
005ΤΑΝΖ0 ΡΡΕΥΕ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ 

ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
Εισαγωγικό σημείωμα 

Β γύρω από ίνα λεπτό, γεμάτο προκαταλήψεις, ζήτημα

Ε κ δ ο ς ε ι ς
Σ τ ά χ υ



ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ



Σειρά: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-3
Costanzo Preve, Το εθνικό ζήτημα στο κατώφλι τον 21ου αιώνα 
Ο Editrice CRT, 1998

Τίτλος πρωτοτύπου:
Costanzo Preve, La questione nazionale alle soglie delXXIsecolo

© Για την ελληνική γλώσσα, Εκδόσεις Στάχυ 2001 
Μεσολογγίου 5,106 81 Αθήνα 
τηλ.: 33.03.590 - φαξ: 38.25.255 
e-mail: proodoss@otenet.gr

Εξώφυλλο: Μαίρη Μπελτζινίτη
Γλωσσική επιμέλεια: Αντώνης Δημητρίου
Σελιδοποίηση: Μαίρη Μπελτζινίτη
Φιλμ-Μοντάζ: Γραφικές Τε'χνες «ΓΡΑΜΜΑ», τηλ.: 38,07.703
Εκτύπωση: X. & Σ. Ζαχαροπούλου - Δ. Σιταράς O.E., τηλ.: 48.17.381
Βιβλιοδεσία: Δ. Μπάστας, τηλ.: 57.53.808

Κεντρική διάθεση: ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕΕΕ
ΑΘΗΝΑ: Μαυρομιχάλη 64,106 81, τηλ.: 36.44.150,36.44.260, φαξ: 36.44.205 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Προξένων 7,546 32, τηλ.: (031) 235.364, φαξ: (031) 283.523 
ΠΑΤΡΑ: Μανιακίου 21-23,262 23, τηλ.: (061) 625.222, φαξ: (061) 625.026

ISBN: 960-8032-74-1

COSTANZO PREVE

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Εισαγωγικό σημείωμα 
γύρω από ένα λεπτό, γεμάτο προκαταλήψεις, ζήτημα

Μετάφραση:
Γιώργος Βολακάκης

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΧΥ, ΑΘΗΝΑ 2001

mailto:proodoss@otenet.gr


π?

Περιεχόμενα

Εισαγωγή ..................................................................... 9

1 Η ιστορική θεμελίωση των εθνών μεταξύ κράτους
και εθνότητας..........................................................  13

2 Το εθνικό ζήτημα και η ιμπεριαλιστική 
αποικιοκρατία.........................................................  19

3 Το εθνικό ζήτημα και το κοινωνικό ζήτημα  21

4 Το εθνικό ζήτημα και η φρίκη των «εθνικών» 
πολέμων .................................................................. 25

5 Η πολιτισμική παράδοση της αριστεράς μεταξύ 
αποκοπής και υπερκαπιταλισιικοΰ 
κοσμοπολιτισμού.....................................................  29

6 Η ιστορική διάσταση της σημερινής 
ιμπεριαλιστικής παγκοσμιοποίησης ......................  35



8 (ΤΟςΤΑΝΖΟ ΡΚΕΥΕ

7 Το πρόβλημα του λεγόμενου αμερικανισμού
και της αμερικανοποίησης του πλανήτη................. 41

8 Οι δυνάμεις αντίστασης στον αμερικανισμό 
και την καταναγκαστική αμερικανοποίηση
του πλανήτη ............................................................  47

9 Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το εθνικό 
ζήτημα σήμερα.........................................................  53

10 Προσωρινά συμπεράσματα. Πληροφόρηση, 
δημοκρατία, αλληλεγγύη, απελευθέρωση .............  57

Εισαγωγή

Σ το περιοδικο ΐΝΰίΡΕΝΰΕΝΖΑ δημοσίευσα δύο σύντομα 
δοκίμια, το πρώτο πολιτικού χαρακτήρα — με θέμα τη 

μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη Δημοκρατία στην 
Ιταλία τη δεκαετία του ’90—, και το δεύτερο ακαδημαϊκού 
χαρακτήρα, με θέμα τα γενικά ζητήματα πολιτισμικού προ
σανατολισμού στο σύγχρονο κόσμο. Το πρώτο δοκίμιο πα
ρουσίαζε ίσως περισσότερο άμεσο ενδιαφέρον και ήταν 
πιο εύκολα κατανοητό, το δεύτερο όμως, κατά τη γνώμη 
μου, ήταν πιο σημαντικό, γιατί έθετε ανοιχτά το κύριο πολι
τισμικό ζήτημα της τωρινής ιστορικής στιγμής, ότι δηλαδή η 
κοινώς λεγόμενη «αριστερή» παράδοση δεν είναι πλέον 
χρήσιμο εργαλείο για να στηρίξει μια σοβαρή στάση κριτι
κής και αντίστασης απέναντι στη σημερινή καπιταλιστική 
και ιμπεριαλιστική παγκοσμιοποίηση. Η γνώμη αυτή συνα
ντά μια σχεδόν απροσπέλαστη, υπόκωφη θολή αντίσταση. 
Κι αυτό συμβαίνει για μια σειρά λόγους, από τους οποίους 
όμως εδώ θα αναφέρω τους δύο κυριότερους. Κατ’ αρχάς 
πρέπει να παραδεχτούμε ότι τους δύο τελευταίους αιώνες η 
αριστερή παράδοση, παρ’ όλες τις απίστευτες πολιτισμικές 
της καθυστερήσεις — οικονομικισμός, θετικισμός, μυθοποί
ηση του περιθωρίου, ξέφρενη έλξη για κάθε είδους «και
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νούριο» κ.λπ. —, υπερασπίστηκε επί της ουσίας δίκαιες κοι
νωνικές διεκδικήσεις, και μόνο στις δυο τελευταίες δεκαε
τίες άρχισε να μεταβάλλει την ποιοτική της υπόσταση, πα
ράλληλα με τη μη αντιστρέψιμη ιστορική παρακμή των κοι
νωνικών υποκειμένων αναφοράς της. Κατά δεύτερο λόγο, η 
αντίθεση δεξιά/αριστερά, σε μεγάλο μέρος πλέον τεχνητή 
και «εικονική», συνεχίζει ν’ αναπαράγεται εκ των άνω, για 
να δομήσει συμβολικά έναν πολιτικό χώρο χειραγωγημένο. 
Σ’ αυτό το σύντομο δοκίμιο θ’ αναφερθοΰμε μόνο στο εθνι
κό ζήτημα όπως εμφανίζεται σήμερα· ένα καίριο θέμα, 
απέναντι στο οποίο η αριστερή παράδοση είναι εντελώς 
ανίκανη να προσανατολιστεί, έστω και στα κυριότερα ση
μεία του. Χωρίς πολλές αυταπάτες για το άμεσο μέλλον, θα 
περιοριστώ στην κριτική των βαθύτερων προκαταλήψεων, 
υποδεικνύοντας συνάμα το νέο ιστορικό και κοινωνικό 
σκηνικό στο οποίο διαβιοΰμε σήμερα.

Στην πρώτη ενότητα θ’ αναφερθώ κριτικά στις δύο κυ
ριότερες θεωρίες σχετικά με την ιστορική θεμελίωση των 
εθνών —την κρατική θεωρία και την εθνοτική θεωρία— 
παρουσιάζοντας συνοπτικά την προσωπική μου θέση. Στη 
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ενότητα θα επισημάνω εν συντο
μία τις τρεις κυριότερες «προκαταλήψεις» που βρίσκει απέ
ναντι του όποιος τολμήσει να μιλήσει για το εθνικό ζήτημα 
κατά τρόπο θετικό, χωρίς αναθεματισμούς. Στην πέμπτη 
ενότητα, ιδιαίτερα ουσιαστική για την κατανόηση του δοκι
μίου, θα εκθέσω την κατ’εξοχήν αιτία, ανυπέρβλητη για την 
ώρα (ίσως όμως όχι στο μέλλον), εξαιτίας της οποίας η πο
λιτισμική παράδοση της αριστεράς δεν είναι σε θέση να
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συλλάβει τη φύση του εθνικού ζητήματος. Στην έκτη ενότη
τα, εξίσου σημαντική, θα προσπαθήσω να διαλευκάνω τη 
φύση της συνθέτης σχέσης ανάμεσα στη σημερινή ιμπερια
λιστική παγκοσμιοποίηση και τους νέους όρους του εθνικού 
ζητήματος. Στις υπόλοιπες ενότητες αναφέρομαι σε διάφο
ρα εξειδικευμένα θέματα υπό το πρίσμα των θέσεων που 
εξετάζονται στην έκτη ενότητα. Το όλο δοκίμιο, δεδομένης 
της συντομίας του, φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει απλώς ένα ει
σαγωγικό σημείωμα σ’ ένα λεπτό θέμα, γεμάτο προκαταλή
ψεις.



1

Η  ιστορική θεμελίωση των εθνών μεταξύ 
κράτους και εθνότητας

Σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  το θ ε μ α  τ η ς  θ ε μ ε λ ί ω σ η ς  και της εξέλιξης 
των εθνών υπάρχει μια πλούσια και ποικιλόμορφη βι

βλιογραφία, τόσο στο εξειδικευμένο τμήμα της όσο και στο 
περισσότερο εκλαϊκευμένο. Δεν λείπουν βέβαια τα πολύ 
καλά βιβλία, αυτό που λείπει είναι η αφομοίωση, η γνώση 
και κυρίως η κριτική τοποθέτηση. Σε γενικές γραμμές, οι θε
ωρίες πάνω στην ιστορική θεμελίωση των νεότερων εθνών 
χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: σ’ αυτές που δίνουν 
έμφαση στη νεοτεριστική και κρατική πρωτοκαπιταλιστική 
θεμελίωση των εθνών, και σ’ εκείνες που εντοπίζουν αντίθε
τα την προμοντέρνα, προκαπιταλιστική εθνική θεμελίωσή 
τους, όπου η έννοια του κράτους (της οποίας προφανώς κα
νείς δεν αμφισβητεί τη σημασία) διαμορφώνεται μόνο σε 
μια δεύτερη φάση. Ας το εξετάσουμε καλύτερα. Οι θεωρίες 
που υποστηρίζουν την κρατική και επομένως τη νεοτεριστι- 
κή και πρωτοκαπιταλιστική και πρωτοαστική απαρχή του 
έθνους, επιμένουν στην τεχνητή φύση της ίδιας της έννοιας
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του «έθνους»· σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές η «παράδοση», 
νοουμένη ως ιστορική διάσταση του έθνους, συνιστά ως επί 
το πλείστον μία εκ των υστέρων «επινόηση». Οι κρατικοί μη
χανισμοί, που θεσπίστηκαν κατά πρώτο λόγο με στόχο την 
πολιτική στήριξη της δημιουργίας της ενιαίας καπιταλιστι
κής αγοράς ή/και την οικονομική και στρατιωτική προστα
σία του «έθνους» έναντι των άλλων ανταγωνιστικών εθνών, 
εξουσιοδότησαν ευχαρίστως τους διανοουμένους και το εκ
παιδευτικό σύστημα να επινοήσουν μία ενιαία εθνική ιστο
ρική παράδοση και να ενσωματώσουν τη λογοτεχνική γλώσ
σα στην καθομιλουμένη. Ο «εθνικισμός», επομένως, είναι 
ένα τυπικό προϊόν της καπιταλιστικής και κυρίως πρωτοκα- 
πιταλιστικής νεοτερικότητας — ενώ αντίθετα υποτίθεται ότι 
στην ώριμη φάση της παγκοσμιοποίησης και της πληροφο- 
ριοποίησης, ο καπιταλισμός θα τον υπερέβαινε και θα τον 
καταργούσε. Εν προκειμένω όμως είναι σκόπιμο να επιση
μάνουμε ότι η πνευματική και λογοτεχνική επινόηση μιας 
παράδοσης δεν αποτελεί καθόλου το χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα της καπιταλιστικής νεοτερικότητας. Αρκεί να θυμηθεί 
κανείς —θα μπορούσαν βέβαια ν’ αναφερθοΰν πάμπολλα 
ιστορικά παραδείγματα— τους διανοούμενους της αυγου- 
στιανής εποχής της ρωμαιοκρατίας (Λίβιος, Βιργίλιος κ.ά.), 
που κλήθηκαν να επινοήσουν μια μυθοπλαστική παράδοση 
(Αινείας, Ρωμύλος κ.ά.). Γενικότερα, οι θεωρίες της κρατι
κής απαρχής του έθνους, μέσα από συχνά ευφυέστατα ιστο- 
ρικο-πολιτισμικά συγγράμματα, υποδεικνύουν ότι το έθνος 
δεν υφίσταται, και ότι απεναντίας συνιστά ένα τεχνητό πα
ρασκεύασμα, μια επινόηση του αστικού καπιταλισμού και,
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όπως κάθε τεχνητή επινόηση, είναι καταδικασμένο να δια
λυθεί και να πεθάνει σε μια κατά τα άλλα απροσδιόριστη 
«αλλαγή της ιστορικής φάσης». Πρόκειται για μια κατανοη
τή αλλά κατά τη γνώμη μου λανθασμένη αντίδραση απένα
ντι στις θεωρίες που αντιμετωπίζουν το έθνος ως μία «οργα
νική κοινότητα» κατά τρόπο αποκλειστικό και ρατσιστικό, 
(Gemeinschaft), θεωρίες που στην πράξη αιματοκύλησαν 
την ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων. Θα πρέπει όμως να 
προσέξουμε να μην κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά.

