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Το διακύβευμα του «πολίτη»

στο πλαίσιο του ιστορικού μετασχηματισμού

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρήσεις και ζητήματα

Γεώργιος Πασιάς 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έννοια και η ιδιότητα του ‘ευρωπαίου πολίτη’, τόσο στο συμβολικό όσο και στο εφαρμοσμένο επίπεδο, 

συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και το πρόταγμα 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο άρθρο επιχειρείται μια κριτική ανάγνωση διακριτών όψεων της ιδιότη-

τας του ‘ευρωπαίου πολίτη’ στο πλαίσιο του λόγου και των πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες συνδέονται με την 

επικυριαρχία του μοντέλου της αγοράς, το αυξανόμενο έλλειμμα συμβόλων και δημοκρατίας και την επι-

κράτηση ενός τεχνοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης που συνδέεται με την προοπτική μιας μετρήσιμης 

«Ευρώπης της γνώσης» κυβερνώμενης από τους αριθμούς.

Εισαγωγή

Η έννοια και η ιδιότητα του ‘πολίτη’ έχουν αποτελέσει θέμα ευρείας κριτι-
κής συζήτησης τις τελευταίες δεκαετίες καθώς συνδέονται με τις διαδικασί-
ες του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και το πρόταγμα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιστορικά, η Παιδεία του Πολίτη ως η συγκρό-
τηση του Λόγου διαμέσου των Θεσμών, συνδέθηκε στενά, μεταξύ άλλων, 
με τις έννοιες της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της κοινωνικής συνοχής, 
της συλλογικής ταυτότητας, της δημόσιας σφαίρας και της κοινωνίας των 
πολιτών. 
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Στα διάφορα στάδια του ιστορικού μετασχηματισμού της ΕΕ η ιδιότητα 
του πολίτη υπήρξε αντικείμενο πολλαπλών αναγνώσεων και ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων ως θεσμικό διακύβευμα, ως συμβολική αναπαράσταση, ως 
πολιτικό και πολιτειακό σημαίνον, ως εκπαιδευτική ‘ικανότητα’ στο πλαί-
σιο της δια βίου μάθησης. Σήμερα, στη στροφή του 21ου αιώνα, η σύγχρο-
νη έννοια του ‘ευρωπαίου πολίτη’ δέχεται σαφείς επιδράσεις και καλείται 
να μετασχηματιστεί σε πολλαπλά επίπεδα (τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό, διε-
θνές), σε πολλαπλές διαστάσεις (νομική, πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική), 
με πολλαπλά σημεία αναφοράς (ιδιότητα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο, 
σχέσεις) και πολλαπλούς αναδόχους (κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, επι-
χειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς). Ζητήματα όπως το συμβολικό έλλειμμα (ιδέα της Ευρώπης 
και ευρωπαϊκή ταυτότητα), η κρίση των ευρωπαϊκών θεσμών, η προβλημα-
τική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, τα αγοραία δικαιώματα και η ‘ελευθερία της 
αγοράς’, η θολή προοπτική της ευρωπαϊκής συμπολιτείας αποτελούν κρίσι-
μα πεδία της συνάντησης του ευρωπαίου πολίτη με το εγχείρημα της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης.

Σκοπός του άρθρου είναι η κριτική ανάγνωση διακριτών όψεων της ιδιότη-
τας του ‘ευρωπαίου πολίτη’ στο πλαίσιο του λόγου και των πολιτικών της ΕΕ, 
οι οποίες συνδέονται με την επικυριαρχία του μοντέλου της αγοράς, το αυξα-
νόμενο έλλειμμα συμβόλων και δημοκρατίας και την επικράτηση ενός τεχνο-
κρατικού μοντέλου διακυβέρνησης που συνδέεται με την προοπτική μιας με-
τρήσιμης «Ευρώπης της γνώσης» κυβερνώμενης από τους αριθμούς.

Α. Η έννοια του ‘ευρωπαίου πολίτη’ και η ελλειμματική διαχείριση
των συμβόλων πριν το Μάααστριχτ

Η ‘Ευρώπη’ ως ερμηνευτική οντότητα δεν θεωρείται ως μια σταθερή, κυρί-
αρχη, αυτόνομη οντότητα αλλά ως ένα δυναμικό και μεταλλασσόμενο μόρ-
φωμα το οποίο μελετάται διαμέσου των ιστορικών σχέσεων εξουσίας-γνώσης 
που το δημιούργησαν, το διαμορφώνουν και το καθορίζουν. Ο ‘λόγος’ για την 
‘Ευρώπη’ είναι ένας φαντασιακός λόγος, ένας ετερόφωτος λόγος που αρθρώ-
νεται πάντοτε μέσα από άλλους ‘λόγους’ που αναφέρονται στον ιστορικό με-
τασχηματισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών και αφορούν, μεταξύ άλλων : στη 
συγκρότηση μιας αξιόπιστης ιδεολογίας του ευρωπαϊσμού (πολιτικός λόγος), 
στην προβολή ενός πειστικού οράματος για το μέλλον των ευρωπαϊκών κοι-
νωνιών (φαντασιακός λόγος), στην ανακατασκευή μιας ισχυρής ευρωπαϊκής 
ιδέας (ιστορικός λόγος) και μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής ταυτότητας (συμβο-
λικός λόγος), στη θέσμιση μιας ευρωπαϊκής συμπολιτείας (θεσμικός λόγος) 
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ικανής να επιλύσει τα εσωτερικά προβλήματα (διαφορές εθνικών κρατών και 
κοινωνιών) και να αντιμετωπίσει θετικά τις προκλήσεις του διεθνούς συστή-
ματος (Καζαμίας, 1995· Φλουρής & Πασιάς, 1997:259-264, Παντίδης & Πα-
σιάς 2004:123-125).

Η ιδέα της Ευρώπης απέκτησε ποικίλες όψεις και περιεχόμενο στα διά-
φορα στάδια της ιστορικής μετεξέλιξης (ΕΚΑΧ-ΕΟΚ-ΕΕ) και επηρεάστη-
κε από τις πολιτικού, ιδεολογικού αλλά και εθνο-πολιτισμικού χαρακτήρα 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας, οι οποίες αφορούσαν 
στον έλεγχο της μορφής (Ένωση), των σχέσεων (Ομοσπονδία) και του πε-
ριεχομένου (Ολοκλήρωση) της θεσμιζόμενης υπερεθνικής ευρωπαϊκής κοι-
νωνίας (Ιωακειμίδης, 1994, Παπαστάμκος, 1994, Τσάτσος, 1997). Παράλ-
ληλα, το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δοκιμαζόταν από μια δι-
αρκή ‘κρίση νομιμοποίησης’ του ‘λόγου’ της σχετικά με την ιδέα (‘ολοένα 
και στενότερη ένωση’/ever close union) και την ταυτότητα (‘ενότητα στην 
πολυμορφία’/ unity in diversity) της ενωμένης Ευρώπης, καθώς και τη συ-
γκρότηση και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών (Παντίδης & Πασιάς, 
2004:73-91). 

 Οι έννοιες της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαίου πολίτη ακολού-
θησαν παράλληλη πορεία με αυτήν της ευρωπαϊκής ιδέας. Από την ‘εμβρυα-
κή’ μορφή της ΕΚΑΧ στη δεκαετία του ΄50 στην ‘ασθενή’ της ΕΟΚ τη δεκα-
ετία του ’70 (Olsen, 2008:44-54) και τη ‘συμβολική’/ ‘πολιτισμική’ της δεκα-
ετίας του ’80 (Shore 1993) μέχρι τη ‘νομική’/‘οικονομική’ στη δεκαετία του 
‘90 και την ‘πολιτική’/ ‘εργαλειακή’ της δεκαετίας του 2000 (Πασιάς, 2005α), 
συνδέθηκαν στενά με το περιεχόμενο του ιδεολογικού, πολιτικού και οικονο-
μικού μετασχηματισμού της Κοινότητας στα διάφορα στάδια της διαδικασίας 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (βλ. πίνακα 1). 

Στις ιδρυτικές συνθήκες (ΕΚΑΧ-ΕΟΚ) δεν υπάρχουν ουσιαστικές ανα-
φορές σε πολιτικούς, και κοινωνικούς στόχους ή στα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, καθώς η έμφαση δόθηκε αποκλειστικά στους οικονομικούς στόχους (αρ-
μονική ανάπτυξη, απασχόληση, βελτίωση όρων διαβίωσης) (Πασιάς, 2006α: 
99-105). Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι μια δευτερογενής, εξαρτη-
μένη και έμμεση ανάγνωση της έννοιας του πολίτη κατά την αρχική περίοδο 
της ΕΚ (1957-1970) μπορεί να γίνει μόνο δια μέσου του νομικού πλαισίου 
της Κοινότητας (ΕΟΚ) και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
με έμφαση στο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων στο 
πλαίσιο της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς εργασίας (Wiener, 1997:537-
541). Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι έννοιες/χαρακτηριστικά της ταυτό-
τητας και του πολίτη (‘ανήκειν’, ‘δικαιώματα’, ‘συμμετοχή’) θα είναι ελ-
λειμματικές και θα ερμηνεύονται με βάση δικαιώματα όπως η ισότητα της 
μεταχείρισης, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ατόμου, ενώ τα δικαιώμα-



ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΗ»   Γ  131 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH  Γ   TEYXΗ 20 -2 1

τα του πολίτη θα συνδεθούν σταδιακά με την πρόθεση της Κοινότητας για 
τη διεύρυνση και τη νομιμοποίηση των πολιτικών της σε νέα πεδία αρμοδι-
οτήτων (π.χ. εκπαιδευτικής και κοινωνική πολιτικής) (Πασιάς 2006α:236-
245, Shore 2006:13). 

