλεχκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ πάλησλ, 

δηακνξθψλεη θαηά βνχιεζε ηνπο θαλφλεο θαη ηα δνκηθά πιαίζηα ηεο εμαγφκελεο θνπιηνχξαο, 

κε βάζε ην κέγηζην νηθνλνκηθφ φθεινο. Ο θαηαλαισηήο πξνζαλαηνιίδεηαη πιένλ ζην εληαίν 

φιν ηεο παξάγσγεο. Έηζη, ε δηαλνεηηθή σξηκφηεηα θαη δηαχγεηα, πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ εθ ηνπ ππνθεηκέλνπ, φπσο 

ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ θαληηαλή θηινζνθηθή ζεψξεζε, απνδνκείηαη απφ ηελ βηνκεραλία ηεο 

θνπιηνχξαο. Καηά ζπλέπεηα, θαιιηεξγνχληαη παζεηηθά, άβνπια φληα, ν ζπλεηδεηφο θφζκνο 

ησλ νπνίσλ εξκελεχεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ινγηθή ηεο παξαγσγήο (φ.π.:151). Πεγή απηήο 

ηεο δηαλνεηηθήο θξίζεο θαη παξαθκήο, απνηειεί, θαηά ηνλ Αληφξλν, ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ, αθνχ ε πξφνδνο, ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή ζέζε ηεο ζρνιήο ηεο 

Φξαλθθνχξηεο, ζπλεπάγεηαη πιένλ νπζηνθξαηία, νξζνινγηζκφ θαη ηππνπνίεζε. Ζ 

βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο έρεη βαζηθφ κεξίδην επζχλεο ζηελ κεηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο ινγηθήο, ζε πνιηηηζκφ ηεο ακάζεηαο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο (Giroux, 2012:6). 

Απέλαληη ζηελ εθιατθεπκέλε θνπιηνχξα νη ζεσξεηηθνί ηεο ζρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο 

αληηπαξαβάιινπλ ηελ πςειή θνπιηνχξα, ιαλζαζκέλα, θαηά ηνλ Giroux, ε νπνία «θαληάδεη 

ζηα κάηηα ηνπο» κηα ππεξβαηηθή ζθαίξα, έλα απφ ηα ειάρηζηα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, 
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φπνπ είλαη δπλαηφλ λα εθθξαζηνχλ ε απηνλνκία, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε αληίζηαζε 

(2012:6). 

Σελ αμηαθή αλσηεξφηεηα ηεο πςειήο θνπιηνχξαο ακθηζβεηεί, επίζεο θαη ν Βάιιεξζηαηλ, 

ν νπνίνο ζέηεη ην δήηεκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο πςειήο θνπιηνχξαο, σο απνηέιεζκα 

κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ πάλησλ απφ ην ηζηνξηθφ θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα. Δηδηθφηεξα, ππνζηεξίδεη φηη ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα ε πςειή θνπιηνχξα 

κέζσ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα θεξδνθφξα επηρείξεζε γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο (θαιιηηέρλεο-παξαγσγνχο) βαζηδφκελε ζηελ θαηαλάισζε (2011:39). 

Πέξα απφ ηελ πςειή θνπιηνχξα, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηείλεη λα αιινηψζεη θαη ηελ 

παξάδνζε, ε νπνία φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν Γθίληελο «απνγπκλσκέλε πξνβάιιεη 

ελίνηε σο θαθφγνπζηα κπηριηκπίδηα πξνο πψιεζε, ζηνλ βσκφ ηνπ θέξδνπο ηεο βηνκεραλίαο 

ηεο παξάδνζεο» (2011:86). Μαθξνρξφληεο παξαδφζεηο πνιηηηζκψλ, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο 

ζχκβνια πεξεθάληαο θαη δηαθνξνπνηεηηθά ζηνηρεία ηεο κηαο απφ ηελ άιιε θνπιηνχξα, 

έπεζαλ ζχκαηα ηεο αλειέεηεο δίςαο γηα θέξδνο, εκπνξεπκαηνπνηήζεθαλ θαη αιινηψζεθαλ σο 

πξνο ην ηδηαίηεξν απηφ ζηνηρείν πνπ δηέζεηαλ, ην κπζηήξην πνπ απισλφηαλ γχξσ ηνπο. 

Παξάδεηγκα, νη καθξνρξφληεο παξαδφζεηο πνιεκηθψλ ηερλψλ ζηελ Αζία, ζπλδεδεκέλεο κε 

ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο, αλαδηαηππψλνληαη θαη παξάγνπλ κηα λέα καδηθή θνπιηνχξα, 

φπνπ ε βία σο ζχκβνιν αξξελσπφηεηαο δηεηζδχεη βαζηά ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ λέσλ 

(Appadurai, 2014:67).  

Αμηφινγε θαη ελδηαθέξνπζα ζεσξείηαη απφ ηελ εγρψξηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ Π. Κνλδχιε γηα ηελ καδηθή θνπιηνχξα θαη ηελ κεηακφξθσζή ηεο ζε κηα 

νκνηνγελή παγθφζκηα θνπιηνχξα. ην άξζξν ηνπ ν Κνλδχιεο ζεσξεί φηη ε «ιατθή» 

θνπιηνχξα κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε κηα καδηθή θνπιηνχξα εμαηηίαο ηεο θαηαλάισζεο, ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ηεο δηαζθέδαζεο, πνπ νδήγεζαλ ζε κηα παιηλφξζσζε ηεο αληηθεηκεληθήο 

έλλνηαο ηεο θνπιηνχξαο (Κνλδχιεο, Σν Βήκα,1998). Απηή ε αληηθεηκεληθή έλλνηα ηεο 

θνπιηνχξαο, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο δπηηθήο καδηθήο θνπιηνχξαο, φπσο 

ηελ νλνκάδεη ν ζπγγξαθέαο, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απεξηφξηζηε αθνκνησηηθή θαη 

ζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηά ηεο, ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηνλ νηθνπκεληζκφ (φ.π.). Τπνζηεξίδεη φηη 

απηή ε νηθνπκεληθή εμάπισζε ηεο δπηηθήο καδηθήο θνπιηνχξαο απνδπλακψλεη ηηο ιατθέο θαη 

εζληθέο θνπιηνχξεο, θαζηζηψληαο σο «κφλε δπλαηή παγθφζκηα θνπιηνχξα» ηελ «δπηηθή 

καδηθή θνπιηνχξα ζε νηθνπκεληθή θιίκαθα» (φ.π.). 

Δμάγνληαο έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα απφ ηηο απφςεηο ηνπ Κνλδχιε γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ πσο δηαθξίλεη, φπσο θαη νη πξναλαθεξζέληεο, ηελ κεηαηξνπή ηεο ιατθήο 

θνπιηνχξαο ζε καδηθή θνπιηνχξα, ε νπνία ηείλεη λα πάξεη νηθνπκεληθέο δηαζηάζεηο. 
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ηέθεηαη, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ πξνεγνχκελσλ, ζηνλ ξφιν ηεο θαηαλάισζεο, 

ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ άθξαηνπ πιηζκνχ ζηελ δηακφξθσζε αληηθεηκεληθψλ ζηαζεξψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θνπιηνχξα.   Παξά ην γεγνλφο φηη απνθεχγεη λα επηξξίςεη άκεζα επζχλεο 

ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ επηξξνή ηνπ, εληνχηνηο  ππαηλίζζεηαη έκκεζα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο επζχλεο, φπσο ε αζηηθή 

αληίιεςε, ε Γχζε θαη ε ηερλνινγία, ηα νπνία θαη απνηεινχλ δνκηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηα πιαίζηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζεσξηψλ θηλείηαη θαη εθείλε 

ηνπ Μπάξκπεξ, ν νπνίνο δηαθξίλεη έλαλ καδηθφ, θαηαλαισηηθφ θφζκν, ζηνλ νπνία δίλεη ην 

φλνκα MacWorld, νη νπνίεο ζα θπξηαξρνχλ ηδενινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ηνλ 21
ν
 αηψλα 

(1998:146). Καηά ηνλ Μπάξκπεξ, ν θφζκνο ησλ Mac απνηειεί κηα θνηλσλία θαηαλαισηψλ 

θαη φρη πνιηηψλ, κε ηνλ άλζξσπν πιένλ λα πξνζδηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ  απφ ηελ ζέζε 

θαη ηελ ηζρχ ηνπ ζηελ αγνξά. Σείλεη πξνο κηα θαηεχζπλζε κνλνδηάζηαηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

αλζξψπνπ ηνπ Mac, σο νηθνλνκηθνχ φληνο (φ.π.:26). 

Αθνινπζψληαο ηελ ζθέςε, πνπ πξψηνη ράξαμαλ νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ φζνλ αθνξά 

ηνλ ξφιν ηεο δηαθήκηζεο ζηελ παξαγσγή, ππνζηεξίδεη φηη ε παξαγσγή δελ ζηνρεχεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε, αιιά κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ 

πψιεζε ησλ επηινγψλ ηνπ θεθαιαίνπ. Έηζη, ε δηαθήκηζε δεκηνπξγεί παζεηηθνχο 

θαηαλαισηέο-φληα, νη νπνίνη ζηεξνχληαη απηφλνκεο ζθέςεο. Ηζηνξηθά, ε άλνδνο ηνπ Mac 

World θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αλάινγεο καδηθήο θνπιηνχξαο ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε ηελ 

ηαπηφρξνλε εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θιάδνπ. Ζ έθξεμε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 1950 θαη 1990 θαη είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ ζηελ δηαθήκηζε απφ ηηο εηαηξείεο (φ.π.) . 

Ζ δηαθήκηζε, φπσο αθήλεη λα ελλνεζεί ν Barber, απνηειεί ην επεθηαηηθφ, ηκπεξηαιηζηηθφ 

κέζν ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αθνχ ζηνρεχεη ζηελ κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε ηεο αγνξάο κέζσ ηεο 

«θπζηθήο» ηάζεο ηεο λα θέξλεη κέζα ζε θάζε ζπίηη ηελ θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα (φ.π.). Ζ 

παγθφζκηα δηαθήκηζε είλαη πιένλ, θαηά ηνλ Απαληνπξάη, ε ηερλνινγία-θιεηδί κέζσ ηεο 

νπνίαο δηαζπείξνληαη ζε φιν ηνλ πιαλήηε πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο θαηαλαισηηθέο 

αληηιήςεηο, ψζηε λα δίλνπλ ζηνλ άλζξσπν ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ, θαη 

φρη ηελ αιήζεηα ηνπ άβνπινπ, παζεηηθνχ φληνο (2014:69). Ο θαπηηαιηζκφο δηεηζδχεη ζε 

κεγάιν βαζκφ κέζα ζηελ ςπρή θαη ην πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ, αθήλνληαο ηνλ ζε κηα 

ςεπδαίζζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ φληνο. Ζ «απηνλνκία» ηνπ αλζξψπνπ σο φληνο, πξφηαγκα ηεο 

Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Γηαθσηηζκνχ, εμαθαλίδεηαη κέζα απφ κηα ςεπδαίζζεζε απηνλνκίαο, 

κηαο άλεπ φξσλ παξάδνζεο ζηηο αζπλείδεηεο νξκέο, ηάζεηο θαη πάζε. Οη πσιήζεηο ησλ 

αγαζψλ ζηνπο θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 
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θαηαλαισηψλ, κε απνηέιεζκα νη θχθινη πνπ ρεηξαγσγνχλ ηηο αγνξέο λα νδεγνχληαη ζηελ 

ιχζε ηεο επηξξνήο θαη κεηαβνιήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αλαγθψλ πξνο φθειφο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηαθήκηζε. 

Μεγάιε είλαη επίζεο ε επίδξαζε ζηελ ζπλείδεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ζπκβφισλ. Καηά ηνλ 

Μπάξκπεξ, νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο  «δελ εκπνξεχνληαη κφλν αγαζά αιιά θαη ζχκβνια θαη 

δελ πνπιάλε πξντφληα πνπ είλαη αλαγθαία ζηελ δσή αιιά έλαλ ηξφπν δσήο, θάηη πνπ 

απνηειεί ην ζχγρξνλν κνλνπάηη πνπ νδεγεί απφ ην ζψκα ζηελ ςπρή» (1998:122). 

Παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηεο δχλακεο ησλ ζπκβφισλ (φλνκα-εκπνξηθφ ζήκα) έλαληη ηνπ 

πξντφληνο (αγαζφ) θαη ηεο ςπραλάγθνπδαο εγγξαθήο ηνπο ζηελ ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ 

απνηεινχλ νη εηαηξείεο αζιεηηθψλ εηδψλ. Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο επέθηαζεο 

ηεο γλσζηήο εηαηξείαο αζιεηηθήο έλδπζεο Nike, ν γεληθφο ηεο δηεπζπληήο Φίιηπ. Υ Νάηη, ην 

1992, είλαη απφιπηα δηαθσηηζηηθφο ιέγνληαο: «Πψο ππνινγίδνπκε λα θαηαθηήζνπκε ηηο μέλεο 

ρψξεο; Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην θαηαθέξακε θαη εδψ. Θα εμάγνπκε απιά ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ 

πην θεξδνθφξα βηνκεραλία ζηνλ θφζκν.» (φ.π.:131). Δθηφο απηνχ, ε θαζεκεξηλή νπηηθή 

επαθή κε ζχκβνια παξάγεη έλα αζπλείδεην γίγλεζζαη, εγθαζηζηψληαο κηα νπηηθή θαη 

ηαπηφρξνλα θαληαζηαθή έμε παξαζχξνληαο πξνο κηα ππέξκεηξε θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ 

ηεο θάζε εηαηξείαο. ζν πην αλαγλσξίζηκν ην ζχκβνιν ηεο εηαηξείαο, ηφζν κεγαιχηεξε ε 

εκπνξηθή ηνπ απήρεζε κε ηα αλάινγα «νθέιε» γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ. Ζ ζπλήζεηα ησλ 

ζπκβφισλ, εθηφο ησλ άιισλ, επηδξά αξλεηηθά ζηνλ άλζξσπν, θαζψο, φηαλ ζπλεζίδεη ηα 

πνιηηηζηηθά ζχκβνια, ηα ηειεπηαία ηείλνπλ λα ράλνπλ ηελ ζπκβνιηθή ηνπο αμία κε 

κπνξψληαο λα επεξεάζνπλ πιένλ ηελ ςπρηθή ζχλζεζε ηνπ αηφκνπ (Πφζηκαλ, 1999:171). Ζ 

κε ειεγρφκελε παξαγσγή ησλ καδηθψλ δηαθεκίζεσλ έρεη σο ζπλέπεηα ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά 

ζχκβνια λα «εμεπηειίδνληαη» ζηνλ βσκφ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο (φ.π.:170). Απφ ηελ άιιε, 

αλ ππεξαζπηζηεί θαλείο πνιηηηζηηθά θαη ηνπηθά ζχκβνια, θαηεγνξείηαη ζηελ θαιχηεξε ησλ 

πεξηπηψζεσλ σο αλαρξνληζηηθφο θαη παξαδνζηαθφο. Ζ ειεπζεξία θαηάληεζε λα είλαη κηα 

αλεμέιεγθηε έλλνηα, θαη ηαπηφρξνλα κηα ειεπζεξία αηρκάισηε ζε έλα «θνπηί». 

Σελ δχλακε ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο εηθφλαο ζηελ δεκηνπξγία ελφο θαληαζηηθνχ θφζκνπ 

πάλσ ζηνλ νπνίν αλζεί ε παγθνζκηνηνπηθή νηθνλνκηθή θνπιηνχξα, πξνβάιιεη ν Απαληνπξάη 

κηιψληαο γηα ηνπο παγθνζκηνηνπηθνχο πνιηηηζκνχο. Καηά ηνλ Απαληνπξάη, νη 

παγθνζκηνηνπηθνί πνιηηηζκνί πνπ έρνπλ πξνθχςεη δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηφπν θαη ηνλ 

ρξφλν, αιιά απνηεινχλ έλα κείγκα απφ δηαθνξεηηθά πιηθά, ηα νπνία έξρνληαη θαη εμάγνληαη 

απφ παληνχ θαη πνπζελά, κέζα απφ ην ζχγρξνλν άξκα ησλ παγθφζκησλ επηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Σν θαληαζηηθφ απνθηά κνλαδηθή δχλακε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, 

νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ηα αλάινγα ζχκβνια πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα Μέζα Μαδηθήο 
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Δλεκέξσζεο. Έηζη, ε λέα εμνπζία ησλ παγθφζκησλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο θαληαζηψζεσλ 

αλαπιάζεη ηνπο ηνπηθνχο ηξφπνπο δσήο κε πξφηππα, πξνεξρφκελα γεσγξαθηθά θαη θνηλσληθά 

απφ άιινπο ηφπνπο.  Ζ ηζρχο ηεο θαληαζηηθήο δσήο ζηελ αγνξά, πνπ επηβάιιεηαη κέζσ ησλ 

εηθφλσλ θαη πξνηχπσλ, εμππεξεηεί θαηά ηνλ Απαληνπξάη ηελ νηθνλνκία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πνιηηηζκφ. (νπ.αλ. Μπεθ,1999:143-144). 

H καδηθή ιατθή θνπιηνχξα πνπ πξνσζείηαη πιένλ απφ ηνλ MacWorld απνηειεί έλαλ 

ζεκαληηθφ θίλδπλν, θαζψο κεηαμχ άιισλ, είλαη ζπλππεχζπλε γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ πνιίηε 

ζε θαηαλαισηή, ηελ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε κεηάιιαμε ηνπ αλζξψπνπ ζε 

παζεηηθφ, αζπλείδεην νλ. Ο άλζξσπνο απνηειεί πιένλ έλα θαηαλαισηηθφ αληηθείκελν παξά 

ππνθείκελν, κε ηνλ Απαληνπξάη λα θάλεη ιφγν γηα έλαλ θεηηρηζκφ ηνπ θαηαλαισηή, αθνχ ην 

ππνθείκελν θαηαλάισζεο έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα νκνίσκα πνπ κφλν κε έλαλ 

αζχκπησην ηξφπν κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ κνξθή ελφο «εκπξφζεηνπ θνηλσληθνχ 

ππνθεηκέλνπ» (Appadurai, 2014:69). Καηά ζπλέπεηα κέζσ ηνπ Mac World θαη ηεο 

δηαδηδφκελεο θνπιηνχξαο, ε αιεζηλή δεκνθξαηία νδεγείηαη ζε έλαλ αξγφ ζάλαην, φπνπ ζχηεο 

ν παγθφζκηνο θαπηηαιηζκφο (Μπάξκπεξ, 1998:127).  

Μέζα απφ κηα ζχλνςε, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα πσο ε θαπηηαιηζηηθή παγθφζκηα νηθνλνκία 

κε κέζν ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη  θνξέα ηελ βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο δεκηνχξγεζε θαη 

πξνψζεζε κε νηθνπκεληθνχο φξνπο κηα καδηθή θνπιηνχξα, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πιηθή 

θαηαλάισζε, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ εηθφλα. Μέζα απφ ηελ 

δηαδηθαζία έληαμεο θαη εμάξηεζεο ηεο θνηλσλίαο απφ απηήλ ηελ θνπιηνχξα, 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα πνιηηηζηηθή θαη δηαλνεηηθή νκνγελνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, πνπ 

κεηαηξέπεη ηνπο πνιίηεο ζε παζεηηθά, κε ζθεπηφκελα φληα, φπνπ φια εξκελεχνληαη ζηελ 

ινγηθή εθήκεξσλ, πιηθψλ ηθαλνπνηήζεσλ, φπσο πξνβάιινληαη απφ ηελ βηνκεραλία ηνπ 

θέξδνπο. Ο άλζξσπνο έρεη απσιέζεη ηελ «απηνλνκία» ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζθέπηεζζαη , 

ηελ έλλνηα ηνπ σο εκπξφζεηνπ ππνθεηκέλνπ (Appadurai, 2014:69).      

Ζ νκνγελνπνίεζε πνπ πξφβαιε ν θαπηηαιηζκφο, κηα νκνγελνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ 

βάζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο καδηθήο, εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο θνπιηνχξαο, νδήγεζε ηνλ 

ίδην ζε έλαλ ιαβχξηλζν θξίζεο. Ζ νηθνπκεληθή θπξηαξρία ηνπ δεκηνχξγεζε αληίξξνπεο 

δπλάκεηο ζην παγθφζκην πεδίν πνπ απεηινχλ επζέσο ηελ ζηαζεξφηεηα θαη θπξηαξρία ηνπ. 

Αληίξξνπεο δπλάκεηο πνπ αληηκάρνληαη ηνλ θαπηηαιηζκφ κε ζθνπφ λα γίλνπλ εθείλεο 

νηθνπκεληθέο.  Με ηελ εμίζσζε ηεο αλζξψπηλεο δηαθνξεηηθφηεηαο, εμέζξεςε ν ίδηνο ηνλ 

ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη λα αληηκάρεηαη ηελ Γχζε. Χζηφζν, ε 

έληνλε αλαβίσζε θαη δξάζε ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ δελ απεηιεί ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα ηνλ θαπηηαιηζκφ ηεο Γχζεο, αθνχ ελψλνληαη κε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε. 

Απνηειεί ην ζπκπιεξσκαηηθφ εθείλν ζηνηρείν, ην νπνίν σθειεί ζε έλα δηεζληθφ επίπεδν ηελ 

δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ.       
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1.10. Γηαιεθηηθή θαπηηαιηζκνύ-ηζιακηθνύ θνληακεληαιηζκνύ    

«Σν αληίμνπλ ζπκθέξνλ θαη εθ ησλ δηαθεξφλησλ θαιιίζηελ αξκνλίαλ.» Σα ελαληηφδξνκα 

έρνπλ εληαία θνξά. Απφ ηα αληίζεηα γελληέηαη ε σξαηφηεξε αξκνλία.» (Φάιθνο-Αξβαληηάθεο, 

Ζξάθιεηηνο.Άπαληα, 2010:76). Αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο 

δηαιεθηηθήο σο ζθέςεο, ζα πξέπεη λα γπξίζνπκε ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία, 

μεθηλψληαο απφ ηνλ «δεκηνπξγφ» ηεο Ζξάθιεηην, ν νπνίνο πξψηνο έθαλε ιφγν γηα ηελ δηαξθή 

αιιαγή θαη θίλεζε ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη γηα ηελ χπαξμε ηεο αξκνλίαο σο απνηέιεζκα 

ζπλέλσζεο αληίζεησλ δπλάκεσλ (Βετθφο, 1995:77). Ο Έλγθειο, ζεκειησηήο καδί κε ηνλ 

Μαξμ ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ, αλαγλσξίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη πξνζθνξά ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο θηινζνθίαο ζηελ γέλλεζε ηεο Γηαιεθηηθήο (Ζ Γηαιεθηηθή ηεο Φχζεο, 2008:28-29). 

Ζ δηαιεθηηθή απνηειεί ζήκεξα κηα κέζνδν ζθέςεο θαη εξκελείαο ηνπ θφζκνπ, ηεο θχζεο θαη 

ηεο θνηλσλίαο, βαζηζκέλε ζην αμίσκα ηεο ζπλερνχο αιιαγήο θαη θίλεζεο (Woods & Grant, 

1997:53). Δίλαη κηα ινγηθή ηεο αληίζεζεο, ηελ νπνία αλέπηπμε ιεπηνκεξψο ν Υέγθει, κέζα ζε 

έλα ηδεαιηζηηθφ, κεηαθπζηθφ πιαίζην, θαη ζηελ νπνία ν Μαξμ θαη ν Έλγθειο πξνζέδσζαλ κηα 

πιηζηηθή βάζε (φ.π.). Καηά ηνλ Έλγθειο, ε δηαιεθηηθή βαζίδεηαη πάλσ ζε ηξείο βαζηθέο 

αξρέο: ηνπ «κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πνζφηεηαο ζε πνηφηεηα (θαη αληίζεηα)», ηεο 

«αιιεινδηείζδπζεο ησλ αληηζέζεσλ» θαη ηεο «άξλεζεο ηεο άξλεζεο» (Έλγθειο, 2008:44).  

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο δηαιεθηηθήο απφ ηελ ηππηθή ινγηθή είλαη εθείλε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ αληηζέζεσλ, θαη φρη ηεο εμαθάληζεο ηεο, δηφηη ε αληίζεζε απνηειεί πεγή 

ηεο θίλεζεο, αιιαγήο θαη αλάπηπμεο (Woods & Grant, 1997:57). Ζ ζπλερήο θίλεζε θαη 

αιιεινδηείζδπζε ησλ αληηζέζεσλ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε, ζε κηα ζχλζεζε ηνπ φινπ, κηα 

κεηάβαζε απφ ην απιφ ζην ζχλζεην, απφ ην ρακειφ ζην πςειφ (φ.π.). Μέζα απφ ηελ 

δηαιεθηηθή σο κέζνδν ζθέςεο, νθείινπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ θαπηηαιηζκνχ 

θαη ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ε νπνία είλαη δαηδαιψδεο. Σελ αμία ηεο δηαιεθηηθήο, σο 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο ζηελ δηεχξπλζε πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, αλαγλσξίδεη 

θαη ν Σξφηζθη, γξάθνληαο: «H δηαιεθηηθή δελ είλαη νχηε απνθχεκα ηεο θαληαζίαο νχηε 

κπζηηθηζκφο, αιιά κηα επηζηήκε ησλ κνξθψλ ηεο ζθέςεο καο, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο δσήο, αιιά πξνζπαζεί λα θηάζεη ζηελ 

θαηαλφεζε πην πνιχπινθσλ θαη παξαηεηακέλσλ δηαδηθαζηψλ» (φ.π.:108). Πξάγκαηη, φπσο ζα 

θαλεί θαη ζηελ ζπλέρεηα, φπνπ ζα εξεπλεζνχλ θαη άιια θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ν 

ξαηζηζκφο, ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ αλαδχνληαη αληηζεηηθά δεχγε, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε, θαζηζηψληαο ηελ δηαιεθηηθή έλαλ γφληκν ηξφπν ζθέςεο, 

δηεξεχλεζεο, θαηαλφεζεο.         
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Καπηηαιηζκφο θαη ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο απνηεινχλ δχν αληίζεηεο δπλάκεηο, εθ ησλ 

νπνίσλ, ε κία πξνάγεη ηνλ νηθνπκεληζκφ, ελψ ε άιιε απνηειεί κηα ηδηαηηεξνθξαηία –ζε 

παγθφζκην επίπεδν- πνπ θηινδνμεί λα γίλεη νηθνπκεληζκφο. Μηα δηαιεθηηθή ζρέζε, ινηπφλ, 

κεηαμχ νηθνπκεληζκνχ θαη ηδηαηηεξνθξαηίαο, κε ηνλ Βάιιεξζηαηλ λα εμεηάδεη γεληθφηεξα ηελ 

αληίζεζε απηή, ππφ κηα πνιπζχλζεηε νπηηθή, φπνπ θπξηαξρεί ε πνιιαπιφηεηα θαη 

ζρεηηθφηεηα νηθνπκεληζκψλ θαη ηδηαηηεξνθξαηηψλ (Wallerstein, 2011:20-45). Ο Βάιιεξζηαηλ 

αληηιακβάλεηαη απηήλ ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ νηθνπκεληζκνχ-ηδηαηηεξνθξαηίαο σο ηελ 

δηαδηθαζία εθείλε, ηελ νπνία νη ππεξαζπηζηέο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ πξνβάιινπλ σο 

«ζχγθξνπζε πνιηηηζκψλ». Γηαθξίλεη έλα πιήζνο νηθνπκεληζκψλ θαη ηδηαηηεξνθξαηηψλ, 

απνξξίπηνληαο κηα πξνζέγγηζε εληθνχ αξηζκνχ, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη θαη 

κεηαβάιινληαη, ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Θεσξψληαο ηελ κε αλαγλψξηζε ηεο 

πνιιαπιφηεηαο ησλ νηθνπκεληζκψλ, σο ζεκείν επζχλεο γηα ηνλ ζπγθερπκέλν νξηζκφ ηεο 

θνπιηνχξαο, αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν σο έλα ζχζηεκα φπνπ ζπλππάξρνπλ πνιινί 

νηθνπκεληζκνί, νη νπνίνη αληηκάρνληαη κεηαμχ ηνπο (2011:20-21).  

Ζ δηαιεθηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε έλα δηπιφ πεδίν, παγθφζκην θαη πεξηθεξεηαθφ. Δπλνεί ζε 

παγθφζκην επίπεδν ηνλ πξψην εληζρχνληάο ηνλ κπξνζηά ζηελ αλνηρηή απεηιή ηεο 

θαηάξξεπζεο ηνπ, ελψ ν δεχηεξνο επσθειείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπνπ εληζρχεηαη απφ ηελ 

δηαιεθηηθή ηνπ κε ηνλ πξψην. Ο θαπηηαιηζκφο απνηειεί  έλα ζχζηεκα κε γεξά  ζεκειησκέλν 

ζηελ «βάζε», φπσο απηή νξίζηεθε απφ ηνλ Μάξμ, αληίζεηα κε ηνλ ηζιακηθφ 

θνληακεληαιηζκφ, ν νπνίνο, απνηειεί κελ πξντφλ εκβάζπλζεο ηνπ ράζκαηνο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Γχζεο-Ηζιάκ, ζηεξίδεηαη, σζηφζν ζην επνηθνδφκεκα σο 

θηλεηήξην κνριφ, θαζ‟ φηη δελ απνηειεί ζχζηεκα δνκεκέλν πάλσ ζηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, 

αιιά αληηζέησο κηα αλαδπφκελε ηδενινγία. «Σν είλαη θαζνξίδεη ην ζπλεηδεηφ είλαη», είπε ν 

Γεξκαλφο πνιηηηθφο επηζηήκνλαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν θαπηηαιηζκφο είλαη έλα ζχζηεκα ηφζν 

ηζρπξφ, πνπ ε δηαιεθηηθή ηνπ κε έλα απφ ηα επνηθνδνκήκαηα ηνπ, ηνλ ηζιακηθφ 

θνληακεληαιηζκφ δελ κπνξεί λα απεηιήζεη επζέσο ηελ νληφηεηα ηνπ. Αληίζεηα, εληζρχεηαη ζε 

φια ηα επίπεδα είηε πξνβάιινληαο  ηδενινγηθά σο εγγπεηήο ηεο αζθάιεηαο απέλαληη ζην 

θαθφ, θαη νηθνλνκηθά κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο θαη ηελ παξαγσγή 

ππεξαμίαο. Πάλησο, ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξήζνπκε φηη ν ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο, 

αζζελεί ή κεδελίδεηαη απφ απηήλ ηελ αιιεινδηείζδπζε, αθνχ θαη εθείλνο, φπσο θαη ν 

θαπηηαιηζκφο, επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε ηνπ κνξθή ζε έλα αλψηεξν πνηνηηθά επίπεδν, 

κέζσ ηεο «άξλεζεο ηεο άξλεζεο», ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φκσο (Woods & Grant, 1997 

:90). Ο ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο απνηειεί κηα πνιηηηθή  ηδενινγία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 
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σο κέζσ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο  ηελ ζξεζθεία, ε νπνία έρεη ηελ δχλακε λα ελψλεη ηα 

πιήζε, λα πξνβάιιεη σο νηθνπκεληθή θαη λα πξνσζεί έλαλ αλάινγν νηθνπκεληζκφ. Ο Ρνπά, 

Γάιινο ηζιακνιφγνο, αλαγλσξίδεη ζηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ κηα πνιηηηθή ηδενινγία, 

πνπ επηδηψθεη κε νξγαλσκέλε δξάζε ηελ ίδξπζε ελφο ηζιακηθνχ θξάηνπο θαη κηαο ηζιακηθήο 

θνηλσλίαο (Οη απηαπάηεο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ,2003:132). Σν λα ζεσξνχκε βέβαηα πσο 

εθείλνο δελ απνηειεί νξαηή απεηιή γηα ηνλ θπξίαξρν παγθφζκην ζχζηεκα δελ ζπλεπάγεηαη 

φηη: α) δελ κπνξεί λα γίλεη αλεμέιεγθηνο, εηδηθά ζε θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ β) δελ 

απεηιεί νηθνπκεληθέο, αλζξψπηλεο αμίεο. 

Ο 21
νο

 αηψλαο απνηειεί κηα επνρή, φπνπ δηαθπβεχεηαη ε χπαξμε παλαλζξψπηλσλ αμηψλ 

φπσο ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο,  ε ηζφηεηα. Ο θαηαξξέσλ 

δπηηθφο θαπηηαιηζκφο επηδηψθεη ζην φλνκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή νκνγελνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζε έλα εληαίν φιν, ρσξίο παξεθθιίζεηο, ρσξίο 

απηφλνκε, εκπξφζεηε ζθέςε, ελψ αληίζεηα ν εληζρπκέλνο ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο, 

ηίζεηαη ελάληηα ζηηο θνζκνπνιίηηθεο θαη αλζξψπηλεο αμίεο, επηδηψθνληαο κηα θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή νκνγελνπνίεζε, θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ηνπ Ηζιάκ.  

Ζ «θαηάρξεζε» ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, κέζα απφ κηα ζπλερή πξαθηηθή 

«νξζνινγηθήο θπξηαξρίαο», νδήγεζε ηνλ άλζξσπν ζε κηα «πνιηηηζηηθή» νκνγελνπνίεζε 

ππνηηκψληαο ηελ νληφηεηά ηνπ σο ππνθεηκέλνπ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζπληήξεζε θαη αλέπηπμε 

κηα θξίζε αμηψλ θαη εζηθήο, πνπ ππνβαζκίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ζ 

ηδέα ελφο θαηαθεξκαηηζκέλνπ θφζκνπ, κε θιεηζηά ζχλνξα θαη κε αλαγψγηκεο πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο,  πξνσζείηαη απφ ηνλ, ππφ θαηάξξεπζε, θαπηηαιηζκφ σο ε  ιχζε πνπ ζα «ζψζεη» 

ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηηο αμίεο ηεο, απφ ηελ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία. Ζ εθεχξεζε ελφο κε 

ζπγθξίζηκνπ «Καθνχ», ην νπνίν ρξεζηκεχεη, σζηφζν, σο κέηξν ζχγθξηζεο, απνηειεί κηα 

ζπλεζηζκέλε –έλλνκνπ ζπκθέξνληνο- ηαθηηθή ηεο Γχζεο, απνζθνπψληαο λα θξάμεη ηνλ 

δξφκν πξνο ηελ δηακφξθσζε κηαο λέαο «εζηθήο», απνζηαζηνπνηεκέλεο απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα, φπνπ ην «Καιφ» απνηειεί ηελ χςηζηε αλζξσπηά ηεο αλζξσπφηεηαο, ην 

«θπξίαξρν» ηεο επνρήο (Μπαληηνχ, Ζ Ζζηθή. Γνθίκην γηα ηε πλείδεζε ηνπ Καθνχ, 

1998:40). 

πλεπψο, ε πξνθχιαμε ησλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία, ε νπνία βξίζθεηαη αληηκέησπε ηφζν κε ηηο  εμηζσηηθέο, ππνηηκεηηθέο σο 

πξνο ην αλζξψπηλν φλ, πξαθηηθέο ηεο δπηηθήο «νξζνινγηθήο θπξηαξρίαο» φζν θαη ηηο 

«ηξνκνθξαηηθέο», κε αλζξψπηλεο πξαθηηθέο ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ. Σελ 

πξφθιεζε απηή κε ηελ νπνία βξίζθνληαη αληηκέησπνη νη ππέξκαρνη ηεο αιεζηλήο  

δεκνθξαηίαο, αιιά θαη ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα θαη ν Γθίληελο: « Οη 
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θνζκνπνιίηεο, θαη ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ έλαλ απφ απηνχο, πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο  φηη 

ε αλνρή θαη ν δηάινγνο είλαη δπλαηφλ λα θαζνδεγνχληαη απφ νηθνπκεληθέο αμίεο. ινη καο 

ρξεηαδφκαζηε εζηθέο δεζκεχζεηο πνπ ζα καο εμπςψλνπλ απφ ηηο κηθξνζθνηνχξεο θαη ηνπο 

θαβγάδεο ηεο θαζεκεξηλήο δσή. Θα πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα νξγαλψζνπκε δπλακηθά ηελ 

άκπλα απηψλ  ησλ αμηψλ, φπνπ ε άκπλα ηνπο είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλε ή φπνπ αθφκα 

απεηινχληαη. Ζ θνζκνπνιηηηθή εζηθή πξέπεη λα θηλεηνπνηείηαη απφ ην πάζνο. Ζ δσή καο δελ 

πξφθεηηαη λα απνθηήζεη λφεκα, αλ δελ δηαζέηνπκε θάηη γηα ην νπνίν αμίδεη λα πεζάλνπκε». 

(2011:93-94).  
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2ν ΜΔΡΟ: ΙΛΑΜΙΚΟ ΦΟΝΣΑΜΔΝΣΑΛΙΜΟ 

2.1. Ση είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν θνληακεληαιηζκόο;    

Μεηά ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ φξνη, φπσο «θνληακεληαιηζκφο», 

«ηζιακηθή ηξνκνθξαηία», «ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο», έγηλαλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο 

θαζεκεξηλήο γιψζζαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Μεγάιν κέξνο ηφζν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, 

φζν θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο άξρηζε λα αζρνιείηαη έληνλα κε απηφ ην «λέν» 

θαηλφκελν, πνπ θάληαδε σο δπλεηηθή απεηιή έλαληη ηεο νινθιεξσηηθήο ηάζεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Ο θνληακεληαιηζκφο, δεκηνχξγεκα νπζηαζηηθά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

αλαθέξεηαη ζηελ επηδίσμε θνηλσληθψλ νκάδσλ λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ηνπ παγθφζκηνπ θαη 

θνηλσληθνχ γίγλεζζαη κέζα απφ ηελ επηζηξνθή ζε παξειζνληηθέο αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο, 

ζηελ παξάδνζε. Ζ ζηελή ηνπ ζρέζε κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα αλαδεηρζεί εμάιινπ 

θαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ σο φξνπ ζην δηεζλέο ιεμηιφγην, ε νπνία ζπλάδεη ρξνληθά κε ηελ 

εκθάληζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κεηά ην 1950 (Γθίληελο, 2011:91). Απνηεινχλ θηλήκαηα 

δηαηήξεζεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο, σο κέζν αληηζηξάηεπζεο ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε πνπ πξνσζεί ν θαπηηαιηζκφο (Μπάξκπεξ, 1998:12).  Γηα λα 

θαηαλνήζνπκε, σζηφζν, ζε βάζνο ην θαηλφκελν, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα κειεηήζνπκε θαη 

θαηαλνήζνπκε «ηί εζηί» θνληακεληαιηζκφο, απφ πνχ πξνέξρεηαη, πψο εμειίρζεθε, ηη 

αληηπξνζσπεχεη, πνηεο ηάζεηο γέλλεζε θαη πψο εμειίρζεθε ε ηζιακηθή ηνπ εθδνρή ζηελ πην 

επηθίλδπλε ηάζε.  

Αθνχγνληαο ηελ ιέμε θνληακεληαιηζκφο ηελ ζχγρξνλε επνρή, ε πξψηε ζθέςε ζπλδέεηαη 

αλακθίβνια κε δνγκαηηθέο πξαθηηθέο θαη θαλαηηζκφ, πνπ πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηελ 

ζξεζθεία. Ο θνληακεληαιηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν, ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

ηφζν παιηφ φζν θαη ε ηδενινγία ησλ ζξεζθεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ γξαπηψλ ζξεζθεηψλ. 

Χο φξνο, αληιεί ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ην ιαηηληθφ νπζηαζηηθφ «fundus», πνπ δειψλεη ην 

ζεκέιην θαη, θαηά ηνλ Βαλδψξν, παξαπέκπεη ζηελ αλαβίσζε κηαο πξνυπάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο, ε νπνία εθιακβάλεηαη σο ζπζηαηηθή  γηα κηα εμειηγκέλε ζην ρξφλν παξάδνζε 

(Δηζαγσγή ζηηο Πνιηηηθέο Ηδενινγίεο, 2015:189). Δηδηθφηεξα, σο θνληακεληαιηζκφο νξίδεηαη 

ε επηζηξνθή ζηα ζεκέιηα ηεο πίζηεο, δηαδηθαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ ζηξνθή ζηελ 

απζεληηθή κειέηε θαη εξκελεία ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ ηεο ζξεζθείαο. Ακθηζβεηψληαο ηελ 

λεσηεξηθφηεηα, θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, επηθαιείηαη ηελ επηζηξνθή ζηελ  

κειέηε θαη θαηά ιέμε θαηαλφεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ηεξψλ θεηκέλσλ, ηα δφγκαηα ησλ 

νπνίσλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή (Γθίληελο,  

2011:91). Σελ απνζηνιή απηή ηεο εξκελείαο ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ αλαιακβάλνπλ νη ιεγφκελνη 

«αλακνξθσηέο», κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ, ε νπνία νπζηαζηηθά έξρεηαη ζε 
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αληίζεζε πξνο ηνλ λεσηεξηθφ θφζκν θαη επηδηψθεη ηελ επηζηξνθή ζε κηα πξσηφγνλε κνξθή 

θνηλσλίαο, φπσο νξίδεηαη απζεληηθά απφ ηηο ηεξέο γξαπηέο πεγέο (Barnavi, Φνληθέο 

Θξεζθείεο, 2007:41-42). Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θηλήκαηνο 

απηνχ, ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε εκπλεπζηή ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ 

πεξηνδηθνχ Watchman Examiner, Courtis Lee Laws, ν νπνίνο ζην άξζξν ηνπ “The 

Fundimentals.A Testimony to the Truth” εηζήγαγε ηνλ ζπγθείκελν φξν (Βαλδψξνο, 

2015:190). Ζ κειέηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηνλ θνληακεληαιηζκφ καο 

επηηξέπνπλ λα εμάγνπκε θάπνηα βαζηθά θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Καη‟ αξράο, απνηειεί 

έλα ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν αγγίδεη φιεο ηηο ζξεζθείεο, θαη φρη απνθιεηζηηθά ην 

Ηζιάκ ή ηηο εμ απνθαιχςεσο ζξεζθείεο (Riesebrodt M, Ζ θνληακεληαιηζηηθή αλαλέσζε ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, 2009: 32-34). Ο θνληακεληαιηζκφο επηδηψθεη ηε κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο 

ζηα πιαίζηα ησλ πξνγελέζηεξσλ πξνηχπσλ, φπσο απνξξένπλ απφ ηα γξαπηά θεξχγκαηα ηεο 

εθάζηνηε ζξεζθείαο. ην πιαίζην απηφ, ηεξά θείκελα, φπσο ε Βίβινο θαη ην Κνξάλην 

πεξηέρνπλ, θαηά ηνπο θνληακεληαιηζηέο, ηηο ζεφζηαιηεο εθείλεο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή θαη νξζή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. Σέινο, απνηειεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα πνιηηηθή ηδενινγία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί σο κέζν ηελ ζξεζθεία, ζέζε 

πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ κφλε ηεο ζηελ πνξεία ηεο θηινζνθηθήο απηήο αλαδήηεζεο. 

Θα πξέπεη επνκέλσο λα δνζεί βαξχηεηα ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ησλ ζξεζθεηψλ, αθνχ, 

εθηφο ησλ εθθνζκηθεπκέλσλ θνηλσληψλ, φιεο νη άιιεο κνξθέο θνηλσληθήο δσήο 

δηακνξθψλνληαη αλέθαζελ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Barnavi, απφ ηελ ζξεζθεπηηθή νξζνδνμία θαη 

νξζνπξαμία (2007:30). ην πιαίζην απηφ, ηα θνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα ζηξέθνληαη, 

θπξίσο, ζηελ εθ βάζξσλ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο κέζα απφ ηνπο 

δηθνχο ηνπο φξνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ε ζξεζθεία ρξεζηκεχεη σο  

«επαλαζηαηηθή  ηδενινγία», πνπ ζα αλαηξέςεη ηνπο ππάξρνληεο θνηλσληθνχο φξνπο θαη 

δνκέο.  Μειεηψληαο ηελ δνκή ηνπ θνληακεληαιηζκνχ ε Άξκζηξνλγθ ακθηζβεηεί ηηο 

πνιιαπιέο απφςεηο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα έλα κνλνιηζηθφ, γξακκηθφ θίλεκα. Κάζε  κνξθή  

θνληακεληαιηζκνχ, θαηά ηελ άπνςε ηεο, αθφκα θαη απφ ηελ ίδηα ζξεζθεπηηθή παξάδνζε, 

αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα, κε δηθά ηνπ ζχκβνια θαη πξαθηηθέο (Armstrong, Islam A Short 

History, 2002:164). Παξά ηαχηα, φιεο νη δηάθνξεο απηέο εθδειψζεηο θνληακεληαιηζκνχ, 

παξάγνπλ κηα νηθνγελεηαθή νκνηφηεηα (ν.π). Ο Μπαξλάβη αληηιακβάλεηαη ηνλ 

θνληακεληαιηζκφ σο κηα δηαδηθαζία δηαλνεηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ ραξαθηήξα, ν νπνίνο ζηνλ 

βαζκφ πνπ δελ επηρεηξεί λα κεηαβάιιεη ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δνκή 

παξακέλεη αθίλδπλνο (2007:44). Πνηεο είλαη, σζηφζν, νη αηηίεο πνπ κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή 

δνκή ηνπ θνληακεληαιηζκνχ θαη ηνλ θαζηζηνχλ κε αλεθηφ; Καηά ηνλ Μπαξλάβη δπν είλαη νη 
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βαζηθέο αηηίεο: ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνληακεληαιηζηψλ θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε 

πξάμεηο βίαο. πλεπψο, ζηνλ βαζκφ πνπ ν θνληακεληαιηζκφο ζέηεη σο απηνζθνπφ ηελ αιιαγή 

ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεδίνπ, επηδηδφκελνο ζε πξάμεηο βίαο, παχεη λα 

ζεσξείηαη απιφο θνληακεληαιηζκφο θαη κεηαηξέπεηαη ζηνλ ιεγφκελν επαλαζηαηηθφ 

θνληακεληαιηζκφ  (φ.π.:46).  Ο ξηδνζπαζηηθφο θνληακεληαιηζκφο δελ αλαπηχζζεηαη νχηε 

εθδειψλεηαη, κνλνκηάο σο απάληεζε ζηελ εθθνζκίθεπζε, ηελ νπνία αληηκάρεηαη, αιιά 

απνθηά πξαγκαηηθή ππφζηαζε, φηαλ ε λεσηεξηθφηεηα βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν 

(Armstrong, 2002;165). ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα ν θνληακεληαιηζκφο έρεη αξρίζεη θαη 

πξνζιακβάλεη επηθίλδπλεο θαη βίαηεο δηαζηάζεηο κε ηελ άλνδν ηνπ ηζιακηθνχ ξηδνζπαζηηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηνλ νηθνπκεληζκφ.     
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2.2. Ρηδνζπαζηηθόο θνληακεληαιηζκόο      

Δπαλάζηαζε. Μηα ιέμε πνπ ζηελ λεσηεξηθφηεηα ζπλδέζεθε κε ηελ πξφνδν θαη ηελ 

αλαηξνπή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κε ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ππφ λένπο φξνπο. 

Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη ε επαλάζηαζε απνηειεί έλαλ φξν, ηνλ νπνίν νηθεηνπνηήζεθαλ 

πνιιά θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θηλήκαηα ζην παξειζφλ ζέινληαο λα παξνπζηάζνπλ θαη λα 

πξνάγνπλ κηα δηαζηξεβισκέλε αιήζεηα ππφ ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο. Παξάδεηγκα ε 

θαηάιεςε εμνπζίαο ησλ Ναδί ην 1933 απηνπξνζδηνξίζηεθε σο «γεξκαληθή επαλάζηαζε», 

πηζηή ζηελ εζληθή ππφζηαζε ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ (Badiu,1998: 81). 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαθξίλεη ηα είδε ηνπ θνληακεληαιηζκνχ, ν Μπάξλαβη, 

πξνρσξάεη ζηελ δηάθξηζε ηνπ απινχ απφ ηνλ επαλαζηαηηθφ, φπσο ηνλ νλνκάδεη, ηνλ νπνίν 

δελ πεξηγξάθεη απιψο ν θαλαηηζκφο. Δπηιέγεη λα ρξεζηκνπνίεη ηνλ φξν επαλαζηαηηθφο 

θνληακεληαιηζκφο, ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξηζηηθφηεξν γλψξηζκα είλαη ε βία, κέζσ ηεο νπνία 

επηδηψθεηαη ε αλαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 

θνηλσλίαο κε θχξην άμνλα ηελ ζξεζθεία θαη ηηο γξαπηέο πεγέο ηεο (Φνληθέο Θξεζθείεο, 

2007:48). Χζηφζν, νχηε ν πξνζδηνξηζκφο «επαλαζηαηηθφο» ζα ιέγακε φηη θαιχπηεη ηνλ λέν 

απηφ θνληακεληαιηζκφ, αθνχ εθείλνο ζπρλά θαηαθεχγεη ζε ηξνκνθξαηηθέο πξαθηηθέο. Ζ 

ηξνκνθξαηία είλαη ε απνηπρία ηεο επαλάζηαζεο, ππνζηήξημε εχζηνρα ν Καζηνξηάδεο 

(1992:108). Ο φξνο πνπ ζα πηνζεηήζνπκε ζα είλαη εθείλνο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ, κηαο θαη εθείλνο αληηπξνζσπεχεη ηδενινγηθά κηα δηαδηθαζία 

ζπιινγηζκνχ, φπνπ ε παξάδνζε επαλεξκελεχεηαη, αλαδηακνξθψλεηαη θαη αμηνπνηεί 

επηιεθηηθά ην ζχγρξνλν, νδεγνχκελε ζηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε (Riesebrodt, 2009:39).   