Από την άλλη, οι θεωρίες της εθνικής και άρα προμο- 
ντέρνας, προκαπιταλιστικής και προαστικής απαρχής του 
έθνους, επισημαίνουν το γεγονός ότι, στη συντριπτική πλει
οψηφία των περιπτώσεων — φυσικά όχι σε όλες —, στο υπό
βαθρο και παράλληλα με τη μεταγενέστερη συγκρότηση 
του έθνους ως λαού και νεότερου κράτους, υπάρχει μια 
πραγματική ισχυρή εθνική οντότητα. Ασφαλώς η ιστορία 
δεν αρχίζει ούτε με τον καπιταλισμό ούτε με τη συσσώρευ
ση κεφαλαίου ούτε με την εμφάνιση των Ευρωπαίων και 
Αμερικανών αποικιοκρατών. Κατά τη γνώμη μου αυτό εί
ναι αληθές και αναμφισβήτητο. Είναι προφανές ότι η εθνι
κή θεμελίωση εξελίσσεται ιστορικά και πολιτισμικά, σε συ
νάφεια με μια ταυτότητα εν μέρει τεχνητή και κατασκευα
σμένη εκ των υστέρων από το νεότερο κράτος, από τους 
διανοούμενους και το εκπαιδευτικό σύστημα. Το «εκ των 
υστέρων» όμως δεν γεννιέται εκ του μηδενός, αλλά βασίζε
ται σε μια προϋπάρχουσα πραγματικότητα, που μπορεί μεν 
να την τροποποιήσει αλλά όχι να την εκμηδενίσει.

Πού βρίσκεται το δίκιο; Δύσκολο ερώτημα, στο οποίο



16
ΟΟβΤΑΝΖΟ ΡΚΗΥΕ

είναι αδύνατο να απαντήσουμε στα στενά πλαίσια ενός δο
κιμίου. Εύλογο, αλλά συνάμα οπορτουνισιικό και παρα
πλανητικό θα ήταν να πούμε ότι το δίκιο βρίσκεται και στις 
δύο πλευρές. Με μια πρώτη προσέγγιση, εάν αποδεχτούμε 
ότι η κρατική συνιστώσα εκεί που υπερισχύει -πραγμα 
όμως που δεν αληθεύει στην περίπτωση πολλών εθνών, λό
γου χάρη στους Κορσικανούς, τους Βρετόνους, τους Γαλά- 
τες, τους Βάσκους, τους Κούρδους και τους Λατινοαμερι
κανούς Μ άγια- προϋποθέτει ούτως ή άλλως μια προγενέ
στερη εθνοτική συνιστώσα, τότε θα πρέπει να παραδεχθού
με ότι η εθνική θεωρία εμφανίζεται ως ορθότερη απο την 
κρατική, παρότι η τελευταία τη διορθώνει επωφελώς σε
πολλά σημεία.

Δεν βρίσκεται όμως εδώ κατά τη γνώμη μου το ουσια
στικότερο φιλοσοφικό σημείο του ζητήματος. Ανεξάρτητα 
από το πού βρίσκεται το δίκιο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί 
ότι το έθνος εμφανίστηκε, είτε με εθνική είτε με κρατική 
θεμελίωση, σε μια παρελθούσα στιγμή (προκαπιταλιστική ή 
πρωτοκαπιταλιστική), επομένως σήμερα η έννοιά του στε
ρείται εγκυρότητας. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η ουσία, διότι 
ενώ η γέννηση πάντα και σε κάθε περίπτωση είναι ειδική, η 
εγκυρότητα είναι καθολική, προφανώς επειδή η γέννηση 
δομήθηκε ως εύλογη συνιστώσα μιας πραγματικής αλή
θειας. Ο Ιησούς της Ναζαρέτ δραστηριοποιήθηκε σ’ ένα 
εντελώς ιδιόμορφο ιστορικό πλαίσιο, που σήμερα είναι 
ολότελα ξεπερασμένο, η εγκυρότητα όμως του μηνύματος 
του δεν εξαντλείται μέσα σ’ εκείνη την ιδιάζουσα ιστορική 
στιγμή αλλά εμπεριέχει μια διαχρονική αλήθεια. Ας αναφέ
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ρουμε επίσης το παράδειγμα του φιλελευθερισμού, της δη
μοκρατίας και του σοσιαλισμού. Από ιστορική άποψη, αυ
τές οι τρεις παραδόσεις έχουν μια συγκεκριμένη αφετηρία, 
την αστική (ο φιλελευθερισμός), τη μικροαστική (η δημο
κρατία), την εργατική και προλεταριακή (ο σοσιαλισμός). 
Η ιδιαίτερη ιστορική γέννηση τους, λοιπόν, και στις τρεις 
περιπτώσεις αποκτά καθολική εγκυρότητα, όχι σε όλες τις 
ιστορικές συνιστώσες, αλλά μόνο σ’ αυτές που η λογική ορ
θότητα επικυρώνει και επιβεβαιώνει.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την πραγματικότητα της 
εθνικής ταυτότητας, είτε είναι εθνοτικής είτε είναι κρατι
κής θεμελίωσης. Για να γίνει όμως αυτό κατανοητό θα πρέ
πει πρώτα ν’ απαλλαγούμε από τρεις μορφές προκαταλή
ψεων, για τις οποίες θα γίνει λόγος στις επόμενες τρεις ενό
τητες.



2
Το εθνικό ζήτημα 

και η ιμπεριαλιστική αποικιοκρατία

Μια  π ρ ώ τ η  ισ χ υ ρ ή  π ρ ο κ α τ α λ η ψ η  σε σχέση με το έθνος 
οφείλεται στο γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 

19ου και του 20ου αιώνα, η έννοια αυτή λειτούργησε ως 
ιδεολογική πρόφαση για την άσκηση μιας —σε μεγάλο 
βαθμό ρατσιστικής — πολιτικής ισχύος, από τον στρατιωτι
κό και αποικιακό ιμπεριαλισμό. Συχνά λέγεται ότι η ρατσι
στική, ιμπεριαλιστική και εθνικιστική αποικιοκρατία υπήρ
ξε μια μορφή διαστροφής και παρέκκλισης, μια κακοήθης 
παθολογία δηλαδή της αυθεντικής και γνήσιας έννοιας του 
έθνους, η οποία στα μέσα του 19ου αιώνα (βλ. 1848 κ.λπ.) 
υπήρξε δημοκρατική. Η αντίληψη αυτή είναι, κατά τη γνώ
μη μου, ανεπαρκής και λανθασμένη. Πρέπει να ποΰμε αντι
θέτως ότι, για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαών, ο μιλι- 
ταριστικός εθνικισμός και ο ιμπεριαλιστικός αποικιοκρατι- 
σμός, παρ’ όλες τις φανφάρες για το «βαρΰ καθήκον των 
λευκών» (white man’s burden), αντιπροσώπευαν στην πλειο
ψηφία των περιπτώσεων την άρνηση και τον κύριο εχθρό
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της εθνικής οντότητας. Θα φέρω μόνο ένα απλό παράδειγ
μα. Επί σειρά ετών έχω υποστηρίξει με σθένος την αντίθε
σή μου στο ρατσισμό, αφού δεν υπάρχουν ανώτερες και κα
τώτερες φυλές, και κατά συνέπεια δεν πρέπει να μας φοβί
ζει μια πολυφυλετική κοινωνία κ.λπ. Κάποτε, όμως, ένας 
διάσημος μελετητής του φυλετικού ζητήματος (Hosea Jaffe) 
μου επισήμανε ότι η τοποθέτησή μου ήταν εσφαλμένη και 
άθελά μου έκανα μια έμμεση θεωρητική παραχώρηση στο 
ρατσισμό, διότι απλούστατα οι φυλές δεν υφίστανται, όχι 
μόνο με την πολιτικο-πολιτισμική αλλά κυρίως τη βιολογική 
έννοια του όρου (και πράγματι ο γνήσιος hard -όπω ς ο 
χιτλερικός- ρατσισμός είναι μια μορφή βιολογισμού). Κα
τά τον ίδιο τρόπο, δεν πρέπει να θεωρούμε την ιμπεριαλι
στική αποικιοκρατία ως διαστροφή και παρέκκλιση μιας 
αρχικά θετικής εθνικής ταυτότητας. Η ιμπεριαλιστική αποι
κιοκρατία είναι η άρνηση, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της 
θεμιτής αξίωσης αναγνώρισης της εθνικής ταυτότητας, που 
προϋποθέτει την αποδοχή του άλλου ως διαφορετικού, άρα 
όμοιου, πράγμα πολύ διαφορετικό, αν όχι αντίθετο, από τη 
θεώρησή του ως διαφέροντος, άρα ανόμοιου. Αυτό είναι 
ένα πολύ λεπτό και σημαντικό σημείο, στο οποίο θα πρέπει 
κανείς να σταθεί προσεκτικά.