Οι έννοιες της ‘ευρωπαϊκής ταυτότητας’ και του ‘ευρωπαίου πολίτη’ 
ήρθαν στο προσκήνιο στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 και συνδέθηκαν 
με την πρώτη απόπειρα για τη συγκρότηση της πολιτικής και της πολιτι-
σμικής διάστασης του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Shore 
1993, Strath 2000:388-389, Πασιάς 2005α:239). Στη διακήρυξη της Κοπεν-
χάγης (1973) η διαμόρφωση της «ευρωπαϊκής ταυτότητας» συνδέθηκε με 
τη διατήρηση και την υποστήριξη της πολιτισμικής κληρονομιάς (εθνικής 
& της ευρωπαϊκής) (European Commission 1973). Παράλληλα, τα δικαι-
ώματα του ευρωπαίου πολίτη - που εξακολουθούσαν να στηρίζονται στις 
απόφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - ισχυροποιήθηκαν στο συμβο-
λικό επίπεδο τόσο με την έκθεση Tindemans (1975) που αφορούσε στην 
προώθηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, όσο και, κυρίως, με την 
εκλογή, για πρώτη φορά, των βουλευτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(1979) (Hansen 2000). 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ́ 80 οι έννοιες του ‘πολίτη’ και της ‘ταυ-
τότητας’ συνδέθηκαν με το μετασχηματισμό της ΕΟΚ σε ΕΕ (Fontainebleau 
1984, Μιλάνο 1985, Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1986) και εμπλούτισαν τον 
Κοινοτικό ‘λόγο’ με διακριτά χαρακτηριστικά : πολιτικά (‘ενεργός συμμετο-
χή των πολιτών στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση’ /έκθεση Antonnino, 1985), πο-
λιτιστικά (‘γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρώπης’/Διακήρυ-
ξη Στουτγάρδης, 1983), κοινωνικά (‘ενίσχυση της ταυτότητας και προαγωγή 
της ευρωπαϊκής συνείδησης των πολιτών’/Fontainebleau, 1984), συμβολικά 
(ύμνος, σημαία), εκπαιδευτικά (απόφαση Gravier, 1985, ψήφισμα για την Ευ-
ρωπαϊκή Διάσταση, 1988), εργασιακά (‘Κοινωνικός Χάρτης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων’/ Στρασβούργο, 1989). Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου η έννοια της Ευρώπης των πολιτών μετεξελίχθηκε σε κεντρική συμ-
βολική νοηματοδότηση του εγχειρήματος για τη «μετάβαση από την Κοινότη-
τα προς την Ένωση» και στην «εικόνα της Ευρώπης στον κόσμο» (Ενιαία Ευ-
ρωπαϊκή Πράξη, 1986) και υποστηρίχθηκε από δράσεις της Επιτροπής, όπως 
η καθιέρωση και προώθηση των ευρωπαϊκών συμβόλων (διαβατήριο, σημαία, 
ύμνος) καθώς και η ενίσχυση ορισμένων «πολιτικού χαρακτήρα» δικαιωμά-
των (δικαίωμα πρόσβασης, αναφοράς και αντιπροσώπευσης στα κοινοτικά 
όργανα) (Πασιάς, 2005α, Olsen, 2008). 
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Πίνακας 1 
Μετασχηματισμοί της έννοιας του ‘ευρωπαίου πολίτη’ 

στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Περίοδοι/
Στάδια

Ιδιότητα 
μέλους 

Δικαιώματα Συμμετοχή Ταυτότητα Έννοια

ΕΚΑΧ
(1951)

Εργαζόμενοι 
άνθρακα και 
χάλυβα

Με βάση την 
ελεύθερη 
μετακίνηση

Βασισμένη 
στην εργασία

 Ανενεργή Σε εμβρυακό 
επίπεδο

ΕΟΚ 
(1957)

Εργαζόμενοι 
και υπήκοοι 
των κρατών 
μελών

Με βάση την 
ελεύθερη 
μετακίνηση 
και την αρχή 
της μη-
διάκρισης

Βασισμένη 
στην ενιαία 
αγορά 
εργασίας

Ανενεργή Θεμελίωση 
της έννοιας 
του πολίτη της 
ενιαίας αγοράς

Αποφάσεις 
του Ευρωπ. 
Δικαστηρίου
(60s–70s)

Αναγνώριση 
μέσω των 
δικαιωμάτων

Οικονομικά 
/ ευρωπαϊκά 
(ως άμεση 
επίδραση της 
ΕΟΚ)

Βασισμένη 
στην ενιαία 
αγορά 
εργασίας

Ασθενής 
(με βάση 
την άμεση 
επίδραση των 
δικαιωμάτων 
της ΕΟΚ)

Θεμελίωση 
της έννοιας 
του πολίτη ως 
δικαιώματος 
της ενιαίας 
αγοράς

Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία 
για την 
ελεύθερη 
μετακίνηση 
(60s–70s)

Αναγνώριση 
μέσω της 
παραμονής 
και της 
εργασίας

Θεμελιώδες 
δικαίωμα της 
ελεύθερης 
μετακίνησης

Βασισμένη 
στην εργασία 

Ασθενής (με 
βάση την 
ισότητα της 
μεταχείρισης 
και της 
ελευθερίας 
και την 
αξιοπρέπεια 
του ατόμου)

Θεμελίωση 
της έννοιας 
του πολίτη 
διαμέσου της 
νομιμοποίησης 
της παραμονής

1980s Εργαζόμενοι 
και εθνικοί 
πολίτες των 
κρατών 
μελών

Οικονομικά 
& 
Ευρωπαϊκά 
(με βάση 
αποφάσεις 
του Ευρωπ. 
Δικαστηρίου

Βασισμένη 
στην εκλογή 
μελών 
του Ευρ. 
Κοινοβουλίου 
και στην 
αγορά

Έμφαση στην 
εθνική & 
ευρωπαϊκή 
κληρονομιά/
πολυπολιτι-
σμικότητα

Συμβολική 
κατασκευή 
της έννοιας 
του πολίτη από 
την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα 

Ευρωπαϊκή
Ένωση
 (90s)

Εργαζόμενοι 
της ΕΕ και 
εθνικοί 
πολίτες 
μέσω των 
δικαιωμάτων

Αρθρο 8 
ΣΕΕ και 
Αποφάσεις 
του Ευρωπ. 
Δικαστηρίου

Βασισμένη 
στην εκλογή 
μελών 
του ΕΚ. 
Έμφαση στο 
δημοκρατικό 
έλλειμμα

Ενότητα στην 
ποικιλομορφία

Νομική 
Οικονομική 
(δικαιώματα 
αγοράς) 
Επικοινωνιακή 
Ευρώπη των 
πολιτών
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Περίοδοι/
Στάδια

Ιδιότητα 
μέλους 

Δικαιώματα Συμμετοχή Ταυτότητα Έννοια

Ευρωπαϊκή
Ένωση 
(Λισσαβόνα 
(2000+)

Προς έναν 
πολυεπίπεδο
 δημόσιο 
χώρο 

Αρθρο 8 της 
Συνθ.ΕΕ 
και 
Αποφάσεις 
του Ευρωπ. 
Δικαστηρίου

 Βασισμένη 
στην εκλογή 
μελών του ΕΚ 
.Έμφαση στο 
δημοκρατικό 
έλλειμμα

Ενότητα στην 
ποικιλομορφία

 Πολιτική: 
να φέρει την 
Ευρώπη πιο 
κοντά στους 
πολίτες της. 
Εργαλειακή 
/λειτουργική. 
Ικανότητα 
του Ενεργού 
πολίτη 

Πηγή: Olsen, E., 2008, Pasias & Roussakis 2012a

Β. Ο ‘ευρωπαίος πολίτης’ στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση:
‘Τόποι’ και ‘λόγοι’ υπό την κηδεμονία της αγοράς

Στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 η ιδέα και η ταυτότητα της Ευρώπης και η 
συγκρότηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη (european citizenship) απέκτη-
σαν νέο σημειολογικό ενδιαφέρον καθώς επηρεάστηκαν από τις αλλαγές στους 
σκοπούς, τις αρμοδιότητες, τις δομές και τη λειτουργία της Κοινότητας, ενώ, πα-
ράλληλα αποτέλεσαν διακριτό πεδίο αιχμής του ‘λόγου’ στο συμβολικό επίπεδο 
και των πολιτικών της Επιτροπής στο εφαρμοσμένο επίπεδο (Pasias, 2007, Bee, 
2008). Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1993) η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε 
νομική υπόσταση, ενίσχυσε τη θεσμική της συγκρότηση και διαμόρφωσε ενιαίο 
πρόσωπο και χαρακτήρα αναφοράς στο διεθνή χώρο. Παράλληλα, οι συμβολικοί 
στόχοι απέκτησαν σαφές κοινωνικό (κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία, ισότη-
τα) και πολιτικό περιεχόμενο (ιδιότητα πολίτη, δικαιώματα, διαφάνεια, ευελιξία, 
διεύρυνση, διακυβέρνηση), καθώς συνδέθηκαν άμεσα με την ιδεολογία του ευ-
ρωπαϊσμού τόσο ως προς την ιστορικότητα και το μελλοντικό προσανατολισμό 
του εγχειρήματος (ever closer union) όσο και ως προς το περιεχόμενο της ευρω-
παϊκής ‘ταυτότητας’ (unity in diversity) (Shaw 1998, Bellamy et al. 2006). Τό-
σο κατά τη διάρκεια της διακυβερνητικής βούλευσης (1990-91) όσο και, κυρί-
ως, στη Συνθ. ΕΕ, η έννοια του πολίτη θα υποστασιοποιηθεί ως πολιτική έννοια 
(political concept), θα συγκροτηθεί ως νομική έννοια (legal concept) στο άρθρο 8 
της Συνθήκης και θα καθοριστεί ως πεδίο πολιτικής πρακτικής (policy) στα προ-
γράμματα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Wiener, 1997:529).

Σύμφωνα με κριτικές μελέτες της περιόδου η έννοια του πολίτη κρίνεται 
ως περιορισμένη και ελλειμματική τόσο στο θεσμικό επίπεδο όσο και στο λό-
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γο και στις πολιτικές της ΕΕ (Lehning 2001, Kostakopoulou 2007, Bellamy 
2008). Η έννοια του πολίτη απέκτησε μεν νομική υπόσταση στη Συνθ.ΕΕ, με 
περιορισμένα όμως κοινωνικά, πολιτικά και αστικά στοιχεία. Ενώ, μέχρι τη 
δεκαετία του ΄90 η έννοια του πολίτη συνδέθηκε περισσότερο με την πολιτική 
και την πολιτιστική διάσταση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, μετά τη θέσπιση 
της Συνθήκης του Μάαστριχτ, αναπτύχθηκε ασύμμετρα, υπέρ της οικονομι-
κής και σε βάρος της πολιτικής και της κοινωνικής διάστασης (Hansen, 2000, 
Delaney & Barani, 2003, Strumia, 2011). 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, θα επικρατήσει ένας τύπος ‘οικονομικής 
ευρωπαϊκής υπηκοότητας’ (economy based citizenship) με έμφαση στη νο-
μική διάσταση των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης της ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς (δικαίωμα μετακίνησης, εγκατάστασης, εργασίας, κα.) 
(Meehan, 1993, Everson, 1995, Pasias, 2007) και της συγκρότησης του ‘φρού-
ριου Ευρώπη’ (Fortress Europe) στη βάση του χώρου της εσωτερικής ασφά-
λειας όπως ορίστηκε από τη Συνθήκη Sengen (Σταυρόπουλος, 1992). Οι τέσ-
σερις οικονομικές ελευθερίες (αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, εργαζομένων) 
που κληρονομήθηκαν στην ΕΕ ως ‘κεκτημένο’ από τη Συνθήκη ΕΟΚ, συνέχι-
σαν να συγκροτούν τον κοινοτικό στυλοβάτη των ευρωπαϊκών ‘δικαιωμάτων 
της αγοράς’. 

Στο άρθρο 8 της Συνθ.ΕΕ (1992) που αναφέρεται ειδικά στην ιθαγένεια 
και τον πολίτη, ορίζονται τα ακόλουθα: «Θεσπίζεται ιθαγένεια (citizenship) 
της Ένωσης. Πολίτης (citizen) της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο (person) που 
έχει την υπηκοότητα (nationality) ενός κράτους μέλους. Οι πολίτες της Ένωσης 
έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρού-
σα συνθήκη». Ειδικότερα, τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών διακρίθη-
καν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και δι-
αμονής, β) δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, γ) δικαίωμα διπλωμα-
τικής και προξενικής προστασίας και δ) δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Όπως φαίνεται, ο όρος ‘citizenship’ αποδόθηκε ως ‘ιθαγένεια’ 
στην ελληνική μετάφραση της Συνθ.Ε.Ε. Ο όρος όμως ‘ιθαγένεια’ είναι συ-
νώνυμος του όρου ‘υπηκοότητα’ (nationality) ο οποίος χαρακτηρίζει τον μό-
νιμο, δημοσίου δικαίου, δεσμό που υφίσταται μεταξύ του προσώπου και του 
κράτους σε ένα εθνοκρατικό σχηματισμό. Ουσιαστικά, στη Συνθ.ΕΕ η έννοια 
της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη συνδέθηκε με τις έννοιες της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας και της εθνικής υπηκοότητας χωρίς να αποκτήσει ενιαίο περιεχό-
μενο, με περιορισμένο και αποσπασματικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, στοι-
χεία που αναφέρονται στα δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη είναι διάσπαρτα 
σε επιμέρους άρθρα της Συνθήκης (π.χ. παιδεία, πολιτισμός, περιβάλλον, κοι-
νωνική πολιτική) και εμφανίζονται άλλοτε με συμπληρωματικό και άλλοτε με 
αντιφατικό ή/και αντιθετικό χαρακτήρα (Prentoulis, 2001, Shore, 2004). 
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Σε διάφορες μελέτες υποστηρίζεται ότι το περιεχόμενο της ιδιότητας του 
‘πολίτη της Ένωσης’ εγκλωβίστηκε στην έννοια της ‘ιθαγένειας’, η οποία 
αφενός αποδόμησε το συμβολικό της περιεχόμενο και την απέκδυσε από την 
πολιτική της διάσταση και αφετέρου της προσέδωσε μια περιορισμένη και 
ελεγχόμενη χρήση, που προέρχεται, βασίζεται και εξαρτάται από την εθνι-
κή υπηκοότητα και χαρακτηρίζεται ως λειτουργική, ατελής, δευτερογενής, 
εξαρτημένη και πρόσθετη (Φλουρής & Πασιάς, 2003:207). Ουσιαστικά, με 
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το πολιτικο-ιδεολογικό πρόταγμα της ‘Ευρώπης 
των πολιτών’ μετετράπη στην εργαλειακή ιδιότητα μιας ‘Ευρώπης των δικαι-
ωμάτων’ (Baratta & Γιαννούλη 1997), τα οποία, μάλιστα, αποκτούν υπόσταση 
στο κλειστό πλαίσιο της «αρχής της κινητικότητας», δηλ. μόνον όταν ο πολί-
της μετακινείται. Σύμφωνα με τον R. Baubock «ο πιο σημαντικός περιορισμός 
συνίσταται στο γεγονός ότι ο πολίτης της Ένωσης αποκτά υπόσταση μόνον όταν 
ένα πρόσωπο μετακινείται ή ζει σε ένα άλλο κράτος μέλος ή μια τρίτη χώρα» 
(Shaw, 1998:298).

Η ‘νέα γεωγραφία του ευρωπαίου πολίτη’, το θεσμικό πλαίσιο και η δια-
μόρφωση του λόγου και των πολιτικών της Επιτροπής για τον ευρωπαίο πο-
λίτη αποτέλεσαν αντικείμενο κριτικής και σε επιμέρους ερμηνευτικές έννοιες 
που συγκροτούν την ιδιότητα του πολίτη όπως το ‘ανήκειν’, η ‘ταυτότητα’, 
τα ‘δικαιώματα’ και η ‘συμμετοχή’ (Wiener 1997, Olsen 2003, Kostakopoulou 
2005, Delanty 2007). Τα κύρια σημεία αυτής της κριτικής αναφέρονται στις 
διαφορές μεταξύ του ‘εθνικού’ και του ‘υπερεθνικού’ χαρακτήρα που συγκρο-
τούν τον βαθύ πυρήνα της έννοιας του ευρωπαίου πολίτη και στα ελλείμματα 
(δημοκρατικό, πολιτιστικό, διαφάνειας, κ.α.) που έχουν παρατηρηθεί στις δο-
μές και τις λειτουργίες της ΕΕ αλλά και που καταγράφηκαν με εμφατικό τρό-
πο κατά τις διαδικασίες επικύρωσης των Συνθηκών, ειδικά, δε, σε αυτήν της 
Συνταγματικής Συνθήκης, μερικά χρόνια αργότερα (2004-05) (Pasias, 2009).