Αλ θαη ν θνληακεληαιηζκφο έγηλε επξχηεξα γλσζηφο ζηελ δηεζλή πνιηηηθή ζθελή κεηά ην 

1970, φηαλ εκθαλίζηεθε σο κηα αλαρξνληζηηθή δχλακε (φ.π.: 29), εληνχηνηο ε εκθάληζε ηνπ 

ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε πξνέιεπζε ηελ Ακεξηθή, φπνπ ν 

πξνηεζηαληηθφο θνληακεληαιηζκφο απνηέιεζε έλα θίλεκα αληίδξαζεο θαη θαηαπνιέκεζεο 

κνληέξλσλ θαηλνκέλσλ, φπσο ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ, ηεο θηινζνθίαο ηνπ Νίηζε, 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ, αιιά θαη ηνπ δαξβίλεηνπ εμειηθηηζκνχ (φ.π.:32). Ζ εκθάληζε ηνπ 

ξηδνζπαζηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ κεηά ην 1970 έδσζε απιά ην έλαπζκα ηεο πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ ηεο ζξεζθείαο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ ζξεζθεία απνηειεί πιένλ βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ησλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 

κε ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ν νπνίνο πξνβάιιεη σο 

πξφγξακκα εζηθήο θαη πνιηηηθήο αλαγέλλεζεο ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν, κε νδεγφ ηελ 

ζξεζθεπηηθή θαζαξφηεηα, απνηειεί έλα ζρέδην καρεηηθήο απφξξηςεο ηεο εθθνζκηθεπκέλεο 
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λεσηεξηθφηεηαο (Heywood, Γηεζλείο ρέζεηο θαη Πνιηηηθή ζηελ Παγθφζκηα Δπνρή 

2013:338).           

ην πιαίζην απηφ, ε Άξκζηξνλγθ πξνβαίλεη ζε θάπνηεο ρξήζηκεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε 

ηνπο θνληακεληαιηζηέο θαη ηελ θνηλσλία. Αξρηθά δηαπηζηψλεη φηη ν θνληακεληαιηζκφο 

ζπλππάξρεη αλαγθαζηηθά κέζα ζηελ θνηλσλία κε κηα θαηαπηεζηηθή εθθνζκίθεπζε, γεγνλφο 

πνπ ππνζάιπεη έλα αίζζεκα απεηιήο έλαληη ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

κεηαβάιινληαη νη απφςεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ θνληακεληαιηζηψλ, εμειηζζφκελεο ζε 

αθξαίν βαζκφ. Καηά ηνλ Ρίδεκπξνλη, ε ζξεζθεία δηακνξθψλεη ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηηο 

εγεηηθέο ζέζεηο, ηελ ηδενινγία, ηα ήζε θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε άιιεο νκάδεο 

(Riesebrodt, 2009:34). Με απηήλ ηελ ινγηθή, φινη αλεμαηξέησο νη θνληακεληαιηζηέο, φληαο 

θξηηηθνί πξνο ηελ δεκνθξαηία θαη ηελ εθθνζκίθεπζε, ππνζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ πξαθηηθέο 

θαηά ηεο ηζφηεηαο ησλ δπν θχισλ, πνπ απνηειεί ζεκέιην ηεο εθθνζκίθεπζεο (Armstrong, 

2002:166). ζν πην ζθιεξή είλαη, θαηά ηελ Άξκζηξνλγθ, ε επίζεζε ηεο εθθνζκίθεπζεο ηφζν 

ζθνδξφηεξε είλαη ε αληίδξαζε ησλ θνληακεληαιηζηψλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα 

δίπνιν κεηαμχ ησλ δπν απηψλ δπλάκεσλ, ην νπνίν, θαζψο εληείλεηαη, νδεγεί ζε αδπλακία 

ζπλχπαξμεο θαη επνκέλσο ζε ζχγθξνπζε. Αθνινχζσο, ν θνληακεληαιηζκφο εθδειψλεηαη 

πξψηα σο κηα εζσηεξηθή δηακάρε κε ην αληίπαιν θηιειεχζεξν δένο εληφο ησλ πεδίσλ ηεο 

ηνπηθήο θνπιηνχξαο ή ηνπ έζλνπο, πξηλ επεθηαζεί ζε εμσηεξηθνχο πνιηηηζκνχο (φ.π.:166). Χο 

εθ ηνχηνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε αλαβίσζε απηή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ πνιηηηθή ηεο ηαπηφηεηαο (identities politics), πξνζδίδεη αθφκα θαη 

εζληθνπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε θνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα (π.ρ. Δπαλάζηαζε ηνπ 79‟ 

ζην Ηξάλ) θαη ζπληειεί ζηελ αλαδηακφξθσζε ηφζν ησλ θνηλσληθψλ φζν θαη ησλ δηεζληθψλ, 

δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ (Μαθξήο , Θξεζθεία θαη Πνιηηηθή, 2015:176). 

Αλ θαη ν ξηδνζπαζηηθφο θνληακεληαιηζκφο έρεη ζπλδεζεί κε ην Ηζιάκ, ελππάξρεη, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο ζξεζθείεο, κε ηηο απνθαιππηηθέο 

(Ηζιακηζκφο, Ηνπδατζκφο, Υξηζηηαληζκφο) λα θαληάδνπλ απηήλ ηελ ζηηγκή σο νη πην 

επηθίλδπλεο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πξνβνιήο, επέθηαζεο θαη πξνζειπηηζκνχ πνπ αζθνχλ. Σα 

αίηηα ηεο εκθάληζεο θαη επέθηαζεο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ  νθείινληαη θπξίσο 

ζε ηξείο παξάγνληεο: θνηλσληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο, ιαλζαζκέλε αλάγλσζε θαη εξκελεία 

ησλ γξαπηψλ ηεξψλ θεηκέλσλ θαη δφγκαηα βαζηζκέλα ζε κηα ηζρπξή αληίιεςε  πεξί αιήζεηαο 

θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζξεζθείαο .       

 Αξρηθά ινηπφλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 

ξηδνζπαζηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ε νπνία ηνλ «γελλάεη» θαη ηνλ αλαπηχζζεη. Οη αθξαίεο 

ζξεζθεπηηθέο ζηάζεηο βξίζθνπλ ελ πνιινίο πξφζθνξν έδαθνο ζε θνηλσλίεο, φπνπ θπξηαξρεί 
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ζε κεγάιν βαζκφ κηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή θαζπζηέξεζε, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

έληνλε ε θηψρεηα, ε κηδέξηα, θαη ε απνπζία κηαο βαζηθήο «εζηθήο». Μηα πξνβαιιφκελε 

ζξεζθεπηηθή ζχγθξνπζε  δελ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ζξεζθεία, ε νπνία δξα, ζα 

ιέγακε, σο ην θπηίιη πνπ ππξνδνηεί ηελ έληαζε θαη ηηο εμειίμεηο κέζα απφ ηελ νινθιεξσηηθή 

ηεο ηδενινγία (Barnavi, 2007:51-52). Δθηφο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ πνπ επλννχλ ηελ 

επέθηαζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε «θαηά ην δνθνχλ» 

εξκελεία ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ. Βαζηδφκελνο ζηελ πηζηή θαη θπξηνιεθηηθή αλάγλσζε θαη 

εξκελεία ησλ ρσξίσλ φπσο είλαη γξακκέλα, ν θνληακεληαιηζηήο πηνζεηεί βίαηεο πξαθηηθέο. 

Μεηαμχ απηψλ, απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ε θαη‟ εμαίξεζε επηινγή απνζπαζκάησλ απφ ηα 

θείκελα, ηα νπνία απνηεινχλ ελ δπλάκεη ζχιαθεο ηεο βίαο. Έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα 

βξίζθνπκε ζην Κνξάλην, φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ ππάξρεη ην εμήο εδάθην: «Χ Πηζηνί! 

Πνιεκήζηε ηνπο άπηζηνπο πνπ ζαο πξνζεγγίδνπλ, αλ ζαο βξίζθνπλ πάληα απζηεξνχο 

απέλαληη ηνπο..» (9:124). Απφ ηελ άιιε φκσο ππάξρνπλ θαη πιεζψξα ρσξίσλ φπσο ην 

αθφινπζν: «Κακία βία ζην ζέκα ηεο ζξεζθείαο. Ζ αιήζεηα είλαη αξθεηά δηαθξηηή απφ ην 

ιάζνο» (2:257).  πλεπψο, ην πξφβιεκα δελ έγθεηηαη κφλν ζηελ ιαλζάλνπζα εξκελεία ησλ  

γξαπηψλ πεγψλ, αιιά ηίζεηαη θαη ζηελ επηινγή ησλ πξνο αλάγλσζε εδαθίσλ απφ ην ζψκα 

ησλ ηεξψλ γξαπηψλ θεηκέλσλ. Πξνρσξψληαο ζε έλαλ εχζηνρν θαη δεκηνπξγηθφ 

παξαιιειηζκφ, ν Μπάξλαβη παξνκνηάδεη ηηο γξαθέο κε «ηα ηζπαληθά παλδνρεία φπνπ θηάλεηο 

κε απηά πνπ έρεηο θαη βξίζθεηο απηά πνπ ζέιεηο» (2007:55). 

Γελ ζα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεσξνχκε απνθιεηζηηθά ην Ηζιάκ σο βίαηε ζξεζθεία, αθνχ 

αλάινγα παξαδείγκαηα παξεξκήλεπζεο ππάξρνπλ άθζνλα θαη ζηα ρσξία ηεο Αγίαο Γξαθήο, 

γηα παξάδεηγκα ην απφζπαζκα ζην νπνίν ν Παχινο πξφζηαμε ηνλ Σηκφζεν θαη ηνπο 

αθνινχζνπο ηνπ «λα πνιεκήζνπλ ηνλ θαιφ αγψλα ηεο πίζηεο». Έλαο θνληακεληαιηζηήο 

ηεξέαο, φπσο ν πάζηνξαο Gary Freed, αλ θαη θξνληίδεη λα απνζηαζηνπνηεζεί  απφ ηελ βία, 

αληηιακβάλεηαη ηα ιφγηα απηά σο θήξπγκα αιεζηλνχ πνιέκνπ (Fundamental Evangelic 

Association, 2012). εκαληηθφ αίηην γηα ηελ επέθηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ θνληακεληαιηζκνχ 

απνηειεί επίζεο ε αλαδήηεζε εθ κέξνπο ησλ θνληακεληαιηζηψλ ηεο απφιπηεο αιήζεηαο, ε 

νπνία απνθιείεη θάζε άιιε. Δληαγκέλε ζην πλεπκαηηθφ πιαίζην ησλ ζξεζθεηψλ, ε αιήζεηα, 

σο ην απφιπην αγαζφ, απνηειεί ελίνηε έθθξαζε νξζνδνμίαο, εζσηεξηθήο πίζηεο δειαδή,  θαη 

άιινηε έθθξαζε νξζήο πξαθηηθήο. Δπεξεαδφκελνο απφ κηα βαζχηεξε θηινζνθηθή παξάδνζε, 

ν Υξηζηηαληζκφο θιίλεη πεξηζζφηεξν πξνο ην πξψην δφγκα ζηεξηδφκελνο θπξίσο ζηελ πίζηε 

σο εζσηεξηθή πλεπκαηηθή δηεξγαζία, αληίζεηα κε ηνλ ηνπδατζκφ θαη ηνλ ηζιακηζκφ, νη νπνίνη 

βαζηδφκελνη ζην δεχηεξν δφγκα ζέιεζαλ λα θσδηθνπνηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο (Barnavi, 

2007:63). Δμαίξεζε ζηνλ Υξηζηηαληζκφ απνηεινχλ ν πξνηεζηαληηζκφο θαη νη αηξέζεηο ηνπ, νη 
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νπνίεο ζπλδέζεθαλ κε έλα δφγκα νξζήο εγθφζκηαο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηδέα ηεο 

Θείαο Πξφλνηαο, ζεσξία πνπ αλέπηπμε κε κνλαδηθφ ηξφπν ν Μαμ Βέκπεξ (Ζ πξνηεζηαληηθή 

εζηθή θαη ην πλεχκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, 2010:65).     

 Πξνβαιιφκελε, ινηπφλ, ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ σο ην κνλνπάηη πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ απφιπηε αιήζεηα, ε ζξεζθεία απνηειεί ζπλάκα έκπλεπζε θαη κέζν ησλ 

ξηδνζπαζηηθψλ θνληακεληαιηζηψλ πξνο ηελ επέθηαζε θα θπξηαξρία ηνπο ζε νιφθιεξεο 

θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνχο. Γελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη εμάιινπ, φηη νη κεγαιχηεξεο 

γελνθηνλίεο πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ λεσηεξηθφ θφζκν, θαηά ηελ απνηθηνθξαηηθή πεξίνδν, ζηα 

εδάθε ηεο Ακεξηθήο, είραλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ επίζεκνπ ζξεζθεπηηθνχ κεραληζκνχ θαη ησλ 

θνληακεληαιηζηψλ.          
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2.3. Ακεξηθαληθόο θνληακεληαιηζκόο        
Με ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο δηαιεθηηθήο κεηαμχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ νθείινπκε λα ζηαζνχκε πξψηα ζηνλ πξνηεζηαληηθφ θνληακεληαιηζκφ ηεο 

Ακεξηθήο ή αιιηψο ακεξηθαληθφ θνληακεληαιηζκφ, ν νπνίνο εμέζξεςε θαη αλέπηπμε ην, θαηά 

ηα ιεγφκελα ηνπ, απφιπην «Καθφ», ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ, πξνθαιψληαο κεηά ηελ 

11
ε
 επηεκβξίνπ θαη ηελ κεηέπεηηα επέκβαζε ην 2003 ζην Ηξάθ αιπζηδσηέο εθξήμεηο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Γηα λα θαηαλνήζνπκε πψο κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ν θαπηηαιηζκφο, ν 

πξνηεζηαληηζκφο θαη ν ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο κεηαμχ ηνπο, ζα πξέπεη λα 

«δηεηζδχζνπκε» ζην εζσηεξηθφ ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Πξνηεζηαληηζκφο θαη  

ζξεζθεπηηθφηεηα απνηεινχλ ηδέεο βαζηά ξηδσκέλεο ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία, θάηη πνπ 

απνδεηθλχεηαη εμάιινπ θαη απφ ην εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ ησλ Ακεξηθαλψλ πνπ δειψλεη 

πίζηε ζε ζξεζθεία θαη ζε κεηαθπζηθέο νληφηεηεο (Tariq, χγθξνπζε ησλ 

Φνληακεληαιηζηψλ,2002:454). Ζ Ακεξηθή, φπσο ηνλίδεη ν Υάληηγθηνλ, δεκηνπξγήζεθε σο 

πξφηππν  πξνηεζηαληηθήο θνηλσλίαο, φπσο ην Παθηζηάλ θαη ην Ηζξαήι αληίζηνηρα, σο 

κνπζνπικαληθή θαη εβξατθή (Πνίνη Δίκαζηε; Ζ Ακεξηθαληθή Σαπηφηεηα ζηελ Δπνρή καο, 

2004:101). Πξάγκαηη έλα «πλεχκα» πξνηεζηαληηζκνχ θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηεο, κε ηηο ξίδεο 

ηνπ λα αλαδεηνχληαη πίζσ ζηελ επνρή ηνπ Φξαγθιίλνπ, θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ελφζσ ήηαλ λφκηκε, απνηεινχζε αξεηή (Μαμ Βέκπεξ, 2010:44).  Ζ ψζεζε απηή 

πξνο έλα πλεχκα πεηζαξρίαο, έλα πξνηεζηαληηθφ πλεχκα πνπ ζα δηαπεξλνχζε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδέα ηεο Ακεξηθήο σο «ρψξαο ησλ ζαπκάησλ», σθέιεζε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε έλαλ πξσηνθαλή βαζκφ, κε απνηέιεζκα ε Ακεξηθή λα 

απνηειέζεη ηελ πξψηε θαη κνλαδηθή πηζαλφηαηα ρψξα πνπ έθηαζε ζηελ νινθιεξσκέλε 

ηερλνθξαηία, ην ηερλνπψιην (Πφζηκαλ, 1999:63-64). Δθηφο απηνχ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ πξνηεζηαληηζκνχ, δηαηεξήζεθε ε ελφηεηα ηεο ηδέαο ηνπ  

πνιππνιηηηζκηθνχ «ακεξηθαληθνχ έζλνπο». 

Πψο ζπλδέεηαη ηψξα ν πξνηεζηαληηζκφο κε ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ; Θα ζέζνπκε 

σο ζεκείν αθεηεξίαο ην ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ, ην νπνίν απνηέιεζε έλα ηζρπξφ ζνθ 

γηα ηελ ζξεζθφιεπηε, πξνηεζηαληηθή ακεξηθαληθή θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο απνξίεο θαη 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Γηαηί ν Θεφο επέηξεςε λα πιεγεί ε Ακεξηθή;». Απαληήζεηο πνπ δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα δψζεη ζηνπο πηζηνχο Ακεξηθάλνπο πνιίηεο νχηε ν ηεξνθήξπθαο Billy 

Graham παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ Μπνπο θαηά ηελ δηάξθεηα επηκλεκφζπλεο δέεζεο  ησλ 

ζπκάησλ ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ. Σν πιήζνο ησλ αλαπάληεησλ εξσηεκάησλ νδήγεζε ηνπο 

θνληακεληαιηζηέο ζε αθξαίεο απφςεηο κέζσ ηεο αλαγσγήο ηνπ ρηππήκαηνο ζε κηα ηηκσξία 
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ηνπ Θενχ πξνο ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία γηα ηελ αλνρή πνπ επηδεηθλχεη ζηελ νκνθπινθηιία 

θαη ηηο εθηξψζεηο (Tariq A, 2002:412). Σαπηνρξφλσο, δεκηνπξγήζεθε κηα λέα εηθφλα γηα ην 

Ηζιάκ, πνπ παξνπζηάζηεθε σο αλαρξνληζηηθφ, βίαην θαη ερζξηθφ απέλαληη ζε νιφθιεξε ηελ 

αλζξσπφηεηα. Ο ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο παγηψζεθε ζηηο ζπλεηδήζεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ιανχ αιιά θαη ηεο Γχζεο γεληθφηεξα σο ην απφιπην «Καθφ», σθειψληαο ζπλεπψο ηελ  

δπηηθή εζηθή ηδενινγία ηεο αλαγθαηφηεηαο, κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ν Μπαληηνχ ζην έξγν 

ηνπ «Ζ Ζζηθή. Γνθίκην γηα ηε πλείδεζε ηνπ Καθνχ» (1998). 

Ζ αληίδξαζε ησλ ΖΠΑ σο εγεκνλεχνπζαο δχλακεο ηεο Γχζεο, πνπ ζα πνιεκήζεη ην 

«Καθφ», ήηαλ άκεζε κε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ θαη ηελ 

κεηέπεηηα ζηξαηησηηθή εηζβνιή ζηελ Μέζε Αλαηνιή. Πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ζε έλα 

πλεχκα ακεξηθαληθνχ θνληακεληαιηζκνχ απφ ηνλ «μαλαγελλεκέλν ρξηζηηαλφ πξφεδξν 

Μπνπο, πνπ ζπρλά βαζίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ζε ζετθέο παξαηλέζεηο απφ ην ππεξπέξαλ» 

(Μνπδέιεο, Τπάξρεη Θεφο;, Σν Βήκα, 2007).  Έλαο πφιεκνο, ν νπνίνο, αλ θαη 

δηθαηνινγήζεθε σο πφιεκνο ελαληίνλ ηνπ απφιπηνπ «Καθνχ» θαη ελ νλφκαηη ηεο 

«αλζξσπφηεηαο», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έγηλε γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ πεηξειαίσλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηηο ΖΠΑ θαη κε ηε Γχζε πηζηή ζηνλ εζηθφ ξφιν ηεο, εθείλνλ ηνπ 

έλνπινπ επεξγέηε (Badiu, 1998:24). Έηζη ν αληάκ Υνπζεΐλ απφ πξψελ ζχκκαρνο έγηλε λπλ 

ερζξφο, ην απφιπην «θαθφ». 

Σα βαζχηεξα αίηηα ηνπ πνιέκνπ, ε πξνζπάζεηα απφθηεζεο δειαδή ηνπ ειέγρνπ ησλ 

πεηξειαηνπεγψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζρεηίδνληαη, θαηά ηνλ Tariq, κε ηελ εμάληιεζε ηεο 

απηάξθεηαο ησλ ΖΠΑ ζε πξψηεο χιεο κε ην πέξαο ηνπ δεχηεξνπ πνιέκνπ, κε απνηέιεζκα λα 

ζηξαθνχλ, ζπλνιηθφηεξα ζε πνιηηηθέο ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ, πξαμηθνπεκάησλ θαη 

ζηήξημεο νιηγαξρηψλ ζε φια ηα κήθε ηεο γεο, απνζθνπψληαο ζηνλ έιεγρν ησλ πξψησλ πιψλ 

(2002:423). Σν «κέιινλ» ηνπ πεηξειαίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάληιεζή ηνπ ζηηο ΖΠΑ θαη 

ηελ ράξαμε λέσλ πξαθηηθψλ, δηαβιέπεη ήδε απφ ην 1924 ν Σξφηζθη, φηαλ ζε κηα 

ζπλδηάζθεςε αληηπξνζψπσλ ζηελ Ηδβέδηηα δήισλε: «Σν πεηξέιαην πνπ παίδεη ηψξα έλαλ 

ηφζν εμαηξεηηθφ βηνκεραληθφ θαη ζηξαηησηηθφ ξφιν, θαιχπηεη ζπλνιηθά ζηελ Ακεξηθή ηα δπν 

ηξίηα ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη ην 1923 έθηαζε θαη ην 72% πεξίπνπ. ίγνπξα 

παξαπνληνχληαη πνιχ γηα ηνπο θίλδπλνπο εμάληιεζεο ησλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ ηνπο. 

ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, νκνινγψ φηη ζθεθηφκνπλ πσο απηά ηα παξάπνλα ήηαλ απιά 

έλα ππνθξηηηθφ πξνθάιπκκα γηα ηηο επεξρφκελεο επηδξνκέο ζε μέλν πεηξέιαην. Άιια νη 

γεσιφγνη φλησο επηβεβαηψλνπλ φηη ην ακεξηθαληθφ πεηξέιαην κε ηνλ ησξηλφ ξπζκφ 

θαηαλάισζεο ηνπ ζα θξαηήζεη θαηά νξηζκέλνπο εηθνζηπέληε θαη θαηά άιινπο ζαξάληα 
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ρξφληα. ε εηθνζηπέληε φκσο ή ζαξάληα ρξφληα ε Ακεξηθή κε ηε βηνκεραλία θαη ην ζηφιν ηεο 

ζα κπνξεί λα αξπάμεη απφ ηνπο άιινπο δεθαπιάζην πεηξέιαην». (φ.π.:422). 

Ζ ππνηηζέκελε, ινηπφλ, αλαγθαία «εζηθή» θαη πνιηηηζηηθή επέκβαζε, ε αλάδεημε ελφο 

«απφιπηνπ Καθνχ», ππνθξχπηεη ηα βαζχηεξα νηθνλνκηθά θαη θπξηαξρηθά θίλεηξα ηνπ 

δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ. Σελ πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ησλ  ζπγθξνχζεσλ ακθηζβεηεί, επίζεο, ν 

Έλγθειαξ, ζεσξψληαο πσο καθξνπξφζεζκα νη γεσπνιηηηθέο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζα 

έρνπλ σο αηηία ηηο αλαλεψζηκεο θπζηθέο πεγέο (Ο ηξίηνο παγθφζκηνο πφιεκνο έρεη αξρίζεη, 

1999:230-231). Χο εθ ηνχηνπ, απφςεηο φπσο ηνπ Ρνπά, πνπ  απνθεξχηηνπλ ηνλ γεσπνιηηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ επεκβάζεσλ πξνβάιινληάο ηνλ σο «πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο»,  

εγθισβίζηεθαλ ζην αδχλακν ππφβαζξν ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ εμειίμεσλ.  Δηδηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ηελ γεσπνιηηηθή, ν Ρνπά επηρεηξνχζε λα πείζεη φηη ε πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθφηεξε γεσπνιηηηθή αζηάζεηα, γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα ππνβαζκίδεη 

ηνλ γεσπνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο επέκβαζεο. Θα αγλνεί πξνθαλψο ηελ ζπκθσλία ηεο Μάιηαο 

(1989), ζηελ νπνία επαλαθαζνξίζηεθαλ νη δψλεο επηξξνήο κεηαμχ ΖΠΑ θαη ΔΓ ζηα 

πιαίζηα ηεο ράξαμεο κηαο γεσπνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο, κέξε ηεο νπνίαο πεξηέρεη ε έθζεζε 

Πίηεξζνλ. Ζ κεηέπεηηα ζηξαηεγηθή πνξεία ησλ ρσξψλ ζην γεσπνιηηηθφ πεδίν, θαζηζηά ηελ 

έθζεζε απηήλ αμηφπηζηε θαη «πξνθεηηθή». εκεία ηεο ζπκθσλίαο απηή καο παξαζέηεη ζε 

άξζξν ηνπ ζην Βήκα ηελ 27/01/1991 o Ρσκαίνο, φπνπ κεηαμχ Ρνχζβειη θαη Γθνξκπαηζψθ 

ζπκθσλήζεθαλ εμήο ζεκεία: «ην Ηξάθ δελ ρξεηαδφηαλ πιένλ σο εμηζνξξνπεηηθφο παξάγσλ… 

ηφρνο ν έιεγρνο φισλ ησλ πεηξειαίσλ ηεο πεξηνρήο ψζηε λα κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηελ 

πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ πνπ εμαξηψληαη απφιπηα απφ ηα Αξαβηθά πεηξέιαηα…». 

(Ρσκαίνο Γ, Σν Βήκα, 1991). Πάλησο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηνλ Ρνπά πσο, παξά ην 

πεξηερφκελν πνπ δίλεη ζηελ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ (πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο), 

ακθηζβεηεί ηφζν ηελ επξσπατθή ζέζε πεξί κεζαλαηνιηθήο θξίζεσο φζν θαη εθείλε ηνπ 

ακεξηθάληθνπ θνληακεληαιηζκνχ, πνπ αλάγεηαη ζε κηα ζπλεηδεζηαθή εζηθή ηνπ «απφιπηνπ 

Καθνχ». Θεσξεί ηελ Αι Κάηληα σο κηα ζπληζηακέλε ηνπ ηζιακηθνχ ξηδνζπαζηηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ θαη ηεο παξνμπληηθήο αληί-ηκπεξηαιηζηηθήο ακθηζβήηεζεο, πνπ κέζσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο έρεη απνιέζεη ηνλ ηνπηθφ ηεο ραξαθηήξα, δίλνληαο ηνπ δηεζλείο 

δηαζηάζεηο. (Ρνπά, 2003:17-18). 

Πξάγκαηη, ε Αι-Κάηληα ππήξμε ε νξγάλσζε εθείλε πνπ αλέδεημε παγθφζκηα ηελ βίαηε 

δηάζηαζε ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, θαη δε ηνπ ηζιακηθνχ επαλαζηαηηθνχ. Ο 

21
νο 

αηψλαο ζεκαδεχεηαη απφ ηελ βίαηε επέθηαζε ηνπ ηζιακηθνχ, ξηδνζπαζηηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ, ν νπνίνο εθθξάδεηαη ,θπξίσο, κέζσ ηνπ ISIS, ν νπνίνο απνηειεί ηελ 

δεδνκέλε ζηηγκή κηα ζεκαληηθή θαη ζνβαξή απεηιή γηα ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο, φπσο ε 
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εηξήλε, ε δεκνθξαηία, ε απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο. Ζ ηαχηηζε ζπλνιηθά ηνπ «Ηζιάκ» κε ην 

«απφιπην θαθφ» βξίζθεη γφληκν έδαθνο ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ, κε ηελ Γχζε λα 

πξνβάιιεη σο ηνλ «αλαγθαίν» θαη «κνλαδηθφ» πξνζηάηε ησλ νηθνπκεληθψλ αμηψλ . 
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2.4. Ιζιακηθόο θνληακεληαιηζκόο        

  

Ζ ελαζρφιεζε ηεο Γχζεο κε ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ θαη εηδηθφηεξα ηνλ ηζιακηζκφ 

μεθίλεζε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80, κεηά ηελ επηηπρεκέλε ηξαληθή επαλάζηαζε ηνπ ‟79. Απηή 

ε εληαηηθή ελαζρφιεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκθάληζε αθξαίσλ ηζιακηθψλ, 

θνληακεληαιηζηηθψλ θηλεκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ βία ελαληίνλ ηεο, νδήγεζαλ ζε 

έλαλ αξλεηηθφ ιφγν γηα νιφθιεξν ην Ηζιάκ θαη φιε ηελ ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπ 

παξάδνζε αλεμαξηήησο ρξφλνπ θαη ρψξνπ (Μαθξήο Γ, Ηζιάκ. Πεπνηζήζεηο, Πξαθηηθέο θαη 

Σάζεηο,2012:20-22). ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηαιήγεη επίζεο ε Άξκζηξνλγθ, ε νπνία 

πξνζζέηεη πσο είλαη ιάζνο λα θαληαδφκαζηε ην Ηζιάκ ζπλνιηθά σο κηα θαλαηηθή θαη 

επηζεηηθή ηδενινγία πνπ σζεί ηνπο κνπζνπικάλνπο ζε κηα βίαηε θαη άλεπ ινγηθήο απφξξηςε 

ηεο λεσηεξηθφηεηαο (2002: 167). 

Ο θνληακεληαιηζκφο είδακε φηη δελ είλαη νχηε γξακκηθφο νχηε κνλνδηάζηαηνο, θαζψο ηα 

επηκέξνπο θηλήκαηα κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη γηα ηα δηαθνξεηηθά ηνπο γλσξίζκαηα, φπσο 

απηαξρηθά παηξηαξρηθά γλσξίζκαηα θαη εζηθή, αθξαίνο εζληθηζκφο, ζχλζεζε ησλ δπν απηψλ 

γλσξηζκάησλ θ.ν.θ. (Risenbrodt, 2009:30). Έηζη δελ ζα πξέπεη λα εμηζψλνληαη φια ηα 

ηζιακηθά θηλήκαηα ζηελ ινγηθή ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο απηά πνηθίινπλ κεηαμχ 

κεηξηνπάζεηαο θαη αθξφηεηαο. ην κεηξηνπαζέο ηδενινγηθφ ξεχκα ηνπ θνληακεληαιηζκνχ 

ηείλνπκε λα απνδψζνπκε ηνλ φξν «ηζιακηζκφ», αληίζεηα κε ηα αθξαία θνληακεληαιηζηηθά 

θηλήκαηα, ζηα νπνία απνδίδεηαη ε ηδενινγία ηνπ «ζαιαθηζκνχ», φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

επηζηξνθή ζηελ επνρή ησλ πξνγφλσλ “salafi” (Roy, Σν παγθνζκηνπνηεκέλν Ηζιάκ, 

2002:197). Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ν ίδηνο ν ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο ζπλνιηθφηεξα, 

αλαπηχζζεη κηα απξφβιεπηε δηαιεθηηθή ζρέζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ηφζν κεηαμχ  

«ηζιακηζκνχ» θαη «ζαιαθηζκνχ», φζν θαη κεηαμχ «πνιηηηθήο» θαη «ζξεζθείαο», κε ηε 

ζξεζθεία άιινηε λα δηεθδηθεί ηελ εμνπζία θαη άιινηε λα πξνσζεί πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

(Μαθξήο , Θξεζθεία θαη Γηεζλήο Πνιηηηθή, 2015:178.) Πάλησο, αλ θαη ελίνηε πξνηάζζεηαη 

ε ζξεζθεπηηθή «εμνπζία» σο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ Ηζιάκ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφο 

ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζεσξία ηνπ, κε ηελ 

ίδξπζε κηαο ηζιακηθήο πνιηηείαο, ε νπνία ζα δηαδξακαηίδεη ηδηάδνληα ξφιν ζηηο θαηεπζχλζεηο 

ησλ κνπζνπικαληθψλ θηλεκάησλ θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα (Armstrong K, 2002:157-158). Σν 

δήηεκα απηφ ζα αλαδεηρζεί θαη ζε επφκελν θεθάιαην, φπνπ ζα εληξπθήζνπκε ζην έξγν ησλ 

Κνπηκπ θαη Μανπληνχληη, ζεκειησηψλ ηνπ «ζαιαθηζκνχ». 
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Ο θνληακεληαιηζκφο σο φξνο απνξξίπηεηαη απφ ηνπο Ηζιακηζηέο, αθνχ ηνλ ζπλδένπλ κε 

ηνπο πξνηεζηάληεο, νη νπνίνη ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο ζχκβνιν πεξεθάληαο. Έηζη, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν usuliyahh, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε usul πνπ ππνδειψλεη ηηο 

θνληακεληαιηζηηθέο αξρέο βάζεη ηεο ηζιακηθήο λνκνινγίαο (φ.π.). Οη θνληακεληαιηζηέο 

ζεσξνχλ ην Κνξάλην θαη ηα ηεξά θείκελα ηνπ Ηζιάκ σο πεγέο κηαο αλαιινίσηεο ζετθήο 

απνθάιπςεο, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ρσξίο παξέθθιηζε ηφζν ν θάζε πηζηφο 

μερσξηζηά φζν θαη ε θνηλσλία ζπλνιηθά. (Μαθξήο Γ, 2012:403.)  Έηζη, ζε κηα ηζιακηθή 

θνηλσλία φια θαζνξίδνληαη απφ ηελ ζαξία, ηνλ ηζιακηθφ λφκν, ν νπνίνο αληιείηαη νπζηαζηηθά 

απφ ην Κνξάλην θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ Πξνθήηε. 

Σα κεηξηνπαζή ηζιακηθά θηλήκαηα αληηιακβάλνληαη ην Ηζιάκ σο πνιηηηθή ηδενινγία θαη 

επηδηψθνπλ κε νξγαλσκέλε πνιηηηθή δξάζε ηελ ίδξπζε ηζιακηθνχ θξάηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε 

κηαο ηζιακηθήο θνηλσλίαο. Θεσξνχλ φηη ηα ηζιακηθά θξάηε έρνπλ δηαθζαξεί απφ ηνλ 

εθδπηηθηζκφ θαη επηδηψθνπλ ηνλ εμηζιακηζκφ ηεο θνηλσλίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

ηζιακηζηέο απνξξίπηνπλ ηηο αμίεο ηεο Γχζεο, εληνχηνηο ρξεζηκνπνηνχλ πξνο φθεινο ηνπο ηηο 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίεο ηεο (Ρνπά, 2003:132). Αληίζεηα, ηα αθξαία ξηδνζπαζηηθά 

θηλήκαηα, λενθνληακεληαιηζηηθά φπσο ηα νλνκάδεη ν Ρνπά, πξνβάιινπλ κηα ξηδνζπαζηηθή, 

επαλαζηαηηθή ζηα κάηηα ηνπο, ηδενινγία πνπ έρεη ζηφρν ηεο αλαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ 

θπξίαξρσλ, πιηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε κηα λέα ηάμε 

πξαγκάησλ, φπνπ φια ζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ (Mawdudi, Jihad in Islam, 

1939). Ζ ζπλνιηθφηεξε απνζηξνθή πξνο ηελ Γχζε ρξνλνινγείηαη απφ ηα ρξφληα ηεο 

απνηθηνθξαηίαο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ αξαβηθφ θφζκν, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηελ ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ραιηθάηνπ (Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία), πνπ νδήγεζε ζηαδηαθά ζε κηα έμαξζε ηνπ αξαβηθνχ εζληθηζκνχ (Tariq Ali, 

2002:156-157). Ζ εγθπξφηεηα ηεο ζεσξίαο απηήο εληζρχεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, απφ ην 

δηάγγεικα ηνπ Μπηλ Λάληελ ην 2001, ν νπνίνο έθαλε ιφγν γηα «νγδφληα ρξφληα ληξνπήο θαη 

εμεπηειηζκνχ» ππαηληζζφκελνο σο ζεκείν αθεηεξίαο ηελ θαηάξγεζε ηνπ ραιηθάηνπ θαη ηελ 

ίδξπζε ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο απφ ηνλ Κεκάι Αηαηνχξθ (Μαθξήο Γ, 2012:153).   

Σν γεληθφηεξν αξλεηηθφ θιίκα ηεο Γχζεο θαη ηεο απνζηξνθήο πξνο ηα δηεθζαξκέλα, 

δπηηθφθηια θαζεζηψηα πνπ θπβεξλνχζαλ ηα ηζιακηθά θξάηε εμέζξεςε ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

ηζιακηθήο αλαβίσζεο, ε νπνία πξαγκαηψζεθε κέζα απφ ηελ ηξαληθή επαλάζηαζε ηνπ Υνκετλί 

ην 1979. Αλ θαη πξνβάιιεηαη σο έλαο πνιηηηθφο ηζιακηζκφο, εληνχηνηο θαη απηφο 

δηαθαηέρεηαη απφ ζπέξκαηα θνληακεληαιηζκνχ, ηα νπνία ζάθηεθαλ αξρηθά θάησ απφ ηελ 

κεγάιε ιατθή απήρεζε. Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ Tariq Ali: «Ήηαλ αδχλαην γηα ηελ 

ηξαληθή Αξηζηεξά λα θαληαζηεί φηη ν ιαφο ν νπνίνο πήξε κέξνο ζηηο γηγάληηεο καδηθέο 
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θηλεηνπνηήζεηο πνπ ηνπ εμαζθάιηζαλ ηελ λίθε ζα ην ελλννχζε ζηα ζνβαξά φηαλ θψλαδε 

Αιιάνπ Αρκπάξ (Ο Θεφο είλαη κεγάινο) ή Εήησ ν Υνκετλί ή φηαλ επεπθεκνχζε ηνπο 

θιεξηθνχο κε ηα ηνπξκπάληα πνπ κηινχζαλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηα Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο. 

Υξήζηκνη ειίζηνη απφ ηελ Αξηζηεξά ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, πνπ είραλ κεηαβεί γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηα κνηξαία γεγνλφηα παξαζχξζεθαλ απφ ηελ δέζε θαη ηνλ αλαβξαζκφ θαη 

άξρηζαλ λα θσλάδνπλ ηα ίδηα ζπλζήκαηα, γηα λα δείμνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο. Δπεηδή νη 

ίδηνη δελ ηα πίζηεπαλ, ππέζεηαλ φηη θαη νη ηξαληθέο κάδεο είλαη νπνξηνπληζηηθέο» (2002:229). 

Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο πσο ε ηξαληθή επαλάζηαζε θαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο δηαθέξεη αξθεηά απφ ηα ζαιαθηζηηθά λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα, πνπ 

αλαδχνληαη επηθίλδπλα απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δλψ ε πξψηε απνηειεί κηα επαλάζηαζε 

πνπ ζηφρεπε θπξίσο ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο πνιηηηθνχ Ηζιάκ ρξεζηκνπνηψληαο βέβαηα ηελ 

ζξεζθεία, ηα ηειεπηαία ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηελ πξνζσπηθή κεηάλνηα θαη ηελ νξζή 

ζπκπεξηθνξά θαη κεηακφξθσζε ησλ εζψλ ζηελ βάζε ηνπ Κνξαλίνπ. Με βάζε ηηο ζέζεηο ηνπ 

Ρίδεκπξνλη γηα ηα γλσξίζκαηα ησλ θνληακεληαιηζηηθψλ θηλεκάησλ, ν «ζαιαθηζκφο» 

απνηειεί έλα θίλεκα κε απηαξρηθά παηξηαξρηθά γλσξίζκαηα θαη εζηθή, κε έλαλ αθξαίν 

θνληακεληαιηζκφ, αληίζεηα κε ηνλ «ηζιακηζκφ» ηνπ Ηξάλ, πνπ θηλείηαη ζηα φξηα ελφο 

επηζεηηθνχ εζληθηζκνχ (Riesebrodt, 2009:30). εκαληηθφ παξάδεηγκα πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ησλ δπν ηδενινγηθψλ θηλεκάησλ απνηειεί ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην 

Ηζιάκ. Ο ηζιακηζκφο ζε αληίζεζε κε ηνλ ζαιαθηζκφ, πνπ ζεσξεί φηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

είλαη ζην ζπίηη, δεκηνχξγεζε πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν ηεο γπλαίθαο ζηνλ δεκφζην ρψξν, 

φπσο παξαρψξεζε εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, εθ κέξνπο ηνπ Υνκετλί. (Ρνπά, 2003:133-134). 

Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ε αλάδπζε ηνπ ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ απνηειεί πξντφλ ηεο δηαιεθηηθήο ηεο ηζιακηθήο θνηλσλίαο κε ηελ Γχζε, 

κηα ζρέζε πνπ πξνήιζε απφ ηελ απνζηξνθή πξνο εθείλε θαη ηηο αμίεο πνπ πξνβάιιεη, ηελ 

απνηθηνθξαηηθή θαη ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ αλά πεξηφδνπο ζηα 

ηζιακηθά θξάηε, αιιά θαη απφ ηελ εηθφλα πνπ πηνζεηεί ε Γχζε γηα ην «Ηζιάκ» σο «απφιπην 

θαθφ», «λνκηκνπνηψληαο» κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο. Αιιά θαη ε ίδηα ε 

δηαιεθηηθή πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηζιάκ θαζηζηά πεξίπινθε θαη ζχλζεηε ηελ 

ζπλνιηθφηεξε ζθηαγξάθεζε ηνπ θνληακεληαιηζκνχ, ηφζν ζε επίπεδν πξσηνθαζεδξίαο κεηαμχ 

ζξεζθείαο θαη πνιηηηθήο, φζν θαη ζηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ «ζηίηηθνπ 

ηζιακηζκνχ» θαη «νπαρακπηζηηθνχ ζαιαθηζκνχ». Αλακθίβνια ν ηζιακηζκφο ηνπ Υνκετλί 

δηαθαηέρεηαη απφ θνληακεληαιηζηηθά ζπέξκαηα, ηα νπνία σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα καο 

νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα εμνκνίσζεο ηνπ «ηζιακηζκνχ» κε ηνλ 

«ζαιαθηζκφ», απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν πξψηνο, αλ θαη κε-δεκνθξαηηθφο, απνηειεί έλα πνιηηηθφ 
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θξάηνο αλαγλσξηζκέλν ζε δηεζλέο επίπεδν, ζε αληίζεζε κε ηνλ δεχηεξν, πνπ απνηειεί έλα 

θίλεκα κε νπηνπηθέο θηινδνμίεο ίδξπζεο ελφο ραιηθάηνπ. Γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο «θχζεο» ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ηνπ 

«ζαιαθηζκνχ» φπσο ηνλ απνθαινχκε, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα αλαδξνκή, επηζηξνθή ζηηο ξίδεο 

ηνπ, ηνλ νπαρακπηζκφ, αιιά θαη ζηελ ζθέςε ησλ Κνπηκπ θαη Μαληνχληη, ζεκειησηψλ ηνπ 

ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα.      
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2.4.1. Οπαρακπηζκόο 

αιαθηζκφο. Ηζιακηθφο Φνληακεληαιηζκφο. Ηζιακηθή Σξνκνθξαηία. ξνη επξχηεξα πιένλ 

γλσζηνί ζε κεγάιν κέξνο ηφζν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο 

ζπλνιηθά. ια απηά ηα ζπγγελή θαηλφκελα έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο ηνλ νπαρακπηζκφ, έλα 

ζπληεξεηηθφ ζξεζθεπηηθφ δφγκα πξνεξρφκελν απφ ηελ ανπδηθή Αξαβία. Σελ ζπγγεληθή 

απηή ζρέζε δηαθξίλεη ν Roy, θαηά ηνλ νπνίν ν ζαιαθηζκφο απνηειεί κηα ζπληεξεηηθή ηάζε, ε 

νπνία είλαη ζπγγελήο, αλ φρη ηαπηφζεκε, κε ηνλ ζανπδαξαβηθφ νπαρακπηζκφ (Roy,Σν 

παγθνζκηνπνηεκέλν Ηζιάκ, 2006:198). Πάλησο, νη ζαιαθηζηέο απνξξίπηνπλ ηνλ φξν 

«νπαρακπηζηέο», πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζπρλά, ζεσξψληαο ηνλ εζθαικέλν, αθνχ δελ ζπλάδεη 

κε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα αλαβίσζε κηαο νξζήο ηζιακηθήο πίζηεο θαη πξαθηηθήο. Αλη‟ 

απηνχ πξνηηκνχλ λα νξίδνληαη σο “Salafi”, φξνο πνπ δειψλεη απηφλ πνπ αθνινπζεί ηνλ δξφκν 

ησλ επζεβψλ πξνγφλσλ ”salaf”, είηε σο “Muwahhid”, απηφλ δειαδή πνπ εθθξάδεη ηελ 

ελφηεηα ηνπ Θενχ (Commins D, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, 2006:11). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή κηθξή ζεκαζία έρεη βέβαηα γηα ηελ ηζρπξή επίδξαζε πνπ άζθεζε ν 

νπαρακπηζκφο ζηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ φληαο αθεηεξία ηνπ. Ση είλαη φκσο ν 

νπαρακπηζκφο; Απφ πνηνλ εθθξάζηεθε; Ση εθπξνζσπεί; 

Ο νπαρακπηζκφο απνηειεί έλα ξηδνζπαζηηθφ δφγκα πνπ γελλήζεθε  ηνλ 18
ν
 αηψλα θαη 

ζηφρεπε ζηε αλαδσπχξσζε ηεο ζξεζθείαο. Δκπλεπζηήο ηνπ ήηαλ ν Μνπράκαλη Ίκπλ 

Ακπληνχι Οπάρακπ (1703-1792), γηφο ελφο ζενιφγνπ. Σν επαλαζηαηηθφ ηνπ δφγκα 

ζηεξίρζεθε ζηελ επηζηξνθή ζην «απζεληηθφ» Ηζιάκ κε ζθνπφ ηελ επηζηξνθή θαη αλαβίσζε 

ηεο «ρξπζήο» επνρήο ηνπ πξνθήηε θαη ησλ αθφινπζσλ ηνπ. Γηαθήξπηηε ηε «ελφηεηα ηνπ ελφο 

Θενχ» θαη αληηηάρζεθε  ζε θάζε κνξθή ιαηξείαο πξνο ηνλ Πξνθήηε θαη αγίνπο, αιιά θαη ζηηο 

αηξεηηθέο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, ζηίηηθεο θαη νξηζκέλεο ζνπλίηηθεο νξγαλψζεηο. πσο ηνλίδεη 

θαη ν Σαξίθ, νη ζεσξίεο απηέο παξείραλ ζηνλ Οπαράκπ ηελ πνιηηηθνζξεζθεπηηθή 

απειεπζέξσζε γηα ηελ δηεμαγσγή ελφο ππεξζερηαξηθνχ ηδηράλη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

Ηζιάκ, ηδηαίηεξα έλαληη ηνπ «ζηηηηζκνχ» θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (Tariq, 

2003:147). Δμ‟ αξρήο ινηπφλ δηαθαίλεηαη κηα αληίζεζε κεηαμχ ζηηηψλ θαη ζνπλίησλ, πξάγκα 

πνπ θαζηζηά ηα δπν απηά ξεχκαηα ηνπ Ηζιάκ θαη ηα θηλήκαηα ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηνπ «ηζιακηζκνχ» θαη ηνπ «ζαιαθηζκνχ», εθ δηακέηξνπ αληίζεηα. 

Δθ πξψηεο φςεσο, φπσο καο πιεξνθνξεί θαη ν Σαξίθ, νη πεπνηζήζεηο απηέο δελ δηέθεξαλ 

απφ εθείλεο ησλ πνπξηηαλψλ Ηζιακηζηψλ πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά, 

σζηφζν, κεηαμχ πνπξηηαλψλ θαη Οπαράκπ βξίζθεηαη ζηελ «λνκηκνπνίεζε» ηεο βίαο απφ ηνλ 

λεαξφ θήξπθα. Οη θνηλσληθέο νδεγίεο θαη πνηλέο ηνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, πξνέηξεπαλ ζε 

ιηζνβνιηζκφ ησλ κνηραιίδσλ, αθξσηεξηαζκφ ηνπ ρεξηνχ ησλ θιεθηψλ θαη γεληθφηεξα ζε 
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εμαηξεηηθά βίαηεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο (φ.π.). Γηαπεξλψληαο θάζε έθθαλζε θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο, ν Οπαράκπ θαηήξγεζε θάζε πξάμε πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ εηδσινιαηξία θαη ηνλ 

πνιπζετζκφ, φπσο ηελ ιαηξεία ησλ αγίσλ, ην πξνζθχλεκα ησλ ηάθσλ, ηελ θαηαλάισζε 

αιθνφι θαη θαπλνχ, αιιά θαη ηελ εθδήισζε θάζε κνξθήο θνπιηνχξαο, φπσο ε κνπζηθή θαη 

ηα ηξαγνχδηα (φ.π.). Σα αθξαία θεξχγκαηα ηνπ Οπαράκπ είραλ σο απνηέιεζκα λα εμνξηζηεί 

απφ ηνλ ηφπν ηνπ. Παξά ηαχηα έπεηηα απφ θάπνην δηάζηεκα βξήθε έλαλ ζχκκαρν ζην 

πξφζσπν ηνπ εκίξε Αι ανχλη. Ο Αι ανχλη ζέινληαο λα εθπιεξψζεη ηηο επεθηαηηθέο ηνπ 

θηινδνμίεο βξήθε ζην πξφζσπν ηνπ θήξπθα ηελ ζενινγηθή δηθαίσζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ: έλα 

ζθιεξφ ηδηράλη απέλαληη ζηηο άιιεο κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο, ακθηζβήηεζε ηνπ ραιηθάηνπ 

θαη επηβνιή ζθιεξήο πεηζαξρίαο ζηνλ ιαφ ηνπ. Ζ ζπκκαρία απηή ζθξαγίζηεθε κε έλα κηζάθ, 

κηα αηψληα, δειαδή, δέζκεπζε κεηαμχ ησλ δπν αληξψλ θαη ηνλ ξφισλ ηνπο, δέζκεπζε πνπ ζα 

ίζρπε θαη γηα ηνπο απνγφλνπο ηνπο. Μεηαμχ ησλ ζπκθσλεζέλησλ δπν ζεκεία έρνπλ κεγάιε 

αμία, θαζ‟ φηη θαλεξψλνπλ ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο ηνπ ανχλη, νη νπνίεο ζα 

πξαγκαηψλνληαλ κέζσ ηνπ πλεπκαηηθνχ δήινπ ηνπ Οπαράκπ: α) αηψληα πίζηε θαη ππνηαγή 

ησλ Οπαράκπ ζην βαζίιεην ηνπ ανχλη,  β) λα κελ αληηθξνχζεη πνηέ ν Οπαράκπ ηνλ αθέληε 

ηνπ γηα ηα δνζίκαηα πνπ απνζπνχζε απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ. Ο θήξπθαο απνδέρηεθε ηνπο 

φξνπο απηνχο δείρλνληαο νπζηαζηηθά πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηνλ έλνηαδε ε ζξεζθεία 

απηή θαζεαπηή αιιά ε δφμα θαη ε εμνπζία. (φ.π.:148-149). Φπζηθά, κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ ην εκηξάην ηνπ ανχλη παίξλνληαο πιένλ θξαηηθή ππφζηαζε έγηλε γλσζηφ σο 

ανπδηθή Αξαβία, κε ηνπο νπαράκπ λα ζπλερίδνπλ λα εθπξνζσπνχλ ην ζενθξαηηθφ θαζεζηψο 

ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ βαζηιηθή νηθνγέλεηα ησλ ανχλη.  Χο 

αθφινπζε ζπλέπεηα ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο θαη εμέιημεο ηνπ νπαρακπηζκνχ ζηελ θνηλσλία, ν 

φξνο απηφο ζήκεξα νξίδεη ηελ επηζηξνθή ζην «απζεληηθφ» Ηζιάκ κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο 

βίαο θαη ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Σν δφγκα ηνπ νπαρακπηζκνχ 

πξεζβεχεη ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο ελζάξθσζεο ησλ εληνιψλ ηνπ Θενχ ζην πξφζσπν ηεο 

κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο (Bahgat , Saudi Arabia and the War on Terrorism, 2004:51). 

