


Η Αφρική αλλάζει.  
Τα γνωστά στερεότυπα µιας ηπείρου «χωρίς ελπίδα», βυθισµένης στη 
φτώχεια και στους εµφυλίους πολέµους, ανταποκρίνονται ολοένα και 
λιγότερο στην πραγµατικότητα. Το βιβλίο αναλύει τις πολιτικές και 
οικονοµικές εξελίξεις στις αφρικανικές χώρες καθώς και τις σχέσεις τους µε 
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για να αποκτήσουν οι πολίτες της Αφρικής το ρόλο που τους αξίζει ως πολίτες της 
παγκόσµιας κοινωνίας». 

Αλέξης Ηρακλείδης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
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προοπτικές της Αφρικανικής ηπείρου. Είναι το εγχειρίδιο αυτό αποτέλεσµα όχι απλά 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης αλλά και πολυετούς έρευνας πεδίου, η οποία του προσδίδει 
εγκυρότητα. Γενικά κρίνω ότι διακατέχεται από βαθιά κατανόηση των ζητηµάτων και γι’ 
αυτό το συστήνω ανεπιφύλακτα». 

Κώστας Μ. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

 

«Όταν κλείνοντας πολλά χρόνια στον ΟΗΕ επέστρεψα και ίδρυσα το επιµελητήριο βρήκα στον 
Αστέρη Χουλιάρα τον ένθερµο σύµµαχο, σύµβουλο και φίλο, µοναδικό ακαδηµαϊκό που µε πάθος 
και διορατικότητα ανέδειξε το µέγεθος της σηµαντικότητας της Αφρικής για την Ελλάδα και 
ολόκληρο τον κόσµο. Το έργο του είναι επιστηµονικά αλλά και εθνικά πολύτιµο». 
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τ. Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ΟΗΕ. 



Ο Αστέρης Χουλιάρας είναι καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Eπιστήµης και Διεθνών 
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 Αφρικανική Εθνική Ένωση
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ηγή: Current History (http://currenthistory.com)
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ίνακας 0.1: Βασικά Στοιχεία

Πληθυσμός
(εκατ.) 
(2014)

Α.Eγχ.Π.
(δισ. $) 
(2014)

Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα κατά 

κεφαλή ($) (2014) 
**

Αγκόλα 22,14 131,40 5.300
Αίγυπτος 83,39 286,50 3.280
Αιθιοπία 96,51 54,80 550
Ακτή Ελεφαντ. 20,80 34,25 1.550
Αλγερία 39,93 214,10 5.340
Γκάμπια 1,90 0,81 450
Γκαμπόν 1,71 17,23 9.320
Γκάνα 26,44 38,65 1.620
Γουϊνέα 12,04 6,62 480
Γουϊνέα πισ. 1,74 1,02 570
Ερυθραία 6,53 3,86 530
Ζάμπια 15,02 27,07 1.760
Ζιμπάμπουε 14,60 13,66 860
σημ. ΓουΪνέα 0,78 14,31 13.340
αμερούν 22,82 32,55 1.350
εντροφρικ. Δ. 4,71 1,78 330
ένυα 45,55 60,94 1.280
ομόρες 0,76 0,65 840
ονγκό, Δημ. 4,55 14,14 2.680
ονγκό, . Δημ. 69,36 32,96 410
εσότο 2,09 2,09 1.350
ιβερία 4,40 2,03 400
ιβύη 6,25 41,12 7.920
αδαγασκάρη 23,57 10,59 440

ΑΦ Η  17
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Πληθυσμός
(εκατ.) 
(2014)

Α.Eγχ.Π.
(δισ. $) 
(2014)

Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα κατά 

κεφαλή ($) (2014) 
**

αλάουϊ 16,83 4,26 250
αλί 15,77 12,07 720
αρόκο 33,49 107,00 3.020
αυρίκιος 1,26 12,62 9.710
αυριτανία 3,98 5,06 1.260
οζαμβίκη 26,47 16,40 630
πενίν 10,60 8,75 810
ποτσουάνα 2,04 15,81 7.880
πουρούντι 10,48 3,09 270
αμίμπια 2,35 13,43 5.820
ίγηρας 18,53 8,17 430
ιγηρία 178,50 568,50 2.950
ότια Αφρική 54,00 349,80 6.800
ότιο Σουδάν 11,74 13,07 960
υγκάντα 38,84 26,31 660
ράσ. Ακρωτ. 0,50 1,87 3.520
ουάντα 12,10 7,89 650

Σενεγάλη 14,55 15,58 1.050
Σεϋχέλλες 0,09 1,41 13.990
Σιέρα εόνε 6,21 4,89 720
Σομαλία 10,81 0,92 150
Σουαζιλάνδη 1,27 3,40 2.700
Σουδάν 38,76 73,82 1.740
Τανζανία 50,76 49,18 930
Tζιμπουτί 0,89 1,58 1.030
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Πληθυσμός
(εκατ.) 
(2014)

Α.Eγχ.Π.
(δισ. $) 
(2014)

Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα κατά 

κεφαλή ($) (2014) 
**

Τόγκο 6,99 4,52 580
Τσαντ 13,21 13,92 1.010
Τυνησία 11,00 46,99 4.120
Ελλάδα 10,96 237,60 22.090

** Mέθοδος Άτλας
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Εισαγωγή

Το βιβλίο αυτό είναι μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις της 
Αφρικής και ιδιαίτερα στις σχέσεις της με την Ευρώπη. αθώς 
το βόρειο τμήμα της ηπείρου είναι μέρος του Αραβικού όσμου 
(Mαγκρέμπ) και συνήθως εξετάζεται από τους κοινωνικούς επι-
στήμονες ως τμήμα της έσης Ανατολής, το βιβλίο εστιάζει κυ-
ρίως στη οτίως της Σαχάρας Αφρική (ή Υποσαχάρια Αφρική). 
Ασφαλώς υπάρχουν αναφορές στην Αίγυπτο, την Αλγερία, τη 

ιβύη, την Τυνησία και το αρόκο. Ωστόσο αυτές οι αναφορές 
σχετίζονται περισσότερο με εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική 
(π.χ, σχέσεις αρόκου-Δυτικής Σαχάρας, ιβύης-Τσαντ, Αιγύ-
πτου-Σουδάν) και δεν αποτελούν μια συνεκτική αφήγηση των 
σχέσεων της Βόρειας Αφρικής με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Αφρική αποτελείται από 54 κράτη (πάνω από το 1/4 των 
κρατών της γης) και κατοικείται από περίπου 1 δισεκατομμύριο 
ανθρώπους (το 1/7 του παγκόσμιου πληθυσμού). Διαχρονικά η 
στενότερη σχέση της Αφρικής ήταν με την Ευρώπη. αρά όμως 
τη γεωγραφική εγγύτητα, οι σχέσεις Ευρώπης και Αφρικής είναι 
γεμάτες από τραυματικές εμπειρίες και στερεότυπα που συνεχί-
ζουν να εμποδίζουν την αμοιβαία κατανόηση. διαίτερα στην Ελ-
λάδα, αυτά τα στερεότυπα είναι έντονα: η Αφρική περιγράφεται 
ως μια ήπειρος χαοτική, απελπιστικά φτωχή, γεμάτη ασθένειες 
και ένοπλες συγκρούσεις. Φράσεις όπως «γίναμε Ζιμπάμπουε», 
«είμαστε υγκάντα» κλπ. είναι σχεδόν καθημερινά κλισέ.
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Στην πραγματικότητα βέβαια τόσο η «Ευρώπη» όσο και η 
«Αφρική» απέχουν πολύ από το να είναι ενιαίες οντότητες και 
από πολλές πλευρές δεν είναι τίποτε περισσότερο από «νοητικές 
κατασκευές». ι δύο ήπειροι είναι τόσο πολυποίκιλες – η Αφρική 
μάλιστα περισσότερο από την Ευρώπη – που είναι ίσως τελείως 
αυθαίρετο να μιλά κανείς με όρους «διηπειρωτικών» σχέσεων. 

ι Σουηδοί διαφέρουν πολύ λιγότερο από τους ταλούς ή οι Γάλ-
λοι από τους Βούλγαρους, απ’ ό,τι οι Φουλάνι από τους Σόνα ή 
οι Ήβε από τους Αμχάρα. Δίπλα σε κάθε Ζιμπάμπουε υπάρχει μια 

ποτσουάνα, σε μια ιβερία μια Γκάνα και σε ένα ονγκό μια 
ουάντα – χώρες δηλαδή τελείως διαφορετικές η μια από την άλ-

λη. ώς μπορεί λοιπόν κανείς να μιλήσει για μια ενιαία Αφρική;
Ίσως κάποιος θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει υπέρ 

ενιαίων γεωγραφικών οντοτήτων στη βάση κοινών ιστορικών 
εμπειριών. Ωστόσο, αν αναφερθεί στην αποικιοκρατία θα πρέ-
πει να αγνοήσει ότι πολλές χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβα-
νομένης της Ελλάδας) δεν υπήρξαν ποτέ αποικιοκρατικές δυνά-
μεις ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες (όπως η ύπρος και η άλτα) 
υπήρξαν οι ίδιες αποικίες, για μακρά μάλιστα χρονικά διαστήμα-
τα. Στην ίδια την Αφρική, η Αιθιοπία και η ιβερία δεν υπήρξαν 
ποτέ αποικίες και, υπό μια οπτική, η ότια Αφρική ήταν περισ-
σότερο αποικιοκρατική δύναμη παρά αποικία. Επίσης, οι ευρω-
παϊκές χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, ορτογαλία, Γερμα-
νία, ταλία, σπανία) συμπεριφέρθηκαν στις αφρικανικές κτήσεις 
τους με πολύ διαφορετικούς τρόπους – και είναι επομένως υπερ-
βολικό να μιλά κανείς για ίδιες ή έστω παρόμοιες εμπειρίες. αι 
αν πάει κανείς, αναζητώντας ιστορικές εμπειρίες για να δικαιο-
λογήσει την Αφρική ως ενιαία οντότητα, πιο πίσω, στο δουλε-
μπόριο, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι μέρος των δουλεμπό-
ρων ήταν Άραβες ή Αφρικανοί και μεγάλο μέρος της Αφρικής 
παρέμεινε ανεπηρέαστο απ’ αυτό το φρικτό εμπόριο ανθρώπων. 
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Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι το να μιλά κανείς για 
την Αφρική ως σύνολο απαιτεί ένα νοητικό άλμα που μπορεί να 
οδηγήσει σε εύκολους χαρακτηρισμούς, βιαστικά συμπεράσμα-
τα και άκριτες γενικεύσεις.

Το βιβλίο επιχειρεί αυτό το νοητικό άλμα με πλήρη συναί-
σθηση των δυσκολιών και των κινδύνων. Η επιλογή αυτή αντα-
νακλά την πίστη ότι μέσα από τη μελέτη της Αφρικής μπορούν 
να αναδειχθούν πληρέστερα οι διαφορές, οι αντιφάσεις και κυρί-
ως η ποικιλομορφία της ηπείρου.

Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα μιας διανοητικής περιπέτειας 
που ξεκίνησε πριν από εικοσιπέντε χρόνια με την ενθάρρυνση του 
Διευθυντή του νστιτούτου Διεθνών ικονομικών Σχέσεων Χα-
ράλαμπου Τσαρδανίδη. Η περιπέτεια αυτή άρχισε με ταξίδια (συ-
νήθως με επίσημες αποστολές της ΕΕ, του ΗΕ και της Ελλάδας) 
–κυρίως αλλά όχι μόνον ως παρατηρητής εκλογών–  σε διάφο-
ρες χώρες της Αφρικής (Αιθιοπία, Ερυθραία, Ζιμπάμπουε, αλί, 

οζαμβίκη, ιγηρία, ότια Αφρική και υγκάντα). Ήταν κυρί-
ως αυτά τα ταξίδια που με έκαναν να γνωρίσω μια terra incognita, 
μια άγνωστη για τους περισσότερους Έλληνες ήπειρο.

Αυτά τα ταξίδια άλλαξαν τελείως τον ερευνητικό μου προ-
σανατολισμό. Eπίσης ήταν πολύτιμη η εμπειρία που απέκτησα 
από τις συνεδριάσεις του Εxpert Working Group on Sub-Saharan 
Africa του ΑΤ  όπου συμμετείχα επί σειρά ετών στη δεκαετία 
του ’90 ως εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Στις Βρυξέλλες είχα τη δυνατότητα να κάνω πολλές και δι-
αφωτιστικές συζητήσεις με διπλωμάτες από τη Δυτική Ευρώπη 
(συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας) και τη Βόρεια Αμερική οι 
οποίοι ειδικεύονταν στην Αφρική.

Ακολούθησε μια μακρά περίοδος έρευνας, με συμμετοχή σε 
πολλά διεθνή συνέδρια (Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Η Α, ταλία, 

λλανδία, ορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία) και βέβαια συστημα-
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τική συγγραφή άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ειδι-
κεύονται στην Αφρική όπως τα African Affairs (Oxford University 
Press), Commonwealth and Comparative Politics (Routledge), 
The Journal of Modern African Studies (Cambridge University 
Press), The Journal of Contemporary African Studies (Taylor & 
Francis), The Journal of North African Studies (Taylor & Francis), 
The Hague Journal of Diplomacy και Τhe Round Table (Taylor & 
Francis) αλλά και σε περιοδικά με ευρύτερο αναγνωστικό κοινό 
όπως το Orbis (Elsevier) και το Survival (IISS/Taylor & Francis).

Επίσης στη δεκαετία του ’90 ο αείμνηστος εκδότης Χρήστος 
απουτσάκης, μου έδωσε τη δυνατότητα να δημοσιεύσω μικρά 

άρθρα για τις περισσότερες χώρες της Αφρικής στις σελίδες της 
δεκαπενθήμερης πολιτικής επιθεώρησης Αντί (που δυστυχώς 
έχει διακόψει την έκδοσή της). Αυτά τα κείμενα –στο περιοδι-
κό Αντί και στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά– αποτέλεσαν την 
πρώτη βάση για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Σ’ αυτό το υλι-
κό προστέθηκαν ιδέες και αφηγήσεις από περισσότερο δημοσι-
ογραφικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε διαφορετικές χρονικές 
περίοδους στις εφημερίδες Η αθημερινή της υριακής, το Βήμα 
της υριακής, η Ελευθεροτυπία και Η Αυγή της υριακής αλλά 
και από πιο επιστημονικά κείμενα που δημοσίευσα κατά καιρούς 
σε περιοδικά όπως η Αγορά Χωρίς Σύνορα, το Βήμα των οινω-
νικών Επιστημών, η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 
και τα Επίκεντρα. Όλα όμως έχουν δουλευτεί από την αρχή, ανα-
θεωρηθεί και επικαιροποιηθεί και έχουν ενταχθεί σε μια –ελπί-
ζω– ενιαία αφήγηση.

άνω απ’ όλα όμως αυτό το ταξίδι στην Αφρική περιλαμβάνει 
δεκαπέντε χρόνια διδασκαλίας, πρώτα στο Τμήμα Γεωγραφίας 
του Χαροκοπείου ανεπιστημίου και την Εθνική Σχολή Δημόσι-
ας Διοίκησης (Τμήματα Εμπορικών Ακολούθων και Ακολούθων 
Επικοινωνίας) όπως επίσης (από το 2009 και μετά) στο Τμήμα 
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ολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του ανεπιστημίου 
ελοποννήσου – που είναι και το μοναδικό πανεπιστημιακό τμή-

μα στην Ελλάδα που σήμερα προσφέρει προπτυχιακό μάθημα για 
τις διεθνείς σχέσεις της Αφρικής. ι προπτυχιακοί φοιτητές έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων που παρου-
σιάζονται εδώ.  συν-συγγραφέας μου Σωτήρης ετρόπουλος 
υπήρξε ίσως ο καλύτερος διδακτορικός φοιτητής μου. Mετά την 
ολοκλήρωση της εξαιρετικής του διατριβής για την περιφερεια-
κή συνεργασία στις ιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες έχει αποκτή-
σει ένα πλούσιο ερευνητικό έργο σε ζητήματα ανάπτυξης κι ένα 
σαφή ερευνητικό προσανατολισμό στις σχέσεις Βορρά- ότου. Η 
συμβολή του σ’ αυτό το βιβλίο είναι πολύτιμη – ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τις σχέσεις της Αφρικής με την Ελλάδα και τις οικονομι-
κές εξελίξεις στην ήπειρο. Επίσης σημαντική ήταν και η βοήθειά 
του στο σχεδιασμό των γραφημάτων και την επιλογή των χαρτών.

Επίσης οφείλω πολλά στις μακρές και γόνιμες συζητήσεις με 
τον ρόεδρο και ιδρυτή του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρί-
ου και πρώην Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΗΕ Σωτήρη 

ουσούρη αλλά και τον καθηγητή διεθνών οργανισμών στο Τμή-
μα εσογειακών Σπουδών του ανεπιστημίου του Αιγαίου ων-
σταντίνο αγκλιβέρα με τον οποίο συνιδρύσαμε το Ελληνικό Δί-
κτυο Αφρικανικών Σπουδών το οποίο έχει ήδη καταφέρει να φέρει 
σε επαφή ελληνόφωνους ερευνητές από την Ελλάδα, την ύπρο 
και άλλες χώρες, να ενταχθεί σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα υψηλού 
κύρους (ΑΕGIS – African Studies in Europe) και να διοργανώ-
σει αξιόλογες ημερίδες και συνέδρια (http://hellenicafricanstudies.
wordpress.com).  αθηγητής αγκλιβέρας είχε την καλοσύνη 
να διαβάσει σε βάθος μια προχωρημένη εκδοχή του κειμένου και 
να κάνει πολύ εύστοχα σχόλια και παρατηρήσεις.  αθηγητής 
του αντείου ανεπιστημίου και από τους πιο γνωστούς διεθνώς 
αναλυτές των αποσχιστικών κινημάτων, Αλέξης Ηρακλείδης επί-
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σης διάβασε μια προηγούμενη εκδοχή του κειμένου και εντόπι-
σε αρκετά λάθη και παραλείψεις. Τον ευχαριστώ θερμά. διαίτε-
ρες ευχαριστίες και στο συνάδελφο Αναπληρωτή αθηγητή στο 

ανεπιστήμιο ελοποννήσου Σωτήρη ούσσο που αξιολόγησε 
το βιβλίο για λογαριασμό του ρογράμματος άλλιππος και έκα-
νε επίσης χρήσιμα σχόλια. Η συγγραφή του βιβλίου δεν θα ήταν 
εφικτή χωρίς τη γενναιόδωρη υποστήριξη της Δράσης «Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» με την 
κωδική ονομασία « άλλιπος» η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο αιδείας. Η Δράση απο-
τελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του 
ηλεκτρονικού, διαδραστικού και «πολυμεσικού» (multimedia) βι-
βλίου στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η δομή του βιβλίου είναι κυρίως χρονική: από την εποχή της 
αποικιοκρατίας, την αποαποικιοποίηση, τον Ψυχρό όλεμο μέχρι 
και σήμερα. Ωστόσο υπάρχει και μια θεματική διαφοροποίηση. 
Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο εξετάζει τις σχέσεις της Αφρικής με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα άλλο τη θέση της Αφρικής στην παγκό-
σμια οικονομία και ένα τρίτο τις σχέσεις των χωρών της ηπείρου 
με την Ελλάδα. Όλα τα κεφάλαια εμπλουτίζονται με σύντομες πα-
ρουσιάσεις των σχετικών εξελίξεων σε συγκεκριμένα κράτη της 
Δυτικής Αφρικής όπως η Γκάνα, η ιβερία και η ιγηρία, της 
Ανατολικής Αφρικής όπως η Αιθιοπία, η Ερυθραία, η ένυα και 
το Σουδάν, της εντρικής Αφρικής όπως η αϊκή Δημοκρατία του 

ονγκό και η ουάντα και της οτιότερης Αφρικής όπως η Αγκό-
λα, η οζαμβίκη, η ποτσουάνα και η ότια Αφρική.

έρα από τη χρονική δομή, υπάρχουν τρία θεωρητικά ζη-
τήματα που διατρέχουν τα επιμέρους κεφάλαια και επιτρέπουν 
μια βαθύτερη – λιγότερο ιστορική και περισσότερο αναλυτική – 
προσέγγιση των διεθνών σχέσεων της Αφρικής. ρώτον, το ζή-
τημα των συνόρων. Δεύτερον, το θέμα των εθνοτικών διαφορών 
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και των ενόπλων συγκρούσεων. αι τρίτον, το ζήτημα της oικο-
νομικής ανάπτυξης. ι τρείς αυτές θεματικές επιτρέπουν προ-
βληματισμούς που συνδέουν την εμπειρία της Αφρικής με την 
ευρύτερη θεωρητική συζήτηση στις διεθνείς σχέσεις.

Είναι σε θέση κλασικές θεωρητικές προσεγγίσεις των διεθνών 
σχέσεων όπως ο ρεαλισμός να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα 
των διεθνών σχέσεων της Αφρικής; (Harman and Brown 2013; 
Dunn and Shaw 2001) Ήταν οι Αφρικανοί απλά θύματα των απο-
φάσεων τρίτων; ήπως, όπως θα έλεγε ο Kenneth Waltz, αρκεί η 
μελέτη των εγάλων Δυνάμεων για την κατανόηση της ιστορίας 
των διεθνών σχέσεων γιατί, όπως γράφει, αυτά είναι «τα κράτη 
που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά»; (Waltz 1979: 73) H απά-
ντηση που θα δώσουμε στις επόμενες σελίδες είναι αρνητική: οι 
Αφρικανοί ήταν συνδιαμορφωτές της ιστορίας τους και των σχέ-
σεών τους με τον υπόλοιπο κόσμο. άλιστα, όπως θα δείξουμε, 
σήμερα έχουν περισσότερο έλεγχο της θέσης τους στον κόσμο 
και ασκούν περισσότερη επιρροή σ’ αυτόν από ποτέ άλλοτε.

Αστέρης Χουλιάρας
ανεπιστήμιο ελοποννήσου
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Υ Α Χ Α, Ε Α ΤΗΣΗ, Ε Η:  
Α  ΤΗ  ΕΥ Ω ΑΪ Η Α ΑΤ Α  

ΣΤΗ  Α Ε Α ΤΗΣ Α

Σύνοψη

Η περίοδος της αποικιοκρατίας είναι κρίσιμης σημασίας για 
την κατανόηση της Αφρικής και των σχέσεών της με τον κόσμο. Το 
κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα κίνητρα των αποικιοκρατών, στις 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των αποικιοκρατικών δυνάμεων (έμμεση 
και άμεση διακυβέρνηση), στα θετικά και τα αρνητικά της αποικι-
οκρατίας με έμφαση στην χάραξη αυθαίρετων συνόρων. Η αποα-
ποικοποίηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σε μεγάλο 
βαθμό αναίμακτη. Ωστόσο η ανεξαρτησία ήταν δυσκολότερη σε 
χώρες με μεγάλο αριθμό λευκών εποίκων.

ι παγκόσμιοι χάρτες που είναι αναρτημένοι στους τοίχους 
των ευρωπαϊκών σχολείων παρουσιάζουν μια πολύ μικρότερη (σε 
έκταση) Αφρική απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Η ερκα-
τορική ροβολή που συνήθως χρησιμοποιούν οι σχολικοί χάρτες, 
υπερτονίζει το μέγεθος του Βορείου Ημισφαιρίου και υποτιμά 
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σημαντικά το μέγεθος του οτίου, παρουσιάζοντας την Αφρική 
μικρότερη ακόμη και από τη Γροιλανδία – ενώ στην πραγματικό-
τητα είναι 14 φορές μεγαλύτερη. αι βέβαια η Αφρική είναι πο-
λύ μεγαλύτερη από τη ότια αλλά και από τη Βόρεια Αμερική.

Χάρτης 1.1: Η ερκατορική ροβολή

ηγή: http://www.petersmap.com/greenafrica.gif

H Χαρτογραφική ροβολή Peters, παρά το γεγονός ότι αλ-
λοιώνει το σχήμα των ηπείρων (όπως φαίνονται από το διάστη-
μα), αποδίδει πολύ καλύτερα το σχετικό μέγεθός τους. Η προβο-
λή χρησιμοποιείται από τον ΗΕ και πολλές η υβερνητικές 

ργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμέ-
νες χώρες.
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Χάρτης 1.2: Η Χαρτογραφική ροβολή Peters

ηγή: http://media.tumblr.com/tumblr_lehajzgxh31qb22ho.png

 χάρτης 1.3 σημειώνει το πραγματικό μέγεθος της Αφρικής, 
καθώς καταδεικνύει ότι η ήπειρος είναι μεγαλύτερη από τις Ηνω-
μένες ολιτείες, τον αναδά και το εξικό καθώς και το μεγαλύ-
τερο μέρος της Ασίας.
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Χάρτης 1.3: Το πραγματικό μέγεθος της Αφρικής

ηγή: http://livelearnevolve.com/wp-content/uploads/2013/11/Africa-
true-size-peters-projection.png

Η Αφρική έχει ένα ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό. Υπολογί-
ζεται ότι, αν οι τρέχοντες ρυθμοί συνεχιστούν, το 2100 σχεδόν 
τα μισά παιδιά (με ηλικία μικρότερη των 18 ετών) στον κόσμο 
θα έχουν γεννηθεί στην Αφρική.

XOYLIARAS.indb   32 1/4/16   9:24 πμ



Υ Α Χ Α, Ε Α ΤΗΣΗ, Ε Η  33

Σχήμα 1.1: αγκόσμιος ληθυσμός

ηγή:http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/imagecache/
original-size/images/print-edition/20140823_MAC567.png

άλιστα, μέχρι το 2050 η ιγηρία θα έχει ξεπεράσει τις Ηνω-
μένες ολιτείες και θα είναι το τρίτο πολυπληθέστερο κράτος 
στον κόσμο, ενώ πριν το 2070, η Τανζανία και η αϊκή Δημο-
κρατία του ονγκό θα έχουν ξεπεράσει τη Βραζιλία και τη ω-
σία και θα είναι η 5η και η 6η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό 
στον κόσμο.
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Σχήμα 1.2: Δημογραφικές Εξελίξεις (2010-2100)

ηγή:http://media.economist.com/sites/default/files/imagecache/
original-size/20110514_WOC680_0.gif

Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Αφρικής δεν διευκόλυ-
ναν τις επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο. Αποκομμένη από τις άλλες 
ηπείρους από δύο ωκεανούς (Ατλαντικός και νδικός) και τη μεγα-
λύτερη έρημο στον κόσμο (Σαχάρα), χωρίς φυσικά λιμάνια (με μια 
ακτογραμμή μικρότερη από την αντίστοιχη της Ευρώπης) η ήπει-
ρος είχε ελάχιστες επαφές με την Ευρώπη και την Ασία μέχρι και 
το 15ο αιώνα. Τότε οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν την Αφρική (ο πρώ-
τος περίπλους της έγινε από τον ορτογάλο εξερευνητή Βάσκο 

τα Γκάμα). Η επιδρομή τους στην ήπειρο έγινε σε δύο φάσεις: 
πρώτα με το δουλεμπόριο και στη συνέχεια με την αποικιοκρατία.

Γιατί όμως η ιστορία δεν πήρε την αντίστροφη πορεία; Γιατί δεν 
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είδαμε τους Αφρικανούς να αποβιβάζονται στις ευρωπαϊκές ακτές 
και να κατακτούν τμήματα της Ευρασίας; ι Αφρικανοί, την περί-
οδο που προηγήθηκε της αποικιοκρατίας, πάλευαν σε ένα αφιλό-
ξενο περιβάλλον προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν θανατηφόρες 
ασθένειες όπως η μαλάρια (ελονοσία), ο αιμορραγικός πυρετός και 
η ασθένεια του ύπνου και αναζητώντας σπάνιους και διασκορπι-
σμένους πόρους. Η Αφρική έχει πλούσιο υπέδαφος με πετρέλαιo, 
διαμάντια και σπάνια μεταλλεύματα. Αυτός όμως ο ορυκτός πλού-
τος αποκτά αξία μόνο σε εξελιγμένες βιομηχανικές οικονομίες. Η 
Αφρική είναι φτωχή στους δύο φυσικούς πόρους που έχουν σημα-
σία για την αγροτική παραγωγή η οποία είναι απαραίτητη για την 
πρωτογενή συσσώρευση: το εύφορο έδαφος και το νερό. H ήπειρος 
έχει πολύ φτωχά εδάφη ενώ διαθέτει λίγους διαθέσιμους για άρδευ-
ση υδάτινους πόρους. Το φυσικό περιβάλλον επίσης περιλαμβά-
νει λίγους πλωτούς ποταμούς ( είλος, ίγηρας, ονγκό), αδιαπέ-
ραστα τροπικά δάση και μεγάλες ερήμους. Η ήπειρος δεν διέθετε 
τους πόρους για να συντηρήσει μεγάλους αγροτικούς πληθυσμούς. 
Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της Αφρικής που εμφανίζεται 
στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και συνεχίζεται στον 21ο είναι 
αποτέλεσμα κυρίως της ιατρικής τεχνολογίας.

Συμπερασματικά, η κύρια συμβολή των Αφρικανών στην πα-
γκόσμια ιστορία είναι ότι εποίκησαν μια αφιλόξενη ήπειρο (Iliffe 
2007: 1). Χάρη σε μια δημιουργική χρήση της φύσης και σε μια 
επιτυχημένη προσαρμογή σε αυτήν, οι κάτοικοι της ηπείρου κα-
τάφεραν μεν να επιβιώσουν, αν και σε μικρούς αριθμούς. Ως τα 
μέσα του 20ού αιώνα η Αφρική αντιμετώπιζε έλλειψη του πιο ση-
μαντικού πόρου: στερείτο ανθρώπων. Ακόμη και σήμερα –και πα-
ρά τα όσα λέγονται περί «υπερπληθυσμού»– η Αφρική είναι η πιο 
αραιοκατοικημένη ήπειρος στον κόσμο: παρά το ότι είναι σε έκτα-
ση η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος μετά την Ασία, διαθέτει μόλις 
το 1/7 του παγκόσμιου πληθυσμού (1 δισεκατομμύριο άνθρωποι).
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 γεωγράφος Jared Diamond στο βιβλίο του Όπλα, ικρό-
βια και Ατσάλι προσφέρει ίσως την πιο ολοκληρωμένη και πει-
στική απάντηση στο γιατί οι Ευρωπαίοι κατέλαβαν την Αφρική 
και όχι οι Αφρικανοί την Ευρώπη (oι ινέζοι έφθασαν πριν από 
τους Ευρωπαίους στην Αφρική με έναν τεράστιο στόλο το 1421 
– αλλά η επιτυχία τους δεν είχε συνέχεια καθώς ο Αυτοκράτορας 
Χονγκ Τζι απαγόρευσε το 1433 όλες τις υπερπόντιες αποστο-
λές). O Diamond απορρίπτει όλες τις ρατσιστικές αντιλήψεις πε-
ρί πνευματικής υπεροχής των λευκών (Diamond 1999: 400-1). Η 
ερμηνεία του βασίζεται στις τυχαιότητες της γεωγραφίας και της 
βιογεωγραφίας. Επισημαίνει ότι από τα 57 είδη ποωδών φυτών 
με μακρύ σπόρο όπως τα σιτηρά, 32 προέρχονται από την Ευρα-
σία και μόνον 4 από την Αφρική. ε το βασικό της γεωγραφικό 
άξονα την Ανατολή-Δύση και έτσι παρόμοιες οικογεωγραφικές 
ζώνες, η Ευρασία είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι της Αφρι-
κής αλλά και της Αμερικής των οποίων ο γεωγραφικός άξονας 
ήταν Βορράς- ότος:

Χάρτης 1.3: ι άξονες των ηπείρων (Jared Diamond)
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Τα καλλιεργήσιμα φυτά και οι αντίστοιχες γεωργικές τεχνι-
κές μπορούσαν να διαδοθούν πολύ ευκολότερα στην Ευρασία 
η οποία είχε τεράστιες εκτάσεις με παρόμοιο κλίμα και βλάστη-
ση σε σχέση με την Αφρική (ή την Αμερική) με τα αδιαπέρα-
στα τροπικά δάση, τις ημιάνυδρες ζώνες και τις μεγάλες ερή-
μους που απομόνωναν τελείως τις περιορισμένες εύκρατες ζώνες 
τους. Ακόμη, η Ευρασία, εκτός από την χλωρίδα της, υπερτερού-
σε και στην πανίδα της καθώς διέθετε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία 
θηλαστικών που μπορούσαν να εξημερωθούν και να χρησιμο-
ποιηθούν για αγροτικές εργασίες και ως πηγή πρωτεϊνών. Από 
τα 14 μεγάλα θηλαστικά που εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο 
τα 13 είναι ευρωπαϊκής ή βορειοαφρικανικής προέλευσης. Στην 
Αφρική κατοικούν πολλά μεγάλα θηλαστικά αλλά η προσπά-
θεια εξημέρωσής τους δεν απέδωσε ποτέ είτε γιατί δεν μπορούν 
να αναπαραχθούν σε αιχμαλωσία, είτε γιατί ο κύκλος ενηλικίω-
σής τους είναι μεγάλος, είτε γιατί δεν μπορούν να βοσκήσουν σε 
αγέλες. Όλες αυτές οι τυχαιότητες της βιογεωγραφίας επέτρεψαν 
στην Ευρασία να συντηρήσει πολύ περισσότερους ανθρώπους 
από την Αφρική με αποτέλεσμα την εξειδίκευση της εργασίας, 
την εμφάνιση καινοτομιών και τη διάδοση της γνώσης. ε το 
βασικό της άξονα στη γραμμή Βορρά- ότου και τις διαφορετι-
κές οικογεωγραφικές ζώνες (από ερήμους μέχρι τροπικά δάση), 
η Αφρική υστερούσε: οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές, για 
παράδειγμα, για να διαδοθούν καινοτόμες πρακτικές στη γεωρ-
γία. Άρα η κατάκτηση της Αφρικής από τους Ευρωπαίους ήταν 
αποτέλεσμα τυχαίων βιογεωγραφικών παραγόντων που επηρέα-
σαν τις κοινωνικές εξελίξεις από πολύ παλιά, από την ανακάλυ-
ψη της γεωργίας το 11.000 π.Χ.

Από τον 15ο αιώνα οι Ευρωπαίοι ξεκίνησαν τις πρώτες μεγά-
λες θαλάσσιες εξερευνήσεις και ήλθαν για πρώτη φορά σε επαφή 
με την Αφρική νοτίως της Σαχάρας. Η επιβολή τους ήταν εύκο-
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λη και γρήγορη: πρώτα με το δουλεμπόριο και στη συνέχεια με 
την αποικιοκρατία.

Ίσως δεν υπάρχει πιο φρικτό έγκλημα στην παγκόσμια ιστο-
ρία από το μαζικό ξεριζωμό των Αφρικανών και τη βίαιη μετα-
φορά τους στην άλλη άκρη του κόσμου. Όταν οι Αφρικανοί που 
κατοικούσαν στο βασίλειο του ονγκό τον 15ο αιώνα αντίκρι-
σαν για πρώτη φορά πορτογάλους ναυτικούς, τους θεώρησαν 
vumbu, δηλαδή φαντάσματα που το χρώμα του δέρματός τους 
είχε αλλάξει καθώς είχαν περάσει στο βασίλειο των νεκρών. α-
θώς οι ορτογάλοι άρχισαν να αγοράζουν σκλάβους από την πε-
ριοχή, ο μύθος αυτός πήρε μια ολοκληρωμένη μορφή: οι Αφρι-
κανοί, βλέποντας τους λευκούς να τρώνε αλατισμένο κρέας και 
να πίνουν κρασί, πίστεψαν ότι τα φαντάσματα έτρωγαν τις σάρ-
κες των σκλάβων και έπιναν το αίμα τους. Αυτή ήταν μόνο η αρ-
χή του τρόμου που επρόκειτο να βιώσουν.

Βεβαίως υπήρχε εμπόριο σκλάβων στο εσωτερικό της Αφρι-
κής για αιώνες. αι οι Άραβες ήδη από τον 9ο αιώνα διεξήγαγαν 
ένα φρικτό εμπόριο ανθρώπων στην Ανατολική Αφρική, μεταφέ-
ροντας Αφρικανούς μέσω του νδικού ωκεανού και της Σαχάρας. 
Ωστόσο το Ατλαντικό δουλεμπόριο δεν έχει ιστορικό προηγού-
μενο. άνω από 11 εκατομμύρια Αφρικανοί μεταφέρθηκαν υπό 
απάνθρωπες συνθήκες για να καλλιεργήσουν τις φυτείες ζαχα-
ροκάλαμου, καπνού και βαμβακιού στο έο όσμο. Υπολογίζε-
ται ότι πάνω από το 13% των σκλάβων δεν έφθασαν ποτέ στον 
προορισμό τους. άνω από 1,5 εκατομμύριο Αφρικανοί πέθαναν 
από αφυδάτωση, δυσεντερία και άλλες ασθένειες κατά τη διέ-
λευση του Ατλαντικού.

Η μείωση του πληθυσμού που προκάλεσε το ατλαντικό δουλε-
μπόριο ήταν ένα σημαντικό δημογραφικό πλήγμα για την ήπειρο. 

ι Αφρικανοί για να ξεφύγουν από τους δουλέμπορους στράφηκαν 
στο εσωτερικό της ηπείρου, εγκαταλείποντας τις ακτές και τις πιο 
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γόνιμες εκτάσεις. αι όχι μόνο: καθώς οι λευκοί χρησιμοποιούσαν 
Αφρικανούς για να συλλάβουν Αφρικανούς, η μια φυλή στράφηκε 
κατά της άλλης, προκαλώντας βαθιά κοινωνικά τραύματα με μα-
κροχρόνιες συνέπειες. Σήμερα, οι μνήμες του δουλεμπορίου έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τις σχέσεις Αφρικής και Δύσης όσο 
και για τις κοινωνικές σχέσεις στις Ηνωμένες ολιτείες.

Χάρτης 1.4: Το Ατλαντικό Δουλεμπόριο

ηγή: http://www.slaverysite.com/slave_trade_1650-1860_b%20-%20
www.slaveryinamerica.org.jpg

Εντούτοις, το δουλεμπόριο παράλληλα δημιούργησε μια 
αφρικανική διασπορά στη ότια Αμερική, την αραϊβική και τις 
Ηνωμένες ολιτείες η οποία διακρίθηκε για τα εξαιρετικά πο-
λιτιστικά της επιτεύγματα στο χορό, τη λογοτεχνία, την αρχιτε-
κτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική και, πάνω απ’ όλα, τη μου-
σική (Cohen 2003: 98). Η μουσική παράδοση της αφρικανικής 
διασποράς έχει πλέον φανατικούς οπαδούς σε ολόκληρο τον κό-
σμο.  γενικός χαρακτηρισμός είναι «τζαζ» και περιλαμβάνει 
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μια σειρά κινημάτων όπως τα «σπιρίτσουαλ», τα «μπλουζ», η 
μουσική των «γκόσπελ» και το «σουΐνγκ» αλλά και τα εμπορικά 
παράγωγα όπως είναι το «ρυθμ εντ μπλουζ», η «ποπ», η «ροκ», 
η μουσική «φιούζιον», η βραζιλιάνικη «σάμπα» και η τζαμαϊκα-
νή «ρένγκε».

Αλλά και η συμβολή της αφρικανικής διασποράς στις πολι-
τικές εξελίξεις ήταν σημαντική. Αφροαμερικανοί δημιούργησαν 
το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων στις Η Α.  περίφημος 
λόγος του πάστορα και ακτιβιστή άρτιν ούθερ ινγκ «Έχω 
ένα όνειρο» αποτέλεσε το μόνιμο κείμενο αναφορά ακτιβιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Το κίνη-
μα των πολιτικών δικαιωμάτων επηρέασε σε σημαντικό βαθμό 
τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν και άλλες εθνοτικές ομά-
δες στον αγώνα τους για πολιτική αναγνώριση και χειραφέτηση 
στις Η Α και άλλες χώρες. Στη δεκαετία του ’80 οι Αφροαμε-
ρικανοί των Η Α κινητοποιήθηκαν πολιτικά εναντίον της ό-
τιας Αφρικής, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο διεθνικό «κί-
νημα κατά του απαρτχάιντ» που υποχρέωσε τις δυτικές χώρες 
να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στο ρατσιστικό καθεστώς 
της. Σήμερα, οι Αφροαμερικανοί αποτελούν το 12% του πληθυ-
σμού των Ηνωμένων ολιτειών ενώ στη Βραζιλία η πλειοψηφία 
των κατοίκων είναι αφρικανικής καταγωγής (μαύροι ή μιγάδες) 
(Guardian 2011).

Χρειάστηκαν πολλοί αιώνες για να καταργηθεί το δουλεμπό-
ριο. Ένας συνδυασμός οικονομικών συμφερόντων και κοινωνι-
κού ακτιβισμού (το ίνημα κατά της Δουλείας θεωρείται ως το 
πρώτο κοινωνικό κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σύγ-
χρονη ιστορία) εξηγεί την απαγόρευσή του πρώτα από τη Βρετα-
νία και στη συνέχεια από άλλες χώρες. Τη θέση του πήρε η κατά-
ληψη, ο διαμελισμός της ηπείρου από τις μεγάλες δυνάμεις και η 
αποικιοκρατία.
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έχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν 
διέθεταν παρά μερικούς εμπορικούς σταθμούς στις ακτές της 
Αφρικής. Το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου παρέμεινε –τουλά-
χιστον τυπικά– υπό τον έλεγχο Αφρικανών. Το έτος-σταθμός της 
αλλαγής της κυριαρχίας ήταν το 1884. Τότε, στη Συνδιάσκεψη 
του Βερολίνου, οι ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις διαίρεσαν την 
ήπειρο σε ζώνες επιρροής. Στις επόμενες δύο δεκαετίες, σχεδόν 
το σύνολο της Αφρικής είχε τεθεί υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. ι μό-
νες χώρες που δεν έγιναν αποικίες ήταν η Αιθιοπία και η ιβερία. 
Η πρώτη κατάφερε να αντισταθεί επιτυχώς στις αποικιακές φιλο-
δοξίες της ώμης (το 1896 στη μάχη της Adowa οι δυνάμεις του 
Αυτοκράτορα ενελίκ του Β΄ νίκησαν τους ταλούς). Η δεύτερη 
είχε ανακηρυχθεί ανεξάρτητη το 1847 από απελευθερωμένους 
σκλάβους που είχαν επιστρέψει από τις Ηνωμένες ολιτείες.

Η Βρετανία και η Γαλλία πήραν τη μερίδα του λέοντος. Η 
πρώτη απέκτησε μεγάλες εκτάσεις στην ανατολική, νοτιότερη 
και δυτική Αφρική. Η δεύτερη κυριάρχησε στη δυτική και κε-
ντρική Αφρική. ικρότερες αποικιοκρατικές δυνάμεις ήταν το 
Βέλγιο, η Γερμανία, η σπανία, η ταλία και η ορτογαλία.

Η κατάληψη της Αφρικής από τους Ευρωπαίους έγινε εφικτή 
χάρη σε δύο σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις (Iliffe 2007: 
192). Η πρώτη ήταν το κινίνο. Η εισαγωγή του στη δεκαετία του 
1850 μείωσε κατακόρυφα τους θανάτους των λευκών από μα-
λάρια (ελονοσία), μια ασθένεια που στις αρχές του 19ου αιώνα, 
και μόνο σε ένα χρόνο, είχε σκοτώσει περίπου τους μισούς Ευ-
ρωπαίους που είχαν φθάσει στη Δυτική Αφρική. Η δεύτερη με-
γάλη ανακάλυψη ήταν τα οπισθογεμή επαναληπτικά πυροβόλα 
όπλα. Τα όπλα αυτά έδωσαν στους Ευρωπαίους τη στρατιωτική 
υπεροχή που απαιτείτο για την κατάκτηση της Αφρικής, αφού 
τα μουσκέτα των αρχών του 19ου αιώνα χρειάζονταν τουλάχι-
στον ένα λεπτό για να γεμίσουν, είχαν μια αποτελεσματική ακτί-
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να δράσης μόλις 80 μέτρων, ενώ τρεις φορές στις δέκα πάθαιναν 
αφλογιστία.

Τα μέσα αμύνης που χρησιμοποίησαν οι αφρικανικές κοινω-
νίες στην ευρωπαϊκή επιδρομή ήταν η αντίσταση, η διαπραγμά-
τευση και η προσαρμογή. Υστερώντας σε στρατιωτική τεχνο-
λογία, οι ηγέτες της Αφρικής έπρεπε να αποφασίσουν εάν θα 
έπρεπε να πολεμήσουν ή να διαπραγματευθούν με τους εισβο-
λείς. άνοντας πολύπλοκους υπολογισμούς (που ποίκιλαν από 
ισορροπίες με εσωτερικούς αντιπάλους μέχρι τη διατήρηση πη-
γών εισοδήματος από το δουλεμπόριο), οι αφρικανικές πολιτι-
κές ελίτ ήταν βαθύτατα διαιρεμένες ανάμεσα σε «γεράκια» και 
«περιστερές». Στη πουγκάντα, η πιο αδύναμη προτεσταντική 
παράταξη χρησιμοποίησε τις βρετανικές δυνάμεις ως συμμάχους 
για να εξασφαλίσει την κυριαρχία της απέναντι σε ρωμαιοκαθο-
λικές, μουσουλμανικές και ανιμιστικές ομάδες (Iliffe 2007: 194). 
Στο Χαλιφάτο του Σόκοτο της Δυτικής Αφρικής (που είχε ιδρύ-
σει ο ουσουλμάνος θεωρητικός Usman dan Fodio στις αρχές 
του 19ου αιώνα), μια μειονότητα πολέμησε μέχρι θανάτου, ενώ 
άλλοι προτίμησαν την έξοδο, αναχωρώντας ανατολικά για τη 

έκκα (Iliffe 2007: 194). Η Ζάιρα, μια άλλη πολιτεία σε αντα-
γωνισμό με το Σόκοτο άνοιξε τις πύλες της στους εισβολείς ενώ 
το άνο ενίσχυσε τα τείχη του αποτυγχάνοντας όμως πλήρως να 
σταματήσει τις βρετανικές δυνάμεις. Άλλες πιο αυτόνομες κοι-
νότητες που ζούσαν για δεκαετίες σε ένα περιβάλλον συνεχών 
συγκρούσεων και οι οποίες είχαν πολύ έντονες αντιλήψεις για 
την έννοια της τιμής, επίσης αντιστάθηκαν βίαια στην ευρωπαϊ-
κή επέκταση. Ωστόσο, σύντομα έγινε ξεκάθαρο ότι η αντίσταση 
ήταν μάταιη.

Η αντίσταση ήταν περιορισμένη – αλλά σε μερικές περιπτώ-
σεις εξαιρετικά αιματηρή.  liffe (2007:208) αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ότι ο εικοσαετής πόλεμος που ακολούθησε την ιταλική 
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εισβολή στη ιβύη οδήγησε στον θάνατο το 1/3 του πληθυσμού 
της. εγάλα περιθώρια διαπραγμάτευσης δεν υπήρχαν λόγω της 
τεράστιας ανισοκατανομής ισχύος. Ωστόσο αρκετοί Αφρικανοί 
ηγεμόνες προσαρμόστηκαν στη νέα πραγματικότητα με επιδεξι-
ότητα και εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των Ευρωπαίων να 
ελέγξουν τις αποικίες στο σύνολό τους κατάφεραν να διατηρή-
σουν σε μεγάλο βαθμό την ελευθερία κινήσεών τους για πολλές 
δεκαετίες.

Η αποικιοκρατία

ι λόγοι της ακόρεστης όρεξης των δυτικοευρωπαϊκών κρα-
τών –Βρετανία, Γαλλία, ορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία, ταλία 
και σπανία– για εδαφικές κτήσεις στην Αφρική είναι πολύπλο-
κοι και σε καμία περίπτωση αποκλειστικά συνδεδεμένοι με το 
«εθνικό/κρατικό συμφέρον» (Tordoff 2002: 26). Ένας σημαντι-
κός λόγος ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτών. Για παράδειγ-
μα, στη Δυτική Αφρική ιεραπόστολοι και έμποροι πίεσαν τη βρε-
τανική κυβέρνηση να επεκτείνει τα όρια των κτήσεων προς την 
ενδοχώρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους από το 
γαλλικό και γερμανικό ανταγωνισμό.

Αναμφίβολα, η αποικιοκρατία είχε και ένα ιδεολογικό περιε-
χόμενο που ήταν ίσως πολύ σημαντικό για τη νομιμοποίησή της 
στα μάτια των λαών των μητροπόλεων. Για τους Ευρωπαίους, 
η Αφρική αντιπροσώπευε την «άγρια ανθρωπότητα» (savage 
humanity), το κατεξοχήν έδαφος για να αναπτύξει η «πολιτισμέ-
νη ανθρωπότητα» τη λεγόμενη «εκπολιτιστική αποστολή» της 
(mission civilisatrice για Γάλλους ή White Man’s Burden για 
τους Βρετανούς).

Θα ήταν κατά συνέπεια υπερβολικό να υποστηρίξει κανείς 
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ότι τα αίτια της αποικιοκρατίας –τουλάχιστον στην αρχή– ήταν 
αποκλειστικά οικονομικά. Για παράδειγμα, πολλοί υπουργοί στο 

ονδίνο θεωρούσαν αμφίβολο ότι τα οικονομικά οφέλη θα μπο-
ρούσαν να αντισταθμίσουν το κόστος διατήρησης των αποικιών. 

ρισμένες φορές οι παράγοντες που ώθησαν τις ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις να διεκδικήσουν εδάφη ήταν στρατηγικοί – για παρά-
δειγμα η επέκταση της βρετανικής παρουσίας στην ανατολική 
Αφρική συνδεόταν άμεσα με τον έλεγχο του είλου.

Ωστόσο όταν το 1895 ο Joseph Chamberlain έγινε Γραμμα-
τέας Αποικιών, η έμφαση στις οικονομικές δραστηριότητες έγινε 
για τους Βρετανούς προτεραιότητα.  Chamberlain εισηγήθηκε 
την κατασκευή σιδηροδρόμων και λιμανιών, αναζήτησε ευκαιρί-
ες για παραγωγικές δραστηριότητες και υποστήριξε ένθερμα την 
ανάγκη δημιουργίας νέων αγορών για τη βρετανική βιομηχανία. Η 
ανεμπόδιστη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και η δημιουργία προστα-
τευμένων αγορών για τα βιομηχανικά τους προϊόντα ήταν σημα-
ντικοί στόχοι για όλες τις αποικιοκρατικές δυνάμεις: «οι αποικίες 
δημιουργήθηκαν από τη μητρόπολη για τη μητρόπολη» έλεγαν οι 
Γάλλοι. Τόσο μάλιστα που οι Βρετανοί στη Δυτική Αφρική (Ασά-
ντε) όσο και οι Γερμανοί στην Ταγκανίκα αποδείχθηκαν πρόθυμοι 
να πολεμήσουν για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Επικερδή 
δίκτυα δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους βαμβακοπαραγωγούς της 
Δυτικής Αφρικής και τις βιομηχανίες υφασμάτων του άντσε-
στερ. Ωστόσο, ενώ οι τιμές των προϊόντων των αφρικανών αγρο-
τών είχαν συχνά καθοδική πορεία, οι τιμές που έπρεπε να πληρώ-
νουν για εισαγωγές έτοιμων ενδυμάτων αυξάνονταν συνεχώς.

Σταδιακά, οι αποικιακές οικονομίες εντάχθηκαν στις οικονο-
μίες των μητροπόλεων εξάγοντας πρώτες ύλες και μερικά αγρο-
τικά προϊόντα και εισάγοντας βιομηχανικά αγαθά. Έτσι δημιουρ-
γήθηκαν δομές παραγωγής και ανταλλαγής που βασίζονταν σε 
μονοκαλλιέργειες (φοινικέλαιο, βαμβάκι, κακάο και φυστίκια) 
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και στην εξαγωγή ενός μικρού αριθμού ορυκτών. Η έμφαση στις 
εξαγωγές υπέσκαψε την παραγωγή παραδοσιακών ειδών διατρο-
φής και έκανε την Αφρική ευάλωτη στις συχνές διακυμάνσεις 
των διεθνών τιμών των εξαγώγιμων προϊόντων. Η οικονομική 
οργάνωση των αποικιών χαρακτηρίστηκε επίσης από την εμφά-
νιση «δυαδικών οικονομιών» με έντονες περιφερειακές ανισότη-
τες ανάμεσα στις παράκτιες ζώνες και την ενδοχώρα και ανάμεσα 
στις πόλεις και την ύπαιθρο.

ι κλιματικές συνθήκες και οι τροπικές ασθένειες απέτρεψαν 
τους Ευρωπαίους να εγκατασταθούν σε μεγάλους αριθμούς στην 
Αφρική. Έτσι, ο μαζικός ευρωπαϊκός εποικισμός της ηπείρου πε-
ριορίστηκε στη νοτιότερη Αφρική και στα υψίπεδα της ένυας 
όπου το κλίμα ήταν εύκρατο. Στις περιοχές αυτές έγινε μαζική 
αρπαγή γης από τους Αφρικανούς.  τέσμοντ Τούτου, αρχιεπί-
σκοπος της ότιας Αφρικής και αγωνιστής κατά του απαρτχάιντ, 
το περιέγραψε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο:

«Όταν οι ιεραπόστολοι ήλθαν στην Αφρική είχαν τη Βίβλο 
και είχαμε τη γη. Είπαν: Ας προσευχηθούμε. λείσαμε τα μά-
τια μας. Όταν τα ανοίξαμε είχαμε τη Βίβλο και είχαν τη γη».

Ωστόσο αυτό ήταν περισσότερο η εξαίρεση παρά ο κανόνας. 
ι οικονομικές δομές των αποικιών επηρεάστηκαν, οι τιμές των 

αγροτικών προϊόντων καθορίστηκαν με διατάγματα και επιβλήθη-
κε βαριά φορολογία αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ιδιο-
κτησία γης δεν επηρεάστηκε δραστικά από την αποικιοκρατία. Η 
γη παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό «κοινοτική» καθώς η ατομική ιδι-
οκτησία ήταν άγνωστη στις περισσότερες αφρικανικές κοινωνίες.

άντως, διαφορετικές αποικιοκρατικές δυνάμεις ακολούθη-
σαν διαφορετικές πολιτικές. αι μάλιστα οι πολιτικές αυτές δι-
αφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τη χρονική περίοδο (με 
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ίσως σημαντικότερα σημεία-καμπής τον Α΄ και τον Β΄ αγκό-
σμιο όλεμο).

Η Γαλλία οικοδόμησε ένα πολύ συγκεντρωτικό και ιεραρχικό 
σύστημα με το Υπουργείο Αποικιών στο αρίσι να παίζει καθο-
ριστικό ρόλο. Στα πρώτα της βήματα η γαλλική αποικιοκρατία 
ήταν πολύ σκληρή, υποχρεώνοντας τους Αφρικανούς να παρέ-
χουν δωρεάν εργασία σε δημόσια έργα (travail forcé). Ωστόσο 
η καταναγκαστική εργασία καταργήθηκε το 1944 και το αρίσι 
άρχισε να προωθεί την ιδέα της «αφομοίωσης» (assimilation), 
μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι Αφρικανοί θα μπορού-
σαν σε βάθος χρόνου να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με τους 
κατοίκους της μητρόπολης.

Αντίθετα από τη γαλλική, η βρετανική αποικιοκρατία υιο-
θέτησε ένα πολύ λιγότερο συγκεντρωτικό σύστημα και οι διοι-
κητές των αποικιών είχαν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσε-
ων – πάντοτε βέβαια στα πλαίσια της πολιτικής του Γραφείου 
Αποικιών στο ονδίνο. Σταδιακά, η Βρετανία στράφηκε στη 
λεγόμενη «έμμεση διακυβέρνηση» (indirect rule) δίνοντας 
ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο σε τοπικούς αφρικανούς αρχη-
γούς και τα συμβούλιά τους.  εμπνευστής και αρχιτέκτο-
νας της «έμμεσης διακυβέρνησης» ήταν ο όρδος Frederick 
Lugard που περιέγραψε λεπτομερώς το σύστημα στο βιβλίο 
του The Dual Mandate in British Tropical Africa το οποίο κυ-
κλοφόρησε το 1922. Η έμμεση διακυβέρνηση λειτούργησε 
αποτελεσματικά σε περιοχές όπως η βόρεια ιγηρία όπου η 
εξουσία από την προαποικιακή περίοδο ήταν στα χέρια μιας το-
πικής μουσουλμανικής αριστοκρατίας (εμίρηδες). Σε άλλες πε-
ριοχές όπου δεν υπήρχε τέτοια παράδοση (όπως στη νότια ι-
γηρία), οι Βρετανοί παρενέβησαν, «δημιουργώντας» τοπικούς 
αρχηγούς (government-created chiefs), μια πρακτική που προ-
κάλεσε έντονες τριβές ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές ομά-
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δες. Έτσι, το ονδίνο κατηγορήθηκε για τακτικές «διαίρει και 
βασίλευε» (divide and rule).

Άλλες αποικιοκρατικές δυνάμεις, όπως το Βέλγιο και η ορ-
τογαλία, αν και σε επίπεδο διακηρύξεων φάνηκαν να υιοθετούν 
περισσότερο τη γαλλική αντίληψη, αναγκάστηκαν, λόγω έλλει-
ψης οικονομικών πόρων και αδύναμων διοικητικών δομών, να 
στραφούν στο βρετανικό μοντέλο της έμμεσης διακυβέρνησης.

Η πορτογαλική αποικιοκρατία ήταν η παλαιότερη στην Αφρι-
κή αλλά και αυτή που τελείωσε αργότερα. Για τη ισαβόνα, η 
Αγκόλα, η οζαμβίκη, η Γουϊνέα πισσάου, το ράσινο Ακρω-
τήριο και το Σάο Τομέ δεν ήταν αποικίες αλλά πορτογαλικές 
«επαρχίες». αρά το γεγονός ότι η ισαβόνα υποστήριξε ότι η 
πολιτική της ήταν «εκπολιτιστική», οι πορτογαλικές κτήσεις χα-
ρακτηριζόταν από έντονη οικονομική εκμετάλλευση και σοβα-
ρές φυλετικές διακρίσεις. αθώς η ίδια η ορτογαλία δεν ήταν 
βιομηχανική δύναμη, οι αποικίες της παρέμειναν παραμελημέ-
νες. Το 1959, μετά από 500 χρόνια πορτογαλικής παρουσίας, 
το ποσοστό αναλφαβητισμού ήταν 97,8% στη οζαμβίκη και 
96,97% στην Αγκόλα (Tordoff 2002: 31).

ια άλλη αποικιοκρατική δύναμη στην Αφρική ήταν η Γερ-
μανία – αλλά η παρουσία της ήταν σύντομη: μετά την ήττα της 
στον ρώτο αγκόσμιο όλεμο, οι γερμανικές αποικίες στην 
Αφρική ( αμερούν, αμίμπια, υρούντι/ ουάντα, Ταγκανίκα 
και Τόγκο) πέρασαν, με απόφαση («εντολή») της οινωνίας των 
Εθνών, στη Βρετανία και τη Γαλλία, το Βέλγιο αλλά και τη ό-
τια Αφρική, που συμπεριλήφθηκε μ’ αυτόν τον τρόπο, στις αποι-
κιοκρατικές δυνάμεις. Ωστόσο, η σύντομη παρουσία τους στην 
Αφρική συνοδεύθηκε από σοβαρά εγκλήματα με περισσότερο 
γνωστό τη μαζική σφαγή της εθνότητας των Χερέρο στη οτιο-
δυτική Αφρική (σημερινή αμίμπια), μια φυλή που αντιτάχθηκε 
σθεναρά στη γερμανική αποικιοκρατία.
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Εικόνα 1.1:  Βασιλιάς εοπόλδος Β´ και η Αφρική

Ίσως το μεγαλύτερο έγκλημα (σε αριθμό θυμάτων) των ευρω-
παίων αποικιοκρατών ήταν από τους Βέλγους (ή μάλλον σωστό-
τερα από το Βέλγο βασιλιά) στο ονγκό. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 
1885 και 1908 πέντε έως οκτώ εκατομμύρια Αφρικανοί που ήταν 
υποχρεωμένοι να συλλέγουν καουτσούκ για λογαριασμό του βα-
σιλιά εοπόλδου Β’ πέθαναν από τις επιδημίες, την πείνα και την 
αποικιακή βία (Hochschild 1999). Το Ελεύθερο ράτος του ον-
γκό, με έκταση 76 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Βελγίου, απο-
τελούσε προσωπικό φέουδο (ή μάλλον προσωπική εταιρεία) του 

εοπόλδου του Β΄.  βασιλιάς κληρονόμησε το ενδιαφέρον του 
για αποικίες από τον πατέρα του.  εοπόλδος Α’ πίστευε ότι η λύ-
ση για τα κοινωνικά προβλήματα του πυκνοκατοικημένου Βελγίου 
ήταν η μετανάστευση. αθώς όμως η κυβέρνηση του Βελγίου δεν 
συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό του για απόκτηση αποικιών, ο βα-
σιλιάς επιδίωξε μόνος την υλοποίηση των φιλοδοξιών του. Άλλω-
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στε η μεγάλη περιουσία του (ήταν από τους πλουσιότερους κατοί-
κους του πλανήτη) του επέτρεπε να ασκεί μια προσωπική πολιτική. 
Έτσι ο βέλγος μονάρχης προσπάθησε κατά καιρούς να αγοράσει 
την ρήτη, την ούβα και το Τέξας.  γιος του εοπόλδος Β´, που 
τον διαδέχθηκε το 1865, συνέχισε την αναζήτηση αποικιών παρά 
τη συνεχιζόμενη αδιαφορία των βελγικών κυβερνήσεων και επιδί-
ωξε ανεπιτυχώς να αγοράσει τμήματα του Βόρνεο, των Φιλιππίνων 
και της οτιοαφρικανικής Δημοκρατίας των πόερς.

 βέλγος βασιλιάς εντυπωσιάστηκε από τις τότε πρόσφατες 
ανακαλύψεις βρετανών εξερευνητών στην εντρική Αφρική. Το 
1877 έγραψε στο προσωπικό του ημερολόγιο: « ρέπει οπωσδή-
ποτε να αποκτήσουμε ένα κομμάτι από αυτό το έξοχο αφρικανι-
κό γλύκισμα».  βέλγος μονάρχης οικοδόμησε ένα δίκτυο ψευδο-
φιλανθρωπικών οργανώσεων για τον υποτιθέμενο «εκπολιτισμό» 
της περιοχής και χρησιμοποίησε έναν φιλόδοξο αμερικανό εξερευ-
νητή, τον Χένρι Στάνλεϊ, ο οποίος δημιούργησε μια σειρά σταθ-
μούς ανεφοδιασμού στην, ως τότε ανεξερεύνητη, εντρική Αφρι-
κή. Εντέλει ο βασιλιάς του Βελγίου κατάφερε να εκμεταλλευθεί, 
χρησιμοποιώντας τις διπλωματικές του δεξιότητες, τις αντιθέσεις 
των μεγάλων αποικιοκρατικών δυνάμεων της εποχής και να επιτύ-
χει το 1884 τη διεθνή αναγνώριση του «Ελεύθερου ράτους του 

ονγκό». Η προσωπική αποικία του εοπόλδου είχε έκταση 2,5 
εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων, διασχιζόταν από 2.700 χιλιόμε-
τρα πλωτών ποταμών και διέθετε εκπληκτικούς φυσικούς πόρους: 
ελεφαντόδοντο, φοινικέλαιο, ξυλεία και χαλκό. αι πάνω από όλα 
στο ονγκό κατοικούσαν 10.000.000 άνθρωποι που επρόκειτο να 
κληθούν να συμβάλουν στην «οικονομική και κοινωνική ανάπτυ-
ξη» της περιοχής. Στην αρχή, παρά την καταναγκαστική εργασία 
που επιβλήθηκε στους ιθαγενείς, η αποικία δεν ήταν οικονομικά 
βιώσιμη: τα έσοδα του βασιλιά υστερούσαν κατά πολύ έναντι των 
εξόδων. Η μεγάλη αλλαγή επήλθε λόγω μιας τεχνολογικής καινο-
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τομίας στην Ευρώπη. Η ανακάλυψη της ρόδας με πεπιεσμένο αέ-
ρα από τον Εντουάρ ισελέν προκάλεσε μια μεγάλη αύξηση της 
διεθνούς ζήτησης για καουτσούκ.  εοπόλδος παραχώρησε δι-
καιώματα εκμετάλλευσης σε βελγικές εταιρείες, οι οποίες με τη 
σειρά τους οργάνωσαν ένοπλες ομάδες που υποχρέωναν τους ιθα-
γενείς να συγκεντρώνουν ένα προκαθορισμένο ποσό καουτσούκ. 
Στην αρχή τα κέρδη ήταν απίστευτα μεγάλα. Τα έσοδα του βασι-
λιά χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για να χρηματοδοτήσουν μεγαλε-
πήβολα δημόσια έργα στο Βέλγιο. Η εντυπωσιακή Αψίδα της ε-
ντηκονταετίας, το φημισμένο ουσείο Tervuren και τμήματα του 
παλατιού του μονάρχη στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκαν χάρη στην 
καταναγκαστική εργασία των αυτοχθόνων του Ελεύθερου ρά-
τους του ονγκό. αθώς όμως η υπερεκμετάλλευση οδήγησε σε 
εξάντληση των καουτσουκόδενδρων, οι ένοπλοι επιτηρητές άρχι-
σαν να τρομοκρατούν ολοένα και περισσότερο τους Αφρικανούς, 
οι οποίοι δεν ήταν πια σε θέση να συγκεντρώνουν το ποσό καου-
τσούκ που τους είχε επιβληθεί. Τελικά η άσκηση βίας (που περι-
ελάμβανε συστηματικούς ακρωτηριασμούς) μετατράπηκε σε μια 
χωρίς προηγούμενο σφαγή. ροτού αφιχθούν οι εταιρείες ο πλη-
θυσμός του ονγκό είχε υπολογισθεί σε 20.000.000. ια επίση-
μη απογραφή αποκάλυψε ότι το 1911 στην αποικία του βέλγου 
μονάρχη είχαν απομείνει μόλις 8.500.000 άνθρωποι (Hochschild 
1999). Τα εγκλήματα των ανθρώπων του εοπόλδου έγιναν γνω-
στά στη Δύση χάρη στη δράση τριών Ευρωπαίων: του ιρλανδού 
διπλωμάτη ότζερ έισμεντ, του πολωνού συγγραφέα Γιόσεφ 

όνραντ και του γάλλου επιθεωρητή φορτίων πλοίων Εντμουντ 
ορέλ (Hochschild 1999). ι τρεις, με τη βοήθεια βρετανών ιε-

ραποστόλων, αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος μιας διεθνούς 
εκστρατείας εναντίον του εοπόλδου, την πρώτη εκστρατεία υπε-
ράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία του 20ού 
αιώνα. ι μεταρρυθμιστές αυτοί συγκέντρωσαν μαρτυρίες και 
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δημοσιοποίησαν τις σφαγές και τους ακρωτηριασμούς που δια-
πράττονταν από τους υπαλλήλους του εοπόλδου. Χάρη στις πιέ-
σεις της κοινής γνώμης, ο βασιλιάς εοπόλδος ο Β΄ υποχρεώθηκε 
να παραδώσει το 1908 τον έλεγχο του «Ελεύθερου ράτους του 

ονγκό» στη βελγική κυβέρνηση.
H αποικιοκρατία είχε ασφαλώς και θετικές συνέπειες. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι διακοινοτικές συγκρούσεις περιορίστη-
καν, δημιουργήθηκαν βασικές υποδομές (από οδικά και σιδηρο-
δρομικά δίκτυα έως σχολεία και νοσοκομεία), εισήχθησαν νέες 
καλλιέργειες (κάσαβα, καλαμπόκι, γλυκοπατάτα) και καταπολε-
μήθηκαν οι ασθένειες των βοοειδών που ήταν μεγάλη πληγή για 
τους αφρικανούς κτηνοτρόφους.  Ίαν Σμιθ ένας από τους λευ-
κούς εποίκους που ανακήρυξε την «ανεξαρτησία» της οδεσίας 
(υπό λευκή κυριαρχία) είχε πει κάποτε ότι:

«η αποικιοκρατία ήταν ένα θαυμάσιο πράγμα που διέδωσε 
τον πολιτισμό στην Αφρική. Πριν απ’ αυτή δεν είχαν γραπτή 
γλώσσα, ούτε τον τροχό όπως τον ξέρουμε, ούτε σχολεία, 
ούτε νοσοκομεία, ούτε κανονικό ρουχισμό».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αποικιοκρατία είχε πολ-
λές και συχνά αντιφατικές επιπτώσεις. Όπως γράφει ο Illife, 
«το να δούμε την αποικιοκρατία ως καταστροφέα της παράδο-
σης σημαίνει υποτίμηση της αφρικανικής ανθεκτικότητας (…) 
το να τη δούμε απλά ως ένα επεισόδιο σημαίνει υποτίμηση της 
προσφοράς του βιομηχανικού πολιτισμού στους Αφρικανούς του 
20ού αιώνα» (σελ. 212). Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, χάρη 
στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας και την αυξημένη γονι-
μότητα, εξελίξεις που οφείλονται στις προόδους της ιατρικής, η 
Αφρική γνώρισε μια χωρίς προηγούμενο πληθυσμιακή έκρηξη: 
οι κάτοικοί της από 200 εκατομμύρια το 1950 ξεπέρασαν τα 700 
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εκατομμύρια το 1995 και το 1 δισεκατομμύριο το 2010. Το 2015 
ο πληθυσμός της ηπείρου ήταν 1.166.000.000. ι δημογραφι-
κές εξελίξεις είναι ένας σημαντικός παράγοντας ιστορικής αλλα-
γής. Στην Αφρική η αύξηση του πληθυσμού συνέβαλε τόσο στην 
πτώση της αποικιοκρατίας όσο και στην πολιτική αστάθεια των 
ανεξάρτητων αφρικανικών κρατών.

Χάρτης 1.5: Η Αφρική στις παραμονές του Α΄ αγκοσμίου ολέμου

ηγή: http://www.nuttyhistory.com/uploads/1/2/1/5/12150034/4109845_
orig.jpg
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Η αποαποικιοποίηση

Η ανεξαρτησία της ιβύης το 1951 σηματοδότησε την έναρ-
ξη του τέλους της αποικιοκρατίας στην Αφρική, μια διαδικασία 
που ολοκληρώθηκε με την άρση των θεσμοποιημένων φυλετι-
κών διακρίσεων και τον εκδημοκρατισμό στη ότια Αφρική το 
1994. ε το τέλος του Δευτέρου αγκοσμίου ολέμου οι Αφρι-
κανοί που πολέμησαν στο πλευρό των Συμμάχων στην Ευρώπη, 
τη έση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Ασία επέστρεψαν στις 
πατρίδες τους στην Αφρική – οι οποίες ήταν ακόμη αποικίες των 
Ευρωπαίων. Αφού βοήθησαν στην απελευθέρωση της Ευρώπης 
(πολεμώντας για παράδειγμα στο πλευρό των «Ελεύθερων Γάλ-
λων» του τε Γκωλ), οι Αφρικανοί ζήτησαν την απελευθέρωση 
και της δικής τους ηπείρου.  όλεμος είχε αποδείξει ότι οι λευ-
κοί δεν ήταν ανίκητοι. αι η νδία –ανεξάρτητη από το 1947–  
έδειχνε το δρόμο. λήθος εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων 
έκαναν την εμφάνισή τους.

Η πρώτη χώρα στην Υποσαχάρια Αφρική που θα κέρδιζε την 
ανεξαρτησία της ήταν η Χρυσή Ακτή. Εκεί ο πύρινος λόγος του 

ουάμε κρούμα (Kwame Nkrumah), ενός Αφρικανού αγωνι-
στή που σπούδασε στις Ηνωμένες ολιτείες και τη Βρετανία 
όπου δραστηριοποιήθηκε πολιτικά με αριστερές και κομμουνι-
στικές ομάδες, προσέλκυσε γρήγορα οπαδούς.  κρούμα δι-
οργάνωσε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και απεργίες, συνελήφθη 
και φυλακίστηκε, και αφέθηκε ελεύθερος όταν το κόμμα του –το 
Convention Peoples’ Party– κέρδισε τις εκλογές του 1951. Εικο-
σιτέσσερεις ώρες αργότερα έγινε υπουργός. Στην πορεία οι Βρε-
τανοί –που είχαν ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ιθαγενών στη 
διοίκηση της αποικίας– είδαν στο πρόσωπό του ένα σοβαρό πο-
λιτικό με τον οποίο μπορούσαν να συνεννοηθούν.  δρόμος για 
την ανεξαρτησία είχε ανοίξει: η Χρυσή Ακτή έγινε ανεξάρτη-
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τη με το όνομα «Γκάνα» το 1957. Ακολούθησαν πολλές άλλες 
αφρικανικές χώρες λίγα χρόνια αργότερα (το 1960).

Χάρτης 1.6: Η ανεξαρτητοποίηση των κρατών της Αφρικής

ηγή: http://exploringafrica.matrix.msu.edu/images/decolinization.jpg

ι περισσότερες χώρες της Αφρικής δεν κέρδισαν την ανε-
ξαρτησία τους μετά από ένοπλους αγώνες. Η ανεξαρτησία τους 
παραχωρήθηκε. Το ερώτημα είναι για ποιό λόγο οι Ευρωπαίοι 
εγκατέλειψαν τις αποικίες τους.  βασικός λόγος ήταν ότι το πα-
γκόσμιο σύστημα μετά το Δεύτερο αγκόσμιο όλεμο είχε αλ-
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λάξει και μια μη ευρωπαϊκή χώρα και μάλιστα μια πρώην αποι-
κία ήταν πλέον η κυρίαρχη δύναμη – τουλάχιστον στο δυτικό 
κόσμο. Ένα σχετικά ξεχασμένο γεγονός από τους ιστορικούς εί-
ναι ότι ο στόχος του αμερικανού ροέδρου Φραγκλίνου ού-
ζβελτ στο Δεύτερο αγκόσμιο όλεμο δεν ήταν μόνον η νίκη 
κατά των δυνάμεων του Άξονα αλλά και η διάλυση των ευρωπα-
ϊκών αυτοκρατοριών (Ellis 2011: 21).

Για τους θεωρητικούς της «Σχολής της εξάρτησης» (depen-
dency school), η αποαποικιοποίηση ήταν επιφανειακή, και στην 
πράξη η «ανεξαρτησία» περιόρισε ελάχιστα τους πολιτικούς και 
οικονομικούς δεσμούς των πρώην αποικιών με τις μητροπόλεις 
(Amin 1973).  όρος που χρησιμοποίησαν οι θεωρητικοί της 
εξάρτησης για να υποδηλώσουν την έντονη επιρροή που συνέχι-
σαν να έχουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (ιδιαίτερα το αρίσι) 
στις αφρικανικές υποθέσεις ήταν «νέα αποικιοκρατία».

Η μόνη αποικιοκρατική δύναμη που καθυστέρησε να παρα-
χωρήσει την ανεξαρτησία στις κτήσεις της ήταν η ορτογαλία 
γιατί, λόγω της αδύναμης οικονομίας της, δεν είχε τις δυνατό-
τητες να «νεοαποικήσει» (neo-colonize) (Τοrdoff 2002:32). ι 
αυτό οδήγησε σε ένοπλες εξεγέρσεις. Τον ίδιο δρόμο ακολούθη-
σε και η κυβέρνηση λευκής μειοψηφίας της ότιας Αφρικής σε 
σχέση με τη αμίμπια με τις ίδιες αιματηρές συνέπειες.

Αντίθετα από τη Σχολή της εξάρτησης, για άλλους θεωρη-
τικούς (που ίσως μπορούμε να εντάξουμε σε μια άλλη «Σχολή 
αποαποικιοποίησης»), η νομική ανεξαρτησία ήταν ένα σημα-
ντικό βήμα σε μια εξελικτική διαδικασία που επέτρεψε στους 
Αφρικανούς να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις εσωτερικές 
υποθέσεις αλλά και τις διεθνείς σχέσεις των χωρών τους. Όπως 
σημειώνει ο Zartman (1976: 326-7):

«κάθε επίπεδο αποικιακής επιρροής υποστηρίζεται από το 
άλλο, και καθώς το κάθε ένα αφαιρείται, αποκαλύπτει και 
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εκθέτει το άλλο επίπεδο που βρίσκεται από κάτω, κάνοντάς 
το τρωτό, μη διατηρήσιμο και περιττό».

αι σύμφωνα με τον Crawford Young:

«με την πάροδο του χρόνου, οι πολλοί δεσμοί –περισσότε-
ρο ή λιγότερο φανεροί– ανάμεσα στην πρώην αποικία και 
στην πρώην μητρόπολη σταδιακά εξασθένισαν» (Young 
1995: 28).

Ίσως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση – ανάμεσα στη 
«Σχολή της αποαποικιοποίησης» και τη «Σχολή της εξάρτησης». 
Η ανεξαρτησία ασφαλώς και είχε σημασία και ήταν κάτι πολύ 
περισσότερο από ένα τυπικό ή συμβολικό γεγονός, αλλά σίγου-
ρα δεν σήμαινε κατ’ ανάγκη τη δραστική μείωση της εξάρτησης 
από τις μητροπόλεις.

Η πιο βασική επιρροή της Ευρώπης στην Αφρική, όπως εύ-
στοχα έχει παρατηρήσει ο Basil Davidson, ήταν η έννοια του 
έθνους-κράτους. Στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα θεω-
ρούνταν αυταπόδεικτο ότι η ισχύς και η ευημερία οφείλονταν σε 
κάποια θεϊκής έμπνευσης διαδικασία δημιουργίας εθνών από πο-
λιτισμούς και εθνών-κρατών από έθνη. Όταν έγινε φανερό, ιδιαί-
τερα στους Βρετανούς, ότι η ιμπεριαλιστική κατοχή δεν μπορού-
σε να συνεχιστεί, προβλήθηκε η θεωρία των «εθνών-κρατών» 
της Αφρικής. ι δυτικοτραφείς ελίτ της ηπείρου βρήκαν την ευ-
καιρία για την πραγμάτωση του δικού τους ονείρου: την οικο-
δόμηση «εθνών-κρατών» ανάλογων μ’ αυτά της ισχυρής Δύσης. 

ι νέες ελίτ της Αφρικής προσπάθησαν να πείσουν τους κατοί-
κους των χωρών τους ότι ανήκαν σε ξεχωριστά «έθνη». Ωστόσο, 
όπως εύστοχα σημειώνει ο Davidson (1981: 185), «τα ενθουσι-
ώδη πλήθη που γιόρταζαν την ανεξαρτησία δεν εμπνέονταν από 
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κάποια ‘εθνική συνείδηση’, αλλά από την ελπίδα περισσότερης 
και καλύτερης τροφής και στέγης».

Ίσως η πιο σημαντική επίπτωση της αποκιοκρατίας ήταν 
η χάραξη αυθαίρετων συνόρων. ι συχνά ευθείες συνοριακές 
γραμμές που χαράχθηκαν πάνω στο χάρτη της Αφρικής στο 
Συνέδριο του Βερολίνου (1884-5) τις περισσότερες φορές δεν 
σχετίζονταν καθόλου με τις εθνοτικές, εμπορικές ή ακόμη και 
με τις γεωγραφικές πραγματικότητες της ηπείρου. ια από τις 
συνέπειες ήταν ότι συχνά μέλη των ιδίων εθνοτικών ομάδων 
κατέληξαν να κατοικούν σε δύο ή περισσότερες χώρες. ι άν-
θρωποι που μιλούν τα ονγκό βρέθηκαν σε τρία διαφορετικά 
κράτη (το ονγκό, το Ζαΐρ και την Αγκόλα), σε εδάφη δηλαδή 
που κατείχαν τρεις διαφορετικές αποικιακές δυνάμεις (η Γαλ-
λία, το Βέλγιο και η ορτογαλία αντιστοίχως). αι τούτο παρά 
το ότι είχαν ζήσει μαζί στην προαποικιακή εποχή υπό ένα ισχυ-
ρό βασίλειο που είχε διαρκέσει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τε-
λικά διήρκεσε η αποικιοκρατία. ι Σομαλοί «μοιράστηκαν» σε 
πέντε διαφορετικές χώρες (Βρετανική Σομαλία, ταλική Σομα-
λία, γαλλικό Τζιμπουτί, βρετανική ένυα και ανεξάρτητη Αιθι-
οπία). Στη δυτική Αφρική τα σύνορα χαράχθηκαν αντίστροφα 
(κάθετα) από τα πολιτισμικά όρια των εθνοτήτων (οριζόντια). 

ι Ήβε χωρίστηκαν ανάμεσα στο γερμανικό (και μετά το 1918 
γαλλικό) Τόγκο και τη βρετανική Γκάνα. Ένα μέρος των Φου-
λάνι κατέληξε στη βρετανική ιγηρία και ένα άλλο μέρος στο 
γειτονικό αλλά γαλλικό ίγηρα. αι στην κεντρική Αφρική οι 
Τούτσι βρέθηκαν σε τρεις διαφορετικές χώρες (το ονγκό, το 

πουρούντι και τη ουάντα) – αν και αυτήν τη φορά και οι 
τρείς ήταν βελγικές κτήσεις (οι δύο τελευταίες μετά την απο-
χώρηση των Γερμανών).

όσο η προαποικιακή αλλά και η αποικιακή ιστορία της Αφρι-
κής επηρέασαν τις μετέπειτα εξελίξεις; Η απάντηση είναι ότι σε 
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αρκετές χώρες το παρελθόν τις προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό. Το 
Σουδάν και το Τσαντ είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

To Σουδάν είναι όπως και άλλες χώρες της Αφρικής ένα τε-
λείως τεχνητό κατασκεύασμα, ουσιαστικά μερικές γραμμές τρα-
βηγμένες στο χάρτη από τους Ευρωπαίους (Deng 1995). ριν 
την αποικιοκρατία, στο βόρειο Σουδάν κατοικούσαν διάφορες 
αραβικές φυλές ενώ στο νότιο μια ποικιλία αφρικανικών εθνοτή-
των. Η βρετανική αποικιοκρατία ενίσχυσε τις διαφορές ανάμεσα 
στο Βορρά και το ότο (Makinda 1993: 119). Έτσι, ενώ η αρα-
βική γλώσσα χρησιμοποιούνταν στα σχολεία του Βορρά, απαγο-
ρεύθηκε η διδασκαλία της στα σχολεία του ότου όπου διδάσκο-
νταν τα αγγλικά. Χριστιανοί ιεραπόστολοι έφθασαν στον νότιο 
Σουδάν όπου τα μουσουλμανικά σχολεία και τα τζαμιά απαγο-
ρεύτηκαν. Ακόμη περισσότερο, οι Βρετανοί περιόρισαν το πα-
ραδοσιακό εμπόριο ανάμεσα στο Βορρά και το ότο. Σύντομα, 
μια βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης χαρακτήρισε τις σχέσεις των 
δύο περιοχών. ι μνήμες του δουλεμπορίου, όταν ο σουδανικός 
νότος ήταν η πηγή σκλάβων για τον αραβικό βορρά μετέτρεψαν 
την έλλειψη εμπιστοσύνης σε μίσος και με την ανεξαρτησία της 
χώρας, το μίσος μετατράπηκε σε εξέγερση. Ανάλογη με το Σου-
δάν είναι και η περίπτωση του Τσαντ.

 βασικός λόγος στον οποίο το Τσαντ οφείλει την ύπαρξή 
του είναι ότι οι ταλοί και όχι οι Γάλλοι κατέλαβαν την Τρι-
πολιτάνια και την υρηναϊκή (που σήμερα αποτελούν τη ι-
βύη) το 19ο αιώνα. Έτσι, η ώμη και το αρίσι χάραξαν αυ-
θαίρετες γραμμές στο χάρτη που αποτέλεσαν το 1960 τα βόρεια 
σύνορα του ανεξάρτητου Τσαντ. Απέχοντας χιλιάδες χιλιόμε-
τρα από τη θάλασσα, η χώρα αυτή της κεντρικής Αφρικής πα-
ρέμεινε ευάλωτη και φτωχή.  μικρός πληθυσμός του Τσαντ 
ήταν από τους πιο ανομοιογενείς της Αφρικής. ι ανθρωπολό-
γοι είχαν καταγράψει περισσότερες από 100 γλωσσικές ομά-
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δες. Εντούτοις, κι αυτές οι ομάδες είχαν ελάχιστη εσωτερική 
συνοχή. Όπως σημειώνει ένας αναλυτής, «είναι σπάνιο μια 
ολόκληρη γλωσσική ή εθνοτική ομάδα να κινητοποιηθεί υπέρ 
ενός ηγέτη ή ενός σκοπού» (Foltz 1995: 17). Η βασική διαίρε-
ση της χώρας ήταν, όπως και στην περίπτωση του Σουδάν αλ-
λά και της ιγηρίας, η αντίθεση ανάμεσα στο μουσουλμανικό 
βορρά (αποτέλεσμα των αραβικών επιρροών) και του χριστια-
νικού ή/και ανιμιστικού νότου. ι μνήμες του δουλεμπορίου 
(όταν οι Άραβες πουλούσαν τους μαύρους στα σκλαβοπάζα-
ρα της Τρίπολης) έπαιξαν αναμφίβολα ρόλο στην έναρξη μιας 
ένοπλης σύγκρουσης. Ωστόσο, η διαμάχη Βορρά- ότου γρή-
γορα εξελίχθηκε σε δεκάδες επιμέρους συγκρούσεις ανάμεσα 
σ’ ένα πλήθος παραστρατιωτικών ομάδων, οδηγώντας το 1980 
το κράτος στην πλήρη κατάρρευση. Εθνοτικές ομάδες του βό-
ρειου Τσαντ, αντιδρώντας σε μια κυριαρχούμενη από ότιους 
κυβέρνηση δημιούργησαν το 1965, με την υποστήριξη της ι-
βύης, το Εθνικό έτωπο Απελευθέρωσης του Τσαντ. ι στε-
νοί δεσμοί ανάμεσα στις μουσουλμανικές εθνοτικές ομάδες και 
από τις δύο πλευρές των συνόρων ενθάρρυναν τη ιβύη να θε-
ωρήσει το βόρειο Τσαντ ως μια περιοχή στην οποία θα μπορού-
σε να ασκήσει επιρροή. ε βάση μια ανεπικύρωτη συμφωνία 
μεταξύ Γαλλίας και ταλίας, ο αντάφι που κατέλαβε την εξου-
σία στη ιβύη το Σεπτέμβριο του 1969 διεκδίκησε την κυριαρ-
χία στο Aozou, μιας πλούσιας σε ουράνιο στενής λωρίδας γης 
στα σύνορα των δύο χωρών (Lanne 1997: 271). Αυτή ήταν μια 
από τις σπάνιες περιπτώσεις αμφισβήτησης συνόρων στην με-
τααποικιακή ιστορία της Αφρικής.

Το παράδοξο των αφρικανικών συνόρων είναι ότι παρά το 
γεγονός ότι είναι τα πλέον αυθαίρετα (από πολιτισμικής από-
ψεως) στον κόσμο, αποδείχθηκαν ως τα πιο σταθερά και αμε-
τάβλητα στον κόσμο. Αμέσως μετά την ανεξαρτησία, οι ηγέ-
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τες της ηπείρου αποφάσισαν να διατηρήσουν τα σύνορα που 
κληρονόμησαν από τους αποικιοκράτες. Τα διοικητικά σύνο-
ρα μεταξύ βρετανικών ή γαλλικών αποικιών μετατράπηκαν σε 
διεθνή σύνορα. Στην πρώτη τακτική σύνοδο του ργανισμού 
Αφρικανικής Ενότητας το 1964 στο άιρο, οι ηγέτες της με-
τα-αποικιακής Αφρικής δεσμεύθηκαν να σεβαστούν τις αυθαί-
ρετες γραμμές που είχαν χαράξει οι Ευρωπαίοι. ι Αφρικανοί 
πολιτικοί θεώρησαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναχάρα-
ξής τους θα οδηγούσε την ήπειρο στο χάος. Η προ της αποι-
κιοκρατίας Αφρική αποτελούνταν από 6.000-10.000 πολιτικές 
οντότητες που ποίκιλλαν από φυλές καθοδηγούμενες από έναν 
αρχηγό μέχρι καλά οργανωμένα βασίλεια (Davidson 1981). 
Έτσι, οποιαδήποτε προσπάθεια επιστροφής στο προ της αποι-
κιοκρατίας παρελθόν δεν μπορούσε να προσφέρει εναλλακτι-
κές λύσεις. ατά έναν παράδοξο, λοιπόν, τρόπο, τα τεχνητά 
σύνορα της Αφρικής, παρά το γεγονός ότι δεν σήμαιναν σχε-
δόν τίποτε για τους κατοίκους της ηπείρου, ήταν πρωταρχικής 
σημασίας για να διευθετήσουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα 
ανεξάρτητα κράτη.  αυθαίρετος χαρακτήρας τους δημιουρ-
γούσε εξ ορισμού την ανάγκη για έναν ισχυρό μηχανισμό προ-
στασίας τους, ο οποίος με τη σειρά του θα δρούσε αποτρεπτικά 
για πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις. Η αποτυχία της προσπά-
θειας απόσχισης της ατάνγκας στο ονγκό (μετέπειτα Ζαΐρ) 
το 1960-3 και της πιάφρας στη ιγηρία το 1967-70 καθώς 
και η διάψευση των αλυτρωτικών ονείρων της Σομαλίας στο 
αιθιοπικό γκαντέν, επιβεβαίωσαν την πίστη των αφρικανικών 
κυβερνήσεων στην αρχή του απαριαβίαστου των συνόρων. Αλ-
λά και ο επιτυχημένος αγώνας της Ερυθραίας (1993) για ανε-
ξαρτησία δεν σηματοδότησε κάποια απομάκρυνση από την αρ-
χή, αλλά μια επιστροφή στο παρελθόν, δηλαδή στα αποικιακά 
σύνορα που είχαν χαραχθεί από τους ταλούς.
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Αμφισβητώντας τα διεθνή σύνορα

αζί με τη ιβύη, δύο χώρες αμφισβήτησαν το απαραβίαστο 
των Αφρικανικών συνόρων: το αρόκο στη Δυτική Σαχάρα και 
η Σομαλία στο έρας της Αφρικής.

Χάρτης 1.7: Η Δυτική Σαχάρα

ηγή: http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/images/2012/ 
08/blogs/newsbook/20120901_wom900.png

ε έκταση διπλάσια από την Ελλάδα, η Δυτική Σαχάρα είναι 
ένα από τα πιο αραιοκατοικημένα κράτη της γης: η πυκνότητα 
του πληθυσμού δεν ξεπερνά τον ένα κάτοικο ανά τετραγωνικό 

XOYLIARAS.indb   61 1/4/16   9:24 πμ



62 ΑΣΤΕ ΗΣ Χ Υ Α ΑΣ ˗ ΣΩΤΗ ΗΣ ΕΤ Υ Σ

χιλιόμετρο. Αναγνωρισμένη από πολλές χώρες και διεθνείς οργα-
νισμούς (συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης – δια-
δόχου του ργανισμού Αφρικανικής Ενότητας) ως «ανεξάρτητο 
κράτος», η αφιλόξενη (αλλά πλούσια σε φωσφάτα, σιδηρομε-
τάλλευμα και αλιεύματα) αυτή χώρα της βορειοδυτικής Αφρι-
κής υπήρξε το πεδίο των επεκτατικών φιλοδοξιών του βόρειου 
γείτονά της που επιδίωξε να την ενσωματώσει σε ένα «μεγάλο 

αρόκο». Όλα ξεκίνησαν το 1975 όταν η σπανία παραχώρη-
σε τα 2/3 της αποικίας της σπανικής Σαχάρας στο αρόκο και 
το 1/3 στη αυριτανία. αρά το ότι η αδρίτη είχε υποσχεθεί 
στους κατοίκους της περιοχής την παραχώρηση της ανεξαρτησί-
ας, ισχυρές πιέσεις από τις Ηνωμένες ολιτείες που αφενός δεν 
επιθυμούσαν μια Δυτική Σαχάρα με φιλοσοβιετικό προσανατο-
λισμό και αφετέρου δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν το σύμμαχό 
τους βασιλιά του αρόκου Χασάν τον  οδήγησαν την σπανία, 
που εκείνη την εποχή βρισκόταν σ’ ένα κρίσιμο στάδιο μετάβα-
σης στη δημοκρατία, σε υποχώρηση από τις αρχικές της θέσεις 
(Zunes 1996: 228). Το έτωπο ολισάριο, το απελευθερωτικό 
κίνημα της Δυτικής Σαχάρας που πολεμούσε εναντίον της σπα-
νίας απέρριψε την απόφαση της αδρίτης. O στρατός του α-
ρόκου, όμως, εισέβαλλε στη Δυτική Σαχάρα, υποχρεώνοντας το 
μεγαλύτερο τμήμα των ιθαγενών Σαχράουϊ να καταφύγουν στη 
γειτονική Αλγερία. ερίπου 170.000 Σαχράουϊ κατοικούν από 
τότε, υπό καθεστώς αυτονομίας που τους έχει παραχωρήσει το 
Αλγέρι, στην έρημο της νοτιοανατολικής Αλγερίας.

Τρεις μήνες μετά την εισβολή του αρόκου, το έτωπο ολι-
σάριο ανακήρυξε την ανεξαρτησία της «Αραβικής αϊκής Δημο-
κρατίας των Σαχράουϊ». αρά το ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των 250.000 Σαχράουϊ συνέχισε να κατοικεί εκτός της Δυτικής 
Σαχάρας, το ολισάριο διατήρησε τα γραφεία του σε απελευθε-
ρωμένες περιοχές της. άνω από 75 χώρες αναγνωρίζουν σήμε-
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ρα τη Δυτική Σαχάρα ως ανεξάρτητο κράτος, Η χώρα έγινε επί-
σης μέλος του ργανισμού Αφρικανικής Ενότητας. Το 1984 το 

αρόκο αποχώρησε από τον ργανισμό διαμαρτυρόμενο για την 
προσχώρηση του ολισάριο (Magliveras and Naldi 2009: 42-44). 
Το 1979, μετά από μια σειρά από στρατιωτικές ήττες, η αυριτα-
νία παραιτήθηκε από τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο δικό της 
τμήμα της Δυτικής Σαχάρας. Το αρόκο, όμως, απλά κατέλαβε 
και την περιοχή που είχαν εγκαταλείψει οι αυριτανοί. Το 1981, 
οι δυνάμεις του ολισάριο, χάρη σε σημαντική στρατιωτική βοή-
θεια από την Αλγερία, κατάφεραν όχι μόνο να απελευθερώσουν το 
85% του εδάφους της Δυτικής Σαχάρας αλλά και να πλήξουν στό-
χους στο εσωτερικό του αρόκου. Το αρόκο όμως αντεπιτέθη-
κε καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Χάρτης 1.8: Σομαλοί πέρα από τα σύνορα

ηγή: http://rajonews.com/wp-content/uploads/2013/02/ture_somali_
map.jpg
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Η άλλη περίπτωση χώρας που αμφισβήτησε τα διεθνή συνόρα 
που είχε κληρονομήσει η Αφρική από τους αποικιοκράτες είναι η 
Σομαλία. Το 1960 η βρετανική και η ιταλική Σομαλία συνενώθη-
καν προκειμένου να αποτελέσουν ένα ενιαίο και ανεξάρτητο κρά-
τος. Είχε προηγηθεί η κατάληψη της ταλικής Σομαλίας από τους 
Βρετανούς (που είχαν αποικήσει τη βόρεια Σομαλία) και η πα-
ραίτηση της ώμης απ’ όλα τα δικαιώματά της στην περιοχή. Η 
ενιαία Σομαλία έγινε ίσως η μοναδική από τις χώρες της Αφρικής 
που ήταν εθνικά ομοιογενής. ι Σομαλοί μοιράζονταν μια γλώσ-
σα, μια θρησκεία ( σλάμ) και σε μεγάλο βαθμό κοινά ήθη και 
έθιμα. Όταν το 1969 κατέλαβε την εξουσία, μετά από ένα πρα-
ξικόπημα, ο στρατηγός Mohammed Siad Barré, ο αλυτρωτισμός 
έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής της Σομα-
λίας. Βασική του επιδίωξη έγινε η «απελευθέρωση» των τριών 
εκατομμυρίων Σομαλών που ζούσαν στα γειτονικά κράτη. Αδι-
άψευστος μάρτυρας του σομαλικού επεκτατισμού ήταν η ίδια η 
σημαία της χώρας με το αστέρι με τις πέντε κορυφές. ι δύο κο-
ρυφές συμβολίζουν τη βρετανική και ιταλική Σομαλία που συνε-
νώθηκαν προκειμένου να αποτελέσουν την ανεξάρτητη Σομαλία 
και οι υπόλοιπες τρεις το Τζιμπουτί, το αιθιοπικό γκαντέν και τη 
βόρεια ένυα. Είχαν μάλιστα προηγηθεί και δύο αποτυχημένοι 
για τη Σομαλία πόλεμοι με την Αιθιοπία το 1961 και 1964.

Το 1977 ο Barré επιτέθηκε στην Αιθιοπία. αρά όμως τις αρ-
χικές επιτυχίες, τελικά οι Σομαλοί ηττήθηκαν στο πεδίο της μά-
χης. ι εκτιμήσεις είναι ότι έχασαν 8.000 άνδρες, τα μισά άρ-
ματα μάχης και τα μισά αεροσκάφη τους. 500.000 Σομαλοί του 

γκαντέν εγκατέλειψαν την Αιθιοπία καταφεύγοντας σε σομαλι-
κό έδαφος. Η διάψευση των αλυτρωτικών ονείρων της Σομαλίας 
εξασθένισε το καθεστώς οδηγώντας τελικά στην ανατροπή του 
Barré και στη διάσπαση της χώρας – που παραμένει έως σήμερα 
σε χαοτική κατάσταση.
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Η ιδιαίτερη περίπτωση της ότιας Αφρικής

Η ότια Αφρική μπορεί να θεωρηθεί ταυτοχρόνως ανεξάρ-
τητη χώρα, αποικία λευκών αλλά και αποικιοκρατική δύναμη 
(στη αμίμπια). Η ιστορία της είναι πολύ διαφορετική από των 
υπολοίπων χωρών της ηπείρου καθώς οι λευκοί έποικοι εγκα-
ταστάθηκαν εκεί πολύ πριν την έναρξη της αποικιοκρατίας. 
Στα τέλη του 17ου αιώνα λλανδοί έποικοι εγκαταστάθηκαν 
στο νοτιότερο άκρο της ηπείρου και δημιούργησαν ένα εμπορι-
κό σταθμό στο Ακρωτήριο της αλής Ελπίδας. Το 19ο αιώνα, 
η ανακάλυψη διαμαντιών και χρυσού στην περιοχή του Τραν-
σβάαλ τους έφερε σε σύγκρουση με τους Άγγλους και οδήγησε 
σε δύο πολέμους (1881-2 και 1899-1902). Αργότερα οι λλαν-
δικής καταγωγής έποικοι (που λέγονταν πλέον πόερ που ση-
μαίνει «αγρότης»), θα βρουν ένα modus vivendi με τους Βρε-
τανούς. Η χώρα έγινε έτσι ανεξάρτητη το 1911, υπό την έντονη 
όμως επιρροή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Στις δεκαετίες 
του 1920 και του 1930 η ότια Αφρική εκσυγχρονιζόταν με 
γρήγορους ρυθμούς. αράλληλα, ο πληθυσμός των μαύρων αυ-
ξανόταν ραγδαία και εκατοντάδες χιλιάδες συνέρρεαν στις πό-
λεις σε αναζήτηση εργασίας σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και ερ-
γαστήρια. Σύντομα πολιτικοποιήθηκαν και συνδικαλίστηκαν. 
Το αίτημα για την εισαγωγή κατώτατου μισθού κινητοποίησε 
χιλιάδες. Το 1946 οι μαύροι εργάτες των ορυχείων πραγματο-
ποίησαν τη μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία της ότιας Αφρι-
κής. ι λευκοί ένιωσαν πολιορκημένοι.
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Σχήμα 1.3: 1994: Φυλετική Σύνθεση της ότιας Αφρικής

διαίτερα οι πόερς (που τώρα λέγονται Αφρικάνερ) θεώρη-
σαν ότι η κυρίαρχη θέση της λευκής μειοψηφίας (2,5 εκατομμύ-
ρια σ’ έναν πληθυσμό 11 εκατομμυρίων) βρισκόταν σε κίνδυνο. 
Το swart gevaar, η «μαύρη απειλή», έγινε η μόνιμη επωδός όλων 
των πολιτικών συζητήσεων. ι έγχρωμοι κάτοικοι δεν στερούνταν 
πλήρως πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς είχαν μια περιορισμένη 
εκπροσώπηση. Το κυβερνών Ενωμένο όμμα, υπό τον αγγλόφι-
λο στρατάρχη Σματς, υποστηριζόταν κυρίως από τους βρετανικής 
καταγωγής λευκούς και τους μιγάδες του Ακρωτηρίου.

Η πολιτική παράταξη των Αφρικάνερ, το Εθνικό όμμα, που 
βρισκόταν στην αντιπολίτευση επεξεργάστηκε ένα σχέδιο για 
να εξασφαλίσει τη λευκή κυριαρχία βασισμένο στον αυστηρό 
φυλετικό διαχωρισμό. Στις εκλογές του 1948 το Εθνικό όμ-
μα υπό την ηγεσία του προτεστάντη πάστορα τάνιελ Φ. ά-
λαν κέρδισε τις εκλογές με οριακή πλειοψηφία. Αμέσως το σχέ-
διο φυλετικού διαχωρισμού τέθηκε σε εφαρμογή. ι κάτοικοι 
της χώρας διαιρέθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: μαύροι, μιγάδες 
(coloureds), νδοί/Ασιάτες και λευκοί. Ακολούθησε η σταδια-
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κή κατασκευή του «απαρτχάιντ», του πιο σύνθετου συστήματος 
φυλετικού διαχωρισμού και διακρίσεων που γνώρισε ποτέ η αν-
θρωπότητα. Το απαρτχάιντ οικοδομήθηκε σταδιακά τα επόμενα 
χρόνια και επιβίωσε για σχεδόν μισό αιώνα. Στο διάστημα αυτό 
εκατοντάδες χιλιάδες ακτιβιστές φυλακίστηκαν γιατί αρνήθη-
καν να υπακούσουν στις σχετικές ρυθμίσεις, εκατοντάδες δολο-
φονήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος σε συ-
νεργασία με διάφορους παρακρατικούς, ενώ τρία εκατομμύρια 
άνθρωποι απομακρύνθηκαν με κυβερνητικές αποφάσεις και συ-
χνά διά της βίας από τις κατοικίες τους. Το καθεστώς επέβαλλε 
το διαχωρισμό μεταξύ μαύρων και λευκών σε κάθε επίπεδο. Το 
1950 οι κάτοικοι της χώρας απέκτησαν ταυτότητες που αναγρά-
φουν τη φυλετική τους κατηγορία. Σε κάθε φυλετική κατηγο-
ρία δόθηκε μια συγκεκριμένη περιοχή, μια απόφαση που οδή-
γησε σε πλήθος καταναγκαστικών μετακινήσεων. άθε πλευρά 
της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής –κατοικία, εργασία, εκπαίδευ-
ση, υγεία– ρυθμίστηκε νομοθετικά με σκοπό τον υποβιβασμό 
των μαύρων και των άλλων εγχρώμων σε πολίτες δευτέρας κα-
τηγορίας. Το 1949 οι μεικτοί γάμοι τέθηκαν εκτός νόμου και 
το 1950 με τη ομοθετική ράξη περί Ανηθικότητας η ερωτι-
κή σχέση μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές φυλετικές ομά-
δες θεωρήθηκε ποινικό αδίκημα. Βεβαίως ο στόχος όλων αυτών 
των μέτρων ήταν η διαιώνιση της κυριαρχίας των λευκών. Το 
παραδέχθηκε δημοσίως μερικά χρόνια μετά (το 1956), μιλώντας 
μάλιστα στο οινοβούλιο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας 
Hans Strijdom:

«Ή θα επικρατήσει ο λευκός άνθρωπος ή ο μαύρος θα κα-
ταλάβει την εξουσία (...) O μόνος τρόπος για να διατηρή-
σουμε την εξουσία είναι να μη δώσουμε δικαίωμα ψήφου 
στους μη Ευρωπαίους».
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Η διάκριση και η ταξινόμηση των φυλών με βάση την εμφά-
νιση δεν ήταν πάντοτε εύκολες. Σταδιακά επικράτησε ένα πρα-
κτικό τεστ: το κατσαρό μαλλί θεωρήθηκε χαρακτηριστικό των 
μαύρων. Έτσι, αν ένα μολύβι που βυθιζόταν στα μαλλιά κάποιου 
γλιστρούσε έξω, τότε θεωρούνταν μιγάς. Αν αντίθετα το μολύ-
βι «κολλούσε», ο υποψήφιος κατατασσόταν στους μαύρους! Το 
απαρτχάιντ αντιμετώπισε την αντίσταση των Αφρικανών και 
των φιλελεύθερων ακτιβιστών από την πρώτη στιγμή. Χιλιά-
δες αρνήθηκαν να υπακούσουν στους ρατσιστικούς νόμους και 
βρέθηκαν στις φυλακές του καθεστώτος. υσιαστικά το απαρ-
τχάιντ καταργήθηκε μόλις το 1994 όταν στις πρώτες δημοκρατι-
κές εκλογές στην ιστορία της χώρας εξελέγη πρόεδρος ο έλσον 

αντέλα (ένας άνθρωπος που πέρασε 27 χρόνια στη φυλακή). 
Για τους οτιοαφρικανούς, το 1994 είναι η χρονιά που η χώρα 
απέκτησε την ανεξαρτησία της.

ι χώρες των λευκών εποίκων

Η ύπαρξη μεγάλων κοινοτήτων λευκών εποίκων εμπόδισε 
την ανεξαρτησία και σε δύο άλλες αποικίες. Στην περίπτωση 
της ένυας οδήγησε σε μια εξέγερση που καταπνίγηκε από τους 
Βρετανούς. Στη δε περίπτωση της οδεσίας καθυστέρησε την 
ανεξαρτησία για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η εύφορη γη των υψι-
πέδων της βρετανικής –από το 1895– αποικίας της ένυας προ-
σέλκυσε δεκάδες χιλιάδες Βρετανούς εποίκους που απέκτησαν 
μεγάλες περιουσίες καλλιεργώντας καφέ και τσάι. Για να προ-
στατεύσουν τα συμφέροντά τους, οι έποικοι όχι μόνο κατέλα-
βαν εδάφη που χρησιμοποιούνταν για αιώνες από διάφορες φυ-
λές (όπως οι αασάι) αλλά πίεσαν και πέτυχαν την απαγόρευση 
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της καλλιέργειας καφέ από τους ιθαγενείς. ατά τη διάρκεια του 
Δευτέρου αγκοσμίου ολέμου, η ένυα έγινε σημαντική βάση 
για τις επιχειρήσεις του βρετανικού στρατού εναντίον της τα-
λίας. άνω από 100.000 ενυάτες αξιωματικοί και στρατιώτες 
συμμετείχαν στις επιχειρήσεις. Η επιστροφή τους στην ένυα 
μετά τον πόλεμο αποτέλεσε τον πυρήνα μιας νέας τάξης εξευρω-
παϊσμένων ενυατών με συγκεκριμένα συμφέροντα.

 αριθμός των Βρετανών εποίκων αυξήθηκε θεαματικά μετά 
τον πόλεμο. Το διάστημα 1945-48 εγκαταστάθηκαν στην ένυα 
8.000 λευκοί, ανεβάζοντας τον αριθμό των εποίκων σε 40.000.  
πληθυσμός των ικούγιου, της μεγαλύτερης εθνότητας της έ-
νυας ανερχόταν σε περίπου 1.000.000 και αυξανόταν με μεγά-
λους ρυθμούς. Ζώντας στα « ευκά Υψίπεδα» της ένυας, δηλα-
δή κοντά στο αϊρόμπι, οι ικούγιου βίωσαν τις επιπτώσεις της 
αποικιοκρατίας πολύ περισσότερο από άλλες εθνοτικές ομάδες 
(όπως π.χ. οι ούο). Το γεγονός ότι πάνω από 100 τετραγωνικά 
μίλια «γης των ικούγιου» είχαν παραχωρηθεί στους Ευρωπαί-
ους εποίκους αποτελούσε μόνιμο αντικείμενο παραπόνων προς 
τις αποικιακές αρχές (Cooper 2002: 71-4).