Η έννοια του «ανήκειν» συνδέεται άμεσα με το πολιτιστικό έλλειμμα της ΕΕ 
ειδικά σε ό,τι αφορά στις έννοιες της «ευρωπαϊκής ταυτότητας» και της συμβο-
λικής αναπαράστασης της «ιδέας της Ευρώπης» (Wiener, 1997, Hansen, 2000, 
Shore, 2004, Olsen, 2008), και υποστηρίζεται ότι η πολιτιστική διάσταση του 
ευρωπαίου πολίτη δεν απέκτησε αυτόνομο χαρακτήρα αλλά παραμένει ουσια-
στικά εγκλωβισμένη στην εθνο-πολιτισμική ταυτότητα (Bruter, 2004). Το πεδίο 
των «δικαιωμάτων» συνδέεται με τα ελλείμματα που αφορούν στη συγκρότη-
ση της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας (δημόσιου χώρου) (Habermas 2001), του 
ευρωπαϊκού δήμου (Nikolaidis, 2004), της ευρωπαϊκής πολιτείας καθώς και της 
ασθενούς έννοιας των λαών της Ευρώπης (peoples of Europe) (Follesdal, 2001). 
Τέλος, η έννοια της «συμμετοχής» αναφέρεται στο έλλειμμα που παρατηρείται 
στη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ, (Kiernan, 1997, Armstrong, 2002, Bellamy 2006), στις πρακτικές και 



136  Γ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION REVIEW  Γ   Nο 20 -2 1

στις σχέσεις της ευρωπαϊκής τεχνοκρατικής ελίτ (eurocrats) με τα διάφορα λό-
μπυ των οργανωμένων συμφερόντων στις Βρυξέλλες (Magnette 2003, Jenson 
2007, Golding 2007), καθώς και την περιορισμένη αποδοχή και συμμετοχή των 
πολιτών στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Μετά το Μάαστριχτ, οι κλυδωνισμοί που παρατηρήθηκαν κατά τη διαδι-
κασία της επικύρωσης της Συνθήκης ΕΕ αλλά και κατά τη διακυβερνητική δια-
βούλευση για την αναθεώρησή της (1996-1997), κατέδειξαν την έκταση του 
‘δημοκρατικού ελλείμματος’ (democratic deficit) της Ένωσης και την ανάγκη 
της ενίσχυσης τόσο της ‘διαφάνειας’ (transparency) των διαδικασιών όσο και 
της ‘ανοιχτότητας’ (openess) των θεσμών της Ένωσης προς τις κοινωνίες των 
ευρωπαϊκών κρατών (Lodge 1994, Andersen-Eliassen, 1996, Bellamy, 2006). 
Την περίοδο αυτή ο προβληματισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «δεν αφο-
ρούσε στο θεωρητικό επίπεδο της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη αλλά στην 
ανάπτυξη πρακτικών στο εφαρμοσμένο επίπεδο, καθώς το κεντρικό ζητούμενο 
ήταν να βελτιωθούν οι σχέσεις των πολιτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και να ενισχυθεί η νομιμοποίησή τους» (Holford, 2006:322). Συνακόλουθα, το 
πλαίσιο του λόγου και των πολιτικών της Επιτροπής συνδέθηκε άμεσα με τον 
περιορισμό και τη μείωση των αδυναμιών και των ελλειμμάτων της ΕΕ και 
την αντιμετώπιση κρίσεων σε όλα τα επίπεδα: θεσμικό (νομιμοποίηση), πο-
λιτικό (δημοκρατία, διακυβέρνηση), πολιτισμικό (ευρωπαϊκή ταυτότητα) και 
κοινωνικό (συμμετοχή/κοινωνική συνοχή) (Rumford, 2003). Σταδιακά η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μια σειρά από παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο 
του ‘λόγου’ (δημοσίευση κειμένων) όσο και των πολιτικών (μέσω προγραμ-
μάτων δράσης) με σκοπό να στηρίξει την ιδεολογική εμβάθυνση του ενοποι-
ητικού εγχειρήματος προς την πλευρά της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολι-
τών. Τα πρώτα από τα κείμενα αυτά αφορούσαν : την κοινωνική αλληλεγγύη 
(23-12-92), την άμβλυνση του δημοκρατικού ελλείμματος (5-5-93), τη διαφά-
νεια (2-6-93) και την ιθαγένεια (21-12-93) (Επιτροπή, 1992, 1993 α,β,γ). Λί-
γο αργότερα, στο Πρόγραμμα Δράσης «Ατζέντα 2000» (Επιτροπή, 1997α), 

στο οποίο σκιαγραφήθηκαν σε ενιαίο πλαίσιο οι γενικές προοπτικές για την 
προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την προοπτική της διευρυμένης 
Ένωσης, επισημάνθηκε ότι «η ευρωπαϊκή οικοδόμηση θα παραμείνει αξιόπι-
στη μόνο εφόσον ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση των πολιτών για πε-
ρισσότερη ενότητα, περισσότερη αποτελεσματικότητα για την οικοδόμηση και 
την προάσπιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην ευρωπαϊ-
κή ήπειρο και σε ολόκληρο τον κόσμο» (ό.π.:36). 

Τέλος, στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) θεσπίστηκαν ορισμένες ρυθ-
μίσεις, οι οποίες αν και κρίνονται περιορισμένες και ανεπαρκείς αποτέλεσαν 
ένα βήμα προς την ενίσχυση της θέσης του πολίτη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
(Δαγτόγλου, 1998). Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται : α) η αποτύπωση 
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της αρχής της δημοσιότητας (άρθρ. Α, παρ. 2), β) το δικαίωμα πρόσβασης στα 
κοινοτικά έγγραφα (άρθρ. 255, παρ.1), γ) η προστασία των θεμελιωδών ελευ-
θεριών (άρθρ. 6), δ) η καταπολέμηση των διακρίσεων (άρθρ. 13).

Γ. H δεκαετία του 2000. Ο ῾ευρωπαίος πολίτης’
στη στρατηγική της Λισαβόνας

Στη στροφή της δεκαετίας του 2000 η ιδέα της Ευρώπης και οι έννοιες της 
‘ταυτότητας’ και του ‘πολίτη’ απέκτησαν νέο συμβολικό και πραγματικό πε-
ριεχόμενο καθώς εντάχθηκαν στο συμβολικό τρίπτυχο της περιόδου «πολιτι-
κοποίηση, παγκοσμιοποίηση, διεύρυνση». Και οι τρεις άξονες συνδέονται και 
διαπερνούν τόσο τα στοιχεία της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής ταυ-
τότητας της ΕΕ. Επιπρόσθετα, όμως, και οι τρεις άξονες του τρίπτυχου συν-
δέονται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
στον εσωτερικό χώρο της Κοινότητας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτισμικές, κρατικές, ιδεολογικές). Η παγκοσμιοποίηση συνδέθηκε με πολ-
λαπλές αναγνώσεις όπως οι αλλαγές στο γεωπολιτικό σύστημα, η μετάβαση 
προς τις κοινωνίες και τις οικονομίες της γνώσης, οι ριζικές αλλαγές στο πε-
ριβάλλον και τις σχέσεις εργασίας, η θέση και η εικόνα της «Ευρώπης στον 
κόσμο» (Kazamias, 2008, Καζαμίας, 2008). Η διεύρυνση συνδέθηκε με τη συ-
γκρότηση ενός νέου ευρωπαϊκού χώρου (μετανάστευση, δημογραφικό πρό-
βλημα, κοινωνική συνοχή, πολιτισμική διάσταση) ο οποίος διατρέχεται από 
ζητήματα όπως η μετα-εθνική ταυτότητα, η πολιτιστική ετερότητα και η διά-
χυση των αξιών της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης (Πασιάς, 2006β: 27-28). Η διάσταση όμως που απέκτη-
σε ιδιαίτερη σημασία και συνιστά την κατεξοχήν διάσταση με την οποία σχε-
τίστηκε η ιδιότητα του πολίτη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν η πο-
λιτική. Η πολιτικοποίηση της ΕΕ συνδέθηκε άμεσα : α) με τον πολιτικό μετα-
σχηματισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της θέσπισης της Συνταγματικής Συνθήκης, 
τις σχέσεις υπερεθνικού–εθνικού και τις έννοιες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 
της θεσμικής διαφάνειας, της δημοκρατικής νομιμοποίησης, της συμμετοχής 
και των δικαιωμάτων του πολίτη, β) με το νέο κυρίαρχο σημειολογικό ζεύγμα 
‘γνώση-διακυβέρνηση’ και με νέους στόχους και πολιτικές της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, όπως η προαγωγή νέων ευρωπαϊκών μορφών διακυβέρνησης 
(Επιτροπή, 2001), το πρόταγμα «να καταστεί η Ευρώπη η ισχυρότερη οικονο-
μία της γνώσης ανά την υφήλιο» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2000) και η διαδικα-
σία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Η στρατηγική της Λισαβό-
νας (2000), η διεύρυνση της ΕΕ με τις χΚΑΕ (2004) και η διαδικασία της επι-
κύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης (2003-2005) αποτέλεσαν τους νέους 
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παραδειγματικούς άξονες γύρω από τους οποίους συγκροτήθηκαν οι σχέσεις 
εξουσίας-γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Πασιάς 2006β:76-85). Η Επιτροπή 
καθόρισε τους ακόλουθους τέσσερις στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την πε-
ρίοδο 2000-2005: α) Την προαγωγή νέων ευρωπαϊκών μορφών διακυβέρνη-
σης με άξονες τη συμμετοχή του πολίτη στις αποφάσεις και τη διαφάνεια στις 
αποφάσεις των θεσμικών οργάνων, β) την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης 
στον κόσμο (επιτυχής διεύρυνση, ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας, ηγετι-
κός ρόλος στη νέα παγκόσμια οικονομία), γ) τον εκσυγχρονισμό της οικονο-
μίας για την ψηφιακή εποχή, την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης 
και της κοινωνικής προστασίας, δ) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών (προστασία του περιβάλλοντος, προαγωγή της δικαιοσύνης και ασφάλει-
ας) (Επιτροπή 2000α: 6-14). 

