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Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη απόδειξη για το γεγονός ότι τα 
Βαλκάνια έχουν χαρακτηριστεί ως η άλλη Ευρώπη, όπου 

οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται να συμμορφωθούν στα 
πρότυπα συμπεριφοράς που θεωρούνται γενικώς 

αποδεκτά από και για τον πολιτισμένο κόσμο.  

Maria Todorova, Βαλκάνια. Η Δυτική φαντασίωση1 

Όταν το 1956 ο καθηγητής φιλοσοφίας Ιβάν Κάτιτς άφηνε πίσω του την 
κόλαση της εξορίας τού Γκόλι Ότοκ2 ξαναγυρίζοντας στην επίσημη εκδοχή 
της ελευθερίας της Γιουγκοσλαβίας του Ψυχρού Πολέμου, τον θαυμαστό τότε 
πλην, όμως, μονότονο κόσμο των διεθνών σχέσεων, τον φρουρούσαν δύο Ευ-
ρώπες με τη μια να φοβάται την άλλη. Τα Βαλκάνια του Ψυχρού Πολέμου 
ήσαν μία βασική παραμεθόριος αντιπαλότητας των πρώην νικητών του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, όπου συνυπήρχαν οι εθνικές ιστορίες του ένδοξου πα-
ρελθόντος, οι πολιτικές παραλλαγές διακυβέρνησης και οι ιδεολογίες οικο-
δόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος. Η ιστορία εξορίας του Ιβάν Κάτιτς, όπως 
αποτυπώνεται στο κλασικό μυθιστόρημα του Ντόμπριτσα Τσόσιτς Η εποχή 
της εξουσίας,3 συμπληρωνόταν από παράλληλες ιστορίες εξορίας πίσω από τα 
ερμητικά κλειστά σύνορα των άλλων βαλκανικών χωρών. Πρόκειται για ιστο-

 
1. Maria Todorova, Βαλκάνια. Η Δυτική φαντασίωση (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2000), 

29. 
2. «Νησί στην Αδριατική θάλασσα, που μετατράπηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου 

κρατούνταν και βασανίζονταν οι φιλοσοβιετικοί, από το 1948 και μετά, την εποχή της μεγάλης 
σύγκρουσης της ηγεσίας του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας και του Τίτο με τον Στάλιν και τη Σοβιετική 
Ένωση». Ντόμπριτσα Τσόσιτς, Η εποχή της εξουσίας (Αθήνα: Καστανιώτης, 2002), 416 (ση-
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ρίες εξορίστων συνδεδεμένες, προπάντων, με τα λεγόμενα ξερονήσια–ουτο-
πίες,4 που συνθέτουν ένα ιδιότυπο άλλοθι για το επίσημο αφήγημα της μετα-
πολεμικής πορείας των Βαλκανίων. 

Το άρθρο επιχειρεί έναν ευσύνοπτο απολογισμό της 25ετίας της ΝΑ Ευ-
ρώπης της μεταψυχροπολεμικής περιόδου μετά την πτώση του τείχους του 
Βερολίνου οικοδομώντας τη γέφυρα με τα Βαλκάνια του Ψυχρού Πολέμου 
στο πλαίσιο αντιπαλότητας της κάθε φάσης μετάβασης της Χερσονήσου με-
ταξύ του κυρίαρχου λόγου του συστήματος ισχύος και του αντιλόγου των 
εξορίστων τόσο σε ενδοβαλκανικό επίπεδο όσο και μεταξύ του ευρωπαϊκού 
συνόλου και του βαλκανικού περιφερειακού υποσυνόλου. 

Ευρωπαϊκή κανονικότητα και φάσεις της βαλκανικής εξορίας 

Στη σύγχρονη διαδρομή της νεωτερικότητας, η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία 
των τελευταίων τριών δεκαετιών εξετάζοντας την ιστορία των Βαλκανίων5 σε 
άμεση συνάρτηση με την ταυτότητά τους6 αρθρώνεται από την αυτοκρατορι-
κή περίοδο σε εκείνη των εθνών–κρατών και από την εποχή της αυτοδιάθεσης 
και του εθνικισμού στην εποχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βασικό συ-
μπλήρωμά της αποτελεί αυτή η ίδια η γεωγραφία των Βαλκανίων ως απόφυση 
και απόκλιση της συνολικής ευρωπαϊκής γεωγραφίας εμπεριέχοντας ένα 
αντίστοιχο πνεύμα εξορίας της κανονικότητας στην οποία αντιπαρατίθεται. 
Όπως σημειώνει η Todorova,7 το κύριο χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται 
στη μεταβατική κατάσταση των Βαλκανίων ήδη από τα πρώτα χρόνια του 
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tation (Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2005). 