Αναζητώντας γη, πολλοί ικούγιου μετανάστευσαν σε μια 
αραιοκατοικημένη περιοχή των υψιπέδων, την επαρχία της οι-
λάδας του ήγματος (Rift Valley District). Η γη είχε παραχωρη-
θεί σε εποίκους, οι οποίοι όμως υποδέχθηκαν στην αρχή θερμά 
τους ικούγιου καθώς είχαν ανάγκη από εργατικά χέρια. Τυπικά 
οι ικούγιου καταγράφηκαν ως «καταπατητές» (squatters), αλ-
λά με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκαν σε ανεξάρτητους 
παραγωγούς: με αντάλλαγμα ένα κομμάτι γης για καλλιέργεια ή 
για να βόσκουν τα ζώα τους, πλήρωναν στους λευκούς ενοίκιο 
σε εργασία ή είδος (Cooper 2002: 72).

Η μεταπολεμική περίοδος έφερε μεγάλες αλλαγές. Η κυβέρνη-
ση των Εργατικών στο ονδίνο έθεσε ως προτεραιότητα την ανά-
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πτυξη των αποικιών. ίστευε ότι μπορούσε να εκσυγχρονίσει την 
αγροτική οικονομία της ένυας με σκοπό τις εξαγωγές. Τα αγρο-
κτήματα των εποίκων θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε εντατικές 
καλλιέργειες με τη χρήση λιπασμάτων και μηχανημάτων κι αυτό, 
με τη σειρά του, όχι μόνο θα έφερνε έσοδα στις αποικιακές αρχές 
αλλά θα αποτελούσε και «υπόδειγμα προς μίμηση» για τους Αφρι-
κανούς παραγωγούς. Έτσι οι «καταπατητές» εκδιώχθηκαν από τα 
υψίπεδα και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη γη των ικού-
γιου που θεωρούσαν ότι τους ανήκει λόγω «προγονικών δικαιωμά-
των». Η ελίτ των ικούγιου, που καλλιεργούσε τα κτήματα προς 
ίδιον όφελος, δεν τους καλωσόρισε. Στο μεταξύ, η αγορά εργασίας 
στο αϊρόμπι –μάλλον φιλική για τους μορφωμένους ικούγιου– 
δεν αποτελούσε επιλογή. ι «καταπατητές» –πλέον πάνω από το 
25% του πληθυσμού των ικούγιου– αντιμετώπισαν αποκλεισμό 
και περιθωριοποίηση τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις. Αυ-
τό προκάλεσε τη ριζοσπαστικοποίηση πολλών νεαρών ικούγιου 
και κλόνισε τις παραδοσιακές ιεραρχίες. ι αρχηγοί των φυλών 
είδαν να αμφισβητείται η εξουσία τους. ι πλουσιότεροι και πιο 
μορφωμένοι ικούγιου που είχαν φοιτήσει σε ιεραποστολικά σχο-
λεία αντέδρασαν στις κατηγορίες των «καταπατητών» ότι ήταν 
«μαριονέτες» των αποικιοκρατών (Cooper 2002: 72-3).

Το συνταγματικό κόμμα Kenya African Union υπό την ηγεσία 
του Jomo Kenyatta δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στα νέα κοινω-
νικά αιτήματα. Ύστερα από μια αποτυχημένη απεργία στο αϊρό-
μπι, οι επιθέσεις εναντίον αγροκτημάτων εποίκων και κυβερνητι-
κών κτιρίων, αλλά και οι δολοφονίες «πιστών» στους Βρετανούς 
Αφρικανών από αντάρτες που είχαν τα κρησφύγετά τους στα δά-
ση της κεντρικής ένυας έγιναν ολοένα και συχνότερες. ολύ 
σύντομα οι αποικιακές αρχές κήρυξαν την αποικία σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης και χαρακτήρισαν την οργάνωση των ανταρ-
τών (που ονόμασαν άου άου) ως «τρομοκρατική».

XOYLIARAS.indb   70 1/4/16   9:24 πμ



Υ Α Χ Α, Ε Α ΤΗΣΗ, Ε Η  71

ι Βρετανοί από την αρχή θεώρησαν τον Jomo Kenyatta ως 
τον αρχηγό των άου άου. Τον κατέκριναν για τις «διασυν-
δέσεις» του με αριστερούς κύκλους του ονδίνου, τον κατήγ-
γειλαν για τις «ύποπτες» επισκέψεις του στη Σοβιετική Ένωση, 
τον παρουσίασαν ως τον άνθρωπο που «κινεί τα νήματα» των 
δολοφόνων και χρησιμοποιεί τη «μαύρη μαγεία» για να καταλά-
βει την εξουσία. Τελικά τον παρέπεμψαν σε δίκη και τον κατα-
δίκασαν σε φυλάκιση με τη μαρτυρία ενός και μόνον ανθρώπου, 
ο οποίος πολλά χρόνια μετά παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα.

ι φτωχοί «καταπατητές», τα θύματα της ανάπτυξης της έ-
νυας, αντιμετώπισαν ένα ιδεολογικό οικοδόμημα που τους παρου-
σίαζε ως «πρωτόγονους» που «αντιμάχονταν» την πρόοδο. Ήταν 
επόμενο να τους προσελκύσει η μυστικιστική αφήγηση της αναλ-
λοίωτης «ταυτότητας» των ικούγιου που είχε ενσωματωθεί στον 
όρκο, τις τελετές και τα τραγούδια των ανταρτών του δάσους.

Τελικά, η εξέγερση των άου άου καταπνίγηκε αλλά με 
ένα πολύ μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές.  αριθμός των θυ-
μάτων της οκταετούς αντιπαράθεσης (1952-60) αποτελεί ακόμη 
και σήμερα αντικείμενο διαφωνιών. Για τα επίσημα βρετανικά 
αρχεία ο αριθμός των νεκρών ανταρτών είναι 11.000 (συμπερι-
λαμβανομένων των 1.090 ενυατών που απαγχονίστηκαν από τη 
βρετανική διοίκηση). Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 

ένυας υποστηρίζει ότι 90.000 ενυάτες εκτελέστηκαν ή βασα-
νίστηκαν από τις αποικιακές αρχές ενώ 160.000 κρατήθηκαν σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης υπό κτηνώδεις συνθήκες.  καθηγη-
τής David Anderson του ανεπιστημίου της ξφόρδης έχει υπο-
λογίσει τον αριθμό των νεκρών σε 25.000 (BBC 2011). άντως, 
όποιο κι αν είναι το πραγματικό νούμερο, είναι σαφές ότι επρό-
κειτο για κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια απλή «εξέγερση». αι 
είναι επίσης βέβαιο ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων 
ήταν Αφρικανοί. όνο 32 λευκοί έχασαν τη ζωή τους από τους 
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αντάρτες, λιγότεροι από όσους σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικά 
δυστυχήματα στο αϊρόμπι την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η αντίστα-
ση των Αφρικανών υποχρέωσε το ονδίνο να παραχωρήσει στη 
χώρα την ανεξαρτησία της. Η ένυα έγινε ανεξάρτητο κράτος το 
1963. Θα περνούσαν όμως πολλές δεκαετίες για να αναγνωριστεί 
η σημασία, το εύρος και οι συνέπειες της εξέγερσης των άου 

άου, αλλά και –πάνω απ’ όλα– για να γίνει αντιληπτό το εύρος 
της σκληρής αντίδρασης των Βρετανών.

Δεν συνέβη το ίδιο στη ότια οδεσία (η Βόρεια οδεσία έγινε 
ανεξάρτητη το 1964 ως «Ζάμπια»). Όπως και στα υψίπεδα της έ-
νυας, έτσι και στη βρετανική αποικία της ότιας οδεσίας εγκα-
ταστάθηκαν μεγάλοι αριθμοί λευκών εποίκων. Το 1960 διαφωνίες 
μεταξύ του ονδίνου και της αποικιακής κυβέρνησης οδήγησαν 
στη μονομερή «ανεξαρτησία» της χώρας από τον πρωθυπουργό 
Ίαν Σμιθ. αρά το γεγονός ότι η «ανεξαρτησία» θεωρήθηκε από 
τη βρετανική κυβέρνηση «παράνομη» και «προδοτική», η Βρετα-
νία δεν έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις για να καταστείλουν την 
εξέγερση και περιορίστηκε στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων 
(ήταν οι πρώτες οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών).

Το καθεστώς Ίαν Σμιθ ακολούθησε μια πολιτική φυλετικού δι-
αχωρισμού –ανάλογη με το απαρτχάιντ της οτίου Αφρικής– που 
βασίστηκε στην αρπαγή γης. Το 1970 250.000 λευκοί κατείχαν 
σχεδόν το 50% της καλλιεργήσιμης γης της χώρας. Το 1966 ξε-
κίνησε ένας απελευθερωτικός αγώνας που σύντομα κέρδισε την 
υποστήριξη των ακτημόνων αγροτών. ε τη βοήθεια Αφρικανι-
κών χωρών αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης, οι αντάρτες κατά-
φεραν να υποχρεώσουν την κυβέρνηση (που είχε τη βοήθεια των 

οτιοαφρικανών) σε συμβιβασμό και με τη Συμφωνία του άν-
καστερ, το 1979, η οδεσία έγινε ανεξάρτητη χώρα με το όνομα 
«Ζιμπάμπουε» και πρωθυπουργό τον αρχηγό του αντάρτικου κι-
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νήματος ZANU όμπερτ ουγκάμπε. Ωστόσο η μετάβαση στην 
ανεξαρτησία δεν ήταν αναίμακτη και συμπεριελάμβανε και αι-
ματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στους αντάρτες του ZANU (που 
αποτελούνταν κυρίως από την κυρίαρχη εθνότητα των Σόνα) και 
του ΖΑPU (που αποτελούνταν από την εθνότητα των τεμπέλε).

έρα από τα σύνορα

ι εθνοτικές συγκρούσεις που εκδηλώθηκαν μετά την ανε-
ξαρτησία δεν συνδέονται μόνο με τα αυθαίρετα σύνορα που εί-
χαν αφήσει πίσω τους οι αποικιοκράτες και τα οποία οι αφρι-
κανικές ελίτ είχαν αποφασίσει να διατηρήσουν ως «κόρην 
οφθαλμού». Αντανακλούσαν και τον τρόπο με τον οποίο οι αποι-
κιοκράτες είχαν κατανοήσει και διαμορφώσει τις αφρικανικές 
κοινωνίες. ι αποικιοκράτες ήλεγξαν τα μεταναστευτικά ρεύμα-
τα και εξέδωσαν πιστοποιητικά γέννησης, αστυνομικές ταυτότη-
τες και ταξιδιωτικά έγγραφα. ροκειμένου να κάνουν τη διαχεί-
ριση των αποικιών ευχερέστερη, ταξινόμησαν τους Αφρικανούς 
σε «φυλές» (tribes), στις οποίες μάλιστα προσέδωσαν συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά («συνεργάσιμες», «πολεμικές», «εργατι-
κές» κλπ.) (Ζοlberg 1973). H ανθρωπολογία, νέα τότε επιστήμη, 
έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη αυτής της ταξινομικής 
επιχείρησης. Το χρώμα του δέρματος, το μέγεθος του κρανίου, 
το πλάτος της μύτης, το πάχος των χειλιών, το μήκος της περιφέ-
ρειας έγιναν εργαλεία σε μια διαδικασία κατανομής ανθρώπων 
σε διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες. άλιστα, εκεί που δεν 
υπήρχαν «φυλές», οι αποικιοκράτες έσπευσαν να τις δημιουρ-
γήσουν, προσδιορίζοντας τα γεωγραφικά τους όρια και το πλη-
θυσμιακό μέγεθός τους. Έτσι οι χαλαρές κοινωνικές ταυτότητες 
της προαποικιακής περιόδου, έδωσαν τη θέση τους σε αυστη-
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ρούς διαχωρισμούς. ι «φυλές» απέκτησαν αρχηγούς με συγκε-
κριμένο «κοινό», οι «επαφές» μεταξύ διαφορετικών «φυλών» 
αποθαρρύνθηκαν ή πήραν συγκεκριμένες μορφές, οι «κοινότη-
τες» απέκτησαν συγκεκριμένα «εδάφη» και σαφώς καθορισμέ-
νους κοινωνικούς ρόλους.

Ωστόσο, η «φυλετική κατηγοριοποίηση» δεν ήταν μια μονό-
πλευρη διαδικασία «από τα πάνω προς τα κάτω». Ανάλογης ση-
μασίας ήταν το γεγονός ότι πολλοί Αφρικανοί έσπευσαν να προ-
σαρμοστούν στις νέες συνθήκες, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις 
των Ευρωπαίων προς όφελός τους. Για παράδειγμα, πολλές αφρι-
κανικές κοινότητες που δεν είχαν αρχηγούς έσπευσαν να τους 
αποκτήσουν (Bayart 1993: 52). Η αποικιοκρατία, λοιπόν, έκανε 
πιο «συμπαγείς» και πιο «αδιαπέραστες» τις κοινωνικές ομαδο-
ποιήσεις στην Αφρική, ουσιαστικά υποσκάπτοντας τις προσπά-
θειες των νέων ανεξάρτητων κρατών να δημιουργήσουν «εθνικές 
συνειδήσεις» και θέτοντας τις προϋποθέσεις για τις βίαιες συ-
γκρούσεις που επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Αναφορές

Αcemoglu, D. and J.A. Robinson (2014) Γιατί Αποτυγχάνουν τα 
Έθνη, Αθήνα: Εκδ. Α. Α. ιβάνη.

Αmin, S. (1973) Neo-colonialism in West Africa, London: Penguin. 
Bayart, J.-F. (1993) The State in Africa, London: Longman.

BBC (2011) ‘Mau Mau Uprising: Bloody history of Kenya con-
flict’, 7 Απριλίου (HYPERLINK http://www.bbc.com/news/
uk-12997138) http://www.bbc.com/news/uk-12997138).

Cohen, R. (2003) Παγκόσμια Διασπορά, Αθήνα: απαζήσης.
Cooper, F. (2002) Africa Since 1940. The Past of the Present, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

XOYLIARAS.indb   74 1/4/16   9:24 πμ



Υ Α Χ Α, Ε Α ΤΗΣΗ, Ε Η  75

Davidson, B. (1981) στορία της Αφρικής, Αθήνα: Άλμπατρος.
Deng, F.S. (1995) War of Visions, Washington DC: Brookings 

Insti tution.
Diamond, J. (1999) Guns, Germs and Steel: The Fates of Human 

Societies, New York: W. W. Norton.
Εllis, S. (2011) Season of Rains: Africa in the World, London: 

Hurst & Co.
Foltz, W. (1995) ‘Reconstructing the State in Tchad’, in I. William 

Zartman, ed., Collapsed States: The Disintegration and Res-
toration of Legitimate Authority, Boulder, Co: Lynne Rienner, 
σσ. 15-32.

Guardian, The (2011) ‘Brazil census shows African-Brazilians in 
the majority for the first time’, 17 οεμβρίου.

Hochschild, A. (1999) King Leopold’s Ghost: A History of Greek, 
Terror and Heroism in Colonial Africa, New York: Houghton 
Mifflin.

Iliffe, J. (2007) Africans. The History of a Continent, Cambridge: 
Cambridge University Press.

Lanne, B. (1997) ‘Chad: Regime Change, Increased Insecurity, 
and Blockage of Further Reforms’, in John F Clark and Da-
vid E. Gardinier, eds, Political Reform in Francophone Africa, 
Boulder, CO: Westview Press, σσ. 267-86.

Magliveras, K. and G. Naldi (2009) The African Union, Alphen 
aan den Rijn: Kluwer Law International.

Makinda, S. S. (1993) ‘Islamisation and politics in Sudan’, Aus-
tralian Journal of Political Science, Vol. 28 (1), σσ. 118-34.

Τordoff, W. (2002) Government and Politics in Africa, London: 
Palgrave Macmillan, 4th edition.

Υοung, C. (1995) ‘The Heritage of Colonialism’, in John W. Har-
beson and Donald Rothchild, eds, Africa in World Politics, 
Boulder, CO: Westview Press, σσ. 23-40.

XOYLIARAS.indb   75 1/4/16   9:24 πμ



76 ΑΣΤΕ ΗΣ Χ Υ Α ΑΣ ˗ ΣΩΤΗ ΗΣ ΕΤ Υ Σ

Zartman W. (1976) ‘Europe and Africa: Decolonization or De-
pendency?’, Foreign Affairs, Vol. 54, σσ. 325-343.

 Zolberg, A. (1973) ‘Tribalism through Corrective Lenses’, Foreign 
Affairs, Vol. 51 (4), σσ. 52-64.

Zunes, S. (1996) ‘Westem Sahara: Peace Derailed’, Current Histo-
ry, Vο1.95 (601), σσ. 228-33.

XOYLIARAS.indb   76 1/4/16   9:24 πμ



Υ Α Χ Α, Ε Α ΤΗΣΗ, Ε Η  77

Eρωτήσεις κατανόησης εφαλαίου 1

1. Γιατί οι Ευρωπαίοι κατέλαβαν την Αφρική και όχι οι Αφρικα-
νοί την Ευρώπη; Αναφερθείτε στις απόψεις του Jared Diamond.

2. οιες ήταν οι συνέπειες του δουλεμπορίου για την Αφρική;
3. οιοι είναι οι παράγοντες που ώθησαν τους Ευρωπαίους να 

αποκτήσουν αποικίες στην Αφρική;
4. οιες ήταν οι διαφορές άμεσης και έμμεσης διακυβέρνησης 

στην περίοδο της αποικιοκρατίας;
5. Γιατί οι θεωρητικοί της «σχολής της εξάρτησης» υποστηρί-

ζουν ότι η ανεξαρτησία ήταν μόνον τυπική;
6. ώς η χάραξη αυθαίρετων συνόρων από τους αποικιοκράτες 

επηρέασε τις μετέπειτα εξελίξεις στην Αφρική;
7. Γιατί τα αυθαίρετα σύνορα των κρατών της Αφρικής παρέ-

μειναν σταθερά μετά την ανεξαρτησία;
8. οιες αφρικανικές χώρες αμφισβήτησαν τα σύνορα που εί-

χαν κληρονομήσει από τους αποικιοκράτες;
9. ώς δημιουργήθηκε ο φυλετικός διαχωρισμός (απαρτχάιντ) 

στη ότια Αφρική;
10. Σε ποιες χώρες όπου είχαν εγκατασταθεί λευκοί έποικοι, η 

ανεξαρτησία ήλθε με δυσκολία; ώς αντέδρασαν οι λευκοί;
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ΕΔ  ΑΧΗΣ ΤΩ  Υ Ε ΔΥ Α ΕΩ :  
Η ΑΦ Η ΣΤΗ  Ε Δ   
Τ Υ ΨΥΧ Υ Ε Υ

Σύνοψη

Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου η Αφρική υπήρξε ένα από τα 
πεδία ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων κυρίως μέσω «πο-
λέμων δια αντιπροσώπων» (proxy wars). Στο κεφάλαιο αυτό πε-
ριγράφεται το πώς η Δύση στήριξε αυταρχικά καθεστώτα με μόνο 
κριτήριο τις αντικομμουνιστικές τους περγαμηνές. Στο έρας της 
Αφρικής και στις πρώην πορτογαλικές αποικίες της Αγκόλας και 
της οζαμβίκης έχασαν τη ζωή τους σε ψυχροπολεμικές συγκρού-
σεις εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Το κεφάλαιο αναλύει επίσης 
το πώς οι εναλλαγές ύφεσης και έντασης στις σχέσεις των υπερδυ-
νάμεων επηρέασαν τις εσωτερικές εξελίξεις στην Αφρική. Η Γαλ-
λία ήταν δύναμη που διατήρησε σημαντικό ρόλο στις πρώην αποι-
κίες της καθόλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Στο κέντρο της Άκκρας, της πρωτεύουσας της Γκάνας, βρί-
σκεται ένα πάρκο 20 στρεμμάτων που είναι αφιερωμένο στη 
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μνήμη του πρώτου προέδρου της χώρας, του Osagyefo ( υτρω-
τή) Δόκτορος oυάμε κρούμα (Kwame Nkrumah). ριν από 
το 1957 το πάρκο ήταν γήπεδο πόλο στο οποίο αποκλειστική 
πρόσβαση είχαν οι Βρετανοί. Εδώ, στις 6 αρτίου του 1957, 
μπροστά στη δούκισσα του εντ που εκπροσώπησε τη βασίλισ-
σα Ελισάβετ, τον ίτσαρντ ίξον, τότε αντιπρόεδρο των Η Α 
και τον άρτιν ούθερ ινγκ, ο κρούμα ανακήρυξε την ανε-
ξαρτησία: «Επιτέλους, ο αγώνας τελείωσε! αι η Γκάνα, η αγα-
πημένη μας χώρα, είναι ελεύθερη για πάντα!».

Στο κέντρο του πάρκου βρίσκεται το αυσωλείο όπου είναι 
θαμμένος ο ίδιος ο κρούμα και η γυναίκα του. Δίπλα υπάρχει 
ένα μουσείο στο οποίο εκτίθενται προσωπικά του αντικείμενα. Η 
Γκάνα δεν τον ξέχασε ποτέ. Σε μια ψηφοφορία του ραδιοφώνου 
του BBC το 1999, οι Γκανέζοι ψήφισαν τον κρούμα –και όχι 
τον έλσον αντέλα– ως το «σημαντικότερο Αφρικανό της χι-
λιετίας». Όχι τυχαία. Η Γκάνα είναι η πρώτη χώρα της Υποσαχά-
ριας Αφρικής (πλην δηλαδή της αραβικής Βόρειας Αφρικής) που 
κέρδισε την ανεξαρτησία της.

Ασφαλώς ο κρούμα δεν ήταν τυχαίος. Ήταν κάτι πολύ πε-
ρισσότερο από ένας απλός πολιτικός ηγέτης. Ήταν ένας προ-
φήτης της ανεξαρτησίας, ένας ένθερμος επικριτής του ιμπερια-
λισμού, ένας oραματιστής του αναφρικανισμού. Η περίφημη 
φράση του «Seek ye first the political kingdom» («Aναζητήστε 
πρώτα το πολιτικό βασίλειο») ήταν κάτι πολύ περισσότερο από 
ένα κάλεσμα στους κατοίκους της αποικίας της Χρυσής Ακτής 
να αποτινάξουν τη βρετανική κυριαρχία. Ήταν ένα μήνυμα προς 
όλους τους Αφρικανούς ότι η ανεξαρτησία ήταν η βασική προ-
ϋπόθεση για την ευημερία. Τα υπόλοιπα θα ήταν εύκολο να επι-
τευχθούν. Η Γκάνα έδειχνε τον δρόμο.

Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αξίζει 
τον κόπο να δούμε λίγο πιο λεπτομερώς τη μετέπειτα πορεία της 
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Γκάνας γιατί οι εξελίξεις σ’ αυτήν μοιάζουν με πολλών άλλων 
ανεξάρτητων κρατών της Αφρικής.

 κρούμα παρέλαβε μια από τις πιο ευημερούσες οικονο-
μίας της βρετανικής Αφρικής, η οποία όμως βασιζόταν αποκλει-
στικά στις εξαγωγές κακάο. Επέλεξε τη διατήρηση των βασι-
κών οικονομικών θεσμών: η Επιτροπή ακάο (Cocoa Marketing 
Board) που είχαν ιδρύσει οι Βρετανοί συνέχισε –όπως και πριν– 
να καθορίζει την τιμή πώλησης του κακάο και να φορολογεί κα-
τά βούληση: το 1965 οι παραγωγοί κακάο πλήρωναν 50% υψη-
λότερο φόρο από το 1956.

 κρούμα είχε παγκόσμιες φιλοδοξίες. Δαπάνησε 50 εκα-
τομμύρια δολάρια για μια σύνοδο αφρικανών ηγετών στην Άκ-
κρα και άνοιξε περισσότερες από 60 πρεσβείες στο εξωτερικό. 
Αφιέρωσε πολύ χρόνο και ενέργεια για να προωθήσει την ενο-
ποίηση της Αφρικής. Ακούραστα προπαγάνδισε την «επείγουσα 
ίδρυση» των «Ηνωμένων ολιτειών της Αφρικής» – των οποίων 
μάλιστα φιλοδοξούσε να ηγηθεί. ανένας αφρικανός ηγέτης δεν 
συμμερίστηκε τον ενθουσιασμό του. Γεμάτος πικρία κατηγόρη-
σε τις γαλλόφωνες χώρες της Αφρικής ως «μαριονέτες» της Γαλ-
λίας, ενώ ενεπλάκη σε διαμάχες με τις αγγλόφωνες χώρες της 
Δυτικής Αφρικής στηρίζοντας αντιπολιτευόμενες ομάδες.

ετά από ένα μακρύ ταξίδι που έκανε το 1961 στη Σοβιετι-
κή Ένωση, την ίνα και άλλες κομμουνιστικές χώρες, πείστηκε 
ότι η Γκάνα μπορούσε να εκβιομηχανιστεί μέσω της δημιουργί-
ας μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων και, έτσι, να απαλλαγεί από 
τη «νεοαποικιακή κατάρα» της μονοκαλλιέργειας κακάο. Ίδρυ-
σε μια σειρά από κρατικές επιχειρήσεις σε ένα πλήθος τομέων 
που ποίκιλλαν από την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων έως 
τις αερομεταφορές. Στις διοικήσεις τους τοποθετήθηκαν έμπιστα 
κομματικά στελέχη. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Η κακοδια-
χείριση και η διαφθορά έγιναν ο κανόνας. ολύ σύντομα, οι πε-
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ρισσότερες κρατικές εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγάλα 
ελλείμματα.

Στο απόγειο των φαραωνικών του φιλοδοξιών, ο κρούμα 
αποφάσισε να κατασκευάσει ένα κολοσσιαίο υδροηλεκτρικό 
φράγμα στον ποταμό Βόλτα. Η παραγωγή ενέργειας ήταν απα-
ραίτητη για την υλοποίηση του πιο φιλόδοξου σχεδίου του: να 
κάνει την Γκάνα ισχυρή δύναμη στην παραγωγή αλουμινίου. 
Στην πραγματικότητα αυτό που κατάφερε ήταν να αυξήσει την 
επιρροή των πολυεθνικών εταιρειών αλουμινίου (που είχαν την 
αναγκαία τεχνογνωσία) καθώς και των διεθνών χρηματοδοτικών 
οργανισμών (που διέθεταν τους απαραίτητους πόρους).

Το 1965 η διεθνής υπερπροσφορά κακάο είχε ως αποτέλεσμα 
την πτώση της τιμής του στην παγκόσμια αγορά.  κρούμα κα-
τηγόρησε τους «ιμπεριαλιστές» ότι «εξανάγκασαν» τις τιμές σε 
πτώση. ι αγρότες της Γκάνας είδαν το εισόδημά τους να μειώνε-
ται και εγκατέλειψαν τα κακαόδενδρα, στρεφόμενοι σε καλλιέρ-
γειες δημητριακών και οσπρίων για να επιβιώσουν. Η παραγωγή 
κακάο έπεσε στο μισό. Τα δημόσια έσοδα κατέρρευσαν. Τα εργο-
στάσια έκλεισαν λόγω απουσίας πρώτων υλών. Τεράστιες ελλεί-
ψεις εμφανίστηκαν σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. εγάλες ου-
ρές σχηματίστηκαν μπροστά στα καταστήματα από ανθρώπους 
που αγωνίζονταν να βρουν γάλα, ρύζι, ζάχαρη και φάρμακα.

Σ’ όλο αυτό το διάστημα, ο κρούμα γινόταν ολοένα και πιο 
αυταρχικός. Το 1964 αποφάσισε να κάνει την Γκάνα μονοκομ-
ματικό κράτος. εριστοιχισμένος από συκοφάντες και κόλακες, 
αποκόπηκε σταδιακά από την πραγματικότητα των λανθασμέ-
νων επιλογών του. Σταμάτησε να ανέχεται και την παραμικρή 
κριτική, δηλώνοντας ότι κάθε αποτυχία ήταν αποτέλεσμα «συ-
νωμοσιών των ιμπεριαλιστών».

άντως ήδη από το 1958 κυβερνούσε με διατάγματα. ίγο 
μετά την ανεξαρτησία, είχε πει στους εργάτες ότι «ο προηγούμε-
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νος ρόλος τους να κάνουν απεργίες κατά των καπιταλιστών ήταν 
ξεπερασμένος» και ότι η πραγματική τους υποχρέωση ήταν «να 
ενσταλλάξουν στους ντόπιους την αγάπη για την εργασία και την 
παραγωγικότητα». Όχι απρόσμενα, το δικαίωμα στην απεργία 
περιορίστηκε δραστικά και πολλοί συνδικαλιστές, δημοσιογρά-
φοι και πολιτικοί του αντίπαλοι (καθώς και αρκετοί δικοί του σύ-
ντροφοι και συνεργάτες) κατέληξαν στη φυλακή ή αναγκάστη-
καν να καταφύγουν στο εξωτερικό.

αρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, 
ενθάρρυνε την προσωπολατρεία. Απέκτησε βαρύγδουπους τίτ-
λους: «Άνθρωπος του επρωμένου», «Αστέρι της Αφρικής», 
« υτρωτής», «Αφοσιωμένος». Η κεφαλή του τυπώθηκε σε χαρ-
τονομίσματα και γραμματόσημα, το άγαλμά του στήθηκε έξω 
από το κοινοβούλιο, η μέρα των γενεθλίων του έγινε επίσημη 
αργία και προσωπογραφίες του αναρτήθηκαν σε κυβερνητικά 
γραφεία, δικαστικές αίθουσες και ιδιωτικά καταστήματα.

Τον Φεβρουάριο του 1966, ενώ βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι 
στην ίνα, ο κρούμα ανατράπηκε από ένα στρατιωτικό πραξι-
κόπημα. Ήταν ίσως ο μόνος τρόπος για να απομακρυνθεί από την 
εξουσία καθώς είχε ανακηρύξει τον εαυτό του ισόβιο πρόεδρο.  
κόσμος βγήκε στους δρόμους πανηγυρίζοντας, πιστεύοντας αφε-
λώς ότι η κατάσταση θα άλλαζε προς το καλύτερο. Η Γκάνα είχε 
όμως χρεοκοπήσει: το 1957 το χρέος της χώρας ήταν σχεδόν μη-
δενικό. Το 1966 ξεπερνούσε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια (πο-
σό τεράστιο για το μέγεθος της οικονομίας της χώρας).

Στη συνέχεια, διάφορες βραχύβιες, κυρίως στρατιωτικές κυ-
βερνήσεις, συνέβαλαν με τις πολιτικές και την αδράνειά τους 
στην οικονομική δυσπραγία.  παναφρικανικός σοσιαλισμός 
του κρούμα είχε κάνει την Γκάνα πρώτα παράδειγμα προς μί-
μηση και στη συνέχεια παράδειγμα προς αποφυγή. Η φήμη αυτή 
θα την καταδίωκε για σχεδόν δύο δεκαετίες.  παναφρικανικός 
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σοσιαλισμός κατέληξε στο Διεθνές ομισματικό Ταμείο. Επρό-
κειτο για μια ιστορία αυταρχισμού και οικονομικής αποτυχίας 
που επρόκειτο να επαναληφθεί σε πολλές χώρες της Αφρικής.

Στη μια χώρα μετά την άλλη, οι ηγέτες κατήργησαν τους 
πλουραλιστικούς θεσμούς που είχαν δημιουργήσει βιαστικά, πριν 
την αποχώρησή τους, οι αποικιοκράτες. εριθωριοποίησαν νο-
μοθετικά σώματα, παραβίασαν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 
και περιόρισαν την ελευθερία του λόγου. Βαθμιαία, οι προσωπο-
παγείς μορφές διακυβέρνησης έγιναν ο κανόνας και το κυρίαρ-
χο χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής της Αφρικής (Jackson and 
Rosberg 1982). ι αφρικανοί ηγέτες (οι « εγάλοι Άνδρες – «Big 
Men») κατέληξαν να είναι πάνω από το όμο, περιστοιχισμένοι 
από έναν στενό κύκλο συνεργατών. ρόεδροι όπως o Bourguiba 
της Τυνησίας, ο ομπούτου του Ζαΐρ, ο Eyadéma του Τόγκο και 
ο Tubman της ιβερίας μιμήθηκαν σε συγκεντρωτισμό και αυ-
ταρχισμό τον κρούμα αλλά –σε αντίθεση μ’ αυτόν– κατάφε-
ραν να παραμείνουν στην εξουσία για αρκετές δεκαετίες. Η προ-
σωποπαγής εξουσία ευνόησε την αυθαιρεσία και τη διαφθορά.  
κοινωνιολόγος Stanislav Andreski επινόησε τον όρο «κλεπτοκρα-
τία» (kleptocracy) για να περιγράψει το σύστημα διακυβέρνησης 
που κυριάρχησε στην Αφρική μετά την ανεξαρτησία.  ομπού-
του συγκέντρωσε μια περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων 
με καταθέσεις στην Ελβετία και ακίνητα στην υανή Ακτή.  
Ζαν- πεντέλ ποκάσα δαπάνησε 20 εκατομμύρια δολάρια για 
να στεφθεί «αυτοκράτορας» της εντροαφρικανικής Δημοκρατί-
ας – μιμούμενος την τελετή στέψης του απολέοντα. Η προσω-
ποπαγής εξουσία προήγαγε επίσης την αναποτελεσματικότητα. Η 
κατανομή των δημόσιων πόρων άρχισε να αντανακλά ολοένα και 
λιγότερο τις επιταγές της οικονομικής ανάπτυξης.

Δεν ήταν όμως μόνον ο αυταρχισμός που επέτρεψε στους 
« εγάλους Άνδρες» να παραμείνουν στην εξουσία. Σύντομα οι 

XOYLIARAS.indb   84 1/4/16   9:24 πμ



ΕΔ  ΑΧΗΣ ΤΩ  Υ Ε ΔΥ Α ΕΩ  85

ελίτ της ηπείρου έμαθαν αφενός να αποσπούν πόρους από την 
οικονομία και αφετέρου να επιβραβεύουν με πόρους και ρό-
λους αυτούς που αποτελούσαν το κράτος (δημοσίους υπαλλή-
λους, δυνάμεις ασφαλείας, κομματικά στελέχη) αλλά και αυτούς 
που ήταν σε θέση να τους απειλήσουν (συνδικάτα, αντιπολιτευ-
όμενες ομάδες και –κυρίως– το στρατό). Τα πελατειακά δίκτυα 
ενίσχυσαν την παρουσία του κράτους σε κάθε τομέα της κοι-
νωνικής και οικονομικής ζωής και επέτρεψαν τη γρήγορη και 
αποτελεσματική –τουλάχιστον στην αρχή– νομιμοποίηση.

Η περίπτωση του Τόγκο στη δυτική Αφρική είναι χαρακτη-
ριστική. Γερμανικό προτεκτοράτο από το 1884, το Τόγκο κατα-
λήφθηκε το 1914 από τους Βρετανούς και τους Γάλλους, που 
ανέλαβαν και την τυπική διοίκησή του κατόπιν εντολής της οι-
νωνίας των Εθνών. ετά το Δεύτερο αγκόσμιο όλεμο, το 

αρίσι και το ονδίνο συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο της χώ-
ρας, αυτήν τη φορά όμως στα πλαίσια του Συμβουλίου ηδε-
μονίας των Ηνωμένων Εθνών. Στη δεκαετία του ’50 οι κάτοικοι 
του βρετανικού Τόγκο ψήφισαν υπέρ της ενσωμάτωσης στη γει-
τονική Γκάνα, ενώ το γαλλικό Τόγκο ακολούθησε το δρόμο της 
ανεξαρτησίας (1960).  πρώτος πρόεδρος της χώρας Sylvanus 
Olympio δολοφονήθηκε το 1963 από μια ομάδα πρώην στρατι-
ωτών που είχαν πολεμήσει με το γαλλικό στρατό εναντίον των 
εθνικιστών της Αλγερίας. ι 300 βετεράνοι που είχαν επιστρέ-
ψει στην πατρίδα τους είχαν ζητήσει από τον Olympio να τους 
εντάξει στον τότε 250μελή στρατό του Τόγκο. Όταν εκείνος αρ-
νήθηκε (πιθανότατα γιατί οι βετεράνοι προέρχονταν από το Βορ-
ρά ενώ εκείνος ήταν ότιος), αποφάσισαν να κινηθούν εναντίον 
του, κάνοντας το πρώτο πραξικόπημα στην ιστορία της Υποσα-
χάριας Αφρικής ( azrui 1994: 232-3). Σ’ ένα δεύτερο πραξι-
κόπημα το 1967, ο πιθανολογούμενος δολοφόνος του lympio 
συνταγματάρχης Etienne Eyadéma, ανήσυχος για την αδυναμία 
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του καθεστώτος –που οι βετεράνοι είχαν επιβάλλει το 1963– να 
ελέγξει τις αντιδράσεις της εθνότητας των Ewe, ανέλαβε προ-
σωπικά την εξουσία.  Eyadéma παρέμεινε στην εξουσία για 38 
ολόκληρα χρόνια και το 2005, όταν πέθανε, ήταν ο μακροβιότε-
ρος πρόεδρος της Αφρικής.

Όπως και σε άλλα κράτη της Δυτικής Αφρικής (π.χ. πενίν 
και ιγηρία), το σχίσμα Βορρά- ότου είναι και στο Τόγκο έντο-
νο. Η χώρα κατοικείται από 21 εθνοτικές ομάδες. ι δύο μεγαλύ-
τερες είναι οι Ewe (περίπου 25% του πληθυσμού) που κατοικούν 
στο ότο και οι Kabyè (περίπου 15% του πληθυσμού) που κα-
τοικούν στο Βορρά (US Department of State 1997).  Eyadéma 
ακολούθησε μια πολιτική φαβοριτισμού υπέρ των βόρειων εθνο-
τικών ομάδων: παρόλο που το μονοκομματικό καθεστώς είχε 
υποστηρικτές και από το νότιο Τόγκο, οι περισσότεροι υψηλό-
βαθμοι αξιωματούχοι ήταν μέλη της οικογένειάς του ή Kabyè 
(Heilbrun 1997: 228).  Eyadéma κατάφερε να παραμείνει στην 
εξουσία αποσπώντας πόρους από την οικονομία και διανέμο-
ντάς τους στους υποστηρικτές του και, ορισμένες φορές, στους 
πιθανούς αντιπάλους του. Στα μέσα της δεκαετίας του ΄70, μια 
σύντομη αλλά μεγάλη αύξηση στη διεθνή τιμή των φωσφάτων, 
κύριου εξαγωγικού προϊόντος της χώρας, επέτρεψε στην κυβέρ-
νηση να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα ποσά για να εθνικοποι-
ήσει μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο αυτοί οι πόροι νομιμοποίη-
σης θα είχαν εξαντληθεί πολύ νωρίτερα αν δεν υπήρχε η διεθνής 
υποστήριξη που συνδεόταν με τον Ψυχρό όλεμο. Χάρη στη 
σκληρή αντικομμουνιστική του στάση, το Τόγκο του Eyadéma 
ήταν αποδέκτης μεγάλης αναπτυξιακής βοήθειας από τη Δύση 
(και ιδιαίτερα τη Γαλλία).

Oι περισσότερες χώρες της Αφρικής είχαν γίνει ανεξάρτητες 
μέχρι το 1975. Το διάστημα 1957-75 ήταν η εποχή του Ψυχρού 

ολέμου και η ήπειρος δεν κατάφερε να μείνει ανεπηρέαστη. 
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ε την πρώτη ματιά δεν υπήρχε λόγος η Αφρική να εμπλακεί 
στη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης. Η ήπειρος ήταν πολύ φτωχή 
και γεωγραφικά πολύ περιφερειακή για να απασχολήσει τους 
πρωταγωνιστές του διπολικού κόσμου. Ωστόσο, με δεδομένη 
την πυρηνική ισορροπία του τρόμου στο βόρειο ημισφαίριο, οι 
Ηνωμένες ολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αναζήτησαν στρα-
τηγικά πλεονεκτήματα αλλού.

Η διπλωματία των ανεξάρτητων αφρικανικών κρατών είχε 
ανέκαθεν δύο στόχους: πρώτον, να εξασφαλίσει την επιβίωση 
του κράτους και, δεύτερον, να εγγυηθεί τη διατήρηση των καθε-
στώτων στην εξουσία. Το κρίσιμο ζήτημα για τους Αφρικανούς 
ήταν εάν θα επέλεγαν την ουδετερότητα ή την ταύτιση με μια 
από τις δύο υπερδυνάμεις. Για τους περισσότερο ισχυρούς ηγέ-
τες όπως ο Τζούλιους υερέρε της Τανζανίας και ο ένεθ ά-
ουντα της Ζάμπιας, η ένταξη στο ίνημα των Αδεσμεύτων ήταν 
μια ρεαλιστική επιλογή. Άλλωστε στη δεκαετία του ’60, ο φόβος 
της επανάληψης των εκμεταλλευτικών σχέσεων της αποικιοκρα-
τίας, αυτήν τη φορά από τη Δύση ή την Ανατολή ήταν κυρίαρ-
χος. Για τις αφρικανικές ελίτ ο περιορισμός της εξάρτησης από 
το εξωτερικό ήταν βασική προτεραιότητα (Harris 1970: 60-82). 
Ωστόσο καθώς οι υψηλές προσδοκίες για τα οφέλη από το τέλος 
της αποικιοκρατίας σταδιακά διαψεύστηκαν και ο ανταγωνισμός 
των υπερδυνάμεων κλιμακώθηκε, οι αφρικανοί ηγέτες υποχρεώ-
θηκαν να επιλέξουν κάποια από τις δύο πλευρές του διπολικού 
ανταγωνισμού και, στην περίπτωση των γαλλόφωνων χωρών, να 
ενισχύσουν τους δεσμούς τους με το αρίσι.

Όπως εύστοχα το έθεσε ο ρόεδρος του Γκαμπόν μάρ 
πόνγκο:

«παρά τη συμμετοχή ενός σημαντικού αριθμού αφρικανι-
κών κρατών στο ίνημα των Αδεσμεύτων, στην πραγμα-
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τικότητα όλοι επέλεξαν να ευθυγραμμιστούν με ένα από τα 
δύο μεγάλα στρατόπεδα».

Έτσι, ο ανταγωνισμός επεκτάθηκε στην Αφρική. αι παρά το 
γεγονός ότι καθόλη τη διάρκεια του Ψυχρού ολέμου η ήπειρος 
παρέμεινε σχετικά χαμηλά στις προτεραιότητες τόσο της υάσι-
γκτον όσο και της όσχας, οι συνέπειες της εμπλοκής τους στην 
Αφρική ήταν δραματικές. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η 
κρίση στο ονγκό (1960-1).

Η κρίση στο ονγκό

Το Σεπτέμβριο του 1961 ο Σουηδός Dag Hammarskjöld, δεύ-
τερος Γενικός Γραμματέας του ργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
ταξίδεψε για τέταρτη φορά στην επαρχία της ατάνγκας του 
–πρόσφατα τότε– ανεξάρτητου ονγκό προκειμένου να δια-
πραγματευθεί μια εκεχειρία ανάμεσα στους αντάρτες του ό-
ιζε Τσόμπε και των δυνάμεων του ΗΕ. Το αεροσκάφος που 
τον μέτεφερε κατέπεσε στη Βόρεια οδεσία (σημερινή Ζάμπια) 
και όλοι οι επιβάτες του σκοτώθηκαν. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 
το αεροπλάνο καταρρίφθηκε.  πρώην πρόεδρος των Η Α, 
Χάρυ Τρούμαν, δήλωσε ότι «τον σκότωσαν ενώ ήταν κοντά 
στο να πετύχει κάτι». ιο πρόσφατα, άλλοι υποστήριξαν ότι ο 
Hammarskjöld υπήρξε θύμα μιας συνωμοσίας στην οποία συμ-
μετείχαν εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην εξόρυξη χαλ-
κού στην ατάνγκα όπως η βελγική Union Minière (Hughes 
2001). αθώς τελευταία προέκυψαν νέα στοιχεία, τον άρτιο 
του 2015, ο νυν ΓΓ του ΗΕ παν ι ουν ανέθεσε σε μια 
Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων την επανεξέταση των 
συνθηκών του πρόωρου θανάτου του (Feeney 2015).
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 θάνατος του Hammarskjöld δεν είναι το μοναδικό μυστήριο 
της κρίσης στο ονγκό (1960-1). Ένα άλλο μυστήριο αφορά στο 
ρόλο της CIA και της βελγικής κυβέρνησης στην εκτέλεση του 
πρώτου εκλεγμένου πρωθυπουργού της χώρας ατρίς ουμού-
μπα.  ουμούμπα ήταν μέλος μιας πολύ μικρής μεσαίας τάξης 
του Βελγικού ονγκό – των evolués. Η άνοδός του στην εξουσία 
ήταν μετεωρική: μέσα σε τέσσερα μόλις χρόνια εξελίχθηκε από 
υπάλληλος ταχυδρομείου σε ηγέτη μιας χώρας με την έκταση της 
Δυτικής Ευρώπης. ριν αναλάβει τα ηνία της χώρας φυλακίστη-
κε δύο φορές – την πρώτη για υπεξαίρεση και τη δεύτερη για τις 
πολιτικές του δραστηριότητες. Το 1958 ίδρυσε με άλλους evolués 
ένα πολιτικό κόμμα, το Εθνικό ίνημα του ονγκό (MNC) που 
κέρδισε τις πρώτες εκλογές που διεξήχθησαν λίγο πριν την παρα-
χώρηση της ανεξαρτησίας. Η νίκη του δεν ήταν τυχαία: το MNC 
ήταν ίσως το μοναδικό πολιτικό κόμμα το οποίο δεν βασιζόταν σε 
μια συγκεκριμένη φυλή (εθνότητα) (Freund 1998: 200).

Aπό το 1908, όταν ο Βασιλιάς εοπόλδος ο Β΄ παρέδωσε 
την «προσωπική κτήση» του στη βελγική κυβέρνηση, οι συνθή-
κες βελτιώθηκαν σημαντικά. Ωστόσο το 1960 η χώρα είχε μόνο 
30 αποφοίτους πανεπιστημίου (Meredith 2005: 101). Αντιμέτω-
πη με τα αιτήματα των ιθαγενών, οι Βρυξέλλες εμφανίστηκαν 
πρόθυμες να παραχωρήσουν την ανεξαρτησία στην αποικία αλ-
λά με αντάλλαγμα οι βασικοί πυλώνες του αποικιακού κράτους 
–η γραφειοκρατία, ο στρατός και η οικονομία– να παραμείνουν 
σε βελγικά χέρια.

Στους εορτασμούς για την ανεξαρτησία, παρουσία του Βασι-
λιά και του ρωθυπουργού του Βελγίου, ο ουμούμπα έβγαλε 
μια ομιλία όπου καταδίκαζε τη βελγική αποικιοκρατία με πολύ 
σκληρούς χαρακτηρισμούς. « ous ne sommes plus vos singes» 
είπε ο ουμούμπα στο Βασιλιά Baudouin στο Palais de Nation 
στις Βρυξέλλες – «Δεν είμαστε πλέον οι μαϊμούδες σας».
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όγω των χαμηλών αμοιβών και των περιορισμένων προ-
οπτικών ανέλιξης, οι ιθαγενείς του στρατού –στον οποίο ήταν 
επικεφαλής 1.100 Βέλγοι αξιωματικοί– στασίασαν.  βέλγος δι-
οικητής της Force Publique Στρατηγός Emile Jannsens ζήτησε 
«απόλυτη πειθαρχία», γράφοντας σε έναν μαυροπίνακα « ριν 
την ανεξαρτησία = ετά την ανεξαρτησία» (Meredith 2005: 
102).  ουμούμπα κατηγόρησε τους Βέλγους αξιωματικούς 
για εξέγερση, απέπεμψε τον Jannsens και διόρισε αρχηγό του Γε-
νικού Επιτελείου έναν από τους βοηθούς του, τον επιλοχία Τζό-
ζεφ ομπούτου. αρά αυτές τις αλλαγές, η ανταρσία των ιθα-
γενών του στρατού επεκτάθηκε με επιθέσεις σε βέλγους ιερείς 
και βιασμούς μοναχών. ανικόβλητοι, χιλιάδες λευκοί εγκατέ-
λειψαν τη χώρα.  ουμούμπα ήταν πεπεισμένος ότι το Βέλγιο 
θα επιχειρούσε να ανακτήσει την εξουσία. Διέκοψε τις διπλω-
ματικές σχέσεις με την πρώην μητρόπολη και δήλωσε ότι ήταν 
πλέον σε πόλεμο.

Στις 11 ουλίου η κρίση κλιμακώθηκε. ετά από συνεννό-
ηση με το Βέλγιο και την υποστήριξη βελγικών μεταλλευτικών 
εταιρειών, ο διοικητής της ατάνγκας όιζε Τσόμπε ανακήρυ-
ξε την ανεξαρτησία της επαρχίας που, λόγω του πλούσιου υπε-
δάφους της, ήταν η πλουσιότερη του ονγκό. Βελγικές στρατι-
ωτικές δυνάμεις αφόπλισαν και απέλασαν τους στρατιώτες της 
Force Publique και άρχισαν να εκπαιδεύουν μια τοπική πολιτο-
φυλακή. Ωστόσο οι Βρυξέλλες απέφυγαν να αναγνωρίσουν την 

ατάνγκα ως ανεξάρτητο κράτος.  κύριος σκοπός των Βέλγων 
ήταν να απομονώσουν την επαρχία από το χάος που κατέκλυζε 
το υπόλοιπο ονγκό και να προστατεύσουν τις δυτικές επενδύ-
σεις. Απελπισμένος, ο ουμούμπα απευθύνθηκε στα Ηνωμένα 
Έθνη, ζητώντας βοήθεια.  Hammarskjöld έδρασε με απίστευ-
τη ταχύτητα: μέσα σε λίγες μέρες ο ΗΕ οργάνωσε και απέ-
στειλε την πρώτη ειρηνευτική δύναμη με σημαντικό αριθμό ενό-
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πλων στην ιστορία του ργανισμού, μια δύναμη αποτελούμενη 
κυρίως από Αφρικανούς.  ουμούμπα όμως πίεσε τα Ηνωμέ-
να Έθνη να εκδιώξουν τις βελγικές δυνάμεις.  επικεφαλής της 
δύναμης του ΗΕ ουίς πούντσε, ένας Αφροαμερικανός που 
το 1949 είχε κερδίσει το όμπελ Ειρήνης, ανέφερε ότι «ο ου-
μούμπα ήταν τρελός και αντιδρούσε σαν παιδί» (Meredith 2005: 
104). Στις 17 ουλίου ο ουμούμπα εξέδωσε ένα τελεσίγραφο 
όπου απειλούσε ότι αν ο ΗΕ δεν απομάκρυνε όλες τις βελγικές 
δυνάμεις από το ονγκό εντός 48 ωρών θα προσκαλούσε τη Σο-
βιετική Ένωση να επέμβει.

Χάρτης 2.1: Η κρίση στο ονγκό
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Αυτό έφερε το ονγκό στο επίκεντρο του Ψυχρού ολέμου. 
Στις 22 ουλίου, σε μια συνάντηση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Η Α υπό τον ρόεδρο Άικ Αϊζενχάουερ στην 

υάσιγκτον, ο επικεφαλής της CIA Άλλεν τάλλες περιέγραψε 
το ουμούμπα ως « άστρο ή κάτι χειρότερο» και προσέθεσε ότι 
«είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι έχει εξαγοραστεί από τους 
κομμουνιστές» (Meredith 2005:104). Ακολούθησε μια επίσκεψη 
του ουμούμπα στην υάσιγκτον, η οποία απέτυχε πλήρως να 
αλλάξει την εικόνα. Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τον 
πρωθυπουργό του ονγκό ως «μια ανορθολογική, σχεδόν ψυχω-
σική προσωπικότητα» (Meredith 2005: 104). Τελικά οι βελγικές 
δυνάμεις αποσύρθηκαν από το ονγκό. ι διαμάχες του ου-
μούμπα όμως με τον ΗΕ συνεχίστηκαν με αιτήματα για υπο-
στήριξη, απειλές και τελεσίγραφα.  Hammarskjöld φοβήθηκε 
ότι ο ουμούμπα θα καταστρέψει όχι μόνο το ονγκό αλλά και 
τον ίδιο τον ΗΕ.

Στις 15 Αυγούστου, αντιμετωπίζοντας ένα άλλο αποσχιστικό 
κίνημα στα ανατολικά της χώρας, στο ότιο ασάι, μια επαρ-
χία πλούσια σε διαμάντια, ο ουμούμπα πήρε τη μοιραία από-
φαση να ζητήσει από τη Σοβιετική Ένωση άμεση βοήθεια. Σε 
μια συνάντηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Αϊζενχάου-
ερ ζήτησε από τη CIA να «εξαλείψει» (eliminate) τον ουμού-
μπα. Στο μεταξύ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο ότιο ασάι 
οδήγησαν σε μαζικές σφαγές και σε ένα κύμα 250.000 προσφύ-
γων.  Hammarskjöld περιέγραψε τα γεγονότα ως «έχοντα τα 
χαρακτηριστικά γενοκτονίας». ε την υποστήριξη της CIA και 
σε συνεννόηση με αξιωματούχους του ΗΕ, ο 29-χρονος αρχη-
γός του στρατού, πρώην προστατευόμενος του ουμούμπα, συ-
νταγματάρχης ομπούτου, κατέλαβε την εξουσία. ια από τις 
πρώτες του κινήσεις ήταν η απέλαση όλων των ώσων και Τσέ-
χων αξιωματούχων από τη χώρα.
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 ουμούμπα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. ήρε τη 
μοιραία όμως απόφαση να αποδράσει. Ωστόσο συνελήφθη από 
στρατιώτες πιστούς στο ομπούτου και στάλθηκε πρώτα στη 

εοπόντβιλ (σημερινή ινσάσα) όπου εμφανίστηκε μπροστά σε 
δημοσιογράφους και διπλωμάτες αλυσοδεμένος πίσω από ένα 
φορτηγό, αιμορραγώντας και χωρίς τα γυαλιά του. Στη συνέχεια 
μεταφέρθηκε στη βίλα του ομπούτου όπου νεαροί στρατιώτες 
συνέχισαν να τον βασανίζουν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμε-
ρες.  Βέλγος Υπουργός Αφρικανικών Υποθέσεων έγραψε στον 
Τσόμπε στην ατάνγκα να δεχθεί τον ουμούμπα χωρίς καθυ-
στέρηση. Επρόκειτο για θανατική καταδίκη. ετά από κάποιο 
δισταγμό, ο Τσόμπε δέχθηκε.  ουμούμπα μεταφέρθηκε αερο-
πορικώς στην Ελίζαμπεθβίλ (σημερινό ουμουμπάσι). ατά τη 
διάρκεια της διαδρομής βασανίστηκε για πολλοστή φορά. ίγο 
αργότερα εκτελέστηκε από ένα απόσπασμα με επικεφαλής ένα 
βέλγο μισθοφόρο. Το πτώμα τοποθετήθηκε σε οξύ από τα γειτο-
νικά βελγικά ορυχεία και ό,τι απέμεινε ρίχτηκε στη φωτιά. Ήταν 
ένα φρικτό τέλος για έναν εκλεγμένο πρωθυπουργό – θύμα της 
έλλειψης κατανόησης των διεθνών ισορροπιών του Ψυχρού ο-
λέμου. O Tσόμπε θα γινόταν αργότερα για λίγο πρωθυπουργός 
του ονγκό. Η ενότητα της χώρας είχε διατηρηθεί. αι η επιρ-
ροή της Σοβιετικής Ένωσης είχε αποτραπεί.

H Σοβιετική Ένωση και άλλες κομμουνιστικές χώρες

Η Σοβιετική Ένωση παρουσίασε τον εαυτό της ως το φυσι-
κό σύμμαχο των ανεξάρτητων κρατών της Αφρικής. Άλλωστε η 
τσαρική ωσία δεν είχε αποικίες στην Αφρική. αι το ομμου-
νιστικό όμμα της Σοβιετικής ΄Ενωσης συμμεριζόταν τα αντιι-
μπεριαλιστικά συνθήματα των αφρικανών εθνικιστών.
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Από την άλλη πλευρά, ο σοσιαλισμός ήταν πολύ λογικό να 
φανεί ελκυστικός στους αφρικανούς ηγέτες. Η ταξική πάλη και 
η εκμετάλλευση και η προοπτική μιας κοινωνίας όπου θα επι-
κρατεί η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη ήταν προσφιλή θέ-
ματα για πάρα πολλούς αφρικανούς διανοούμενους. Η αποικιο-
κρατία ταυτιζόταν με τον καπιταλισμό ενώ η ανεξαρτησία και η 
οικονομική ανάπτυξη υπό την καθοδήγηση ενός παρεμβατικού 
κράτους θεωρούνταν ότι θα οδηγούσαν σε μια ευημερούσα και 
δίκαιη κοινωνία.

Έτσι πολλοί αφρικανοί ηγέτες –όπως ο κρούμα στη Γκάνα– 
υιοθέτησαν σοσιαλιστικές πολιτικές και η όσχα έσπευσε να 
παράσχει υποστήριξη. «Αδελφικές σχέσεις» αναπτύχθηκαν ανά-
μεσα στην ΕΣΣΔ και τις κυβερνήσεις της Γκάνας, του άλι και 
της Γουϊνέας και, αργότερα, με τις μαρξιστικές-λενινιστικές κυ-
βερνήσεις της Αγκόλας, της Αιθιοπίας και της οζαμβίκης. Η 

όσχα επιχείρησε να προωθήσει τη δική της εκδοχή του σοσια-
λισμού στην Αφρική. αράλληλα χρησιμοποίησε τη διπλωματία 
και την αναπτυξιακή και στρατιωτική βοήθεια για να αποδυνα-
μώσει τις σχέσεις των αφρικανικών χωρών με τις πρώην αποι-
κιοκρατικές δυνάμεις. Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, η Σο-
βιετική Ένωση προσπάθησε να εκμεταλλευθεί ευκαιρίες για να 
διευρύνει την επιρροή της στην ήπειρο. Στην Αίγυπτο, η ό-
σχα βοήθησε το καθεστώς άσερ να κατασκευάσει το εγά-
λο Φράγμα του Ασουάν. ι Ηνωμένες ολιτείες και η Βρετα-
νία είχαν αποχωρήσει από την κατασκευή του φράγματος όταν 
η Αίγυπτος δέχθηκε ένα φορτίο όπλων από την Τσεχοσλοβακία 
(Thomson 2000: 144). Επίσης η Σοβιετική Ένωση έγινε ο πά-
τρωνας της Γουϊνέας, όταν ο Σεκού Τουρέ αποφάσισε να διακό-
ψει πλήρως τις σχέσεις της χώρας του με τη Γαλλία.

άντως, παρά τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τη όσχα, 
δεν υπήρχε ούτε ένας μαρξιστής-λενινιστής ηγέτης στην πρώτη 
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γενιά των αφρικανών ηγετών της δεκαετίας του ’60. ι αφρικα-
νικές ελίτ στα πρώτα τους βήματα στράφηκαν στην αναζήτηση 
κάποιας μορφής «αφρικανικού σοσιαλισμού», πιο κατάλληλου 
για τις ιδιαιτερότητες των αγροτικών και εθνοτικά διαιρεμένων 
κοινωνιών τους.  Τζούλιους υερέρε της Τανζανίας προσπάθη-
σε να εφαρμόσει –σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχώς– ένα αφρικανι-
κό είδος κολλεκτιβοποίησης (ujamaa) και ο ένεθ άουντα στη 
Ζάμπια αύξησε τις δημόσιες δαπάνες με τα έσοδα των ορυχείων 
χαλκού.

όνο στη δεκαετία του ’70, η όσχα κατάφερε να εκμε-
ταλλευθεί την πολιτική αστάθεια που δημιουργήθηκε με την 
ανεξαρτησία των κτήσεων της ορτογαλίας και την ανατροπή 
του Χαϊλέ Σελασιέ στην Αιθιοπία για να προωθήσει τον σοβιε-
τικού τύπου σοσιαλισμό. Η Αγκόλα και η οζαμβίκη υπήρξαν 
αποδέκτες μεγάλων ποσών σοβιετικής βοήθειας η οποία ήταν 
αποφασιστικής σημασίας προκειμένου τα μαρξιστικά-λενινι-
στικά καθεστώτα τους να αντισταθούν σε «αντεπαναστατικές» 
δυνάμεις. Σε μια περίοδο δεκατριών ετών, η σοβιετική στρατι-
ωτική βοήθεια στην Αιθιοπία ξεπέρασε τα 11 δισεκατομμύρια 
δολάρια –και μαζί με τα κουβανικά στρατεύματα– έπαιξε απο-
φασιστικό ρόλο στη νίκη στον πόλεμο με τη Σομαλία (Keller 
1992).

Η όσχα εφοδίασε επίσης με όπλα απελευθερωτικά κινήμα-
τα της νοτιότερης Αφρικής (όπως το ANC στη ότια Αφρική, το 
SWAPO στη αμίμπια και το ZAPU στη Ζιμπάμπουε) που επι-
δίωκαν να ανατρέψουν κυβερνήσεις λευκών μειοψηφιών. α-
ράλληλα, η Σοβιετική Ένωση απέκτησε πρόσβαση σε αεροδρό-
μια και λιμάνια και βελτίωσε ιδιαίτερα τη δυνατότητά της να 
παρακολουθεί τις κινήσεις των δυτικών πλοίων στον Ατλαντικό. 
Τέλος και άλλα, μη μαρξιστικά καθεστώτα της Αφρικής έγιναν 
αποδέκτες σημαντικής σοβιετικής στρατιωτικής βοήθειας.
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Χάρτης 2.2: Σύμμαχοι των Η Α και της ΕΣΣΔ στη δεκαετία του ’80

ηγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8b/Cold_War_Africa_ 
1980.PNG

Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν η μόνη κομμουνιστική χώρα 
που ενεπλάκη στην Αφρική την περίοδο του Ψυχρού ολέμου. 
διαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της ούβας η 

οποία, εν μέρει για ιδεολογικούς λόγους, έδειξε μεγάλο ενδια-
φέρον για τις αφρικανικές εξελίξεις. Χιλιάδες κουβανοί γιατροί, 
μηχανικοί, δάσκαλοι και γιατροί εστάλησαν για να βοηθήσουν 
στην οικοδόμηση του αφρικανικού σοσιαλισμού. άλιστα, η 
Αβάνα αποδείχθηκε πρόθυμη να στείλει και στρατιωτικές δυ-
νάμεις στην ήπειρο. ερίπου 50.000 ουβανοί στρατιώτες ανα-
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πτύχθηκαν στην Αγκόλα και την Αιθιοπία από τα μέσα της δε-
καετίας του ’70 και μετά. Στην Αγκόλα, οι ουβανοί βοήθησαν 
τις κυβερνητικές δυνάμεις να αποκρούσουν την εισβολή νοτιοα-
φρικανικών μονάδων που είχαν με τη σειρά τους επέμβει για να 
υποστηρίξουν τους αντάρτες της UNITA.

H αϊκή Δημοκρατία της ίνας έδειξε επίσης ενδιαφέρον για 
την Αφρική. Η μαοϊκή ίνα, μετά τη ρήξη με τη όσχα το 1961, 
προσπάθησε να προωθήσει τη δική της εκδοχή του σοσιαλισμού 
στην ήπειρο. Σε γενικές γραμμές, η παρουσία της ήταν πιο δια-
κριτική από της Σοβιετικής Ένωσης και της ούβας. Χιλιάδες 

ινέζοι δάσκαλοι και μηχανικοί (αλλά όχι στρατιώτες) εστάλη-
σαν σε διάφορες αφρικανικές χώρες. Το έργο-σύμβολο της κι-
νεζικής βοήθειας στην Αφρική ήταν η σιδηροδρομική γραμμή 

ουζάκας (Ζάμπια) – ταρ ες Σαλαάμ, ένα έργο μήκους 1.680 
χιλιομέτρων που δυτικές κυβερνήσεις είχαν απορρίψει ως τεχνι-
κά πολύ δύσκολο και υπερβολικά ακριβό (Τhompson 2000: 145). 
Η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης έδωσε τη δυνατό-
τητα στη Ζάμπια να αποκτήσει πρόσβαση στη θάλασσα χωρίς να 
χρειάζεται να μεταφέρει προϊόντα μέσω της οδεσίας και της ό-
τιας Αφρικής στις οποίες την εξουσία κατείχαν λευκές μειοψηφί-
ες. Ωστόσο, η μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε η ολιτιστική 
Επανάσταση (1966-76) δεν επέτρεψε στην ίνα να ακολουθήσει 
μια συνεπή αφρικανική πολιτική και η ανάληψη της εξουσίας από 
τον τενγκ Σιάο ινγκ δεν βοήθησε σ΄ αυτήν την κατεύθυνση, 
καθώς το εκίνο επικεντρώθηκε σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.

ι Ηνωμένες ολιτείες

Η βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμέ-
νων ολιτειών στην περίοδο του Ψυχρού ολέμου ήταν η «ανά-
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σχεση» (containment) του «κομμουνιστικού κινδύνου». αρά το 
γεγονός ότι η Αφρική δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα, η υ-
άσιγκτον δεν επιθυμούσε σε καμία περίπτωση να δει αφρικανικές 
χώρες να μετατρέπονται σε σοβιετικούς δορυφόρους. Για τους αμε-
ρικανούς διαμορφωτές πολιτικής μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε 
σταδιακά να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων και θα έπρεπε να 
αποφευχθεί. ι Η Α επέλεξαν να στηρίξουν μερικές χώρες που 
θεώρησαν κομβικής σημασίας: το Ζαΐρ, την ένυα, το αρόκο, 
πρώτα την Αιθιοπία και στη συνέχεια –όταν αυτή στράφηκε στην 
ΕΣΣΔ– τον αντίπαλό της, τη Σομαλία. Η υάσιγκτον παρείχε σ’ 
αυτές τις χώρες διπλωματική υποστήριξη και σημαντική οικονομι-
κή βοήθεια. Για παράδειγμα, οι Η Α στήριξαν τις μαροκινές διεκ-
δικήσεις στη Δυτική Σαχάρα. αθώς το αρόκο θεωρούνταν ένας 
σημαντικός σύμμαχος της Δύσης, η υάσιγκτον βοήθησε το βασι-
λιά Χασάν το  να αποκρούσει τους αντάρτες του ολισάριο στη 
δεκαετία του ’80. ε αμερικανική βοήθεια οι αροκινοί ύψωσαν 
1.500 χιλιόμετρα βαριά εξοπλισμένων αμμολόφων. ι αμμόλοφοι 
οδήγησαν σ’ έναν πόλεμο φθοράς. Όταν το 1991 υπογράφηκε μια 
εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, πάνω από 10.000 άνθρωποι 
είχαν χάσει τη ζωή τους. Αλλά και η πληθυσμιακή σύνθεση της Δυ-
τικής Σαχάρας είχε αλλάξει καθώς το αρόκο είχε στείλει δεκάδες 
χιλιάδες εποίκους να εγκατασταθούν σε περιοχές που είχε υπό τον 
έλεγχό του. Από την άλλη πλευρά, η συντριπτική πλειοψηφία των 
Σαχράουϊ συνέχισε να κατοικεί στην Αλγερία.

αράλληλα, οι αμερικανικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να 
αποτρέψουν την άνοδο ριζοσπαστικών ομάδων στην εξουσία. 
Στην κρίση του ονγκό που προκλήθηκε από τη διακήρυξη της 
ανεξαρτησίας της ατάνγκας, η υάσιγκτον ενθάρρυνε τόσο τη 
δολοφονία του πρωθυπουργού ατρίς ουμούμπα όσο και την 
άνοδο στην εξουσία του Στρατηγού –πλέον– ομπούτου Σέσε 
Σέκο. Η εμπλοκή στο ονγκό στη δεκαετία του ’70 είναι κλασικό 

XOYLIARAS.indb   98 1/4/16   9:24 πμ



ΕΔ  ΑΧΗΣ ΤΩ  Υ Ε ΔΥ Α ΕΩ  99

παράδειγμα της αμερικανικής πολιτικής στην Αφρική. ι Η Α 
έδωσαν βοήθεια σε αφρικανικά καθεστώτα με βάση τις στρατηγι-
κές προτεραιότητες του Ψυχρού ολέμου, αδιαφορώντας για τον 
αυταρχικό τους χαρακτήρα και τις συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως λέγεται ότι το έθεσε με κυνικό 
τρόπο ο ρόεδρος ίντον Τζόνσον: «μπορεί να είναι μπάσταρ-
δοι, αλλά τουλάχιστον είναι οι δικοί μας μπάσταρδοι». αρά το 
γεγονός ότι η αμερικανική υποστήριξη στον ομπούτου στέρησε 
τη Σοβιετική Ένωση από ευκαιρίες επιρροής, ωστόσο συνέβαλε 
στη διατήρηση ενός κλεπτοκρατικού καθεστώτος για πολλές δε-
καετίες. Επίσης, παρά το γεγονός ότι δημοσίως οι Η Α καταδίκα-
ζαν το απαρτχάιντ στη ότια Αφρική, ήταν στην πραγματικότητα 
απρόθυμες να στραφούν εναντίον του ρατσιστικού καθεστώτος 
– αν και η κυβέρνηση Τζίμι άρτερ, με την έμφαση που έδινε 
στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν σαφέστατα πιο 
επικριτική στο λευκό καθεστώς από την κυβέρνηση έηγκαν. Η 
πολιτική της ανάσχεσης του κομμουνισμού ήταν κυρίαρχη στην 
αμερικανική πολιτική προς την Αφρική καθόλη τη διάρκεια του 
Ψυχρού ολέμου. Ωστόσο, οι Ηνωμένες ολιτείες θεωρούσαν 
ότι η αποτροπή της «κομμουνιστικής επέκτασης» στην Αφρική 
ήταν κυρίως ευθύνη των Ευρωπαίων (Schraeder 1996: 147).

Γαλλία και Βρετανία

ι δύο μεγάλες πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις, η Βρετανία 
και η Γαλλία ακολούθησαν πολύ διαφορετικές πολιτικές προς 
την Αφρική. H αδυναμία της Βρετανίας να επιβάλει τη θέλησή 
της στην Αίγυπτο μετά την εθνικοποίση της Διώρυγας του Σουέζ 
από τον άσερ (1956), η συνακόλουθη διατάραξη των σχέσεών 
της με τις Η Α και οι απειλές του Χρουτσώφ για πυρηνικό ολο-
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καύτωμα οδήγησαν στην παραίτηση του ρωθυπουργού Άντονυ 
Ήντεν και επηρέασαν την εξωτερική πολιτική της Βρετανίας που 
ίσως για πρώτη φορά συνειδητοποίησε πλήρως ότι ο κόσμος είχε 
αλλάξει. ετά το Δεύτερο αγκόσμιο όλεμο, η Bρετανία συ-
νέχισε να θεωρεί τον εαυτό της μεγάλη δύναμη, αλλά οι οικονο-
μικοί πόροι που είχε στη διάθεσή της για να επιβεβαιώσει αυτόν 
το ρόλο ήταν περιορισμένοι.

Η βρετανική κυβέρνηση προσδοκούσε –τουλάχιστον στη δε-
καετία του ’50– ότι η οινοπολιτεία θα μπορούσε να αποτελέσει 
μια «πολιτική οντότητα» όπου το ονδίνο θα έπαιζε τον πρωτεύ-
οντα ρόλο. Ωστόσο η ανεξαρτησία της νδίας το 1947 και η μετα-
τροπή της σε μια «ουδέτερη» ασιατική δύναμη αλλά και η άρνηση 
της Αιγύπτου και του Σουδάν να γίνουν μέλη της οινοπολιτείας 
υπέσκαψαν τις βρετανικές προσδοκίες. Το 1960, ο βρετανός συ-
ντηρητικός πρωθυπουργός Χάρολντ ακμίλαν, μετά από μια πε-
ριοδεία στην Αφρική, έκανε μια περίφημη ομιλία στο οινοβού-
λιο της ότιας Αφρικής όπου επιβεβαίωσε την αλλαγή πολιτικής:

«Ο ‘άνεμος της αλλαγής’ πνέει σε αυτήν την ήπειρο απ’ 
άκρη σ’ άκρη», είπε, «και, είτε μας αρέσει είτε όχι, η άνοδος 
της εθνικής συνείδησης είναι ένα πολιτικό γεγονός. Οφεί-
λουμε να το αποδεχθούμε και να το λάβουμε υπ’ όψιν μας 
στις εθνικές πολιτικές μας».

Σταδιακά η οινοπολιτεία μετατράπηκε σ’ ένα forum πολι-
τικών συζητήσεων με τους πολιτικούς των πρώην αποικιών της 
Αφρικής, της Ασίας και της αραϊβικής να καταδικάζουν με 
έντονο τρόπο τη βρετανική πολιτική στη οδεσία και τη ότια 
Αφρική (Young 1995: 29).

Από τη δεκαετία του ’60 και μετά, η Βρετανία αποδείχθηκε 
πολύ πιο απρόθυμη να παρέμβει στις πρώην αποικίες της από τη 
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Γαλλία, ακολουθώντας μια πολιτική χαμηλών τόνων – με έμφα-
ση στην οικονομική διπλωματία. Το ονδίνο βοήθησε τις κυ-
βερνήσεις της ένυας, της Ταγκανίκας και της υγκάντας να 
καταστείλουν στρατιωτικές ανταρσίες το 1964, αλλά δεν αντα-
ποκρίθηκε στις εκκλήσεις άλλων κρατών της οινοπολιτείας να 
επέμβει για να ανατρέψει τον αρχηγό των λευκών εποίκων Ίαν 
Σμιθ ο οποίος ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της οδε-
σίας το 1965 (Τhomson 2000: 146).

Χάρτης 2.3: Γαλλικές στρατιωτικές βάσεις στην Αφρική και Αμυντικές 
Συμφωνίες

ηγή: http://britam.org/FrenchIntervention.jpgmap.jpg
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Oι σχέσεις της Γαλλίας με τις πρώην αποικίες της στην Αφρι-
κή στην περίοδο του Ψυχρού ολέμου ήταν πολύ στενές. Η 
Γαλλία ανέπτυξε ένα είδος «δόγματος ονρόε» για τη γαλλό-
φωνη Αφρική, θεωρώντας την ως «ζώνη δικής της επιρροής» 
(domaine réservé ή pré carré), που «έπρεπε» να μείνει μακριά 
από την επιρροή εχθρικών (όπως η ΕΣΣΔ) αλλά και φιλικών δυ-
νάμεων (όπως οι Η Α) (Schraeder 1996: 145). Ωστόσο, υπήρ-
ξαν ορισμένες φορές που η Γαλλία και οι Η Α συνεργάστηκαν 
στενά. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Τσαντ. Στη δεκαετία 
του ’70 η ιβύη του αντάφι κλιμάκωσε την εμπλοκή της στα 
τεκταινόμενα σ’ αυτήν τη χώρα της εντρικής Αφρικής. Στην 
περίοδο 1973-1987, όχι μόνον η Τρίπολη προσέφερε πολιτική 
και διπλωματική υποστήριξη σε διάφορες ένοπλες ομάδες του 
Τσαντ, αλλά και οι λιβυκές ένοπλες δυνάμεις ενεπλάκησαν σε 
μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφός του. 
Στην αρχή, για λόγους τακτικής, ο Hissene Habré, ένας από τους 
βόρειους πολέμαρχους του Τσαντ, συμμάχησε με τους ίβυους. 
Αργότερα όμως, ζήτησε τη βοήθεια των Γάλλων και των Αμερι-
κανών για να αντιταχθεί στα επεκτατικά σχέδια της ιβύης. Η 
σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων του Habré (με την υποστήρι-
ξη των Η Α, της Γαλλίας, του Σουδάν και του Ζαΐρ) και εκείνων 
της μεταβατικής κυβέρνησης του Goukouni Oueddei (με την 
υποστήριξη της ιβύης) κυριάρχησε στο βόρειο Τσαντ τη δεκα-
ετία του ’80. Το 1981, ο αντάφι ζήτησε από τον Goukouni να 
δεχθεί την ένωση ιβύης και Τσαντ. Τα κράτη-μέλη του ργανι-
σμού Αφρικανικής Ενότητας, ανήσυχα με τις εξελίξεις, έπεισαν 
τον Goukouni να αποδεχθεί μια αφρικανική ειρηνευτική δύνα-
μη η οποία, υποτίθεται, θα τον προστάτευε από τους αντιπάλους 
του. Εντούτοις, η ειρηνευτική δύναμη παρέμεινε ουδέτερη και 
το 1982 ο Goukouni, χωρίς την υποστήριξη των ίβυων, ανα-
τράπηκε από τον Habré (Clapham 1996: 115). Tελικά, το 1987, 
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με την υποστήριξη Γαλλίας και Η Α, ο τελευταίος πέτυχε μια 
αποφασιστικής σημασίας νίκη κατά των δυνάμεων του αντάφι, 
ουσιαστικά βάζοντας τέλος στις λιβυκές φιλοδοξίες. Η περίπτω-
ση του Τσαντ δείχνει ότι σε σημαντικό βαθμό, οι σχέσεις υάσι-
γκτον και αρισιού στην Αφρική δεν ήταν ανταγωνιστικές.

άντως, και παρά το γεγονός ότι η Γαλλο-Αφρικανική οι-
νότητα που επιθυμούσε ο τε Γκωλ δεν πραγματοποιήθηκε πο-
τέ, η Γαλλία παρέμεινε ως η ξένη δύναμη με τη μεγαλύτερη επιρ-
ροή στην Αφρική καθόλη τη διάρκεια του Ψυχρού ολέμου. ι 
δεσμοί ήταν εν μέρει ιδεολογικοί και συναισθηματικοί. Η αντί-
ληψη της «πολιτισμικής αποστολής» (mission civilisatrice) που 
κατηύθυνε τη Γαλλία την περίοδο της αποικιοκρατίας παρέμεινε 
ζωντανή. ι περισσότερες αφρικανικές αποικίες είχαν άλλωστε 
στήρίξει το Στρατηγό τε Γκωλ και τους «Ελεύθερους Γάλλους» 
κατά τη διάρκεια του Δευτέρου αγκοσμίου ολέμου. αι αρ-
κετοί αφρικανοί ηγέτες της μετααποικιακής περιόδου όπως ο ε-
οπόλδος Σενγκόρ της Σενεγάλης και ο Félix Houphouët-Boigny 
της Ακτής Ελεφαντοστού είχαν διατελέσει βουλευτές στο Γαλλι-
κό οινοβούλιο και υπουργοί γαλλικών κυβερνήσεων την περίο-
δο της αποικιοκρατίας.

Η γαλλική επιρροή στη μετααποικιακή γαλλόφωνη Αφρική 
βασίστηκε στην υλική, πολιτική, οικονομική και συμβολική ισχύ 
του Cοmmunauté Financière Africaine (CFA) φράγκου, στην πα-
ρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων και την αναπτυξιακή 
βοήθεια. Το CFA φράγκο έδωσε στα κράτη-μέλη της κοινής αυ-
τής νομισματικής ζώνης ένα πλήρως μετατρέψιμο νόμισμα συν-
δεδεμένο με το γαλλικό φράγκο. ι πρώην αποικίες της Γαλλίας 
απεμπόλησαν ουσιαστικά τη δυνατότητα να χαράσσουν τη δική 
τους νομισματική πολιτική, με αντάλλαγμα ένα βαθμό νομισμα-
τικής σταθερότητας, μιας σταθερότητας που απουσίαζε από άλ-
λα μέρη της ηπείρου. αράλληλα, και η Γαλλία ωφελήθηκε κα-
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θώς εξασφάλισε μια σταθερή ροή πρώτων υλών σε ελεγχόμενες 
τιμές, ενώ οι γαλλικές επιχειρήσεις διατήρησαν το δικαίωμα να 
μεταφέρουν κέρδη και κεφάλαια στο εσωτερικό της ζώνης του 
φράγκου (Tordoff 2002: 37). Σε ένα άλλο επίπεδο, η Γαλλία υπέ-
γραψε στρατιωτικές συμφωνίες συνεργασίας σχεδόν με όλα τα 
κράτη της γαλλόφωνης Αφρικής, οι περισσότερες από τις οποίες 
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και σήμερα, επιτρέποντας την 
άμεση στρατιωτική εμπλοκή της σε κράτη όπως το άλι. α-
ράλληλα το αρίσι διατήρησε σχεδόν 13.000 γάλλους στρατι-
ώτες στην ήπειρο κατανεμημένους σε μια σειρά από στρατιωτι-
κές βάσεις στην Ακτή Ελεφαντοστού, το Γκαμπόν, τη Σενεγάλη, 
το Τόγκο, την εντροαφρικανική Δημοκρατία και το Τζιμπουτί.

Ίσως καμία άλλη χώρα της Αφρικής δεν είχε μεγαλύτερη ση-
μασία για τη Γαλλία από το Γκαμπόν. ετά την απώλεια της Αλ-
γερίας, η γαλλική ενεργειακή ασφάλεια έγινε πλήρως εξαρτημέ-
νη από το πλούσιο σε κοιτάσματα πετρελαίου « αύρο Εμιράτο». 
Το κατά κεφαλήν εισόδημα του Γκαμπόν ήταν από τα υψηλότε-
ρα της Αφρικής και η χώρα θεωρούνταν μια όαση σταθερότητας 
σε μια ταραχώδη περιοχή. ι αυταρχικές πρακτικές του πρώτου 
προέδρου της χώρας Léon M’ba προκάλεσαν ένα στρατιωτικό 
πραξικόπημα το 1964. ια στρατιωτική επέμβαση της Γαλλίας 
αποκατέστησε τον ’ba και δημιούργησε τις συνθήκες για την 
ομαλή μετάβαση της εξουσίας σ’ ένα διάδοχο που είχαν επιλέξει 
οι σύμβουλοι του Σαρλ ντε Γκωλ, τον Albert-Bernard (αργότερα 
Omar) Bongo. Ως μέλος της αριθμητικά μικρής εθνότητας των 
Téké, o Βοngo διέθετε το πλεονέκτημα της μη εμπλοκής στον 
ανταγωνισμό ανάμεσα στις μεγαλύτερες εθνότητες της χώρας, 
τους Myéné και τους Fang.

ολλοί αναλυτές υποστήριξαν ότι το Γκαμπόν τουλάχιστον 
στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 ήταν μόνον τυπικά ανε-
ξάρτητο. Η Γαλλία κυριαρχούσε στο εμπόριο και τις επενδύσεις, 
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ασκούσε μεγάλη επιρροή στις δυνάμεις ασφαλείας και τη δικαι-
οσύνη, το εκπαιδευτικό σύστημα και τους πολιτικούς θεσμούς 
της χώρας. ι Γάλλοι πολίτες που ζούσαν στη χώρα στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 ήταν 370.000, δηλαδή πολύ περισσό-
τεροι απ’ ό,τι στην περίοδο της αποικιοκρατίας (50.000) (Yates 
1996). Υπό μια έννοια, το ανεξάρτητο Γκαμπόν ήταν μια φαντα-
σίωση. Το 1968 ο Bongo ανακοίνωσε την κατάργηση του πο-
λυκομματικού συστήματος της χώρας. Χάρη στα έσοδα από το 
πετρέλαιο και την υποστήριξη της Γαλλίας, κατάφερε να οικο-
δομήσει ένα πολύπλοκο σύστημα πελατειακών δικτύων που χα-
ρακτηριζόταν από εκτεταμένη διαφθορά με τη συμμετοχή της 
γαλλικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ELF Aquitaine και τις 
στενές διασυνδέσεις με τη γαλλική πολιτική ελίτ. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 πάνω 
από 25% των δημοσίων εσόδων του Γκαμπόν κατέληγαν σε ιδι-
ωτικούς λογαριασμούς σε ξένες τράπεζες. ίγο πρίν το θάνα-
τό του το 2009, μετά από 32 χρόνια παραμονής στην εξουσία, ο 
Bongo ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλα-
νήτη, με δεκάδες ακίνητα στη Γαλλία και τεράστιες καταθέσεις 
σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η ίδρυση από γκαμπονέζους εξόριστους και φοιτητές στη 
Γαλλία αντιπολιτευόμενων ομάδων δεν φάνηκε –τουλάχιστον 
αρχικά– να απειλεί το καθεστώς. Ωστόσο, η πτώση της διεθνούς 
τιμής του πετρελαίου στις αρχές της δεκαετίας του ’80 περιόρι-
σε τα δημόσια έσοδα κατά σχεδόν 50%. Η συνακόλουθη μείω-
ση των δημοσίων δαπανών και η οικονομική κρίση προκάλεσαν 
έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Τον ανουάριο του 1990, απερ-
γίες και διαδηλώσεις απείλησαν σοβαρά το καθεστώς.  Bongo, 
για να εκτονώσει την κατάσταση, αποφάσισε να νομιμοποιήσει 
μια σειρά από πολιτικές οργανώσεις.  θάνατος ενός ηγέτη της 
αντιπολίτευσης υπό περίεργες συνθήκες σ’ ένα κρατικό ξενοδο-
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χείο προκάλεσε βίαιες ταραχές στο Port Gentil, θέτοντας σε κίν-
δυνο τις ζωές γάλλων εργαζομένων στις πετρελαϊκές εγκαταστά-
σεις. Το αρίσι αποφάσισε και πάλι να παρέμβει στρατιωτικά 
για να αποκαταστήσει την τάξη (Gardinier 1997) και οι απεσταλ-
μένοι του ροέδρου ιτεράν έπεισαν τον Bongo να επιταχύνει 
τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.  Βοngo εξήλθε νικητής στις 
προεδρικές εκλογές του 1993 με το 51,2% των ψήφων. αθώς η 
αντιπολίτευση μίλησε για νοθεία, νέες βίαιες ταραχές ξέσπασαν 
στην πρωτεύουσα Libreville. Το αρίσι όμως έσπευσε να ανα-
γνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών.  Bongo προσπάθησε με 
επιτυχία να εντάξει πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης στην κυ-
βέρνηση. αράλληλα, η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων πετρε-
λαίου οδήγησε στην ανάκαμψη της οικονομίας.  Bongo κατά-
φερε να παραμείνει στην εξουσία.

Η Γαλλία επενέβη στρατιωτικά δύο φορές στο Γκαμπόν και 
σχεδόν 30 φορές σε άλλες πρώην αποικίες της στην Αφρική – 
συνήθως για να διατηρήσει τους «πελάτες» της στην εξουσία. 
Ωστόσο θα ήταν λάθος να υποθέσει κανείς ότι οι στρατιωτικές 
επεμβάσεις της Γαλλίας στην Αφρική αντανακλούσαν μόνον τα 
γαλλικά συμφέροντα. Αντίθετα, εξυπηρετούσαν και τα συμφέ-
ροντα των αφρικανικών ελίτ. ι περισσότερες από τις στρατι-
ωτικές επεμβάσεις της Γαλλίας αποφασίστηκαν υπό την πίεση 
των αφρικανών «πελατών» της: οι γαλλόφωνες ελίτ της ηπεί-
ρου ήταν πρόθυμες να παραχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα 
με αντάλλαγμα προστασία και πόρους.

Βέβαια, ορισμένες φορές οι «πελάτες» της Γαλλίας έπεφταν 
σε δυσμένεια. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Ζαν πε-
ντέλ ποκάσα της εντροαφρικανικής Δημοκρατίας: γαλλική 
παρέμβαση διευκόλυνε την άνοδό του στην εξουσία αλλά και 
γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις συνέβαλαν επίσης και στην 
απομάκρυνσή του το 1979.
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H Kεντροαφρικανική Δημοκρατία αντιμετώπισε αμέσως με-
τά την ανεξαρτησία της πολύ σοβαρά προβλήματα. Το καθεστώς 
του πρώτου ροέδρου της David Dacko αποδείχθηκε να είναι 
ταυτόχρονα δεσποτικό και αδύναμο. Η ανακάλυψη διαμαντιών 
προκάλεσε ένα εκτεταμένο κύμα διαφθοράς. Την ρωτοχρονιά 
του 1966, ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού, με τη στήριξη της 
Γαλλίας, επιχείρησαν να ανατρέψουν το διεφθαρμένο καθεστώς 
του Dacko (Mazrui and Tidy 1984: 276).  αρχηγός του στρα-
τού Αντισυνταγματάρχης Ζαν πεντέλ ποκάσα εκμεταλλεύθη-
κε τη σύγχυση και κατέλαβε την εξουσία.  ποκάσα, όπως και 
ο Ίντι Αμίν ταντά της υγκάντας, προερχόταν από τον αποικι-
οκρατικό στρατό. Έχοντας πολεμήσει με τους Γάλλους και στο 
Δεύτερο αγκόσμιο όλεμο αλλά και στην νδοκίνα, εξελίχθη-
κε στον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό της αποικίας. Το 1977, μι-
μούμενος τη στέψη του απολέοντα, ο ποκάσα ανακήρυξε τον 
εαυτό του «αυτοκράτορα». ε μια τελετή που κόστισε δεκάδες 
εκατομμύρια δολάρια –και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τον 
γαλλικό κρατικό προϋπολογισμό– ο « ποκάσα ο Α΄» φόρεσε 
ένα στέμμα με 2.000 διαμάντια και κάθισε σ’ ένα χρυσοποίκιλτο 
θρόνο σε σχήμα αετού, ενώ οι καλεσμένοι του κατανάλωσαν 50 
τόνους ροζ σαμπάνιας (Mazrui and Tidy 1984: 277). Η τελετή δεν 
ήταν παρά μια μόνον από τις υπερβολές ενός ανίκανου και μεγα-
λομανούς ροέδρου που οδήγησε τη χώρα του στη χρεοκοπία.  

ποκάσα επέτρεψε στη Γαλλία να διατηρήσει τη μεγάλη στρα-
τιωτική της βάση κοντά στο Bangui – μια βάση απαραίτητη τότε 
για την ενίσχυση του γειτονικού Τσαντ έναντι των επεκτατικών 
διαθέσεων της ιβύης. Σε αντάλλαγμα το αρίσι του παρείχε την 
υποστήριξή του. άλιστα ο Βαλερί Ζισκάρ τ’ Εσταίν χαρακτή-
ρισε τον ποκάσα «τον καλύτερο φίλο της Γαλλίας στην Αφρι-
κή». Εντούτοις, αργότερα, ο ρόεδρος της Γαλλίας γνώρισε την 
ταπείνωση όταν ο «αυτοκράτορας» αποκάλυψε ότι του είχε δωρί-

XOYLIARAS.indb   107 1/4/16   9:24 πμ



108 ΑΣΤΕ ΗΣ Χ Υ Α ΑΣ ˗ ΣΩΤΗ ΗΣ ΕΤ Υ Σ

σει ένα μεγάλο αριθμό διαμαντιών (τα οποία ο τ’ Εσταίν ισχυρί-
στηκε ότι είχε πουλήσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς).

Ωστόσο, ο αυταρχισμός του ποκάσα σύντομα ξεπέρασε τα 
όρια της γαλλικής ανεκτικότητας. Το 1979, ο «Αυτοκράτορας» 
υποχρέωσε τους μαθητές των σχολείων να φορέσουν στολές με 
τη φωτογραφία του, στολές μάλιστα οι οποίες κατασκευάζονταν 
σε μια βιοτεχνία που ανήκε στον ίδιο. Όταν ξέσπασαν διαδη-
λώσεις, ο δικτάτορας δεν δίστασε να φυλακίσει 200 μαθητές, 
από τους οποίους ορισμένοι ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου. Το 
γεγονός προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και, καθώς ο ποκά-
σα φάνηκε να προσεγγίζει τον αντάφι, το αρίσι αποφάσισε 
να δράσει: όταν ο «Αυτοκράτορας» βρισκόταν σε επίσημη επί-
σκεψη στη ιβύη, 700 γάλλοι στρατιώτες κατέλαβαν το Bangui, 
αντικαθιστώντας τον ποκάσα με τον άνθρωπο που ο ίδιος είχε 
ανατρέψει πριν από 14 χρόνια: τον εξάδελφό του David Dacko 
(Economist 1996). H στρατιωτική αυτή επέμβαση ήταν η πρώτη 
–και ίσως η μοναδική– στην ιστορία των σχέσεων Γαλλίας-Α-
φρικής που δεν αποσκοπούσε στη στήριξη ενός αφρικανού ηγέτη 
αλλά στην ανατροπή του (Adebajo 1997:148).  ποκάσα κα-
τέφυγε στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου αποδείχθηκε ένας ενο-
χλητικός και αδιάκριτος φιλοξενούμενος. Τελικά εγκαταστάθηκε 
στον πύργο του στη Γαλλία. Το 1986 αποφάσισε να επιστρέψει 
στην εντροαφρικανική Δημοκρατία. Συνελήφθηκε αμέσως και 
κατηγορήθηκε για διαφθορά, φόνο και κανιβαλισμό. Αν και ο 
κανιβαλισμός δεν αποδείχθηκε ποτέ, ο ποκάσα καταδικάστηκε 
σε θάνατο που, αργότερα, μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά. Τελι-
κά, απελευθερώθηκε το 1993 και πέθανε τρία χρόνια αργότερα.

Η τρίτη πτυχή των γαλλοαφρικανικών σχέσεων είναι η ανα-
πτυξιακή βοήθεια. αμία άλλη χώρα-δωρητής δεν ήταν τόσο 
γενναιόδωρη όσο η Γαλλία. Για παράδειγμα, το 1985, η Γαλλία 
χορήγησε το 70% της συνολικής βοήθειας που έλαβε ολόκληρη 
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η Υποσαχάρια Αφρική (Thomson 2000: 147). Ωστόσο, το αρί-
σι χρησιμοποίησε την παροχή βοήθειας και για να εξασφαλίσει 
ανταλλάγματα ή να «τιμωρήσει» χώρες που δεν είχαν την επι-
θυμητή για τη Γαλλία στάση. Για παράδειγμα, όταν η Γουϊνέα 
αποφάσισε μ’ ένα δημοψήφισμα να μη συμμετάσχει σε μια ανα-
θεωρημένη εκδοχή μιας Γαλλόφωνης οινότητας, ο τε Γκωλ 
διέταξε τη διακοπή κάθε είδους βοήθειας (Schraeder 1996: 147).

Η γαλλοαφρικανική σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης φά-
σης του Ψυχρού ολέμου καθοδηγούνταν από μια Αφρικανική 

ονάδα («African cell») στη Γραμματεία της Γαλλικής ροε-
δρίας.  Στρατηγός τε Γκωλ ανέθεσε τη χάραξη της γαλλικής 
εξωτερικής πολιτικής προς την Αφρική σε έναν άνθρωπο: τον 
Jacques Foccart.  Foccart παρέμεινε επικεφαλής της Αφρικανι-
κής ονάδας για δεκαπέντε χρόνια, συστηματικά παρακάμπτο-
ντας διπλωματικά κανάλια και τοποθετώντας τους δικούς του 
ανθρώπους σε σημαντικές θέσεις για την υποστήριξη ή, σε μι-
κρότερο βαθμό, την υπονόμευση αφρικανικών κυβερνήσεων. Η 
γαλλοαφρικανική σχέση χαρακτηρίστηκε από συνέχεια και στη 
δεκαετία του ’80, μετά την άνοδο στην εξουσία του Φρανσουά 

ιτεράν, ο γιός του ιτεράν, Ζαν ριστόφ, ανέλαβε την Αφρι-
κανική ονάδα στο παλάτι του Ελιζέ, συνεχίζοντας την παράδο-
ση του Foccart με τις προσωπικές επαφές/σχέσεις με τους αφρι-
κανούς ηγέτες (Bayart 1984). Εκτός από την ροεδρία, άλλα 
ισχυρά πολιτικά και οικονομικά δίκτυα –ιδιαίτερα των μεγάλων 
γαλλικών εταιρειών– διατήρησαν τις στενές σχέσεις της Γαλλί-
ας με τις πρώην αποικίες της. Aνάμεσα σ’ αυτές τις εταιρείες, η 
κρατική πετρελαϊκή ELF έπαιζε κυρίαρχο ρόλο.

Η γαλλοαφρικανική σχέση την περίοδο του Ψυχρού ολέ-
μου χαρακτηριζόταν από δίκτυα προσωπικών σχέσεων εμπιστο-
σύνης, μακροχρόνιες φιλίες, διασυνδέσεις ελευθερομασονικών 
στοών και, περιστασιακά, συγγενικούς δεσμούς. ερικές δεκά-

XOYLIARAS.indb   109 1/4/16   9:24 πμ



110 ΑΣΤΕ ΗΣ Χ Υ Α ΑΣ ˗ ΣΩΤΗ ΗΣ ΕΤ Υ Σ

δες πρόσωπα-κλειδιά, οι αποκαλούμενοι «Messieurs Afrique» 
διευκόλυναν ή εμπόδιζαν τις αποφάσεις που σχετίζονταν με τη 
γαλλόφωνη Αφρική (Wauthier 1995). ερικοί από αυτούς τους 
Messieurs βρίσκονταν στα ανώτατα κλιμάκια της δημόσιας διοί-
κησης και άλλοι στον ιδιωτικό τομέα, μερικοί ήταν ορατοί στη 
δημόσια ζωή και άλλοι ήταν «αόρατοι» στις μυστικές υπηρεσί-
ες. Βέβαια η διαφθορά ήταν εκτεταμένη. Στη δεκαετία του ΄80 
μια σειρά από σκάνδαλα ενέπλεξαν γάλλους πολιτικούς (όπως ο 
Ζισκάρ τ’ Εσταίν), υποσκάπτοντας την αξιοπιστία του «συστή-
ματος της Françafrique», ενός όρου που είχε επινοήσει ο ρόε-
δρος της Ακτής Ελεφαντοστού Houphouët-Boigny.

Άλλες δυνάμεις

Άλλες δυτικές χώρες επίσης ανέπτυξαν στενές σχέσεις με 
ορισμένες χώρες της Αφρικής. Η Σουηδία για παράδειγμα στή-
ριξε με μεγάλα ποσά αναπτυξιακής βοήθειας καθεστώτα που θε-
ωρούσε ότι ακολουθούσαν έναν «τρίτο δρόμο» προς το σοσι-
αλισμό όπως του άουντα στη Ζάμπια και του υερέρε στην 
Τανζανία. Αραβικές χώρες επίσης βοήθησαν το ισλαμικό καθε-
στώς ιμέιρι του Σουδάν και εφοδίασαν με όπλα τους αντάρτες 
της Ερυθραίας. Το σραήλ επίσης προσπάθησε να κερδίσει δι-
πλωματική αναγνώριση παρέχοντας τεχνική βοήθεια σε διάφο-
ρες αφρικανικές χώρες.

Ίσως πουθενά αλλού η παρέμβαση των υπερδυνάμεων και 
των Αραβικών χωρών δεν ήταν εντονότερη από το έρας της 
Αφρικής (Horn of Africa), μια περιοχή που περιλαμβάνει την Αι-
θιοπία, τη Σομαλία, το Σουδάν, το Τζιμπουτί και την Ερυθραία. 

ατά τη διάρκεια του Ψυχρού ολέμου, το έρας της Αφρικής 
χαρακτηρίσθηκε ως η «πλέον εμπόλεμη περιοχή του πλανήτη». 
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Η Σοβιετική Ένωση θεωρούσε τις χώρες στο έρας της Αφρι-
κής ιδιαίτερα σημαντικές στρατηγικά, μια και μαζί με την Υεμέ-
νη μπορούσαν να ελέγξουν την πιο σημαντική για τα σοβιετικά 
στρατιωτικά συμφέροντα θαλάσσια δίοδο στον κόσμο: αυτή των 
Στενών του Άντεν ( παμπ ελ αντέμπ) (Zwick 1990: 320). Από 
την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες ολιτείες και οι χώρες της Δυτι-
κής Ευρώπης ενδιαφέρονταν πολύ για την περιοχή, επειδή συνο-
ρεύει με την Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή την οδό από την οποία 
διέρχονται οι προμήθειες πετρελαίου προς τη Δύση. Το αποτέλε-
σμα ήταν η έντονη ανάμειξη των μεγάλων δυνάμεων στα εσω-
τερικά των χωρών του έρατος, καθώς και η εναλλαγή συμμα-
χιών, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις σε εξαιρετικά μικρά 
χρονικά διαστήματα. Έτσι, η Σομαλία απώλεσε την υποστήρι-
ξη της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία στράφηκε προς τη μαρξιστι-
κή Αιθιοπία. Η παροχή σοβιετικής στρατιωτικής βοήθειας στην 
Αντίς Αμπέμπα και η συμμετοχή χιλιάδων κουβανών στρατιω-
τών και σοβιετικών συμβούλων συνέβαλαν αποφασιστικά στη 
νίκη της Αιθιοπίας στον πόλεμο του γκαντέν.

Η εμπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης και της ούβας στην πε-
ριοχή προκάλεσε την ανάμειξη των Ηνωμένων ολιτειών. ά-
ντως, οι Αμερικανοί, ακόμη και επί ήγκαν, δίστασαν να υποστη-
ρίξουν, τουλάχιστον άμεσα, κάποιον από τους αντιμαχόμενους 
στο έρας της Αφρικής. ι Η Α απέφυγαν να παράσχουν βοή-
θεια στους αντάρτες της Ερυθραίας που διεκδικούσαν την ανε-
ξαρτησία από την Αιθιοπία, όχι μόνο λόγω των μαρξιστικών 
τους αντιλήψεων, αλλά και λόγω του αποσχιστικού χαρακτήρα 
της εξέγερσης (Rosenfeld 1987: 209). Ακόμη περισσότερο, στα 
τέλη της δεκαετίας του ’80, μέσω ενός μεγάλου επισιτιστικού 
προγράμματος, ενίσχυσαν την κατά τα άλλα, εχθρική κυβέρνη-
ση του εγκίστου στην Αιθιοπία (Rosenfeld 1987: 209) η οποία, 
όμως, αντιμετωπίζοντας τη μείωση της σοβιετικής βοήθειας, επι-
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δίωκε εκείνη την εποχή βελτίωση των σχέσεών της με τη δυτική 
υπερδύναμη (Harbeson 1991: 223).

Ενδιαφέρον για τις χώρες στο έρας της Αφρικής επέδειξαν 
από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη Βρε-
τανία και τη Γαλλία, κυρίως η ταλία. Η ώμη με σημαντικές 
επενδύσεις και ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με τη νότια Σομα-
λία (πρώην ιταλική αποικία), επέδειξε έντονη διπλωματική δρα-
στηριότητα στο έρας της Αφρικής.

ολλές χώρες της έσης Ανατολής (Αίγυπτος, σραήλ, 
ράν, ράκ, Σαουδική Αραβία και Συρία) θεώρησαν ότι οι ισορ-

ροπίες στην περιοχή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αρα-
βοϊσραηλινή αντιπαράθεση. Το σραήλ, φοβούμενο την αραβι-
κή επιρροή στους αντάρτες της Ερυθραίας, παρείχε σημαντική 
στρατιωτική βόήθεια σε αλλεπάλληλες αιθιοπικές κυβερνή-
σεις (Styan 1993: 18-19). Από την άλλη πλευρά, οι Άραβες, 
ελπίζοντας να μετατρέψουν την Ερυθρά Θάλασσα σε «αραβι-
κή λίμνη» ενίσχυσαν τον αγώνα αυτοδιάθεσης των Ερυθραίων 
(Hecaclides 1991: 189-91). Τέλος, το ράν, λιγότερο επιδιώκο-
ντας την «εξαγωγή» της ισλαμικής επανάστασης και περισσό-
τερο στοχεύοντας στην άσκηση πίεσης στους κύριους περιφε-
ρειακούς αντιπάλους του, δηλαδή την Αίγυπτο και τη Σαουδική 
Αραβία (Medani 1993: 206), ανέπτυξε στενές σχέσεις με το 
Σουδάν (Makinda 1993).

άντως πέρα από τις υπερδυνάμεις, την ίνα, τη Γαλλία και 
ορισμένες άλλες χώρες, ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 
’70 και μετά, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, κατά κύριο λόγο, 
το Διεθνές ομισματικό Ταμείο, έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο 
στις οικονομικές εξελίξεις στην Αφρική.  βασικός λόγος ήταν 
η κακή οικονομική διαχείριση που οδήγησε αρκετές αφρικανικές 
χώρες σε κρίσεις δανεισμού. Το πενίν και η Τανζανία είναι χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα.
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Η Δαχομέη (όπως ήταν γνωστό το πενίν πριν από το 1975) 
απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960. Σε αντί-
θεση με τα περισσότερα κράτη της Αφρικής, τα σύνορα της 
Δαχομέης δεν χαράχθηκαν τελείως αυθαίρετα από τους Ευρω-
παίους και, σε μεγάλο βαθμό, αντανακλούσαν τα σύνορα μερι-
κών αλληλεξαρτημένων προαποικιακών βασιλείων (Mazrui and 
Tidy 1984: 186). αρά όμως το σχετικό «μη τεχνητό» της χα-
ρακτήρα, η ανεξάρτητη Δαχομέη ήταν βαθιά διχασμένη κατά 
μήκος συγκεκριμένων εθνοπεριφερειακών γραμμών. ι βόρει-
ες περιφέρειες ήταν, από την εποχή της αποικιοκρατίας, ιδιαί-
τερα απομονωμένες και φτωχές σε σχέση με την υπόλοιπη χώ-
ρα, ενώ στο ότο ο ανταγωνισμός της εθνότητας των Fon με 
τους Nagot-Yoruba ήταν έντονος. Έτσι, στην ανεξάρτητη Δα-
χομέη εμφανίσθηκαν τρία πολιτικά κόμματα, οργανωμένα γύ-
ρω από τρεις αρχηγούς που είχαν την εκλογική τους βάση στις 
τρεις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας (τη βόρεια, τη νοτιο-
δυτική και τη νοτιοανατολική), σε κάθε μια από τις οποίες την 
πλειοψηφία είχε και μια συγκεκριμένη εθνότητα (Mazrui and 
Tidy 1984: 227). Τα πρώτα δώδεκα χρόνια της ανεξαρτησίας 
χαρακτηρίσθηκαν από βραχύβιες κυβερνήσεις με έντονα εθνο-
τικό χαρακτήρα και από συχνά στρατιωτικά πραξικοπήματα (με 
οκτώ απόπειρες το πενίν έφθασε να έχει το ρεκόρ στρατιω-
τικών κινημάτων στην Αφρική). αμία όμως απ’ αυτές τις κυ-
βερνήσεις δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική 
πολιτική ηγεσία. Ακόμη κι ο στρατός που θα μπορούσε να παί-
ξει έναν ενοποιητικό ρόλο ήταν βαθιά διηρεμένος σε εθνοτικές 
γραμμές, με τους αξιωματικούς να είναι κατά 80% ότιοι (λόγω 
του μικρότερου ποσοστού αναλφαβητισμού) και τις χαμηλότε-
ρες βαθμίδες να είναι κατά πλειοψηφία Βόρειοι (Decalo 1997: 
45). Τα πράγματα άλλαξαν το 1972, όταν μια ομάδα ανώτερων 
αξιωματικών, με επικεφαλής έναν Βόρειο, το συνταγματάρχη 
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άθιου ερέκου κατέλαβε την εξουσία. Δύο χρόνια μετά, ο ε-
ρέκου ανακοίνωσε ότι το πραξικόπημα ήταν στην πραγματικό-
τητα μια «σοσιαλιστική επανάσταση», διακήρυξε ότι η επίση-
μη ιδεολογία του κράτους ήταν ο μαρξισμός και στράφηκε για 
βοήθεια στη Σοβιετική Ένωση. Σύμφωνα με πολλούς αναλυ-
τές, οι επιλογές του νέου προέδρου δεν ήταν αποτέλεσμα ακλό-
νητων ιδεολογικών πεποιθήσεων, αλλά συνέπεια πραγματιστι-
κών εκτιμήσεων: για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του, το νέο 
καθεστώς έπρεπε να διαφοροποιηθεί από τα προηγούμενα, να 
συμμαχήσει με ορισμένες ριζοσπαστικές ομάδες διανοούμε-
νων, φοιτητών και συνδικαλιστών και, σε τελευταία ανάλυση, 
να πείσει τους ότιους να αποδεχθούν την εξουσία ενός Βό-
ρειου (Decalo 1997: 47). Η αλλαγή του ονόματος της χώρας σε 
« πενίν» αντανακλούσε αυτούς τους στόχους, μια και το όνο-
μα «Δαχομέη» προερχόταν από το προαποικιακό βασίλειο των 
Fon και προκαλούσε αρνητικούς συνειρμούς στις άλλες εθνότη-
τες της χώρας. ι επιλογές του ερέκου μπορεί να τον βοήθη-
σαν να παραμείνει στην εξουσία για 18 ολόκληρα χρόνια αλλά, 
παράλληλα, οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική καταστροφή. 