  Το πλαίσιο για τη θεσμική ενίσχυση της έννοιας του πολίτη επικυ-
ρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε δύο βασικά κείμενα, στον Χάρτη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2000β) 
και στη Συνθήκη της Νίκαιας (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2001). Στο προοίμιο 
του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, ορίστηκε ότι «η Ένω-
ση εδράζεται στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του αν-
θρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης· ερείδεται στις αρχές 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά 
της δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης[...]. Η Ένωση συμ-
βάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβόμενη 
την πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των λαών της Ευρώπης, 
καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της» (Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο, 2000β). Στη Συνθήκη της Νίκαιας, στη δήλωση 23 παρ.6, σχετικά με το 
μέλλον της Ένωσης αναγνωρίστηκε «η ανάγκη βελτίωσης και εξασφάλισης σε 
διαρκή βάση της δημοκρατικής νομιμότητας και διαφάνειας της Ένωσης και 
των οργάνων της, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη προσέγγισή τους με 
τους πολίτες των κρατών μελών» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2001α:80). 

Ένα χρόνο αργότερα, στη δήλωση του Λάκεν, η οποία προσαρτήθηκε στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 
2001, υπογραμμίζεται ότι πρέπει να επιδιωχθεί «η προσέγγιση μεταξύ των πο-
λιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών…, οι πολίτες ζητούν από τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς να είναι λιγότερο δύσχρηστοι και άκαμπτοι και κυρίως να καταστούν 
αποτελεσματικότεροι και διαφανέστεροι…οι πολίτες αισθάνονται ότι όλα διε-
ξάγονται συχνά ερήμην τους και επιθυμούν περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο» 
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2001β:20).

Σε ένα σημαντικό, επίσης, κείμενο της Επιτροπής σχετικά με την «Οικο-
δόμηση του ευρωπαϊκού μέλλοντος» προτείνεται «η ανάπτυξη της ευρωπαϊ-
κής ιθαγένειας ως κύριας προτεραιότητας για τη δράση της ΕΕ, βάσει ενός χώ-
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ρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ανά-
γκης να αναχθεί η ιθαγένεια σε πραγματικότητα με την προαγωγή του ευρωπα-
ϊκού πολιτισμού και της πολυμορφίας, καλύπτοντας τομείς που εμπλέκουν άμε-
σα τους ευρωπαίους πολίτες στη διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλ. τη νεολαία, 
τον πολιτισμό, τον οπτικοακουστικό τομέα και την συμμετοχή των πολιτών» 
(Επιτροπή, 2004).

Τα επόμενα χρόνια η Επιτροπή προχώρησε στην ανάπτυξη μιας σειράς 
προγραμμάτων δράσης με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης των ευρωπαίων πο-
λιτών για τις πολιτικές της ΕΕ, την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ οργα-
νώσεων των πολιτών, ιδίως σε διεθνικό επίπεδο, και την ενθάρρυνση της συμ-
μετοχής της «κοινωνίας των πολιτών» στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Με-
ταξύ αυτών, ξεχωρίζουν : το πρόγραμμα για την προώθηση της συμμετοχής 
του ευρωπαίου πολίτη (2004-2006) (Συμβούλιο της ΕΕ, 2004), το πρόγραμμα 
δράσης “Citizens and Governance in a knowledge based society” (2004-2006) 
(European Commission, 2006b), το πρόγραμμα δράσης «Ευρώπη για τους Πο-
λίτες» (2007-2013) (Συμβούλιο της ΕΕ, 2006α), το πρόγραμμα «Θεμελιώδη 
δικαιώματα και ιθαγένεια» (2007-13) (Συμβούλιο της ΕΕ, 2007α), η ένταξη 
του «Πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» στη θεματική ενότητα «Κοινωνικοοι-
κονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα (2007-2013) (Επιτροπή 2007α). 

Ο ‘λόγος’ και οι πολιτικές της περιόδου υπήρξαν αντικείμενο έντονης κρι-
τικής καθώς τα περισσότερα από τα βασικά προβλήματα της ΕΕ (έλλειμμα, 
διαφάνεια, νομιμοποίηση, αποδοχή, ασθενείς σχέσεις όλου-μερών) που εί-
χαν αναδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια, εμφανίστηκαν και αναπαράχθηκαν 
σε έκταση, ένταση και ποιότητα και κατά την τρέχουσα δεκαετία (Rumford 
2003, Magnette 2003). Επιπρόσθετα, από την αξιολόγηση της πορείας και 
των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων δράσης προέκυψε, μεταξύ άλλων, 
ότι υπάρχει άγνοια ως προς το περιεχόμενο της έννοιας «πολίτης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης» (57%), έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώμα-
τά τους (69%) και σημαντικά εμπόδια τα οποία αποτρέπουν ή αποθαρρύνουν 
τους πολίτες από το να μετοικήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό» (Επι-
τροπή 2008α, 2010, Eurobarometer 2010).

 Η αδυναμία ουσιαστικής επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας, οι τριγ-
μοί και οι διαφωνίες στη διευρυμένη Ευρώπη των 27 και, κυρίως, η αδυναμία 
της επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης κατέδειξαν ότι στο ενωσιακό 
επίπεδο εξακολουθούν να αναπαράγονται το πολιτικό, ιδεολογικό, κοινωνικό 
και δημοκρατικό έλλειμμα, συνοδευόμενα από περιορισμένη συμμετοχή των 
κρατών μελών στην επίτευξη των κοινών στόχων, αδύναμη πειστικότητα και 
ασθενή αποδοχή του εγχειρήματος από την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών 
(Πασιάς, 2006: 360-366). 
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Ένα μεγάλο μέρος της κριτικής αφορούσε, επίσης, στο «συμβολικό έλλειμ-
μα» σε σημαντικές αποφάσεις που καθόρισαν τις αρχές, τη φιλοσοφία και το 
χαρακτήρα της ΕΕ και συνδέθηκαν αναπόσπαστα με τη νομική υπόσταση, τη 
θεσμική συγκρότηση, την άσκηση της εξουσίας, τη συμβολική αναπαράστα-
ση, τη «συνταγματοποίηση» της ΕΕ και το «μέλλον της Ευρώπης» (Παπαδη-
μητρίου, 2002). Ιδιαίτερη κριτική ασκήθηκε γύρω από θεμελιώδεις και ‘επί-
μαχες’ έννοιες που συνδέονται άμεσα με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη 
όπως, οι πρωτεύουσες έννοιες της ‘κυριαρχίας’ (λαϊκής, εθνικής, ευρωπαϊκής), 
της ‘εξουσίας’ (καταστατικής, κανονιστικής, εκτελεστικής), της ‘δημοκρατίας’ 
(δήμος, πολιτεία, πολίτης), των ‘αξιών’ (πολιτικός πολιτισμός, πολιτισμικές 
ταυτότητες, ιστορική μνήμη), και οι παράγωγες έννοιες της ‘αντιπροσώπευ-
σης’, της ‘νομιμοποίησης’, της ‘εμβάθυνσης’, της ‘διαφάνειας’, της ‘υπερεθνι-
κότητας’ και του ‘μετα-εθνικού’ χαρακτήρα του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης (Βενιζέλος, 2003, Μανιτάκης, 2004, Nikolaides, 2004). 

Ξεχωριστή, τέλος κριτική ασκήθηκε στην αναγόρευση μιας «άκρως ανταγω-
νιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς», ως θεσμικά κατοχυρωμένου στό-
χου της Ένωσης - τόσο στο κείμενο της Συνταγματικής Συνθήκης (2004) όσο 
και σε αυτό της Συνθήκης της Λισαβόνας (2009) - η οποία θεωρείται ως διάτα-
ξη «νεοφιλελεύθερης» έμπνευσης, που υποτάσσει πλήρως την πολιτική διάστα-
ση της ΕΕ στην οικονομία της αγοράς, ενισχύει και διευρύνει το «κοινωνικό έλ-
λειμμα» της Ευρώπης και υπονομεύει κάθε απόπειρα άσκησης ουσιαστικής κοι-
νωνικής πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση των δημόσιων αγαθών (υγεία, πρό-
νοια, παιδεία, ασφάλεια) και της κοινωνικής συνοχής (Πασιάς, 2006β:71).

