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ΠΡ�Λ�Γ�Σ

Σ την αυγ� της τρ
της �ιλιετηρ
δας � κ�σµ�ς �α
νεται περισσ�τερ� ακατα-
ν�ητ�ς και απρ��λεπτ�ς απ� π�τ�. Τα �αιν�µενα π�υ λαµ��ν�υν ��ρα
µ�ι���υν αντι�ατικ�, εν� και �ι ερµηνε
ες και �ι πρ��λ�ψεις δε ��ηθ��ν

π�ντα στ� να �επεραστε
 αυτ� η σ�γ�υση. !τσι, στ�ν απ�η�� των συνταρακτι-
κ�ν ιστ�ρικ�ν γεγ�ν�των π�υ συν��ησαν στα τ�λη της δεκαετ
ας τ�υ ’80 και
�δ�γησαν στην κατ�ρρευση της Σ��ιετικ�ς !νωσης, µια σειρ� απ� διαδικα-
σ
ες και ε�ελ
�εις δρ�µ�λ�γ�θηκαν � εντ�θηκαν. $ι ν�ες τε�ν�λ�γ
ες εισ��ρη-
σαν για τα καλ� στη �ω� των ανθρ�πων, τ�υλ��ιστ�ν στις αναπτυγµ�νες κ�ι-
νων
ες, και πρ�σ��ρ�υν ν�ες δυνατ�τητες επικ�ινων
ας και πληρ���ρησης,
εν� και π�λλ� ‘σεν�ρια επιστηµ�νικ�ς �αντασ
ας’ πρ�ηγ��µενων δεκαετι�ν
αρ�
��υν να �α
ν�νται λιγ�τερ� �ανταστικ�. Κιν�µατα αναδ��νται στην Ευ-
ρ�πη και τις ΗΠΑ π�υ �ργαν�ν�νται και συντ�ν
��νται σε υπερεθνικ� ��ση,
αλλ� και ε�ελ
�εις π�υ συµ�α
ν�υν σε µια µερι� τ�υ πλαν�τη επηρε���υν τη
�ω� και τις ε�ελ
�εις και σε �λλα µ�ρη της υ�ηλ
�υ. Παρατηρε
ται µια ‘συρρ
-
κνωση’ τ�υ κ�σµ�υ και µια ταυτ��ρ�νη πρ��πτικ� συν�ντησης και συνεργα-
σ
ας των ατ�µων και των �µ�δων σε παγκ�σµι� επ
πεδ� π�υ δε
�νει να �επερ-
ν� τα σ�ν�ρα των κρατ�ν. Επ
σης, αναδ�εται µια τ�ση τα�τισης µε τ� παγκ�-
σµι�, � τ�υλ��ιστ�ν µια �ντ�νη συ��τηση για την πρ��πτικ� µιας παγκ�σµιας
�ικ�υµενικ�ς κ�υλτ��ρας και ταυτ�τητας �ασισµ�νης σε κ�ιν�ς α�
ες.