έρα από τον αυταρχισμό του καθεστώτος και την προσωπο-
λατρεία που ενθάρρυνε ο ερέκου, η οικονομική πολιτική που 
ακολουθήθηκε είχε οδυνηρές συνέπειες. ε εξαγωγές που βασί-
ζονται σε μικρές ποσότητες ενός περιορισμένου αριθμού αγρο-
τικών προϊόντων (φοινικέλαιο, φυστίκια και βαμβάκι) το πε-
νίν ήταν και είναι, από οικονομική άποψη, ένα από τα λιγότερο 
βιώσιμα κράτη της Αφρικής. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει 
ένας αναλυτής, η χώρα «οφείλει την οικονομική της ύπαρξη, σε 
μεγάλο βαθμό, στο ρόλο της ως κέντρο λαθρεμπορίου» (Ellis 
1996: 281) με τη γειτονική ιγηρία. ι εκτεταμένες εθνικοποι-
ήσεις στις οποίες προχώρησε το καθεστώς συνοδεύθηκαν από 
τη συνήθη κακή διαχείριση εκτρέφοντας τη διαφθορά. Σύντομα 
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η κυβέρνηση αντιμετώπισε σοβαρά δημοσιονομικά προβλήμα-
τα και το 1984, αδυνατώντας να συνάψει νέα δάνεια, στράφηκε 
στο Διεθνές ομισματικό Ταμείο.

Η Τανζανία είναι μια άλλη περίπτωση στην ανατολική Αφρι-
κή που από οικονομικής πλευράς είχε μια ανάλογη πορεία με το 

πενίν. Από εθνοτικής πλευράς, η Τανζανία αποτελεί εξαίρεση 
στην Αφρική. αρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της αποτελείται 
από σχεδόν εκατό εθνότητες, η χώρα ποτέ δεν βίωσε τις έντονες 
αντιθέσεις και τις συγκρούσεις που χαρακτήρισαν τη μεταποι-
κιακή ιστορία άλλων αφρικανικών κρατών. Το διαφυλετικό μί-
σος και η βία που συγκλόνισαν την ένυα, το πουρούντι και 
τη ουάντα είναι άγνωστα στους Τανζανούς. Για πάνω από 75 
χρόνια, η χώρα υπέστη δύο διαδοχικές αποικιακές κατακτήσεις: 
τη γερμανική και, μετά τον ρώτο αγκόσμιο όλεμο, τη βρε-
τανική. Το 1961, η ηπειρωτική Ταγκανίκα απέκτησε την ανεξαρ-
τησία της και το 1964 συνενώθηκε με τη νήσο Ζανζιβάρη για να 
αποτελέσουν τη σημερινή Τανζανία. Όταν οι πρώτες προσπάθει-
ες της χώρας να προσελκύσει ξένα κεφάλαια απέτυχαν, ο ρό-
εδρος Τζούλιους υερέρε παρουσίασε το 1967 μια εναλλακτι-
κή πρόταση ανάπτυξης με τη γνωστή «Διακήρυξη της Arusha», 
σύμφωνα με την οποία η Τανζανία θα ακολουθούσε έναν «αφρι-
κανικό δρόμο προς το σοσιαλισμό». Στα επόμενα χρόνια, δό-
θηκε έμφαση στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ακολουθή-
θηκε μια πολιτική υψηλής δασμολογικής προστασίας με σκοπό 
την υποκατάσταση των εισαγωγών και τονίσθηκε ότι βασικός 
στόχος της οικονομικής πολιτικής ήταν η μείωση της εξάρτησης 
από το εξωτερικό. Όμως, ο «σοσιαλισμός της αλληλοβοήθειας» 
(ujamaa) του υερέρε, αν και σε πολιτικό επίπεδο ενίσχυσε τη 
συνοχή της χώρας, είχε εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για την 
οικονομική της ανάπτυξη. έσα σε δύο δεκαετίες και παρά τα 
μεγάλα ποσά διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, η χώρα βρέθηκε 
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σε αδιέξοδο: οι δραματικές ελλείψεις βασικών καταναλωτικών 
αγαθών, η κατάρρευση του δικτύου μεταφορών και των συστη-
μάτων υγείας και παιδείας καθώς κι ένα τεράστιο εξωτερικό χρέ-
ος ήταν η πικρή κληρονομιά του «αφρικανικού δρόμου προς το 
σοσιαλισμό».

Ίσως μια από τις σημαντικότερες πράξεις του υερέρε ήταν 
η παραίτησή του από την προεδρία. έχρι τότε, κανένας άλλος 
αφρικανός ηγέτης δεν είχε εγκαταλείψει με τη θέλησή του την 
εξουσία (Rugumanu 1997). Έτσι, ο υερέρε άνοιξε το δρόμο 
για τον Ali Hassan Mwinyi που ο ίδιος, όμως, είχε επιλέξει ως 
διάδοχο. O τελευταίος, αφού συμφώνησε να παραμείνει στην 
εξουσία για δύο πενταετίες (μέχρι το 1995), άρχισε, με βάση ένα 
σταθεροποιητικό πρόγραμμα του Διεθνούς ομισματικού Τα-
μείου να φιλελευθεροποιεί σταδιακά και μάλλον απρόθυμα την 
οικονομία, ιδιωτικοποιώντας κρατικές εταιρείες και μειώνοντας 
τις δημόσιες δαπάνες. Ωστόσο η διαφθορά έφθασε σε πρωτο-
φανή επίπεδα. ι φοροαπαλλαγές που διεφθαρμένοι κυβερνη-
τικοί αξιωματούχοι παραχωρούσαν σε συγκεκριμένες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις οδήγησαν σε τόσο μεγάλες απώλειες εσόδων που 
η αγκόσμια Τράπεζα και αρκετοί διεθνείς δωρητές αναγκά-
στηκαν να παγώσουν την αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγού-
σαν στη χώρα.

Όχι απρόσμενα, η οικονομία δεν έδειξε να ανακάμπτει: με 
ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης μόλις 1%, το κατά κεφαλήν εισό-
δημα των Τανζανών συνέχισε να μειώνεται (η ετήσια αύξηση 
του πληθυσμού ξεπερνούσε το 3%). Η Τανζανία έπεσε από τη 
θέση της 14ης φτωχότερης χώρας στον κόσμο με κατά κεφαλήν 
εισόδημα 280 δολαρίων στη θέση της 2ης φτωχότερης χώρας με 
εισόδημα μόλις 110 δολαρίων.

Το Διεθνές ομισματικό Ταμείο επέβαλλε προγράμματα δι-
αρθρωτικής προσαρμογής στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 στις 
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περισσότερες χώρες της Αφρικής. Σχεδόν παντού οι δημόσιες δα-
πάνες μειώθηκαν, κρατικές επιχειρήσεις ιδιωτικοποιήθηκαν και 
οι έλεγχοι τιμών καταργήθηκαν. Σταδιακά ο πολυμερής αυτός ορ-
γανισμός έγινε ένας σημαντικότατος δρών στην Αφρική.

Η πολυμέρεια έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αφρικα-
νική διπλωματία καθόλη τη διάρκεια του Ψυχρού ολέμου. α-
θώς πολλά κράτη της ηπείρου είχαν περιορισμένα μέσα διπλω-
ματικής αντιπροσώπευσης, βρήκαν στο σύστημα των Ηνωμένων 
Εθνών ένα αναντικατάστατο πλαίσιο διαπραγματεύσεων. ατά 
την ίδρυσή του, ο ΗΕ είχε μόλις τέσσερα μέλη από την Αφρι-
κή (Αίγυπτος, Αιθιοπία, ιβερία και ότια Αφρική). Ωστόσο, με-
τά τη δεκαετία του ’60, δεκάδες ανεξάρτητα αφρικανικά κράτη 
εντάχθηκαν στον ργανισμό και μαζί με Ασιατικές και ατινο-
αμερικανικές χώρες απέκτησαν την πλειοψηφία στη Γενική Συ-
νέλευση. ι Αφρικανοί χρησιμοποίησαν τη θέση τους στον ΗΕ 
για να επιβληθούν κυρώσεις στη οδεσία και τη ότια Αφρική 
και για να αναγνωριστεί το απελευθερωτικό κίνημα SWAPO ως 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του λαού της αμίμπιας. Επίσης προώθη-
σαν ιδέες για μια « έα Διεθνή ικονομική Τάξη», μίλησαν για 
ένα «δίκαιο της ανάπτυξης» και υποστήριξαν το «δικαίωμα στην 
ανάπτυξη».

 φόβος όμως αρκετών δυτικών αναλυτών ότι οι χώρες της 
Αφρικής και του Τρίτου όσμου θα απέρριπταν συνολικά το δι-
εθνές δίκαιο ως ηγεμονικό δημιούργημα της Ευρώπης και της 
Δύσης διαψεύστηκαν. Σταδιακά οι Αφρικανοί συνέβαλαν στη 
δημιουργία της αντίληψης ότι όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μπο-
ρούν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου. 
Το τελευταίο δεν εκλαμβανόταν πια ως «εργαλείο»» των ισχυ-
ρών που χειραγωγούν τους πιο ανίσχυρους. Αντίθετα κυριάρχη-
σε η αντίληψη ότι μπορούσε να γίνει το «όπλο» των μικρών, 
φτωχότερων και πιο αδύναμων κρατών έναντι των ισχυρών.
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ι επιπτώσεις του Ψυχρού ολέμου

έρα από τις εξωτερικές πολιτικές των άλλων χωρών, 
ο Ψυχρός όλεμος είχε σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνον στις 
εξωτερικές πολιτικές αλλά και στις εσωτερικές εξελίξεις των 
αφρικανικών κρατών. ι συνέπειες του ανταγωνισμού των 
υπερδυνάμεων για άλλες χώρες όπως η ορέα, η ούβα και 
το Βιετνάμ ή άλλες περιοχές του κόσμου όπως η οτιοανατο-
λική Ασία και η έση Ανατολή έχουν μελετηθεί πολύ περισ-
σότερο απ’ ό,τι οι συνέπειες για την Αφρική. αρά το γεγονός 
όμως ότι η ήπειρος δεν ήταν στις προτεραιότητες των πρωτα-
γωνιστών του διπολικού ανταγωνισμού, ο Ψυχρός όλεμος δη-
μιούργησε πολλές ευκαιρίες αλλά και σοβαρές προκλήσεις για 
τις αφρικανικές κυβερνήσεις. Από τη μια πλευρά, οι αφρικανοί 
ηγέτες είχαν τη δυνατότητα με επιδέξιους χειρισμούς να εκμε-
ταλλευθούν τον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων για να εξα-
σφαλίσουν οικονομικά ανταλλάγματα και ασφάλεια και από την 
άλλη πλευρά, αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να εμπλακούν σε ένο-
πλες συγκρούσεις Ανατολής-Δύσης, σε «πολέμους δηλαδή δι’ 
αντιπροσώπων» (proxy wars).

Oι πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις ήθελαν προφανώς να 
διατηρήσουν την οικονομική και πολιτική τους επιρροή στα 
νέα ανεξάρτητα κράτη. Ωστόσο η επιρροή αυτή δεν μπορού-
σε να εξασφαλιστεί με τον άμεσο τρόπο της εποχής του ιμπε-
ριαλισμού, αλλά ήταν αναγκασμένες να διαπραγματευθούν με 
–τυπικά τουλάχιστον– κυρίαρχες κυβερνήσεις. Επειδή η σχέ-
ση ήταν βαθιά άνιση, προέκυψε ένα είδος διεθνών πελατειακών 
σχέσεων. Ωστόσο, οι αφρικανικές χώρες είχαν σε πολλές περι-
πτώσεις μεγάλα περιθώρια ελιγμών καθώς μπορούσαν να δια-
πραγματευθούν ζητώντας –κυρίως οικονομικά– ανταλλάγματα 
για την πρόσβαση των πατρώνων σε πρώτες ύλες και στρατιω-
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τικές βάσεις. Αν οι πόροι και η υποστήριξη που τους προσφέ-
ρονταν δεν θεωρούνταν επαρκείς, μπορούσαν να στραφούν σε 
έναν άλλο πάτρωνα.

 ομπούτου Σέσε Σέκο του Ζαΐρ αποδείχθηκε δεινός δια-
πραγματευτής. Στην αρχή συνδέθηκε στενά με τις Η Α και με-
τά με το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία, τη Σαουδική 
Αραβία και ακόμη και την ίνα (Thomson 2000: 149). ατά τη 
διάρκεια μιας επίσημης επίσκεψης στις Ηνωμένες ολιτείες το 
1973, ο ομπούτου μίλησε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών και ανακοίνωσε ότι το Ζαΐρ θα διακόψει τις διπλωμα-
τικές του σχέσεις με το σραήλ, αιφνιδιάζοντας τελείως το Στέ-
ητ τηπάρτμεντ (Schraeder 1996: 132). Σε άλλες περιπτώσεις, η 
πρώτη γενιά των αφρικανών ηγετών δεν αποδείχθηκε τόσο ευέ-
λικτη.  ρόεδρος της Σενεγάλης εοπόλδος Σενγκόρ που χα-
ρακτηριζόταν από τους συμπατριώτες του «περισσότερο Γάλλος 
παρά Σενεγαλέζος» ήταν σαφώς λιγότερο πρόθυμος να παίξει 
ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Ωστόσο, ο διάδοχός του Abdou Diouf 
επιχείρησε να περιορίσει την επιρροή της Γαλλίας, υπογράφο-
ντας συμβόλαια με νοτιοαφρικανικές και αμερικανικές επιχειρή-
σεις (Schraeder 1996: 133-4).

 Steven David (1991) υποστήριξε ότι πολλοί αφρικανοί 
διαμορφωτές πολιτικής, ηγούμενοι εύθραυστων καθεστώτων 
χωρίς ισχυρή εσωτερική νομιμοποίηση και αντιμετωπίζοντας 
κινήματα ανταρτών που διεκδικούσαν την εξουσία, αναγκά-
σθηκαν να υιοθετήσουν πολιτικές «συνολικής εξισορρόπη-
σης» (omni- balancing) εξωτερικών και εσωτερικών πιέσεων. 
Για παράδειγμα, ο Αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασιέ της Αιθιοπίας 
συμμάχησε με τις Ηνωμένες ολιτείες αλλά παράλληλα ανέ-
πτυξε επαφές με τη Σοβιετική Ένωση για να περιορίσει την 
κομμουνιστική υποστήριξη προς τους αντάρτες της Ερυθραίας 
(Clapham 1996: 64).
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ι αφρικανοί ηγέτες προσπάθησαν να ισορροπήσουν ανάμε-
σα σε εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις. Αν η κύρια απει-
λή ήταν εσωτερική, οι αφρικανοί ηγέτες συμμαχούσαν με μια 
εξωτερική δύναμη που μπορούσε να τους παράσχει υποστήρι-
ξη. Σε αρκετές χώρες διάφορες ένοπλες ομάδες, που διέθεταν 
υποστήριξη στην ύπαιθρο και συχνά χρησιμοποιούσαν κρησφύ-
γετα σε γειτονικά κράτη απειλούσαν την επιβίωση των καθε-
στώτων. Αυτές οι ομάδες σε μεγάλο βαθμό βασίζονταν σε εξω-
τερική υποστήριξη. Στην περίοδο πριν την ανεξαρτησία, αυτές 
οι ομάδες αποσκοπούσαν στην «απελευθέρωση» και συνήθως 
υποστηρίζονταν από τη Σοβιετική Ένωση και τους συμμάχους 
της. Στην περίοδο του Ψυχρού ολέμου, διάφοροι νέοι τύποι 
ένοπλων εξεγέρσεων έκαναν την εμφάνισή τους: από αποσχι-
στικές ομάδες έως κινήματα διεκδίκησης της εξουσίας. Όλες αυ-
τές οι ομάδες επιδίωκαν και συχνά εξασφάλιζαν υποστήριξη από 
το εξωτερικό. Στη νοτιότερη Αφρική, ακροδεξιές ομάδες προ-
σπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν κομμουνιστικά καθεστώτα 
(όπως στην Αγκόλα και τη οζαμβίκη) με την υποστήριξη των 
λευκών καθεστώτων της ότιας Αφρικής και της οδεσίας. Στην 
Ανατολική Αφρική, κυβερνήσεις υποστήριξαν ανταρτικά κινή-
ματα σε γειτονικές χώρες (π.χ. Σουδάν). αι στην εντρική και 
αργότερα τη Δυτική Αφρική οι αντάρτες ενεπλάκησαν σε εκτε-
ταμένες λεηλασίες φυσικών πόρων τους οποίους πουλούσαν στο 
εξωτερικό. ι διεθνείς διασυνδέσεις όλων αυτών των ένοπλων 
ομάδων εκτείνονταν από γειτονικά κράτη των οποίων τα καθε-
στώτα ήταν εχθρικά στην κυβέρνηση του «κράτους-στόχου» της 
εξέγερσης μέχρι τις παγκόσμιες δομές συμμαχιών που κυριαρ-
χούσαν στη διεθνή πολιτική (Clapham 1998: 15). διωτικά συμ-
φέροντα, συμπεριλαμβανομένων ομάδων μισθοφόρων, μεταλ-
λευτικών εταιριών και διασπορικών κοινοτήτων βοήθησαν στη 
δημιουργία μιας πολύπλοκης «διπλωματίας εξεγέρσεων». ικο-
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νομικοί πόροι (που ποίκιλλαν από παράνομο εξωτερικό εμπόριο 
διαμαντιών μέχρι τον έλεγχο της πρόσβασης σε επισιτιστική βο-
ήθεια) αποδείχθηκαν κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση των 
αντάρτικων κινημάτων.

Η εξασφάλιση οικονομικών πόρων (προσέλκυση επενδύσε-
ων και αναπτυξιακής βοήθειας) ήταν ασφαλώς και στις προτε-
ραιότητες των εξωτερικών πολιτικών των κρατών της Αφρικής. 
Τα κράτη της Αφρικής δέχθηκαν σημαντικά ποσά σε αναπτυξι-
ακή βοήθεια, χαμηλότοκα δάνεια και τεχνική βοήθεια από τους 
διεθνείς τους πάτρωνες. εγάλα ποσά δόθηκαν και σε στρατιω-
τική βοήθεια – ιδιαίτερα οπλικά συστήματα. όνο στο διάστη-
μα 1967-78, η ΕΣΣΔ προμήθευσε όπλα αξίας 2,7 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων στην Αφρική ενώ οι Η Α οπλικά συστήματα 
αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά και άλλες χώρες 
όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Δυτική Γερμανία, η Ανατολική 
Γερμανία, η Τσεχοσλοβακία και το σραήλ προμήθευσαν με-
γάλες ποσότητες όπλων στην Αφρική ενισχύοντας αυταρχικά 
καθεστώτα τα οποία είχαν πλέον τα μέσα να πνίξουν στο αί-
μα κάθε αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους. Ωστόσο οι σχέσεις 
πατρωνείας δεν ήταν πάντοτε επωφελείς για τους Αφρικανούς. 

άντοτε υπήρχε ο κίνδυνος όταν η μία υπερδύναμη υποστήριζε 
κάποιο καθεστώς, η άλλη υπερδύναμη να προσπαθούσε να υπο-
νομεύσει την εξουσία του εμπλεκόμενη στην εσωτερική πολιτι-
κή σκηνή. Αυτό συνέβη στην Αγκόλα όπου η Σοβιετική Ένωση 
στήριξε την κυβέρνηση του PLA και οι Η Α τους αντάρτες 
της UNITA.
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Χάρτης 2.4: Η Αγκόλα του Ψυχρού ολέμου

H Aγκόλα ήταν κτήση της ορτογαλίας. Στη δεκαετία του 
’70 τρία απελευθερωτικά κινήματα (το αϊκό ίνημα για 
την Απελευθέρωση της Αγκόλας [ PLA], το Εθνικό έτω-
πο για την Απελευθέρωση της Αγκόλας [FNLA] και το Εθνι-
κό έτωπο για την λοκληρωτική Ανεξαρτησία της Αγκόλας 
[UNITA]) ξεκίνησαν μια ένοπλη εξέγερση κατά των ορτο-
γάλων. Η ισαβόνα έχασε τον πόλεμο και το 1975 η Αγκόλα 
έγινε ανεξάρτητη. Ωστόσο τα τρία απελευθερωτικά κινήμα-
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τα συνέχισαν να πολεμούν μεταξύ τους με σκοπό τον πλήρη 
έλεγχο της απελευθερωμένης πια Αγκόλας. Η αντιπαλότητα 
μεταξύ των ανταρτικών κινημάτων είχε τις ρίζες της σ’ έναν 
αριθμό χαρακτηριστικών της κοινωνίας της Αγκόλας, με ση-
μαντικότερα την παραδοσιακή αντίθεση Βορρά- ότου, τη δι-
αίρεση του πληθυσμού σε εθνοτικές γραμμές, την εκμετάλ-
λευση αυτής της εθνοτικής διαίρεσης από τους ορτογάλους, 
τους προσωπικούς ανταγωνισμούς καθώς και διάφορες ιδεο-
λογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις (Υοung 1992: 19). Το 
MPLA, με ηγέτη τον Augustino Neto και από το 1979 και με-
τά, τον José Eduardo dos Santos, είχε φιλοσοβιετικό προσα-
νατολισμό και βασιζόταν στην υποστήριξη της εθνότητας των 
Mbundu (της δεύτερης μεγαλύτερης εθνοτικής ομάδας της χώ-
ρας που αποτελούσε 25% του συνολικού πληθυσμού), η οποία 
είχε δεχθεί, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, έντονες πολι-
τισμικές επιρροές από τους ορτογάλους. Αντίθετα, η UNITA, 
που δημιουργήθηκε από τον Jonas Savimbi, ήταν στην αρχή 
κινεζόφιλη και διέθετε την υποστήριξη των Ovimbundu, που 
κατοικούν κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας και αποτελούν, 
αν και διεσπαρμένοι, την πολυπληθέστερη εθνότητα της Αγκό-
λας. Τέλος, το FNLA βασιζόταν στους αγρότες Bakongo, μια 
περιθωριοποιημένη εθνοτική ομάδα που κατοικούσε στο βό-
ρειο τμήμα της χώρας. ε τη συμβολή κουβανικών στρατευ-
μάτων, το MPLA νίκησε το υποστηριζόμενο από νοτιοαφρι-
κανικές δυνάμεις FNLA και σύντομα η κατάσταση εξελίχθηκε 
σε μια σύγκρουση ανάμεσα στο πρώτο το οποίο αναγνωρίστη-
κε από πολλά κράτη (πλην των Η Α) ως η επίσημη κυβέρνη-
ση της Αγκόλας και την UNITA. Στα τέλη της δεκαετίας του 
’70, στρατιωτικές δυνάμεις της ότιας Αφρικής κατέλαβαν 
τη νότια Αγκόλα. Η κίνηση της ρετόριας αντανακλούσε μια 
προσπάθεια για τον έλεγχο των εξελίξεων στη γειτονική α-
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μίμπια, της οποίας οι αντάρτες που αντιμάχονταν τη νοτιοα-
φρικανική κατοχή, διατηρούσαν βάσεις στο έδαφος της Αγκό-
λας. Επίσης η ότια Αφρική ενδιαφερόταν να αποτρέψει αυτό 
που το ρατσιστικό καθεστώς της θεωρούσε ως «κίνδυνο κομ-
μουνιστικής περικύκλωσης». Έτσι, οι οτιοαφρικανοί βρήκαν 
στην UNITA ένα πολύτιμο σύμμαχο. ε τη βοήθειά τους, ο 
φιλοδυτικός πια Jonas Savimbi είχε σημαντικές στρατιωτικές 
επιτυχίες, τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια Αγκόλα όπου, με 
τη βοήθεια του Ζαΐρ κατέλαβε πολλά ορυχεία διαμαντιών. α-
ρά το διπλασιασμό των κουβανικών στρατευμάτων, η κυβέρ-
νηση του MPLA δεν κατάφερε να σημειώσει κάποια αποφασι-
στικής σημασίας νίκη εναντίον των δυνάμεων της UNITA και 
της ότιας Αφρικής. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η κατά-
σταση είχε καταλήξει σε αδιέξοδο.

Ανάλογη ήταν και η περίπτωση της οζαμβίκης όπου η ό-
σχα στήριζε την κυβέρνηση του FRELIMO και η Δύση τους 
αντάρτες του RENAMO. Oυσιαστικά λόγω του Ψυχρού ολέ-
μου, αρκετές συγκρούσεις «διεθνοποιήθηκαν» και μετατράπη-
καν σε «πολέμους δι’ αντιπροσώπων». Ασφαλώς οι συγκρούσεις 
είχαν κυρίως εσωτερικά αίτια. Ωστόσο η εμπλοκή των υπερδυ-
νάμεων συνέβαλε στην χρονική επέκταση και στην ένταση των 
συγκρούσεων. ε την πρόσβαση σε εξελιγμένα οπλικά συστή-
ματα, οι συγκρούσεις προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές και 
εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Χωρίς τον Ψυχρό όλεμο, οι το-
πικοί πόροι για τη διεξαγωγή των πολέμων θα είχαν εξαντληθεί 
και η ειρήνευση θα είχε επιτευχθεί ευκολότερα.

Είναι ενδεικτική η περίπτωση του Τσαντ, όπου μετά τη νίκη 
κατά της ιβύης που έγινε εφικτή χάρη στη γαλλική και αμερι-
κανική στρατιωτική βοήθεια, ξέσπασαν διαμάχες για τη διανο-
μή των χρημάτων από την πώληση του λιβυκού οπλισμού που 
οι δυνάμεις του Habré είχαν καταλάβει στο πεδίο της μάχης. Η 
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αξία του οπλισμού αυτού (άρματα μάχης, πυροβόλα κλπ.) υπο-
λογίστηκε ότι ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, δηλαδή 
υπερέβαινε το συνολικό ΑΕγχ  του Τσαντ (Foltz 1995: 17). ια 
ομάδα δυσαρεστημένων από τη μοιρασιά αξιωματικών με επικε-
φαλής τον Idriss Déby, κατέφυγε στο Σουδάν απ’ όπου ξεκίνησε 
μια ένοπλη εξέγερση για την ανατροπή του Habré.  τελευταί-
ος, ύστερα από αλλεπάλληλα λάθη τακτικής, ηττήθηκε στο πε-
δίο της μάχης και, αφού λεηλάτησε τα δημόσια ταμεία, διέφυ-
γε το 1990 στο εξωτερικό. ι δυνάμεις των ανταρτών εισήλθαν 
νικηφόρες στην πρωτεύουσα και ο Déby ανέλαβε την προεδρία 
της χώρας.

 Ψυχρός όλεμος ενίσχυσε τις αφρικανικές ελίτ, οι οποίες 
απέκτησαν τη δυνατότητα μέσω της συμπαράταξης με μια από 
τις δύο υπερδυνάμεις να εξασφαλίζουν τους αναγκαίους πόρους 
για την εσωτερική τους νομιμοποίηση. αράλληλα, οι συχνές 
στρατιωτικές επεμβάσεις της Γαλλίας συνέβαλαν περαιτέρω στη 
σταθερότητα των καθεστώτων. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η 
δυναμική του ανταγωνισμού των υπερδυνάμεων αποτέλεσε πη-
γή αστάθειας για την Αφρική.  πόλεμος του γκαντέν ανάμε-
σα στην Αιθιοπία και τη Σομαλία, και οι εμφύλιοι πόλεμοι στην 
Αγκόλα και τη οζαμβίκη συνδέονται άμεσα με τον Ψυχρό ό-
λεμο και είχαν ένα τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και υλι-
κές καταστροφές. Εντούτοις, ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυ-
νάμεων μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν για την Αφρική, όπως και 
για την Ευρώπη, περισσότερο αίτιο διατήρησης του συνοριακού 
status quo παρά παράγοντας αλλαγής του.

αρά ταύτα, το θέμα των συνόρων δεν έπαψε να αποτελεί 
αντικείμενο συζητήσεων και εντάσεων. ολύ ενδιαφέρουσα εί-
ναι η περίπτωση της Γκάμπιας.
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Χάρτης 2.5: Η Γκάμπια περιβάλλεται από τη Σενεγάλη

Η Γκάμπια είναι το μικρότερο σε έκταση κράτος της ηπει-
ρωτικής Αφρικής. ρόκειται για μια στενή λωρίδα γης που 
περιβάλλεται από τις τρεις πλευρές της από τη Σενεγάλη. Η 
χώρα είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα των παράξενων γε-
ωγραφικών και πολιτικών επιπτώσεων της ευρωπαϊκής αποι-
κιοκρατίας. Η Γκάμπια, που εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα 
αριστερά και δεξιά του πλωτού ποταμού Γκάμπια, και ως πρώ-
ην βρετανική αποικία είναι αγγλόφωνη, περιβάλλεται από μια 
γαλλόφωνη Σενεγάλη. Η Βρετανία παραχώρησε στη Γκάμπια 
την ανεξαρτησία το 1965. Η οικονομία της χώρας βασιζόταν 
κατά κύριο λόγο στην παραγωγή φυστικιών και στο λαθρε-
μπόριο με τη Σενεγάλη. Αργότερα προστέθηκε και το συνάλ-
λαγμα των βρετανών τουριστών. Χάρη μάλιστα στην αντικομ-
μουνιστική στάση της χώρας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

ολέμου, η Γκάμπια έγινε αποδέκτης σημαντικής αναπτυξια-
κής βοήθειας από τις Η Α. Επίσης, η χώρα προβάλλοντας τη 
μουσουλμανική της ταυτότητα κατάφερε να εξασφαλίσει και 
βοήθεια από τις μοναρχίες του Αραβικού όλπου. Σε αντίθε-
ση μάλιστα με τις περισσότερες άλλες χώρες της Αφρικής στη 
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Γκάμπια λειτούργησε επιτυχώς η κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία για τρεις και πλέον δεκαετίες και οι ρόεδρος Sir Dawda 
Jawara απέκτησε φήμη προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. ε δική του μάλιστα πρόταση, ο ργανισμός Αφρικανι-
κής Ενότητας υιοθέτησε έναν Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Clapham 1996: 190). Τον ούλιο του 1994, ο 
Jawara ανατράπηκε από στρατιωτικούς που ζητούσαν μισθο-
λογικές αυξήσεις.  στρατός της Γκάμπιας είχε δημιουργηθεί 
το 1982 (Wiseman 1996: 917-21). ίγο νωρίτερα ένα τμήμα 
της αστυνομίας της χώρας είχε προσπαθήσει να καταλάβει την 
εξουσία και οι στρατιωτικές δυνάμεις της Σενεγάλης είχαν βο-
ηθήσει τον Jawara να παραμείνει στην εξουσία. Το 1982 ανα-
κοινώθηκε η δημιουργία της Συνομοσπονδίας Σενεγάλης και 
Γκάμπιας με την παράλληλη δημιουργία στρατού για τη Γκά-
μπια, ως τμήμα του συνομοσπονδιακού στρατεύματος. Ωστό-
σο η Συνομοσπονδία αποδείχθηκε βραχύβια. Η πολιτική ελίτ 
της Γκάμπιας πάντοτε ζούσε υπό το φόβο της υποβάθμισης 
της χώρας σε κάποια επαρχία της Σενεγάλης. Σε μια συνομο-
σπονδία η κυβέρνηση θα ήταν στο μακρινό τακάρ και οι πο-
λιτικοί της χώρας θα έχαναν την κοινωνική θέση και τη διεθνή 
αναγνώριση που απολάμβαναν. Η Συνομοσπονδία διαλύθηκε 
και τυπικά το 1989. Η σύντομη ιστορία της απέδειξε ότι η επα-
ναχάραξη των συνόρων της Αφρικής με τη συνένωση μη βι-
ώσιμων κρατών αντιμετώπιζε ένα σημαντικό εμπόδιο: ότι οι 
«εθνικές» πολιτικές ελίτ δεν ήταν καθόλου πρόθυμες να μετα-
τραπούν σε διοικητές επαρχιών. Το όνειρο του « αναφρικανι-
σμού» ήταν πιο απόμακρο από ποτέ.

Συμπερασματικά, η αποικιοκρατία δεν τελείωσε με την ανε-
ξαρτησία. ι κοινωνικοί επιστήμονες εισήγαγαν τον όρο «μετα-
αποικιακός» (postcolonial), μια έννοια που οδήγησε στη δημι-
ουργία μιας ολόκληρης σχολής σκέψης με μεγάλη επιρροή στην 
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πολιτική επιστήμη, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία και 
τις ανθρωπιστικές σπουδές.  όρος «μετααποικιακός» περιλαμ-
βάνει μια σειρά από αναλύσεις για τη σχέση μεταξύ εξουσίας 
(power), όγου (discourse) πολιτικών θεσμών και κοινωνικών 
πρακτικών (Εllis 2011:27). Για τους μεταποικιακούς ερευνητές, 
η Αφρική δεν συνέχισε να είναι εξαρτημένη πολιτικά και οικο-
νομικά αλλά και πολιτισμικά, με όρους εννοιών, αδύναμη να ξε-
φύγει από τους δεσμούς που είχαν δημιουργηθεί με την Ευρώπη 
στην περίο δο της αποικιοκρατίας.
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Eρωτήσεις κατανόησης εφαλαίου 2

1. οιοι ήταν οι στόχοι της αφρικανικής διπλωματίας στην πε-
ρίοδο του Ψυχρού ολέμου;

2. οιοι είναι οι παράγοντες που εξηγούν την κρίση στο ον-
γκό (1960-1);

3. Τι επιδίωκαν η Σοβιετική Ένωση, η ίνα και η ούβα στην 
Αφρική την περίοδο του Ψυχρού ολέμου;

4. οιος ήταν ο βασικός στόχος της πολιτικής των Ηνωμένων 
ολιτειών στην Αφρική την περίοδο του Ψυχρού ολέμου;

5. Η Γαλλία ανέπτυξε ένα «Δόγμα ονρόε» για τις πρώην 
αποικίες της στην Αφρική. ε ποιους τρόπους επιδίωξε την 
εφαρμογή του;

6. Τι επιδίωκε το αρίσι με τις στρατιωτικές επεμβάσεις στην 
Αφρική;

7. Γιατί το Διεθνές ομισματικό Ταμείο απέκτησε σημαντικό ρό-
λο στην Αφρική από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά;

8. Τι είναι η «συνολική εξισορρόπηση» (omni-balancing) που 
κατά τον Steven David χαρακτήρισε την αφρικανική διπλω-
ματία;

9. ι πόλεμοι «δι’ αντιπροσώπων» (proxy wars) στην Αγκόλα 
και τη οζαμβίκη. οιοι ήταν οι αντιμαχόμενοι;

10. Γιατί απέτυχε η Συνομοσπονδία Σενεγάλης-Γκάμπιας;
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Σύνοψη

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η θέση της Αφρικής στο διεθνές 
σύστημα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. ετά το 1991 
η Αφρική έχασε τη σημασία της ως πεδίο ανταγωνισμού των δύο 
υπερδυνάμεων. Πρεσβείες έκλεισαν, η αναπτυξιακή βοήθεια περι-
ορίστηκε και στην ατζέντα των υπουργείων εξωτερικών της Δύσης 
τα αφρικανικά ζητήματα περιθωριοποιήθηκαν. Αυτό είχε ως απο-
τελέσμα την πτώση αρκετών καθεστώτων στην Αφρική τα οποία 
συντηρούνταν χάρη στην υποστήριξη των υπερδυνάμεων. Σε συν-
δυασμό με μια δεινή οικονομική κρίση, ένα κύμα εκδημοκρατι-
σμού σάρωσε την ήπειρο.

 πολωνός δημοσιογράφος Ryszard Kapuscinski έγραψε ότι 
«ο Ψυχρός όλεμος στην Αφρική είναι μια από τις πιο σκοτεινές 
και επαίσχυντες σελίδες στη σύγχρονη ιστορία και όλοι πρέπει 
να νοιώθουν ντροπή». Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν 
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τη ζωή τους και εκατομμύρια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τις εστίες τους λόγω ένοπλων συγκρούσεων τις οποίες αν και συ-
νήθως δεν είχαν δημιουργήσει, πάντως είχαν κλιμακώσει και εί-
χαν παρατείνει χρονικά οι υπερδυνάμεις.

To τέλος του Ψυχρού ολέμου μείωσε σημαντικά τη «στρα-
τηγική σημασία» της Αφρικής. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, 
η Σοβιετική Ένωση, υποχρεωμένη να δώσει προτεραιότητα στα 
οικονομικά της προβλήματα, αποφάσισε να περικόψει δραστι-
κά την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που έδινε στα κρά-
τη της ηπείρου (Webber 1992). Η απόφαση αυτή επηρέασε κα-
ταλυτικά τις πολιτικές εξελίξεις σε πολλά κράτη της Αφρικής. 
Στην Αιθιοπία το καθεστώς Mengistu, χωρίς τη σοβιετική στήρι-
ξη και υπό το βάρος της εξέγερσης των Ερυθραίων, κατέρρευσε 
(Patnam 1990). Στη οζαμβίκη, η κυβέρνηση του Frelimo επι-
δίωξε ένα modus vivendi με το ρατσιστικό καθεστώς της γειτο-
νικής ότιας Αφρικής (Hall and Young 1997). αι στην Αγκόλα, 
ο μαρξιστής dos Santos άρχισε διαπραγματεύσεις με τον ηγέτη 
των ανταρτών Jonas Savimbi (Young 1992).

Το ενδιαφέρον των κρατών της Δύσης για μια περιοχή στην 
οποία δεν είχαν πια να αντιμετωπίσουν την «κομμουνιστική 
απειλή» μειώθηκε. «Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης», σημει-
ώνει χαρακτηριστικά ένας αναλυτής, «επέτρεψε στην Αμερική 
να επιδιώξει τα δικά της συμφέροντα στην Αφρική και να ανα-
καλύψει έτσι ότι δεν είχε κανένα» (Michaels 1993). Ίσως ο ισχυ-
ρισμός είναι λίγο υπερβολικός. ια έκθεση του αμερικανικού 

ενταγώνου συμπέρανε ότι τα συμφέροντα των Η Α στην υπο-
σαχάρια Αφρική είναι «πολύ περιορισμένα» (US Department of 
Defense 1995). H μείωση της σοβιετικής επιρροής στην ήπειρο 
επέτρεψε στα κράτη της Δύσης να διαφοροποιήσουν την ατζέντα 
των σχέσεών τους με τις χώρες της Αφρικής. Η Γαλλία συσχέτι-
σε για πρώτη φορά τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας με την 
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πρόοδο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκδημοκρατι-
σμού. Η ότια Αφρική βρέθηκε αντιμέτωπη με εκτεταμένες οι-
κονομικές κυρώσεις που ανάγκασαν την κυβέρνηση της λευκής 
μειοψηφίας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Αφρικανικό 
Εθνικό ογκρέσο, την οργάνωση που εκπροσωπούσε ένα μεγά-
λο μέρος της μαύρης πλειοψηφίας. αι για πρώτη φορά, καθε-
στώτα που υπήρξαν στο παρελθόν προπύργια κατά της «κομμου-
νιστικής εξάπλωσης», όπως του ομπούτου Σέσε Σέκο στο Ζαΐρ 
και του Σάμουελ τόε στη ιβερία κατηγορήθηκαν για συστη-
ματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η αμερικανική ειρηνευτική επέμβαση στη Σομαλία (με 
28.000 στρατιώτες) (Γεωργούλης και Χουλιάρας 1995: 75-110) 
δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι το ενδιαφέρον της Δύσης 
για την Αφρική παρέμενε αμείωτο. Εντούτοις, όταν τον κτώ-
βριο του 1994, μετά τη δολοφονία 18 Αμερικανών πεζοναυτών, 
ο ρόεδρος λίντον ανακοίνωσε την απόσυρση των δυνάμεων 
των Η Α από μια Σομαλία που, ολοένα και περισσότερο, βυθι-
ζόταν στην αναρχία και το χάος, η αρχική αισιοδοξία είχε χαθεί. 

ίγο νωρίτερα, η Δύση είχε μείνει παγερά αδιάφορη στην τρα-
γική γενοκτονία της ουάντας που είχε αφήσει πίσω της τουλά-
χιστον 500.000 νεκρούς και 2.000.000 πρόσφυγες (Χουλιάρας 
1997). αι παρά το μεγάλο αριθμό των θυμάτων στο Ζαΐρ και 
αργότερα στο ονγκό- πραζαβίλ δεν επιχειρήθηκαν διεθνείς 
στρατιωτικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης. 
Στα μέσα του 1998, ακόμη και στην Αγκόλα, όπου ο εμφύλιος 
πόλεμος έδειχνε σημάδια αναζωπύρωσης, οι δυνάμεις του ΗΕ 
είχαν αρχίσει να αποχωρούν.

Η «κόπωση των δωρητών» (donor fatigue) με την αναποτε-
λεσματικότητα της βοήθειας στην Αφρική (Χουλιάρας 1998) 
μείωσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των αναπτυγμένων 
κρατών για την ήπειρο. Τα δημοσιονομικά προβλήματα και η 
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αυξανόμενη ανεργία στον αναπτυγμένο κόσμο συνέβαλαν επί-
σης στον περιορισμό του δυτικού ενδιαφέροντος για τα κράτη 
της περιοχής. Άλλωστε, καθώς τα πρώην κράτη-μέλη του Συμ-
φώνου της Βαρσοβίας μετατράπηκαν από δωρητές σε αποδέκτες 
βοήθειας, οι πόροι που κατευθύνονταν στην Αφρική σημείωσαν 
κατακόρυφη πτώση. Η αναπτυξιακή βοήθεια που παρείχαν τα 
κράτη-μέλη του ΣΑ προς την Υποσαχάρια Αφρική μειώθη-
κε κατά 24% μέσα σε έξη μόλις χρόνια (από 11 δισεκατομμύρια 
δολάρια το 1990 σε 8 δισεκατομμύρια το 1996) (OECD 1998).

έρα όμως από το τέλος του Ψυχρού ολέμου και την κα-
τάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οικονομική παρακμή των 
κρατών της Αφρικής, κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 
και μετά, συνέβαλε αποφασιστικά στην περαιτέρω διεθνή περι-
θωριοποίηση της ηπείρου. εταξύ 1974 και 1990, η μέση ετή-
σια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕ  της Αφρικής ήταν αρνητική 
(-0,7%). όνο στη δεκαετία του ’80, το κατά κεφαλήν ΑΕ  της 
Αφρικής μειώθηκε κατά 20%, η αξία των εξαγωγών της έπεσε 
κατά 50% και το συσσωρευμένο χρέος έλαβε διαστάσεις κρί-
σης (World Bank 1992). Η πτώση των τιμών πολλών πρώτων 
υλών αλλά και σημαντικών εξαγωγικών προϊόντων της περιο-
χής, όπως του καφέ και του κακάο, η άνοδος της τιμής του πετρε-
λαίου, η κακή διαχείριση και η εκτεταμένη διαφθορά και, πάνω 
απ’ όλα, οι λανθασμένες αναπτυξιακές επιλογές που ακολούθη-
σαν πολλές χώρες μετά την ανεξαρτησία, είναι ανάμεσα στους 
παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τις αφρικανικές οικονο-
μίες. Το μερίδιο της Αφρικής στο παγκόσμιο εμπόριο μειώθηκε 
από 9% στη δεκαετία του ’60 σε 1% στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 (Mkandawire 1994: 82). H οικονομική παρακμή ελαχι-
στοποίησε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Ενώ οι άμεσες ξέ-
νες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκαν από 13,1 
δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την περίοδο 1983-9 σε 
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34,2 δισεκατομμύρια το χρόνο για την περίοδο 1990-3, οι εισ-
ροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αφρική ήταν για τις ίδιες 
περιόδους, ύψους μόλις 1,4 και 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
(Economic Commission for Africa 1995). Στα μέσα της δεκαετί-
ας του ‘90, 600 εκατομμύρια Αφρικανοί (εξαιρουμένης της ό-
τιας Αφρικής) μοιράζονταν ένα ΑΕ  που ήταν ελάχιστα μεγαλύ-
τερο από εκείνο του Βελγίου.

Το τέλος του Ψυχρού ολέμου ήταν μια οδυνηρή εμπειρία 
για αρκετά καθεστώτα της Αφρικής. ετά από σχεδόν δύο δε-
καετίες οικονομικής παρακμής και χωρίς την υποστήριξη των 
υπερδυνάμεων πολλές κυβερνήσεις κατέρρευσαν, ενώ άλλες 
υποχρεώθηκαν να εισαγάγουν πολυκομματικούς θεσμούς και να 
διεξαγάγουν εκλογικές αναμετρήσεις. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα είναι δύο μικρές χώρες της Δυτικής Αφρικής: το πε-
νίν που άνοιξε το δρόμο για ένα κύμα εκδημοκρατισμού στη 
γαλλόφωνη Αφρική και το Τόγκο – στο οποίο όμως ο «αιώνι-
ος» Eyadéma κατάφερε να επιβιώσει. άπως διαφορετική είναι 
η περίπτωση μιας τρίτης μικρής γαλλόφωνης χώρας –του ον-
γκό- πραζαβίλ– όπου ο εκδημοκρατισμός αποδείχθηκε ένας 
δύσβατος και αιματηρός δρόμος.

Στη δεκαετία του ’80 το πενίν αντιμετώπιζε μια δεινή οικο-
νομική κρίση – αποτέλεσμα των κακών επιλογών της κυβέρνη-
σης ερέκου. Η χώρα είχε αναγκαστεί να προσφύγει στο Διεθνές 

ομισματικό Ταμείο το οποίο πίεζε για την πιστή εφαρμογή ενός 
προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής. Το 1988 η κυβέρνη-
ση συμφώνησε με μια ξένη εταιρεία την ταφή στο πενίν δύο 
εκατομμυρίων τόνων τοξικών ραδιενεργών αποβλήτων, προκει-
μένου να βρεθούν χρήματα για να πληρωθούν οι μισθοί των δη-
μοσίων υπαλλήλων (Decalo 1997: 50). Το σκάνδαλο που ξέσπασε 
και οδήγησε στην ακύρωση της συμφωνίας δεν αφορούσε μόνο 
στο εξαιρετικά χαμηλό ποσό της αποζημίωσης αλλά και τον τό-
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πο που επιλέχθηκε για την ταφή των αποβλήτων: αποκαλύφθηκε 
ότι ο ερέκου και οι βόρειοι σύμβουλοί του είχαν επιλέξει ως τό-
πο ταφής μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του ότου κοντά στην 
ιστορική πρωτεύουσα της εθνότητας των Fon. To 1989 η αγκό-
σμια Τράπεζα διέκοψε τη βοήθεια που χορηγούσε στο πενίν, 
ζητώντας από τον ρόεδρο της χώρας «να αποκτήσει τη συναί-
νεση του λαού του για τη συνέχιση εφαρμογής του προγράμμα-
τος διαρθρωτικής προσαρμογής» του Δ Τ (Lancaster 1993: 10). 
Το 1990 οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας δεν είχαν πληρωθεί 
για περισσότερο από δύο χρόνια (Shiner 1995: 5). Αντιμέτωπος 
με μια κοινωνική έκρηξη, ο ερέκου αποφάσισε να επιτρέψει τη 
σύγκληση μιας Εθνικής Συνόδου 488 σημαντικών προσωπικοτή-
των της χώρας, με στόχο την εθνική συναίνεση για την εισαγωγή 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η τακτική αυτή κίνηση του ε-
ρέκου αποδείχθηκε, όμως, λανθασμένη. Σύντομα η Σύνοδος δι-
ακήρυξε την ανεξαρτησία της, τα μέλη της συμφώνησαν σ’ ένα 
σχέδιο συντάγματος, επέλεξαν έναν προσωρινό πρωθυπουργό 
(τον Nicéphore Soglo) κι έθεσαν ημερομηνίες για τη διεξαγωγή 
εκλογών. υσιαστικά, όπως εύστοχα παρατηρεί ένας αναλυτής, 
η Σύνοδος του πενίν ήταν «ο θρίαμβος της καταπιεσμένης κοι-
νωνίας των πολιτών (…) πάνω στο αρπακτικό κράτος» (Decalo 
1997: 55). Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 1991 
και παρά τον έντονα εθνοτικό χαρακτήρα της ψήψου (ο ερέ-
κου είχε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% στις βόρειες επαρχίες), ο 
Soglo αναδείχθηκε νικητής με 68%.

O Kερέκου παραδέχθηκε την ήττα του. Η πορεία του πενίν 
άνοιξε το δρόμο για τον εκδημοκρατισμό πολλών γαλλόφωνων 
χωρών της Αφρικής που εύστοχα χαρακτηρίσθηκε ως «δεύτερη 
απελευθέρωση» (Xoυλιάρας 1995). Η λογική της «εθνικής συ-
νόδου» ενέπνευσε αντιπολιτευόμενες ομάδες σε πολλά κράτη με 
αυταρχικά καθεστώτα όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, η Γουϊνέα, 
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το αμερούν, η εντροαφρικανική Δημοκρατία, το άλι και το 
ονγκό- πραζαβίλ.

΄Εχοντας την υποστήριξη της Γαλλίας, ο Soglo είχε κάποιες 
επιτυχίες στην εισαγωγή οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Ωστό-
σο, το οικονομικό κόστος της πολιτικής λιτότητας για τον πλη-
θυσμό και ιδιαίτερα για τους κατοίκους των αστικών κέντρων 
ήταν σημαντικό. Όταν μάλιστα η Γαλλία το 1994, λόγω των δη-
μοσιονομικών της προβλημάτων, αποφάσισε να προχωρήσει στη 
υποτίμηση του αφρικανικού φράγκου κατά 50%, οι κάτοικοι του 

πενίν είδαν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται δραμα-
τικά. Ένα μέρος της αντιπολίτευσης, θεωρώντας τον ερέκου ως 
τον μόνο ικανό για να νικήσει τον Soglo, τον επέλεξαν ως υπο-
ψήφιο στις προεδρικές εκλογές του 1996.  πρώην δικτάτορας, 
έχοντας προ πολλού εγκαταλείψει τον ούτως ή άλλως αμφίβο-
λο προσανατολισμό του στις αρχές του αρξισμού- ενινισμού, 
εμφανίσθηκε ως ένας αναγεννημένος δημοκράτης, αυτήν τη φο-
ρά  ένθερμος υποστηρικτής φιλελεύθερων οικονομικών μεταρ-
ρυθμίσεων. Εξήλθε νικητής των εκλογών με το 54% των ψήφων 
(Cornwell 1996: 187). ατά τον Samuel Huntington που υπο-
στήριξε ότι η «παγίωση» (consolidation) της δημοκρατίας απαι-
τεί δύο τουλάχιστον εναλλαγές στην εξουσία (Huntington 1993), 
το πενίν ήταν πλέον δημοκρατικό, παρόλο που το προσωνύμιο 
του ερέκου ήταν πλέον «ο χαμαιλέων». Το γειτονικό και επίσης 
γαλλόφωνο Τόγκο, αν και αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα, 
δεν ακολούθησε την ίδια πορεία.

Στη δεκαετία του ΄80, η διεθνής τιμή των φωσφάτων –του 
βασικού εξαγωγικού προϊόντος του Τόγκο– σημείωσε κατακό-
ρυφη πτώση. Η χώρα κατέφυγε σε δανεισμό, το εξωτερικό χρέ-
ος διογκώθηκε και η χώρα προσέφυγε στο Διεθνές ομισματικό 
Ταμείο. Το τελευταίο επέβαλλε το γνωστό πρόγραμμα διαρθρω-
τικής προσαρμογής που περιελάμβανε εκτεταμένες αποκρα-
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τικοποιήσεις και περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Έτσι οι 
δυνατότητες νομιμοποίησης του καθεστώτος μέσω πελατεια-
κών μεθόδων περιορίστηκαν. ροκειμένου να παραμείνει στην 
εξουσία, ο Eyadéma άρχισε να καταφεύγει ολοένα και περισ-
σότερο στον αυταρχισμό και τη βία. Ωστόσο διέθετε ακόμη την 
υποστήριξη της Δύσης και ιδιαίτερα της Γαλλίας που παρεί-
χε σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια. Όμως με την κατάρρευση 
της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του διπολισμού, τα δυτι-
κά κράτη δεν είχαν πλέον σημαντικά κίνητρα για να στηρίξουν 
τα καθεστώτα-πελάτες τους. ατά τη διάρκεια της Γαλλοαφρι-
κανικής Συνόδου ορυφής το 1990, ο ρόεδρος της Γαλλίας 
Φρανσουά ιτεράν μίλησε για την ανάγκη εκδημοκρατισμού 
των πρώην γαλλικών αποικιών στην Αφρική και κατονόμασε το 
Τόγκο ως μια από τις χώρες με τις χειρότερες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Heilbrunn 1998: 226-7). Επρόκειτο 
για μια σημαντική στροφή στη γαλλική εξωτερική πολιτική που 
παραδοσιακά μάλλον αδιαφορούσε για τη φύση των αφρικανι-
κών καθεστώτων – εκτός από το βαθμό που διάκεινταν φιλικά 
προς το αρίσι.

Η οικονομική παρακμή και οι διεθνείς πιέσεις επηρέασαν 
με δραματικό τρόπο τις εξελίξεις στο Τόγκο. Τον κτώβριο του 
1990 αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα ομέ 
οδήγησαν σε αιματηρές συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλεί-
ας. Αντιμέτωπος με τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ο Eyadéma χορήγη-
σε γενική αμνηστεία, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλά στελέχη 
της αντιπολίτευσης να επιστρέψουν από την εξορία και, παράλ-
ληλα, επέτρεψε τη σύγκληση μιας εθνικής συνόδου για να συ-
ζητήσει το μέλλον της χώρας. Στην εθνική σύνοδο του Τόγκο 
(όπως και στις αντίστοιχες του πενίν και του ονγκό- πρα-
ζαβίλ) τα στελέχη της αντιπολίτευσης αποτελούσαν την πλειο-
ψηφία. Η Σύνοδος αυτοχαρακτηρίσθηκε «κυρίαρχη», ψήφισε 
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ένα μεταβατικό σύνταγμα, περιόρισε τις εξουσίες του Εyadéma 
και εξέλεξε ένα προσωρινό πρωθυπουργό. Ωστόσο, παρόλο που 
ο ρόεδρος φαινόταν να έχει υποτιμήσει τους αντιπάλους του, 
συνέχιζε να ελέγχει το στρατό και, έτσι, οποιεσδήποτε μεταρ-
ρυθμίσεις εξαρτώνταν από τη συναίνεσή του (Heilbrunn 1997: 
233). αθώς η Γαλλία φάνηκε μάλλον απρόθυμη να διασυνδέ-
σει την αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγεί με τη φιλελευθερο-
ποίηση και τον εκδημοκρατισμό (Heilbrunn 1997: 229), το Δε-
κέμβριο του 1991 οι  δυνάμεις ασφαλείας του Τόγκο επενέβησαν 
για να διασφαλίσουν την κυριαρχία του Eyadéma: στελέχη της 
αντιπολίτευσης φυλακίστηκαν, δολοφονήθηκαν ή εξαναγκάστη-
καν να καταφύγουν στο εξωτερικό.  Gilchrist Olympio, γιός 
του άτυχου πρώτου προέδρου της χώρας κι ένας από ηγέτες της 
αντιπολίτευσης τραυματίσθηκε σε μια δολοφονική απόπειρα 
εναντίον του και αναγκάσθηκε να καταφύγει στην Γκάνα. Τον 
ανουάριο του 1993 στρατιωτικές δυνάμεις σκότωσαν εκατο-

ντάδες διαδηλωτές στη ομέ, αναγκάζοντας χιλιάδες να κατα-
φύγουν στο πενίν και την Γκάνα. Στις προεδρικές εκλογές που 
αναγκάσθηκε να προκηρύξει ο Eyadéma το 1993, η αντιπολίτευ-
ση αποφάσισε να απόσχει ύστερα από μια μυστηριώδη αύξηση 
των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, Όχι απρόσμενα επανεξελέγη 
με το 98% των ψήφων. ι πρακτικές αλλοίωσης των εκλογι-
κών αποτελεσμάτων επαναλήφθηκαν και το 1998. Σύμφωνα με 
τον Εconomist, οι τελευταίες ήταν «ληστεία μέρα-μεσημέρι» 
(daylight robbery) (Economist 1998: 44). αθώς οι ψήφοι άρχι-
σαν να καταμετρώνται και έγινε φανερό ότι ο Olympio –υποψή-
φιος in absentia– επρόκειτο να είναι νικητής, η παραστρατιωτι-
κή αστυνομία εμπόδισε την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.  

ρόεδρος της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής παραιτήθηκε 
και ο Υπουργός Εσωτερικών ανακήρυξε τον Eyadéma νικητή με 
το 52% των ψήφων.  « εγάλος ηδαλιούχος» (όπως του άρε-
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σε να τον αποκαλούν) παρέμεινε στην εξουσία. Έτσι, η πορεία 
εκδημοκρατισμού του Τόγκο δεν ήταν επιτυχής όπως η αντίστοι-
χη του πενίν. Η τρίτη περίπτωση γαλλόφωνης χώρας είναι η 
Δημοκρατία του ονγκό ή ονγκό- πραζαβίλ.

Το ονγκό- πραζαβίλ είναι μια από τις πιο αστικοποιημέ-
νες χώρες της Αφρικής: ο μισός πληθυσμός κατοικεί στις δύο 
μεγαλύτερες πόλεις: τη πραζαβίλ και το Pointe-Noire. Επίσης, 
το ονγκό- πραζαβίλ παρουσιάζει ένα από τα μικρότερα πο-
σοστά αναλφαβητισμού στην ήπειρο: η συντριπτική πλειοψη-
φία του πληθυσμού γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. άνω απ’ 
όλα, η χώρα διαθέτει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου που της 
επέτρεψαν στη δεκαετία του ’70 να επιτύχει ένα από τα υψη-
λότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα της Υποσαχάριας Αφρικής. 
Το ονγκό- πραζαβίλ, όμως, έχει και πολλά κοινά χαρακτηρι-
στικά με τα άλλα κράτη της ηπείρου. διαίτερα ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα στις πολλές εθνοτικές ομάδες αποτελούσε, ακόμη από 
την εποχή των πρώτων επαφών με τους Ευρωπαίους, ένα από 
τα κύρια κοινωνικοπολιτικά της γνωρίσματα (Clark 1997: 62-
3). Επίσης, όπως και τα περισσότερα άλλα αφρικανικά κράτη, 
το ονγκό- πραζαβίλ, μετά την ανεξαρτησία του το 1960, έγι-
νε ένα μονοκομματικό κράτος. Σε αντίθεση με άλλα κράτη της 
περιοχής, όμως, οι κυβερνήσεις του δεν ακολούθησαν μόνο μια 
πολιτική «κρατισμού», αλλά προσχώρησαν στον «επιστημονι-
κό σοσιαλισμό», συνάπτοντας στενές σχέσεις με την ΕΣΣΔ, την 

ίνα, την ούβα και τη Βόρεια ορέα. αρά όμως το μαρξι-
στικό προσανατολισμό, μεγάλα τμήματα της οικονομίας (όπως 
η γεωργία) δεν επηρεάστηκαν από τις επίσημες πολιτικές (Clark 
1997: 65). Ακόμη πιο παράδοξα και παρά την αντι-ιμπεριαλιστι-
κή ρητορεία, το ονγκό- πραζαβίλ διατήρησε άριστες σχέσεις 
με τη Γαλλία καθόλη τη διάρκεια των 26 ετών του «σοσιαλι-
στικού πειράματος». Η γαλλική εταιρεία Elf-Aquitaine ανέλαβε 
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σχεδόν πλήρως την εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων 
πετρελαίου, η παραγωγή και πώληση του οποίου κατέληξε να 
αποτελεί το 90% των συναλλαγματικών εσόδων της χώρας. ά-
λιστα, το 1987 οι Γάλλοι προσέφεραν στρατιωτική υποστήριξη 
στο καθεστώς του Sassou-Nguesso προκειμένου να αντιμετωπί-
σει ένα πραξικόπημα.

Το καθεστώς αντιμετώπισε μια κρίση νομιμοποίησης που 
οφειλόταν στην οικονομική παρακμή της χώρας (Clark 1997: 
66). Η νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος είχε εξασφαλι-
στεί με μια σπάταλη πολιτική διορισμών και πάσης φύσεως κοι-
νωνικών παροχών. ι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας είχαν αυ-
ξηθεί από 3.300 το 1960 σε 73.000 το 1986, ενώ άλλοι 30.000 
είχαν διοριστεί σε διάφορες δημόσιες επιχειρήσεις που επιβάρυ-
ναν, με την αδυναμία τους να καταστούν κερδοφόρες, ακόμη πε-
ρισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πτώση της τιμής του 
πετρελαίου το 1985 έφερε στην επιφάνεια τις συνέπειες της κα-
κής διαχείρισης, επιταχύνοντας την έλευση της κρίσης: το εξω-
τερικό χρέος της χώρας αυξήθηκε από 1,2 δισεκατομμύρια δο-
λάρια το 1980 σε 4,5 δισεκατομμύρια το 1990 ή σχεδόν 2 φορές 
το ΑΕ  της. Η κυβέρνηση προσέφυγε στο Διεθνές ομισματικό 
Ταμείο, το οποίο ζήτησε να εφαρμοστεί η γνωστή «συνταγή».

ι εξελίξεις σε άλλα γαλλόφωνα κράτη της Δυτικής Αφρικής 
και οι πιέσεις της Γαλλίας για εκδημοκρατισμό οδήγησαν στη 
σύγκληση μιας Εθνικής Συνόδου το 1991 (Philippe 1991). Η Σύ-
νοδος επέλεξε μια μεταβατική κυβέρνηση και στις εκλογές που 
ακολούθησαν νικητής αναδείχθηκε ο Pascal Lissouba. Εντού-
τοις, όπως και σε άλλα κράτη της Αφρικής, ο εθνοτικός χαρα-
κτήρας της ψήφου ήταν έντονος (Clark 1994). ετά τις εκλογές, 
οι αντίπαλοι του Lissouba οργάνωσαν πολιτοφυλακές αποτελού-
μενες κυρίως από λιποτάκτες του στρατού και άνεργους νέους 
και έστησαν οδοφράγματα στην πρωτεύουσα. Η επιμονή του 
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Lissouba να προωθήσει στο στρατό και τη δημόσια διοίκηση αν-
θρώπους από τη δική του περιοχή (το ότο) ενίσχυσε τις δυνα-
τότητες στρατολόγησης των αντιπάλων του. Σε συγκρούσεις που 
ξέσπασαν το 1993 και το 1994 χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους. ε διεθνή διαμεσολάβηση, η κατάσταση εξομαλύνθηκε 
μέχρι το 1997 όταν ξέσπασαν εκ νέου συγκρούσεις ανάμεσα στα 
δύο στρατόπεδα. ετά από στρατιωτική επέμβαση της Αγκόλας, 
ο Sassou-Nguesso κατέλαβε την εξουσία και ο Lissouba διέφυ-
γε στο εξωτερικό.  Sassou κέρδισε τις εκλογές του 2002 με το 
90% των ψήφων (καθώς η αντιπολίτευση απείχε).

Το τέλος του Ψυχρού ολέμου επηρέασε αρνητικά τη δυνα-
τότητα των καθεστώτων να παραμένουν στην εξουσία. Ακόμη 
και στην ακραία περίπτωση του Τόγκο, ο Eyadéma χρειαζόταν 
πλέον τουλάχιστον μια επιφανειακή νομιμοποίηση μέσω εκλο-
γών. Άλλα καθεστώτα δεν τα κατάφεραν να επιβιώσουν. Η μεγά-
λη όμως αλλαγή με το τέλος του διπολικού ανταγωνισμού ήταν 
η επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων που είχαν κοστίσει εκατο-
ντάδες χιλιάδες ζωές.

Το τέλος των ένοπλων συγκρούσεων:  
Ερυθραία, οζαμβίκη, Αγκόλα

Toν Απρίλιο του 1993, οι κάτοικοι της Ερυθραίας κλήθηκαν 
να αποφασίσουν αν η μικρή αυτή χώρα στο έρας της Αφρικής 
θα γινόταν ανεξάρτητη. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
που έγινε υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών ήταν συντρι-
πτικό, σφραγίζοντας και τυπικά τη λήξη ενός από τους πλέον μα-
κροχρόνιους πολέμους στην ιστορία της Αφρικής: το 99,8% των 
Ερυθραίων ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας. Στις 24 αΐου 1993, 
ο ρόεδρος Issayas Afeworki, μπροστά σ’ ένα ενθουσιώδες πλή-
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θος, ανακήρυξε την ανεξαρτησία. Επρόκειτο για μια συμβολι-
κή ημερομηνία: ακριβώς δύο χρόνια πριν, ο ηγέτης της Αιθιοπί-
ας, ενγκίστου Χαϊλέ αριάμ, εγκατέλειπε την Αντίς Αμπέμπα 
όπου σε λίγο θα εισέρχονταν νικηφόροι οι αντάρτες του ετώ-
που για την Απελευθέρωση του Τιγκράι.

Xάρτης 3.1: Η ανεξάρτητη Ερυθραία

Η Ερυθραία υπήρξε αποικία τω ταλών. Το 1941 οι Βρετανοί 
κατέλαβαν τις κτήσεις της ώμης στην Αφρική, συμπεριλαμβα-
νομένης της Ερυθραίας. Το 1950 τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν 
για το μέλλον της πρώην ιταλικής αποικίας (Heraclides 1991: 
178). Η Σοβιετική Ένωση πίεσε για αυτοδιάθεση, αλλά οι Ηνω-
μένες ολιτείες και η Βρετανία, που δεν ήθελαν να δυσαρεστή-
σουν τον αυτοκράτορα της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ, πρότειναν 
τη συνένωση με την Αιθιοπία σε μια ομοσπονδία. Όπως το έθεσε 
ο Τζων Φόστερ τάλλες, τότε Υπουργός Εξωτερικών των Η Α:
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«Από την άποψη της δικαιοσύνης, η γνώμη του ερυθραϊκού 
λαού πρέπει να ληφθεί υπόψη. Παρ’ όλ’ αυτά, τα στρατηγι-
κά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών καθιστούν ανα-
γκαία τη σύνδεση της χώρας με τη σύμμαχό μας, την Αιθιο-
πία» (Brogan 1990: 29).

Το 1960, η ομοσπονδιακή ένωση έγινε πραγματικότητα με 
ξεχωριστό σύνταγμα, κοινοβούλιο και μια αυτόνομη εκτελεστι-
κή εξουσία για την Ερυθραία. ι Ηνωμένες ολιτείες εγκατέ-
στησαν στην Ερυθραία τη μεγαλύτερη κατασκοπευτική τους βά-
ση στο εξωτερικό η οποία, με δεδομένη την απουσία δορυφόρων 
εκείνη την εποχή, ήταν πολύτιμη για την παρακολούθηση επικοι-
νωνιών της νότιας Σοβιετικής Ένωσης και της έσης Ανατολής 
(Connell 1993: 2).  Χαϊλέ Σελασιέ, όμως, δεν σεβάστηκε τον 
ομοσπονδιακό χαρακτήρα της ένωσης.  αιθίοπας αυτοκράτο-
ρας κατάφερε να εκμαιεύσει «με τις πιο δοκιμασμένες μεθόδους 
της πίεσης και της εξαγοράς» (Φονταίν 1984: 458) μια απόφαση 
της Βουλής της Ερυθραίας που ζητούσε ένωση με την Αιθιοπία 
και, αγνοώντας τις αποφάσεις του ΗΕ, ανακοίνωσε το 1962 
την πλήρη ενσωμάτωση της Ερυθραίας στην Αιθιοπία (Sherman 
1980: 40-3). ολύ σύντομα, οι Ερυθραίοι πήραν τα όπλα.

Στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 το αυτονομιστικό κίνημα 
δεν ήταν ενιαίο. Θρησκευτικές, εθνοτικές και οργανωτικές αντι-
παλότητες εξηγούν την απουσία ενότητας. αρά όμως την υπο-
στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και της ούβας στο καθεστώς 

εγκίστου της Αιθιοπίας, οι αντάρτες της Ερυθραίας κατάφεραν 
να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στα τέλη της δεκα-
ετίας του ’80. Η στενή τους συνεργασία με τα κινήματα ανταρ-
τών στο εσωτερικό της Αιθιοπίας (και ιδιαίτερα με το EPRDF) 
ήταν ο παράγοντας-κλειδί των εξελίξεων (Economist 1991a). H 
απόφαση της όσχας στις αρχές του 1991 να εγκαταλείψει την 
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Αιθιοπία ήταν το σημείο καμπής στη σύγκρουση, Στα μέσα του 
αΐου του 1991, οι σοβιετικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τη 

μεγάλη ναυτική βάση στα νησιά ταχλάκ, στο κέντρο της Ερυ-
θράς Θάλασσας (Plaut 1991: 203). Στις 26 αΐου, δύο μέρες 
πριν οι δυνάμεις του EPRDF εισέλθουν στην Αντίς Αμπέμπα, οι 
αντάρτες της Ερυθραίας μπήκαν στην Ασμάρα (την πρωτεύου-
σα της Ερυθραίας). Για τρεις γενιές, ο πληθυσμός της Ερυθραί-
ας είχε ζήσει τον πόλεμο και την καταστροφή. άνω από 50.000 
αντάρτες είχαν χάσει τη ζωή τους (Economist 1991), ενώ ο πόλε-
μος άφησε πίσω του 56.000 αναπήρους, 90.000 ορφανά και εκα-
τοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες (Pateman 1994: 228).

Η νέα μεταβατική κυβέρνηση της Ερυθραίας αποφάσισε να 
αναβάλλει για δύο χρόνια τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος 
για την ανεξαρτησία. Επρόκειτο για μια διπλωματική κίνηση: 
οι Ερυθραίοι επεδίωκαν να περιορίσουν τις αντιδράσεις για την 
επαναχάραξη διεθνών συνόρων, ιδιαίτερα μεταξύ των μελών 
του ργανισμού Αφρικανικής Ενότητας. ίγο πριν το δημοψή-
φισμα, η νέα κυβέρνηση της Αιθιοπίας υποσχέθηκε να σεβασθεί 
το αποτέλεσμα, καθησυχάζοντας πολλές κυβερνήσεις της ηπεί-
ρου. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα «βελούδινο διαζύ-
γιο». Η αλήθεια πάντως ήταν ότι η ανεξαρτησία της Ερυθραίας 
δεν αμφισβητούσε τα σύνορα που η ήπειρος είχε κληρονομήσει 
από τους αποικιοκράτες. Στην πραγματικότητα αποτελούσε μια 
ακόμη απόδειξη ότι η νόρμα του «απαραβιάστου των συνόρων» 
όπως είχαν χαραχθεί από την αποικιοκρατία παρέμεινε ζωντανή.

Το τέλος του Ψυχρού ολέμου επέτρεψε την επίλυση αρκε-
τών πολέμων «δι’ αντιπροσώπων» (proxy wars). Η οζαμβίκη 
είναι η χαρακτηριστική περίπτωση. Για περισσότερα από τριά-
ντα χρόνια, η χώρα βρισκόταν σε πόλεμο. Έπειτα από μια δε-
καετή ένοπλη εξέγερση εναντίον των ορτογάλων, απέκτησε 
την ανεξαρτησία της το 1975 (ένα χρόνο μετά την κατάληψη της 
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εξουσίας στη ισαβόνα από μια ομάδα ριζοσπαστών αξιωματι-
κών του πορτογαλικού στρατού). Το FRELIMO ( έτωπο για 
την Απελευθέρωση της οζαμβίκης), η μαρξιστική οργάνωση 
που πολέμησε τους ορτογάλους, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 
χώρας. Ωστόσο, ο πόλεμος έμελλε να συνεχιστεί, αυτήν τη φορά 
όμως ως εμφύλια διαμάχη. Στη δεκαετία του ’70 οι αντάρτες που 
αντιμάχονταν το λευκό καθεστώς της οδεσίας μετέφεραν τις 
βάσεις τους από την Τανζανία στην κεντρική οζαμβίκη, όπου 
αναδιοργανώθηκαν με τη βοήθεια του FRELIMO. Για να ασκή-
σουν πίεση στο τελευταίο, οι μυστικές υπηρεσίες της οδεσίας 
δημιούργησαν στο έδαφος της οζαμβίκης το RENAMO (Εθνι-
κή Αντίσταση της οζαμβίκης), μια οργάνωση μαύρων ανταρ-
τών (Penvenne 1998: 254). Kαθώς το FRELIMO ακολούθησε 
μια πολιτική καταναγκαστικής κολεκτιβοποίησης, το RENAMO 
κατάφερε να κερδίσει σημαντική υποστήριξη από τον πληθυ-
σμό της χώρας. Ακόμη, το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο 
η νέα ελίτ της οζαμβίκης αποτελούνταν από νότιους της εθνό-
τητας των Shangaan προκάλεσε αισθήματα αποξένωσης στις βό-
ρειες και κεντρικές περιφέρειες και έτσι το RENAMO μπόρεσε 
να στρατολογήσει πολλούς δυσαρεστημένους πρώην υποστηρι-
κτές του FRELIMO από τις εθνότητες Shona και Ndau. Tέλος, 
η άρνηση του FRELIMO να αποδεχθεί τα παραδοσιακά ήθη και 
έθιμα των λαών της οζαμβίκης διευκόλυνε σημαντικά τις κι-
νήσεις των ανταρτών (Schutz 1995). Δύο αναλυτές oνόμασαν τη 
σύγκρουση στη οζαμβίκη «πόλεμο των πνευμάτων», υποστη-
ρίζοντας ότι το RENAMO εμφανίστηκε ως υποστηρικτής της 
«διωκόμενης παράδοσης» (Hall and Young 1997: 175-80).

H πολιτική μετάβαση στη οδεσία και η ανάληψη της δια-
κυβέρνησής της το 1980 (ως Ζιμπάμπουε πλέον) από τη μαύρη 
πλειοψηφία έγινε δεκτή από το FRELIMO με ενθουσιασμό, κα-
θώς στερούσε από το RENAMO το βασικό εξωτερικό του προ-
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στάτη. Ωστόσο η ευφορία δεν κράτησε για πολύ. αθώς πολλά 
μέλη του Εθνικού Αφρικανικού ογκρέσου, της σημαντικότερης 
οργάνωσης των μαύρων που αντιμάχονταν το ρατσιστικό καθε-
στώς της ότιας Αφρικής, επέλεξαν το απούτο (την πρωτεύ-
ουσα της οζαμβίκης) ως βάση, το ρατσιστικό καθεστώς της 

ρετόριας αντικατέστησε τους οδεσιανούς στο ρόλο των πα-
τρώνων του RENAMO (Αlden 1992: 84-5). Η υποστήριξη που 
παρείχε η ότια Αφρική στο τελευταίο ενισχύθηκε ακόμη περισ-
σότερο όταν 3.000 σύμβουλοι από τη Σοβιετική Ένωση και άλλα 
κράτη της Ανατολικής Ευρώπης έφθασαν στη οζαμβίκη. ε 
τη βοήθεια των οτιοαφρικανών το RENAMO εξαπέλυσε μια 
εκστρατεία τρόμου που περιελάμβανε την καταστροφή σχολεί-
ων, νοσοκομείων και κοοπερατίβων, αποκτώντας μια αιμοσταγή 
φήμη συγκρίσιμη μ’ εκείνη των Ερυθρών Χμερ της αμπότζης. 

 ρόεδρος της οζαμβίκης Samora Machel, κατανοώντας ότι 
η σοβιετική βοήθεια δεν επαρκούσε για να επιτύχει μια στρατι-
ωτική λύση, φιλελευθεροποίησε την οικονομία και επιχείρησε 
να προσεγγίσει την κυβέρνηση της λευκής μειοψηφίας της ό-
τιας Αφρικής. Ωστόσο οι προσπάθειές του κατέληξαν σε αδιέξο-
δο. Τον κτώβριο του 1996 ο Machel σκοτώθηκε σ’ ένα μυστη-
ριώδες αεροπορικό δυστύχημα πάνω από το έδαφος της ότιας 
Αφρικής και αντικαταστάθηκε από τον Joaquim Chissano, ο 
οποίος συνέχισε και ενέτεινε τις προσπάθειες οικονομικών με-
ταρρυθμίσεων που είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του. Εντούτοις, 
ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίστηκε μέχρι και τις αρχές της δεκαε-
τίας του ’90. Το τέλος του Ψυχρού ολέμου και η διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης, αλλά κυρίως η πορεία εκδημοκρατισμού 
της ότιας Αφρικής ήταν οι δύο εξωτερικοί παράγοντες που επέ-
τρεψαν τελικά την επίλυση της σύγκρουσης. Άλλωστε, η ίδια η 
σύγκρουση φαίνεται ότι είχε αγγίξει το σημείο του «αμοιβαία 
επιβλαβούς αδιεξόδου» (Zartman 1989), καθώς καμία από τις 
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δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν μπορούσε να ελπίζει σε οριστι-
κή νίκη στο πεδίο της μάχης. Η ξηρασία που έπληξε ολόκληρη 
τη ότια Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του ’90 μείωσε απο-
φασιστικά την ικανότητα διεξαγωγής πολέμου και των δύο αντι-
πάλων, ενώ η απειλή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής ενέτει-
νε τις προσπάθειες των δυτικών μεσολαβητών (Edis 1995: 5-6). 
Τελικά, το 1992, το FRELIMO και το RENAM  υπέγραψαν μια 
συμφωνία ειρήνευσης στη ώμη και ο ΗΕ απέστειλε μια ειρη-
νευτική δύναμη 6.500 κυανόκρανων για να επιβλέψει την εφαρ-
μογή της. Η πιο κρίσιμη δοκιμασία στη διαδικασία εφαρμογής 
της συμφωνίας ειρήνευσης ήταν οι δίδυμες εκλογές (προεδρικές 
και κοινοβουλευτικές) –οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές στην 
ιστορία της χώρας– που διεξήχθησαν τον κτώβριο του 1994. 
Στις κοινοβουλευτικές εκλογές το RENAMO έλαβε το 38% των 
ψήφων και το FRELIMO το 44%, ενώ στις προεδρικές, ο ρό-
εδρος της χώρας και υποψήφιος του FRELIMO κέρδισε το 53% 
ενώ ο αρχηγός του RENAMO Alfonso Dhalakama το 34%. Σε 
αντίθεση με την Αγκόλα, όπου ο Jonas Savimbi αμφισβήτησε 
το αποτέλεσμα των εκλογών και ο εμφύλιος πόλεμος ξανάρχι-
σε (βλ. παρακάτω), ο Dhalakama αποδέχθηκε την ήττα του και 
τα εκλεγμένα στελέχη του RENAMO κατέλαβαν τις θέσεις τους 
στο νέο κοινοβούλιο. αράλληλα, η επιστροφή των προσφύγων 
από το εξωτερικό ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ στους 82.000 
στρατιώτες των αντιμαχόμενων πλευρών δόθηκε η δυνατότητα 
είτε να υπηρετήσουν στο νέο εθνικό στρατό της οζαμβίκης εί-
τε (με τη βοήθεια των δωρητών) να επανενταχθούν στις τοπικές 
κοινωνίες (Wurst 1994).

Ωστόσο στην άλλη μεγάλη πρώην πορτογαλική αποικία, την 
Αγκόλα, οι εξελίξεις δεν ήταν τόσο θετικές. Η ύφεση στις σχέ-
σεις των υπερδυνάμεων στα τέλη της δεκαετίας του ’80 επέτρε-
ψε την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών. Το 1988, μετά 
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από παρέμβαση των Ηνωμένων ολιτειών, η ούβα και η ό-
τια Αφρική συμφώνησαν να αποχωρήσουν από την Αγκόλα, ενώ 
η ρετόρια συναίνεσε στην παραχώρηση της ανεξαρτησίας στη 

αμίμπια.  δρόμος για μια ειρηνική επίλυση της εμφύλιας σύρ-
ραξης στην Αγκόλα που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 500.000 αν-
θρώπους φαινόταν να έχει ανοίξει. ι εξελίξεις στην Ανατολι-
κή Ευρώπη, η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η διάλυση 
της Σοβιετικής Ένωσης, επηρέασαν τις αντιλήψεις και τις πολι-
τικές της κυβέρνησης του dos Santos (Fituni 1995). Τον ούλιο 
του 1990, το MPLA εγκατέλειψε και επίσημα τον μαρξισμό-λε-
νινισμό και άρχισε να προχωρά σε ιδιωτικοποιήσεις σημαντι-
κών τομέων της, μέχρι τότε, κολλεκτιβοποιημένης οικονομίας. 
Χάρη στο διαμεσολαβητικό ρόλο των Η Α και του ΗΕ, στις 
31 αΐου του 1991 στο Bicesse της ορτογαλίας, οι Santos και 
Savimbi υπέγραψαν μια συμφωνία ειρήνευσης που προέβλεπε 
τη δημιουργία ενός εθνικού στρατού, την εισαγωγή ενός πολυ-
κομματικού συστήματος και τη διεξαγωγή «ελεύθερων και δί-
καιων εκλογών» (free and fair elections) για το σχηματισμό μιας 
νέας κυβέρνησης (Knudsen and Zartman 1995: 135-7). αι οι 
δύο πλευρές όμως υπέσκαψαν από την αρχή την εφαρμογή των 
συμφωνιών, διατηρώντας τις καλύτερες δυνάμεις και τα πιο σύγ-
χρονα όπλα τους εκτός του νέου εθνικού στρατού. Τα Ηνωμένα 
Έθνη έστειλαν μόνον 470 παρατηρητές για να επιβλέψουν τις δι-
αδικασίες δημιουργίας των νέων ένοπλων δυνάμεων. Τα αποτε-
λέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών εξέπληξαν 
πολλούς αναλυτές. Ενώ πολλοί περίμεναν μια άνετη επικράτη-
ση του Savimbi, o dos Santos έλαβε το 49,6% των ψήφων (ένα-
ντι 40,1% του αρχηγού της UNITA), απέχοντας ελάχιστα από 
την εξασφάλιση της απόλυτης πλειοψηφίας στο δεύτερο γύρο. 

 Savimbi δεν περίμενε την επαναληπτική εκλογή: αμέσως απέ-
συρε τους στρατηγούς του από τον εθνικό στρατό, κατηγόρησε 
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την κυβέρνηση για νοθεία και ακολούθησε ξανά τα μονοπάτια 
του πολέμου.

ολλοί αναλυτές θεώρησαν ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα 
της συμφωνίας στο Bicesse ήταν η απόρριψη μιας συμμετοχικής 
λύσης και η υιοθέτηση μιας αντίληψης ότι «ο νικητής τα παίρνει 
όλα» (winner-take-all principle) (Knudsen and Zartman 1995: 
138). To λάθος αυτό κόστισε στα επόμενα δύο χρόνια 200.000 
ζωές. Το οέμβριο του 1994, μια τρόικα διαμεσολαβητών αποτε-
λούμενη από τις Η Α, τη ωσία και την ορτογαλία κατάφερε 
να πείσει τις δύο πλευρές να υπογράψουν στη ουζάκα της Ζά-
μπιας μια νέα ειρηνευτική συμφωνία. Σε αντίθεση με τη συμφω-
νία του Bicesse, αυτήν τη φορά δεν θα διεξάγονταν εκλογές και 
σ’ ένα μεταβατικό διάστημα καμία από τις δύο πλευρές δεν θα εί-
χε την αποκλειστικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Τα συμ-
φωνηθέντα στη ουζάκα προέβλεπαν το «μοίρασμα» της εξου-
σίας (power-sharing): ο Savimbi θα καταλάμβανε τη μια από τις 
δύο θέσεις αντιπροέδρων της μεταβατικής κυβέρνησης και στε-
λέχη της UNITA θα ετίθεντο επικεφαλής τεσσάρων υπουργεί-
ων καθώς και ορισμένων σημαντικών κυβερνητικών τομέων. ι 
αξιωματικοί της UNITA θα εντάσσονταν στις εθνικές ένοπλες 
δυνάμεις που θα δημιουργούνταν και οι περισσότεροι από τους 
αντάρτες θα επάνδρωναν την αστυνομία. Η συμφωνία προέβλε-
πε επίσης στενή επιτήρηση από τον ΗΕ: στρατιωτικές δυνάμεις 
και των δύο πλευρών θα συγκεντρώνονταν για να παραδώσουν 
τα όπλα τους σε 15 κέντρα αποστρατείας που θα τελούσαν υπό 
την αιγίδα του ργανισμού.  ΗΕ αποφάσισε να μην κάνει τα 
ίδια λάθη: αυτήν τη φορά έστειλε 7.000 κυανόκρανους – τη με-
γαλύτερη εκείνη την περίοδο ειρηνευτική δύναμη στον κόσμο με 
κόστος 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα. Ωστόσο, φοβούμενος 
για τη ζωή του, ο Savimbi δεν πήγε στην πρωτεύουσα και τον 
Αύγουστο του 1996, αρνήθηκε και τη θέση του Αντιπροέδρου. 
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αρόλο που τον Απρίλιο του 1997, τέσσερα στελέχη της UNITA 
ανέλαβαν τις υπουργικές τους θέσεις, oι περισσότεροι αντάρτες 
δεν εμφανίστηκαν στα κέντρα αποστρατείας (demobilization) 
ούτε παρέδωσαν τα καλύτερά τους όπλα. Βεβαίως ο Savimbi 
ήταν περισσότερο απομονωμένος από ποτέ άλλοτε. Η χρησιμό-
τητα που είχε την περίοδο του Ψυχρού ολέμου για τις Η Α εί-
χε χαθεί και η υάσιγκτον προώθησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
αυστηρές κυρώσεις κατά της UNITA. Η πτώση του ομπού-
του στο γειτονικό Ζαΐρ και η ανατροπή του Lissouba στο ον-
γκό- πραζαβίλ είχαν επίσης στερήσει το Savimbi από στενούς 
συμμάχους. Η Aγκόλα είχε πλέον εξελιχθεί στο δεύτερο μεγαλύ-
τερο (μετά τη ιγηρία) πετρελαιοπαραγωγό κράτος της Αφρικής 
και διέθετε τους πόρους για να νικήσει στρατιωτικά την UNITA. 
Η τελική ήττα του Savimbi ήταν πλέον θέμα χρόνου.

Η περίπτωση της Αγκόλας δείχνει ξεκάθαρα ότι το τέλος των 
συγκρούσεων μετά το τέλος του Ψυχρού ολέμου δεν ήταν ούτε 
γρήγορο ούτε εύκολο. Δυστυχώς η δυναμική των συγκρούσεων 
δι’ αντιπροσώπων που τόσο έντονα τον χαρακτήρισαν σε αρκε-
τές περιπτώσεις διατηρούνταν. αι όχι μόνον: νέες μορφές συ-
γκρούσεων έκαναν την εμφάνισή τους – πρωτόγνωρες για το εύ-
ρος και τη βιαιότητά τους. Η πρώτη στη Σομαλία προκάλεσε μια 
διεθνή επέμβαση. Η δεύτερη στη ουάντα άφησε την ανθρωπό-
τητα παγερά αδιάφορη. αι η τρίτη –στο Ζαΐρ– έδειξε ότι τα σύ-
νορα ήταν περισσότερο διάτρητα από ποτέ άλλοτε.

Η επέμβαση στη Σομαλία

Η Σομαλία είναι από τις λίγες χώρες της Αφρικής με πληθυ-
σμό πολιτισμικά ομοιογενή. Ωστόσο οι Σομαλοί είναι βαθιά δι-
χασμένοι σε «πατριές» (clans) και «υποπατριές» (sub-clans) που 
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αντανακλούν κάποια κοινή καταγωγή (συχνά φαντασιακή). Τα 
παιδιά μαθαίνουν από μικρά να θυμούνται τα ονόματα προγό-
νων που έζησαν μέχρι και 20 γενιές πριν (Lewis 1992). «Η βά-
ση της πολιτικής και κοινωνικής δομής της Σομαλίας», παρατη-
ρεί ένας αναλυτής, «είναι η γενεαλογία» (Clark 1993: 110). Αν 
και οι «πατριές» κατοικούν σε συγκεκριμένες εδαφικές περιο-
χές (βλ. Χάρτη 2), τα νομαδικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
της Σομαλίας, που κυρίως ασχολείται με την κτηνοτροφία, τεί-
νουν να κάνουν τα σύνορα των περιοχών στις οποίες κατοικούν 
οι «πατριές» μάλλον ασαφή (Makinda 1991: 112-3). Συχνά λοι-
πόν τα μέλη των «πατριών» συγκρούονταν για τον έλεγχο των 
βοσκοτόπων και των περιορισμένων υδάτινων πόρων. ι «πα-
τριές» της Σομαλίας είναι έξη: η Darod, η Digil, η Dir, η Hawiye, 
η Issaq και η Rahanwin. Aυτές οι «πατριές» υποδιαιρούνται σε 
«υποπατριές». Για παράδειγμα, η Darod αποτελείται από την 
Dolbahante, τη Majerteen, τη Marehan και την Ogadeni. Αν και 
σε γενικές γραμμές, τόσο οι ιταλοί όσο και οι βρετανοί αποικιο-
κράτες αδιαφόρησαν για την ανάπτυξη της Σομαλίας, προκειμέ-
νου να διατηρήσουν τον έλεγχο, ενίσχυσαν τις διαφορές μεταξύ 
των «πατριών». Έτσι οι Hawiye και οι Issaq επελέγησαν για να 
στελεχώσουν τη διοίκηση ενώ οι Darod χρησιμοποιήθηκαν για 
να επανδρώσουν το στρατό και την αστυνομία.

O ρόεδρος Siad Barré από τις αρχές της δεκαετίας του 
’70 απαγόρευσε οποιαδήποτε δημόσια αναφορά σε «πατριές». 
Ωστόσο, ο σομαλός ηγέτης ενίσχυσε ιδιαίτερα την «υποπατριά» 
από την οποία προερχόταν ο πατέρας του, τους Marehan. Oι πιο 
έμπιστοι υπουργοί της κυβέρνησής του προέρχονταν από αυτήν. 
Η πολιτική του λοιπόν χαρακτηριζόταν από έντονο φαβοριτισμό 
(Makinda 1991: 112-4). H ήττα στο γκαντέν από την Αιθιοπία 
πλήγωσε την υπερηφάνεια των Σομαλών και υπέσκαψε το κύρος 
του Siad Barré. Η πολεμική προσπάθεια εξάντλησε τη σομαλική 
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οικονομία. Το 1990 το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας έπεσε 
σε μόλις 120 δολάρια (Weil 1993: 6). ι Η Α, μετά τη λήξη του 
Ψυχρού ολέμου, μείωσαν σημαντικά την οικονομική τους βο-
ήθεια υποσκάπτοντας ακόμη περισσότερο τη νομιμοποίηση του 
καθεστώτος.

ετά από ένα αποτυχημένο πραξικόπημα, αρκετοί αξιωμα-
τικοί του σομαλικού στρατού που προέρχονταν από μια «υπο-
πατριά» των Darod, τους Majerteen οι οποίοι είχαν αποκλειστεί 
από τα πελατειακά δίκτυα του Barré, κατέφυγαν στην Αιθιοπία 
που τους παρείχε άσυλο και υποστήριξη στα πλαίσια της πολι-
τικής «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Σταδιακά εμ-
φανίστηκαν διάφορα ένοπλα κινήματα στη Σομαλία με βάση τις 
«πατριές».  Barré επιδείνωσε την κατάσταση αρχίζοντας να 
διανέμει όπλα στον πληθυσμό από τα μεγάλα αποθέματα του 
στρατού. Το 1991 οι αντάρτες επιτέθηκαν στην πρωτεύουσα 
και ο Siad Barré κατέφυγε στο εξωτερικό. Η βόρεια Σομαλία 
(η πρώην Βρετανική Σομαλιλάνδη) ανακήρυξε την ανεξαρτη-
σία της ενώ στη νότια ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα στις δια-
φορετικές οργανώσεις ανταρτών που διεκδικούσαν την εξουσία. 

ε την εκτεταμένη διασπορά ελαφρών όπλων, η χώρα κατέληξε 
σε μια πολυδιάσπαση με πολιτοφυλακές (ουσιαστικά ιδιωτικούς 
στρατούς) να ελέγχουν τουλάχιστον δώδεκα διαφορετικές περι-
οχές (Clark 1993: 110). ια φοβερή ξηρασία επιδείνωσε την κα-
τάσταση. Η ένταξη στις πολιτοφυλακές έγινε μέσο επιβίωσης, 
ενισχύοντας τη δυναμική της σύγκρουσης. Δύο χρόνια μετά την 
έναρξη του πολέμου, 300.000 Σομαλοί είχαν χάσει τη ζωή τους 
και πάνω από 1.000.000 είχαν καταφύγει σε διάφορες γειτονικές 
χώρες. Το Σεπτέμβριο του 1992, ο Ερυθρός Σταυρός υπολόγιζε 
ότι 1,5 εκατομμύριο Σομαλοί λιμοκτονούσαν (Clark 1993: 113). 
Ωστόσο, η διεθνής επισιτιστική βοήθεια γινόταν αντικείμενο συ-
στηματικής αρπαγής από τις πολιτοφυλακές που επιδίωκαν να 
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ελέγξουν την παροχή πόρων προκειμένου να διατηρήσουν την 
εξουσία τους.

Χάρτης 3.2: « ατριές» στη Σομαλία

Στην αρχή της κρίσης, ο ΗΕ επιδίωξε να έλθει σε κάποια 
συμφωνία με τα εμπόλεμα μέρη προκειμένου να αποδεχθούν μια 
εκεχειρία, να συμφωνήσουν στην προστασία των ανθρωπιστι-
κών αποστολών και να συναινέσουν στην αποστολή μιας διε-
θνούς ειρηνευτικής δύναμης. Τελικά αποφασίστηκε η αποστολή 
μιας ειρηνευτικής δύναμης, 17.500 χιλιάδες (κυρίως πακιστανοί) 
κυανόκρανοι έφθασαν στο ογκαντίσου το οέμβριο του 1992 
(UNOSOM). αθηλώθηκαν όμως στο αεροδρόμιο της πρωτεύ-
ουσας καθώς ο πολέμαρχος Aideed θεωρούσε ότι πρώτα αυτός 
έπρεπε να εγκρίνει την ανάπτυξη της ειρηνευτικής δύναμης.  
ΓΓ του ΗΕ πούτρος πούτρος Γκάλι επισκέφθηκε τον αμε-
ρικανό ρόεδρο πους ( ατέρα) και ζήτησε τη στρατιωτική 
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υποστήριξη των Η Α για μια μεγάλης κλίμακας επέμβαση στη 
Σομαλία. Η επιρροή της αφροαμερικανικής κοινότητας και των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων οδήγησαν τον αμερικανό ρόε-
δρο να διατάξει την έναρξη της επιχείρησης «Αποκατάσταση της 
Ελπίδας» που ανέλαβαν να εκτελέσουν 28.000 αμερικανοί πεζο-
ναύτες που αποβιβάστηκαν το Δεκέμβριο του 1992 στη Σομαλία 
(UNITAF – Unified Task Force).

H UNITAF είχε μια εντολή «επιβολής της ειρήνης» (peace-
enforcement), δηλαδή μπορούσε να χρησιμοποιήσει στρατιωτι-
κά μέσα για την επιβολή των στόχων της. Από διοικητική αλ-
λά και νομική άποψη, έμοιαζε πολύ με την υπό την ηγεσία των 
Αμερικανών, συμμαχική δύναμη που είχε πολεμήσει στην ο-
ρέα την περίοδο 1950-3 (Roberts 1994: 100). Όμως, η υάσι-
γκτον, φοβούμενη ότι υπήρχε η πιθανότητα εμπλοκής σε έναν 
παρατεταμένο εμφύλιο πόλεμο, τόνισε ότι η αποστολή δυνά-
μεων στη χώρα είχε ανθρωπιστικό χαρακτήρα και ότι σύντομα 
θα έδινε τη θέση της σε μια ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων 
Εθνών (Bolton 1994: 60). Εντούτοις, το πρόβλημα μ’ αυτήν τη 
λύση ήταν ότι μια ειρηνευτική επιχείρηση του ΗΕ μπορούσε 
να λειτουργήσει μόνο με τη συναίνεση των εμπόλεμων μερών. 
Στη Σομαλία όμως δεν υπήρχε ούτε συναίνεση ούτε βεβαίως κά-
ποια ειρηνευτική συμφωνία για να τεθεί σε εφαρμογή. Έτσι ο 

πούτρος Γκάλι ζήτησε από την UNITAF να προχωρήσει στον 
αφοπλισμό των διαφόρων «πατριών». Ωστόσο, οι Η Α, ανήσυ-
χες για το εσωτερικό πολιτικό κόστος από πιθανές απώλειες αμε-
ρικανών στρατιωτών, αρνήθηκαν.

Η UNITAF σύντομα κατάφερε να βελτιώσει τη διανομή τρο-
φίμων αλλά δεν μπόρεσε να επιβάλει την ειρήνη και την τάξη 
στη Σομαλία. Εντούτοις, ο νέος αμερικανός ρόεδρος πιλ 

λίντον άλλαξε πολιτική. Στα πλαίσια των ιδεολογικών προ-
σανατολισμών της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης των Δημοκρατι-
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κών, η υάσιγκτον άρχισε να μιλά για «οικοδόμηση κράτους» 
(nation-building) και όχι για μια απλή «ανθρωπιστική επέμβα-
ση» (humanitarian intervention). ε την απόφαση 814 του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΗΕ, αναθεωρήθηκαν οι περιορισμένοι 
στόχοι της αρχικής επέμβασης, επεκτάθηκε ο χρονικός ορίζοντας 
της επιχείρησης και τονίστηκε η «κρίσιμη σημασία» του αφοπλι-
σμού. Έτσι, 4.600 αμερικανοί πεζοναύτες παρέμειναν στη Σο-
μαλία στα πλαίσια της δύναμης του ΗΕ (UNOSOM II). ριν 
όμως η UNITAF δώσει τη θέση της στην UNOSOM II υπήρχαν 
ενδείξεις ότι ο Aideed σχεδίαζε να δοκιμάσει τις αντιδράσεις της 
ειρηνευτικής δύναμης (Clarke 1993: 51-2).

Τον ούνιο του 1993, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμέ-
νης επιθεώρησης μιας αποθήκης όπλων, αντάρτες του στρατηγού 
Aideed έστησαν ενέδρα σε μια δύναμη του ΗΕ και δολοφόνη-
σαν 24 πακιστανούς κυανόκρανους. Η απόφαση του πολέμαρ-
χου να συγκρουστεί με τον ΗΕ αντανακλούσε τις φιλοδοξίες 
του για την κατάληψη της εξουσίας. Η «υποπατριά» (sub-clan) 
στην οποία ανήκε ο στρατηγός, η Habr Gedir, όχι μόνον είναι η 
πολυπληθέστερη της Σομαλίας (περίπου 800.000 σ’ έναν πληθυ-
σμό –προ εμφυλίου– 7.500.000) αλλά ήταν και περιθωριοποιη-
μένη και καταπιεσμένη από το καθεστώς Barré. υσιαστικά οι 
Habr Gedir επιθυμούσαν να αποκτήσουν τα προνόμια που είχε 
η «πατριά» των Marehan στην εποχή του Barré. Σύμφωνα με τα 
λόγια ενός Σομαλού επιχειρηματία:

«ο Siad Barré κυριαρχεί στην ψυχολογία αυτής της χώρας. 
Όλες οι πατριές θέλουν να αποκτήσουν τα προνόμια που διέθε-
τε η δική του πατριά» (αναφέρεται στο Stevenson 1993: 142).

Αν ο Aideed αποτύγχανε να αναδειχθεί ως ο νέος ηγέτης της 
Σομαλίας, κινδύνευε να χάσει και την ηγεσία των Habr Gedir 
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(Clarke 1993: 54). Άλλωστε ο στρατηγός που είχε εκπαιδευθεί 
από τους ταλούς ως αστυνομικός και από τους Σοβιετικούς ως 
στρατιωτικός, είχε διατελέσει πρέσβης της Σομαλίας στην νδία 
και ήταν σε θέση να κατανοήσει τον εύθραστο χαρακτήρα της 
UNOSOM II. ε μεγάλη επιδεξιότητα άρχισε να προβάλει την 
ειρηνευτική δύναμη ως «νεοαποικιακή» και «αντιμουσουλμανι-
κή», φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να διατάξει ακόμη και την 
εκτέλεση αμάχων από τη δική του «υποπατριά», προκειμένου να 
υπάρχουν πτώματα στις βραδινές ειδήσεις των αμερικανικών τη-
λεοπτικών δικτύων (Clarke 1993: 53).

Η ηγεσία της UNOSOM II αντέδρασε επικηρύσσοντας τον 
πολέμαρχο και βομβαρδίζοντας το αρχηγείο του. Επιδιώκοντας 
να τον συλλάβουν, οι δυνάμεις του ΗΕ ενεπλάκησαν σε συ-
γκρούσεις με τις δυνάμεις του. Το Σεπτέμβριο του 1993 η κυβέρ-
νηση λίντον δέχθηκε σφοδρή κριτική από το ογκρέσο για την 
εμπλοκή στη Σομαλία. Ένα μήνα μετά, 18 αμερικανοί στρατιώ-
τες έχασαν τη ζωή τους σε ανταλλαγές πυρών στο νότιο ογκα-
ντίσου. ι Αμερικανοί είδαν στα δελτία ειδήσεων τους Σομα-
λούς να σέρνουν τα πτώματα γυμνών αμερικανών στρατιωτών 
στους δρόμους της σομαλικής πρωτεύουσας. Υπό την πίεση της 
κοινής γνώμης, η υάσιγκτον ανακοίνωσε την αποχώρηση των 
αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. ι τελευταίοι κυανόκρα-
νοι (κυρίως ακιστανοί και παγκλαντέσιοι) εγκατέλειψαν το 
Φεβρουάριο του 1995 τις εγκαταστάσεις τους στο ογκαντίσου 
στις ληστρικές διαθέσεις εκατοντάδων Σομαλών. Η «οικοδόμη-
ση κράτους» είχε αποτύχει.

ρισμένοι αμερικανοί αναλυτές, αφού επισημάνουν ότι η 
UNITAF έσωσε τις ζωές 250.000 Σομαλών από το λιμό, θεωρούν 
ότι η αποτυχία της επέμβασης οφείλεται αφενός στην ανικανό-
τητα του ΗΕ και αφετέρου στις υπερβολικές φιλοδοξίες της 
κυβέρνησης λίντον για την «οικοδόμηση κράτους» (Crocker 
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1995; Bolton 1994). Αντίθετα, άλλοι ερευνητές, περισσότερο 
πειστικά, τονίζουν ότι η UNITAF όχι μόνο δεν έσωσε από την 
πείνα περισσότερους από 25.000 Σομαλούς, αλλά υιοθετώντας 
μια αντισυγκρουσιακή λογική έθεσε τις βάσεις για την επακό-
λουθη αποτυχία της UNOSOM II (Clarke 1993; Stedman 1996: 
257-8; Menkhaus 1994). Aρνούμενη να δεχθεί ότι εξ ορισμού 
μια στρατιωτική επέμβαση δεν μπορεί ούτε να έχει αποκλειστικά 
ανθρωπιστικό χαρακτήρα ούτε βεβαίως να είναι πολιτικά ουδέ-
τερη, η UNITAF φάνηκε να αγνοεί ότι η πείνα στη Σομαλία δεν 
ήταν αίτιο της σύγκρουσης αλλά όπλο στον εμφύλιο πόλεμο: οι 
διάφοροι πολέμαρχοι έβλεπαν τη στέρηση των τροφίμων ως ένα 
επιπλέον μέσο με το οποίο μπορούσαν να πιέσουν τους αντιπά-
λους τους (Carr 1993: 1-3). άντως η προσπάθεια σύλληψης του 
Aideed δημιούργησε την εντύπωση στους Σομαλούς ότι ο ΗΕ 
και οι Αμερικανοί ευνοούσαν συγκεκριμένες πατριές.

Η αποχώρηση των Αμερικανών από τη Σομαλία μετά τη δο-
λοφονία 18 στρατιωτών ήταν ενδεικτική μιας δέσμευσης χωρίς 
διάρκεια: οι Η Α αρνήθηκαν να δεχθούν ότι η επιχείρηση θα εί-
χε κάποιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Η αποτυχία είχε δραμα-
τικές συνέπειες. Ένα χρόνο μετά, οι Αμερικανοί –έχοντας την 
εμπειρία της Σομαλίας– αρνήθηκαν να κινηθούν για να σταμα-
τήσουν μια πολύ μεγαλύτερης κλίμακας σφαγή.

Η γενοκτονία στη ουάντα

Η γενοκτονία στη ουάντα είναι μια από τις μεγάλης κλίμα-
κας γενοκτονίες στην ιστορία της ανθρωπότητας (στις άλλες συ-
μπεριλαμβάνονται η σφαγή των Αρμενίων από τους εότουρ-
κους και η εξόντωση των Εβραίων από τους αζί, αλλά και οι 
«αυτογενοκτονίες» [self-genocides] του Στάλιν, του άο και του 
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ολ οτ).  αριθμός των θυμάτων στη ουάντα ξεπέρασε τους 
800.000 νεκρούς. Σε αντίθεση με τις άλλες γενοκτονίες, στη σφα-
γή της ουάντας συμμετείχε ενεργά ένα πολύ μεγάλο τμήμα του 
πληθυσμού. αι ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι το κύ-
ριο όπλο της σφαγής ήταν οι «μασέτες» (τα μεγάλα μαχαίρια που 
χρησιμοποιούνται για να «ανοίγει» κανείς δρόμο στη ζούγκλα).

ε μια πρώτη προσέγγιση, είναι παράδοξο που οι Χούτου 
στράφηκαν κατά των Τούτσι. ι δύο εθνότητες κατοικούσαν για 
αιώνες στους ίδιους λόφους, μοιράζονταν την ίδια κουλτούρα 
και μυθολογία, πίστευαν στην ίδια θρησκεία και μιλούσαν την 
ίδια γλώσσα. ι Χούτου και οι Τούτσι δεν ήταν ποτέ απόλυτα 
διακριτές ομάδες. αρ’ όλα αυτά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης 
η σφαγή της ουάντας παρουσιάστηκε ως «εθνοτική» ή «φυλε-
τική». Στην πραγματικότητα οι θύτες δεν ήταν όλοι οι Χούτου 
και, κυρίως, τα θύματα δεν ήταν μόνον οι Τούτσι αλλά και αρ-
κετοί Χούτου.

ι εξτρεμιστές της εθνότητας των Χούτου που διέπραξαν τη 
γενοκτονία των Τούτσι αλλά και των πολιτικά μετριοπαθών Χού-
του εμπνέονταν από τις ρατσιστικές θεωρίες που κυριαρχούσαν 
στην Ευρώπη το 19ο αιώνα και που βέβαια σήμερα στερούνται 
οποιασδήποτε επιστημονικής εγκυρότητας. ι Τούτσι (περίπου 
15% του πληθυσμού της χώρας) θεωρούνταν από τους Βέλγους 
αποικιοκράτες «Χαμίτες» κτηνοτρόφοι που έφθασαν στη ουά-
ντα από την Αιθιοπία, ενώ οι Χούτου θεωρούνταν « παντού» 
γεωργοί, ανίκανοι να «παίξουν» σημαντικό ρόλο σε μια «πολι-
τισμένη» κοινωνία. Η ασήμαντη πληθυσμιακά (1%) μειονότητα 
των πυγμαίων Τούα γίνονταν αντιληπτοί ως «απομεινάρια» κά-
ποιου πρώιμου σταδίου της ανθρώπινης εξέλιξης.