3
Το εθνικό ζήτημα και το κοινωνικό ζήτημα

Μια  δ ε ύ τ ε ρ η  π ρ ο κ α τ ά λ η ψ η  σε σχέση με το εθνικό ζή
τημα αφορά την άποψη ότι η ιδέα του έθνους είναι 

εχθρική σε κάθε κοινωνικό ζήτημα, και κυρίως στην κοινω
νική, προλεταριακή και διεθνιστική επανάσταση. Σύμφωνα 
με την άποψη αυτή, το έθνος συνεπάγεται μια κίβδηλη δια- 
ταξική ενότητα, ενώ η εθνική ταυτότητα δεν είναι τίποτ’ άλ
λο παρά μια μεταμφιεσμένη αστική και καπιταλιστική ταυ
τότητα, που οι κρατικοί ιδεολογικοί μηχανισμοί «πωλούν» 
στους προλετάριους, για να τους μετατρέψουν σε πρόβατα 
επί σφαγή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Δεν θα ανα
φερθώ εδώ εκ νέου στις παρατηρήσεις της προηγούμενης 
παραγράφου. Οφείλουμε να παραδεχτούμε όμως ότι υπάρ
χει μια δόση αλήθειας στην άποψη αυτή, καθώς αγγίζει ένα 
ουσιαστικό σημείο — που αποκάλυψε ο Μαρξ και ο μετέ
πειτα μαρξισμός σε όλες τις εκφάνσεις του. Για ν’ αντιμετω
πίσουμε αυτό το πρόβλημα πρέπει όμως πρώτα ν’ απαλλα
γούμε από διάφορες αφελείς θεωρήσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες ο διαταξικός εθνικισμός «αποσπά» το προλεταριάτο
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από το να κάνει άμεσα την ωραία και καλή του διεθνιστική 
και κομμουνιστική επανάσταση. Η αντίληψη ότι η επανά
σταση δεν έγινε εξαιτίας κάποιου οργανωμένου σχεδίου 
«αντιπερισπασμού», μου θυμίζει την άποψη κάποιων Ιτα
λών κομμουνισπόν, ότι δηλαδή το 1948 στην Ιταλία «ξεχά- 
στηκαν» (οι κομμουνιστές δηλαδή!) και δεν έκαναν την 
επανάσταση επειδή όλη τους την προσοχή την είχαν στραμ
μένη στις νίκες του ποδηλάτη Μπάρταλι στο Γΰρο της Γαλ
λίας, ή ακόμη καλύτερα ότι στην αρχαία Ρώμη οι πληβείοι 
δεν εξεγέρθηκαν ενάντια στη θλιβερή μοίρα της σκλαβιάς 
τους επειδή παρακολουθούσαν στις αρένες τους αγώνες 
των μονομάχων και των θηρίων. Ο κόσμος μπορεί να είναι 
λίγο ανόητος, αλλά όχι και σε τέτοιο σημείο — και καλό εί
ναι να μην το ξεχνάμε. Το εθνικό ζήτημα δεν «αποσπά» πο
τέ την προσοχή από το κοινωνικό ζήτημα, εάν αυτό το τε
λευταίο είναι πράγματι ριζωμένο σε υπαρκτές κοινωνικές 
δυνάμεις. Η διαλεκτική εξέλιξη του λεγόμενου «κοινωνι
κού ζητήματος» —δηλαδή της πάλης των τάξεων ή, μάλλον, 
της πάλης ανάμεσα στις διαφορετικές τάξεις που αποτε
λούν την καπιταλιστική κοινωνία, και που κατά τη γνώμη 
μου δεν είναι μόνο δύο— προϋποθέτει ιστορικά την ύπαρ
ξη μιας προγενέστερης εθνικής ταυτότητας. Προσωπικά, 
προτιμώ σαφώς το διεθνισμό από τον εθνικισμό. Ο διεθνι
σμός — αρκεί να σκεφτούμε την ετυμολογική έννοια του 
όρου {διά- έθνος- ισμός) — προϋποθέτει τη σχέση ανάμεσα 
σε διά- φορα αλλά όμοια έθνη και όχι ασφαλώς την άρνηση 
της εθνικής ταυτότητας. Παρ’ όλ’ αυτά, εάν κάναμε μια 
πρόχειρη σφυγμομέτρηση ανάμεσα στους λεγόμενους
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«καλλιεργημένους ανθρώπους» -ε ιδ ικά  της «αριστε
ρ ά ς» -, θα βλέπαμε ότι ο διεθνισμός συγχέεται συστηματι
κά με την κατηγορηματική άρνηση του εθνικού ζητήματος, 
που στην καλύτερη περίπτωση το αντιλαμβάνονται στενά 
και μόνο από τη σκοπιά των λεγόμενων «ανθρώπινων δι
καιωμάτων».

Η «καθαρή» ταξική επανάσταση είναι μία αφηρημένη 
έννοια του δογματισμού, άλλωστε καμιά επανάσταση δεν 
ήταν «καθαρή» κοινωνική επανάσταση. Για παράδειγμα, η 
ρωσική επανάσταση του 1917 είχε τουλάχιστον τρία διαφο
ρετικά κοινωνικά υποκείμενα -εργάτες, φτωχούς αγρό
τες, διανοούμενους επαναστάτες- που είχαν διαφορετικά 
σχέδια και διαφορετικούς σκοπούς. Ο μύθος της «προλετα
ριακής επανάστασης» είναι ένα μεταγενέστερο ιδεολογικό 
κατασκεύασμα. Όλες οι κοινωνικές επαναστάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν -στην Κίνα το 1949, στο Βιετνάμ το 
1954, στην Κούβα το 1959— είχαν ως αφετηρία ένα προϋ
πάρχον εθνικό ζήτημα, που δεν είχε επιλυθεί εξαιτίας ακρι
βώς του ιμπεριαλισμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην πράξη 
δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 
με μια δόση πνευματικής οκνηρίας ότι οι καταπιεσμένες τά
ξεις εξαπατώνται συστηματικά από τη διαταξική ουτοπία 
της εθνικής ταυτότητας, γεγονός που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με την πραγματική ιστορική διαδρομή.



4
Το εθνικό ζήτημα και η φρίκη 

των «εθνικών» πολέμων

Μια  τ ρ ί τ η  π ρ ο κ α τ ά λ η ψ η ,  σε σχέση με το εθνικό ζήτη
μα, είναι η αντίληψη ότι η αναγνώριση της νομιμότη

τας της εθνικής ταυτότητας είναι επικίνδυνη, γιατί οδηγεί 
σε φριχτούς και αιματηρούς «εθνικούς πολέμους» (Χούτου 
εναντίον Τούτσι, μουσουλμάνοι της Βοσνίας εναντίον Σέρ- 
βων της Βοσνίας κ.λπ.). Το παράδειγμα του Σεράγεβο, αυ
τό το κατασκευασμένο σύμβολο από τα μίντια στη δεκαετία 
του ’90, είναι διαφωτιστικά. Το μήνυμα που μετέδιδαν μέ
χρι παροξυσμού τα δυτικά μίντια ήταν εν ολίγοις το εξής: σ’ 
αυτόν τον πόλεμο υπάρχει ο καλός και ο κακός. Ο κακός, ο 
νέος Χίτλερ, ο νέος Σαντάμ, είναι οι Σέρβοι της Βοσνίας, 
ενώ ο καλός είναι ο απλός κόσμος, εξαπατημένος από τους 
πολιτικούς που, για τους βρόμικους σκοπούς τους, επινόη
σαν ένα «έθνος», ενώ «έθνος» δεν υπάρχει· η νεολαία δεν 
ενδιαφέρεται γι αυτό, θέλει να μιλάει αγγλικά, να τρώει 
στα Μακντόναλντς, να παρακολουθεί ροκ συναυλίες, ν’ 
ακούει Σπάις Γκέρλς και Μάικλ Τζάκσον, είναι πολίτες
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ενός ενιαίου τηλεοπτικού κόσμου, της πληροφορικής και 
του Ίντερνετ. Δεν υπάρχει έθνος, το μόνο που υπάρχει εί
ναι μια τεράστια παγκόσμια και παγκοσμιοποιημένη καπι
ταλιστική αγορά.

Δυστυχώς, παράλληλα με αυτό το μήνυμα των μίντια, 
στη διαμόρφωση του οποίου συμμετείχαν και πολλοί αδα
είς και κακοπληροφορημένοι φιλόδοξοι διανοούμενοι, 
υπήρχαν και οι οδυνηρές εμπειρίες των Σέρβων, των Κροα- 
τών και των μουσουλμάνων που έζησαν τη φρίκη αυτού του 
«εθνικού» πολέμου. Οι «εθνικοί» πόλεμοι δεν συνιστούν 
όμως το αναπόφευκτο και θλιβερό επακόλουθο της ανα
γνώρισης του εθνικού ζητήματος, αλλά ακριβώς το αντίθε
το, είναι ο καρπός της άρνησης και της ένοχης και χυδαίας 
υποτίμησης του ίδιου του εθνικού ζητήματος. Στη Γερμανία 
και τις ΗΠΑ δεν ενδιαφερόταν κανείς για τα δίκαια κανε
νός, είτε μουσουλμάνος είτε Κροάτης είτε Σέρβος της Βο
σνίας ήταν. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η υποστήριξη 
Χου ενός χ\ τον άλλου «ιτελαττ)» —χατα, ιτροτιμτ|θϊ| των μου 
σουλμάνων για τις ΗΠΑ και των Κροατών για τη Γερμα
νία— και κατά συνέπεια οι μεν έπρεπε να παρουσιαστούν 
ως δαίμονες και οι δε ως άγιοι. Και, στην περίπτωση των 
«εθνοκαθάρσεων», μπορούμε να ισχυριστούμε, όπως στη 
φάρμα του Όργουελ, ότι ορισμένα ζώα ήταν πιο «ίσα» από 
τα άλλα. Οι εθνικοί διωγμοί των Σέρβων της Κράινα και 
του Σεράγεβο, λόγου χάρη, θεωρήθηκαν θεμιτοί από τη λε
γόμενη «διεθνή κοινή γνώμη», η οποία τελικά δεν είναι πα
ρά το ψευδώνυμο μερικών εκατοντάδων δημοσιογράφων, 
άμεσα συνδεμένων με το μεγάλο χρηματιστικό κεφάλαιο.
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Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προείχε ήταν να εντοπιστεί 
ένας «εχθρός», ως προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση και τη 
μετατροπή των «ανθρώπινων δικαιωμάτων» και της ανθρω
πιστικής βοήθειας σε ειδικά σώματα στρατιωτικής επέμβα
σης.

Οι λεγόμενοι «εθνικοί» πόλεμοι θα μπορούσαν κάλλι
στα να είχαν ήδη λυθεί, με τη σωστή εφαρμογή του διε
θνούς δικαίου. Πράγμα όμως που προϋποθέτει ακριβώς την 
αναγνώριση του εθνικού ζητήματος ως νόμιμου και δικαί
ου, και όχι το αντίθετο, δηλαδή τη ρητορική του ροκ κοσμο
πολιτισμού και του «ανθρωπιστικού» στρατιωτικού επεμ
βατισμού. Είναι πλέον φανερό ότι πρέπει ν’ αντιμετωπί
σουμε το πρόβλημα στον πολιτισμικό του πυρήνα, διαφορε
τικά θα γυροφέρνουμε και θα περιπλανιόμαστε μέσα σε χί
λιες λεπτομέρειες. Αυτό ακριβώς θα επιχειρήσουμε στην 
επόμενη ενότητα.



5
Η πολιτισμική παράδοση της αριστεράς 

μεταξύ αποκοπής και νπερκαπιταλιστικού 
κοσμοπολιτισμού

Πρ ε π ε ι  λ ο ι π ο ν  ν ’ α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ μ ε  το πρόβλημα οτον 
πυρήνα του. Η αριστερά είναι σήμερα ο κατ’ εξοχήν 

πολιτισμικός χώρος της αποκοπής, και ακριβώς για το λόγο 
αυτό είναι το προνομιούχο πολιτισμικό σημείο αναφοράς 
της σημερινής καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης. Η απόρ
ριψη της σημασίας κάθε εθνικού ζητήματος δεν είναι παρά 
μία από τις μορφές, και δυστυχώς όχι η κυριότερη, αυτής 
της γενικής αποκοπής. Ας επιχειρήσουμε να δούμε βήμα 
βήμα πώς συμβαίνει αυτό.

Η έννοια της αποκοπής μάς παραπέμπει στην ύπαρξη 
μια προγενέστερης κατάστασης από την οποία έχει κανείς 
ξεκόψει. Και αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση της «αριστε
ράς» στο σύνολό της. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώ
να, το κομμουνιστικό τμήμα της αριστεράς ρίζωσε στο πρό
σφορο έδαφος της Τάξης (εργατικής και προλεταριακής) 
και του Κόμματος (κομμουνιστικού), ενώ το μη κομμούνι-
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στικό τμήμα της αναζητούσε τις κοινωνικές και πολιτισμι
κές του ρίζες μέσα σε μια προοδευτική μικροαστική τάξη, 
συνδεδεμένη με τις αξίες του πολίτικου ρεφορμισμού και 
της κοινωνικής ισότητας. Η αποκοπή από αυτές τις πολιτι
σμικές και κοινωνικές ρίζες προκλήθηκε από δύο αλληλο- 
συνδεόμενα φαινόμενα, δηλαδή από τον ενδογενή μετα
σχηματισμό του συνολικού καπιταλιστικού τρόπου παρα
γωγής, από τη μια -πράγμα που η αριστερά δεν είχε προ
βλέψει ούτε καν στις γενικές του γραμμές-, και από την 
παταγώδη αποτυχία στην οικοδόμηση μιας εναλλακτικής 
στον καπιταλισμό κοινωνίας, από την άλλη. Δεδομένου ότι 
πρόκειται για δύο αλληλοσυνδεόμενα φαινόμενα, δεν θα 
πρέπει να διερευνηθούν χωριστά, ως δύο παράλληλες δια
δικασίες, όπως δυστυχώς τείνει να κάνει όλη η ιστοριογρα
φία, ακόμη και η καλύτερη.