Δ. Ο πολίτης ως ‘ικανότητα’ στη ‘μετρήσιμη’ Ευρώπη της γνώσης 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 η έννοια του ‘ευρωπαίου πολίτη’ συνδέθη-
κε άμεσα με τις έννοιες της ‘Ευρώπης της γνώσης’ και με τις διαδικασίες της 
συγκρότησης του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου (ΕΕΧ).

Το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενό της Για μια Ευρώπη της Γνώ-
σης, (Επιτροπή, 1997β) αναφέρει ότι «η ιδιότητα του πολίτη πρέπει να ενι-
σχύεται μέσω της ευρωπαϊκής διάστασης (συμμερισμός των κοινών αξιών, αί-
σθηση συμμετοχής σε ένα κοινό κοινωνικο-οικονομικό χώρο, αλληλεγγύη και 
αμοιβαιότητα στην κατανόηση της πολυ-πολιτισμικότητας)» (ό.π.:5). Το 2000, 
στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Προς μια ευρωπαϊκή διάσταση εκ-
παίδευσης και ενεργού συμμετοχής του πολίτη, επιχειρήθηκε μια ανάλυση της 
σχέσης ανάμεσα στον ευρωπαίο πολίτη και την οικοδόμηση της ‘Ευρώπης 
της γνώσης’ (Επιτροπή, 2000β). Στον πρόλογο του κειμένου, η Επίτροπος Ε. 
Cresson αναφέρει ότι «η Κοινότητα επιδιώκει να διαμορφώσει έναν ευρωπαϊκό 
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χώρο δια βίου εκπαίδευσης, στη συγκρότηση του οποίου θεωρείται καθοριστι-
κή η ενεργός συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών» και προτείνεται ως ένας από 
τους άξονες της Κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση «ο εμπλουτισμός της ιδιότητας του πολίτη σε μια ανοιχτή και πλου-
ραλιστική κοινωνία» (ό.π: 9). Στο κείμενο προσδιορίστηκε μια πιο ολιστική 
αντίληψη της ιδιότητας του πολίτη, οι βασικές διαστάσεις της οποίας, διακρί-
νονται ως ακολούθως : 

― η νομική διάσταση που αποτελείται από ένα δίκτυο πολιτειακών, κοι-
νωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων,

― η συναισθηματική διάσταση η οποία συνδέεται με την προαγωγή της 
κοινωνικής ένταξης και συνοχής, καθώς και με θέματα ταυτότητας και 
αξιών,

― η γνωστική διάσταση που συνδέεται με θέματα πληροφόρησης και 
γνώσης, και 

― η πρακτική διάσταση που συνδέεται με τη δραστηριοποίηση και τη 
συμμετοχή στα κοινά (ό.π: 9).

Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας (23-24/3/2000), οι ευρωπαϊκοί ηγέ-
τες δήλωσαν ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντι-
κή πρόκληση ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και των προκλήσεων μι-
ας νέας οικονομίας της γνώσης» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2000α, παρ.1) και 
έθεσαν το στρατηγικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση «να γίνει η ανταγω-
νιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο» (ό.π., 
παρ.5). Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο Παιδεί-
ας της ΕΕ, «να προσδιορίσει συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των εκπαι-
δευτικών συστημάτων, που να εστιάζουν στις κοινές ανησυχίες και προτεραιό-
τητες (ό.π., παρ.27) και επισήμανε ότι «κάθε ευρωπαίος πολίτης θα χρειάζεται 
ένα ευρύ φάσμα των βασικών ικανοτήτων προκειμένου να προσαρμοστεί στις 
ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας της γνώσης» (ό.π., παρ.9) και ότι «ένα ευρω-
παϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που θα παρέχει 
η δια βίου μάθηση» (ό.π., παρ. 26.4).

Ένα έτος αργότερα (2001) το Συμβούλιο προσδιόρισε τρεις στρατηγικούς 
στόχους (ποιότητα, προσβασιμότητα, ανοιχτότητα) και 13 συναφείς στόχους 
των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων που έπρεπε να επιτευχθούν μέ-
χρι το 2010 (Συμβούλιο της ΕΕ, 2001). Η «υποστήριξη της ενεργοποίησης του 
πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής» ορίστηκε ως 
ένας από τους 13 υποστόχους (2.3.) στο πλαίσιο του στόχου 2 : «Διευκόλυν-
ση της πρόσβασης στη μάθηση». Στο κείμενο η ιδιότητα του ενεργού πολί-
τη συνδέθηκε άμεσα με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και επισημάνθηκε ότι: α) «η προώθηση της 
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ενεργοποίησης του πολίτη εντάσσεται στη διαδικασία της μάθησης, με σκοπό οι 
άνθρωποι συμμετέχουν σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής και οικονομικής ζω-
ής», β) «η προώθηση της ενεργοποίησης του πολίτη και της απασχολησιμότητας 
πρέπει να θεωρούνται ως δράσεις συμπληρωματικές» και γ) «η συνειδητοποίη-
ση του πολίτη μέσα από τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης συνδέεται με 
τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων» (ό.π.:33)

Τον Ιούνιο του 2002 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα λεπτομερές πρόγραμμα ερ-
γασίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο πλαίσιο του οποίου οι 
13 στόχοι οργανώθηκαν σε πεδία, ζητήματα, κριτήρια αναφοράς (benchmarks) 
και δείκτες (indicators) συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων των κρατών 
μελών (Συμβούλιο της ΕΕ, 2002, European Commission, 2003a:4-5). Μετα-
ξύ των ομάδων εργασίας, τον Ιανουάριο του 2003 συγκροτήθηκε και η Ομά-
δα 7 «Ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης και ενεργός πολίτης» (group G : Οpen 
learning environment and Αctive Citizenship) (European Commission, 2003b). 
Ένα χρόνο αργότερα, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα κείμενο με εννέα περιο-
χές ανάπτυξης νέων δεικτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (European 
Commission, 2004a), στο οποίο επισημαίνεται ότι «η κοινωνική συνοχή και 
ο ενεργός πολίτης αποτελούν σημαντικούς πολιτικούς στόχους και θεωρούνται 
κρίσιμοι για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας» (ό.π.:16) και συνοδεύ-
τηκαν από τον καθορισμό βραχυ-, μεσο- και μακροπρόθεσμων στρατηγικών 
(ό.π.:17-18). Τον Μάϊο του 2005 το Συμβούλιο της ΕΕ «κάλεσε την Επιτροπή 
να αναπτύξει περαιτέρω και να υποβάλει στο Συμβούλιο τις στρατηγικές στον το-
μέα των δεικτών του ενεργού πολίτη» (Συμβούλιο, 2005, παρ. 16). 

Στο πλαίσιο της εντολής του Συμβουλίου η Επιτροπή ανέθεσε στη 
Regioplan, μια εταιρεία στο Άμστερνταμ, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με 
την ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης του «ενεργού πολίτη» και της «εκ-
παίδευσης του πολίτη» (Active Citizenship and Citizenship Education) (de 
Weerd et al, 2005). Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου το Κέντρο Έρευνας για 
τη Δια βίου μάθηση (Centre for Research on Lifelong Learning / CRELL), σε 
συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) ξεκίνησε ένα 
ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τον «ενεργό δημοκρατικό πολίτη» (Active 
Citizenship for Democracy), με σκοπό την ανάπτυξη δεικτών αναφορικά με 
τον «ενεργό πολίτη». Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από ένα ευρύ δίκτυο σε 
όλη την Ευρώπη, αποτελούμενο από ερευνητές που προέρχονταν από τα πεδία 
της εκπαίδευσης, της πολιτικής επιστήμης και της κοινωνιολογίας (European 
Commission, 2007:97, Hoskins et al., 2006:386). Το πλαίσιο εργασίας του 
προγράμματος για τον «ενεργό πολίτη» προσδιορίστηκε με βάση τους άξο-
νες «συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών και την κοινοτική και/ή πολιτική 
ζωή που χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, ανεκτικότητα και την μη άσκη-
ση βίας σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία» (Hoskins 
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et al., 2006:10, European Commission, 2007:97). Ο γενικότερος σκοπός του 
προγράμματος αφορούσε «στη δημιουργία ορισμών, τον καθορισμό των δεξι-
οτήτων, ικανοτήτων και αξιών που προωθούν το δημοκρατικό πολίτη, τη δημι-
ουργία δεικτών και ερωτηματολογίων, και τη διεξαγωγή έρευνας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο» (Hoskins et al., 2006, Holford, 2008:336). 

Το αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος ήταν η δημιουργία, η ανά-
πτυξη και η χαρτογράφηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δύο σύνθετων δεικτών: α) 
του ‘ενεργού πολίτη’ (Active Citizenship Composite Indicator /ACCI) και β) 
της ‘ικανότητας του πολίτη’ (Civic Competence Composite Indicator /CCCI) 
(Hoskins et al., 2006, 2008), Holford, 2008). 