Σύμφωνα με τις ρατσιστικές αυτές απόψεις που εγκαταλεί-
φθηκαν στην Ευρώπη, αλλά συνέχισαν να παραμένουν ζωντανές 
στη ουάντα, οι εξτρεμιστές Χούτου κατηγόρησαν τους Τούτσι 
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ως «ξένους κατακτητές» και επιδίωξαν εκδίκηση για την κοινω-
νική περιθωριοποίησή τους στοχεύοντας στη δημιουργία μιας 
«φυλετικά καθαρής» ουάντας.

Είναι αλήθεια ότι οι Χούτου και οι Τούτσι έχουν συχνά εμφα-
νισιακές διαφορές. Σε γενικές γραμμές, πολλοί Τούτσι είναι ψηλό-
τεροι, λεπτότεροι, λιγότερο «σκούροι» και τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου τους είναι περισσότερο «ευρωπαϊκά» (λεπτές μύτες και 
λεπτά χείλη). ι Βέλγοι αποικιοκράτες ευνόησαν συστηματικά 
τους Τούτσι και έφθασαν μάλιστα στο σημείο να επιβάλλουν «κρι-
τήρια ύψους» για την εισαγωγή στα σχολεία. Όλοι οι κοντύτεροι 
από ένα ορισμένο ύψος θεωρούνταν «Χούτου» – ακατάλληλοι δη-
λαδή για εκπαίδευση. Όμως, σε πολλές περιοχές της ουάντας οι 
«μεικτοί» γάμοι (όπου οι Χούτου παντρεύονταν Τούτσι) ήταν για 
δεκαετίες συχνοί. διαίτερα πολλοί άνδρες Χούτου παντρεύονταν 
γυναίκες Τούτσι. Αυτοί οι μεικτοί γάμοι οδήγησαν στη γέννηση 
δεκάδων χιλιάδων παιδιών που είχαν «μεικτή» καταγωγή και εμ-
φάνιση που δεν επέτρεπε εύκολη κατηγοριοποίηση. Ωστόσο, οι 
Βέλγοι εισήγαγαν ταυτότητες στη δεκαετία του 1930, που ανέγρα-
φαν την «εθνότητα» του κατόχου τους με βάση την εθνότητα του 
πατέρα. Έτσι, αν ο πατέρας ήταν Χούτου και η μητέρα Τούτσι και, 
άσχετα αν το τέκνο έμοιαζε περισσότερο με Τούτσι, η ταυτότητα 
ανέγραφε «Χούτου». Έτσι οι Βέλγοι δημιούργησαν «εθνότητες» 
μετατρέποντας μια περισσότερο «ταξική» διάκριση ή καλύτερα 
μια διάκριση που έμοιαζε με τις ινδικές «κάστες» σε έναν αυστη-
ρό διαχωρισμό. αι έτσι οι εμφανισιακές διαφορές έγιναν με την 
πάροδο του χρόνου ολοένα και περισσότερο ασαφείς.

ετά το τέλος του Δευτέρου αγκοσμίου ολέμου, ένα 
νέο πνεύμα δημοκρατίας άρχισε να πνέει στην Ευρώπη. Η στά-
ση των Βέλγων στη ουάντα άλλαξε ριζικά. Τα καθολικά σχο-
λεία δέχθηκαν για πρώτη φορά μαθητές Χούτου, ενώ έκανε την 
εμφάνισή της και μια μικρή αστική τάξη που δεν ήταν Τούτσι. 
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Ωστόσο η αποαποικιοποίηση δημιούργησε νέες εντάσεις – αυ-
τήν τη φορά το διακύβευμα ήταν η εξουσία. αρά το γεγονός 
ότι ο βασιλιάς ήταν Τούτσι, οι Βέλγοι παραχώρησαν την εξουσία 
στην πλειοψηφία: τους Χούτου. Το 1959 ξέσπασαν οι πρώτες τα-
ραχές ανάμεσα στους Χούτου και τους Τούτσι που επιδεινώθη-
καν την περίοδο 1961-3 όταν 20.000 άτομα σκοτώθηκαν και πε-
ρισσότεροι από 300.000 Τούτσι αναγκάστηκαν να καταφύγουν 
στις γειτονικές χώρες πουρούντι και υγκάντα. Από εκεί οι 
Τούτσι πρόσφυγες επιδίωξαν να ανακτήσουν την εξουσία που 
κατείχαν οι Χούτου. διαίτερα από την υγκάντα, οι πρόσφυγες 
Τούτσι συμπαρατάχθηκαν με το αντάρτικο του Yoweri Museveni 
που το 1986 κατέλαβε την εξουσία.

ι Τούτσι της υγκάντας δεν είχαν εγκαταλείψει το όνειρο 
για επιστροφή στην πατρίδα τους. Τον κτώβριο του 1990, η ορ-
γάνωσή τους, το Rwandan Patriotic Front (RPF), θεωρώντας την 
κυβέρνηση της ουάντας αδύναμη, αποφάσισε να δράσει (Plaut 
1994: 150). Έτσι οι δυνάμεις της οργάνωσης (περίπου 2.500 άν-
δρες) λιποτάκτησαν από το στρατό της υγκάντας και εισέβαλ-
λαν στη ουάντα (Pruniet 1995: 90-120). αρά όμως τη διακριτι-
κή υποστήριξη της υγκάντας, οι αρχικές επιτυχίες του ετώπου 
δεν είχαν συνέχεια.  στρατός της ουάντας, με την υποστήριξη 
της Γαλλίας, κατάφερε να τους σταματήσει. Διάφορες χώρες της 
περιοχής, φοβούμενες μια επέκταση της σύγκρουσης, κάλεσαν 
τις δύο πλευρές σε διαπραγματεύσεις στην πόλη Arusha της Ταν-
ζανίας. Τελικά, τον Αύγουστο του 1993, επήλθε μια συμφωνία 
ανάμεσα στην κυβέρνηση της ουάντας και το RPF για την από 
κοινού συμμετοχή τους σε μια μεταβατική κυβέρνηση. Υπέγρα-
ψαν δηλαδή μια συμφωνία «μοιράσματος της εξουσίας» (power-
sharing). Ωστόσο, ο ρόεδρος Habyarimana, φοβούμενος ότι 
μπορούσε να ανατραπεί από τους «σκληρούς» της κυβέρνησής 
του, φάνηκε απρόθυμος να εφαρμόσει τη συμφωνία. Τελικά, οι 
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έντονες διεθνείς πιέσεις τον ανάγκασαν να υποχωρήσει. Στις 6 
Απριλίου του 1994, το αεροσκάφος που τον μετέφερε πίσω στη 

ουάντα από την Τανζανία, καταρρίφθηκε από έναν πύραυλο και 
όλοι οι επιβαίνοντες (συμπεριλαμβανομένου του ροέδρου του 

πουρούντι) σκοτώθηκαν. Δεν έχει μέχρι σήμερα διευκρινιστεί 
το ποιοί κατέρριψαν το αεροσκάφος του Habyarimana. Εντού-
τοις, φαίνεται ότι πιθανοί υπαίτιοι μπορεί να ήταν μέλη της ρο-
εδρικής Φρουράς που θεώρησαν την υποχώρηση του ροέδρου 
στις διαπραγματεύσεις της Arusha ως «προδοσία».

Ήταν η αρχή της γενοκτονίας. ι εξτρεμιστές Χούτου ορ-
γάνωσαν τη σφαγή. Τα πρώτα θύματα της γενοκτονίας ήταν οι 
μετριοπαθείς Χούτου που αντιπολιτεύονταν το Habyarimana. Η 
σφαγή δηλαδή δεν ήταν «εθνοτική» καθώς δεν υπάρχει «εθνό-
τητα» ή «φυλή» με τον προσδιορισμό «μετριοπαθής». Aργότε-
ρα άρχισαν να σφαγιάζονται οι Τούτσι της χώρας. έσα σε 100 
ημέρες πάνω από 750.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Χάρτης 3.3 H γενοκτονία στη ουάντα (1994)
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Σχήμα 3.1: Η εξέλιξη του πληθυσμού της ουάντας

ι ταυτότητες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη γενοκτονία. Το 
καθεστώς τις είχε επανεισάγει το 1990. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 
οι πολιτοφυλακές Xoύτου που έστηναν μπλόκα στους δρόμους 
ζητούσαν από τους διερχόμενους τις ταυτότητές τους. Αν οι τε-
λευταίοι ήταν Τούτσι, η εκτέλεση ήταν βέβαιη.

ολλά έχουν γραφεί για τα αίτια της γενοκτονίας στη ου-
άντα. ολλοί αναλυτές έχουν τονίσει τις ευθύνες της βελγικής 
αποικιοκρατίας με τα προνόμια που έδωσε στους Τούτσι. ε-
ρικοί ειδικοί έχουν τονίσει το ρόλο των εξτρεμιστικών οργανώ-
σεων των Xoύτου που επηρέασαν ευρύτερες ομάδες του πλη-
θυσμού με τη μετάδοση προπαγανδιστικών μηνυμάτων μέσω 
του ραδιοφώνου (του βασικού μέσου μαζικής ενημέρωσης στην 
Αφρική). Άλλοι αναλυτές έχουν τονίσει τη ραγδαία αύξηση του 
πληθυσμού που οδήγησε στην έλλειψη καλλιεργήσιμης γης, σε 
συνδυασμό με μια εντεινόμενη οικονομική κρίση που είχε προ-
καλέσει η πτώση της διεθνούς τιμής του καφέ. Δεν είναι τυχαία 
ότι πολλά από τα θύματα της γενοκτονίας ήταν μικρά παιδιά: με 
αυτόν τον τρόπο τα κτήματα έμεναν χωρίς διεκδικητές – κλη-
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ρονόμους και η υφαρπαγή τους ήταν ευκολότερη. Τέλος, αρκε-
τοί ερευνητές έχουν επισημάνει τις τεράστιες ευθύνες της διε-
θνούς κοινότητας και ιδιαίτερα των Ηνωμένων ολιτειών και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν παρενέβησαν για να σταμα-
τήσουν τη γενοκτονία. Η δύναμη του ΗΕ που είχε αναπτυ-
χθεί στη ουάντα πριν τη γενοκτονία αποδείχθηκε πολύ μικρή 
για να αντιδράσει και οι Αμερικανοί έκαναν κυριολεκτικά ό,τι 
μπορούσαν για να μην επέμβουν: η αποτυχία στη Σομαλία είχε 
επηρεάσει αποφασιστικά την αμερικανική εξωτερική πολιτική 
προς την Αφρική.

Άλλωστε χωρίς πλέον τον «κομμουνιστικό κίνδυνο», η υά-
σιγκτον δεν είχε σημαντικά συμφέροντα στην περιοχή. Βέβαια 
αργότερα, το 1998, ο λίντον θα επισκεπτόταν τη ουάντα για 
να ζητήσει συγγνώμη:

«Η διεθνής κοινότητα, μαζί με τα έθνη της Αφρικής, πρέ-
πει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης της γι’ αυτήν την 
τραγωδία. Δεν δράσαμε γρήγορα όταν ξεκίνησαν οι σκο-
τωμοί (…) Δεν αποκαλέσαμε αμέσως αυτά τα εγκλήματα 
με το σωστό χαρακτηρισμό: γενοκτονία» (αναφέρεται στο 
Ryle 1998).

Ωστόσο δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς και τις ευθύνες των 
ίδιων των Αφρικανών και ιδιαίτερα στην εγκληματική αδιαφο-
ρία του ργανισμού Αφρικανικής Ενότητας ο οποίους ουδέποτε 
παραδέχθηκε τις τεράστιες ευθύνες του και, παρά τις υποδείξεις 
που του έγιναν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ο ίδιος εί-
χε συστήσει, δεν έκανε απολύτως τίποτε. Όταν η διεθνής κοινό-
τητα συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί ήταν πλέον πολύ αργά. Η 
γενοκτονία στη ουάντα είχε αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την 
περιοχή.
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Η κρίση στο Zaΐρ/ ονγκό και ο ρώτος αγκόσμιος 
όλεμος της Αφρικής

ετά τη γενοκτονία στη ουάντα, πάνω από ένα εκατομμύ-
ριο Χούτου πρόσφυγες κατέφυγαν στο ανατολικό Ζαΐρ. Στη ου-
άντα την εξουσία κατέλαβαν οι αγγλόφωνοι Τούτσι. Η Γαλλία 
κατηγορήθηκε από τις Η Α και άλλες δυτικές χώρες ότι συνέβα-
λε στη γενοκτονία δημιουργώντας μέσω μιας στρατιωτικής επέμ-
βασης ολίγων εβδομάδων στη ουάντα μια ασφαλή περιοχή για 
τους Χούτου εξτρεμιστές που διέπραξαν τη γενοκτονία (Χουλιά-
ρας 1997: 60-76). Από τα τέλη του 1994, οι Χούτου πρόσφυγες 
στο Ζαΐρ οργανώθηκαν και άρχισαν να επιτίθενται στη ουάντα, 
επιδιώκοντας την ανακατάληψη της εξουσίας. Η κυβέρνηση της 

ουάντας αντέδρασε υποστηρίζοντας τους ιθαγενείς Τούτσι του 
Ζαΐρ. ι τελευταίοι, γνωστοί ως Banyamulenge, συμμάχησαν με 
μια μέχρι τότε ασήμαντη ζαϊρινή επαναστατική ομάδα υπό τον 

οράν αμπίλα.  τελευταίος, από τα μέσα της δεκαετίας του 
’60 και μετά, ήταν ο αρχηγός του μαρξιστικού αϊκού Επανα-
στατικού όμματος, ενός μικρού ανταρτικού κινήματος που επι-
δίωκε την ανατροπή του ομπούτου. Τον κτώβριο του 1996, 
ο αμπίλα εμφανίσθηκε ξαφνικά στην επικαιρότητα ως ο ηγέτης 
της «Συμμαχίας των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευ-
θέρωση του ονγκό/Ζαΐρ». Υποστήριξε ότι θα ανατρέψει τον 

ομπούτου, ότι θα θέσει τέλος στη διαφθορά και, προς μεγάλη 
έκπληξη πολλών αναλυτών (δεδομένου του μαρξιστικού παρελ-
θόντος του), ότι θα επιδιώξει την οικονομική ανάπτυξη της χώ-
ρας μέσω των μηχανισμών της αγοράς (Economist 1997). Σύντο-
μα, οι αντάρτες της Συμμαχίας κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος 
του ανατολικού Ζαΐρ και άρχισαν να προελαύνουν προς δυσμάς, 
κυρίως μέσω του Βορρά. ετά από λίγους μήνες κατέλαβαν την 

ινσάσα υποχρεώνοντας τον άρρωστο ομπούτου να καταφύ-
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γει στο εξωτερικό. Σχεδόν αμέσως ο αμπίλα μετονόμασε το 
Ζαΐρ σε αϊκή Δημοκρατία του ονγκό.

Η επιτυχία του αμπίλα εξέπληξε πολλούς αναλυτές. Ωστό-
σο, οι δυνάμεις του κατέλαβαν μια χώρα η οποία είχε πάψει 
προ πολλού να αποτελεί ένα ενιαίο κράτος. Χάρη στις πολι-
τικές «διαίρει και βασίλευε» του κλεπτοκρατικού καθεστώτος 

ομπούτου, το τεράστιο σε έκταση Ζαΐρ είχε εξελιχθεί πριν 
από πολλά χρόνια σε ένα σύνολο από ημιανεξάρτητα φέουδα. 

ε πληθωρισμό 750% το χρόνο, δημοσίους υπαλλήλους με μι-
σθούς (όταν καταβάλλονταν) δύο δολαρίων το μήνα κι έναν 
προϋπολογισμό μικρότερο από τους τόκους των καταθέσεων 
του ομπούτου στις ελβετικές τράπεζες, το Ζαΐρ ήταν σε χει-
ρότερη οικονομική κατάσταση από την εποχή της αποικιοκρα-
τίας. άτω απ’ αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν καθόλου παρά-
δοξο που ο ζαϊρινός στρατός δεν έδειξε διάθεση να πολεμήσει 
τους αντάρτες του αμπίλα. Ωστόσο, η άνοδος του αμπίλα 
στην εξουσία δεν ήταν το τέλος της κρίσης αλλά η αρχή μιας 
αιματηρότατης σύγκρουσης που ονομάστηκε « ρώτος αγκό-
σμιος όλεμος της Αφρικής».

έγεται ότι ο όρος « ρώτος αγκόσμιος όλεμος της Αφρι-
κής» είναι επινόηση της Yφυπουργού Εξωτερικών των Η Α 
Susan Rice. ρόκειται για έναν πολύ εύστοχο χαρακτηρισμό. Το 
1997 στο έδαφος της αϊκής Δημοκρατίας του ονγκό (όπως 
μετονόμασε το Ζαΐρ ο αμπίλα) αναπτύχθηκαν οι στρατοί έξη 
αφρικανικών κρατών (Prunier 2008; Reyntjens 2009). Από τη μια 
πλευρά παρατάχθηκαν οι στρατοί της ουάντας, της υγκάντας 
και δευτερευόντως του πουρούντι καθώς και ομάδες τοπικών 
ανταρτών που δρούσαν στο ανατολικό και βόρειο ονγκό. Η ορ-
γάνωση Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) 
υποστηριζόταν από τη ουάντα ενώ οι οργανώσεις Mouvement 
pour la Libération du Congo (MLC) και RCD-Bunia (μια ομά-

XOYLIARAS.indb   168 1/4/16   9:24 πμ



Ε ΤΕ ΥΣ Ε ΕΥΘΕ Η; 169

δα που είχε αποσπαστεί από την RCD) στηρίζονταν από την υ-
γκάντα. Από την άλλη πλευρά, εκστρατευτικά σώματα από την 
Αγκόλα, τη Ζιμπάμπουε και δευτερευόντως τη αμίμπια συντά-
χθηκαν στο πλευρό του κυβερνητικού στρατού του ονγκό.  
τελευταίος με τη σειρά του συνεργαζόταν με αντάρτες από τη 

ουάντα και το πουρούντι, οι οποίοι από τις βάσεις τους στο 
ανατολικό ονγκό πραγματοποιούσαν επιδρομές στις δύο αυτές 
χώρες. Η γραμμή που χώριζε τους αντιμαχομένους διασταυρω-
νόταν στο βορρά με τον ποταμό ονγκό και ακολουθούσε μια 
πορεία προς το νότο μέσα από τα πυκνά τροπικά δάση του κέ-
ντρου της χώρας. Η σύγκρουση ήταν η μεγαλύτερη αλλά και η 
σημαντικότερη στη σύγχρονη ιστορία της Αφρικής. Ήταν ένα 
περίεργο μείγμα εμφυλίου και διακρατικού πολέμου.

Ωστόσο, η περιγραφή του πολέμου ως μιας διαμάχης ανά-
μεσα σε «δύο στρατόπεδα» αγνοούσε τους πολλούς επιμέρους 
πολέμους που διεξάγονταν «μέσα στον πόλεμο». Η ουάντα και 
η υγκάντα διαφώνησαν για την ακολουθητέα στρατηγική κα-
θώς και για την πρόσβαση στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους 
του ονγκό και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των εκστρατευτικών 
σωμάτων τους το 1999 και το 2000 απείλησαν να οδηγήσουν 
τις δύο υποτιθέμενες «συμμάχους» σε ανοικτό πόλεμο. αράλ-
ληλα, οι συγκρούσεις στο ονγκό αναζωπύρωσαν παλαιότε-
ρες εθνοτικές εντάσεις (η χώρα κατοικείται από 250 εθνοτικές 
ομάδες), προκαλώντας νέες σφαγές. Στα βορειοανατολικά, μια 
περιοχή που ελεγχόταν από την υγκάντα, ένας μακροχρόνιος 
ανταγωνισμός ανάμεσα στις εθνότητες Lendu και Hema εξελί-
χθηκε σε συγκρούσεις με χιλιάδες νεκρούς, ενώ στα ανατολικά 
οι πολεμιστές Mai-Mai που πολεμούσαν το στρατό της ουά-
ντας συνέβαλαν στην αναβίωση παλαιότερων διαφορών ανά-
μεσα σε παντού και ιλοτικούς πληθυσμούς. Σταδιακά ο 
πόλεμος στο ονγκό έγινε τόσο πολύπλοκoς που σε αρκετές πε-

XOYLIARAS.indb   169 1/4/16   9:24 πμ



170 ΑΣΤΕ ΗΣ Χ Υ Α ΑΣ ˗ ΣΩΤΗ ΗΣ ΕΤ Υ Σ

ριπτώσεις η ανάλυση του ποιος πολεμά ποιόν και γιατί είχε γί-
νει αδύνατη. Επρόκειτο για μια χομπσιανή διαμάχη «όλων ενα-
ντίον όλων».

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη του « ρώτου α-
γκοσμίου ολέμου της Αφρικής» ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 
1997, όταν ο ωράν αμπίλα κατέλαβε την εξουσία (Prunier 
2008).  σημαντικότερος παράγοντας που εξηγεί την απίστευ-
τη επιτυχία του αμπίλα ήταν η υποστήριξη της ουάντας. ε-
τά όμως την ανατροπή του ομπούτου, ο αμπίλα ήλθε σε σύ-
γκρουση με τους προστάτες του.  νέος ρόεδρος του ονγκό 
αδιαφόρησε για την ασφάλεια της ουάντας και δεν έκανε αρ-
κετά για να περιορίσει τους Χούτου αντάρτες οι οποίοι, από 
τις βάσεις τους στο ονγκό, συνέχισαν να επιτίθενται στο έδα-
φος της ουάντας. αράλληλα, ο αμπίλα, στην προσπάθειά 
του να νομιμοποιήσει την κυβέρνησή του η οποία φαινόταν σε 
πολλούς Ζαϊρινούς ως υποχείριο ξένων δυνάμεων, περιθωριο-
ποίησε τους Τούτσι που τον είχαν βοηθήσει να καταλάβει την 
εξουσία, άρχισε να προωθεί συμπατριώτες του από την ατάν-
γκα (μια νότια επαρχία του ονγκό) και απέλασε όλους τους 
ρουαντέζους συμβούλους του. Η υγκάντα είχε ανάλογα συμ-
φέροντα με τη ουάντα καθώς αντιμετώπιζε αντάρτες που εί-
χαν τις βάσεις τους στο ονγκό – και τους οποίους η κυβέρνη-
ση αμπίλα φαινόταν απρόθυμη να αντιμετωπίσει. Έτσι, οι δύο 
χώρες αποφάσισαν να ανατρέψουν τον πρώην προστατευόμε-
νο της ουάντας – και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο που ο τελευ-
ταίος είχε καταλάβει την εξουσία. Τον Αύγουστο του 1998 οι 
στρατοί της ουάντας και της υγκάντας εισέβαλαν στο ον-
γκό από τα ανατολικά και επιχείρησαν –ανεπιτυχώς– να κατα-
λάβουν την πρωτεύουσα ινσάσα με αερομεταφερόμενες δυ-
νάμεις (Shearer 1999). Στο πλευρό του αμπίλα έσπευσαν με 
εκστρατευτικά σώματα η Αγκόλα, η Ζιμπάμπουε και, δευτερευ-
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όντως, η αμίμπια. Η εμπλοκή της πρώτης αφορούσε το δικό 
της εμφύλιο καθώς η αντάρτικη οργάνωση UNITA που δρούσε 
στο έδαφος της Αγκόλας είχε βάσεις στο ονγκό και είχε επω-
φεληθεί επί σειρά ετών από την υποστήριξη του καθεστώτος 

ομπούτου. Η εμπλοκή της Ζιμπάμπουε αντανακλούσε λιγό-
τερο στρατηγικά συμφέροντα και περισσότερο οφειλόταν στις 
προσωπικές φιλοδοξίες του ροέδρου ουγκάμπε για «περι-
φερειακή ηγεμονία». Η επέμβαση ξένων δυνάμεων στο πλευ-
ρό του αμπίλα συνέβαλε σημαντικά στην κλιμάκωση της σύ-
γκρουσης (Clark 2002).  « ρώτος αγκόσμιος όλεμος της 
Αφρικής» είχε αρχίσει.

Η υάσιγκτον με τη σιωπή της υποστήριξε στην αρχή την ει-
σβολή της ουάντας και της υγκάντας στο ονγκό. Δύο μήνες 
αργότερα την καταδίκασε (είναι ενδιαφέρον ότι το έπραξε με-
τά την αποτυχία των εισβολέων να καταλάβουν την ινσάσα). 
Αντίθετα, η Γαλλία, αν και υποστήριξε τον ομπούτου μέχρι 
τέλους, στη συνέχεια ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με το καθεστώς 

αμπίλα και καταδίκασε εξαρχής την εισβολή.
ι συγκρούσεις είχαν ανατριχιαστικές συνέπειες: σύμφωνα 

με μια μελέτη της International Rescue Committee, μέσα σε τρία 
χρόνια ο πόλεμος προκάλεσε (άμεσα και έμμεσα) το θάνατο τρι-
ών εκατομμυρίων ανθρώπων.  ΗΕ υπολόγισε ότι δύο εκα-
τομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 
τους ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κατέφυγαν στα αφιλόξενα τροπι-
κά δάση της χώρας. ερίπου το 1/3 των 50 εκατομμυρίων κατοί-
κων του ονγκό αντιμετώπιζε το φάσμα της πείνας.

Τον ούλιο του 1999, με τη μεσολάβηση του ΗΕ, υπογρά-
φηκε μια ειρηνευτική συμφωνία στη ουζάκα της Ζάμπιας. Η 
συμφωνία αποτελείτο από δύο σκέλη, το στρατιωτικό και το πο-
λιτικό. Το στρατιωτικό προέβλεπε την κατάπαυση του πυρός, την 
ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, τον 
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αφοπλισμό των ανταρτών (συμπεριλαμβανομένων των Χούτου) 
και την απόσυρση των ξένων στρατών. Το πολιτικό σκέλος περι-
ελάμβανε τη διοργάνωση ενός «εθνικού διαλόγου» που θα έθε-
τε τους όρους για τη μετάβαση σ’ ένα δημοκρατικό καθεστώς. 
Ωστόσο, και παρά την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η συμ-
φωνία παρέμεινε για σχεδόν δύο χρόνια σε μεγάλο βαθμό ανε-
νεργή. αθώς, με τη βοήθεια της Αγκόλας και της Ζιμπάμπουε ο 
κυβερνητικός στρατός κατάφερε να σταματήσει τους εισβολείς, 
ο ρόεδρος του ονγκό προσπάθησε να εμποδίσει την εφαρμο-
γή της ειρηνευτικής συμφωνίας θέτοντας διάφορα διαδικαστικά 
εμπόδια. Στην πραγματικότητα ο αμπίλα υπέσκαψε συστηματι-
κά τις προσπάθειες για μετάβαση στη δημοκρατία, φοβούμενος 
πιθανή απώλεια της εξουσίας.

 ωράν αμπίλα δολοφονήθηκε στις 16 ανουαρίου 2001 
από ένα μέλος της προσωπικής του φρουράς. ετά από αρκε-
τές ημέρες, ο γιός του και διοκητής του στρατού Τζοζέφ α-
μπίλα ανακηρύχθηκε νέος ρόεδρος της χώρας. Η διαδικασία 
ειρήνευσης απέκτησε ξαφνικά μια νέα δυναμική.  υιός α-
μπίλα τόνισε το ενδιαφέρον της ινσάσας για την εφαρμογή 
της Συμφωνίας της ουζάκας και οι Ηνωμένες ολιτείες –με 
τις οποίες οι σχέσεις του πατέρα του ήταν το λιγότερο ψυχρές– 
φάνηκαν να καλωσορίζουν την πολιτική αλλαγή στο ονγκό. 

άλιστα, ο Τζοζέφ αμπίλα επισκέφθηκε την υάσιγκτον. 
Σύντομα στη αϊκή Δημοκρατία του ονγκό αναπτύχθηκαν 
κυανόκρανοι του ΗΕ. ι ξένοι στρατοί αποσύρθηκαν και δι-
εξήχθηκαν εκλογές στις οποίες ο υιός αμπίλα αναδείχθηκε 
νικητής.

Η σύγκρουση τελικά έληξε ή μάλλον καλύτερα περιορί-
σθηκε καθώς βίαιες συγκρούσεις συνέχισαν να ταλαιπωρούν 
για χρόνια τις ανατολικές επαρχίες του ονγκό ( ίβου και 

ασάι) οι οποίες συνορεύουν με τη ουάντα, την υγκάντα 
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και το πουρούντι (Prunier 2008). ι τελευταίες συνέχισαν 
να εμπλέκονται υποστηρίζοντας διάφορες αντάρτικες ομάδες 
στην ευρύτερη περιοχή.  πόλεμος είχε αποκτήσει ένα έντονο 
«οικονομικό περιεχόμενο» που δρούσε ως σημαντικο αντικίνη-
τρο για την απόσυρση των ξένων δυνάμεων. αρόλο που στην 
αρχή οι λόγοι εμπλοκής των ξένων στρατών ήταν περισσότερο 
πολιτικοί, σταδιακά ισχυρά οικονομικά συμφέροντα επωφελή-
θηκαν από τις συγκρούσεις δημιουργώντας έτσι κίνητρα για τη 
συνέχισή τους. Σύμφωνα με μια Έκθεση εμπειρογνωμόνων στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΗΕ το 2002, η ουάντα, η υγκά-
ντα και το πουρούντι εμπλέκονταν στη «μαζική λεηλασία» 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων του ονγκό (UN 2002). Η Έκ-
θεση υποστήριξε ότι ο πόλεμος είχε εξελιχθεί σ’ έναν αγώνα 
για «την πρόσβαση, τον έλεγχο και το εμπόριο πέντε ορυκτών: 
το columbite tantalium [ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται από 
τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας], τα διαμάντια, το χαλκό, 
το κοβάλτιο και τον χρυσό». Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμο-
νες του ΗΕ, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του ον-
γκό από τους ξένους στρατούς ήταν «συστηματική και συστη-
μική». Διοικητές στρατιωτικών μονάδων, επιχειρηματίες αλλά 
και στρατιωτικοί στη ουάντα και την υγκάντα έγιναν οι «κι-
νητήριες δυνάμεις» της λεηλασίας (αναφέρονται μάλιστα και 
συγκεκριμένα πρόσωπα). Σύμφωνα με την Έκθεση: «ο μόνος 
χαμένος σ’ αυτήν την κολοσσιαία επιχειρηματική δραστηριό-
τητα είναι ο λαός του ονγκό». Η υγκάντα, η ουάντα και 
το πουρούντι δεν ήταν οι μοναδικές χώρες με σημαντικά οι-
κονομικά συμφέροντα στο ονγκό. Υψηλά ιστάμενα πολιτικά 
πρόσωπα και ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού της Ζιμπά-
μπουε εξασφάλισαν σημαντικά προσωπικά οικονομικά οφέλη 
και η Αγκόλα ευνοήθηκε από συμβόλαια εκμετάλλευσης κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων.
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Από τον Ψυχρό όλεμο στον γαλλοαμερικανικό  
ανταγωνισμό;

ι Η Α είχαν εγκαταλείψει τον ομπούτου αρκετά πριν 
ανατραπεί από τον ωράν αμπίλα. Η γαλλική κυβέρνηση, 
αντίθετα, θεώρησε ότι ο αμπίλα ήταν «όργανο» της αγγλόφω-
νης νέας κυβέρνησης της ουάντας και ότι η άνοδός του στην 
εξουσία ήταν στην πραγματικότητα μια διεύρυνση της επιρροής 
των Η Α στην Αφρική εις βάρος των γαλλικών συμφερόντων. 
Το οέμβριο του 1996 ο αμερικανός ρέσβης στην ινσάσα 
υποστήριξε ότι «η Γαλλία δεν είναι πια σε θέση να επιβληθεί 
στην Αφρική» (Zecchini 1996). «Το αρίσι», τόνισε ο αμερι-
κανός διπλωμάτης, «υποστηρίζει διεφθαρμένα καθεστώτα» και 
πρόσθεσε ότι η ουάντα «είναι καλά εξοπλισμένη» και «ήλθε 
να μείνει στο Ζαΐρ για πολύ καιρό». ίγο αργότερα, ο Υπουργός 
Εξωτερικών των Η Α Warren Christopher δήλωσε ότι «η εποχή 
που η Αφρική ήταν μοιρασμένη σε ζώνες επιρροής και ξένες δυ-
νάμεις μπορούσαν να θεωρούν ολόκληρες ομάδες χωρών ως το 
ιδιωτικό τους πεδίο δράσης έχει τελειώσει» (αναφέρεται από τον 
Tordoff 2002: 37).

ρισμένοι (κυρίως Γάλλοι) αναλυτές μίλησαν για την έναρ-
ξη μιας νέας εποχής «γαλλοαμερικανικού ανταγωνισμού» στην 
Αφρική (Huliaras 1998). Στα δικά τους μάτια, το Ζαΐρ (που ο 

αμπίλα μετονόμασε σε αϊκή Δημοκρατία του ονγκό) εί-
χε περάσει στην «αγγλοσαξονική ζώνη επιρροής». ίγοι πρό-
σεξαν μια σημαντική φράση στη συνέντευξη του αμερικανού 
πρέσβη: «οι Ηνωμένες ολιτείες δεν έχουν πια συμφέροντα 
στο Ζαΐρ». Την περίοδο του Ψυχρού ολέμου, οι Η Α είχαν 
δώσει βοήθεια ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στην 
κυβέρνηση ομπούτου.  στόχος της υάσιγκτον ήταν το Ζα-
ΐρ να παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο. ετά όμως τη διάλυ-
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ση της Σοβιετικής Ένωσης, τα τεκταινόμενα στην περιοχή εί-
χαν πλέον περιθωριακή σημασία για τις Η Α (Huliaras 1996). 

 υποτιθέμενος γαλλοαμερικανικός ανταγωνισμός για επιρροή 
αντανακλούσε περισσότερο τις ανησυχίες του αρισιού για 
την απώλεια του κύρους του στη γαλλόφωνη Αφρική και πολύ 
λιγότερο τις αμερικανικές φιλοδοξίες για αυξανόμενη επιρροή 
στην ήπειρο.

Τα προηγούμενα χρόνια η Γαλλία είχε επανεξετάσει τη σχέ-
ση της με την Αφρική. Το 1994, η Τράπεζα της Γαλλίας είχε 
ανακοινώσει την υποτίμηση του «αφρικανικού φράγκου» (CFA 
franc) κατά 50%, μια απόφαση που επηρέασε δραματικά τις οι-
κονομικές εξελίξεις στις αφρικανικές-χώρες πελάτες της. ε 
απλά λόγια, η Γαλλία δεν έδειχνε πλέον πρόθυμη να υποστη-
ρίξει οικονομικά τις πρώην αποικίες της στον ίδιο τουλάχιστον 
βαθμό με την περίοδο της Françafrique. Η οικονομική παρακ-
μή της Υποσαχάριας Αφρικής στη δεκαετία του ’80 είχε επη-
ρεάσει δυσμενώς τις εμπορικές σχέσεις με τη Γαλλία. Το 1993, 
μόνον το 5,3% των γαλλικών εισαγωγών προερχόταν από την 
περιοχή και μόνον το 6,9% των γαλλικών εξαγωγών κατευθύ-
νονταν σ’ αυτή. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη δεκαετία το ’80 
ήταν 10,8% και 13,5%  (Ηuliaras 2002: 163). Το 1994 ήταν επί-
σης μια χρονιά που ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλ-
λία όταν αποκαλύφθηκε ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Elf-
Aquitaine είχε δωροδοκήσει αφρικανούς ηγέτες, οι οποίοι με τη 
σειρά τους είχαν χρηματοδοτήσει τις προεκλογικές εκστρατείες 
γάλλων πολιτικών. ι εξελίξεις και η συζήτηση που προκάλε-
σαν επηρέασαν τη γαλλική πολιτική – τουλάχιστον στο επίπε-
δο των διακηρύξεων.Το αρίσι άρχισε πλέον να μιλά για μια 
«νέα περίοδο» «εξομάλυνσης» των σχέσεων με τις χώρες της 
Αφρικής υποσχόμενο το τέλος των στρατιωτικών επεμβάσεων 
και πιέζοντας τους αφρικανούς ηγέτες να διεξαγάγουν εκλογές 
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και να σεβασθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως όλες αυτές 
οι εξελίξεις συνδέονται με την εμφάνιση μιας νεότερης γενιάς 
γάλλων και αφρικανών πολιτικών προσώπων που δεν είχαν ζή-
σει την εποχή της αποικιοκρατίας. διαίτερα οι Αφρικανοί ήταν 
πολύ περισσότερο απρόθυμοι να «υπακούσουν» σε εντολές που 
προέρχονταν από το αρίσι.

Βέβαια, η Γαλλία δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για την Αφρι-
κή καθώς τουλάχιστον 200 μεγάλες γαλλικές επιχειρήσεις συ-
νέχισαν να δραστηριοποιούνται στην ήπειρο. Ωστόσο, η πολι-
τική της άλλαξε μορφή. Aπό μια οπτική, οι έντονες γαλλικές 
αντιδράσεις στην περίπτωση του Ζαΐρ/ ονγκό ήταν το «κύκνειο 
άσμα», μια παλαιού τύπου γαλλική αντίδραση που θύμιζε τις δε-
καετίες του ’70 και του ’80, όταν το αρίσι σκεφτόταν με όρους 
«ζωνών επιρροής». Η νέα εποχή που ανέτειλε ήταν μια περίο-
δος που η Γαλλία ήξερε ότι δεν μπορούσε πλέον να συναλλά-
σεται με «ελεγχόμενους» ηγέτες. αράλληλα ήξερε ότι η γαλ-
λόφωνη Αφρική δεν ήταν πλέον δική της αποκλειστικότητα. Το 
1997 ο γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Hubert Vedrine δήλωσε 
ότι «η Γαλλία θέλει να προσαρμοστεί στις σημερινές αφρικα-
νικές πραγματικότητες ...[Θέλουμε] να ανοιχτούμε σε ολόκλη-
ρη την αφρικανική ήπειρο ...χώρες που προηγουμένως δεν ήταν 
στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος» (αναφέρεται στο 
Huliaras 2002: 166).

ι Αφρικανοί διέθεταν σαφώς μεγαλύτερη ελευθερία κι-
νήσεων. Mπορούσαν πλέον να διαπραγματευθούν με περισ-
σότερες χώρες. αθώς ο διπολικός κόσμος αποτελούσε πλέον 
παρελθόν, τα συμφέροντα Γαλλίας και Η Α ταυτίζονταν σε 
πολύ μικρότερο βαθμό. Στο ονγκό- πραζαβίλ τόσο ο Pascal 
Lissouba όσο και ο Sassou-Nguesso διαπραγματεύθηκαν με τo 

αρίσι και την Εlf απειλώντας ότι θα δώσουν πετρελαϊκά συμ-
βόλαια στους Αμερικανούς.
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Η κρίση του κράτους

H αποτυχία της επέμβασης στη Σομαλία και η σφαγή στη 
ουάντα σε συνδυασμό με την απροθυμία των αναπτυγμένων 

χωρών να συμβάλουν σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε μια ήπει-
ρο που είχε χάσει μεγάλο μέρος της στρατηγικής της σημασίας, 
οδήγησαν τους Αφρικανούς ηγέτες σε προσπάθειες κάλυψης του 
κενού. ι Ηνωμένες ολιτείες, κυρίως μετά την αποτυχία της 
Σομαλίας, δεν φάνηκαν διατεθειμένες να δαπανήσουν χρήματα 
ή να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές αμερικανών στρατιωτών για 
να επιβάλουν ή να διατηρήσουν την ειρήνη στην Αφρική. Έτσι, 
στελέχη της κυβέρνησης λίντον δήλωσαν ότι περίμεναν ο ρ-
γανισμός Αφρικανικής Ενότητας να αποκτήσει τη δυνατότητα 
να σχεδιάζει και να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας αποστολές δι-
ατήρησης της ειρήνης (Τhe Economist 1994a). Όχι απρόσμενα, 
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Έσσεν το 1994 μια γαλλοβρετανική πρόταση για 
μεγαλύτερη συμμετοχή του ργανισμού Αφρικανικής Ενότητας 
στην πρόληψη και επίλυση των αφρικανικών κρίσεων. ια άλ-
λη εξέλιξη ήταν η αναγνώριση της αυξανόμενης αλληλεξάρτη-
σης των χωρών της ηπείρου και, κατά συνέπεια, η κατανόηση 
της ανάγκης δημιουργίας κοινών μηχανισμών ασφάλειας: ήταν 
σαφές πλέον ότι οι εμφύλιες συγκρούσεις δεν μπορούσαν να συ-
γκρατηθούν εντός των συνόρων, ενώ οι ένοπλες διαμάχες είχαν 
ευρύτερες δημογραφικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επι-
πτώσεις. Το Ζαΐρ, η Τανζανία και η υγκάντα επιθυμούσαν την 
εξομάλυνση της κατάστασης στη ουάντα που θα επέτρεπε την 
επιστροφή των 2,5 εκατομμυρίων προσφύγων που φιλοξενού-
σαν στα εδάφη τους. Η ότια Αφρική επιθυμούσε τη σταθερο-
ποίηση και τον εκδημοκρατισμό της οζαμβίκης, ελπίζοντας 
στον περιορισμό του λαθρεμπορίου όπλων στο έδαφός της. α-
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νένα αφρικανικό κράτος δεν μπορούσε να ζήσει ανεπηρέαστο 
σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούσαν η απελευθέρωση των αγο-
ρών και η δημιουργία περιφερειακών οικονομικών ενώσεων: μια 
απεργία στη ιγηρία επηρέαζε την παγκόσμια τιμή του πετρε-
λαίου, ενώ η απροθυμία της Τράπεζας της Γαλλίας να στηρίξει 
το αφρικανικό φράγκο δημιουργούσε μια αλυσίδα οικονομικών 
και πολιτικών εξελίξεων – και όχι μόνο στις γαλλόφωνες χώρες 
της ηπείρου.

Βεβαίως, το μεγάλο ερώτημα ήταν κατά πόσο οι χώρες της 
Αφρικής διέθεταν τις οικονομικές και διοικητικές ικανότητες για 
να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεγάλης κλίμακας αφρικανι-
κές επιχειρήσεις επιβολής και διατήρησης της ειρήνης. Η εμπει-
ρία με την ειρηνευτική δύναμη της ΕCOWAS (ECOMOG) στη 

ιβερία ήταν απ’ αυτήν την άποψη ανησυχητική. Στην αποστο-
λή συμμετείχαν 4.000 στρατιώτες και 8.000 προσωπικό υποστή-
ριξης από τη ιγηρία, τη Γκάνα, τη Γουϊνέα, τη Σιέρα εόνε και 
το άλι. αρ’ όλ’ αυτά η αποστολή στηριζόταν κυρίως στην 
υποστήριξη της ιγηρίας, η οποία ήταν ο κύριος χρηματοδότης 
της δύναμης (80% του συνολικού προϋπολογισμού) και ο κύ-
ριος συμβάλλων σε δυνάμεις (70% των στρατιωτών) (Αdeniji 
1994: 219). Η ECOMOG απέτρεψε την πτώση της ονρόβιας, 
της πρωτεύουσας της ιβερίας, στις δυνάμεις του Εθνικού Απε-
λευθερωτικού ετώπου του Τσάρλς Τέηλορ, έχοντας όμως επι-
δείξει και μια θλιβερή εικόνα λεηλασίας της χώρας. ανένας δεν 
είναι σε θέση να υπολογίσει την αξία των αγαθών που κλάπηκαν 
από τις δυνάμεις της ειρηνευτικής δύναμης στο διάστημα 1990-
4. όνο στο πουκάναν, το δεύτερο λιμάνι της ιβερίας, σε 
μια περιοχή υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των ιγηριανών, ένα 
διυλιστήριο έγινε στόχος λεηλασίας: μέσα σε έξη μήνες εξαφα-
νίστηκαν μηχανήματα αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων! (Εllis 
1994: 14). Έτσι, η αποστολή διατήρησης της ειρήνης αποδείχθη-
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κε ότι δεν είναι απλά υπόθεση πολιτικής βούλησης, αλλά παράλ-
ληλα και θέμα οικονομικών πόρων και διοικητικής ικανότητας. 
Για μια ακόμη φορά, η διάκριση ανάμεσα στην «υψηλή» και τη 
«χαμηλή» πολιτική αποδεικνυόταν ξεπερασμένη.

Η δεκαετία του ’90 δεν ήταν καλή για την Αφρική. ολλά 
κράτη μόνον «κράτη» δεν ήταν με τη βεμπεριανή σημασία του 
όρου (Jackson 1992). ρώτον, δεν διέθεταν επαρκή και συνε-
χή κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς τους. ερικά όπως το 
Ζαΐρ, το Σουδάν και η Αγκόλα, μόνο στο χάρτη εμφανίζονταν ως 
ενιαίες οντότητες. Δεύτερον, η έννοια του «πολίτη» (citizen) συ-
χνά σήμαινε ελάχιστα σε σχέση με την ιδιότητα του μέλους μιας 
εθνότητας, μιας θρησκευτικής σέκτας ή μιας φατρίας. Στην έ-
νυα οι Masaai δεν αντιμετώπιζαν τους Kikuyu ως συμπατριώτες 
τους, ενώ στη ιγηρία Hausa, Fulani και bo αισθάνθηκαν ιγη-
ριανοί μόνον όσο διήρκεσαν οι επιτυχίες της εθνικής ομάδας πο-
δοσφαίρου της χώρας στο αγκόσμιο ύπελλο (The Economist 
1994). Τρίτον, η δημόσια διοίκηση σε πολλές χώρες της ηπείρου 
ενδιαφερόταν λιγότερο για τα ζητήματα του κράτους και περισ-
σότερο με το να πουλά εκδουλεύσεις σε ιδιώτες.

Ακόμη, όμως, κι αυτά τα αδύναμα «κράτη» στα μέσα της δε-
καετίας του ’90 έδειχναν βαθμιαία να παρακμάζουν. Έτσι στη 
διεθνή συζήτηση κυριάρχησε ο «αφροπεσιμισμός». Διάφοροι 
αναλυτές υποστήριξαν ότι ο φυλετισμός, η υποβάθμιση του πε-
ριβάλλοντος, η αύξηση του πληθυσμού, η οικονομική κρίση και 
η περαιτέρω αποδυνάμωση της ήδη περιορισμένης κρατικής κυ-
ριαρχίας θα οδηγούσαν την ήπειρο στην αναρχία.  ιστορικός 
Achille Mbembe περιέγραψε μια Αφρική των αρχών του 21ου 
αιώνα, όπου κάθε έννοια κρατικής εξουσίας θα έχει καταρρεύ-
σει και όπου καλά οργανωμένες συμμορίες θα ελέγχουν την οι-
κονομική της ζωή με στόχο την εκμετάλλευση των πιο πολύτι-
μων πόρων της (Mbembe 1992, 1994).  δημοσιογράφος Robert 
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Kaplan, έχοντας ταξιδέψει πολύ στη δυτική Αφρική, διέβλεψε 
τον πολλαπλασιασμό περιπτώσεων όπως αυτές της ιβερίας 
και της Σιέρα εόνε, όπου η διάλυση οικονομικών και κοινω-
νικών δομών φαινόταν δύσκολα αναστρέψιμη. «Η δυτική Αφρι-
κή», έγραψε ο Kaplan, «γίνεται το σύμβολο των παγκόσμιων δη-
μογραφικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πιέσεων όπου η 
εγκληματική αναρχία προβάλλει ως ο αληθινός ‘στρατηγικός 
κίνδυνος’» (Kaplan 1994: 44-5).  καθηγητής Aristide Zolberg 
σημείωσε ότι οι χώρες της Αφρικής οδηγούνται σε μια κατά-
σταση διάλυσης ανάλογη μ’ αυτή που χαρακτήριζε τη Γερμα-
νία του 17ου αιώνα (Zolberg 1992: 311). ι κοινωνίες της ηπεί-
ρου, υποστήριξε, χαρακτηρίζονται ολοένα και περισσότερο από 
συγκρούσεις «όλων εναντίον όλων», παρόμοιες μ’ αυτές που ο 
Thomas Hobbes περιγράφει στον εβιάθαν. ρέπει να τονιστεί 
ότι ο Mbembe, ο aplan και ο Zolberg δεν πρόλαβαν να αναφερ-
θούν ούτε στην τραγωδία της ουάντας αλλά ούτε και στην απο-
τυχημένη επέμβαση στη Σομαλία, δύο εξελίξεις που φάνηκαν να 
επιβεβαιώνουν τις απόψεις τους.

Βεβαίως, ο «αφροπεσιμισμός» της δεκαετίας του ’90 βασί-
στηκε σε γενικεύσεις και στερεότυπα. ύτε οι χώρες της Αφρι-
κής είναι όμοιες αλλά ούτε και οι προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζουν είναι παραπλήσιες. ι εξισωτικές δομές της κτηνοτροφικής 
κοινωνίας της Σομαλίας διαφέρουν ριζικά από τις ιεραρχικές δο-
μές της γειτονικής Αιθιοπίας, κάνοντας έτσι εξαιρετικά απίθανη 
την επέκταση της αποσύνθεσης της Σομαλίας στις άλλες χώρες 
στο έρας της Αφρικής. Ακόμη και στις χώρες όπου επικρατούν 
συνθήκες αναρχίας τα αίτια των κρατικών δομών έχουν λίγα 
κοινά στοιχεία: δύσκολα μπορεί κανείς να καταγράψει πολλές 
ομοιότητες στους παράγοντες που οδήγησαν στην αναρχία τη 

ιβερία, τη ουάντα, τη Σιέρα εόνε και τη Σομαλία. Τέλος, η 
πορεία αρκετών χωρών ήταν τελείως διαφορετική. Για παράδειγ-

XOYLIARAS.indb   180 1/4/16   9:24 πμ



Ε ΤΕ ΥΣ Ε ΕΥΘΕ Η; 181

μα, οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι αντιμαχόμενες πλευρές στην 
Αγκόλα ήταν προβληματικές ενώ στη ουάντα η τάξη αποκατα-
στάθηκε πολύ γρήγορα. Η διάλυση των κρατικών δομών δεν εί-
ναι λοιπόν μια «γραμμική διαδικασία» και σήμερα ξέρουμε ότι 
ήταν τελείως αυθαίρετο να θεωρηθεί μη αναστρέψιμη.

Η διεθνής κοινότητα απέτυχε να επαναφέρει το νόμο και την 
τάξη στη Σομαλία και να αποτρέψει την τραγωδία στη ουά-
ντα. ι συνέπειες των λανθασμένων επεμβάσεων, της αναποφα-
σιστικότητας αλλά και το κακό timing των ειρηνευτικών επιχει-
ρήσεων αποτέλεσαν χρήσιμες «διαδικασίες γνώσης» (learning 
processes) για τους διαμορφωτές πολιτικής στις δυτικές πρωτεύ-
ουσες. Έτσι, η εμπειρία της γενοκτονίας στη ουάντα μείωσε τις 
πιθανότητες για επανάληψή της στο γειτονικό πουρούντι, κα-
θώς οι Δυτικοί διδάχθηκαν πολλά από την αδιαφορία που έδειξαν 
στα πρώτα στάδια της σφαγής των Τούτσι στην πρώτη (Αbrams 
1995). Το ίδιο ισχύει και για τους ηγέτες της Αφρικής μια και η 
πικρή εμπειρία της επέμβασης του ECOWAS στη ιβερία μείω-
σε τις πιθανότητες για επανάληψη των ίδιων λαθών σε μελλοντι-
κές επιχειρήσεις των περιφερειακών οργανισμών της Αφρικής 
και βέβαια του ργανισμού Αφρικανικής Ενότητας (που μετο-
νομάστηκε το 2000 σε Αφρικανική Ένωση).

Σε τελευταία ανάλυση, η απουσία «κρατικής τάξης» κακώς 
θεωρείται ότι πάντα σημαίνει και γενικότερη απουσία τάξης. 
Η περίπτωση της Σομαλίας μετά την αποχώρηση του ΗΕ εί-
ναι χαρακτηριστική.  ισλαμικός νόμος (sharia) που επιβλήθη-
κε από τους πολέμαρχους στο βόρειο Mogadishu εκμηδένισε 
την εγκληματικότητα, ενώ στην Baidoa, το επίκεντρο της πεί-
νας στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τοπικά συμβούλια δημι-
ουργήθηκαν για να επιβλέψουν την καλλιέργεια της γης, ενώ 
μια τοπική αστυνομική δύναμη ανέλαβε την τήρηση της τάξης. 
΄Ετσι, η βίαιη κατάρρευση αυταρχικών καθεστώτων, οι εθνοτι-
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κές συγκρούσεις και η αδυναμία κεντρικής διακυβέρνησης δεν 
οδηγούν κατ’ ανάγκη στην αναρχία. Αντίθετα, σε πολλές περι-
πτώσεις δραστηριοποιούν την «κοινωνία πολιτών» των χωρών 
της Αφρικής που αναλαμβάνουν να καλύψουν το κενό αστυνό-
μευσης και επιβολής της τάξης που δημιουργείται (Chazan et al 
1992). Το Δεκέμβριο του 1994 συνέβη στη Σιέρα εόνε ένα πε-
ρίεργο περιστατικό (Riley and Sesay 1995: 124) που δείχνει την 
ενεργοποίηση ενός μέχρι πρότινος απαθούς πληθυσμού. εαροί 
αντάρτες επιχείρησαν να καταλάβουν την πόλη Βο στα νότια της 
χώρας. Διέθεταν λιγότερα από 10-15 όπλα ενώ οι περισσότεροι 
κρατούσαν ξύλινα ομοιώματα αλάσνικοφ. Όταν ο τοπικός πλη-
θυσμός το αντιλήφθηκε, οι αντάρτες κυνηγήθηκαν έξω από την 
πόλη. Αν και περιορισμένη από τη φύση των εθνοτικά «διαιρεμέ-
νων κοινωνιών» (segmentary societies) της ηπείρου, είναι η εθε-
λοντική οργάνωση που σε κάποιο τουλάχιστο βαθμό απέτρεψε 
τα σενάρια της «επερχόμενης αναρχίας» των αφροπεσιμιστών. 
Ίσως, παγιδευμένοι στο μοντέλο της «κρατικής τάξης» που επι-
κράτησε στα έθνη-κράτη της Δύσης, δεν είμαστε σε θέση να κα-
τανοήσουμε την ύπαρξη ασφάλειας και τάξης πέρα και έξω από 
το κράτος.

Το τέλος του Ψυχρού ολέμου και η οικονομική παρακμή 
της Αφρικής συνέβαλαν στην περαιτέρω «αποκρατικοποίηση» 
των διεθνών της σχέσεων. έοι, μη κρατικοί δρώντες έκαναν, 
τα τελευταία χρόνια, ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία τους 
στις εξωτερικές σχέσεις των κρατών της ηπείρου. ι νέοι αυτοί 
δρώντες στις διεθνείς σχέσεις της Αφρικής σχετίζονται άμεσα με 
ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα την παγκοσμιοποίηση:

1. ι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. ατά τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του ’80, σχεδόν όλες οι οικονομίες της 
Αφρικής εισήλθαν σε μια περίοδο δραματικής παρακμής. 
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Στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν εισροές κεφαλαί-
ων, τα κράτη της περιοχής αναγκάστηκαν να προσφύγουν 
στο Διεθνές ομισματικό Ταμείο (Δ. .Τ.) και να υπογρά-
ψουν μ’ αυτό (και κατ’ επέκταση με όλους τους δανειστές 
τους) συμφωνίες για τη διαχείριση των χρεών τους και για τη 
σύναψη μελλοντικών δανείων. Αυτές οι συμφωνίες, γνωστές 
ως « ρογράμματα Διαρθρωτικής ροσαρμογής» (Structural 
Adjustment Programmes) έθεσαν σημαντικούς περιορισμούς 
στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, μειώνοντας το ρόλο και 
τα μέσα ελέγχου του κράτους στην οικονομία, αφενός μέσω 
των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων και της απε-
λευθέρωσης των τιμών και αφετέρου μέσω της μείωσης των 
δημοσίων δαπανών με στόχο τον περιορισμό των δημοσιο-
νομικών ελλειμμάτων (Onimode 1989). Στα τέλη της δεκα-
ετίας του ’80 όχι μόνο έγινε σχεδόν αδύνατη η σύναψη νέ-
ων δανείων (ακόμη και από τον ιδιωτικό τομέα) χωρίς αυτές 
τις συμφωνίες, αλλά και στην οικονομική «αιρεσιμότητα» 
(conditionality) των πιστώσεων προστέθηκαν και μια σειρά 
από πολιτικές προϋποθέσεις (φιλελευθεροποίηση του πολιτι-
κού συστήματος, διενέργεια εκλογών, σεβασμός των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων). ρισμένα κράτη της Αφρικής ακολού-
θησαν πιστά τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής 
και ορισμένες φορές τα αποτελέσματα ήταν θετικά για τις οι-
κονομίες τους (π.χ. Γκάνα και υγκάντα). Εντούτοις σταδια-
κά και ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένω-
σης, οι δίδυμοι οργανισμοί του Bretton Woods (το Δ. .Τ. που 
ασχολείται με τη μακροοικονομική σταθερότητα και η α-
γκόσμια Τράπεζα που ασχολείται με αναπτυξιακά ζητήμα-
τα) απέκτησαν μια ελευθερία κινήσεων που τους επέτρεψε 
να αυτονομηθούν σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό από τις πο-
λιτικές των κρατών που τους χρηματοδοτούν. Έτσι, συχνά 
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οι οικονομικοί στόχοι των δύο αυτών οργανισμών ήλθαν σε 
αντίθεση –αν όχι σε σύγκρουση– με τους πολιτικούς στόχους 
πολλών δυτικών κυβερνήσεων. Για παράδειγμα το 1995 η 

αγκόσμια Τράπεζα πρόσφερε ένα δάνειο 90 εκατομμυρίων 
δολαρίων στη Ζάμπια την ίδια στιγμή που οι διεθνείς δωρη-
τές παρακρατούσαν την αναπτυξιακή βοήθεια που επρόκειτο 
να χορηγήσουν στη χώρα, πιέζοντας την κυβέρνηση να λάβει 
μέτρα εκδημοκρατισμού (Bull 1995). Αντίθετα στη οζαμβί-
κη η αγκόσμια Τράπεζα διαφώνησε με τους διεθνείς δωρη-
τές όταν οι τελευταίοι επιθυμούσαν μια πιο χαλαρή οικονομι-
κή αιρεσιμότητα (The Economist 1995).

2. Oι η υβερνητικές ργανώσεις. ι διεθνικές η υβερ-
νητικές ργανώσεις ( . . .) είναι εθελοντικές οργανώσεις. 

ολλες ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με τη συγκέντρωση 
και αποστολή βοήθειας στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 
(χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Αctionaid, οι Γιατροί 
χωρίς Σύνορα, η CARE, η OXFAM, η World Vision). Η αυ-
ξανόμενη διαπερατότητα των εθνικών συνόρων και η βελτί-
ωση των επικοινωνιών οδήγησαν, από τη δεκαετία του ’80 
και μετά, σε μια χωρίς προηγούμενο άνθηση των . . . 
(Spiro 1995: 47-8). To τέλος του ανταγωνισμού των υπερ-
δυνάμεων επέτρεψε στις . . . να καταστούν ένας σημα-
ντικός παράγοντας στις σχέσεις Βορρά- ότου, καλύπτοντας 
σε κάποιο βαθμό το κενό που δημιουργήθηκε με τη μείωση 
του ενδιαφέροντος των βιομηχανικών κρατών για τον λιγότε-
ρο αναπτυγμένο κόσμο (Mathews 1997). Στις αρχές της δε-
καετίας του ’90, οι . . . του Βορρά χορηγούσαν περίπου 
8,3 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε φτωχότερες χώρες 
(Spiro 1995: 49). To 1990 υπήρχαν 100 διεθνικές . . . 
στη οζαμβίκη ενώ το 1994, 175 οργανώσεις εμφανίστη-
καν στη ουάντα, 100 από τις οποίες δραστηριοποιούνταν 
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και στα στρατόπεδα προσφύγων στο ανατολικό Ζαΐρ (Slim 
1997: 209). ργανώσεις όπως η Oxfam, η Save the Children 
και οι Γιατροί χωρίς Σύνορα απασχολούσαν χιλιάδες υπαλ-
λήλους και είχαν προϋπολογισμούς μεγαλύτερους από πολλά 
κράτη της Αφρικής. όνο η M.K.O. Care είχε έναν ετήσιο 
προϋπολογισμό που υπερέβαινε τα 400 εκατομμύρια δολά-
ρια (Mathews 1997: 53). Αν και πολλές . . . εξαρτώνται 
από τις χρηματοδοτήσεις δυτικών κυβερνήσεων και διεθνών 
οργανισμών όπως ο .Η.Ε. και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά 
διαθέτουν μια οργανωτική αυτονομία που τους επιτρέπει να 
ασκούν τις δικές τους πολιτικές. ι πιο πολλές . . . ισχυ-
ρίζονται ότι είναι πολιτικά ουδέτερες. Στην πράξη η χορήγη-
ση βοήθειας δεν μπορεί παρά να είναι «πολιτική». ρισμένες 
φορές οι . . . προκαλούν τις αντιδράσεις των κυβερνήσε-
ων των χωρών-αποδεκτών καθώς βλέπουν τις επιλογές τους 
να περιορίζονται και την εξουσία τους να διαβρώνεται (π.χ. 
η Ερυθραία και η ουάντα ζήτησαν από ορισμένες . .  
να σταματήσουν να δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους). 

αθώς οι περισσότερες . . . αποφάσιζαν μόνες τους για 
το που, πότε και πώς θα επέμβουν, εξελίχθηκαν σ’ ένα ση-
μαντικό παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις της Αφρικής, που 
άρχισε να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη τόσο από «εσω-
τερικούς» (κυβερνήσεις, αντάρτες κλπ.) όσο και από «εξωτε-
ρικούς» δρώντες (δυτικά κράτη, διεθνείς οργανισμοί, πολυε-
θνικές επιχειρήσεις, κλπ.).

Aναζητώντας πολιτικές

ι εμφύλιοι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις στη ιβε-
ρία, τη ουάντα και τη Σομαλία προκάλεσαν μια ευρύτερη συ-
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ζήτηση για το τι πρέπει να κάνει η διεθνής κοινότητα σχετικά 
με την Αφρική.  «κανονιστικός» (normative) αυτός διάλογος 
κατέδειξε την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών προσεγγίσε-
ων. άπως σχηματικά, στη μια πλευρά συστρατεύθηκαν οι υπο-
στηρικτές των διεθνών επεμβάσεων που θεώρησαν ότι η κατάρ-
ρευση της κεντρικής εξουσίας είναι η κύρια αιτία των εμφυλίων 
πολέμων και υποστήριξαν ότι η μόνη επιλογή είναι η αποκατά-
στασή της με εξωτερική παρέμβαση. Από την άλλη πλευρά, ήταν 
αυτοί που υποστήριξαν ότι η οικοδόμηση μιας ισχυρής κεντρι-
κής εξουσίας απαιτεί επαναχάραξη των συνόρων.

 «αφροπεσιμισμός» ήταν κυρίαρχος. ι ανεξάρτητες χώ-
ρες της Αφρικής φαινόταν ότι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν 
βασικά προβλήματα, να εξασφαλίσουν ασφάλεια και να προ-
ωθήσουν την ευημερία των πολιτών τους. Το 1995 ο διεθνούς 
φήμης δημοσιογράφος και αναλυτής William Pfaff δημοσίευ-
σε ένα άρθρο στο περιοδικό Foreign Affairs στο οποίο, αφού 
τόνιζε ότι η Αφρική βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, 
πρότεινε την ανάληψη από τους Ευρωπαίους μιας εξαιρετι-
κά φιλόδοξης προσπάθειας σωτηρίας της ηπείρου που ονόμα-
σα κάπως υπερβολικά «νέα αποικιοκρατία». Η Ευρώπη, υπο-
στήριξε ο Pfaff πρέπει να αναλάβει την ανάπτυξη της ηπείρου 
όχι μόνο γιατί ευθύνεται για την παρακμή της αλλά και γιατί 
έχει να χάσει περισσότερα από τη συνέχισή της (Pfaff 1995). 
Ωστόσο οι Ευρωπαίοι δεν είχαν καμία διάθεση να ακολουθή-
σουν τη συμβουλή του Pfaff. Η περίπτωση των ομόρων είναι 
χαρακτηριστική.
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Χάρτης 3.5: ομόρες / ayotte

ηγή: http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/comoros.gif

Τα ησιά ομόρες που βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα 
του νδικού Ωκεανού απέκτησαν την ανεξαρτησία τους από τη 
Γαλλία το 1975. όνον ο πληθυσμός του ayotte, του ενός από 
τα τέσσερα νησιά του αρχιπελάγους, αποφάσισε σ’ ένα δημοψή-
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φισμα, με ποσοστό 60%, να παραμείνει υπό γαλλική διοίκηση. 
Στην πράξη οι ομόρες διοικούνταν από μια ομάδα μερικών δε-
κάδων ευρωπαίων μισθοφόρων υπό την ηγεσία του γάλλου συ-
νταγματάρχη Bob Denard. O Denard, ούτε λίγο ούτε πολύ, εγκα-
θιστούσε και ανέτρεπε τους προέδρους της χώρας κατά βούληση 
(Church 1996). Στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, ο ρόε-
δρος Ali Soilih κυβέρνησε στη βάση ενός περίεργου μείγματος 
μαοϊκών και ισλαμικών ιδεών. Το 1978 ανατράπηκε από ένα 
πραξικόπημα που οργάνωσε ο Denard και την εξουσία ανέλαβε 
ο Αhmed Abdallah ο οποίος και επέβαλε ένα μονοκομματικό κα-
θεστώς. Η Γαλλία, παρόλο που αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με 
τους μισθοφόρους, υποστήριξε τον Αbdallah, μια και εξυπηρε-
τούσε τα γεωπολιτικά της συμφέροντα στον νδικό Ωκεανό. Το 
1989 οι μισθοφόροι του Denard συμμετείχαν σ’ ένα νέο πραξικό-
πημα κατά τη διάρκεια του οποίου ο Abdallah δολοφονήθηκε. Η 
Γαλλία επενέβη στρατιωτικά και υποχρέωσε τους μισθοφόρους 
να φύγουν από τη χώρα, ενώ οι ομόρες εισήλθαν σε μια περίο-
δο εκδημοκρατισμού. Στις προεδρικές εκλογές του 1993 αναδεί-
χθηκε νικητής ο Mohamed Djohar. Το 1995, ο Denard και οι μι-
σθοφόροι του, που είχαν εν τω μεταξύ επιστρέψει στις ομόρες, 
επιχείρησαν ένα νέο πραξικόπημα που υποχρέωσε τον Djohar να 
καταφύγει στη γαλλική Réunion. άλι γαλλικές δυνάμεις επε-
νέβησαν, συνέλαβαν τον Denard και τον έστειλαν στο αρίσι. 

ανένας όμως δεν ενδιαφέρθηκε για την επιστροφή του Djohar 
(Vasset 1997: 173). ιθανολογείται ότι οι γαλλικές μυστικές 
υπηρεσίες γνώριζαν το σχεδιαζόμενο πραξικόπημα του Denard, 
το οποίο και θεώρησαν ως ευκαιρία για την απομάκρυνση από 
την εξουσία ενός ροέδρου που είχε αναπτύξει στενές σχέσεις 
με το Σουδάν, τη ιβύη και το ράν (Cornwell 1995: 8).

Τον Αύγουστο του 1997, δύο νησιά, το Anjouan και το Moheli 
ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από το Grande Comore 
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(όπου βρίσκεται και η πρωτεύουσα Moroni). ι κάτοικοι των 
δύο νησιών κρέμασαν γαλλικές σημαίες στα παράθυρά τους και 
οι ηγέτες της εξέγερσης ζήτησαν να επιστρέψουν στο καθεστώς 
της γαλλικής κυριαρχίας, να ξαναγίνουν δηλαδή γαλλική αποι-
κία! Στις 3 Σεπτεμβρίου, 300 κυβερνητικοί στρατιώτες αποβι-
βάστηκαν στο Anjouan για να καταστείλουν την εξέγερση. Η 
επέμβαση, όμως, του εθνικού στρατού κατέληξε σε πλήρη απο-
τυχία. ι κάτοικοι του Anjouan κατάφεραν να σκοτώσουν αρκε-
τούς στρατιώτες και ο ρόεδρος Mohamed Taki αναγκάστηκε 
να αποσύρει εσπευσμένα τους υπόλοιπους. Το αρίσι απέρριψε 
εκκλήσεις του Τaki για στρατιωτική επέμβαση δηλώνοντας ότι 
το αποσχιστικό κίνημα είναι «εσωτερική υπόθεση» των ομό-
ρων (Guardian Weekly, 1997). Έτσι, η κυβέρνηση Taki, με την 
ενθάρρυνση της Γαλλίας, στράφηκε σε διάλογο με τους εξεγερ-
μένους με τη βοήθεια διαμεσολαβητών του ργανισμού Αφρι-
κανικής Ενότητας.

Η κύρια αιτία της αποσχιστικής εξέγερσης ήταν η νήσος 
Mayotte. Oι κάτοικοί της είναι γάλλοι υπήκοοι και απολαμβά-
νουν δωρεάν εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. Στα μέ-
σα μάλιστα της δεκαετίας του ’90 είχαν ένα εξασφαλισμένο κα-
τώτατο εισόδημα 400 δολαρίων το μήνα. H Mayotte φάνταζε 
ως παράδεισος σε σχέση με το Anjouan και το Moheli όπου το 
μέσο εισόδημα ήταν 30 δολάρια μηνιαίως και η ανεργία έφθα-
νε το 90% του ενεργού πληθυσμού (Economist 1997a). Το 1995 
η Γαλλία έκανε υποχρεωτική την απόκτηση βίζας για τους κα-
τοίκους των τριών ομόρων που επιθυμούσαν να επισκεφθούν 
τη Mayotte (Church 1996: 300). Εκατοντάδες κάτοικοι των νη-
σιών επιχείρησαν να περάσουν λαθραία τα γεμάτα καρχαρίες νε-
ρά που τους χωρίζουν από τη γαλλική κτήση. Το 1996, περισ-
σότεροι από 3.500 είχαν εισέλθει παράνομα στη Mayotte αλλά 
υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν (Economist 1997a).
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Σε γενικές γραμμές, οι ομόρες διαθέτουν λίγους φυσικούς 
πόρους και το εισόδημά τους είναι από τα χαμηλότερα της Αφρι-
κής. Εντούτοις, και παρά τη μεγάλης έκτασης μετανάστευση, 
τα νησιά είναι πυκνοκατοικημένα (240 κάτοικοι ανά τετραγω-
νικό χιλιόμετρο). ι ομόρες στη δεκαετία του ’90 είχαν ελα-
φρώς μικρότερο πληθυσμό από την ύπρο στο 1/5 της έκτασης 
(Economist 1992). διαίτερα στο νησί Anjouan η πυκνότητα του 
πληθυσμού έφθανε τους 446 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιό-
μετρο. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός αυξανόταν κατά 3,3 % ετησί-
ως και η γεωργία ήταν ο κύριος τομέας απασχόλησης (80% του 
πληθυσμού), υπήρχε μια επιδεινούμενη έλλειψη γης. Την περί-
οδο 1985-93 το κατά κεφαλήν εισόδημα μειωνόταν κατά 2,3% 
ετησίως. Η κατάσταση για τον πληθυσμό συνέχισε να επιδεινώ-
νεται καθώς το αφρικανικό φράγκο υποτιμήθηκε το 1994 και η 
κυβέρνηση αναγκάστηκε να καταφύγει στο Διεθνές ομισματικό 
Ταμείο που επέβαλλε ένα πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμο-
γής με τις γνωστές περικοπές δημοσίων δαπανών. Τα αισθήματα 
περιθωριοποίησης των κατοίκων των δύο νησιών (περιορισμένη 
εκπροσώπηση στην κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση) έναντι 
του Grande Comore έγιναν εντονότερα.

Η ότια Αφρική ήταν ο βασικός εμπορικός εταίρος των νη-
σιών. Στην εποχή του απαρτχάιντ, η ότια Αφρική χρηματοδο-
τούσε την προεδρική φρουρά των ομόρων και παρείχε βοή-
θεια, καθώς τα νησιά επέτρεπαν την παράκαμψη των διεθνών 
κυρώσεων που της είχαν επιβληθεί. Η στρατηγική θέση των ο-
μόρων της ήταν επίσης χρήσιμη για τις στρατιωτικές επιχειρή-
σεις της στη οζαμβίκη. ετά όμως τις δημοκρατικές εκλογές 
του 1994, η νέα κυβέρνηση πλειοψηφίας στη ότια Αφρική έπα-
ψε να ενδιαφέρεται για τις ομόρες.

Το ίδιο όμως συνέβαινε και με τη Γαλλία. Το αρίσι είχε κου-
ραστεί με τη συνεχή εμπλοκή της στις εσωτερικές εξελίξεις των 

XOYLIARAS.indb   190 1/4/16   9:24 πμ



Ε ΤΕ ΥΣ Ε ΕΥΘΕ Η; 191

ομόρων για δύο δεκαετίες (Mukonoweshuro 1990). Η Γαλλία 
μάλιστα δεν έβρισκε και ιδιαίτερα οφέλη από την κατοχή της 
Mayotte που κόστιζε πολλά στον κρατικό προϋπολογισμό. Το 

αρίσι δεν είχε καμία διάθεση να αναλάβει ευθύνες μιας «νέ-
ας αποικιοκρατίας» στην Αφρική, όπως συμβούλευε ο Pfaff. Το 
Anjouan και το Moheli δεν είχαν καμία ελπίδα να γίνουν εκ νέου 
γαλλικό έδαφος.

 Ali Mazrui υποστήριξε επίσης μια επιστροφή στο παρελθόν, 
με τη δημιουργία ενός μηχανισμού «επαναποικιοποίησης» ορι-
σμένων κρατών της Αφρικής, σε στενή συνεργασία με τον ΗΕ 
(Mazrui 1994). Αυτήν τη φορά όμως, οι «νέοι αποικιοκράτες» δεν 
θα ήταν Δυτικοί, αλλά θα προέρχονταν από την ίδια την ήπειρο. 

 Mazrui ουσιαστικά υποστήριξε την επιβολή ενός νέου συστή-
ματος κηδεμονίας (trusteeship) ανάλογο μ’ εκείνο της οινωνίας 
των Εθνών ή μ’ εκείνο που είχαν επιβάλλει τα Ηνωμένα Έθνη το 
1960 στο ονγκό. Είναι καιρός, σημείωσε ο Mazrui, οι Αφρικανοί 
να πετύχουν από μόνοι τους κάποια μορφή Pax Africana. Υπάρχει 
η ανάγκη, πρόσθεσε, μερικές μικρές χώρες της ηπείρου που αντι-
μετωπίζουν βίαιες συγκρούσεις, «να ελεγχθούν» προσωρινά από 
άλλα αφρικανικά κράτη.  Mazrui πρότεινε τη δημιουργία ενός 
Αφρικανικού Συμβουλίου Ασφαλείας αποτελούμενου από πέντε 
μεγάλα κράτη της ηπείρου (Αίγυπτος, ότια Αφρική, ιγηρία, 
Αιθιοπία και, ίσως στο μέλλον, τη Δ του ονγκό) το οποίο θα 
διέθετε μια αναφρικανική Δύναμη Έκτακτης Ανάγκης, δηλαδή 
ένα στρατιωτικό σώμα διατήρησης της ειρήνης που θα επεμβαί-
νει σε περιπτώσεις κρίσεων (Mazrui 1994: 19). ι απόψεις του 
Mazrui φαίνεται να άσκησαν σημαντική επιρροή στη χάραξη πο-
λιτικής, καθώς τόσο οι Η Α όσο και η Γαλλία ανακοίνωσαν σχέ-
δια για την εκπαίδευση αφρικανικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

 Jeffrey Herbst κατέληξε σε τελείως διαφορετικά συμπερά-
σματα. Η διεθνής κοινότητα, υποστήριξε, πρέπει να πάψει να συ-

XOYLIARAS.indb   191 1/4/16   9:24 πμ



192 ΑΣΤΕ ΗΣ Χ Υ Α ΑΣ ˗ ΣΩΤΗ ΗΣ ΕΤ Υ Σ

ντηρεί τα μη βιώσιμα κράτη της Αφρικής (Herbst 1996a). Αντί-
θετα, πρέπει να ανεχθεί την κατάρρευσή τους. ι επεμβάσεις 
τύπου Σομαλίας που αποβλέπουν στη «οικοδόμηση κρατών» 
(nation-building) τα οποία έχουν πάψει προ πολλού να υφίστα-
νται, καθώς και η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προς χώρες 
που δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς εξωτερική στήριξη είναι 
επιλογές που πρέπει να εγκαταλειφθούν.  Herbst υποστήριξε 
μια επιστροφή στην «προαποικιακή αντίληψη της εθνικής κυρι-
αρχίας», σύμφωνα με την οποία «ο πολιτικός έλεγχος πρέπει να 
κερδίζεται και όχι να θεσμοποιείται μέσω διοικητικών διαταγμά-
των» (Herbst 1996a: 136). Έτσι, πρότεινε περιοχές που αποσχί-
ζονται από ένα κράτος να «δοκιμάζονται» για πέντε χρόνια αν 
μπορούν να οικοδομήσουν μια καλύτερη και σταθερότερη πολι-
τική τάξη από εκείνη που αντικατέστησαν. Διεθνής αναγνώριση 
σ’ αυτές τις νέες πολιτικές οντότητες θα έπρεπε να δοθεί μόνον 
αν μπορούσαν να αποδείξουν ότι είναι ικανές να δημιουργήσουν 
«λειτουργούντα στρατιωτικά, αστυνομικά και διοικητικά συστή-
ματα» (Herbst 1996a: 136). Αν η Σομαλιλάνδη που κήρυξε την 
ανεξαρτησία της από την υπόλοιπη Σομαλία (όπου η κρατική τά-
ξη είχε καταρρεύσει) μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αποτελε-
σματικό κράτος, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να της αρνείται 
την αναγνώριση επικαλούμενη την αρχή του απαραβίαστου των 
συνόρων. αι αν η ιγηρία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να εί-
ναι πειστικό το επιχείρημα ότι οι συζητήσεις περί επαναχάραξης 
των συνόρων αποτελούν «απειλή» για τη σταθερότητα στην πε-
ριοχή (Herbst 1996). Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των 
ηγετών του αντιαποικιακού κινήματος ήταν ότι οι ευρωπαϊκές 
δυνάμεις θα ευνοούσαν τη «βαλκανιοποίηση» της ηπείρου.  
Herbst είδε αυτήν την προοπτική θετικά, ακόμη κι αν μπορού-
σε να οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας εμφύλιες ή διακρατικές 
συγκρούσεις. Θυμίζοντας τις απόψεις του Charles Tilly για την 
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εμφάνιση του έθνους-κράτους στην Ευρώπη, ο Herbst υποστή-
ριξε ότι οι προσπάθειες αποτροπής της επαναχάραξης των συνό-
ρων και επιβίωσης μη βιώσιμων πολιτικών οντοτήτων δεν επι-
τρέπουν την ισχυροποίηση των αδύναμων κρατών της Αφρικής.

Ήταν σαφές ότι το διεθνές σύστημα είχε αλλάξει. Τόσο οι 
απόψεις του azrui όσο και εκείνες του Ηerbst κατέδειξαν ότι 
η Αφρική βρισκόταν μπροστά σε μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία, 
μια ευκαιρία να αναζητήσει τις δικές της λύσεις στα δικά της 
προβλήματα, μια ευκαιρία να ανακαλύψει έναν άλλο δρόμο, ένα 
μέλλον διαφορετικό από τις θλιβερές κληρονομιές του Ψυχρού 

ολέμου.
Στα τελευταία χρόνια του 20ού αιώνα, η περιοχή που φαινό-

ταν να διαμορφώνονται νέες δυναμικές σε σχέση με τα σύνορα 
ήταν το έρας της Αφρικής. Εκεί εξελίχθηκαν δύο σημαντικές 
συγκρούσεις με εδαφικό περιεχόμενο: ο πόλεμος Ερυθραίας-Αι-
θιοπίας το 1998 και η κλιμάκωση του εμφυλίου πολέμου στο 
Σουδάν, του πιο μακροχρόνιου στην Αφρική. ιο σημαντικό 
όμως από αυτό ήταν η αποδοχή του δικαιώματος της απόσχισης 
από την Αιθιοπία.

Αιθιοπία: Το δικαίωμα της απόσχισης

Η Αντίς Αμπέμπα επιλέχθηκε το 1963 ως η έδρα του ργα-
νισμού Αφρικανικής Ενότητας. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Η 
Αιθιοπία είναι η μοναδική χώρα της Αφρικής (με ίσως την εξαί-
ρεση της ιβερίας) που δεν υπήρξε ποτέ αποικία. Είναι όμως 
παράδοξο ότι το αιθιοπικό σύνταγμα του 1995 έθεσε σε αμφι-
σβήτηση την πιο θεμελιώδη αρχή του ργανισμού: το σεβασμό 
των συνόρων που η ήπειρος κληρονόμησε από την εποχή της 
αποικιοκρατίας.
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Τα σύνορα της Αιθιοπίας, όπως και οι περισσότερες συνορια-
κές γραμμές στην Αφρική, δεν αντανακλούν κάποια κοινή εθνο-
τική ή κοινωνικοοικονομική ταυτότητα. Η Αιθιοπία, που είναι 
το δεύτερο σε πληθυσμό κράτος της Αφρικής μετά τη ιγηρία, 
κατοικείται από 82 εθνοτικές ομάδες που μιλούν 290 γλώσσες. 
Τόσο στα χρόνια του φεουδαρχικού δεσποτισμού του Χαϊλέ Σε-
λασιέ, όσο και σ’ εκείνα του μαρξιστικού ολοκληρωτισμού του 

ενγκίστου Χαϊλέ αριάμ, την εξουσία κατείχαν κυρίως μέ-
λη της εθνοτικής ομάδας των Αμχάρα (περίπου 30% του πληθυ-
σμού). Από το 1991, οι νέοι ηγέτες στην Αντίς προέρχονται από 
την εθνοτική ομάδα των Tigrai που αποτελεί μόλις το 6% του 
πληθυσμού της Αιθιοπίας.

Η ιστορία της Αιθιοπίας μετά το Δεύτερο αγκόσμιο όλε-
μο είναι μια διαρκής πάλη ανάμεσα στις προσπάθειες του κέ-
ντρου να επιβληθεί στις περιφέρειες και στις προσπάθειες των 
περιφερειών να διατηρήσουν την αυτονομία τους. Τα καθεστώ-
τα Σελασιέ και εγκίστου, παρά τις τεράστιες ιδεολογικές τους 
διαφορές, είχαν ένα σημαντικό κοινό στοιχείο: τον συγκεντρωτι-
σμό (Γεωργούλης και Χουλιάρας 1995: 29-39 και 79-81). Τόσο 
η εξέγερση των Ερυθραίων στο βορρά (βλ. παραπάνω) όσο και 
εκείνη των γκαντένι στο νότο τη δεκαετία του ’70 (με σκοπό 
την ένωση με τη Σομαλία), αντανακλούσαν την αντίδραση των 
περιφερειών στις προσπάθειες ελέγχου της κεντρικής εξουσίας. 

 σομαλοαιθιοπικός πόλεμος του 1977-8 τελείωσε, όπως είδα-
με, με νίκη της Αιθιοπίας. Αντίθετα, ο τριαντάχρονος εμφύλιος 
πόλεμος στο βορρά έληξε με νίκη των Ερυθραίων. Το 1993 η 
Ερυθραία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, στερώντας την Αιθι-
οπία από έξοδο στη θάλασσα.

άντως, ήδη από το 1991, ο εγκίστου είχε ανατραπεί από 
την εξέγερση των Tigrai που είχε ξεκινήσει από τη βόρεια Αιθι-
οπία.  έλες Ζενάουϊ, ο αρχηγός του Επαναστατικού Δημο-
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κρατικού ετώπου του Αιθιοπικού αού (ΕPRDF) ανέλαβε με-
ταβατικός πρόεδρος της χώρας. Το οέμβριο της ίδιας χρονιάς, 
η μεταβατική κυβέρνηση διαίρεσε τη χώρα σε 12 περιφέρειες με 
κριτήρια την εθνότητα και τη γλώσσα, λαμβάνοντας όμως υπό-
ψη και ευαίσθητες πολιτικές ισορροπίες. Το EPRDF δημιούργη-
σε «θυγατρικά κόμματα» στις διάφορες περιφέρειες με σκοπό 
να ελέγξει τις πολιτικές εξελίξεις. Η δημιουργία της Δημοκρα-
τικής ργάνωσης του αού των ρόμο στη νότια Αιθιοπία (οι 

ρόμο είναι η μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα της Αιθιοπίας με πε-
ρίπου 35% του πληθυσμού) προκάλεσε την αντίδραση του Απε-
λευθερωτικού ετώπου των ρόμο, μιας από τις ομάδες που 
είχαν συμμετάσχει στην εξέγερση για την ανατροπή του εγκί-
στου και η οποία μέχρι τότε συμμετείχε στη μεταβατική κυβέρ-
νηση. άλιστα, το 1994, το έτωπο προσπάθησε να οργανώσει 
ένοπλη αντίσταση στην περιοχή των ρόμο. Την ίδια χρονιά δι-
εξήχθησαν εκλογές για τη σύγκληση Συνταγματικής Συνέλευ-
σης. Τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν μέρος 
στις εκλογές και, έτσι, οι εκπρόσωποι του EPRDF θριάμβευσαν. 
Σύντομα, η Συνέλευση ενέκρινε το νέο σύνταγμα της χώρας το 
οποίο, διαιρώντας την Αιθιοπία σε εννέα «πολιτείες» με βάση 
την εθνότητα, εισήγαγε δομές με ομοσπονδιακά χαρακτηριστι-
κά. Το νέο σύνταγμα περιελάμβανε, επίσης, και μια παράγραφο 
εξαιρετικής σημασίας. Επρόκειτο για το Άρθρο 39 που δίνει στις 
εθνότητες της Αιθιοπίας το δικαίωμα της απόσχισης. υσιαστι-
κά, αν εξαιρέσει κανείς το Σύνταγμα της Σοβιετικής Ένωσης, το 
Σύνταγμα της Βιρμανίας από το 1945 έως το 1974 και εν μέρει 
το Γιουγκοσλαβικό Σύνταγμα του 1975, πρόκειται για μοναδι-
κή περίπτωση στην παγκόσμια ιστορία (Heraclides 1991: 23). Η 
επίσημη αιτιολόγηση της εισαγωγής του δικαιώματος της από-
σχισης ήταν ότι επρόκειτο για το μοναδικό τρόπο μείωσης των 
εθνοτικών εντάσεων που είχαν οδηγήσει την Αιθιοπία σε εμφύ-
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λιο πόλεμο (Wrong 1995). Αν και υπάρχουν σημαντικοί περιορι-
σμοί στην άσκηση του δικαιώματος της απόσχισης (π.χ. απόφα-
ση με ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της ενδιαφερόμενης 
«πολιτείας» ακολουθούμενη από δημοψήφισμα και μεσολάβη-
ση ενός χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας), το Άρθρο 39 άνοιξε το δρόμο για μια αμφισβήτηση 
του απαραβίαστου των αποικιοκρατικών συνόρων. ρισμένοι 
βέβαια αναλυτές είδαν –σωστά– μια «κρυφή» πολιτική ατζέντα 
πίσω από την υιοθέτηση του νέου Συντάγματος. Επισημαίνοντας 
ότι οι Tigrai δεν αποτελούν παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό του 
συνολικού πληθυσμού της Αιθιοπίας, υποστήριξαν ότι ο σκοπός 
του Ζενάουϊ ήταν ένα Σχέδιο Β: αν δηλαδή στο μέλλον δεν μπο-
ρούσε να ελέγξει το σύνολο της χώρας θα ανακήρυττε την ανε-
ξαρτησία της περιοχής Tigre.

 πόλεμος Αιθιοπίας – Ερυθραίας

Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90, οι σχέσεις Αιθιοπίας 
και Ερυθραίας ήταν άριστες. ετά την υπογραφή μιας «Συμ-
φωνίας Φιλίας και Συνεργασίας», διάφοροι αναλυτές μιλούσαν 
για τη «στενή φιλία» των δύο ηγετών, του έλες Ζενάουϊ της 
Αιθιοπίας και του Iσσαΐας Αφεγόρκι της Ερυθραίας. Ακόμη και 
δύο εβδομάδες πριν ξεσπάσει μια ένοπλη σύγκρουση, ερυθραίοι 
αξιωματούχοι συνεργάζονταν στενά με τους αιθίοπες ομολόγους 
τους. ι μάχες ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Ερυθραία που 
ξέσπασαν στις 6 αΐου 1998 εξέπληξαν τους πάντες, συμπερι-
λαμβανομένων των Ηνωμένων ολιτειών. Η αφορμή ήταν η κυ-
ριότητα μιας περιοχής συνολικού μεγέθους 403 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων στα σύνορα των δύο χωρών από την οποία περνά ο 
δρόμος που συνδέει τις δύο πρωτεύουσες. Σύντομα η σύγκρουση 
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κλιμακώθηκε και τις αψιμαχίες διαδέχθηκαν αεροπορικοί βομ-
βαρδισμοί, μεγάλης κλίμακας επίγειες επιχειρήσεις με βαρύ πυ-
ροβολικό και άρματα μάχης. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους και δυτικές κυβερνήσεις έσπευσαν να απομακρύνουν 
1.500 υπηκόους τους από την Ερυθραία. Απόπειρες διαμεσολά-
βησης του ργανισμού Αφρικανικής Ενότητας, της ουάντας 
και των Η Α κατέληξαν σε αποτυχία. Η κάθε πλευρά ισχυρί-
στηκε ότι ήταν αμυνόμενη (International Herald Tribune 1998; 
The Guardian 1998). Σε μερικές εβδομάδες οι συγκρούσεις επε-
κτάθηκαν και σε δύο άλλα σημεία των συνόρων.

Η περιοχή όπου ξέσπασαν οι συγκρούσεις δεν ήταν και η μο-
ναδική σε αμφισβήτηση. Σε δεκάδες σημεία, η μήκους 1.000 χι-
λιομέτρων ερυθροαιθιοπική συνοριακή γραμμή ήταν ασαφής 
και στις περισσότερες περιπτώσεις η ασάφεια αυτή χρονολογού-
νταν από την εποχή της αποικιοκρατίας. Βέβαια, τα σύνορα στην 
ευρύτερη περιοχή του έρατος της Αφρικής είναι συχνά μη σα-
φώς προσδιορισμένα. Η Αιθιοπία και η Σομαλία, για παράδειγ-
μα, δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το που ακριβώς βρίσκονται 
τα σύνορά τους. Αλλά και η Ερυθραία έχει συνοριακές διαφορές 
τόσο με την Υεμένη (για τα νησιά Hanish στην Ερυθρά Θάλασ-
σα) όσο και με το Τζιμπουτί (για μια περιοχή έκτασης 420 τ.χ.) 
(Tekle 1996: 508). Εντούτοις, η συνοριακή διαφορά με την Αιθι-
οπία αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρή καθώς επηρεάστηκε από ευ-
ρύτερες εξελίξεις.

Η ανεξαρτησία της Ερυθραίας μετέτρεψε την Αιθιοπία σε 
«περίκλειστη» (landlocked) χώρα. Χωρίς διέξοδο πλέον στη θά-
λασσα, το εξωτερικό εμπόριο της χώρας εξαρτάτο πλέον από την 
πρόσβαση στα λιμάνια της Ερυθραίας (και του Τζιμπουτί). Το 
1997 η Ερυθραία αποφάσισε να εισαγάγει το δικό της νόμισμα, 
το nakfa, απαγορεύοντας τη χρήση του αιθιοπικού birr. Η Αντίς 
Αμπέμπα αντέδρασε, ζητώντας τη διεξαγωγή του εμπορίου με 
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την Ερυθραία σε δολάρια (Swain 1998). Η τελευταία δεν μπο-
ρούσε να ανταποκριθεί, λόγω των μικρών συναλλαγματικών της 
διαθεσίμων.  οικονομικός πόλεμος που ακολούθησε κλιμακώ-
θηκε όταν η Ερυθραία ζήτησε μεγαλύτερα ποσά από την Αιθιο-
πία για τη χρήση των λιμανιών της.

Xάρτης 3.5: Αμφισβητούμενες εριοχές στα σύνορα Αιθιοπίας- 
Ερυθραίας

 οικονομικός πόλεμος ήλθε να προστεθεί στην πικρία πολ-
λών Αιθιόπων για την απόσχιση της Ερυθραίας και την εδαφική 
συρρίκνωση της χώρας τους. Αμέσως μετά την ανεξαρτησία, η 
Ερυθραία απομάκρυνε όλους τους Αιθίοπες από το έδαφός της. 
Αντίθετα, πάνω από 400.000 άτομα ερυθραϊκής καταγωγής συ-
νέχισαν να εργάζονται στην Αιθιοπία (Swain 1998). ι Αιθίοπες 
δεν ήταν καθόλου πρόθυμοι να δεχθούν μια «νέα ταπείνωση» 
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από ένα κράτος που είχε πληθυσμό 3,5 εκατομμυρίων έναντι των 
58 εκατομμυρίων της Αιθιοπίας. Ακόμη περισσότερο, όπως εί-
δαμε παραπάνω, η κυβέρνηση της Αιθιοπίας κυριαρχείτο από 
μέλη της εθνότητας των Tigrai που αποτελούσαν μόλις το 6% 
του συνολικού πληθυσμού της χώρας και οι οποίοι είναι εθνοτι-
κά συγγενείς με ένα μέρος των Ερυθραίων. Έτσι, η κυβέρνηση 
της Αιθιοπίας δεν μπορούσε να διακινδυνεύσει μια στάση που 
θα την εμφάνιζε ως «υποχωρητική» στα μάτια των Αιθιόπων που 
ανήκαν σε άλλες εθνότητες και θα μπορούσε να θέσει σε κίν-
δυνο ακόμη και την ίδια την επιβίωσή της. Από την άλλη πλευ-
ρά, οι Ερυθραίοι είχαν κερδίσει την ανεξαρτησία τους ενάντια 
σε όλες τις προβλέψεις, πολεμώντας με ελάχιστη διεθνή υπο-
στήριξη εναντίον του μεγαλύτερου και ισχυρότερου στρατού της 

αύρης Αφρικής που ελάμβανε, μάλιστα, σημαντική στρατιω-
τική βοήθεια από την ΕΣΣΔ. ι Ερυθραίοι ένοιωθαν πολύ περή-
φανοι και ήταν τελείως απρόθυμοι να προβούν σε υποχωρήσεις.

Η σύγκρουση Αιθιοπίας και Ερυθραίας επηρέσασε σημαντι-
κά τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής 
Αφρικής. ι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο χώρες κλόνισαν το 
πιστεύω των διαμορφωτών πολιτικής στις Η Α περί μιας «νέας 
γενιάς» πεφωτισμένων ηγετών στην Αφρική που μπορούσαν να 
οδηγήσουν τις χώρες τους (και την ήπειρο) στην «αναγέννηση» 
(Wrong 1998). Η αντισουδανική συμμαχία που η υάσιγκτον 
είχε οικοδομήσει στην Ανατολική Αφρική είχε καταρρεύσει. Η 
Αιθιοπία και η Ερυθραία (μαζί με την υγκάντα) ήταν τα κράτη 
που, σύμφωνα με τα σχέδια του Στέητ τηπάρτμεντ, θα μπορού-
σαν να αποτρέψουν την επέκταση του ισλαμισμού (βλ. Σουδάν) 
προς το ότο. ε την Αιθιοπία και την Ερυθραία, δηλαδή τους 
πιο στενούς συμμάχους των Η Α στην Αφρική, να είναι απα-
σχολημένες με τις συνοριακές τους διαφορές, η αντιμετώπιση 
της «σουδανικής απειλής» πέρασε σε τελείως δευτερεύουσα μοί-
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ρα. Στο Χαρτούμ, η κυβέρνηση του Σουδάν δεν είχε λόγους να 
κρύψει την ικανοποίησή της.  ισχυρός άνδρας του ισλαμικού 
καθεστώτος Χασσάν Αμπντουλάχ ελ Τουράμπι δήλωσε ότι «χά-
ρη στην επέμβαση του Αλλάχ, Αιθίοπες και Ερυθραίοι έστρεψαν 
μεταξύ τους τα όπλα που τους είχαν στείλει οι Η Α για να κατα-
στρέψουν το Σουδάν».

 πόλεμος Αιθιοπίας-Ερυθραίας διήρκεσε περίπου δύο χρό-
νια και είχε ένα τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. ερίπου 
70.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια σύγκρουση που δι-
εξήχθη με όπλα της εποχής του πολέμου της ορέας, τακτικές 

ρώτου αγκοσμίου ολέμου και πρακτικές περίθαλψης τραυ-
ματιών 19ου αιώνα. ι δύο χώρες (ιδιαίτερα η Αιθιοπία) απέλα-
σαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, στέλνοντάς τους στην άλλη 
πλευρά. Τελικά, μόνο τον ούνιο 2000, οι δύο χώρες αποδέχθη-
καν να υπογράψουν μια ειρηνευτική συμφωνία που προέβλεπε 
την οριοθέτηση (demarcation) των συνόρων από μια ανεξάρτητη 
διεθνή επιτροπή με την παράλληλη ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής 
δύναμης του ΗΕ για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός. 
Τρία χρόνια μετά η διεθνής επιτροπή ανακοίνωσε την απόφασή 
της που δικαίωνε τη χώρα που μάλλον είχε ηττηθεί στο πεδίο της 
μάχης: την Ερυθραία.

Συμπεράσματα

To τέλος του Ψυχρού ολέμου είχε θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις για την Αφρική. ρισμένοι «πόλεμοι δι’ αντιπροσώ-
πων» τελείωσαν. Ωστόσο νέες συγκρούσεις έκαναν την εμφά-
νισή τους. αράλληλα, η Αφρική πέρασε στο περιθώριο της δι-
εθνούς πολιτικής. ε πολύ μικρή σημασία για την παγκόσμια 
οικονομία, η ήπειρος βρέθηκε χωρίς προοπτικές, με πολλές χώ-
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ρες πλήρως εξαρτημένες από τη βούληση άλλων. Το τέλος του 
Ψυχρού ολέμου αποσταθεροποίησε καθεστώτα και συνέβαλε 
στον εκδημοκρατισμό αλλά ταυτόχρονα έφερε νέα προβλήμα-
τα όπως συγκρούσεις που δεν προκαλούσαν το διεθνές ενδιαφέ-
ρον. Η οικονομική παρακμή της ηπείρου σήμαινε ότι η εξάρτηση 
από το εξωτερικό συνέχιζε να είναι μεγάλη. Ένα καλό παράδειγ-
μα είναι η περίπτωση της οζαμβίκης.  εμφύλιος πόλεμος τε-
λείωσε και η χώρα επιδίωξε να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. 
Το 1995 κάλεσε ξένες επιχειρήσεις για την εκμετάλλευση ενός 
υποθαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. ι καλύτερες προ-
σφορές που κατατέθηκαν ήταν από τη ότια Αφρική και την 
Αργεντινή. ι Ηνωμένες ολιτείες, όμως, απείλησαν να παρα-
κρατήσουν την αναπτυξιακή τους βοήθεια αν δεν επιλεγόταν μια 
αμερικανική εταιρεία. αθώς τα 2/3 του κρατικού προϋπολογι-
σμού προέρχονταν από διεθνή βοήθεια, η απειλή δεν μπορούσε 
να αγνοηθεί. Η αμερικανική εταιρεία με το όνομα Enron πήρε το 
έργο (Ellis 2011: 40).
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Eρωτήσεις κατανόησης εφαλαίου 3

1. ώς το τέλος του Ψυχρού ολέμου επηρέασε την στρατηγι-
κή σημασία της Αφρικής;

2. ώς οι οικονομικές εξελίξεις συνέβαλαν στη διεθνή περιθω-
ριοποίηση της Αφρικής;

3. ώς το τέλος του διπολισμού οδήγησε σ’ ένα «κύμα εκδημο-
κρατισμού» στην Αφρική;

4. ώς η Ερυθραία έγινε ανεξάρτητη;
5. Γιατί απέτυχε η αμερικανική επέμβαση στη Σομαλία;
6. οια είναι τα αίτια της γενοκτονίας στη ουάντα;
7. ώς κατέρρευσε το καθεστώς ομπούτου στο Ζαΐρ;
8. οιες χώρες ενεπλάκησαν στον « ρώτο αγκόσμιο όλεμο 

της Αφρικής» και για ποιους λόγους;
9. Τι υποστήριξαν οι αναλυτές του ρεύματος του «αφροπεσι-

μισμού»;
10. οια είναι τα αίτια του πολέμου Αιθιοπίας-Ερυθραίας;
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ΒΓΑ ΤΑΣ Α  Τ  Ε ΘΩ :  
Η Α Δ Σ ΤΗΣ ΣΤ ΑΤΗΓ ΗΣ ΣΗ ΑΣ ΑΣ  

ΤΗΣ ΑΦ ΗΣ ΣΤ  21ο Α Ω Α

Σύνοψη

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η πορεία της Αφρικής από το 
2001 έως σήμερα. Οι υψηλότεροι ρυθμοί οιικονομικής μεγέν-
θυνσης, η αυξημένη παρουσία της ίνας και άλλων αναδυόμε-
νων δυνάμεων όπως η νδία και η Βραζιλία, η τρομοκρατία, η 
μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή αναβάθμισαν τη στρατηγι-
κή σημασία της Αφρικής και προσέλκυσαν το διεθνές ενδιαφέρον 
για την ήπειρο. Το κεφάλαιο εξετάζει κριτικά όλους αυτούς τους 
παράγοντες σε συνδυασμό με το ρόλο που άσκησαν ομάδες πίε-
σης στη Δύση όπως η αφρικανική διασπορά, οι η- υβερνητικές 
Οργανώσεις και διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Επίσης τονίζει 
την αλλαγή πολιτικής παραδοσιακών εταίρων της Αφρικής όπως 
η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η διεθνής θέση της Αφρικής επη-
ρεάστηκε από τέσσερις σημαντικές και θετικές εσωτερικές εξε-
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λίξεις: πρώτον, το τέλος αιματηρών εμφυλίων. δεύτερον, την 
εμφάνιση ενός κύματος εκδημοκρατισμού που προήγαγε τη δια-
φάνεια και τη λογοδοσία. τρίτον, την εισαγωγή μιας σειράς ση-
μαντικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
και τέταρτον, την αύξηση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης 
των περισσότερων κρατών της Αφρικής, μια εξέλιξη που αύξη-
σε με τη σειρά της το μέγεθος της μεσαίας τάξης της ηπείρου. ι 
επόμενες παράγραφοι εξετάζουν τους παράγοντες αυτούς.

Το εσωτερικό περιβάλλον

ρώτον, στις αρχές του 20ού αιώνα, η Αφρική φάνηκε να εί-
ναι πιο ειρηνική από ποτέ άλλοτε. Τόσο ο αριθμός των πολέμων 
όσο και ο αριθμός των θυμάτων από ένοπλες συγκρούσεις μει-
ώθηκε σημαντικά. Το 2003 σηματοδότησε το τέλος τριών ιδι-
αιτέρως αιματηρών «συμπλεγμάτων» πολέμων: οι πόλεμοι της 
Δυτικής Αφρικής ( ιβερία και Σιέρρα εόνε), ο πόλεμος στη 

αοκρατική Δημοκρατία του ονγκό (που χαρακτηρίστηκε ως 
ο « ρώτος αγκόσμιος όλεμος της Αφρικής») και ο εμφύλιος 
πόλεμος της Αγκόλας αποτέλεσαν παρελθόν. Βέβαια η σύγκρου-
ση στο ταρφούρ του Σουδάν παρέμεινε η «ανοικτή πληγή» της 
ηπείρου και για περισσότερο από μια δεκαετία η Σομαλία συ-
νέχισε να αποτελεί τη χαρακτηριστικότερη περίπτωση στον κό-
σμο κράτους που έχει καταρρεύσει (collapsed state). Επίσης, συ-
γκρούσεις «χαμηλής έντασης» στο Δέλτα του οταμού ίγηρα, 
τη βόρεια υγκάντα και το ανατολικό ονγκό συνέχισαν να κο-
στίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο. άντως στις αρ-
χές του 21ου αιώνα η μεγάλη πλειοψηφία των Αφρικανών ζούσε 
σε χώρες όπου επικρατούσε η ειρήνη. ι εμφύλιοι πόλεμοι είχαν 
μειωθεί κατά 50% σε σχέση με τα μέσα της δεκαετίας του ’90.
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Δεύτερον, τα καθεστώτα των χωρών της Αφρικής στις αρ-
χές του 21ου αιώνα ήταν περισσότερο δημοκρατικά από ποτέ 
άλλοτε. Αμέσως μετά το τέλος του Ψυχρού ολέμου, ένα κύ-
μα εκδημοκρατισμού σάρωσε την Αφρική. Το κύμα αποδείχθη-
κε και ισχυρό αλλά και βιώσιμο. Στη δεκαετία του ’80 μόνον 36 
εκλογικές αναμετρήσεις είχαν λάβει χώρα στην ήπειρο.  αριθ-
μός αυξήθηκε σε 65 στη δεκαετία του 1990. αι 42 εκλογικές 
αναμετρήσεις έλαβαν χώρα μόνο στο διάστημα 2000-2005 (Sieff 
2008: 186). Βέβαια αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις όπως στην 

ένυα, τη ιγηρία και τη Ζιμπάμπουε ήταν βαθύτατα προβλη-
ματικές ενώ πραξικοπήματα στη αυριτανία και τη Γουϊνέα αλ-
λοίωσαν κάπως την εν γένει θετική εικόνα. Επίσης οι συχνοί εκ-
φοβισμοί των ψηφοφόρων και οι σημαντικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδήγησαν μερικούς αναλυτές στην 
αμφισβήτηση της δυναμικής του κύματος εκδημοκρατισμού 
(Collier 2008). Αρκετοί σχολιαστές ισχυρίστηκαν ότι οι Αφρικα-
νικές δημοκρατίες έτειναν να είναι επιφανειακές, «ανελεύθερες» 
(illiberal) ή «ρηχές» (shallow), χωρίς ιδιαίτερο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ωστόσο, 
η σημαντική βελτίωση είναι αδιαμφισβήτητη. Σύμφωνα με το 
Freedom House (μια η υβερνητική ργάνωση που μετρά τις 
πολιτικές ελευθερίες), το 1977 μόνον 3 χώρες της Υποσαχαρικής 
Αφρικής μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως «ελεύθερες».  
αριθμός το 2007 ήταν 22. αι ο αριθμός των «μερικώς ελεύθε-
ρων» είχε επίσης αυξηθεί από 11 το 1977 σε 16 το 2007 ενώ ο 
αριθμός των «μη ελεύθερων» είχε μειωθεί σημαντικά από 25 σε 
15 (Freedom House 2007). Σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν, 
οι περισσότεροι Αφρικανοί ηγέτες εθελοντικά παραιτούνταν με-
τά από την ολοκλήρωση της προσδιορισμένης από το σύνταγμα 
θητείας τους ή μετά από εκλογική ήττα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 
μια νέα γενιά ηγετών σταδιακά αντικατέστησε τους « εγάλους 
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Άνδρες» του παρελθόντος. ι περισσότεροι απ’ αυτούς τους νέ-
ους ηγέτες είχαν σπουδάσει σε ευρωπαϊκά ή αμερικανικά πα-
νεπιστήμια και «δεν ήταν προσκολλημένοι στις αντιαποικιακές, 
αντιδυτικές ιδεολογίες του παρελθόντος· ήταν προσαρμοστικοί, 
πραγματιστές με καθαρή σκέψη και αρκετές φορές μη ανεκτι-
κοί στη διαφθορά, την αναποτελεσματικότητα και την ανικανό-
τητα» (Sieff 2008: 192). Τέλος, μια ολοένα και πιο δραστήρια 
αφρικανική κοινωνία πολιτών (δημοσιογράφοι, φοιτητές, διανο-
ούμενοι) εγγυάτο ότι αυτοί οι ηγέτες παρέμεναν στο σωστό δρό-
μο. Ωστόσο μια μερική απογοήτευση ήλθε σύντομα καθώς αρ-
κετοί απ’ αυτήν τη «νέα γενιά ηγετών», όπως ο αμπίλα της Δ 
του ονγκό, ο αγκάμε της ουάντας και ο Ζενάουϊ της Αιθιο-
πίας αποδείχθηκαν εξίσου αυταρχικοί με τους προκατόχους τους 
– χρησιμοποιώντας εργαλειακά τους θεσμούς για να επιβάλουν 
και να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους στην εξουσία. ά-
ντως η τάση εκδημοκρατισμού σε γενικές γραμμές διατηρήθηκε. 
Το 2012, το Freedom House θεώρησε ότι 25 από τις 53 χώρες της 
Αφρικής είχαν δημοκρατικούς θεσμούς.