5. Λευτέρης Σ. Σταυριανός, Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 
2007). Mark Mazower, Τα Βαλκάνια (Αθήνα: Πατάκης, 2000). Barbara Jelavich, Ιστορία των 
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Ιστορία των Βαλκανίων (14ος-20ός αιώνας) (Αθήνα: Γκοβόστης, 1995). 

6. Todorova, Βαλκάνια, 29. Vesna Goldsworthy, In venting Ruritania: The Imperialism of 
the Imagination (New Haven: Yale University Press, 1998). Stathis Gourgouris, Dream Nation: 
Enlightenment, Colonization and the Institution of Modern Greece (Stanford: Stanford Univer-
sity Press, 1996). Milica Bakic–Hayden, “Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugosla-
via,” Slavic Review 54/4 (1995): 917-31. 

7. Todorova, Βαλκάνια, 55. 
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19ου αιώνα, συνίσταται τόσο από την κακοτράχαλη γεωγραφία τους που κου-
βαλάει τις εθνικές ιστορίες αποτίναξης του ζυγού της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας όσο και από το ανατρεπτικό στοιχείο της καθεστηκυίας τάξης του 
τέλους των Ναπολεόντειων Πολέμων. Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζει εύστοχα ο 
ιστορικός Pavlowitch ότι «πρέπει να δούμε την ιστορία της Χερσονήσου ως 
περιοχή που καθορίστηκε από την αλληλεπίδραση της γεωγραφίας της και 
της ιστορίας της… Η Ευρώπη (το σύνολο) παρανοεί τα Βαλκάνια (το τμήμα), 
όπως ακριβώς τα Βαλκάνια παρανοούν την Ευρώπη, παρόλο που η Ευρώπη 
αποδέχεται και τα Βαλκάνια αξιώνουν ότι η χερσόνησος αποτελεί τμήμα της 
ηπείρου».8 Οι πολιτικές ελίτ και ο περιορισμένος πνευματικός κύκλος της 
δυτικής και κεντρικής Ευρώπης δεν δυσκολεύθηκαν να παγιώσουν μια κακό-
φημη εικόνα για τα Βαλκάνια κάνοντας κατά κανόνα λόγο για την «κόλαση 
της Eυρώπης»,9 την πιο βρωμερή γωνιά της που δεν «αξίζει τη θυσία ούτε 
ενός Πομερανού στρατιώτη».10 Η σταδιακή κατάρρευση της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας μέσα από τους πολέμους και τα βαλκανικά επαναστατικά κινή-
ματα αυτοδιάθεσης καθιέρωσε ουσιαστικά τα Βαλκάνια ως τόπο και νοοτρο-
πία εξορίας και εξόριστων λαών σε σχέση με την κανονικότητα του ευρωπαϊ-
κού συστήματος ισορροπιών. 

Στην πρώτη φάση11 της εξορίας από το αυτοκρατορικό μοντέλο ισχύος στη 
δημιουργία των κρατών, αυτός ο ιδιότυπος εξωτικός χώρος διασταύρωσης 
γεωγραφίας και ιστορίας οριοθετήθηκε μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου από αμέτρητα ίχνη στρατευμάτων. Μέσα από τη σταδιακή εθνική 
διαμόρφωση των βαλκανικών χωρών σε συνδυασμό με τα συμφέροντα των 
εκάστοτε Μεγάλων Δυνάμεων παγιώθηκε η συνολική εικόνα της Χερσονή-
σου, που στερείται όχι μόνο φυσικών ορίων με τη Δυτική Ευρώπη, αλλά πε-
ρισσότερο ως της βάρβαρης και πρωτόγονης νοοτροπίας που δεν υπόκειται 
στον ορθό ευρωπαϊκό λόγο της πολιτικής και του πολιτισμού. Στη μεγάλη 
εικόνα της πολιτικής αναδεικνύονται τα εξόριστα Βαλκάνια και οι εξόριστοι 
Βαλκάνιοι ως μια διαρκής απειλή μόλυνσης της κανονικότητας του Ευρωπαϊ-
σμού και ως ένα κακό παράδειγμα προς αποφυγή προς τις άλλες περιοχές του 
κόσμου να αποτρέψουν πάση θυσία τον κίνδυνο να βαλκανοποιηθούν. Ταυ-
τόχρονα, αναπτύσσεται εντός της ίδιας της εθνικής κοινότητας των εξορίστων 
ένα είδος «αμυντικής» εθνικής ταυτότητας, αλλά και «θυματοποίησης» ένα-
ντι της ιστορίας, που έμελλε να τους συνοδεύει μέχρι σήμερα στην πορεία 