Ταυτ��ρ�να µε αυτ�ς τις ε�ελ
�εις, παρατηρε
ται µια ανα�
ωση τ�υ εθνικι-
σµ�� σε π�λλ� µ�ρη τ�υ κ�σµ�υ. Αυτ� η ανα�
ωση παρατηρε
ται τ�σ� στα δι�-
��ρα κιν�µατα, συγκρ��σεις και διεκδικ�σεις εθνικ�ς αυτ�ν�µ
ας και ανε�αρ-
τησ
ας, αλλ� και στην επαναδιατ�πωση και ισ�υρ�π�
ηση των εθνικ�ν ταυτ�-
τ�των. $ι τελευτα
ες απ�τελ��ν στη σ�γ�ρ�νη επ��� �να �υσιαστικ� σηµε
�
ανα��ρ�ς και καθ�ρισµ�� των ατ�µων, παρ�λ� π�υ �ι διαδικασ
ες της πα-
γκ�σµι�π�
ησης ε
ναι θεωρητικ� αντ
θετες σε αυτ�. Επ
σης, �ι εθνικ�ς ταυτ�-
τητες λειτ�υργ��ν συ�ν� µε �ναν τρ�π� ‘παρ�λ�γ�’, ακρα
� � ακαταν�ητ�.
Π�ς µπ�ρε
 να ερµηνευτε
, για παρ�δειγµα, �τι �λ�κληρα �θνη παραληρ��ν
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µπρ�στ� στις ‘εθνικ�ς επιτυ�
ες’, �π�ιας ��σης και αν ε
ναι αυτ�ς; Π�ς γ
νεται
και �νας µ�υσικ�ς διαγωνισµ�ς δηµι�υργε
 συµµα�
ες π�υ καθ�ρ
��νται απ�
τ�υς γεω-π�λιτικ��ς συσ�ετισµ��ς (π.�. Eurovision); Π�ς ε�ηγε
ται �τι �νας
π�δ�σ�αιρικ�ς αγ�νας µετα�� εθνικ�ν �µ�δων µπ�ρε
 να διεγε
ρει εθνικ�ς
αντιπαλ�τητες και αντ
στ�ι�ες ακρ�τητες;

Αυτ� και π�λλ� παρεµ�ερ� ερωτ�µατα τ
θενται στην �ρευνα αυτ�. Αρ�ικ�,
επι�ειρε
ται η εµ��θυνση στην εθνικ� ταυτ�τητα, δηλαδ� � πρ�σδι�ρισµ�ς της
��σης της, της �υσ
ας της και των δυναµικ�ν της. Με αυτ� τ�ν τρ�π� µπ�-
ρ��µε κατ’ αρ��ς να γνωρ
��υµε π�ια ε
ναι η σηµασ
α της για τα �τ�µα και τις
�µ�δες, αλλ� και τις αν�γκες π�υ ικαν�π�ιε
. Μ�σω αυτ�ς της εµ��θυνσης
µπ�ρ��ν να ερµηνευτ��ν σε ��θ�ς π�λλ� απ� τα ‘παρ�λ�γα’ �αιν�µενα π�υ
συ�ν� µας εκπλ�σσ�υν. Α��� �ρ
σ�υµε την εθνικ� ταυτ�τητα, θα επι�ειρ�-
σ�υµε να ερµηνε�σ�υµε τ�υς λ�γ�υς για τ�υς �π�
�υς παραµ�νει µια ισ�υρ�
και καθ�ριστικ� συνιστ�σα σε µια περ
�δ� �π�υ γ
νεται λ�γ�ς για την κυ-
ριαρ�
α της παγκ�σµι�π�
ησης, η �π�
α θεωρε
ται �τι σηµατ�δ�τε
 αντ
στρ�-
�ες διαδικασ
ες και υπερεθνικ�ς δυνατ�τητες ταυτ
σεων. !τσι, θα απ�σα�ηνι-
στ��ν π�λλ�ς �νν�ιες π�υ κυριαρ���ν στη σ�γ�ρ�νη πρ��ληµατικ�, �πως η
παγκ�σµι�π�
ηση και � εθνικισµ�ς, θα εµ�αθ�ν�υµε στην εθνικ� τα�τιση και
τη σηµασ
α τ�υ �θν�υς για τα �τ�µα, και θα καταλ���υµε στ� �ητ��µεν�: την
ερµηνε
α της παρατηρ��µενης ενδυν�µωσης των εθνικ�ν ταυτ�τ�των στην
‘επ��� της παγκ�σµι�π�
ησης’ και τις δυναµικ�ς αυτ�ς της τ�σης.