Τρίτον, στις αρχές του 21ου αιώνα, σε περιφερειακό επίπε-
δο, η Αφρική φάνηκε να αναδιοργανώνεται για να αντιμετωπί-
σει τα προβλήματα που την έπλητταν από το τέλος της αποικι-
οκρατίας. Η δημιουργία της Αφρικανικής Ένωσης το 2002 που 
αντικατέστησε τον ργανισμό Αφρικανικής Ενότητας ήταν ένα 
σημαντικό βήμα σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Η δημιουργία νέων 
δομών όπως το Συμβούλιο για την Ειρήνη και την Ασφάλεια 
(AU Council for Peace and Security), το αναφρικανικό οι-
νοβούλιο, το Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(African Court for Human and Peoples’ Rights) και το Αφρικανι-
κό Δικαστήριο (African Court of Justice) θεωρήθηκαν ευρύτερα 
ως αποδείξεις ενός πιο ισχυρού «περιφερισμού» (regionalism). 

εραιτέρω, σε αντίθεση με τον ργανισμό Αφρικανικής Ενότη-
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τας, η λογική συνεργασίας και ολοκλήρωσης της Αφρικανικής 
Ένωσης όχι μόνον εστίασε σε κυβερνήσεις αλλά και σε μέλη 
κοινοβουλίων, πολιτικών κομμάτων, επιχειρηματιών και οργα-
νώσεων της κοινωνίας πολιτών, αντανακλώντας μια ξεκάθαρη 
προσπάθεια προώθησης της διαβούλευσης και της δημοκρατι-
κής νομιμοποίησης. Η δημιουργία της « έας Εταιρικής Σχέσης 
για την Ανάπτυξη της Αφρικής» (New Partnership for Africa’s 
Development – NEPAD) και η μετέπειτα απόφαση για ένταξή 
της στην Αφρικανική Ένωση ήταν ενδεικτική αυτής της αλλα-
γής νοοτροπίας. Η NEPAD αποσκοπούσε στο να θέσει πρότυπα 
καλής διακυβέρνησης. Το βασικό της εργαλείο ήταν ο ηχανι-
σμός Αξιολόγησης (Αfrican Peer Review Mechanism). αρά το 
γεγονός ότι λιγότερες από τις μισές χώρες της ηπείρου προσυ-
πέγραψαν τον ηχανισμό Αξιολόγησης, η NEPAD μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα ορόσημο στην αφρικανική πολιτική γιατί για 
πρώτη φορά μια πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από αφρικα-
νούς ηγέτες αμφισβήτησε την επί δεκαετίες νόρμα της «μη επέμ-
βασης» (non-interference) στα εσωτερικά ζητήματα άλλων κρα-
τών. Στην ίδια κατεύθυνση το Συμβούλιο για την Ειρήνη και την 
Ασφάλεια της Αφρικανικής Ένωσης ανέλαβε σημαντικές πρω-
τοβουλίες για να προαγάγει τη σταθερότητα και τη δημοκρατία, 
να τερματίσει ένοπλες συγκρούσεις και να επιλύσει εκλογικές δι-
αφορές. Αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις και έστειλε ειρηνευτι-
κές δυνάμεις. Η πρώτη μεγάλης κλίμακας αφρικανική ειρηνευτι-
κή αποστολή πραγματοποιήθηκε στο ταρφούρ του Σουδάν ενώ 
δυνάμεις της Αφρικανικής Ένωσης εστάλησαν και στη Σομαλία, 
την Ακτή Ελεφαντοστού και το ότιο Σουδάν. αράλληλα, άλ-
λοι αφρικανικοί περιφερειακοί οργανισμοί έδειξαν ένα αυξημέ-
νο ενδιαφέρον για ειρηνευτικές αποστολές: η ικονομική οι-
νότητα της Δυτικής Αφρικής (Economic Community of Western 
Africa – ECOWAS) επενέβη στρατιωτικά στη ιβερία και την 
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Ακτή Ελεφαντοστού και η Αναπτυξιακή οινότητα της οτιό-
τερης Αφρικής (Southern African Development Community – 
SADC) ανέπτυξε τις δυνάμεις της στο εσότο.

αι τέταρτον, και πιο σημαντικό, οι αφρικανικές οικονομί-
ες στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα επιδείκνυαν έναν αυ-
ξανόμενο δυναμισμό. ετά από δύο δεκαετίες ύφεσης, το ΑΕ  
των αφρικανικών χωρών στο διάστημα 2004-8 αυξήθηκε με μέ-
σους ρυθμούς υψηλότερους από 5% ετησίως (OECD 2008; ECA 
2009). εγάλο μέρος αυτής της μεγέθυνσης οφείλεται στις υψη-
λότερες διεθνείς τιμές για πρώτες ύλες όπως τα μεταλλεύματα και 
τα ορυκτά. ριν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, και 
λόγω της αυξημένης διεθνούς ζήτησης, οι πραγματικές τιμές αυ-
τών των εμπορευμάτων διπλασιάστηκαν μέσα σε μια πενταετία. 
Από το 2003, η Αγκόλα εισέπραττε πάνω από 50 δισεκατομμύρια 
δολάρια ετησίως από το πετρέλαιο και η Ζάμπια της οποίας τα 
ορυχεία χαλκού πριν από μια δεκαετία θεωρούνταν χωρίς αξία, 
εξήγαγε χαλκό αξίας μεγαλύτερης των 2 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων ετησίως (Collier 2008). Αλλά, έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέ-
ρον ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν περιοριζόταν στις χώρες που 
διέθεταν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μεταλλεύματα. ολλές από 
τις οικονομίες της Αφρικής που δεν βασίζονται στο υπέδαφος, 
επίσης αναπτύσσονταν με υψηλούς ρυθμούς, επιδεικνύοντας ιδι-
αίτερο δυναμισμό σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι τηλεπικοινωνί-
ες και οι τράπεζες. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αντανακλούσε την κα-
λύτερη οικονομική διαχείριση. Είναι ενδεικτική των συνετότερων 
μακροοικονομικών πολιτικών, για παράδειγμα, ότι για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της ηπείρου, το 2014 ο πληθωρισμός των χωρών 
της Αφρικής ήταν μικρότερος από το ρυθμό αύξησης του ΑΕ .

ε την εξαίρεση της Ζιμπάμπουε, οι μακροοικονομικές πο-
λιτικές βελτιώθηκαν σημαντικά σε ολόκληρη την ήπειρο. Σχε-
δόν όλες οι χώρες της Αφρικής έχουν ιδιωτικοποιήσει αναποτε-
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λεσματικές κρατικές επιχειρήσεις, έχουν μειώσει τα ελλείμματα 
των κρατικών τους προϋπολογισμών και έχουν άρει περιορι-
σμούς στις ξένες επενδύσεις.  πληθωρισμός είναι πλέον μο-
νοψήφιος στις περισσότερες αφρικανικές χώρες και οι δασμοί 
έχουν μειωθεί δραστικά. Η καλύτερη οικονομική διαχείριση 
έφερε με τη σειρά της περισσότερες επενδύσεις.

Σχήμα 4.1: Άμεσες ένες Επενδύσεις στην Αφρική

ι ροές Άμεσων ένων Επενδύσεων (FDI) αυξήθηκαν θεα-
ματικά. Το 2013 περισσότερα από 57 δισεκατομμύρια δολάρια 
ξένων επενδύσεων εισέρρευσαν στην Αφρική – μια πολύ μεγά-
λη αύξηση σε σχέση με τα 9 δισεκατομμύρια του 2000 (Taylor 
2015: 163). αρόλο που μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων 
αφορούσαν ορυχεία και μονάδες άντλησης πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου, παρά σε παραγωγικές μονάδες και υποδομές, η αλ-
λαγή είναι εντυπωσιακή. H αύξηση αυτή συνεχίστηκε τα επό-
μενα χρόνια και είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι επενδύσεις 
δεν περιορίζονταν μόνο σε ορυχεία και πετρελαιοπηγές αλλά πε-
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ριελάμβαναν και άλλους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και ο 
τουρισμός. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό των άμεσων ξένων 
επενδύσεων που κατευθυνόταν σε λιγότερο πλούσιες σε φυσι-
κούς πόρους αφρικανικές χώρες αυξήθηκε σημαντικά.

ένες επενδυτικές εταιρείες (equity firms) όπως η Emerging 
Capital Partners και η Carlyle Group επένδυσαν μεγάλα κεφά-
λαια στην Αφρική. Δίπλα τους δραστήριοι αφρικανοί επιχειρη-
ματίες (τόσο από την ήπειρο όσο και από τη διασπορά) ανέπτυ-
ξαν μια εντυπωσιακή δραστηριότητα. Υπάρχουν πλέον αξιόλογες 
πολυεθνικές αφρικανικές εταιρείες όπως η Ecobank και η Equity 
Bank στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών, η Nakumatt και η 
Soprite στο λιανεμπόριο, η Dangote και η Chandaria στη βιομη-
χανία, η METL στο χονδρεμπόριο και η MTN στις τηλεπικοινω-
νίες (Taylor 2015: 166). Aυτές οι εταιρείες κατάφεραν να αντλή-
σουν σημαντικά κεφάλαια από τα 29 αφρικανικά χρηματιστήρια 
στα οποία διαπραγματεύονται πλέον μετοχές επιχειρήσεων από 
38 χώρες (Taylor 2015: 166).

Σχήμα 4.2 Άμεσες ένες Επενδύσεις στην Αφρική: λούσιες  
και ιγότερο λούσιες σε Φυσικούς όρους Χώρες

Σύμφωνα με πολλές μελέτες, οι επενδύσεις στην Αφρική 
έχουν πλέον τα υψηλότερα ποσοστά απόδοσης σε σχέση με όλες 
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τις άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη. Βέβαια αυτές 
οι υψηλές αποδόσεις αντανακλούν την αποζημίωση για τα με-
γάλα ρίσκα. Ωστόσο αποδεικνύουν ότι η Αφρική έχει επανέλθει 
στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη. ι επενδύσεις φέρνουν 
ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και πλούτο. Η αφρικανική μεσαία τά-
ξη αυξάνεται. Σχεδόν 300 εκατομμύρια Αφρικανοί έγιναν κατα-
ναλωτές «μέσου εισοδήματος» με μέσο ατομικό μηνιαίο εισόδη-
μα 200 δολαρίων (Sieff 2008: 186). Υπολογίζεται μάλιστα ότι 
34% του πληθυσμού της ηπείρου δαπανά ημερησίως 2-20 δο-
λάρια (Economist 2012). Η δυναμική αυτών των μεγεθών κάνει 
τις προοπτικές πολύ ελκυστικές. Σύμφωνα με την cKinsey, το 
2030 ο πληθυσμός των 18 μεγαλύτερων πόλεων της Αφρικής θα 
έχει αγοραστική δύναμη 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. ε-
γάλες πολυεθνικές όπως η Unilever και η Nestlé επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους στην ήπερο. Ωστόσο σοβαρά προβλήματα 
όπως η έλλειψη ασφάλειας, η διαφθορά και η ανεπάρκεια των 
υποδομών παραμένουν.  μισός πληθυσμός της Αφρικής (500 
εκ.) είναι ήδη συνδρομητές σε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνί-
ας ενώ μέχρι το 2017 το 30% των νοικοκυριών θα διαθέτει τη-
λεόραση (πενταπλασιασμός σε 6 μόλις χρόνια). Στο διάστημα 
2000-8 η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε 
κατά 48% (καθώς πολλές χώρες κατήργησαν τα δίδακτρα). ι 
θάνατοι από τη μαλάρια σε πολλές χώρες μειώθηκαν κατά 30% 
ενώ οι μολύνσεις από τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS περιορί-
στηκαν μέχρι και 74%. Στην τελευταία δεκαετία το προσδόκιμο 
ζωής αυξήθηκε κατά 10%.

Βεβαίως η Αφρική συνεχίζει να παραμένει φτωχή: σε ισοτιμί-
ες αγοραστικής δύναμης το ΑΕ  κατά κεφαλή είναι 2.500 δολά-
ρια ενώ στην ίνα είναι 9.000. ι αν χρησιμοποιήσουμε ως «κα-
τώφλι φτώχειας» τα 13 δολάρια ημερησίως ανά κάτοικο (το όριο 
δηλαδή στις Η Α) τότε μόνο 10 εκατομμύρια Αφρικανοί (ή μό-
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λις το 2% του πληθυσμού της ηπείρου) μπορούν να θεωρηθούν 
ότι ανήκουν σε μια με διεθνείς όρους «μεσαία τάξη».

Το 2012 οι ξένες επενδύσεις έφθασαν τα 46 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ξεπερνώντας την αναπτυξιακή βοήθεια που λαμβάνουν 
οι αφρικανικές χώρες. Η Ernst & Young προβλέπει ότι οι επεν-
δύσεις κεφαλαίων θα ξεπεράσουν τα 150 δισεκατομμύρια δο-
λάρια το 2015. άντως θα χρειαστούν τεράστια κεφάλαια για 
να αλλάξει η ήπειρος. ι χώρες της Αφρικής έχουν μεγάλες ελ-
λείψεις σε υποδομές – ιδιαίτερα σε μεταφορικά δίκτυα και ηλε-
κτρισμό. ερίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υποσαχά-
ρια Αφρική δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Στο ταρ ες Σαλαάμ η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος περιορίζεται σε δύο ώρες ημερη-
σίως (Εconomist 2012). Για να λυθεί το πρόβλημα απαιτούνται 
πολύ μεγάλες επενδύσεις (σύμφωνα με την International Energy 
Agency πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια). Τέλος, υπάρ-
χει μεγάλη έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ενώ 
ένας μεγάλος αριθμός ρυθμίσεων συνεχίζουν να εμποδίζουν τον 
ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, στα σύνορα Τανζανίας και ένυ-
ας τα φορτηγά μπορεί να περιμένουν έως και μια εβδομάδα για 
να περάσουν τον τελωνειακό έλεγχο. άλιστα, σε πολλές χώρες 
η ατομική ιδιοκτησία περιορίζεται στη χρήση και όχι στην κατο-
χή γης. ι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι αν τα ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα περάσουν από τις κυβερνήσεις και τους αρχηγούς 
των φυλών (κοινοτική γη) στους απλούς αγρότες θα δημιουργη-
θούν ισχυρά κίνητρα για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα μεταμόρφωσης αφρικανι-
κής χώρας είναι η Αιθιοπία, η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα 
της Αφρικής με 84 εκατομμύρια ανθρώπους από τους οποίους 
σχεδόν οι μισοί είναι κάτω των 15 ετών, η οποία αναπτύσσε-
ται με ετήσιους ρυθμούς 7,5%. Η Αιθιοπία είναι ο μεγαλύτε-
ρος παραγωγός κτηνοτροφικών προϊόντων στον κόσμο και με-
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γάλος εξαγωγέας καφέ και λουλουδιών (Birrell 2012). άλιστα 
η Ethiopian Airways είναι η δεύτερη εταιρεία στον κόσμο που 
αγόρασε το νέο Boeing 787. Είναι χαρακτηριστικό της μεταμόρ-
φωσης της χώρας ότι η παιδική θνησιμότητα μειώνεται κατά 5% 
το χρόνο (ένα εντυπωσιακό ποσοστό που ελάχιστες χώρες έχουν 
πετύχει στην παγκόσμια ιστορία). Τα καφέ της Αντίς Αμπέμπα 
είναι γεμάτα από νέους αποφοίτους πανεπιστημίων ενώ τεράστι-
οι γερανοί καλύπτουν τον ορίζοντα (Birrell 2012).

ίνακας 4.1: υθμοί ικονομικής Ανάπτυξης

ηγή: Τhe Economist 2011.

Τα τελευταία 15 χρόνια οι περισσότερες οικονομίες της Αφρι-
κής αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Την περίοδο 2001-10, 
έξη από τις δέκα ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κό-
σμο βρισκόντουσαν στην Αφρική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
Διεθνούς ομισματικού Ταμείου, την περίοδο 2011-5, επτά στις 
δέκα ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες θα είναι αφρικανικές 
( ίνακας 4.1). ι επιδόσεις της μέσης αφρικανικής οικονομίας 
έχουν ξεπεράσει από το 2000 τις επιδόσεις της μέσης ασιατικής.
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Χάρτης 4.1: Εισόδημα και ικονομική εγέθυνση

ηγή: Τhe Economist (2014)

Σύμφωνα με την αγκόσμια Τράπεζα, η Αφρική βρίσκεται 
στο στάδιο της «οικονομικής απογείωσης» που βρισκόταν η ί-
να πριν από τριάντα χρόνια. ε τα ενθουσιώδη λόγια ενός δη-
μοσιογράφου:

«από την αρχή της νέας χιλιετίας, μέρη της Αφρικής δεί-
χνουν περισσότερα τμήματα του Πρώτου παρά του Τρί-
του όσμου. Εικόνες μιας ηπείρου που πεινά, υποφέρει 
και πλήττεται από πολέμους περνούν στο περιθώριο καθώς 
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αντικαθίστανται από νέες εικόνες απαστράπτοντων ουρανο-
ξυστών και μποτιλιαρισμένων από τα αυτοκίνητα δρόμων» 
(Dowden 2009).

Tο εξωτερικό περιβάλλον

Eκτός από τις παραπάνω εσωτερικές εξελίξεις, στις αρχές 
του 21ου αιώνα, η Αφρική επανήλθε στον παγκόσμιο γεωπολι-
τικό χάρτη. Όπως είδαμε παραπάνω, το τέλος του Ψυχρού ο-
λέμου είχε αρνητικές επιπτώσεις στη γεωστρατηγική σημασία 
της Αφρικής. Για σχεδόν μια δεκαετία μετά τη διάλυση της Σο-
βιετικής Ένωσης, η Αφρική ήταν μια περιφερειακή περιοχή για 
τη διεθνή πολιτική. ρεσβείες και στρατιωτικές βάσεις έκλει-
σαν και η βοήθεια μειώθηκε. Αλλά από το 2001 και μετά, το 
παγκόσμιο ενδιαφέρον για την Αφρική αυξήθηκε σημαντικά. 
Τρεις παράγοντες εξηγούν αυτήν την εξέλιξη: πρώτον, το πε-
τρέλαιο, δεύτερον η τρομοκρατία και τρίτον η ίνα και άλλες 
αναδυόμενες δυνάμεις. ι επόμενες παράγραφοι αναλύουν αυ-
τούς τους παράγοντες.

ρώτον, το γεγονός ότι η Αφρική μπορεί να περιορίσει την 
εξάρτηση των Ηνωμένων ολιτειών από το πετρέλαιο της έ-
σης Ανατολής έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της 
στρατηγικής σημασίας της ηπείρου για τους διαμορφωτές πολιτι-
κής στην υάσιγκτον. Το 2008 το πετρέλαιο αποτελούσε περισ-
σότερο από τα ¾ των αμερικανικών εισαγωγών από την Αφρική 
(LeMelle 2008). διαίτερα η Δυτική Αφρική (Nιγηρία, Αγκόλα, 
Δημοκρατία του ονγκό, Γκαμπόν, αμερούν και σημερινή 
Γουϊνέα) εξελίχθηκαν σε σημαντικούς προμηθευτές πετρελαίου 
για τις Η Α. Το άιο του 2001, η Εθνική ολιτική Ενέργειας 
της κυβέρνησης πους προέβλεψε ότι η Δυτική Αφρική θα γίνει 
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μια «από τις ταχύτερα αυξανόμενες πηγές πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου για την αμερικανική αγορά» (Siverstein 2002). Αυτή 
η πρόβλεψη αποδείχθηκε απολύτως ακριβής. έντε χρόνια μετά, 
οι Η Α εισήγαγαν από την Αφρική περίπου τόσο πετρέλαιο όσο 
και από τη έση Ανατολή και αναμένεται ότι το 2015 περίπου 
το 25% των εισαγωγών πετρελαίου των Η Α θα πρoέρχεται από 
την ήπειρο (LeMelle 2008). Η Αγκόλα που αντικατέστησε τη ι-
γηρία ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στην Υποσαχά-
ρια Αφρική έγινε προτεραιότητα για την αμερικανική εξωτερική 
πολιτική: η υάσιγκτον αγνόησε το δημοκρατικό έλλειμμα της 
Αγκόλας (η κυβέρνηση της οποίας καθυστερούσε για σχεδόν δύο 
δεκαετίες τις προεδρικές εκλογές) και καλλιέργησε συστηματι-
κά τις σχέσεις με μια χώρα η οποία ποτέ δεν ανήκε στους παρα-
δοσιακούς συμμάχους της (Economist 2009). εγάλο μέρος της 
αύξησης των εισαγωγών πετρελαίου των Η Α από την Αφρική 
ήταν σκόπιμη και σαφώς διασυνδεδεμένη με τις επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου στο έντρο αγκοσμίου Εμπορίου και στο 

εντάγωνο που οδήγησαν τους αμερικανούς στρατηγικούς σχε-
διασμούς στην απόφαση για τη διαφοροποίηση των προμηθειών 
υδρογονανθράκων.

 δεύτερος παράγοντας είναι η τρομοκρατία. ι τρομοκρα-
τικές επιθέσεις στις πρεσβείες των Ηνωμένων ολιτειών στο 

ταρ Ες Σαλαάμ της Τανζανίας και το αϊρόμπι της ένυας το 
1998 και στη ομπάσα της ένυας το 2002 κατέδειξαν ότι χώ-
ρες της Αφρικής θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάσεις της διε-
θνικής τρομοκρατίας. διαίτερης σημασίας για τους αμερικανούς 
διαμορφωτές πολιτικής ήταν το πρόβλημα των «ακυβέρνητων 
χώρων» («ungoverned spaces») όπου υπάρχει απουσία της κρα-
τικής εξουσίας λόγω έλλειψης ικανοτήτων ή πολιτικής βούλη-
σης για την άσκηση ελέγχου. Τα «αποτυχημένα κράτη» (failed 
states) της Αφρικής θεωρήθηκαν ως πιθανά ορμητήρια (safe 
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havens) τρομοκρατών. Αμερικανοί διαμορφωτές πολιτικής επι-
σήμαναν ότι ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες κερδίζουν σε επιρ-
ροή σε χώρες κοντά στη Σαχάρα (Σαχέλ) και το έρας της Αφρι-
κής (ιδιαίτερα τη Σομαλία). Η τρομοκρατία και άλλα ζητήματα 
ασφάλειας θεωρήθηκαν ότι διαπερνούν τα εθνικά σύνορα, επε-
κτείνονται στο διεθνικό επίπεδο και απειλούν και άλλες περιοχές 
του κόσμου, πέρα από την ίδια την Αφρική.

Χάρτης 4.2: Η Αφρική ως δρόμος ναρκωτικών ουσιών

ια άλλη διεθνική απειλή είναι τα ναρκωτικά. Στον 21ο αι-
ώνα νοτιοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών άρχισαν να χρησι-
μοποιούν τη Δυτική Αφρική για να προωθούν κοκαΐνη στην 
Ευρώπη. Το 2007 το ένα τέταρτο της κοκαΐνης που κατανα-
λώνονταν στην Ευρώπη περνούσε από τις χώρες της Αφρικής 
(Sieff 2008: 187). Στην πάμπτωχη Γουϊνέα- πισσάου, μετά 
το 1998, μια σειρά από στρατιωτικά πραξικοπήματα επέτρε-
ψαν σε εγκληματικές συμμορίες να αναπτύξουν στενές σχέ-
σεις με την κυβερνώσα ελίτ, οδηγώντας oρισμένους αναλυτές 
στο ανησυχητικό συμπέρασμα ότι η χώρα είχε μετατραπεί στο 
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πρώτο «ναρκοκράτος» της ηπείρου (Chabal and Green 2015; 
Economist 2015a). Αργότερα, ένα παράλληλο εμπόριο ηρωΐνης 
αναπτύχθηκε στην Ανατολική Αφρική με χώρες όπως η ένυα 
και η Τανζανία να εξελίσσονται σε «διόδους» προώθησής της 
προς την Ευρώπη (Economist 2015a). Σε πολλές περιπτώσεις 
οι πολιτικές ελίτ εμπλέκονται σ’ αυτό το εμπόριο. Σε χώρες 
όπως η Γκάμπια και η σημερινή Γουϊνέα οι κυβερνώσες ελίτ 
οι οποίες πάντοτε συνήθιζαν να ιδιοποιούνται ποσοστά από τα 
κρατικά συμβόλαια (η πιο συνήθης μορφή διαφθοράς), οργά-
νωσαν ολόκληρα συνδικάτα του εγκλήματος που ελέγχουν το 
λαθρεμπόριο ναρκωτικών, όπλων και άλλων αγαθών σε μεγά-
λη κλίμακα. ι τοπικές πολιτικές ελίτ διαθέτουν όλα τα πλεο-
νεκτήματα της κρατικής κυριαρχίας: «διπλωματικούς σάκους 
και διπλωματικά διαβατήρια, πρόσβαση στις κεντρικές τράπε-
ζες για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ασυλία από δικαστικές 
διώξεις κλπ.» (Ellis 2011: 58). αι βέβαια αυτή η εξέλιξη δεν 
είναι απλώς διαφθορά. Είναι ο πλήρης έλεγχος της πολιτικής 
από το οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή το ίδιο το κράτος γίνεται 
όργανο της μαφίας.

ι ακτές της Αφρικής, ιδιαίτερα κατά μήκος του όλπου 
του Άντεν και του δυτικού νδικού Ωκεανού, αποδείχθηκαν πο-
λύ ευάλωτες σε παράνομες δραστηριότητες: η ανικανότητα των 
αφρικανικών κρατών να αστυνομεύσουν επαρκώς αυτά τα νερά, 
επέτρεψε σε εγκληματικά στοιχεία να επιδοθούν σε εκτεταμέ-
νο λαθρεμπόριο και να απορρίπτουν επικίνδυνα τοξικά απόβλη-
τα και επίσης να απειλούν την εμπορική ναυσιπλοΐα με πειρα-
τικές επιθέσεις (Ploch 2009: 14-15). Στην ανατολική Αφρική, 
στις ακτές της Σομαλίας, πειρατές άρχισαν να αιχμαλωτίζουν 
εμπορικά πλοία και να ζητούν λύτρα δεκάδων εκατομμυρίων 
δολαρίων. Όχι απροσδόκητα και αποσκοπώντας να αντιμετω-
πίσει αυτές τις απειλές, η κυβέρνηση του πους του εότερου 
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απέστειλε εκατοντάδες αμερικανούς στρατιωτικούς συμβού-
λους στην Αφρική και δημιούργησε μια νέα στρατιωτική διοί-
κηση (Africa Command) που έγινε επιχειρησιακή το Δεκέμβριο 
του 2008.

Σχήμα 4.3: Διεθνές εμπόριο της Αφρικής

ηγή: Economist 2015a

Τρίτον, ο 21ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από μια αυξανόμε-
νη κινεζική παρουσία στην Αφρική που οδήγησε αρκετούς πα-
ρατηρητές να συμπεράνουν ότι η εποχή που η Ευρώπη και οι 
Ηνωμένες ολιτείες κυριαρχούσαν στις εξωτερικές σχέσεις της 
ηπείρου φθάνει στο τέλος της. Η ίνα έγινε ο μεγαλύτερος ει-
σαγωγέας πρώτων υλών από την Αφρική (πετρέλαιο, ουράνιο, 
κοβάλτιο και ξυλεία) – και εκατοντάδες κινεζικές επιχειρήσεις 
επένδυσαν δισεκατομμύρια δολάρια στην ήπειρο (Huliaras and 
Magliveras 2008).
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Σχήμα 4.4: Εμπόριο ίνας-Αφρικής

ηγή: The Economist 2011
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Το 2000 η ίνα ξεπέρασε τη Βρετανία και έγινε ο τρίτος μεγα-
λύτερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής (Bezlova 2009). Το 2007 
ξεπέρασε τη Γαλλία καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και το 
2008, η ίνα αντικατέστησε τις Ηνωμένες ολιτείες και έγινε ο 
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής. Το αφροκινεζικό 
εμπόριο έφθασε τα 107 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008, μια δε-
καπλάσια αύξηση μέσα σε μόλις μια δεκαετία. Η αλλαγή ήταν τό-
σο θεαματική που οδήγησε έναν παρατηρητή στο συμπέρασμα ότι 
για πρώτη φορά από την εποχή του δουλεμπορίου υπάρχει ένας 
επαναπροσανατολισμός των αφρικανικών εμπορικών σχέσεων 
από τον «παγκόσμιο Βορρά» στον «παγκόσμιο ότο» (Clapham 
2005: 275). Ακόμη περισσότερο, κινεζικές εταιρείες έγιναν βασι-
κοί δρώντες στην Αφρική, επενδύοντας στον κατασκευαστικό το-
μέα, τις επικοινωνίες, τη βιομηχανία και ακόμη και στη διαστημι-
κή τεχνολογία (Huliaras and Magliveras 2008: 401). Το άρτιο 
του 2008, η Sinosure, η κινεζική υπηρεσία εγγύησης εξαγωγικών 
πιστώσεων, προσέφερε στη ιγηρία πόρους 50 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων για 
ένα διάστημα τριών ετών (Kohnert 2008: 19). Αυτή ήταν η με-
γαλύτερη οικονομική δέσμευση της ίνας στο εξωτερικό. Απο-
σκοπούσε στην ενθάρρυνση των κινεζικών επενδύσεων στη ιγη-
ρία, ιδιαίτερα στους σιδηροδρόμους και τον ενεργειακό τομέα, με 
αντάλλαγμα άδειες εξόρυξης πετρελαίου. Το 2006, η ίνα υλοποι-
ούσε 800 έργα σε διάφορες χώρες της Αφρικής με συνολικό προϋ-
πολογισμό 5,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων (Kohnert 2008: 19).

Η προσέγγιση της ίνας προς την Αφρική «οικοδομήθηκε» με 
πολύ συστηματικό τρόπο. Το 2000 πραγματοποιήθηκε με πρωτο-
βουλία του εκίνου το 1o Forum on China-Africa Cooperation 
(FOCAC) με τη συμμετοχή των περισσότερων αφρικανών ηγε-
τών. Από τότε πραγματοποιήθηκαν πέντε αντίστοιχες σύνοδοι 
κορυφής που συνοδεύθηκαν από εντυπωσιακές συμφωνίες αξίας 
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πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. όνο το 2002, η ίνα έδω-
σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας. Τα επόμενα χρόνια, 
τα ποσά της βοήθειας αυξήθηκαν θεαματικά. Το 2009, ο ινέζος 

ρόεδρος Χου, υποσχέθηκε να χορηγήσει ακόμη 5 δισεκατομμύ-
ρια σε δάνεια και να διπλασιάσει τη βοήθεια (Kohnert 2008: 19).

Ωστόσο, η κινεζική παρουσία στην Αφρική δεν ήταν ανέφελη, 
χωρίς προβλήματα και εμπόδια. Για παράδειγμα, η αυξανόμενη πα-
ρουσία κινεζικών επιχειρήσεων και κινέζων μεταναστών στη Ζά-
μπια αντιμετώπισε σημαντικές αντιστάσεις. αραδοσιακοί τομείς 
των αφρικανικών οικονομιών όπως η υφαντουργία και το έτοιμο 
ένδυμα αντιμετώπισαν σφοδρό ανταγωνισμό από τις φθηνότερες 
κινεζικές εισαγωγές. αι το εκίνο κατηγορήθηκε ότι στηρίζει αυ-
ταρχικά και καταπιεστικά καθεστώτα (όπως του μάρ πασίρ στο 
Σουδάν και του όμπερτ ουγκάμπε στη Ζιμπάμπουε) με στρατι-
ωτική και οικονομική βοήθεια αλλά και διπλωματική υποστήρι-
ξη. άντως, αρκετές αφρικανικές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τη 
νέα φιλία τους με την ίνα για να αντισταθούν σε δυτικές πιέσεις 
για εκδημοκρατισμό και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο, η ίνα δεν ήταν ο μοναδικός αναδυόμενος εμπορικός 
εταίρος της Αφρικής. ια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση εί-
ναι η Βραζιλία. Το διάστημα 2001-11, το εμπόριο Αφρικής-Βρα-
ζιλίας αυξήθηκε θεαματικά από 4,2 σε 27,6 δισεκατομμύρια δο-
λάρια, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μετά το 
εμπόριο Αφρικής- ίνας (Stolte 2012). Όπως και στην περίπτωση 
της ίνας, το 90% των εισαγωγών της Βραζιλίας από την Αφρι-
κή είναι πετρέλαιο και άλλοι φυσικοί πόροι. ι εξαγωγές της κα-
λύπτουν ένα μεγάλο εύρος αγαθών που ποικίλλουν από αγροτικά 
προϊόντα (ζάχαρη, γαλακτομικά προϊόντα και κρέας) έως βιομη-
χανικά αγαθά υψηλής τεχνολογίας όπως οχήματα. Βραζιλιάνικες 
εταιρείες όπως η Odebrecht και η Petrobas έχουν επενδύσει κυρί-
ως στις χώρες της ουζόφωνης Αφρικής (χώρες δηλαδή που μι-
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λούν πορτογαλικά όπως η Αγκόλα) (Stolte 2012). Το «άνοιγμα» της 
Βραζιλίας στην Αφρική υποστηρίχθηκε από μια συνειδητή κρατική 
πολιτική.  πρώην ρόεδρος της Βραζιλίας Lula da Silva (2003-
10) επισκέφθηκε 29 κράτη της Αφρικής σε 12 επίσημες περιοδείες 
και υπέγραψε μια σειρά από οικονομικές συμφωνίες (Stolte 2012). 
Η πολιτική της Βραζιλίας ασφαλώς συνδεόταν με μια ευρύτερη φι-
λοσοφία για τη συνεργασία ότου- ότου αλλά και αντανακλούσε 
και μια πιο συγκεκριμένη πολιτική αναζήτησης υποστήριξης και 
συμμάχων για την υλοποίηση του στόχου της να γίνει μόνιμο μέ-
λος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΗΕ. αράλληλα, η Βραζι-
λία επιδίωκε να προωθήσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Ως ο 
τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας τροφίμων στον κόσμο και έχοντας 
αναπτύξει μια σημαντική τεχνογνωσία στην τροπική γεωργία, η 
Βραζιλία παρείχε σημαντική τεχνική βοήθεια στην Αφρική για την 
επίτευξη «επισιτιστικής ασφάλειας». Επίσης, οι συμφωνίες που 
υπέγραψε ο Lula κάλυπταν και ζητήματα υγείας, όπου η βραζιλιά-
νικη έρευνα και τεχνογνωσία (όπως στην επιτυχή καταπολέμηση 
του Α DS) έχει προφανείς εφαρμογές στο αφρικανικό περιβάλλον.

Σχήμα 4.5: Εμπόριο Βραζιλίας-Αφρικής

ηγή: Stolte 2012.
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Τέλος, η τρίτη αναδυόμενη οικονομική εταίρος της Αφρικής 
είναι ένα άλλο κράτος της ομάδας BRIC (Βrazil, Russia, India, 
China): η νδία. Η νδία είχε βοηθήσει αρκετά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα στην Αφρική και είχε παίξει σημαντικότατο 
ρόλο στη δημιουργία του ινήματος των Αδεσμεύτων που προ-
σέλκυσε πολλούς αφρικανούς ηγέτες στην περίοδο του Ψυχρού 

ολέμου. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το εμπόριο Αφρικής και ν-
δίας έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Ωστόσο τον κυρίαρχο ρόλο σ’ 
αυτήν την προσέγγιση, και σε αντίθεση με τη Βραζιλία και την 

ίνα, έχουν παίξει ιδιωτικές επιχειρήσεις (Sidiropoulos 2011). 
Βεβαίως, οι εισαγωγές της νδίας από την Αφρική επίσης κυριαρ-
χούνται από πρώτες ύλες, ιδιαίτερα πετρέλαιο, καθώς η νδία εί-
ναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο. 

ι εισαγωγές ουρανίου είναι επίσης σημαντικές για το έο Δελχί.

Γαλλία: ίσω στις στρατιωτικές επεμβάσεις;

ώς διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια η στάση «παραδο-
σιακών» εταίρων της Αφρικής όπως η Γαλλία; αρά το γεγο-
νός ότι το αρίσι είχε ανακοινώσει στη δεκαετία του ’90 το τέ-
λος των στρατιωτικών επεμβάσεων στην Αφρική, επί Ζακ Σιράκ 
και αργότερα επί ικολά Σαρκοζί, η Γαλλία επέστρεψε υπό μια 
οπτική στο παρελθόν, με δυναμικές επεμβάσεις στην Ακτή Ελε-
φαντοστού, τη ιβύη και το άλι. Η δεύτερη, που αποσκοπού-
σε στην ανατροπή του αντάφι και διεξήχθη μεν από το ΑΤ  
με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΗΕ αλλά με πρω-
τοβουλία της Γαλλίας, δεν περιλαμβάνεται στους στόχους αυτής 
της μελέτης. Η πρώτη και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, που αφορά 
ίσως τη σημαντικότερη πρώην αποικία της Γαλλίας στην Αφρική 
μετά το Γκαμπόν, έλαβε χώρα στην Ακτή Ελεφαντοστού.
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Στη δεκαετία του ’90 η Ακτή Ελεφαντοστού θεωρούνταν μια 
όαση (σχετικής) οικονομικής ευημερίας και πολιτικής σταθερό-
τητας στη δυτική Αφρική. Ωστόσο η βαθιά πολιτική κρίση που 
έπληξε τη χώρα στα τέλη της δεκαετίας –οδηγώντας στη de facto 
διχοτόμησή της– άφησε πολλούς παρατηρητές της Αφρικής κυ-
ριολεκτικά άφωνους. αι περισσότερο απ’ όλους τους Γάλλους.

Για πολλές δεκαετίες, η Ακτή Ελεφαντοστού είχε μια –για τα 
δεδομένα της Αφρικής– ισχυρή οικονομία βασισμένη στο κακάο 
(η χώρα ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο). Χιλιά-
δες άνθρωποι (κυρίως από τις πολύ φτωχότερες γειτονικές χώρες 
όπως η πουρκίνα Φάσο και το άλι) έρχονταν να εργαστούν 
στην Ακτή Ελεφαντοστού – και συχνά δεν γυρνούσαν ποτέ πίσω. 
Σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις, το 2000 περίπου το 1/5 των 19 
εκατομμυρίων της χώρας ήταν μετανάστες.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η Ακτή Ελεφαντοστού αντι-
μετώπισε μια σοβαρή οικονομική κρίση (Woods 2003: 641-2). 
Η πτώση της διεθνούς τιμής του κακάο επηρέασε δραματικά τα 
έσοδά της. Το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε και η οικονομία βρέ-
θηκε στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η κυβέρνηση προσέφυγε 
στο Διεθνές ομισματικό Ταμείο που επέβαλλε το γνωστό «πρό-
γραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής».

ετά το θάνατο του ροέδρου Houphouët-Boigny, ανήλθε 
στην εξουσία ο Henri Konan-Bedié. O τελευταίος κληρονόμη-
σε μια χώρα σε δεινή κρίση: το κατά κεφαλήν εισόδημα μειω-
νόταν χρόνο με το χρόνο, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας κα-
τέρρεε και η λαϊκή δυσαρέσκεια αυξανόταν με ταχείς ρυθμούς. 

αράλληλα, οι παλαιότερες αντιθέσεις ανάμεσα στο βόρειο, κυ-
ρίως μουσουλμανικό και στο νότιο, κυρίως χριστιανικό, τμήμα 
της χώρας επιδεινώθηκαν. ολλοί κάτοικοι του ότου θεώρη-
σαν ότι το κύριο πρόβλημα ήταν οι μετανάστες (που κατοικού-
σαν κυρίως στο Βορρά). Η κυβέρνηση του Bedié ενθάρρυνε τις 
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αντιλήψεις αυτές, εισάγοντας στο πολιτικό λεξιλόγιο την έννοια 
της ivorité – έναν όρο που υποτίθεται ότι περιελάμβανε όλα εκεί-
να τα στοιχεία που «χαρακτηρίζουν» τον/την ιθαγενή κάτοικο 
της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η ιδέα της ivorité είχε σαφέστατα πολιτικούς στόχους: τη μη 
πολιτογράφηση στελεχών της αντιπολίτευσης αλλά και τη μη 
αναγνώριση πολιτικών δικαιωμάτων σε μέλη εθνοτήτων που δεν 
ήταν φιλικά προσκείμενες στην κυβέρνηση. Ως αποτέλεσμα της 
εισαγωγής νόμων που απέκλειαν από πλήρη δικαιώματα πολ-
λούς κατοίκους της χώρας, οι σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων επι-
δεινώθηκαν και οι επιθέσεις κατά των «ξένων» έγιναν συνήθεις.

Το Δεκέμβριο του 1999, για πρώτη φορά στην ιστορία της 
Ακτής Ελεφαντοστού, ο στρατός ανέτρεψε μια εκλεγμένη κυ-
βέρνηση. Ωστόσο, όταν ο νέος ρόεδρος, στρατηγός Robert 
Guei, επιχείρησε να νομιμοποιήσει την εξουσία του μέσω μιας 
«ελεγχόμενης» εκλογικής αναμέτρησης, συνέβη κάτι απροσ-
δόκητο: πρόεδρος της χώρας εξελέγη ένας εκ των υποψηφίων 
στους οποίους είχε επιτραπεί να συμμετάσχουν στις εκλογές, ο 
εθνικιστής πολιτικός Laurent Gbagbo. Όπως ήταν αναμενόμενο, 
η πολιτική κρίση συνεχίστηκε στα επόμενα χρόνια.

 Gbagbo όχι μόνο συνέχισε αλλά και επέκτεινε την πολιτι-
κή της ivorité, δίνοντας έμφαση στην πολιτογράφηση. ε τη συ-
νεχιζόμενη οικονομική ύφεση και με περιορισμένους οικονομι-
κούς πόρους, η κυβέρνηση εκμεταλλεύθηκε και ενθάρρυνε την 
εχθρότητα εναντίον των «ξένων» που ήδη θεωρούνταν από ένα 
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού (ιδίως στο ότο) υπεύθυνοι για τη 
μεγάλη ανεργία και την αυξανόμενη εγκληματικότητα. Σταδιακά 
οι κάτοικοι του Βορρά εξισώθηκαν με τους μετανάστες και κα-
τέληξαν να θεωρούνται κι αυτοί «ξένοι» (Woods 2003: 654). Η 
αυξανόμενη βία κατά των μουσουλμάνων έθεσε τις βάσεις για 
μια εξέγερση στο Βορρά. Το Σεπτέμβριο του 2002 μια αιματηρή 
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ανταρσία στο εσωτερικό του στρατεύματος αποτέλεσε την απαρ-
χή της κρίσης. Η ανταρσία εξελίχθηκε σύντομα σε εξέγερση με-
γάλης κλίμακας, εκφράζοντας τα αιτήματα των μουσουλμάνων 
του Βορρά, οι οποίοι έβλεπαν εδώ και χρόνια την κυβέρνηση του 
Αμπιτζάν ως μια κλίκα οτίων που νοιαζόταν μόνο για τους ό-
τιους (Economist 2002: 52). Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν άλλα δύο 
–μικρότερα– κινήματα ανταρτών στα δυτικά της χώρας που σύ-
ντομα συνενώθηκαν με τις δυνάμεις του Βορρά για να αποτελέ-
σουν το αντάρτικο κίνημα « έες Δυνάμεις» (Forces Nouvelles).

Η Γαλλία δεν έμεινε αδιάφορη. Στην Ακτή Ελεφαντοστού 
κατοικούσαν 16.000 γάλλοι πολίτες και οι γαλλικές επιχειρή-
σεις έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία της. Άλλωστε ο τότε 
Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Dominique de Villepin είχε 
ένα έντονο προσωπικό ενδιαφέρον, καθώς είχε γεννηθεί και ζή-
σει στην Ακτή Ελεφαντοστού. Το αρίσι επενέβη στέλνοντας 
στρατιωτικές δυνάμεις – αρχικά χωρίς ψήφισμα του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας του ΗΕ. Γάλλοι στρατιώτες ανέκοψαν την προ-
έλαση των ανταρτών προς την πρωτεύουσα και στη συνέχεια 
αναπτύχθηκαν κατά μήκος μιας «πράσινης γραμμής» ανάμεσα 
στους αντιμαχόμενους. Τον ανουάριο του 2003, χάρη σε γαλ-
λική διαμεσολάβηση, υπογράφηκε μια ειρηνευτική συμφωνία. 
Η τελευταία περιελάμβανε μια επαναδιαπραγμάτευση των κρι-
τηρίων πολιτογράφησης και κατοχής γης, τα οποία μέχρι τότε 
απέκλειαν εκατομμύρια Βορείων οι οποίοι κατάγονταν από γει-
τονικές χώρες. Επίσης η συμφωνία προέβλεπε επανεξέταση των 
κριτηρίων για την κάθοδο υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές, 
κριτηρίων με βάση τα οποία ένας σημαντικός πολιτικός του Βορ-
ρά (και πρώην πρωθυπουργός της χώρας) είχε αποκλειστεί από 
δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις επειδή οι γονείς του εί-
χαν γεννηθεί στη πουρκίνα Φάσο. Τέλος, η συμφωνία περιε-
λάμβανε αφοπλισμό των ανταρτών.
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Σταδιακά οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ακτή Ελε-
φαντοστού αυξήθηκαν και ενισχύθηκαν από μια αφρικανική ει-
ρηνευτική δύναμη (όλοι τους στα πλαίσια πλέον μιας αποστολής 
του ΗΕ). Ωστόσο αυτό δεν οδήγησε σε μια αποτελεσματική 
εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας (Africa Confidential 
2004). Η κυβέρνηση αρνήθηκε να ανακαλέσει συγκεκριμένους 
νόμους και οι αντάρτες αρνήθηκαν να αφοπλιστούν. Τόσο η 
πλευρά των οτίων με επικεφαλής τον Gbagbo, όσο και εκεί-
νη των Βορείων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη συμφω-
νία. ι οπαδοί του Gbagbo υποστήριξαν μάλιστα ότι ο ρόεδρος 
υποχρεώθηκε από τους Γάλλους να υπογράψει, ενώ οι αντάρτες 
μίλησαν ανοικτά για απόσχιση.

Τον κτώβριο του 2004 ο Gbagbo διέταξε την αεροπορία της 
χώρας να βομβαρδίσει θέσεις των ανταρτών στο Βορρά. Τα αε-
ροσκάφη έπληξαν –ακούσια ή εκούσια– και μια γαλλική βάση, 
σκοτώνοντας εννέα γάλλους στρατιώτες κι έναν αμερικανό πο-
λίτη (Economist 2004: 50-2). ι Γάλλοι –εν βρασμώ ψυχής– κα-
τέλαβαν το αεροδρόμιο του Αμπιτζάν και κατέστρεψαν όλα τα 
πολεμικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της χώρας. Στις διαμαρ-
τυρίες του Gbagbo απάντησαν ότι είχαν δικαίωμα να το κάνουν 
λόγω της εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών (την οποία είχαν εν τω μεταξύ εξασφαλίσει) «να χρησι-
μοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέσα για να επιβάλλουν την τάξη». 
Όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να καταλάβουν το αεροδρόμιο του 
Αμπιτζάν, οι γάλλοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ. Στη συνέχεια οι δι-
αδηλωτές (με πρωτεργάτες τους « έους ατριώτες» – μια παρα-
στρατιωτική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο Gbagbo) επιτέθηκαν 
σε γαλλικά μαγαζιά, σχολεία και κατοικίες στο κέντρο της πρω-
τεύουσας (Economist 2004: 52). Γαλλικά άρματα μάχης παρενέ-
βησαν για να σώσουν Γάλλους και άλλους ευρωπαίους πολίτες, 
αυξάνοντας όμως την ένταση.  ρόεδρος του οινοβουλίου της 

XOYLIARAS.indb   236 1/4/16   9:24 πμ



ΒΓΑ ΤΑΣ Α  Τ  Ε ΘΩ  237

Ακτής Ελεφαντοστού μίλησε για ένα «γαλλικό Βιετνάμ». αρό-
λο που η κρίση τελικά εκτονώθηκε, θα περνούσαν αρκετά χρό-
νια για να χάσει ο Gbagbo την εξουσία και, μάλιστα, και πάλι 
με επέμβαση της Γαλλίας. Το 2010, αρνήθηκε να δεχθεί την ήτ-
τα του στις εκλογές από τον Αlassane Ouattara. Τελικά μετά από 
βίαιες συγκρούσεις και ταραχές και πάλι με τη στρατιωτική βο-
ήθεια της Γαλλίας σε συνεργασία με δυνάμεις του ΗΕ που πο-
λιόρκησαν το προεδρικό μέγαρο, ο Gbagbo συνελήφθη και πα-
ραπέμφθηκε στο Διεθνές οινικό Δικαστήριο για να δικαστεί για 
«εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» (Piccolino 2012).

ρισμένοι αναλυτές στη Γαλλία και αλλού θεώρησαν ότι η 
στρατιωτική επέμβαση στην Ακτή Ελεφαντοστού το 2011 ήταν 
μια επιστροφή στο Françafrique, δηλαδή στο δόγμα ότι η Γαλ-
λία μπορεί να εμπλέκεται στις εσωτερικές υποθέσεις των πρώην 
αποικιών της κατά βούληση. Ωστόσο αυτή η άποψη απείχε πο-
λύ από την πραγματικότητα (Bassett και Scott 2011).  Outtara 
είχε κερδίσει τις εκλογές και οι δυνάμεις του Βορρά ήλεγχαν το 
90% της χώρας. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας με την απο-
μάκρυνση του Gbagbo ήταν αίτημα της Αφρικανικής Ένωσης και 
της ικονομικής οινότητας της Δυτικής Αφρικής.  ΗΕ εί-
χε ζητήσει την παραπομπή του Gbagbo για εγκλήματα πολέμου. 
Η Γαλλία δεν είχε επέμβει για να αποκαταστήσει ένα δικτάτορα 
στην εξουσία αλλά για να αποτρέψει μια ανθρωπιστική τραγωδία.

ια άλλη επέμβαση της Γαλλίας με ανάλογο περιεχόμενο 
ήταν στο άλι το 2013. Ένα χρόνο νωρίτερα, ομάδες της φυλής 
Τουαρέγκ εξεγέρθηκαν –για μια ακόμη φορά– στο βόρειο άλι 
ζητώντας μεγαλύτερη αυτονομία ή ανεξαρτησία. ετά από ένα 
πραξικόπημα στο ότο, οι Τουαρέγκ συμμάχησαν με ισλαμιστι-
κές ομάδες, κατέλαβαν τρεις σημαντικές πόλεις στο Βορρά και 
επέβαλλαν τον ισλαμικό νόμο (σαρία) (Ηeisbourg 2013). Η κυ-
βέρνηση ζήτησε τη βοήθεια της Γαλλίας, η οποία επενέβη. Γαλ-
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λικές στρατιωτικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τις τρεις πόλεις και 
εξεδίωξαν τους ισλαμιστές με μια επιχείρηση-αστραπή, Στη συ-
νέχεια έφθασε μια ειρηνευτική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης 
για να επιβάλει μια εύθραυστη εκεχειρία. Η νόρμα του «απαρα-
βίαστου των συνόρων» της Αφρικής παρέμεινε ζωντανή.

Ωστόσο, μια άλλη γαλλική επέμβαση με 2.000 στρατιώτες – 
αυτήν τη φορά στην εντροαφρικανική Δημοκρατία το 2014 μα-
ζί με 6.000 άνδρες της ικονομικής οινότητας της εντρικής 
Αφρικής δεν κατάφερε να επιβάλει την τάξη σε μια σύγκρουση 
με έντονα εθνοθρησκευτικά χαρακτηριστικά, όπου όμως ο έντο-
νος κατακερματισμός των αντιμαχόμενων ομάδων δεν ευνοούσε 
τις εύκολες λύσεις.

Ηνωμένες ολιτείες: έο ενδιαφέρον;

Η κυβέρνηση του Τζώρτζ πους του εότερου έδειξε ένα πο-
λύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αφρική. Είναι ενδεικτικό ότι οι 
Ηνωμένες ολιτείες τριπλασίασαν τη αναπτυξιακή τους βοήθεια 
προς την ήπειρο –η οποία είχε μείνει στάσιμη για σχεδόν δύο 
δεκαετίες– ενώ η αμερικανική διπλωματία έπαιξε ένα πολύ ση-
μαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στο Σουδάν, που οδήγησε στην 
υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας (βλ. εφάλαιο 8). Επρό-
κειτο για μεγάλες αλλαγές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική 
– ιδιαίτερα αν θυμηθεί κανείς την πλήρη αδιαφορία της κυβέρ-
νησης λίντον για την αποτροπή της γενοκτονίας της ουάντας.

Το ενδιαφέρον της ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης του πους 
Jr. για την Αφρική οφείλετο σε διάφορους παράγοντες, εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς. Αναμφίβολα οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμ-
βρίου 2001 στους Δίδυμους ύργους της έας Υόρκης έπεισαν 
την υάσιγκτον ότι ο απομονωτισμός στην εποχή της παγκοσμι-
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οποίησης δεν αποτελεί επιλογή. Το αντίθετο μάλιστα: οι αμερι-
κανοί διαμορφωτές πολιτικής συνειδητοποίησαν ότι η φτώχεια 
είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που ενθαρρύνουν τη 
βία και νομιμοποιούν την τρομοκρατία και θεώρησαν ότι μόνον 
αν οι Ηνωμένες ολιτείες επεδείκνυαν ένα πραγματικό ενδια-
φέρον για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα μπορούσαν να 
οικοδομήσουν την εικόνα μιας «καλοπροαίρετης υπερδύναμης» 
(benign superpower) που ήταν απαραίτητη για την απονομιμο-
ποίηση της τρομοκρατίας. Επίσης, η υάσιγκτον έδωσε έμφα-
ση στην καταπολέμηση ασθενειών όπως το AIDS –οι οποίες θα 
μπορούσαν να μετατραπούν σε πανδημίες απειλώντας ακόμη 
και τις ίδιες τις Η Α– χρηματοδοτώντας γενναιόδωρα το α-
γκόσμιο Ταμείο κατά του AIDS, της Φυματίωσης και της α-
λάριας (Huliaras 2008). Ακόμη, στρατηγικοί παράγοντες όπως 
η εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας και σημαντικών πρώτων 
υλών συνέβαλαν στην ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος της αμε-
ρικανικής εξωτερικής πολιτικής για την Αφρική. Απ’ αυτήν την 
πλευρά, είναι χαρακτηριστική η δημιουργία από τον αμερικανι-
κό στρατό το 2008 μιας ξεχωριστής «Αφρικανικής Διοίκησης» 
(Africa Command) (Pham 2014). Επρόκειτο για σαφή ένδειξη 
της αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας της ηπείρου. Για πρώ-
τη φορά, ο αμερικανικός στρατός ενεπλάκη ενεργά στην Αφρική 
με ήπιες δράσεις όπως η εκπαίδευση αφρικανικών ειρηνευτικών 
μονάδων και η παροχή τεχνογνωσίας για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας αλλά –αργότερα– και με πιο «σκληρές» μεθόδους 
διεξάγοντας επιχειρήσεις κατά ισλαμιστών στη Σομαλία και το 
δυτικό Σαχέλ με ειδικές δυνάμεις, αεροσκάφη και drones.

Ωστόσο το αυξημένο ενδιαφέρον των Η Α για την Αφρική 
αντανακλούσε επίσης πιέσεις της αμερικανικής κοινής γνώμης. 
διαίτερο ρόλο έπαιξαν οι κοινότητες των «ευαγγελικών» χρι-

στιανών (ακραίοι προτεστάντες) που αποτελούν περίπου το ¼ 
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του πληθυσμού των Η Α και παραδοσιακά πρόσκεινται στο ε-
πουμπλικανικό όμμα (Ηuliaras 2008). Αρκετές από αυτές τις 
πολιτικά ενεργές κοινότητες είχαν εκδηλώσει ένα έντονο ενδι-
αφέρον για χώρες όπου οι Χριστιανοί υφίσταντο διώξεις, όπως 
η ίνα και το Σουδάν. ε την άνοδο του πους Jr. στην εξου-
σία (ο οποίος ήταν «αναγεννημένος Χριστιανός» [born-again] 
Chrisitan]) και συνεργαζόμενοι με την Αφρο-αμερικανική δια-
σπορά, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με σταρ του Χόλυ-
γουντ (όπως η ία Φάροου και ο Τζορτζ λούνεϋ) κατάφεραν 
να επηρεάσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική προς την 
Αφρική. ε μεγάλες καμπάνιες με συγκεκριμένες ατζέντες όπως 
η «κατάργηση της δουλείας», η ONE («Make Poverty History») 
και η Save Darfur, τελείως ετερογενείς ομάδες (εκκλησιαστικές 
οργανώσεις μαζί με διάσημους ηθοποιούς και τραγουδιστές) κα-
τάφεραν να κινητοποιήσουν γερουσιαστές και βουλευτές και να 
ασκήσουν επιρροή στο Στέητ τηπάρτμεντ και το ευκό ίκο.

Η άνοδος της εξουσίας του πάρακ μπάμα προκάλεσε με-
γάλο ενθουσιασμό στην Αφρική. Για πρώτη φορά ένα τέκνο της 
αφρικανικής διασποράς κατάφερε να ανέλθει τόσο ψηλά στην 
πολιτική ιεραρχία των Η Α (είχαν προηγηθεί επί πους Jr. ο 
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Colin Powell και η Σύμβου-
λος Εθνικής Ασφαλείας και μετέπειτα Υπουργός Εξωτερικών 
Condoleeza Rice). Ωστόσο η απογοήτευση ήλθε σύντομα καθώς 
δεν υπήρξε κάποια θεαματική αλλαγή στην αμερικανική εξω-
τερική πολιτική προς την Αφρική. ι στρατιωτικές «επιχειρή-
σεις σταθεροποίησης» της «Αφρικανικής Διοίκησης» στο Σα-
χέλ και τη Σομαλία συνεχίστηκαν (Bachmann 2014) και οι Η Α 
συνέχισαν να τονίζουν την ανάγκη εκδημοκρατισμού και «κα-
λής διακυβέρνησης». Ωστόσο τα κριτήρια αυτά συνέχισαν να 
εφαρμόζονται επιλεκτικά με χώρες, όπως για παράδειγμα η πε-
τρελαιοπαραγωγός Αγκόλα, να μην υπόκεινται στην ίδια σκλη-
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ρή κριτική με άλλα, μικρότερα και λιγότερο σημαντικά για την 
υάσιγκτον, κράτη. Στην οικονομική και τεχνική συνεργασία, 

η κυβέρνηση μπάμα έδωσε έμφαση στον εκσυγχρονισμό της 
γεωργίας και, κυρίως, στον εξηλεκτρισμό, εξαγγέλοντας ένα 
κολοσσιαίο σχέδιο με τίτλο «Power Africa» που αποτελεί μια 
πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια κινητοποίησης δημόσιων και 
ιδιωτικών πόρων για τον εξηλεκτρισμό της Υποσαχάριας Αφρι-
κής  – όπου δύο στους τρεις κατοίκους δεν έχουν πρόσβαση σε 
ηλεκτρικό ρεύμα (Carson 2013). Ωστόσο, οι Η Α άργησαν να 
ανταποκριθούν στην οικονομική άνθηση της Αφρικής. Είναι εν-
δεικτικό ότι μόλις το 2014 ο μπάμα συγκάλεσε μια Σύνοδο ο-
ρυφής Αμερικανών και Αφρικανών Ηγετών στην υάσιγκτον, 
δηλαδή σχεδόν μιάμιση δεκαετία μετά την πρώτη αφροκινεζική 
συνάντηση κορυφής στο εκίνο.

Επί μπάμα και προς μεγάλη απογοήτευση Αφρικανών και 
ακτιβιστών, η Αφρική παρέμεινε σε γενικές γραμμές μάλλον 
περιθωριακής σημασίας για τους διαμορφωτές πολιτικής στην 

υάσιγκτον (Zeleza 2013).  θεσμικός κατακερματισμός του 
αμερικανικού συστήματος λήψης αποφάσεων, οι αντιφάσεις 
στις ακολουθούμενες πολιτικές και η μείωση της θεσμικής ικα-
νότητας του Στέητ τηπάρτμεντ (van de Walle 2010) μας οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι, άσχετα με την εναλλαγή κομμάτων 
και προέδρων στην υάσιγκτον, το στοιχείο της συνέχειας είναι 
εντονότερο από το στοιχείο της αλλαγής στην αμερικανική εξω-
τερική πολιτική προς την Αφρική (Martin 2004).

Συμπεράσματα

Aσφαλώς, η εμφάνιση νέων εμπορικών εταίρων στην Αφρι-
κή όπως η ίνα, η Βραζιλία και η νδία διεύρυναν τις δυνατό-
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τητες ελιγμών των αφρικανικών ελίτ. αι οι υψηλοί ρυθμοί οι-
κονομικής ανάπτυξης που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ξένων 
επενδυτών έδωσαν στις αφρικανικές κυβερνήσεις μεγαλύτερη 
διαπραγματευτική δύναμη. Συμπερασματικά μια σειρά θετικών 
εσωτερικών εξελίξεων σε συνδυασμό με μεγάλες αλλαγές στο 
εξωτερικό περιβάλλον βοήθησαν στο να ανακτήσει η Αφρική 
μέρος της σημασίας της για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές και οι-
κονομικές εξελίξεις.

Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τα μηνύματα από την 
Αφρική ήταν θετικά. ι αφρικανοί ηγέτες για δεκαετίες δικαι-
ολογούσαν τις αποτυχίες τους και νομιμοποιούσαν την εξουσία 
τους με αναφορές στα δεινά της αποικιοκρατίας. Στον αντίποδα 
υπήρχε η άποψη ότι η φτώχεια και η οικονομική στασιμότητα 
της Αφρικής στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 ήταν αποτέλε-
σμα «πολιτισμικών παραγόντων».  καθηγητής Goran Hyden 
(2005) του University of Florida, υποστήριξε ότι οι μορφές προ-
αποικιακής κοινωνικής οργάνωσης της Αφρικής ευθύνονταν για 
τις θλιβερές επιδόσεις της μετά την ανεξαρτησία. Αλλά και άλ-
λοι αναλυτές όπως οι Harrison και Huntington (2000) και ορι-
σμένοι γάλλοι κοινωνιολόγοι (Εtounga-Manguelle 1990) έκλι-
ναν προς αυτήν την άποψη, εμμέσως υποδηλώνοντας ότι το 
κύριο μειονέκτημα της αποικιοκρατίας ήταν ότι δεν είχε αλλά-
ξει «όσο θα έπρεπε» την Αφρική, ότι δηλαδή χρειαζόταν πε-
ρισσότερο και όχι λιγότερο αποικιοκρατία. ι πρόσφατες εξε-
λίξεις καταδεικνύουν ότι καμία από τις δύο αυτές απόψεις δεν 
είναι σωστή.  νέος δυναμισμός της ηπείρου υπογραμμίζει ότι 
η ευημερία της δεν προσδιορίζεται κατ’ ανάγκη από το παρελ-
θόν της, πόσο μάλλον από κάποια «ενδογενή» χαρακτηριστικά. 
Ή μήπως ο δυναμισμός της δεν είναι παρά μια μικρή αναλαμπή 
μετά από δεκαετίες κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και οικονομι-
κής παρακμής;
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Eρωτήσεις κατανόησης εφαλαίου 4

1. Τι περιελάμβανε ο «περιφερισμός» (regionalism) στην Αφρική;
2. Γιατί αυξήθηκαν οι Άμεσες ένες Επενδύσεις στην Αφρική;
3. Γιατί οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης αυξήθηκαν στην 

Αφρική;
4. οια είναι η σημασία του πετρελαίου στην αύξηση της στρα-

τηγικής σημασίας της Αφρικής;
5. ώς η τρομοκρατία και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών επηρέ-

ασαν το διεθνές ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Αφρική;
6. ώς εξηγείται η θεαματική αύξηση των εμπορικών συναλ-

λαγών ίνας και Αφρικής;
7. Τι επιδιώκει η ίνα στην Αφρική;
8. οιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις σχέσεις Βραζι-

λίας και νδίας με την Αφρική;
9. ι νέες στρατιωτικές επεμβάσεις της Γαλλίας στην Αφρική 

είναι επιστροφή στη λογική της Françafrique;
10. ώς οι Ηνωμένες ολιτείες επί πους του εότερου αντι-

μετώπισαν την Αφρική;
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ΩΤΕΣ Υ ΕΣ, Δ ΕΘ ΗΣ Β ΗΘΕ Α  
Α  Α Α ΤΥ Η: Η ΑΦ Η  

ΣΤΗ  ΑΓ Σ Α Α

Σύνοψη

Το κεφάλαιο πραγματεύεται τα αίτια της οικονομικής υπανά-
πτυξης της Αφρικής. διαίτερη έμφαση δίδεται στη σημασία των 
πρώτων υλών και της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας. Επισημαί-
νεται ότι αυτές οι εξωτερικές πρόσοδοι, αντί να συμβάλουν στην 
πρόοδο, αποτέλεσαν συχνά εμπόδιο για την ανάπτυξη. Επίσης η 
εκτεταμένη διαφθορά, οι αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης και η 
κακή διακυβέρνηση συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική υστέ-
ρηση. Αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που επέβαλε το Διεθνές ομι-
σματικό Ταμείο δεν είχαν πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν χώρες-παραδείγματα προς μίμηση όπως 
η ποτσουάνα που κατάφεραν να εκμεταλλευθούν το πλούσιο υπέ-
δαφός τους για να επιτύχουν εντυπωσιακούς ρυθμούς μεγέθυνσης.

Η Ζιμπάμπουε (πρώην οδεσία) έχει 14,5 εκατομμύρια κα-
τοίκους και βρίσκεται στη νοτιότερη Αφρική. ι πολιτικές φυ-
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λετικής ανοχής και συμφιλίωσης του αρχικά πρωθυπουργού και 
κατόπιν προέδρου όμπερτ ουγκάμπε κέρδισαν στη δεκαετία 
του ’80 τη διεθνή υποστήριξη, αρά μάλιστα το μαρξιστικό προ-
σανατολισμό του κυβερνώντος ZANU-PF, πολλές δυτικές κυ-
βερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
έσπευσαν να βοηθήσουν το καθεστώς προσφέροντας βοήθεια. 

όνο το 1980, σε μια σύνοδο δωρητών, ο ουγκάμπε κατάφε-
ρε να εξασφαλίσει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμηλότοκα 
δάνεια (Gregory 1992). Η Ζιμπάμπουε ευνοήθηκε ιδιαίτερα από 
τη διεθνή απομόνωση της ότιας Αφρικής την εποχή του απαρ-
τχάιντ. ε τις καλές υποδομές και το εύκρατο κλίμα της έγινε 
η έδρα πολλών διπλωματικών αποστολών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη νοτιότερη Αφρική.  
ηγετικός της ρόλος στο ίνημα των Αδεσμεύτων και η γειτνί-
ασή της με δύο χώρες που αντιμετώπιζαν εμφυλίους πολέμους 
(Αγκόλα και οζαμβίκη) συνέβαλαν στη θετική διεθνή εικόνα 
της χώρας. Στα χρόνια που ακολούθησαν την ανεξαρτησία, οι 
ευκαιρίες εκπαίδευσης των μαύρων κατοίκων διευρύνθηκαν ση-
μαντικά και η υγειονομική περίθαλψη (ιδιαίτερα στις αγροτικές 
περιοχές) αναβαθμίστηκε. Η Ζιμπάμπουε θεωρήθηκε μια όαση 
(ατελούς) δημοκρατίας, πολιτικής σταθερότητας και οικονομι-
κής ανάπτυξης σε μια ταραγμένη περιοχή στο νοτιότερο τμήμα 
της ηπείρου.

Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η χώρα μπή-
κε σε μια τροχιά οικονομικής παρακμής. Υψηλός πληθωρισμός, 
αυξανόμενη ανεργία και παρακμάζουσες κοινωνικές υπηρεσίες 
ήταν τα πρώτα σημάδια μιας βαθιάς κρίσης. ε την εκλογική 
νίκη του έλσον αντέλα στη ότια Αφρική, οι διπλωματικές 
αποστολές και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις εγκατέλειψαν τη 
Ζιμπάμπουε που πια θεωρούνταν ως ένα de facto μονοκομματι-
κό κράτος υπό την εξουσία ενός αυταρχικού ηγέτη του οποίου οι 
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πελατειακές πρακτικές είχαν πλουτίσει μια νέα, αυτήν τη φορά 
μαύρη μειοψηφία.

Η κρίση ήταν κυρίως το αποτέλεσμα κακής διαχείρισης. Η 
κυβέρνηση του ZANU-PF είχε κληρονομήσει μια ελεγχόμενη 
από το κράτος οικονομία υπό τον ασφυκτικό έλεγχο μιας λευκής 
μειοψηφίας (των βρετανών εποίκων) που αποτελούσαν μόλις το 
2% του πληθυσμού της χώρας. ροκειμένου να βελτιωθεί η θέ-
ση της μαύρης πλειοψηφίας, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν 
σημαντικά. αράλληλα, η κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει τη 
στρατιωτική απειλή της ρατσιστικής ότιας Αφρικής αύξησε το 
στρατιωτικό προϋπολογισμό (το 1992 ήταν ο τρίτος μεγαλύτε-
ρος στην Αφρική μετά τη ιβύη και τη ότια Αφρική). ι μαρ-
ξιστικές αντιλήψεις και (κυρίως) η πελατειακή νοοτροπία του 
ZANU-PF οδήγησαν σε κρατικοποιήσεις πολλών επιχειρήσεων 
και σε έλεγχο των τιμών των αγροτικών προϊόντων. ι δημόσιοι 
υπάλληλοι αυξήθηκαν από 60.000 το 1980 σε πάνω από 180.000 
το 1992 (Adam and Moodley 1993: 203). Το μερίδιο του δημοσί-
ου τομέα στο ΑΕ  αυξήθηκε κατά 50% και το εξωτερικό χρέος 
της χώρας πολλαπλασιάστηκε κατά 4.000%. Όχι απρόσμενα, η 
Ζιμπάμπουε αναγκάστηκε να καταφύγει στο Διεθνές ομισμα-
τικό Ταμείο το 1990. Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα που επι-
βλήθηκε περιελάμβανε μείωση των δημοσίων δαπανών και εκτε-
ταμένες ιδιωτικοποιήσεις. Η κυβέρνηση ουγκάμπε εφάρμοσε 
απρόθυμα το πρόγραμμα, περικόπτοντας μεν ορισμένες από τις 
δημόσιες δαπάνες αλλά αποφεύγοντας εκτεταμένες αποκρατικο-
ποιήσεις που θα διακινδύνευαν τους πελατειακούς μηχανισμούς 
του ZANU-PF (Economist 1996: 38).

ι λευκοί έποικοι είχαν θέσει υπό την κατοχή τους στο δι-
άστημα 1910-70 σχεδόν το 50% της καλλιεργήσιμης γης της 
Ζιμπάμπουε ( night 1996: 223). Το 1990, ο ουγκάμπε απο-
φάσισε να αποκαταστήσει τις αδικίες της αποικιοκρατίας ανα-
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διανέμοντας τη γη από τους λευκούς κατόχους της στους μαύ-
ρους αγρότες. Στην αρχή υποστήριξε ότι οι απαλλοτριώσεις θα 
είναι εθελοντικές και ότι οι ιδιοκτήτες γης θα αποζημιωθούν. 
Από το 2000 όμως και μετά, η κυβέρνηση εξαπέλυσε μια συστη-
ματική επίθεση εναντίον των λευκών γαιοκτημόνων ενθαρρύ-
νοντας τις βίαιες καταλήψεις γης. Ωστόσο, αντί τα κτήματα να 
διατεθούν στους ακτήμονες, πέρασαν στην ιδιοκτησία πολιτι-
κών προσώπων, στελεχών του ZANU-PF και «βετεράνων» του 
πολέμου της ανεξαρτησίας. Όλοι αυτοί είχαν ελάχιστη εμπειρία 
στην καλλιέργεια της γης (ιδιαίτερα στις μεγάλες φάρμες) και 
έτσι η παραγωγή τροφίμων μειώθηκε, οι εξαγωγες περιορίσθη-
καν και οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν. Το καθεστώς αντιμε-
τώπισε διεθνείς κυρώσεις (για την επιβολή των οποίων πρωτα-
γωνίστησε το ονδίνο που φοβόταν μαζική μετανάστευση των 
λευκών κατοίκων της Ζιμπάμπουε που συνέχιζαν να διατηρούν 
βρετανικά διαβατήρια). ι επενδύσεις στη χώρα σταμάτησαν 
και η ανεργία αυξήθηκε. Η κυβέρνηση τύπωσε χρήμα για να 
χτυπήσει την ανεργία.  πληθωρισμός έφθασε σε αστρονομι-
κά ύψη και, καθώς ο αριθμός των κόκκινων δανείων αυξήθη-
κε, το τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε. Στις αρχές του 2009, η 
ανεργία έφθανε το 94% του ενεργού πληθυσμού (Acemoglu και 
Robinson 2014: 387).

Σύμφωνα με τους Acemoglu και Robinson, η οικονομική 
αποτυχία της Zιμπάμπουε όπως και άλλων χωρών στην Αφρική 
και αλλού, οφείλεται στους «κλειστούς» θεσμούς. Η δημιουρ-
γία των κλειστών θεσμών ανάγεται στην περίοδο της αποικιο-
κρατίας. Βεβαίως ο ουγκάμπε δεν υπήρξε ποτέ στρατιωτικός 
ή δημόσιος υπάλληλος στην αποικιακή οδεσία. Δεν ήταν δηλα-
δή ποτέ ένα «αποικιακό παράσιτο». Ωστόσο κληρονόμησε ένα 
πλαίσιο «κλειστών θεσμών» που είχαν επιβληθεί από το καθε-
στώς των λευκών:
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«Ανάμεσά τους συγκαταλέγονταν η διατίμηση πολλών προϊ-
όντων, η δασμολόγηση των εισαγόμενων αγαθών, η ύπαρξη 
πολλών κρατικών βιομηχανιών και οι επιτροπές προώθη-
σης των προϊόντων» (Acemoglu και Robinson 2014: 388).

Τελικά, στην ανεξάρτητη Ζιμπάμπουε παρόλο που οι διακρί-
σεις εις βάρος των μαύρων καταργήθηκαν, οι θεσμοί παρέμειναν 
«κλειστοί», ευνοώντας μια μαύρη ελίτ και οδηγώντας τη χώρα 
στην οικονομική παρακμή.

Για τους Acemoglu και Robinson οι «κλειστοί» θεσμοί σε 
ορισμένες άλλες χώρες της Αφρικής ήταν η κληρονονομιά, ακό-
μη παλαιότερων, προαποικιακών θεσμών. Αναφέρονται ιδιαίτε-
ρα στους «κλειστούς θεσμούς» του προαποικιακού ονγκό. Το 
16ο αιώνα ο βασιλιάς και η αριστοκρατική τάξη του ονγκό με 
την υποστήριξη του στρατού διέθεταν την απόλυτη εξουσία και 
δεν παρείχαν ούτε τις στοιχειώδεις υπηρεσίες στους κατοίκους 
όπως η ασφάλεια και η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτη-
σίας. Το αντίθετο, μάλιστα: «η ίδια η κυβέρνηση αποτελούσε 
τη μεγαλύτερη απειλή για την ιδιοκτησία και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα του βασιλείου του ονγκό» (Acemoglu και Robinson 
2014: 105). O βασιλιάς και οι ευγενείς είχαν τη δυνατότητα να 
ζουν πλουσιοπάροχα, να εισαγάγουν πολυτελή προϊόντα από την 
Ευρώπη και να περιστοιχίζονται από υπηρέτες. Η δουλεία κατεί-
χε κεντρική θέση στην οικονομία, καθώς η πολιτική ελίτ χρησι-
μοποιούσε σκλάβους για τις φυτείες της ή τους πουλούσε στους 
Ευρωπαίους. ι φόροι ήταν αυθαίρετοι και συλλέγονταν κάθε 
φορά που άδειαζε το ταμείο του βασιλιά. Τελικά:

«αντί να επενδύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
να πουλούν τα προϊόντα τους στις αγορές, οι ονγκολέζοι 
μετέφεραν τους οικισμούς τους μακριά από τις αγορές: προ-
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σπαθούσαν να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο μακριά από 
τους οδικούς άξονες για να είναι μειωμένες οι πιθανότη-
τες λεηλασίας των οικισμών τους, αλλά και για να έχουν 
τη δυνατότητα να διαφεύγουν από τους δουλεμπόρους» 
(Acemoglu και Robinson 2014: 104-5).

H αλληλεπίδραση πολιτικών και οικονομικών θεσμών πριν 
από πεντακόσια χρόνια, γράφουν οι Acemoglu και Robinson 
(2014: 106), «είναι σημαντική προκειμένου να κατανοήσουμε 
για ποιούς λόγους το σημερινό κράτος του ονγκό εξακολουθεί 
να είναι βυθισμένο στην έσχατη ένδεια».

Ίσως το ίδιο ισχύει και για τη Ζιμπάμπουε.  ουγκάμπε 
ήταν ένα «παιδί» της προαποικιακής Ζιμπάμπουε η οποία χαρα-
κτηριζόταν από μια «γενικευμένη κουλτούρα ενόπλων συμμο-
ριών που επιβίωναν ληστεύοντας εμπόρους και την τάξη των ιδι-
οκτητών» (Maundeni 2004: 195). Ωστόσο οι απόψεις Acemoglu  
και Robinson, παρά το γεγονός ότι υπογραμμίζουν την κρίσιμη 
σημασία των πολιτικών και οικονομικών θεσμών για την ανά-
πτυξη, είναι κάπως σχηματικές. Όντως η βιομηχανική επανάστα-
ση στη εγάλη Βρετανία μπορεί να εξηγηθεί από τους «ανοι-
κτούς» της θεσμούς. Αλλά πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς τη 
ραγδαία ανάπτυξη της ρωσίας/Γερμανίας που ποτέ δεν είχε 
«ανοικτούς» θεσμούς; Η άποψη μάλιστα ότι η μοίρα μιας χώρας 
προσδιορίζεται από το παρελθόν της είναι κάπως αντιδραστική 
– παρόλο που οι Acemoglu και Robinson υποστηρίζουν ότι τυ-
χαία γεγονότα και σωρευτικές μικρές αλλαγές μπορεί να οδηγή-
σουν σε αλλαγές.
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Σχήμα 5.1: ι σημαντικότεροι οικονομικοί εταίροι της Αφρικής – 
Εμπόριο (σε δις $)

ηγή:http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/imagecache/
original-size/images/2014/08/blogs/graphic-detail/20140809_gdc460_ 
2.png

Η Αφρική είναι η πιο προικισμένη σε φυσικούς πόρους ήπει-
ρος, διαθέτοντας περίπου το ένα τρίτο του ορυκτού πλούτου της 
γης. Ωστόσο ο συνδυασμός αυτού του πλούσιου υπεδάφους με 
την αδύναμη διακυβέρνηση οδήγησαν στη διαφθορά και τις ένο-
πλες συγκρούσεις και, πάνω απ’ όλα, υπέσκαψαν σε αρκετές πε-
ριπτώσεις την οικονομική ανάπτυξη. ρόκειται για ένα φαινό-
μενο που έχει ονομαστεί «κατάρα των πόρων» (resource curse). 
Από την ανεξαρτησία και μετά, διεθνείς μεταλλευτικές εταιρεί-
ες και πολυεθνικές στον τομέα της ενέργειας (όπως η Shell) συ-
νεργάστηκαν στενά με Αφρικανικές ελίτ για να αφαιρέσουν τον 
ορυκτό πλούτο της ηπείρου.

Oι μυστικές συμφωνίες, η διαφθορά και οι παράνομες με-
ταφορές χρημάτων στέρησαν τους πολίτες της Αφρικής από 

XOYLIARAS.indb   255 1/4/16   9:24 πμ



256 ΑΣΤΕ ΗΣ Χ Υ Α ΑΣ ˗ ΣΩΤΗ ΗΣ ΕΤ Υ Σ

πόρους που μπορούσαν να βελτιώσουν θεαματικά τους κοι-
νωνικούς δείκτες. όνον η «πρακτική των υποτιμολογήσεων» 
(transfer pricing) που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές εταιρείες 
για να αποφεύγουν τη φορολόγηση, έχει υπολογιστεί ότι κο-
στίζει στην ήπειρο πάνω από 34 δισεκατομμύρια δολάρια το 
χρόνο – περισσότερο από όσα λαμβάνει σε διμερή αναπτυξι-
ακή βοήθεια (Annan et al 2013). ρισμένοι μελετητές έχουν 
υπολογίσει τις παράνομες χρηματικές ροές που προέρχονται 
από την Αφρική και κατευθύνονται στο εξωτερικό, σε 1,8 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια από το 1970 έως το 2008, με τη φο-
ροδιαφυγή να αποτελεί το 60-65% του συνόλου, τα προϊόντα 
εγκλήματος το 30-35% και τη διαφθορά μόλις το 3% (Ellis 
2011: 53-4).

Στην Αγκόλα μια πολύ μικρή ομάδα του πληθυσμού που 
ελέγχει το κράτος απέκτησε τεράστιες περιουσίες. Στη ιγηρία 
τα έσοδα από το πετρέλαιο μοιράζονταν για δεκαετίες ανάμε-
σα στην ελίτ που ελέγχει το κράτος και σε πολέμαρχους που 
το εκβίαζαν ανατινάσσοντας αγωγούς και παίρνοντας ομήρους 
εργαζόμενους στις πετρελαϊκές εταιρείες. Σε αρκετές χώρες, η 
αποικιοκρατία αντικαταστάθηκε από δίκτυα πολυεθνικών, με-
σαζόντων και διεφθαρμένων και ανίκανων πολιτικών. Αυτά τα 
διεθνικά δίκτυα έπαψαν να γνωρίζουν σύνορα και διέβρωσαν σε 
πάρα πολλές περιπτώσεις πλήρως τα όρια κράτους / ιδιωτικού 
τομέα (Burgis 2014).
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Χάρτης 5.1:  ρυκτός πλούτος της Αφρικής

ηγή: http://www.informafrica.com/wp-content/uploads/2012/04/Africa-
mineral-resources-map.gif
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Χάρτης 5.2: οιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αφρική

Το κράτος-εισοδηματίας

Η «κατάρα των πόρων» εξηγείται από την πολιτική επιστή-
μη με τη θεωρία του κράτους-εισοδηματία (rentier state theory). 
Σύμφωνα με τον Hazem Beblawi, τέσσερα χαρακτηριστικά 
προσδιορίζουν το «κράτος-εισοδηματία» (Beblawi 1990: 87-88). 

ρώτον, καταστάσεις προσόδων πρέπει να κυριαρχούν στην οι-
κονομία του. Δεύτερον, η πρόσοδος πρέπει να προέρχεται από το 
εξωτερικό. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα μεταλλεύματα 
είναι εξωτερικές πρόσοδοι γιατί αποκτούν αξία για τις περισσό-
τερες χώρες παραγωγής μόνο στο βαθμό που εξάγονται. Τρίτον, 
σ’ ένα κράτος-εισοδηματία μόνο λίγοι ασχολούνται με την πα-
ραγωγή και τη διαχείριση της προσόδου, ενώ οι περισσότεροι 
εμπλέκονται μόνο στη διανομή της. Αυτή η παρατήρηση είναι 
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ιδιαίτερα σημαντική καθώς εξαιρεί από τα κράτη-εισοδηματίες 
χώρες που βασίζουν μεν τα έσοδά τους σε εξωτερική πρόσοδο 
(π.χ. τουρισμός) αλλά στις οποίες ένα μεγάλο μέρος της κοινωνί-
ας απασχολείται στη διαδικασία παραγωγής πλούτου. Τέταρτον, 
ως συνέπεια του ρόλου των λίγων, σ’ ένα κράτος-εισοδηματία 
είναι το κράτος που αποτελεί τον κύριο αποδέκτη της εξωτερι-
κής προσόδου. Αυτή η τελευταία παρατήρηση εξαιρεί χώρες που 
βασίζουν το εισόδημά τους σε εμβάσματα μεταναστών από το 
εξωτερικό, καθώς τα εμβάσματα αυτά δεν εισρέουν (τουλάχι-
στον άμεσα) στα δημόσια ταμεία, αλλά εισπράττονται από ιδιώ-
τες. Τα εμβάσματα δημιουργούν περισσότερο μια «οικονομία-ει-
σοδηματία» παρά ένα «κράτος-εισοδηματία».

Η βασική πρόταση της θεωρίας του κράτους-εισοδηματία είναι 
ότι το είδος των δημοσίων εσόδων όχι μόνον επηρεάζει τη συμπε-
ριφορά αλλά και προσδιορίζει τη φύση του κράτους. ι παραδο-
σιακές θεωρίες του κράτους, η βεμπεριανή και η μαρξιστική, δεν 
είναι σε θέση να ερμηνεύσουν αποτελεσματικά τη φύση του κρά-
τους-εισοδηματία. Η βεμπεριανή προσέγγιση τονίζει μια συγκε-
κριμένη πτυχή των σχέσεων κράτους-κοινωνίας κατά την οποία 
το κράτος φορολογεί και στη συνέχεια διανέμει πόρους, πτυχή 
που είναι σχεδόν απούσα στα κράτη-εισοδηματίες. Η «απόσπα-
ση πόρων» (extraction) ως βασική λειτουργία του κράτους δεν 
υφίσταται στα κράτη-εισοδηματίες καθώς τα τελευταία, έχοντας 
εξασφαλίσει πόρους από το εξωτερικό, δεν επιδιώκουν να τους 
«αποσπάσουν» από τον πληθυσμό. Από την άλλη πλευρά, η μαρ-
ξιστική προσέγγιση του κράτους που βασίζεται στην έννοια της 
κοινωνικής τάξης δεν έχει ερμηνευτική αξία στην περίπτωση των 
κρατών-εισοδηματιών, καθώς οι πολίτες τους δεν προσδιορίζουν 
την ταυτότητά τους σε σχέση με την ιδιοκτησία των μέσων πα-
ραγωγής αλλά κυρίως με βάση την οικογένεια, την εθνότητα, την 
περιφέρεια και τη θρησκεία. Η θεωρία του κράτους-εισοδηματία 
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επιδιώκει να καλύψει το ερμηνευτικό κενό των βεμπεριανών και 
των μαρξιστικών προσεγγίσεων. ε βάση τη διάκριση του Βέ-
μπερ ανάμεσα στην «απόσπαση» (extraction) και τη «διανομή» 
(distribution) πόρων, οι αναλυτές χρησιμοποιούν τον όρο «διανε-
μητικά κράτη» (allocation ή distributive states), υπονοώντας ότι η 
κύρια οικονομική δραστηριότητα των κρατών-εισοδηματιών εί-
ναι η διανομή στους πολίτες τους εσόδων που προέρχονται από 
την εξωτερική πρόσοδο (Luciani 1987; Vandewalle 1998).

Όταν μια εξωτερική πρόσοδος εισρέει απευθείας στα δημόσια 
ταμεία, το κράτος γίνεται οικονομικά ανεξάρτητο από τις εσω-
τερικές παραγωγικές ομάδες. ατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να 
φορολογήσει για να συντηρηθεί κι είναι σε θέση να «αγοράσει» 
τη νομιμοφροσύνη του πληθυσμού χωρίς να αναλάβει το πολιτι-
κό κόστος επιβολής φόρων. Όπως είναι γνωστό από την εμπειρία 
της δημιουργίας του σύγχρονου κράτους στην Ευρώπη, η φορο-
λογία δημιουργεί προσδοκίες συμμετοχής και ενδυναμώνει τα αι-
τήματα πολιτικής αντιπροσώπευσης. Η επιβολή φόρων δηλαδή 
αποτελεί τη βάση των δημοκρατικών διεκδικήσεων. Το σύνθη-
μα της αμερικανικής επανάστασης «όχι φορολόγηση χωρίς αντι-
προσώπευση» (no taxation without representation) αποδίδει με 
σαφήνεια αυτήν τη σχέση. Στα κράτη-εισοδηματίες, καθώς το 
κράτος δαπανά χωρίς να φορολογεί, η κυβερνώσα τάξη απελευ-
θερώνεται από την ανάγκη νομιμοποίησης στην κοινωνία.

Το σύνολο της οικονομίας μετατρέπεται σε μια ιεραρχία εισο-
δηματιών με την κυβέρνηση στην κορυφή, η οποία αποτελεί και 
το μηχανισμό στήριξης των άλλων εισοδηματιών στα χαμηλότερα 
επίπεδα της πυραμίδας. Το κράτος μετατρέπεται σε μηχανισμό δια-
νομής ευνοιών. Αυτοί που κατέχουν δημόσιες θέσεις δεν νοιώθουν 
υπόλογοι στους πολίτες και δεν έχουν ηθικά διλήμματα για να τις 
χρησιμοποιήσουν για προσωπικό πλουτισμό. Η πλέον κατάλληλη 
στρατηγική για τον πληθυσμό είναι η νομιμοφροσύνη σ’ ένα σύ-
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στημα που επιβραβεύει πλουσιοπάροχα την «υποταγή». ι αντι-
πολιτευόμενες δυνάμεις εστιάζουν την προσοχή τους στη διανομή 
των πόρων αλλά ουσιαστικά παραμένουν αδύναμες. Το γεγονός 
ότι οι πόροι συνήθως κατανέμονται άνισα αποτελεί ένα ανεπαρκές 
κίνητρο για συντονισμένη πολιτική δράση. Για ένα άτομο που επι-
διώκει περισσότερες παροχές, οι ελιγμοί που αποσκοπούν στο προ-
σωπικό όφελος είναι προτιμότεροι από την αναζήτηση πολιτικών 
συμμαχιών με άλλους σε παραπλήσια κατάσταση (Luciani 1987: 
74). Το σύστημα δηλαδή ευνοεί την εξατομίκευση της πολιτικής.

Η εξωτερική πρόσοδος οδηγεί στην απομόνωση του κράτους 
από την κοινωνία. ι κυβερνώντες καταλήγουν να συγχέουν το 
καλό του τομέα που παράγει την πρόσοδο με το καλό της χώρας. 
Στον περιορισμένο βαθμό που χρειάζεται να νομιμοποιήσει την 
ύπαρξή του, το κράτος χρησιμοποιεί ηθικά και πολιτισμικά επιχει-
ρήματα. Είναι αυτή η επιλογή που μετατρέπει την ιδεολογία και 
την πολιτισμική ταυτότητα στις κύριες αρένες αντιπαράθεσης με-
ταξύ κράτους και κοινωνίας (Shambayatim 1994: 310). Δεν είναι 
λοιπόν τυχαίο ότι η αντιπολίτευση στα κράτη-εισοδηματίες απο-
τελείται από κινήματα που βασίζονται στην εθνότητα (φυλή) ή 
στη θρησκεία αντί για ομάδες πίεσης με οικονομικές διεκδικήσεις, 
όπως είναι οι επαγγελματικοί σύλλογοι και τα συνδικάτα. Γενικό-
τερα, καθώς το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει μια εξατομικευ-
μένη και αδύναμη αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από σταθερότη-
τα. ια περίπτωση ανατροπής του πολιτικού κατεστημένου είναι 
όταν η κυβερνώσα ελίτ θεωρηθεί από αντιπολιτευόμενες ομάδες 
ότι δεν εκμεταλλεύεται επαρκώς τις ευκαιρίες που υπάρχουν για 
αύξηση της εξωτερικής προσόδου είτε λόγω ανικανότητας είτε 
λόγω της «υποταγής» της σε ξένα συμφέροντα». Σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση μια πολιτική ομάδα μπορεί να ανατρέψει την καθεστη-
κυία τάξη. Ωστόσο, παρά την πολιτική μεταβολή, οι θεσμοί παρα-
μένουν κατά βάση μη δημοκρατικοί (Luciani 1987: 75).
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Τα κράτη-εισοδηματίες χαρακτηρίζονται από ένα παράδοξο: 
παρά τους εντυπωσιακούς πόρους που διαθέτουν για επενδύσεις, 
δεν καταφέρνουν να αναπτυχθούν. Διάφορες οικονομικές ανα-
λύσεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο φυσικός πλούτος έχει 
συνήθως δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη (Ross 
1999). Η οικονομική θεωρία έχει περιγράψει ένα φαινόμενο που 
έγινε γνωστό ως «ολλανδική ασθένεια» (επειδή παρατηρήθηκε 
για πρώτη φορά στις ολλανδικές εξαγωγές φυσικού αερίου από 
τη Βόρεια Θάλασσα), σύμφωνα με το οποίο οι εξαγωγές φυσι-
κών πόρων οδηγούν σε ανατίμηση του νομίσματος και σε αύξη-
ση των μισθών, εξελίξεις που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα 
άλλων τομέων της οικονομίας (Gelb et al 1988).

Η θεωρία του κράτους-εισοδηματία υιοθέτησε τη διάκριση των 
κλασικών οικονομολόγων μεταξύ του εισοδήματος που έχει κερ-
δηθεί και εκείνου που δεν έχει κερδηθεί. ι κλασικοί οικονομολό-
γοι χαρακτήριζαν αντιπαραγωγικό το εισόδημα από πρόσοδο (π.χ. 
ενοίκιο γης) και θεωρούσαν την κοινωνική ομάδα των εισοδημα-
τιών ως μια σχεδόν αντικοινωνική τάξη η οποία απολαμβάνει χωρίς 
να καταβάλει καμία προσπάθεια. ι θεωρητικοί του κράτους-εισο-
δηματία αποδέχθηκαν τις αρνητικές απόψεις των κλασικών οικο-
νομολόγων για την πρόσοδο, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί μια 
συγκεκριμένη «νοοτροπία» (mentality). Η βασική διαφορά αυτής 
της νοοτροπίας από τη συμβατική οικονομική συμπεριφορά είναι η 
διάλυση της αιτιακής σχέσης μεταξύ εργασίας και ανταμοιβής. Στα 
κράτη-εισοδηματίες «η ανταμοιβή –εισόδημα ή πλούτος– δεν σχε-
τίζεται με την εργασία και την ανάληψη κινδύνων αλλά περισσότε-
ρο με το τυχαίο» (Beblawi 1990: 88). Για τον εισοδηματία, η αντα-
μοιβή είναι ένα αναπάντεχο κέρδος, ένα απομονωμένο γεγονός, 
τελείως διαφορετικής μορφής από τη συνήθη κατάσταση, όπου η 
οικονομική επιβράβευση είναι το αποτέλεσμα μια συστηματικής 
παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι, η «νοοτροπία του κράτους-εισο-
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δηματία είναι μια αρρωστημένη ψυχολογική κατάσταση με προ-
φανείς συνέπειες για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων».

Στα συμβατικά κράτη, τα έξοδα δρουν περισσότερο ως περι-
ορισμός παρά ως κίνητρο για δαπάνες. ατά συνέπεια, επειδή το 
κράτος επιδιώκει την αύξηση των εσόδων του, είναι υποχρεωμένο 
να μεριμνά για την ανάπτυξη, αφού μόνον αυτή μπορεί να εξασφα-
λίσει τη μακροχρόνια και βιώσιμη μεγέθυνση των φορολογικών 
εσόδων. ε άλλα λόγια, για το «κανονικό» κράτος, προϋπόθε-
ση για τη διεύρυνση των δημοσίων εσόδων είναι η οικονομική 
ευημερία. αι με περισσότερα έσοδα, το «φυσιολογικό» κράτος 
μπορεί να «εξαγοράσει» την πολιτική συναίνεση. Αντίθετα, στα 
κράτη-εισοδηματίες η επιβίωση φαίνεται εξασφαλισμένη και έτσι 
δεν υφίσταται η ανάγκη το κράτος να μεριμνήσει για την αύξηση 
της εσωτερικής παραγωγής (Chatelus and Schemeil 1984). «Εάν», 
γράφουν οι Beblawi και Luciani, «το κράτος θεωρεί ότι είναι ευ-
κολότερο να αυξήσει το εισόδημά του από εξωτερικές πηγές, το 
ενδιαφέρον του για υγιή και αποτελεσματική οικονομική ανάπτυ-
ξη γρήγορα φθίνει» (Beblawi and Luciani 1987: 14).

Η πρόσοδος προκαλεί ένα είδος πολιτικής μυωπίας σ’ αυ-
τούς οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. ι πολιτικές ελίτ που 
ηγούνται των κρατών-εισοδηματιών επιδεικνύουν μια αδράνεια, 
μια χαλαρότητα στο σχεδιασμό και μια αδιαφορία για τη χάρα-
ξη μακροπρόθεσμων πολιτικών. Όπως σημειώνει ο Mahdavy, 
στα  κράτη-εισοδηματίες η ευημερία και ο πλούτος που εισά-
γονται από το εξωτερικό «προκαταλαμβάνουν ένα μέρος της 
επείγουσας ανάγκης για αλλαγή» και συμπίπτουν στην πράξη 
με «κοινωνικοπολιτική ύφεση» (Mahdavy 1970: 437). Από την 
άλλη πλευρά, η επιχειρηματική κοινότητα χαρακτηρίζεται από 
μια αντίστοιχη μυωπία που εκφράζεται με την έμφαση στο βρα-
χυχρόνιο κέρδος και αντιπροσωπεύει μια «νοοτροπία γρήγορου 
πλουτισμού» (get-rich-quick mentality).
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αθώς τα κράτη-εισοδηματίες δεν έχουν κίνητρα για να φο-
ρολογήσουν, οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί απόσπασης πόρων 
που διαθέτουν παραμένουν αδύναμοι. Η απουσία ενός αποτε-
λεσματικού φορολογικού μηχανισμού επηρεάζει αρνητικά το 
σύνολο της δημόσιας διοίκησης και οδηγεί «σε αναποτελεσμα-
τικότητα σε οποιαδήποτε πεδίο δράσης απαιτεί εκτεταμένες ορ-
γανωσιακές εισροές» (Mahdavy 1970: 466). Αυτό οδηγεί σε θε-
σμική ατροφία (Karl 1997). Έτσι, η εξωτερική πρόσοδος από τη 
μια πλευρά ενισχύει το κράτος, ελαχιστοποιώντας τις πολιτικές 
διαμάχες και από την άλλη πλευρά το αποδυναμώνει, υποσκά-
πτοντας την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών του – ιδιαίτε-
ρα σε ό,τι αφορά στην προώθηση της ανάπτυξης (Chatelus and 
Schemeil 1984). Η ικανότητα του κράτους να φορολογεί επηρε-
άζει τόσο τα περιθώρια ελιγμών του όσο και το μέγεθος και την 
ποιότητα των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του. Έχει επι-
σημανθεί ότι τα κράτη-εισοδηματίες, λόγω των ελάχιστα ανα-
πτυγμένων μηχανισμών απόσπασης πόρων, δεν έχουν επαρκή 
πληροφόρηση για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλ-
ληλες αναπτυξιακές στρατηγικές (Chaudhry 1989). Συνεπώς, 
πολιτικές εκτιμήσεις αποτελούν συχνά τη βάση για οικονομικές 
αποφάσεις. διαίτερα μάλιστα σε περιπτώσεις όπου το κράτος 
και η επιχειρηματική κοινότητα εμπλέκονται σε νέες δραστηριό-
τητες χωρίς προηγούμενη εμπειρία, η έλλειψη επαρκούς πληρο-
φόρησης οδηγεί συχνά στην αποτυχία.

Βεβαίως, η θεωρία του κράτους-εισοδηματία είναι μια συμ-
βολή στην επιστήμη των σπουδών της έσης Ανατολής και 
εστίασε κυρίως στη μελέτη πετρελαιοπαραγωγών κρατών όπως 
το ράν, το ράκ και η Σαουδική Αραβία. Ωστόσο μπορεί να εξη-
γήσει τις επιδόσεις πολλών κρατών της Αφρικής που βασίζουν 
τα έσοδά τους στο πετρέλαιο όπως η ιγηρία, η Αγκόλα, το ον-
γκό- πραζαβίλ (Clark 1997) και το Γκαμπόν (Yates 1996), αλ-
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λά και σε χώρες που εξαρτώνται από εξαγωγές μεταλλευμάτων 
όπως η αϊκή Δημοκρατία του ονγκό και η Ζάμπια. Ίσως η πιο 
χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ιγηρία.

ικονομική παρακμή και διαφθορά στη ιγηρία

Για αρκετά χρόνια επικρατούσε η βεβαιότητα ότι το πετρέ-
λαιο επρόκειτο να εξασφαλίσει την εύκολη και γρήγορη ανά-
πτυξη της ιγηρίας – του πολυπληθέστερου κράτους της Αφρι-
κής. ριν από την ανακάλυψη και εκμετάλλευση μεγάλων 
κοιτασμάτων πετρελαίου στις αρχές της δεκαετίας του ’70, το 
κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας ήταν μόλις 200 δολάρια. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, χάρη στο πετρέλαιο, το ει-
σόδημα ανήλθε στα 800 δολάρια. Ωστόσο στα μέσα της δεκα-
ετίας του ’90, παρά τη μεγάλη αύξηση της παραγωγής, το κατά 
κεφαλήν εισόδημα της χώρας δεν ξεπερνούσε τα 300 δολάρια 
(Economist 1998: 14-5). Το νάιρα, το εθνικό νόμισμα, που κά-
ποτε αντιστοιχούσε σε 2 δολάρια κατέληξε να αξίζει σχεδόν το 
1/100 του δολαρίου, Σε ολόκληρες τις δεκαετίες του ’80 και 
του ’90, η νιγηριανή οικονομία βρισκόταν σε τροχιά ελεύθε-
ρης πτώσης και ουσιαστικά η χώρα επιβίωνε μόνο χάρη στις 
εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όλοι οι δημόσιοι θε-
σμοί βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. ι κοι-
νωνικές υπηρεσίες τελούσαν υπό κατάρρευση. αι η κοινωνία 
είχε «εγκληματοποιηθεί» σε τέτοιο βαθμό που ο χαρακτηρι-
σμός «κλεπτοκρατική» ίσως ήταν πλέον επιεικής. Υπολογίζε-
ται ότι τα 30 πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας η πολιτική ελίτ 
είχε ιδιοποιηθεί περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολά-
ρια δημοσίων εσόδων (Lucas 1999). Στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, στις εκθέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency 
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International), του μη κυβερνητικού οργανισμού που μελετά 
τη διαφθορά, η ιγηρία θεωρούνταν ως το πλέον διεφθαρμέ-
νο κράτος στον κόσμο. Η χώρα είχε επίσης μετατραπεί σ’ ένα 
από τους μεγαλύτερους «εξαγωγείς εγκλήματος» στον κόσμο 
με σημαντικό ρόλο τόσο στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών όσο 
και στο «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος». αρόλο που ήταν με-
γάλος παραγωγός πετρελαίου, δεν ήταν σε θέση να πληρώσει 
τους δημοσίους υπαλλήλους της και αδυνατούσε να εξυπηρε-
τήσει το μεγάλο της χρέος. Αλλεπάλληλες στρατιωτικές κυβερ-
νήσεις είχαν οδηγήσει τη χώρα σε μια φοβερή παρακμή.

Στη δεκαετία του ́ 90, παρά τα τεράστια αποθέματα πετρελαί-
ου και τη λειτουργία τεσσάρων μεγάλων διυλιστηρίων, η ιγη-
ρία αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις καυσίμων! Τα διυλιστήρια 
της χώρας είχαν μια ημερήσια ικανότητα επεξεργασίας 445.000 
βαρελιών αργού πετρελαίου. Η εσωτερική ζήτηση ανερχόταν 
σε περίπου 250.000 βαρέλια την ημέρα. Θεωρητικά η ιγηρία 
θα έπρεπε να εξάγει επεξεργασμένα παράγωγα του πετρελαίου, 
Στην πράξη εισήγαγε βενζίνη ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου 
δολαρίων ετησίως! Αλλά και οι εισαγωγές αυτές δεν επαρκού-
σαν για να καλύψουν την εσωτερική ζήτηση με συνέπεια σοβα-
ρές ελλείψεις καυσίμων. Αυτή η παράδοξη κατάσταση αντανα-
κλούσε την απόφαση του ροέδρου της χώρας Στρατηγού Sani 
Abacha να χορηγήσει άδειες εισαγωγής πετρελαίου σε ανθρώ-
πους του στενού περιβάλλοντός του. ι τελευταίοι, αφού βεβαι-
ώθηκαν ότι τα διυλιστήρια της χώρας δεν συντηρούνταν, προχώ-
ρησαν στην εισαγωγή καυσίμων, ένα μεγάλο μέρος των οποίων 
διοχετεύθηκε στη μαύρη αγορά σε τιμή διπλάσια από την επίση-
μη (Economist 1999: 45).

Ίσως ο πολυεθνικός χαρακτήρας της ιγηρίας και το γεγο-
νός ότι όταν κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1961 ήταν μόνο μια 
«γεωγραφική έκφραση» είχαν ως συνέπεια:

XOYLIARAS.indb   266 1/4/16   9:24 πμ



ΩΤΕΣ Υ ΕΣ, Δ ΕΘ ΗΣ Β ΗΘΕ Α Α  Α Α ΤΥ Η 267

«το κράτος να γίνεται συχνά αντιληπτό ως απόμακρο και ξέ-
νο. ατέληξε να γίνεται κατανοητό ως προμηθευτής υπηρε-
σιών και εργασίας (…) (Forrest 1993: 3)».

Έτσι ξέσπασε ένας πολιτικός αγώνας στον οποίο ο έλεγχος του 
δημόσιου τομέα ήταν κρίσιμης σημασίας τόσο για τον προσωπικό 
πλουτισμό όσο και για τη δημιουργία και διατήρηση πελατειακών 
δικτύων. ι δημόσιες θέσεις κατέληξαν να θεωρούνται ατομική 
ιδιοκτησία και οι πρακτικές απόκτησης και διανομής κρατικών 
πόρων έγιναν απαραίτητες για την οικοδόμηση πολιτικών συμ-
μαχιών. Ασχέτως στρατιωτικών ή δημοκρατικών κυβερνήσεων, η 
πολιτική ζωή μετατράπηκε σ’ έναν αδυσώπητο αγώνα για την κα-
τοχή κυβερνητικών θέσεων με σκοπό την ιδιοποίηση δημόσιων 
εσόδων. Η διαφθορά έπαψε να αποτελεί εξαίρεση. Όπως με πο-
λύ σαφή τρόπο το έθεσε ο δικαστής Akinola Aguda στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70, το σημαντικότερο επίτευγμα κάθε νέας νιγη-
ριανής κυβέρνησης ήταν η δημιουργία περισσότερων εκατομμυ-
ριούχων από τους προκατόχους της (Joseph 1996: 195). Τα λόγια 
αυτά επρόκειτο να επαληθευθούν πολλές φορές.