A. Η διαδικασία για την αποτίμηση του ενεργού πολίτη (Measuring Active 
Citizenship in Europe) οδήγησε στον καθορισμό ενός σύνθετου δείκτη για τον 
ενεργό πολίτη (Active Citizenship Composite Indicator/ACCI), η διαμόρφω-
ση του οποίου βασίστηκε σε έναν κατάλογο 63 βασικών δεικτών της Ευρω-
παϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey/ESS) από 19 ευρωπαϊ-
κές χώρες (Hoskins et al., 2006, European Commission, 2007: 96). Το μοντέ-
λο για τον ενεργό πολίτη διακρίνεται από τέσσερις διαστάσεις : την κοινωνία 
των πολιτών (18 δείκτες), τη ζωή στην κοινότητα (25 δείκτες), την πολιτική 
ζωή (9 δείκτες), και τις αξίες (11 δείκτες). Το μοντέλο της αποτίμησης του πο-
λίτη βασίστηκε σε τέσσερις άξονες : Διαμαρτυρία και κοινωνική αλλαγή, αντι-
προσωπευτική δημοκρατία, κοινοτική ζωή, και δημοκρατικές αξίες (Hoskins et 
al., 2006 :11, European Commission, 2007:97-98). Τα αποτελέσματα και την 
κατάταξη των χωρών με βάση τον δείκτη ACCI έδειξαν ότι οι σκανδιναβικές 
χώρες σημειώνουν υψηλές επιδόσεις, ακολουθούμενες από τις χώρες της Δυτ. 
Ευρώπης, ενώ, οι χώρες της ανατολικής και της νότιας Ευρώπης βρίσκονται 
στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης (Hoskins & Mascherini, 2009:478). 

B. Η διαδικασία για την αποτίμηση της «ικανότητας του πολίτη» 
(Measuring Civic Competence in Europe) (Hoskins et al, 2008) είχε ως απο-
τέλεσμα τον καθορισμό ενός σύνθετου δείκτη για την «ικανότητα του πολί-
τη» (Civic Competence Composite Indicator/CCCI), ο οποίος βασίστηκε στο 
πλαίσιο της έρευνας της ΙΕΑ για την Αγωγή του πολίτη του 1999. Το πλαίσιο 
του δείκτη αφορούσε στις ακόλουθες διαστάσεις : αξίες του πολίτη, κοινωνι-
κή δικαιοσύνη, συμμετοχικότητα, γνώση για τους δημοκρατικούς θεσμούς. 
Σύμφωνα με τον Holford «ο δείκτης CCCI δεν αποτελεί ένα μέτρο της διαβίου 
μάθησης για τον πολίτη, ούτε της αγωγής του πολίτη κατά τη διάρκεια της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς αφορούσε μόνο στην εκτίμηση σε μαθητές ηλι-
κίας 14 ετών» (Holford, 2008:337).

Τον Φεβρουάριο του 2007 η Επιτροπή υπέβαλε ένα συνεκτικό πλαίσιο 20 
δεικτών και 5 σημείων αναφοράς σχετικά με την παρακολούθηση της προό-
δου για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας (Επιτροπή, 2007β). Η ικανό-



144  Γ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION REVIEW  Γ   Nο 20 -2 1

τητα του πολίτη συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 20 δεικτών (ό.π.:9). 
Τον Μάϊο του 2007 το Συμβούλιο Παιδείας κάλεσε την Επιτροπή «να επιδι-
ώξει την ανάπτυξη των δεικτών αναφορικά με τις ικανότητες για την άσκηση 
της ιδιότητας του πολίτη σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς» (Συμ-
βούλιο ΤΗΣ ΕΕ 2007β:13, παρ.3.2). Τον ίδιο χρόνο, στην ετήσια Έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την Πρόοδο που είχε επιτευχθεί στους στόχους της Λι-
σαβόνας (European Commission, 2007:96) σημειώθηκε ότι ο ενεργός πολίτης 
«αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της Στρατηγικής της Λισαβόνας που απο-
σκοπεί στη δημιουργία κοινωνικής συνοχής, θέτοντας το επίκεντρο τις δημο-
κρατικές και ευρωπαϊκές αξίες, τη συμμετοχή στη δημοκρατία και την κοινωνία 
πολιτών». Στην έκθεση διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα σχετικά με την εκπαί-
δευση και τον ενεργό πολίτη ήσαν «περιορισμένα αναφορικά με το σκοπό, το 
περιεχόμενο, τη συχνότητα και την επικαιροποίηση» (ό.π.:97) και αποφασίστη-
κε η υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς τα 
επόμενα χρόνια. 

Η έννοια της ‘ικανότητας’ (competence) που διαδέχθηκε την έννοια των 
‘δεξιοτήτων’ (skills) αποτέλεσε διακριτό πεδίο αιχμής στο λόγο της Επιτρο-
πής και στη στρατηγική της Λισαβόνας, καθώς συνδέθηκε : α) ως «ακαδημα-
ϊκή» ικανότητα (academic competence) με τις έννοιες της ποιότητας και των 
αποτελεσμάτων της μάθησης στο σχολείο και β) ως «εργασιακή» (workplace 
competence) με τις απαιτήσεις στην ένταξη της αγοράς εργασίας. Οι ‘ικανό-
τητες’ πρωτοαναφέρθηκαν στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λι-
σαβόνας (2000), ακολούθως καθορίστηκαν ως ένας από τους 13 στρατηγι-
κούς στόχους και ως διακριτή παράμετρος της ποιότητας των εκπαιδευτικών 
συστημάτων (2001), μελετήθηκαν από ειδική ομάδα εργασίας (2002-2004) 
και από ξεχωριστό cluster (2005-2006), και τελικά απέκτησαν τους δικούς 
τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης την περίοδο 2004-2006. Το Δεκέμβριο 
του 2006, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν σχετική πρόταση της 
Επιτροπής για το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με τις «οκτώ ικανό-
τητες για την κοινωνία της γνώσης». Η ιδιότητα του πολίτη συμπεριλαμβά-
νεται στην ικανότητα με τίτλο «Διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνι-
κές ικανότητες και ικανότητα του πολίτη» (Interpersonal , intercultural, social 
competences/Civic competences) και ορίζεται ως «η ικανότητα που εξοπλίζει 
τα άτομα ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ζωή των πολιτών, με βάση τη γνώ-
ση των κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών και την υποχρέωση ενερ-
γού και δημοκρατικής συμμετοχής» (Συμβούλιο της ΕΕ, 2006β). 

Τα επόμενα χρόνια η έννοια του «ενεργού πολίτη» (active citizenship) θα 
παραμείνει στην επικαιρότητα του λόγου και των πολιτικών της Επιτροπής 
καθώς θα ενταχθεί στις «εγκάρσιες ικανότητες» (transversal competences) με 
σκοπό την προετοιμασία των μελλοντικών πολιτών και εργαζομένων αλλά και 



ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΗ»   Γ  145 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH  Γ   TEYXΗ 20 -2 1

θα αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητες της κοινοτικής εκπαιδευ-
τικής πολιτικής για την επίτευξη του στόχου «Ευρώπη 2020». Το Δεκέμβριο 
του 2008 η Επιτροπή προχώρησε στην αναθεώρηση της στρατηγικής της Λι-
σαβόνας στην εκπαίδευση (Επιτροπή, 2008β) και πρότεινε τη συνεργασία για 
την αντιμετώπιση τεσσάρων στρατηγικών προκλήσεων για την περίοδο 2010-
2020: τη διά βίου μάθηση, τη βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση της ισό-
τητας και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, την ενίσχυση της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας (ό.π: 6-7). Στο κείμενο επισημαίνεται ότι «η πολιτική 
εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, φύλου και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, να αποκτούν, να 
επικαιροποιούν και να αναπτύσσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους τόσο 
επαγγελματικές δεξιότητες όσο και τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για 
την περαιτέρω μάθηση, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και το διαπολιτισμικό 
διάλογο, να προάγει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες, τις δημοκρατικές αξίες, το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσε-
ων» (ό.π.:10-11).

Στα τέλη του 2009 ολοκληρώθηκε το πλαίσιο αναφοράς και των πολιτι-
κών για τις «ικανότητες» για την επόμενη δεκαετία 2010-2020 με το κείμε-
νο της Επιτροπής «Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει» (Επιτρο-
πή, 2009). Το κείμενο αποτελεί την 4η έκθεση αξιολόγησης της προόδου του 
«Ε&Κ 2010» και αναφέρεται στα αποτελέσματα των πολιτικών της γνώσης 
και των μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών στο χώρο των προγραμμάτων 
σπουδών κατά την περίοδο 2007-2009. Το πιο ενδιαφέρον σημείο του κειμέ-
νου είναι, ίσως, η έμφαση που δίδεται στην ανάπτυξη των «εγκάρσιων» βασι-
κών ικανοτήτων (ψηφιακή ικανότητα, μεθοδολογία της μάθησης, κοινωνικές 
ικανότητες, ιδιότητα του πολίτη, επιχειρηματικότητα, πολιτισμική συνείδηση) 
οι οποίες τοποθετούνται στο κέντρο του «τριγώνου της γνώσης» (εκπαίδευση, 
έρευνα, καινοτομία) και συνδέονται άμεσα με την προώθηση των πολιτικών 
για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για 
την ισότητα και την κοινωνική ένταξη (ό.π.:3). 