Τ� �ι�λ
� αυτ� απ�τελε
 τ� επιστ�γασµα µιας �ρευνας η �π�
α �εκ
νησε τ�
1998 και �λ�κληρ�θηκε τ� 2004 και ε
�ε ως κ
νητρ� την καταν�ηση της ��σης
της εθνικ�ς ταυτ�τητας και την ε��τασ� της στη σ�γ�ρ�νη επ���. Τα θεµ�λια
της υλ�π�
ησ�ς τ�υ τ�θηκαν κατ� την περ
�δ� 1998-2002, �π�υ και πραγµατ�-
π�ι�θηκε η πρ�τη και �ασικ� µελ�τη στα πλα
σια της διδακτ�ρικ�ς µ�υ δια-
τρι��ς στ� London School of Economics (LSE). Η µελ�τη αυτ� �ρηµατ�δ�τ�-
θηκε ε� �λ�κλ�ρ�υ απ� τ� πρ�γραµµα της Ευρωπαϊκ�ς Επιτρ�π�ς Training
and Mobility for Researchers (TMR), � αλλι�ς Marie Curie. Τ� πρ�γραµµα αυ-
τ� ε
�ε ως γενικ�τερ� σκ�π� την πρ��θηση της ενδ�-ευρωπαϊκ�ς ακαδηµαϊ-
κ�ς συνεργασ
ας και την ε�ειδ
κευση των ν�ων επιστηµ�νων σε �να π�λυπ�λι-
τισµικ� περι��λλ�ν. Σε αυτ� τ� πλα
σι�, τ� LSE υπ�ρ�ε µια ιδανικ� εµπειρ
α,
τ�σ� για την π�λυπ�λιτισµικ�τητ� τ�υ �σ� και για τις ερευνητικ�ς δυνατ�τη-
τες π�υ παρε
�ε, καθ�ς �ρ
σκεται στην αι�µ� των συ�ητ�σεων και ερευν�ν
των σ�γ�ρ�νων κ�ινωνικ�ν επιστηµ�ν. Επ
σης, η συµµετ��� µ�υ σε �µ�δες
�ρευνας και συ��τησης �πως τ� Association for the Study of Ethnicity and
Nationalism µε ��εραν σε επα�� µε σηµαντικ�ς πρ�σωπικ�τητες τ�υ διεθν��ς
ακαδηµαϊκ�� ��ρ�υ και µε τις πι� σηµαντικ�ς και σ�γ�ρ�νες �ρευνες.

Στ� πλα
σι� αυτ�, σηµαντικ� �ταν η συνεισ��ρ� συγκεκριµ�νων πρ�σ�-
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πων, π�υ επιθυµ� να ευ�αριστ�σω απ� αυτ� τη θ�ση. Συγκεκριµ�να, θα �θελα
να ευ�αριστ�σω τ�υς καθηγητ�ς Ν
κ� Μ�υ��λη και David Held για τ� ενδια-
��ρ�ν π�υ �δει�αν για την �ρευν� µ�υ καθ�ς και για τα �ρ�σιµα σ��λι� τ�υς
επ
 τ�υ τελικ�� κειµ�ν�υ. Για τ�υς 
δι�υς λ�γ�υς ευ�αριστ� και τη �
λη και π�-
λιτικ� επιστ�µ�να Κ�τια Γκ
κι�α, �ι κριτικ�ς παρατηρ�σεις της �π�
ας συνει-
σ��εραν αισθητ� στη �ελτ
ωση τ�υ κειµ�ν�υ. Τις µεγαλ�τερες ευ�αριστ
ες,
�µως, ��ε
λω στ�ν επι�λ�π�ντα καθηγητ� µ�υ στ� LSE, John Gray, καθ�ς και
στην ∆ρ. Abigail Innes. Τ� ιδια
τερ� ενδια��ρ�ν π�υ �δει�αν για την �ρευν�
µ�υ, η π�λ�τιµη ���θεια σε �λα τα επ
πεδα και, κυρ
ως, � σε�ασµ�ς τ�υς στην
επιστηµ�νικ� ελευθερ
α π�υ ανα�ητ��σα δηµι��ργησαν τις ιδανικ�ς συνθ�κες
για την �ρευν� µ�υ. Αισθ�ν�µαι ιδια
τερα τυ�ερ� γι’ αυτ� την �ψ�γη συνερ-
γασ
α.