 
8. Stevan K. Pavlowitch, Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945 (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2005), 
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9. John Gunther, Inside Europe (New York: Harper, 1940), 437. 
10. Ρήση του Otto von Bismark (1815-1898). 
11. Βλ. βιβλιογραφία στην υποσημείωση 5. 
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τους. Ήταν φυσικό επακόλουθο να αναδειχθούν στην επιφάνεια οι απλοϊκές 
εικόνες–σχήματα, όπου οι ήρωες του ενός λαού είναι εγκληματίες των υπό-
λοιπων γειτονικών λαών και ο εθνικός μύθος της μιας χώρας είναι ιστορία ο-
δύνης και καταστροφών για τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Η γεωγραφία των 
Βαλκανίων οριοθετούμενη ιστορικά στο στενό πλαίσιο του γείτονα και κατά 
κανόνα προαιώνιου αντιπάλου και εχθρού ήρθε μετά τις αλλαγές του 1990 να 
συναντηθεί σε οριζόντια διάταξη με την ιστορία της περιοχής οριοθετώντας 
τις συμπληγάδες των πολιτικών εξελίξεων. 

Η δεύτερη φάση της ιδιότυπης εξορίας των Βαλκανίων είναι ο Ψυχρός 
Πόλεμος, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό ότι αυτή η εξωτική γωνιά της Ευρώ-
πης θεωρήθηκε ως μια απομονωμένη και ξεχασμένη γωνιά.12 Ουσιαστικά, ο 
Ψυχρός Πόλεμος δεν επέτρεψε να βγαίνουν στην επιφάνεια οι προαναφερ-
θείσες απλοϊκές εικόνες–σχήματα της προηγούμενης φάσης. Η ιδεολογική 
αντιπαλότητα ως προς τα μέσα και την προοπτική των δύο μεγάλων συγκρου-
όμενων κόσμων, των δυτικών δημοκρατιών και των χωρών του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, ως προς την οικοδόμηση της μεταπολεμικής εκδοχής ευημερίας 
μετέφερε τους τόπους εξορίας εντός της βαλκανικής ζώνης με εξόριστους 
όλους όσοι αντιστέκονταν στον νέο λόγο διακυβέρνησης του μέλλοντος. 
Πρόκειται για τη φάση, όπου τα ίδια τα Βαλκάνια ορίζουν, πλέον, τους τόπους 
εξορίας για τους δικούς τους πολίτες που πολέμησαν να οικοδομήσουν τον 
νέο θαυμαστό κόσμο με το ελπιδοφόρο μέλλον. 

Στη μεταψυχροπολεμική περίοδο13 τα Βαλκάνια ξαναγυρίζουν στη διττή 
εικόνα του εξόριστου έναντι του κυρίαρχου δυτικού ορθού λόγου, ενώ, συ-
νάμα, αναπτύσσονται δυναμικά νέες φωνές εντός της εθνικής δομής τους που 
οδηγούν στο νέο αφήγημα εξορίας και απόσχισης. Η διαμεσολάβηση της ει-
κόνας των Βαλκανίων μέσα από τα ΜΜΕ με απλουστεύσεις και υπαινιγμούς 
επαναφέρει ενισχυμένη την παγιωμένη αντίληψή τους ως των μακρινών άλ-
λων της Ευρώπης. Η αναζωπύρωση των εθνικών εντάσεων και ιδίως οι 
φρικαλεότητες που συνόδευσαν τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας ξαναζω-
ντάνεψαν τα αρνητικά στερεότυπα του παρελθόντος, τον καιρό που η Ευρώπη 
των εγωιστικών αυτοκρατοριών, ανακαλύπτοντας τα Βαλκάνια, πρόβαλλε σ’ 
αυτά άλλοτε τις επιθυμίες της, άλλοτε τις ελπίδες της και άλλοτε τα άγχη της 
τόσο για το μέλλον της όσο και για τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο 