Απφ ηελ ελδηαθέξνπζα απηή αλαδξνκή ζηελ δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηνπ νπαρακπηζκνχ 

πξνθχπηνπλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία θσηίδνπλ νξηζκέλα ζεκεία, φζνλ 

αθνξά ηελ ζρέζε ηνπ κε ην ζεκεξηλφ ηζιακηθφ, ξηδνζπαζηηθφ θνληακεληαιηζκφ θαη ηηο  

ζρέζεηο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο κε ηελ Γχζε, ζρέζεηο πνπ πξνθαινχλ  εχινγεο απνξίεο. Καη‟ 

αξράο, ηα  βαζηθά ζεκεία ηνπ θεξχγκαηνο ηνπ Οπαράκπ, φπσο ε ελφηεηα ηνπ Θενχ, θακία 

κνξθή εηδσινιαηξίαο, θακία κνξθή θνπιηνχξαο, ηδηράλη έλαληη ησλ απίζησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άιισλ κνπζνπικάλσλ, απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηνπ ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ, φπσο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα γξαπηά ησλ Μανπληνχληη θαη Κνπηκπ πνπ 



77 
  

ζα κειεηήζνπκε εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην. Δθηφο απηνχ, ν ηζιακηθφο 

θνληακεληαιηζκφο έρεη ζέζεη ζηα πξφηππα ηνπ νπαρακπηζκνχ, σο απψηεξν ζθνπφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ εληνιψλ ηνπ Θενχ απφ ηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα. 

Γεχηεξνλ, νη βίαηεο πξαθηηθέο ηνπ νπαρακπηζκνχ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ αθξαία 

ζαιαθηζηηθά θηλήκαηα, κε πξνεμέρνπζα νξγάλσζε ηνλ ISIS, φπνπ  αθξσηεξηαζκνί θαη άιιεο 

βάλαπζεο ηηκσξίεο απνηεινχλ ζχλεζεο θαηλφκελν (AlfaVita, 2017). Σέινο, αλ θαη νη  

θνληακεληαιηζηέο απνξξίπηνπλ, φπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο, θάζε ζρέζε θαη επηξξνή 

απφ ηνλ νπαρακπηζκφ, ελ ηνχηνηο δελ ζα πξέπεη λα αγλννχκε θαη λα ζεσξνχκε σο ηπραίν ην 

γεγνλφο πσο πνιινί ηεξνθήξπθεο θαη εθπξφζσπνη ησλ ξηδνζπαζηηθψλ, θνληακεληαιηζηηθψλ 

θηλεκάησλ εθπαηδεχζεθαλ κε ηελ παξνρή ππνηξνθηψλ απφ ηα ζενινγηθά ηδξχκαηα ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο (Roy, 2006:203-206). 

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δεκηνπξγνχλ δηθαηνινγεκέλα απνξίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπ 

ηξηγψλνπ Γχζε - ανπδηθή Αξαβία - ζαιαθηζηηθά θηλήκαηα. Ζ αλαθαηάιεςε θαη θπξηαξρία, 

εμάιινπ, ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ εθ κέξνπο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ανχλη, νθείιεηαη ελ 

πνιινίο ζηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο Ακεξηθάλνπο  κε ηελ ζηξαηησηηθή  θαη ελεξγεηαθή δξάζε, 

πνπ εθείλνη αλέπηπμαλ ζηα εδάθε απηά, φπσο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ πεηξειατθνχ γίγαληα 

AMRACO θαη ηεο ακεξηθαληθήο βάζεο ζην Νηαρξάλ (Tariq, 2003:204). Μηα ππφζεζε, πνπ 

κπνξεί λα δψζεη εμήγεζε ζηνλ ακθίζεκν ξφιν ηεο . Αξαβίαο, θηλείηαη ζηελ ηδέα ηεο 

χπαξμεο δπν δηαθνξεηηθψλ εμνπζηψλ, ηελ βαζηιηθή νηθνγέλεηα θαη ην ζξεζθεπηηθφ 

νπρακπηζηηθφ θαζεζηψο, θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ελφο δηηηνχ 

ξφινπ ζηελ  γεσπνιηηηθή ζηξαηεγηθή. ην πιαίζην απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί απφςεηο, νη νπνίεο 

δίλνπλ κηα ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε ζηηο ζρέζεηο ηνπ ηξηγψλνπ Γχζε (ππφ εγεκνλίαο ησλ 

ΖΠΑ) - . Αξαβία - λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα. Δηδηθφηεξα, θαηά ηνλ Μάδε, θαζεγεηή 

Γεσπνιηηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ, ην ISIS απνηέιεζε έλα δεκηνχξγεκα Γχζεο θαη ανπδηθήο 

Αξαβίαο κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίηηθνπ ηφμνπ (Υεδκπνιάρ, Ηξάλ) θαη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ζνπλίηηθνπ, ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο αλαδηακφξθσζεο ησλ γεσπνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ ηεο πεξηνρήο, νη αλεμέιεγθηεο πξνεθηάζεηο ηνπ νπνίνπ (ISIS), σζηφζν, δελ είραλ 

πξνβιεθζεί θαη εθηηκεζεί επαξθψο (Μάδεο, Γηαηί ην Ηζιακηθφ Κξάηνο ζα ζπληξηβεί, 2016).  

Ζ πξνεγνχκελε ζέζε δελ ζα πξέπεη λα απαμηψλεηαη ή λα αγλνείηαη κε ην επηρείξεκα ησλ 

ζπλσκνζηψλ ζεσξίαο, αθνχ απνηειεί θνηλφ κπζηηθφ πσο νη ΖΠΑ ζπρλά-ππθλά κεηά ην ηέινο 

ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ππνζηήξημαλ, βάζεη ηεο δηεζλήο ζηξαηεγηθήο ηνπο, ηα πην 

αθξαία θηλήκαηα σο πξνρψκαηα ελάληηα ζηνλ θνκκνπληζκφ θαη ηνλ πξννδεπηηθφ ή 

εθθνζκηθεπκέλν εζληθηζκφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Αι Κάηληα (Tariq, 2003:441).



78 
  

  



79 
  

2.5. Οη ζεκειησηέο ηνπ ηζιακηθνύ θνληακεληαιηζκνύ     
πσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν νπαρακπηζκφο απνηέιεζε ζηελ νπζία ηελ 

γελεζηνπξγφ αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ. 

Ηζρπξή επηξξνή ζηελ εμέιημε θαη δφκεζε ηνπ, ππφ ηνπο ζεκεξηλνχο φξνπο, άζθεζαλ δπν 

ζεκαληηθνί κνπζνπικάλνη ζηνραζηέο, νη Μανπληνχληη θαη Κνπηκπ, ε ζεσξεηηθή ζθέςε ησλ 

νπνίσλ ζα καο απαζρνιήζεη ζε απηφ ην ζεκείν. Δηδηθφηεξα, ζα ζηαζνχκε ζηελ επηζεηηθή γηα 

ηε Γχζε ξεηνξηθή ηνπ Κνπηκπ, ν νπνίνο απνηειεί θαη ηελ κεγαιχηεξε πεγή έκπλεπζεο γηα 

ηνπο θνληακεληαιηζηέο έρνληαο αζθήζεη κεγάιε επηξξνή κεηαμχ άιισλ θαη ζηνλ Οζάκα 

Μπηλ Λάληελ. Ζ ζθέςε ησλ δπν ζηνραζηψλ πεξηέρεη αξθεηά θνηλά ζεκεία θαη ζπλδέεηαη, 

θαζψο ην έξγν ηνπ Μανπληνχληη επεξέαζε ηνλ Κνπηκπ. Ο Μανπληνχληη είλαη έλαο απφ ηνπο 

πξψηνπο θνληακεληαιηζηέο ηδενιφγνπο, ν νπνίνο έζεζε σο ππιψλεο ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ ηελ 

ελφηεηα ηνπ Θενχ, ηελ αλσηεξφηεηα ησλ εληνιψλ Σνπ έλαληη ησλ αλζξψπηλσλ εληνιψλ θαη 

πξαθηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη νηθνπκεληθφηεηα ηνπ ηδηράλη (Karen 

Armstrong, 2003:168-169). Τπνζηήξημε φηη ην Ηζιάκ δελ είλαη κηα ζξεζθεία, φπσο θαη νη 

κνπζνπικάλνη δελ είλαη έλα «έζλνο», αιιά κηα επαλαζηαηηθή ηδενινγία κε αλάινγν 

πεξηερφκελν, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο παγθφζκηαο θνηλσληθήο 

ηάμεο θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη ηελ ηδενινγία ηνπ Ηζιάκ 

(Mawdudi, 1939:5). Δμαξρήο, ινηπφλ, δίλεη κηα απφρξσζε πνιηηηθήο ζηνλ ηζιακηθφ 

θνληακεληαιηζκφ, ε νπνία κάιηζηα απνζθνπεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ Γχζε σο θπξίαξρν 

ζχζηεκα. Απνξξίπηνληαο ηα ζηελά «εζληθά» θξηηήξηα πνπ δφζεθαλ θαηά θαηξνχο ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο δηαθξίλεη δπν θαηεγνξίεο αλζξψπσλ κε θξηηήξην ηελ απφιπηε ππαθνή ζηνλ 

Θεφ: ηνπο αιεζηλνχο κνπζνπικάλνπο “muslims‟ θαη ηνπο άπηζηνπο, νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαη σο “Kafirs”. Σελ δηάθξηζε απηή δελ ηελ απνδίδεη ζε εζληθά ή θιεξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζ‟ φηη θαη νη δπν θαηεγνξίεο αλήθνπλ ζπλνιηθά ζην αλζξψπηλν είδνο, 

ηνπο «δνχινπο» ηνπ Θενχ. 

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν θαηεγνξηψλ έγθεηηαη, θαηά ηνλ Μανπληνχληη, ζηελ 

πιήξε ππνηαγή ησλ πξψησλ ζηνλ Θεφ, έλαληη ησλ “Kafirs”, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κηα άξλεζε θαη αλππαθνή πξνο εθείλνλ. Ζ δηάθξηζε απηή, βέβαηα, είλαη πξνγελέζηεξε ηνπ 

ηζιακηζηή ζηνραζηή, αθνχ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ πξφδξνκε επνρή ηνπ νπαρακπηζκνχ, κε 

ηνλ Ibn Taymiyah εηδηθφηεξα λα ραξαθηεξίδεη σο άπηζηνπο “kafirs” ηνπο Μνγγφινπο, αλ θαη 

νη ηειεπηαίνη δηαηεξνχζαλ ηνπο θεληξηθνχο ζηχινπο ηνπ Ηζιάκ (The Telegraph News, What 

is Wahhabism?, 2017). Απηή ε δηαθνξά θαζηζηά ηνπο Μνπζνπικάλνπο αλψηεξνπο έλαληη ησλ 

ππφινηπσλ αλζξψπσλ, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηελ επκέλεηα ηνπ Θενχ. Γηα λα αλήθεη θαλείο 
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ζηελ θαηεγνξία ησλ «αιεζηλψλ» κνπζνπικάλσλ ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη γλψζε θαη πξάμε 

πξνο φθεινο ηνπ κνλαδηθνχ Θενχ .(Mawdudi, Let us be Muslims, 1985: 54-55). 

O Μανπληνχλη ππεξζεκαηίδεη ζηελ ζεκαζία ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ ελδειερή κειέηε 

ηνπ Κνξαλίνπ ζεσξψληαο πσο θάζε αιεζηλφο κνπζνπικάλνο ζα πξέπεη λα έρεη κειεηήζεη 

πιήξσο ην Κνξάλην θαη λα απνδερηεί ην πεξηερφκελν ηεο Kalimah, ηεο αξρήο φισλ ηνλ 

δνγκάησλ ηνπ Ηζιάκ. Ζ Kalimah βαζίδεηαη ζηηο δπν βαζηθέο αξρέο: “La ilaha illa „llah” θαη 

“Muhammadu „r-asulu „llah” (Γελ ππάξρεη άιινο ν Θεφο εθηφο ηνπ Αιιάρ, Ο Μσάκεζ είλαη ν 

αγγειηνθφξνο ηνπ Αιιάρ). Καηά ηνλ κνπζνπικάλν θνληακεληαιηζηή, ε απνδνρή ησλ δπν 

απηψλ ζεκέιησλ ιίζσλ ηνπ Ηζιάκ ζπλεπάγεηαη ακέζσο κηα δηαθνξνπνίεζε ηφζν ζηα «κάηηα» 

ηνπ Θενχ φζν θαη ζηελ θνηλσλία. Έηζη, ν κνπζνπικάλνο δελ αλήθεη πιένλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ “kafirs”, ε δπζαξέζθεηα ηνπ Θενχ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ επκέλεηα θαη ε θφιαζε απφ 

ηνλ παξάδεηζν. Αιιά θαη ζηελ θνηλσλία, ν πηζηφο κνπζνπικάλνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα 

άιια κέιε, θαη απνηειεί πιένλ κέινο κηαο ππεξεζληθήο θνηλφηεηαο, πνπ νξίδεηαη κε βάζε ηελ 

πίζηε. (Mawdudi, 1985:59,69-70).   

Χζηφζν, ε απιή γλψζε ησλ αμηψλ απηψλ δελ αξθεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, 

αιιά ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε κηα βαζχηεξε θαη νπζηψδε θαηαλφεζε. Τπνζηεξίδεη, 

ινηπφλ, ν Μανπληνχληη πσο ε απνδνηηθφηεηα ησλ θξάζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί 

κέζα ζηελ θαηαλφεζε. Ζ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ αξρψλ ηεο Khalimah ζα νδεγήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζε κηα βαζχηεξε, εζσηεξηθή αιιαγή ζηελ θαξδηά, ηελ ζθέςε θαη ηελ εζηθή, 

αιιαγή πνπ ζα πξέπεη λα  κεηνπζησζεί ζε πξάμε κέζα απφ ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά ησλ 

κνπζνπικάλσλ (φ.π.). Ζ πιήξεο απνδνρή θαη πηνζέηεζε ησλ δπν απηψλ θξάζεσλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ νινθιεξσηηθή πίζηε ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ, ηελ αλσηεξφηεηα ησλ 

εληνιψλ ηνπ έλαληη ησλ αλζξψπηλσλ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη άλζξσπνη ζε 

θάζε έθθαλζε ηεο δσήο ηνπο, αλ ζέινπλ λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο αιεζηλνχο 

κνπζνπικάλνπο θαη λα ηπγράλνπλ ηεο ζετθήο ράξεο.   

Θέινληαο λα θσηίζεη ζεκεία ηεο δηάθξηζεο απηήο κεηαμχ ηνπ Ηζιάκ θαη ηεο θνηλφηεηαο 

“Kufr”, φπσο νλνκάδεη ηελ θνηλφηεηα ησλ απίζησλ ν ηζιακηζηήο, ππελζπκίδεη ζπλερψο ηελ 

ηπθιή ππαθνή πνπ νθείιεη θάζε πηζηφο λα έρεη πξνο ηνλ Θεφ, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα 

εθθξάδεηαη πλεπκαηηθά θαη πξαθηηθά ζε θάζε έθθαλζε  ηεο δσήο ηνπ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ Θεφ θαη ηνλ 

ιφγν ηνπ, ν ζηνραζηήο θαηαιήγεη, αληιψληαο ηηο πεγέο ηνπ απφ ην Κνξάλην, ζε ηξεηο 

ζεκαληηθέο αηηίεο, νη νπνίεο πξνζηδηάδνπλ ζηελ αζθεηηθή ηάζε ηνπ θνληακεληαιηζκνχ, φπσο 

ηελ πεξηέγξαςε ν Ρίδεκπξνλη,  φπνπ ε απφξξηςε ηεο ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο, 
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ε επηζηξνθή ζηελ νηθνγελεηνθξαηηθή παξάδνζε θαη ε απφξξηςε «άιισλ» θνηλσληθψλ 

ζεζκψλ, απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο (2009: 41-42). 

Αξρηθά ινηπφλ, ζεσξεί σο βαζηθή αηηία ηελ ιαηξεία ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο 

άλζξσπνο ππνηάζζεηαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηζπκίεο θαη δξα κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, αλαγθψλ θαη πεγψλ επραξίζηεζεο. Οη πξνζσπηθέο εδνλέο 

νδεγνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Μανπληνχληη, ηνλ άλζξσπν λα μεπεξάζεη ηα φξηά ηνπ. Θέινληαο 

λα ηνλίζεη ην κέγεζνο ηεο ακαξηίαο πξνρσξάεη ζε κηα ππεξβνιηθή παξνκνίσζε 

ππνζηεξίδνληαο πσο, αθφκε θαη ν αηαλάο ζα αλαηξίρηαδε ζηελ ζέα ησλ πξάμεσλ ηνπ 

αλζξψπνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ (Mawdudi, 1985:95-96). 

Χο δεχηεξε ζεκαληηθή αηηία απνκάθξπλζεο απφ ηνλ Θεφ, ν κνπζνπικάλνο ζθεπηηθηζηήο  

ππνδεηθλχεη ηελ θνηλσλία θαη ηελ θνπιηνχξα. Οη άλζξσπνη απνκαθξχλνληαη αθνινπζψληαο 

πξαθηηθέο, έζηκα, ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή παξάδνζε. Έηζη, ζέηνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία, ην 

έζλνο αληί ηνπ Θενχ. Βάζεη ησλ εληνιψλ ηνπ Θενχ, σζηφζν, φπσο καο παξαζέηεη ν 

Μανπληνχληη, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ρσξία ηνπ Κνξαλίνπ, είλαη αδχλαην λα αθνινπζεί θαλείο 

ηφζν ηηο εληνιέο θαη πξαθηηθέο ησλ πξνγφλσλ ηνπ, ηεο θνηλσλίαο θαη θνπιηνχξαο ηνπ, φζν 

θαη ηηο εληνιέο Δθείλνπ. πνηνο ζέιεη λα ζεσξείηαη  κνπζνπικάλνο, ζα πξέπεη λα παξαηηεζεί 

απφ θάζε είδνπο ηέηνηεο πξαθηηθέο θαη λα αθνζησζεί νινθιεξσηηθά ζηνλ Θεφ θαη ηηο εληνιέο 

ηνπ (φ.π. 96-98). Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία αηηία, πνπ θαηαηάζζεη ηνπο αλζξψπνπο ζηελ 

θνηλφηεηα ηεο “Kufr”, είλαη, θαηά ηνλ Μανπληνχληη, ε ππαθνή ζηα αλζξψπηλα φληα. Με άιια 

ιφγηα, νη αηηίεο αλαδεηνχληαη ζηελ ππαθνή θαη ππνηαγή ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, είηε 

εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη κεγάινη ζηνραζηέο ή απζεληίεο, είηε αθφκα θαη κέζα απφ ηελ 

ππνηαγή ζε νιφθιεξα έζλε ηα νπνία ζεσξνχληαη πξννδεπηηθά  θαη ζχγρξνλα. Ο κφλνο πνπ 

ζα πξέπεη λα ππεξεηνχλ θαη λα ππαθνχλ νη άλζξσπνη είλαη ν Θεφο θαη ν ιφγνο ηνπ. (φ.π.: 98). 

Σα ηξία είδσια πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν άλζξσπνο (εγψ, θνηλσλία θαη θνπιηνχξα, άιια 

αλζξψπηλα φληα) ηνλ θξαηάλε καθξηά απφ ηνλ Θεφ. Γηα λα γίλεη θάπνηνο αιεζηλφο ππεξέηεο 

ηνπ Θενχ δελ ζα πξέπεη λα αξθείηαη απιψο ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο, φπσο ην θήξπγκα 

θαη ε πξνζεπρή, αιιά ζα πξέπεη λα ζπάζεη  θαη λα απαιιαγεί απφ ηα δεζκά ησλ εηδψισλ ηνπ. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλαδείμεη ηελ βαξχλνπζα ζεκαζία ησλ εηδψισλ απηψλ ζηελ 

αθνζίσζε πξνο ηνλ Θεφ, ν θνληακεληαιηζηήο δηαλνεηήο εηζάγεη ην ακάξηεκα ηεο 

εηδσινιαηξίαο (shirk). Σν λα θαηαζηξέθεη θαλείο, ιέεη, λανχο θαη πέηξηλα είδσια δελ αξθεί, 

εάλ δελ ζπάζεη πξψηα ηνπο «λανχο» κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ. Ζ θαηαζηξνθή ησλ εηδψισλ 

απηφλ απνηειεί ηελ δσηηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη θαλείο Μνπζνπικάλνο. (Mawdudi, 99-

100).  
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Γηα λα εγθαζηδξπζεί ινηπφλ ν ιφγνο ηνπ Θενχ πάλσ ζηελ Γε κέζα απφ ην Ηζιάκ, δίλεη 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηνπ ηδηράλη (jihad). Θεσξεί σο ηεξφ θαζήθνλ ηελ δηεμαγσγή 

ελφο νηθνπκεληθνχ ηδηράλη, έλλνηα ηελ νπνία ζεσξεί ηζφηηκε θαη θαηαηάζζεη δίπια ζηνπο 

πέληε βαζηθνχο ζηχινπο ηνπ Ηζιάκ. Δπξφθεηην αλακθίβνια γηα κηα θαηλνηνκία, αθνχ ήηαλ ε 

πξψηε θνξά πνπ ην ηδηράλη, εμαηηίαο ησλ αλαδπφκελσλ ζπλζεθψλ εηέζε δίπια ζηνπο πέληε 

ζηχινπο ηνπ Ηζιάκ δεκηνπξγψληαο έλαλ έθην θεληξηθφ ππιψλα (Armstrong, 2003: 168). Χο 

φξνο, ην ηδηράλη (jihad), ζρεηίδεηαη ιεμηινγηθά κε ηνλ φξν (itjihad) θαη ηελ πξνζσπηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ πηζηνχ λα θηάζεη ζε ηδηαίηεξε ηειείσζε (Μαθξήο, 2012: 317). 

Ο Μανπληνχληη αληηιακβάλεηαη ζπλνιηθά ην ηδηράλη σο έλαλ φξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

χςηζηε, επαλαζηαηηθή κνξθή πάιεο, ε νπνία γίλεηαη ζην φλνκα ηεο επαλάζηαζεο θαη 

εγθαζίδξπζεο ηνπ Ηζιάκ.  Ζ εμνκνίσζε ησλ φξσλ πφιεκνο θαη ηδηράλη είλαη ιαλζαζκέλε, 

ζχκθσλα κε ηνλ κνπζνπικάλν ζηνραζηή, αθνχ ν πφιεκνο δελ πεξηέρεη θακία ηδενινγία  θαη 

αξρέο θαη γίλεηαη γηα αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπκθέξνληα έλαληη ηνπ ηδηράλη, ην νπνίν 

απνβιέπεη κέζσ ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Ηζιάκ ζηελ επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Σν ηδηράλη, 

γξάθεη, απνηειεί κηα δπλακηθήο κνξθή πάιεο πνπ κπνξεί λα πάξεη ηξεηο κνξθέο: ηδηράλη πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο κέζσ ηνπ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ ιφγσλ, 

βίαην ηδηράλη, πνπ κάρεηαη θαηά ηνπ δπλαζηηθνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη επηδηψθεη ηελ 

εγθαηάζηαζε κηα λέαο ηάμεο, ζεκειησκέλεο πάλσ ζε αξρέο φπσο ε δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα, 

θαη ηέινο ηδηράλη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ζηνλ ζθνπφ κε πιηθά κέζα 

θαη δσξεά ρξεκάησλ (Mawdudi, 1939: 5-6). 

Αλακθίβνια, ινηπφλ, είρε ήδε αθήζεη ην ζηίγκα ηνπ φζνλ αθνξά ην ηδηράλη, ηελ νπζία θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπο, πξηλ αθφκα ν Κνπηκπ ραξάμεη πιήξσο ζηελ ζπλείδεζε θαη θαξδία ησλ 

θνληακεληαιηζηψλ ηελ νπζηψδε ζηα κάηηα ηνπο ζεκαζία ηεο πάιεο απηήο. ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα αλαιχζεη ηα βαζχηεξα αίηηα θαη ηνπο ζθνπνχο, πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαίν ην ηδηράλη, 

ζπλδέεη ηελ έλλνηα απηή κε ηξεηο φξνπο θιεηδηά ηνπ Ηζιάκ: din, sharia θαη ibadah. Ο πξψηνο 

φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ππαθνή θαη ππνηαγή ζηελ εμνπζία πνπ αλαγλσξίδεη θαλείο (Θεφο, 

θπβέξλεζε), ν δεχηεξνο φξνο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη ν άλζξσπνο λα ππαθνχεη 

θαη λα ππνηάζζεηαη ζηελ εμνπζία απηή -κε άιια ιφγηα ν λφκνο- θαη ν ηξίηνο φξνο ζηελ πίζηε 

θαη ηήξεζε ησλ λφκσλ απηψλ (Mawdudi, 1985:295-296). 

χκθσλα κε ηνλ κνπζνπικάλν θνληακεληαιηζηή, έλαο άλζξσπνο κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 

δειψλεη ππαθνή ζε έλα αθέληε θαη λα πηνζεηεί θαη αθνινπζεί δηαθνξεηηθνχο λφκνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί θάπνηνο λα δειψλεη πηζηφο κνπζνπικάλνο θαη κε πιήξε ππνηαγή ζηνλ 

Θεφ, αιιά παξάιιεια λα πηνζεηεί θαη αθνινπζεί ηνπο λφκνπο ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο. 

Απηφ, θαηά ηηο απφςεηο ηνπ, ζπληζηά εηδσινιαηξία (shirk), θάηη πνπ δελ κπνξεί λα 
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θαηαλνήζεη, θαζψο ζεσξεί αλνχζην, ππνθξηηηθφ θαη ςεπδέο λα δειψλεη θάπνηνο πίζηε ζε 

έλαλ πξφζσπν - ζεζκφ θαη λα αθνινπζεί ηνπο λφκνπο ηνπ άιινπ (1985:296). 

Θεσξψληαο ηελ din σο βαζηθή πξνυπφζεζε χπαξμεο ησλ άιισλ δπν ελλνηψλ, ν 

ζπγγξαθέαο πξνρσξάεη ζε κηα δηάθξηζε-αλαγλψξηζε ππνδεηγκάησλ εμνπζίαο, αλαθέξνληαο 

ηξία είδε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κνξθέο εμνπζίαο θαη αλάγνληαη ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη 

κηα ζετθή κνξθή εμνπζίαο, ην Ηζιάκ. Έηζη, κε βάζε ην Ηζιάκ ν Θεφο είλαη κνλαδηθφο θαη 

έλαο, ελψ θάζε λφκνο θαη αλζξψπηλε πξάμε ζα πξέπεη λα νξίδεηαη κε βάζε ηηο εληνιέο ηνπο, 

φπσο απηέο ππάξρνπλ ζην Κνξάλην. Θέινληαο λα ππνζηεξίμεη ηελ ζέζε ηνπ απηή, ν 

Μανπληνχληη ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλα ρσξία απφ ην Κνξάλην, πνπ ππνδειψλνπλ μεθάζαξα ηελ 

κνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ θαη ηελ ππνρξέσζε ζηελ ππαθνή ησλ εληνιψλ, απηνχ θαη κφλν: «Καη 

πνιέκεζε ηνπο, κέρξη λα κελ ππάξρεη αληίδξαζε (απέλαληη ζηνλ Θεφ) θαη ε κφλε ππαθνή λα 

είλαη απηή ζην Θεφ κφλν» (Al-Anfal 8: 39) [Mawdudi, 1985: 298-300]. 

πλεπψο, ν δξφκνο πξνο ην αιεζηλφ Ηζιάκ δελ κπνξεί λα πεξλάεη κέζα απφ άιινπο 

λφκνπο, ηδέεο θαη πξαθηηθέο εθηφο απφ απηέο πνπ έρεη νξίζεη ν ίδηνο ν Θεφο. πνηνο πηζηεχεη 

ζην αιεζηλφ Ηζιάκ θαη ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ ζα πξέπεη λα  αγσληζηεί κε φιεο ηνπ ηηο 

δπλάκεηο γηα ηελ επηβνιή ηνπ Ηζιάκ ζηελ γε δίλνληαο αθφκα θαη ηελ δσή ηνπ γηα απηφλ ηνλ 

αγψλα. Ο αγψλαο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην ηδηράλη θαη φινη νη κνπζνπικάλνη ζα 

πξέπεη λα ηνλ αθνινπζνχλ κε επιάβεηα ππεξεηψληαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο εληνιέο ηνπ 

Θενχ, θαζψο θάζε άιιε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζπληζηά ακάξηεκα (Let us be 

Muslims,1985:301). ην πιαίζην απηφ, νη πξαγκαηηθνί «πηζηνί» εξγάδνληαη πξνο ηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο «αιεζηλήο» din θαη σο ηέηνηα νξίδεηαη κφλν εθείλε ηνπ Θενχ. Γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο, ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα ζπζηάζνπλ ηα νθέιε θαη ηα 

πξνλφκηα πνπ έρνπλ ζηηο εζθαικέλεο din θαη λα αγσληζηνχλ ζην φλνκα ηνπ κνλαδηθνχ Θενχ, 

ζπζηάδνληαο αθφκα θαη ηελ δσή ηνπο.  Έηζη, αλαδχεηαη ε πξαγκαηηθή  δηάζηαζε ηνπ ηδηράλη 

(jihad) θαη εηδηθφηεξα ε δηεμαγσγή ηδηράλη ζην φλνκα ηνπ Θενχ (jihad fi sabili „llah).  

Έλαο αγψλαο γηα ηνλ νπνίν κφλν ιίγνη είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη, αθνχ πξνβιέπεη 

ηελ πιήξε αθνζίσζε ζηνλ αγψλα ππέξ ηνπ Θενχ ρσξίο παξαθάκςεηο θαη κέρξη ηέινπο 

(ζάλαηνο) [φ.π.:300-303]. Ση ζεκαίλεη φκσο, πξαγκαηηθά, ν φξνο fi sabili „llah (ζην φλνκα ηνπ 

Θενχ) θαη πψο εμπςψλεη ηνλ ζθνπφ ηνπ ηδηράλη αλάγνληαο ηνλ ζε χςηζην αγψλα; ην έξγν 

ηνπ Jihad in Islam (1939:7) ν κνπζνπικάλνο ζηνραζηήο ππνζηεξίδεη πσο ε έλλνηα πεξηέρεη 

κηα βαζηά θαη νπζηψδε ζεκαζία, αθνχ ζηνρεχεη ζηελ ζπιινγηθή επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο 

καθξηά απφ πιηθνχο ζθνπνχο θαη επηδηψμεηο. Έηζη, ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε πξάμεηο 

εηιηθξίλεηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ σθέιεηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ρσξίο πιηθά θαη αηνκνθεληξηθά 

θίλεηξα θαη πξνθαινχλ ηελ εχλνηα ηνπ Θενχ. Πάλσ ζε απηφ ην πξφηππν δνκείηαη θαη ε 
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βαζχηεξε ζεκαζία ηνπ ηδηράλη ζην φλνκα ηνπ Θενχ. Πξέπεη επνκέλσο, ζε πξνζσπηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν, ν επαλαζηαηηθφο αγψλαο κέζσ ηνπ ηδηράλη λα ζηεξείηαη πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ θαη θηλήηξσλ, φπσο δφμα, κεγαιεία, θέξδε, θαη λα ζηνρεχεη, κέζα απφ έλα 

πλεχκα απηνζπζίαο θαη καρεηηθφηεηαο, ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο δίθαηεο θαη ίζεο θνηλσλίαο 

πξνο φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο ζπλνιηθά. Σν θίλεηξν ζα πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ε εχλνηα ηνπ Αιιάρ (Θενχ) (Mawdudi, 1939:7-8). 

Μειεηψληαο ζπλνιηθά ηα γξαπηά ηνπ ηζιακηζηή ζηνραζηή δηαθξίλνπκε ήδε θάπνηα 

ςήγκαηα ηεο λενθνληακεληαιηζηηθήο ζθέςεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε ηνλ 20
ν
 αηψλα, αιιά 

θαη ζχλδεζήο ηεο κε ηνλ νπαρακπηζκφ. πσο θαη ν Οπαράκπ, έηζη θαη ν Μανπληνχληη 

αξλείηαη θάζε αίξεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο, ελψ απνξξίπηεη θάζε 

θνπιηνχξα εδνλήο θαη κνξθή εηδσινιαηξίαο, ελαξκνληζκέλνο κε ηελ ζεσξία ηνπ 

νπαρακπηζκνχ. Αληίζεηα αλαδεηθλχεη θάπνηα ζηνηρεία ηεο λενθνληακεληαιηζηηθήο ζθέςεο 

θαη δξάζεο, φπσο είλαη ε απνζηξνθή πξνο ηελ εθθνζκίθεπζε, αιιά θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ 

γελλήζεθαλ ζηελ Γχζε, ηηο νηθνπκεληθέο βιέςεηο ηνπ ζαιαθηζκνχ, αιιά θαη ηνλ 

ππεξεζληθηζκφ ηνπ. Παξάιιεια, αλάγεη ην ηδηράλη ζε ζηχιν ηνπ Ηζιάκ, κεηαβάιινληαο 

νπζηαζηηθά ηελ ζεκαζία ηεο έλλνηαο απηήο γηα ην θίλεκα. Σα πξψηα απηά ζπέξκαηα ηνπ 

ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, σο ζεσξία, ζα αλαπηχμεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ν Κνπηκπ, ν 

νπνίνο ζα ζέζεη θαη ηηο βάζεηο γηα κηα νξγαλσκέλν θίλεκα ηεο πξάμεο. 

Ο Κνπηκπ γελλήζεθε ην 1906 ζηελ Αίγππην ζε έλα ρσξηφ ηεο βφξεηα Αηγχπηνπ. Δμαηηίαο 

ηνπ βαζχηεξνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαίδεπζε, αθνινχζεζε ηελ 

αθαδεκατθή νδφ, απνθνηηψληαο απφ ηελ ζρνιή Dar al- Ulum. ηελ ζπλέρεηα εξγάζηεθε ζην 

ππνπξγείν Παηδείαο ηεο Αηγχπηνπ σο επηζεσξεηήο ηεο εθπαίδεπζεο. εκείν ζηαζκφο ζηελ 

δσή θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο ηνπ απνηέιεζε ην ηαμίδη ζηε  Ακεξηθή, φπνπ ζηάιζεθε 

απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ψζηε λα ζπνπδάζεη θαη αλαπηπμεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. 

Χζηφζν, ν Κνπηκπ απνγνεηεχηεθε απφ ηελ εηθφλα ηεο Γχζεο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ 

παξαθκή ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ηνλ νδήγεζε ζηελ ζπγγξαθή 

ελφο άξζξνπ “The America I Have Seen”, ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ νπνίνπ αμίδεη λα ζηαζνχκε, 

αθνχ δηακφξθσζαλ ηελ ζηνραζηηθή ηνπ ζθέςε θαη ησλ ψζεζαλ πξνο ηνλ αθξαίν ηζιακηθφ 

θνληακεληαιηζκφ θαη ηελ επηζεηηθή ξεηνξηθή πξνο ηελ Γχζε. 

ην άξζξν ηνπ “The America I Have Seen”, ν Αηγχπηηνο λεαξφο ζηνραζηήο, αλ θαη 

εθθξάδεη ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηα νηθνλνκηθά θαη επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα ηεο Γχζεο, 

απνξεί πψο κηα ηέηνηνπο είδνπο επεκεξία είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ζε κηα θνηλσλία, ε νπνία 

παξακέλεη «απαξάδεθηα πξσηφγνλε ζην θφζκν ησλ αηζζήζεσλ, αηζζεκάησλ θαη 

ζπκπεξηθνξάο. (Qutb, The America I Have Seen, 1951). Σν άξζξν, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε 
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ζην αηγππηηαθφ πεξηνδηθφ Al-Rizal απνηειεί κηα δηήγεζε ησλ βησκάησλ θαη  αξλεηηθψλ 

εληππψζεσλ πνπ απνθφκηζε ν λεαξφο εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηελ θνπιηνχξα 

ηεο, ζε δηαθνξεηηθά είδε ηεο νπνίαο άζθεζε θξηηηθή, πνπ ζπρλά μέθεπγε απφ ηα ινγηθά φξηα 

θαη εηζρσξνχζε ζηελ δψλε ησλ νινθιεξσηηθψλ απφςεσλ. 

Ο Κνπηκπ πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ηελ παξαθκή ησλ εζηθψλ αμηψλ πνπ θπξηαξρνχληαη 

απφ ηελ πιηθφηεηα θαη ηηο εδνλέο. Θέινληαο λα ζπλδέζεη θαη ηζηνξηθά  ηνλ πιηθφ ηξφπν δσήο 

κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ακεξηθήο, ππνζηεξίδεη φηη νη πξψηνη θάηνηθνη πνπ απνίθεζαλ ηελ 

Ακεξηθή ήηαλ είηε ηαμηδηψηεο, πνπ λνηάδνληαλ γηα πινχην, εδνλέο θαη πεξηπέηεηα, είηε 

εγθιεκαηίεο, ηνπο νπνίνπο ε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία ρξεζηκνπνίεζε σο εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ζηελ παξαγσγή θαη ηηο θαηαζθεπέο. Έηζη, θαηά ηνλ κνπζνπικάλν ζηνραζηή, νη λένη θάηνηθνη 

αλέδεημαλ έλα είδνο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ δηαθζνξά, 

απιεζηία γηα θέξδνο θαη ηθαλνπνίεζε εδνλψλ (φ.π.1951). Ζ δηάθξηζε απηή απνηειεί κηα 

θαζαξή εθδήισζε βηνινγηθνχ ξαηζηζκνχ, φπνπ παξειζφλ θαη επηθαηξφηεηα ζπγρσλεχνληαη 

κέζα ζε έλα θαληαζηαθφ θφζκν  ( Μπαιηκπάξ & Βάιιεξζηαηλ, Φπιή Έζλνο Σάμε, 1991). 

Ακθηζβήηεζε έληνλα ηελ εζηθφηεηα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο αζθψληαο θξηηηθή ζε 

θνηλσληθά δεηήκαηα φπσο ν ξφινο ηεο εθθιεζίαο, ε ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε, θαη ε ζηάζε 

απέλαληη ζε κεηαθπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ν ζάλαηνο. Γηα παξάδεηγκα ζην δήηεκα ηεο 

ζεμνπαιηθήο απειεπζέξσζεο θαπηεξίαζε έληνλα ηελ εηθφλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, σο 

θαηεπζπληήξηα γξακκή ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Παξαζέηνληαο έλα πξνζσπηθφ βίσκα απφ 

κηα ζπδήηεζε κε κηα λνζνθφκα γξάθεη πσο εθείλε ηνπ νκνιφγεζε ηα εμήο: «Γελ ζέισ ηίπνηε 

άιιν απφ ηνλ άληξα ησλ νλείξσλ κνπ παξά δπν δπλαηά ρέξηα λα κε αγθαιηάδνπλ», άπνςε 

πνπ ζηα κάηηα ηνπ θάληαδε εδνληζηηθή (Qutb, The America I Have Seen,1951). 

Ζ απνγνήηεπζε θαη απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηελ θνπιηνχξα πνπ γλψξηζε ήηαλ ηφζν νμεία, 

ψζηε έζεζε ζην ζηφραζηξν θαη πηπρέο ηεο, φπσο ε κνπζηθή ηδαδ, ν αζιεηηζκφο αιιά θαη νη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Ακεξηθάλσλ!  Θα ιέγακε πσο ε ππέξκεηξε εκπάζεηα ηνπ Κνπηκπ 

έλαληη ηεο δπηηθήο θνπιηνχξαο ζπλνιηθφηεξα, νθείιεηαη ζε κηα κνλνδηάζηαηε, παξσρεκέλε 

ζθέςε, σο απφξξνηα ηεο έληνλεο πξνζθφιιεζεο ζηελ ζξεζθεία. Απηήλ ηελ εκπάζεηα 

αλαγλψξηζε θαη ν Μπάξλαβη, ηα ζρφιηα ηνπ νπνίνπ είλαη θαηαηνπηζηηθά: «Ο Κνπηκπ κίζεζε 

ηελ Ακεξηθή „πνπ είδε‟: κηα αλνηρηή θαη αλεθηηθή θνηλσλία ή κάιινλ ζηα κάηηα ηνπ 

παξαθκηαθή θαη δηεθζαξκέλε φπνπ θπξηαξρνχλ ν ζπγρξσηηζκφο ησλ δπν θπιψλ, ν 

θαηαπηεζηηθφο πιηζκφο θαη ην ζέιγεηξν ηεο θηινθέξδεηαο» (Φνληθέο Θξεζθείεο,2007:115). 

εκαληηθφηεξε ζπλέπεηα φισλ απηψλ ησλ αληηιήςεσλ, ήηαλ ε εθδήισζε κηαο  έληνλεο 

απνζηξνθήο πξνο ηελ Γχζε θαη ηηο δηεθζαξκέλεο αμίεο ηεο, ε παγίσζε ηεο άπνςεο πεξί 

αλσηεξφηεηαο ηνπ Ηζιάκ θαη ε ζπλαθφινπζε ψζεζε πξνο ηελ ζεκειίσζε ηνπ ηζιακηθνχ 
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θνληακεληαιηζκνχ, θαζηζηψληαο ηνλ παηέξα ηνπ ζχγρξνλνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ 

θαη πεγή έκπλεπζεο γηα κεγάιε κεξίδα ησλ λενθνληακεληαιηζηψλ, πξνεμέρνληνο ηνπ Οζάκα 

Μπηλ Λάληελ (The Guardian, 2013). Σν “Milestones” ζεσξείηαη, θαηά γεληθή νκνινγία, ην 

πην αθξαίν έξγν ηνπ Αηγχπηηνπ, έρνληαο ραξαθηεξηζηεί σο ε «Βίβινο» ηνπ ηζιακηζκνχ (Σν 

Βήκα, 2014). Γξάθεηαη ζε κηα πεξίνδν (1964), θαηά ηελ νπνία ν κνπζνπικάλνο ζηνραζηήο, 

βξίζθεηαη έγθιεηζηνο ζηηο θπιαθέο ηεο Αηγχπηνπ απφ ην θαζεζηψο ηνπ Ναζέξ, ιίγν θαηξφ 

πξηλ εθηειεζηεί (1966). ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην νπνίν ζα καο απαζρνιήζεη ζην ζεκείν 

απηφ, ν Κνπηκπ δηαθξίλεη κηα ζεκαληηθή θξίζε ζηελ αλζξσπφηεηα, ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ 

έιιεηςε δσηηθψλ αμηψλ θαη ηελ απνπζία κηα θαηάιιειεο εγεζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ηελ 

αλζξσπφηεηα. Καηά ηνλ Κνπηκπ, ν δπηηθφο πνιηηηζκφο, αλ θαη νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά 

πιήξεο, δελ κπνξεί λα εγεζεί πιένλ ηεο αλζξσπφηεηαο, αθνχ ζηεξείηαη πιένλ ησλ δσηηθψλ 

εθείλσλ αμηψλ, πνπ ηνπ επέηξεςαλ λα  αλαξξηρεζεί ζηελ εγεζία. Οη ηδενινγίεο ηνπ, 

ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο, ηφζν ν καξμηζκφο φζν θαη νη εζληθέο-ζνβηληζηηθέο απέηπραλ, ελψ 

θαη αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ έθηαζε ζε έλα ηέικα, ράλνληαο ην απαξαίηεην εθείλν, γηα ηελ 

εγεζία, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αλαλέσζεο. (Qutb, Milestones,2006: 23-24). 

Έηζη είλαη αλαγθαία ε αλάδεημε κηαο εγεζίαο, ε νπνία ζα αμηνπνηήζεη ηα πιηθά 

επηηεχγκαηα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζα ηα ζπλδπάζεη κε εζηθέο αμίεο, άγλσζηεο κέρξη 

ηψξα ζηελ αλζξσπφηεηα, νη νπνίεο  ζα νδεγήζνπλ ζε κηα αξκνληθή θαη επνηθνδνκεηηθή, γηα 

ηελ αλζξσπφηεηα, δσή. Βιέπνπκε φηη ήδε απφ ηελ αξρή ν Κνπηκπ, δίλεη ην ζηίγκα ηνπο 

πνιηηηθνχ θαη επαλαζηαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζιάκ, ζηα πξφηππα ηνπ Μανπληνχληη. Σν 

Ηζιάκ θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε εθείλε δχλακε γηα λα εγεζεί ηεο θνηλσλίαο, αθνχ κπνξεί λα 

ζπλδπάζεη ηηο πλεπκαηηθέο αμίεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ κε ηα πιηθά επηηεχγκαηα. 

Θεσξψληαο ηα πιηθά επηηεχγκαηα  πξνζθνξέο ηνπ Θενχ πξνο ηνλ άλζξσπν, ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο ιαηξείαο θαη ππαθνήο πξνο απηφλ, ν κνπζνπικάλνο ζηνραζηήο, πηζηεχεη πσο ην Ηζιάκ 

νθείιεη λα εθπιεξψζεη πξνο φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο, ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ. (φ.π.). 

Θέηεη σο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηελ επηζηξνθή ζηα ηεξά 

θείκελα, κέζσ κηαο αλαλέσζεο, κηαο επηζηξνθήο ζην «αιεζηλφ» Ηζιάκ θαη ηηο δηδαρέο ηνπ, 

έλαληη ησλ θαηάινηπσλ αλζξψπηλσλ παξαδφζεσλ θαη ιαλζαζκέλσλ θαλφλσλ θαη λφκσλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ν 

ζπγγξαθέαο έρεη επίγλσζε ηεο κεγάιεο δηαθνξάο κεηαμχ «αλαλέσζεο» θαη «εγεζίαο», 

δηαθνξά πνπ νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ πιήξε απνπζία ηνπ Ηζιάκ ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο 

απφ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο.  Παξά ηαχηα, ζεσξεί σο απαξαίηεην πξψην βήκα, 

πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ ηεο εγεζίαο, ηελ  αλαδσνγφλεζε ηνπ Ηζιάκ, έηζη ψζηε 
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λα γίλνπλ δηαθξηηέο νη εζσηεξηθέο εθείλεο αμίεο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θπξηαξρία. (φ.π.: 25-

26). 

Ο Κνπηκπ πξνάγεη ηηο νηθνπκεληθέο βιέςεηο ηνλίδνληαο πσο ην Ηζιάκ είλαη κηα  

παλαλζξψπηλε ζξεζθεία, ην κήλπκα ηνπ νπνίνπ ην νπνίν πεξηέρεη πξαθηηθφ πεξηερφκελν 

θαηεπζχλνληαο ηηο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο ζηελ δσή. Ζ ζέζε απηή ηνπ Αηγχπηηνπ, 

αλαδεηθλχεη ην «πνπξηηαληθφ» πεξηερφκελν ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ζηα πξφηππα 

ηεο νξζήο πξαθηηθήο ηνπ «θαιβηληζκνχ», ζέζε πνπ αλέπηπμε ν Μαμ Βέκπεξ (Ζ 

πξνηεζηαληηθή εζηθή θαη ην πλεχκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, 2010). Σν Ηζιάκ δελ είλαη, ζχκθσλα 

κε ηνλ ζπγγξαθέα, κηα ζξεζθεία ζεσξεηηθνχ πεξηερφκελνπ, αιιά κηα πξαθηηθή ζξεζθεία, κηα 

ζξεζθεία πνπ ήξζε λα θαζνξίζεη ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο δσήο. Με νδεγφ ην Κνξάλη θαη 

ηελ αθξηβή απφδνζε ησλ γξαπηψλ ηνπ θεηκέλσλ, νη ηζιακηζηέο θνληακεληαιηζηέο 

επηδηψθνπλ, φρη απιά ηελ δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ, ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά ηελ 

κεηνπζίσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ  πξαθηηθά ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ηελ νξγαλσκέλε δξάζε. 

Σν Ηζιάκ επνκέλσο, φπσο ππνζηεξίδεη ν κνπζνπικάλνο θνληακεληαιηζηήο, δελ απνηειεί κηα 

«θχζεη» ζεσξεηηθή ηδενινγία, κε «ελ δπλάκεη» πξννπηηθέο πξαθηηθήο εθαξκνγήο Πίζηε 

(ζεσξία) θαη νξγαλσκέλε δξάζε (πξάμε) αλαπηχζζνληαη ηαπηφρξνλα, θαη κφλν, εθφζνλ, 

θηάζνπλ ζην αλψηαην ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπο, δηακνξθψλεηαη κηα θνηλφηεηα πνπ 

απνηππψλεη ηελ πξαθηηθή αληίιεςε ηεο πίζηεο (Qutb, 2006:47-51). 

Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν Κνπηκπ έζεζε νπζηαζηηθά ηηο βάζεηο γηα λα απνθηήζεη 

δνκή θαη ππφζηαζε ην νξγαλσκέλν «ζαιαθηζηηθφ» θίλεκα θαη λα κεηαηξαπεί απφ έλαλ 

ζεσξεηηθφ ιφγν ζε έλα νξγαλσκέλν θνηλσληθνπνιηηηθφ θίλεκα, ην νπνίν ζα εθαξκφδεη ηνπο 

λφκνπο ηνπ Κνξαλίνπ. Ζ πνιεκηθή ηνπ Κνπηκπ ζηξέθεηαη  ηφζν θαηά ηεο δηεθζαξκέλεο 

Γχζεο, ηηο πνιηηηθέο ηδενινγίεο θαη ηελ πιηθή θνηλσλία ηεο, φζν θαη  ηνπο δηεθζαξκέλνπο 

κνπζνπικάλνπο πνπ παξεθθιίλνπλ απφ ηνλ αιεζηλφ ζθνπφ ηνπ Ηζιάκ. Ζ ζχγθξνπζε κε ηνπο 

ερζξνχο απηνχο ζεσξείηαη απφ ηνπο θνληακεληαιηζηέο αλαπφθεπθηε θαη ζα πάξεη ηελ κνξθή 

ελφο πξαγκαηηθνχ πνιέκνπ κεηαμχ ηνπ αιεζηλνχ Ηζιάκ θαη ησλ ζθνηεηλψλ δπλάκεσλ ηεο 

ηδαρηιίγηα. (jahiliyyahh) [Barnavi, 2007:115]. 

Ζ έλλνηα ηεο ηδαρηιίγηα (jahiliyyahh) θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ ζπιινγηζηηθή ζθέςε 

ηνπ, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν απφξξηςεο θάζε ηδενινγίαο, εθηφο ηνπ Ηζιάκ. Ο Κνπηκπ 

παξνκνηάδεη ηελ  Γχζε θαη ηηο δηεθζαξκέλεο κνπζνπικαληθέο θπβεξλήζεηο κε ηελ πξν-

ηζιακηθή πεξίνδν ηεο ηδαρηιίγηα, ηελ ζθνηεηλή εθείλε πεξίνδν, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ 

άγλνηα θαη ηελ αζέβεηα πξνο ηηο ζετθέο εληνιέο. Ζ ηδαρηιίγηα, θαηά ηνλ κνπζνπικάλν 

θνληακεληαιηζηή, έρεη βαζηέο ηζηνξηθέο ξίδεο θαη πξνσζείηαη απφ φια ηα θαηαπηεζηηθά 

ζπζηήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. ηελ νινθιεξσηηθή απηή ζχγθξνπζε κε ηηο δπλάκεηο ηεο 
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ηδαρηιίγηα, ν ζπγγξαθέαο δηαθξίλεη ηελ αλάγθε ελφο καθξνπξφζεζκνπ ηδενινγηθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ ζε ζπλδπαζκφ, πάληα, κε ηελ εθπαίδεπζε πηζηψλ αθνινχζσλ, νη νπνίνη  

ζα πξνζηαηεχνπλ ηνλ αγψλα κε θάζε θφζηνο . Αλακθίβνια ινηπφλ, έδσζε κηα λέα δηάζηαζε 

ζηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ,  δηακνξθψλνληαο φρη κφλν έλα θνξηηζκέλν αξλεηηθφ θιίκα 

έλαληη ηεο Γχζεο, αιιά βάδνληαο, ηαπηνρξφλσο, ηα ζεκέιηα  γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο 

νξγαλσκέλνπ, εμηξεκηζηηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν ζα ηελ πνιεκήζεη.  Καηά ηνλ Κνπηκπ, νη 

δπν θπξίαξρεο πνιηηηθέο ηδενινγίεο ηεο Γχζεο, φληαο άζεεο, πεξηθξνλνχλ ηελ αλζξψπηλε 

νληφηεηα. Απφ ηελ κηα, ν θνκκνπληζκφο, ππνζηεξίδεη, νδήγεζε ζηελ ηαπείλσζε  αλζξψπνπ 

σο νληφηεηα, ελψ ν θαπηηαιηζκφο πξνψζεζε ηελ αλζξψπηλε θαη εζληθή εθκεηάιιεπζε , κέζσ 

ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη ηεο απιεζηίαο γηα πινχην (Milestones, 2006:27). 

Ζ  επηζεηηθή ξεηνξηθή ηνπ Κνπηκπ έλαληη ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

αλαδεηθλχεη ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηδενινγίαο ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ θαη 

ηνλ αξρηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε. Βέβαηα, ζηελ επίζεζε απηή αθήλεη ήδε 

θάπνηα ςεγάδηα ηεο αδπλακίαο ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ, ν νπνίνο δηαπνηίδεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα 

νξγήο θαη εκπάζεηαο. Γηα ηηο αδπλακίεο ηεο θξηηηθή ηνπ Κνπηκπ, ζα γίλεη εθηελέζηεξε 

αλάιπζε πην θάησ, φπνπ ζα αζθεζεί θξηηηθή ζε θαίξηα ζεκεία ηεο αλαδπφκελεο απφ ηνλ 

Αηγχπηην ηζιακηθήο ηδενινγίαο. Ζ αδπλακία ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ λα εξγαζηνχλ 

πξνο φθεινο ηεο αλζξψπηλε ηζφηεηαο, αλαδεηθλχεη, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ ζπγγξαθέα, σο 

κφλε ιχζε ην Ηζιάκ, φπνπ φινη νη άλζξσπνη ζα είλαη θάησ απφ ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ, ζεψξεζε 

πνπ δίλεη ζην Ηζιάκ ππεξεζληθή ρξνηά (φ.π.:27-28). 

Μέζα ζε απηφ ην δνκηθφ πιαίζην, ην Ηζιάκ παίξλεη ηελ κνξθή ελφο αγψλα ελάληηα ζηηο 

δπλάκεηο ηεο ηδαρηιίγηα, ελψ ηαπηφρξνλα επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία ησλ πηζηψλ απφ ηηο 

δπλάκεηο απηέο, αθνχ νη πξψηνη απνηεινχλ δπλεηηθνί ζηφρνη ησλ αληηπάισλ, εμαηηίαο ηνπ 

παξειζνληηθνχ βίνπ, ππφ ηελ επηξξνή ησλ ηδαρίιη θνηλσληψλ.  ηελ επίζεζε  απηή, γξάθεη ν 

Αηγχπηηνο, νη δπλάκεηο ηεο ηδαρηιίγηα ακθηζβεηνχλ ζπλνιηθά ηελ θχζε ηνπ Ηζιάκ,  

αληηπαξαζέηνληαο εξσηήκαηα επηζηεκνληθήο θαη λνκηθήο θχζεσο, ηα νπνία ζηελ νπζία 

επηδηψθνπλ ηελ απφξξηςε ηνπ ζετθνχ ζπζηήκαηνο (Divine System) θαη ηελ δηαηψληζε ηεο 

αλζξψπηλεο αηρκαισζίαο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζηαζνχκε γηα ιίγν ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαδείμεη ηελ αδπλακία ησλ 

ζπιινγηζκψλ ησλ αληηθξνλνχλησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ζπγγξαθέαο δελ θάλεη θακία 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζπιινγηζηηθψλ επηρεηξεκάησλ, αιιά αξθείηαη ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλε επίζεζε έλαληη ησλ ακθηζβεηήζεσλ απηψλ. Δπεθηείλνληαο κάιηζηα ηελ επηζεηηθή 

ηνπ ξεηνξηθή, ηνλίδεη πσο είλαη ηεξφ θαζήθνλ ησλ κνπζνπικάλσλ λα απνξξίςνπλ θαη λα 
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πνιεκήζνπλ ηηο αληηιήςεηο πεξί «αλαδηακφξθσζεο ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ», νη νπνίεο αγλννχλ 

ηελ απζεληία ηνπ Θενχ (φ.π.: 54-55). 

Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ινηπφλ, ε αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε επηηείλεη ηελ αλάγθε γηα εχξεζε 

παξάιιεισλ κέζσλ, πνπ ζα ηεζνχλ αληηκέησπα κε ην ζηεξηδφκελν, ζηελ πνιηηηθή απζεληία 

θαη ζηνλ πιηζκφ, πξαθηηθφ ζχζηεκα ηεο ηδαρηιίγηα. Χο εθ ηνχηνπ, ην θνληακεληαιηζηηθφ 

θίλεκα ρξεζηκνπνηεί ηφζν ζεσξεηηθέο κεζφδνπο, φπσο ην θήξπγκα θαη ε πεηζψ γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ, φζν θαη πξαθηηθέο κεζφδνπο, φπσο ε πιηθή 

δχλακε θαη ην ηδηράλη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ κνξθψλ απζεληίαο ηεο 

αληίπαιεο θνηλσλίαο (ηδαρηιίγηα). Καηά ηνλ Κνπηκπ, θαη νη δπν κέζνδνη (πλεπκαηηθή- πιηθή) 

θαηέρνπλ εμίζνπ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ζξεζθεία (φ.π.: 65).     

ε θεληξηθή ζέζε, ινηπφλ, ζηνλ ζηνραζκφ ηνπ Αηγχπηηνπ ζπγγξαθέα πξνβάιιεη ην ηδηράλη, 

ην νπνίν απνηειεί, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, έλα δπλακηθφ θίλεκα ηεο αιεζηλήο ζξεζθείαο (φ.π.: 

64).  Γελ είλαη κηα πάιε πνπ εθδειψλεηαη παξνδηθά, αιιά κηα αέλαε δηαδηθαζία, αθνχ, φπσο 

ππνζηεξίδεη, ε αιήζεηα θαη ε πιάλε δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ηαπηφρξνλα. (Milestones, 

2006:75). ην ζηφραζηξφ ηνπ κπαίλνπλ ιαλζάλνπζεο αληηιήςεηο γηα ηελ θχζε θαη ηνλ ζθνπφ 

ηνπ ηδηράλη, αληηιήςεηο πνπ πξνζδίδνπλ θπξίσο εζληθφ ραξαθηήξα ζηα πιαίζηα ελφο 

ακπληηθνχ πνιέκνπ, παξαβιέπνληαο ηελ ππεξεζληθή δηάζηαζε ηνπ Ηζιάκ.    

Σν ηδηράλη ζηνρεχεη, ινηπφλ, ζηελ ειεπζεξία νιάθεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Παξφκνηα ζέζε  

βξίζθνπκε θαη ζηνλ Mawdudi, ν νπνίνο πξψηνο πξνζέδσζε απηφλ ηνλ ππεξεζληθφ ραξαθηήξα 

ζην ηδηράλη. θνπφο ηνπ Ηζιάκ είλαη ε επηζηξνθή ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνλ Θεφ θαη ε 

απαιιαγή απφ ηελ αλζξψπηλε αηρκαισζία κέζσ ηεο ππαθνήο ζηνπο λφκνπο ηνπ.  θνπφο πνπ 

εθθξάδεηαη, εμάιινπ, θαζαξά απφ ηνλ πξνθήηε, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ ζαξία (shari‟ ah) ην 

«λα ππαθνχο» ζπλεπάγεηαη «λα ιαηξεχεηο» (φ.π.:69). Κάλνληαο κηα, εθ πξψηεο φςεσο, 

απνηίκεζε ησλ αλαθνξψλ θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπ Κνπηκπ γχξσ απφ ην ηδηράλη, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη απνηειεί έλα πεξίπινθν θαηλφκελν, επκεηάβιεην αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο 

θαη ζπλζήθεο. Έηζη, άιινηε πξνσζείηαη απφ ηνλ πξνθήηε ην ηδηράλη κε ηελ κνξθή ηνπ 

θεξχγκαηνο, άιινηε ιακβάλεη επηζεηηθή θαη βίαηε κνξθή. Απηή ε επκεηάβιεηε κνξθή ηνπ 

ηδηράλη, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο επεθηαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ Μσάκεζ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο δηηηήο απηήο 

κνξθήο είλαη ε «θαηά ην δνθνχλ» κνξθνπνίεζε θαη ρξήζε ηνπ ηδηράλη. Αλαπηχζζνληαο ηνλ 

ζπιινγηζκφ ηνπ, ν κνπζνπικάλνο θνληακεληαιηζηήο δηαθξίλεη ηξία είδε ηδηράλη, πάλσ ζηα 

πξφηππα ηνπ Μανχληνπληη: ην ηδηράλη κέζσ ηνπ θεξχγκαηνο, κέζσ ηεο βίαο θαη κέζσ ηεο 

επηβνιήο θφξσλ, ηεο Jizyah. Σα ηξία απηά είδε δηακφξθσζαλ αλάινγεο θαηεγνξίεο 

αλζξψπσλ. ην ηειηθφ ζηάδην, θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη πιένλ ην ηδηράλη, νη άλζξσπνη 
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δηαθξίλνληαη, πιένλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Ibn Qayyim, ζε πηζηνχο κνπζνπικάλνπο, ζε 

ερζξνχο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλερίδεηαη ν πφιεκνο, θαη ζε αλζξψπνπο (Dhimmis), κε ηνπο 

νπνίνπο ην Ηζιάκ έρεη ζπλάςεη εηξήλε θαη νη νπνίνη πιεξψλνπλ ηνλ αλάινγν θφξν (φ.π.:72). 

Σν βίαην ηδηράλη , ή αιιηψο ην Jihad bis- Saif (ηδηράλη κέζσ ηνπ μίθνπο) ην πξψην, εθείλν, 

απαξαίηεην βήκα πνπ ζα αλνίμεη ηνλ δξφκν γηα έλαλ πλεπκαηηθφ αγψλα κέζσ ηνπ 

θεξχγκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ ηζιακηθνχ αγψλα (Milestones, 2006:71).  Ζ εθαξκνγή ηνπ 

θεξχγκαηνο ζα κπνξέζεη λα είλαη κνλάρα εθηθηή, φηαλ νη άλζξσπνη απαιιαρζνχλ απφ φιεο 

ηηο αξλεηηθέο επηξξνέο θαη ηνλ θαηαλαγθαζκφ ηεο ζξεζθείαο (φ.π.:72). Χο ηξίηε θαη 

ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπ ηδηράλη πξνβάιιεη εθείλε ηεο ζπλζεθνιφγεζεο ησλ απίζησλ, κέζα 

απφ ηελ πιεξσκή θφξσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ νλνκάδνληαη Dhimmis. ηα 

ηειηθά ζηάδηα ηνπ ηδηράλη ππάξρνπλ κφλν δπν επηινγέο, είηε ε απνδνρή ηνπ Ηζιάκ είηε ε 

ζπλζεθνιφγεζε κέζσ ησλ θφξσλ, ηεο Jizyah. Οη αληηθάζεηο, ζηηο νπνίεο ππνπίπηεη 

ζπλνιηθφηεξα ν ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο νθείινληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηα δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα ηνπ ηδηράλη, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο ζην Κνξάλη θαη 

ζπζθνηίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηδηράλη θαη ηνπ Ηζιάκ πξνσζψληαο κηα «θαηά ην δνθνχλ» 

εξκελεία ησλ θνληακεληαιηζηψλ. Οη θνληακεληαιηζηέο αξθνχληαη ζπλήζσο ζε κηα 

«απζεληηθή» αλάγλσζε θαη εξκελεία ηνπ Κνξαλίνπ θαη ησλ παξαδφζεσλ ηνπ Πξνθήηε ρσξίο 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηελ ρξνληθή πεξίνδν φζν θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 

πνπ δηακφξθσζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ.   

Αλακθίβνια, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ αίλη Κνπηκπ (Milestones) απνηέιεζε ην πην 

ξηδνζπαζηηθφ ηνπ ζχγγξακκα έρνληαο ραξαθηεξηζηεί δηθαίσο, φπσο είδακε θαη 

πξνεγνπκέλσο, «βίβινο» ηνπ ηζιακηζκνχ. Σν πνιηηηθφ απηφ έξγν αλαπηχζζεη έλα ηδενινγηθφ 

ππφβαζξν αλνηρηήο ζχγθξνπζεο κε ηε Γχζε θαη ηηο κνπζνπικαληθέο αηξέζεηο, ελψ 

ηαπηνρξφλσο ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ θηλήκαηνο δξάζεο.                                                                               
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2.6. Κξηηηθή ζηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Κνπηκπ   

Σα έξγν ηνπ Μανπληνχληη θαη θπξίσο ηνπ Κνπηκπ απνηέιεζε, φπσο είδακε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ρηίζηεθε ην 

νξγαλσκέλν λενθνληακεληαιηζηηθφ θίλεκα. πλνπηηθά, νη θεληξηθέο ζέζεηο ησλ δπν 

ζηνραζηψλ πξνβάιινπλ ηελ επηζηξνθή ζην «απζεληηθφ» Ηζιάκ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο  

νξγαλσκέλνπ θηλήκαηνο δξάζεο σο χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο 

ζηηο βιέςεηο ηεο γηα θπξηαξρία. Ζ ηδενινγία πνπ αλαπηχζζεηαη, θπξίσο ζηνλ Κνπηκπ, είλαη 

«πνιηηηθή», αθνχ εθείλε απνδνκεί ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο Γχζεο, ζε 

κηα ξεηνξηθή νινθιεξσηηθήο ζχγθξνπζεο κε απψηεξν ζθνπφ κηα λέα παγθφζκηα ηάμε. Απφ 

ηελ ζθέςε ηνπ Κνπηκπ δηαθαίλεηαη θπξίσο έλαο ζθνπφο αληηθαηάζηαζεο ηνπ καξμηζκνχ απφ 

ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ, σο αληίπαινλ δένο ηνπ δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ κε απψηεξε 

βιέςε ηελ νιηθή ζχγθξνπζε κε ηνλ ηειεπηαίν. Ζ ζθέςε ηνπ Κνπηκπ, σζηφζν, είλαη ηδηαίηεξα 

αληηθαηηθή θαη ακθηζβεηνχκελε, αθνχ, παξά ηελ νινθιεξσηηθή απφξξηςε ηνπ καξμηζκνχ 

θαη ηνπ δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ σο πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ηδενινγίεο, εθείλε «εγθισβίδεηαη» 

ζηελ ζαζξφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή παξνπζηάδεη φκνηεο θαηαβνιέο θαη 

επηξξνέο κε εθείλα.  

ζνλ αθνξά ηνλ καξμηζκφ, ε αδπλακία ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ, θαίλεηαη ηφζν απφ ηελ 

απνπζία κηα «πξσηφηππεο» ζθέςεο ζηηο ζέζεηο ηνπ, φζν θαη απφ ηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ζηνλ 

ίδην ηνλ καξμηζκφ. Αλ θαη ακθηζβεηεί αλνηρηά ηελ χπαξμε ησλ ηάμεσλ, σο απνηέιεζκα 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ε ίδηα ε ζεσξία ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, 

εκπεξηέρεη ζηνηρεία πνπ πξνάγνπλ ηελ χπαξμε ησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ. Δηδηθφηεξα, ζηα 

πιαίζηα ηνπ νηθνπκεληθνχ ηδηράλη, κηα απφ ηηο κνξθέο πνπ πξνάγεηαη είλαη «πιηθήο» θχζεσο, 

κε ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ Jizyah λα ζπληεξεί νπζηαζηηθά ηελ χπαξμε ησλ ηαμηθψλ 

αληηζέζεσλ. Έηζη, αλ ζεσξήζνπκε φλησο φηη ζρεκαηίδεηαη κηα θπξίαξρε κνπζνπικαληθή 

παγθφζκηα θνηλφηεηα, ε χπαξμε κηα νκάδαο ζην εζσηεξηθφ ηεο (Dhimmis), ε νπνία ζα 

θαηαπηέδεηαη θαη επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά ππφ άληζνπο φξνπο, ζα ζπληεινχζε ζηελ 

δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ γηα κηα ηαμηθή πάιε. Σελ 

άπνςε απηή εληζρχεη ε δηαρξνληθή ζεσξία ησλ Μάξμ θαη Έλγθειο, φπνπ  ε αληίζεζε θαη ν 

αγψλαο κεηαμχ θαηαπηεζηψλ θαη θαηαπηεδφκελσλ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ σξίκαλζε ησλ 

ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηελ ηαμηθή πάιε (1994:14). 

Αιιά αθφκα θαη ε νξγάλσζε ηνπ ηζιακηθνχ θηλήκαηνο, φπσο ηελ αλαπηχζζεη ν Κνπηκπ, 

θαλεξψλεη ηελ επηξξνή ηνπ καξμηζκνχ πάλσ ζηελ ζθέςε ηνπ, αθνχ παξνπζηάδεη κηα 

παξφκνηα, κε ηελ αληίζηνηρε νξγάλσζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, εμέιημε: ζπγθξφηεζε θνηλσληθνχ 

θηλήκαηνο, αλαηξνπή ηεο θπξηαξρίαο ηνπ δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο απφ 
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ην θίλεκα (1994:32). Πξάγκαηη ν Κνπηκπ, ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζπγθξφηεζεο ελφο ηζιακηθνχ 

θηλήκαηνο ζηελ θνηλσλία (2006:26), ην νπνίν κέζα απφ ηελ δξάζε θαη ζηαδηαθή εμέιημε ζα 

θηάζεη ζην αλψηεξν ζηάδην ηνπ (φ.π.:51), ζέζε πνπ καο παξαπέκπεη ζε κηα αλάινγε δηα ηεο 

πξάμεσο ζηαδηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζε ηάμε. 

Μέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θηλήκαηνο, ηελ αξρηθή θαηάιεςε ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο, 

ζα είλαη δπλαηή ε αλαηξνπή ηεο Γχζεο θαη ε αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην Ηζιάκ, πνπ ζα 

νδεγήζεη αξρηθά ζε κηα εγεκνλία ηνπ Ηζιάκ (φ.π.:26) θαη ζηελ δεκηνπξγία κηαο αηαμηθήο 

θνηλσλίαο ηνπ Ηζιάκ, φπνπ φινη ζα είλαη ίζνη θάησ απφ ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ 

(Milestones,2006:56-57). Ο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ είλαη ε 

δεκηνπξγία ηεο θνηλσλίαο απηήο, γλσζηήο σο “Ummah”, κηαο νηθνπκεληθήο ηάμεο, πνπ 

μεπεξλάεη ηηο έλλνηεο φπσο ε θπιή, ε γιψζζα, ε ηζηνξία ( Moten A.R., Ummah: The Islamic 

Social Order, 1996:64).  Ζ ζηαδηαθή απηή πνξεία ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ πξνο ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, απφ ηελ ηνπηθή θαηάιεςε, ζηελ παγθφζκηα, θαη απφ εθεί ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο νηθνπκεληθήο, αηαμηθήο θνηλσλίαο κνηάδεη κε εθείλε ηεο κεηάβαζεο ζηνλ 

θνκκνπληζκφ: θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο ζε εζληθφ επίπεδν-ζε δηεζληθφ επίπεδν-κεηάβαζε 

ζηνλ θνκκνπληζκφ, φπνπ νη ηαμηθέο δηαθνξέο ζα έρνπλ εμαιεηθζεί θαη ε δεκφζηα εμνπζία ζα 

έρεη ράζεη ηνλ πνιηηηθφ ηεο ραξαθηήξα (Μάξμ Κ &Έλγθειο Φ, 1994:44).  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηελ «πνιεκηθή» ξεηνξηθή πνπ αζθεί ν Κνπηκπ ζηνλ 

καξμηζκφ, απηή εθδειψλεηαη κέζα απφ κηα βαζχηεξε θηινδνμία ππνθαηάζηαζεο ηνπ 

καξμηζκνχ απφ ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ, ν νπνίνο απνηειεί αληίβαξν θαη 

ζπγθξνπζηαθή δχλακε ηεο Γχζεο. Χζηφζν, ε ζθέςε ηνπ Κνπηκπ ζηεξείηαη «πξσηνηππίαο», 

αθνχ ε δξάζε ηνπ θηλήκαηνο θαη ηα κεηαβαηηθά ζηάδηα εμνπζίαο πνπ πξνηείλεη πξνέξρνληαη 

απφ ηελ καξμηζηηθή ηδενινγία. Δθηφο απηνχ, ην «πιηθφ» ηδηράλη, πνπ ελππάξρεη κέζα ζηνλ 

ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ, απνδπλακψλεη ην «ηδεαιηζηηθφ» πεξηερφκελν ηεο ξεηνξηθήο ηνπ, 

αιιά θαη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο χπαξμεο ηάμεσλ εμαηηίαο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αλάδπζε ηνπ ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ηνπ Ηζιάκ, σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο απφ ηελ Γχζε, ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθείλε 

αζθνχζε κέζσ ησλ απνηθηψλ θαη ησλ δπηηθφθηισλ θπβεξλήζεσλ, αιιειέλδεηα γεγνλφηα πνπ 

ππνθξχπηνπλ «ηαμηθέο θαηαβνιέο» ζηνλ ίδην ηνλ «ππξήλα» ηεο ηζιακηθήο πνιηηηθήο 

ηδενινγίαο.  

Γεληθφηεξα πάλησο, ν καξμηζκφο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γέλλεζε θαη αλάπηπμε ηεο 

ηδενινγίαο ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ κέζα απφ ηελ δξάζε ησλ ηνπηθψλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20 (Salem, Bitter legacy:ideology and politics in the Arab 
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World, 1994:147). Τπνζθειίζηεθε, σζηφζν, απφ ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ εμαηηίαο ηεο 

θεληξηθήο ζέζεο ηνπ Ηζιάκ ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ζπλνιηθά (φ.π.:12).  Σν Ηζιάκ 

ζηα κνπζνπικαληθά θξάηε δεζπφδεη σο κηα θπξίαξρε θνζκναληίιεςε, κηα ελφηεηα πίζηεσο 

θαη έλαο αλάινγνο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο θαζηζηψληαο ηελ ζξεζθεία κηα πνιηηηθή ηδενινγία 

(Γθξάκζη, Ηζηνξηθφο Τιηζκφο. Σεηξάδηα ηεο θπιαθήο 1, 1973α:23-34). Ο ζπλδπαζκφο  

ελφηεηαο πίζηεσο θαη πξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη έληνλνο ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δσή 

ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ θαζνξίδνληαο ελ πνιινίο παγησκέλεο δνγκαηηθέο αληηιήςεηο (Ajami F, 

νπ.αλ. Salem, 1994:5). Ζ ηζρπξή επίδξαζε ηνπ ηζιακηζκνχ ζηηο αξαβηθέο ρψξεο ππνλφκεπζε 

θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ καξμηζκφ σο θχξηα αληηκαρφκελε δχλακε ηνπ δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, 

νδεγψληαο ζε κηα αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε κεηάβαζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ ζε 

έλαλ εζληθνζνζηαιηζκφ κε ζξεζθεπηηθέο ηάζεηο (φ.π.:12), ελψ, φπνπ ηζηνξηθά εθδειψζεθαλ 

επαλαζηαηηθά θηλήκαηα κε ηαμηθέο θαηαβνιέο, απηά εγθισβίζηεθαλ ζηελ ηζρπξά παγησκέλε 

ζξεζθεπηηθή θνζκναληίιεςε θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνο φθεινο ησλ θνληακεληαιηζηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ε ηξαληθή επαλάζηαζε θαη ε αξαβηθή άλνημε. 

Ζ άλνδνο απηή ηνπ ηζιακηζκνχ σο αληίπαινλ δένο ηεο Γχζε  βαζίζηεθε ηδηαηηέξα ζηελ 

θξηηηθή ηνπ Κνπηκπ, ηελ απφξξηςε ζπιιήβδελ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ππφ ηελ πνιηηεηαθή 

(θξαηηθή) κνξθή (Qutb, 2006:72), αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ σο 

νηθνλνκηθή θαη εζηθή νληφηεηα (Salem, 1994:145). Μέζα ζε έλα πλεχκα ηδεαιηζκνχ, ην 

Ηζιάκ ππαηλίζζεηαη φηη κάρεηαη γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ αλζξψπσλ θάησ απφ ηνλ 

ιφγν ηνπ Θενχ. Χζηφζν, ε αξρή ηεο ηζφηεηαο, φπνπ φινη νη άλζξσπνη ζα είλαη ίζνη, ππφινγνη 

ζηνλ Θεφ θαη φρη ζηνλ άλζξσπν (Qutb, 2006:27), πξνσζεί κηα άληζε δηαδηθαζία αθνκνίσζεο 

θαη νκνγελνπνίεζεο, ππφ ηελ «νκπξέια» ηνπ Ηζιάκ (φ.π.:25). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν 

ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο έρεη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηνλ δπηηθφ θαπηηαιηζκφ, αθνχ 

φπσο θαη απηφο, πξνσζεί ηελ αθνκνίσζε, ηελ νκνγελνπνίεζε, ηελ εμαθάληζε ηεο 

«απηνλνκίαο» ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ζπλεηδεηήο θπξηαξρίαο ζην αζπλείδεην 

(Καζηνξηάδεο,1978:157). Αιιά αθφκα θαη φζνλ αθνξά ηελ απφξξηςε ζπλνιηθά ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γχζεο, κηα ηζιακηθή θνηλσλία ζηα πξφηππα ηνπ Κνπηκπ θαη ησλ 

θνληακεληαιηζηψλ ζα είρε θάπνηα φκνηα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ζχγρξνλα, 

θαπηηαιηζηηθά θξάηε.  ηελ ζθέςε ηνπ Κνπηκπ θαη ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ φζνλ 

αθνξά ηελ δφκεζε ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλσλίαο, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε ζαξία, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη σο λφκνο ηνπ Θενχ.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, ε ζαξία απνηειεί έλα 

λνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δνκήζεθε απφ «λνκηθέο απζεληίεο», φπσο νη κνχθηεδεο (Hallaq,  

An Introduction to Islamic Law, 2009:8). Απνηειεί έλαλ λνκηθφ θψδηθα, ν νπνίνο πξνβιέπεη 

ηελ πνηλή σο κέζν δηαθχιαμεο ηνπ λφκνπ (φ.π.:20). πλεπψο, ε εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ 
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θψδηθα ζηελ θνηλσλία θαζηζηά αλαγθαία ηελ χπαξμε ελφο θαηαζηαιηηθνχ κεραληζκνχ, ν 

νπνίνο ζα επηηεξεί θαη ζα εθαξκφδεη ηηο πνηλέο απηέο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξνζηαηεχεη ηελ 

ππάξρνπζα θνηλσληθή δνκή απφ ελδερφκελεο εμεγέξζεηο θαη αλαηξνπέο. Δπηπιένλ, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, κηα θπξίαξρε κνπζνπικαληθή θνηλσλία, δελ ζα εμάιεηθε ηηο 

ηαμηθέο αληηζέζεηο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην Ηζιάκ κέζσ ηνπ «πιηθνχ» ηδηράλη, ηηο δηαηεξεί. 

πλεπψο, έλαο κεραληζκφο θαηαζηνιήο  ζα είρε ζεκαληηθή ζέζε θαη ζηελ ηζιακηθή θνηλσλία, 

αθνχ ζα εθαξκφδεη ηηο πνηλέο θαη ζα θξνληίδεη, ψζηε λα αλαπαξάγεηαη ε ππάξρνπζα 

θνηλσληθή ηάμε. 

Χο φξνο, ε θαηαζηνιή ζπλεπάγεηαη ηελ θπζηθή νξγαλσκέλε βία, κε ηελ πην πιηθή 

ζεκαζία ηνπ φξνπ, ηελ βία πάλσ ζηα ζψκαηα, θάηη πνπ απνηειεί θαη κηα απφ ηηο νπζηψδεηο 

πιεπξέο ηεο εμνπζίαο κε ζηφρν ηελ εγθαζίδξπζε θαη ηε δηαηήξεζή ηεο (Πνπιαληδάο, Σν 

Κξάηνο, ε Δμνπζία, ν νζηαιηζκφο. 2008:40). Καηαζηνιή, ηελ νπνία ελζηεξλίδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνίεη  ήδε ν ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ ζεκειίσζε ηνπ 

ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ σο θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαξηηφηαλ, ζηα πξφηππα ηνπ 

ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, απφ ηελ «ςπραλαγθάδνπζα  εγγξαθή ηνπ πάλσ ζηα 

ζψκαηα κε πιηθά κέζα, ηελ κάιαμε θαη ηνλ θαηαβξνρζηζκφ ησλ ζσκάησλ» (φ.π.:40-41), 

θαζψο πξνβιέπεη έλα ζψκα λφκσλ κε θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα, ην νπνίν δελ απνηειεί 

θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα, αιιά δηακνξθψζεθε απφ «απζεληίεο» ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. 

εκαληηθή ζε έλα ηζιακηθφ θξάηνο ζα είλαη, σζηφζν, θαη ε αλαπαξαγσγή ηεο ηδενινγίαο ηνπ, 

αθνχ εθείλε  θαζηζηά ζεκηηή ηελ βία, ζπκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε κεηαμχ δπλαζηεπφκελσλ θαη 

δπλαζηεπφλησλ, επηβεβαηψλνληαο ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα σο πνιηηηθή ηδενινγία (φ.π.: 39-40).  

Πξάγκαηη, ε ηδενινγία απνηειεί ζην Ηζιάκ βαζηθφ κέζν νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

θαηάιεςεο ηεο θνηλσλίαο.  Ζ ηδενινγία, ηφζν σο ζχζηεκα ηδεψλ θαη παξαζηάζεσλ, φζν θαη  

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (ήζε-ηξφπνο δσήο), πξνάγεηαη απφ ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ ζε 

φιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ Ηζιάκ (Salem, 1994:6), 

επηηειψληαο ηελ ίδηα αθξηβψο ιεηηνπξγία, φπσο θαη ζηα ζχγρξνλα αζηηθά θξάηε 

(Πνπιαληδάο, 2008:39). 

Ζ ελζηάιαμε, δηαηήξεζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο ηδενινγίαο ζηνλ δπηηθφ θαπηηαιηζκφ 

γίλεηαη, θαηά ηνλ Πνπιαληδά, απφ αλάινγνπο κεραληζκνχο, νη νπνίνη αλήθνπλ ηππηθά ζην 

θξάηνο ή δηαηεξνχλ έλα ηδησηηθφ λνκηθφ ραξαθηήξα (φ.π.:40). Πάλησο, ηα «ζαιαθηζηηθά» 

θηλήκαηα, αλ θαη απνξξίπηνπλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Γχζεο, εληνχηνηο δηαζέηνπλ 

αλάινγνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο, νη νπνίνη θξνληίδνπλ λα δηαηεξείηαη θαη αλαπαξάγεηαη 

ε ηδενινγία. Σέηνην κεραληζκφ απνηειεί ε εθπαίδεπζε, κέζα απφ ηηο ζενινγηθέο ζρνιέο, φπσο 

ε madrasa, νη νπνίεο ππέβαιιαλ ηελ λνκηθή δηδαζθαιία (ζαξία) ζε έλα θαζεζηψο πνιηηηθήο 
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ρεηξαγψγεζεο (Hallaq, 2009:38). Αιιά θαη ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, επηβεβαηψλεη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ησλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ γηα ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ, κε 

κεραληζκνχο επίζεκεο ελεκέξσζεο λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηζρπξά θνληακεληαιηζηηθά 

θηλήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζν πξνπαγάλδαο. Σν δίθηπν ελεκέξσζεο Amaq, 

απνηειεί κηα πεγή ελεκέξσζεο, ε νπνία ρξεζηκεχεη ηδενινγηθά σο κέζν πξνπαγάλδαο θαη 

αλαπαξαγσγήο ηεο ηδενινγίαο ζην θνληακεληαιηζηηθφ Ηζιακηθφ Κξάηνο (IS) [New York 

Times, 2016]. Ση ζα εκπφδηδε, επνκέλσο, ηελ νξγάλσζε ελφο επίζεκνπ ηδενινγηθνχ 

κεραληζκνχ ελεκέξσζεο, ν νπνίνο ζα θξφληηδε γηα ηελ δηαηήξεζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο 

ηζιακηθήο πνιηηηθήο ηδενινγίαο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη 

πξνυπνζέζεηο; 

Ζ ζπλνιηθφηεξε απνηίκεζε ησλ ζέζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ είλαη φηη ην Ηζιάκ ζηελ 

νξγαλσκέλε ηνπ κνξθή, σο ελ δπλάκεη θπξίαξρν θίλεκα, δηαηεξεί ήδε ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

ηνπο απαξαίηεηνπο ηδενινγηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο, φκνηνπο κε εθείλνπο ηεο 

Γχζεο. Έηζη, ε θξηηηθή θαη απφξξηςε ηνπ ππάξρνληνο πνιηηεηαθνχ, πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

παξαβιέπεη ή αγλνεί εζειεκέλα ηελ αλαγθαία χπαξμε αλάινγσλ δνκψλ ζηελ θχζε ηνπ 

ηζιακηθνχ θηλήκαηνο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηθή «θχζε» ηνπ θηλήκαηνο, αιιά θαη 

ηελ χπαξμε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζεκειίσζε ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ σο πνιηηηθήο ηδενινγίαο 

απφ ηνλ Κνπηκπ, βαζίζηεθε ηδηαίηεξα ζε κηα πξνζπάζεηα απνδφκεζεο ηνπ καξμηζκνχ θαη 

εγθαζίδξπζεο ελφο «ηζιακηζκνχ», σο ελαιιαθηηθή ζηελ δηεθζαξκέλε Γχζε. Ζ νξγάλσζε θαη 

θαηεχζπλζε ηνπ ηζιακηθνχ θηλήκαηνο, φπσο εηέζε απφ ηνλ Κνπηκπ, πξνο ηελ εμνπζία, 

δηαθξίλεηαη απφ καξμηζηηθέο θαηαβνιέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ «απζεληηθφηεηα» ηεο 

ζθέςεο ηνπ ακθηζβεηήζηκε, θαη ην νξγαλσκέλν ηζιακηθφ θίλεκα έλα κφξθσκα κε «πήιηλα» 

πφδηα, αθνχ απηφ δελ αλαπηχζζεηαη πάλσ ζηελ βάζε ηεο θνηλσλίαο, αγγίδνληαο ζέκαηα φπσο 

νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ε θηψρεηα θαη ε αληζφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο κνπζνπικαληθήο 

θνηλσλίαο, αιιά ζε έλα «ηδεαιηζηηθφ» πλεχκα. Παξάιιεια, ν ίδηνο ν «ππξήλαο» ηνπ 

ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ε «γέλλεζε» ηνπ, νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε κηα πάιε 

κεηαμχ Ηζιάκ θαη Γχζεο, σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θαηαδπλάζηεπζεο ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ δπηηθφ «νξζνινγηζκφ». 

Αληηζέησο, ζα ιέγακε φηη ην «ηδεαιηζηηθφ» πεξηερφκελν ηεο ξεηνξηθήο ησλ 

λενθνληακεληαιηζηηθψλ θηλεκάησλ, εμππεξεηεί σο έλαλ βαζκφ ηνλ δπηηθφ θαπηηαιηζκφ θαη 

ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, αθνχ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καθξηά απφ ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή (Salem P, 1994:145). Ο ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο ζηελ κάρε 

ηνπ απηή κε ηελ Γχζε, ηελ νπνία θαηαθξίλεη πνιηηηθά, εζηθά θαη νηθνλνκηθά, παξνπζηάδεη 
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αθξηβψο ηηο ίδηεο βδειπγκίεο. Απνηειεί κηα πνιηηηθή ηδενινγία, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά άληζε, 

ε νπνία πξνβάιιεη σο κηα «ζέθηα», πνπ ζηνρεχεη ζε νκνγελνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ θάησ 

απφ ηνλ λφκν ηνπ Ηζιάκ, ζε κηα ππνβάζκηζε ηνπ «απηφλνκνπ» ππνθεηκέλνπ, ηεο ειεχζεξεο 

ζθέςεο, ηεο αιεζηλήο δεκνθξαηίαο. Γηαζέηεη ήδε αλάινγνπο θνηλσληθνχο θαη ηδενινγηθνχο 

κεραληζκνχο κε ηελ θαπηηαιηζηηθή Γχζε, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

δπν απηψλ αληίζεησλ «θφζκσλ», ζηα πιαίζηα ηεο δηαιεθηηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη, κία 

δηαιεθηηθή, απφ ηελ νπνία θαη νη δπν βγαίλνπλ σθειεκέλνη.     
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2.7. Νενθνληακεληαιηζηηθά  θηλήκαηα        

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε, αξρηθά, κε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα θαη ηελ δξάζε ηνπο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ζα 

επεθηαζνχκε ζηελ Αι Κάηληα θαη ην ISIS, νη απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο 

εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνπκεληθνχ ηδηράλη. Σα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα δηαθέξνπλ 

ζπρλά κεηαμχ ηνπο, θαζψο ν ηζιακηθφο, ξηδνζπαζηηθφο θνληακεληαιηζκφο ή 

λενθνληακεληαιηζκφο, θαηά ηνλ Ρνπά, δελ ζπληζηά έλα ζπγθξνηεκέλν θίλεκα, αιιά κηα 

θίλεζε, θαη νξηζκέλεο θνξέο κηα δηάζεζε, πνπ εθδειψλεηαη ζε πνιχ δηαθνξεηηθά ζπλήζσο 

ζπκθξαδφκελα (Roy, 2006: 206). Έηζη, ζπληειείηαη ζπρλά κηα δηνιίζζεζε απφ ηνλ ηζιακηζκφ 

πξνο ηνλ λενθνληακεληαιηζκφ, κε απιφ παξάδεηγκα ην θφκκα Υηδκπ νπη-Σαξίξ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θφκκα, αλ θαη ηδξχζεθε ην 1953 απφ δπζαξεζηεκέλα κε ηελ «Μνπζνπικαληθή 

Αδεξθφηεηα» κέιε ζηελ Παιαηζηίλε, άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 

απνθηψληαο ππεξεζληθή ππφζηαζε θαη δηαθεξχζζνληαο έθηνηε ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ραιηθάηνπ γηα φιν ηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν (φ.π.:207). Βιέπνπκε, επνκέλσο, φηη ε εμέιημε 

ελφο ηζιακηθνχ θηλήκαηνο ζε ηζιακηθφ, λενθνληακεληαιηζηηθφ θίλεκα πεξηζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ηελ εθ λένπ νξηνζέηεζε ηνπ Ηζιάκ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζε κηα ππεξεζληθή δξάζε. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα  ηνλίζεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπ 

ζαιαθηζκνχ ν Ρνπά θαηεγνξηνπνηεί δηαθνξεηηθά θηλήκαηα ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, 

ραξαθηεξίδνληαο άιια πην κεηξηνπαζή θαη άιια πην εμηξεκηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη 

δπν δηαθνξεηηθά είδε θηλεκάησλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ δξάζε ηνπο, κε ην πξψην 

λα ρξεζηκνπνίεη ηελ ληάνπαη (θήξπγκα) θαη ηελ ηακπιίρ, αξλνχκελν θάζε ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ θνπιηνχξα, θαη ην δεχηεξν λα ρξεζηκνπνηεί ην ηδηράλη θαη ηνλ πφιεκν πξνο 

ηελ Γχζε (φ.π.:210). 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηνπνζέηεζε ζηελ νπνία ειινρεχεη ν θίλδπλνο εμαγσγήο ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θάζε θηλήκαηνο. Καη 

απηφ, δηφηη δελ είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ θηλεκάησλ κε βάζε ηελ ληάνπαη θαη ην ηδηράλη, 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ, φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο 

ληάνπαη (θήξπγκα) απνηειεί έλα είδνο ηδηράλη, αθνχ ζέηεη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε λα έρεη 

ήδε ππάξμεη έλα ηδηράλη δηα ηεο βίαο. Ζ δηάθξηζε, ινηπφλ, ηεο ληάνπαη απφ ην ηδηράλη κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηφζν ζε ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηελ κνξθήο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ αληίζηνηρσλ 

θηλεκάησλ, φζν θαη ζε ππνηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπ. 

Βέβαηα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα εμηζψζνπκε ηα δηαθνξεηηθά 

λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα ζε έλα ζπκπαγέο, εληαίν φιν, αληηζέησο νθείινπκε λα 

ραξάμνπκε λένπο νξίδνληεο ζηελ δηεξεχλεζε ηφζν ησλ θηλεκάησλ εηδηθφηεξα φζν θαη ηνπ 
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ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ γεληθφηεξα. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε λα 

αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ σο πνιηηηθή ηδενινγία, θαη ηα δηαθνξεηηθά 

θηλήκαηά ηνπ σο θνξείο, νη νπνίνη εληαγκέλνη ζε έλαλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ, επηδηψθνπλ ηελ 

επέθηαζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίαο.  Αλάινγε είλαη ε αλαπαξαγσγή 

ηεο θπξίαξρεο θαπηηαιηζηηθήο ηδενινγίαο, κε ην Κξάηνο λα απνηειεί ηνλ θνξέα, ππφ ην νπνίν 

ζπζρεηίδνληαη νη δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο, κε άιια ιφγηα ηα δηαθνξεηηθά είδε θαπηηαιηζκνχ, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ ζπλαζπηζκφ εμνπζίαο (Πνπιαληδάο, 2008). Βαζηδφκελνη ζε απηήλ ηελ 

ζεσξία, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηα δηάθνξα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα σο δπλάκεηο 

κε δηαθνξεηηθά, θαηά ηφπνπο θαη θνηλσλίεο, κηθξφ-ζπκθέξνληα, ηα νπνία ζπλ-νξγαλψλνληαη 

κέζα ζε έλαλ επξχηεξν ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ, ππφ ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ. 

 Γηθαηνινγεκέλα, θάπνηνη ζα αλαξσηεζνχλ: πσο γίλεηαη ηα δηαθνξεηηθά θηλήκαηα λα 

δεκηνπξγνχλ έλαλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ κε ηελ απνπζία ελφο επίζεκνπ θνξέα, φπσο ην 

ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο; Μα ε απάληεζε βξίζθεηαη αθξηβψο ζηελ ίδηα ηελ θχζε ηνπ 

ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεη ηελ ζξεζθεία σο ελνπνηεηηθφ θνξέα 

ησλ δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ, ηφζν ησλ θηλεκάησλ φζν θαη ηνπ ιανχ. Ζ θαπηηαιηζηηθή 

παγθφζκηα νηθνλνκία βξήθε ζην πξφζσπν ηνπ ζχγρξνλνπ ιατθνχ- εζληθνχ θξάηνπο, ηνλ 

θνξέα εθείλν πνπ ζα ζπζπείξσλε ηηο δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο (θπξίαξρεο, αληαγσληζηηθέο θαη 

κε, ηάμεηο- ιαφο) θαη ηαπηνρξφλσο ζα δηεπθφιπλε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ. 

Αληηζέησο, ν ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο δελ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζεη θάπνηνλ 

ζπζπεηξσηηθφ θνξέα, αθνχ ε ίδηα ε ζξεζθεία, κε ηελ ιατθή έλλνηα ηνπ φξνπ 

(Γθξάκζη,1973a:20), ιεηηνπξγεί σο ηέηνηα δχλακε, απνηειψληαο δηαρξνληθά έλα ηζρπξφ 

ζπλεθηηθφ ζηνηρείν. Σελ  ηζρπξή δχλακε ηεο ζξεζθείαο επηθαιείηαη, εμάιινπ, θαη ν 

Μαθηαβέιη ζηνλ πεξίθεκν Ζγεκφλα, γλσζηφ πιελ ακθηιεγφκελν έξγν ηεο πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο, φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεη: «Απφ φια ηα παξαπάλσ εμαηξνχληαη νη 

Ζγέηεο ηεο Δθθιεζίαο, επεηδή νχηε ζηελ αμηνζχλε ζηεξίδνληαη νχηε ζηελ ηχρε, αιιά ζηνπο 

πξναηψληνπο ζεζκνχο ηεο ζξεζθείαο, νη νπνίνη είλαη ηφζν ηζρπξνί θαη ηέηνηαο θχζεο πνπ 

θξαηνχλ ηνπο Ζγέηεο θαη ηελ εμνπζία ηνπο αθιφλεηνπο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηνί 

αζθνχλ ηελ εμνπζία. Οη εθθιεζηαζηηθνί Ζγέηεο έρνπλ θξάηε πνπ δελ ρξεηάδνληαη λα ηα 

ππεξαζπίδνληαη, ππεθφνπο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα θπβεξλήζνπλ, θαη εμνπζίεο πνπ θαλείο δελ 

δηεθδηθεί» (Ο Ζγεκφλαο, 2003: 24). 

Χο εθ ηνχηνπ, κηα δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπ ζαιαθηζκνχ, 

φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Ρνπά, θηλδπλεχεη λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηελ θνηλσλία σο πξνο 

ηηο πξαγκαηηθέο επηδηψμεηο ησλ θηλεκάησλ απηψλ, ηα νπνία αλεμαξηήησο πνιηηηθήο, 

κεηξηνπαζνχο ή αθξαίαο, εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηνπ ηζιακηθνχ 
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θνληακεληαιηζκνχ. Σα δηάθνξα απηά λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα παξνπζηάδνπλ θάπνηα 

βαζηθά θνηλά ζηνηρεία, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηνπο δεζκνχο ζπγγέλεηαο, θάησ απφ ηελ 

«νκπξέια» ηνπ ηδηράλη θαη ηνπ Ηζιάκ. 

Αξρηθά, ινηπφλ, φια ηα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα κάρνληαη θαηά ηνπ εθδπηηθηζκνχ 

κε ζηφρν ηελ απνθάζαξζε θαη ηελ εθ λένπ ζεκειίσζε ηνπ Ηζιάκ. Θέζε βαζηθή, πνπ 

επεθηείλεηαη  κέζα ζηηο ζεκειηψδεηο επηδηψμεηο ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, φπσο 

είδακε ζηα έξγα ηνπ Κνπηκπ. Ο Ρνπά θάλεη ιφγν γηα έλαλ αγψλα ελάληηα ζηνλ 

εμεπξσπατζκφ. Σφζν ηα δηάθνξα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα, φζν θαη ηα θηιειεχζεξα 

ηζιακηθά θηλήκαηα βιέπνπλ ζηελ ηάζε παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ Ηζιάκ θαη θξίζεο ησλ 

παηξνγνληθψλ θνπιηνχξσλ, ηελ επθαηξία κηαο επαλίδξπζεο, ζηα πξφηππα ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πξνγφλσλ salafi (Roπ, 2006:221). 