Ας ανοίξουμε εδώ μια μικρή παρένθεση για ν’ αναφερ
θούμε στον ιστορικό κομμουνισμό του 20ού αιώνα και στην 
τραγική του έκβαση. Σ’ αυτό το σημείο επίσης πρέπει να το
νίσουμε ότι δεν συμφωνούμε με τη φιλοσοφική δαιμονοποί- 
ηση του, η οποία στα ίχνη της σχολής του Φρανσουά Φιρέ 
και βιβλίων του τύπου Το μαύρο βιβλίο του κομμουνισμού, 
ερμηνεύει μεταφυσικά τη συνολική ιστορία του ίδιου του 
κομμουνισμού ως εγκληματική αυταπάτη ή, ακριβέστερα, 
ως μια επαναστατική ουτοπιστική αυταπάτη που αναπό
φευκτα οδήγησε σε σωρεία εγκλημάτων. Τέτοιου είδους 
ερμηνείες καθιστούν εντελώς ακατανόητο ολόκληρο τον 
20ό αιώνα. Ο ιστορικός κομμουνισμός του 20ού αιώνα -που  
θα πρέπει να διαχωριστεί σαφώς από την κομμουνιστική

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 31

ουτοπία του Μαρξ— δεν παρουσίασε μόνο συγκεκριμένα 
απατηλά στοιχεία —όπως την αυταπάτη οικοδόμησης μιας 
κομμουνιστικής κοινωνίας διαμέσου ενός ολοκληρωτικού 
κόμματος-κράτους και της δράσης μιας τάξης σαν το βιομη
χανικό προλεταριάτο που από τη δομή της δεν έχει τη συ
στημική ικανότητα υπέρβασης του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής- αλλά και συγκεκριμένες εγκληματικές πλευ
ρές, όπως τον αφανισμό ολόκληρων κοινωνικών ομάδων, 
τις δικαστικές μεθοδεύσεις, τις φυλακίσεις και το μαζικό 
χαφιεδισμό. Ομως σχεδόν όλα τα κοινωνικά και ιστορικά 
φαινόμενα του 20ού αιώνα —ο ιμπεριαλιστικός αποκιο- 
κρατισμός, ο σιωνισμός, ο φυσιολογικός χρηματιστικός κα
πιταλισμός, ο ναζισμός κ.λπ. — παρουσίασαν σαφείς εγκλη
ματικές πλευρές, πέραν βεβαίως του ότι νομιμοποιήθηκαν 
μέσω κάποιας απατηλής ιδεολογίας. Είναι λοιπόν απόλυτα 
εσφαλμένο ν’ αποδώσουμε στον κομμουνισμό έναν γενικό 
εγκληματικό χαρακτήρα. Κι ας κλείσουμε εδώ για λόγους 
συντομίας αυτήν την παρένθεση.

Ριζωμένη σε αυτήν την κοινωνική πραγματικότητα -π ο υ  
χαρακτήριζε η πρόοδος, η επιστήμη, η τάξη, το κόμμα 
κ.λπ. — η αριστερά ξεριζώθηκε απ’ αυτά βίαια, εξαιτίας της 
κοινωνικής αλλαγής που δεν ήταν σε θέση ν’ αντιληφθεί με 
τα θεωρητικά εργαλεία που διέθετε. Ας σκεφτούμε μόνο το 
μυθικό ’68, που η αριστερά το βίωσε υπαρξιακά, ως ένα εί
δος κοινωνικής επανάστασης, χωρίς ποτέ να υποψιαστεί το 
σκληρό πυρήνα του υπερκαπιταλιστικού και αντιαστικού 
εκσυγχρονισμού των ηθών, καθώς και των μορφών συναί
νεσης και κυριαρχίας που έκρυβε μέσα του. Αυτή η αποκο
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πή, λοιπόν, παρήγαγε έναν ίλιγγο ανεστιότητας, ένα αίσθη
μα εκμηδένιση; και ντροπής για την προηγούμενη ταυτότη
τα, από την οποία η αριστερά πάσχισε ν’ απελευθερωθεί το
συντομότερο δυνατό. ,

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αριστερά αποτελεί 
σήμερα το προνομιακό πολιτισμικό πεδίο του υπερκαπιτα- 
λιστικού κοσμοπολιτισμού, της καταναγκαστικής και χρονι
κά συνοπτικής αμερικανοποίησης, της πλήρους διάλυσης 
των τελευταίων απομειναριών του «αστικού» συντηρητι
σμού στην κατεύθυνση ενός καπιταλισμού ολοκληρωτικά 
μετα-αστικού. Κατά κάποιο τρόπο πρόκειται για μια διε
στραμμένη διαλεκτική μεταστροφή των ουτοπιών περί του 
νέου ανθρώπου. Σύμφωνα με τις αναγεννητικές κομμουνι
στικές ουτοπίες ο νέος άνθρωπος ξαναγεννιέται ανανεωμέ
νος από την επαναστατική κάθαρση, έχοντας αποβάλει κά
θε ίχνος αστικού εγωισμού και ατομικισμού. Παραμορφω
μένη καρικατούρα του αστού, ο μετα-αστικός νέος άνθρω
πος εμφανίζεται σαν ένα είδος «μηδενικού ορίου» του νεο
καπιταλιστικού καταναλωτισμού, όπου τα πάντα είναι πλέ
ον επιτρεπτά, προφανώς μέσα στα συμβατά όρια της καπι
ταλιστικής αναπαραγωγής. Μέσα σ’ αυτά τα όρια, πράγμα
τι, τα πάντα είναι επιτρεπτά. Ο λεγόμενος ιταλικός 
«ΐΜοηϊςπιο» (Βελτρόνι κ.λπ.) είναι πράγματι μια μετριοπα
θής μορφή «ανεκτικότητας»: μπορούμε να είμαστε «καλοί» 
απέναντι σε κάθε παραβατική συμπεριφορά, εφόσον όμως 
αυτή δεν υπερβαίνει τα όρια του συστήματος του σύγχρο
νου καπιταλισμού.

Το πέρασμα από το προηγούμενο προλεταριακό ταξικό
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ρίζωμα στο σημερινό κοσμοπολίτικο υπερκαπιταλιστικό 
συντελέστηκε χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιας ουσιαστι
κής πολιτισμικής αυτοκριτικής. Αν θέλουμε να χρησιμοποι
ήσουμε φιλοσοφικούς όρους —όπως ανοιχτά διεκδικεί η 
λεγόμενη «αδύνατη σκέψη», που είναι η ιταλική εκδοχή του 
μεταμοντερνισμού —, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την 
Überwindung (συνειδητή υπέρβαση), αλλά με τη Verwindung 
(εγκατάλειψη, παραίτηση). Κάτι που εξάλλου έχει θεωρη
τικοποιηθεί, κάτω από τις επευφημίες της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των νέων διανοουμένων.

Η μη κατανόηση της σημασίας της εθνικής ταυτότητας, 
που παλιά οφειλόταν στην ιδεολογία του επιφανειακού διε
θνισμού, ο οποίος, ωθούμενος από ένα είδος αφηρημένου 
ταξικού κοινοτισμού, απέρριπτε κάθε μορφή εθνικής ταυ
τότητας, γίνεται ακόμη πιο αισθητή στον νέο υπερκαπιταλι- 
στικό κοσμοπολιτισμό. Σ’ αυτήν ακριβώς την κατάσταση 
βρισκόμαστε δυστυχώς σήμερα.



6
Η  ιστορική διάσταση της σημερινής 
ιμπεριαλιστικής παγκοσμιοποίησης

Εί δ α μ ε  π ω ς  η  υ π α ρ ξ ι α κ ή ,  κοινωνική και πολιτισμική 
αποκοπή της παράδοσης της «αριστεράς» συνιστά την 

απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση ενός νέου θεμε
λίου, δηλαδή της σημερινής καπιταλιστικής παγκοσμιοποί
ησης. Πρέπει, λοιπόν, να διασαφηνίσουμε το ακριβές νόη
μα της «παγκοσμιοποίησης», αυτοΰ του δημοσιογραφικού 
κοινού πλέον τόπου, που όλοι επαναλαμβάνουν.

«Παγκοσμιοποίηση» δεν είναι μόνο η πρωτοφανής επι
τάχυνση της πληροφόρησης σχετικά με τις χρηματιστηρια
κές συναλλαγές και την αποκέντρωση των αγαθών και των 
υπηρεσιών — δηλαδή οι τεχνολογίες της πληροφορικής, το 
Ίντερνετ κ.λπ. Ούτε είναι απλά ο καινούριος κεντρικός ρό
λος των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών —όπως 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο — , που σε πολλές χώρες 
του κόσμου επανέφερε έναν καινούριο «εικονικό» ιμπερια
λισμό (χρέη κ.λπ.), συχνά χειρότερο από τον παλιό ιμπερια
λισμό των κανονιοφόρων. Στην ιστορία του καπιταλισμού η
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παγκοσμιοποίηση αντιπροσωπεύει μια σχετικά καινούρια 
φάση κατά την οποία — μετά από το διάλειμμα του ιστορι
κού κομμουνισμού 1917-1991 —, με τη σχεδόν ολοκληρωτι
κή «αποκατάσταση» των καπιταλιστικών σχέσεων παραγω
γής, επανήλθαμε, από πολλές απόψεις στην κατάσταση που 
υπήρχε πριν το 1914, ενώ, από μια άλλη σκοπιά, βρισκόμα
στε μπροστά σ’ ένα εντελώς νέο σκηνικό. Μια ορθή εκτίμη
ση του εθνικού ζητήματος σήμερα απαιτεί την πλήρη κατα
νόηση των όνο πλευρών της καπιταλιστικής παγκοσμιοποί
ησης, και ως εκ τούτου σ’ αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε 
και τις δύο χωριστά. Κατ’ αρχήν δεν θα πρέπει να μας θα
μπώσει η υποτιθέμενη «απόλυτη καινοτομία» της σημερι
νής κατάστασης. Κατά παράδοξο τρόπο, οι περισσότερο 
επιρρεπείς σ’ αυτήν την παραπλάνηση, δηλαδή αυτοί που 
πιστεύουν ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί μια πραγμα
τική και άνευ προηγουμένου ιστορική καινοτομία, είναι ως 
επί το πλείστον οι «μετανιωμένοι» κομμουνιστές ή/και σο
σιαλδημοκράτες, οι οποίοι, ακριβώς επειδή έβλεπαν ανέ
καθεν την ιστορία ως βαθμιαία και διαδοχική προσέγγιση 
στο λεγόμενο «τελικό στάδιο», βρίσκονται σήμερα ψυχολο
γικά προετοιμασμένοι να ερμηνεύσουν τη σημερινή καπι
ταλιστική παγκοσμιοποίηση σαν το «τελικό στάδιο» της 
ιστορίας, όπου μπορεί κανείς να ζήσει με υπαρξιακή πλη
ρότητα ως υπήκοος του βασιλείου των ανθρώπινων δικαιω
μάτων και της υποτιθέμενης «ανεξάρτητης» ελαστικής ερ
γασίας. Η ιστορία ωστόσο δεν έχει ποτέ «τελικά στάδια», 
ούτε καπιταλιστικά ούτε κομμουνιστικά, ιδού το τρομερό 
μυστικό, το απρόσιτο στους μετανοήσαντες. Άρα, έχουν πε
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ρισσότερο δίκιο οι θεωρητικοί —όπως ο Ιταλός Gianfranco 
La Grassa — οι οποίοι απορρίπτουν ανοιχτά τη θεωρία του 
λεγόμενου «τελικού σταδίου» του καπιταλισμού και επανα- 
προτείνουν στην ουσία μια κυκλική αντίληψη της καπιταλι
στικής ανάπτυξης. Όμως δεν πρέπει ν’ αρκεστούμε σε μία 
καθαρά κυκλική αντίληψη οικονομικού τύπου — όπως, λό
γου χάρη, η επανέκδοση της θεωρίας των «μεγάλων διακυ
μάνσεων» του Ερνστ Μαντέλ— αλλά να αναπτύξουμε μία 
θεωρία ολικής κυκλικότητας, όχι δηλαδή μόνο της οικονο
μίας αλλά όλης της ιστορίας. Η σημερινή καπιταλιστική πα
γκοσμιοποίηση εμφανίζεται ουσιαστικά ως μία φάση «επα
νόδου» στην ιστορία του καπιταλισμού, μία φάση στην 
οποία εμφανίζεται ένας «πολυκεντρισμός» ιμπεριαλιστι
κών επιρροών —τριών στην ουσία σήμερα, των ΗΠΑ, της 
Ιαπωνίας και της μελλοντικής Ενωμένης Ευρώπης υπό γερ
μανική ηγεμονία—, μια κατάσταση δηλαδή που από πολλές 
πλευρές μοιάζει με αυτή που υπήρχε πριν το 1914.