 
12. Γιώργος Χρηστίδης, Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. Η πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, 

Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989 (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003). 
13. Κυριάκος Δ. Κεντρωτής, Περιτειχισμένες Πολιτείες. Ευρωπαϊκή Ένωση και Δυτικά Βαλ-

κάνια (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2011). Ιωάννης Αρμακόλας, Θάνος Ντόκος, επιμ., Από τα 
Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Προκλήσεις και Προοπτικές στον 21ο Αιώνα (Αθήνα: 
Ι. Σιδέρης, 2010). Βερέμης, Βαλκάνια. 
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των παλαιών και αναδυόμενων χωρών. Στην τρίτη φάση της ιδιότυπης εξο-
ρίας των Βαλκανίων στη μεταψυχροπολεμική περίοδο, τα νέα Βαλκάνια στα 
μάτια της Δύσης εξακολουθούν να είναι συνώνυμα της διαφθοράς και της κα-
τάχρησης εξουσίας, όπου κυριαρχούν η επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία 
των πολιτών τους έναντι του κράτους και των θεσμών του. Πρόκειται άλλω-
στε για γενικότερη διαπίστωση που χαρακτηρίζει το βαλκανικό έθνος κράτος 
μετά την ίδρυσή του τον 19ο αιώνα, συνεχίστηκε στη διάρκεια του Μεσο-
πολέμου, όπως ακριβώς και στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. 

Ανάμεσα στα εξόριστα Βαλκάνια και τον εξορθολογισμό της ΝΑ Ευρώπης 

Η νέα μεγάλη βαλκανική ιδέα είναι η πλήρης αποδοχή της Χερσονήσου 
από την κανονικότητα της ευρωπαϊκής υπερδομής. Η ΝΑ Ευρώπη της μετα-
ψυχροπολεμικής περιόδου αναζητά με κάθε τρόπο την ένταξη των εξόριστων 
Βαλκανίων στον συμβατικό δρόμο του εκδημοκρατισμού, του εξευρωπαϊ-
σμού και κατ’ επέκταση αποβάλλοντας όλα εκείνα τα «βαλκανικά στοιχεία» 
της ιστορίας και των ημιτελών πολιτικών δομών που δεν συνάδουν με την 
αναζητούμενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε θεσμικό και πολιτικοοικονομικό 
επίπεδο. Ως ανυπέρβλητα εμπόδια παραμένουν η ισχυρή επίδραση του λαϊ-
κισμού στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και η γενικότερη απουσία μιας φιλε-
λεύθερης δημοκρατικής παράδοσης αφήνοντας ακόμα ελάχιστο χώρο για 
ουσιαστική θεσμική προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πολιτικά και κομματικά 
πρότυπα. Στις βαλκανικές χώρες καταγράφονται αρκετές προσπάθειες εκδη-
μοκρατισμού και εξυγίανσης των κανόνων της οικονομίας. Η ειρηνική τους, 
όμως, συμβίωση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχει πολύ δρόμο ακόμα 
να διανύσει, αφού οι εσωτερικές δομές κάθε χώρας είναι είτε υπό δημιουργία 
είτε εξακολουθούν να εμπεριέχουν ζωντανά στοιχεία που συνδέονται με εν 
δυνάμει εθνικές και εθνοτικές εντάσεις, την αδυναμία θεσμοποίησης του 
κράτους δικαίου, το οργανωμένο έγκλημα και την εκτεταμένη διαφθορά. 

Μέσα από τις εξελίξεις της τρέχουσας πολιτικής, οι διαχειριστές των κρα-
τικών δομών στα βαλκανικά κράτη συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται το θολό 
πλην, όμως, υπαρκτό και επιζητούμενο ευρωπαϊκό όνειρο των πολιτών των 
τοπικών κοινωνιών. Ακολουθώντας την πολιτική των μεγάλων υποσχέσεων, 
το βλέμμα στρέφεται σε καθετί που προέρχεται ή εφαρμόζεται στην Ευρώπη 
θεωρώντας ότι έχει αυτομάτως τα ίδια αποτελέσματα και στο εσωτερικό των 
βαλκανικών κρατών. Μακροπρόθεσμα, μέσα από το σχήμα της δανεισμένης 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, τα βαλκανικά κράτη φαίνεται να κουβαλούν μια 
άδεια πανοπλία. Είτε επειδή οι εξελίξεις είναι δύσκολο να ελεγχθούν στο εσω-
τερικό των βαλκανικών χωρών είτε επειδή και οι ίδιοι οι κρατικοί μηχανισμοί 
εμπλέκονται στο κυνήγι του γρήγορου πλουτισμού για καθαρά ψηφοθηρικούς 
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λόγους, το αποτέλεσμα είναι ένα: η ζωή στα βαλκανικά κράτη αποκτά μια 
διττή υπόσταση. Δίπλα σε κάθε προβληματική κρατική δραστηριότητα εμ-
φανίζεται τις περισσότερες φορές η λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία που, 
όμως, εδώ κινείται περισσότερο στο χώρο των παράνομων δραστηριοτήτων 
και λιγότερο της νομιμότητας και του ορθού λόγου της υποσχόμενης ευρω-
παϊκής κανονικότητας. 