Κεληξηθή ζέζε φισλ ησλ λενθνληακεληαιηζηηθψλ θηλεκάησλ, απνηειεί ε απφξξηςε θάζε 

είδνπο θνπιηνχξαο, ζηα πξφηππα ησλ ζεκειησηψλ ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ. Έηζη, ηα 

θηλήκαηα απηά απνηεινχλ θνξείο απψιεηαο ηεο θνπιηνχξαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο ηνπηθήο 

θνπιηνχξαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο απνθιίλνπζα απφ ην απζεληηθφ, ππφ αλαθαηαζθεπή 

Ηζιάκ (φ.π.:214). Ζ εζεινληηθή απηή απνζχλδεζε απφ ηηο ηνπηθέο θνπιηνχξεο, δηαθαίλεηαη, 

εμάιινπ, απφ ηελ πξαθηηθή ησλ Σαιηκπάλ, νη νπνίνη απνκάθξπλαλ ζηαδηαθά θάζε είδνπο 

δσληαλήο θνπιηνχξαο (κνπζηθή, ςπραγσγία) αιιά θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, φπσο ηα 

δπν αγάικαηα ηνπ Βνχδα, ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ έπεηηα απφ 1500 ρξφληα χπαξμεο 

(φ.π.:216). Αλάινγε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε θάζε αηζζεηηθή θαη ζπγθηλεζηαθή 

εθδήισζε ηεο θνπιηνχξαο, κε ηελ ηδέα φηη απνηειεί εηδσινιαηξηθή πξάμε θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή απάηε, ζπλαληάηαη θαη ζηηο αηξέζεηο ηνπ πξνηεζηαληηζκνχ, εηδηθφηεξα απφ 

ην δφγκα ηνπ πνπξηηαληζκνχ (Βέκπεξ, 2010:80). 

Ζ ζεκαζία ηνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηεο θνπιηνχξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ππεξεζληθφ ραξαθηήξα πνπ πξνσζεί ν θνληακεληαιηζκφο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ζηαδηαθή 

εμαθάληζε ηεο θνπιηνχξαο ζην εζσηεξηθφ ησλ λενθνληακεληαιηζηηθψλ θνηλσληψλ (φ.π.:216), 

ζέζεηο πνπ ζπλαληψληαη ηφζν ζηνλ Οπαράκπ, φζν θαη ζηνπο Μανπληνχληη θαη Κνπηκπ. Έηζη, 

ηα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο ζηξαηνιφγεζεο ζε 

αλζξψπνπο πνπ δηέξρνληαη θξίζε ηεο παξαδνζηαθήο ηαπηφηεηαο (θπιή, αδειθφηεηα, 

νηθνγέλεηα, εζλφηεηα). Οη άλζξσπνη απηνί ραξαθηεξηδφκελνη σο born again απνθφπηνπλ θάζε 

δεζκφ πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπο ιίγν θαηξφ πξηλ επηζηξέςνπλ ζην Ηζιάκ  (φ.π.: 223-224). Οη 

δπλεηηθνί απηνί ζηφρνη ζηξαηνιφγεζεο, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο λένη, θνηλσληθά 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη, νη νπνίνη έρνπλ απνθνπεί απφ ηηο ξίδεο ηνπο θαη έρνπλ απνιέζεη θάζε 

είδνο θνπιηνχξαο (φ.π.). Πξφζθαηεο έξεπλεο, σζηφζν, απφ ηνλ γλσζηφ αλζξσπνιφγν  Αηξάλ, 
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ηηο νπνίεο παξνπζίαζε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, θέξλνπλ ζην θσο λέεο πηπρέο 

ζην ζέκα ηεο ζηξαηνιφγεζεο ησλ λέσλ εμηξεκηζηψλ: Μεγάιν κέξνο ησλ Δπξσπαίσλ λέσλ 

πνπ έρνπλ ζηξαηνινγεζεί απφ ηνλ ISIS δελ εληάζζνληαη ζηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο 

θαηεγνξίεο. Αληίζεηα, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη  άλζξσπνη, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε 

κεηαβαηηθή θάζε δσήο (αλαδήηεζε δνπιεηάο, θνηηεηέο θ.α.) θαη αλαδεηνχλ απηφ-

επηβεβαίσζε, αίζζεζε ζεκαληηθφηεηαο θαη δφμα κέζα απφ ηνλ ηδηραληηθφ αγψλα. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απηή ε απήρεζε ηνπ ISIS εθηφο ηεο ηζιακηθήο θνηλσλίαο, 

ζπλδέεηαη κε κηα αθξαία απφξξηςε ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο «εζηθήο» 

θαηάπησζεο πνπ πξνσζεί ν θαπηηαιηζκφο. Καηά ηνλ Αηξάλ, ν εμηξεκηζκφο σο άκεζε 

ζπλέπεηα απψιεηαο ηεο θνπιηνχξαο, νδεγεί ηνπο λένπο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λέαο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο, κε πξνηάγκαηα ηελ πξνζσπηθή ζεκαληηθφηεηα θαη δφμα. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Απηή είλαη ε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ρηδνζπαζηηθνπνηνχληαη γηα λα βξνπλ 

κηα ζηαζεξή ηαπηφηεηα ζε έλαλ ηζνπεδσκέλν θφζκν» (Αηξάλ, 2016, βιέπε ζχλδεζκν 

youtoube). 

Φαίλεηαη, επνκέλσο, λα ζπληειείηαη κηα αιιαγή ζην πξνθίι ησλ ζηξαηνινγνχκελσλ 

λενθνληακεληαιηζηψλ, φπνπ ην «εγψ»  ηίζεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα θαη ππεξρεηιίδεη ηελ ςπρηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ. πλεπψο, ηα πξνζσπηθά απηά θίλεηξα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνζηξνθή θαη απνγνήηεπζε έλαληη ησλ αμηψλ ηεο καδηθήο 

θνπιηνχξαο, πνπ θαηαξξένπλ, νδεγνχλ ζηελ έληαμε ζε ζπιινγηθά, εμηξεκηζηηθά θηλήκαηα 

θαη ζε κηα αλάινγε ςεπδαίζζεζε ζεκαληηθφηεηαο. Ζ απνπνιηηηζκνπνίεζε ηνπ ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ αγγίδεη, φπσο θαηαδείρζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη αλζξψπνπο απφ άιια 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, νη νπνίνη  αλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ ρακέλε ηνπο ηαπηφηεηα. ην 

πιαίζην απηφ, ηα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κεηαλαζηεπηηθά 

πεξηβάιινληα, πξνσζνχλ ηελ απνπνιηηηζκνπνίεζε ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο 

ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο κε κηα νηθνπκεληθή, εληαία γιψζζα. Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 

ηεκέλε ζηελ Αγγιία, φπνπ πξνσζείηαη ε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ηφζν ζην θήξπγκα φζν 

θαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ Κνξαλίνπ, ελψ ζηελ Ρσζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ 

Σαηάξσλ, ε ηνπηθή γιψζζα ζηα ηδακηά αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ξψζηθε (Roy, 2006:219-220). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, επνκέλσο, πσο ν θνληακεληαιηζκφο ρξεζηκνπνίεη σο κέζν ηελ γιψζζα, 

αθξηβψο φπσο θαη ν θαπηηαιηζκφο. Δπηδηψθεη, ζηα πξφηππα ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο ηελ ρξήζε κηαο γιψζζαο ζε δηεζληθφ επίπεδν, φπσο ε αγγιηθή.  

Παξά ηελ «απνπνιηηηζκνπνίεζε» θαη ηελ έληαμε αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα θαηαγσγήο ζηα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα, απηά δελ παχνπλ λα 

πξνσζνχλ ηηο δηαθξίζεηο θαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο ηαμηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 
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ηζιακηθνχ, θνληακεληαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, φρη απιά επηβεβαηψλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αλζξψπσλ εθ κέξνπο ηνπ, αιιά ζε αθφκα πην ζθιεξφ βαζκφ, ιεηηνπξγεί ζπρλά ζαλ κηα 

θιεηζηή ζέθηα, κε απφιπην θξηηήξην ηελ πιήξε απνδνρή ηνπ Ηζιάκ θαη ηελ απψιεηα θάζε 

εθδήισζεο θνπιηνχξαο. ην πιαίζην απηφ, πξνσζείηαη κηα πξαθηηθή απνθιεηζκνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εηεξνθνβία, κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ, αλ φρη ηε δηαθνπή ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ κνπζνπικάλσλ θαη κε κνπζνπικάλσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ Σακπιίρ ζηελ Γαιιία, νη νπνίνη, φπσο παξαζέηεη ν Ρνπά, έρνπλ 

απνθφςεη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ γαιιηθή θνηλσλία 

(φ.π.:222). Αλ κε ηη άιιν ηα λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα πηνζεηνχλ θαη ζην δήηεκα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κηα ζηάζε, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ ζεκειησηή ηνπ 

ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ Κνπηκπ. Βέβαηα, ε απνθνπή απηή ησλ κνπζνπικάλσλ απφ 

ηνπο κε κνπζνπικάλνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξηζκέλν εχξνο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Καη 

απηφ, δηφηη νη  πεξηνξηζκνί απηνί δελ πεξηιακβάλνπλ πξνθαλψο ηνλ νηθνλνκηθφ  ηνκέα, φπνπ  

δελ εκπνδίδνληαη νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ην «πιηζηηθφ» 

πεξηερφκελν ηνπ θηλήκαηνο.  

εκαληηθφηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ν ISIS, ην ηζρπξφηεξν λενθνληακεληαιηζηηθφ θίλεκα 

έσο ηψξα, ην νπνίν έρεη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ «δηεθζαξκέλε» Γχζε εμάγνληαο 

ιαζξαίν πεηξέιαην ζηελ Ηηαιία, ζχκθσλα κε άξζξν ηεο La Repubblica (naftemporiki.gr, 

2017). Πσο άξαγε ζα έλησζε, εάλ δνχζε, ζήκεξα ν ηδεαιηζηήο Κνπηκπ βιέπνληαο ην ίδην ην 

δεκηνχξγεκα ηνπ λα δηαπεξλάηαη ζηελ βάζε ηνπ απφ πιηθέο ζρέζεηο θαη λα αλαδεηθλχεη έλα 

ηαμηθφ, πιηθφ πξφζσπν; πλνιηθά, βιέπνπκε φηη ε δξάζε ησλ θηλεκάησλ επεξεάζηεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απφςεηο ησλ ζχγρξνλσλ ηζιακηζηψλ, θνληακεληαιηζηψλ κε 

απνηέιεζκα ε νξζνπξαμία θαη ε έιιεηςε θνπιηνχξαο λα ζπλνδεχνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Αλ θαη ηα θηλήκαηα δηαπεξλψληαη απφ αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο, εληνχηνηο εληάζζνληαη ζηνλ 

επξχηεξν ζπλαζπηζκφ ηεο ηζιακηθήο, θνληακεληαιηζηηθήο δξάζεο. Υξεζηκνπνηψληαο σο 

πξφζρεκα ηελ ζξεζθεία ιεηηνπξγνχλ σο «ζέθηεο» θαη απνθαιχπηνπλ ηνλ πιηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα κέζα απφ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ 

ηδενινγία. Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ θηλεκάησλ, φπσο ε δηεμαγσγή ηνπηθνχ ηδηράλη έλαληη ηνπ 

νηθνπκεληθνχ, δελ ζα πξέπεη λα παξαπιαλνχλ θαη λα νδεγνχλ ζε εζθαικέλεο εληππψζεηο. Σα 

ηνπηθά θηλήκαηα δηαηεξνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηα παγθφζκηα ηδηραληηζηηθά, κε ηηο 

δηαθνξέο λα εληνπίδνληαη ζε ζηξαηεγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη φρη ζην ηδενινγηθφ 

ππφβαζξν (Wright et al., The Jihad Threat. Isis Al Qaeeda and Beyond, 2017).  

ηελ θνξσλίδα ησλ λενθνληακεληαιηζηηθψλ θηλεκάησλ βξίζθεηαη ν ISIS, ν νπνίνο 

παίξλνληαο ηα ζθήπηξα απφ ηελ Αι-Κάηληα, πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ, απνηειεί κηα 
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πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηελ δηαθχιαμε ζεκαληηθψλ αμηψλ, φπσο ε 

δεκνθξαηία, ε εηξήλε θαη ν ζεβαζκφο. Πνηνο είλαη, φκσο, πξαγκαηηθά ν ISIS θαη ηη 

πξεζβεχεη; Πνηεο νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηελ Αι- Κάηληα, ε νπνία αλαζπληάζζεηαη, 

παξά ηελ πεξηνδηθή παξαθκή ηεο; Γηαηί ηα δπν απηά θηλήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθέο απεηιέο 

γηα ηελ αλζξσπφηεηα;          
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 2.8. Η εθδίθεζε ηνπ θνληακεληαιηζκνύ: Από ηνλ ISIS ζηελ Αι-Κάηληα 

ην ζχλνιν ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο, φπνπ έγηλε κηα ηζηνξηθά αλαδξνκή ζηνλ ηζιακηθφ 

θνληακεληαιηζκφ, αλαθέξζεθε ε 11
ε
 επηεκβξίνπ σο ζεκείν ζηαζκφο, αθνχ ζεκαηνδφηεζε 

κηα ζεηξά απφ αιπζηδσηέο «εθξήμεηο», πνπ κεηαβάιινπλ ηελ παγθφζκηα ηάμε. Αλ θαη αξρηθά 

ε Αι-Κάηληα θαη ηα θνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ σο ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο, εληνχηνηο ε κειέηε θαη ζπλερήο δηεξεχλεζε ηνπο ζπλέβαιιε ζηελ 

απνκπζνπνίεζε ησλ ηζρπξηζκψλ πεξί ζθνηεηλψλ δπλάκεσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, θέξλνληαο ζην 

πξνζθήλην ην πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηνπο. Παξά ην γεγνλφο πσο  ε Αι-Κάηληα 

ζεσξνχηαλ γηα ρξφληα ε θαη‟ εμνρήλ  γλσζηφηεξε θαη ηζρπξφηεξε νξγάλσζε, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ν ISIS ηελ έρεη ππνζθειίζεη, κε ρξνληθή αθεηεξία ην 2014, φπνπ αλαθήξπμε ηελ 

ίδξπζε ηνπ ραιηθάηνπ. 

Σα δπν θηλήκαηα, αλ θαη εθπξνζσπνχλ ηηο ηδηραληηθέο ηδενινγίεο, βξίζθνληαη ζε κηα 

εζσηεξηθή ζχγθξνπζε εθκεηαιιεπφκελα εθαηέξσζελ επηηπρίεο θαη απνηπρίεο. Σν ISIS 

πξνβάιιεη ηελ επηηπρή ηνπ ζηξαηεγηθή έλαληη ηεο Αι-Κάηληα, κε ηελ δεχηεξε λα επσθειείηαη 

απφ ηελ αζηάζεηα πνπ δεκηνπξγεί κέζσ ηεο απνθξνπζηηθήο βίαο ν πξψηνο. Ο ISIS είλαη κηα 

εμηξεκηζηηθή νξγάλσζε κε πνιηηηθνχο ζηφρνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ Αι-Κάηληα πνπ έρεη 

κεηεμειηρζεί, πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ, ζε κηα πνιηηηθή νξγάλσζε κε αθξαίεο απφςεηο θαη 

ζηφρνπο. Γελ ζα πξέπεη, σζηφζν, λα δεκηνπξγνχληαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο φζνλ αθνξά ηα δπν θηλήκαηα θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. Σα δπν θηλήκαηα δελ 

βξίζθνληαη ζε νιηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο, αλ θαη δηαθνξεηηθά ελκέξεη, 

ππεξεηνχλ ζπλνιηθά ην ζνπλίηηθν ηφμν. Αληηζέησο, ζα ιέγακε φηη  κέζσ ηεο αληηπαξάζεζεο 

δηεπξχλεηαη ην πεδίν δξάζεο ηνπο. Αο παξνκνηάζνπκε ηηο δπν νξγαλψζεηο κε δχν 

δηαθνξεηηθά, αληαγσληδφκελα είδε θαπηηαιηζκνχ, ηνλ κνλνπσιηαθφ θαη ηνλ αληαγσληζηηθφ: 

Αλ θαη αληηκαρφκελα ν απψηεξνο ζθνπφο είλαη θνηλφο, ε αέλαε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Αληηζηνίρσο θαη εδψ ν αληαγσληζκφο δελ απνδπλακψλεη, αιιά εληζρχεη ην ηζιακηθφ θίλεκα 

θαζηζηψληαο ην πνιπδηάζηαην θαη ηζρπξφ. (φ.π.:6-7).  

Αλακθηζβήηεηα, o ISIS έρεη θαηνξζψζεη λα ζέζεη ζην επίθεληξν ησλ γεγνλφησλ ηα 

ηζιακηθά, λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα θαη λα αλαπηπρζεί ζε έλαλ ηέηνην βαζκφ φζν 

θαλέλα άιιν θίλεκα. Παξάιιεια, ε εμαηξεηηθή βηαηφηεηα πνπ επηδεηθλχεη θαη ε νινκέησπε 

ζχγθξνπζε κε ηνλ λεσηεξηθφ θφζκν, θαζηζηνχλ ην Ηζιακηθφ Κξάηνο κηα αλνηρηή απεηιή γηα 

ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο αλζξψπηλεο αμίεο, θαζψο επίζεο θαη έλαλ 

απξφβιεπην παξάγνληα ζην ηνκέα ηεο γεσπνιηηηθήο. Καηά ηνλ, εηδηθφ αλαιπηή ζε ζέκαηα ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, Patrick Cockburn ε γέλλεζε ηνπ λένπ απηναπνθαινχκελνπ θξάηνπο, είλαη 

ε πην ξαγδαία αιιαγή πνπ έρεη ζπκβεί ζηελ γεσπνιηηηθή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κεηά ην Α‟ 
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Παγθφζκην Πφιεκν, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο Sykes-Pikot , κεηαμχ Γάιισλ θαη Άγγισλ, 

φπνπ θαζνξίζηεθαλ νη ζθαίξεο επηξξνήο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (Cockburn P, Isis 

Consolidates, 2014:3–5). 

Ο ISIS απνηειεί απηή ηελ ζηηγκή κηα ζνβαξή απεηιή γηα ηελ πεξηθεξεηαθή, θαη φρη κφλν, 

αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζε κηα επνρή έληνλσλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ αγψλσλ θαη ελφο αλαξξηρφκελνπ ζεθηαξηζκνχ, απφξξνηα ηεο δηακάρεο κεηαμχ . 

Αξαβίαο θαη Ηξάλ. ε αληίζεζε κε ηελ Αι-Κάηληα, ε νπνία επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηνλ 

δπηηθφ ερζξφ, ν ISIS επσθειήζεθε απφ κηα ζηξαηεγηθή ζεθηαξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(νπλίηεο-ηίηεο), ζηα εδάθε ηνπ Ηξάθ θαη ηεο πξίαο, φπνπ νη πνιηηηθέο ζπγθπξίεο 

επέηξεςαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ. Αλαδχζεθε ζηαδηαθά κεηά ηελ εηζβνιή ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ, σο 

παξαθιάδη ηεο Αι-Κάηληα, απφ ηελ νπνία απνζρίζηεθε ζηελ ζπλέρεηα θαη εμειίρζεθε 

ζηαδηαθά ζην ζεκεξηλφ ISIS ή ISIL. Παξνπζηάδεηαη σο ν κφλνο ζνπλίηηθνο θνξέαο πνπ 

κπνξεί λα δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κνπζνπικάλσλ ζνπληηψλ, πνιεκψληαο ηα αηξεηηθά 

θαζεζηψηα ηνπ Ηξάθ θαη ηεο πξίαο θαη απνηειψληαο ην κφλν απζεληηθφ ηδηραληηζηηθφ θίλεκα 

ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν (Wright et al, 2017:11).  Χο εθ ηνχηνπ, θαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ζηνρεχεη αξρηθά ζε εδξαίσζε θαη επέθηαζε ηνπ 

Ηζιακηθνχ Κξάηνπο ζηα εδάθε ηεο πξίαο θαη ηνπ Ηξάθ, θαζψο θαη ζηα γεηηνληθά 

κνπζνπικαληθά θξάηε ( Gerges F, ISIS: A History, 2017:4-5). 

ε αληίζεζε κε ηα άιια λενθνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα, ν ISIS ζέηεη σο ζθνπφ ηελ 

εδαθηθή επέθηαζε θαη θπξηαξρία ηνπ «ραιηθάηνπ» ηνπ.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αθνινχζεζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ αλαξξίρεζε ηνπ: απνζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ, κεζνδηθή ζηξαηεγηθή θαη ηελ ηαθηηθή ηνπ αζχκκεηξνπ πνιέκνπ 

(Wright et al., 2017:6). Ζ απφηνκε άλνδνο ηνπ θηλήκαηνο ρξνλνινγείηαη πίζσ ζην 2013, 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κεηνλνκάζηεθε θαη επίζεκα ζε ISIS, κε ζηφρν λα ελζσκαηψζεη ππφ 

ηνλ ζπλαζπηζκφ ηεο φινπο ηνπο καρεηέο ηεο πξίαο θαη λα επεθηαζεί ζηα εδάθε ηεο. Έηζη,  

ην 2014 ν εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο Abu Bakr al-Baghdadi θήξπμε ηελ ίδξπζε ηνπ ραιηθάηνπ, 

κεηά ηελ θαηάιεςεο ηεο ζηξαηεγηθήο πφιεο ηεο Μνζνχιεο απφ ηνπο ηδηραληηζηέο (The 

Guardian, 2013). Ση ζήκαηλε ζηελ πξάμε απηφ; Μα, ηελ εμέιημε ελφο θξαηηθνχ νξγαληζκνχ, 

ζε πξφηππα παξφκνηα ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ίδξπζαλ ηνπο αλάινγνπο 

θξαηηθνχο κεραληζκνχο, ηδενινγηθνχο ή θαηαζηαιηηθνχο. Γηθαζηήξηα, δηνηθεηηθέο ζέζεηο 

ζηελ γξαθεηνθξαηία, ζρνιεία. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ζρνιεία, ζηα νπνία ν 

ISIS επηρείξεζε κε ηελ θαηαζηνιή λα εκθπζήζεη ηελ ηδενινγία ηνπ, εηζάγνληαο καζήκαηα 

πνπ δίδαζθαλ ηνλ εμηξεκηζκφ θαη ηελ βία (CNN, 2017). 
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Γηα ηνπο θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία: έσο ην 

ηέινο ηνπ 2016, 27.000-31.000 καρεηέο απφ φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο είραλ ζπληαρζεί 

ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο (Wright et al, 2017:11). Δθηφο, φκσο, ησλ καρεηψλ 

ην ζρέδην ηεο ζηξαηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη φιν ην εχξνο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγεκάησλ, 

φπσο εθείλν ηνπ δαζθάινπ, ηνπ γηαηξνχ αιιά θαη ηεο θάιπςεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ. Μάιηζηα, φινη απηνί νη άλζξσπνη εηζπξάηηνπλ θαλνληθά κηζζφ απφ ην 

Ηζιακηθφ Κξάηνο (IS), κηζζφο πνπ θπκαίλεηαη απφ 400 έσο 1500 δνιάξηα ηνλ κήλα, αλάινγα 

κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ην επάγγεικα. Γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απηψλ αλαγθψλ ν 

ISIS, αθξηβψο φπσο έλα ζχγρξνλν πνιηηηθφ θξάηνο, έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ θνξνινγηθφ 

κεραληζκφ. Έηζη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Κέληξνπ ηεο Γελεχεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

πνιηηηθή, ην Ηζιακηθφ Κξάηνο εηζπξάηηεη θφξνπο απφ θάζε δπλαηφ κέζν θνξνιφγεζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφζρεκα ηελ “zakat”. Γελ ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχκε ζην ζεκείν απηφ 

ζηελ “jizyah”, ε νπνία αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (CNN Greece, 2015). 

Ζ βίαηε, εμηξεκηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ISIS είλαη θαηά γεληθή νκνινγία παξαδεθηή. 

Δπηπξνζζέησο,ζα ιέγακε πσο πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην αηκνζηαγή θηλήκαηα πνπ έρνπλ 

εκθαληζηεί ζην παγθφζκην ζχζηεκα απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα θαη κεηά.  Σελ ζθιεξή, βίαηε απηή 

ζηάζε θαίλεηαη πσο θιεξνλφκεζε απφ ηνπο Μπααζηζηέο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ν νπνίνο 

δηέπξαμε θξηθηά εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηα, ελφζσ βξηζθφηαλ ελ δσή. Έηζη, αλ θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο (Μπααζηζηέο-ISIS), ηα δχν θηλήκαηα 

εγθαζίδξπζαλ ηπξαλληθά θαζεζηψηα, κε αλεθηά ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αθξαία θαηαζηνιή γηα λα θαηαπλίμνπλ ηηο θσλέο ησλ αληηθξνλνχλησλ 

(Gerges, 2017:9). Κνηλέο πξαθηηθέο, πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ ζηειέρσζε ησλ θνληηλψλ 

αμησκαηηθψλ ηνπ Baghdadi κε πξψελ αμησκαηνχρνπο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ (φ.π.).  

Ζ αηκνζηαγήο  πνιηηηθή ηνπ ISIS εθθξάδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ κέζα απφ καδηθέο 

εθηειέζεηο πηζηψλ άιισλ ζξεζθεπηηθψλ αηξέζεσλ, φπσο νη ηίηεο θαη νη Αιεβίηεο, αιιά θαη 

ζνπληηψλ αληηθξνλνχλησλ, θαη κάιηζηα κέζσ απνθεθαιηζκψλ, ψζηε λα ζπείξνπλ επξέσο ηνλ 

ηξφκν (βιέπε ISIS, youtube). Μάιηζηα ζε κηα απφ ηηο έληππεο εθδφζεηο ζπκθεξφλησλ ηνπ, ν 

ISIS εμήξε «ηελ ζηνρνπνίεζε ησλ απνζηαηψλ απφ δηαθνξεηηθά ππφβαζξα» θαη «ηελ 

απνηξνπή ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζε θάζε αληηθξνλνχζα νκάδα». Πξφθεηηαη γηα 

επηζέζεηο, νη αηηίεο ησλ νπνίσλ, εθηφο ηεο βίαηεο θχζεο ηνπ θηλήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζηίηηθνπ 

παξάγνληα (Ηξάλ) ζηελ πεξηνρή. (Wright R. et al, 2017: 11-12). 

ηηο επηζέζεηο ελαληίσλ ηεο Γχζεο, κε ηελ κνξθή ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ, δελ ζα 

επεθηαζνχκε ζηηο αηηίεο θαη ηα γεγνλφηα, αθνχ εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ 
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ηεξνχ «πνιέκνπ» κεηαμχ ηδαρηιίγηα θαη Ηζιάκ, φπσο αλαπηχζζεηαη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Αμίδεη, σζηφζν, λα αλαθεξζνχκε ζηα ζηξαηεγηθά νθέιε ησλ ρηππεκάησλ, ηα 

νπνία εμππεξεηνχλ ζθνπνχο πνπ εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ 

θηλήκαηνο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ISIS απνηειεί ε εγθαηάζηαζή ηνπ κέζα ζηνλ «ππξήλα» ηεο 

Δπξψπεο, κε εθκεηάιιεπζε ηεο πφισζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θνηλσληψλ ηνπ επξσπατθνχ 

ρψξνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνδπλάκσζε θαη απνζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ηειεπηαίσλ. Δηδηθφηεξα, επσθειείηαη απφ ηελ ζηνρνπνίεζε ησλ κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ 

θαη ηελ ζπλαθφινπζε άλνδν ησλ αθξαίσλ εζληθηζηηθψλ θνκκάησλ ζηελ Δπξψπε, αθνχ 

αλαθηλεί έλαλ «εκθχιην» ζην εζσηεξηθφ ηεο, κε ηηο γλσζηέο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ λα 

θαληάδνπλ πηζαλέο. Απηή ε άλνδνο ησλ αθξαίσλ δεμηψλ παξαηάμεσλ ζπκβάιιεη 

επηπξνζζέησο ζε έλαλ δηαθαηλφκελν δηραζκφ Γχζεο - Ρσζίαο, θαζψο ν Βιαληηκίξ Πνχηηλ 

θέξεηαη λα ζηεξίδεη ηα εζληθηζηηθά θφκκαηα αλά ηελ Δπξψπε. Βιέπνπκε, επνκέλσο, φηη νη 

επηζέζεηο ηνπ ISIS ζηελ Γχζε απνηεινχλ κέξνο κηαο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο, 

ε νπνία απνζθνπεί ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ πξνο φθεινο ηνπ 

ηζιακηθνχ θηλήκαηνο (McFate et al, ISIS Forecast: Ramadan, 2016:21). 

Ση κέιιεη γελέζζαη φκσο κε ηνλ ISIS θαη ην ιεγφκελν Ηζιακηθφ Κξάηνο (IS); Γεληθφηεξα, 

ζηελ κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη πνιηηηθνχ θφζκνπ θπξηαξρεί ε άπνςε πσο ν 

ISIS απνηειεί έλα «παηδί ηεο επνρήο» (child of time), πνπ απνηειεί πεξηζζφηεξν έλα 

«εξγαιείν» παξά ην θίλεκα εθείλν πνπ ζα επηρεηξήζεη λα αλάγεη ην Ηζιάκ ζε παγθφζκηα 

ηδενινγία, κέζσ κηαο νινθιεξσηηθήο ζχγθξνπζεο (HCSS, The Rise and Fall of ISIS, 

2017:5). Ζ αλαθαηάιεςε ηεο Μνζνχιεο απφ ηνλ ηξαθηλφ ζηξαηφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017 

(Reuters, 2017) επηβεβαίσζε απιά ηελ ζηαζηκφηεηα αξρηθά, θαη παξαθκή ζηε ζπλέρεηα, ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην Ηζιακηθφ Κξάηνο απφ ηνλ Μάην ηνπ 2015 θαη έπεηηα. Δηδηθφηεξα κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2016 είρε ράζεη ην 43% ησλ εδαθψλ πνπ είρε θαηαιάβεη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζηξαηεγηθέο ζέζεηο. Με ηελ απψιεηα ηεο Μνζνχιεο, ν ISIS απψιεζε κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο πφιε ηνπ, θαζψο κέζσ απηήο 

έιεγρε ην 11% ηνπ ζπλνιηθνχ ηξαθηλνχ πιεζπζκνχ ( Wright R. et al, 2017:12). Ζ 

δηαθαηλφκελε απψιεηα ηεο Ράθθαο, πξσηεχνπζαο ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο, φπνπ απηήλ ηελ 

ζηηγκή έρνπλ ζπξξεχζεη καρεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν, αξηζηεξψλ θαη αλαξρηθψλ 

πεπνηζήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη κέιε ηνπ «Ρνπβίθσλα», πνιεκψληαο ζην πιεπξφ ησλ 

Κνχξδσλ θαη ηνπ απειεπζεξσηηθνχ ζπλαζπηζκνχ, ζα απνηειέζεη ηελ ηαθφπιαθα ηνπ ησξηλνχ 

ραιηθάηνπ (The Guardian, 2017). 

Ζ πηψζε ηνπ ραιηθάηνπ, ζπλεπάγεηαη, φκσο, θαη δηάιπζε ηνπ ISIS;  ρη απαξαίηεηα. 

ίγνπξα ζα επηθέξεη έλα βαξχ πιήγκα ζην ζπγθεθξηκέλν θίλεκα, σζηφζν δελ ζα νδεγήζεη 
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ζηελ εμαθάληζε ηνπ. Γηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ 

θηλήκαηνο, νη νπνίεο απνδίδνπλ θπξίσο έλαλ ππφγεην, πεξηζσξηαθφ ξφιν ζηνλ ISIS. ην 

πιαίζην ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, εηθάδεηαη πσο ν ISIS είηε ζα ζπξξηθλσζεί είηε ζα απνζπξζεί 

γηα ιίγν θαηξφ ζε κηα δηαδηθαζία αλαζχληαμεο, ην ιεγφκελν “inhyaz ila al sahra” (ππνρψξεζε 

ζηελ έξεκν). Ζ ηζρπξή επίδξαζε ηνπ ISIS ζηα social media κε ην «δηαδηθηπαθφ» ηδηράλη ζε 

δηάθνξεο γιψζζεο, απνηειεί έλα αδηακθηζβήηεην γεγνλφο πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκνχκε 

φζνλ αθνξά ηελ δπλακηθή θαη απνδνρή ηνπ θηλήκαηνο (Wright R. et al, 2017:12-13). Μηα 

ζπξξίθλσζε ηνπ ISIS ζα εθθξάδνληαλ θπξίσο κέζα απφ κηα ζπκπίεζε ηνπ θηλήκαηνο ζηα 

ζηελά φξηα κηαο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, αλάινγεο ηεο δξάζεο ηνπ απφ ην 2007-2011. Αλ 

θαη ζα δηαηεξνχζε ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ησλ καρεηψλ ηνπ, είλαη πνιχ πηζαλφ ε πιεηνςεθία 

ηνπο λα ζηξαθεί θαη αθνζησζεί ζε άιια ηδηραληηζηηθά θηλήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θηλήκαηα αθνζησκέλα ζηνλ «άζπνλδν θίιν» Αι- Κάηληα. (φ.π.:14-15). 

ην ζεκείν απηφ είλαη πνπ αλαδεηθλχεηαη ε αλζεθηηθφηεηα θαη δηάξθεηα ηεο Αι-Κάηληα 

έλαληη ηνπ ISIS. Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε, εμάιινπ, φηη ν ISIS απνηειεί απιά έλα 

αλαιψζηκν εξγαιείν ηνπ ζνπλίηηθνπ ηφμνπ, ζηελ γεληθφηεξε δηακάρε ανπδηθήο Αξαβίαο-

Ηξάλ, γηα ηελ θπξηαξρία ηεο πεξηνρήο. Ζ δξάζε ηνπ ISIS φιν απηφλ ηνλ θαηξφ, έδσζε ηελ 

δπλαηφηεηα ζηελ Αι-Κάηληα λα αλαζπληαρζεί, λα νξγαλσζεί θαη λα επσθειείηαη ζην έπαθξν 

απφ ηελ βηαηφηεηα θαη ζθιεξφηεηα πνπ επέδεημε ν ISIS. Σν 2014 θαη εηδηθφηεξα ε δεκηνπξγία 

ηνπ ραιηθάηνπ απφ ηνλ ISIS απνηέιεζε ζηα «κάηηα» ηνπ θφζκνπ ην επηζθξάγηζκα ηεο 

θαζνδηθήο πνξείαο ηεο Αι –Κάηληα ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν. Χζηφζν, απηή ε απφζπξζε ηεο Αι-

Κάηληα απφ ην πξνζθήλην ζπλδέεηαη πηζαλφηαηα κε κηα ζηξαηεγηθή, ζπλεηδεηή επηινγή 

αλαζχληαμεο, επσθεινχκελε κεζνπξφζεζκα θαη απφ ηελ βηαηφηεηα ηνπ ISIS (φ.π.:18-19). Ζ 

αηκνδηςία θαη άλεπ νξίσλ βηαηφηεηα ηνπ ISIS επέηξεςε ζηελ Αι-Κάηληα λα παξνπζηάδεη, 

πιένλ έλα κεηξηνπαζέο πξφζσπ  ραξαθηεξηδφκελε σο κηα πνιηηηθή νξγάλσζε κε αθξαίεο 

απφςεηο (Wright et al, 2017:7).  

Αλ θαη, απφ ην 2003 θαη κεηά ε Αι-Κάηληα βξίζθεηαη ζε κηα ζηαδηαθή θάζε παξαθκήο, ην 

γεγνλφο πσο απνηειεί ρξνληθά ην πξψην ηδηραληηζηηθφ, δνγκαηηθφ, νηθνπκεληθφ  θίλεκα πνπ 

εκθαλίζηεθε ζην παγθφζκην ζχζηεκα, είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

χπαξμήο ηνπ θαηά ηελ παξαθκή. πλεπψο, παξά ηελ χπαξμε κφλν 50-100 κειψλ ζηνλ ππξήλα 

ηεο νξγάλσζεο, κε  βάζε εθηηκήζεηο αμησκαηνχρσλ ησλ ΖΠΑ, ην θίλεκα ζπλέρηζε ηελ 

επεθηαηηθή ηνπ πνιηηηθή ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν κέζα έλα δίθηπν ζπκκάρσλ ζε φιν ην κήθνο 

ηεο ηζιακηθήο επηθξάηεηαο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, Αζίαο θαη Αθξηθήο, ην νπνίν είρε ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ κέρξη θαη 5.000 καρεηέο, γηα παξάδεηγκα ε Αι- Ννχζξα, κε ελεξγή ζπκκεηνρή 
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ζηνλ εκθχιην πφιεκν ηεο πξίαο (φ.π.:18-19).  Ζ ηειεπηαία, κάιηζηα, αληηκάρεηαη ηνλ ISIS 

ζηα εδάθε ηεο πξίαο. 

Αλακθίβνια, ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο Αι-Κάηληα δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηνλ 

ISIS. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ ραιηθάηνπ, αθνχ 

εγθαηαζηήζεη πξψηα ηζρπξνχο ζχιαθεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Βέβαηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ ISIS 

πνπ απνηέιεζε νπζηαζηηθά έλα «ππξνηέρλεκα», ε Αι- Κάηληα δηαζέηεη ηζρπξά ζεκέιηα θαη 

κηα καθξνπξφζεζκε, αλζεθηηθή ζηξαηεγηθή. Χο εθ ηνχηνπ, ν Μπηλ-Λάληελ ήδε απφ ην 2010 

είρε επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ θαη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη έσο ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ραιηθάηνπ, ιέγνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ: «Δάλ ε πνιηηεία καο δελ ζηεξίδεηαη 

ζηηο ζσζηέο δνκέο  ν ερζξφο ζα ηελ δηαιχζεη εχθνια» (φ.π.). 

Ζ βηαηφηεηα ηνπ ISIS έρεη σο απνηέιεζκα λα ηελ εγράξαμε κηαο κεηξηνπαζνχο ηαθηηθήο εθ 

κέξνπο ηε Αι-Κάηληα, κε ζπλέπεηα ε ηειεπηαία λα πηνζεηεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθά, ξεαιηζηηθέο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο (φ.π.:20). Έηζη, ε Αι-Κάηληα 

επξηζθφκελε ζε κηα ηξνρηά αλάθακςεο επηβεβαηψλεη ηφζν ηελ δπλακηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηλήκαηνο φζν θαη επξχηεξα ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, αθνχ ε δηαθαηλφκελε 

ζπξξίθλσζε ή θαη εμαθάληζε ηνπ ISIS απνηειεί κελ πιήγκα, φρη ηφζν ηζρπξφ φκσο, ζηνλ 

επξχηεξν ζπλαζπηζκφ ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, νη ξίδεο ηνπ νπνίνπ είλαη γεξά 

ζθελσκέλεο ζε φιν ην εχξνο ηεο ηζιακηθήο επηθξάηεηαο, απφ ηελ Βφξεηα Αθξηθή έσο ηελ 

Αλαηνιηθή Αζία. 

Χο εθ ηνχηνπ, απφςεηο πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνλ ISIS, αγλνψληαο πσο εθείλνο 

απνηειεί απιψο κηα δχλακε κέζα ζηνλ επξχηεξν ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηελ βάζε ηεο ηζιακηθήο, θνληακεληαιηζηηθήο ηδενινγίαο, βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ην 

θίλδπλν ηεο ζπλνιηθήο ππνηίκεζεο ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ. Μηα θαηαζηξνθή ηνπ 

ISIS ζεκαίλεη γηα πνιινχο θαηαζηξνθή ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ. Άπνςε εζθαικέλε ζε κεγάιν βαζκφ, θαζψο ν ηειεπηαίνο απνηειεί κηα 

πνιηηηθή ηδενινγία κε ηζρπξέο ξίδεο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ, κε απνηέιεζκα λα δηαζέηεη ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο εθείλεο δπλάκεηο, πνπ ζα ζπλερίζνπλ ην έξγν ησλ πξνθαηφρσλ  ζε έλαλ 

αγψλα, ν νπνίνο ηειεηψλεη κε ηελ θπξηαξρία ηνπ Ηζιάκ. 

ιν απηφ ην θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη απνζηαζεξνπνίεζεο πνπ ππάξρεη ζηελ Μέζε 

Αλαηνιή, έρεη επεξεάζεη φιν ην παγθφζκην ζχζηεκα. Ζ αλάκεημε πνιιψλ ρσξψλ, εμάιινπ, 

ζην γεσπνιηηηθφ παηρλίδη ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιν ηνλ πιαλήηε, έρεη δψζεη ηα ζθήπηξα ηεο δεκνζηφηεηαο θαη 

πξνζνρήο ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Οη αλαπφθεπθηεο ζεθηαξηθέο 
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ζπγθξνχζεηο έρνπλ πξνθαιέζεη έλα κεγάιν πξνζθπγηθφ θχκα, ίζσο ην κεγαιχηεξν πνπ 

γλψξηζε ν λεσηεξηθφο θφζκνο, κε πξννξηζκφ θαηά θχξην ιφγν ηελ Δπξψπε. 

Σν γλσζηφ, πιένλ, πξνζθπγηθφ δήηεκα απνηειεί έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο 

πνιηηηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο αηδέληαο ζηελ Δπξψπε. Ζ μελνθνβία θαη ν ξαηζηζκφο, ζηα 

νπνία ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηελ ζπλέρεηα, ζεκεηψλνπλ δηαξθή άλνδν θαη απεηινχλ 

πιένλ αλνηρηά ζεκειηψδεηο αμίεο. Παξάιιεια, ε θνηλσληθή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηα 

θξάηε ππνδνρήο ιεηηνπξγεί ππέξ ησλ δπλάκεσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, θαζψο νη λένη απηνί 

κεηαλάζηεο ηξνθνδνηνχλ ηελ αγνξά εξγαζίαο κε θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. 
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3Ο ΜΔΡΟ: ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΗΝ 

ΔΤΡΧΠΗ 

3.1 Από ηελ κεζαλαηνιηθή ζηελ επξσπατθή θξίζε: Σν πξνζθπγηθό θύκα   

Ζ επξχηεξε θξίζε πνπ εμειίζζεηαη ζηελ Μέζε Αλαηνιή απνηειεί απιά κηα ινγηθή εμέιημε 

ηεο γεληθφηεξεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηνλ 21
ν
 αηψλα, ε 

νπνία μεθίλεζε κε ηελ εηζβνιή ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ, ζπλερίζηεθε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ 2008 θαη εμειίζζεηαη κε ην έληνλν γεσπνιηηηθφ παηρλίδη ζηελ Μέζε Αλαηνιή. 

Αλακθίβνια, θνηλφο παξαλνκαζηήο φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ απνηειεί ην θπξίαξρν 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη πιένλ ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηηο 

αληίξξνπεο δπλάκεηο ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ αιιά θαη  ηνπ ζπλαζπηζκνχ BRICS 

(The Guardian, 2013c). 

Οη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Μέζε Αλαηνιή έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ θπγή ελφο κεγάινπ 

θχκαηνο αλζξψπσλ πξνο ηελ Δπξψπε. Γεγνλφο ζηαζκφο, πνπ ππξνδφηεζε ηελ εμάπισζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ ζηελ επηθξάηεηα, αλαβίσζε ηνλ ζεθηαξηζκφ θαη 

ηηο αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο, πξνθαιψληαο έηζη έλα πξνζθπγηθφ ξεχκα, είλαη ε Αξαβηθή 

Άλνημε.  Ζ Αξαβηθή Άλνημε, πνπ ην 2011, φηαλ θαη εθδειψζεθε αξρηθά -πξηλ παξαζχξεη ην 

ζχλνιν ησλ ηζιακηθψλ θξαηψλ- ζηελ Σπλεζία, ζεσξήζεθε αξρηθά σο εμέγεξζε ελάληηα ζηελ 

ηπξαλλία θαη ππέξ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, απνηειεί έλα θαηλφκελν κε ζχλζεηεο 

θαη απξφβιεπηεο θνηλσληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, θξηηηθέο πνπ ακθηζβεηνχλ 

ηνλ φξν «Αξαβηθή Άλνημε» θαη θάλνπλ ιφγν γηα έλαλ «κνλνιηζηθφ αξαβηθφ θφζκν» 

ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο (Μαθξήο Γ, 2012:86-87). 

Αλακθίβνια, ζα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ άπνςε ησλ Amin θαη Habashi, κειεηεηψλ ηεο 

«Αξαβηθήο Άλνημεο», νη νπνίνη ηελ ζθηαγξαθνχλ σο κηα εμέγεξζε ησλ θαηαπηεζκέλσλ 

ιατθψλ ζηξσκάησλ ελάληηα ζηελ καθξνρξφληα θαηαζηνιή θαη ηνλ απηαξρηζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

θαζεζηψησλ, σο ζπκπηψκαηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Δπξφθεηην ζηελ νπζία γηα 

κηα εμέγεξζε έλαληη ηνπ θαπηηαιηζκνχ (φ.π.:98). Σν εμεγεξκέλν πιήζνο δελ πξνεξρφηαλ απφ 

έλα εληαίν θίλεκα, αιιά ζπγθέληξσζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ππνβάζξνπ. Έηζη, δηαδεισηέο απφ δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα θαη 

ηδενινγίεο πξνέβαιιαλ ηα αηηήκαηα ηνπο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο, ηα νπνία ελίνηε ήηαλ 

αιιειέλδεηα, ελίνηε αληηθξνπφκελα (φ.π.:103). Ζ γεληθή εμέγεξζε απνηέιεζε κηα εθδήισζε 

αγαλάθηεζεο θαη αληίδξαζεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ έλαληη ησλ ηνπηθψλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ηεο Γχζεο. 

Μέζα ζην επαλαζηαηηθφ πιήζνο μερψξηζαλ ακέζσο ηα θνληακεληαιηζηηθά θηλήκαηα, ηα 

νπνία ζχληνκα απέθηεζαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ησλ παιαηψλ 
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θαζεζηψησλ, φπσο καο παξαζέηεη ζε άξζξν ηνπ ν Cockburn. Με εμαίξεζε ηελ Σπλεζία, φπνπ 

ε επαλάζηαζε είρε ηα επηζπκεηά γηα ηνλ ιαφ απνηειέζκαηα, ζε φια ηα άιια θξάηε ν 

πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ησλ λενθνληακεληαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ νδήγεζε ζε εκθχιηεο 

ζπξξάμεηο θαη αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο. εκαληηθφηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ε πξία, ε νπνία 

κεηξάεη ηηο πιεγέο ηεο απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν κεηαμχ ηνπ θαζεζηψηνο Αζάλη θαη ησλ 

ηζιακηζηψλ, κε 350.000 λεθξνχο θαη 4.4 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο απφ ην 2012 θαη έπεηηα. 

εκαληηθέο επζχλεο απνδίδνληαη ζε ΖΠΑ θαη ανπδηθή Αξαβία, νη νπνίεο ππνζηήξημαλ ηα 

θηλήκαηα απηά, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζηίηηθνπ ηφμνπ, φπσο 

αλαθέξζεθε ήδε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (Independent, 2016). 

ιν απηφ ην πνιεκηθφ ζθεληθφ, πνπ εθηπιίζζεηαη απηήλ ηελ ζηηγκή ζηελ Μέζε Αλαηνιή, 

νδεγεί κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, ησλ νπνίσλ ε δσή βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, λα 

κεηαλαζηεχζνπλ πξνο ηελ Δπξψπε. Απινί άλζξσπνη πνπ απνηεινχλ ζχκαηα ησλ πνιηηηθψλ 

παηρληδηψλ. ηελ «ζθαίξα» ησλ γεσπνιηηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αλαπηχζζνληαη απφςεηο, νη 

νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάκεημε ηνπ ISIS θαη ηεο Ρσζίαο, ζηελ αχμεζε ηνλ πξνζθπγηθψλ 

ξνψλ πξνο ηελ Δπξψπε, κε ζθνπφ ζηξαηεγηθά νθέιε. Έηζη, ην θχκα ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, 

θαηά νξηζκέλεο απφςεηο θαη ζεσξίεο, ιεηηνπξγεί σο «εξγαιεηαθφ» κέζν πφισζεο, δηραζκνχ 

θαη απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Δπξψπεο. Βάζεη ηεο ζεσξίαο απηήο, ν ISIS επηδηψθεη ηελ 

ζηνρνπνίεζε ησλ κνπζνπικαληθψλ θνηλνηήησλ ζηελ Δπξψπε, έηζη ψζηε λα βξεη πξφζθνξν 

έδαθνο ζηξαηνιφγεζεο θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, 

απνγνεηεπκέλσλ κνπζνπικάλσλ (McFate et al, 2016:15). Αληίζεηα, ε Ρσζία επηδηψθεη γηα 

ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο πνιηηηθήο θπξηαξρίαο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο μελνθνβίαο, ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηα εζληθηζηηθά, αθξνδεμηά θφκκαηα αλά ηελ Δπξψπε 

(φ.π.:15), ηα νπνία θέξεηαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ Βιαληηκίξ Πνχηηλ. Ζ άλνδνο απηή ηνπ 

εζληθηζκνχ ζα καο απαζρνιήζεη πην θάησ κε εθηελέζηεξν ηξφπν . 