Υιοθετώντας αυτήν τη θεωρία, αποφεύγουμε την παγί
δα να θεωρήσουμε ότι στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη 
πραγματικότητα καταργούνται οριστικά οι οικονομικές 
λειτουργίες των κρατών και ότι αυτές αντικαθίστανται από 
το «αόρατο χέρι» ενός μονοσήμαντου δικτύου ανώνυμων 
διεθνών χρηματισπκών αγορών. Πράγματι, τα κράτη χά
νουν μεν (καλύτερα: «διακόπτουν») μερικές από τις λει
τουργίες που χαρακτήριζαν τη φάση 1945-1990 —τις λεγό
μενες «ευτυχισμένες δεκαετίες», σύμφωνα με τον Άγγλο 
ιστορικό Hobsbawm— διατηρούν, όμως, και μάλιστα ενι
σχύουν, το ρόλο της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτι
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κής στήριξης των βιομηχανιών τους. Είναι αλήθεια ότι οι 
λεγόμενες (ί^ης) υπερ-εθνικές επιχειρήσεις είναι «διεθνο- 
ποιημένες» σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τις λεγό
μενες πολυεθνικές επιχειρήσεις — αφθονούν εν προκειμέ
νω οι σχετικές οικονομικές μελέτες-, είναι επίσης εξίσου 
αληθές ότι τα κράτη αναφοράς δεν χάνουν τον παραδοσια
κό ρόλο στήριξης αυτών των επιχειρήσεων. Εν κατακλείδι, 
η σημερινή ιμπεριαλιστική παγκοσμιοποίηση είναι πράγ
ματι μια παγκοσμιοποίηση, κατά συνέπεια ορισμένα στοι
χεία των κλασικών θεωριών περί ιμπεριαλισμού (Λένιν, 
ΗΠίετώι^ κ.λπ.) εξακολουθούν εν μέρει να ισχύουν.

Κατά δεύτερο λόγο, όμως, η αναγνώριση των στοιχείων 
«επανόδου» που εμφανίζεται η σημερινή διεθνής καπιταλι
στική φάση δεν πρέπει να μας τυφλώνει απέναντι σε ορι
σμένα ειδικά ιστορικά καινοτομικά στοιχεία που παρουσιά
ζει η σημερινή κατάσταση. Σε σύγκριση με το 1914, υπάρ
χουν πράγματι ορισμένες ποιοτικές καινοτομίες τεράστιας 
σημασίας. Κατ’ αρχήν βρισκόμαστε μπροστά σε μία παγκό
σμια στρατιωτική υπερδύναμη (ΗΠΑ), που σε σχέση με 
οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη κατέχει μια ασύγκριτα 
μεγαλύτερη δυνατότητα επέμβασης, παρότι —ευτυχώς λέμε 
εμείς— δεν κατέχει το μονοπώλιο των πυρηνικών όπλων 
ολικής καταστροφής και δεν μπορεί επομένως να κάνει ό,τι 
θέλει, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεύτερον, βιώνουμε μια 
περίοδο μεγάλης ιστορικο-φιλοσοφικής «διάψευσης», που 
δεν υπήρχε το 1914, καθώς τότε δεν γνωρίζαμε τη θλιβερή 
αλήθεια, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να οικοδομηθεί μια 
νέα κοινωνία πάνω σε δύο εύθραυστα θεμέλια, από τη μια,
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μιας κοινωνικής τάξης χωρίς καθολική εμβέλεια, και, από 
την άλλη, ενός φύσει ολιγαρχικού και δυνητικά διεφθαρμέ
νου κόμματος. Τρίτον, βρισκόμαστε μπροστά, ίσως για πρώ
τη φορά στην παγκόσμια ιστορία, σε μια ιδιαίτερη κουλτού
ρα (την αμερικανική) που ασύστολα αυτοπροβάλλεται ως ο 
μοναδικός παγκόσμιος-καθολικός πολιτισμός και στηρίζει 
αυτήν την ενοχλητική φιλοδοξία της μονοπωλώντας το φα
ντασιακό της παγκόσμιας νεολαίας.

Η συζήτηση γύρω από το εθνικό ζήτημα σήμερα πρέπει, 
λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να διεξαχθεί μέσα στο πλαίσιο 
των βασικών συντεταγμένων που επισημάναμε στις δύο τε
λευταίες ενότητες. Δεν θα βρούμε ασφαλώς τη «λύση», αλ
λά τουλάχιστον δεν θα χαθούμε σ’ ένα λαβύρινθο ψευδο
προβλημάτων.



7
Το πρόβλημα του λεγόμενου αμερικανισμον 

και της αμερικανοποίησης του πλανήτη

Ε π ι σ η μ ά ν α μ ε  οτι Η πιο μ ι ς η τ η  κι επικίνδυνη όψη της 
σημερινής ιστορικής κατάστασης είναι η πρωτοφανής 

δυσαναλογία της στρατιωτικής και πολιτισμικής δύναμης 
των ΗΠΑ σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κράτη του πλανήτη. 
Η δυσαναλογία όμως αυτή δεν ισχύει στο καθαρά οικονο
μικό πεδίο και για το λόγο αυτό βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια εν μέρει κυκλική φάση επανόδου, στην οποία παρατη
ρείται ένας πραγματικός ιμπεριαλιστικός πολυκεντρισμός. 
Πρόκειται εδώ για μια θλιβερή διαπίστωση και όχι για κά
ποια χαρμόσυνη καινοτομία, όπως αντιθέτως πιστεύουν οι 
νεόκοποι αμερικανόφιλοι, οι οποίοι από τη διαμαρτυρία 
του ’68 πέρασαν σε μια ξέφρενη απολογία της αμερικανο- 
ποίησης (ιδιαίτερα τραγελαφική η περίπτωση του Ιταλού 
δημοσιογράφου Πάολο Γκουτσάντι), και αναφερόμαστε 
στο 90% της πανεπιστημιακής, δημοσιογραφικής και λογο
τεχνικής ιταλικής κοινότητας. Εν τούτοις είναι εξίσου λαν
θασμένο να χαρακτηρίσουμε τις ΗΠΑ ως τον κύριο εχθρό,
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όπως κάνει (όχι εντελώς αδικαιολόγητα) ένα μέρος της 
κουλτούρας της λεγόμενης ευρωπαϊκής «νέας δεξιάς» — Ο 
κύριος εχθρός είναι ακριβώς ο τίτλος ενός βιβλίου του Alain 
De Benoist, ενός από τους οξυδερκέστερους διανοούμε
νους του χώρου αυτού. Σε μια ιστορική προοπτική δημο
κρατίας, αλληλεγγύης και ελευθερίας όμως, δεν μπορεί πο 
τέ να υπάρχει ένας μεταφυσικός κύριος εχθρός, ιδιαίτερα 
όταν αυτός ταυτίζεται με μια εθνική κουλτούρα. Βεβαίως, 
στην τρέχουσα ιστορική συγκυρία είναι εντελώς κατανοητό 
και θεμιτό οι Άραβες και οι Λατινοαμερικάνοι να θεωρούν 
το βορειοαμερικανικό ιμπεριαλιστικό κράτος ως τον κύριο 
πολιτικό και στρατιωτικό εχθρό τους. Κι έτσι είναι πράγμα
τι. Όμως, σε μια παγκόσμια πολιτισμική προοπτική, δεν 
ωφελεί να υποδείξουμε έναν υποτιθέμενο «κύριο εχθρό», 
διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο ανοίγεται ο δρόμος σ’ ένα είδος 
πολιτισμικής παράνοιας, εξαιρετικά παρεκκλίνουσας.

Το βορειοαμερικανικό έθνος παρουσιάζει ιδιαιτερότη
τες εντελώς ξεχωριστές. Έθνος μεταναστών χωρίς καμία 
παράδοση γιακωβινισμού, άρα πρόθυμο να αναγνωρίζει 
την πολιτισμική αυτονομία των διάφορων εθνοτήτων που το 
απαρτίζουν, συγκροτήθηκε εν τούτοις πάνω σ’ ένα αγγλο
σαξονικό πουριτανικό αρχικό καλούπι, απ’ όπου κληρονό
μησε την ενοχλητική ψευδαίσθηση ότι κατέχει τα πρωτεία 
της ηθικής στον κόσμο και κατά συνέπεια είναι φορέας 
ένος «ξεχωριστού πεπρωμένου». Όποιος γνωρίζει την 
ιστορία ξέρει καλά ότι αυτή η ενοχλητική ψευδαίσθηση 
ανωτερότητας έχει τις ρίζες της σε μια συγκεκριμένη αγγλι
κή πουριτανική ιδεολογία του 17ου αιώνα, που όμως στε

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 43

ρείται κάθε εγκυρότητας, δεδομένου ότι η γένεση μιας ιδέ
ας αποκτά εγκυρότητα μόνο και εφόσον είναι λογικά και 
οντολογικά καθολικεύσιμη, κάτι που εδώ ασφαλώς δεν 
ισχύει. Η ενοχλητική αξίωση του ξεχωριστού πεπρωμένου 
ενσαρκώθηκε το 19ο αιώνα σ’ ένα υποτιθέμενο δικαίωμα 
καθυπόταξης των Ινδιάνων της Αμερικής και προσάρτησης 
των επί δύο αιώνες μεξικανικών και ισπανόφωνων εδα
φών, ενώ στον 20ό αιώνα σ’ έναν καθαρά ιμπεριαλιστικό 
ρόλο μεταμφιεσμένο σε θρησκευτική και πολιτική ηθικότη
τα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, παράλληλα με αυτά τα επι
κίνδυνα στοιχεία, το αμερικανικό έθνος έχει παραγάγει και 
πολλά θετικά, κυρίως σε επιστημονικό, λογοτεχνικό, μουσι
κό, πολιτιστικό επίπεδο, στοιχεία που δεν πρέπει ν’ απορρί
πτονται μέσα από μια γενικευμένη και a priori αντιαμερικα- 
νική ιδεολογία, την οποία απευχόμαστε έντονα.