Κατ� τη δι�ρκεια της περι�δ�υ 2002-2004 η παραπ�νω �ρευνα διευρ�νθη-
κε, ε�ετ�στηκε, αµ�ισ�ητ�θηκε και �ελτι�θηκε. Η κεντρικ� υπ�θεση της δια-
τρι��ς αυτ�ς απ�τ�λεσε τ� θεµ�λι� της µετ�πειτα µελ�της και επε�εργασ
ας
π�υ �δ�γησε σε αυτ� τ� �ι�λ
�. Τ� τελικ� απ�τ�λεσµα ε
ναι µια �υσιαστικ�
αναδ�µηση της αρ�ικ�ς µελ�της, εµπλ�υτισµ�νης µε �ι�λι�γρα�ικ�ς ανα��ρ�ς
αλλ� κυρ
ως εµπειρικ� στ�ι�ε
α, �π�υ τ� �ασικ� επι�ε
ρηµα ε
ναι �ρι�θετηµ�-
ν� µε σα��νεια και επαληθευµ�ν� εκ ν��υ. Σηµαντικ� ρ�λ� στη διαδικασ
α αυ-
τ� και στ� τελικ� απ�τ�λεσµα π�υ παρ�υσι��ω σε αυτ� τ� �ι�λ
� ��ει, εκτ�ς
απ� την πρ��αν� πρ�σωπικ� πρ�σπ�θεια και �ρευνα, η ερευνητικ� και διδα-
κτικ� µ�υ ενασ��ληση εντ�ς τ�υ θεσµικ�� πλαισ
�υ τ�υ Πανεπιστηµ
�υ Κρ�-
της. Ως διδ�σκ�υσα στ� τµ�µα Κ�ινωνι�λ�γ
ας της Σ��λ�ς Κ�ινωνικ�ν Επι-
στηµ�ν τ�υ Πανεπιστηµ
�υ Κρ�της απ� τ� 2003 ως σ�µερα �ρ�θηκα σε �να
περι��λλ�ν �π�υ η συµµετ��� σε συ�ητ�σεις, συν�δρια και ενδ�-τµηµατικ� σε-
µιν�ρια πρ�σ��εραν πλε
στες α��ρµ�ς για κριτικ� και αναθε�ρηση της µελ�-
της µ�υ �π�υ αυτ� �ρεια��ταν. Επ
σης, η διαδικασ
α της διδασκαλ
ας υπ�ρ�ε
καταλυτικ� στην πρ�σπ�θεια �ελτ
ωσης και αναδ�µησης των υπ�θ�σεων και
συµπερασµ�των της �ρευν�ς µ�υ, αλλ� και στην παρ�υσ
ασ� τ�υς. Συνεπ�ς,
θα �θελα να ευ�αριστ�σω τ�σ� τ�υς ��ιτητ�ς π�υ µε τ� ενδια��ρ�ν και τη
συµµετ��� τ�υς απ�τελ��ν µ�ρη της επ�ικ�δ�µητικ�ς αυτ�ς δι�δρασης, �σ�
και τ�υς συναδ�λ��υς π�υ συµ��λλ�υν στη δηµι�υργ
α και λειτ�υργ
α αυτ��
τ�υ θεσµικ�� πλαισ
�υ τ�σ� στ� τµ�µα Κ�ινωνι�λ�γ
ας �σ� και στη Σ��λ�
Κ�ινωνικ�ν Επιστηµ�ν. Ιδια
τερα να ευ�αριστ�σω τ�ν αναπληρωτ� καθηγητ�
στ� τµ�µα Κ�ινωνι�λ�γ
ας Ανδρ�α Μ�σ��ν�, για τ� ενδια��ρ�ν και τα σ��λι�
τ�υ επ
 τ�υ τελικ�� κειµ�ν�υ αυτ�ς της �κδ�σης.