Επιλεγόμενα

Η διαμόρφωσης μιας μετρήσιμης «Ευρώπης της γνώσης» αποτέλεσε βασικό 
στόχο του λόγου και των πολιτικών της ΕΕ στην εκπαίδευση και την κατάρ-
τιση κατά τη δεκαετία του 2000 (Lawn, 2006, Lawn & Grek, 2012, Pasias & 
Roussakis, 2012b). Οι πολιτικές της γνώσης που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, είχαν ως σκοπό «η Ευρώ-
πη να αναγνωρισθεί ως ένα παγκόσμιο κέντρο αναφοράς ως προς την ποιότητα 
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και τη συνάφεια των συστημάτων και ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος των δεικτών και των επιπέδων αναφοράς 
στη μέτρηση των επιπέδων/ βαθμών υλοποίησης αλλά και της προόδου των επι-
διωκόμενων στόχων» (Συμβούλιο της ΕΕ, 2003:1).

Το πλαίσιο της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου χαρα-
κτηρίστηκε από τα ακόλουθα: α) τις νέες σχέσεις«εξουσίας-γνώσης» (Ozga, 
2008), την επικράτηση αντιλήψεων που προέρχονται από διεθνείς οικονομι-
κούς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ) και τη σύσταση δι-
κτύων τεχνοκρατών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο (Lawn & Lingard, 
2002, Rinne, 2008, Normand, 2010), με σκοπό τη διαμόρφωση, την ανάπτυ-
ξη και την προώθηση ενός ευρύτερου πλαισίου παγκόσμιων προτύπων (world 
models) που οργανώνεται σημειολογικά γύρω από όρους όπως αγοραιοποί-
ηση (marketization), ιδιωτικοποίηση (privatization), (απο)-ρύθμιση (de-
regulation), τεχνοκρατία (technocracy), επιτέλεση/απόδοση (performativity), 
αξιολόγηση (evaluation/assessement), επιτήρηση (surveillance), απολογιστι-
κός έλεγχος (audit), λογοδοσία (accountability) (Dale, 2000, Bonal, 2003, 
Antunes, 2006, Shore, 2008).

Ένα διακριτό σύνολο προτύπων, κριτηρίων, δεικτών και συγκριτικών με-
τρήσεων των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων τοποθετήθηκε στο κέντρο 
αυτής της ιδεολογικής και πολιτικής διαδικασίας (Deakin Crick, 2008:313), 
εκφράζοντας την εγκαθίδρυση νέων πολιτικών και τεχνολογιών διακυβέρνη-
σης, καθώς «νέες κατηγορίες εκπαιδευτικών δομών εφευρέθηκαν και ένας δια-
φορετικός ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης δημιουργήθηκε, κυβερνώμενος από 
τους αριθμούς, τα πρότυπα και τους δείκτες ποιότητας» (Grek, 2008:213) «που 
επιβάλλει μέσω διαδικασιών συγκριτικής αξιολόγησης την προσαρμογή των 
εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε κοινούς στόχους, κοινά αποδεκτούς δεί-
κτες, μεθόδους και πλαίσια αναφοράς» (Πασιάς, 2005β:41). 

 Η νομιμοποίηση της ‘διακυβέρνησης των αριθμών’ συνδέθηκε «με τη 
συγκρότηση, την παραγωγή και την αναπαραγωγή ενός συστήματος τεχνολο-
γιών: τεχνολογιών ‘επιτήρησης’ που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία μέτρησης 
της προόδου, τεχνολογιών ‘απόδοσης’ ως μέσων ανταλλαγής των καλών πρα-
κτικών, τεχνολογιών ‘θέασης’ ως εργαλείων αποτύπωσης και προβολής των 
αποτελεσμάτων (κατάταξη (ranking), δείκτες επίδοσης, κα.), τεχνολογιών ‘δια-
κυβέρνησης’ ως μέσων πολιτικής εκμάθησης και αποτίμησης των αποτελεσμά-
των» (ό.π:42). 

Η ‘ιδιότητα του πολίτη’ και η «διακυβέρνηση των αριθμών» (governing 
by numbers) κατέχουν κυρίαρχη θέση στην παραπάνω ανάγνωση. Η ‘ιδιότη-
τα του πολίτη’ στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής κρί-
σης που παρατηρείται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο ελέγχεται από τις νέες 
σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των αριθμών και της πολιτικής, μετα-
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ξύ της αγοράς και της πολιτικής, μεταξύ της αγοράς και της κοινωνίας, με-
ταξύ της εκπαίδευσης και της κοινωνίας (Κazamias, 2009). Επιπρόσθετα, η 
ανάπτυξη δεικτών και εργαλείων αξιολόγησης και μέτρησης της ‘ικανότητας 
του πολίτη’, συνιστά μια διακριτή πολιτική και ιδεολογική πράξη στο πλαί-
σιο της διαμόρφωσης μιας ‘αγοραίας’ και ‘μετρήσιμης’ Ευρώπης της γνώσης 
(Pasias, 2009). 

Πολλοί υποστηρίζουν, επίσης, ότι η μετρήσιμη Ευρώπης της γνώσης συ-
νιστά μια ‘κατασκευή’ συμβολικού όσο και πραγματικού ελέγχου και συν-
δέεται άμεσα με τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού ‘Πανο-
πτικού’ με σκοπό τον έλεγχο των πολιτικών της γνώσης σε εθνικό επίπεδο 

(Novoa & Lawn, 2002, Πασιάς, 2005, Pasias & Roussakis, 2009). Οι δείκτες 
και τα κριτήρια ποιότητας «αποτελούν το νέο αίμα της εκπαίδευσης» (Ozga 
et al., 2011), τα standards «συνιστούν βασικά συστατικά στοιχεία στη διακυ-
βέρνηση της νέας οικονομίας της εκπαίδευσης» (Lawn, 2011). Ο εκπαιδευ-
τικός χώρος και βασικές σημειολογίες του, για παράδειγμα ο «ευρωπαίος 
πολίτης», πρέπει να καταστεί ορατός, διαφανής και συγκρίσιμος μέσα από 
την τυποποίηση, τη μετρησιμότητα, την επιτελεστικότητα, την αποτελεσμα-
τικότητα. Στην προέκταση αυτής της λογικής συναντάμε τον αφορισμό ότι 
«μόνο εάν η ‘ιδιότητα του πολίτη’ καταστεί μετρήσιμη θα παραμείνει κεντρική 
στις πολιτικές της ΕΕ και θα επιζήσει στη μετά τη Λισαβόνα εποχή» (Holford, 
2008:340). Με την ίδια ακριβώς λογική που συναντάμε και στην επιταγή ότι 
«μόνον εάν επιτευχθούν οι μετρήσιμοι στόχοι (αριθμοί) της βίαιης οικονομι-
κής προσαρμογής η χώρα θα παραμείνει στη ζώνη του ευρώ και θα επιζήσει 
στην μετά την κρίση εποχή…».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένα σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών πολιτι-
κών της γνώσης αναφορικά με τον ευρωπαίο πολίτη, αφορά στον έλεγχο και 
στην επιτήρηση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) μέσα από την 
εφαρμογή τεχνολογιών που εξυπηρετούν τη μεταφορά της έμφασης και της 
εστίασης από τα κυρίαρχα διακυβεύματα της ευρωπαϊκής πολιτικής (έλλειμ-
μα νομιμοποίησης, δημοκρατίας, διαφάνειας, κοινωνικής συνοχής) προς τη 
νομιμοποίηση της διακυβέρνησης και την αναπαραγωγή της εξουσίας των 
ευρωκρατών. Τεχνολογιών που κινητοποιούνται προκειμένου να αποσπαστεί 
ο διάλογος από την αναζήτηση της απουσίας των συμβόλων και της δυστο-
κίας των (οικονομικών και κοινωνικών) ευρωπαϊκών πολιτικών υπέρ της επι-
κράτησης μιας κοινωνικής και οικονομικής δυστοπίας των αριθμών (φτωχο-
ποίηση, περιθωριοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός), όχι μόνον σε τμήματα 
των ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και σε ολόκληρες χώρες του ευρωπαϊκού, 
κυρίως, νότου. 
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ΑBSTRACT

The notion of “european citizenship” has been historically connected, both at the symbolic and pragmatic 

level, with the european societies integration and unification processes. This paper examines critically the 

european citizenship paradigm in the context of the European Union’s institutional, political and educational 

transformation. It is argued that EU’s discourses and practices have been characterized by a weak ideological 

and symbolic content, have been dominated by political and social deficits and are deeply controlled by an 

economic and technocratic rationale (marketization, govermentality, audit culture, benchmarking, etc.), literally 

establishing a “measurable” Europe of knowledge, governing by numbers.
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