Οι ιστορικές καταβολές στη Βαλκανική Χερσόνησο από την εποχή τής 
οθωμανικής καταδυνάστευσης έχουν συμβάλει τα μέγιστα στον εθισμό των 
τοπικών κοινωνιών σε μια κατάσταση, όπου καθετί που συνδέεται με την 
κρατική εξουσία είναι ουσιαστικά αντικείμενο καχυποψίας, ξένο, μη ελέγξιμο 
και εν μέρει εχθρικό έναντι της ιερότητας του στενού ατομικού–οικο-
γενειακού κεκτημένου. Η βαλκανική πραγματικότητα της λεγόμενης «κατα-
κερματισμένης κοινότητας» εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να υπόσχεται 
προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά να αντιστέκεται στην πράξη σε 
κάθε νεωτερικό «ευρωπαϊκό» πρότυπο δημιουργίας λειτουργικής θεσμικής 
συνέχειας των βαλκανικών κρατών. Οι κυριαρχούσες προβιομηχανικές δομές 
άσκησης εξουσίας, τη στιγμή που επαγγέλλονται υπερεθνικά πρότυπα διακυ-
βέρνησης, προσπαθούν, ταυτόχρονα, να εξυπηρετούν κυρίως τα στενά πελα-
τειακά συμφέροντά τους σε βάρος του γενικότερου συνόλου. Συνεπώς, στη 
Βαλκανική Χερσόνησο εμποδίζεται η συνέχεια που ορίζεται μέσα από το αυ-
τονόητο σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ορθολογισμό ότι το κράτος γίνεται 
σεβαστό ιδρύοντας θεσμούς, που με τη σειρά τους παράγουν κανόνες που 
πρέπει, επίσης, να γίνονται σεβαστοί απ’ όλους. 

Στη Βαλκανική Χερσόνησο απουσιάζει, πρωτίστως, το καθιερωμένο ευ-
ρωπαϊκό πρότυπο της «οικογενειακής θαλπωρής» στην πολιτική ως τρόπου 
ζωής στις δομές του κράτους και των θεσμών. Εξαιτίας των ιστορικών συ-
γκυριών, όπου το απρόοπτο των πραγμάτων «εξουσιάζει» την κανονική τους 
ροή, αναζητείται ακόμα στα βαλκανικά κράτη «η ασφάλεια» της ισορρο-
πημένης οικογενειακής ατμόσφαιρας της κρατικής δομής, που έχει ήδη καθιε-
ρωθεί ως αναπόσπαστο τμήμα της κρατικής καθημερινότητας στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Το νέο αφήγημα της μεταψυχροπολεμικής περιόδου για τη ΝΑ 
Ευρώπη ορίζεται από τα βήματα που έχουν γίνει ως προς τον εκδημοκρατισμό 
και την ασφάλεια των κρατών της, αλλά περισσότερο υπό το πρίσμα της 
εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εξωτερικών διαμεσολαβητικών δυνά-
μεων. Οι προσπάθειες μοιάζουν να είναι περισσότερο ποσοτικού χαρακτήρα, 
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αποσπασματικές και εντυπωσιασμού έναντι τόσο της εξωτερικής ευρωπαϊκής 
υπερδομής όσο και της εκάστοτε εσωτερικής βαλκανικής δομής.14 

Το πνεύμα της εξορίας ξαναγυρίζει όχι μόνο ως απειλή πάνω από τη ΝΑ 
Ευρώπη των βαλκανικών χωρών, αλλά ως πραγματικότητα χωρίς εναλλα-
κτική ή επιστροφή. Η περίπτωση της Σερβίας είναι ενδεικτική. Μετά τη λε-
γόμενη «χαμένη»–«ηρωική» δεκαετία του ’90 της βαλκανικής εξορίας της, 
πιστεύοντας ως άλλος εξόριστος στη διαφύλαξη με κάθε κόστος των ιδανικών 
της, αναγκάζεται, ουσιαστικά, η χώρα αυτή σήμερα μέσα από τις διάφορες 
ονομασίες και σχήματα να επανασυνδεθεί με κάθε κόστος με τον ορθό λόγο 
του εξευρωπαϊσμού. 