Τ�λ�ς, θα �θελα να εκ�ρ�σω τις �αθ�τατες ευ�αριστ
ες µ�υ στις εκδ�σεις
Gutenberg για τη δυνατ�τητα π�υ µ�υ πρ�σ��εραν να παρ�υσι�σω την π�-
λυετ� αυτ� µελ�τη στ� ελληνικ� αναγνωστικ� κ�ιν�. Ιδια
τερα να ευ�αριστ�σω
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τ�ν Γι�ργ� ∆αρδαν�, αλλ� και τ�ν Απ�στ�λη Λυκ��ργ�, π�υ δηµι��ργησαν
�να ιδανικ� πλα
σι� επικ�ινων
ας και συνεργασ
ας για την πρ�τη εκδ�τικ�
µ�υ απ�πειρα. Στ� 
δι� πλα
σι� ευ�αριστ� και τ�ν καθηγητ� ∆ηµ�τρη Τσα��-
ση, υπευθ�ν�υ της σειρ�ς Βι	λι�θκη Κ�ινωνικς Επιστµης και Κ�ινωνικς
Π�λιτικς, π�υ συµπερι�λα�ε τ� �ι�λ
� µ�υ στη σειρ� π�υ επιµελε
ται. Κλε
ν�-
ντας να ευ�αριστ�σω και τ�υς �
λ�υς @ρ�στ� Καρρ� και Βασ
λη Cηρ� για τα
π�λ�τιµα σ��λια σε �υσιαστικ�ς λεπτ�µ�ρειες τ�υ �ι�λ
�υ αυτ��.

Φυσικ�, η ευθ�νη για τ� τελικ� απ�τ�λεσµα και τις θ�σεις εν�ς �ι�λ
�υ πα-
ραµ�νει π�ντα στη συγγρα��α. Σε αυτ� τη ��ση, ε
µαι αν�ι�τ� στην �π�ια κρι-
τικ�, σ��λι� � �λλη παρατ�ρηση σ�ετικ� µε τ� περιε��µεν� αυτ�� τ�υ �ι�λ
�υ.
T�λ�ς, ε���µαι η �κδ�ση αυτ� να απ�τελ�σει την α��ρµ� εν�ς επ�ικ�δ�µητι-
κ�� διαλ�γ�υ.

Αθνα, 2005
ΝΕΛΛΗ ΨΑΡΡ�Υ
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EIΣAΓΩΓH

Aντικε	µεν
 της παρ
�σας µελ�της ε	ναι η εθνικ� ταυτ�τητα. � σκ
π�ς
της ε	ναι η �αθ�τερη καταν�ηση της ��σης της εθνικ�ς ταυτ�τητας, της
δ�ναµης και των δυνατ
τ�των της, αλλ� και η καταν�ηση τ
υ ρ�λ
υ και