Σν 2015 απνηέιεζε ην έηνο κε ηελ κεγαιχηεξε εηζξνή πξνζθχγσλ, ζχκθσλα κε ηνλ IOM, 

αθνχ μεπέξαζαλ ηνλ αξηζκφ ηνπ 1.000.000 (1.046.599). Αληίζεηα, ηα επφκελα ρξφληα ην 

πξνζθπγηθφ θχκα κεηψζεθε αηζζεηά κε 387.739 λα ππνινγίδνληαη φηη εηζήιζαλ ζηελ Δπξψπε 

ην 2016 (Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond, 2016:1), ελψ γηα ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2017 νη ξνέο αλήιζαλ ζε 105.000, ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ UNHCR 

(2017). Αλακθίβνια, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ είρε ε ζπκθσλία 

Δ.Δ.-Σνπξθίαο πάλσ ζε ελλέα ζεκεία, ε νπνία ππνγξάθεθε  ηνλ Μάξηην ηνπ 2016. Με βάζε 

απηήλ ηελ ζπκθσλία, θάζε κεηαλάζηεο πνπ δελ δηθαηνχηαη άζπιν, ζα επαλαπξνσζείηαη απφ 

ηελ Διιάδα πίζσ ζηελ Σνπξθία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, βάζεη ηεο ζπκθσλίαο, ε 

επαλαπξνψζεζε χξησλ πίζσ ζηελ Σνπξθία δηέπεηαη απφ έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο, αθνχ γηα 
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θάζε ηέηνηα δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη επαλεγθαηάζηαζε άιινπ νκνεζλή πξφζθπγα, ζε 

κηα ζρέζε 1:1. Πξφθεηηαη γηα κηα παξάκεηξν, ε νπνία δηθαηνινγείηαη ελ πνιινίο απφ ηνλ 

αηκαηεξφ πφιεκν ζηελ πξία. Μεηαμχ άιισλ, ε ζπλζήθε ππήξμε επλντθή θαη γηα ηελ 

Σνπξθία, θαζψο ζπκθσλήζεθε ε ρνξήγεζε πςειήο ρξεκαηηθήο βνήζεηαο, χςνπο 3 δηο. θαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο βίδαο, αλ θαη ζην ηειεπηαίν ζέκα ε Δ.Δ. ηεξεί αξλεηηθή ζηάζε κεηά ηελ 

εχζξαπζηε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ γείηνλα ρψξα. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπκθσλία ησλ δπν 

πιεπξψλ ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν (European Commission, 2016). 

ηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο απηήο, κεηψζεθε αξθεηά ε πξνζθπγηθή ξνή απφ ηελ Σνπξθία 

πξνο ηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ελψ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 εηζήιζαλ 27.123 πξφζθπγεο, κεηά 

ηελ ζπκθσλία ζεκεηψζεθε θαηαθφξπθε πηψζε κε 3.934 λα εηζέξρνληαη ζηελ ρψξα καο γηα 

ηνλ Απξίιην. Αληίζεηα, κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 113% ζεκείσζε, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, ε 

εηζξνή ζηελ Ηηαιία, κε πξφζθπγεο πξνεξρφκελνπο θπξίσο απφ ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο. Ζ 

κεηαηφπηζε ηνπ θχξηνπ φγθνπ ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Ηηαιία δηαθαίλεηαη, εμάιινπ, 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αθηρζέλησλ εθ ησλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ (κέζσ Ηηαιίαο), 

ζε αληίζεζε κε ηελ κείσζε εθείλνπ ησλ χξησλ, Ηξαθηλψλ θαη Αθγαλψλ (κέζσ Διιάδαο) 

[IOM, 2016]. 

Πξάγκαηη, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 2017 (έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017) απφ ηελ 

UNHCR, επηβεβαηψλνπλ ηελ άλνδν ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ απφ ηελ Αθξηθή έλαληη ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέρξη ησλ Οθηψβξην ηνπ 2017 ε Ηηαιία ππνδέρζεθε 

110.619 αλζξψπνπο, ηελ ζηηγκή πνπ ε Διιάδα δέρζεθε ζηνπο θφιπνπο ηεο 23.334 θαη ε 

Ηζπαλία 12.420. Με βάζε απηνχο ηνπο αξηζκνχο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ πξψηε δεθάδα 

ησλ εζλνηήησλ κε ηελ κεγαιχηεξε εηζξνή βξίζθνληαη νρηψ αθξηθαληθέο ρψξεο, κε ηελ  

Νηγεξία λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε 17.102 πξφζθπγεο (13%). Πέξα ησλ αθξηθαληθψλ 

ρσξψλ, ηελ δεθάδα ζπκπιεξψλνπλ ε πξία (9,3%) θαη ην Μπαγθιαληέο (7%) (UNCHR, 

2017b). 

Αθνχ αλαπηχρζεθαλ νη πξνεθηάζεηο ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο ζηελ έθξεμε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

θχκαηνο, παξαζέζακε ζην θεθάιαην απηφ θάπνηα πξψηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ είζνδν ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε, πνπ αθνξνχλ θπξίσο αξηζκνχο θαη ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., 

κέζσ ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ Σνπξθία ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. ην 

δήηεκα ησλ αθξνδεμηψλ πνιηηηθψλ πνπ εθθξάδνληαη, αθφκα θαη ζηνλ ππξήλα ηεο Έλσζεο, ζα 

ζηαζνχκε μερσξηζηά ζε επφκελν θεθάιαην, φπνπ ζα καο απαζρνιήζεη ε έληαμε ησλ 

πξνζθχγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηηο πξαθηηθέο απνθιεηζκνχ.  
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3.2. Πξόζθπγεο, άζπιν, έληαμε 

ίγνπξα ην πξφβιεκα ησλ πξνζθχγσλ δελ είλαη έλα επίθαηξν θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ, αιιά δηαρξνληθφ θαη ηδηαίηεξα έληνλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηελ πην 

αηκαηεξή πεξίνδν ηνπ λεσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Βέβαηα εδψ δελ έρνπκε λα θάλνπκε απιψο κε 

πξφζθπγεο ππφ ηελ λνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά κε έλα επξχηεξν θαη πνιππινθφηεξν 

θαηλφκελν, φπσο είλαη ε αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

πξφζθπγεο, αηηνχληεο άζπιν, απάηξηδεο θ.ά. Κνηλφ ζηνηρείν φισλ είλαη ε πςειή αλζξψπηλε 

αλαζθάιεηα, πνπ νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ απξνζπκία ή αληθαλφηεηα ελφο θξάηνπο λα 

δηαζθαιίζεη θαη πξνζηαηέςεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. Σελ ζεζκηθή 

επζχλε έρεη αλαιάβεη ε UNCHR, ηεο νπνία ζθνπφο είλαη ε πεξηθξνχξεζε ηεο δσήο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη εθηνπίζηεθαλ ή απεηιήζεθαλ κε εθηνπηζκφ (UNCHR, 

Οη Πξφζθπγεο ηνπ Κφζκνπ 1997-1998, 1997:13-14). 

Αο επαλέξζνπκε φκσο ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ πξνεγνχκελν 

θεθαιαίνπ: ηη είλαη πξφζθπγαο; Πνηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε 

κε απηφλ ηνλ φξν; πρλά ηα ΜΜΔ αιιά θαη ε θνηλή γλψκε νλνκάδεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ ρψξα ηνπο ιφγσ εθηεηακέλεο βίαο θαη θηψρεηαο πξφζθπγεο. Ζ πξψηε 

λνκηθή θαζηέξσζε ηνπ φξνπ «πξφζθπγαο» έγηλε απφ ηελ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 

1951, ιίγν κεηά ην ηέινο ηνπ νιέζξηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα 

λα βξίζθεηαη ζε θάζε αλαζχληαμεο. Δηδηθφηεξα, ν φξνο πξφζθπγαο αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ 

άλζξσπν κε «δηθαηνινγεκέλν θφβν δηψμεσο επεηδή αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλε θπιή, ζξεζθεία, 

εζληθφηεηα, θνηλσληθή νκάδα, πνιηηηθή παξάηαμε, βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ θαη εμαηηίαο ηνπ θφβνπ απηνχ δελ επηζπκεί λα ηχρεη ηεο πξνζηαζίαο απηήο ηεο 

ρψξαο» (φ.π.:77-78). 

Έπεηηα απφ δηαβνπιεχζεηο ζεζπίζηεθε ζηελ χκβαζε ηνπ 1969 ε νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ν φξνο πξφζθπγαο ζα εθαξκφδεηαη ζε φινπο 

φζνπο, εμαηηίαο εζσηεξηθψλ επηζέζεσλ, θαηνρήο, μέλεο θπξηαξρίαο ή γεγνλφησλ πνπ 

δηαηαξάζζνπλ ηελ δεκφζηα ηάμε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ή ζε νιφθιεξε ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

ή ηζαγέλεηαο ηνπο, είλαη αλαγθαζκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ζπλήζε ηφπν δηακνλήο ηνπο γηα 

λα βξνπλ θαηαθχγην ζε κηα άιιε ρψξα, εθηφο απφ απηήλ ηεο πξνέιεπζεο ή ηζαγέλεηαο ηνπο 

(φ.π.:79-80). ινη νη λφκνη, νη ζεζκνί θαη νη ζπκθσλίεο γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

πξνβιήκαηνο αλαθέξνληαη ζπρλά σο «δηεζλέο πξνζθπγηθφ θαζεζηψο» ή «δηεζλέο ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο» κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ UNCFHR, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 53 θξάηε (φ.π.:79-80). Βαζηθφηεξν δηθαίσκα ησλ πξνζθχγσλ είλαη 

ε αξρή ηεο «κε επαλαπξνψζεζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ηα θξάηε ππνδνρήο 
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λα επηβάιινπλ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε ρψξεο, νη νπνίεο δελ είλαη αζθαιείο. Δπηπιένλ, θαηά ην 

δηεζλέο δίθαην, ηα θξάηε ππνδνρήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνιαβή νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Δθηφο ησλ δηθαησκάησλ, φκσο, 

νη πξφζθπγεο έρνπλ θαη ππνρξεψζεηο κε ζεκαληηθφηεξεο φισλ ηελ ηήξεζε θαη ζπκκφξθσζε 

ζηνπο λφκνπο, ηνπο θαλφλεο θαη ηελ δεκφζηα ηάμε ησλ ρσξψλ αζχινπ. Δπηπιένλ, ην 

θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα δελ αλαγλσξίδεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξά 

παξαπηψκαηα, εγθιήκαηα πνιέκνπ ή θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο (φ.π.: 80). 

Αθνχ αλαιχζακε ιίγν ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ζα ζηαζνχκε ηψξα ζην δήηεκα ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο θαη ηεο ρνξήγεζεο αζχινπ, δεηήκαηα επίθαηξα πνπ απαζρνινχλ έληνλα 

ηελ Δπξψπε. ην ζεκείν απηφ, σζηφζν, ζα γίλεη κηα πξψηε αλαθνξά ζην δήηεκα ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ αζχινπ, ψζηε λα απνθνκίζνπκε κηα πξψηε γλψζε πεξί ησλ 

εξεπλψκελσλ ζεκάησλ. Χο θαηλφκελν, ε κεηεγθαηάζηαζε απφ ηελ ρψξα αζχινπ απνηέιεζε  

ήδε απφ ηελ ιήμε ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν πξνζηαζίαο θαη 

ιχζεο ησλ πξνζθπγηθψλ πξνβιεκάησλ. Ρψζνη πξφζθπγεο ζηελ Κίλα κεηά ην 1917, Δβξαίνη 

πξφζθπγεο εμαηηίαο ησλ δηψμεσλ ησλ Ναδί, πξφζθπγεο απφ ηελ Αηζηνπία, ην νπδάλ θαη ην 

Ηξάθ κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70. Με ιίγα ιφγηα, άλζξσπνη απφ φιν ηνλ πιαλήηε 

δηαθνξεηηθψλ θπιεηηθψλ, θνηλσληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηεγνξηψλ. Σν γεγνλφο, 

σζηφζν, πνπ κεηέβαιιε ηνλ ραξαθηήξα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ήηαλ ε πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία ην 1979. 

Δηδηθφηεξα, ελψ κέρξη ηφηε ε κεηεγθαηάζηαζε είρε ζρεδηαζηεί σο ιχζε γηα κεκνλσκέλνπο 

πξφζθπγεο πνπ πιεξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο 

παξάγνληαο γηα νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο ζνιψλνληαο ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ 

«πξφζθπγα» θαη «κεηαλάζηε» (φ.π.:118). Δπσθεινχκελα απφ ην θαηλφκελν ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο δέθα βηνκεραληθά θξάηε,κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ΖΠΑ, ν Καλαδάο θαη ε 

Οιιαλδία, είραλ εθαξκφζεη κέρξη θαη ην 1997 νπζηαζηηθά πξνγξάκκαηα κεηεγθαηάζηαζεο, 

πνπ ζπλεπάγνληαη εηήζηα θαηαλνκή ρψξσλ θαη νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ θξαηηθνχο πφξνπο 

θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηδησηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο (φ.π.:118). Σελ ηαθηηθή απηή πηνζεηεί 

ζην ζεκεξηλή πξνζθπγηθή θξίζε ε Γεξκαλία, ζηνρεχνληαο πξνθαλψο, φπσο θαη ηα ελ ιφγσ 

θξάηε, ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ κέζσ λένπ θηελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ 

δεκηνπξγία ππεξαμίαο. Σηο απφςεηο καο γηα απηφ ην ζέκα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ηαθηηθή ηεο 

Γεξκαλίαο ζα ηηο εθζέζνπκε παξαθάησ. Ζ κεηεγθαηάζηαζε, εμάιινπ, κε νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα, απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ αλαθέξεηαη έθδεια ζην παξφλ βηβιίν ηνπ UNCFHR 

πνπ εμεηάδνπκε, φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ παξαηίζεληαη ηα εμήο: «Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο 
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επεηδή νη ρψξεο κεηεγθαηάζηαζεο δίλνπλε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ δπλαηφηεηα ελφο 

πξφζθπγα ή κηαο νκάδαο πξνζθχγσλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα γίλνπλ νηθνλνκηθά 

αλεμάξηεηνη κεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπο» (φ.π.: 119). 

Ζ παξακνλή φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηα θξάηε ππνδνρήο ή κεηεγθαηάζηαζεο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ρνξήγεζε αζχινπ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη πνπ 

πεξηπιέθεηαη θαη ε απφδνζε ηνπ φξνπ πξφζθπγαο ζηηο εππαζείο απηέο νκάδεο. Άιισζηε, ε 

θαηεγνξία ησλ αηηνχλησλ αζχινπ είλαη αζαθήο, θαζψο θάπνηνη ζα αλαγλσξηζηνχλ σο 

πξφζθπγεο, θάπνηνη ζα ηχρνπλ πξνζηαζίαο ρσξίο λα ηνπο αλαγλσξηζηεί ην ζηάηνπο ηνπ 

«πξφζθπγα», ελψ θάπνησλ άιισλ νη αηηήζεηο αζχινπ ζα απνξξηθζνχλ. Θα κπνξνχζακε, 

ινηπφλ, λα πνχκε πσο φινη νη αηηνχληεο άζπιν είλαη «ελ δπλάκεη πξφζθπγεο», έσο φηνπ 

εθδνζεί απφθαζε ηεο αίηεζεο ηνπο (UNCHR, 1997:233). 

Χο αηηνχληεο άζπιν ζεσξνχληαη φινη φζνη δηεθδηθνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψο ηνπ 

«πξφζθπγα», κε ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη Βνξείνπ Ακεξηθήο λα δέρνληαη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αηηήζεσλ, ζε κηα βνιηθή γηα απηνχο θαηάζηαζε κεγαιχηεξεο αλάπηπμεο 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηνπο. Παξά ην γεγνλφο πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

αηηνχλησλ πξνζθχγσλ είρε κεησζεί ζεκαληηθά ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ απμεκέλε παγθφζκηα 

κεηαλάζηεπζε, σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο κέηξσλ πνπ ζηφρεπαλ ζηελ απνδπλάκσζε ησλ 

θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη ηεο εθηξνπήο ηνπ θχκαηνο ησλ αηηνχλησλ ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο πθειίνπ, εληνχηνηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο νδήγεζε ζηελ αλαδσπχξσζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.  Σν πξνζθπγηθφ απνηειεί, 

πιένλ, κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηελ Δπξψπε απηήλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν, αθνχ έρεη 

πξνθαιέζεη κηα ζεηξά απφ αιπζηδσηέο εμειίμεηο ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, κε ηελ 

πφισζε θαη ηνλ δηραζκφ λα νμχλνπλ ηελ «αηκφζθαηξα» θαη ην «φξακα» κηαο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο. 

Ζ δηαιεθηηθή κεηαμχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, κεηαμχ 

νηθνπκεληθφηεηαο θαη ηδηαηηεξνθξαηίαο ζπληέιεζε, ψζηε λα γίλνπλ εχθνια δηαθξηηέο νη 

θνηλσληθέο θαη εζηθέο παζνγέλεηεο ηνπ «δπηηθνχ θαπηηαιηζηηθνχ νξζνινγηζκνχ», κέξνο κηα 

βαζχηεξεο θξίζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θξίζε απηή δελ απνηειεί απιψο κηα νηθνλνκηθή θξίζε, 

αθνχ κηα ληεηεξκηληζηηθή ινγηθή ζα καο απνζάξξπλε απφ ηελ αλαδήηεζε κηα ελαιιαθηηθήο 

αλζξψπηλεο, νπζηαζηηθήο ιχζεο, αιιά απνηειεί κηα βαζχηεξε θξίζε πνπ πεξηιακβάλεη φιν ην 

θάζκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζεζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απιψλ ζηνηρεησδψλ 

κνξθψλ (Καζηνξηάδεο, Ζ επαλαζηαηηθφηεηα ζήκεξα, 1984:28). 

Ζ Δπξψπε ηίζεηαη, ινηπφλ, ελ κέζσ κηαο γεληθφηεξεο θξίζεο αληηκέησπε κε ην δήηεκα ηεο 

έληαμεο ησλ κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ. Ζ έληαμε, θαηά ηνλ αθαδεκαηθφ Rinus Penninx, 
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είλαη ε δηαδηθαζία ηεο απνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ γεγελή θνηλσλία, κε ηελ 

ακθίδξνκε ζρέζε ησλ δπν απηψλ πιεπξψλ, λα θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εληαμηαθήο πνξείαο (2003).  Αλ πξνβνχκε ζε κηα αλάιπζε ηεο ιέμεο «έληαμε», δειαδή 

«έλσζε ζε ηάμε», κπνξνχκε εχθνια λα ππνζέζνπκε φηη εθείλε παξαπέκπεη ζε κηα αδξάλεηα 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, κηα παζεηηθή ζπκκφξθσζε, θαηά ηελ νπνία ην ππνθείκελν απιψο 

εληάζζεηαη ζην φιν σο κηα κε επηδξαζηηθή κνλάδα, απνζαξξχλνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηδεψλ θαη αμηψλ ( Σνθαηιή et al, 2009).  Ζ ιέμε “Integration”, θπξίαξρε ζηνλ επξσπατθφ 

ιφγν, δελ δηαθξίλεη ηνλ φξν έληαμε απφ ηνλ φξν ελζσκάησζε, φπσο ζπκβαίλεη ηειεπηαία 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Παξά ηαχηα, θαη νη δπν έλλνηεο δηαθξίλνληαη απφ κηα ζρεηηθή 

νκνηφηεηα, αθνχ ππνθξχπηνπλ κηα αθνκνησηηθή ηάζε. ην πιαίζην απηφ, ε ελζσκάησζε 

αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην ππνθείκελν γίλεηαη νξγαληθφ κέινο ηεο 

θνηλσλίαο, ελεξγά απνδερφκελν ηηο ζεζπηζκέλεο αμίεο, δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σζηφζν απφ κηα ζηαδηαθή εμνκνίσζε, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν ηείλεη λα ράλεη ηα αξρηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά (φ.π.). Ζ δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο έρεη απνηειέζεη, εμάιινπ, επίθεληξν 

θξηηηθήο φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο αθνκνίσζεο, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ππάξρνπζαο θνηλσληθήο δνκήο (Γξαγψλα & Φξαγνπδάθε, 2001:23). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αθνκνίσζεο απνηειεί κηα πξαθηηθή έληαμεο, ε νπνία αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ζηελ Γαιιία 

κέζα απφ ηελ πεπνίζεζεο κηαο νηθνπκεληθήο παηδεπηηθήο απνζηνιήο ηεο «ρψξαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ», κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή αθνκνίσζε ησλ θπξηαξρνχκελσλ 

πιεζπζκψλ (Μπαιηκπάξ & Βάιιεξζηαηλ, Φπιή, Έζλνο, Σάμε, 1991:41). Πνηα είλαη, φκσο, ε 

ησξηλή πξνσζνχκελε πνιηηηθή έληαμεο, ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα;  

Θα ιέγακε φηη ε εθείλε ππνηάζζεηαη απηήλ ηελ ζηηγκή ζηελ ληεηεξκηληζηηθή ινγηθή ηεο 

ελζσκάησζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππφ άληζνπο θαη σθειηκηζηηθνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

Οξίδνληαο ηελ ιέμε «έληαμε» ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ ζεσξεί σο «πξνυπφζεζε γηα κηα 

ζπκπεξηιεπηηθή, εληαία θαη επηηπρεκέλε θνηλσλία» (European Commision, 2016b).  Μέζα 

απφ κηα θεληξηθή νηθνλνκηθή ζέαζε ησλ πξαγκάησλ αλαθέξεη φηη νη πξφζθπγεο απνηεινχλ 

κηα απφ ηηο πην επάισηεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο ηφζν ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη ζηελ 

θνηλσλία, κε ηελ ηαρεία εξγαηηθή απνξξφθεζε ηνπο ζηελ αγνξά λα ζεσξείηαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ έληαμε ηνπο θαη ηελ ζεηηθή νηθνλνκηθή επίδξαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

(φ.π.). Βάζεη ηεο ίδηαο έθζεζεο, ε εθπαίδεπζε, κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπσλ απηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία εξγαηηθή 

απνξξφθεζή ηνπο. Ήδε ηίζεηαη ζην πξνζθήλην κηα ληεηεξκηληζηηθή ινγηθή έληαμεο κε ζθνπφ 

ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε εξγαηηθή απνξξφθεζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πάλησο, ε 

επηβαιιφκελε απηή πνιηηηθή έρεη ζπλαληήζεη πξφζθνξν έδαθνο ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο 
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Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο, πνπ απνηεινχλ παξαδείγκαηα ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ 

θξαηψλ. Βέβαηα, ε εξγαηηθή απηή απνξξφθεζε γίλεηαη ππφ άληζνπο φξνπο, δηφηη νη 

πξφζθπγεο γίλνληαη αληηθείκελα εξγαηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη παξαγσγήο ππεξαμίαο απφ ηηο 

πξνσζνχκελεο  θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο ζηξαηεγηθέο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζηελ νπεδία νη 

πξφζθπγεο δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ εηδίθεπζε, ελψ ζηελ 

Απζηξία ε απαζρφιεζε πεξηνξίδεηαη ζε ηνκείο, φπσο ν ηνπξηζκφο, ε γεσξγία θαη ε 

δαζνθνκία (Constant & Zimmerman, Towards a new European Refugee Policy that Works, 

2016:3). Γηα λα αλαδεηρζεί, σζηφζν, φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ε «ειιεηπηηθή», άλεπ 

θνηλσληθνχ «νξάκαηνο» νηθνλνκηθή πνιηηηθή έληαμεο, είλαη απαξαίηεηε κηα εκβάζπλζε ζηηο 

αηηίεο θαη ηηο αλάινγεο ζηξαηεγηθέο. Σν θξάηνο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ε Γεξκαλία, 

αθνχ απνηειεί έλα ζχγρξνλν θξάηνο, κε αλεπηπγκέλε νηθνλνκία θαη εγεηηθφ ξφιν ζηελ Δ.Δ., 

ην νπνίν ππνδέρηεθε ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. 
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3.3. Η ληεηεξκηληζηηθή πνιηηηθή ηεο πξνζθπγηθήο έληαμεο 

Ζ Γεξκαλία απνηέιεζε έλα θξάηνο πνπ ππνδέρζεθε κεγάιν κέξνο ησλ πξνζθχγσλ, 

πξνβάιινληαο σο ηφπνο «επεκεξίαο» γηα ηνπ κνπζνπικάλνπο πξφζθπγεο. Παξάιιεια, ε 

πνιππνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε πνπ έρεη πηνζεηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπληέιεζε ηδηαίηεξα 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θπξηαξρία ηεο ζηελ Δπξψπε. Απηή ε νηθνλνκηθή ηεο ηζρχο 

βαζίζηεθε, θαηά πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο, ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο θαπηηαιηζκφ, ν 

νπνίνο επσθειήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ θξίζε. Δθηφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, ε 

Γεξκαλία ζηεξίδεηαη ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ηηο εμαγσγέο ηεο. Αλ θαη ε νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζηελ πην αθκαία θάζε ηεο, ην κέιινλ θάληαδε έσο ηελ απνξξφθεζε ησλ 

πξνζθχγσλ δπζνίσλν εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, ή ελ πάζεη 

πεξίπησζε άλσ ησλ 40 εηψλ. Ζ πξνζθπγηθή θξίζε απνηειεί γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ κηαο πξψηεο 

ηάμεσο επθαηξία, ψζηε λα δηεπξχλεη θαη «αζθαιίζεη» ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επξσζηία. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ην ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο αιιά θαη ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ 

αληηκεηψπηζαλ ζεηηθά ηε πξννπηηθήο ηεο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ, κέζα απφ ηελ εξγαηηθή 

απνξξφθεζε. 

ηαλ ν Μαξμ ζην έξγν ηνπ «Κεθάιαην» αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηεο «εξγαηηθήο δχλακεο» ή 

αιιηψο ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία, ηελ φξηζε σο ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, ζην ζψκα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε θίλεζε 

κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή αμίαο ρξήζεσο (Σν Κεθάιαην, 2002:180). Παξάιιεια, αλέπηπμε θαη 

άιιε κηα ζπλαθή θαη αιιειέλδεηε έλλνηα, εθείλε ηεο εξγαηηθήο ηηκήο, βάζεη ηεο νπνία ε 

εξγαηηθή ηνπ δχλακε παχεη λα αλήθεη ζηνλ εξγαδφκελν απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηελ πνπιάεη ζηνλ 

εξγνδφηε (Μαξμ- Έλγθειο, 1990:69).  

Ζ ζεσξία απηή ηεο εξγαηηθήο ηηκήο, πνπ παξάγεη ππεξάμηα, καδί κε ηνλ κεγάιν ειηθηαθά 

πιεζπζκφ ηεο Γεξκαλία, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα, απνηεινχλ ηηο 

δπν βαζηθέο ζπιινγηζηηθέο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα επηρεηξεζεί λα αλαδεηρζεί ε 

«ληεηεξκηληζηηθή» πνιηηηθή έληαμεο πνπ αθνινπζείηαη. πσο ππνδεηθλχνπλ θαη νη έξεπλεο, ε 

Γεξκαλία απνηειεί κηα ρψξα κε κεγάιν ειηθηαθά πιεζπζκφ. Έηζη, κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2015, ζχκθσλα κε κεγάιε ζηαηηζηηθή έξεπλα, ζε ζπλνιηθφ αξηζκφ 82 πεξίπνπ 

εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ Γεξκαλίαο, ηα 25,4 εθαηνκκχξηα ήηαλ άλζξσπνη ειηθίαο 40-59 εηψλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ δεχηεξε ζέζε δελ βξίζθεηαη θακία απφ ηηο ελεξγέο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, αιιά αληηζέησο νη ειηθηαθέο νκάδεο άλσ ησλ 65 εηψλ, κε αξηζκφ 

θνληά ζηα 17,3 εθαηνκκχξηα (Statista, 2017). Σα απνζαξξπληηθά απηά γηα ηελ δεκνγξαθηθή 

εμέιημε ζηνηρεία έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη έξεπλα ηεο ζηαηηζηηθήο νκνζπνλδηαθήο ππεξεζίαο 

(Statistisches Bundesamt), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θάηνηθνη άλσ ησλ 50 εηψλ, κέρξη θαη ην 
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έηνο 2013, αλέξρνληαλ ζε 34,4 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ή αιιηψο αληηπξνζψπεπαλ ην 42% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (Bevölkerung bis Deutschlands 2060, 2015:20).   

Βάζεη απηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, νη  πξνβιέςεηο γηα ην πνζνζηφ ησλ ελεξγά 

νηθνλνκηθά νκάδσλ ηα επφκελα ρξφληα θξίζεθαλ δπζνίσλεο . Οη ελεξγά νηθνλνκηθέο νκάδεο, 

νη νπνίεο είλαη ζπλππεχζπλεο κέζσ ηνλ εηζθνξψλ πξνο ην θξάηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 

ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ λεαξψλ ειηθηαθά νκάδσλ, ζα ηεζνχλ κειινληηθά αληηκέησπεο κε ην 

πξφβιεκα ηεο ζπληήξεζεο ππεξβνιηθά κεγάινπ αξηζκνχ νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ νκάδσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ην 2013 ζε ζχλνιν 100 ελεξγψλ αηφκσλ αλαινγνχζαλ 30-32 λεαξά κε ελεξγά 

άηνκα (έσο 20 εηψλ) θαη 34 άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ. Απηή ε αλαινγία, σζηφζν, ζα απμεζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν αλ ιάβεη θάλεηο ππφςε, πσο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, ην 2060 ζα 

αληηζηνηρνχλ ζε 100 ελεξγά νηθνλνκηθνχο πνιίηεο 64 ειηθησκέλνη άλσ ησλ 64 εηψλ (φ.π.:24-

25). 

Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξαζέζακε πην πάλσ δηαθαίλεηαη επνκέλσο ε αλάγθε γηα 

αχμεζε ησλ ελεξγά νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ, ψζηε λα κελ νδεγεζεί κειινληηθά ηφζν ην 

θξαηηθφ φζν θαη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζε παξαθκή. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

δεκνγξαθηθήο εμέιημεο ππνδεηθλχνπλ επίζεο σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηελ 

ππνγελλεηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ γεξκαληθφ πιεζπζκφ, αθνχ κηα κεηέξα γελλάεη θαηά 

κέζν φξν 1,4 παηδηά, γεγνλφο πνπ αηηηνινγείηαη κέζσ ηεο απνθάζεο γηα δεκηνπξγία 

νηθνγέλεηαο, ζε κεγάιε ειηθία (φ.π.:27-29). ια ηα δνζέληα ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

αλάγθεο ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο γηα αλαλέσζε ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ νκάδσλ, ε νπνία ζα 

επηηεπρζεί εχθνια κέζα απφ ηελ ππνδνρή θαη ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Σελ αλάγθε γηα νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ εμαηηίαο ηεο  

ππνγελλεηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ ηακείσλ ηνπ θξάηνπο ηνλίδεη θαη ν 

πνιηηηθφο ηνπ νηθνινγηθνχ θφκκαηνο ησλ «Πξαζίλσλ» (Die Grüne) Palmer: «Μέρξη λα 

εηζέιζεη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έλα λενγέλλεην παηδί, απαηηνχληαη δεκνζηνλνκηθέο 

εηζθνξέο άλσ ησλ 250.000 Δπξψ. Αλ δψζνπκε ηα κηζά απφ απηά γηα ηελ έληαμε θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ελφο πξφζθπγα, ζα ππαξμεη θέξδνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο» (Wir können nicht allen helfen, 2017:238). Σα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ ζα έρεη ε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ πξία, ην Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάθ, 

παξαδέρεηαη εκκέζσο πιελ ζαθψο θαη ε αξκφδηα νκνζπνλδηαθή ππεξεζία: «Οη πιεζπζκνί 

ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη πνιχ λεαξνί. […] Σα θέξδε ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ απηέο ηηο 

πεξηνρέο ζα κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ γηα πνιιά ρξφληα, φζν δελ αιιάδνπλ νπζηαζηηθά νη 

πξνυπνζέζεηο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο». Καη ζπλερίδεη: «Απφ απηφ ην γεγνλφο ελππάξρεη ε 

πξννπηηθή κεηαλάζηεπζεο απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Μεγάια κέξε ηεο Αζίαο θαη ηεο 
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Αθξηθήο ζα έρνπλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο λεαξνχο θαη απμαλφκελνπο πιεζπζκνχο. Με βάζε 

ηελ θαηάζηαζε ζε θάζε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηελ Δπξψπε είλαη δπλαηφ ε κεηαλάζηεπζε 

ζηελ Γεξκαλία λα γίλεη ειθπζηηθή. […] Σαπηφρξνλα, ν πιεζπζκφο ηνλ ελεξγά νηθνλνκηθψλ 

νκάδσλ ζα κεησζεί ηα επφκελα ρξφληα ζηελ Γεξκαλία. Δμαηηίαο απηνχ, είλαη δπλαηφλ λα 

απμεζεί ε αλάγθε γηα πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. (Statistisches Bundesamt, 2015: 38). 

Ήδε ε νκνζπνλδηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο 

δίλεη, απφ ην 2015 αθφκα, ζηεξηδφκελε ζε έξεπλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ έσο θαη ην 

2013, κηα πξψηε γεχζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζνχζε ην γεξκαληθφ θξάηνο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξφζιεςε λένπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θάηη πνπ πξνέθππηε σο νηθνλνκηθή 

αλαγθαηφηεηα. ην ζεκείν αθξηβψο απηφ είλαη πνπ κπαίλνπλ ζην επίθεληξν ηεο κειέηεο καο 

νη «πξφζθπγεο» απφ ηεο πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο. Νεαξέο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Γεξκαλίαο γηα ηα 

επφκελα ρξφληα, ζχκθσλα κε ην επίζεκν θξάηνο. Μηα ειθπζηηθή πξννπηηθή γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζέζε πνπ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ν Dieter Zetsche δηεπζπληήο 

ηνπ πνιπεζληθνχ, θαπηηαιηζηηθνχ θνινζζνχ Daimler, ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, ε Mercedes-Benz, ε EADS, ε Chrysler θαη άιιεο κεγάιεο πνιπεζληθέο. Δηδηθφηεξα, 

κε αθνξκή ηελ πξνζθπγηθή θξίζε ν Zetsche δήισζε ηνλ θζηλφπσξν ηνπ 2015: «Αιιά ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ην επφκελν γεξκαληθφ „νηθνλνκηθφ 

ζαχκα‟ – έηζη φπσο ηα εθαηνκκχξηα ησλ κεηαλαζηψλ ζπληέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 50‟ θαη ηνπ 60‟» (FAZ,2015). 

Απνηειεί, σζηφζν, απνθιεηζηηθά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ πάληα κε ηνλ  κεγάιν ειηθηαθά πιεζπζκφ, ηνλ κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ θαζηζηά 

ηελ έληαμε θαη ηελ νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ειθπζηηθή;  αθψο φρη. Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε παξαγσγή ππεξαμίαο απφ ηνπο πξφζθπγεο, κέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

εξγαηηθήο ηηκήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δνζκέλα κέζα ζπληήξεζεο, ηα νπνία απνηεινχλ πξντφλ 

ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο θάζε «πεξηθέξεηαο». 

Καη‟ αξράο, φπσο έρεη αλαπηπρζεί εχζηνρα, ζηελ καξμηζηηθή ηδενινγία, ν εξγάηεο δελ 

πνπιάεη ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ θεθαιαηνθξάηε, αθνχ εθείλε δελ ηνπ αλήθεη πιένλ απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ μεθηλάεη λα εξγάδεηαη έλαληη κηαο ηηκήο. Αληίζεηα πνπιάεη ζηνλ εξγνδφηε ηελ 

κειινληηθή ηνπ εξγαζία, κε βάζε ηελ νπνία  ζα κπνξνχζε λα εθηειέζεη έλα νξηζκέλν πνζφ 

δνπιεηάο ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν εκπφξεπκα απηφ δελ απνηειεί, σζηφζν, ηελ 

εξγαζία ηνπ, αιιά ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε, ηελ νπνία ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή ζπγθεθξηκέλε απφδνζε εξγαζίαο (Μάξμ -Έλγθειο, 

1990:69). Χο αμία, ινηπφλ, ε εξγαηηθή δχλακε αληηπξνζσπεχεη κφλν έλα θαζνξηζκέλν πνζφ 
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αληηθεηκελνπνηεκέλεο ζε απηήλ θνηλσληθήο κέζεο εξγαζίαο (Μαξμ, 2002:83). Ζ παξαγσγή 

ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο δελ ζα 

αλαιπζεί εηο βάζνο ζε απηφ ην ζχγγξακκα, αθνχ απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ εθδειψλεηαη 

ζπλνιηθφηεξα ζηα εξγαηηθά ζηξψκαηα, φρη κφλν ζηνπο πξφζθπγεο, θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηηκή 

ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. ηφρνο καο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηνπο «πξφζθπγεο» απφ ηα ππφινηπα εξγαηηθά ζηξψκαηα ηεο Γεξκαλίαο φζνλ 

αθνξά ηελ ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. 

Αο επηθεληξσζνχκε, φκσο, ζηελ δηεξεχλεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο σο νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ φξνπ. Ζ εξγαηηθή δχλακε απνηειεί ην εκπφξεπκα ηνπ εξγάηε, ην νπνίν εθείλνο 

αληαιιάζεη έλαληη ρξεκάησλ ζηνλ εξγνδφηε. Απηφ πνπ είλαη ζήκεξα παληνχ γλσζηφ σο 

κηζζφο «εξγαζίαο» απνηειεί απιά κηα ηδηαίηεξε νλνκαζία γηα ηεο ηηκή ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο, ηελ νπνία νη εξγάηεο πνπιάλε κε ζθνπφ ηελ ζπληήξεζε ηνπο  (Μάξμ-

Έλγθειο,1990:78). Ζ παξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζπλίζηαηαη, επνκέλσο, ζηελ  

αλαπαξαγσγή ή ζπληήξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ παξάγεη (Μάξμ, 2002:183). Οη 

αλαγθαίνη απηνί φξνη πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπληήξεζε ηνπ εξγαηψλ είλαη ηα νλνκαδφκελα 

έμνδα παξαγσγήο ή αιιηψο «κέζα ζπληήξεζεο» (φ.π.:184). Σα κέζα ζπληήξεζεο ζπλίζηαληαη 

θαηά ηνλ Μάξμ ζηελ έθηαζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απηψλ αλαγθψλ, κηαο μερσξηζηήο, 

αλά «πνιηηηζκνχο», ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο  (φ.π.:184).   

Δχινγα κπνξεί λα ηεζεί ην εξψηεκα: «Μα πνηα είλαη ε δηαθνξά, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δνχκε 

ζε έλαλ θφζκν φπνπ αξθεηνί άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο 

επηβίσζεο; Γελ ζα ήηαλ νπηνπηθφ λα κηιάκε γηα βαζηθέο αλάγθεο ηνλ 21
ν
 αηψλα θαη δηαθνξέο 

κεηαμχ θνηλσληψλ σο πξνο ηελ θάιπςή ηνπο; Ζ απάληεζε είλαη φηη ν ίδηνο ν θαπηηαιηζκφο 

δεκηνχξγεζε λέεο βαζηθέο αλάγθεο. Αλάγθεο «θαληαζηαθέο», νη νπνίεο κε ηελ επέθηαζε ηεο 

καδηθήο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο έρνπλ εμειηρζεί ζε βαζηθέο ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ην 

βαζκφ εμέιημεο ησλ  επηκέξνπο πεξηνρψλ. Παξάδεηγκα ην απηνθίλεην, ην νπνίν έρεη εμειηρζεί 

ζε κηα βαζηθή αλάγθε, ε νπνία σζηφζν γίλεηαη δηαθνξεηηθά αληηιεπηή, αλά γεσπνιηηηζκηθέο 

πεξηνρέο. ηελ Γεξκαλία απνηειεί κηα αλάγθε δεδνκέλε γηα ηνλ γεγελή πιεζπζκφ, έλα 

αλακθηζβήηεην «θεθηεκέλν» γηα θάζε λέν γεξκαλφ εξγαδφκελν. Γηα έλαλ άλζξσπν, σζηφζν, 

ν νπνίνο κεγάισζε ζε κηα δηαθνξεηηθή θνηλσλία, φπνπ νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο έζεζαλ «ρακειφηεξα» ηνλ πήρε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ, ε αγνξά ελφο απηνθηλήηνπ 

απνηειεί αλάγθε ζεκαληηθή, αιιά φρη δεδνκέλε. Γελ είλαη ξηδσκέλε ζηελ ζπλείδεζε ηνπ 

αηφκνπ σο a priori αλάγθε. Έλαο Γεξκαλφο ή έλαο Άγγινο, φηαλ πνπιήζεη ηελ εξγαηηθή ηνπ 

ηηκή ζα ιάβεη ππφςε αλάγθεο, φπσο ε αγνξά ελφο απηνθηλήηνπ, ελφο ζπηηηνχ, ηα ηαμίδηα. 
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Έλαο λεαξφο Αθγαλφο ή χξηνο, ή αθφκα θαη Έιιελαο, αθνχ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αληηθάζεηο, ζα πνπιήζεη ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε, έρνληαο σο 

πξσηαξρηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο, γηα έμνδν απφ ηελ θηψρεηα, απφ 

έλα αβέβαην κέιινλ. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ κέζσλ ζπληήξεζεο δελ εθηείλεηαη κφλν ζηηο «βαζηθέο» αλάγθεο, αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη ηα έμνδα εθπαίδεπζεο, ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Σν 

επηκέξνπο απηφ ζηνηρείν παξαηεξεί ήδε απφ ην 19
ν
 αηψλα ν Μαξμ, αλαθέξνληαο, κεηαμχ 

άιισλ, ηα εμήο φζνλ αθνξά ηα κέζα ζπληήξεζεο: «Δίλαη ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

δηαηεξείηαη ν εξγάηεο ζαλ εξγάηεο θαη γηα λα θαηαξηηζηεί ζαλ εξγάηεο […] Γη‟ απηφ, φζν 

ιηγφηεξν ρξφλν κφξθσζεο απαηηεί κηα εξγαζία, ηφζν ιηγφηεξα είλαη ηα έμνδα ηεο παξαγσγήο 

ηνπ εξγάηε, ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε ηηκή ηεο εξγαζίαο ηνπ, ν κηζζφο ηεο εξγαζίαο ηνπ» 

(1990:86). Βιέπνπκε, φηη ήδε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα, ν Γεξκαλφο πνιηηηθφο επηζηήκνλαο ζέηεη 

ζην επίθεληξν ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο εξγαηηθήο ηηκήο ηελ κφξθσζε θαη ηελ θαηάξηηζε, πνπ 

εμαζθαιίδνπλ εξγαζία κε πςειφηεξν κηζζφ, σο ζπλέπεηα ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε χπαξμε αλεπηπγκέλεο θαη εηδηθήο 

εξγαηηθήο δχλακεο ρξεηάδεηαη θαζνξηζκέλε εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε, ε νπνία ζα πξνζηεζεί 

ζηα έμνδα παξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Σα έμνδα απηά πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ 

κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε εηδίθεπζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (Σν Κεθάιαην, 2002:184). 

Ζ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη ή φρη νη κνπζνπικάλνη πξφζθπγεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

παξαγσγή ππεξαμίαο θαη ζπγθαζνξίδεη ηελ έληαμε ππφ «ληεηεξκηληζηηθνχο» φξνπο. Σν 

γεξκαληθφ θξάηνο επηηειψληαο ηνλ «νξγαλσηηθφ» ηνπ ξφιν, απηφλ ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο (Πνπιαληδάο, 2008:182), κεξηκλά γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ππεξαμίαο κέζσ 

δπν ηξφπσλ: είηε ηεο κε αλαγλψξηζεο ησλ ηίηισλ εθπαίδεπζεο είηε κέζσ ηεο εμψζεζεο ησλ 

πξνζθχγσλ πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο. Πξάγκαηη, νη «πξφζθπγεο»  κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο, αθνχ, εμαηηίαο ηεο ρακειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ζην Ηζιάκ, είηε 

δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην ζρνιείν θαη απνθηήζεη θάπνην πηπρίν, είηε εθείλα δελ ηπγράλνπλ 

νκφηηκεο αλαγλψξηζεο ζε έλα ζχγρξνλν αζηηθφ θξάηνο, φπσο ε Γεξκαλία. Σελ ρακειή  

πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ζην Ηζιάκ επηβεβαηψλεη εθ ησλ έζσ ν θαζεγεηήο ππξεληθήο θπζηθήο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κνπαίλη-Η- Αδάκ ζην Ηζιακακπάλη, Πεξβέδ Υνχληκπρνη, γξάθνληαο: «Σα 

δεκφζηα θαη κε κεξηθέο εμαηξέζεηο ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ηνπ Παθηζηάλ είλαη πλεπκαηηθά 

εξείπηα θαη ηα δηπιψκαηα ηνπο δελ αμίδνπλ πνιιά πξάγκαηα. χκθσλα κε ην Παθηζηαληθφ 

πκβνχιην γηα ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία, νη Παθηζηαλνί θαηάθεξαλ λα 

θαηνρπξψζνπλ κφιηο 8 δηεζλείο επξεζηηερλίεο κέζα ζε 57 ρξφληα.» (Barnavi, 2006). 
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Σν ζχγρξνλν αζηηθφ θξάηνο αληαπνθξηλφκελν ζηνλ νξγαληθφ ηνπ ξφιν πξνσζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή σζψληαο ηνπο πξφζθπγεο ζηελ ηαρχξξπζκε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο 

θαη ζηελ είζνδν ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηελ βαζηθή θαηάξηηζε (Ausbildung) θαη 

εξγαζία (Arbeit) [Die Bundesregierung, 2016]. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο έληαμεο, 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηφρν 

θαη «θξαγκφ» πξνο ελζσκάησζε. ηνλ δεκφζην δηάινγν δίπια απφ ηνλ φξν έληαμε 

(Integration) ηνπνζεηνχληαη νη ιέμεηο «εξγαζία» θαη «εθκάζεζε γιψζζαο». Ο πξφεδξνο ηνπ 

ζπλδέζκνπ εξγνδνηψλ Γεξκαλίαο Ίλγθν Κξάκεξ, ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ δηδαζθαιία ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο, έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ νη πξφζθπγεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηνλίδνληαο 

παξάιιεια ηελ ζέζε ππέξ παξνρήο άδεηαο παξακνλήο, ζε φζνπο βξίζθνληαη ζε πξαθηηθή 

εθπαίδεπζε (Ausbildung) [SZ,2015). Ο Palmer ζεσξεί, επίζεο, ζην ίδην κήθνο θχκαηνο ηελ 

γιψζζα θαη ηελ εξγαζία, σο πξσηαξρηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο 

(2017:238). Ζ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ θηλείηαη ζε «ξπζκνχο» νηθνλνκίαο, ελζσκάησζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη εθκάζεζεο ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ γεξκαληθψλ. Σν γεξκαληθφ θξάηνο 

αλαιακβάλεη λα ζπληνλίζεη ηελ πνιηηηθή απηή ηεο έληαμεο σο θνξέαο πινπνίεζεο ησλ 

κέηξσλ απηψλ.Έηζη, ε «βίαηε» ψζεζε πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη, κεηαμχ 

άιισλ, κέζα απφ ηελ απφξξηςε ησλ αηηήζεσλ αζχινπ, ε νπνία επηηαρχλεη ηελ έληαμε ησλ 

πξνζθχγσλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ 

γεξκαληθνχ θξάηνπο (§ 60aAbsatz 2 Satz 4), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 31.07.2016, ππάξρεη 

ην δηθαίσκα γηα παξακνλή ησλ «πξνζθχγσλ», ησλ νπνίσλ ην άζπιν έρεη απνξξηθζεί, κέζα 

απφ ηελ ρνξήγεζε κηαο «αλνρήο θαηάξηηζεο» (Ausbildungsduldung), φπσο ζα ιέγακε ζηα 

ειιεληθά (dejure.org,2017). 

Ση ζεκαίλεη φκσο ζηελ πξάμε ε λέα απηή ξχζκηζε; Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα 

δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ ρψξα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλαο πξφζθπγαο, ηνπ νπνίνπ ην άζπιν 

έρεη απνξξηθζεί, μεθηλάεη ή βξίζθεηαη ήδε ζηελ θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

(Ausbildung). Σν δηθαίσκα απηφ είλαη γηα 3+2 ρξφληα, φζν δειαδή δηαξθεί ζπλήζσο ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (3 ρξφληα) ζπλ ηα πξψηα δχν ρξφληα θαλνληθήο εξγαζίαο (Pro Asyl, 

2016). Απφ εθεί θαη έπεηηα, ζα επαλεμεηάδεηαη πάιη ην δηθαίσκα αλαλέσζεο ηεο άδεηαο 

εξγαζίαο (φ.π.). Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα κηα ξχζκηζε, ε νπνία σζεί ηνπο πξφζθπγεο 

ζπληνκφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ππφ ηνλ θφβν ηεο απέιαζεο, θαιχπηνληαο ηελ θαηψηεξε 

βαζκίδα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. πλέπεηα απηψλ: νη πξφζθπγεο απαζρνινχληαη ζπρλά ζε 

εξγαζίεο θαηψηεξεο ηεο θαηάξηηζεο ηνπο θαη ρακειφηεξα ακεηβφκελεο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ 

(Thrähnhardt, Die Arbeitsintegration von Flüchtlingen in Deutschland, 2015:37). Σν γεγνλφο 

απηφ επηβεβαηψλεη θαη ν πξφεδξνο ηνπ “Arbeitsagentur”, παξφκνην ηνπ ΟΑΔΓ, ν νπνίνο 



127 
  

ππεξαζπίδεηαη ηνλ άληζν απηφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζεσξψληαο σο ζπλεζηζκέλν 

θαηλφκελν, ηελ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε εξγαζίεο θαηψηεξεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο 

(FAZ, 2015b). 