Στη διαφθορά κρίσιμο ρόλο έπαιξε η υπερεξάρτηση της οικο-
νομίας της χώρας από τις εξαγωγές ενεργειακών πόρων. ι εξα-
γωγές πετρελαίου οδήγησαν σε ανατίμηση του νομίσματος προ-
καλώντας μείωση της ανταγωνιστικότητας άλλων τομέων της 
οικονομίας (Gelb et al 1998). Το υπερτιμημένο νάιρα κατέστρεψε 
τις παραδοσιακές εξαγωγές κακάο, βαμβακιού και φυστικιών. Τα 
εισοδήματα εκατομμυρίων αγροτών μειώθηκαν. αράλληλα, η 
παραγωγή πετρελαίου ευνόησε τη μεγέθυνση του δημόσιου τομέα 
(Ross 1999). ι πολιτικοί της χώρας δημιούργησαν ένα κεντρικό 
μηχανισμό ελέγχου της παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου με 
σκοπό το προσωπικό όφελος, παραμελώντας ταυτόχρονα τη δη-
μιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συλλογής φόρων. Η 
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πολιτική ελίτ συμμάχησε με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις προω-
θώντας πλήθος ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις «πετρελαϊκές ομά-
δες πίεσης» (oil lobbies). Όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 
η διεθνής τιμή του πετρελαίου έπεσε και τα δημόσια έσοδα μει-
ώθηκαν δραστικά, οι νιγηριανές κυβερνήσεις συνέχισαν να δα-
πανούν όπως στο παρελθόν. Η οικονομική κρίση δεν άργησε να 
φανεί, επηρεάζοντας δυσμενώς τις εθνοτικές σχέσεις και επιδει-
νώνοντας το σχίσμα του Χριστιανικού Βορρά με το ουσουλ-
μανικό ότο. υσιαστικά η ιγηρία θα έπρεπε να περιμένει μια 
δεκαετία για να αποκατασταθεί η δημοκρατία το 1999. Ωστόσο η 
διαφθορά συνέχισε να είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα.

Συμπερασματικά λοιπόν, το παράδειγμα της ιγηρίας μας 
δείχνει πώς ένα πλούσιο υπέδαφος μπορεί να εξασθενίσει τους 
θεσμούς ενός κράτους και να το οδηγήσει σε οικονομική πα-
ρακμή. Το κράτος όμως είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις αρνητικές 
επιπτώσεις του πετρελαίου κυρίως όταν είναι αδύναμο. Το πε-
τρέλαιο για τη ιγηρία έγινε αίτιο διαφθοράς και οικονομικής 
παρακμής. Αντίθετα, χώρες με ισχυρούς κρατικούς θεσμούς, 
όπως η ορβηγία, κατάφεραν να εξασφαλίσουν σημαντικά 
οφέλη από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων τους. Όπως 
σημειώνει η Karl (1997), τα κράτη θα πρέπει να αρχίσουν να 
εκμεταλλεύονται το πλούσια υπέδαφός τους μόνον εφόσον οι 
κρατικοί θεσμοί τους έχουν ξεπεράσει το στάδιο της σταθερο-
ποίησης (consolidation).

Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια

Ωστόσο, η «κατάρα των πόρων» δεν αφορά μόνον τους φυ-
σικούς πόρους αλλά και τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια. αμία 
περιοχή του κόσμου δεν ευνοήθηκε τόσο πολύ από τη διεθνή 
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αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια όσο η αύρη Αφρική. 
όνο τη δεκαετία του ’80 τα 47 κράτη της περιοχής έλαβαν βο-

ήθεια 22 δολαρίων κατά κεφαλήν κατ’ έτος σε σχέση με τα 0,5 
δολάρια που έλαβαν όλες οι υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες. 
Ωστόσο σε καμία άλλη περιοχή του κόσμου η διεθνής βοήθεια 
δεν αποδείχθηκε περισσότερο ατελέσφορη όσο στην Αφρική. 
Την προηγούμενη δεκαετία το ΑΕ  των χωρών της περιοχής αυ-
ξανόταν με ρυθμό μόλις 1,8% τον χρόνο σε σχέση με το 3,5% 
για όλες τις χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες. Έτσι, λό-
γω της αύξησης του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν εισόδημα μει-
ωνόταν με ρυθμούς της τάξης του 2% ετησίως. O οικονομολό-
γος William Easterly (2003) έδειξε ότι την περίοδο 1970-2000, η 
αύξηση της βοήθειας προς την Αφρική συνδυάστηκε με μείωση 
των ρυθμών μεγέθυνσης (Βλ. Σχήμα 5.4).

Σχήμα 5.4: Βοήθεια και Ανάπτυξη στην Αφρική

ηγή:https://lh5.googleusercontent.com/qKCx7Hx1Ayu5jwJE0CZL7h
pykzt1j8xjoay5u1SjBp-KQKkbG-BLAwUxN8xLT_dovqz10QblWjnf3 
IATOxhtvN-2wwc-IIoBQaukBzicOvFipls27XU
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Γιατί, με τόσο πολλή βοήθεια, υπήρξε τόσο λίγη ανάπτυξη 
στην Αφρική; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι μεγάλης κλί-
μακας ενισχύσεις της βοήθειας συνέβαλαν στην εμφάνιση φαι-
νομένων κρατών-εισοδηματιών. Η βιβλιογραφία έχει αποδείξει 
ότι η βοήθεια οδήγησε σε αύξηση του μεγέθους του δημόσιου 
τομέα και αποτέλεσε ένα εύχρηστο εργαλείο για τους Αφρικα-
νούς ηγέτες με σύντομο χρονικό ορίζοντα προκειμένου να υιοθε-
τήσουν πολιτικές που μπορεί μεν να απέφεραν γρήγορα αποτελέ-
σματα, αλλά τελικά δεν ήταν προς το συμφέρον της ανάπτυξης. 

ια τέτοια φιλολαϊκή πολιτική ήταν η αύξηση του μεγέθους του 
δημοσίου τομέα προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά ανεργί-
ας και έτσι οι ενισχύσεις κατασπαταλήθηκαν χωρίς κανένα μα-
κροχρόνιο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η βοήθεια ενίσχυσε πελα-
τειακά δίκτυα, στρεβλώνοντας την εγχώρια πολιτική ζωή στις 
χώρες αποδέκτες, οδηγώντας σε πολιτικοποίηση των οικονομι-
κών αποφάσεων και σε αύξηση των μη παραγωγικών κερδοσκο-
πικών δραστηριοτήτων και των ομάδων πίεσης. Η αναπτυξιακή 
βοήθεια κατέληξε στο να ενισχύσει διεφθαρμένες και αυταρχι-
κές ελίτ και να διευρύνει τις ανισότητες. Στο τέλος, τα χρήματα 
της αναπτυξιακής βοήθειας δεν έφθασαν στα φτωχότερα τμήμα-
τα του πληθυσμού των αποδεκτριών χωρών. Αντίθετα, κατέλη-
ξαν στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ και σε όσους είχαν στε-
νούς δεσμούς με όσους βρίσκονταν στην εξουσία.

Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η απόκλιση ανάμεσα αφε-
νός στα κίνητρα και τους στόχους των φορέων που παρέχουν 
βοήθεια, και αφετέρου τους στόχους των δικαιούχων των εν 
λόγω ενισχύσεων. ι διμερείς ή πολυμερείς φορείς ενίσχυσης 
μπορεί να έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, οι οποίες δεν 
συμπίπτουν αναγκαστικά με αυτές των δικαιούχων. Για παρά-
δειγμα, στο βαθμό που το ύψος της βοήθειας που διαχειρίζεται 
και «απορροφά» χρησιμοποιείται ως μέτρο της επιτυχίας ενός 
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δωρητή (κράτος ή διεθνής οργανισμός), ο δωρητής αυτός μπο-
ρεί να επικεντρωθεί στην προσπάθεια διανομής όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερης βοήθειας και όχι στην αποτελεσματικότητά της 
(Easterly 2003).

Βεβαίως οι γεωπολιτικές προτεραιότητες των δωρητών –ιδι-
αίτερα στην περίοδο του Ψυχρού ολέμου– δεν συνέβαλαν στη 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότερη της βοήθειας. ι πόροι των 
Η Α, της Γαλλίας και της Βρετανίας, για παράδειγμα, κατευ-
θύνθηκαν σε χώρες με φιλοδυτικό προσανατολισμό, αδιαφορώ-
ντας για την ποιότητα της διακυβέρνησης, τη θεσμική ικανότητα 
των δημοσίων διοικήσεων και τα επίπεδα διαφθοράς. Ένα μεγά-
λο μέρος της βοήθειας που παρείχαν οι Η Α και η Γαλλία στην 
Αφρική κατασπαταλήθηκε στην υποστήριξη αυταρχικών και δι-
εφθαρμένων καθεστώτων όπως του ομπούτου Σέσε Σέκο στο 
Ζαΐρ, του Σάμουελ τόε στη ιβερία, του Siad Barré στη Σο-
μαλία. ροφανώς ήταν αυτές οι περιπτώσεις που οδήγησαν τον 
πρόεδρο της υγκάντας Γιοβέρι ουσεβένι να χαρακτηρίσει τη 
διεθνή βοήθεια «μηχανισμό διατήρησης στη ζωή κλινικά νεκρών 
καθεστώτων». Η βοήθεια που παρείχε η απωνία αντανακλού-
σε περισσότερο τα εμπορικά της συμφέροντα και τις εξαγωγές 
της παρά τις ανάγκες των αποδεκτών. ι Σουηδοί επηρεάστηκαν 
από τη σοσιαλιστική ρητορική του άουντα και του υερέρε και 
δαπάνησαν τεράστια ποσά χωρίς σημαντικά αποτελέσματα στη 
Ζάμπια και την Τανζανία. Η βοήθεια της ΕΕ επίσης κατασπα-
ταλήθηκε.  πρώην Επίτροπος για την Ανάπτυξη Edgard Pisani 
έφθασε μάλιστα στο σημείο να δηλώσει με μια δόση αυτοσαρ-
κασμού ότι οι Βρυξέλλες «χρηματοδοτούσαν καθεδρικούς ναούς 
στην έρημο».

Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι μεγάλα ποσά κα-
τασπαταλήθηκαν σε «ενδιάμεσους» ή «μεσάζοντες» (επίπεδα δι-
οίκησης, εταιρείες μεταφορών, συμβούλους, τεχνικό προσωπικό 
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κλπ.). Αυτό είναι γνωστό και ως πρόβλημα των «λειτουργικών 
σχέσεων» ή πρόβλημα του «εντολέα/εντολοδόχου» (principal/
agent problem) και προκύπτει όταν τα κίνητρα των ατόμων που 
ενεργούν για λογαριασμό άλλων ατόμων τείνουν να διαφέρουν 
σημαντικά από εκείνα των ατόμων για λογαριασμό των οποίων 
αυτοί ενεργούν. ι λειτουργικές σχέσεις συνήθως διαμορφώνο-
νται από την κατεύθυνση της ροής των πόρων. Συγκεκριμένα, 
προκειμένου να διατηρηθεί κάποιος έλεγχος στην παροχή βοή-
θειας, ο δωρητής συνάπτει συμβάσεις με άλλους φορείς. ι συμ-
βάσεις αυτές περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση της εξουσίας για 
την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων από το δωρητή στον 
αποδέκτη ή στο μεσάζοντα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή 
ο δωρητής δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με το κοινωνικοπολι-
τισμικό πλαίσιο εντός του οποίου παρέχεται η βοήθεια ή επει-
δή δεν έχει όλες τις πληροφορίες που ο αποδέκτης ή ο μεσάζων 
μπορεί να έχουν. Άλλωστε, σε αντίθεση με τα εθνικά προγράμ-
ματα μεταφοράς πόρων, στην περίπτωση της διεθνούς βοήθειας 
δεν υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση πληροφοριών μεταξύ αυ-
τών που πληρώνουν γι’ αυτό (φορολογούμενοι) και εκείνων που 
λαμβάνουν τις παροχές (αποδέκτρια χώρα). Αυτή η έλλειψη άμε-
σης ανατροφοδότησης πληροφοριών κατέστησε τα προγράμμα-
τα διεθνούς βοήθειας ιδιαίτερα ευάλωτα στη χειραγώγηση της 
πληροφορίας. Αυτή η ασυμμετρία πληροφόρησης συχνά άφη-
σε τον αρχικό δωρητή ευάλωτο στην εκμετάλλευση από την κα-
λύτερη πληροφόρηση του μεσάζοντα ή του αποδέκτη, που οδή-
γησε σε ένα κλασικό πρόβλημα «εντολής» (agency problem): ο 
γραφειοκράτης (αποδέκτης ή μεσάζοντας) υποτίθεται ότι ενεργεί 
για λογαριασμό του εντολέα-δωρητή, αλλά στην πραγματικότη-
τα αναπτύσσει τη δική του ατζέντα και ενεργεί ανάλογα.

Σε αυτά τα βασικά προβλήματα, η βιβλιογραφία της οικονο-
μικής ανάπτυξης έχει αναπτύξει μια άλλη, περισσότερο πολιτική 
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παρά οικονομική διάσταση που διευρύνει σημαντικά τα πιθανά 
εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Έχει διατυπω-
θεί η άποψη ότι τα κεφάλαια των ενισχύσεων είναι «ανταλλάξι-
μα» (fungible) και ότι οι δωρητές καταλήγουν να μη χρηματοδο-
τούν τις δραστηριότητες που προορίζονται για χρηματοδότηση. 
Αντίθετα, οι εγχώριοι πόροι που απελευθερώνονται μέσω της 
βοήθειας χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς (για παράδειγ-
μα, έργα βιτρίνας ή στρατιωτικές δαπάνες) από τις κυβερνήσεις 
των δικαιούχων. Αν και αυτή η πρακτική δεν είναι απαραίτητα 
επιβλαβής, ειδικά εάν οι επιπλέον πόροι ανακατανέμονται σε πα-
ραγωγικές χρήσεις μέσα στην οικονομία, η ανταλλαξιμότητα της 
βοήθειας είναι προβληματική στο βαθμό που αυξάνει το εύρος 
και τις ευκαιρίες διαφθοράς και προσοδοθηρίας. Για παράδειγ-
μα, κατέστη ευκολότερο για διεφθαρμένους αξιωματούχους να 
ανακατανείμουν και να «κρύψουν» μερικά από τα «πλεονασμα-
τικά κεφάλαια» προκειμένου να τα προωθήσουν στη χρηματοδό-
τηση «άχρηστων» δαπανών ή προμηθειών που αφήνουν περιθώ-
ρια για ατομικό όφελος καθώς στο τέλος της ημέρας οι αρχικοί 
στόχοι «απορρόφησης» θα έχουν επιτευχθεί.

Τέλος, η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να δημιουργήσει ένα 
πρόβλημα «ηθικού κινδύνου» στην αποδέκτρια χώρα, καλλιερ-
γώντας μια δημοσιονομική χαλαρότητα. Η συνεχής εισροή οι-
κονομικών πόρων από το εξωτερικό δημιουργεί την εντύπωση 
ότι η αποδέκτρια χώρα πάντα θα διασώζεται όταν τα πράγματα 
πηγαίνουν στραβά. Εφόσον οι κυβερνώντες δεν δέχονται καμία 
πίεση από τους φορολογούμενους, και ουσιαστικά λογοδοτούν 
μόνο σ’ ένα σχετικά χαλαρό μηχανισμό ελέγχου που έχουν δη-
μιουργήσει οι δωρητές, δεν έχουν σοβαρό κίνητρο προώθησης 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

υσιαστικά, η ενίσχυση λειτουργεί ως «ασφάλεια» για τους ανί-
κανους ηγέτες από τις επιπτώσεις των ενεργειών τους, αποδυ-
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ναμώνοντας το κίνητρό τους να αναζητήσουν εναλλακτικές πη-
γές εσόδων μέσω ορθολογικών πολιτικών που ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η οικονομική βοήθεια με-
τατρέπεται σε εθισμό, μειώνει τα κίνητρα για μεταρρυθμίσεις, 
καταστρατηγεί το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των δημόσιων 
αρχών και των πολιτών και υπονομεύει τη δημοσιονομική πει-
θαρχία (Knack 2004; Svensson 2000).

Στη βάση των παραπάνω επιχειρημάτων, διάφορες έρευ-
νες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αναπτυξιακή βοή-
θεια δεν θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται και να αξιολογεί-
ται απλώς ως ένας μηχανισμός μεταφοράς πόρων. Αντίθετα, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο το οποίο επηρεάζει έναν 
μεγάλο αριθμό τομέων και έχει ένα δυνητικά μεγάλο αριθμό αρ-
νητικών συνεπειών. Την ίδια στιγμή η αναπτυξιακή βοήθεια έχει 
πολύ σημαντικές θετικές επιδράσεις και μπορεί επίσης να εκλη-
φθεί ως «ιμάντας» μετάδοσης/διάδοσης ιδεών, ως ένας μηχανι-
σμός διαμόρφωσης μελλοντικών ηγετών, ένα εργαλείο για τη 
βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και μια πλατφόρμα για την 
εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών. Εν κατακλείδι, αντί να δε-
χτούμε απλοϊκές τοποθετήσεις –ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι 
καλή ή κακή– υπάρχει συνεχής ανάγκη να εξετάζουμε τα εμπει-
ρικά δεδομένα. Σε αντίθεση με τους αισιόδοξους ή απαισιόδο-
ξους της αναπτυξιακής βοήθειας, οι οποίοι χρησιμοποιούν επι-
λεκτικά στοιχεία είτε για να υποστηρίξουν ή για να απορρίψουν 
τις ενισχύσεις, είναι σαφές ότι οι επιπτώσεις της μεταφοράς πό-
ρων είναι πολύπλοκες και με κανένα τρόπο δεν είναι μετρήσιμες 
μόνο με χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων ή/και με αριθμούς ατό-
μων που εκπαιδεύτηκαν σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης 
ή από το συσχετισμό τους με την οικονομική μεγέθυνση και τα 
επίπεδα της απασχόλησης. Υπάρχει ανάγκη για ποιοτικές μελέ-
τες που να αξιολογούν τη μακροπρόθεσμη επίδραση της ενίσχυ-
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σης στους θεσμούς και στη διακυβέρνηση. Εν τέλει, η αναπτυ-
ξιακή βοήθεια σχετίζεται περισσότερο με έμμεσες παρά άμεσες 
επιπτώσεις (αυτό που έχει ονομαστεί «η κρίσιμη σημασία των 
παράπλευρων επιπτώσεων των παρενεργειών – the centrality of 
side effects»), (Hirschman, 1967/1995).

Αυτή η προσέγγιση σημαίνει έμφαση στην γενική εικόνα και 
όχι μόνο στις λεπτομέρειες, στην ποιοτική και όχι μόνο ποσοτική 
πτυχή, και στις μακροπρόθεσμες και όχι μόνο στις βραχυπρόθε-
σμες επιπτώσεις. Είναι ανάγκη επομένως να προσδιοριστούν οι 
πολιτικές επιπτώσεις, να κατανοηθούν οι «παρενέργειες», να δι-
ερευνηθεί κατά πόσο η οικονομική βοήθεια από μόνη της μπορεί 
να βελτιωθεί και να εξεταστεί η σημασία της σε σχέση με άλλες 
πολιτικές και παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη.

Αυτοί που ασχολούνται με τα οικονομικά της ανάπτυξης 
έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι η διεθνής αναπτυξιακή βοή-
θεια δεν λειτουργεί πάντα, αλλά ούτε και αποτυγχάνει πάντα. Η 
ανάπτυξη δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία και οι σχετικές με-
λέτες αποφεύγουν τις εύκολες γενικεύσεις. Η βιβλιογραφία υπο-
δεικνύει μια θετική συσχέτιση μεταξύ του όγκου της βοήθειας, 
της ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας, αλλά ο βαθμός 
της έντασης αυτής της σχέσης αμφισβητείται. αρ’ όλα αυτά, οι 
περισσότεροι οικονομολόγοι της ανάπτυξης τείνουν να πιστεύ-
ουν ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δυνητικών και των πραγ-
ματικών επιτευγμάτων της διεθνούς βοήθειας, παρόλο που δια-
φωνούν στο πόσο ευρύ είναι το χάσμα αυτό. Ωστόσο, υπάρχει 
συναίνεση σχετικά με τα προβλήματα και τις αδυναμίες που εξη-
γούν αυτό το χάσμα. άντως ιδιαίτερα στην Αφρική όλα αυτά τα 
μειονεκτήματα οδήγησαν σε μια τεράστια κατασπατάληση πό-
ρων της αναπτυξιακής βοήθειας, από μεγάλα έργα που δεν ολο-
κληρώθηκαν ποτέ μέχρι ιδιοποίηση τεράστιων ποσών που κατέ-
ληξαν σε ιδιωτικούς λογαριασμούς σε ελβετικές τράπεζες.
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Τα διαμάντια

άνω από το μισό της παγκόσμιας παραγωγής διαμαντιών 
προέρχεται από την Αφρική.  συνδυασμός της μεγάλης αξίας 
και του μικρού όγκου μετέτρεψαν τα διαμάντια σ’ έναν αποστα-
θεροποιητικό φυσικό πόρο (Cleveland 2014).  όρος «ματωμέ-
να διαμάντια» (blood diamonds) επινοήθηκε για να καταδείξει 
το πώς η παραγωγή και η εξαγωγή διαμαντιών χρηματοδότησε 
αντάρτικα κινήματα και προκάλεσε αιματηρές συγκρούσεις στη 
δυτική (Σιέρα εόνε / ιβερία) και τη νοτιότερη Αφρική (Αγκό-
λα). Mάλιστα υπήρξαν αναλυτές που υποστήριξαν ότι οι βίαιες 
συγκρούσεις δεν συμβαίνουν τόσο λόγω της σπανιότητας πόρων 
(π.χ διαμάχες ανάμεσα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για καλλι-
εργήσιμη γη / βοσκοτόπια) αλλά κυρίως λόγω της αφθονίας των 
φυσικών πόρων η οποία οδηγεί σε ανταγωνισμό για την απόκτη-
σή τους (Collier and Sambanis 2005).  επιστημονικός αυτός δι-
άλογος έγινε γνωστός ως η συζήτηση «greed versus grievance» 
(απληστία κατά γκρίνιας) που αν και δεν περιορίζεται στα διαμά-
ντια, εμπειρικά κυρίως στηρίζεται σ’ αυτά.

Από το 1875, όταν ανακαλύφθηκε το πρώτο διαμάντι στη 
ότια Αφρική, μέχρι σήμερα τα διαμάντια έχουν επηρεάσει ιδι-

αίτερα αρνητικά τις εξελίξεις σε αρκετές χώρες της Αφρικής. 
Εξαίρεση αποτελεί η ποτσουάνα, η μεγαλύτερη παραγωγός δι-
αμαντιών στην ήπειρο, η οποία χρησιμοποίησε τα αδαμαντωρυ-
χεία της για παραγωγικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία 
και τις υποδομές. ώς τα κατάφερε;

Η ποτσουάνα απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Βρε-
τανία. Χωρίς να διαθέτει ούτε καν τις στοιχειώδεις υποδομές, 
η χώρα φαινόταν να έχει ελάχιστες δυνατότητες ανάπτυξης. Το 
1966 –τη χρονιά της ανεξαρτησίας– διέθετε μόλις 12 χιλιόμετρα 
ασφαλτοστρωμένων δρόμων, 22 πτυχιούχους πανεπιστημίου και 
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100 αποφοίτους υκείου (Acemoglu and Robinson 2014: 426). 
ε ένα κατά κεφαλήν εισόδημα μόλις 240 δολαρίων το 1970, η 
ποτσουάνα ήταν το φτωχότερο κράτος της Αφρικής. Η περιο-

ρισμένη παραγωγική δραστηριότητα που βασιζόταν στην κτηνο-
τροφία απειλείτο από τις συχνές περιόδους ξηρασίας που έπλητ-
ταν την, ούτως ή άλλως, ελλειμματική σε υδάτινους πόρους χώρα.

Ωστόσο, στις επόμενες δεκαετίες η ποτσουάνα επέδειξε 
τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης στον κό-
σμο και αποτελεί σήμερα την πλουσιότερη χώρα της Αφρικής με 
κατά κεφαλήν εισόδημα ανάλογο με ορισμένων χωρών της Ανα-
τολικής Ευρώπης όπως η Εσθονία και η υγγαρία. άλιστα, οι 
κοινωνικοί της δείκτες είναι από πολλές πλευρές οι καλύτεροι 
στην Αφρική. Η βασική αιτία των εκπληκτικών οικονομικών επι-
δόσεων της ποτσουάνας ήταν η ανακάλυψη και εκμετάλλευ-
ση τεράστιων αποθεμάτων διαμαντιών. Για δεκαετίες ολόκληρες 
τα διαμάντια αποτελούσαν τουλάχιστον το 80% των εξαγωγών 
της χώρας, κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση των παραγω-
γών διαμαντιών παγκοσμίως. άλιστα, ενώ στην αρχή οι εξαγω-
γές αφορούσαν ακατέργαστα διαμάντια, σταδιακά η κοπή τους 
άρχισε να γίνεται στη χώρα. ε τη βοήθεια της πολυεθνικής De 
Beers, η ποτσουάνα εξασφάλισε τεράστια ποσά που κατευθύν-
θηκαν ωστόσο σε κοινωνικές υπηρεσίες και όχι –όπως συνέβη 
με άλλες αφρικανικές χώρες– στους ιδιωτικούς λογαριασμούς 
ηγετών. Σε αντίθεση με άλλα κράτη της ηπείρου, η ποτσουά-
να απέκτησε μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, χωρίς πο-
λιτικές παρεμβάσεις και με χαμηλά επίπεδα διαφθοράς (Good 
1994). Διάφορες μελέτες επιδίωξαν να εξηγήσουν αυτήν την 
επιτυχία (Hillbom 2012; Beaulier and Subrick 2006; Robinson 
2006). Τρεις παράγοντες φαίνεται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στην επιτυχία της ποτσουάνας. ρώτον, η πολιτική κουλτού-
ρα των Tswana, της κυρίαρχης εθνότητας στη χώρα, με την έμ-
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φαση που δίνει στο σεβασμό των κανόνων. Δεύτερον, η στάση 
των δύο πρώτων προέδρων της χώρας, του Σερέτσε Χάμα (1966-
1980) και ο ετ ασίρε (1980-1998) που κράτησαν τη δημόσια 
διοίκηση μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις και ακολούθησαν 
συνετές μακροοικονομικές πολιτικές (όπως π.χ. οι ισοσκελισμέ-
νοι προϋπολογισμοί και οι χαμηλές αμυντικές δαπάνες). Όπως 
σημειώνουν οι Acemoglu και Robinson (2014: 430):

«Η ποτσουάνα ήταν τυχερή επειδή ο Σερέτσε Χάμα και ο 
ετ ασίρε διέφεραν από τον Σιάκα Στίβενς [της Σιέρα ε-

όνε] και τον Ρόμπερτ ουγκάμπε [της Ζιμπάμπουε]. Χάρη 
στη φιλοπονία και την εντιμότητά τους κατάφεραν να δημι-
ουργήσουν ένα πλαίσιο ανοικτών θεσμών…».

αι τρίτον, η ίδια φύση του πολιτικού συστήματος που, αν 
και δημοκρατικό, κυριαρχούνταν από το Δημοκρατικό όμμα 
της ποτσουάνας το οποίο κυβερνά χωρίς διακοπή από την 
ανεξαρτησία.

ι εθνοτικές εντάσεις που χαρακτήρισαν τα περισσότε-
ρα κράτη της Αφρικής ήταν απούσες στην ποτσουάνα. Αυτό 
οφείλετο σε ένα βαθμό συγκεντρωτισμού που είχαν επιτύχει οι 
Tswana πριν την αποικιοκρατία αλλά επίσης και σ’ ένα βαθμό 
νομιμοποίησης των ελίτ λόγω του πλουραλισμού που ήταν εν-
σωματωμένος στους φυλετικούς τους θεσμούς (όπως οι συνε-
λεύσεις kgotla) (Αcemoglu and Robinson 2014: 426). ρόσθετοι 
θεσμοί δημιουργήθηκαν μετά την ανεξαρτησία για να προωθή-
σουν τη συναίνεση (όπως η «Βουλή των Αρχηγών») και χάρη σ’ 
αυτούς η ποτσουάνα κατάφερε να επιτύχει την ειρηνική επί-
λυση των διαφορών και ποτέ δεν έζησε φυλετικές συγκρούσεις.

Είναι όμως η ποτσουάνα η μοναδική επιτυχημένη περίπτω-
ση; Είναι απαραίτητος ο φυσικός πλούτος σε συνδυασμό με άλ-
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λους παράγοντες για να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη; 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του αυρίκιου, ενός μι-
κρού νησιού στον νδικό Ωκεανό.

Η περίπτωση του αυρίκιου

ριν από 45 περίπου χρόνια, ο μεγάλος οικονομολόγος και 
κάτοχος του Βραβείου όμπελ James Meade επισκέφθηκε το 

αυρίκιο και έκανε μια πεσιμιστική πρόβλεψη για τις περιορι-
σμένες δυνατότητες της μικρής αυτής χώρας να ξεφύγει από τη 
μαλθουσιανή παγίδα της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού και 
της έλλειψης φυσικών πόρων (Βräutigam 1997: 231). ι όμως 
αποδείχθηκε ότι ο Meade έσφαλλε: το κατά κεφαλήν εισόδημα 
του αυρίκιου εξαπλασιάσθηκε από το 1970, το ποσοτό ανερ-
γίας έπεσε θεαματικά και παρέμεινε μέχρι σχετικά πρόσφατα σε 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ενώ, παράλληλα, ένα κράτος-πρόνοι-
ας εξασφάλισε αρμονικές σχέσεις συμβίωσης ανάμεσα στις διά-
φορες εθνότητες της χώρας.

Το 1610 ολλανδοί ναυτικοί εγκατέστησαν ένα σταθμό ανε-
φοδιασμού σ’ ένα ακατοίκητο νησί που βρισκόταν 400 ναυτικά 
μίλια ανατολικά της αδαγασκάρης. ι λλανδοί ονόμασαν το 
νησί « αυρίκιο» προς τιμήν του ρίγκηπα Mauritius της Oράγ-
γης.  αυρίκιος (μαζί με το γειτονικό του νησί Rodriguez) που 
αποτέλεσε αποικία της Γαλλίας και, αργότερα, της Βρετανίας, 
κατοικήθηκε από πληθυσμούς που μετέφεραν οι Ευρωπαίοι για 
να καλλιεργήσουν τις φυτείες ζαχαροκαλάμου. ι περισσότεροι 
από τους κατοίκους του αυρίκιου προέρχονται από την Ασία 
(52% ινδουϊστές, 16% μουσουλμάνοι και 3% ινέζοι), ενώ οι 
αφρικανικής καταγωγης ρεολοί (μεικτής καταγωγής) αποτε-
λούν μια σημαντική μειονότητα (27%). Όμως και παρά το γεγο-
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νός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού κατάγεται από 
την νδία, ο αυρίκιος συνέδεσε το μέλλον του με την Αφρική: 
η χώρα έγινε μέλος του ργανισμού Αφρικανικής Ενότητας κα-
θώς και της Αναπτυξιακής οινότητας της οτιότερης Αφρικής 
(SADC).

Όταν το μικρό νησιωτικό κράτος απέκτησε την ανεξαρτησία 
του το 1968 ήταν απολύτως εξαρτημένο από τις εξαγωγές ζαχα-
ροκάλαμου, ενώ ο εθνοτικά ετερογενής πληθυσμός του υπέφερε 
από την υψηλή ανεργία και το χαμηλό εισόδημα. ι όμως, παρά 
την πρόβλεψη του Meade, σε λίγες δεκαετίες όλα άλλαξαν: η οι-
κονομία διαφοροποιήθηκε, η φτώχεια καταπολεμήθηκε και οι ει-
σοδηματικές ανισότητες μειώθηκαν. Η χώρα χρησιμοποίησε την 
προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά που της προ-
σέφερε το ρωτόκολλο Ζάχαρης της Σύμβασης ομέ (βλ. ε-
φάλαιο 6) για να αναπτύξει τον τουρισμό και τη βιομηχανία της. 
Ακολουθώντας έναν εξαγωγικό προσανατολισμό και εμπνεόμε-
νες από την επιτυχία της Ταϊβάν, οι κυβερνήσεις του αυρίκιου 
δημιούργησαν μια ελεύθερη βιομηχανική ζώνη που προσέλκυσε 
πολλούς ξένους επενδυτές, κυρίως από το Χονγκ ονγκ και άλ-
λες χώρες της Ανατολικής Ασίας. Η τοπική βιομηχανία πλεκτών 
ευνοήθηκε από την ολυϊνική Συμφωνία που εξασφάλιζε προτι-
μησιακή πρόσβαση στις αγορές των Η Α και της Ευρώπης και 
η παραγωγή υφασμάτων ξεπέρασε σύντομα σε αξία την παραγω-
γή ζάχαρης. Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν: για τέσ-
σερις δεκαετίες το ΑΕ  του αυρίκιου αυξανόταν με ετήσιους 
ρυθμούς μεγαλύτερους από 5% και η χώρα κατάφερε να προ-
σφέρει δωρεάν εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη (ACP-
EU Courier 1998). Στη δεκαετία του ’90 ο αυρίκιος χαρακτη-
ρίσθηκε ως «ο μικρός τίγρης της Αφρικής» καθώς οι οικονομικές 
επιδόσεις του ήταν εφάμιλλες των νέων βιομηχανικών κρατών 
της ανατολικής Ασίας.
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ρισμένοι ερευνητές έχουν επισημάνει το ρόλο που έπαιξε η 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση για την οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας (Carroll and Terrance 1997). Σε αντίθεση με πολλές 
άλλες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, το κράτος στο αυρίκιο 
ακολούθησε, όπως η ποτσουάνα, πρακτικές προσλήψεων και 
προαγωγών ανάλογων μ’ εκείνες των αναπτυγμένων κρατών της 
Δύσης. Ακόμη, η χώρα επένδυσε πολλά στη διαρκή εκπαίδευση 
των δημοσίων υπαλλήλων και επέτυχε ένα μεγάλο βαθμό αντι-
προσωπευτικότητας των εθνοτικών ομάδων στη δημόσια διοίκη-
ση, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει το κριτήριο της αξιοκρατίας. 
Τέλος, όπως και στην ποτσουάνα, η δημόσια διοίκηση της χώ-
ρας διατήρησε την αυτονομία της και παρέμεινε σχετικά ανεξάρ-
τητη από πολιτικές επιρροές: τα στελέχη της δεν προέρχονταν 
από τη «λευκή ολιγαρχία της ζάχαρης», αλλά από τις μεσαίες 
τάξεις των νδών και των ρεολών (Meisenhelder 1997: 295).

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του οικονομικού μοντέλου στο 
οποίο βάσισαν την επιτυχία τους οι «τίγρεις» της ανατολικής 
Ασίας είναι η ύπαρξη αυταρχικών καθεστώτων που καθοδή-
γησαν την οικονομική ανάπτυξη προσδιορίζοντας τους τομείς 
προτεραιότητας και επενδύοντας σε συγκεκριμένους κλάδους, 
τουλάχιστον μέχρι την επίτευξη ενός υψηλού βαθμού εκβιομη-
χάνισης. Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει και το οποίο 
έχει απασχολήσει πολλούς αναλυτές είναι κατά πόσον μια ανά-
λογη ανάπτυξη είναι εφικτή χωρίς το δεσποτισμό και την κα-
ταπίεση που χαρακτήρισαν την ανατολική Ασία.  αυρίκιος 
και η ποτσουάνα είναι από τα ελάχιστα εκείνα κράτη του λι-
γότερο αναπτυγμένου κόσμου που πέτυχαν ένα επίπεδο οικονο-
μικής μεγέθυνσης ανάλογο με τις νέες βιομηχανικές χώρες της 
Άπω Ανατολής αλλά, σε αντίθεση με τις τελευταίες, το κατάφε-
ραν με πλουραλιστικούς θεσμούς και δημοκρατικές διαδικασίες 
(Carroll and Terrance 1997).
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Η ποτσουάνα δεν είναι πολυθενική σε αντίθεση με το αυ-
ρίκιο. Όταν ο αυρίκιος απέκτησε την ανεξαρτησία του, αντιμε-
τώπιζε μια στάσιμη οικονομία ενώ ο πληθυσμός τους ήταν διαι-
ρεμένος σε επίπεδο εθνότητας, θρησκείας και κάστας. Όλα αυτά 
τα στοιχεία συνέθεταν ένα θλιβερό σκηνικό και οδηγούσαν στο 
συμπέρασμα ότι κινδύνευε από «κοινωνική και οικονομική κατα-
στροφή» (Kearney 1990: 201). αρ’ όλες όμως τις περί του αντι-
θέτου προβλέψεις, η δημοκρατία επιβίωσε και ενδυναμώθηκε.

Συμπεράσματα

Τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς; Το πρώτο ίσως εί-
ναι ότι οι φυσικοί πόροι δεν αποτελούν ούτε ικανή αλλά και ούτε 
και αναγκαία συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη. Συχνά μά-
λιστα αποτελούν και εμπόδιο. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι 
οι δημοκρατικοί θεσμοί και η οικονομική ανάπτυξη είναι απολύ-
τως συμβατές έννοιες. Το τρίτο συμπέρασμα είναι –όπως δείχνει 
το παράδειγμα του αυρίκιου– ότι η αδασμολόγητη πρόσβαση 
στις αγορές των αναπτυγμένων κρατών είναι εξαιρετικά σημα-
ντική για τις φτωχότερες χώρες. Το γεγονός ότι οι αναπτυγμένες 
χώρες (Η Α, ΕΕ, απωνία) διατηρούν όχι μόνον υψηλά δασμο-
λογικά τείχη για τα αγροτικά προϊόντα τα οποία είναι συχνά οι 
βασικές εξαγωγές των αφρικανικών κρατών, αλλά και επιδοτούν 
τους αγρότες τους (και επομένως τις εξαγωγές τους) με εκατο-
ντάδες δισεκατομμύρια δολάρια είναι σημαντικά εμπόδια για την 
ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας. Το τέταρτο συμπέρασμα εί-
ναι ότι η αποτελεσματική και αποπολιτικοποιημένη δημόσια διοί-
κηση είναι μείζονος σημασίας για την ευημερία. αι το τελευταίο 
και ίσως πιο αμφισβητούμενο συμπέρασμα που προκύπτει από 
την επιτυχία της ποτσουάνας και του αυρίκιου είναι ότι ίσως 
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οι μικρότερες σε πληθυσμό χώρες έχουν κάποια πλεονεκτήματα 
που συνδέονται με την ευελιξία και την ευκολότερη διαχείριση 
– αν και πολλές μικρές σε πληθυσμό χώρες της Αφρικής όπως η 
Γουϊνέα- πισσάου, το εσότο και το Τζιμπουτί δεν μπορούν σε 
καμία περίπτωση να θεωρηθούν «οικονομικά θαύματα».
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Eρωτήσεις κατανόησης εφαλαίου 5

1. Γιατί η Ζιμπάμπουε του όμπερτ ουγκάμπε οδηγήθηκε σε 
οικονομική κρίση;

2. ώς η διαφθορά των πολιτικών ελίτ επηρέασε την οικονομι-
κή ανάπτυξη στην Αφρική;

3. Τι υποστηρίζει η θεωρία του κράτους-εισοδηματία;
4. ου οφείλεται η οικονομική παρακμή της ιγηρίας;
5. ώς η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη-αποδέκτες;
6. ου οφείλεται η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της πο-

τσουάνας;
7. Γιατί ο αυρίκιος διέψευσε τις δυσμενείς προβλέψεις για 

την οικονομική του βιωσιμότητα;
8. ώς τα διαμάντια συνέβαλαν στις ένοπλες συγκρούσεις σε 

ιβερία και Σιέρα εόνε;
9. όσο σημαντικοί είναι οι φυσικοί πόροι για την οικονομική 

ανάπτυξη;
10. όσο σημαντική είναι η δημόσια διοίκηση για την οικονομι-

κή ανάπτυξη;
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ΕΦΑ Α  6

 Α Ω Σ ΕΤΑ Σ:  
 ΣΧΕΣΕ Σ ΤΗΣ ΑΦ ΗΣ  

Ε ΤΗ  ΕΥ Ω ΑΪ Η Ε ΩΣΗ

Σύνοψη

Το κεφάλαιο αναλύει το ειδικό πλαίσιο ανάπτυξης των σχέσε-
ων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Η ΕΕ προσπαθεί 
να εισαγάγει μια «ηπειρωτική» προσέγγιση στις σχέσεις της με την 
Αφρική. Το πλαίσιο των σχέσεων προσδιορίζεται από τη Συμφω-
νία του οτονού (2000) με τις χώρες της Ομάδας Αφρικής- α-
ραϊβικής και Ειρηνικού (Α Ε) και την οινή Στρατηγική ΕΕ-Α-
φρικής (2007). Για την τελευταία, οι τομείς προτεραιότητας είναι 
η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και των επενδύσεων, η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διαχείριση της με-
τανάστευσης. Ευρύτερα, το περιεχόμενο των ευρω-αφρικανικών 
σχέσεων περιλαμβάνει τρεις τομείς: 1) εμπόριο 2) αναπτυξιακή 
συνεργασία και 3) πολιτικές σχέσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
ειρηνευτικών αποστολών). Το κεφάλαιο αναλύει όλες τις πτυχές 
των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής με αναφορές στις διαφορετικές οπτικές 
των κρατών μελών.
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Η θεσμοποιημένη σχέση της ΕΕ με την Αφρική έχει σχε-
δόν τόση ζωή όσο και η ίδια η Ένωση. Η Σύμβαση του Γιαου-
ντέ ήταν η πρώτη συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή ικο-
νομική οινότητα με 18 αφρικανικές πρώην αποικίες (κυρίως 
της Γαλλίας). Η Σύμβαση που υπογράφηκε το 1964 και ανα-
θεωρήθηκε το 1969 ρύθμισε τις διαπεριφερειακές οικονομι-
κές σχέσεις για μια περίπου δεκαετία. Αντικαταστάθηκε από 
τις Συμβάσεις ομέ. Η πρώτη Σύμβαση ομέ υπογράφηκε το 
1975 μεταξύ των τότε εννέα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

οινότητας και 46 αναπτυσσόμενων χωρών που έγιναν γνω-
στές ως η « μάδα Α Ε» (Αφρική, αραϊβική και Ειρηνικός). 
Η μεγάλη αλλαγή ήταν ότι δίπλα στις πρώην αποικίες της Γαλ-
λίας προστέθηκαν οι πρώην αποικίες του Ηνωμένου Βασιλείου 
(που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής οινότητας το 1973). Ανα-
θεωρούμενη κάθε 5 χρόνια (από τη ομέ  έως τη ομέ Vβ), 
η Σύμβαση προέβλεπε αδασμολόγητη πρόσβαση (με αρκετές 
εξαιρέσεις) των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και πρώτων 
υλών των χωρών Α Ε στην ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης η Σύμ-
βαση προέβλεπε ότι η Ε  θα διέθετε σημαντικούς πόρους για 
βοήθεια και επενδύσεις.

Σήμερα, η σχέση ΕΕ-Αφρικής ρυθμίζεται από τη διάδοχο 
των Συμβάσεων ομέ, τη Συμφωνία του οτονού που υπο-
γράφηκε το 2000 (Babarinde and Faber 2005) και καλύπτει 
μια περίοδο 20 ετών (έως το 2023).  όρος «εταιρική σχέση» 
(partnership) εμφανίζεται 52 φορές στο κύριο σώμα της Συμ-
φωνίας και άλλες 9 φορές στα παραρτήματα. Το 2000 πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη Συνάντηση ορυφής ΕΕ-Αφρικής στο 

άιρο με τη συμμετοχή των 53 κρατών της Αφρικής και των 
τότε 15 κρατών-μελών της ΕΕ. Το Δεκέμβριο του 2005, η ΕΕ 
υιοθέτησε μια νέα στρατηγική με τίτλο «Η ΕΕ και η Αφρι-
κή: ρος μια Στρατηγική Εταιρική Σχέση». Το κείμενο έδω-
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σε την εντύπωση ότι η ΕΕ ήθελε να υιοθετήσει μια «υψηλή 
στρατηγική» στη σχέση της με την Αφρική. Ακολούθησαν μια 
σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Η δεύτερη Σύνοδος ορυφής 
ΕΕ-Αφρικής που πραγματοποιήθηκε στη ισαβόνα το Δεκέμ-
βριο του 2007 μετά από μια μακρά περίοδο «επώασης» με 
διαφωνίες σχετικά με τη συμμετοχή της Ζιμπάμπουε, έδωσε 
ένα νέο δυναμισμό στη διαπεριφερειακή συνεργασία. Η Σύ-
νοδος ορυφής υιοθέτησε με « οινή Στρατηγική ΕΕ-Αφρι-
κής» και ένα «Σχέδιο Δράσης». Το Σχέδιο προσδιόρισε συ-
γκεκριμένους στόχους και μέσα και εισήγαγε οκτώ «εταιρικές 
σχέσεις»: ειρήνη και ασφάλεια, δημοκρατική διακυβέρνηση 
και ανθρώπινα δικαιώματα, εμπόριο και περιφερειακή ολο-
κλήρωση, προώθηση των Στόχων της Χιλιετηρίδας, ενέργεια, 
κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, κινητικότητα και εργασία 
και τέλος, επιστήμη, κοινωνία της πληροφορίας και διάστημα. 
Η Συμφωνία του οτονού, οι Σύνοδοι ορυφής, τα κείμενα 
στρατηγικής και τα σχέδια δράσης σηματοδοτούν μια σημα-
ντική διεύρυνση και εμβάθυνση της σχέσης ΕΕ-Αφρικής. α-
τά τη διάρκεια του Ψυχρού ολέμου, το εμπόριο και η ανα-
πτυξιακή βοήθεια αποτελούσαν τις δύο πλευρές της σχέσης 
(Gilli 1994; Lister 1997). Σήμερα, η πολιτική της ΕΕ προς την 
Αφρική αποτελείται από τρείς διαφορετικά θεσμικές διαστά-
σεις με διαφορετικούς κανόνες λήψης αποφάσεων: πρώτον, 
τη βοήθεια, δεύτερον το εμπόριο κα τρίτον την εξωτερική πο-
λιτική − και καλύπτει ένα εκτεταμένο αριθμό από διαφορετι-
κές ατζέντες που ποικίλλουν από την ανάπτυξη έως την κλι-
ματική αλλαγή, από τις επενδύσεις έως τη μετανάστευση και 
από την αλιεία έως τη ειρήνη και την ασφάλεια. Στις επόμενες 
παραγράφους αναλύεται η κάθε μία από τις τρεις αυτές πλευ-
ρές της σχέσης.
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Βοήθεια

Το ποσοστό της ευρωπαϊκής βοήθειας στην Υποσαχάρια 
Αφρική μειώθηκε στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Αυτό απο-
τελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη της μετατόπισης των στρατηγι-
κών προτεραιοτήτων της ΕΕ προς την εντρική και Ανατολι-
κή Ευρώπη και τις χώρες της έσης Ανατολής και της Βόρειας 
Αφρικής. Όπως φαίνεται από τον ίνακα 6.1, το ποσοστό της 
βοήθειας της Ευρωπαϊκής οινότητας (δηλαδή της πολυμε-
ρούς βοήθειας της ΕΕ) προς τη οτίως της Σαχάρας Αφρική 
μειώθηκε από 65,5% του συνόλου το 1984-85 στο 43,4% το 
2004-05. Την περίοδο 1970-74, 13 από τους 15 μεγαλύτερους 
αποδέκτες ευρωπαϊκής βοήθειας ήταν χώρες της Υποσαχάριας 
Αφρικής. Την περίοδο 1996-97 ο αριθμός ήταν μόλις 2 ενώ οι 
υπόλοιπες ήταν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της εσο-
γείου (Smith 2004: 62). Επιπρόσθετα, ευρύτερες αλλαγές στις 
σχέσεις Βορρά- ότου επηρέασαν τη σχέση αναπτυξιακής συ-
νεργασίας ΕΕ-Αφρικής. Η ομέ IV που υπογράφηκε το 1989 
αντανακλά την αυξανόμενη επιρροή των νεοφιλελεύθερων ιδε-
ών. ια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που εισήχθησαν ήταν η 
χρήση της βοήθειας για τη διαρθρωτική προσαρμογή. ια άμε-
ση συνέπεια αυτής της νέας πολιτικής ήταν «η μείωση των πο-
σών που η ΕΕ κατηύθυνε στη μακροχρόνια ανάπτυξη» (Hurt 
2004: 159-160).

ίνακας 6.1: Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ε  προς την Υποσαχάρια 
Αφρική (ποσοστό του συνόλου) 

1984-85 1994-95 2004-05
  65.5%   47.9%   43.4%
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Ωστόσο, οι πολιτικές βοήθειας άρχισαν να αλλάζουν από 
το 2000 και μετά. Η μετατόπιση έγινε πρώτα αισθητή στα δι-
μερή προγράμματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κα-
ταργήσει τη «δεσμευμένη» βοήθεια (tied aid), να ανακατανεί-
μει τις δωρεές σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να (ξανα)
κάνει την Αφρική τη βασική προτεραιότητα της πολιτικής ανα-
πτυξιακής συνεργασίας. Αρκετά κράτη-μέλη ανακοίνωσαν αλ-
λαγές προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτή η εξέλιξη ήταν εν μέ-
ρει το αποτέλεσμα της επανεμφάνισης της συζήτησης για την 
«καταπολέμηση της φτώχειας». Η Σύνοδος ορυφής της Χι-
λιετηρίδας που διοργάνωσε ο ΗΕ το 2000 βοήθησε να φέρει 
τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια στο κέντρο της διεθνούς πο-
λιτικής ατζέντας. Συμμαχίες η υβερνητικών ργανώσεων, 
όπως η καμπάνια «Make Poverty History», με την υποστήριξη 
ροκ σταρ όπως ο πόνο και celebrities του Χόλυγουντ όπως η 
Αντζελίνα Τζολί, πέτυχαν να πείσουν κυβερνήσεις να υποσχε-
θούν πιο πολλά χρήματα σε βοήθεια. Σε πολλές περιπτώσεις, 
η ΕΕ εξέφρασε την πλήρη δέσμευσή της στους Αναπτυξιακούς 
Στόχους της Χιλιετηρίδας. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν 
το 2005 να διαθέτουν σε ετήσια βάση το 0,56% του Ακαθάρι-
στου Εθνικού τους Εισοδήματος (από το 2010 και μετά) σε διε-
θνή βοήθεια και το 0,7% μέχρι το 2015. Ακόμη πιο σημαντικό, 
υποσχέθηκαν να κατανείμουν το 50% της αύξησης στην Υπο-
σαχάρια Αφρική (Carbone 2013).
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Σχήμα 6.2: ι μεγαλύτεροι δωρητές στην Υποσαχαρική Αφρική 2006 
($ δισ.)

ηγή: EC/OECD 2008

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (European Development 
Fund – EDF) είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την 
παροχή βοήθειας στην Αφρική (καθώς και στα κράτη της αραϊ-
βικής και του Ειρηνικού). The EDF δεν αποτελεί μέρος του προ-
ϋπολογισμού της ΕΕ αλλά χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη 
με βάση ένα συγκεκριμένο «κλειδί», υπόκειται στους δικούς του 
κανόνες, ενώ τη διαχείριση έχει μια συγκεκριμένη επιτροπή. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα ζητήσει τη συμπερί-
ληψη του EDF στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από την Συμφω-
νία του οτονού, τα χρηματοδοτικά εργαλεία Stabex και Sysmin 
του EDF, που είχαν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τον αγροτικό 
τομέα και τον μεταλλευτικό κλάδο αντιστοίχως, αντικαταστά-
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θηκαν από το μηχανισμό FLEX, που αποσκοπεί στην απάλυνση 
των δυσμενών συνεπειών της αστάθειας των εσόδων από εξαγω-
γές (για τις φτωχές χώρες). Η Συμφωνία του οτονού επίσης επι-
χείρησε τον εξορθολογισμό του EDF και εισήγαγε την έννοια του 
«κυλιόμενου προγραμματισμού» (rolling programming), προσδί-
δοντας στο όλο σύστημα χρηματοδότησης μεγαλύτερη ευελιξία 
και ενθαρρύνοντας τις χώρες Α Ε να αναλάβουν περισσότερες 
πρωτοβουλίες και μεγαλύτερες ευθύνες. αράλληλα, ο προϋπο-
λογισμός του EDF αυξήθηκε θεαματικά. Tο 9ο EDF (2000-07) 
είχε συνολικούς πόρους περίπου €13,8 δισεκατομμυρίων ενώ το 
10ο EDF (2008-13) είχε στη διάθεσή του €22,68 δισεκατομμύ-
ρια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης συνέβαλε με €2 
δισεκατομμύρια στην ίδια περίοδο. Ακόμη περισσότερο, η βο-
ήθεια συμπληρώθηκε από τα προγράμματα διμερούς βοήθειας 
των κρατών-μελών της ΕΕ. Η ΕΕ (δηλαδή η Ευρωπαϊκή οινό-
τητα συν τα κράτη-μέλη) χορηγεί περίπου το 60% της συνολικής 
βοήθειας που λαμβάνουν τα κράτη της Αφρικής (Tull 2008: 8). 
Από αυτό το ποσό, η Ευρωπαϊκή οινότητα χορηγεί λιγότερο 
από το ένα τέταρτο και τα κράτη-μέλη – μέσω των διμερών προ-
γραμμάτων τους περισσότερο από τα τρία τέταρτα.

ια σημαντική αλλαγή στην πολιτική βοήθειας της ΕΕ προς 
την Αφρική ήταν η εισαγωγή νέων και ενισχυμένων κριτηρίων 
πολιτικής αιρεσιμότητας (conditionality). H Συνθήκη του οτο-
νού εστίασε ιδιαίτερα στον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και τη «χρηστή διακυβέρνηση» (good governance). 

αρόλο που αναφορές σε όλα αυτά τα ζητήματα υπήρχαν και 
σε παλαιότερες συμφωνίες, αυτήν τη φορά εισήχθησαν στη συμ-
φωνία με μεγαλύτερη έμφαση ως «βασικά στοιχεία» (essential 
elements). Σύμφωνα με ένα άρθρο, η παραβίαση αυτών των αρ-
χών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερική ή πλήρη παύση της 
συνεργασίας ή της παροχής βοήθειας. Το Άρθρο 96 της Συμφω-
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νίας αναφέρει ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων εντός 75 ημερών από τις επίσημες διαβου-
λεύσεις, «κατάλληλα μέτρα», συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων 
μπορεί να ληφθούν. Ωστόσο, παρά αυτές τις ρυθμίσεις, οι ρή-
τρες της «χρηστής διακυβέρνησης» εφαρμόστηκαν στην πράξη 
σχετικά επιλεκτικά και ορισμένες φορές σε πλήρη αντίθεση με 
τη ρητορική των δημόσιων δηλώσεων. Από το 2000, το Άρθρο 
96 της Συμφωνίας του οτονού ενεργοποιήθηκε κατά της Ακτής 
του Ελεφαντοστού (2000), της ιβερίας (2001), της Ζιμπάμπουε 
(2002), του Τόγκο (2004), της Γουϊνέας (2004) και της αυρι-
τανίας (2005) (Gegout 2009: 404). Ωστόσο, δίπλα σ’ αυτές τις 
κυρώσεις, η ΕΕ χρηματοδότησε προγράμματα εκδημοκρατισμού 
και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την 
Αφρική και βοήθησε την Αφρικανική Ένωση να αναπτύξει τις 
δικές της ικανότητες στην παρακολούθηση ζητημάτων που συν-
δέονται με τη διακυβέρνηση (Magliveras and Naldi 2009: 136).

ολλοί αφρικανοί ηγέτες θεώρησαν την έμφαση της ΕΕ στη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως «εμμονική», ως ένα 
είδος «νεοαποικιακής αιρεσιμότητας» που αγνοούσε τις τοπικές 
συνθήκες. αρά τις αρχές που ενσωματώθηκαν στα ιδρυτικά κεί-
μενα της Αφρικανικής Ένωσης, πολλοί αφρικανοί ηγέτες συνε-
χίζουν να νοιώθουν άβολα με την επιβολή κυρώσεων σε άλλες 
αφρικανικές χώρες για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ε 
εξαίρεση τις αντισυνταγματικές αλλαγές στην εξουσία, η Αφρικα-
νική Ένωση και οι περιφερειακοί οργανισμοί της Αφρικής συνεχί-
ζουν να αποφεύγουν την επιβολή κυρώσεων στα μέλη τους. Ακό-
μη περισσότερο, πολλοί αφρικανοί αξιωματούχοι παραπονούνται 
για τα «διπλά κριτήρια» (double standards) των Ευρωπαίων, ισχυ-
ριζόμενοι ότι δεν υπάρχει μια ανάλογη συζήτηση στην Ευρώπη, 
ιδιαίτερα για τους αφρικανούς μετανάστες που αντιμετωπίζουν 
συχνά την άμεση επαναπροώθηση (Kotsopoulos and Sidiropoulos 
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2007: 3). Τα παράπονα αυτά έχουν αυξηθεί με το Διεθνές οινικό 
Δικαστήριο, το οποίο μέχρι σήμερα έχει στραφεί σχεδόν αποκλει-
στικά κατά Αφρικανών, συμπεριλαμβανομένου ενός εν ενεργεία 
αρχηγού κράτους, του μάρ πασίρ του Σουδάν.

Η πολιτική ενθάρρυνσης του εκδημοκρατισμού της Αφρι-
κής που έχει υιοθετήσει η ΕΕ είναι περισσότερο παθητική πα-
ρά ενεργητική. Τα ποσά της βοήθειας που κατευθύνονται στην 
ανάπτυξη και την παγίωση της δημοκρατίας και του κράτους δι-
καίου και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών είναι περιορισμένα. ερικοί αναλυτές 
θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια πιο «θετική» στρατη-
γική που, αντί για κυρώσεις, να δώσει έμφαση στην «οικοδόμη-
ση θεσμών», ιδιαίτερα ενισχύοντας τις διεθνικές πρωτοβουλίες. 
Ωστόσο, μια τέτοια στρατηγική για να αποδειχθεί αποτελεσμα-
τική απαιτεί τεράστιους πόρους που είναι σήμερα μη διαθέσιμοι.

Εμπόριο

Για δεκαετίες, οι χώρες της Αφρικής απολάμβαναν μια σειρά 
από πλεονεκτήματα στο εμπόριό τους με την ΕΕ. Ωστόσο, αυτό το 
προνομιακό καθεστώς δεν εμπόδισε τη σχετική παρακμή του ευ-
ρωαφρικανικού εμπορίου: μεταξύ 1985 και 2006, το μερίδιο της 
Υποσαχάριας Αφρικής στο εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ μειώθηκε 
από 3,2% σε 1,4% (Tull 2008: 4). Το εμπόριο της Βρετανίας με 
την περιοχή μειώθηκε από 3,7% το 1985 σε 2,3% το 2006, ενώ το 
ποσοστό της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας στο εξωτερικό εμπόριο 
της Γαλλίας μειώθηκε ακόμη πιο πολύ, από 5,2% το 1985 σε 2% 
το 2006 (Tull 2008: 4). αρόλο που αυτή η μείωση ήταν εν μέ-
ρει το αποτέλεσμα των φτωχών οικονομικών επιδόσεων της Αφρι-
κής, ήταν επίσης μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι εμπορικές προτιμή-
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σεις δεν είχαν μπορέσει να βελτιώσουν τις εξαγωγικές επιδόσεις 
της ηπείρου. ολλοί επιστήμονες και διαμορφωτές πολιτικής ζή-
τησαν μια επανεξέταση της εμπορικής σχέσης Ευρώπης-Αφρικής. 
Επιπλέον διαμορφώθηκε μια αντίληψη τόσο στην Επιτροπή όσο 
και σε αρκετές αφρικανικές πρωτεύουσες ότι η Σύμβαση ομέ 
«είχε γίνει υπερβολικά πολύπλοκη κι ότι αυτό υπέσκαπτε την απο-
τελεσματικότητά της» (Hurt 2004: 163). Η εμφάνιση και εξέλιξη 
της «Συναίνεσης της υάσιγκτον» (Washington Consensus) και οι 
νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που προώθησαν το Διεθνές ο-
μισματικό Ταμείο και η αγκόσμια Τράπεζα επηρέασαν περαιτέ-
ρω την εμπορική σχέση ΕΕ-Αφρικής. Ακόμη περισσότερο, οι νέες 
συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ με χώρες της ατινικής Αμερικής 
και της Ασίας σήμαιναν ότι οι ρυθμίσεις για το εμπόριο με την 

μάδα Α Ε δεν ήταν πλέον «ιδιαίτερες» ή «ξεχωριστές» (Smith 
2004: 62). Τέλος, και πιο σημαντικό, έγινε σαφές ότι οι εμπορικές 
συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Αφρικής αντίκεινταν στους νέους κανό-
νες του αγκόσμιου ργανισμού Εμπορίου ( Ε).

 Ε επιτρέπει τις εμπορικές προτιμήσεις μόνον όταν είναι 
αμοιβαίες (όπως στο εσωτερικό της ΕΕ) ή όταν παραχωρούνται 
στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς διακρίσεις (όπως με το απο-
καλούμενο Γενικευμένο Σύστημα ροτιμήσεων [Generalised 
System of Preferences]). Ωστόσο, οι Συμβάσεις ομέ με την 

μάδα Α Ε βασίζονταν στην αρχή της μη-αμοιβαιότητας και 
παραβίαζαν τους κανόνες του Ε. Το 1994 μια ομάδα εργασί-
ας του προκατόχου του Ε, της Γενικής Συμφωνίας Δασμών 
και Εμπορίου (GATT), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθε-
στώς ομέ, με την απουσία αμοιβαιότητας και τη φύση των δια-
κρίσεων υπέρ των χωρών Α Ε, ήταν ασύμβατη με ένα πολυμε-
ρές εμπορικό σύστημα (Flint 2009: 83) και απαιτούνταν έγκριση 
εξαίρεσης (waiver).  διάδοχος της GATT, Ε, επέτρεψε αυ-
τήν την εξαίρεση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.
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Η προθεσμία αυτή δεν αφορούσε τις Ελάχιστα Αναπτυγμένες 
Χώρες (Least Less Developed Countries – LLDCs) – 33 χώρες 
στην Αφρική με μέσο όρο (για τρία χρόνια) ετήσιου κατά κε-
φαλήν εισοδήματος μικρότερο από 750 δολάρια. Σύμφωνα με 
τον Ε, οι LLDCs δικαιούνταν τη συνέχιση της ανεμπόδιστης 
πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ – χωρίς να είναι υποχρεωμένες 
να «ανοίξουν» τις δικές τους αγορές (αρχή της αμοβαιότητας). 
Έτσι η ΕΕ αποφάσισε να διαφοροποιήσει την πολιτική της για 
τις Ελάχιστα Αναπτυγμένες Χώρες. Oι LLDCs έγιναν μέρος της 
πρωτοβουλίας «Τα άντα Εκτός από τα Όπλα» (‘Everything But 
Arms’) που επέτρεψε αδασμολόγητη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές 
αγορές για σχεδόν όλα τα προϊόντα τους. Στα τέλη του 2009, η 
ΕΕ ήρε γι’ αυτήν την κατηγορία χωρών 919 επιπλέον δασμούς 
(Flint 2009: 87).

Ως απάντηση στις διεθνείς εξελίξεις και τους κανόνες του 
Ε, το 1998 τα κράτη-μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν μια πρόταση 

για την αντικατάσταση των μονομερών εμπορικών προτιμήσεων 
με μια σειρά από περιφερειακές ικονομικές Εταιρικές Συμφω-
νίες και έδωσαν στην Επιτροπή την εντολή να διαπραγματευθεί. 
Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εν-
δυναμώσουν το εμπόριο (Gibb 2006: 472) και θα μειώσουν τη 
φτώχεια. Διάφοροι αναλυτές αμφισβήτησαν αυτόν τον ισχυρι-
σμό και υποστήριξαν ότι η ΕΕ απλά προσπαθεί να προωθήσει τις 
εξαγωγές της στην Αφρική εις βάρος άλλων αναπτυγμένων κρα-
τών (Raffer 2001). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι το κί-
νητρο δεν ήταν τα εμπορικά συμφέροντα αφού η ΕΕ «εξάγει πο-
λύ λίγο στις χώρες Α Ε και οι Ευρωπαίοι επενδυτές έχουν δείξει 
πολύ μικρό ενδιαφέρον για να δημιουργήσουν εταιρείες σ’ αυτές 
τις αγορές» (European Commission 2008).

εγάλη έμφαση δόθηκε στην περιφερειακή οικονομική ολο-
κλήρωση ανάμεσα στις αφρικανικές χώρες (Farrell 2005: 266). 
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Βεβαίως, αυτή η έμφαση στην περιφερικότητα (regionalism) βα-
σιζόταν στους κανόνες του Ε που, παρόλο που απαγορεύουν 
τη μη-αμοιβαιότητα, επιτρέπουν συμφωνίες ανάμεσα σε οικονο-
μικά μπλόκ (Flint 2009: 85). Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διαπραγ-
ματευθεί με συγκεκριμένες ομάδες των Χωρών Α Ε: πέντε στην 
Υποσαχάρια Αφρική και μια στην αραϊβική (βλ. Χάρτη 1). ι 
διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2002 με προθεσμία ολοκλήρω-
σης το 2007 – όταν η ρήτρα εξαίρεσης του Ε έληγε.

Από την αρχή υπήρχαν πολλοί επικριτές της νέας πολιτικής 
της ΕΕ και οι αντιδράσεις έγιναν σταδιακά εντονότερες. ολ-
λοί επιστήμονες και μεγάλος αριθμός αναπτυξιακών η υβερ-
νητικών ργανώσεων υποστήριξαν ότι οι ικονομικές Εταιρι-
κές Συμφωνίες (Economic Partnereship Agreements – EPAs) θα 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις αφρικανικές οικονομίες σε πολ-
λά επίπεδα. ρώτον, ισχυρίστηκαν ότι τα κράτη της Αφρικής 
θα χάσουν σημαντικούς πόρους από τους δασμούς στις εισαγω-
γές. ερικοί αναλυτές πρόβλεψαν μια μείωση στα κρατικά έσο-
δα ύψους 10-30% (McQueen 1999: 228). Άλλοι υποστήριξαν ότι 
αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα μάλλον υποτιμώνται – 
ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα από την εκτροπή 
του εμπορίου (Goodison 2007: 149). Δεύτερον, και πιο σημαντι-
κό, πολλοί παρατηρητές ισχυρίστηκαν ότι οι αφρικανοί παρα-
γωγοί δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγο-
ρές. ερικοί μελετητές τόνισαν ότι η αποβιομηχάνιση που θα 
προκαλέσουν οι EPAs θα είναι εντονότερη στη Δυτική Αφρική 
(Goodison 2007: 149). Η απαίτηση για άμεση φιλελευθεροποί-
ηση, συμπέρανε ένας απαισιόδοξος αναλυτής, θα εμπόδιζε τις 
αφρικανικές χώρες «από το να επεκτείνουν την προστασία σε 
εσωτερικές εμβρυακές βιομηχανίες από τον εξωτερικό ανταγωνι-
σμό, θα έκανε πιο δύσκολο να διατηρήσουν δημόσιες υπηρεσίες 
υπό εθνική ιδιοκτησία και θα μείωνε τις δυνατότητες της βιομη-
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χανικής διαφοροποίησης ως μέρος ενός συνολικού προγράμμα-
τος για οικονομική ανάπτυξη» (Farrell 2005: 279). Τρίτον, μερι-
κοί επικριτές των EPAs τόνισαν ότι η νέα περιφερειοποίηση θα 
ακύρωνε προσπάθειες δεκαετιών για περιφερειακή ολοκλήρω-
ση στην Αφρική (βλ. Χάρτη 1). αρόλο που αυτοί οι επικριτές 
αναγνώριζαν ότι οι υπάρχοντες περιφερειακοί οργανισμοί στην 
ήπειρο είχαν αλληλεπικαλυπτόμενους καταλόγους μελών και πε-
ριορισμένη συμπληρωματικότητα, «η προσέγγιση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για τις EPA είναι πιθανό 
να επιδεινώσει μια κατάσταση που είναι ήδη ατελής και κατα-
κερματισμένη» (Farrell 2005: 269). αθώς η κάθε περιφέρεια 
περιλαμβάνει ένα μείγμα Ελάχιστα Αναπτυγμένων και η Ελά-
χιστα Αναπτυγμένων Χωρών, η εφαρμογή των EPA θα απαιτήσει 
την επιβολή αυστηρών ελέγχων στο διαπεριφερειακό εμπόριο οι 
οποίοι μπορεί να είναι δύσκολα εφαρμόσιμοι (Hurt 2004: 166). 

ερικοί έχουν κατηγορήσει την ΕΕ ότι χρησιμοποιεί τακτικές 
«διαίρει και βασίλευε», επαναχαράσσοντας το χάρτη περιφερει-
ακής ολοκλήρωσης στην Αφρική. Ένας αναλυτής συμπέρανε ότι 
οι EPA ήταν «φτωχά σχεδιασμένες» (poorly-thought) και «ασα-
φώς προσδιορισμένες» (ill-defined) (Watts 1998: 52-53). Άλλοι 
ισχυρίστηκαν ότι οι συμφωνίες ήταν ακόμη ένα παράδειγμα της 
ασύμμετρης φύσης των ευρωαφρικανικών σχέσεων, δύο ομάδων 
χωρών με «πολύ άνιση πολιτική και οικονομική ισχύ» (Farrell 
2005: 280). Το νέο πλαίσιο των EPA, σημείωσαν οι επικριτές, 
ήταν περισσότερο μια «διαταγή» (diktat) παρά μια αληθινή εται-
ρική σχέση (Flint 2009: 79). Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι πρώ-
ιμο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τις οικονομικές επι-
πτώσεις των EPA. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να ισχυριστούμε ότι 
η νέα εμπορική πολιτική της ΕΕ προς την Αφρική, υποσκάπτει 
τους διακηρυγμένους στόχους της αναπτυξιακής της πολιτικής 
(την καταπολέμηση της φτώχειας) όπως ισχυρίστηκαν μερικοί 
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αναλυτές (Olsen 2008). ολλά θα εξαρτηθούν όχι μόνο από τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αλλά και από τη μελλο-
ντική εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας (Meyn 2008).

Χάρτης 6.1: ι Ζώνες των ικονομικών Εταιρικών Συμφωνιών στην 
Αφρική

ηγή: Actionaid 2004.
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Φαίνεται ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητι-
κά τις διαπραγματεύσεις. Η ότια Αφρική, η ισχυρότερη οικονο-
μία της Αφρικής, που αντιμετωπίζει μια σοβαρή ύφεση με αρνη-
τικές συνέπειες για τη βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές, 
είναι ιδιαίτερα επικριτική στην όλη διαδικασία. Τον κτώβριο 
του 2008, ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Rob Davies 
κατηγόρησε την ΕΕ ότι είναι «πολύ προσανατολισμένη σε εμπο-
ρικά συμφέροντα […] ιδιαίτερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό με 
την ίνα και την νδία» (Roelf 2009).  Davies άσκησε κριτική 
στην Ένωση ότι «υποσκάπτει τις προσπάθειες για μια πιο δίκαιη 
συμφωνία με τη ότια Αφρική» (Roelf 2009). Η ότια Αφρική, 
όπως η Αγκόλα και η αμίμπια, θεωρεί ότι οι EPA θα επηρεά-
σουν αρνητικά την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.

Από την μάδα Α Ε, μόνον η εριφέρεια της αραϊβικής κα-
τάφερε να υπογράψει μια πλήρη EPA με την ΕΕ πριν την προθεσμία 
της 31ης Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή προσπάθησε να επιταχύνει 
τις διαπραγματεύσεις, ξεκινώντας διμερείς συνομιλίες με μερικές 
αφρικανικές χώρες, απομακρυνόμενη έτσι εν μέρει από την αρχική 
περιφερειακή προσέγγιση. Συνολικά, 20 χώρες Α Ε συμφώνησαν 
να υπογράψουν ενδιάμεσες συμφωνίες που τηρούσαν του κανόνες 
του Ε, ενώ 43 χώρες αποφάσισαν, για διαφορετικούς λόγους, να 
μην υπογράψουν καθόλου συμφωνίες (Flint 2009: 89). Βεβαίως, οι 
περισσότερες από αυτές είναι Ελάχιστα Αναπτυγμένες Χώρες που 
δεν κινδυνεύουν από κυρώσεις καθώς η πρόσβασή τους στην αγορά 
της ΕΕ είναι ήδη εγγυημένη μέσω της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός 
από Όπλα» (Everything But Arms). Η ιγηρία, το Γκαμπόν και η 
Δημοκρατία του ονγκό έχουν εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις 
και η ότια Αφρική αποφάσισε να μην υπογράψει μια ενδιάμεση 
συμφωνία (Flint 2009, 90). Σήμερα, οι μη-Ελάχιστα Αναπτυγμένες 
Χώρες υπόκεινται στο καθεστώς του Συστήματος Γενικευμένων 

ροτιμήσεων που εφαρμόζεται σε όλες τις τρίτες χώρες.
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Έτσι, η συνολική διαδικασία έχει προκαλέσει μεγάλες εντά-
σεις. ια διακήρυξη του Συμβουλίου Υπουργών της μάδας 
Α Ε κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «τεράστια πίεση» 
(enormous pressure) «που έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της 
εταιρικής σχέσης Χωρών Α Ε-ΕΕ» (Flint 2009: 90). Υπάρχει αρ-
κετή αλήθεια σ’ αυτόν τον ισχυρισμό. Τα Άρθρα 37.5 και 37.6 της 
Συμφωνίας του οτονού αναφέρουν ρητά ότι οι EPA θα αποτελέ-
σουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο με χώρες που «θεωρούν 
τους εαυτούς τους στην κατάσταση να διαπραγματευθούν» και ότι 
η ΕΕ θα εξετάσει «όλες τις εναλλακτικές λύσεις» (Flint 2009: 89). 
Ωστόσο, τόσο οι αρνητικές αντιδράσεις πολλών αφρικανικών κυ-
βερνήσεων όσο και η υπογραφή ενδιάμεσων συμφωνιών έδρασαν 
ως κίνητρα για την επανεξέταση της διαδικασίας. ερικοί παρα-
τηρητές ισχυρίστηκαν ότι η Αφρική δεν πρέπει να εξαναγκαστεί 
να φιλελευθεροποιήσει το εξωτερικό της εμπόριο απότομα. Αντί-
θετα, θα πρέπει να της προσφερθεί η δυνατότητα μιας βαθμιαίας 
μετάβασης «ίσως διάρκειας δύο δεκαετιών κατά την οποία οι εται-
ρείες μπορούν να προσαρμόσουν την παραγωγή αλλά και οι κυ-
βερνήσεις μπορούν να προσαρμόσουν τα έσοδα» (Nicolaïdis and 
Collier 2008). Αυτό πάντως ήδη συμβαίνει. ε τους όρους των 
ενδιάμεσων συμφωνιών, οι αφρικανικές χώρες έχουν αποκλείσει 
πολλά προϊόντα από την απελευθέρωση και θα μειώσουν τους δα-
σμούς τους σε μια περίοδο 10-15 ετών (European Commission 
2008: 1). Για παράδειγμα, η ΕΕ και η Γκάνα συμφώνησαν να απο-
κλείσουν όλα τα προϊόντα που συνδέονται με την πτηνοτροφία 
από την απελευθέρωση έτσι ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές στη 
δασμολογική προστασία που προσέφερε η Γκάνα στην πτηνοτρο-
φία της (European Commission 2008: 1). Αρκετές άλλες χώρες 
της Αφρικής έχουν υπογράψει ενδιάμεσες συμφωνίες στις οποίες 
αποκλείστηκε ένα μεγάλο εύρος ευαίσθητων προϊόντων και τομέ-
ων της οικονομίας από οποιαδήποτε μορφή φιλελευθεροποίησης.
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Αυτή η βαθμιαία μετάβαση θα βοηθήσει στη μείωση του ετή-
σιου βάρους του κόστους της διαρθρωτικής προσαρμογής που 
συνδέεται με τις EPA. Αυτά τα κόστη προσαρμογής περιλαμβά-
νουν, ανάμεσα σε άλλα, την απώλεια εσόδων από δασμούς, την 
αναδιάρθρωση τομέων της οικονομίας, την εναρμόνιση πολιτι-
κών με τους γείτονες κ.ο.κ. Η Γραμματεία της οινοπολιτείας 
υπολόγισε τα κόστη διαρθρωτικής προσαρμογή σε 11,7 δισε-
κατομμύρια δολάρια για όλες τις χώρες Α Ε (Bilal and Rampa 
2006). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που ισχυρίζεται ότι εί-
ναι «έτοιμη να βοηθήσει με δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και 
προσαρμογές για να μειωθεί το κόστος των καθαρών απωλειών 
σε έσοδα» (European Commission 2008), έχει αρνηθεί να προ-
σφέρει ένα ταμείο διαρθρωτικής προσαρμογής και έχει υποστη-
ρίξει ότι τα κόστη θα αναληφθούν από το 10ο EDF. Ωστόσο, κα-
θώς δεν υπάρχουν πολλά νέα χρήματα στον προϋπολογισμό του 
EDF, αρκετοί αναλυτές φοβούνται ότι τα κόστη της προσαρμο-
γής θα πρέπει να αναληφθούν εις βάρος προγραμμάτων για την 
παιδεία και την υγεία (Flint 2009: 86).

Βεβαίως, το βασικό ζήτημα είναι η πρόσβαση των προϊόντων 
των χωρών της Αφρικής στην αγορά της ΕΕ. Αυτή η πρόσβα-
ση δεν εξασφαλίζεται με το τρέχον πλαίσιο, δηλαδή την πρωτο-
βουλία «Όλα εκτός από Όπλα» (Εverything Βut Αrms – EBA). 
Η EBA περιλαμβάνει μόνον τις Ελάχιστα Αναπτυγμένες Χώρες 
ενώ οι πιο δυναμικές οικονομίες της Αφρικής –όπως η Γκάνα και 
η ένυα– δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Ακόμη περισσότε-
ρο, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι επιπτώσεις της EBA στην 
ανάπτυξη ήταν πολύ μέτριες (Faber and Orbie 2007). ερικοί 
παρατηρητές έφτασαν μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξουν ότι 
η EBΑ είναι μια «προβληματική διευθέτηση» που απέτυχε να 
εκπληρώσει τους διακηρυγμένους στόχους της: οι ανόνες ρο-
έλευσης (Rules of Origin) που εισήχθησαν για να εμποδίσουν 
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την επανεξαγωγή προϊόντων από μη αφρικανικές χώρες «είναι 
πολύ πολύπλοκοι και περιοριστικοί για να έχουν ένα απτό αποτέ-
λεσμα στην ανάπτυξη της Αφρικής» (Kohnert 2008: 10).

Από μια άλλη οπτική, η δέσμευση της ΕΕ στο ελεύθερο εμπό-
ριο με την Αφρική είναι στην καλύτερη περίπτωση μερική. Εστι-
άζοντας στους δασμούς, η ΕΕ αρνείται να αναγνωρίσει ότι οι 
αγροτικές επιδοτήσεις της οινής Αγροτικής ολιτικής εκτρέ-
πουν το εμπόριο ΕΕ-Αφρικής. Υπολογίζεται για παράδειγμα, ότι 
με την κατάργηση των επιδοτήσεων στα σιτηρά, οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι γεωργοί θα μείωναν την καλλιεργήσιμη γη τους κα-
τά 50% (Goodison 2007: 143). Σύμφωνα με μερικούς υπολογι-
σμούς, οι επιδοτήσεις της ΕΕ στο βαμβάκι, μειώνουν ετησίως κα-
τά 38% το εισόδημα των παραγωγών βαμβακιού στη Δυτική και 

εντρική Αφρική (Gillson et al 2004). ρόσφατα, ο βρετανός οι-
κονομολόγος Nicholas Stern, σημείωσε ότι ενώ η μέση ευρωπα-
ϊκή αγελάδα επιδοτείται με 2,50 δολάρια την ημέρα, το 75% του 
πληθυσμού της Υποσαχάριας Αφρικής ζει με λιγότερα από 2 δο-
λάρια την ημέρα.

Συμπερασματικά, όλες οι εξελίξεις που αναλύθηκαν παραπά-
νω δείχνουν ότι η «ειδική μεταχείριση» στις εμπορικές συναλ-
λαγές που χαρακτήριζε την σχέση ΕΕ-Αφρικής για περισσότερες 
από τρεις δεκαετίες έχει τελειώσει. Για την ΕΕ, η Αφρική δεν εί-
ναι πλέον ξεχωριστή αλλά μια μόνο από πολλές περιφέρειες με 
τις οποίες συναλλάσσεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Εξωτερική πολιτική

έχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι προσπάθειες για 
μια κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ ήταν αδύναμες και ασυ-
ντόνιστες. Η Συνθήκη του άαστριχτ εισήγαγε ένα νέο στοιχείο 
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στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική: τις «κοινές δράσεις» (joint 
actions). Η πρώτη κοινή δράση έλαβε χώρα στην Αφρική, με την 
αποστολή εκλογικών παρατηρητών στη ότια Αφρική (1994). 

ι πρώτες δημοκρατικές εκλογές στην ιστορία της ότιας Αφρι-
κή ήταν μια ευκαιρία προκειμένου «η νέα Ένωση να εκφράσει 
τον παγκόσμιο ρόλο της» (Holland 1997: 174). Ωστόσο, μερικές 
μέρες αργότερα, η απάντηση της ΕΕ στη γενοκτονία της ουά-
ντας ήταν ρητορική και αδύναμη (Hurt 2004: 168-169). όνο το 
1996, η ΕΕ έστειλε τον πρώτο της ειδικό απεσταλμένο, τον ταλό 
Aldo Ajello, στην περιοχή των εγάλων ιμνών της Αφρικής.

αρόλο που η Γαλλία επενέβη στρατιωτικά περισσότερες 
από 30 φορές στην μετααποικιακή Αφρική, η ΕΕ μέχρι πολύ 
πρόσφατα ήταν απρόθυμη να εμπλακεί σε ένοπλες συγκρούσεις 
στην Αφρική. Εντούτοις, πολιτικά αδιέξοδα και ιδιαίτερα αιμα-
τηρές συγκρούσεις στη ουάντα (1994) και το Ζαΐρ (1997) βαθ-
μιαία υποχρέωσαν τα κράτη-μέλη να επανεκτιμήσουν τις προη-
γούμενες θέσεις τους σε σχέση με τις στρατιωτικές επεμβάσεις. 
Η υιοθέτηση της οινής Εξωτερικής ολιτικής και ολιτικής 
Ασφάλειας (CFSP) και της Ευρωπαϊκής ολιτικής Ασφάλειας 
και Άμυνας (ESDP) έδωσαν μια νέα ώθηση σε μια ποικιλία από 
κοινές δράσεις.

Τον ούνιο του 2003, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ απο-
φάσισε να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ στη αϊκή 
Δημοκρατία του ονγκό (DRC) (Faria 2004: 20-30; Olsen 2004; 
Olsen 2008: 163). Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ΕΕ έστελνε 
δυνάμεις εκτός Ευρώπης. Η αποστολή προωθήθηκε από τη Γαλ-
λία, που ανυπομονούσε να δείξει η «Ευρώπη την ισχύ και την 
ενότητά της στον απόηχο των αντιθέσεων σχετικά με τον πόλεμο 
στο ράκ» (Chivvis 2007: 28). Η Επιχείρηση Άρτεμις, όπως απο-
κλήθηκε, είχε ως κύριο στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστα-
σης ασφαλείας στην επαρχία Ituri και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα 
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Bunia. Η δύναμη της ΕΕ αποτελούνταν από 1.850 στρατιώτες που 
αναπτύχθηκαν ταχύτατα χωρίς τη βοήθεια του ΑΤ . Η Γαλλία 
έδρασε ως το «βασικό κράτος» (framework nation) για την επι-
χείρηση, προμηθεύοντας τις περισσότερες δυνάμεις αλλά και τον 
διοικητή της αποστολής. Η Επιχείρηση Άρτεμις θεωρήθηκε σχε-
τικά επιτυχής, βελτιώνοντας τις συνθήκες ασφαλείας και επιτρέ-
ποντας την επιστροφή των προσφύγων. Στη συνέχεια έδωσε τη 
θέση της στις δυνάμεις του ΗΕ σύμφωνα με τον αρχικό σχεδια-
σμό. (Olsen 2004: 432). αρόλο που η Bunia δεν έγινε μια «πόλη 
χωρίς όπλα» όπως ήταν το αρχικό σχέδιο, τα όπλα έγιναν σχεδόν 
«αόρατα» (invisible) (Chivvis 2007: 28). Επίσης αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η ευρωπαϊκή επιτυχία στην ειρήνευση της Bunia δεν ήταν 
μόνον το αποτέλεσμα της στρατιωτικής ανωτερότητας των Ευρω-
παίων αλλά και της ευρωπαϊκής πίεσης σε τοπικούς πολέμαρχους 
να διαπραγματευθούν τις διαφορές τους (Chivvis 2007:28).

ίγους μήνες μετά, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, με-
τά από αίτημα της Αφρικανικής Ένωσης, δημιούργησε το Αφρι-
κανικό Ταμείο Ειρήνης (Peace Facility for Africa [APF]) μ’ ένα 
προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων ευρώ (Faria 2004: 36; Olsen 
2008: 163). Tο APF θα χρηματοδοτούνταν από πόρους του ΕDF 
και θα αποσκοπούσε στην κάλυψη μέρους των δαπανών για 
αφρικανικές ειρηνευτικές δυνάμεις όπως το κόστος μεταφοράς 
δυνάμεων, τα έξοδα διαβίωσης των στρατιωτών και την ανάπτυ-
ξη περαιτέρω ικανοτήτων. Ωστόσο, αυτά τα χρήματα δεν μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν άμεσες στρατιω-
τικές και εξοπλιστικές δαπάνες. Τον κτώβριο του 2006, το APF 
υποστήριξε την ειρηνευτική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης 
στο ταρφούρ του Σουδάν (AMIS) με υλικά και προμήθειες, βο-
ηθώντας στο σχεδιασμό και παρέχοντας τεχνική βοήθεια, στρα-
τιωτικούς παρατηρητές, εκπαίδευση για τις αφρικανικές δυνά-
μεις, στρατηγική μεταφορά και αστυνομικούς.
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Το Δεκέμβριο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσι-
σε να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αστυνομική δύναμη στη αϊκή 
Δημοκρατία του ονγκό. Αυτή ήταν η πρώτη «μη στρατιωτι-
κή» (civilian) αποστολή διαχείρισης κρίσης στην Αφρική. Δύο 
χρόνια μετά, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και 
με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΗΕ, η ΕΕ ανέπτυ-
ξε 1.100 στρατιώτες στην ινσάσα. Αυτήν τη φορά τη διοίκηση 
ανέλαβε Γερμανός και το Βερολίνο προμήθευσε περίπου το ένα 
τρίτο της δύναμης (Chivvis 2007: 33). Το άλλο ένα τρίτο αποτε-
λούνταν από Γάλλους ενώ 18 άλλα κράτη-μέλη συν την Τουρκία 
έστειλαν στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό (Chivvis 2007: 
33). ια μεγαλύτερη δύναμη-υποστήριξης παρέμεινε «πίσω από 
τον ορίζοντα» στο γειτονικό Γκαμπόν (Howorth 2007: 238-239; 
Olsen 2008: 164). Αυτή η επιχείρηση ήταν επίσης επιτυχής: πα-
ρόλο που υπήρξαν περιστατικά παρενόχλησης ψηφοφόρων και 
βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς πολιτικών κομμάτων, 
οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν ομαλά (Chivvis 2007: 33). Εικο-
σιπέντε εκατομμύρια ψηφοφόροι πήραν μέρος στην εκλογική δι-
αδικασία που είχε ένα συνολικό κόστος διεξαγωγής 400 περίπου 
εκατομμυρίων δολαρίων που κάλυψε σε μεγάλο βαθμό η ΕΕ.

Η τρίτη αποστολή της ΕΕ στην Αφρική και η πιο φιλόδοξη 
επιχείρηση μέχρι σήμερα έλαβε χώρα στο Τσαντ και την εντρο-
αφρικανική Δημοκρατία το Φεβρουάριο του 2008. Η ιδέα ήλ-
θε στην επιφάνεια τον ούνιο του 2007, μετά από μια αποτυχη-
μένη προσπάθεια του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, Bernard 
Kouchner, να δημιουργήσει έναν «ανθρωπιστικό διάδρομο» 
μέσω Τσαντ στο ταρφούρ (IISS 2008a: 251). ε την έγκρι-
ση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΗΕ, η ΕΕ ανέπτυξε 3.700 
στρατιώ τες. Η Γαλλία συνέβαλε με 2.000, η ρλανδία με 450, η 

ολωνία με 400, η Αυστρία με 210, η Σουηδία με 200, η ου-
μανία και το Βέλγιο με 120 έκαστη, η σπανία με 80, η λλαν-
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δία με 60, η Φινλανδία με 40 και η Σλοβενία με 15. Ωστόσο το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία δεν συνέβαλαν με προσωπι-
κό (IISS 2008). Η αποστολή είχε σχεδιαστεί για να δράσει συ-
μπληρωματικά με τις δυνάμεις του ΗΕ και της Αφρικανικής 
Ένωσης στο ταρφούρ και αποσκοπούσε στην προστασία των 
σχεδόν 500.000 προσφύγων στο ανατολικό Τσαντ, τη διευκόλυν-
ση της παροχής βοήθειας και την προστασία του προσωπικού 
του ΗΕ (IISS 2008). Το άρτιο του 2009, ακολουθώντας μια 
συνήθη πρακτική, η ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη παραχώρη-
σε τη θέση της σε μια δύναμη του ΗΕ (BBC 2009). Αυτή η 
πολιτικά ευαίσθητη (λόγω των προηγούμενων γαλλικών στρατι-
ωτικών επεμβάσεων στο Τσαντ) αποστολή θεωρήθηκε ως απο-
λύτως επιτυχής. ερικοί αναλυτές ισχυρίστηκαν ότι θα μπορού-
σε να αποτελέσει «πρότυπο για επιχειρήσεις-γέφυρες οι οποίες 
αναπτύσσονται γρήγορα ως εμπροσθοφυλακές πριν την κυρίως 
ειρηνευτική δύναμη» (IISS 2009b: 285).

ι τρεις στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στην Αφρική είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές γιατί:

1. Αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα επιτυχούς συνεργα-
σίας ΕΕ- ΗΕ.

2. Δείχνουν τη μεγάλη σημασία της Ευρωπαϊκής ολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας, και

3. Αποδεικνύουν ότι η ΕΕ είναι σε θέση να σχεδιάσει τις δικές 
της στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς προσφυγή στην υπο-
στήριξη του ΑΤ  (σε αντίθεση με τις αντίστοιχες επιχει-
ρήσεις στα Βαλκάνια) (Bagoyoko and Gibert 2009, 796).

Η εναλλακτική λύση θα ήταν για τα κράτη-μέλη να αναλά-
βουν ανεξάρτητες στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως οι Βρετανοί 
στη Σιέρα εόνε ή οι Γάλλοι στην Ακτή Ελεφαντοστού. Αναμφί-

XOYLIARAS.indb   310 1/4/16   9:24 πμ



 Α Ω Σ ΕΤΑ Σ 311

βολα, μια ανεξάρτητη αποστολή «δεν θα είχε την ίδια νομιμοποί-
ηση με μια αποστολή της ΕΕ» (Chivvis 2007: 35). Ωστόσο, μερι-
κοί σχολιαστές, εστιάζοντας στο γεγονός ότι όλες οι επεμβάσεις 
της ΕΕ στην Αφρική «αποτελούσαν πρωτοβουλίες της Γαλλίας», 
ισχυρίστηκαν ότι το αρίσι απλά χρησιμοποιούσε την ΕΕ για 
να διατηρήσει τους ισχυρούς δεσμούς της Γαλλίας με τις πρώ-
ην αποικίες της αποφεύγοντας τη μομφή της νεο-αποικιοκρατί-
ας. εραιτέρω, υποστήριξαν ότι η Γαλλία ήθελε να αποδείξει τις 
στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ χωρίς προσφυγή στο ΑΤ . 
Το μήνυμα ότι η ΕΕ είναι μια ανεξάρτητη οντότητα ικανή να επι-
λύει προβλήματα αναπτύσσοντας τη δική της στρατιωτική δύνα-
μη απευθυνόταν κυρίως στις Ηνωμένες ολιτείες του ροέδρου 
Bush του εότερου (Gegout 2009: 407-408). Aυτοί οι σχολια-
στές ισχυρίστηκαν ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ ήταν 
μάλλον απρόθυμα να στείλουν δυνάμεις στην Αφρική και ότι 
αποφάσισαν να συμμετάσχουν λόγω των πιέσεων της Γαλλίας 
και γιατί και οι τρεις αποστολές ήταν «χαμηλού ρίσκου, περιορι-
σμένες χωρικά και χρονικά και χωρίς να υπάρχουν σοβαρές δια-
φωνίες» καθώς η ΕΕ «είχε προσκληθεί από Αφρικανικές χώρες 
με εντολή των Ηνωμένων Εθνών» (Gegout 2009: 411). Ωστόσο 
αυτή η ρεαλιστική αντίληψη των πολιτικών της ΕΕ αγνοεί ότι 
και οι τρεις αποστολές ήταν τμήμα μια ευρύτερης προσέγγισης 
για την επίλυση συγκρούσεων στην Αφρική και δεν μπορούν να 
εξηγηθούν μόνον από τις γαλλικές πιέσεις.

Είναι βέβαια αλήθεια ότι η Γαλλία «παρέμεινε επί μακρόν 
εμπόδιο για την περαιτέρω εμπλοκή της ΕΕ σε ζητήματα ασφα-
λείας στην Αφρική» (Bagoyoko and Gibert 2009: 800). Είναι 
επίσης αλήθεια ότι από τότε που η Γαλλία αποφάσισε να «εξευ-
ρωπαΐσει» την αφρικανική της πολιτική όλες αυτές οι αποστο-
λές έγιναν εφικτές. Ωστόσο, άλλα μεγάλα κράτη-μέλη της ΕΕ 
επίσης άλλαξαν τις πολιτικές τους σχετικά με τις κοινές στρατι-
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ωτικές αποστολές – και όχι μόνον ως αποτέλεσμα των γαλλικών 
πιέσεων. ι Βρετανοί ακολούθησαν ένα δρόμο παραπλήσιο με 
της Γαλλίας, επιλέγοντας τον «εξευρωπαϊσμό» των στρατιωτι-
κών επιχειρήσεων και οι θέσεις της Γερμανίας μετεξελίχθηκαν 
σημαντικά από την αρχική απροθυμία σε μια αυξανόμενη βού-
ληση ενεργής παρουσίας σε σύντομες αποστολές (Bagoyoko and 
Gibert 2009: 800-801). Ακόμη περισσότερο, πολύ πριν αυτές οι 
πολιτικές γίνουν ο κανόνας, η ΕΕ είχε επιδείξει ένα έντονο ενδι-
αφέρον για την ασφάλεια στην Αφρική, αφιερώνοντας σημαντι-
κούς πόρους για αφρικανικές ειρηνευτικές δυνάμεις και ασκώ-
ντας πιέσεις στους αφρικανικούς περιφερειακούς οργανισμούς 
να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες στην επίλυση συγκρούσε-
ων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μια ολοκληρωμέ-
νη προσέγγιση στην αποτροπή συγκρούσεων, η ΕΕ ανέλαβε μια 
σειρά από πρωτοβουλίες, περιλαμβάνοντας τον ορισμό ειδικών 
απεσταλμένων για την περιοχή των εγάλων ιμνών (από το 
1996), το Σουδάν (από το 2005), την Αφρικανική Ένωση (από 
το 2007) και για τις αφρικανικές ικανότητες διατήρησης της ει-
ρήνης (από το 2008) (Gegout 2009: 405). αρόλο που οι θέσεις 
των Ειδικών Απεσταλμένων έγιναν στη βάση συγκεκριμένων 
εξελίξεων και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια συστηματική 
«διπλωματική προσέγγιση» (diplomaticisation) της παρουσίας 
της ΕΕ στην Αφρική (Bagoyoko and Gibert 2009: 795), αποτέλε-
σαν μια ξεκάθαρη ένδειξη ενός αυξανόμενου ενδιαφέροντος για 
διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις. Τέλος, η ΕΕ με συνέπεια υπο-
στήριξε ότι τα ζητήματα ανάπτυξης και ασφάλειας είναι στενά 
διασυνδεδεμένα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι θεσμοί των Βρυξελ-
λών συνεργάστηκαν στενά με τις Ηνωμένες ολιτείες, ιδιαίτερα 
για την καταπολέμηση της πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας.

Το Δεκέμβριο του 2008, η ΕΕ ξεκίνησε την υλοποίηση της 
πρώτης ναυτικής της αποστολής, της Επιχείρησης Αταλάντα.  
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βασικός στόχος της ήταν η καταπολέμηση της σομαλικής πειρα-
τείας, η οποία είχε εξελιχθεί σε μια σοβαρή απειλή για τη διεθνή 
ναυσιπλοΐα. ολεμικά πλοία της ΕΕ επίσης ανέλαβαν την προ-
στασία σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για λο-
γαριασμό του αγκοσμίου ρογράμματος Τροφίμων του ΗΕ 
(IISS 2009b: 277). Η ναυτική επιχείρηση της ΕΕ, σε συνεργασία 
με το ΑΤ  και άλλες δυνάμεις ( ίνα, ωσία, απωνία, ότια 

ορέα και ράν) ανέλαβε περιπολίες κατά μήκος ενός διαδρόμου 
που ακολουθούσαν τα εμπορικά πλοία στον όλπο του Άντεν για 
να προστατευθούν από επιθέσεις πειρατών. ε συντονισμό από 
ένα αρχηγείο στο Northwood, έξω από το ονδίνο, στις αρχές του 
2009 η ευρωπαϊκή δύναμη αποτελούνταν από τέσσερα πολεμικά 
σκάφη από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο 
Βασίλειο με την υποστήριξη αεροσκαφών από τη Γαλλία και την 
σπανία (IISS 2009). Σύντομα στις δυνάμεις αυτές προστέθηκαν 

μονάδες από το Βέλγιο, την λλανδία και τη Σουηδία, φθάνοντας 
τον Απρίλιο του 2009 στα δέκα πλοία (IISS 2009). Η Επιχείρηση 
Αταλάντα ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έδειξε ότι 
η δέσμευση της ΕΕ στην Αφρική ήταν μεγαλύτερη απ’ αυτή που 
υπέθεταν μερικοί σκεπτικιστές παρατηρητές και ασφαλώς πολύ 
σημαντικότερη από ένα απλό «προπέτασμα καπνού» για γαλλικές 
«νεοαποικιακές» επεμβάσεις. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι η προ-
σέγγιση της ΕΕ στην Αφρική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως συ-
στηματική και συνεπής. Άλλες αφρικανικές συγκρούσεις με πολ-
λούς νεκρούς δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των Βρυξελλών.

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής

Aπλουστεύοντας μια πολύπλοκη συζήτηση, υπάρχουν δύο 
αντιτιθέμενες επιστημονικές απόψεις για την τρέχουσα σχέση 
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ΕΕ-Αφρικής. Η πρώτη αμφισβητεί το ρόλο (actorness) της ΕΕ 
στη σχέση και υποστηρίζει ότι η προσέγγιση «ήπειρος-προς-ή-
πειρο» (continent-to-continent) είναι στην καλύτερη περίπτωση 
ένα όραμα και στη χειρότερη ένας μύθος (Helly 2013: 151). Η 
δεύτερη άποψη, αν και αποδέχεται ότι η «διαπεριφερικότητα» 
(interregionalism) υπερτονίζεται σε επίσημα κείμενα και διακη-
ρύξεις, ισχυρίζεται ότι η αφρικανική πολιτική της ΕΕ είναι από 
πολλές πλευρές σημαντική και δυναμική.

Ωστόσο και οι δύο απόψεις, απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι 
η Αφρική μπορεί να δράσει ως ένας «ενιαίος δρων» (unitary 
actor). Υποστηρίζουν ότι ότι η Αφρικανική Ένωση (που διαδέ-
χθηκε τον ργανισμό Αφρικανικής Ενότητας το 2000) είναι θε-
σμικά και οικονομικά αδύναμη, ενώ τα κράτη της Αφρικής όχι 
μόνον έχουν αποκλίνουσες απόψεις σε πολλά ζητήματα αμοι-
βαίου ενδιαφέροντος αλλά επίσης ανταγωνίζονται για οικονομι-
κή και πολιτική υποστήριξη από το εξωτερικό και αντιμετωπί-
ζουν σοβαρές δυσκολίες για την ανάληψη κοινών δράσεων (π.χ. 
αποστολές διατήρησης ή επιβολής της ειρήνης) ή ακόμη και για 
την υιοθέτηση κοινών θέσεων. Επίσης σημειώνουν ότι οι δια-
πραγματεύσεις για τις ικονομικές Εταιρικές Σχέσεις έχουν επι-
δεινώσει τις σχέσεις στο εσωτερικό των αφρικανικών περιφε-
ρειακών οργανισμών, υποσκάπτοντας «προσπάθειες δεκαετιών 
για την οικοδόμηση θεσμών» (Helly 2013: 141). Άλλωστε η δο-
μή των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Αφρικής είναι τέτοια που δεν 
επιτρέπει εύκολους συμβιβασμούς. ι εμπορικές ροές ανάμεσα 
στην Ευρώπη και την Αφρική είναι κατακερματισμένες: «η με-
ρίδα του λέοντος του εμπορίου ανάμεσα στις δύο ηπείρους λαμ-
βάνει χώρα ανάμεσα σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό χωρών»: 

ότιος Αφρική, ιβύη, Αλγερία, αρόκο, Αίγυπτος, Τυνησία, 
ιγηρία, Αγκόλα, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη από 

την πλευρά της Αφρικής και Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, σπα-
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νία, ταλία, Γερμανία, λλανδία, Σουηδία και ουξεμβούργο 
από την πλευρά της Ευρώπης (Helly 2013: 139).

Όπως υποστηρίξαμε πιο πάνω, υπάρχουν πολλές διαφωνί-
ες στην επιστημονική κοινότητα για τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής. Η 
πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι παρά την επίσημη ρητορική, οι 
εξωτερικές πολιτικές των κρατών-μελών της ΕΕ επιδεικνύουν 
τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον για τα αφρικανικά ζητήματα 
και, κατά συνέπεια, μόνον ένας μικρός αριθμός κρατών-μελών 
καταλήγει να προσδιορίζει τις θέσεις της Ένωσης. Σύμφωνα μ’ 
αυτήν την άποψη, οι αποφάσεις για στρατιωτικές και πολιτικές 
(civilian) αποστολές της ΕΕ στην Αφρική επηρεάζονται από τα 
«εθνικά συμφέροντα» της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 
(Olsen 2015). εραιτέρω, αυτή η επιστημονική άποψη, επιση-
μαίνει την κατακερματισμένη αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ με 
τους πόρους που διαχειρίζονται οι Βρυξέλλες να είναι μικροί συ-
γκρινόμενοι μ’ εκείνους των κρατών-μελών: για παράδειγμα, το 
2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίστηκε περίπου το 18% του 
συνολικού προϋπολογισμού βοήθειας της ΕΕ, με τα κράτη-μέλη 
να διαχειρίζονται το υπόλοιπο 82% (Carbone 2013: 341, 351 n.1). 
Επίσης, εκτός από τις αποκλίνουσες απόψεις των κρατών-μελών 
σε διάφορα ζητήματα όπως η στρατιωτική επέμβαση στη ιβύη, 
διάφοροι θεσμικοί ανταγωνισμοί επίσης επηρεάζουν τη «συνε-
κτικότητα» (coherence) των ευρωπαϊκών πολιτικών. διαίτερα, 
οι συχνά αλληλοσυγκρουόμενες στάσεις της Επιτροπής, του Ευ-
ρωπαϊκού οινοβουλίου και του Συμβουλίου στέλνουν ένα «συ-
γκεχυμένο μήνυμα» (confused message) στους εταίρους της ΕΕ 
(Carbone 2011). Aκόμη και στο εσωτερικό της Επιτροπής υπάρ-
χουν αποκλίνουσες απόψεις, με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 
να τονίζει το στόχο της καταπολέμησης της φτώχειας και τη Γενι-
κή Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων να εστιάζει στη μείωση των 
μεταναστευτικών ροών από την Αφρική (Carbone, 2011: 211).
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Ωστόσο, άλλοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πολιτική της ΕΕ 
προς την Αφρική, δεν είναι απλά «ρητορική» αλλά έχει –ιδιαίτε-
ρα μετά την υπογραφή της Συνθήκης της ισαβόνας– και ουσια-
στικό περιεχόμενο. Η οινή Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής που υιοθε-
τήθηκε στη Σύνοδο ορυφής ΕΕ-Αφρικής το 2007 σηματοδοτεί 
από πολλές πλευρές μια σημαντική αλλαγή στις σχέσεις των δύο 
ηπείρων. Σε επίπεδο ασφαλείας, η νέα διπλωματική υπηρεσία 
της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European 
External Action Service – EEAS) παρήγαγε δύο σημαντικά κείμε-
να στρατηγικής για το « έρας της Αφρικής» και το Σαχέλ (Helly 
2013: 146). Αυτά τα κείμενα είναι αρκετά λεπτομερή, περιγρά-
φοντας συγκεκριμένες πολιτικές και εργαλεία πολιτικής και απο-
τελούν κάτι πολύ περισσότερο από ευχολόγια και διακηρύξεις 
χωρίς περιεχόμενο. Η αποτροπή των κρίσεων (crisis prevention) 
και η διαχείριση των κρίσεων (crisis management) βρίσκονται 
ψηλά στις προτεραιότητες της ευρωαφρικανικής ατζέντας. Το 
Αφρικανικό Ταμείο Ειρήνης δημιουργήθηκε το 2004 από την ΕΕ 
για να υποστηρίξει την «Αφρικανική Δομή Ειρήνης και Ασφά-
λειας» (African Peace and Security Architecture) που είχε ιδρυ-
θεί από την Αφρικανική Ένωση για την αποτροπή, διαχείριση 
και επίλυση των συγκρούσεων (Keukeleire and Raube 2013: 
560). Το APF διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης. Από τη δημιουργία του, το APF έχει δαπα-
νήσει πάνω από 740 εκατομμύρια ευρώ (Keukeleire and Raube 
2013: 561). Ένας άλλος αξιοσημείωτος θεσμός είναι το Εργαλείο 
Σταθερότητας (Instrument for Stability – IfS) που δημιουργήθη-
κε το 2007 για να επιτρέψει στην ΕΕ να στηρίξει δραστηριότη-
τες που σχετίζονται με την ασφάλεια την υλοποίηση των οποί-
ων αναλαμβάνουν άλλοι δρώντες όπως ο ΗΕ (Keukeleire and 
Raube 2013: 562). Tο IfS δεν αφορά αποκλειστικά την Αφρική, 
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αλλά έχει χρηματοδοτήσει ορισμένες δράσεις στην ήπειρο όπως 
τις δίκες σομαλών πειρατών. Επίσης είναι σημαντικές οι δράσεις 
της Ευρωπαϊκής ολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας που –όπως 
είδαμε– έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στην Αφρική. άντως 
οι στρατιωτικές αποστολές χρηματοδοτούνται από τους προϋπο-
λογισμούς των κρατών-μελών και, με λίγες εξαιρέσεις, είναι μι-
κρές με προσωπικό μικρότερο από 100 άτομα (Keukeleire and 
Raube 2013: 563). Τέλος, στο επίπεδο της αναπτυξιακής πολι-
τικής, η ΕΕ υιοθέτησε το άιο του 2007 ένα ώδικα Δεοντο-
λογίας για τη Συμπληρωματικότητα και τον αταμερισμό της 
Εργασίας.  ώδικας πιέζει τα κράτη-μέλη να συγκεντρώσουν 
τη βοήθεια που χορηγούν σε λιγότερες χώρες, να μειώσουν τους 
τομείς προτεραιότητας και να εστιάσουν σ’ εκείνους που έχουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα.  ώδικας είχε σημαντικές πολιτικές 
και κανονιστικές συνέπειες (Carbone 2013: 347) καθώς πολλοί 
διμερείς δωρητές βαθμιαία μείωσαν τον αριθμό των χωρών και 
των τομέων που δραστηριοποιούνται. ολλοί παρατηρητές εί-
δαν τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασί-
ας ως συμβολή της ΕΕ στην παγκόσμια αναπτυξιακή ατζέντα. Η 
ΕΕ εμφανίστηκε ως «δημιουργός νορμών» (norm-maker) προ-
ωθώντας ένα είδος «λειτουργικής ολοκλήρωσης» (functional 
integration) (Carbone 2013: 346-8). Όλες οι παραπάνω πρωτο-
βουλίες καταδεικνύουν ότι η ΕΕ προσπαθεί να διασυνδέσει την 
ασφάλεια με την ανάπτυξη, προσδίδοντας μια νέα δυναμική στη 
σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ανάπτυξη) και Συμβουλί-
ου Υπουργών (άμυνα).