Πέραν των όποιων επιτυχιών ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις των χω-
ρών της Χερσονήσου έναντι του εξευρωπαϊσμού, ο βασικός λόγος των παλιν-
δρομήσεων βρίσκεται στην προσπάθεια της ΕΕ να «διδάξει» τελικά τη φιλε-
λεύθερη δημοκρατία στις τοπικές κοινωνίες μέσω των αρχών της νεοφιλε-
λεύθερης οικονομίας, χωρίς αυτές οι κοινωνίες να διαθέτουν την αντίστοιχη 
φιλελεύθερη δημοκρατική παράδοση και τη μνήμη των ευρωπαϊκών κοινω-
νιών. Όπως και στην περίπτωση των χωρών της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης και ενάντια σε αυτό που έχει συμβεί στη Δύση, η σημερινή ΝΑ 
Ευρώπη θεωρείται ως μια ακόμη υποδειγματική περίπτωση, όπου η Οικονο-
μία μπορεί με επιτυχία να προϋπάρχει της Πολιτικής. Πώς θα μπορούσαν, 
άλλωστε, τα Βαλκάνια να αποτελούν εξαίρεση στη γενικότερη παγκόσμια 
τάση, όπου, όχι μόνο η εθνική σημαία ακολουθεί τη σημαία ευκαιρίας της 
νεοφιλελεύθερης οικονομίας, αλλά και αυτή η ίδια η δημοκρατία.15 Η συ-
μπλήρωση της εικοσιπενταετίας από την έναρξη της μεταψυχροπολεμικής 
περιόδου βρίσκει πλήρως υπερφορτωμένη με θεσμούς την υπερδομή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι συμβαίνει στο υποσύνολο της ΝΑ Ευρώπης, 
ακριβώς την ίδια κατάσταση μιας ιδιότυπης εξορίας βιώνει η διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης αποβάλ-
λοντας όλα εκείνα τα «επικίνδυνα στοιχεία» των οραμάτων, της ιστορίας και 
της εμβάθυνσης των πολιτικών δομών με την ουσιαστική συνέργεια των πο-
λιτών. Μια νέα παραμεθόριος διασχίζει, πλέον, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
ορίζοντας τη διαχωριστική γραμμή αντιπαλότητας μεταξύ του κυρίαρχου 
 

14. Othon Anastasakis, “The EU’s political conditionality in the Western Balkans: towards 
a more pragmatic approach,” Southeast European and Black Sea Studies 8/4 (2008): 365-77. 
Του ιδίου, «Η Ε.Ε. και ο εκδημοκρατισμός της βαλκανικής περιφέρειας: μεγάλες προσδοκίες, 
συγκρατημένες επιδόσεις», στο Αρμακόλας και Ντόκος, Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, 201-23. 

15. Michael Smith, “Does the Flag follow Trade. ‘Politicisation’ and EU Foreign Policy,” 
στο A Common Foreign Policy for Europe? Competing Visions of the CFSP, eds. John Peterson 
and Helene Sjursen (London: Routledge, 1998), 74-94. 
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λόγου του συστήματος ισχύος και του αντιλόγου των εξορίστων. Στη μεγάλη 
εικόνα της πολιτικής αναδεικνύεται το εξόριστο όραμα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, αλλά και οι εξόριστοι Ευρωπαίοι πολίτες ως μια διαρκής 
απειλή μόλυνσης της κανονικότητας του Ευρωπαϊσμού ως απλής οικονομικής 
διακυβέρνησης. 