πλνιηθά, ινηπφλ, ην γεξκαληθφ θξάηνο κε ηνλ θαζνξηζκφ κηαο πνιηηηθήο έληαμεο, ε νπνία 

θηλείηαη ζε έλα «ληεηεξκηληζηηθφ» πιαίζην, φπνπ ε εξγαζηαθή ελζσκάησζε απνηειεί 

πξσηαξρηθφ κέιεκα, ζπλεηζθέξεη ζηελ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε θξίζε. Παξάιιεια, «ελδπλακψλεη» ην θεθάιαην ζηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζρέζε 

κε ηελ εξγαηηθή ηάμε κεηαβάιινληαο ηηο ζρέζεηο πξνζθνξάο-δήηεζεο. Βάζεη ηεο καξμηζηηθήο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ε ζρέζε δήηεζεο-πξνζθνξάο θαζνξίδεη ηελ ηηκή ελφο εκπνξεχκαηνο, 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, κέζα απφ έλαλ ηξηκεξή ζπλαγσληζκφ: 

κεηαμχ πσιεηψλ, κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη αλάκεζα ζε πσιεηή θαη αγνξαζηή.  ηνλ ξφιν ηνπ 

πσιεηή είλαη ε εξγαηηθή ηάμε πνπ πνπιάεη ηελ εξγαηηθή ηεο δχλακε, ελψ ζηνλ ξφιν ηνπ 

αγνξαζηή είλαη ε θαπηηαιηζηηθή ηάμε. Ο ζπλαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πσιεηψλ θαηεβάδεη ηελ 

ηηκή, αληίζεηα κε ηνλ ζπλαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ πνπ αλεβάδεη ηελ ηηκή. Χζηφζν, 

ηελ πηψζε ή άλνδν ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαζνξίδεη ζε ηειηθφ ζηάδην ν 

ζπλαγσληζκφο κεηαμχ πσιεηψλ θαη αγνξαζηψλ. πνηα νκάδα είλαη πην ελσκέλε, κε 

ιηγφηεξεο δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο, ζα πεηχρεη ην επηζπκεηφ γηα απηή 

απνηέιεζκα (Μαξμ-Έλγθειο, 1990: 81-82) 

Αλ αλαηξέμνπκε ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ηεο Γεξκαλίαο, ζα 

δνχκε φηη απηφ είλαη ζηαζεξά ζε αλνδηθή ηξνρηά ηα ηειεπηαία ρξφληα.  Δλδεηθηηθά, ζα 

αλαθέξνπκε φηη, ελψ ην 2010 ην εζληθφ εηζφδεκα αλέξρνληαλ ζηα 1923,2 επξψ, ην 2016 

έθηαζε ζηα 2.338 επξψ. Θεσξψληαο, σζηφζν, πσο ην κέζν εζληθφ εηζφδεκα δελ 

αληηπξνζσπεχεη, απνθιεηζηηθά, ηελ ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, αθνχ αλαθέξεηαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, ζα ζηαζνχκε ζηελ κέζν εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ.  Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, θαη εδψ 

κηα ζπλερή άλνδν ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ ην 1991 θαη έπεηηα, ην 

νπνίν αλήιζε ζηα 1771 επξψ γηα ην 2016. Δηδηθφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2016 

θαηαγξάθεθε κηα άλνδν ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ηάμεσο ησλ 340 πεξίπνπ επξψ (1400,5 

Δπξψ γηα ην 2009)  [Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2017]. 

ια απηά ηα ρξφληα, ε ζρέζε πξνζθνξάο-δήηεζεο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί, έζησ θαη ηζρλά, 

πξνο φθεινο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, φπσο καο δείρλεη θαη ε κέζε ηηκή ηνπ κηζζνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ο θαπηηαιηζκφο, σζηφζν, απνηειεί έλα ζχζηεκα δνκεκέλν ζηηο παξαγσγηθέο 

ζρέζεηο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ. Ζ αέλαε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ 

νξίδεη θάζε ηνπ πξάμε. Αλαδεηά ζπλερψο λένπο ηξφπνπο γηα αχμεζε ησλ θεξδψλ, λέα κέζα 

γηα, φζν ην δπλαηφλ, κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη παξαγσγήο 
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ππεξαμίαο. Έηζη, θαη ε ελζσκάησζε θαη έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε απνηειεί 

έλα «δπλαηφ», θαηλνκεληθά, φπιν ζηελ κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ πξνζθνξάο-δήηεζεο. 

Μηα κεηαηφπηζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ εκβάζπλζε ησλ αληηζέζεσλ θαη 

δηαθνξνπνηήζεσλ κέζα ζηνλ ππξήλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κέζα απφ δχν νδνχο: απνπζία 

«εξγαηηθήο» ζπλείδεζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη θαιιηέξγεηα μελνθνβίαο κέζα ζηελ εξγαηηθή 

γεξκαληθή ηάμε. Δπηιέρζεθε ν πξνζδηνξηζκφο «εξγαηηθή» απφ ηνλ φξν «ηαμηθή», αθνχ ν 

δεχηεξνο είλαη ελ νιίγνηο «ληεηεξκηληζηηθφο» θαη θαηεπζχλεη πξνο κηα κνλνδηάζηαηε 

ζεψξεζε. Χο απνπζία «εξγαηηθήο» ζπλείδεζεο ζεσξνχκε ηελ απνπζία γλψζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ ηζηνξηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη αγψλσλ ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο. Μηα άγλνηα, εθ κέξνπο ησλ κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ, πνπ εμεγείηαη 

εμαηηίαο ηεο θεληξηθήο ζέζεο ηνπ Ηζιάκ σο θπξίαξρεο δνγκαηηθήο αληίιεςεο, ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Γελ αλαθεξφκαζηε ζηελ 

ζξεζθεία σο εθδήισζε πξνζσπηθήο πίζηεο, αιιά σο «θνζκναληίιεςεο» κε ζπγθεθξηκέλε 

ηδενινγία, ηελ νπνία ν Γθξάκζη απνθαιεί ζεσξεηηθή πξνυπφζεζε, θαη ε νπνία παξάγεη 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο φινπ ηνπ 

θνηλσληθνχ κπινθ, ζην νπνίν  έρεη εγθαζηδξπζεί θαη ζηαζεξνπνηεζεί (1973a:26). 

Απηή ε έληνλε πξνζθφιιεζε ζηελ ζξεζθεία σο «θνζκναληίιεςε» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ειιηπή παηδεία πνπ δηαθξίλεη ηελ ηζιακηθή θνηλσλία, έρεη σο απνηέιεζκα ε αιιαγή 

ζπγθεθξηκέλσλ αληηιήςεσλ λα απνηειεί έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν εγρείξεκα. Έηζη, θαη ε 

εκπφηηζε ησλ κνπζνπικάλσλ «πξνζθχγσλ» κε αλάινγε εξγαηηθή γλψζε θαη ζπλείδεζε 

θαληάδεη αθαηφξζσηε, θαζψο ε ζξεζθεία έρεη ππνθαηαζηήζεη «απζαίξεηα», δίρσο ινγηθή 

ζπλνρή θαη ελφηεηα, ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηνπο (Γθξάκζπ, 1973a:23). Γηα 

λα θαηαλνήζνπκε ηελ κεγάιε απηή δχλακε ηεο «ζξεζθείαο» ζηελ ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ 

κνπζνπικάλσλ, κπνξνχκε λα θέξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ «Αξαβηθή Άλνημε», ε νπνία αλ θαη 

είρε «ελ δπλάκεη» ηαμηθφ πεξηερφκελν, εληνχηνηο ηελ «θαπειεχηεθαλ» ηα ηζιακηθά θηλήκαηα, 

κε ζεκαληηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ Αίγππην, φπνπ ε εμέγεξζε αλέδεημε ην γλσζηφ ηζιακηθφ 

θίλεκα ηεο Μνπζνπικαληθήο Αδειθφηεηαο (Μαθξήο Γ, 2012: 114-122). 

Απνζρηζηηθέο ηάζεηο αλαπηχζζνληαη, σζηφζν, θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεξκαληθήο 

«θνηλσλίαο», φπνπ θαιιηεξγείηαη έλα θιίκα μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ έλαληη ησλ 

κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ, ην νπνίν δεκηνπξγεί νμεία πφισζε ηφζν ζηελ θνηλσλία 

ζπλνιηθά φζν θαη ζηελ ελφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Ο θαπηηαιηζκφο δελ αξθείηαη απιά ζε 

νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο, αιιά επεθηείλεηαη έκκεζα θαη ζηελ θνηλσλία, ζηνρεχνληαο ζηελ 

δηαίξεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ηεο ηαμηθήο ζπζπείξσζεο ηεο, ψζηε λα δηαηεξεζεί σο 

ζχζηεκα (Μπαιηκπάξ & Βάιιεξζηαηλ, 1991:164) Απνηέιεζκα απηνχ, ε δηαίξεζε ηεο 



129 
  

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, αθνχ κεγάιν κέξνο ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο βιέπεη ζηα κάηηα ησλ 

πξνζθχγσλ έλαλ «αληαγσληζηή», έλαλ θαληαζηαθφ «ερζξφ», απφ ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

«πξνζηαηεπζεί». 
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3.4. Έληαμε θαη πξόζθπγεο: Η Δπξώπε ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο μελνθνβίαο  

Απφ ην 2015, φηαλ θαη μεθίλεζε ε πξνζθπγηθή θξίζε, παξαηεξείηαη ζηελ Δπξψπε  άλνδνο 

ηεο άθξαο δεμηάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, ε άλνδνο απηή απνηειεί απιά ζπλέπεηα ηεο 

θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο νπνίαο θαίλνληαη απφ 

ηελ ζηξνθή ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ πξνο ηα εζληθηζηηθά, αθξνδεμηά 

θφκκαηα. Μέζα ζην γεληθφηεξν θιίκα αζηάζεηαο, νη πξφζθπγεο ηέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αηδέληαο, κε ηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ λα εθδειψλνληαη 

νινέλα θαη πην έληνλα. Ση είλαη, φκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ξαηζηζκφο θαη πσο 

εθδειψλεηαη; Απνηειεί, φλησο, δεκηνχξγεκα ηεο «Γχζεο» ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ 

παγθφζκηα θπξηαξρία; 

Οξίδνληαο ηνλ ξαηζηζκφ κε πιεξφηεηα, ν Μπαιηκπάξ ηνλ πεξηγξάθεη σο έλα αιεζηλφ 

«νιηθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν», ην νπνίν «εγγξάθεηαη ζε πξαθηηθέο (κνξθέο βίαο, 

πεξηθξφλεζε, αδηαιιαμία θ.α.), ζε ιφγνπο θαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ κηα 

δηαλνεηηθή επεμεξγαζία ηεο θαληαζίσζεο ηεο πξνθχιαμεο ή δηάθξηζεο, θαη δνκείηαη πάλσ 

ζηα ζηίγκαηα ηεο εηεξφηεηαο» (Μπαιηκπάξ & Βάιιεξζηαηλ, 1991:30). Χο θνηλσληθφ, ινηπφλ, 

θαηλφκελν κπνξεί εχθνια λα ππνηεζεί φηη ε δηάξθεηα «δσήο» ηνπ είλαη ζρεηηθά κεγάιε θαη 

ζπλαξηψκελε κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ θνηλσληψλ. Απφςεηο πνπ ζεσξνχλ ηνλ ξαηζηζκφ 

εθεχξεζε ηεο Γχζεο ζεσξνχληαη, θαηά ηνλ Καζηνξηάδε, σο κηα «ειηζηφηεηα επξείαο 

ρξήζεσο» (1992:30). Πξάγκαηη, αλ θαη νη απαξρέο ηεο πξνζπάζεηαο επηζηεκνληθήο 

ηεθκεξίσζεο θαη αλάδπζεο ηνπ ξαηζηζκνχ σο ηδενινγίαο ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ 16
νπ

-18
νπ

 

αηψλα (Simon, 2002:276-282), εληνχηνηο απηφο απνηειεί κηα δηαξθή, ηζηνξηθή εμέιημε ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θνηλσληψλ. 

Σελ ζέζε απηή εληζρχεη ν Καζηνξηάδεο, ν νπνίνο παξαζέηεη ηζηνξηθά δείγκαηα ξαηζηζκνχ, 

ηα νπνία εθδειψζεθαλ ζηηο κεγάιεο κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο, θαηά ηελ θάζε ηεο επέθηαζεο 

ηνπο (1992:30-31). Έηζη, φπσο πνιχ εχζηνρα, παξαηεξεί θαη ν Έιιελαο ζεσξεηηθφο, ν 

ξαηζηζκφο απνηειεί κηα ηεξαηψδε εηδνπνηία ελφο ζρεδφλ θαζνιηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Οξίδεηαη κέζα απφ ηνλ απνθιεηζκνχ ηνπ «άιινπ», σο απνηέιεζκα 

ηεο αληθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ λα ζπγθξνηήζνπλ ην «είλαη» ηνπο ρσξίο ηνλ απνθιεηζκφ θαη 

ηελ ππνηίκεζε ηνπ άιινπ (φ.π.:32). Χζηφζν, ν Έιιελαο θηιφζνθνο δελ αξθείηαη απιά ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ «άιινπ» σο πξαθηηθή ξαηζηζκνχ, αιιά αληίζεηα 

εκβαζχλεη θαη πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηελ πξαθηηθή απηή ζηελ βάζε ηεο χπαξμεο ησλ 

θνηλσληψλ. Μηα ελδερφκελε «κε ζπγθξηζηκφηεηα» ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, πάλσ ζην 

δφγκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ρσξίο ηελ αμηνινγηθή δηάθξηζε, ζα απνηεινχζε κηα ηζηνξηθή 

δεκηνπξγία αληίζεηε πξνο ηηο «απζφξκεηεο» ηάζεηο ηεο θνηλσλίαο. Θα ζήκαηλε, δειαδή, φηη 
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ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο, ζπρλά αληηθξνπφκελα, απνηεινχλ κε ζπγθξίζηκεο 

πνηφηεηεο. Τπφζεζε πνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά, εηδηθφηεξα φηαλ 

ηίζεηαη ζην πξνζθήλην ε ςεπδαίζζεζε ηεο «ζχγθξνπζεο» ησλ πνιηηηζκψλ. Οη «άιινη» 

ζεσξήζεθαλ πάληα θαηψηεξνη, θαζψο ε «θπζηθή» θιίζε ησλ αλζξψπσλ ππαγνξεχεη θαη 

εληζρχεη ηελ «αιήζεηα» ησλ δηθψλ ηνπο θνηλσληθψλ ζεζκψλ (φ.π.). 

ην πιαίζην απηφ δνκείηαη θαη ν ξαηζηζκφο ππφ ηελ ησξηλή ηνπ κνξθή, κε ηελ νπνία 

αλαπηχζζεηαη θαη εθδειψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζχγρξνλσλ, επξσπατθψλ θνηλσληψλ. Ο 

«βηνινγηθφο» ξαηζηζκφο ηεο απνηθηνθξαηηθήο πεξηφδνπ θαη ησλ Ναδί έρεη εθιείςεη, θαζψο 

εθείλνο, σο νιηθφ θαηλφκελν έρεη κεηαθπιήζεη απφ ηελ δηθαηνιφγεζε ηεο θπιεηηθήο 

αλσηεξφηεηαο ζε εθείλε ηεο δηαθχιαμεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ. Ο ξαηζηζκφο ηεο 

«απνηθηνθξαηίαο» αληηθαηαζηάζεθε απφ εθείλνλ ηεο επνρήο ηεο «απφ-απνηθηνπνίεζεο», κέζσ 

ηεο αληηζηξνθήο ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ κεηαμχ απνηθηψλ-κεηξνπφιεσλ. Σν θπξίαξρν 

ζέκα, ινηπφλ, ηνπ ζχγρξνλνπ ξαηζηζκνχ δελ είλαη πιένλ ε βηνινγηθή θιεξνλνκηθφηεηα, αιιά 

νη κε αλαγψγηκεο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο. Ηδενινγηθά επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ην 

πνιπζχλζεην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη κεηαθξάδεηαη ζε  «ξαηζηζκφ ρσξίο θπιέο». 

(Μπαιηκπάξ & Βάιιεξζηαηλ, 1991:35). Σν είδνο απηνχ ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη επξχηαηα 

γλσζηφ σο «δηαθνξηζηηθφο ξαηζηζκφο» (differential racism), φξν πνπ νθείινπκε ζηνλ 

Σαγθηέθ (φ.π.:37). 

Μειεηψληαο ηνλ «δηαθνξηζηηθφ ξαηζηζκφ», ν Σαγθηέθ δηαθξίλεη δπν πεξηφδνπο ζηελ 

ηζηνξία ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο, φπνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη ην θαηλφκελν ζε έλα 

ηδενινγηθφ πιαίζην: ηελ εμάπισζε ηεο δηαθνξηζηηθήο ηδενινγίαο ζηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαη ζηελ δεκηνπξγία θαη εμάπισζε ηεο ηδενινγίαο «ησλ ηαπηνηήησλ», 

ζην πνιηηηθφ πεδίν απφ ην 1983 θαη έπεηηα. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν, ε εμάπισζε ηεο 

δηαθνξηζηηθήο ηδενινγίαο νθείιεηαη ζηελ πηνζέηεζε ελφο δφγκαηνο αληζφηεηαο εθ κέξνπο ηεο 

Νέαο Γεμηάο (New Right), ε νπνία ζηελ επηζηεκνληθή δηακάρε πεξί «θιεξνλνκηθφηεηαο» ή 

«πεξηβάιινληνο» ηάρζεθε ζην πιεπξφ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο πξψηεο ζέζεσο.  Αλ θαη ε ζέζε 

απηή αλαδείθλπε ζε έλα πξψην επίπεδν έλαλ δηαθαηλφκελν «αληζσηηθφ ξαηζηζκφ», βαζηζκέλν 

ζε βηνινγηθέο δηαθνξέο, εληνχηνηο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Σαγθηέθ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αλαδπφηαλ ν «δηαθνξηζηηθφο ξαηζηζκφο» ζηεξηδφκελνο ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Αιιά, θαη 

ε δεχηεξε πεξίνδνο εμάπισζεο ηνπ δηαθνξηζηηθνχ ξαηζηζκνχ ζεκαηνδνηείηαη απφ κηα 

θεθαιπκκέλε αλάδπζε ηεο «θπιεηηθήο δηάθξηζεο» ζηνπο θφιπνπο ηνπ εζληθηζηηθνχ 

ξαηζηζκνχ, κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζεκαηηθήο «ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αλζξψπσλ ζηελ 

ηαπηφηεηα», ζηνλ ιατθηζηηθφ δεκφζην δηάινγν (Taguieff, The Force of Prejudice: On Racism 

and Its Doubles, 2001:5). 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαθνξηζηηθνχ ξαηζηζκνχ κέζα απφ ην εμεπγεληζκέλν πξνζσπείν ηεο 

δηθαηνιφγεζεο ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, επλνήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ ηξηψλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ ζηνλ δεκφζην δηάινγν. Ζ ιέμε θπιή 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο ιέμεηο έζλνο, θνπιηνχξα. Ζ ιέμε αληζφηεηα απφ εθείλε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Σέινο, ε εηεξνθνβία έδσζε ηελ ζέζε ηεο ζηελ εηεξνθηιία. Ο 

δηαθνξηζηηθφο ξαηζηζκφο πέηπρε λα ελζσκαηψζεη ζηελ ξεηνξηθή ηνπ, ζηνηρεία ηεο 

αληηξαηζηζηηθήο ηδενινγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εμχκλεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, κέζα 

απφ έλαλ «εηεξφθηιν» ξαηζηζκφ, θαζηζηψληαο ηνλ έηζη δπζδηάθξηην θαη δπζλφεην. Χο εθ 

ηνχηνπ δηακνξθψζεθαλ δπν δηαθνξεηηθά είδε ξαηζηζκνχ, ηα νπνία ηαιαληεχνληαη κεηαμχ 

ησλ δπν αληηζεηηθψλ κα αιιεινδηαπιεθφκελσλ ελλνηψλ ηεο εηεξνθηιίαο θαη ηεο εηεξνθνβίαο 

(Taguieff, 2001:6-7). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν εηεξφθνβνο ξαηζηζκφο ζπλεπάγεηαη ηελ 

απφιπηε απφξξηςε θάζε έλλνηαο δηαθνξεηηθφηεηαο, ελέρνληαο κέζα ηνπ κηα ηδενινγία 

νκνγελνπνίεζεο. Ζ ζεσξία ηνπ αληηκεησπίδεη ηελ ζρέζε δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ ελφο 

θαη ηνπ «άιινπ» σο πξνβιεκαηηθή θαη επηδηψθεη ηελ εμαθάληζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Με πνηνλ ηξφπν; Μέζσ ηεο 

«εμαλαγθαζηηθήο» ελζσκάησζεο ησλ «άιισλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο ςπρηθήο 

ή θαη ζσκαηηθήο πνιιέο θνξέο βίαο (φ.π.: 20).  

Δκπνηηζκέλνο απφ ην αίζζεκα ηεο εηεξνθνβίαο, έρεη ηζρπξέο ξίδεο ζηελ γαιιηθή 

ηδενινγία, ε νπνία αληηκεηψπηδε ηελ πξαθηηθή αθνκνίσζε ησλ θπξηαξρνχκελσλ πιεζπζκψλ, 

σο νηθνπκεληθή παηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηελ παηδεία ηεο «ρψξαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ» (Μπαιηκπάξ & Βάιιεξζηαηλ, 1991:41). Ο νηθνπκεληθφο απηφο 

ξαηζηζκφο, νλνκαδφκελνο θαη «ηκπεξηαιηζηηθφο», έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε κηα 

αληηξαηζηζηηθή ηδενινγία, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Taguieff, 

2001:21). Σν δηάδεπγκα απηφ κεηαμχ νηθνπκεληζκνχ θαη ηδηαηηεξνθξαηίαο, πνπ αλαπηχρζεθε 

σο νιηθφ θαηλφκελν ησλ θνηλσληψλ ζην πξψην θεθάιαην, επεθηείλεηαη φπσο βιέπνπκε, ζε 

επηκέξνπο πξνβιεκαηηθέο εζσηεξηθά ησλ θνηλσληψλ. πσο καο παξαζέηεη θαη ν Σαγθηέθ, ν 

«ηκπεξηαιηζηηθφο» ή «απνηθηνθξαηηθφο» ξαηζηζκφο βαζίδεηαη ζην δφγκα ηεο αθνκνίσζεο 

(φ.π.:21), δεκηνπξγψληαο έηζη κηα επέιηθηε κνξθή απνθιεηζκνχ - εγθιεηζκνχ, ε νπνία ηείλεη 

λα ηεξαξρεί θαη λα αθνκνηψλεη ηηο νκάδεο, κε βάζε ηε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε δεθηηθφηεηα, 

ή αληίζηαζε ηνπο ζηελ αθνκνίσζε (Μπαιηκπάξ & Βάιεξζηαηλ,1991:41). Ο θαπηηαιηζκφο 

απνηειεί έλα θαιφ παξάδεηγκα νηθνπκεληθνχ ξαηζηζκνχ ηείλνληαο λα αθνκνηψζεη ηνπο 

αλζξψπνπο θάησ απφ ηελ θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα θαη ηελ παγίσζε νηθνπκεληθψλ αμηψλ. 

Βέβαηα, απηή ε κνξθή ξαηζηζκνχ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην δφγκα ηεο αθνκνίσζεο-

ελζσκάησζεο θαη ηεο νηθνπκεληθήο θπξηαξρίαο εκθαλίδεη ηάζεηο ππνρψξεζεο, σο ζπλέπεηα 
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ηεο λεσηεξηθήο θξίζεο, δίλνληαο ηα πξσηεία πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ ζηνλ «δηαθνξηζηηθφ 

ξαηζηζκφ», ν νπνίνο, αλ θαη εηεξφθηινο, βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην δφγκα ηεο απνκφλσζεο 

θαη ηεο κημνθνβίαο (mixopfhobic) [Taguieff, 2001:21]. Ο ηειεπηαίνο αζθεί θξηηηθή ζηνλ 

«αθεξεκέλν αληηξαηζηζκφ», κε άιια ιφγηα ηνλ νηθνπκεληθφ αληηξαηζηζκφ, πξναζπίδνληαο 

ηνλ ζεβαζκφ ηνλ «νξίσλ αλνρήο» θαη ηεο  δηαηήξεζεο ησλ «πνιηηηζηηθψλ απνζηάζεσλ», ππέξ 

κηαο θνηλσλίαο κε δηαθξηηέο ζπιινγηθφηεηεο (Μπαιηκπάξ & Βάιεξζηαηλ, 1991:38). 

Πξάγκαηη, έλαο «αθεξεκέλνο αληηξαηζηζκφο» ρσξίο δηαθξηηά φξηα αλάπηπμεο, είλαη ην ίδην 

επηθίλδπλνο φζν ν νηθνπκεληθφο ξαηζηζκφο, θαζψο παξνπζηάδεη «δνγκαηηθέο» ηάζεηο, φπνπ 

θάζε ζθέςε, πξάμε, γεγνλφο βαζίδεηαη ζε κηα κεδεληζηηθή ινγηθή, ηεο απφξξηςεο θάζε αμίαο. 

Ζ ξεηνξηθή απηή ηεο απνκφλσζεο θαη κημνθνβίαο, δφγκαηα ηνπ δηαθνξηζηηθνχ ξαηζηζκνχ, 

πηνζεηείηαη ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηεο πξνζθπγηθήο θξίζε απφ έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπληεξεηηθψλ θαη αθξνδεμηψλ 

θνκκάησλ. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα ηεο λέαο απζηξηαθήο 

θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ, ε νπνία σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ «νξίσλ αλνρήο» θαη 

«πνιηηηζηηθψλ απνζηάζεσλ», πξνσζεί κηα ζεηξά κέηξσλ, πνπ νδεγεί ζηελ απνκφλσζε θαη 

«γθεηνπνίεζε» ησλ πξνζθχγσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δηακνλή ζε καδηθνχο θαηαπιηζκνχο 

θαη ε ζέζπηζε σξαξίνπ απαγφξεπζεο βξαδηλήο εμφδνπ (cnn.gr, 2018). Αθφκε θαη ε Γεξκαλία, 

κηα πνιππνιηηηζκηθή ρψξα, ε νπνία είρε λα δεη απφ ηελ επνρή ηνπ  Υίηιεξ αθξνδεμηφ θφκκα 

ζην θνηλνβνχιην (Bundestag) θζείξεηαη πιένλ απφ ηνλ λενξαηζηζκφ. Ζ AFD, ην αθξνδεμηφ 

θφκκα ηεο Γεξκαλίαο, εηζήιζε κε 14% ζην θνηλνβνχιην, απνζπψληαο ηελ ςήθν απφ έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο γεξκαληθήο θνηλσλίαο. Σν επίζεκν πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηνπ 

θφκκαηνο απηνχ, ζηεξίρζεθε ηδηαίηεξα ζε κηα αληί-πξνζθπγηθή  αηδέληα, φπνπ κεηαμχ ησλ 

άιισλ, πξνσζείηαη ε ζπλνιηθή απφξξηςε ηνπ Ηζιάκ σο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, αιιά θαη ε 

εγθαζίδξπζε ηεο γεξκαληθήο σο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο εηο βάξνο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ 

κνληέισλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ( Programm der Alternative für Deutschland. 

Kurzfassung, 2016:10).  

Σελ ίδηα ζηηγκή ζηνλ επξσπατθφ Νφην, νπνχ ηζηνξηθά ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ Βνξξά, ηα 

αξηζηεξά θφκκαηα είραλ ζεκαληηθή απήρεζε ζηελ θνηλσλία, ε  Υξπζή Απγή πξνηάζζεη 

ξαηζηζηηθέο πνιηηηθέο ζέζεηο, ραξαθηεξίδνληαο ηνπο πξφζθπγεο σο παξάλνκνπο 

ιαζξνκεηαλάζηεο, νη νπνίνη απεηινχλ ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα (Υξπζή 

Απγή, 2017), ελψ ε ηηαιηθή Λέγθα ηνπ Βνξξά (δεκνζθνπηθά ζην 14%), ηάζζεηαη θαηά ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, πξναζπηδφκελε θαη εθείλε ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο θαη ηηο 

αμίεο ηεο ζεζκηζκέλεο θνπιηνχξαο. Μάιηζηα ζε νκηιία ηνπ ζην Koblenz, ν Μαηέν αβίλη, 

δίλεη έλα ζηίγκα ηεο λενξαηζηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θφκκαηνο ηνπ, ιέγνληαο: «Ζ 
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κεηαλάζηεπζε απνηειεί επίζεο έλα φξγαλν, κε ζθνπφ λα δηαιχζεη ηηο αμίεο νη νπνίεο 

αλαπηχρζεθαλ καδί κε ηελ εμέιημε ηεο επείξνπ απηήο»  (βιέπε youtoube Savini 3:00-5:50). 

Ζ πξνβνιή ησλ ηεζζάξσλ απηψλ παξαδεηγκάησλ, αλαδεηθλχεη ηελ επξεία ρξήζε, ζηελ 

πνιηηηθή ζηξαηεγηθή, ηνπ δηαθνξηζηηθνχ ξαηζηζκνχ, εθ κέξνπο ησλ δεμηψλ θνκκάησλ, δείγκα 

ηεο απήρεζεο πνπ έρνπλ απηέο νη ζεσξίεο ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

ιατθηζηηθή πνιηηηθή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ, πνπ πξνσζείηαη απφ ηα 

θφκκαηα ηεο δεμηάο απνηειεί ην επηζηέγαζκα κηαο κημνθνβίαο (mixophobie), πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θξάδνληαο έηζη ηελ έληαμε ησλ 

πξνζθχγσλ κνπζνπικάλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο. Ζ πξνθχιαμε απφ ηελ επηκεημία 

πξαγκαηνπνηείηαη, φπσο αλαπηχρζεθε πξνεγνπκέλσο, κέζσ ηεο «αγθίζηξσζεο» πάλσ ζηελ 

ζεζκηζκέλε θπξίαξρε θνπιηνχξα, ε νπνία απνηειεί ηνλ ζεζκφ «λνκηκνπνίεζεο» θαη 

«επηθχξσζεο» ηεο αιήζεηαο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ζθέςεσο ησλ «εζληθψλ καδψλ». Χο εθ 

ηνχηνπ, ππαγνξεχεηαη κηα εθθξαζηηθή απαγφξεπζε θαη κνλφδξνκε θνηλσληθή πξναγσγή, ε 

νπνία, φηαλ ζπκβαίλεη, παξνπζηάδεηαη σο πξφνδνο ή παξαρψξεζε δηθαησκάησλ (Μπαιηκπάξ 

& Βάιεξζηαηλ, 1991: 42). 

Ο δηαθνξηζηηθφο ξαηζηζκφο, ινηπφλ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πλεχκα ηππηθήο 

ινγηθήο, κνλνιηζηθφηεηαο θαη ζπληεξεηηζκνχ, έρεη δηεηζδχζεη δπλακηθά ζηελ Δπξψπε θαη  

έρεη δεκηνπξγήζεη θιίκα πφισζεο ζηηο θνηλσλίεο ηεο, κε ηελ επαλαθνξά ησλ πνιηηηζηηθψλ 

δηαθξίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Οη λενξαηζηζηέο ηδενιφγνη, «ξεαιηζηέο» ηερληθνί ηεο 

θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ζπλέβαιιαλ ζηελ αλαβίσζε ηεο «ςπρνινγίαο ησλ φρισλ», κέζα απφ 

ην ζνιφ ηνπίν ηνπ δηαθνξηζηηθνχ ξαηζηζκνχ, ν νπνίνο πξνβάιιεηαη θάιιηζηα σο ν αιεζηλφο 

αληηξαηζηζκφο. Πάλσ ζηελ βάζε απηή «δηθαηνινγνχληαη» πξαθηηθέο επηζεηηθφηεηαο θαη 

ζπιινγηθήο βίαο, ηδηαίηεξα ηεο μελνθνβίαο (φ.π.:39). ίγνπξα έλα ζηνηρείν, πνπ καξηπξά ηελ 

άλνδν θαη δπλακηθή δηείζδπζε ηνπ δηαθνξηζηηθνχ ξαηζηζκνχ ζηελ Δπξψπε, είλαη ην 

θαηλφκελν ηεο μελνθνβίαο, ην νπνίν πιήηηεη θαη πνιψλεη ηηο θνηλσλίεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

εζλψλ-θξαηψλ, σο απνηέιεζκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. Ζ πξαγκαηηθή αηηία, σζηφζν, 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία πξνθαιεί απνδηνξγάλσζε θαη απειπηζία 

ζηα ιατθά ζηξψκαηα, κε απνηέιεζκα λα βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο αλάπηπμεο αηζζήκαηα 

θαη πξαθηηθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο θαη μελνθνβία (Taguieff, 

2001:233).  ε πεξηφδνπο θξίζεο ινηπφλ, ηα ιατθά ζηξψκαηα ζηξέθνληαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηελ άθξα δεμηά, ε νπνία πηνζεηεί κηα πνιηηηθή ιατθηζκνχ, αιηεχνληαο ςεθνθφξνπο. 

εκαληηθφηεξν ηζηνξηθφ παξάδεηγκα αλάινγεο θνηλσληθήο θξίζεο είλαη ε επνρή πξηλ ην Β‟ 

παγθφζκην πφιεκν, κε ηελ γλσζηή άλνδν ηνπ λαδηζκνχ θαη ησλ θαζηζηηθψλ θνκκάησλ, κηα 

επνρή πνπ απνηειεί ηζηνξηθφ πξφηππν πξνο απνθπγήλ. 



136 
  

  



137 
  

3.5. Η Δπξώπε ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ απνθιεηζκνύ  

Πξνεγνπκέλσο, αλαθέξζεθε σο παξάδεηγκα ε επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε νπνία 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ άλνδν ησλ θαζηζηηθψλ θνκκάησλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, ζαλ ζπλέπεηα 

ηεο γεληθφηεξεο θξίζεο. Μηα θξίζε, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ζήκεξα κε ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα θαη έρεηο ηηο ξίδεο ηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο δηακνξθσκέλεο θνηλσληθέο 

παζνγέλεηεο. Έλα απιφ παξάδεηγκα, πνπ ηζρπξνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξναλαθεξζείζα 

άπνςε, ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ καξμηζηηθή ηδενινγία, είλαη ε Διιάδα απφ ην 2008 θαη 

έπεηηα. Ζ θξίζε πνπ έπιεμε ηελ Διιάδα, κε ηηο ξίδεο ηεο λα βξίζθνληαη ζηελ νηθνλνκία θαη 

ηηο ζαζξέο θνηλσληθέο δνκέο, επέθεξε ζπλνιηθά έλα αξλεηηθφ θιίκα αζηάζεηαο, 

απαηζηνδνμίαο, αγαλάθηεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα έλα κέξνο απηήο 

λα ζηξαθεί ζην εζληθηζηηθφ θφκκα ηεο Υ.Α. Ζ πνιηηηθή αλέιημε ηνπ ελ ιφγσ αθξνδεμηνχ 

θφκκαηνο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, επηβεβαηψλεη ηελ ζπλδεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη εζληθηζκνχ/μελνθνβίαο. Έλα θαηλφκελν, ην νπνίν γεληθεχηεθε 

ζρεδφλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. πλεπψο, ν εζληθηζκφο ζε πξψην βαζκφ κε κηθξή ρξνληθή 

δηαθνξά απνηειεί αξλεηηθφ απνηειέζκα ηεο θξίζεο, ε νπνία έρεη δηακνξθσζεί ζπλνιηθά ζηελ 

θνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζθπγηθήο. Σν δεχγνο απηφ, εζληθηζκφο-μελνθνβία, 

πεξηέρεη δπν ζπληζηάκελεο ηεο ίδηαο αθξηβψο δηαδηθαζίαο ησλ θνηλσληψλ απηψλ: εγθιεηζκφ 

ηεο θνηλσλίαο απηήο ζηνλ εαπηφ ηεο θαη απνθιεηζκφ ηνπ «άιινπ» (Taguieff, 2001:59). 

εκαληηθή είλαη ε ζέζε ηνπ εζλνθεληξηζκνχ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, αθνχ απηφο είλαη ν 

θνξέαο πνπ αλαδεηθλχεη, θαηεγνξηνπνηεί θαη ραξαθηεξίδεη σο κε αλαγψγηκεο ηηο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο. Έλαο εζλνθεληξηζκφο πνπ απνηειεί κηα πνιηηηθή ηδενινγία θαη εθθξάδεηαη θαηά 

βάζε απφ ηελ πνιηηηθή ησλ αλάινγσλ θνκκάησλ. Ση είλαη, φκσο, ν εζληθηζκφο; Απνηειεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα «αιεζηλή» εθδήισζε αγάπεο γηα ηελ παηξίδα; Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη 

θαλείο εζληθηζηήο γηα λα αγαπάεη ηελ παηξίδα ηνπ, θαη αληίζηξνθα νη εζληθηζηέο δελ αγαπάλε 

αλαγθαζηηθά ηελ παηξίδα ηνπο. 

Ο εζληθηζκφο, φπσο αλαπηχζζεηαη ζηνλ Σαγθηέθ, πξνβαιιφκελνο ζπρλά σο νηθνπκεληθφ 

θαηλφκελν ηεο αλζξσπφηεηαο, αλαδεηθλχεη ηελ ηάζε ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ λα 

αλαδεηθλχνληαη σο «μερσξηζηέο» θαη «αλψηεξεο» ησλ ππνινίπσλ. Σάζε πνπ έρεη σο ζθνπφ 

ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ νκάδσλ απηψλ, 

κέζα απφ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ «άιισλ» (1988:59). Ζ ζέζε απηή, πνπ απνηειεί ζχλνςε ησλ 

αλαιχζεσλ ηνπ Levi-Strauss, αλαπηχζζεηαη ζηελ «ίδηα γξακκή» απφ ηνλ Καζηνξηάδε, 

εληαζζφκελε, σζηφζν, ζην πιαίζην ηνπ ξαηζηζκνχ σο νιηθνχ θαηλνκέλνπ. „Άξα, ζα 

κπνξνχζακε κέζα απφ απηφ λα ππνζέζνπκε, πξψηνλ, φηη ν εζληθηζκφο απνηειεί κηα 
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επηκέξνπο κνξθή ξαηζηζκνχ, θαη δεχηεξνλ φηη εθείλνο, κέζα απφ ηελ ηδενινγία ηνπ έζλνπο-

θξάηνπο, απνηειεί έλα κέζν «δηθαηνιφγεζεο» θαη «λνκηκνπνίεζεο» ελεξγεηψλ ξαηζηζκνχ. 

Πψο φκσο ζθηαγξαθνχληαη νη ιεπηέο απηέο ζρέζεηο κεηαμχ εζληθηζκνχ θαη ξαηζηζκνχ, πνπ 

εμεγνχλ αλάινγεο επηζεηηθέο πξαθηηθέο; Ο Levi-Strauss είλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθφο πάλσ 

ζε απηφ ην δήηεκα: «Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπγρένπλ ηνλ ξαηζηζκφ ππφ ηελ ζηελή 

έλλνηα ηνπ φξνπ κε θαλνληθέο ζπκπεξηθνξέο, αθφκα θαη λφκηκεο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

αλαπφθεπθηεο. Ο ξαηζηζκφο είλαη έλα δφγκα πνπ ηζρπξίδεηαη φηη βιέπεη ηα λνεηηθά θαη εζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο αηφκσλ (φπσο θαη λα νξίδεηαη απηή) σο ην αλαγθαίν 

επαθφινπζν κηαο θνηλήο γελεηηθήο θιεξνλνκηθφηεηαο. Γελ κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία, ή λα ζπκπεξηιάβνπκε απηφκαηα ζηελ ίδηα πξνθαηάιεςε, ηηο ζπκπεξηθνξέο 

απφ ηδηψηεο ή νκάδεο, ησλ νπνίσλ ε αθνζίσζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ηνπο θάλεη λα έρνπλ 

κηα κεξηθή ή νινθιεξσηηθά ζθιεξή ζηάζε απέλαληη ζε άιιεο αμίεο. Μηα ηέηνηα ζπγγελήο 

αζπκθσλία απνηειεί ίζσο ην ηίκεκα, ψζηε θάζε πλεπκαηηθή νηθνγέλεηα ή θνηλφηεηα λα 

δηαηεξήζεη θαη βξεη ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ αλαλέσζε ηεο» 

(φ.π.). 

πλνςίδνληαο ηελ ζέζε απηή ηνπ Levi-Strauss, ν Σαγθηέθ ηνλίδεη ηελ πξνζπάζεηα 

«λνκηκνπνίεζεο» ησλ εζληθηζηηθψλ θαη μελνθνβηθψλ ηάζεσλ ησλ νκάδσλ απηψλ, κέζα απφ 

ηελ αλαγσγή ηεο εηεξνθνβίαο ζε θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ 

έμεσλ, ζε έλα αμηαθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ πξνζηαηεχεη ηηο νκάδεο απηέο απφ ηελ 

«εμσηεξηθή» απεηιή (φ.π.). Ζ ζπλεζέζηεξε πξαθηηθή πνπ πηνζεηνχλ νη εζληθηζηηθνί-

ξαηζηζηηθνί θχθινη ζε πεξηφδνπο μελνθνβίαο είλαη απηή ηεο γελίθεπζεο κεκνλσκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ή ηάζεσλ θαη ηεο αλαγσγήο ηνπο ζε γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ «άιισλ».  

Έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ρξήζηκν παξάδεηγκα, ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ απνδνρή θαη 

έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ζεκεξηλέο επξσπατθέο θνηλσλίεο είλαη ν γεληθεπηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο ηδηραληηζηψλ. Ζ ξεηνξηθή ησλ ξαηζηζηψλ-εζληθηζηψλ αλαπηχζζεηαη 

σο εμήο: «Οη ηδηραληηζηέο είλαη κνπζνπικάλνη. Οη πξφζθπγεο είλαη κνπζνπικάλνη. Άξα, νη 

πξφζθπγεο είλαη ηδηραληηζηέο θαη θίλδπλνο γηα ηελ θνηλσλία». Ζ θαζνιηθνπνίεζε απηή 

νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ δεκηνπξγεί έλα θιίκα πφισζεο θαη «ειεθηξηζκνχ» κέζα ζηελ 

θνηλσλία κε ηελ πξνπαγαλδηζηηθή ξεηνξηθή κίζνπο λα πξνθαιεί έλα γεληθφηεξν θαη 

απμαλφκελν θιίκα μελνθνβίαο. Οη γεληθεχζεηο απηέο ζπλνδεπφκελεο απφ κηα αθξαία 

πξνπαγαλδηζηηθή ξεηνξηθή επεξεάδνπλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο αθφκα θαη ζηξψκαηα ηεο 

θνηλσλίαο, ηα νπνία ζεσξεηηθά είλαη αλεθηηθά ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ «άιισλ».   

Ζ πεξίπησζε πνπ ζα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ είλαη εθείλε ηνπ δεκάξρνπ ηνπ Tübingen 

Boris Palmer, πξνζθείκελνπ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζην νηθνινγηθφ θφκκα (Die 
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Grüne), πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ θηιηθή πξνο ηνπο πξφζθπγεο πνιηηηθή. Σν βηβιίν ηνπ, κε 

κεγάιε απήρεζε ζην θνηλφ “Wir können nicht allen helfen. Ein Grüner über Integration und 

die Grenzen der Belastbarkeit“, καο πξντδεάδεη ήδε απφ ηνλ ηίηιν γηα έλα πεξηερφκελν κε 

«πηλειηέο» μελνθνβίαο. ηε δεχηεξε ελφηεηα αθηεξψλεη έλα κεγάιν κέξνο, φπνπ γεληθεχεη ην 

θαηλφκελν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, σο ζηνηρείν ηεο θνηλφηεηαο ησλ πξνζθχγσλ. ηα 

θεθάιαηα“ Wir kriminell sind Ausländer? Von den Tücken der Statistik” θαη “Nein heißt 

Nein: Wenn sich das Nachtleben verändert”, ν Palmer επηθαινχκελνο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

βηψκαηα, δηθά ηνπ θαη άιισλ, «δηνιηζζαίλεη» ζην πεδίν ηεο μελνθνβίαο θαη ζπλδέεη ηελ 

απμαλφκελε εγθιεκαηηθφηεηα θαη θξνχζκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, κε ηνπο 

πξφζθπγεο (2017:93-113). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζέζεσλ ηνπ θπξηαξρείηαη απφ έλαλ δηηηφ 

ιφγν, αθνχ ζπεχδεη ζπρλά-ππθλά λα απνθεξχμεη ζηελ ζεσξία ηνλ εζληθηζκφ θαη ηνλ 

ξαηζηζκφ θαη λα ππεξηνλίζεη ηελ ζέζε ηνπ ππέξ κηαο πνιηηηθήο έληαμεο, ληεηεξκηληζηηθή 

πάληα, ηαπηνρξφλσο φκσο ζηηγκαηίδεη κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (φ.π.:97) θαη παξάζεζε 

απνζπαζκαηηθψλ βησκάησλ ηελ θνηλφηεηα ησλ πξνζθχγσλ ζπλνιηθά.  

Ζ δηηηή απηή ζηάζε ηνπ Palmer, εθδήισζε ελφο θεθαιπκκέλνπ μελνθνβηθνχ ιφγνπ, 

εμαηηίαο ηεο ηδενινγηθήο, πνιηηηθήο θαη ζεζκηθήο ζέζεο ηνπ, δηαθαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζχληνκα απφζπαζκα, κε ην νπνίν θιείλεη ην θεθάιαην ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο: «Απηφ δελ 

πξέπεη λα καο παξαζχξεη ζην λα ζηηγκαηίζνπκε ηνπο αλζξψπνπο. Δίλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

ιφγνο, λα παζρίζνπλ γηα έληαμε θαη επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη ηαπηφρξνλα, φκσο 

θαη έλαο θαιφο ιφγνο λα ππάξμεη εγξήγνξζε θαη λα ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα. ηη ζα 

ρξεηαζηνχκε ζην κέιινλ πεξηζζφηεξνπο αζηπλνκηθνχο, απνηειεί γηα παξάδεηγκα έλα 

ζπκπέξαζκα, ην νπνίν αλαδχεηαη επηηαθηηθά» (φ.π.:100). Έλα αθφκα ζεκείν, φπνπ o γλσζηφο 

πνιηηηθφο ησλ Πξάζηλσλ εγθισβίδεηαη κέζα ζηηο αληηθάζεηο ηνπ, είλαη εθείλν φπνπ, ελψ 

ηνλίδεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ πσο νη θνηλσληθνί παξάγνληεο, θαη φρη ε πξνέιεπζε, επεξεάδνπλ 

ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, παξά ηαχηα αθήλεη αλνηρηή ηελ πηζαλφηεηα λα επζχλεηαη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε πξνέιεπζε (φ.π.:99). 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε πξνζθξνχεη ζην εκπφδην 

ηνπ δηαθνξηζηηθνχ ξαηζηζκνχ, ν νπνίνο κέζσ ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηηο μελνθνβίαο, αλαπηχζζεη 

έλα δφγκα απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ, ππφ ηελ δηθαηνιφγεζε 

ησλ αληίζεησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. Αιιά θαη ε πνιηηηθή ηεο έληαμεο, φπσο 

αθνινπζείηαη, πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κηα ληεηεξκηληζηηθή αληίιεςε, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Χζηφζν, ηέηνηεο πεπνηζήζεηο θαη πνιηηηθέο δελ 

ηπγράλνπλ θαζνιηθήο απήρεζεο ζηελ θνηλσλία. Ζ μελνθνβία, σο «πεγή» απνθιεηζκνχ, θαη ε 

πνιηηηθή ηεο ληεηεξκηληζηηθήο έληαμεο δελ είλαη βέβαηα νχηε θαζνιηθέο νχηε κνλφπιεπξεο 



140 
  

κέζα ζηελ θνηλσλία. Παξάιιεια κε ηηο μελνθνβηθέο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο 

απνθιεηζκνχ, αλαπηχζζνληαη θαη αλάινγεο μελνθηιηθέο ζηάζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζηελ 

νπζία κηα πξνέθηαζε ηνπ δηαρξνληθνχ, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, δηαδεχγκαηνο κημνθνβίαο-

κημνθηιίαο, φπσο ηνλ φξηζε ν Baumann (Die Angst von den anderen: Ein Essay über 

Migration und Flüchtlinge, 2016:14-15). Χζηφζν, κηα νπζηψδεο επξσπατθή έληαμε  ησλ 

πξνζθχγσλ, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί νχηε κέζσ ησλ «μελνθηιηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ, νχηε 

κέζσ κηαο απιήο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ, ε νπνία ζα 

ζηνρεχεη ζηελ κεηαηξνπή ησλ πξνζθχγσλ ζε ελεξγνχο πνιίηεο (Berding et al. 2017:142). 

Απνηεινχλ κελ ζεκαληηθά βήκαηα, ηα νπνία εληάζζνληαη δε ζε κηα αλάγθε γηα κηα βαζχηεξε 

ζηνραζηηθή θαη θνηλσληθή ζηξνθή. Απαηηείηαη βαζχηεξε θηινζνθηθή ζεψξεζε, έλα ξεχκα, ην 

νπνίν ζα κεηαβάιιεη ξηδηθά ηνπο ππάξρνληεο φξνπο ηεο θνηλσλίαο, ησλ ζεζκψλ θαη 

κεραληζκψλ ηεο, δηακνξθψλνληαο έλα λέν δηαλνεηηθφ θίλεκα, ην νπνίν ζα ζέζεη σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ παηδεία θαη ηελ δηακφξθσζε αμηψλ. Ζ απξνθάιππηε, θαη ζε βαζκφ 

νινθιεξσηηζκνχ, εθδήισζε ηνπ λενξαηζηζκνχ θαη ηεο πηνζέηεζεο ελφο νηθνλνκηθνχ 

ληεηεξκηληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ πξνζθπγηθή έληαμε ζεκαηνδφηεζε κηα πνιηηηθή θξίζε, έλα 

ζπκβάλ θελφ, κε ζπλεζηζκέλν ζε «φηη έρεη ππάξμεη» (Badiu, 1998:50).  

Ζ δηαιεθηηθή κεηαμχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, σθέιεζε 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηνλ πξψην, αθνχ δεκηνχξγεζε ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ ζε κηα πεξίνδν πνπ ε θπξηαξρία ηνπ ακθηζβεηείηαη αλνηρηά. Παξάιιεια 

φκσο, κε ηηο νινθιεξσηηθέο θαη «κε-αλζξψπηλεο» πξαθηηθέο ηνπ, θπηεχεη ηνλ ζπφξν γηα κηα 

λέα θηινζνθηθή δξάζε, φπνπ ζε αξρηθφ ζηάδην ηίζεηαη σο πξφθιεζε ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ησλ αμηψλ ηεο παηδείαο θαη ηνπ δεχγνπο δηαπνιηηηζκηθφηεηα-πνιππνιηηηζκηθφηεηα, 

ζηνρεχνληαο ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν ζηελ ζεκειίσζε κηαο εζηθήο κε νηθνπκεληθέο αμίεο. 