έρα από τα ανωτέρω, η ΕΕ κατάφερε να «εξαγάγει» σε κά-
ποιο τουλάχιστον βαθμό το «μοντέλο ολοκλήρωσης» που ακο-
λουθεί στην Αφρική. Η Αφρικανική Ένωση αποτελείται από 
θεσμούς και πλαίσια πολιτικής που «καθρεφτίζουν» την ΕΕ. 
Ωστόσο μια κοντινότερη ματιά στους αφρικανικούς θεσμούς, 
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καταδεικνύει ότι είναι αρκετά διαφορετικοί από τους αντίστοι-
χους ευρωπαϊκούς. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
Αφρικανική Επιτροπή δεν είναι ένας υπερεθνικός αλλά ένας δι-
ακυβερνητικός θεσμός χωρίς πραγματικές εξουσίες στη λήψη 
αποφάσεων (Haastrup 2013: 791). εραιτέρω, σχεδόν 15 χρόνια 
μετά την ίδρυσή της, η Αφρικανική Ένωση δεν διαθέτει ακόμη 
ένα δικαστήριο, κάτι ζωτικής σημασίας για μια ήπειρο με σοβα-
ρές παραβιάσεις κανόνων δικαίου (Magliveras and Naldi 2013: 
123). αι το αναφρικανικό οινοβούλιο ακόμη έχει πολύ δρό-
μο να διανύσει για να μοιάσει –σε κάποιο τουλάχιστο βαθμό– με 
το Ευρωπαϊκό οινοβούλιο της δεκαετίας του ’80 (Magliveras 
and Naldi 2003). Τέλος, οι προσπάθειες της Αφρικανικής Ένω-
σης για τη δημιουργία οικονομικών θεσμών είναι ακόμη στο 
στάδιο της ρητορικής. Όπως τονίζει ένας αναλυτής (Soderbaum 
2010: 59), οι Αφρικανοί ηγέτες επαινούν δημοσίως την περιφε-
ρειακή συνεργασία (regionalism) αλλά δεν δείχνουν διατεθειμέ-
νοι να την προωθήσουν.

Το γεγονός ότι η ΕΕ προωθεί μια προσέγγιση «ηπεί-
ρου-προς-ήπειρο» αλλά από πολλές πλευρές δεν αντιμετωπίζει 
την Αφρική ως σύνολο περιπλέκει τα πράγματα. ι διαπραγμα-
τεύσεις για τις ικονομικές Εταιρικές Συμφωνίες με περιφερει-
ακές ενώσεις στην Αφρική, συνεχίζονται από το 2002, με πολύ 
περιορισμένη όμως πρόοδο και χάνοντας τη μια προθεσμία μετά 
την άλλη. Έχει μάλιστα υποστηριχθεί ότι προκειμένου να αρθεί 
το αδιέξοδο, η ΕΕ θα καταλήξει να υπογράψει ξεχωριστές διμε-
ρείς συμφωνίες με κράτη της Αφρικής. εραιτέρω, οι σχέσεις 
της ΕΕ με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής καλύπτονται με ad hoc 
Συμφωνίες Σύνδεσης που υπογράφονται διμερώς. Η στρατηγική 
της ΕΕ προς τις τρίτες χώρες της εσογείου είναι από πολλές 
πλευρές πιο γενναιόδωρη καθώς περιλαμβάνει «τα πάντα εκτός 
από ένταξη» (Everything but accession) στα πλαίσια της «Ευρω-
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παϊκής ολιτικής Γειτονίας» (European Neighborhood Policy – 
ENP). Η Υποσαχάρια Αφρική αντιμετωπίζεται από τις Βρυξέλλες 
λιγότερο ευνοϊκά. Ωστόσο παρά τις διαφορές, η ΕΕ σε επίπεδο 
διακηρύξεων συστηματικά τονίζει μια σχέση «ηπείρου-προς-ή-
πειρο». Σε αρκετά επίπεδα (ιδιαίτερα σε ζητήμα ανάπτυξης και 
ασφάλειας) αυτή η «δυαδική» προσέγγιση έχει πραγματικό πε-
ριεχόμενο. Ένα καλό παράδειγμα είναι η 4η Ευρω-Αφρικανική 
Συνάντηση ορυφής που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες τον Απρί-
λιο του 2014 και όπου ο τότε ρόεδρος της Επιτροπής Manuel 
Barroso ανακοίνωσε ένα αναφρικανικό ρόγραμμα € 845εκα-
τομμυρίων από το 2014 έως 2020 με σκοπό την προώθηση της 
Αφρικανικής ολοκλήρωσης σε ηπειρωτικό επίπεδο. αρουσιά-
ζοντας την πρώτη φάση του προγράμματος, ο Barroso ισχυρί-
στηκε ότι

οι «προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας δεν μπορούν πλέ-
ον να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των εθνικών συνόρων 
(…) Γι’ αυτό πρότεινα να δημιουργήσουμε ένα Παναφρικα-
νικό πρόγραμμα για να βρούμε λύσεις στο περιφερειακό και 
ηπειρωτικό επίπεδο και να υποστηρίξουμε τη διαδικασία 
της αφρικανικής ολοκλήρωσης, στην οποία η Αφρικανική 
Ένωση παίζει ένα κρίσιμο ρόλο» (http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-14- http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-14-908_en.htm).

Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι λάθος να ισχυρί-
ζεται κανείς ότι η σχέση «ήπειρος-προς-ήπειρο» είναι ένας μύ-
θος. Ένα είδος «διαπεριφερικότητας» υπάρχει και ενισχύεται με 
διάφορους τρόπους και με διάφορα μέσα.

Δύο παράγοντες φαίνεται ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής στα επόμενα χρόνια.  
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πρώτος είναι ο ρόλος της ίνας στην Αφρική. Η συζήτηση έχει 
ορισμένες φορές παρεκτραπεί σε όρους «σφαιρών επιρροής» 
του 19ου αιώνα, με πολλούς αναλυτές (κυρίως στα έσα αζι-
κής Ενημέρωσης) να προβάλλουν μια αφήγηση σύμφωνα με την 
οποία η ίνα «κατακτά» την Αφρική, περιορίζοντας την επιρ-
ροή της Ευρώπης στην ήπειρο. ερικοί, όπως ο πρώην Επίτρο-
πος Louis Michel, έχουν μιλήσει για ένα «νέο μεγάλο παιχνίδι». 
Η Γερμανίδα αγκελάριος Άνγκελα έρκελ κάλεσε μάλιστα σε 
δράση υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει «να αφή-
σουν τις αφρικανικές δεσμεύσεις τους στη αϊκή Δημοκρατία 
της ίνας» (αναφέρεται στο Huliaras 2012).

Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η φιλελευθεροποίηση του 
εμπορίου. ι ικονομικές Εταιρικές Συμφωνίες έχουν προκα-
λέσει οξύτατες αντιδράσεις από χώρες της Αφρικής. Είναι χα-
ρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού ληροφοριών της Σε-
νεγάλης Bacar Dia: «Όταν μας ζητούν να ανοίξουμε τα σύνορά 
μας για να επιτρέψουμε προϊόντα του Βορρά χωρίς δασμολογικά 
εμπόδια, χωρίς φόρους, είναι σχεδόν σαν να μας κηρύσσουν πυ-
ρηνικό πόλεμο» (αναφέρεται στο Bilal and Stevens 2009: 50-2).

Συμπερασματικά, από τις αρχές του νέου αιώνα, η Αφρική 
επέστρεψε στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη. Η αυξανόμενη 
σημασία σχετικά νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας 
(τρομοκρατία, αποτυχημένα κράτη και εμφύλιοι πόλεμοι) αύ-
ξησαν τη στρατηγική σημασία της Αφρικής. Επίσης,η δυναμι-
κή παρουσία της ίνας στην ήπειρο προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
των διαμορφωτών πολιτικής στη Δύσης (Tull 2008: 8). Η ρα-
γδαία οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής με τη σειρά της ενδυ-
νάμωσε αυτό το ενδιαφέρον. Η ήπειρος έγινε πιο σημαντική για 
την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Η τελευταία τώρα ισχυρίζεται 
ότι επιδιώκει να οικοδομήσει μια «νέα εταιρική σχέση με την 
Αφρική». Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η ΕΕ κι-
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νείται από μια πολιτική για την Αφρική σε μια πολιτική με την 
Αφρική.

αρά τα όσα έχουν γραφτεί για την κινεζική «εισβολή» στην 
Αφρική, η Ευρώπη συνεχίζει να είναι ο πιο σημαντικός εμπορι-
κός εταίρος της ηπείρου και ο πιο σημαντικός δωρητής και κατά 
πάσα πιθανότητα θα παραμείνει σ’ αυτήν τη θέση στο προβλέ-
ψιμο μέλλον. Η ΕΕ έχει επίσης προσπαθήσει να οικοδομήσει με 
την ίνα ένα διάλογο για την Αφρική. Η προσέγγιση αυτή έχει 
αποδώσει κάποιους καρπούς καθώς το εκίνο συμπεριφέρεται 
με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Το σημαντικότερο ερώτημα είναι κατά πόσον οι Ευρωπαίοι 
έχουν μια ξεκάθαρη θέση για τα συμφέροντα και τους στόχους 
τους στην Αφρική, Από ορισμένες πλευρές, οι πολιτικές της ΕΕ 
προς την Αφρική είναι περισσότερο αποτέλεσμα της εσωτερικής 
θεσμικής δυναμικής και των διεθνών φιλοδοξιών της Ένωσης 
και λιγοτέρο το αποτέλεσμα συγκεκριμένων στόχων που σχετί-
ζονται με την ίδια την Αφρική (Tull 2008: 12). Διαβάζοντας όλα 
τα κείμενα στρατηγικής και τις σχετικές συμφωνίες, φαίνεται ότι 
μια ολοκληρωμένη αντίληψη των ευρωπαϊκών συμφερόντων και 
στόχων στην Αφρική ακόμη απουσιάζει.
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Eρωτήσεις κατανόησης εφαλαίου 6

1. Τι είναι η Συμφωνία του οτονού;
2. Σε ποιο βαθμό η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στην Αφρική 

είναι «πολυμερής» ή «κοινοτική»;
3. Τι ρόλο παίζει η «πολιτική αιρεσιμότητα» (political conditio-

nality) στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής;
4. Τι γνωρίζετε για τις ικονομικές Εταιρικές Σχέσεις ΕΕ-Α-

φρικής;
5. Γιατί οι στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στην Αφρική είναι 

πολιτικά σημαντικές;
6. οια είναι η πρώτη ναυτική επιχείρηση στην ιστορία της ΕΕ; 

Σε τι αποσκοπεί;
7. οια κράτη-μέλη της ΕΕ επηρεάζουν περισσότερο την πολι-

τική των Βρυξελλών προς την Αφρική;
8. Έχει καταφέρει η ΕΕ να «εξαγάγει» το μοντέλο ολοκλήρω-

σής της στην Αφρική;
9. ώς η Ευρωπαϊκή ολιτική Γειτονίας επηρεάζει τη σχέση 

ΕΕ-Υποσαχάριας Αφρικής;
10. ώς η σχέση ίνας-Αφρικής επηρεάζει τη σχέση ΕΕ-Αφρικής;
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Α Ε Ε ΕΥ ΗΤΕΣ Τ ΕΣ:  
Η ΑΦ Η Α  Η Ε ΑΔΑ

Σύνοψη

Στο κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις Ελλάδας-Αφρικής. Υπάρ-
χουν επιχειρηματικά δραστήριες ελληνικές κοινότητες – κυρίως 
στη ότια Αφρική, το Σουδάν, τη ιγηρία, την ένυα και την Αιθι-
οπία. Ωστόσο, αποτελούνται πλέον από Έλληνες δεύτερης και τρί-
της γενιάς με σαφώς λιγότερους συναισθηματικούς δεσμούς με την 
Ελλάδα. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ηγείται ενός αρκετά εκτε-
ταμένου δικτύου μητροπόλεων και ενοριών στην ήπειρο. Παράλ-
ληλα, ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις έχουν μια έντονη πα-
ρουσία στην Αφρική η οποία έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια. Τέλος, ιδιάζουσας σημασίας αποτελεί το ζήτημα των με-
ταναστευτικών ροών από την Αφρική προς την Ελλάδα. Το κεφά-
λαιο καταλήγει υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότη-
τες για την ανάπτυξη των αδύναμων ελληνοαφρικανικών σχέσεων 
με μεγάλα οφέλη και για τις δύο πλευρές. Η Αφρική αναπτύσσεται 
με ραγδαίους ρυθμούς τη στιγμή που η Ελλάδα επιδιώκει αύξηση 
των εξαγωγών της.
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Όπως με τις περισσότερες απομακρυσμένες από αυτήν πε-
ριοχές του κόσμου, έτσι και με την Υποσαχάρια Αφρική, η Ελ-
λάδα διατηρεί σχετικά περιορισμένες σχέσεις. Αν και ήδη από 
το 18ο αιώνα καταγράφονται επισκέψεις Ελλήνων στην περι-
οχή και σταδιακά δημιουργούνται οι πρώτες ελληνικές κοινό-
τητες, η απόσταση, ο περιορισμένος ρόλος της ηπείρου στα 
ζητήματα που κατά καιρούς απασχόλησαν την Ελλάδα και η 
προσήλωση της Αθήνας κατά βάση στην άμεση «γειτονιά» δεν 
ευνόησαν την καλλιέργεια ισχυρών δεσμών και σχέσεων με 
την Υποσαχάρια Αφρική. αρ’ όλα αυτά, τουλάχιστον έως και 
τη δεκαετία του 1960, στην περιοχή αναπτύχθηκαν σημαντι-
κές ελληνικές κοινότητες ενώ ιδιαίτερα δραστήρια υπήρξε και 
η ορθόδοξη εκκλησία, κυρίως μέσω του ατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας. Στις μέρες μας, δε, η σταδιακή αύξηση αφρικανών 
μεταναστών στην χώρα μας δημιουργεί μια επιπρόσθετη δυ-
ναμική.

Διακρατικές σχέσεις

ι πολιτικές σχέσεις της Ελλάδας με τις περισσότερες χώ-
ρες της Υποσαχάριας Αφρικής είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. 
Η Ελλάδα διαθέτει επτά πρεσβείες στην περιοχή (Αιθιοπία, Ζι-
μπάμπουε, ένυα, αϊκή Δημοκρατία ονγκό, ιγηρία, ότια 
Αφρική, Σουδάν) και ένα πυκνό δίκτυο από επίτιμα προξενεία, 
Στην Αθήνα αντίστοιχα απαντώνται πρεσβείες από πέντε χώ-
ρες της Υποσαχάριας Αφρικής (Αγκόλα, Δ ονγκό, ιγηρία, 

ότια Αφρική και Σουδάν). ια απλή παρατήρηση του χαμη-
λού αριθμού των επίσημων επισκέψεων αξιωματούχων από τις 
δύο πλευρές αναπόδραστα υποδεικνύει το χαμηλό επίπεδο των 
σχέσεων.
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ράγματι, ακόμη και στην τελευταία δεκαετία οι επίση-
μες επισκέψεις είναι πολύ περιορισμένες: ο τέως ρωθυπουρ-
γός Γεώργιος απανδρέου ταξίδεψε στη ότια Αφρική κα-
τά τη διάρκεια της θητείας του, αλλά για να συμμετάσχει σε 
ένα συνέδριο του ΗΕ (Global Conference for Sustainable 
Development) ενώ ο πρώην ρόεδρος Γεώργιος Στεφανόπου-
λος έκανε μια εθιμοτυπική επίσκεψη στη ότια Αφρική το 
2002. Από την αφρικανική πλευρά, δε, καταγράφεται μόνο μια 
σημαντική επίσημη επίσκεψη, αυτή του πρώην οτιοαφρικα-
νού ροέδρου Τhabo Mbeki, το 2005, ο οποίος έκανε μια επί-
σημη επίσκεψη στην Αθήνα – ως μέρος μιας περιοδείας του 
στην Ευρώπη. ιο πρόσφατη και ενθαρρυντική ήταν η επίσκε-
ψη του Υφυπουργού Εξωτερικών Άκη Γεροντόπουλου στη ό-
τια Αφρική το Δεκέμβριο του 2013 με σκοπό την προσέλκυση 
επενδύσεων. Σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, δε, ξεχωρί-
ζουν αυτές μεταξύ Ελλάδας και ότιας Αφρικής το 1998 που 
αφορούν την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύ-
σεων, τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού και την εμπο-
ρική ναυτιλία.
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Χάρτης 7.1: Ελληνικές ρεσβείες και Επίτιμα ροξενεία στην  
Υποσαχάρια Αφρική

Εμπορικές συναλλαγές

Όπως είναι αναμενόμενο, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελ-
λάδας και Υποσαχάριας Αφρικής είναι επίσης ιδιαίτερα περιο-
ρισμένες. Η ελληνική οικονομία, από την είσοδό της στην τότε 
Ευρωπαϊκή ικονομική οινότητα, μετασχηματίστηκε σε τέ-
τοιο βαθμό ώστε το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της ροών 
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να κατευθύνεται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και, φυσικά, στα Βαλκάνια και την Τουρκία. Έτσι, οι εμπορικές 
συναλλαγές με την Υποσαχάρια Αφρική παρέμειναν σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα.

Σχήμα 7.1: Αξία εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας-Αφρικής

Το ανωτέρω διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία του εμπο-
ρίου μεταξύ της Ελλάδας και της Αφρικής (ως συνόλου) κατά 
τα χρόνια πριν από την οικονομική κρίση. Συνολικά η αξία των 
εμπορικών ροών δεν ξεπερνά τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 
καταγράφεται ένα διαρκώς αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα, κα-
θώς οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν μεν την περίοδο αναφο-
ράς μια εντυπωσιακή αύξηση ύψους 35%, αλλά οι εισαγωγές 
από την Αφρική υπερτριπλασιάστηκαν.
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Η εικόνα αυτή, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα 
(7.1), δεν άλλαξε σημαντικά ούτε μετά την αύξηση των ελληνι-
κών εξαγωγών που καταγράφηκε μετά την έναρξη της οικονο-
μικής κρίσης. ια ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών κατά την 
περίοδο 2010-2014 καταδεικνύει ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς 
την Υποσαχάρια Αφρική υποχώρησαν από τα 315 περίπου εκα-
τομμύρια ευρώ στα 275 εκατ. ευρώ. Έτσι η συμβολή τους στο 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε ακόμη περισσότερο: 
από 1,5% σε περίπου 1%.

ίνακας 7.1: Θέση Ελληνικών Εξαγωγών προς Υποσαχάρια Αφρική

Π Ε Ρ  Ο Χ Η Α Ξ  Α (χιλιάδες ευρώ) Μερίδιο σε σύνολο
εξαγωγών

2010 2014 2010 2014
Ε.Ε. 11.172.842 12.221.458 54,0% 45,4%
……
……
Υ ΣΑΧΑ Α 
ΑΦ Η

315.779 275.211 1,5% <1,0%

ΣΥ 20.673.499 26.903.536 100,0% 100,0%

Η εικόνα αυτή πάντως μερικώς διαφοροποιείται, αν κάποιος 
εστιάσει στις μεταβολές ανάμεσα στα έτη 2013 και 2014.
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ίνακας 7.2: Εισαγωγές από Υποσαχάρια Αφρική 2014 (εκατ. ευρώ)

Γεωγραφικές 
περιοχές

Ε ι σ α γ ω γ έ ς % Μεταβολή % Σύνθεση

2014 2013 14/13 2014 2013

Σ Υ    46.764,6 46.138,6 1,4% 100,0% 100,0%

Υ ΣΑΧΑ Α 
ΑΦ Η

84,3 96,3 -12,5% 0,2% 0,2%

αυριτανία 5,6 5,7 -1,4% 0,0% 0,0%
Γκάνα 2,9 3,4 -15,0% 0,0% 0,0%

ιγηρία 11,6 11,2 3,1% 0,0% 0,0%
Γκαμπόν 8,8 10,5 -16,5% 0,0% 0,0%
Αιθιοπία 13,0 5,6 134,2% 0,0% 0,0%

ένυα 2,9 2,6 14,3% 0,0% 0,0%
ότια Αφρική 39,5 57,4 -31,2% 0,1% 0,1%

ίνακας 7.3 Εξαγωγές προς Υποσαχάρια Αφρική 2014 (εκατ. ευρώ)

Γεωγραφικές 
περιοχές

Ε ξ α γ ω γ έ ς % Μεταβολή % Σύνθεση

2014 2013 14/13 2014 2013

Σ Υ    26.900,2 27.316,0 -1,5% 100,0% 100,0%

Υ ΣΑΧΑ Α 
ΑΦ Η

156,8 130,8 19,9% 0,6% 0,5%

αυριτανία 7,5 5,0 51,0% 0,0% 0,0%
Γκάνα 15,8 11,7 34,8% 0,1% 0,0%

ιγηρία 75,0 60,7 23,6% 0,3% 0,2%
Γκαμπόν 0,41 0,66 -37,0% 0,0% 0,0%
Αιθιοπία 8,2 6,3 30,2% 0,0% 0,0%

ένυα 5,8 5,7 0,4% 0,0% 0,0%
ότια Αφρική 44,0 40,1 9,9% 0,2% 0,1%
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Στα θετικά καταγράφεται, εκτός από τη σημαντική αύξηση 
της αξίας των εξαγωγών (+20% περίπου) στο διάστημα 2013-4, 
και η βελτίωση του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου. αρ’ όλα 
αυτά, η διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις χώρες της Υπο-
σαχάριας Αφρικής παραμένει πολύ περιορισμένη παρά το γεγο-
νός ότι (α) οι οικονομίες της περιοχής δεν επλήγησαν σημαντικά 
από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-8, ενώ (β) αποτε-
λεί μια από τις πιο γοργά αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου, 
με πολλούς οικονομολόγους να την θεωρούν ως το νέο «οικο-
νομικό θαύμα». Ωστόσο, παρά την καλή απόδοση του 2014, η 
αξία των ελληνικών εξαγωγών είναι ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονός 
που καθιστά τα σχετικά στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμά-
των επίφοβα: αρκεί μια μόνο συμφωνία ad hoc εξαγωγής προς 
κάποια από τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής για να αλλά-
ξει άρδην η εικόνα. Χαρακτηριστικό, δε, αποτελεί το παρακάτω 
απόσπασμα από το Δελτίο Τύπου του ανελλήνιου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων της 13ης ουλίου 2015 με τίτλο «Η επόμενη ημέρα 
των ελληνικών εξαγωγών –  χάρτης και η σύνθεση των εξαγω-
γών στα χρόνια των ρογραμμάτων ικονομικής ροσαρμογής 
2010-2014»:

«…ο χάρτης των ελληνικών εξαγωγών, όπως διαμορφώνε-
ται μετά από μία 5ετία Προγραμμάτων Προσαρμογής, ανα-
δεικνύει την ανάγκη για αποτελεσματικότερη διείσδυση στις 
αναπτυσσόμενες αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής…».

Όσον αφορά σε επιμέρους κράτη, το εμπόριο της Ελλάδας 
με την Υποσαχάρια Αφρική κυριαρχείται από τις εμπορικές ρο-
ές προς τη ιγηρία (περίπου 45-50% των συνολικών εξαγωγών) 
και, κυρίως, από και προς τη ότιο Αφρική (50% των συνολικών 
εισαγωγών και 30% των συνολικών εξαγωγών).
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Σχήμα 7.2: Διαχρονική Εξέλιξη Εισαγωγών από ότιο Αφρική

Σχήμα 7.3: Διαχρονική Εξέλιξη Εξαγωγών προς ότιο Αφρική
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ια ενδελεχέστερη ανάλυση των ελληνικών εισαγωγών και 
εξαγωγών από και προς τη ότια Αφρική αναδεικνύει τις κατη-
γορίες προϊόντων οι οποίες πρωταγωνιστούν στο διμερές εμπό-
ριο. Έτσι, η Ελλάδα φαίνεται να εξάγει κατά κύριο λόγο χημικά 
προϊόντα καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ εισάγει τόσο 
βιομηχανικά προϊόντα όσο και πρώτες ύλες όπως ο άνθρακας, ο 
λιγνίτης, ο σίδηρός και ο χάλυβας.

Σχήμα 7.4: Διαχρονική Σύνθεση Εξαγωγών προς ότιο Αφρική
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Σχήμα 7.5: Διαχρονική Σύνθεση Εισαγωγών από ότιο Αφρική

ι λόγοι για τους οποίους η ότιος Αφρική κατέχει αυτόν 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο σχετίζονται με το μέγεθος της οικο-
νομίας της (μεγαλύτερη στην περιοχή), του τρόπου με τον οποίο 
η αποικιοκρατία οργάνωσε το εμπόριο της Υποσαχάριας Αφρι-
κής με τον υπόλοιπο κόσμο (ορίζοντας την ότιο Αφρική βασι-
κή εμπορική πύλη της περιοχής), καθώς και με το γεγονός ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα αυτή μια σημαντική ελληνική 
κοινότητα.

Αναπτυξιακή βοήθεια

ια άλλη παράμετρος των σχέσεων της Ελλάδας με την Υπο-
σαχάρια Αφρική αποτελεί η αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχει 
η χώρα μας στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΗΕ να επιτευ-
χθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετηρίδας. Για τη διαχείρι-
ση της αναπτυξιακής βοήθειας εκ μέρους της Ελλάδας λειτουρ-
γεί η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) 
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στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η ΥΔΑΣ χρηματοδοτούσε επί σει-
ρά ετών αναπτυξιακά έργα ελληνικών η υβερνητικών ργα-
νώσεων ( ) σε συνεργασία με επιτόπιους εταίρους σε χώρες 
της Υποσαχάριας Αφρικής, όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, η ι-
βερία, το πενίν και η ιγηρία. Η Ελλάδα είναι, επίσης, ενεργή 
και στον τομέα της επισιτιστικής/ανθρωπιστικής βοήθειας έχο-
ντας υποστηρίξει κράτη της Δυτικής Αφρικής τόσο σε διμερές 
επίπεδο (μέσω ) όσο και σε πολυμερές μέσω του World 
Food Program (WFP) των Ηνωμένων Εθνών. υρίως όμως η 
Ελλάδα συμβάλει οικονομικά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 
που χρηματοδοτεί έργα στην Αφρική.

Από το 1997 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η Ελλάδα 
έχει χρηματοδοτήσει έργα και προγράμματα κόστους άνω των 
2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορες του κόσμου (κυρί-
ως στα Βαλκάνια, τον Εύξεινο όντο και τη έση Ανατολή). 
Από τα 36 περίπου εκατομμύρια δολάρια το 1997, η ελληνική 
αναπτυξιακή βοήθεια έφθασε τα 312 εκατομμύρια δολάρια το 
2008 ενώ από τότε άρχισε να μειώνεται λόγω της οικονομικής 
κρίσης (φτάνοντας μόλις τα 107 εκατομμύρια το 2012).

Όπως και στην περίπτωση των πολιτικών και εμπορικών σχέ-
σεων, η Υποσαχάρια Αφρική βρισκόταν στο περιθώριο του ελ-
ληνικού ενδιαφέροντος. ε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής 
αναπτυξιακής βοήθειας να κατευθύνεται προς τα Βαλκάνια, η 
Υποσαχάρια Αφρική έγινε αποδέκτης σχεδόν 130 εκατομμυρί-
ων δολαρίων ($128,46 εκατ.), ήτοι περίπου 5% των συνολικών 
κεφαλαίων που διατέθηκαν την περίοδο 1997-2012. άλιστα, οι 
πρώτες χρηματοδοτήσεις έργων και προγραμμάτων προς χώρες 
της Υποσαχάριας Αφρικής εντοπίζονται μόλις το 2003 και πα-
ραμένουν έκτοτε ένα πολύ μικρό υποσύνολο της ελληνικής βο-
ήθειας προς λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το γεγονός ότι το μόνο έτος στο οποίο μια χώρα της περιοχής 
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συμπεριλαμβάνεται στις 20 χώρες μεγαλύτερους-αποδέκτες ελ-
ληνικής βοήθειας είναι το 2012, η ιγηρία, η οποία έλαβε 1,38 
εκατομμύρια δολάρια, σε μια περίοδο δηλαδή όπου είχε ήδη αρ-
χίσει να περιορίζεται δραστικά το μέγεθος της ελληνικής ανα-
πτυξιακής & ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σχήμα 7.6: Ελληνική Αναπτυξιακή Βοήθεια

Η ελληνική βοήθεια προς τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρι-
κής κατά κύριο λόγο σχετιζόταν με «τεχνική / αναπτυξιακή βοή-
θεια» ενώ ένα μικρό μέρος προοριζόταν για κάλυψη επειγουσών 
επισιτιστικών / ανθρωπιστικών αναγκών. αράλληλα, καταγρά-
φεται μια μερική διαφοροποίηση των κυριοτέρων χωρών-απο-
δεκτών της ελληνικής βοήθειας κατ’ έτος. Για παράδειγμα, από 
το 2004 οπότε και ξεκίνησε η ομαλοποίηση της κατάστασης στο 

ταρφούρ του Σουδάν, η Αθήνα χρηματοδότησε δράσεις όπως 
η αποστολή πολιτικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης 
στην περιοχή, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια (αποστολή ια-
τροφαρμακευτικής και επισιτιστικής βοήθειας, πρόγραμμα εξα-
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σφάλισης πόσιμου ύδατος και θεραπευτικής διατροφής για τους 
πρόσφυγες). Αντίστοιχα, το 2005 κατόπιν σχετικού αιτήματος 
από την Αγκόλα υποστήριξε το εριφερειακό ρόγραμμα Επισι-
τιστικής Ασφάλειας οτιότερης Αφρικής του FAO, βοήθησε το 
Τζιμπουτί και το ίγηρα (μέσω του WFP), χώρες οι οποίες λό-
γω μεγάλης ξηρασίας αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, ενώ 
συνέβαλε και σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας προς τους 
εκτοπισμένους πληθυσμούς της Ζιμπάμπουε (λόγω της εκεί πο-
λιτικής κρίσης).

έραν των ανωτέρω (και άλλων) έκτακτων καταστάσεων, 
η Αθήνα διαχρονικά εστίαζε την προσοχή της κυρίως προς τη 

αϊκή Δημοκρατικά του ονγκό (10% περίπου της συνολικής 
βοήθειας προς χώρες της Υποσαχάριας Αφρική κατά την περί-
οδο 2006-2012), την Αιθιοπία και το Σουδάν (8%), τη ιγηρία 
(7%), αλλά και τη ότιο Αφρική (5%). διαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δύο τελευταίες χώρες είναι οι 
πλουσιότερες της περιοχής και, συνεπώς, η εστίαση σε αυτές 
φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με πολιτικές προτεραιότη-
τες. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις χώρες αυτές υπάρχουν ελ-
ληνικές κοινότητες, ενώ σε αρκετές υπάρχουν ελληνικά επιχει-
ρηματικά συμφέροντα.

Ένας τελευταίος λόγος, δε, σχετίζεται με μια βασική δράση 
της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας: η προσφορά κάθε έτος 
υποτροφιών για πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε 
ελληνικά ΑΕ , ΤΕ  και στρατιωτικές σχολές. Η ιγηρία, για πα-
ράδειγμα, αποτελεί μια σημαντική (για τα δεδομένα της Υπο-
σαχάριας Αφρικής) πηγή υποτρόφων αλλοδαπών φοιτητών στην 
Ελλάδα. Σημειώνεται, τέλος, ότι η εν λόγω διάσταση της ελλη-
νικής αναπτυξιακής βοήθειας είναι η μόνη που φαίνεται να πα-
ραμένει αλώβητη τα τελευταία χρόνια, μετά την εκδήλωση της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
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Επιχειρηματικά συμφέροντα

ι επιχειρηματικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Υποσαχάρια Αφρική αποτελούν μια ιδιαίτερη παράμετρο των 
συνολικών σχέσεων. Αν και συνολικά οι σχέσεις αξιολογούνται 
ως περιορισμένες, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σημαντικής πα-
ρουσίας επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων. πορούμε, δε, 
να κάνουμε μια βασική διάκριση ανάμεσα στα επιχειρηματικά 
συμφέροντα τα οποία σχετίζονται με επιφανή στελέχη των ελ-
ληνικών κοινοτήτων στην περιοχή και σε αυτά ελληνικών επι-
χειρήσεων των οποίων η βάση βρίσκεται στην Ελλάδα και έχουν 
τις τελευταίες δεκαετίες «ανακαλύψει» την Υποσαχάρια Αφρική.

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, επιχειρήσεις ελληνικών 
συμφερόντων άρχισαν σταδιακά να ακμάζουν ήδη από τα τέλη 
του 19ου αιώνα, παράλληλα με την έλευση σημαντικών αριθμών 
Ελλήνων μεταναστών στην περιοχή. Αν και αρχικά οι περισσό-
τεροι Έλληνες εργάστηκαν ως υπάλληλοι σε εταιρείες ευρωπα-
ϊκών συμφερόντων, μια μεγάλη μερίδα σύντομα ίδρυσαν τις δι-
κές τους επιχειρήσεις και ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το εμπόριο. 
Αν και γίνεται μεγαλύτερη σχετική ανάλυση σε επόμενη ενό-
τητα, αξίζει να σημειωθούν σημαντικές επιχειρήσεις Ελλήνων 
στην Αιθιοπία, όπως οι Coscal (Εισαγωγές ινοπνευματωδών), 
Hydro Constructions & Engineering Co. Ltd (Γεωτρήσεις και 

ικοδομές), Bambis Supermarket, Mopalco Trading Co. Ltd, 
S.J. Magdalinos (Εξαγωγές αφέ), Ethiopian Rift Valey Safaris 
(Τουριστικό Γραφείο υνηγίου), Αrabian Trading (Εισαγωγές 
Φαρμάκων), Antypas Bros. Ltd (Εμπορία Εσπεριδοειδών) και η 
Unitrade (Εισαγωγές Επίπλων και Ειδών ικιακού Εξοπλισμού).

Στη ιγηρία, πάλι, κυρίαρχη θέση διατηρεί η Flour Mills of 
Nigeria, ιδιοκτησίας Γ. ουμάνταρου, μια από τις μεγαλύτερες 
παραγωγούς αλευριού σε ολόκληρη την Υποσαχάρια Αφρική, 
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εταιρεία που έχει επίσης επεκταθεί και σε άλλους επιχειρηματι-
κούς τομείς, όπως το τσιμέντο και η λειτουργία του Τερματικού 
Σταθμού ιμένος Apapa. ολύ σημαντική είναι η εταιρεία A.G. 
Leventis (μέλους του επιχειρηματικού ομίλου της οικογένειας 

εβέντη) και η τεχνική εταιρεία ΕΔ -ΕΤΕ - Α ΤΑ ΑΣ, 
καθώς και η ελληνοβρετανικών συμφερόντων εταιρεία Cussons-
Patterson-Zochonis, η οποία ως επί το πλείστον δραστηριοποι-
είται στο χώρο του εμπορίου, ενώ διατηρεί και εργοστάσια σα-
πωνοποιίας, ειδών ατομικής υγιεινής και φαρμακευτικών ειδών.

Σημαντικές έχουν υπάρξει και οι κατά καιρούς επενδύσεις 
ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή κατά τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες. Για παράδειγμα, η εταιρεία παραγωγής γυάλινων 
μπουκαλιών και ψυγείων Frigoglass, συμφερόντων ομίλου Δαυ-
ίδ- εβέντη, μέσω εξαγορών και επενδύσεων, έχει καταστεί ο με-
γαλύτερος παραγωγός γυάλινων μπουκαλιών στη Δυτική Αφρική.

ατά τη δεκαετία του 1990, η τότε ακμαία εταιρεία παραγωγής 
πλαστικών σωλήνων και εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο 
« ετζετάκης» προχώρησε σε εξαγορά τοπικής θυγατρικής πολυ-
εθνικής εταιρείας, καθώς και στην ίδρυση οικείας θυγατρικής για 
την παραγωγή πλαστικών σωλήνων. άλιστα, στο πλαίσιο της 
μετέπειτα αναδιοργάνωσης της εταιρείας, οι επενδύσεις της στην 
Υποσαχάρια Αφρική θεωρήθηκαν ως ιδιαίτερο θετικό και κερδο-
φόρο περιουσιακό στοιχείο. Η εταιρεία ΦΑΓΕ από την άλλη εξα-
γόρασε ένα σημαντικό ποσοστό μιας εταιρείας παραγωγής γαλα-
κτοκομικών, ενώ η PALACE S.A. (ομίλου Φιλίππου) μπήκε το 
1998 στην αγορά παγωτού της ότιας Αφρικής.

Άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες με πολυετή παρουσία 
στην περιοχή αποτελούν η Γερμανός Α.Ε. (μπαταρίες, είδη κινη-
τής τηλεφωνίας), η Chipita (είδη διατροφής, σνακ), η Eurodrip 
(παραγωγή σωλήνων), η Intralot (τυχερά παιχνίδια/στοιχιμα-
τισμού), η ορρές (καλλυντικά) καθώς και η Εθνική Τράπεζα 
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(τραπεζικές εργασίες μέσω της Bank of Athens). Στην περιοχή 
δραστηριοποιούνται επίσης, διάφορες κατασκευαστικές εται-
ρείες, ανάμεσά τους η αντεχνική με επίκεντρο το αμερούν, οι 
οποίες έχουν προσπαθήσει και σε σημαντικό βαθμό καταφέρει 
να εκμεταλλευτούν τις σημαντικές ευκαιρίες που η ανοικοδόμη-
ση της περιοχής προσφέρει (κυρίως ως υπεργολάβοι).

Τέλος, ειδική περίπτωση αποτελεί η ελληνικών συμφερό-
ντων ναυτιλία. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο μέρος των εξαγω-
γών πετρελαίου και φυσικού αερίου της ιγηρίας πραγματοποι-
είται από ελληνικά πλοία, ενώ ισχυρές εφοπλιστικές εταιρείες 
(Όμιλος έστη, Elmar, Tsakos Group, κα) δραστηριοποιούνται 
σε ολόκληρη την περιοχή.

διαίτερης μνείας αξίζει το ΕλληνοΑφρικανικό Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Ανάπτυξης (http://www.helafrican-chamber.gr), 
το οποίο έχει υποστηρίξει σημαντικά στην ενημέρωση Ελλήνων 
επιχειρηματιών για τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αφρικανι-
κές αγορές. άλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σημα-
ντική κινητικότητα για αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών 
στην περιοχή λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

εταναστευτικές κοινότητες και εμβάσματα

Αν και στο παρελθόν η κύρια μεταναστευτική ροή ανάμεσα στις 
δύο περιοχές ήταν από την Ελλάδα προς τις διάφορες χώρες της 
Υποσαχάριας Αφρικής, πλέον η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Έτσι, 
στο πλαίσιο μιας εντεινόμενης πορείας από την φτωχή Αφρική προς 
την πλούσια Ευρώπη, η Ελλάδα, ως σημαντικός ενδιάμεσος σταθ-
μός, φιλοξενεί έναν σημαντικό αριθμό αφρικανών μεταναστών. 

αθ’ ότι ένα σημαντικό μέρος των Αφρικανών εγκαταλείπουν τις 
γενέτειρές τους προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, αποτελούν 
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παράτυπους μετανάστες, με συνέπεια να μην υπάρχουν απόλυτα 
αξιόπιστα στοιχεία για το πόσοι διαμένουν στην Ελλάδα.

αρ’ όλα αυτά η ύπαρξη συλλόγων μεταναστών από πολλές 
Αφρικανικές χώρες υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των συγκεκρι-
μένων μεταναστευτικών ομάδων δεν είναι αμελητέος. ια μελέ-
τη καταμέτρησε το 2009 29 συλλόγους Αφρικανών (βλέπε παρα-
κάτω πίνακα – 7.5). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ 
ο παλαιότερος σύλλογος ( ιγηριανή οινότητα Θεσσαλονίκης 
& Βορείου Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1977, οι περισσότεροι σύλλο-
γοι ιδρύθηκαν την τελευταία δεκαετία – απόδειξη της αύξησης 
των ροών.

ίνακας 7.5: Σύλλογοι Αφρικανών στην Ελλάδα

Α/Α Όνομα Συλλόγου Σχετιζόμενη Χώρα Έτος
Ίδρυσης

1 Αιθιοπική οινότητα Ελλάδας Αιθιοπία 1988
2 Ένωση Αφρικανών Γυναικών στην 

Ελλάδα 2005
Αφρική 2005

3 Ένωση Γυναικών από τη Σιέρα 
εόνε

Σιέρα εόνε 1998

4 Ένωση ιγηριανών Γυναικών ιγηρία 2005
5 Ένωση ολιτών Ακτής 

Ελεφαντοστού
Ακτή Ελεφαντοστού 2004

6 Ένωση ρόνοιας και Συνεργασίας 
οινότητας κένγκα

Αφρική 2007

7 Ένωση Αφρικανικών οινοτήτων 
στην Ελλάδα

Αφρική 2007

8 Ένωση Υπηκόων της Γουϊνέας 
στην Ελλάδα

Γουϊνέα 2007

9 Ένωση Υπηκόων Γκάνας Γκάνα 1994
10 Εθνική Ένωση ολιτών υγκάντας υγκάντα 2009
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Α/Α Όνομα Συλλόγου Σχετιζόμενη Χώρα Έτος
Ίδρυσης

11 οινότητα Σιέρα εόνε Σιέρα εόνε 1995
12 ενυατική οινότητα Ελλάδος ένυα 1997
13 οινότητα Ίμπο ιγηρία 1997
14 οινότητα ιγηριανών 

από το Delta State
ιγηρία 2009

15 οινότητα Σομαλίας στην Ελλάδα Σομαλία 2009
16 ονγκολέζικη οινότητα της 

Ελλάδας
ονγκό 1991

17 ιγηριανή οινότητα AKBA ιγηρία 2009
18 ιγηριανή οινότητα Ελλάδας ιγηρία 1993

19
ιγηριανή οινότητα Θεσσαλονίκης 

& Βορείου Ελλάδος
ιγηρία 1977

20 ιγηριανοί Φοιτητές στην Ελλάδα ιγηρία 2008

21
ργανισμός των ιγηριανών της 

Διασποράς Ελλάδας ιγηρία
2009

22 αναφρικανικός Σύνδεσμος Ελλάδας Αφρική 1993
23 Σουδανική οινότητα Ελλάδος Σουδάν 1998

24
Σουδανική οινότητα Θεσσαλονί-
κης & Βορείου Ελλάδος Σουδάν

2002

25
Σύλλογος Αφρικανών Χριστιανών 

οιμένων της Ελλάδας Αφρική
2003

26
Σύλλογος εταναστών από το κρά-
τος Rivers Bayelsa στην Ελλάδα ιγηρία

2000

27 Σύλλογος οτιοαφρικανών στην 
Ελλάδα

ότια Αφρική 2006

28 Σύνδεσμος Σουδανών ροσφύγων Σουδάν 2005
29 Τανζανική οινότητα Ελλάδας Τανζανία 2002
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Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η πολυπληθέστερη σχετική 
ομάδα Αφρικανών μεταναστών στην Ελλάδα θεωρείται αυτή 
των ιγηριανών. ι ιγηριανοί, δε, καταγράφονται να ασχολού-
νται με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν 
και στην ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων ενώ υπολογίζεται ότι 
διαμένουν στην Ελλάδα για σχετικά αρκετά μεγάλο διάστημα 
(περί τα 14,7 έτη) ( αμπριανίδης 2007).

Από την πλευρά των επίσημων καταγραφών της Γενικής Δι-
εύθυνσης εταναστευτικής ολιτικής και οινωνικής Ένταξης 
του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ελλάδα διαβιούν συνολικά 
19.196 άτομα προερχόμενα από την Αφρικανική Ήπειρο (στοι-
χεία αΐου 2015). έραν της Αιγύπτου η οποία αποτελεί με δι-
αφορά την πολυπληθέστερη ομάδα, στην Ελλάδα διαμένουν 
1.931 ιγηριανοί (10% του συνολικού μεταναστευτικού πληθυ-
σμού από την Αφρική), 1.048 Αιθίοπες, 826 αροκινοί καθώς 
και 605 άτομα με Γκανέζικη ιθαγένεια. Η κοινή πεποίθηση πά-
ντως είναι ότι ο συνολικός πληθυσμός (νόμιμος και παράτυπος) 
είναι αρκετά μεγαλύτερος.

ι σημαντικοί αυτοί πληθυσμοί είναι βέβαιο ότι αποτελούν 
πηγές ενημέρωσης για την Ελλάδα των χωρών καταγωγής των 
μεταναστών καθώς και βιοπορισμού, μέσω των σχετικών εμβα-
σμάτων. άντως, σύμφωνα με την Eurostat, οι κυριότερες χώρες 
της Υποσαχάριας Αφρικής οι οποίες τυγχάνουν αποδέκτες μετα-
ναστευτικών εμβασμάτων από την Ελλάδα είναι το αμερούν, ο 

αυρίκιος, η Ζάμπια, η ότιος Αφρική, η Γκάνα, η ιβερία και 
η ιγηρία. Διαθέσιμα στοιχεία για τη ροή εμβασμάτων από την 
Ελλάδα προς τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής υπάρχουν μό-
νο για την περίοδο 2007-2012, αλλά γίνεται εμφανής η επιρροή 
της οικονομικής κρίσης. Βέβαια, μεγάλο μέρος των πραγματι-
κών ροών θεωρείται ότι δεν καταγράφεται, καθώς αφορούν σε 
παράτυπους μετανάστες και γίνεται μέσω άτυπων δικτύων.
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Σχήμα 7.7: Εμβάσματα από την Ελλάδα προς χώρες της Υποσαχάριας 
Αφρικής

Ελληνικές κοινότητες στην Αφρική

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, από τον 18ο 
αιώνα και πιο εντατικά από τον 19ο και έως τουλάχιστον τη δε-
καετία του 1960, ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων μετανά-
στευσαν προς την Αφρικανική ήπειρο. Βέβαια, οι Έλληνες της 
Αφρικής (με εξαίρεση ίσως την Αίγυπτο) αποτέλεσαν ένα μι-
κρό μέρος μόνο των μεταξύ 2,7 και 4,5 εκατομμυρίων ατόμων 
τα οποία θεωρείται –βάσει εκτιμήσεων προξενικών αρχών και 
ομογενειακών φορέων– ότι απαρτίζουν τον λεγόμενο «Απόδη-
μο Ελληνισμό».

ατά βάση, οι λόγοι για τους οποίους αρκετοί Έλληνες μετα-
νάστευσαν προς την Αφρική ήταν οικονομικοί. Αν και καταγρά-
φονται μετακινήσεις προς την Υποσαχάρια Αφρική και κατά τον 
18ο αιώνα, βασικό ορόσημο αποτέλεσε η διάνοιξη της διώρυ-
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γας του Σουέζ (1859-69), έργο το οποίο κινητοποίησε σημαντι-
κό αριθμό Ελλήνων, τεχνιτών και μη, οι οποίοι μετέβησαν στην 
Αίγυπτο για να εργαστούν. Δεν είναι τυχαίο, δε, ότι οι βασικές 
εκτιμήσεις για τους αρχικούς αριθμούς Ελλήνων στην Αφρική 
έχουν ως αφετηρία τη δεκαετία του 1870. Για παράδειγμα κά-
ποιες εκτιμήσεις μιλούν για περισσότερους από 120.000 Έλλη-
νες στην ήπειρο κατά την περίοδο 1870-1930, με τα 2/3 αυτών 
να εντοπίζονται στην Αίγυπτο.

Η μετακίνηση προς άλλες, νοτιότερες, χώρες της Αφρικανι-
κής ηπείρου ακολούθησε, με μερικές εξαιρέσεις, την εντατικο-
ποίηση της παρουσίας των ευρωπαίων αποικιοκρατών. Το στα-
θερό περιβάλλον που η αποικιοκρατία προσέφερε σε συνδυασμό 
με τις πολλές ευκαιρίες πλουτισμού (χρυσωρυχεία, καλλιέρ-
γεια και εμπόριο καπνών, αγροτική παραγωγή, σιδηροδρομικά 
και άλλα κατασκευαστικά και δημόσια έργα, κτλ) προσέλκυσαν 
πολλούς Έλληνες, αρκετοί εκ των οποίων αρχικά εργάστηκαν 
σε ευρωπαϊκών συμφερόντων επιχειρήσεις και σε δεύτερο χρόνο 
ξεκίνησαν τις δικές τους και απέκτησαν σημαντικό πλούτο και 
κοινωνική θέση.

ι προσωπικές ιστορίες των Ελλήνων της Αφρικής είναι αρ-
κετές φορές συγκινητικές, όπως για παράδειγμα του Σάββα α-
ραβασίλη, ο οποίος, όντας αξιωματικός της αιθιοπικής στρατιάς 
του ότου κατά την εισβολή του ουσολίνι στην Αιθιοπία, αιχ-
μαλωτίστηκε από τους ταλούς και εκτελέστηκε με την κατηγο-
ρία της εσχάτης προδοσίας επειδή καταγόταν από τα ιταλοκρα-
τούμενα Δωδεκάνησα ( αρκάκης 1998: 69), και άλλοτε είναι 
ενδεικτικές για τον τυχοδιωκτισμό των πρώτων μεταναστών 
όπως του Γιώργου άμπρου που βρέθηκε γύρω στα 1820 στη 

αδαγασκάρη όταν το πλοίο του, το οποίο πήγαινε στην νδία, 
ναυάγησε. Εκεί ενεπλάκη σε τοπικούς πολέμους και εξελίχθηκε 
σε τοπικό φεουδάρχη! ( αρκάκης 1998: 41).
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Η περίοδος της ανεξαρτητοποίησης των Αφρικανικών κρα-
τών, ειδικά από τη δεκαετία του 1960, δημιούργησε σημαντικά 
προβλήματα στις ευημερούσες έως τότε ελληνικές κοινότητες, 
κυρίως λόγω της ανατροπής του σταθερού οικονομικού/επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος και της πολιτικής των εθνικοποιή-
σεων. Ενδιαφέρον στοιχείο πάντως αποτελεί το γεγονός ότι η 
έξοδος Ελλήνων από τις χώρες αυτές (π.χ. το Ζαΐρ) κατά την 
ταραχώδη τότε περίοδο δεν μετατράπηκε σε ροή προς την Ελ-
λάδα αλλά σε μετακίνηση σε άλλες, περισσότερο φιλόξενες χώ-
ρες της Υποσαχάριας Αφρικής. Σε άλλες όμως περιπτώσεις οι 
Έλληνες κατάφεραν να επιβιώσουν και να πλουτίσουν. Η οικο-
γένεια εβέντη, για παράδειγμα, κατάφερε, στη δύσκολη επο-
χή μετά την ανεξαρτησία, να διατηρήσει και να επεκτείνει την 
οικονομική αυτοκρατορία της στη Δυτική Αφρική ( αρκάκης 
1998: 133-135).

Ανάλογη ήταν και η πορεία του αριθμού των Ελλήνων στη 
αϊκή Δημοκρατία του ονγκό, όπου από 20.000 τη δεκαετία 

του 1960 μειώθηκαν σε λιγότερους από 5.000 έως τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980. Από την άλλη πλευρά, στη Δυτική Αφρική ο 
κύριος όγκος Ελλήνων μεταναστών φαίνεται να έφτασε κατά τις 
δεκαετίες 1920-30 και αρκετοί από αυτούς εργάστηκαν σε ήδη 
επιτυχημένες επιχειρήσεις άλλων παλαιότερων Ελλήνων μετα-
ναστών, όπως αυτές του εβέντη και του Ζοχώνη. Αξιοσημείω-
το, τέλος, θεωρείται το γεγονός ότι από τις αλλαγές που επέφε-
ραν οι ανεξαρτητοποιήσεις των διαφόρων αφρικανικών κρατών, 
«ευεργετήθηκαν» οι ελληνικές κοινότητες των πιο σταθερών χω-
ρών, όπως το αμερούν και η ότια Αφρική.

Όσον αφορά στα επαγγέλματα στα οποία απασχολήθηκαν οι 
Έλληνες της Αφρικής, αυτά ήταν κυρίως οι αγροτικές εργασίες, 
οι κατασκευές και, λίγο αργότερα, το εμπόριο. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το γεγονός ότι μια ομάδα Ελλήνων υπήρξαν ιδιαίτε-
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ρα δραστήριοι στον τομέα της αλιείας στην λίμνη Τανγκανίκα. 
εχωρίζουν οι περιπτώσεις του ικόλαου Βλαχάκη στην Ακτή 

Ελεφαντοστού που μεγαλούργησε στο ναυτιλιακό τομέα, του 
Γεώργιου Ζοχώνη στη ιγηρία και αμερούν που δημιούργη-
σε μια πολυεθνική επιχείρηση με έμφαση στο εμπόριο και την 
παραγωγή, των οικογενειών Αρνόπουλου, Σταματιάδη και Χρι-
στοδουλίδη στην εντρική Αφρική που διεύθυναν επιτυχημένες 
εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και του Γεράσιμου αυρομμάτη, 
ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο ξενοδοχείο στην τουάλα του 

αμερούν. Στη ότια Αφρική, τέλος, η εκεί ελληνική κοινότητα 
εξελίχθηκε στις πλέον εύπορες με επιχειρήσεις που πρόσφεραν 
εργασία σε 150-200.000 άτομα.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο καθηγητής αρκάκης (1998), ο 
ρόλος των Ελλήνων (όπως και των νδών, των ιβανέζων και 
των Σύριων) μεταναστών στις αποικιοκρατικές οικονομίες, ήταν 
κυρίως ρόλος μεσαζόντων ανάμεσα στο αποικιοκρατικό κεφά-
λαιο από τη μια μεριά και στον ιθαγενή πληθυσμό από την άλλη. 

ι περισσότεροι Έλληνες στην Αφρική ήταν «μικροεπιχειρη-
ματίες, μαγαζάτορες και εστιάτορες» ή «μπακάληδες». Αυτή η 
κοινωνική θέση έκανε τους Έλληνες ελάχιστα συμπαθείς στους 
Αφρικανούς. ι τελευταίοι θεωρούσαν τους μεσάζοντες

«άμεσα υπεύθυνους για τις ευτελείς τιμές και την ευτελή ποι-
ότητα των εισαγομένων προϊόντων, τους υποπτεύονταν ότι 
έκλεβαν στο ζύγι (...) [και] αγανακτούσαν με την πολιτική 
που απέκλειε τους ίδιους από μια οικονομική δραστηριότητα 
που δεν απαιτούσε ειδικά προσόντα» ( αρκάκης 1998: 50).

ατά συνέπεια, η εικόνα του Έλληνα στη σύγχρονη αφρι-
κανική λογοτεχνία δεν είναι καθόλου κολακευτική.  όνγκο 

πέτι, συγγραφέας από το αμερούν, π.χ., αποκαλεί στα μυθι-
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στορήματά του τον Έλληνα «χυδαίο» ( αρκάκης 1998: 109). 
Αλλά και οι αποικιοκράτες αντιμετώπισαν τους Έλληνες (όπως 
και τους νδούς αλλά και τους Εβραίους) με προκατάληψη. Σκο-
πός τους, ο περιορισμός των Ελλήνων στον κοινωνικό ρόλο που 
τους είχε ανατεθεί προκειμένου να μην έχουν άλλες βλέψεις ή 
φιλοδοξίες. Αυτή ήταν κυρίως η στάση των Βρετανών στη ότιο 
Αφρική και στη οδεσία.

Η πολιτική εθνικοποιήσεων που ακολούθησαν τα περισσό-
τερα κράτη της Αφρικής μετά την ανεξαρτησία οδήγησε στην 
παρακμή των ελληνικών παροικιών. ι αλλοδαποί μεσάζοντες 
στο εμπόριο ήταν τα πρώτα θύματα της οικονομικής πολιτι-
κής των αφρικανών εθνικιστών. Η πολιτική «ριζοσπαστικοποί-
ησης» του ομπούτου στο Ζαΐρ και το πρόγραμμα εθνικοποι-
ήσεων του εγκίστου στην Αιθιοπία στα μέσα της δεκαετίας 
του ’70 εκμηδένισαν τις σημαντικές ελληνικές παροικίες που 
είχαν απομείνει σε δύο μεγάλες αφρικανικές χώρες που δεν 
ακολούθησαν εξαρχής κρατικιστικές οικονομικές πολιτικές. 
Σήμερα η μόνη αξιόλογη σε μέγεθος ελληνική παροικία στην 
Αφρική βρίσκεται στη ότιο Αφρική και αριθμεί μερικές δε-
κάδες χιλιάδες μέλη.  αριθμός των Ελλήνων στις χώρες της 
Αφρικής γενικότερα παρουσίασε σημαντικές αυξομειώσεις – 
κυρίως όμως μια ευρύτερη τάση παρακμής από τη δεκαετία 
του ’70 και μετά, αποτέλεσμα οικονομικών και πολιτικών εξε-
λίξεων αλλά και δραστικής μείωσης των μεταναστευτικών ρο-
ών. Για παράδειγμα, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στο 
Σουδάν αυξήθηκαν από 153 στα μέσα του 19ου αιώνα σε 2.000 
περί το 1930 και σε 6.000 τη δεκαετία του 1960, προτού κατα-
λήξουν στη δεκαετία του ’80 σε λίγες εκατοντάδες. ολλοί Έλ-
ληνες του Σουδάν απέκτησαν σημαντικές περιουσίες και ευερ-
γέτησαν την ελληνική κοινότητα (για παράδειγμα ο Γεράσιμος 

οντομίχαλος ο οποίος ίδρυσε το εκεί Γυμνάσιο που έφερε το 
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όνομα οντομιχάλειος Σχολή). Η ανεξαρτητοποίηση του Σου-
δάν το 1956 και η έναρξη του εμφυλίου οδήγησε πολλούς Έλ-
ληνες στην έξοδο. Αντίστοιχη, υπήρξε περίπου η διαδρομή των 
ελληνικών κοινοτήτων στην ανατολική και νοτιότερη Αφρική, 
όπου οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες ακολούθησαν τους Βρε-
τανούς εποίκους. Για παράδειγμα στην ένυα και την Τανζα-
νία τη δεκαετία του 1960 οι ελληνικές κοινότητες έφτασαν να 
έχουν περισσότερα από 2.500 μέλη η κάθε μια. Σήμερα ωστόσο 
παραμένουν λιγότεροι από 300-400 συνολικά.

Όσον αφορά στις ελληνοαφρικανικές σχέσεις, οι ελληνικές 
κοινότητες λειτούργησαν ως γέφυρες τόσο επικοινωνίας όσο 
και εμπορικών ροών. Για παράδειγμα, ακόμα και σήμερα πολ-
λές από τις εξαγωγές προϊόντων από χώρες της περιοχής προς 
την Ελλάδα λαμβάνουν χώρα μέσω ελληνικών εμπορικών επι-
χειρήσεων. αράλληλα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάπτυξης 
των εκεί ελληνικών κοινοτήτων, δημιουργήθηκαν πλήθος οργα-
νώσεων και συλλόγων οι οποίοι, πέραν της συσπείρωσης του ελ-
ληνικού στοιχείου, λειτούργησαν και ως σημείο επαφής με την 
Ελλάδα, ιδιαίτερα εκεί που απουσίαζαν επίσημες ελληνικές αρ-
χές. αράλληλα, οι οργανώσεις αυτές υπήρξαν η βάση της αλ-
ληλοβοήθειας μεταξύ των Ελλήνων ομογενών, γεγονός το οποίο 
υποβοήθησε τη σχετική οικονομική τους επιτυχία. ι παρακάτω 
πίνακες των ελληνικών ομογενειακών οργανώσεων στην περιο-
χή είναι ενδεικτικός της δυναμικής που (σε αρκετές περιπτώσεις 
ακόμα και σήμερα) έχουν οι ελληνικές κοινότητες της Υποσαχά-
ριας Αφρικής.
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ίνακας 7.6: Ελληνικές οινότητες Υποσαχάριας Αφρικής

Α/Α Όνομα Σχετιζόμενη 
Χώρα

1 Ελληνική οινότητα απαρόνι ποτσουάνα
2 Ελληνική οινότητα πουρούντι πουρούντι
3 Ελληνική οινότητα ένυας ένυα
4 Ελληνική οινότητα ουμπουμπάσι ονγκό
5 Ελληνική οινότητα άγος ιγηρία
6 μοσπονδία Ελληνικών οινοτήτων . Αφρικής ότια Αφρική
7 Ελληνική οινότητα Χαρτούμ Σουδάν
8 Ένωση Ελλήνων Τανζανίας Τανζανία
9 Σύνδεσμος Ελλήνων ουσάκας & εριχώρων Ζάμπια

10 μοσπονδία Ελληνικών οινοτήτων 
Ζιμπάμπουε

Ζιμπάμπουε

11 Ελληνική οινότητα αδαγασκάρης αδαγασκάρη
12 Ελληνική οινότητα αλάουι αλάουι
13 Ελληνική οινότητα απούτο οζαμβίκη

ίνακας 7.7: Ελληνικές μοσπονδίες Υποσαχάριας Αφρικής

Α/Α Όνομα Σχετιζόμενη 
Χώρα

1 μοσπονδία Ελληνικών οινοτήτων . Αφρικής ότια Αφρική
2 Εθνικός Σύνδεσμος Ελληνικών ργανισμών

Φοιτητών & εολαίας . Αφρικής ότια Αφρική
3 αναφρικανική Ελληνική μοσπονδία Αφρική
4 μοσπονδία Ελληνικών οινοτήτων Ζιμπάμπουε Ζιμπάμπουε
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εραιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, στην Υποσαχάρια Αφρι-
κή υπάρχουν 111 φορείς σχετιζόμενοι με την Ελλάδα. Αν και στις 
περισσότερες χώρες της περιοχής δεν υπάρχουν περισσότεροι από 
1-2 φορείς, η μεγαλύτερη πυκνότητα παρουσιάζεται στη Ζιμπά-
μπουε (8 φορείς), το Σουδάν (9 φορείς) και τη ότια Αφρική (66 
φορείς). ι φορείς αυτοί διακρίνονται σε οκτώ βασικές κατηγορί-
ες: πολιτιστικοί (π.χ. η Ελληνο- οτιοαφρικανική ολιτισμική Συ-
νεργασία), αθλητικοί (Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος Χαρτούμ), 
θρησκευτικοί (π.χ. ο Σύλλογος Ελληνορθόδοξων Χριστιανών) και 
κοινωνικοί σύλλογοι (π.χ. Σύνδεσμος Ελληνίδων υριών), εθνικο-
τοπικές οργανώσεις, που είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία (π.χ. ο 

αλλεσβιακός Σύλλογος έϊπ Τάουν & εριχώρων), κοινότητες 
(π.χ. η Ελληνική οινότητα απούτο) και επιμελητήρια (π.χ. Ελ-
ληνικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο οτίου Αφρικής).

Η δραστηριότητα των σχετικών συλλόγων ποικίλλει ανά χώ-
ρα, πόλη και εποχή αλλά κοινή συνισταμένη αποτελεί η συσπεί-
ρωση των Ελλήνων της διασποράς, η ενίσχυση της παράδοσης 
καθώς και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Όσον αφορά 
στην τελευταία διάσταση ιδιαίτερα δραστήρια υπήρξε η κοινό-
τητα της ότιας Αφρικής καθώς εκτός από το πλήθος σχολείων 
υποστήριξε και τη δημιουργία εδρών ελληνικών σπουδών. ιο 
συγκεκριμένα, στη ότια Αφρική λειτουργούν σχετικές με τα 
ελληνικά έδρες στο ανεπιστήμιο ατάλ- τερμπαν (Τμήμα Αν-
θρωπιστικών Σπουδών), στο ανεπιστήμιο άου (Τμήμα Ελλη-
νικών και ατινικών Σπουδών), στο ανεπιστήμιο της ρετόρια 
(Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας) στην οτιοαφρικανική Εταιρεία 
Ελληνικής Φιλοσοφίας & Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και 
στο ανεπιστήμιο του έϊπ Τάουν (Τμήμα ένων Γλωσσών). 

αράλληλα, λειτουργεί και έδρα Βυζαντινών Σπουδών στο α-
νεπιστήμιο Rands Afrikaans.
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Εκκλησία

Σε όλες αυτές τις προσπάθειες των ελληνικών κοινοτήτων 
αρωγός υπήρξε η ελληνορθόδοξη εκκλησία. Αν και σε αρκετές 
περιπτώσεις ήταν οι ελληνικές κοινότητες οι οποίες προχωρού-
σαν στην ίδρυση ελληνορθόδοξων εκκλησιών, η υποστήριξη των 
πρώτων υπήρξε διαχρονική μέριμνα των δεύτερων, στο πλαίσιο 
μάλιστα ενός συνολικότερου συντονισμού –έως ένα βαθμό– της 
ελληνικής διασποράς στην Αφρική.

ρωτεύοντα ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια διαδραμάτιζε και 
διαδραματίζει το ατριαρχείο Αλεξανδρείας και άσης Αφρικής. 

ύρια αποστολή του ατριαρχείου είναι η συσπείρωση και δια-
τήρηση της ελληνορθόδοξης παράδοσης της ελληνικής διασπο-
ράς στην ήπειρο. Έτσι, υποστηρίζει υλικά και οργανωτικά πλήθος 
εκκλησιών σε ολόκληρη την ήπειρο ενώ σημαντικό ρόλο διαδρα-
μάτισε στο συντονισμό του συνόλου των ελληνικών κοινοτήτων 
της Αφρικής καθώς και στην επαφή με τη «μητέρα πατρίδα».

 πίνακας 7.8 παρουσιάζει το πυκνό δίκτυο μητροπόλεων οι 
οποίες λειτουργούν υπό την αιγίδα του ατριαρχείου.

ίνακας 7.8: Δίκτυο ητροπόλεων στην Αφρική

Α/Α Μητρόπολη Περιοχή Ευθύνης
1 Αξώμης Αιθιοπία, Ερυθραία, Τζιμπουτί και Σομαλία
2 ένυας ένυα
3 αμπάλας & άσης

υγκάντας
υγκάντα

4 Ζιμπάμπουε &
Αγκόλας

Ζιμπάμπουε και Αγκόλα

5 ιγηρίας ιγηρία, ίγηρας, πενίν και Τόγκο
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Α/Α Μητρόπολη Περιοχή Ευθύνης
6 αλής Ελπίδος αμίμπια, Ζουαζιλάνδη, εσόττο και οι 

περιοχές Ακρωτηρίου (Δυτικού και Ανα-
τολικού), Port Elizabeth, Natal, East London, 
Bloem fontein, Welkom, George, Knysna, 
Kimberiey, Natal και Pietermaritzburg

7 ουάνζας Τανζανία
8 Γουϊνέας Σιέρρα εόνε, ιβερίας, Γουϊνέα, Γουϊνέα 

πισάο, Γκάμπια, Σενεγάλη και ράσινο 
Ακρω τήριο

9 Ειρηνουπόλεως Τανζανία και Σεϋχέλλες
10 Ζάμπιας & αλάουι Ζάμπια και αλάουι
11 ωαννουπόλεως &

ρετορίας
Ευρύτερες περιοχές του Γιοχάνεσμπουργκ 
και της ρετόρια, ως και τις επαρχίες α-
μουλάγκα και ιμπόπο.

12 αδαγασκάρης αδαγασκάρη και οι νήσοι αυρίκιος, 
ενιόν, ομόρος και αγιόττε

13 αμερούν αμερούν, Τσαντ, εντροαφρικανική Δημο-
κρατία, σημερινή Γουινέα και οι νήσοι Σαν 
Τόμας και ρίγκιπος

14 Άκκρας Γκάνα
15 εντρώας Αφρικής αϊκή Δημοκρατία του ονγκό

αράλληλα, λειτουργούν και πέντε επισκοπές:

• Επισκοπή ατάγκας (μέρος του ονγκό)
• Επισκοπή ποτσουάνας ( ποτσουάνα)
• Επισκοπή οζαμβίκης ( οζαμβίκη)
• Επισκοπή πουρούντι και ουάντας ( πουρούντι, ουά-

ντα και μέρος του ονγκό)
• Επισκοπή πραζαβίλ και Γκαμπόν (μέρος του ονγκό και 

Γκαμπόν)

Φυσικά, κάθε ελληνική κοινότητα διατηρεί τουλάχιστον ένα ναό.
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Αναντίρρητα, οι σχέσεις Ελλάδας-Αφρικής είναι σε μεγάλο 
βαθμό περιορισμένες. Αν και υπάρχουν επιχειρηματικά δραστή-
ριες ελληνικές κοινότητες –κυρίως στη ότια Αφρική, το Σου-
δάν, τη ιγηρία, την ένυα και την Αιθιοπία– αποτελούνται 
πλέον από Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς με σαφώς λιγό-
τερους συγγενικούς και συναισθηματικούς δεσμούς με την Ελ-
λάδα. Ταυτόχρονα, αν και το ατριαρχείο Αλεξανδρείας ηγεί-
ται ενός αρκετά εκτεταμένου δικτύου μητροπόλεων και ενοριών 
στην ήπειρο δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσει διπλωματικές 
αρχές και να καταστεί βασικός πυλώνας ανάπτυξης των σχέσε-
ων μεταξύ Ελλάδας και Υποσαχάριας Αφρικής. Ταυτόχρονα, οι 
αυξημένες ροές μεταναστών από την Αφρική αποτελούν ένα ση-
μαντικό στοιχείο σχετικά νέο δεδομένο. Τέλος, αρκετές επιχει-
ρήσεις ελληνικών συμφερόντων έχουν αποκτήσει μια έντονη 
παρουσία στην ήπειρο –ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετί-
ες– αλλά η τρέχουσα οικονομική κρίση φαίνεται μάλλον να έχει 
μειώσει την τάση και άλλων επιχειρήσεων να «ανακαλύψουν» 
την περιοχή παρ’ ότι ένα μεγάλο μέρος οικονομικών αναλυτών 
υποστηρίζει ότι η Αφρική αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. 
Το τελευταίο αποτελεί κρίσιμης σημασίας καθώς η Ελλάδα επι-
διώκει αύξηση των εξαγωγών της, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας 
επανακαθορισμού του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Το πα-
ράδειγμα της γειτονικής Τουρκίας είναι μάλιστα ενδεικτικό των 
τεραστίων ευκαιριών που προσφέρει η Αφρική.

Το παράδειγμα της Τουρκίας

Το 2004 η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το επόμενο 
έτος θα είναι το «έτος της Αφρικής» (Ozkan and Akgun 2010: 
534-6). ράγματι το 2005 η Άγκυρα ανέπτυξε μια σειρά από δι-
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πλωματικές πρωτοβουλίες. Αρχικά η Τουρκία απέκτησε status πα-
ρατηρητή στην Αφρικανική Ένωση και στη συνέχεια έγινε μέλος 
της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης. Το 2008 η τουρκική κυ-
βέρνηση συγκάλεσε στην ωνσταντινούπολη την πρώτη «Τουρ-
κο-Αφρικανική Σύνοδο ορυφής» με τη συμμετοχή ηγετών και 
εκπροσώπων από 50 αφρικανικές χώρες. Ταυτόχρονα το τουρκι-
κό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το άνοιγμα 15 νέων πρε-
σβειών στην Αφρική – ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 
30. αράλληλα η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας 
της Τουρκίας (TIKA) ανακοίνωσε την υλοποίηση ανθρωπιστι-
κών και αναπτυξιακών προγραμμάτων δεκάδων εκατομμυρίων 
δολαρίων σε 37 αφρικανικές χώρες. Όλες αυτές οι πρωτοβουλί-
ες συνοδεύθηκαν από πληθώρα επιχειρηματικών αποστολών με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. διαίτερη δράση ανέπτυξε η Ένω-
ση των Τουρκικών Επιμελητηρίων (TUSKON) που εκπροσωπεί 
πάνω από 11.500 επιχειρήσεις (Ozkan and Akgun 2010: 539-40). 
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Το εμπόριο της Τουρκίας 
με την Αφρική τριπλασιάστηκε μέσα σε λίγα χρόνια – από 5,4 δι-
σεκατομμύρια δολάρια το 2003 σε 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια 
το 2009. αι οι τουρκικές εξαγωγές προς την Αφρική πενταπλα-
σιάστηκαν – από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003 σε 10,2 
δισεκατομμύρια δολάρια το 2009 (Ozkan 2010: 101). Είναι ίσως 
ενδεικτικό της δυναμικής των τουρκοαφρικανικών σχέσεων ότι η 
Γαλλία ανακοίνωσε το 2010 το ενδιαφέρον της για κοινές γαλλο-
τουρκικές εμπορικές αποστολές στην Αφρική (Ozkan 2010:101).

ου οφείλονται οι πρωτοβουλίες της Άγκυρας; ώς εξηγεί-
ται το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Αφρική; Ένας λόγος που 
εξηγεί το timing της προσέγγισης ήταν η προσπάθεια της Τουρκί-
ας να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΗΕ την περίοδο 2009-10. ι ψήφοι των 53 αφρικανικών κρα-
τών στη Γενική Συνέλευση του ΗΕ ήταν κρίσιμης σημασίας 
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σε μια τέτοια επιλογή. Τελικά, η προσπάθεια αποδείχθηκε επιτυ-
χής και η Τουρκία εξελέγη το 2008 με 151 ψήφους (Ozkan 2010: 
100). Ωστόσο το «άνοιγμα» στην Αφρική αντί να χάσει τη δυνα-
μική του μετά την εκλογή στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντάθηκε.

Έτσι, πρέπει να αναζητήσει κανείς πιο δομικούς παράγοντες 
για να ερμηνεύσει την τουρκοαφρικανική προσέγγιση. Ένας προ-
φανής λόγος είναι η διάψευση των ελπίδων για ένταξη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ozkan 2012: 128). αθώς ο Σαρκοζί και η 

έρκελ άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι η Τουρκία δεν μπορεί να 
ελπίζει σε πλήρη ένταξη, η Άγκυρα είχε κάθε λόγο να αναζητά 
τρόπους διεύρυνσης των διεθνών επιλογών της. Η Αφρική –λόγω 
γεωγραφικής εγγύτητας– είναι μια προφανής επιλογή. Ένας άλ-
λος παράγοντας είναι ο δυναμισμός της τουρκικής οικονομίας και 
η αναζήτηση νέων αγορών. Την τελευταία δεκαετία η διεθνοποίη-
ση των τουρκικών επιχειρήσεων είναι μια εντεινόμενη τάση. α-
νένας όμως απ’ αυτούς τους παράγοντες δεν αρκεί από μόνος του 
για να ερμηνεύσει την προσέγγιση Τουρκίας και Αφρικής.

Αυτό όμως που είναι πραγματικά παράδοξο είναι ότι η Ελ-
λάδα δεν έχει εκμεταλλευθεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 
διαθέτει σε σχέση με την Τουρκία σε ό,τι αφορά την Αφρική. Το 
σημαντικότερο απ’ αυτά είναι η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ. Η 
ΕΕ χορηγεί εδώ και δεκαετίες σημαντική βοήθεια στην Αφρική 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Η βοήθεια αυτή χρη-
ματοδοτεί έργα σ’ ολόκληρη την ήπειρο και προσφέρει σημαντι-
κές ευκαιρίες σε προμηθευτές, κατασκευαστικές εταιρείες κλπ. 
Δυστυχώς ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί. 
Ακόμη η ΕΕ έχει αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια μια εμπορι-
κή  πολιτική και πρόσφατα έχει υπογράψει μια σειρά ικονομι-
κών Εταιρικών Συμφωνιών (Economic Partnership Agreements) 
με αφρικανικές χώρες που «ανοίγουν» έτσι τις αγορές τους στις 
ευρωπαϊκές εξαγωγές. Υπάρχουν δηλαδή όλες εκείνες οι προϋ-
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ποθέσεις που μπορούν να επιτρέψουν στην Ελλάδα να ακολου-
θήσει το παράδειγμα της γείτονος. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν η 
υπογραφή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας που θα δι-
ευκόλυναν τις ελληνικές επιχειρήσεις (σήμερα η μόνη χώρα της 
Υποσαχάριας Αφρικής με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει 
σύμβαση είναι η ότια Αφρική).
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Eρωτήσεις κατανόησης εφαλαίου 7

1. ώς θα χαρακτηρίζατε τις πολιτικές σχέσεις Ελλάδας-Α-
φρικής;

2. όσο σημαντικό είναι το εμπόριο Ελλάδας-Αφρικής;
3. Τι εξάγει η Ελλάδα στην Αφρική και τι εισάγει από την Αφρική;
4. ώς δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις ελληνικής ιδιοκτη-

σίας στην Αφρική;
5. οιος ο ρόλος της ελληνικής διασποράς στις σχέσεις Ελλά-

δας-Αφρικής;
6. ώς οι αφρικανοί μετανάστες στην Ελλάδα ενδυναμώνουν 

τις σχέσεις Ελλάδας-Αφρικής;
7. Τι παρουσία έχει η Ελληνική ρθόδοξη Εκκλησία στην 

Αφρική;
8. ώς η πολιτική της Τουρκίας στην Αφρική μπορεί να αποτε-

λέσει παράδειγμα προς μίμηση για τις ελληνικές αρχές;
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Σύνοψη

Το κεφάλαιο συμπυκνώνει όλη τη συζήτηση που προηγήθηκε 
και τονίζει ότι η επαναχάραξη των συνόρων δεν αποτελεί λύση για 
το πρόβλημα των συγκρούσεων. Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι το κρί-
σιμο ζήτημα για την ευημερία της ηπείρου είναι η ποιότητα διακυ-
βέρνησης. Το κεφάλαιο παρουσιάζει τις δύο απόψεις για το μέλλον 
της Αφρικής, απόψεις που βασίζονται κυρίως σε οικονομικές εκτι-
μήσεις (η πρώτη θετικές, η δεύτερη αρνητικές ή ουδέτερες). Επι-
σημαίνει επίσης τους κινδύνους της γενίκευσης και της προβολής 
τρεχουσών τάσεων στο μέλλον.

Αφού οι πολίτες του ψήφισαν «ναι» στο δημοψήφισμα του 
ανουαρίου του 2011, το ότιο Σουδάν έγινε το νεότερο κρά-

τος του κόσμου. Στις 14 ουλίου η Γενική Συνέλευση του ρ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών καλωσόρισε το 193ο μέλος της. Η 
ανεξαρτησία του οτίου Σουδάν θεωρήθηκε ως η «κατάληξη» 
ενός από τους πλέον μακροχρόνιους εμφυλίους πολέμους στη 
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σύγχρονη ιστορία, ενός πολέμου που κόστισε τη ζωή σε 2 εκα-
τομμύρια ανθρώπους και που εκτόπισε εντός και εκτός συνόρων 
αρκετά εκατομμύρια άλλους. ι κάτοικοι του οτίου Σουδάν 
υπέφεραν πολύ επί μακρόν. ολιτικοί, μέσα μαζικής ενημέρω-
σης και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο 
τον κόσμο δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό: η αυτοδιάθεση του ο-
τίου Σουδάν βασιζόταν σε στέρεες ηθικές βάσεις, το ότιο Σου-
δάν «άξιζε» να γίνει ανεξάρτητο.

Δεν αντέδρασαν όμως όλοι με τον ίδιο τρόπο. ι περισσότε-
ρες χώρες της έσης Ανατολής και της Αφρικής δεν καλωσόρι-
σαν τη διάσπαση του Σουδάν. ι Άραβες ηγέτες αντέδρασαν αρ-
νητικά.  Υπουργός Εξωτερικών της Αλγερίας υποστήριξε ότι 
«η διχοτόμηση του Σουδάν θα έχει μοιραίες επιπτώσεις για την 
Αφρικανική ήπειρο» (Kuwait News Agency 2010). Η γειτονική 
Αίγυπτος, φοβούμενη επιπλοκές στις συμφωνίες για τη διαχεί-
ριση των υδάτων του είλο αντιτάχθηκε ενεργά στην προοπτι-
κή ανεξαρτησίας του νότιου Σουδάν.1 Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ο ηγέτης των ανταρτών του οτίου Σουδάν Salva Kiir αναγκά-
στηκε να διακόψει την επίσκεψή του στο άιρο το 2009 «με-
τά την πίεση που του άσκησαν Αιγύπτιοι αξιωματούχοι σχετι-
κά με τη διατήρηση της ενότητας του Σουδάν» (Sudan Tribune, 
2010). αι ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας 
Saud al-Faisal χαρακτήρισε τη διαίρεση του Σουδάν «επικίνδυ-
νη» (Business Recorder 2011).  αντάφι –λίγο πριν την έναρξη 
της εξέγερσης στην ανατολική ιβύη που οδήγησε στην ανατρο-
πή του– συνέκρινε τη διάσπαση του Σουδάν με μια «μεταδοτική 
ασθένεια» που θα επηρεάσει ολόκληρη την Αφρική (Lamloum 
2010). ι ηγέτες της Υποσαχάριας Αφρικής, επίσης φοβούμε-

1. Ένα τηλεγράφημα της Αμερικανικής διπλωματίας που διέρρευσε στα 
Wikileaks αναφέρεται στον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου 
Omar Suleiman ότι είπε πώς «η Αύγυπτος δεν επιθυμεί ένα διηρεμένο Σουδάν».
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νοι το προηγούμενο που δημιουργεί η απόσχιση του Σουδάν, 
εξέφρασαν κι αυτοί την αντίθεσή τους.  ρόεδρος του Τσαντ 
Idriss Déby τόνισε: «όλοι έχουμε βορρά και νότο. Αν αποδεχθού-
με τη διάσπαση του Σουδάν, οι αλυσιδωτές επιπτώσεις θα εί-
ναι αναπόφευκτες και θα είναι μια καταστροφή για την ήπειρο» 
(Perdix 2010).  Richard S. Williamson (2011: 174), ο Αμερικα-
νός ειδικός απεσταλμένος στο Σουδάν από το 2007 έως το 2009, 
έγραψε ότι «σε περισσότερες από μια συναντήσεις στην έδρα 
της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα, οι συνομιλητές 
μου μού μετέφεραν την ανησυχία τους για τους κινδύνους της 
(…) διαίρεσης μιας χώρας».

To Σουδάν ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής. 
Ωστόσο υπέφερε από σοβαρές διαιρετικές τομές: θρησκευτικές 
(70% μουσουλμάνοι, 25% ανιμιστές, 5% χριστιανοί), εθνοτι-
κές (Αφρικανοί και Άραβες) και εθνοφυλετικές (Beja, Kinka, 
Fur, Nuba, Nubian, Nuer, Zande Azande). ι τομές αυτές συ-
χνά αποτελούσαν και εστίες εντάσεων και ένοπλων συγκρού-
σεων. Το Σουδάν ήταν σχεδόν σε ένα διαρκή εμφύλιο από τότε 
που έγινε ανεξάρτητη χώρα (1956). Η πιο σημαντική σύγκρου-
ση ήταν ανάμεσα στο μουσουλμανικό και αραβικό Βορρά και 
στο –χριστιανικό/ανιμιστικό και αφρικανικό– ότο. Η σύ-
γκρουση αυτή εξελίχθηκε σε δύο φάσεις.  πρώτος πόλεμος 
Βορρά- ότου διήρκεσε από το 1956 έως το 1972 και ο δεύτε-
ρος από το 1983 έως το 2002. ι προσπάθειες για ειρήνευση 
φάνηκαν να επιτυγχάνουν το 1989, αλλά το Εθνικό σλαμικό 

έτωπο (National Islamic Front – NIF), μια ισχυρή πολιτικο-
θρησκευτική οργάνωση, κατέλαβε την εξουσία με ένα αναίμα-
κτο πραξικόπημα μια μέρα μετά την αναίρεση της εφαρμογής 
του ισλαμικού νόμου. Η κυβέρνηση του NIF με επικεφαλής 
το στρατηγό μάρ αλ πασίρ απαγόρευσε τα πολιτικά κόμ-
ματα και κήρυξε «ιερό πόλεμο» κατά του ότου. Στην αρχή 
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οι αντάρτες του ότου αντιμετώπισαν το ενδεχόμενο ολοκλη-
ρωτικής ήττας.  Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδανικού 

αού (Sudan’s People Liberation Army – SPLA) –η κύρια ορ-
γάνωση των ανταρτών του ότου– αντιμετώπισε δύο προβλή-
ματα που εξασθένισαν τη θέση του: το πρώτο ήταν η απώλεια 
της υποστήριξης της Αιθιοπίας μετά το 1991 (λόγω της πτώσης 
του καθεστώτος ενγκίστου) και το δεύτερο ήταν οι προσω-
πικές και εθνοτικές αντιθέσεις στο εσωτερικό του. Ωστόσο ο 
SPLA κατάφερε να επιβιώσει λόγω της σύναψης «συμμαχιών 
ευκαιρίας» με την εκτός νόμου σουδανική αντιπολίτευση, της 
υποστήριξης που κατάφερε να εξασφαλίσει από το εξωτερικό 
(Ερυθραία και υγκάντα) αλλά και της διεθνούς απομόνωσης 
του καθεστώτος του Χαρτούμ (λόγω της εμπλοκής του στη δι-
εθνική τρομοκρατία). Αντιμέτωπες με το στρατιωτικό αδιέξο-
δο αλλά ταυτόχρονα εκπλήσσοντας πολλούς παρατηρητές, το 
2002 η σουδανική κυβέρνηση και το Aπελευθερωτικό ίνημα 
του Σουδανικού αού (Sudan’s People Liberation Movemenet 
– SPLM) υπέγραψαν μια ειρηνευτική συμφωνία.  εμφύλιος 
πόλεμος του Σουδάν –ένας από τους πιο μακροχρόνιους και 
αιματηρούς παγκοσμίως– φάνηκε ότι μπορούσε να αποτελέσει 
οριστικά παρελθόν.

Το Φεβρουάριο του 2003, στην επαρχία ταρφούρ του δυ-
τικού Σουδάν, εμφανίστηκαν δύο νέα κινήματα ανταρτών τα 
οποία πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά κυβερνητικών δυνάμε-
ων: ο Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν (Sudan Liberation 
Army – SLA) και το ίνημα για τη Δικαιοσύνη και την σότητα 
(Justice and Equality Movement – JEM). ι αντάρτες των δύο 
κινημάτων –που αντλούσαν την υποστήριξή τους από αφρικανι-
κές φυλές (Fur, Zaghawa, Massaleit)– δικαιολόγησαν τη δράση 
τους αναφερόμενοι στην οικονομική και κοινωνική περιθωριο-
ποίηση της επαρχίας. Την άνοιξη του 2003, η κυβέρνηση εξό-
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πλισε μια αραβική πολιτοφυλακή (janjaweed) η οποία στράφη-
κε κατά αόπλων αφρικανών χωρικών στο ταρφούρ οι οποίοι 
θεωρήθηκαν ότι υποστήριζαν την εξέγερση. ι επιθέσεις είχαν 
ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών χιλιάδων ανθρώπων ενώ εκα-
τομμύρια άλλοι, υπό το κράτος της τρομοκρατίας των παρα-
κρατικών πολιτοφυλακών, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
εστίες τους. άλιστα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, σε αναζήτη-
ση ασφαλών περιοχών, πέρασαν τα σύνορα με το Τσαντ. Ωστό-
σο, η σύγκρουση στο ταρφούρ επιτάχυνε τις διαπραγματεύ-
σεις Βορρά- ότου καθώς το Χαρτούμ έσπευσε να κλείσει το 
ένα από τα δύο μέτωπα.

Η ειρηνευτική διαδικασία στο Σουδάν

Στις 20 ουλίου του 2002, η κυβέρνηση του Σουδάν και το 
SPLM υπέγραψαν το ρωτόκολλο της Machakos ( ένυα), ανοί-
γοντας το δρόμο για μια ειρηνική επίλυση του εικοσαετούς εμ-
φυλίου πολέμου. Από τη μια πλευρά, η κυβέρνηση της χώρας δέ-
χθηκε τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος για την αυτοδιάθεση 
του ότου ενώ παράλληλα το SPLM αποδέχθηκε τη διατήρηση 
του ισλαμικού νόμου στο Βορρά. Σύμφωνα με το ρωτόκολ-
λο, το δημοψήφισμα θα πραγματοποιούνταν μετά από εξήμισυ 
χρόνια. Το ερώτημα συμφωνήθηκε να είναι σαφές: είτε αποδοχή 
της ενότητας του Σουδάν υπό τη μορφή μιας ομοσπονδίας είτε 
απόσχιση. Η ειρηνευτική συμφωνία προέβλεπε τη διακυβέρνηση 
του νότιου τμήματος της χώρας στη μεταβατική περίοδο από μια 
«κοσμική» (secular) διοίκηση. Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι ενώ 
επισήμως το SPLM ήταν υπέρ της εδαφικής ενότητας του Σου-
δάν («μια χώρα, δύο συστήματα»), η συντριπτική πλειοψηφία 
των κατοίκων του ότου επιθυμούσαν την ανεξαρτησία.
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Xάρτης 8.1: Σουδάν και ότιο Σουδάν

ηγή: ΒΒC (http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/world/10/sudan/img/ 
sud_sat.gif)

Τον ανουάριο του 2010, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνω-
μένων Εθνών παν- ι- ουν υποσχέθηκε να «δουλέψει σκλη-
ρά» για να αποτρέψει την απόσχιση του οτίου Σουδάν (Jopson 
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and Wallis 2010). ι Financial Times σημείωσαν ότι τα σχόλια 
του Γενικού Γραμματέα σηματοδοτούσαν «την έναρξη μιας δι-
εθνούς προσπάθειας για να αποτραπεί η διάσπαση του Σουδάν 
εξαιτίας της ανησυχίας ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει αποσχι-
στικά αισθήματα στην Αφρική και να οδηγήσει στην επανέναρ-
ξη του εμφυλίου πολέμου στην ίδια τη χώρα» (Jopson and Wallis 
2010). Τα σχόλια του παν- ι- ουν αντανακλούσαν το πνεύμα 
(αν όχι την ουσία) της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας που 
υπογράφηκε 2005 (Comprehensive Peace Agreement – CPA), 
όταν η κυβέρνηση του Σουδάν και οι αντάρτες του ότου δε-
σμεύθηκαν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια «να κάνουν την 
ενότητα ελκυστική» («make unity attractive»).

Aν οι δύο πλευρές που υπέγραψαν την ειρηνευτική συμφω-
νία και οι περισσότεροι από τους εξωτερικούς δρώντες δεν υπο-
στήριζαν την απόσχιση, πώς εξηγείται ότι το ότιο Σουδάν έγινε 
ανεξάρτητο κράτος το 2011; Γιατί ένα σενάριο που οι περισσό-
τεροι αναλυτές θεωρούσαν ως ελάχιστα πιθανό, έγινε μέσα σ’ 
ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πραγματικότητα; ώς τα 
διεθνή σύνορα άλλαξαν σε μια ήπειρο που η εδαφική κυριαρχία 
θεωρείται ιερή και απαραβίαστη; ώς η διάσπαση του Σουδάν 
θα επηρεάσει άλλα αποσχιστικά κινήματα; Τι είδους μαθήματα 
μπορούν να συνάγουν οι διαμορφωτές πολιτικής;

ια σειρά από παράγοντες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) ερ-
μηνεύουν την εξέλιξη. Αν η ιστορία του οτίου Σουδάν διδάσκει 
κάτι είναι ο νόμος των απρόβλεπτων συνεπειών: οι πολιτικές 
εξελίξεις είναι τόσο πολύπλοκες που είναι δύσκολο να προβλέ-
ψει κανείς τις επιπτώσεις πρωτοβουλιών, πράξεων ή πολιτικών. 

ερικές φορές οι διαδικασίες του εκδημοκρατισμού και της ει-
ρήνευσης αναπτύσσουν τις δικές τους ανεξέλεγκτες δυναμικές 
και οδηγούν σε εξελίξεις που τουλάχιστον στην αρχή ήταν τελεί-
ως απροσδόκητες ή/και ανεπιθύμητες.
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Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 είχε γίνει φανερό ότι η σύ-
γκρουση Βορρά- ότου στο Σουδάν είχε φτάσει σ’ ένα στρα-
τιωτικό αδιέξοδο, με καμία από τις δύο πλευρές να ελπίζει σε 
ολοκληρωτική νίκη στο πεδίο της μάχης. Αυτή η εξέλιξη σε συν-
δυασμό με την ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου 
στα σύνορα Βορρά και ότου άνοιξε το δρόμο για διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Χαρτούμ και των ανταρτών. 
Διεθνείς πιέσεις συνέβαλαν στην υπογραφή μιας ανακωχής. ι 
διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν οδήγησαν στην υπογραφή 
μιας Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας το 2005. H Συμφωνία 
έγινε αποδεκτή μετά από έντονες πιέσεις που άσκησαν διεθνείς 
διαμεσολαβητές, ιδιαίτερα οι Ηνωμένες ολιτείες.

Η Συμφωνία δημιούργησε μια αυτόνομη περιοχή στο ό-
τιο Σουδάν και έφερε τους ότιους στην ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση.  ηγέτης του SPLM, John Garang, ορίστηκε ρόεδρος 
της αυτόνομης περιοχής και Αντιπρόεδρος της χώρας. Το πρώτο 
κεφάλαιο της συμφωνίας επιβεβαίωσε το δικαίωμα του ότιου 
Σουδάν στην αυτοδιάθεση. Ωστόσο, η συμφωνία περιελάμβανε 
επίσης μια υπόσχεση των δύο μερών να εργαστούν για να κά-
νουν «την ενότητα ελκυστική». Στο ότο δόθηκε η δυνατότη-
τα διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος στο τέλος της μεταβατι-
κής περιόδου προκειμένου είτε να επιβεβαιωθεί η ενότητα του 
Σουδάν με την υιοθέτηση του ομοσπονδιακού συστήματος που 
προέβλεπε η συμφωνία ειρήνευσης είτε να επιλεγεί η απόσχιση.

Η ειρηνευτική συμφωνία χαιρετίστηκε ως μια μεγάλη επι-
τυχία που έβαζε ένα τέλος στον εμφύλιο πόλεμο. Επίσης δημι-
ούργησε υψηλές προσδοκίες: πολλοί θεώρησαν ότι ανοίγει ένας 
νέος δρόμος για ένα ενιαίο και δημοκρατικό Σουδάν. Ωστόσο 
έξη χρόνια μετά την υπογραφή της, 98,8% των κατοίκων του 

οτίου Σουδάν ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας και το Σουδάν 
διασπάστηκε.
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ι επόμενες παράγραφοι εξετάζουν εν συντομία μερικές ερ-
μηνείες που επικαλέστηκαν διάφοροι σχολιαστές για να εξηγή-
σουν την αποτυχία της συμφωνίας να κάνει την «ενότητα ελκυ-
στική». Για αναλυτικούς λόγους, ταξινομούμε τις ερμηνείες σε 
τέσσερις ομάδες επιχειρημάτων: (1) η συμφωνία υπέφερε από 
σημαντικά μειονεκτήματα που έκαναν τη διαίρεση του Σουδάν 
αναπόφευκτη (2) το Χαρτούμ ήταν απρόθυμο ή/και ανίκανο να 
εφαρμόσει τη συμφωνία (3) ο ότος αποφάσισε να επιλέξει την 
απόσχιση και (4) η διάσπαση του Σουδάν επιβλήθηκε από ξένες 
δυνάμεις.

πορεί να υποστηριχθεί ότι η επιλογή ενός δημοψηφίσμα-
τος για την ανεξαρτησία έγινε μια αυτοεκπληρούμενη προφη-
τεία. Η προοπτική της ανεξαρτησίας συμπεριλήφθηκε στη Συμ-
φωνία με επιμονή των ανταρτών. Εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε 
ως αντιστάθμισμα στην επιμονή της κυβέρνησης να διατηρήσει 
τον ισλαμικό νόμο στο Βορρά. Έτσι θεωρήθηκε ως μια «ρήτρα 
διασφάλισης» εφόσον όλα τα υπόλοιπα αποτύγχαναν. Αυτή δεν 
ήταν η πρώτη φορά που η πιθανότητα της ανεξαρτησίας αναφε-
ρόταν στις διαπραγματεύσεις. Εκτός από τη δημιουργία της δι-
κής της δυναμικής, η διαδικασία ειρήνευσης που οδήγησε στη 
Συμφωνία του 2005 ήταν προβληματική από την αρχή λόγω 
του περιορισμένου αριθμού των εμπλεκόμενων μερών (Medani 
2011: 136). Η Συμφωνία υπογράφηκε από την κυβέρνηση και 
την ηγεσία των ανταρτών του SPL . Άλλοι δρώντες (ιδιαίτερα 
αντάρτικες ομάδες στο ταρφούρ και το Ανατολικό Σουδάν) δεν 
συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και έτσι τα αιτήματά τους 
δεν εξετάσθηκαν ούτε συζητήθηκαν. Το 2003, μια εξέγερση χα-
μηλής έντασης στο ταρφούρ, μια απομονωμένη περιοχή στα 
δυτικά της χώρας, μετατράπηκε σε μεγάλης κλίμακας σύγκρου-
ση. Όπως και ο πόλεμος στο ότο, η κρίση του ταρφούρ είχε 
τις ρίζες της στην περιθωριοποίηση σε μια χώρα με έντονες ανι-
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σότητες κέντρου-περιφέρειας. ερικοί αναλυτές ισχυρίστηκαν 
ότι η κλιμάκωση στο ταρφούρ προκλήθηκε εν μέρει από τη 
Συμφωνία Βορρά- ότου, καθώς οι αντάρτες της περιοχής, βλέ-
ποντας την επιτυχία του ότου ήθελαν επίσης ένα «κομάτι από 
την πίτα». Το καθεστώς αντέδρασε στην εξέγερση ακολουθώ-
ντας τις ίδιες τακτικές που είχε χρησιμοποιήσει στο ότο: εξο-
πλίζοντας και στηρίζοντας τοπικές ομάδες (ιδιαίτερα πολιτοφυ-
λακές από κοινότητες κτηνοτρόφων) και στρέφοντάς τις κατά 
των ανταρτών αλλά και των κοινοτήτων που τους παρείχαν υπο-
στήριξη. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από φρικτές σφαγές που 
οδήγησαν σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό εκα-
τοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Η κρίση στο ταρφούρ και η παγκόσμια προσοχή που προ-
σέλκυσε περιέπλεξαν την εφαρμογή της Συμφωνίας Βορρά- ό-
του. Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Ηνωμένες 

ολιτείες που οργανώθηκαν υπό την ομπρέλα της «Συμμαχίας 
Σώστε το ταρφούρ» (Save Darfur Coalition), περιόρισαν τις 
δυνατότητες της υάσιγκτον να προσφέρει στο Χαρτούμ τα 
απαραίτητα κίνητρα για την εφαρμογή των συμφωνηθεισών με-
ταρρυθμίσεων. Το περιοδικό Newsweek σημείωσε ότι Αμερικα-
νοί διπλωμάτες παραπονέθηκαν σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι οι 
ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «έπληξαν τις προσπά-
θειες» της αμερικανικής διπλωματίας να βρει μια πολιτική λύ-
ση για το Σουδάν (Getz 2007). Το άρτιο του 2009, όταν το Δι-
εθνές οινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένα ένταλμα σύλληψης για 
τον ρόεδρο του Σουδάν μάρ αλ πασίρ για εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας στο ταρφούρ, η εφαρμογή της ειρηνευτικής 
συμφωνίας έγινε ακόμη δυσκολότερη. Η κυβέρνηση του Σουδάν 
αντέδρασε στο ένταλμα σύλληψης (το πρώτο για έναν υπηρετού-
ντα ρόεδρο) απελαύνοντας 13 διεθνείς ανθρωπιστικές μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις από το ταρφούρ.
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Xάρτης 8.2: ταρφούρ: Η δυτική επαρχία του Σουδάν

Η Συμφωνία Ειρήνευσης ήταν μια ενδιάμεση διευθέτηση που 
ρύθμιζε τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη διεξαγωγή του δημο-
ψηφίσματος. εριελάμβανε την εισαγωγή ενός ομοσπονδιακού 
συστήματος διακυβέρνησης και προέβλεπε μεταρρυθμίσεις σε 
εθνικό επίπεδο: την κατανομή των πόρων (ιδιαίτερα από τις πω-
λήσεις πετρελαίου), μια περισσότερο αντιπροσωπευτική δημό-
σια διοίκηση και, εν τέλει, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. ίγες 
από αυτές τις μεταρρυθμίσεις υλοποιήθηκαν. Στο τέλος η Συμ-
φωνία περιορίστηκε σε μια ανακωχή και ο στόχος οι δύο πλευ-
ρές να εργαστούν «αρμονικά» για να «κάνουν την ενότητα ελκυ-
στική» σχεδόν εξ ολοκλήρου ξεχάστηκε (Woodward 2011: 8). Η 
έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές εντάθηκε κα-
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θώς ο Βορράς παραβίασε τις δεσμεύσεις του σε διάφορα στάδια. 
 Richard S. Williamson, ο ειδικός απεσταλμένος του ροέδρου 
πους, γράφει:

«Ο Βορράς δεν αφόπλισε ούτε διέλυσε τις Αραβικές πολι-
τοφυλακές όπως είχε δεσμευθεί στη Συμφωνία. Ο Βορράς 
δεν ενέταξε πλήρως τις δυνάμεις του στις κοινές δυνάμεις 
ασφαλείας, ούτε προσέφερε διαφανή στοιχεία για το μοίρα-
σμα των εσόδων από το πετρέλαιο όπως είχε συμφωνηθεί 
(…) Ο ότος έγινε βαθιά καχύποπτος για την αξιοπιστία 
του Χαρτούμ» (Williamson 2011: 172-173).

Σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και η ανακωχή παραβιάστη-
κε. Υπήρξαν διάσπαρτα περιστατικά βίας σε πολλές περιοχές κα-
θόλη τη μεταβατική περίοδο και το άιο του 2008 συγκρούσεις 
μεγάλης κλίμακας ξέσπασαν στην και γύρω από την αμφισβη-
τούμενη πόλη Abyei – εκτοπίζοντας περισσότερους από 250.000 
ανθρώπους.

άνω απ’ όλα όμως, ο Βορράς εμπόδισε τον εκδημοκρατι-
σμό του Σουδάν, τη βάση της ειρηνευτικής συμφωνίας και το 
μόνο τρόπο να γίνει η «ενότητα ελκυστική». Στην αρχή, μια 
απογραφή κρίσιμης σημασίας για την καταγραφή των ψηφο-
φόρων χαρακτηρίστηκε από προβλήματα. Στο τέλος το SPL  
απέρριψε τους αριθμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. αθώς 
οι εκλογές πλησίαζαν και η κυβέρνηση επιχειρούσε με διάφο-
ρες μεθοδεύσεις να επηρεάσει το αποτέλεσμα, όλα τα μεγά-
λα κόμματα της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να μποϋκοτάρουν 
την αναμέτρηση. Τελικά το κυβερνών κόμμα NCP (National 
Congress Party) κέρδισε με το 68% των ψήφων σε μια εκλο-
γή που δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ελεύθερη και δίκαιη. 
Βέβαια, το SPLM εξασφάλισε μια εντυπωσιακή νίκη στο ότο 
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όπου ουσιαστικά δεν είχε αντίπαλο. Αυτές οι εξελίξεις υπέσκα-
ψαν τελείως την ιδέα της ενότητας και δημιούργησαν μεγάλη 
αβεβαιότητα για το μέλλον. Τελικά το δημοψήφισμα για την 
ανεξαρτησία αποτέλεσε τη μόνη λύση. αρ’ όλα αυτά, ακόμη 
και λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα, «οι περισσότεροι αναλυ-
τές και παρατηρητές συνέχιζαν να αμφιβάλλουν ότι θα λάμβα-
νε χώρα» (Panozzo 2011: 23)!

Διαφορετικοί παρατηρητές έχουν διατυπώσει διαφορετικές 
απόψεις για το γιατί ο Βορράς ήταν απρόθυμος να εφαρμόσει 
τη συμφωνία. Για πολλούς, το κυβερνών NCP ενδιαφερόταν 
περισσότερο για να διατηρήσει την εξουσία παρά για να εξα-
σφαλίσει την ενότητα της χώρας. Σύμφωνα με το International 
Crisis Group (2011), «το CP αντιστάθηκε στην ουσιαστική 
εφαρμογή πολλών διατάξεων, γιατί απειλούσαν σοβαρά την πα-
ραμονή του στην εξουσία». Έτσι, για το Χαρτούμ, η επιβίωση 
του καθεστώτος ήταν πολύ πιο σημαντική από την εδαφική ακε-
ραιότητα του Σουδάν. Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι η μη εφαρ-
μογή της Συμφωνίας επίσης αντανακλούσε αδυναμία. Αυτοί οι 
παρατηρητές σημειώνουν ότι το NCP ήταν πιο αδύναμο απ΄ όσο 
υπέθεταν οι περισσότεροι δυτικοί αναλυτές. Έτσι, η κλιμάκωση 
της βίας σε περιφέρειες όπως το Abeyi ερμηνεύεται ως συνέπεια 
της κυβερνητικής ανικανότητας να ελέγξει ημι-αυτόνομες πολι-
τοφυλακές και όχι ως έλλειψη βούλησης για την εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων. αι οι βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό του 
NCP έκαναν την επίτευξη συναίνεσης και την εφαρμογή πολιτι-
κών ακόμη δυσκολότερη. Επομένως, η ηγεσία του Σουδάν έτει-
νε περισσότερο να αντιδρά στις εξελίξεις παρά να εφαρμόζει 
μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική. ιθανόν η αλήθεια να βρί-
σκεται κάπου στη μέση. ύτως ή άλλως στην πολιτική η έλλει-
ψη βούλησης και η απουσία ικανοτήτων είναι συχνά δύσκολο 
να διαχωριστούν.
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 John Garang, ο ηγέτης του SPL /Α για σχεδόν τρεις δεκα-
ετίες, ενσάρκωνε τον αγώνα του ότου. Ήταν επίσης ο αδιαμφι-
σβήτητος εκπρόσωπος του ότου στην ειρηνευτική διαδικασία 
(Young 2005).  Garang απέρριπτε ως προοπτική την ανεξαρ-
τησία και ήταν ένας παθιασμένος υπέρμαχος ενός ενωμένου και 
δημοκρατικού « έου Σουδάν». Η προοπτική αυτή ως ο τελικός 
στόχος περιέχονταν και στο ιδρυτικό μανιφέστο του SPL .  
θάνατος του Garang σε μια πτώση ελικοπτέρου λίγες μέρες μετά 
την ορκωμοσία του ως Αντιπρόεδρος της χώρας, ενίσχυσε εκεί-
να τα μέλη στο αντάρτικο κίνημα που ήταν υπέρ της ανεξαρτη-
σίας.  διάδοχός του, Salva Kiir, δεν ήταν από τους υπέρμαχους 
της ιδέας ενός « έου Σουδάν», αν και είχε αποφύγει να μιλήσει 
ανοικτά για ανεξαρτησία έως τα τέλη του 2010 (Elnur 2009: 131). 

ετά το θάνατο του Garang, ο νέος ηγέτης του ότιου Σουδάν 
δεν έδειξε καμία διάθεση να συνεργαστεί με το Βορρά για τη δη-
μιουργία ενός δημοκρατικού « έου Σουδάν».  Kiir κατέληξε 
«να αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του κυβερνώντας το ότο 
παρά συμμετέχοντας στην κυβέρνηση του Σουδάν ως ο πρώτος 
Αντιπρόεδρός του» (Plaut 2010: 22). αι φοβούμενος μια επι-
στροφή στον πόλεμο, αγόρασε περισσότερα από 100 άρματα μά-
χης, αντιαεροπορικά όπλα και ρουκετοβόλα (Plaut 2010).