Επίλογος 

Στη συγκεκριμένη μικρή βαλκανική εικόνα εξακολουθούν οι ντόπιοι 
δρώντες να ξετυλίγουν διαχρονικά τις κλωστές τους φτιάχνοντας ένα κουβάρι 
με την ιστορία τους, αλλά κομμένες από την πολιτική πραγματικότητα των 
γειτονικών κρατών και των εκάστοτε Μεγάλων Δυνάμεων. Οι τελευταίες, από 
τη δική τους πλευρά, είτε προσφέρουν νέα κουβάρια στους ντόπιους πρωτα-
γωνιστές είτε κόβουν αυτές οι ίδιες τις κλωστές κατά το δοκούν για την 
εξυπηρέτηση των δικών τους ευρύτερων συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, 
όλοι οι εμπλεκόμενοι δρώντες στην ΕΕ και τα Βαλκάνια αντιπαλεύουν από 
διαφορετικές αφετηρίες με τις προκλήσεις της παγκόσμιας πολιτικής αδυ-
νατώντας να κόψουν μόνοι τους τις κλωστές της ταυτότητάς τους από τα 
υπερεθνικά κουβάρια των παγκοσμιοποιημένων διεθνών σχέσεων.16 

Στον νέο χάρτη της Χερσονήσου της ΝΑ Ευρώπης νέες σημαίες κυματί-
ζουν στους παλαιούς τόπους εξορίας. Στη μεγάλη εικόνα της ευρωπαϊκής και 
παγκόσμιας πολιτικής, παλαιές και νέες χώρες της ΝΑ Ευρώπης προσαρμό-
ζονται στο κυρίαρχο πρόσταγμα του νέου θαυμαστού κόσμου της μεταψυχρο-
πολεμικής περιόδου, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για ολόκληρη την 
υφήλιο. Το «μονοπώλιο του αίματος» σε πολέμους για ζητήματα κυριαρχίας, 
αυτοδιάθεσης και ιδεολογίας παραχωρεί τη θέση του σε πιο δημοκρατικές και 
παραγωγικές μορφές διακυβέρνησης, αλλά με όρους πολιτικής οικονομίας. 
Από τα επιλεκτικά αφηγήματα της εξορίας για λόγους εθνικούς, πολιτικούς, 
ιδεολογικούς, οι νέες γενιές εξορίστων είναι όλοι εκείνοι, κράτη, θεσμοί, 
πολίτες που εξορίζονται ως μιάσματα της ανταγωνιστικότητας σε ατομικά και 
συλλογικά Γκόλι Ότοκ για να αναμορφωθούν. 

Όλοι αυτοί οι ιδιότυποι εξόριστοι καταδιώκονται από το «θεσμικό τέρας» 
της κατάστασης εξαίρεσης. Το βιώνουν να γιγαντώνεται από τα άχρηστα και 
μη ανταγωνιστικά κράτη, τις μη εξορθολογισμένες δομές, τους μη λειτουργι-
κούς θεσμούς και τους μη παραγωγικούς πολίτες τους. Ρακένδυτοι όλοι, ψά-
χνουν για ανακυκλώσιμα υλικά της πολιτικής, σε ό,τι δεν χρειάζεται η Οικο-
 

16. Kyriakos Kentrotis, “The Balkans and the EU: Severed Threads–New Skeins”, στο 
South-Eastern Europe Today: Problems and Perspectives. The Greek and the German Aspect, 
Institute for Balkan Studies/Südosteuropa Gesellschaft (Thessaloniki: Institute for Balkan Stu-
dies, 2010), 33-49 (εδώ: 49). 
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νομία στην προέλασή της στην ευαγγελιζόμενη ευημερία κρατών και λαών, 
πολιτών και ατόμων. Την ίδια ώρα που θεσμοί και στόχοι–ζόμπι αναγο-
ρεύονται αντιστοίχως σε νέους κυρίαρχους της πολιτικής και σε παράδεισους 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της υγιούς ανταγωνιστικότητας. Απογυμνωμένοι 
και μακριά από τις ιδανικές πολιτείες της κερδοφόρας διακυβέρνησης, οι νέοι 
εξόριστοι της πολιτικής είτε στα Βαλκάνια είτε στον υπόλοιπο κόσμο ψά-
χνουν απεγνωσμένα για απομεινάρια της Γαλλικής Επανάστασης, του κρά-
τους δικαίου των εθνικών κρατών και του κοινοτικού κεκτημένου στα σκου-
πίδια που αφήνει πίσω της η προέλαση της οικονομικής ελευθερίας ως του 
μοναδικού και αυτονόητου συνώνυμου του νέου μύθου της ελευθερίας και 
του πολιτισμού του κυρίαρχου λόγου ισχύος. 