Άρα, μακριά από εμάς κάθε είδους a priori πολιτιστικός 
και πολιτισμικός αντιαμερικανισμός. Παράλληλα όμως εί
ναι απαραίτητη η πιο σθεναρή αντίσταση απέναντι στην 
απρεπή αξίωση της παγκόσμιας αμερικανικής κουλτούρας 
ν’ αποτελεί το μοντέλο αναφοράς σε μια επικείμενη και πα
γκοσμίως ενοποιημένη κουλτούρα, αξίωση που καταντά χυ
δαία όταν στηρίζεται σε μια επιχειρηματολογία περί «ξε
χωριστού» πεπρωμένου εκ θεού εκπορευόμενου. Συχνά 
αυτή η αντίσταση δεν είναι εύκολη, καθώς ο αμερικανισμός 
δεν φανερώνεται άμεσα και καθαρά, αντιθέτως παίρνει τη 
μορφή της ανιδιοτελούς προάσπισης των «ανθρώπινων δι
καιωμάτων» οπουδήποτε αυτά παραβιάζονται. Σ’ αυτό 
ακριβώς το σημείο υπεισέρχεται το εθνικό ζήτημα, διότι ο
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αμερικανικός ιμπεριαλισμός αποκτά το κυρίαρχο δικαίωμα 
ν’ αποφασίζει ποια έθνη δικαιούνται να υπάρχουν και ποια 
όχι με βάση την εκλογική επιρροή των διάφορων lobbies. 
Δυστυχώς η ευαισθησία γύρω απ’ αυτό το θέμα είναι ανε
παρκής, για τους λόγους που ήδη αναφέραμε.

Ας ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση στο ζήτημα της αγγλι
κής γλώσσας, ως μοναδικής σύγχρονης παγκόσμιας γλώσ
σας, και στη σχέση ανάμεσα στον ιδεολογικό και πολιτισμι
κό αμερικανισμό και την αγγλοφωνία. Η επικράτηση της 
αγγλικής ως προνομιακής γλώσσας παγκόσμιας επικοινω
νίας, δεν είναι κατά τη γνώμη μου αντιστρέψιμη σ’ αυτήν 
την ιστορική στιγμή, και κάθε απόπειρα αντίστασης δεν εί
ναι μόνο καταδικασμένη σε αποτυχία αλλά και ουσιαστικά 
λανθασμένη και επιζήμια. Είναι αλήθεια ότι, θεωρητικά, 
ως γλώσσες διεθνούς επικοινωνίας θα ήταν προτιμότερα τα 
λατινικά ή η εσπεράντο, καθώς δεν δίνουν κανένα πλεονέ
κτημα σε όσους έχουν τα αγγλικά ως μητρική ή ως πρώτη 
γλώσσα εκμάθησης (όπως συμβαίνει σε εντελώς διαφορετι
κές μεταξύ τους χώρες, όπως στις Φιλιππίνες, στην Ινδία ή 
στη Σουηδία). Αυτό όμως παραμένει μια φρούδα επιθυμία. 
Τα αγγλικά ως γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας έχουν πλέον 
οριστικά υπερισχύσει έναντι των γαλλικών, των γερμανι
κών ή των ρωσικών. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσε
κτική διάκριση ανάμεσα στη γλωσσική εκμάθηση των αγ
γλικών ως διεθνούς εργαλείου και την άθλια και υποταγμέ
νη μόδα της αγγλοφωνικής μονογλωσσίας σαν να επρόκει
το για το «γλωσσικό πεπρωμένο» μιας αμερικανοποιημένης 
ανθρωπότητας. Στην Ιταλία, όπου η αγγλική γλώσσα μαθαί-
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νεται ακόμα ανεπαρκώς και άσχημα, οφείλουμε να βελτιώ
σουμε την εκμάθησή της με κύριο στόχο την προφορική και 
τηλεοπτική κατανόηση. Η ιταλική άρχουσα τάξη, πολιτισμι
κά άθλια, αμερικανόφιλη, αγγλομανής, από τη μια, αλλά 
ελάχιστα αγγλόφωνη, από την άλλη, δεν κατάφερε ακόμη 
να δημιουργήσει ένα αγγλόφωνο τηλεοπτικό κανάλι — τη 
στιγμή που το ΟΝΝ ή τα νεολαιίστικα ροκ κανάλια είναι κα
τανοητά μόνο σε όσους έχουν πολύ προχωρημένες γνώσεις 
αγγλικής. Αυτό είναι ένα μόνο μικρό αλλά θλιβερό παρά
δειγμα συνύπαρξης αμερικανόφιλης δουλικότητας και πα
ταγώδους διδακτικής και εκπαιδευτικής ανικανότητας. Και 
ας κλείσουμε εδώ την παρένθεση.

Το βορειοαμερικανικό έθνος οφείλει λοιπόν να το σέ
βεται κανείς σαν ένα οποιοδήποτε έθνος ανάμεσα στα άλ
λα, που δεν διαθέτει κάποια θεϊκή αποστολή ή κάποιο ξε
χωριστό πεπρωμένο. Άλλα μεγάλη έθνη αγγλοσαξονικής 
καταγωγής, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, ακολουθούν 
τον «κανονικό» δρόμο και αντιμετωπίζουν με πραγματική 
προθυμία και με ορθό τρόπο τα λεπτά ζητήματα της ανα
γνώρισης των ντόπιων εθνοτήτων τους — αν δεν απατώμαι, 
τα προβλήματα των Εσκιμώων και των Ινδιάνων στον Κα
ναδά ή των ιθαγενών στην Αυστραλία επιλύονται με σωστό 
και δημοκρατικό τρόπο. Και πάλι, η σωστή αναγνώριση των 
«εσωτερικών» εθνικών ζητημάτων συνιστά προϋπόθεση 
για ν’ αποποιηθούμε τη μεγαλομανή αξίωση να είμαστε 
«ιδιαίτερο» έθνος, πιο «ίσο» από τα άλλα, σύμφωνα με τον 
Όργουελ.



Τ '

8
Οι δυνάμεις αντίστασης στον αμερικανισμό και την 

καταναγκαστική αμερικανοποίηση του πλανήτη

Α Ν ΚΑΤΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟ ζήτημα 
της αμερικανοποίησης, αποφεύγοντας κάθε μορφή 

δουλοπρε'πειας ή παράνοιας, θα κινηθούμε πιο άνετα ως 
προς το ζήτημα των ιστορικών δυνάμεων που σήμερα αντι
στέκονται σ’ αυτή. Χρειάζεται μια προσεκτική, λεπτομερής 
και διαφοροποιημένη ανάλυση, δεδομένου ότι δεν έχει 
ακόμη ξεκινήσει κάποια σχετική ουσιαστική συζήτηση, και 
η έλλειψη αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή. Η ασάφεια γύρω 
από το εθνικό ζήτημα οδηγεί και πάλι σε μορφές «φυγής» 
που ανοίγουν απατηλές προοπτικές. Ας επισημάνουμε ορι
σμένες απ’ αυτές.

Πρώτον, υπάρχουν αυτοί που θέλουν ν’ αντιτάσσονται 
στην αμερικανοποίηση -τη ν  οποία λανθασμένα ταυτίζουν 
με την υποτιθέμενη «δυτικοποίηση» του πλανήτη —, θεωρώ
ντας ως κινητήρια δύναμη τις κοινότητες αλληλεγγύης των 
φτωχότερων περιοχών (αρκεί ν’ αναφερθούμε στον Γάλλο 
Ι^ίοιιοΐιε). Πρέπει να πω αμέσως ότι συμπαθώ πολύ και
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βρίσκω θεμιτή αυτήν την προοπτική αλληλεγγύης, της οποί
ας συμμερίζομαι τις αντι-χρησιμοθηρικές, άρα αντι-οικονο- 
μιστικές θεωρητικές προϋποθέσεις. Φοβάμαι όμως ότι στην 
ουσία προσφέρει ένα ακόμη άλλοθι καθώς, έχοντας ως 
αφετηρία την εξαθλίωση, και εναποθέτοντας μονάχα στους 
περιθωριακούς, τους «τελευταίους», το προνόμιο να παί
ξουν έναν κυρίαρχο ρόλο, παραβλέπει το πρωταρχικό δι
καίωμα κάθε εθνικής κοινότητας ν’ αντιτάσσεται στην ιμπε
ριαλιστική παγκοσμιοποίηση. Η ιδεολογία της εξαθλίωσης 
δεν είναι καθόλου ασύμβατη με την ιμπεριαλιστική αμερι- 
κανοποίηση, η οποία μάλιστα την προβλέπει και την αναθέ
τει σε θρησκευτικές κοινότητες ή δημόσιες και ιδιωτικές 
οργανώσεις εθελοντισμού. Γενικότερα, οι κοινότητες αλλη
λοβοήθειας και αλληλοσυμπαράστασης, που πράγματι στις 
φτωχές χώρες διατηρούν στη ζωή εκατομμύρια ανθρώπων 
που διαφορετικά θα πέθαιναν, δύσκολα μπορούν να εξελι
χθούν ιστορικά σε κοινωνικές δυνάμεις παγκόσμιας απε
λευθέρωσης. Κατανοώ ότι τέτοιου είδους προοπτικές είναι 
σε θέση να σαγηνεύσουν τα ορφανά του εργατικού και 
προλεταριακού μεσσιανισμού, που έμειναν «χωρίς υποκεί
μενο» αναφοράς, αλλά θα ήταν προτιμότερο να αντιμετω
πίσουν το πένθος τους με περισσότερο ορθολογικό τρόπο. 
Εντελώς άλλο πράγμα είναι προφανώς η αντίσταση, ακόμη 
και ένοπλη, καταπιεσμένων εθνοτήτων, όπως των Μάγια 
του Τσιάπας στο Μεξικό. Εδώ είμαστε εξολοκλήρου μέσα 
στο εθνικό ζήτημα, πρόκειται μάλιστα για μια παραδειγμα
τική περίπτωση που αποδεικνύει πως το εθνικό ζήτημα όχι 
μόνο δεν αντίκειται στην κοινωνική απελευθέρωση, αλλά
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συνιστά από κάθε άποψη την ιστορική και πολιτική προϋ
πόθεσή της. Στην Ιταλία, ακόμη και σήμερα, ο «μύθος των 
Τσιάπας» λειτούργησε σαν είδος τροπικής φυγής προς ένα 
μεγάλο εξωτικό «κοινωνικό κέντρο», και ο κομαντάντε 
Μάρκο ήταν trendy, όχι όμως και οι άμοιροι Κούρδοι. Είναι 
προφανές ότι αν πραγματικά θέλουμε να σεβαστούμε τον 
θεμιτό και δίκαιο στρατιωτικό και πολιτικό αγώνα των κοι
νοτήτων των Ινδιάνων του Τσιάπας, δεν μπορούμε κατόπιν 
να υποτιμήσουμε και ν’ αγνοήσουμε το εθνικό ζήτημα που 
υπάρχει στη ρίζα του.

Δεύτερον, υπάρχουν αυτοί που θέλουν ν’ αντιτάσσονται 
στην αμερικανοποίηση, λανσάροντας διαφορετικές διε
θνείς γλωσσικές κοινότητες, όπως για παράδειγμα τη γαλ- 
λοφωνία. Οφείλω να πω αμέσως ότι είμαι υπέρ της γαλλο- 
φωνίας, που στην Ιταλία χλευάζεται από κάποιους υποταγ
μένους δημοσιογράφους και διανοούμενους, κατά τ’ άλλα 
ανίκανους να υπερασπιστούν και ν’ αναπτύξουν την ίδια τη 
γλώσσα και την κουλτούρα τους. Υπάρχει προφανώς και 
μια μισητή πλευρά στη γαλλοφωνία, δεδομένου ότι προ
σφέρει πολιτισμική κάλυψη στα οικονομικά και στρατιωτι
κά συμφέροντα του γαλλικού ιμπεριαλισμού — πράγμα που 
φάνηκε με τη δεκαετή υποστήριξη του Μομπούτου, του διε
φθαρμένου τυράννου του Κονγκό, και με την τριτεγγύηση 
στην κυβέρνηση χούτου της Ρουάντα, που ενέχεται στη γε
νοκτονία του λαού των Τούτσι. Γενικά η γαλλοφωνία δεν 
πρέπει να συγχέεται με την απροθυμία της γαλλικής κυβέρ
νησης ν’ αναγνωρίσει και να εφαρμόσει πλήρως τα δικαιώ
ματα των εθνοτήτων που υπάρχουν στο εσωτερικό της —
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από τους Γάλλους Βάσκους μέχρι τους Κορσικανούς, από 
τους Βρετόνους μέχρι τους Αλσατούς. Όταν μιλάω θετικά 
για τη γαλλοφωνία, εννοώ απλά ότι βρίσκω θετικό το γεγο
νός πως υπάρχουν κάποιοι που αντιτάσσονται στο πολιτι
σμικό και ισοπεδωτικά μονοπώλιο της αμερικανοποίησης. 
Αυτό το κατανοεί ακόμη κι ένας συντηρητικός Άραβας δι
πλωμάτης όπως ο Μπούτρος Γκάλι, δεν βλέπω λοιπόν για 
ποιο λόγο δεν μπορεί να το κατανοήσει κι ένας μέσος Ιτα
λός διανοούμενος, που κατά τα άλλα ξεστομίζει εκ του 
ασφαλούς λέξεις όπως διαφορετικότητα, πλουραλισμός, 
πλούτος και αλήθεια των πολιτισμών.