πσο παξαηήξεζε πνιχ εχζηνρα θαη ν Καζηνξηάδεο, ε παξαδνζηαθή θηινζνθία, αλ θαη 

ζεκαληηθή σο πξνο ηε δηαλφεζε, επέδεημε κηα ππνηηκεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ αλζξψπηλνπ 

φληνο, ησλ αμηψλ, ηεο εζηθήο, πξνζπαζψληαο λα ζεκειηψζεη κηα ειεπζεξία ηνπ 

«πιαζκαηηθνχ» ππνθεηκέλνπ θαη κηα εμαληιεηηθή «νξζνινγηθφηεηα» (Ζ Φαληαζηαθή 

Θέζκηζε ηεο Κνηλσλίαο, 1978:157). Ο θαπηηαιηζηηθφο νηθνπκεληζκφο αξγνπεζαίλεη, ν 

νηθνπκεληθφο νπκαληζκφο γελληέηαη.         
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3.6. Πξνζθπγηθή θξίζε: Πξνο κηα  θηινζνθηθή επαλάζηαζε     

ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ αλαπηχρζεθε ε ζέζε πσο ε έληαμε ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε απνηειεί έλα δήηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί ζπλνιηθά κε 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο θνηλσληθνχο κεραληζκνχο, αιιά απαηηεί ηελ νξηνζέηεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κέζα απφ κηα γεληθφηεξε ζπιιεπηηθή ζθέςε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

αμηψλ. Απέλαληη ζηνλ νηθνλνκηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη ηνλ ξαηζηζκφ ηνπ  θαπηηαιηζκνχ, ζα 

πξέπεη λα αληηπαξαηεζεί κηα «επξχηεξε δχλακε», ε νπνία ζα ππξνδνηήζεη ηελ αξρή ησλ 

εμειίμεσλ κηαο θνηλσληθήο ξηδηθήο αιιαγήο. Γηαηί ε θηινζνθία;   

Γηαηί ε θηινζνθία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ αλζξψπνπ. πλδέεη ηελ χιε κε ηνλ 

πλεχκα. ινη νη άλζξσπνη είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν θηιφζνθνη, απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ελππάξρεη κέζα ηνπο ε δηαδηθαζία κηα ειάρηζηεο δηαλνεηηθήο επεμεξγαζίαο, ε δηάθνξα ηνπο 

έγθεηηαη απιψο ζηελ θξηηηθή θαη ηελ ζπλεηδεηφηεηα (Γθξάκζη, 1973a:19). Κάζε κνξθή 

θηινζνθίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηζηνξηθά, δηαθξίλεηαη απφ έλαλ θνηλφ ζηφρν, ν νπνίνο είλαη ε 

εχξεζε ηεο αιήζεηαο. Ο Μπαληηνχ ππνζηεξίδεη πσο «νη φξνη ηεο θηινζνθίαο είλαη εγθάξζηνη, 

είλαη δηαδηθαζίεο νκνεηδείο, αλαγλσξίζηκεο απφ καθξηά, θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ζθέςε είλαη 

ζρεηηθά ακεηάβιεηε. Σν φλνκα απηήο ηεο κε κεηαβιεηφηεηαο είλαη ζαθέο: πξφθεηηαη γηα ην 

φλνκα αιήζεηα.». (2006: 19).  

Ζ αλαδήηεζε ηεο απφιπηεο αιήζεηαο απνηειεί βέβαηα θνκκάηη ησλ ζξεζθεηψλ, νη νπνίεο, 

φηαλ πξνβάιινπλ σο θνζκναληηιήςεηο αλαπηχζζνπλ κηα ζεσξία «απζαίξεηε» ρσξίο ινγηθή 

ζπλνρή (Γθξάκζη, 1973a:23). Ζ θηινζνθία, φκσο, δελ απνηειεί κέζν έθθξαζεο κηαο 

αιήζεηαο, αιιά αληίζεηα παξνπζηάδεη κηα «ζηνράζηκε ζχδεπμε αιεζεηψλ», εληαγκέλεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε επνρή (Badiu, 2006:25). ε απηήλ ηελ «ζχδεπμε αιεζεηψλ», ηείλνπκε λα 

δψζνπκε ην φλνκα αιήζεηα. Κάζε ηζηνξηθή πεξίνδνο παξάγεη λέεο ζθέςεηο, νη νπνίεο 

δηακνξθψλνληαη ζην πεδίν ηεο θηινζνθίαο, φπνπ θαη αλαπηχζζεηαη κε επηζθαιείο, αξρηθά, 

φξνπο κηα «αλαζηνραζηηθή ζπζηξνθή, γηα φ,ηη ηελ νξηνζεηεί» (φ.π.). Έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο φξνπο ηεο θηινζνθίαο είλαη ε πνιηηηθή, ε νπνία ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ θαη 

πξνθιήζεσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ζεκειίσζε κηαο ζπνπδαίαο θηινζνθηθήο ζεσξίαο, 

καθξηά απφ παγησκέλεο ζέζεηο θαη δνγκαηηζκνχο (φ.π.).  

Ζ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ, σο κέξνο κηαο λέαο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο πξφθιεζεο, 

ζπκπηπζζφκελεο κέζα ζηελ δίλε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν θαπηηαιηζκφο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο αλαγέλλεζεο ηεο θηινζνθίαο, ε νπνία είρε «εγθισβηζηεί» ζην 

πλεχκα ηεο ζπλερνχο, ακείσηεο «πνζνηηθήο» πξνφδνπ. Έηζη, πξνσζήζεθε κηα ζεηηθηζηηθή 

ζπγθφιιεζε θηινζνθίαο θαη επηζηεκνληζκνχ, δηφηη ν δεχηεξνο απέθηεζε ηα ελία ηεο 

αλαδήηεζεο ησλ αιεζεηψλ (Badiu, 2006:49). Αμίεο, φπσο ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα, ηε 
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δηθαηνζχλε, ηηο νηθεηνπνηήζεθε ην «πλεχκα» ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ο «νξζνινγηζκφο» θαη ν 

«νηθνπκεληζκφο» ηνπ Γηαθσηηζκνχ πήξαλ ςπραλαγθάδνπζεο πξνεθηάζεηο κεηψλνληαο ηελ 

αλζξψπηλε «χπαξμε». πσο παξαηήξεζε πνιχ εχζηνρα ν Πφζηκαλ, ε ηερλνινγία 

επαλαπξνζδηνξίδεη, πιένλ, απηαξρηθά κεγάιν κέξνο παλαλζξψπηλσλ ελλνηψλ (1999:22). Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα δνκήζεθε πάλσ ζην κνληέιν ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», ηνλ ππφ 

πξνυπνζέζεηο ερζξφ ηεο «δηαπνιηηηζκηθφηεηαο», ιεηηνπξγψληαο σο ηζνπεδσηηθφο κεραληζκφο 

ζηα πιαίζηα ηεο νκνγελνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ, ηεο πξναγσγήο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο 

(Πνξηειάλνο, Ζζηθή θαη Παηδεία, 2013:147).  

Ζ θξίζε απηή αλακθίβνια απνηειεί κηα ηζηνξηθή ζπλζήθε γηα ηελ κεηαζηξνθή ηνπ 

αλαζηνραζκνχ, σο πλεπκαηηθή δηεξγαζία, θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο θηινζνθηθήο ζθέςεο, 

ε νπνία  ζα κεηαβεί ζηαδηαθά απφ ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ νηθνπκεληζκφ ζε έλαλ «νηθνπκεληθφ 

νπκαληζκφ». Ζ δηακφξθσζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο εζηθήο, ηεο παηδείαο λννχκελεο 

σο κάζεζεο πνπ νδεγεί ζην Αγαζφλ, θαηά ηελ πιαησληθή ζεσξία, απνηεινχλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο (θνπηεξφπνπινο, Πιάησλ Πνιηηεία, 

2002:513). Σν λέν «επαλαζηαηηθφ» ξεχκα ζα πξέπεη λα εμεξεπλήζεη θαη αλαζεσξήζεη  

παγησκέλεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, ηα φξηα αλεθηηθφηεηαο θαη 

απνδνρήο. Ζ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε κέζα απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ηεο παηδείαο, θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο ηεο πάλσ ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα-

δηαπνιηηηζκηθφηεηα απνηεινχλ ην πξψην κεηαβαηηθφ ζηάδην πξνο έλαλ δξφκν πνπ νδεγεί ζε 

έλαλ «ηδεαηφ νηθνπκεληζκφ», έλαλ «νηθνπκεληθφ νπκαληζκφ».     
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3.7. Μηα λέα παηδαγσγηθή ηεο πξνζθπγηθήο έληαμεο      

Ζ πξνζθπγηθή θξίζε αλέδεημε ηελ αδπλακία ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ησλ αμηψλ ηεο, νη 

νπνίεο, αλ θαη ζεκειηψζεθαλ πάλσ ζε έλα είδνο νηθνπκεληζκνχ, εληνχηνηο δελ βνήζεζαλ 

πξαγκαηηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ δηακφξθσζε 

κηα «αιεζηλήο» εζηθήο. Αληίζεηα, ε «εζηθή» ηνπ λεσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ ηδηαίηεξα 

αζπλεπήο, αθνχ πξνήγαγε ηνλ αηνκηθηζκφ, ηελ αβεβαηφηεηα ή έιιεηςε πνιηηηθψλ 

ρεηξαθεηήζεσλ, ηελ νηθνπκεληθφηεηα ελφο άγξηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη κηα εζηθφηεηα 

πνιιαπιψλ βηαηνηήησλ (Badiu, 1998:20).  

Ζ Δπξψπε ζπλνιηθά ζην δήηεκα ηεο ππνδνρήο θαη έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ θξάηεζε ηξεηο 

ζηάζεηο,. Σηο δπν πξψηεο, ηελ ληεηεξκηληζηηθή, φπσο ηελ νλνκάζακε, θαη ηελ μελνθνβία ηηο 

αλαπηχμακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ ηξίηε ζηάζε ήηαλ εθείλε κηαο πνιηηηθήο ππνδνρήο 

θαη έληαμεο, δηεπφκελεο απφ αηζζήκαηα ζπκπφληαο θαη «ζπκαηνπνίεζεο» ησλ αλζξψπσλ 

απηψλ. Δθ πξψηεο φςεσο, πξφθεηηαη γηα κηα ζεηηθή θαη νπκαληζηηθή πξνζέγγηζε, πάλσ ζηελ 

βάζε ησλ «αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ», φπσο εθείλα δνκήζεθαλ ζηε λεσηεξηθφηεηα. Μηα εηο 

βάζνπο αλάιπζε θαη θξηηηθή επεμεξγαζία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, δείρλεη φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε πξνζέγγηζε απηή απνηειεί αηηία δηεχξπλζεο ησλ δηαθξίζεσλ, κε ηελ 

αξλεηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, θαη φρη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Απηή ε 

«ζπκαηνπνίεζε», εληείλεη ηελ δηάθξηζε, δελ ζπλεηζθέξεη ζηνλ αιεζηλφ ζθνπφ ηεο έληαμεο, 

αθνχ δεκηνπξγεί απηφκαηα δπν θαηεγνξίεο: ησλ «ζσηήξσλ» θαη ησλ ζπκάησλ.  Σν δήηεκα 

ηείλεη λα πάξεη ηε κνξθή κηα απνιίηηζηεο θαηάζηαζεο, ηελ νπνία επηιχεη ν πνιηηηζκέλνο 

κέζα απφ ηελ εθπνιηηηζηηθή ηνπ παξέκβαζε. Γεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, κηα πεξηθξφλεζε έλαληη 

ησλ ζπκάησλ θαη κηαο ππνιαλζάλνπζαο ηεξαξρηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο (φ.π.:23). 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη αληηιήςεηο πεξί δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο, ησλ 

«αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ» ηνπ λεσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο, κφλν ρξήζηκεο δελ είλαη γηα ηελ 

νκαιή θνηλσληθή έληαμε θαη εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ, αθνχ ζηελ νπζία γίλνληαη παξαγσγνί 

ηεο ίδηαο ηεο αληζφηεηαο. Σν πξψην βήκα πξνο κηα θαηεχζπλζε θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

πξνζθχγσλ είλαη λα επαλαθαζνξηζηνχλ ηα φξηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εκπλένληαη απφ έλα πλεχκα ζεβαζκνχ, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη ηαθηηθέο «ζπκαηνπνίεζεο», 

πνπ δηαησλίδνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαη ηελ ηεξαξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Έλαο ζεβαζκφο 

ακθίδξνκνο, φπνπ ε εηεξφηεηα ζα βηψλεηαη κέζα απφ κηα ζπλεηδεηή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, 

ε νπνία ζα ππεξβαίλεη ηνπο δνγκαηηζκνχο (εζληθηζκφο, θνληακεληαιηζκφο θ.α.), θαη ζα 

ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ αιήζεηεο θαη αμίεο νηθνπκεληθνχ ραξαθηήξα (Πνξηειάλνο, 

2013:86-87).  
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Ζ θνηλσληθνπνιηηηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Δπξψπε, απνηειεί κηα πξψηεο 

ηάμεσο πξφθιεζε γηα ηνλ νιηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παηδείαο, ε νπνία έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ 

ξεαιηζκφ θαη ηηο πιηθέο αμίεο εηο βάξνο ηεο θαιιηέξγεηαο κηαο εζηθήο θαη δηαλνεηηθήο 

σξηκφηεηαο (φ.π.:47). Ζ παηδεία, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, σο παξαγσγφο εζηθήο θαη 

δηαλνεηηθήο ζθέςεο,  ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ νκαιή θαη νπζηαζηηθή έληαμε ησλ 

κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσλία, ελψ ηαπηφρξνλα ζα θαιιηεξγήζεη ζηνπο γεγελείο 

θαηνίθνπο ηελ αμία ηεο «αιεζηλήο» δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, έλλνηα ηελ νπνία ζα 

αληηθαηαζηήζνπκε ζε νξηζκέλα ζεκεία κε εθείλε ηνπ δηαθνπιηνπξαιηζκνχ, ε νπνία πεξηέρεη 

κηα βαζχηεξε θαη πξννδεπηηθφηεξε έλλνηα (φ.π.:159). ε πνηνπο άμνλεο ζα θηλείηαη, φκσο κηα 

παηδεία, δσηηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ, ζεκαζίαο; Αξρηθά, ζα 

πξέπεη ην εξεπλψκελν πεδίν λα αλαπηπρζεί θάησ απφ δπν θηλεηήξηεο θαηεπζχλζεηο: κηα 

επηκέξνπο, πνπ αθνξά ηνπο πξφζθπγεο απνθιεηζηηθά θαη κηα γεληθή, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ζπλνιηθά φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

Αλ μεθηλήζνπκε κε ηελ νξγάλσζε ηεο παηδείαο σο πξνο ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ, ζα 

δνχκε φηη απηή σο επί ην πιείζηνλ, γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε 

απνξξφθεζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηνηρεηψδεο εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, καζεκαηηθψλ 

θαη θάπνησλ άιισλ δεμηνηήησλ. Σν ίδην ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζέηεη θξαγκνχο ζηελ 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ πξνζθχγσλ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα επηφηεξε θαη νπζηψδε έληαμε 

ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε σο ζεζκφο, κεξηκλά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ γηα έλαλ 

δηαρσξηζκφ ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ππνβάιινληαο ηνπο παζεηηθά ζε 

έλα πξνδηαγεγξακκέλν κέιινλ (Καζηνξηάδεο, 1984:35). Ζ ηαπηφρξνλε δηάπιαζε ησλ 

δηαλνεηηθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ, θαζψο θαη ηεο «απηνλνκίαο ηίζεηαη ζε δεχηεξν επίπεδν, αθνχ 

δελ ελδηαθέξεη ην θεθάιαην. Χζηφζν, νη λένη απηνί θάηνηθνη ηεο Δπξψπεο πξνέξρνληαη απφ 

ρψξεο, φπνπ ην Ηζιάκ απνηειεί ηελ θπξίαξρε θνζκναληίιεςε, ε νπνία επεξεάδεη θάζε πηπρή 

ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Άξα, είλαη επφκελν θαη ινγηθφ λα έρνπλ 

θάπνηεο άιιεο παξαζηάζεηο θαη πξφηππα, φζνλ αθνξά δηάθνξεο πηπρέο απφ φιν ην εχξνο ηεο 

θνηλσληθήο  δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ζηελ δφκεζε ζπγθεθξηκέλσλ εζηθψλ αμηψλ. Οη 

δηαθνξεηηθέο απηέο «αηψληεο» πξνθαηαιήςεηο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο -

αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο- δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έλα αγεθχξσην ράζκα, 

έλα δηραζκφ ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο. ηα πιαίζηα απηά ζα πξέπεη ε εθπαίδεπζε, κέζσ 

ηεο παηδείαο, λα θαηεπζχλεη ζε κηα είζνδν ζηελ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ πξσηίζησο 

αλαπηχμνπλ ηελ αλάινγε  σξηκφηεηα, απηνλνκία θαη ηθαλφηεηα ηφζν ζηελ πξαθηηθή φζν θαη 

ζηελ πλεπκαηηθή δξάζε (Γθξάκζη, Ζ νξγάλσζε ηεο Κνπιηνχξαο, 1973b:15). 
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Παξάιιεια, ινηπφλ, κε ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κηα 

παηδαγσγηθή δηδαζθαιία πξνο ηελ θαηεχζπλζε «δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ» ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή, αθνχ, φπσο πξνείπακε νη πξφζθπγεο έρνπλ ελ πνιινίο δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

πξφηππα θαη παξαζηάζεηο. θνπφο είλαη λα ειαηησζεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ε δνγκαηηθή 

ζθέςε, πξντφλ ηεο δεδνκέλεο ζξεζθεπηηθήο θνζκνζεσξεηηθήο αληίιεςεο ηνπ Ηζιάκ, θαη λα 

«θπηεπηεί ν πξψηνο ζπφξνο», πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα παξαγσγηθή ζθέςε ηθαλή λα 

θαηαλνήζεη ζε έλα αλψηεξν ζηάδην εζηθέο αμίεο, νηθνπκεληθνχ ραξαθηήξα (φ.π.:16). Ο F. 

Eckardt, φξηζε ηελ πξφθιεζε απηή, σο ηελ πξφθιεζε ηνπ «πψο ζα γίλνπλ απφ πξφζθπγεο 

πνιίηεο» (Berding et all. 2017:142). Δκείο ζα ηελ αλαζεσξήζνπκε θαη ζα ηελ εθιάβνπκε σο: 

«πσο ζα γίλνπλ απφ πνιίηεο πξφζθπγεο, απηφλνκνη άλζξσπνη». Ζ απηνλνκία, σο ηδηφηεηα, 

ρξεζηκνπνηείηαη, ππφ ηελ έλλνηα ηεο αλεμάξηεηεο, ελζπλείδεηεο ζθέςεο θαη δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, καθξηά απφ παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. Ο Καζηνξηάδεο νξίδεη 

ηελ «απηνλνκία» ζε αηνκηθφ επίπεδν, σο ηελ «θπξηαξρία ηνπ ζπλεηδεηνχ πάλσ ζην 

αζπλείδεην» (1978:151). Έλα απιφ παξάδεηγκα, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην Ηζιάκ. Απφςεηο, 

αζπλείδεηα παγησκέλεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο θηινζνθηθήο θνζκναληίιεςεο ηνπ 

Ηζιάκ. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί σο 

αμία, ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ν ακθίδξνκνο ζεβαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ή 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ απνκπζνπνίεζε θαη απνδφκεζε θαηλνκέλσλ, 

φπσο ε μελνθνβία θαη ε «ζπκαηνπνίεζε». Σν δήηεκα απηφ, ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ 

δηαθνπιηνπξαιηζκνχ κέζσ ηεο παηδείαο, ζα ηεζεί ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζηελ ζπλέρεηα, φπνπ 

ζα εμεηαζηεί σο γεληθή θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο θνηλσλίαο.  Ζ εθκάζεζε, θαηαλφεζε θαη 

απνδνρή ησλ «δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ» απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο κηα 

«νπζηψδε» θνηλσληθή έληαμε, αθνχ εμαζθαιίδνπλ κηα θνηλσληθή ζπλνρή κέζα απφ ηελ 

επεμεξγαζία θαη αλαζεψξεζε «παιαηψλ» θνηλσληθψλ παξαζηάζεσλ θαη πξνηχπσλ ζε λέεο 

θνηλσληθέο λφξκεο.   

Αθνχ θαηαθηεζεί απηφ ην ζηάδην παηδείαο, ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ 

ζηαδηαθή ζεκειίσζε νηθνπκεληθψλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ θαη κηαο αλάινγεο εζηθήο. 

Απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην  ηνπ έξγνπ ηεο παηδείαο ζηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ, αθνχ 

επεμεξγάδεηαη θαη αλαδνκεί ηελ πξφηεξε γλψζε πεξί αμηψλ, φπσο ε δεκνθξαηία, ε ηζφηεηα, ε 

ειεπζεξία ζηνλ δξφκν πξνο κηα θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο ζεκειησδψλ αμηψλ «νπκαληζκνχ» 

θαη κηαο αλάινγεο εζηθήο (Γθξάκζη, 1973b:18).  Κεληξηθή ζέζε εδψ θαηέρεη ε εκθχζεζε θαη 

θαιιηέξγεηαο κηα «δηαλνεηηθήο απηνπεηζαξρίαο» θαη «εζηθήο απηνλνκίαο», ε νπνία ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ έληαμε κέζα απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζε ελεξγνχο θαη 
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ππεχζπλνπο πνιίηεο κε φκνηα εζηθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε (φ.π.:18-19). Αμίεο, φπσο ε 

δεκνθξαηία, ε ηζφηεηα, ε αιιειεγγχε  ζα απνθηήζνπλ λέα ζεκαζία γηα ηνπο πξφζθπγεο, 

κέζα απφ ηελ «ελζπλείδεηε» θαη «απηφλνκε» θαιιηέξγεηα ηνπο, κε ηελ παηδεία ζε 

«θαζνδεγεηηθφ ξφιν» λα κεηακνξθψλεη ην πεδίν ηνπ πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ, ηεο 

πλεπκαηηθήο παξαγσγήο, ζπλείδεζεο θαη, θπξίσο ηεο εζηθήο (Πνξηειάλνο, Θέκαηα 

Θξεζθεηνπαηδαγσγηθήο, 2010b:53). Ζ ζηξνθή απηή ηεο εθπαίδεπζεο πξνο κηα 

«πνηνηηθφηεξε» παηδαγσγηθή ζα πξέπεη λα έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηελ εκθχζεζε 

«νπκαληζηηθήο» εζηθήο, ε νπνία ζα θαηεπζχλεη ην ζχλνιν ηεο πξαθηηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φρη κφλν ησλ πξνζθχγσλ, αιιά ηεο θνηλσλίαο ζπλνιηθφηεξα.  

Αλαπηχρζεθε, ινηπφλ, κέρξη ηψξα ε ζπιινγηζηηθή ζέζε γηα ην πψο ζα πξέπεη ε 

εθπαίδεπζε λα αλαζεσξήζεη ηηο παηδαγσγηθέο ηεο κεζφδνπο θαη λα ζηξαθεί ζε κηα  

παηδαγσγηθή έληαμεο, φπνπ ε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζα έρεη σο θχξην γλψκνλα ηελ 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε, θαη φρη ηελ εξγαζηαθή απνξξφθεζε, κέζσ ηεο απνδφκεζεο 

θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ θαη κνλνιηζηθψλ αληηιήςεσλ ηεο «ηζιακηθήο θνζκναληίιεςεο» 

,ηεο ελζάξξπλζεο, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε κηαο «απηφλνκεο» πξνζσπηθφηεηαο κε 

ελζπλείδεηε, νκνηνγελή θνηλσληθή εζηθή, «νπκαληζηηθνχ» πεξηερνκέλνπ.  Ζ νκνηνγέλεηα εδψ 

δελ ζπλεπάγεηαη εμίζσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά ηελ 

δφκεζε κηα εζηθήο, φπνπ νη αλψηεξεο, παλαλζξψπηλεο αμίεο ζα δηέπνληαη απφ έλαλ 

νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα, ζα είλαη θαζνιηθά απνδεθηέο θαη ζα εθαξκφδνληαη.  

Ο επαλαθαζνξηζκφο θαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ νπνία νξίζακε σο έλα 

απαξαίηεην ζηάδην πξνο ηελ κεηάβαζε ζε έλαλ «νηθνπκεληθφ νπκαληζκφ», απνηειεί έλα 

πεδίν, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ε παηδεία ζπιινγηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηφζν ησλ 

κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ φζν θαη ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο. Ζ εκπφηηζε ηεο θνηλσλίαο κε 

κηα «δηαθνπιηνπξαζηηθή ζπλείδεζε», σο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, απνηειεί ζπιινγηθή 

επζχλε ηεο παηδείαο (Πνξηειάλνο, 2013:44). Ζ ζπλείδεζε απηή, ε νπνία θαιιηεξγείηαη 

δηακέζνπ ηεο παηδείαο, δξα πξνο φθεινο ησλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ θαη ηεο ζηαδηαθήο 

κεηάβαζεο πξνο ηνλ «νηθνπκεληθφ νπκαληζκφ» (φ.π.). Ο Γάιινο θηιφζνθνο Ναλζί, ζεσξεί σο 

ζεκέιην ιίζν πξνο ηελ δφκεζε κηα αιεζηλήο δεκνθξαηίαο «ηελ απνδνρή φισλ ησλ 

δηαθνξεηηθνηήησλ ζε κηα θνηλσλία, πνπ δελ ηηο ελνπνηεί, αιιά ηηο μεδηπιψλεη» (Σν Βήκα, 

2014).  

Δδψ ινηπφλ, νθείιεη ε παηδαγσγηθή λα επαλεμεηάζεη θαη λα νξνζεηήζεη μαλά ηηο έλλνηεο 

ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί κηα έλλνηα πνπ παξαπέκπεη είηε ζηελ θαηαγξαθή ησλ 
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κεηαλαζηψλ θαη ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κηαο θνηλσλίαο, είηε εθθξάδεη ηελ επηθαλεηαθή 

ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο, ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

γξαθεηνθξαηηθψλ ζπλαιιαγψλ (Πνξηειάλνο, 2013:159). Γελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ 

«αξκνληθή» θαη αιιειεγγχε ζπλχπαξμε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ ζηελ 

θνηλσλία, φζν γηα ηελ ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ελφο νηθνλνκηθνχ 

σθειηκηζκνχ. Θα ιέγακε φηη «αλέρνληαη» ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά δελ ηελ «απνδέρνληαη» 

ή θαιχηεξα δελ ηελ «ζπλαηζζάλνληαη». Απηφ ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν πηνζεηείηαη ζην 

ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ, φπνπ ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο 

γίλνληαη κέζα απφ σθειηκηζηηθνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο. Αλάινγε είλαη θαη ε πνιηηηθή ηεο 

ησξηλήο έληαμεο ησλ κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ, ζέζε πνπ αλαπηχρζεθε εθηελέζηεξα 

πξνεγνπκέλσο. Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν δελ σθειεί ηελ έληαμε, αληίζεηα εληείλεη ηηο 

δηαθξίζεηο. Οδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ζηέξεσλ θαη αδηαπέξαζησλ πνιηηηζκηθψλ ζπλφξσλ, φπνπ 

ε δηαθνξεηηθφηεηα γίλεηαη απνδεθηή, κέζα απφ κηα αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε θαη 

απνζηαζηνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα, ελφο 

θαηαθεξκαηηζκέλνπ, πνιππνιηηηζκηθνχ θφζκνπ, φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν Υάληηγθηνλ.  

Ζ εθπαίδεπζε σο ζεζκηθφο θνξέαο ηεο παηδείαο, νθείιεη λα ζηξαθεί θαη πξνάγεη ηελ 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ή θαιχηεξα ηνλ δηαθνπιηνπξαιηζκφ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Ζ 

παηδεία δελ ζα πξέπεη λνείηαη σο κηα δηαδηθαζία εκθχηεπζεο λέαο γλψζεο αιιά σο 

θαιιηέξγεηα ηεο γλψζεσο πνπ ππάξρεη «ελ δπλάκεη» ζε θάζε αλζξψπηλν νλ (Πιάησλ 

Πνιηηεία, 2002:513). Ο δηαθνπιηνπξαιηζκφο, απνηειεί κηα έλλνηα βαζχηεξε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ε νπνία «εθθξάδεη ην φξακα ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο θαη ηελ ζπλεηδεηή 

ζπλχπαξμε θαη ζπλνρή πνπ ε ρψξα πηνζεηεί» (Πνξηειάλνο, 2013:159). Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

απνηειεί ην εμειηθηηθφ ζηάδην ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, έξρεηαη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη θαη 

λα ηελ νξνζεηήζεη. Ζ εμειηθηηθή απηή ζρέζε κεηαμχ πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, εμεγείηαη κε έλαλ ηδηαίηεξα εκθαηηθφ ηξφπν απφ ηνλ Πνξηειάλν, σο 

πξνέθηαζε ηεο ρεγθειηαλήο θηινζνθίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο κεηάβαζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ 

εμσηεξηθφηεηα θαη ηελ επηθαλεηαθή ζέαζε ησλ θαηλφκελσλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπο, ζηελ 

νπνία δίλεη ην φλνκα «Φαηλνκελνινγία ηεο Γηαπνιηηηζκηθφηεηαο» (φ.π.:159). 

Γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα ή ηνλ δηαθνπιηνπξαιηζκφ, ζα πξέπεη ε 

εθπαίδεπζε θπξίσο, θαζψο θαη άιινη θνηλσληθνί θνξείο, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξναγσγή 

κηαο εζσηεξηθήο πλεπκαηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ, ε 

νπνία ζα ζηνρεχεη ζε κηα επηηπρή αιιειεπίδξαζε θαη αξκνληθή ζρέζε (φ.π.:159). Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη σο ελεξγφ κέξνο ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο 
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(Πνξηειάλνο, 2010b:202). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ζα βνεζήζεη, 

κεηαμχ άιισλ, ζηελ εμάιεηςε ηεο «ζπκαηνπνίεζεο», ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ζπλαηζζήκαηα 

νίθηνπ. 

Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα νξηζηεί «σο ην ζχλνιν ησλ 

παηδαγσγηθψλ αξρψλ, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

φια ηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπνπ αλαπφθεπθηα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

λννηξνπία, ζηηο αληηιήςεηο, ζηνλ ηξφπν δσήο (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, Γηαπνιηηηζκηθή 

Αγσγή, 1998:16). Σα θξηηήξηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο νθείινπλ λα ηεζνχλ ζε κηα δηαδηθαζία 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ, φπνπ ηα φξηα ηεο ζα ηειεηψλνπλ εθεί πνπ αξρίδνπλ εθείλα ηνπ 

«νπκαληζκνχ». Δπηκέξνπο ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο (γιψζζα, ηζηνξία, ζξεζθεία, 

ήζε-έζηκα) ζα πξέπεη λα γίλνληαη εθαηέξσζελ ζεβαζηά θαη απνδεθηά, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ 

ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ή δελ απεηινχλ ζεκειηψδεηο αμίεο νπκαληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

φπσο ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα, ε δεκνθξαηία. Αμίεο πνπ δελ δνκνχληαη πάλσ ζηα  

«νξζνινγηθά» δπηηθά πξφηππα, αιιά ζηελ βάζε ελφο νηθνπκεληθνχ νπκαληζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα ήζε θαη έζηκα ησλ κνπζνπικάλσλ, φπσο ην Ρακαδάλη θαη ην Μπατξάκη, ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά απφ ηελ θνηλσλία, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ζπιινγηθά ηελ θνηλσληθή εζηθή θαη ηηο αμίεο ηεο. Αληίζεηα ε άξλεζε ηεο ρεηξαςίαο ησλ 

αληξψλ πξνο ηηο γπλαίθεο, κνπζνπικαληθή ζπλήζεηα, δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνδεθηή θαη 

λα ελζαξξχλεηαη, αθνχ ακθηζβεηεί επζέσο ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ.  

Ζ εθπαίδεπζε σο θνηλσληθφο θαη ζεζκηθφο θνξέαο ηεο παηδείαο νθείιεη, κέζα απφ ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν κε αληίζηνηρνπο θνξείο, λα ζέζεη ηα φξηα 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ βάζε ζπγθεθξηκέλσλ, νηθνπκεληθψλ νπκαληζηηθψλ λνξκψλ. Ζ 

«δηαθνξεηηθφηεηα» δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ απνδφκεζε αιεζηλψλ, απηφλνκσλ 

εζηθψλ θαη θηινζνθηθψλ αμηψλ ηεο Γχζεο θαη απάξλεζε θάζε ηδέαο πεξί 

«νηθνπκεληθφηεηαο». Σελ πξφθιεζε απηή έζεζε νξζά ν Καζηνξηάδεο: « Ο αγψλαο ελάληηα 

ζηνλ ξαηζηζκφ είλαη πάληνηε αγψλαο νπζίαο. Γελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξφζρεκα γηα λα 

παξαηηεζνχκε απφ ηελ ππεξάζπηζε αμηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ «ζε εκάο», πνπ ζεσξνχκε 

ηζρχνπζεο γηα φινπο, πνπ δελ έρνπλ ηίπνηα λα θάλνπλ κε ηελ ξάηζα ή ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο 

θαη ζηηο νπνίεο ζέινπκε ιεινγηζκέλα, λαη, λα κεηαζηξέςνπκε ηελ αλζξσπφηεηα.». (1992:41)

 



149 
  

ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ 

Μεηάβαζε πξνο  έλαλ Οηθνπκεληθό Οπκαληζκό     

ηφρνο ηεο επηζηεκνληθήο απηήο αλαδήηεζεο ήηαλ λα αλαδεηρζεί ε αδπλακία θαη 

ηδηνηέιεηα ηεο ζπιινγηζηηθήο ζεσξίαο πεξί «ζχγθξνπζεο ησλ πνιηηηζκψλ», φπσο 

ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο ππέξκαρνπο ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ, θεξκαηηζκέλνπ θφζκνπ, αθνχ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βηψλνπκε ηηο αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο κηαο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζε 

φιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο. Ζ δηαιεθηηθή ζρέζε, κεηαμχ 

θαπηηαιηζκνχ θαη ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί θαηά θχξην ιφγν κηα 

πνιηηηθή ηδενινγία, ζπλεθηηθή θάησ απφ ηελ δχλακε ηεο ζξεζθείαο σο δνγκαηηθήο 

αληηιήςεσο, σθειεί ζε παγθφζκην επίπεδν ηνλ πξψην θαη ηνλ ζπληεξεί είηε έκκεζα είηε 

άκεζα ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, κέζσ ηνπ «λένπ» εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηελ πφισζε θαη δηαίξεζε ηεο θνηλσλίαο, ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ελφο 

θαηαθεξκαηηζκέλνπ θφζκνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο παγθφζκηαο ηάμεο. Ο 

ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο σο παγθφζκηνο ερζξφο θαη ππ‟ αξηζκφλ έλα θίλδπλνο, θαζηζηά 

θαηλνκεληθά ηνλ δπηηθφ θαπηηαιηζκφ απαξαίηεην, σο ηελ νηθνπκεληθή εθείλε πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ νθείιεη θαη ζα δηαθπιάμεη ηελ παγθφζκηα ηάμε θαη εηξήλε.  

Σν δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε αλέδεημε ηελ «εηεξνθνβία» ησλ 

θνηλσληψλ, ε νπνία ήηαλ θαιά ζακκέλε θάησ απφ ην πέπιν ηνπ νηθνπκεληθνχ, 

θαπηηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ππνδνρή ηφζν κεγάινπ 

αξηζκνχ πξνζθχγσλ δηαθνξεηηθήο θνζκναληηιήςεσο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, απνηειεί 

ην «κνλαδηθφ» απηφ ζπκβάλ, ην νπνίν ζα ξεγκαηψζεη ηα παξαδνζηαθά θηινζνθηθά δφγκαηα  

θαη ζα εθθηλήζεη κηα λέα θηινζνθηθή δηαδηθαζία, φπνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ νη βάζεηο πξνο ηελ 

ζηαδηαθή κεηάβαζε ζε έλαλ «νηθνπκεληθφ νπκαληζκφ». Ζ έληαμε ησλ κνπζνπικάλσλ 

πξνζθχγσλ απνηειεί ηελ πξφθιεζε εθείλε, ε νπνία κπνξεί λα αλαδηακνξθψζεη 

«θαθνπνηεκέλεο» απφ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ νξζνινγηζκφ αμηαθέο έλλνηεο, φπσο ε παηδεία, ε 

εζηθή, ε δηαθνξεηηθφηεηα θ.α. Δπηκέξνπο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο απφ 

ηα θξάηε, δελ ιχλνπλ ην πξφβιεκα αιιά ην πεξηπιέθνπλ, αθνχ είηε θηλνχληαη ζε κηα 

ληεηεξκηληζηηθή, νηθνλνκηθή ινγηθή, φπνπ ε αλζξψπηλε νληνινγία ηίζεηαη ζε δεχηεξε κνίξα, 

είηε νδεγεί ζε κηα θνηλσληθή δηαίξεζε, έλαλ δηραζκφ, θαη ζε κε δεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο. 

Σν πξψην βήκα πξνο ηνλ «νηθνπκεληθφ νπκαληζκφ» είλαη δπλαηφ λα πάξεη «ζάξθα θαη 

νζηά», κέζα απφ έλαλ δεκφζην, παγθφζκην θηινζνθηθφ δηάινγν, πνπ ζα έρεη κηα 

δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε: έλαο πνιχ-ιφγνο, θαη φρη δηά-ιφγνο, κεηαμχ δηάθνξσλ 

πνιηηηζκηθψλ θηινζνθηθψλ θηλεκάησλ, φπνπ ζα ηεζνχλ εθ λένπ ππφ δηεξγαζία ζεκειηψδεηο 
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αμίεο, πάλσ ζηα δηεξεπλεηηθά πεδία ηεο γλψζεο, ηεο αιήζεηαο θαη ησλ λνξκψλ (Wimmer, Is 

Intercultural Philosophy a New Branch or a New Orientation in Philosophy:15).  

Ζ χςηζηε αξρή πνπ ζα πξέπεη λα καο ελψλεη είλαη πξψηα απφ φια ε αλαγλψξηζε ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ αλζξψπσλ, αλεμαξηήησο θχινπ, ζξεζθείαο, έζλνπο. Μηα εηιηθξηλήο ηζφηεηα 

πνπ ζα απνδέρεηαη θαη ζα ζέβεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, θαη κέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθνχο 

ζπκπεξηθνξάο, ζα ηελ επεθηείλεη θαη ζε άιιεο νηθνπκεληθέο, ζπλελσηηθέο αλζξψπηλεο αμίεο, 

φπσο ε δεκνθξαηία, ε «απηνλνκία» ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε εζηθή. ην εξψηεκα «ηη είλαη έζλνο» 

ν Ρέλαλ (1881) έδσζε κηα δηαθσηηζηηθή απάληεζε: «Πξηλ απφ ηελ γαιιηθή, ηελ ηηαιηθή, ηελ 

γεξκαληθή θνπιηνχξα, ππάξρεη ε αλζξψπηλε θνπιηνχξα» (Πνξηειάλνο, 2013:78). Ζ 

κεηάβαζε πξνο έλαλ «νηθνπκεληθφ νπκαληζκφ», φπνπ δηαθνξεηηθφηεηα θαη νηθνπκεληζκφο ζα 

βξίζθνληαη ζε αξκνληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ρσξίο λα απνθιείεη ν έλαο ηνλ άιινλ, 

απνηειεί κηα χςηζηε, ηδεαηή πξφθιεζε. Ζ παηδεία απνηειεί ην ζεκαληηθφ απηφ εξγαιείν πνπ 

ζα νηθνδνκήζεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα πάλσ ζε αλζξψπηλεο βάζεηο θαη ζα επαλαθαζνξίζεη ηα 

φξηα ηεο.  

Ση γίλεηαη, φκσο, κε ηα φξηα ηεο νηθνπκεληθφηεηαο; πνπ θαη φπνηε, θαηά ην παξειζφλ, 

αλαπηχρζεθαλ νηθνπκεληθέο γηα ηνλ άλζξσπν αμίεο θαη ηδεψδε, απηέο αιινηψζεθαλ θαη 

έγηλαλ φξγαλν θηιφδνμσλ, επεθηαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ νδφ ηεο θπξηαξρίαο. Ζ δεκνθξαηία 

κεηαηξάπεθε ζε κηα δεκνθξαηηθή νιηγαξρία. Ζ ειεπζεξία ηνπ «ππνθεηκέλνπ» ζε ειεπζεξία 

ηνπ «πιαζκαηηθνχ» ππνθεηκέλνπ (Καζηνξηάδεο, 1978:157). Ζ ηζφηεηα ζε ηππηθή ηζφηεηα.  Οη 

αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ Γηαθσηηζκνχ, πνπ πξάγκαηη ππήξμαλ «θηινζνθηθή» επαλάζηαζε, 

έγηλαλ αληηθείκελν νηθεηνπνίεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ζην φλνκα ηνπ νηθνπκεληθνχ 

θαπηηαιηζκνχ. Οθείιεη, ινηπφλ, έλαο «νηθνπκεληθφο» νπκαληζκφο λα ζέζεη εθ λένπ ηα 

θξηηήξηα θαη ηα φξηα ησλ νηθνπκεληθψλ ηδεψλ θαη αμηψλ, ψζηε λα απνθεπρζεί κηα 

επαλαιεπηηθή δηνιίζζεζε πξνο ηελ νκνηνγέλεηα, βαζηζκέλε ζε κε αλζξψπηλνπο, 

ππέξκεηξνπο, επηβιεηηθνχο θαη δπλαζηεπηηθνχο φξνπο (Taguieff, 2001:312).  Ζ νκνηνγέλεηα 

ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ ζα πξέπεη λα αθνξά ηελ δηακφξθσζε νηθνπκεληθψλ αμηψλ κέζα απφ 

έλα αλάινγν εζηθφ πιαίζην. Πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε ηελ εζηθή ππφ λένπο φξνπο καθξηά 

ηφζν απφ ηηο ππάξρνπζεο νηθνπκεληθέο ηάζεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ φζν θαη απφ ηηο 

κεδεληζηηθέο, απνκνλσηηθέο ηάζεηο ελφο θαηαθεξκαηηζκέλνπ θφζκνπ. πσο αλαθέξεη θαη ν 

Μπαληηνχ, ε κελ πξεζβεχεη «κηα ζπληεξεηηθή επηζπκία, πνπ ζα ήζειε λα αλαγλσξηζηεί 

παληνχ ε λνκηκφηεηα ηεο ηάμεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ «δπηηθή» καο επηθξάηεηα, δηαπινθή 

κηαο αληηθεηκεληθήο νηθνλνκίαο θαη ελφο ιφγνπο δηθαίνπ», ε δε «κηα ζαλαηεθφξα επηζπκία 

πνπ, κε ηελ ίδηα θίλεζε, πξνσζεί θαη ζπγθαιχπηεη κηα νινθιεξσηηθή θπξηαξρία επί ηεο δσήο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη: ηάδεη φ,ηη είλαη ζηελ «δπηηθή θπξηαξρία» επί ηνπ ζαλάηνπ» (1998: 47). 
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Ζ ζχγρξνλε «εζηθή» ηδενινγία θαζνξίδεη ηηο αμίεο θαη ηηο πξάμεηο ρξεζηκνπνηψληαο σο κέηξν 

ζχγθξηζεο ην «θαθφ», έλα a priori «Καθφ», κεδελίδνληαο έηζη ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζηελεχνληαο θάζε πεξηζψξην γηα κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θαη ζχλζεζεο κηαο 

αιήζεηαο (φ.π.:24). Με ηελ χπαξμε ηνπ «Καθνχ» ζηελ εζηθή ζπλείδεζε, «εζηθνπνηνχληαη» 

θαη λνκηκνπνηνχληαη πξάμεηο, νη νπνίεο ζηεξνχληαη, επίζεο, δεκνθξαηίαο θαη εηξήλεο, φπσο νη 

εκπφιεκεο παξεκβάζεηο ηεο «Ακεξηθήο» ζην φλνκα ηεο αλζξσπφηεηαο ή ε νιηγαξρηθή 

δεκνθξαηία ηεο Δπξψπεο, ζην φλνκα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. Βιέπνπκε ην 

δέληξν, ράλνπκε ην δάζνο. Αιήζεηα αλ ε «εζηθή» αλήγαγε ηελ «άκεζε δεκνθξαηία» ζε 

απφιπην «Καιφ», θαη  ηελ έζεηε σο κέηξν ζχγθξηζεο, θαηά πφζν ζα άιιαδε ε ζηεξεφηππε, 

«δεζκσηηθή» αληίιεςε θαη ζέαζε πεξί δεκνθξαηίαο, πνπ έρνπκε ζήκεξα;  

Ζ λέα «εζηθή θηινζνθία» νθείιεη λα ζηξαθεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ 

γίγλεζζαη ησλ αιεζεηψλ ηεο επνρήο καο (φ.π.:96) κέζα απφ έλα κνλνπάηη κε ηξεηο ζηάζεηο: 

ζπκβάλ, πηζηφηεηα, αιήζεηα. Μηα αιήζεηα, ε νπνία δελ ζα είλαη «αδηάθζνξε» ζηελ 

αησληφηεηα, αιιά κεηαβιεηή αλά ηζηνξηθέο επνρέο. Ζ πξψηε ζηάζε αλαθέξεηαη ζηελ 

πξφζθιεζε ελφο ζπκβάληνο, ελφο θελνχ ηεο θαηάζηαζεο, ην νπνίν ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ 

θηινζνθηθή ζθέςε. Σν δεχηεξν ζηελ πηζηφηεηα ηνπ αληδηνηεινχο ππνθεηκέλνπ θαηά ηελ 

«έξεπλα», ελψ ην ηξίην ζηελ ξήμε ησλ γλψζεσλ απφ ηελ αιήζεηα (φ.π.:75-78). Ζ δηαδηθαζία 

ηνπ γίγλεζζαη θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ αιεζεηψλ ππαηλίζζεηαη θαη απφ ηνλ Πιάησλα ζηελ 

αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ, φπνπ ν δεζκψηεο ζα πξέπεη λα ζηξαθεί κε φιε ηνπ ηελ ςπρή απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ γίγλεζζαη πξνο ηελ άιιε πιεπξά, ψζπνπ ε ςπρή ηνπ γίλεη ηθαλή λα αληέρεη ην 

νλ  θαη ην Αγαζφλ, έλλνηα χςηζηε γηα ηελ ζεσξία ηνπ (Πιάησλ Πνιηηεία, 2002: 513).  

Αλ αληηκεησπίζνπκε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε σο έλα ζπκβάλ κνλαδηθήο θχζεο, κέζα απφ 

ηελ πηζηφηεηα ζην ζπκβάλ απηφ θαζ‟ εαπηφ, φρη ζηα «είδσια» ηνπ, θαη ηελ ξήμε κε ηηο 

ππάξρνπζεο γλψζεηο, είλαη δπλαηή ε εχξεζε ησλ αιεζεηψλ εθείλσλ πνπ ζα ελλνηνδνηήζνπλ 

εθ λένπ παλαλζξψπηλεο αμίεο. Δηδάιισο, ζα βξηζθφκαζηε δηαξθψο σο άλζξσπνη δέζκηνη ησλ 

«εηδψισλ» ησλ αμηψλ απηψλ. Μηιψληαο γηα ηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ θαηεζηεκέλε γλψζε, 

ιέεη ν Πιάησλ: «.. γηα ηηο ζθηέο ηνπ δηθαίνπ ή γηα ηα είδσια πνπ ξίρλνπλ απηέο νη ζθηέο θαη λα 

πνιεκάεη κε πάζνο ηηο δνμαζίεο πνπ έρνπλ γηα απηά νη άλζξσπνη, νη νπνίνη ηελ αιεζηλή 

δηθαηνζχλε δελ έρνπλ αληηθξχζεη πνηέ ηνπο (κηθ. θνπηεξφπνπινο, Πιάησλ Πνιηηεία, 2002: 

518b).  

Ζ ξήμε κε ηελ θαηεζηεκέλε, ππάξρνπζα γλψζε, ε εχξεζε ησλ αιεζεηψλ ηεο «επνρήο 

καο», κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε κηα αιεζηλή, νηθνπκεληθή δεκνθξαηία, κηα δεκνθξαηία ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο θαη φρη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ απφξξηςε 

ηνπ ξαηζηζκνχ κέζσ ηεο επηηαγήο γηα κηα κε ηεξαξρηθή ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ, κεηαμχ ηνπο 
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(Taguieff, 2001:312-313). Μηα ηζφηεηα, ε νπνία δελ ζα βαζίδεηαη ζηελ πνιηηηζηηθή θαη «θαη‟ 

εηθφλα» νκνγελνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ, αιιά αληίζεηα ζε κηα «εζηθή» νκνγελνπνίεζε, κέζα 

απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ αιεζεηψλ. Ζ επαλάθηεζε ηεο 

«απηνλνκίαο» ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ, απνηειεί χςηζηεο ζεκαζίαο πξφθιεζε, αθνχ 

δελ αγλνεί ην δηαθνξεηηθφ «Λφγν», ηνλ «Άιιν», αιιά ηνλ επεμεξγάδεηαη θξηηηθά, ηνλ 

ζπλζέηεη (Καζηνξηάδεο, 1978:154-155). Ο ηδεαηφο απηφο νπκαληζκφο, κπνξεί λα ζπληζηά κηα 

νπηνπία ηελ δεδνκέλε επνρή, γηα απηφ θαη ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν «ηδεαηφο», ε δηαδηθαζία 

φκσο ηεο κεηάβαζεο πξνο ην «Αγαζφλ» απηφ, κέζσ ηεο, εθ ζεκειίσλ, αλαδηακφξθσζεο θαη 

ζχλζεζεο ησλ αμηψλ, ησλ ηδεψλ, ηεο εζηθήο, απνηειεί ην εθηθηφ, ην «Αλαγθαίν». 
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