ια άλλη, περισσότερο συνωμοτική, ερμηνεία της διαίρεσης 
του Σουδάν που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στον Αραβικό κόσμο, 
είναι ότι οι Η Α και άλλες χώρες ήθελαν και προκάλεσαν την 
ανεξαρτησία του ότου. Σύμφωνα με τη ουσουλμανική Αδελ-
φότητα της Αιγύπτου, η διάσπαση του Σουδάν ήταν «η ωρίμανση 
ενός εκατονταετούς δυτικού εκκλησιαστικού σχεδίου που επιχει-
ρεί να κλείσει το διάδρομο του σλάμ προς την Αφρική και η αρ-
χή ενός πλάνου κατακερματισμού των αραβικών χωρών σε αδύ-
ναμα κρατίδια με σκοπό την υφαρπαγή του πλούτου τους» (The 
Economist 2011a). Αυτή η θεωρία ξεκινά με μια σωστή υπόθεση 
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εργασίας: είναι απολύτως αληθές ότι οι Η Α ενεπλάκησαν με 
έντονο τρόπο στη διαδικασία ειρήνευσης (Huliaras 2006). Το Σε-
πτέμβριο του 2001, ο ρόεδρος πους ο εότερος διόρισε τον 
πρώην Γερουσιαστή John Danforth ως ειδικό απεσταλμένο στο 
Σουδάν. Επίσης η οικονομική υποστήριξη που προσέφερε η υ-
άσιγκτον στη διαδικασία ειρήνευσης και η τεχνική βοήθεια κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν σημαντική. άνω απ’ 
όλα, «οι αμερικανικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία των δι-
απραγματεύσεων βοήθησαν να ξεπεραστούν ένας αριθμός από 
αδιέξοδα» (Dagne 2011). Εσωτερικές ομάδες στις Ηνωμένες ο-
λιτείες άσκησαν με επιτυχία σημαντική πίεση στην κυβέρνηση 

πους προκειμένου να βρει μια λύση για το οριστικό τέλος του 
εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν. Σύμφωνα με τον John Danforth, 
το Σουδάν έγινε «μια πολύ, πολύ υψηλή προτεραιότητα για την 
εξωτερική πολιτική των Η Α»:

«[Το Σουδάν] ήταν πολύ στην επικαιρότητα, ενδιέφερε πο-
λύ τους Χριστιανούς συντηρητικούς στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, που αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό της εκλο-
γικής βάσης του Προέδρου πους και ήταν κάτι που τον 
ενδιέφερε και προσωπικά».2

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η εμπλοκή της υάσι-
γκτον συνοδευόταν από μια ατζέντα διαίρεσης του Σουδάν. Η 
ανεξαρτησία δεν αναφερόταν καν ως προοπτική στην Έκθεση 
Danforth που έθεσε τις βάσεις για τις διαπραγματεύσεις. Ακόμη 
περισσότερο, οι Ηνωμένες ολιτείες συνεργάστηκαν με το Χαρ-
τούμ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και έστειλαν ξεκά-

2. Συνέντευξη John Danforth, BBC, 3 ουλίου 2005. Διαθέσιμο στο https.
news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/4647211.stm
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θαρα μηνύματα ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας από το NCP θα 
επιβραβευόταν (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του Σου-
δάν από τη λίστα των κρατών-υποστηρικτών της τρομοκρατί-
ας) (Verhoeven and Patey 2011: 140). Βεβαίως, η πολιτική της 

υάσιγκτον αντιμετώπισε περιορισμούς από εσωτερικές ομά-
δες στις Η Α που επιθυμούσαν μια πιο «σκληρή» στάση απέ-
ναντι στο NCP. Για παράδειγμα, κάτω από την πίεση του Save 
Darfur Coalition, το ογκρέσο πέρασε νομοθεσία (Darfur Peace 
and Accountability Act) που εμπόδισε το ευκό ίκο να επιβρα-
βεύσει τη σουδανική κυβέρνηση για την υπογραφή της Ειρηνευ-
τικής Συμφωνίας πριν την επίλυση της κρίσης στο ταρφούρ 
(Hamilton 2011). Έτσι, υπό μια έννοια, οι Η Α δεν μπόρεσαν να 
εφαρμόσουν πλήρως την πολιτική τους για υποστήριξη της Συμ-
φωνίας με τη χρήση κινήτρων. ατά συνέπεια, όταν η ανεξαρ-
τησία φάνηκε αναπόφευκτη, η αμερικανική κυβέρνηση άσκη-
σε κάποια «κατεπείγουσα διπλωματία» (emergency diplomacy), 
ασκώντας πιέσεις στην Αφρικανική Ένωση και συγκεκριμένες 
αφρικανικές χώρες να δεχθούν το ότιο Σουδάν ως εξαίρεση 
στον κανόνα περί απαραβίαστου της εδαφικής κυριαρχίας που 
θεωρούνταν ως ιερός στην Αφρική. αρά τις αντιδράσεις, ορι-
σμένες περιφερειακές δυνάμεις είδαν τη διαίρεση του Σουδάν 
θετικά. Εκτός από την Αίγυπτο που «έκανε περισσότερα από το 
Χαρτούμ για να κάνει [την ενότητα] ελκυστική» (International 
Crisis Group 2010: i), οι περισσότερες άλλες περιφερειακές δυ-
νάμεις είδαν την ανεξαρτησία του οτίου Σουδάν με συμπάθεια. 
Η υγκάντα, που αντιμετώπιζε μια ένοπλη εξέγερση στις βόρει-
ες επαρχίες της από μια ένοπλη ομάδα (Lord’s Resistance Army) 
την οποία υποστήριζε το Χαρτούμ, ήταν ίσως ο πιο θερμός υπο-
στηρικτής της ανεξαρτησίας του οτίου Σουδάν. Επίσης, η Αι-
θιοπία είχε υποστηρίξει τον αγώνα του SPLM/A για δεκαετίες. 
Η ένυα, προσπαθώντας να παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, 
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πάντοτε έκλινε προς την ουδετερότητα. Ωστόσο, πιο πρόσφατα 
η συμπάθειά της για τους αντάρτες του ότου είχε γίνει σαφέ-
στερη (International Crisis Group 2010: 4). αρ’ όλα αυτά, θα 
ήταν λάθος να υποθέσει κανείς ότι οι πολιτικές των χωρών της 
ευρύτερης περιφέρειας ήταν κρίσιμης σημασίας για τη διάσπαση 
του Σουδάν. Εν συντομία, υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες 
που εξηγούν την αποτυχία του στόχου της ενότητας της χώρας. 

 κρίσιμος παράγοντας ήταν η αποτυχία του Σουδάν να εκδη-
μοκρατισθεί. ι εξωτερικοί δρώντες δεν επέβαλλαν τη διαίρε-
ση της χώρας. Ακόμη περισσότερο, μια σημαντικά «καλύτερη» 
συμφωνία δεν ήταν εφικτή καθώς το εύρος για συμφιλίωση ήταν 
περιορισμένο (Rolandsen 2011). Τέλος, ο θάνατος του Garang 
ήταν ένας σημαντικός αλλά όχι αποφασιστικός παράγοντας στο 
δρόμο προς την απόσχιση.

όρμες έχουν οριστεί ως οι μορφές αποδεκτής συμπεριφοράς 
για δρώντες με μια δεδομένη ταυτότητα. Η «νόρμα της εδαφι-
κής ακεραιότητας», σύμφωνα με την οποία τα διακρατικά σύνο-
ρα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, είναι σήμερα ευρύτερα 
σεβαστή και νομικά δεσμευτική για τη μεγάλη πλειοψηφία των 
κρατών. αρόλο που κάτι τέτοιο είναι κοινός τόπος, δεν συνει-
δητοποιούμε συχνά για το πόσο πρόσφατα η νόρμα αυτή έγινε 
ευρέως αποδεκτή. Όπως έχει δείξει ο Zacher, η νόρμα αυτή απέ-
κτησε ισχυρή υποστήριξη μόνο προς τα τέλη της δεκαετίας του 
1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Zacher 2001: 237). 

άλιστα, θεσμοποιήθηκε μόλις στα μέσα της δεκαετίας του ’70. 
 Zacher γράφει πειστικά ότι αναπτυγμένες και λιγότερο ανα-

πτυγμένες χώρες υποστήριξαν τη νόρμα για διαφορετικούς λό-
γους. Για τα αναπτυγμένα κράτη, η στενή διασύνδεση του εδα-
φικού αναθεωρητισμού με τους μεγάλης κλίμακας πολέμους που 
οδηγούν σε τεράστιες καταστροφές ήταν ο κύριος λόγος. Τα λι-
γότερο αναπτυγμένα κράτη στήριξαν τη νόρμα λόγω της ύπαρ-
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ξης των ίδιων εθνοτικών ομάδων σε γειτονικές χώρες και μάλι-
στα εκατέρωθεν των ιδίων συνόρων, προσφέροντας προφανείς 
ευκαιρίες για την εμφάνιση αλυτρωτικών κινημάτων.

Υπάρχουν αρκετές έρευνες για το πώς εμφανίζονται και κυ-
ριαρχούν οι νόρμες (norm development ή norm building). Για 
παράδειγμα, οι Finnemore και Sikkink (1999: 254-256) έχουν 
προσδιορίσει τρεις φάσεις: εμφάνιση, αποδοχή και «εσωτερικο-
ποίηση» (internalisation) ή θεσμοποίηση μιας νόρμας. Σύμφω-
να με την άποψή τους πολλοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν 
στην εμφάνιση μιας νόρμας: από πρωτοβουλίες ανθρώπων μέ-
χρι την τυχαιότητα. Ωστόσο υπάρχουν ελάχιστες μελέτες που να 
αναλύουν πώς οι νόρμες εγκαταλείπονται ή τροποποιούνται. ε 
μια πρώτη ματιά, η ανεξαρτησία του Σουδάν δεν φαίνεται να εί-
ναι μια ξεκάθαρη και σαφής παραβίαση της νόρμας της «εδα-
φικής ακεραιότητας». Από νομικής πλευράς, το διαζύγιο ήταν 
συναινετικό και εναρμονισμένο με την ειρηνευτική συμφωνία 
που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι το Βόρειο Σουδάν πιέστηκε να υπογράψει τη συμφωνία, 
να αφήσει το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία να λάβει χώ-
ρα και να αποδεχθεί το αποτέλεσμά του. Τα περισσότερα αραβι-
κά και αφρικανικά κράτη αλλά και οι περιφερειακοί τους οργα-
νισμοί –συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης– που 
καλωσόρισαν την ανεξαρτησία του οτίου Σουδάν ισχυρίστη-
καν ότι η περίπτωσή του είναι «μοναδική» και η αναγνώρισή του 
«εξαίρεση». Σε κάποιο βαθμό, η περίπτωση του Σουδάν είναι 
εξαίρεση. Η χώρα υπέφερε από έναν εμφύλιο πόλεμο (εκτός από 
την περίοδο 1972-83) διάρκειας τριών δεκαετιών – από το 1964 
έως το 2005. Ακόμη περισσότερο, τα σύνορα του οτίου Σου-
δάν οριοθετήθηκαν από τη βρετανική αποικιοκρατία ως μια διοι-
κητική υποδιαίρεση της αποικίας. Είναι χαρακτηριστική πρακτι-
κή της διεθνούς τάξης μετά το Δεύτερο αγκόσμια όλεμο ότι 
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στις σπάνιες περιπτώσεις που μια απόσχιση γίνεται αποδεκτή, τα 
νέα διεθνή σύνορα ακολουθούν τα πρώην διοικητικά όρια. Όπως 
υποστηρίζει ο Zacher (2001: 234-235):

« ατά τη μεταπολεμική περίοδο, όλα τα διάδοχα κράτη που 
προέκυψαν από τις εννέα διασπάσεις υπαρχόντων κρατών 
διατήρησαν τα πρώην εσωτερικά διοικητικά όρια ως τα νέα 
διεθνή τους σύνορα».

Η ανεξαρτησία του οτίου Σουδάν ακολούθησε τη διεθνή 
νόρμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, αρκετές άλλες περιοχές της 
Αφρικής όπως η ατάνγκα και η πιάφρα επιδίωξαν την ανε-
ξαρτησία τους στο παρελθόν στη βάση των αποικιακών διοικη-
τικών συνόρων. Όπως και στην περίπτωση του Σουδάν, η δι-
εκδίκηση της ανεξαρτησίας οδήγησε σε αιματηρούς εμφυλίους 
πολέμους αλλά, σε αντίθεση με το ότιο Σουδάν, στο τέλος η 
αναζήτηση της ανεξαρτησίας ήταν ανεπιτυχής. Αν οι περιπτώ-
σεις είναι παραπλήσιες, γιατί το αποτέλεσμα είναι τόσο διαφο-
ρετικό; Είναι οι συνθήκες στη σημερινή Αφρική ή στο σημερινό 
κόσμο τόσο διαφορετικές;

Τα σύνορα της Αφρικής έχουν μείνει αξιοσημείωτα σταθε-
ρά. ε εξαίρεση την ανεξαρτησία της Ερυθραίας δεν υπήρξε 
αξιόλογη αλλαγή διεθνών συνόρων στην Αφρική από την αυ-
γή της ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με τον Herbst (1989: 676) αυ-
τή η σταθερότητα των συνόρων είναι εντυπωσιακή με δεδομένα 
ότι τα σύνορα είναι αυθαίρετα (44% είναι ευθείες γραμμές), ότι 
οι περισσότερες χώρες έχουν περιορισμένες δυνατότητες για να 
τα προστατεύσουν και ότι φαίνεται να υπάρχουν πολλές ομάδες 
που θα υποδέχονταν θετικά συνοριακές αλλαγές. Εντούτοις φαί-
νεται ότι όσο πιο αυθαίρετα είναι τα σύνορα, τόσο πιο σεβαστά 
γίνονται από τα κράτη που φοβούνται ότι η αμφισβήτησή τους 
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θα μπορούσε να ανοίξει το κουτί της ανδώρας. Είδαμε στο ε-
φάλαιο 1 ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο ργανισμός Αφρικανι-
κής Ενότητας αποφάσισε το 1964 να κηρύξει τα υπάρχοντα σύ-
νορα ιερά και απαραβίαστα (Herbst 1989: 676). αρ’ όλα αυτά 
κάτι φαίνεται να αλλάζει. Για πρώτη φορά μετά την πιάφρα 
(όταν μερικά Αφρικανικά κράτη αναγνώρισαν τα αποσχιστικά 
αιτήματα των ανταρτών και η Γαλλία παρείχε έμμεση υποστή-
ριξη), ακούμε, με αυξανόμενη μάλιστα συχνότητα, επιχειρήματα 
υπέρ της επαναχάραξης των διεθνών συνόρων. ατά περίεργο 
τρόπο αυτά τα επιχειρήματα συμπίπτουν με εκείνα που καθιέρω-
σαν τη νόρμα του απαραβίαστου της εδαφικής κυριαρχίας: την 
αποφυγή του πολέμου και το τέλος των ενόπλων συγκρούσεων. 

ι πρώτες συζητήσεις έκαναν την εμφάνισή τους στα μέσα της 
δεκαετίας του ’90, μετά τη γενοκτονία στη ουάντα. Ήταν τότε 
που μερικοί αναλυτές και κάποιοι αφρικανοί πολιτικοί (συμπε-
ριλαμβανομένου του πρώην ροέδρου Bagaza του πουρού-
ντι) μίλησαν για τη δημιουργία μιας «Χώρας για τους Χούτου» 
(Hutuland) και μιας «Χώρας για τους Τούτσι» (Tutsiland) προ-
κειμένου να σταματήσουν οι συγκρούσεις στην ασταθή περιοχή 
των εγάλων ιμνών της εντρικής Αφρικής. Η ανεξαρτησία 
της Ερυθραίας το 1993, παρόλο που αποτελούσε περισσότε-
ρο μια επιστροφή στα αποικιακά σύνορα παρά μια παραβίαση 
της εδαφικής ακεραιότητας της Αιθιοπίας επίσης έπαιξε ένα ρό-
λο στην πρόκληση παρόμοιων συζητήσεων. Η κατάρρευση της 
Σομαλίας και η δημιουργία της Σομαλιλάνδης (πρώην βρετανι-
κή Σομαλιλάνδη) ως μια σταθερή περιοχή της Σομαλίας σε σχέ-
ση με τη χαοτική πρώην ιταλική Σομαλιλάνδη στο ότο επίσης 
συνέβαλε στη συζήτηση ενός πρώην θέματος-ταμπού (Huliaras 
2002).  ρόεδρος της Σομαλιλάνδης, επίσημος προσκεκλημέ-
νος στις γιορτές για την ανεξαρτησία του οτίου Σουδάν, είπε σε 
δημοσιογράφους ότι:
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«εάν το ότιο Σουδάν και η Ερυθραία μπορεί να κερδί-
ζουν την ανεξαρτησία τους, το ίδιο θα επιτύχει και η Σο-
μαλιλάνδη».3

Ασφαλώς, ένα από τα πρώτα σημάδια ότι κάτι στο απαραβί-
αστο των αφρικανικών συνόρων άλλαξε ήταν η βαθμιαία εγκα-
τάλειψη από τους Αφρικανούς της αρχής της μη επέμβασης στα 
εσωτερικά ζητήματα των κρατών. Εν μέρει συνέπεια της περι-
φερειοποίησης των εμφυλίων πολέμων της Δυτικής Αφρικής 
και εν μέρει αποτέλεσμα του κύματος εκδημοκρατισμού της 
δεκαετίας του ’90, η αρχή της μη επέμβασης σταδιακά εγκα-
ταλείφθηκε από πολλούς διεθνικούς και εθνικούς δρώντες. Η 
μετατόπιση έγινε εμφανής όταν οι περιφερειακοί οργανισμοί 
της Αφρικής (ιδιαίτερα ο ECOWAS και η SADC) επενέβησαν 
στρατιωτικά για επιβάλλουν την ειρήνη σε μερικά από τα μέλη 
τους αλλά και όταν ο ργανισμός Αφρικανικής Ενότητας και ο 
διάδοχός του, η Αφρικανική Ένωση, άρχισαν να μιλούν ανοι-
κτά για «καλή διακυβέρνηση» (good governance) και ανθρώ-
πινα δικαιώματα και δεν δίστασαν –σε πλήρη αντίθεση με το 
παρελθόν– να επιβάλλουν κυρώσεις σε κράτη-μέλη που παρα-
βίαζαν δημοκρατικές νόρμες. Ένας άλλος σημαντικός παράγο-
ντας ήταν η απογοήτευση με τις «συμφωνίες μοιράσματος της 
εξουσίας» (power-sharing deals) που προώθησαν στην Αφρική 
κυρίως –αλλά όχι μόνον– εξωτερικοί δρώντες ως εργαλεία επί-
λυσης των συγκρούσεων. Η εμπειρία με το μοίρασμα της εξου-
σίας –μια στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε ζώνες 
συγκρούσεων στη μεταδιπολική εποχή– είναι συγκεχυμένη 
και σίγουρα πολύ λιγότερο θετική απ’ όσο αρχικά αναμενόταν 
(Mehler 2009). αρόλο που αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσμα-

3. Αναφέρεται στο Al-Mutairi (2012).
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τική στην ειρήνευση, το μακροχρόνια «μοίρασμα της εξουσίας» 
οδήγησε σε πολύ ασταθείς μορφές διακυβέρνησης, υποσκάπτο-
ντας τη δημοκρατία και σε μερικές περιπτώσεις οδηγώντας σε 
νέες συγκρούσεις (Spears 2002).

Έτσι, παρόλο, που δεν φέρνει τίποτε καινούργιο σε όρους 
νορμών εδαφικής ακεραιότητας, η ανεξαρτησία του οτίου 
Σουδάν μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσθήκη σε μια εν εξελί-
ξει συζήτηση για το απαραβίαστο των διεθνών συνόρων. ά-
τι φαίνεται να αλλάζει στην Αφρική και την ευρύτερη περιοχή. 

αι παρόλο που είναι ίσως νωρίς να προβλέψει κανείς εξελίξεις, 
ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραι-
ότητας του κάθε κράτους ίσως δεν αποτελεί πλέον μια από τις 
πιο ασφαλείς εκτιμήσεις για το μέλλον. αρόλ’ αυτά η ανησυχία 
μετά από έναν πόλεμο ή μια απόσχιση δεν είναι κάτι καινούρ-
γιο.  ρόεδρος της ιγηρίας το 1979 Στρατηγός Obasanjo εί-
χε υποστηρίξει ότι η εισβολή της Τανζανίας στην υγκάντα θα 
δημιουργούσε «ένα επικίνδυνο προηγούμενο απρόβλεπτων συ-
νεπειών».4 αι το 1993 ένας σχολιαστής ισχυρίστηκε ότι η ανε-
ξαρτησία της Ερυθραίας θα «ενθαρρύνει εθνικά αποσχιστικά κι-
νήματα από το άιρο έως το έηπ Τάουν» και προέβλεψε ότι οι 
συνέπειες «μπορεί να είναι καταστροφικές για άλλες περιοχές 
της ηπείρου, όπου αποσχιστικές τάσεις έχουν μέχρι σήμερα συ-
γκρατηθεί από την άρνηση της διεθνούς κοινότητας να αναγνω-
ρίσει νέα έθνη» (Kiley 1993). Η νόρμα της εδαφικής ακεραιότη-
τας αποδείχθηκε πολύ πιο ισχυρή απ’ όσο υπέθεσαν ορισμένοι.

Ακόμη περισσότερο, διάφοροι αναλυτές έχουν υπερτονίσει 
το βαθμό απόρριψης της πιθανότητας απόσχισης από αφρικα-
νούς ηγέτες στις δεκαετίες του ΄60 και του ’70. Διάφορα αφρι-
κανικά κράτη υποστήριξαν αποσχιστικές απόπειρες στο ονγκό, 

4. Αναφέρεται στο Herbst (1989: 682).
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την Αιθιοπία, την Αγκόλα, τη Γκάνα και τη ιγηρία (Neuberger 
1986: 80-81).  υερέρε της Τανζανίας είχε ασκήσει κριτική 
στους ομολόγους του στον ργανισμό Αφρικανικής Ενότητας 
για τη μη αναγνώριση της πιάφρας:

«Ο ΟΑΕ δεν είναι το συνδικαλιστικό όργανο των αφρικα-
νών Προέδρων (...) Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο 
με την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στην Αφρική παρά με το 
αμετάβλητο των συνόρων που κληρονομήσαμε».5

Εντούτοις, πριν από έξη χρόνια η διαίρεση του Σουδάν δεν 
ήταν κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές και εμπλεκόμενοι θεω-
ρούσαν έως το πιθανότερο αποτέλεσμα. Η ανεξαρτησία του ο-
τίου Σουδάν είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του πόσο δύσκο-
λο είναι να προβλέψει κανείς πολιτικές εξελίξεις. Αυτό αποτελεί 
ένα μάθημα για διαμορφωτές εξωτερικής πολιτικής: είναι συχνά 
αδύνατο να περιορίσει κανείς αντιδράσεις, να ελέγξει εκροές και 
να επιτύχει τους αρχικούς στόχους. Αρκετές φορές οι εξελίξεις 
αναπτύσσουν τη δική τους δυναμική οδηγώντας σε απρόβλεπτες 
συνέπειες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εφόσον το διεθνές δίκαιο που 
αφορά στην απόσχιση είναι ελάχιστα ικανοποιητικό (Buchanan 
1992: 348), το «δικαίωμα στην απόσχιση» παραμένει ένα βαθιά 
πολιτικό ζήτημα. Η διεθνής κοινότητα επιδεικνύει μια σχετικά 
αόριστη και αμφίσημη αλλά πάντως σε γενικές γραμμές αρνη-
τική στάση στην απόσχιση. Η μεγάλη πλειοψηφία των διεθνών 
δρώντων (πολιτικοί, κράτη και διεθνείς οργανισμοί) αντιμετωπί-
ζουν την απόσχιση με καχυποψία και να την αναγνωρίζουν μό-
νο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλά, από την άλλη πλευρά, οι 

5. Αναφέρεται στο Mwakikagile (2010: 308).
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συσσωρευμένες επιπτώσεις των εξαιρετικών περιπτώσεων είναι 
δύσκολο να προβλεφθούν.

Ωστόσο φαίνεται ότι η περίπτωση του οτίου Σουδάν θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως μια θεμελιώδης αλλαγή: ενώ στο πα-
ρελθόν η επαναχάραξη των διεθνών συνόρων θεωρούνταν ως αι-
τία πολέμου κι αυτό με τη σειρά του οδήγησε στην εμφάνιση και 
τη θεσμοποίηση της νόρμας του απαραβιάστου των συνόρων, 
τώρα η επαναχάραξη των συνόρων εκλαμβάνεται ολοένα και πε-
ρισσότερο ως στρατηγική επίλυσης των συγκρούσεων. Αυτή εί-
ναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή που απέκτησε μια επιπλέον 
δυναμική μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του οσόβου 
– μιας άλλης εξαίρεσης στη νόρμα.

Εντούτοις οι πρόσφατες εξελίξεις στο ότιο Σουδάν δεν φά-
νηκαν να επιβεβαιώνουν όσους πίστεψαν ότι η επαναχάραξη 
των συνόρων θα οδηγήσει σε επίλυση της σύγκρουσης. Στην 
αρχή η ανεξαρτησία του οτίου Σουδάν φάνηκε να αποτελεί 
εγγύηση ότι οι κάτοικοί του δεν θα συνεχίσουν να αποτελούν 
τα θύματα φυλετικών και θρησκευτικών διακρίσεων.  Βορράς 
δεν θα ήταν πλέον στη θέση να καταληστεύσει τους τεράστιους 
φυσικούς πόρους της χώρας (πετρέλαιο, νερό, πλούσια αγροτι-
κή γη). αι το μέλλον φαινόταν ελπιδοφόρο. αρά το γεγονός 
ότι η χώρα είχε μερικούς από τους χειρότερους κοινωνικούς δεί-
κτες στον κόσμο και υποτυπώδεις υποδομές, είχε τις δυνατότη-
τες να αναπτυχθεί ταχύτατα και να εξελιχθεί στο σιτοβολώνα 
της Αφρικής. ε την ανεξαρτησία του το 2011, το κράτος του 

οτίου Σουδάν, χάρη στα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, 
είχε τη δυνατότητα να δαπανά 340 δολάρια κατά κεφαλήν (συν 
αλλά 100 από διεθνή βοήθεια), ένα ποσό τρεις φορές υψηλότε-
ρο από το αντίστοιχο της ένυας και επτά φορές μεγαλύτερο 
από εκείνο της Αιθιοπίας (Waal 2015: 195). Ωστόσο, η απογοή-
τευση ήλθε σύντομα.
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Το 2012, μετά από μια διαμάχη με το Βορρά σχετικά με τα τέ-
λη διέλευσης του πετρελαίου από τον αγωγό που καταλήγει στο 
βόρειο λιμάνι του ορτ Σουδάν, ο ρόεδρος Salva Kiir διέκοψε 
την παραγωγή πετρελαίου και η κυβέρνηση του ότου έχασε το 
98% των εσόδων της.  SPLA δεν ήταν ποτέ ένας τακτικός στρα-
τός με κεντρική διοίκηση αλλά ένα σύνολο εθνοτικών πολιτοφυ-
λακών. Η συνοχή του διατηρούνταν με ένα πελατειακό σύστημα 
εξαγοράς της νομιμοφροσύνης. εταξύ 2005 και 2011, οι δυνά-
μεις ασφαλείας είχαν αυξηθεί από 40.000 σε πάνω από 300.000, 
οι μισθοί είχαν διπλασιαστεί δύο φορές και ο αριθμός των ανώτα-
των αξιωματικών είχε αυξηθεί από 60 διοικητές σε 745 στρατη-
γούς! (Waal 2015: 195). Η κατασπατάληση πόρων στην ασφάλεια 
είχε συνοδευθεί από μια εκτεταμένη διαφθορά. Η κλεπτοκρατική 
πολιτική ελίτ είχε υφαρπάξει (σύμφωνα με τον ίδιο τον Kiir) πά-
νω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια (Waal 2015: 195).

Χωρίς τους αναγκαίους πόρους ο Kiir δεν μπορούσε πλέον να 
εξαγοράσει την υποστήριξη των πολιτοφυλακών. Όταν απομά-
κρυνε τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Rika Machar, ένα εθνο-
τικά Nuer (σε αντίθεση με τον Kiir που είναι Dinka), μια εθνο-
τική σύγκρουση έκανε την εμφάνισή της. ι Dinka στράφηκαν 
κατά των Nuer και αντιστρόφως. Στην πραγματικότητα τα αίτια 
δεν ήταν εθνοτικά αλλά είχαν να κάνουν με τον ανταγωνισμό για 
τον έλεγχο οικονομικών πόρων, επρόκειτο δηλαδή για ένα κυνι-
κό ανταγωνισμό για πρόσβαση στο δημόσιο ταμείο.

Η σύγκρουση όμως ακολούθησε εθνοτικές γραμμές. Χιλιά-
δες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η Αποστολή των Ηνωμέ-
νων Εθνών στο ότιο Σουδάν (UNMISS) βρέθηκε να φιλοξε-
νεί 100.000 τρομοκρατημένους αμάχους που βρήκαν καταφύγιο 
στις βάσεις της. ι γειτονικές χώρες ενεπλάκησαν στη σύγκρου-
ση. Η υγκάντα έστειλε δυνάμεις για να υποστηρίξουν τον Kiir. 
Το Χαρτούμ άνοιξε τον αγωγό, επιτρέποντας τις εξαγωγές πε-
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τρελαίου, αλλά παράλληλα υποστήριξε τον achar. αι η Αιθι-
οπία και η ένυα συνέβαλαν με δυνάμεις στην UNMISS (Waal 
2015: 196).

H περίπτωση του οτίου Σουδάν είναι εξόχως διδακτική και 
συμπυκνώνει όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αφρι-
κή σήμερα. αταδεικνύει ότι η επαναχάραξη των συνόρων δεν 
αποτελεί λύση. Αντίθετα μπορεί να δημιουργήσει νέα σοβαρά 
προβλήματα. Το θεμελιώδες ζήτημα της Αφρικής σήμερα δεν εί-
ναι ούτε ο πολυεθνοτικός χαρακτήρας των αφρικανικών κοινω-
νιών ούτε οι επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Η περίπτωση 
του οτίου Σουδάν αναδεικνύει ότι η σημαντικότερη πρόκληση 
απ’ όπου πηγάζουν τα προβλήματα της ηπείρου είναι η ποιότητα 
δια κυβέρνησης. Ωστόσο, θα ήταν ευχής έργον η –ας ελπίσουμε 
προσωρινή– αποτυχία του οτίου Σουδάν σε ό,τι αφορά τη δι-
ακυβέρνηση να αποτελέσει την εξαίρεση παρά τον κανόνα στην 
Αφρική του 21ου αιώνα.

Το μέλλον της Αφρικής: H μεγάλη συζήτηση

Mέχρι το τέλος του 20ού αιώνα, η Αφρική θεωρούνταν ως «η 
ήπειρος χωρίς ελπίδα» (hopeless continent) (εξώφυλλο του πε-
ριοδικού The Economist στις 13 αΐου 2000), μια χωρική οντό-
τητα «εκτός του διεθνούς συστήματος, στα ‘εξωτερικά όρια’ του 
πλανήτη» (Bayart 2000: 217). Διάφορες μελέτες επικεντρώνο-
νταν στο πώς και γιατί η Αφρική ήταν σε μια κατάσταση «μό-
νιμης κρίσης» (Van de Walle 2001), αντιμέτωπη με συνεχείς συ-
γκρούσεις, μαζική φτώχεια και εγκληματικότητα. ολλοί εύκολα 
κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η Αφρική δεν είχε κανένα ενδια-
φέρον για τη διεθνή πολιτική παρά μόνο στο βαθμό που αντιμε-
τώπιζε ανθρωπιστικές καταστροφές. Ωστόσο, μετά από μια δε-
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καπενταετία υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η συζήτηση έχει πλέον 
στραφεί στην αντίθετη κατεύθυνση. λέον η ήπειρος περιγράφε-
ται ως το «ανατέλλον αστέρι» (the Rising Star) (The Economist 
2011). Στα τέλη του 2012, το περιοδικό Time (3 Δεκεμβρίου) είχε 
τίτλο «η Aναδυόμενη Αφρική» (Africa Rising). Άλλοι παρατη-
ρητές υποστήριξαν ότι ζούμε την «ώρα της Αφρικής» (Africa’s 
moment) (Severino and Ray 2001) ή τη «σειρά της Αφρικής» 
(Africa’s turn) (Miguel 2009). Στη νέα εποχή η «Αφρική αναδύε-
ται» (Africa emerges) (Rotberg 2013), κινούμενη από το «σκοτά-
δι στο πεπρωμένο» (darkness to destiny) (Clarke 2012) «οδηγώ-
ντας τον κόσμο» (leading the way) (Radelet 2010). ολλοί μιλούν 
για το «θαύμα της αφρικανικής ανάπτυξης» (African Growth 
Miracle) (Young 2012) και προβλέπουν ότι «η Αφρική είναι η 
επόμενη Ασία» (The Next Asia Is Africa) (French 2012: 3). ι πιο 
ενθουσιώδεις εξηγούν «γιατί η Αφρική θα κυριαρχήσει στον 21ο 
αιώνα» (Why Africa will rule the 21st century) (African Business 
2013: 16). ροηγούμενες μελέτες για την πολιτική οικονομία της 
Αφρικής πλέον απορρίπτονται ως «αφροπεσιμισμός» και καταδι-
κάζονται για την αδυναμία τους να αξιολογήσουν την ήπειρο ως 
την «απόλυτη» αναδυόμενη αγορά (Matean 2012). Ένα πρόσφα-
το βιβλίο για την «ιστορία πίσω από την οικονομική επανάσταση 
στην Αφρική» έχει έναν σούπερμαν στο εξώφυλλο που βγαίνει 
μέσα από την Αφρική (Robertson 2012). Εν συντομία, «έφθασε 
η ώρα της Αφρικής» (It’s time for Africa) (Ernst & Young 2011). 
Αυτός ο ενθουσιασμός πηγάζει από τα δεδομένα.

H Aφρική είναι σήμερα περισσότερο ειρηνική από ποτέ άλ-
λοτε. ι εμφύλιοι πόλεμοι έχουν μειωθεί κατά 50% σε σχέση με 
τα μέσα της δεκαετίας του ’90 (Straus 2012). ι περισσότεροι 
πόλεμοι είναι πλέον μικρής κλίμακας στις περιφέρειες των κρα-
τών. ι αφρικανοί αντάρτες δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν 
εδάφη επί μακρόν και σπάνια απειλούν τις πρωτεύουσες. Σε με-
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γάλο βαθμό η μείωση του αριθμού, της έκτασης και της έντασης 
των πολέμων οφείλεται στο τέλος του Ψυχρού ολέμου. Το τέ-
λος του ανταγωνισμού των υπερδυνάμεων οδήγησε στη δραστι-
κή μείωση της υποστήριξης ανταρτών από το εξωτερικό, στον 
πολλαπλασιασμό των πολυκομματικών εκλογών και στην αύξη-
ση των πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης και τον πολλαπλασια-
σμό των μηχανισμών επίλυσης των συγκρούσεων. Επίσης η δι-
εύρυνση της επιρροής της ίνας έδρασε υπό μιαν έννοια θετικά 
καθώς το εκίνο απέφυγε συστηματικά την εμπλοκή στα εσωτε-
ρικά ζητήματα των αφρικανικών κρατών.

έρα από την υποχώρηση των ένοπλων συγκρούσεων, οι πα-
ράγοντες που εξηγούν την οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες: τον εκδημο-
κρατισμό, τις βελτιωμένες οικονομικές πολιτικές, τη μείωση του 
χρέους, τις νέες τεχνολογίες (ιδιαίτερα την κινητή τηλεφωνία) 
και την εμφάνιση μιας νέας γενιάς δραστήριων ηγετών (Radelet 
2010). Για να υπογραμμίσει τη σημασία της ποιότητας της ηγε-
σίας, ο γκανέζος οικονομολόγος George Ayittey κάνει μια ωραία 
μεταφορά: μιλάει για τους πρώτους ροέδρους μετά την ανεξαρ-
τησία που ονομάζει «ιπποπόταμους» οι οποίοι κυβερνούσαν ως 
αρχηγοί μικρών κοινοτήτων (με πελατειακά δίκτυα, προσωπικές 
χάρες και διανομή δημόσιων πόρων στους «φίλους και συγγε-
νείς») και τους συγκρίνει με τους νέους ηγέτες της Αφρικής τους 
οποίους χαρακτηρίζει «γατόπαρδους» (cheetahs) που, αν και συ-
χνά λειτουργούν αυταρχικά, είναι ευέλικτοι, χωρίς ιδεολογικές 
εμμονές και έχουν προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω 
της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων (Ayittey 2006).

Aσφαλώς, οι εξωτερικοί παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρό-
λο. διαίτερα η άνοδος των διεθνών τιμών των πρώτων υλών 
(αποτέλεσμα της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης της ίνας, 
της νδίας και άλλων αναδυόμενων δυνάμεων) ήταν κρίσιμης 
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σημασίας. Ακόμη, η εφαρμογή των νεοφιλελεύθερης λογικής 
Διαρθρωτικών ρογραμμάτων ροσαρμογής του Διεθνούς ο-
μισματικού Ταμείου στη δεκαετία του ’90, αν και από πολλές 
πλευρές καταστροφική για το βιοτικό επίπεδο στην ήπειρο (κα-
θώς περιελάμβαναν περικοπές των δημοσίων δαπανών και αυ-
ξήσεις στις τιμές των τροφίμων), είχε δύο θετικές συνέπειες για 
τις αφρικανικές οικονομίες: πρώτον, περιόρισε την ιδεολογική 
αντιπάθεια προς την επιχειρηματικότητα που χαρακτήριζε πολ-
λούς αφρικανούς πολιτικούς και, δεύτερον, μείωσε τις κρατικές 
παρεμβάσεις στην οικονομία μέσω ιδιωτικοποιήσεων κρατικών 
επιχειρήσεων, κατάργησης των ελέγχων τιμών και ανοίγματος 
των «κλειστών αγορών» (Taylor 2015: 163). Η καλύτερη δια-
χείριση έγινε αισθητή και στους φυσικούς πόρους – που συνε-
χίζουν να αποτελούν τις βασικές εξαγωγές της Αφρικής. αρό-
λο, για παράδειγμα, που στις αρχές του 2008 η διεθνής τιμή του 
πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, χώρες-εξαγω-
γείς όπως η Αγκόλα, το Γκαμπόν και η ιγηρία προγραμμάτι-
σαν τους προϋπολογισμούς τους με βάση τιμή βαρελιού 65 δο-
λαρίων. Έτσι,

«όταν η τιμή έπεσε τελικά στο επίπεδο αυτό, το φθινόπωρο 
του 2008, οι χώρες αυτές δεν πιάστηκαν εξ απήνης, και δι-
έθεταν ένα ‘μαξιλάρι’ για να τις προστατεύσει» (Devarajan 
and Fengler 2013).

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν η μείωση του εξω-
τερικού χρέους της ηπείρου. Εν μέρει χάρη στην ρωτοβουλία 
για τις Υπερχρεωμένες Φτωχές Χώρες (Heavily Indebted Poor 
Countries Initiative) και της ολυμερούς ρωτοβουλίας Ελά-
φρυνσης του Χρέους (Multilateral Debt Relief Initiative), τα δύο 
τρίτα των κρατών της Υποσαχάριας Αφρικής είδαν τα βάρη εξυ-
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πηρέτησης των χρεών τους να μειώνονται έως και 87%, απελευ-
θερώνοντας πόρους για την ανάπτυξη (Taylor 2015: 163).

Ίσως όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας που εξηγεί τη ρα-
γδαία ανάπτυξη της Αφρικής είναι εσωτερικός: ο εκδημοκρατι-
σμός. Το 2014 το Freedom House χαρακτήρισε 26 από τα 54 
κράτη της ηπείρου ως «ελεύθερα» ή «εν μέρει ελεύθερα». ι 
ανταγωνιστικές εκλογές προήγαγαν την υπευθυνότητα που οδή-
γησε με τη σειρά της σε καλύτερη οικονομική διαχείριση και 
μια πιο ποιοτική διακυβέρνηση. Τα πιο «ανοικτά» πολιτικά συ-
στήματα προσέφεραν ευκαιρίες για την εμφάνιση νέου πολιτι-
κού προσωπικού. ε τη σειρά τους οι δημοκρατικά εκλεγμένες 
κυβερνήσεις προώθησαν πολύ περισσότερο τις νέες τεχνολογίες 
που βοήθησαν τις αγορές να γίνουν πιο αποτελεσματικές. ι αυ-
τό βοήθησε να εμφανιστούν νέοι πολιτικοί οργανισμοί σε επίπε-
δο βάσης που έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην ενδυνάμωση των 
δημοκρατικών θεσμών. άνω απ’ όλα όμως, ο εκδημοκρατισμός 
οδήγησε σε καλύτερες οικονομικές πολιτικές. Όπως σημειώνουν 
οι Devarajan και Fengler (2013):

«Στο παρελθόν, πολλά αυταρχικά καθεστώτα της Αφρικής 
κρατούσαν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες σε τεχνη-
τά υψηλ[ά] επίπεδ[α], προς όφελος των μικρών ομάδων 
της αστικής ελίτ (…) καθιστώντας ευκολότερο για αυτ[ές] 
να αγοράζουν τρόφιμα και εισαγόμενα αγαθά πολυτελεί-
ας. Η πολιτική αυτή κατέληγε σε μεταβίβαση του πλούτου 
από τους φτωχούς της υπαίθρου στους πλούσιους των πό-
λεων, δεδομένου ότι οι υψηλές συναλλαγματικές ισοτιμίες 
καθιστούσαν δυσκολότερο για τους αγρότες να εξαγάγουν τα 
προϊόντα τους. ε την εισαγωγή των ανταγωνιστικών εκλο-
γών, οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται την 
υποστήριξη των φτωχών αγροτών, οι οποίοι αποτελούν την 
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πλειοψηφία στις περισσότερες αφρικανικές χώρες και έτσι 
επέτρεψαν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των χωρών τους 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ως αποτέλεσμα, η γεωργική 
παραγωγικότητα και η παραγωγή αυξήθηκ[αν] καθώς οι 
αγρότες κέρδισαν υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους».

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν οι νέες τεχνολο-
γίες που έδωσαν μια μεγάλη αύξηση στην παραγωγικότητα. 
Ανάμεσά τους είναι η κινητή τηλεφωνία, η οποία κάνει κυριο-
λεκτικά θραύση στην Αφρική που φαίνεται ουσιαστικά να «ξε-
πέρασε» ένα ολόκληρο τεχνολογικό στάδιο, καθώς τα σταθε-
ρά τηλέφωνα συνεχίζουν να είναι πολύ λίγα. Το 2013, η κινητή 
τηλεφωνία είχε διεισδύσει στο 63% του πληθυσμού της Αφρι-
κής και οι ευρυζωνικές συνδέσεις αυξάνονταν με 82% το χρόνο 
(Taylor 2015: 164).

Eνδεικτική της προόδου είναι η περίπτωση της ιγηρίας. 
ριν από τριάντα χρόνια, ένας νιγηριανός πολιτικός δήλωσε ότι 

τα τηλέφωνα δεν ήταν για το «μέσο άνθρωπο». Το 2000 η χώ-
ρα είχε μόνον 450.000 συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας. Τον 
Απρίλιο του 2010 είχε 77,3 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, πα-
ρόλο που χρησιμοποιούνταν από περίπου 38% του πληθυσμού 
καθώς πολλοί ιγηριανοί είχαν περισσότερες από μια κάρτες 
SIM (Εllis 2011: 25). Τεχνολογικές καινοτομίες όπως το «κινητό 
χρήμα» (mobile money), όπου οι χρήστες μεταβιβάζουν χρήμα-
τα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων (π.χ. κτηνοτρόφοι αγορά-
ζουν ζωοτροφές ή πουλούν το κοπάδι τους) έχουν διαδοθεί ευρύ-
τατα σε χώρες όπως η ένυα και η Τανζανία.

Υπάρχουν ορισμένοι διαρθρωτικοί παράγοντες που κάνουν 
πολλούς αναλυτές να προβλέπουν ότι οι υψηλοί ρυθμοί οικονο-
μικής ανάπτυξης της Αφρικής θα συνεχιστούν. Ένας σημαντικός 
παράγοντας είναι η δημογραφία. Η Αφρική έχει ένα πολύ μεγά-
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λο ποσοστό του πληθυσμού της που είναι σε παραγωγικές ηλικίες. 
Επίσης, οι υψηλοί ρυθμοί αστικοποίησης θα συμβάλουν σημαντι-
κά στην αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά. Η αύξηση 
του πληθυσμού των αφρικανικών πόλεων αλλά και της αγοραστι-
κής τους δύναμης εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μεγάλη στις επόμε-
νες δεκαετίες. Αυτές οι δημογραφικές εξελίξεις προσελκύουν ξέ-
νες επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα οι 
ξένες επενδύσεις στην Αφρική έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη αναπτυσσόμενη περιοχή του πλανήτη.

Αν όλα πάνε καλά, τότε οι περισσότερες χώρες της Αφρικής θα 
φτάσουν έως το 2025 ένα κατά κεφαλήν εισόδημα 1.000 δολαρί-
ων, το οποίο η αγκόσμια Τράπεζα θεωρεί ως «μεσαίο εισόδημα» 
(Devarajan and Fengler 2013). Η αύξηση αυτή θα συνοδευθεί από 
βελτίωση σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες, από την πρόσβαση 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως το προσδόκιμο ζωής.

Ωστόσο, πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός. Τα στατιστικά 
στοιχεία για την Αφρική δεν είναι πολύ αξιόπιστα. έρα από το 
γεγονός ότι όλες οι χώρες της ηπείρου έχουν σημαντικές «γκρί-
ζες οικονομίες» που διαφεύγουν των επίσημων μετρήσεων, οι 
στατιστικές υπηρεσίες της ηπείρου έχουν σημαντικές αδυναμί-
ες. ια πρόσφατη μελέτη αμφισβήτησε σε βάθος τα εμπειρικά 
δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας (Jerven 2014). Έφθασε 
μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι ακόμη κι οι εκτιμήσεις 
εν γένει αξιόπιστων διεθνών οργανισμών μπορεί να είναι αντι-
φατικές και παραπλανητικές. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του 

οτίου Σουδάν. Το Διεθνές ομισματικό Ταμείο εκτίμησε ότι το 
2014 η αύξηση του ΑΕ  του ήταν 5% ενώ η αγκόσμια Τράπε-
ζα την υπολόγισε σε 36%!

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που επίσης οδηγεί σε αμφισβήτη-
ση των δεδομένων είναι η μέτρηση της οικονομικής μεγέθυνσης 
με όρους Ακαθάριστου Εγχώριου ροϊόντος (AEγχ ) (Gross 
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Domestic Product / GDP) το οποίο για τους διεθνείς οργανισμούς, 
τις εθνικές στατιστικές αρχές και τους περισσότερους οικονομο-
λόγους είναι εδώ και μερικα χρόνια το σημαντικότερο εργαλείο 
μέτρησης της οικονομικής μεγέθυνσης, έχοντας αντικαταστήσει 
το Ακαθάριστο Εθνικό ροϊόν (ΑΕ ) (Gross National Product – 
GNP). Το τελευταίο αναφέρεται σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες 
που παράγονται από έναν κάτοικο μιας δεδομένης χώρας, ασχέ-
τως αν το εισόδημα παράγεται εντός ή εκτός των συνόρων της. 
Αυτό σημαίνει ότι το εισόδημα που προκύπτει από τις δραστηρι-
ότητες μιας πολυεθνικής εταιρείας καταγράφονται στο εισόδημα 
της χώρας όπου κατοικούν οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι της εταιρείας 
και στην οποία ούτως ή άλλως καταλήγουν τα κέρδη της. Αντί-
θετα με το ΑΕ , στο ΑΕγχ  το εισόδημα προστίθεται στη χώρα 
όπου παράγεται, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη μπορεί να μην μέ-
νουν εκεί. Δηλαδή το εισόδημα που παράγει η Shell στη ιγηρία 
καταγράφεται στο AEγχ  της ιγηρίας. Όπως εύστοχα σημειώ-
νει ο Ηοward French (2012),

«αυτή η εννοιολογική εξέλιξη … ήταν σε μεγάλο βαθμό 
υπεύθυνη για τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη πολλών 
αναπτυσσόμενων κρατών».

ε δεδομένο λοιπόν ότι η φύση των περισσότερων επενδύ-
σεων στην Αφρική είναι στον τομέα των φυσικών πόρων από ξέ-
νης ιδιοκτησίας πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι εύκολο να αντι-
ληφθεί κανείς τις διαφορετικές εκτιμήσεις στις οποίες μπορεί να 
οδηγήσει η μέτρηση της μεγέθυνσης των αφρικανικών οικονομι-
ών με όρους ΑΕγχ  αντί ΑΕ  (Taylor 2014: 150).

ι αφρικανικές οικονομίες συνεχίζουν να βασίζονται στις 
εξαγωγές πρωτογενών εμπορευμάτων (ορυκτών, μεταλλευμά-
των και αγροτικών προϊόντων). Όπως σημειώνει ένας αναλυτής:
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«H Nιγηρία είναι κατά 95% εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Η 
Γκάνα είναι κατά 90% εξαρτημένη από πετρέλαιο, κακάο και 
χρυσό. Η Αγκόλα είναι κατά 90% εξαρτημένη από το πετρέ-
λαιο και η Ζάμπια κατά 90% εξαρτημένη από τις εξαγωγές 
χαλκού και κοβαλτίου. Ακόμη και η ότια Αφρική που έχει 
την πιο διαφοροποιημένη οικονομία στην ήπειρο παραμένει 
εξαρτημένη από μεταλλεύματα όπως ο χρυσός και η πλατίνα 
για τα συναλλαγματικά της έσοδα» (Taylor 2015: 168),

άλιστα η εξάρτησή της μέσης αφρικανικής οικονομίας απ’ 
αυτά τα αγαθά έχει αυξηθεί από 72% το 1995 σε 81% το 2009 
(Taylor 2014: 148). Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της αξί-
ας των εξαγωγών της Αφρικής είναι πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
(69%) και μεταλλεύματα (16%) (Taylor 2014: 149). Αυτό προ-
φανώς οδηγεί σε μια υπερεξάρτηση από τις διακυμάνσεις των δι-
εθνών τιμών αυτών των αγαθών και μια δομική δυσαρμονία ανά-
μεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση: αυτό που παράγεται 
καταναλώνεται στο εξωτερικό, κι αυτό που καταναλώνεται εισά-
γεται από το εξωτερικό. έρα όμως απ’ αυτό, τα ορυκτά και τα 
μεταλλεύματα είναι μη ανανεώσιμοι πόροι και, κατά συνέπεια, 
η βιωσιμότητα αυτού του είδους οικονομικής μεγέθυνσης δεν εί-
ναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη.

Η διάκριση που κάνει ο Timothy Shaw ανάμεσα στα «διαρ-
θρωτικά/δομικά» και τα «επιφανειακά» χαρακτηριστικά των 
αφρικανικών οικονομιών είναι αναλυτικά χρήσιμη (Shaw 1985: 
63). Τα «επιφανειακά» χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν όλα 
εκείνα τα στοιχεία (από το ΑΕγχ  έως τις Άμεσες ένες Επεν-
δύσεις) που θεμελιώνουν την αφήγηση για το «λαμπρό μέλλον» 
της Αφρικής. Τα «διαρθρωτικά/δομικά» χαρακτηριστικά περι-
λαμβάνουν τη δομή της παραγωγής και των εξαγωγών και ιδι-
αίτερα τη θέση της Αφρικής στον παγκόσμιο καταμερισμό της 
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εργασίας.  τομέας της μεταποίησης στην Υποσαχάρια Αφρική 
συνεχίζει να αποτελεί το ίδιο μικρό ποσοστό του ΑΕγχ , όπως 
στη δεκαετία του ’70 (Devarajan και Fengler 2013). Στην πραγ-
ματικότητα, με την εξαίρεση της ανατολικής Αφρικής, η αφρι-
κανική βιομηχανική παραγωγή, ως ποσοστό του ΑΕγχ , αντί να 
αυξάνεται, μειώνεται. ι αυτό παρά το γεγονός ότι στις περισσό-
τερες χώρες βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. Δηλαδή δεν υπάρ-
χουν σαφείς ενδείξεις ότι η οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής 
συνοδεύεται απ’ αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «δομικό 
μετασχηματισμό».

To κατά πόσον οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην 
ευρύτερη ανάπτυξη της Αφρικής είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα. 
Ενώ η παραδοσιακή αντίληψη είναι ότι οι ξένες επενδύσεις «ρέ-
ουν» (flow) σε λιγότερες αναπτυγμένες χώρες, πολλές επενδύ-
σεις στην Αφρική κατευθύνονται σε συγκεκριμένες «κλειστές 
και απομονωμένες» περιοχές (enclaves) με ξένους εργαζόμε-
νους που ζουν σε «περιφραγμένες κοινότητες», επηρεάζοντας 
ελάχιστα την ανάπτυξη των χωρών υποδοχής, καθώς η παραγω-
γή κατευθύνεται στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα συχνά οι 
επενδύσεις «πηδούν» (hop) αντί να «ρέουν», χωρίς να έχουν τις 
θετικές επιδράσεις για τις χώρες υποδοχής που θα περίμεναν οι 
κλασικοί οικονομολόγοι.

Ίσως αυτή η πρακτική συνδέεται με την έλλειψη βασικών 
υποδομών. ι επενδύσεις στην Αφρική παρεμποδίζονται από 
σοβαρότατες ελλείψεις στις υποδομές: οι διακοπές ρεύματος εί-
ναι συνεχείς, πολλοί δρόμοι είναι αδιάβατοι στην περίοδο των 
βροχών και υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε σιδηροδρομικά δί-
κτυα και λιμάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 τα κράτη 
της Αφρικής διέθεταν μόλις 31 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων 
δρόμων ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λιγότερο δηλαδή από 
το ¼ της μέσης οδικής κάλυψης σε χώρες χαμηλού εισοδήμα-
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τος (Taylor 2015: 166). Έτσι οι ξένες εταιρείες είναι υποχρεωμέ-
νες να φροντίζουν μόνες τους για την ενέργεια που χρειάζονται 
και τη μεταφορά πρώτων υλών. αι η παραγωγή τους προορί-
ζεται για εξαγωγή αφού η αφρικανική αγορά συνεχίζει να είναι 
πολύ μικρή. ι Επιχειρηματικές Έρευνες (Enterprise Surveys) 
της αγκόσμιας Τράπεζες αποκαλύπτουν ότι οι επιχειρήσεις 
στην ήπειρο θεωρούν τις υποδομές (ιδιαίτερα την έλλειψη ηλε-
κτρικής ενέργειας), τη διακυβέρνηση, το κανονιστικό περιβάλ-
λον και τον ανταγωνισμό από τις μη δηλωμένες επιχειρήσεις του 
«άτυπου τομέα» ως τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. 
Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (23,4%) το-
νίζει την περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό ως το 
σημαντικότερο περιορισμό για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών 
τους (Taylor 2015: 168).

Τέλος, οι πολιτικές φιλελευθεροποίησης που επέβαλλε το Δι-
εθνές ομισματικό Ταμείο δεν είχαν συχνά θετικά αποτελέσμα-
τα για τους φτωχούς αγρότες. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα 
της Ζάμπιας. Στις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80 ένα 
κρατικό μονοπώλιο αγόραζε απ’ όλους τους αγρότες το καλα-
μπόκι στην ίδια για όλη τη χώρα τιμή. ατόπιν, με τη βοήθεια 
κρατικών επιδοτήσεων, το καλαμπόκι διοχετευόταν στον πλη-
θυσμό των πόλεων σε χαμηλές τιμές. Η πολιτική αυτή είχε προ-
καλέσει πολλά προβλήματα: πέρα από το γεγονός ότι οι αγρότες 
είχαν τελικά μικρότερο εισόδημα απ’ ό,τι αν η αγορά ήταν ελεύ-
θερη, η χαμηλή τιμή είχε αυξήσει το λαθρεμπόριο με γειτονικά 
κράτη, απειλώντας τον πληθυσμό της Ζάμπιας ακόμη και με λι-
μό (Εconomist 1991). Η κατάργηση αυτών των ρυθμίσεων έγινε 
στη δεκαετία του ’90 καθ’ υπόδειξη του Δ Τ. Η τιμή του καλα-
μποκιού που αποτελεί βασική διατροφή για τους κατοίκους της 
χώρας πενταπλασιάστηκε. ι κύριοι όμως ωφελημένοι ήταν οι 
μεγάλες φάρμες. Αντίθετα, στις φτωχές κοινότητες μικροκαλλι-
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εργητών στην ύπαιθρο, όπου συνήθως μόνον ένας έμπορος εμ-
φανιζόταν για να αγοράσει την παραγωγή, οι αγρότες δεν κα-
τάφεραν να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές (Economist 1996). 
Έτσι, οι φτωχοί αγρότες του οποίους η μεταρρύθμιση επιδίωκε 
να βοηθήσει βρέθηκαν συχνά σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι στο 
παρελθόν.

ι μεγάλες προκλήσεις

Ασφαλώς ένα κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον της Αφρικής εί-
ναι η ποιότητα διακυβέρνησης. είζονες παράγοντες για την 
οικονομική ανάπτυξη είναι οι μακροοικονομικές πολιτικές, η 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και η διαφθορά. 
Ωστόσο, ο Δείκτης Ibrahim για την Αφρικανική Διακυβέρνηση 
(Ibrahim Index of African Governance), ίσως η πληρέστερη συλ-
λογή δεικτών για την ποιότητα της διακυβέρνησης στην ήπει-
ρο, παρά τα όσα ενθουσιώδη έχουν γραφτεί για την πρόοδο της 
ηπείρου, καταγράφει μια μικρή μόνο βελτίωση από το 2000 έως 
το 2013 (από 47/100 στο 51,6/100) ( ΑG 2013). ι χώρες με τις 
καλύτερες επιδόσεις είναι ο αυρίκιος, το ράσινο Ακρωτήριο, 
η ποτσουάνα, η ότια Αφρική και οι Σεϋχέλλες, οι περισσότε-
ρες δηλαδή χώρες με σχετικά μικρούς έως πολύ μικρούς πληθυ-
σμούς. Η Έκθεση του 2014 αποκαλύπτει επίσης ότι η βελτίωση 
την περίοδο 2009-13 αφορά τους δείκτες της Συμμετοχής και των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης, ενώ 
στην περίοδο 2005-2009 η πρόοδος ήταν στο δείκτη Βιώσιμες 
Οικονομικές Ευκαιρίες, ο οποίος όμως πλέον παραμένει στάσι-
μος. Αυτό οφείλεται στη χειροτέρευση των υποκατηγοριών Δη-
μόσια Διαχείριση και Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Τέλος, ο Δεί-
κτης Ασφάλεια και ράτος Δικαίου επιδεινώθηκε σε σχέση με το 
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2000 σε 12 χώρες. ε λίγα λόγια, η δυναμική της βελτίωσης των 
δεικτών διακυβέρνησης στην Αφρική δεν φαίνεται να είναι ούτε 
σημαντική, ούτε γραμμική ούτε να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
σε όλες τις χώρες της ηπείρου.

άλιστα το κύμα εκδημοκρατισμού που χαρακτήρισε την 
Υποσαχάρια Αφρική στις δεκαετίες του 1990 και του 2000 φαί-
νεται ότι έχει χάσει τη δυναμική του. ρόσφατα επιτυχημένα 
στρατιωτικά πραξικοπήματα στη Γουϊνέα πισσάου, το άλι, 
τη αυριτανία, το ίγηρα, το Τόγκο, την εντροαφρικανική 
Δημοκρατία και την πουρκίνα Φάσο δείχνουν μια κάμψη της 
τάσης πολιτικής φιλελευθεροποίησης. Ένα άλλο ανησυχητικό 
παράδειγμα αρνητικών εξελίξεων αφορά στα όρια των θητειών 
των ροέδρων. Aπό τα μέσα της δεκαετίας του ’90 τουλάχιστον 
34 από τις 53 χώρες της Αφρικής εισήγαγαν στα συντάγματά 
τους ανώτατα χρονικά όρια στις θητείες των αρχηγών κυβερνή-
σεων, συνήθως απαγορεύοντας περισσότερες από δύο πενταε-
τείς θητείες. ι περισσότεροι αφρικανοί ρόεδροι σεβάστηκαν 
τους κανόνες. ερικοί όπως ο Frederick Chiluba της Ζάμπιας 
το 2002, ο Bakili Muluzi του Mαλάουϊ το 2004 και ο Olusegun 
Obasanjo της ιγηρίας το 2007 παραιτήθηκαν αφού προσπά-
θησαν ανεπιτυχώς να παρατείνουν τις θητείες τους. Το 2014, 
διαδηλωτές εξανάγκασαν τον ρόεδρο της πουρκίνα Φάσο 
Blaise Compaoré σε παραίτηση (The Economist 2015b). Αρκε-
τοί ωστόσο ρόεδροι κατάφεραν να εξαναγκάσουν ή να πεί-
σουν τα κοινοβούλια να αναθεωρήσουν τα χρονικά όρια, επιτρέ-
ποντάς τους να παραμείνουν στην εξουσία.  Υοweri Museveni 
της υγκάντας που με βάση το Σύνταγμα του 1995 είχε δεκαε-
τή θητεία, συμπλήρωσε το 2015 29 χρόνια στην εξουσία. O Paul 
Biya στο αμερούν επίσης άλλαξε τους κανόνες και βρίσκεται 
στην εξουσία (πρώτα ως ρωθυπουργός και μετέπειτα ως ρό-
εδρος) από το 1979.
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ίνακας 8.1 ι ακροβιότεροι ρόεδροι της Αφρικής

Έναρξη θητείας Έτη  
στην εξουσία

Paul Biya αμερούν ούνιος 1975 (πρώτα 
πρω θυπουργός, κατόπιν 
πρόεδρος)

40

Teodor Obiang
Nguema Mbasogo

σημερινή
Γουϊνέα

Αύγουστος 1979 36

José Eduardo dos
Santos

Αγκόλα Σεπτέμβριος 1989 35

όμπερτ 
ουγκάμπε

Ζιμπάμπουε Απρίλιος 1980 35 
(πρώτα πρωθυπουργός, 
κατόπιν πρόεδρος)

35

Yoweri Museveni υγκάντα ανουάριος 1986 29
μάρ αλ- πασίρ Σουδάν ούνιος 1989 26

Idriss Déby Τσαντ Δεκέμβριος 1990 24
Isaias Afwerki Ερυθραία Απρίλιος 1991 24

ια χαρακτηριστική ιστορία της ποιότητας διακυβέρνησης 
και συμπεριφοράς των ροέδρων προέρχεται από τη Σενεγάλη, 
μια χώρα γνωστή για τους σε γενικές γραμμές δημοκρατικούς 
της θεσμούς. Τον Απρίλιο του 2010, ο ρόεδρος Abdoulaye 
Wade έκανε τα αποκαλυπτήρια ενός υπό κατασκευή μνημείου 
στο τακάρ με τον τίτλο «Η Αφρικανική Αναγέννηση», ένα τε-
ράστιο σύμπλεγμα ηρωϊκών μορφών που επρόκειτο να κατα-
σκευασθεί από μια βορειοκορεάτικη εταιρεία (Gilley 2010: 91-
2). Το κόστος του μνημείου που ο Wade πλήρωσε παραχωρώντας 
στους Βορειοκορεάτες γη την οποία σχεδόν αμέσως μετά μετα-
πούλησαν σε πολύ καλύτερη τιμή, υπολογίζεται σε 28 με 70 εκα-
τομμύρια δολάρια. Αν οι Ηνωμένες ολιτείες δαπανούσαν ένα 
αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού εισοδήματος (0,2% σύμφωνα 
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με τη χαμηλότερη εκτίμηση) σ’ ένα τέτοιο άγαλμα, αυτό θα κό-
στιζε 29 δισεκατομμύρια δολάρια! (Gilley 2010: 92).

Εικόνα 8.1: Το μνημείο «Η Αφρικανική Αναγέννηση»

 Wade ζήτησε από την Αφρικανική Ένωση να ορίσει την 
ημέρα των αποκαλυπτηρίων ως την ετήσια Ημέρα της Αφρικα-
νικής Αναγέννησης. Έκανε μάλιστα αίτηση στις Ηνωμένες ο-
λιτείες με το δικό του όνομα για να αποκτήσει τα πνευματικά δι-
καιώματα (την πατέντα) για το σχέδιο του αγάλματος, μάλλον 
αφελώς πιστεύοντας ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα έσπευδαν να 
αγοράσουν μικρογραφίες του μνημείου – όπως κάνουν για το 
Άγαλμα της Ελευθερίας και τον ύργο του Άιφελ.  Wade που 
για πρώτη φορά εξελέγη το 2000, άλλαξε τα όρια της θητείας 
που έθετε το Σύνταγμα για να επανεκλεγεί το 2012. Ωστόσο έχα-
σε τελικά τις εκλογές και αναγκάστηκε να παραδώσει την εξου-
σία στον αρχηγό της αντιπολίτευσης Macky Sall.
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Η Σενεγάλη όμως και πάλι αποτελεί εξαίρεση. Σε αρκετές άλ-
λες χώρες της Αφρικής, η τελευταία δεκαετία ήταν πολύ πιο απο-
γοητευτική. Το κύμα εκδημοκρατισμού της δεκαετίας του ’90 
φάνηκε ότι έχει χάσει την ορμή του. Για μια ακόμη φορά αποδει-
κνύεται ότι οι εξελίξεις δεν είναι γραμμικές και οι «τάσεις» είναι 
απολύτως αναστρέψιμες.

Ίσως τελικά το βασικό «δομικό» εμπόδιο για τον εκδημοκρα-
τισμό της Αφρικής είναι η φτώχεια. Όπως υποστηρίζει ο Samuel 
Huntington:

«Η φτώχεια είναι ένα κύριο και πιθανόν το κυριότερο 
εμπόδιο στη δημοκρατική ανάπτυξη (…) Το μέλλον της δη-
μοκρατίας εξαρτάται από το μέλλον της οικονομικής ανά-
πτυξης» (Huntington 1991: 311).

Θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες υψηλών ρυθμών οικονομι-
κής μεγέθυνσης για να μειωθεί η φτώχεια στην Αφρική. Σήμε-
ρα, σύμφωνα με την αγκόσμια Τράπεζα και παρά τα 15 χρόνια 
ρυθμών ανάπτυξης με ετήσιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 5%, 
596,4 εκατομμύρια Αφρικανοί (σχεδόν 70% του πληθυσμού της 
Υποσαχάριας Αφρικής) συνεχίζουν να ζουν με εισόδημα μικρό-
τερο από 2 δολάρια την ημέρα – κάτω δηλαδή από το παγκόσμιο 
όριο φτώχειας (Taylor 2014: 156).

Ασφαλώς η τυχαιότητα θα επηρεάσει τις εξελίξεις στις χώ-
ρες της Αφρικής. Το παράδειγμα του ιού HIV/AIDS που πλήττει 
την Αφρική εδώ και τρεις δεκαετίες είναι χαρακτηριστικό. Σήμε-
ρα ξέρουμε ότι ο ιός πρωτοεμφανίστηκε στην Αφρική, περνώ-
ντας από τον χιμπατζή στον άνθρωπο, και δεν κατασκευάστηκε 
σε κάποιο εργαστήριο της CIA. διαίτερα ο ιός έπληξε τη νοτιό-
τερη Αφρική. Στα τέλη του 2010, μόνον η ότια Αφρική, όπου 
η κυβέρνηση καθυστέρησε να πάρει μέτρα για να εμποδίσει την 
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εξάπλωσή του, είχε περίπου 5 εκατομμύρια φορείς. Το κοινωνι-
κό και οικονομικό κόστος αποδείχθηκε τεράστιο και δυσβάστα-
κτο για τις αφρικανικές χώρες.  HIV σκοτώνει τους ανθρώπους 
στην πλέον παραγωγική τους ηλικία (όταν δηλαδή είναι σεξου-
αλικά ενεργοί), αφήνοντας εκατομμύρια παιδιά χωρίς γονείς. Η 
(καθυστερημένη) κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας (μέσω 
του Global Fund For Aids και άλλων φορέων) και η διανομή μέ-
σω της διεθνούς βοήθειας αντιρετροϊκών φαρμάκων σε εκατομ-
μύρια ανθρώπους απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού. 

αρ’ ολ’ αυτά, το HIV/AIDS συνεχίζει να σκοτώνει περίπου 1,5 
εκατομμύριο Αφρικανούς το χρόνο, σχεδόν τα ¾ του παγκόσμι-
ου συνόλου και έχει αφήσει περίπου 14 εκατομμύρια ορφανά 
(Gilley 2010: 93), πολλά από τα οποία αναγκάστηκαν να εγκατα-
λείψουν το σχολείο (σε πολλές χώρες της Αφρικής απαιτούνται 
δίδακτρα – ιδιαίτερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). ολ-
λά μάλιστα παιδιά, χωρίς καμία προοπτική, κατέληξαν στο δρό-
μο και έγιναν για να επιβιώσουν ζητιάνοι ή μέλη εγκληματικών 
συμμοριών. Η βοήθεια που παρασχέθηκε δεν είχε ασφαλώς απο-
κλειστικά ανθρωπιστικά κίνητρα. υρίως ο αναπτυγμένος κό-
σμος συνειδητοποιούσε για μια ακόμη φορά, ότι στην εποχή των 
μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών, οι απειλές για την Αφρική 
θα μπορούσαν να γίνουν παγκόσμιες.

Ένα άλλο παράδειγμα παγκόσμιας υγειονομικής απειλής που 
προήλθε από την Αφρική είναι η περίπτωση του ιού Έμπολα που 
έπληξε το 2014 τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής. αρά το γεγο-
νός ότι οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν τραγικές, με μειώσεις του 
ΑΕγχ  κατά 35% στη ιβερία, 30% στη Σιέρα εόνε και 13% 
στη Γουϊνέα (Εconomist 2015a), η κινητοποίηση της διεθνούς 
κοινότητας, αν και πάλι καθυστερημένη, ήταν εντυπωσιακή, με 
τις Ηνωμένες ολιτείες να στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες για να 
αντιμετωπίσουν την κρίση και άλλες χώρες να διαθέτουν εκατο-
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ντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κινητές ιατρικές μονάδες, νοση-
λευτικό προσωπικό και υγειονομικό υλικό. Είναι μάλιστα ευχά-
ριστο ότι το καλοκαίρι του 2015 ανακοινώθηκε ότι έχουν αρχίσει 
οι πρώτες δοκιμές για ένα νέο εμβόλιο για τον έμπολα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η σημασία της Αφρικής για 
την Ευρώπη πρόκειται να αυξηθεί στα επόμενα χρόνια. Εκτός 
από τις θετικές οικονομικές προοπτικές και άλλα ζητήματα θα 
επηρεάσουν τις ευρωαφρικανικές σχέσεις. ι αυξανόμενες ρο-
ές φτωχών μεταναστών από την Αφρική στην Ευρώπη είναι ένα 
από τα πιο κρίσιμα που εξαναγκάζουν τους διαμορφωτές πολι-
τικές να αναζητήσουν νέες πολιτικές. Η ΕΕ αντιμετωπίζει στην 
πραγματικότητα ένα δίλημμα: ενώ επιτρέπει την ελεύθερη με-
τακίνηση ανθρώπων στο εσωτερικό της, αποτελείται ταυτόχρο-
να από κράτη που επιθυμούν να διατηρήσουν τον εθνικό έλεγχο 
των μεταναστευτικών ροών. Αυτή η επιθυμία είναι μια βασική 
αιτία πίσω από το πιθανό δημοψήφισμα για το Brexit, την επι-
βολή συνοριακών ελέγχων από τη Δανία, την άνοδο του Εθνικού 

ετώπου στη Γαλλία και άλλων ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων 
σε άλλες χώρες. ι πλούσιες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά δεν 
θέλουν να μοιραστούν το βάρος των μεταναστευτικών ροών με 
τις χώρες του ευρωπαϊκού ότου.  έλεγχος των συνόρων έχει 
ήδη καταστεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μετανάστευση εκλαμβάνεται πλέον ως 
μια σημαντική απειλή για την ευημερία της, ένα μείζον θέμα που 
απειλεί την κοινωνική συνοχή και το κράτος-πρόνοιας. άλι-
στα, οι δημογραφικές εξελίξεις μας προϊδεάζουν ότι το ζήτημα 
θα ενταθεί στις επόμενες δεκαετίες. Σήμερα, ο πληθυσμός της 
Ευρώπης είναι 738 εκατομμύρια (500 στην ΕΕ) και της Αφρι-
κής 1,2 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΗΕ, το 
2050, ο πληθυσμός της Ευρώπης θα είναι 707 εκατομμύρια και 
της Αφρικής 2,4 δισεκατομμύρια. αι το 2100, οι Ευρωπαίοι θα 
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έχουν μειωθεί στα 646 εκατομμύρια ενώ οι Αφρικανοί θα είναι 
4,4 δισεκατομμύρια ή περίπου τα 2/5 του παγκόσμιου πληθυ-
σμού (Douthat 2015). Αν το ποσοστό μετανάστευσης των Αφρι-
κανών προς την Ευρώπη είναι το ίδιο με των εξικανών προς τις 
Ηνωμένες ολιτείες από τη δεκαετία του ’70 και μετά, τότε το 
2050 μπορεί το ¼ του πληθυσμού της Ευρώπης να έχει γεννηθεί 
στην Αφρική (Douthat 2015).

ι βίαιες συγκρούσεις και τα καταπιεστικά καθεστώτα απο-
τελούν επίσης ένα σοβαρό ζήτημα για τους Ευρωπαίους καθώς 
όχι μόνον προκαλούν ευρύτερη αστάθεια αλλά και εξαναγκά-
ζουν πληθυσμούς σε μετακινήσεις. Η ριζοσπαστικοποίηση του 
σλάμ σε περιοχές της Αφρικής έχει εισαγάγει μια νέα διάστα-

ση στη σχέση ΕΕ-Αφρικής καθώς υπάρχει ο φόβος ότι αυτές οι 
αντιλήψεις μπορούν να επηρεάσουν μεταναστευτικές κοινότητες 
στην Ευρώπη. H άνοδος του πολιτικού σλάμ είναι ένα ζήτημα 
που θα απασχολήσει ολοένα και περισσότερο τους διαμορφωτές 
πολιτικής στα επόμενα χρόνια.

διαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πόκο Χαράμ (που ση-
μαίνει «η δυτική εκπαίδευση είναι απαγορευμένη»), μια ισλα-
μιστική οργάνωση που δρα στη βορειοανατολική ιγηρία και 
η οποία μέχρι το 2009 ήταν ελάχιστα γνωστή (Walker 2015; 
Comolli 2015). Η εκτέλεση του αρχηγού της, Mohammed 
Yusuf, από τις δυνάμεις ασφαλείας της ιγηρίας συνέβαλε στη 
ριζοσπαστικοποίηση των μελών της οργάνωσης. Εξαιρετικά βί-
αιες επιθέσεις (συχνά με βομβιστές αυτοκτονίας) και μαζικές 
απαγωγές παιδιών και γυναικών έπληξαν πολιτείες της βορειο-
ανατολικής και της κεντρικής ιγηρίας. έσα σε πέντε χρόνια, 
η δράση της πόκο Χαράμ επεκτάθηκε και σε γειτονικές χώρες 
( ίγηρας, Τσαντ και αμερούν) κοστίζοντας τη ζωή σε περίπου 
10.000 ανθρώπους και εξαναγκάζοντας σχεδόν 1,5 εκατομμύ-
ριο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους (Smith 2014). Στα τέλη 
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του 2014, η οργάνωση κατέλαβε μεγάλο μέρος τριών βορειο-
ανατολικών πολιτειών της ιγηρίας και διακήρυξε την πρόθε-
σή της να δημιουργήσει ένα «χαλιφάτο» (η βόρεια ιγηρία έχει 
δει πολλά χαλιφάτα στο παρελθόν). αράλληλα, ανακήρυξε την 
αφοσίωσή της στο σλαμικό ράτος της έσης Ανατολής. Αυ-
τό αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς αναλυτές καθώς η γενικότε-
ρη αντίληψη είναι ότι το σλάμ στην Αφρική συνδέεται περισ-
σότερο με τις ήπιες εκδοχές του (Σούφι) και ελάχιστα με τους 
ριζοσπάστες σαλαφιστές και ουχαμπιστές της έσης Ανατολής. 
Τα κίνητρα της πόκο Χαράμ δεν είναι σαφή και οι πραγματι-
κές προθέσεις της ηγετικής της ομάδας παραμένουν σε μεγά-
λο βαθμό αδιευκρίνιστες. άντως η επιρροή της συνδέεται με 
ποικίλους παράγοντες όπως η οικονομική περιθωριοποίηση της 
βορειοανατολικής ιγηρίας, η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης 
για τους νέους, η αντίδραση παραδοσιακών κοινωνιών στις δυ-
νάμεις του εκσυγχρονισμού και, ίσως πάνω απ’ όλα, η αδυναμία 
και η αδιαφορία της νιγηριανής κυβέρνησης να προστατεύσει 
τον τοπικό πληθυσμό. Η τελευταία παρέμεινε στην αρχή τελεί-
ως αδρανής και όταν καθυστερημένα ο στρατός ανέλαβε δράση, 
η βιαιότητα των δυνάμεων καταστολής και οι συστηματικές πα-
ραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν τέτοιας έκτασης 
που έστρεψαν τον τοπικό πληθυσμό εναντίον τους (Weeraratne 
2015: 15-6).

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην απο-
σταθεροποίηση της Δυτικής Αφρικής ήταν η ανατροπή του α-
ντάφι στη ιβύη μετά την επέμβαση του NATO με εξουσιοδότη-
ση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΗΕ, την οποία ακολούθησε 
μια χαοτική κατάσταση με μεγάλα κύματα προσφύγων και δι-
ασπορά ελαφρών όπλων στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ. Η 
κρίση στο άλι και η επέμβαση της Γαλλίας (βλ. εφάλαιο 4) 
συνδέονται με τον εμφύλιο της ιβύης, καταδεικνύοντας ότι η 
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Βόρεια Αφρική δεν είναι πλέον αποκομμένη γεωπολιτικά από 
την Υποσαχάρια Αφρική και η Σαχάρα έχει πάψει να είναι το 
αδιαπέραστο εμπόδιο του παρελθόντος.

άντως, oι τεράστιες εκτάσεις της Δυτικής Αφρικής και κυ-
ρίως η αδυναμία των κρατών της περιοχής να ελέγξουν την επι-
κράτειά τους και να επιβάλλουν την τάξη σε συνδυασμό με τις 
εθνοτικές αντιθέσεις, τη φτώχεια και τη διασπορά ελαφρών 
όπλων κάνουν την καταπολέμηση των ισλαμιστών δύσκολη. δι-
αίτερα ο κατακερματισμός της πόκο Χαράμ στα τέλη του 2014 
σε ημιαυτόνομες ομάδες με διαφορετικές ατζέντες, η ανάπτυξη 
στενών σχέσεων με άλλες τζιχαντιστικές ομάδες στην ευρύτερη 
περιοχή και τα πορώδη σύνορα που επιτρέπουν στους αντάρτες 
να καταφεύγουν σε γειτονικές χώρες είναι παράγοντες που εμπο-
δίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ισλαμικής τρομο-
κρατίας στη Δυτική Αφρική (Weeraratne 2015).

Η εμφάνιση του ισλαμικού φονταμενταλισμού στην Υποσα-
χάρια Αφρική έχει επηρεάσει πολιτικές συμπεριφορές και έχει 
αναδιατάξει συμμαχίες. Η περίπτωση του Σουδάν είναι ενδεικτι-
κή. αρά το γεγονός ότι παλαιότερα ήταν σπόνσορας της διεθνι-
κής τρομοκρατίας, η κυβέρνηση του μάρ πασίρ έχει εξελι-
χθεί τελευταία σε σύμμαχο της Δύσης. έρα από το γεγονός ότι 
ο πασίρ προσέγγισε το Τσαντ (σύμμαχο της Δύσης στη μάχη 
κατά των ισλαμιστών), άρχισε να συνεργάζεται στενά και με την 
Αίγυπτο για την καταπολέμηση του φονταμενταλισμού στη ι-
βύη ενώ διέκοψε τις επαφές του με το ράν. έγεται ότι οι λόγοι 
είναι κυρίως οικονομικοί, καθώς το Σουδάν, μετά την ανεξαρτη-
τοποίηση του οτίου Σουδάν, έχει χάσει σημαντικά έσοδα από 
τις πωλήσεις πετρελαίου και έχει, επομένως, ανάγκη την υπο-
στήριξη της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του όλπου, 
ελπίζοντας παράλληλα στη χαλάρωση των δυτικών κυρώσεων 
(Εconomist 2015).
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Η αφρικανική διπλωματία στον 21ο αιώνα

Η απόσυρση των υπερδυνάμεων από την Αφρική έδωσε με-
γαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις εξωτερικές πολιτικές των 
αφρικανικών κρατών. Ωστόσο αυτή η ελευθερία κατανεμήθη-
κε με άνισο τρόπο. σχυρότερες χώρες όπως η ένυα, η ιγη-
ρία και η ότια Αφρική απέκτησαν μεγαλύτερη ελευθερία χειρι-
σμών που τους επέτρεψε να επιτύχουν μια ισχυρότερη παρουσία 
στις ευρύτερες περιφέρειές τους. Αντίθετα, τα πιο αδύναμα κρά-
τη που προηγουμένως είχαν ελάχιστη επιρροή πέρα από τις πε-
ριφέρειές τους, έχουν πλέον λιγότερες ευκαιρίες για πιο αυτό-
νομες εξωτερικές πολιτικές σε σύγκριση με τους πιο ισχυρούς 
γείτονές τους.

ετά την ανεξαρτησία, οι εκτελεστικές εξουσίες είχαν διατη-
ρήσει μια σημαντική αυτονομία στη χάραξη εξωτερικής πολιτι-
κής στις αφρικανικές χώρες. αι μέσα στις εκτελεστικές εξουσί-
ες, ήταν οι ρόεδροι και οι συνεργάτες τους που προσδιόριζαν 
το «εθνικό συμφέρον», έθεταν προτεραιότητες και λάμβαναν 
πρωτοβουλίες. Στην πραγματικότητα δεν αντιμετώπιζαν αντα-
γωνισμό από άλλους θεσμούς και η κοινή γνώμη ασκούσε ελά-
χιστη επιρροή στις αποφάσεις τους. μάδες συμφερόντων όπως 
οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι νο-
μοθετικές εξουσίες είχαν πολύ περιορισμένη επιρροή, ακόμη και 
σε χώρες όπως η ότια Αφρική οι οποίες διέθεταν σχετικά ανα-
πτυγμένες δομές διακυβέρνησης. Η κοινή γνώμη ήταν σε μεγάλο 
βαθμό αδιάφορη για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ακόμη και 
σε κράτη με δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Σε γενικές 
γραμμές, οι ρόεδροι αντιμετώπιζαν πολύ μικρή πίεση για να 
αλλάξουν τις εξωτερικές τους πολιτικές.

Η αφρικανική διπλωματία εξελίχθηκε από την αρχική, σχετι-
κά ιδεαλιστική, περίοδο που ακολούθησε την ανεξαρτησία, στην 
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υιοθέτηση μιας ατζέντας σαφώς προσανατολισμένης στην ασφά-
λεια κατά τη διάρκεια του Ψυχρού ολέμου, για να καταλήξει 
σε μια πιο ευέλικτη και σύνθετη προσέγγιση στη μεταδιπολική 
εποχή. ι νέες διεθνείς σχέσεις της Αφρικής χαρακτηρίζονται 
από τον πολλαπλασιασμό δρώντων, θεματικών (από στρατιωτι-
κά έως οικονομικά ζητήματα) και επιπέδων (από εθνικό σε πε-
ριφερειακό και τελικά παγκόσμιο) (Shaw and Nyang’oro 1999). 
Για πολλές αφρικανικές χώρες, η έμφαση είναι πλέον στη «χα-
μηλή» και όχι στην «υψηλή πολιτική», με ζητήματα όπως το χρέ-
ος, οι οικονομικές αιρεσιμότητες και η προσέλκυση ξένων επεν-
δύσεων να κυριαρχούν στις ατζέντες της εξωτερικής πολιτικής. 

ι διεθνείς σχέσεις των αφρικανικών κρατών είναι πλέον σαφώς 
λιγότερο κρατοκεντρικές και πολύ λιγότερο προσανατολισμένες 
σε ζητήματα ασφάλειας. Η αφρικανική διπλωματία δεν αποτελεί 
πλέον κρατικό μονοπώλιο και οι εξωτερικές πολιτικές έχουν γί-
νει πιο οικονομικές από πλευράς περιεχομένου και πιο διεθνικές 
στο χαρακτήρα.

Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια έχει μετατραπεί από μια σε 
μεγάλο βαθμό διμερή σχέση με τις πρώην αποικιοκρατικές δυ-
νάμεις σε μια σειρά από πολυμερείς αλληλεπιδράσεις μ’ ένα 
μεγάλο εύρος διεθνών δωρητών που ποικίλλουν από διεθνείς 
οργανισμούς μέχρι ιδιωτικά ιδρύματα και μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις. Θρησκευτικές ομάδες, ιδιωτικοί δρώντες με συγκεκρι-
μένες ατζέντες (όπως το Save Darfur Coalition) και ακτιβιστές 
celebrities (όπως ο πόνο των U2) (Tsaliki, Frangonikolopoulos 
and Huliaras 2011) έχουν συμβάλει στην «ιδιωτικοποίηση» της 
αφρικανικής διπλωματίας που αντιμετωπίζει μεν νέες προκλή-
σεις αλλά έχει παράλληλα στη διάθεσή της πολλές νέες ευκαιρί-
ες για την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη συνέχεια – ιδιαίτερα στη χάραξη πο-
λιτικής. Σε γενικές γραμμές, οι ρόεδροι διαθέτουν ακόμη πολύ 
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βαρύνοντα λόγο στη λήψη αποφάσεων, αν και σε μερικές αφρι-
κανικές χώρες όπως η ότια Αφρική, το προσωπικό των διπλω-
ματικών υπηρεσιών, διάφορα υπουργεία και ποικίλα επιχειρη-
ματικά συμφέροντα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις 
προτεραιότητες και τις μεθόδους άσκησης της εξωτερικής πολι-
τικής (Siko 2014).

 εκδημοκρατισμός έχει επίσης επηρεάσει την αφρικανική δι-
πλωματία. Για παράδειγμα, στα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του 
απαρτχάιντ, η διπλωματία της ότιας Αφρικής στερούνταν μα-
κροχρόνιου σχεδιασμού (Venter 2001: 168). Όταν ο έλσον α-
ντέλα εξελέγη πρώτος ρόεδρος της δημοκρατικής ότιας Αφρι-
κής το 1994, υποσχέθηκε μια εξωτερική πολιτική βασισμένη 
στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Mandela 1993). 
Ωστόσο, ο αντέλα και κυρίως ο διάδοχός του Thabo beki δεν 
εφάρμοσαν την αρχή με ισότιμο τρόπο. Η ότια Αφρική ζήτη-
σε την επιβολή κυρώσεων κατά του νιγηριανού δικτάτορα Sani 
Abacha και υποστήριξε με θέρμη τη δημιουργία του Διεθνούς 

οινικού Δικαστηρίου (Barber 2005). Εντούτοις, παράλληλα 
ανέπτυξε στενές σχέσεις με τον ουαμάρ αντάφι της ιβύ-
ης (τον οποίο ο αντέλα αποκαλούσε «αδελφό ηγέτη» [brother 
leader]) και υποστήριξε τη ωσία και την ίνα αντιτιθέμενη σε 
κυρώσεις κατά της υανμάρ. Η «σιωπηλή διπλωματία» (quiet 
diplomacy) του Mbeki προς τη Ζιμπάμπουε είναι χαρακτηριστική 
περίπτωση (Lipton 2009): η δημοκρατική ότια Αφρική δεν ακο-
λούθησε τη «σκληρή» στάση ορισμένων δυτικών χωρών όπως 
της Βρετανίας, εν μέρει «ξεπληρώνοντας» την υποστήριξη που 
είχε παράσχει ο ουγκάμπε στο Αφρικανικό Εθνικό ογκρέσο 
στα χρόνια του απαρτχάιντ.

Ωστόσο, με την πρόοδο του χρόνου, η νοτιαφρικανική εξω-
τερική πολιτική φάνηκε να «ωριμάζει» και οι ασυνέπειες έγιναν 
σπανιότερες, παρόλο που ιδεολογικές αντιλήψεις συνέχισαν να 
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επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Υπό τον Jacob Zuma, το διά-
δοχο του Mbeki, η ιδεολογικοποίηση έγινε εντονότερη, δείχνο-
ντας ότι η στροφή στο «ρεαλισμό» δεν είναι μια γραμμική διαδι-
κασία και οι τάσεις είναι απολύτως αναστρέψιμες: έτσι, η ότια 
Αφρική αρνήθηκε να δώσει βίζα στον Δαλάι άμα για να συμμε-
τάσχει σε μια συνάντηση των τιμηθέντων με το όμπελ Ειρήνης 
αλλά υποδέχθηκε τον ρόεδρο του Σουδάν μάρ αλ πασίρ ο 
οποίος κατηγορείται από το Διεθνές οινικό Δικαστήριο για γε-
νοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο ταρφούρ 
(Economist 2015c), παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τις υπο-
χρεώσεις που έχει αναλάβει ως ένα από τα 34 αφρικανικά κράτη 
που συμμετέχουν στο Δικαστήριο.

ι πελατειακές σχέσεις είναι πιθανόν το πιο μόνιμο χαρα-
κτηριστικό σχεδόν όλων των αφρικανικών διπλωματικών υπη-
ρεσιών σε ολόκληρη τη μετααποικιακή περίοδο. Υπάρχει οξύς 
ανταγωνισμός ανάμεσα στους διπλωμάτες για το διορισμό σε 
συγκεκριμένες θέσεις, με τις σχετικές έντονες πιέσεις στους 
πολιτικούς πάτρονες για τις «καλύτερες» πρεσβείες ( ονδίνο, 

αρίσι, υάσιγκτον, Βρυξέλλες, Βερολίνο, κλπ.). Όπως ση-
μειώνει ο Ian Taylor (2010: 4), «σε πολλές αφρικανικές χώρες, 
αυτοί που βρίσκονται ψηλά στη διπλωματική ιεραρχία δεν εί-
ναι αυτοί με τα περισσότερα προσόντα – αλλά αυτοί με τις κα-
λύτερες διασυνδέσεις». Για παράδειγμα, το διπλωματικό σώμα 
της ιγηρίας χαρακτηρίζεται από πολυάριθμους διορισμούς 
πολιτικών φίλων και συνταξιούχων αξιωματικών (Taylor 
2010: 4). Αυτές οι πρακτικές –που παρατηρούνται σε μεγαλύ-
τερο ή μικρότερο βαθμό στις περισσότερες περιοχές του κό-
σμου– συνεχίζουν να έχουν μια προφανώς αρνητική επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της αφρικα-
νικής διπλωματίας.
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Συμπεράσματα

Oι Αμερικανοί λένε ότι «οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δύ-
σκολες, ιδιαίτερα αν αφορούν στο μέλλον». ράγματι είναι σχε-
δόν αδύνατο να κάνει κανείς προβλέψεις στις κοινωνικές επιστή-
μες. Τα κοινωνικά φαινόμενα είναι πολυπαραγοντικά και τα αίτια 
που τα προκαλούν αλληλεπιδρούν με πολύπλοκους τρόπους. ι-
κρά γεγονότα που δρουν σωρευτικά μπορεί να προκαλέσουν κα-
τακλυσμιαίες αλλαγές. υδείς κοινωνικός επιστήμονας ή ανα-
λυτής των μυστικών υπηρεσιών δεν προέβλεψε την κατάρρευση 
του κομμουνισμού το 1991. αι ουδείς προέβλεψε την Αραβική 
Άνοιξη το 2011 – πόσο μάλλον τις δυσάρεστες επιπτώσεις της. 
Σε ό,τι αφορά στην Αφρική μια σειρά ντοκιμαντέρ που παρου-
σίασε ο ιστορικός Basil Davidson στη δεκαετία του ’80, κατέλη-
γε στο συμπέρασμα ότι η Ζιμπάμπουε του όμπερτ ουγκάμπε 
θα αποτελούσε το λαμπρό παράδειγμα ανάπτυξης στην ήπειρο. 

ίγα χρόνια αργότερα, η Ζιμπάμπουε είχε μεταμορφωθεί από το 
«σιτοβολώνα» (bread-basket) της Αφρικής στο «άδειο καλάθι» 
(basket case) της ηπείρου. Το Δεκέμβριο του 2007, ο βρετανικός 
Economist προέβλεψε ότι η ένυα, «μια όαση σταθερότητας και 
ευημερίας στην ανατολική Αφρική» θα μπορούσε να αποτελέσει 
το «παράδειγμα» επιτυχούς εκδημοκρατισμού για ολόκληρη την 
Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της ότιας Αφρικής (Economist 
2007). ίγες εβδομάδες αργότερα, η ένυα είχε βυθισθεί στο 
χάος με μαζικούς βιασμούς, ακρωτηριασμούς, εκατοντάδες νε-
κρούς και δεκάδες χιλιάδες εσωτερικούς πρόσφυγες. «Η ένυα 
καίγεται» κατέληγε ένα άλλο άρθρο στο ίδιο περιοδικό τον επό-
μενο μήνα (Economist 2008).

Η μόνη ίσως ασφαλής πρόβλεψη που μπορεί να κάνει κανείς 
είναι ότι στα επόμενα χρόνια η Αφρική θα απασχολεί ολοένα 
και περισσότερο τις χώρες της Δύσης (Η Α και Δυτική Ευρώ-
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πη), την ίνα, την νδία, τη Βραζιλία και ορισμένες άλλες «ανα-
δυόμενες» δυνάμεις (όπως η Τουρκία). Στις επόμενες δεκαετίες 
θα ακούμε και θα διαβάζουμε ολοένα και περισσότερο για τις 
εξελίξεις και τις προοπτικές της Αφρικής. αι οι τηλεοράσεις 
και οι υπολογιστές μας θα κατακλύζονται ολοένα και περισσό-
τερο από εικόνες από την ήπειρο. Τα μεταναστευτικά ρεύματα 
από την Αφρική προς την Ευρώπη θα αυξηθούν. εριστασιακές 
ένοπλες συγκρούσεις θα συνεχίσουν σποραδικά να προκαλούν 
θύματα και καταστροφές – ιδιαίτερα στη ζώνη του Σαχέλ που 
συνορεύει με τη Σαχάρα. Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει –
ήδη έχει προκαλέσει– σημαντικές και σοβαρές επιπτώσεις στην 
Αφρική με αύξηση και επιδείνωση της ξηρασίας, επηρεάζοντας 
τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. αι η οικονομική ανάπτυξη 
θα συνεχιστεί, αλλά μάλλον με άνισο τρόπο: σε μερικές χώρες 
θα είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι σ’ άλλες και σε ορισμένες περιοχές 
εντονότερη απ’ ό,τι σ’ άλλες, βελτιώνοντας κυρίως τις ζωές μει-
οψηφιών στα αστικά κέντρα. Ωστόσο κι αυτή η πρόοδος δεν θα 
είναι γραμμική, χωρίς πισωγυρίσματα.

άντως οι προβλέψεις θα είναι πάντοτε ριψοκίνδυνες. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οζαμβίκη. Το 1992 ο εμφύ-
λιος πόλεμος που είχε στοιχίσει τις ζωές σχεδόν ενός εκατομμυρί-
ου ανθρώπων και είχε αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να εγκατα-
λείψουν τις εστίες τους έληξε χάρη σε μια ειρηνευτική συμφωνία. 
Η χώρα φάνηκε να μπαίνει σε μια περίοδο ραγδαίας οικονομι-
κής ανάπτυξης (με μερικούς από τους υψηλότερους ρυθμούς με-
γέθυνσης στον κόσμο) και πολιτικής σταθερότητας με τακτικές 
εκλογικές αναμετρήσεις και μια αντιπολίτευση (το RENAMO) 
με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Αφρική. Ωστόσο, την άνοιξη 
του 2000 η χώρα επλήγη από πλημμύρες –αποτέλεσμα έντονων 
βροχοπτώσεων– που κατέστρεψαν 1.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
καλλιεργήσιμης γης και έπληξαν το ¼ του πληθυσμού, Το 2001 
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οι πλημμύρες επαναλήφθηκαν. Το 2002 ήταν η σειρά της ξηρα-
σίας να πλήξει την αγροτική παραγωγή της οζαμβίκης. Η οικο-
νομία ανέκαμψε τις επόμενες χρονιές, αλλά το 2013 ο αρχηγός 
της αντιπολίτευσης Αfonso Dhlakama απείλησε να «καταστρέψει 
τη χώρα» αν τα πολιτικά του αιτήματα δεν γίνονταν δεκτά. ί-
γο αργότερα αντάρτες του RΕ Α  στην κεντρική οζαμβί-
κη επιτέθηκαν εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων. Ένας αναλυτής 
(Vines 2013) συμπέρανε ότι η «αντάρτικη νοοτροπία» (guerrilla 
mentality) συνεχίζει να χαρακτηρίζει το RENAMO – παρά το γε-
γονός ότι με την ειρηνευτική συμφωνία του 1992 οι δυνάμεις του 
είχαν ενταχθεί στον τακτικό στρατό. Βέβαια, παρά τις ξένες επεν-
δύσεις και το πλούσιο υπέδαφος, η χώρα συνεχίζει να παραμένει 
απελπιστικά φτωχή: σχεδόν το 50% του πληθυσμού έχει εισόδη-
μα μικρότερο από 1 δολάριο την ημέρα.

άντως η Αφρική αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και η με-
λέτη των εξελίξεων και της θέσης της στον κόσμο είναι περισ-
σότερο επιτακτική σήμερα από ποτέ άλλοτε. αρόλο που δεν 
αλλάζουν όλες οι χώρες με τους ίδιους ρυθμούς ή προς την ίδια 
κατεύθυνση, η άγνοια για τις εξελίξεις στην ήπειρο οδηγεί (ιδιαί-
τερα στην Ελλάδα) σε άκριτες γενικεύσεις. αι οι γενικεύσεις με 
τη σειρά τους οδηγούν στον υπερτονισμό των κρίσεων (οι οποί-
ες κάνουν συχνότερα πρωτοσέλιδα) και των «κινδύνων εξάπλω-
σής» τους (diffusion effects) σε ολόκληρη την ήπειρο. Τίποτε 
δεν μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο απ΄ αυτό. Ίσως αυτό είναι το 
πρόβλημα να μιλά κανείς για την Αφρική ως «ενιαία, ομοιογενή 
οντότητα». Δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα υπάρξει ποτέ. Ακόμη 
κι αν ο « αναφρικανισμός» γίνει πραγματικότητα.
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Eρωτήσεις κατανόησης εφαλαίου 8

1. ώς η διάσπαση του Σουδάν επηρεάζει την αρχή του απαρα-
βίαστου των συνόρων στην Αφρική;

2. ώς οι πρόσφατε εξελίξεις στο ότιο Σουδάν καταδεικνύ-
ουν τη σημασία της «ποιότητας διακυβέρνησης» (quality of 
governance);

3. ώς η μείωση του εξωτερικού χρέους επηρέασε την οικονο-
μική ανάπτυξη της Αφρικής;

4. ώς οι δημογραφικές εξελίξεις επηρεάζουν το δυναμισμό 
των αφρικανικών οικονομιών;

5. όσο αξιόπιστες είναι οι στατιστικές για την Αφρική;
6. ώς οι διαφορές ΑΕ /ΑΕγχ  μπορούν να οδηγήσουν σε λαν-

θασμένες ερμηνείες των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης;
7. οια δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κύμα εκδη-

μοκρατισμού στην Αφρική έχει αναστραφεί;
8. ώς ο ιός HIV/AIDS έχει πλήξει την Αφρική;
9. ώς η ισλαμική τρομοκρατία επηρεάζει την σταθερότητα 

στην Αφρική;
10. οια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αφρικανικής δι-

πλωματίας στον 21ο αιώνα;
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Τ Α ΤΕ

H Αποικιοκρατία

Africa: States of Independence – The Scramble for Africa
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=CgzSnZidGuU
www.youtube.com/watch?v=CgzSnZidGuU

Africa: States of Independence – 
The Scramble for Africa

Βίντεο

Βίντεο για την περίοδο της αποικιοκρατίας στην Αφρική και 
της πορεία προς την ανεξαρτησία

Η ρίση του Σουέζ

Τhe Other Side of Suez
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v= ETOUAL w2EIs
www.youtube.com/watch?v=ETOUALw2EIs

Τhe Other Side of Suez Βίντεο Βίντεο
Βίντεο για την κρίση του Σουέζ
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Η Γαλλοαφρικανική σχέση

The French-African Connection 1: France’s Thirst for Energy
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v= lZKHZVVRITY
ww.youtube.com/watch?v=lZKHZVVRITY

The French-African Connection 1 Βίντεο
Βίντεο για την εμπλοκή της Γαλλίας στην Αφρική (μέρος 1ο)

The French-African Connection 2: The ELF Scandal
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=DOM59Ty9yX8
www.youtube.com/watch?v=DOM59Ty9yX8

The French-African Connection 2 Βίντεο
Βίντεο για την εμπλοκή της Γαλλίας στην Αφρική (μέρος 2ο)

The French-African Connection 3: Turning Tables
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=uOambdQnCdw
www.youtube.com/watch?v=uOambdQnCdw

The French-African Connection 3 Βίντεο
Βίντεο για την εμπλοκή της Γαλλίας στην Αφρική (μέρος 2ο)
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Oι Διεθνείς σχέσεις της Αφρικής στον 21ο αιώνα

Εmpire: The New Scramble for Africa
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=_KM06hTeRSY
www.youtube.com/watch?v=_KM06hTeRSY

Εmpire: The New Scramble for Africa Βίντεο
Βίντεο για τις Διεθνείς σχέσεις της Αφρικής στον 21ο αιώνα

Σχέσεις ίνας-Αφρικής

China in Africa: Investment or Exploitation?
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=poPWsFGmKos
www.youtube.com/watch?v=poPWsFGmKos

China in Africa: Investment or Exploitation? Βίντεο
Βίντεο για τις σχέσεις Αφρικής- ίνας

Οικονομία της Αφρικής

Africa’s Economic Boom
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/charles_robertson_africa_s_next_boom
www.ted.com/talks/charles_robertson_africa_s_next_boom

Africa’s Economic Boom Βίντεο
Βίντεο για την οικονομική ανάπτυξη στην Αφρική
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A different view of Africa – land of opportunities
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/andrew_mwenda_takes_a_new_look_
at_africa
www.ted.com/talks/andrew_mwenda_takes_a_new_look_at_
africa

A different view of Africa – land of 
opportunities

Βίντεο

Βίντεο για μια άλλη εικόνα για την Αφρική, αυτή των ευκαιριών

Βοήθεια προς την Αφρική

BONO talk for aiding Africa
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/bono_s_call_to_action_for_africa
www.ted.com/talks/bono_s_call_to_action_for_africa

BONO talk for aiding Africa Βίντεο
Βίντεο με τον διάσημο μουσικό Bono για τη διεθνή αναπτυξια-
κή βοήθεια προς την Αφρική

A different thinking on aid channeled to Africa
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/jacqueline_novogratz_a_third_way_
to_think_about_aid
www.ted.com/talks/jacqueline_novogratz_a_third_way_to_
think_about_aid

A different thinking on aid channeled to Africa Βίντεο
Βίντεο για τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αφρική
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Στερεότυπα για την Αφρική

Another view of Africa – how reporters, NGOs and researchers 
misrepresent Africa
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/leslie_dodson_don_t_misrepresent_
africa
www.ted.com/talks/leslie_dodson_don_t_misrepresent_africa

Another view of Africa – how reporters, 
NGOs and researchersmisrepresent Africa

Βίντεο

Βίντεο για το πώς η εικόνα που προβάλλουν τα διεθνή Ε 
για την Αφρική δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

How charity spots misrepresents situation in Africa 
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0&amp;x-yt-
cl=85114404&amp;x-yt-ts=1422579428&amp;t=22
www.you tube . com/wa tch?v=xbqA6o8_WC0&x-y t -
cl=85114404&x-yt-ts=1422579428#t=22

A different thinking on aid channeled 
to Africa

Βίντεο

Βίντεο για το πώς η εικόνα που προβάλλουν τα διεθνή Ε 
για την Αφρική δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
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AIDS

HIV, Promoting Condoms and the case of DRC
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/amy_lockwood_selling_condoms_in_
the_congo
www.ted.com/talks/amy_lockwood_selling_condoms_in_the_
congo

HIV, Promoting Condoms and the case of DRC Βίντεο
Βίντεο για το πρόβλημα του AIDS στην Αφρική με εστίαση 
στη Δ

Why Annie Lennox became an HIV activist
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/annie_lennox_why_i_am_an_hiv_
aids_activist
www.ted.com/talks/annie_lennox_why_i_am_an_hiv_aids_
activist

Why Annie Lennox became an HIV activist Βίντεο
Βίντεο με την Annie Lennox για το πρόβλημα του AIDS στην 
Αφρική
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Ελλάδα και Υποσαχάρια Αφρική

Συνέντευξη με τον κ. Σωτήρη ουσούρη, ρόεδρο Ελληνοα-
φρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Ανάπτυξης
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=GS56YmVx9Hs&amp;featu
re=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=GS56YmVx9Hs&feature=youtu.be

Συνέντευξη με κ. Σωτήρη ουσούρη Βίντεο
Συνέντευξη για τις επιχειρηματικές σχέσεις και ευκαιρίες στην 
Υποσαχάρια Αφρική από τον κ. Σωτήρη ουσούρη

Συνέντευξη με τον κ. Jerome Kaluta
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=PxYAUPQ9NpM&amp;feat
ure=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=PxYAUPQ9NpM&feature=youtu.be

Συνέντευξη με κ. Jerome Kaluta Βίντεο
Συνέντευξη για τη ζωή στην Ελλάδα από τον κ. Jerome Kaluta 
(καταγωγή Δ )
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Συνέντευξη με τον κ. Χάρη απασταύρου, πρώην στέλεχος επι-
χειρησίων στην Υποσαχάρια Αφρική
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=7UFHBzCXbDg&amp;featu
re=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=7UFHBzCXbDg&feature=youtu.be

Συνέντευξη με κ. Χάρη απασταύρου Βίντεο
Συνέντευξη για τη ζωή στην Υποσαχάρια Αφρική από τον κ. 
Χάρη απασταύρου

Διάφορα

Υποσαχαρική Αφρική - Ένα ντοκιμαντέρ του Χάρη ολιτόπου-
λου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 28 Απριλίου 2015 
στο Τμήμα ολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του α-
νεπιστημίου ελοποννήσου
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=dTIMPN8kLhU&amp;featur
e=youtu.be&amp;list=PLXNfZDa7tONhd7qdbSgM9u
www.youtube.com/watch?v=dTIMPN8kLhU&feature=youtu.be
&list=PLXNfZDa7tONhd7qdbSgM9uRU58JxkS9z0

Υποσαχαρική Αφρική Βίντεο
Ένα ντοκιμαντέρ του Χάρη ολιτόπουλου για την Υποσαχά-
ρια Αφρική
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Guns, Germs and Steel 3: Into the Tropics
https:// HYPERLINK
http://www.youtube.com/watch?v=zRLXH8EE5bA
www.youtube.com/watch?v=zRLXH8EE5bA

Guns, Germs and Steel 3: Into the Tropics Βίντεο
Βίντεο για το κλίμα της Αφρικής και το πώς επηρέασε την ανά-
πτυξή της

Importance of Leadership in Africa
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/fred_swaniker_the_leaders_who_
ruined_africa_and_the_generation_who_can_fix_
www.ted.com/talks/fred_swaniker_the_leaders_who_ruined_
africa_and_the_generation_who_can_fix_it

Importance of Leadership in Africa Βίντεο
Βίντεο για το ρόλο των ηγετών στην Αφρική

Women’s position in Africa
https:// HYPERLINK
http://www.ted.com/talks/kakenya_ntaiya_a_girl_who_
demanded_school
www.ted.com/talks/kakenya_ntaiya_a_girl_who_demanded_
school

Women’s position in Africa Βίντεο
Βίντεο για τη θέση των γυναικών στην Αφρική
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