Τρίτον, υπάρχουν αυτοί που νομίζουν ότι η μόνη δύναμη 
που είναι σήμερα σε θέση ν’ αντιπαραταχθεί στην ιμπερια
λιστική αμερικανοποίηση είναι ο θρησκευτικός μουσουλ
μανικός ολοκληρωτισμός, εννοούμενος όχι μόνο ως ισλαμι- 
κή μονοθεϊκή θρησκεία, αλλά και ως πραγματικό πολιτισμι
κό μοντέλο, ασύμβατο με την πολιτισμική δυτικοποίηση του 
πλανήτη. Δεν αρνούμαι ότι σ’ αυτήν τη θεώρηση μπορεί να 
υπάρχουν στοιχεία αλήθειας, παρά το γεγονός ότι σοβαροί 
γνώστες του αραβικού κόσμου —όπως ο Αιγύπτιος Σαμίρ 
Αμίν— υποστηρίζουν αντιθέτως ότι ο μουσουλμανικός ολο
κληρωτισμός είναι ένας κρυφός σύμμαχος της αμερικανι
κής ηγεμονίας (όπως η Αλγερία και η Σαουδική Αραβία). 
Δεν θα επεκταθώ όμως στο ζήτημα, όχι μόνο λόγω έλλειψης 
χώρου αλλά κι επειδή δεν το κατέχω επαρκώς. Οφείλω να 
πω όμως ότι, ενώ η δημοκρατική και αλληλέγγυα αναγνώρι
ση του δικαιώματος κάθε μικρού ή μεγάλου έθνους στην 
ελευθερία είναι μια υπόθεση παγκόσμιας σημασίας, δεν πι
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στεύω ότι αυτό ισχύει στην περίπτωση του μουσουλμανικού 
ολοκληρωτισμού. Έστω κι αν αυτός δικαιολογείται πολιτι
κά ως έσχατη αντίδραση απέναντι στην αλαζονεία του σιω
νισμού και γενικότερα του ιμπεριαλισμού, δεν παύει να εί
ναι κι ένα σύμπτωμα ουσιαστικού «μπλοκαρίσματος» των 
διαδικασιών εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης στον 
αραβικό και ισλαμικό — άρα όχι μόνο αραβικό αλλά και 
τουρκικό και περσικό, πακιστανικό κ.λπ. κόσμο. Τούτη τη 
στιγμή οφείλει κανείς ν’ αντιταχθεί στη δαιμονοποίηση του 
Ισλάμ, ένα φαινόμενο πολιτισμικά ρατσιστικό, που μπορεί 
να μην απασχολεί ευρέως την υψηλή διανόηση, κάνει όμως 
πάταγο σε μαζικές μορφές κουλτούρας, στις εφημερίδες, 
στις ταινίες κ.λπ.

Θα μπορούσαμε ν’ αναφερθούμε και σε πολλά άλλα πα
ραδείγματα, δεν το κάνουμε όμως για λόγους χώρου. Αυτό 
που έχει σημασία είναι να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρ
χουν σύντομοι δρόμοι διαφυγής από την αντιμετώπιση της 
θεμιτής υπόστασης του εθνικού ζητήματος. Κι αυτό θα φα
νεί σαφέστερα στην επόμενη ενότητα, που είναι αφιερωμέ
νη στη σχέση εθνικού ζητήματος και διεθνών οργανισμών, 
όπως ο ΟΗΕ.



Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
και το εθνικό ζήτημα σήμερα

9

Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  η ν ω μ ε ν ω ν  ε θ ν ω ν  ( ο η ε )  θα έπρεπε να εί
ναι ο ιδανικός χώρος για τη συζήτηση και την επίλυση 

των προβλημάτων που πηγάζουν από τις εθνικές συγκρού
σεις. Ήδη από το 1795 ο μεγάλος φιλόσοφος Ιμάνουελ 
Καντ, στο βιβλίο του Για την αιώνια ειρήνη — βιβλίο που 
συνιστώ ανεπιφύλακτα για το βάθος του αλλά και για την 
απλότητα και τη συντομία του — έθεσε πολύ ορθά τους βα
σικούς θεωρητικούς όρους του προβλήματος: σε περίπτω
ση σύγκρουσης μεταξύ κρατών, μόνο μία αρχή που διαθέ
τει μια υπερκρατική αντίληψη είναι σε θέση να διευκολύ
νει την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Μετά από δια
κόσια χρόνια αυτή η θεωρητική τοποθέτηση εξακολουθεί 
να ισχύει, αρκεί αυτή η υπερκρατική αρχή να έχει κάποια 
απαράβατα χαρακτηριστικά, όπως η δικαιοσύνη και η ισό
τητα.

Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το σημερινό ΟΗΕ. 
Και δεν ισχύει για μια σειρά από λόγους. Θα περιοριστώ
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μόνο σε δυο, όχι επειδή εξαντλούν το πρόβλημα, αλλά κα
θαρά για λόγους χώρου.

Κατ’ αρχάς ο ΟΗΕ ελέγχεται στην πράξη, για λόγους 
ιστορικούς και οικονομικούς, που θεωρούμε αυτονόητους 
για τον αναγνώστη, από τις κύριες ιμπεριαλιστικές δυνά
μεις και κατ’ εξοχήν από τις ΗΠΑ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 
βασική προϋπόθεση ενός διεθνούς δικαστηρίου, η ισονο
μία, δηλαδή η ίδια μεταχείριση σε ίδιες περιπτώσεις και η 
ανόμοια σε ανόμοιες, εκλείπει, και δεν μπορεί να εφαρμο
στεί. Παράδειγμα τα εμφανέστατα και διαρκή διεθνή σκάν
δαλα, όπου το ίδιο έγκλημα για το οποίο τιμωρείται ο Σα- 
ντάμ Χουσεΐν —η εισβολή σε ξένο έδαφος— δεν αποτελεί 
έγκλημα για το ισραηλινό σιωνιστικό κράτος, που έχει αντί
θετα το θείο δικαίωμα να καταλαμβάνει ξένα εδάφη και να 
βαφτίζει «τρομοκράτες» τους ντόπιους πατριώτες οι οποίοι 
νόμιμα μάχονται ενάντια σ’ αυτήν την εισβολή. Δυστυχώς 
θα μπορούσε κανείς ν’ αναφερθεί σε πολλά παρόμοια πα
ραδείγματα. Και το χειρότερο είναι ότι στο άμεσο μέλλον 
δεν διαφαίνεται καμία ελπίδα να επανέλθει ο ΟΗΕ σ’ ένα 
ρόλο δίκαιου κριτή.

Κατά δεύτερο λόγο, ο ΟΗΕ είναι μία οργάνωση κρατών 
και όχι εθνών ή εθνοτήτων. Κατά συνέπεια, όχι μόνο η κα
ταπίεση αλλά και η εν δυνάμει γενοκτονία ενός έθνους ή 
μιας εθνότητας, αντιμετωπίζονται ως «εσωτερικές υποθέ
σεις» των κρατών, επί των οποίων ο ΟΗΕ δεν έχει δικαιο
δοσία- ανάμεσα σε πλείστα παραδείγματα, η κατάσταση 
του κουρδικού λαού, ιδιαίτερα στην Τουρκία. Αποτέλεσμα 
όλων αυτών είναι η πλήρης αυθαιρεσία και η κατά περίστα
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ση τοποθέτηση. Για παράδειγμα, ο ΟΗΕ ασχολήθηκε μεν 
με τους Ιρακινούς Κούρδους, για τον απλούστατο λόγο ότι 
οι ΗΠΑ διάκεινται εχθρικά προς το καθεστώς της Βαγδά
της, όχι όμως και προς τους Τούρκους Κούρδους —παρότι 
πολυπληθέστεροι και περισσότερο καταπιεσμένοι από τους 
πρώτους —, επειδή η Τουρκία βρίσκεται «στη σωστή πλευ
ρά», είναι δηλαδή σύμμαχος των ΗΠΑ σ’ αυτήν την ευαί
σθητη και άκρως σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Ας ανα
φερθούμε και στο παράδειγμα του Θιβέτ, μιας αυτόνομης 
περιοχής της Κίνας. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι Θιβετια- 
νοί απαρτίζουν μία εθνότητα ξεχωριστή από την κινεζική 
\ιαη και επομένως δεν μπορεί κανείς να τους αρνηθεί ό,τι 
αναγνωρίζεται γενικώς σε όλους τους άλλους λαούς — δη
λαδή τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την ελευθερία. 
Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να εναποθέσει το θιβετιανό ζή
τημα στο κινηματογραφικό κατεστημένο του Χόλιγουντ, 
στον κάθε Ρίτσαρντ Γκιρ, στους Καλιφορνέζους ψευδο- 
βουδιστές και σε όσους ενδιαφέρονται να προετοιμάσουν 
ιδεολογικά ένα μελλοντικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι ιερά και απαράγρα
πτα, δεν είναι ατομική ιδιοκτησία και ιδεολογικό μονοπώ
λιο πολεμοχαρών μικροομάδων που λειτουργούν με εναλ
λασσόμενο ρεύμα.

Δυστυχώς όμως έτσι έχουν σήμερα τα πράγματα. Μέσα 
σ’ αυτή την απόλυτη έλλειψη πολιτικής ανεξαρτησίας και 
ηθικού κύρους του ΟΗΕ διαμορφώθηκε σε πολλούς Ευρω
παίους και Αμερικανούς διανοούμενους μια μορφή καινού
ριου και άθλιου «δημοκρατικού παρεμβατισμού», που ενα
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ποθέτει άμεσα στα στρατιωτικά σώματα των ιμπεριαλιστι
κών δυνάμεων την υποτιθέμενη προάσπιση των ανθρώπι
νων δικαιωμάτων. Τα τελευταία χρόνια, στη Βοσνία, στην 
Αλβανία, στη Σομαλία και τη Λιβερία, παρακολουθήσαμε 
ως έκπληκτοι και ανίσχυροι μάρτυρες αυτήν την παρεμβα
τική μασκαράτα με το μανδύα του ανθρωπισμού. Δυστυχώς 
είναι πολύ δύσκολο να ξεσκεπάσει κανείς αυτόν τον άθλιο 
«δημοκρατικό παρεμβατισμό», διότι φαινομενικά εκτελεί 
ανθρωπιστική αποστολή, και πρέπει κανείς να γνωρίζει πο
λύ καλά τις τοπικές συνθήκες για να καταλάβει ότι ο υποτι
θέμενος διαιτητής δεν είναι καθόλου αμερόληπτος. Ειλι
κρινά δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει από έναν τίμιο και 
γενναίο νέο, με αισθήματα αλληλεγγύης και με διάθεση για 
εθελοντική δουλειά, να είναι ειδικός σε θέματα διεθνή, 
εθνικά και εθνοτικά. Δυστυχώς, όμως, σ’ αυτήν την άγνοια 
στηρίζεται ο ιμπεριαλισμός. Η σωστή πληροφόρηση επομέ
νως είναι πολύ σημαντική.

10
Προσωρινά συμπεράσματα. Πληροφόρηση, 
δημοκρατία, αλληλεγγύη, απελευθέρωση

Α π ’ ό , τ ι  φ α ί ν ε τ α ι  π ρ ε π ε ι  αναγκαστικά ν’ αποδεχτούμε 
πως ούτε η δημοκρατία ούτε η αλληλεγγύη ούτε η απε

λευθέρωση μπορούν να εναποτεθούν στον ΟΗΕ ή σε ειδι
κούς επαγγελματίες της διπλωματίας, αλλά πρέπει ν’ απο
τελούν υπόθεση στην οποία ο κοινός πολίτης θα έχει δικαί
ωμα συμμετοχής.

Είμαστε τώρα σε θέση να καταλάβουμε καλύτερα με 
ποια έννοια το εθνικό ζήτημα βρίσκεται στο κέντρο ενός τε
τραγώνου αποτελούμενου από τους όρους πληροφόρησης, 
δημοκρατίας, αλληλεγγύης, απελευθέρωσης, όρους που τώ
ρα θα θίξουμε χωριστά.

Κατά πρώτο λόγο, η πληροφόρηση. Δυστυχώς ούτε οι 
εφημερίδες ούτε η τηλεόραση είναι σε θέση να παράσχουν 
μία πλήρη και σταθερή πληροφόρηση· ούτε καν την πρόθε
ση έχουν για κάτι τέτοιο, διότι δεν είναι αυτό σήμερα το 
καθήκον τους, άλλωστε δεν είναι αυτός ο λόγος που αγο
ράζονται και ελέγχονται από τις μεγάλες οικονομικές δυ
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νάμεις. Εξάλλου είναι πλέον ευρέως αποδεκτή η τάση να 
περάσει κανείς από την πληροφόρηση στην ψυχαγωγία. Ο 
ισχυρός αγγλοσαξονικός Τύπος, πρωτοποριακός σε τέτοιου 
είδους διαδικασίες χειραγώγησης, μιλάει ήδη ανοιχτά για 
infotainment, ένας νεολογισμός που ενώνει τις λέξεις 
information και entertainment, δηλαδή πληροφόρηση και 
•ψυχαγωγία αντίστοιχα. Στην Ιταλία, κάποια ολέθρια και 
πουλημένα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων έχουν ήδη προχω
ρήσει πολύ σ’ αυτόν το δρόμο. Η απίστευτη λαϊκή αγιοποί- 
ηση της λαίδης Νταϊάνα, το 1997, δεν πρέπει να ερμηνευτεί 
απλοϊκά σαν απόδειξη της άσβεστης δίψας για παραμύθια 
του μεταμοντέρνου πληβείου, αλλά υποδηλώνει μία ισχυρή 
μορφή επίδειξης ισχύος του establishment των μίντια, που 
θεωρούν πλέον ότι είναι σε θέση να υπαγορεύουν στη βρε
τανική μοναρχία τους νέους τύπους βασιλικής συμπεριφο
ράς. Το απίστευτο χορόδραμα των σεξουαλικών επιδόσε
ων του προέδρου Κλίντον δεν είναι απλά ένα ακόμη βοκα- 
κικό επεισόδιο βιαστικών συνουσιών ανάμεσα σε ισχυ
ρούς και γραμματείς, βασιλείς και υπηρέτριες, αλλά μία 
επίδειξη ισχύος των δικαστών και των δημοσιογράφων 
που θέλουν να επιβάλουν την κυριαρχία τους στους επαγ
γελματίες πολιτικούς οι οποίοι, παρότι διεφθαρμένοι, εξα
κολουθούν να εκφράζουν τη λαϊκή κυριαρχία. Ενώ ούτε οι 
δικαστές ούτε οι δημοσιογράφοι είναι φορείς κάποιας νο
μιμότητας, ακριβώς γι ’ αυτό απολαμβάνουν την υπερβολι
κή εκτίμηση του μεγάλου χρηματο-οικονομικού κεφαλαί
ου, που σήμερα αποτελεί το πραγματικό αφεντικό του πλα
νήτη. Είναι τελικά προφανές ότι η πληροφόρηση δεν πρό-
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κείται να μας δοθεί, και θα πρέπει να την αναζητήσουμε 
μόνοι μας.

Δεύτερον, η δημοκρατία. Η λέξη αυτή έχει χάσει πλέον 
την αρχαία ελληνική σημασία της «κυριαρχίας του λαού» 
και σήμερα υποδηλώνει μια ολιγαρχία πλουσίων που κατά 
διαστήματα νομιμοποιείται μέσω εκλογών, σε μεγάλο βαθ
μό προκαθορισμένων από δημοσκοπήσεις, που γίνονται 
πλέον σε μαζική κλίμακα. Κάθε αναφορά στην αρχαία ελ
ληνική σημασία του όρου είναι εντελώς απατηλή. Σήμερα 
δημοκρατία σημαίνει αποκλειστικά και ουσιαστικά την ικα
νότητα αντίστασης των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων 
και εθνικών κοινοτήτων, στην ισοπέδωση και χειραγώγηση 
που επιβάλλεται από τη νέα ιμπεριαλιστική παγκοσμιοποί
ηση. Δεν υπάρχει, λοιπόν, δημοκρατία δίχως αντίσταση. 
Όποιος σήμερα μιλάει για δημοκρατία δίχως αντίσταση, 
αναφέρεται σ’ ένα αφηρημένο σχήμα δικονομίστικης εγ
γύησης, που μπορεί μεν να καλύπτει το 10% του πληθυσμού 
του πλανήτη, αποκλείει όμως όλους τους υπόλοιπους και, εν 
πάση περιπτώσει, ούτε καν εγγυάται την πραγματική κυ
ριαρχία αυτού του προνομιούχου 10%, που αποτελεί στην 
πραγματικότητα το επευφημών πλήθος συνοδείας μιας 
ακόμη στενότερης ολιγαρχίας.

Τρίτον, η αλληλεγγύη. Σε όποιον μιλάει για αλληλεγγύη 
ως προς άλλους λαούς, άλλες τάξεις, άλλα έθνη, αντιτάσσε
ται συχνά η ένσταση ότι ήδη έχουμε τόσους μπελάδες και 
προβλήματα μέσα στο σπίτι μας, ώστε είναι αδύνατον ν’ 
ασχοληθούμε και με τους μπελάδες και τα προβλήματα των 
άλλων. Με τόσους ανέργους που έχουμε, πώς να ασχολη
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θούμε με τους Κούρδους και τους Αλβανούς ανέργους; Εί
ναι μία αντίρρηση που συνήθως πιάνει και, ενώ φαίνεται 
«ρατσιστική», στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου ρα
τσιστική. Είναι εντελώς λογικό η φιλανθρωπία ν’ αρχίζει 
μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Σήμερα όμως η αλληλεγγύη 
δεν είναι καθόλου μια προαιρετική πολυτέλεια, που μπο
ρούμε να εναποθέσουμε στα χέρια όσων έχουν λεφτά και 
χρόνο για χάσιμο- αντιθέτως, έχει γίνει αναγκαιότητα. Σ’ 
έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, το να βοηθάς τον άλλο ση
μαίνει να βοηθάς τον ίδιο τον εαυτό σου. Το βλέμμα του άλ
λου μας παραπέμπει στην ίδια μας τη μοίρα, από την οποία 
δεν μπορούμε να ξεφύγουμε σαν τη στρουθοκάμηλο που 
χώνει το κεφάλι της στην άμμο.

Και, τέλος, η απελευθέρωση. Χωρίς το δικαίωμα των λα
ών και των εθνικών κοινοτήτων στην ελευθερία, δεν υπάρ
χει ελευθερία ούτε για τα μεμονωμένα άτομα και τις οικο- 
γένειές τους. Παραμένω πιστός στην πρωταρχική φιλοσο
φική οδηγία του Καρλ Μαρξ, σύμφωνα με την οποία το τέ
λος του κομμουνισμού σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ένα 
είδος καθολικής ισοπεδωτικής προλεταριοποίησης, υπό την 
καθοδήγηση μιας πολιτικής κάστας «κομμουνιστών» επαγ
γελματιών, αλλά είναι η έλευση της ελεύθερης ατομικότη
τας, όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του ενός είναι προϋπόθεση 
της ελεύθερης ανάπτυξης όλων. Η ελεύθερη ατομικότητα, 
όμως, δεν είναι ένα απλό κλωνοποιημένο κομμουνιστικό 
«αντίγραφο» του αστού που στερείται απλώς ιδιοκτησίας. 
Η ελεύθερη ατομικότητα εμπλουτίζεται με την ποικίλη πο
λιτισμική πολυμορφία κάθε εθνότητας και έθνους. Χωρίς
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διάλογο μεταξύ εθνών, δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ ατό
μων, δεδομένου ότι η οικουμενικότητα ενός παγκοσμιοποι- 
ημένου κόσμου δεν μπορεί να συνεπάγεται την εξάλειψη 
του διαφορετικού και την έλευση μιας κομφορμιστικής 
ομοιομορφίας, είτε άτεγκτης είτε ελαστικής. Οικουμενικό- 
τητα σημαίνει διάλογο μεταξύ των διαφορών και όχι ασφα
λώς, χρησιμοποιώντας όρους του Όργουελ, ένα ηχείο που 
επαναλαμβάνει υποχρεωτικά και μονότονα ένα και μοναδι
κό «καθολικό» μήνυμα, σ’ ένα πλήθος ισοπεδωμένων μετα
μοντέρνων πληβείων.

Για να γίνει αυτό φιλοσοφικά κατανοητό, πρέπει πρώτα 
ν’ αναγνωρίσουμε τη νομιμότητα του εθνικού ζητήματος, 
αλλά δυστυχώς απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο. Μπορούμε 
όμως να αισιοδοξούμε ότι ένας δίκαιος αγώνας, ακόμη κι 
αν αρχικά τον συμμερίζονται μόνο λίγοι άνθρωποι, έχει 
μπ;ροστά του ένα μέλλον περισσότερο ελπιδοφόρο από το 
παρόν.



Χ ω ρ ίς  ίχνος εθν ικ ισ μού , το π ικ ισ μο ύ  ή ρατσ ι

σμού, πρέπει να μ ά θο υμ ε δ ημ ιο υρ γ ικά  να 

σ υνδέουμε το ν  π ολιτισ τικά  κο σ μοπ ολ ιτισ μό  με 

το ν  π ολ ιτικά  δ ιεθνισμό. Αυτά  χρε ιά ζετα ι να 

γίνει με ε ιλ ικρ ινή  αναγνώ ριση το υ  δ ικα ίου  

δ ια τήρησ ης τω ν  εθν ικώ ν  π ολ ιτισ μώ ν, στοιχείο  

π λούτου  και π ροόδου  και όχι σ υντήρησης, 

για μια νέα π αγκόσμια  κο υ λ το ύ ρ α , που είναι 

επ ιθυ μη τή  και εφ ικ τή , και που Βέβαια δεν θα 

έχει τίπ οτα  κο ινό  με τη  σημερινή  προσπάθεια 

α μερ ικα νοπ οίησ ης το υ  κόσ μου.

0  Κοσ τάντσ ο Π ρ έβ ε (ν 8 ΐ0 η ζ3  Ρο, 1943) σπούδασε 
π ο λ ιτ ικ έ ς  επ ισ τή μ ες , φ ιλοσ οφ ία  κα ι ελ λη ν ικά  στο 
Τορίνο , στο Παρίσι κα ι τη ν  Αθήνα .
Π ολλά  β ιβλ ία  το υ  κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν  ο τη ν  Ιτα λ ία  κα ι το  
ε ξω τ ε ρ ικ ό . Από τ ις  εκ δ ό σ ε ις  Σ τάχυ , κυ κλ ο φ ο ρ ο ύ ν : 
Το ασίγαστο Πάθος, Το λυκόφως των κοινωνικών 
θεών, Καιροί Αναζήτησης.