λειτ
υργ	ας της στη νεωτερικ�τητα. Ως νεωτερικ�τητα 
ρ	�
υµε την περ	
δ

π
υ !εκιν� µε την Αναγ�ννηση και τ
 ∆ια�ωτισµ� στη δυτικ� Ευρ%πη και &α-
ρακτηρ	�εται απ� τ
 σπ�σιµ
 της παρ�δ
σης, την εκκ
σµ	κευση, την επιστ�µη
και την εµπιστ
σ�νη στα επιτε�γµατ� της, και τ
 �ι
µη&ανικ� τρ�π
 παραγω-
γ�ς. Η νεωτερικ�τητα ανα��ρεται στ
 !επ�ρασµα των �ε
υδαρ&ικ%ν κ
ινω-
νι%ν τ
υ Μεσα	ωνα και τη µετ��αση σε �να ν�
 ιστ
ρικ� παρ�δειγµα π
υ
δι�ρκεσε απ� τ
ν 16
-17
 περ	π
υ αι%να µ�&ρι και σ�µερα1. )σ
 γενικ� και αν
�α	νεται εν πρ%τ
ις αυτ� τ
 εγ&ε	ρηµα, εν τ
�τ
ις δεν ε	ναι α�ριστ
: τ
 αντι-
κε	µεν� µας ε	ναι η εθνικ� ταυτ�τητα α�’ εαυτ� και �&ι κ�π
ια συγκεκριµ�νη
στ
 &%ρ
 και στ
 &ρ�ν
 εθνικ� ταυτ�τητα. � λ�γ
ς ε	ναι �τι τ
 συγκεκριµ�-
ν
 πρ
σ��ρει τη σε ��θ
ς περιγρα�� µιας περ	πτωσης και µια ερµηνε	α των
ιδια	τερων συστατικ%ν στ
ι&ε	ων της εθνικ�ς ταυτ�τητας εν�ς συγκεκριµ�ν
υ
�θν
υς, εν% η µελ�τη αυτ� επιδι%κει τ
ν πρ
σδι
ρισµ� των �ασικ%ν &αρακτη-
ριστικ%ν της εθνικ�ς ταυτ�τητας εν γ�νει, τ
ν κ
ιν� παραν
µαστ� �λων των
εθνικ%ν ταυτ
τ�των. *τσι, δε θα ασ&
ληθ
�µε µε τα συστατικ� στ
ι&ε	α π
υ
απαρτ	�
υν τις εθνικ�ς ταυτ�τητες, �πως ε	ναι η θρησκε	α, η γλ%σσα και �λλα,
αλλ� θα εστι�σ
υµε στ
ν πρ
σδι
ρισµ� και αν�λυση των µη&ανισµ%ν π
υ

δηγ
�ν �να �τ
µ
 και µια 
µ�δα στη συλλ
γικ�-εθνικ� τα�τιση.
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1. Υπ�ρ&ει κατ� τις τελευτα	ες δ�
 δεκαετ	ες µια συ��τηση για τ
 αν �ρισκ�µαστε ακ�µη στη
νεωτερικ�τητα � �&
υµε περ�σει στη µετα-νεωτερικ� περ	
δ
. Σε αυτ�ν τη συ��τηση δε θα υπει-
σ�λθ
υµε σε αυτ�ν τη µελ�τη, απ
δε&�µεν
ι �τι �ρισκ�µαστε ακ�µη στ
 παρ�δειγµα της νεωτε-
ρικ�τητας, � της λεγ�µενης ‘�στερης νεωτερικ�τητας’, δηλαδ� σε µια �στερη ��ση π
υ �µως δε
συνιστ� αλλαγ� παραδε	γµατ
ς.



Επ�µεν
 ��µα µας, α�
� αναλυθε	 και καταν
ηθε	 πλ�ρως η �νν
ια της
εθνικ�ς ταυτ�τητας, θα ε	ναι να την εντ�!
υµε στ
 σ�γ&ρ
ν
 πεδ	
 π
λιτικ�ς
αν�λυσης, και συγκεκριµ�να στ
 κ
µµ�τι εκε	ν
 της ‘�στερης νεωτερικ�τητας’
π
υ ανα��ρεται ως παγκ
σµι
π
	ηση. Απ%τερ
ς σκ
π�ς της µελ�της αυτ�ς ε	-
ναι η απ�ντηση στ
 ερ%τηµα, π
ιες ε	ναι 
ι δυναµικ�ς και 
ι πρ

πτικ�ς της
εθνικ�ς ταυτ�τητας στη σ�γ&ρ
νη ‘επ
&� της παγκ
σµι
π
	ησης’. Απ�ντηση
π
υ δε θα µπ
ρ
�σε �ε�α	ως να δ
θε	 &ωρ	ς να �&
υµε πρ%τα αναλ�σει πλ�-
ρως την εθνικ� ταυτ�τητα. Η αν�λυση �µως αυτ� απαιτε	 την εκτεταµ�νη ανα-
�
ρ� στ
ν εθνικισµ�. � λ�γ
ς ε	ναι �τι 
 εθνικισµ�ς– και η συνακ�λ
υθη δη-
µι
υργ	α των εθνικ%ν κρατ%ν– σηµασι
δ
τ
�ν σε µεγ�λ
 �αθµ� τις εθνικ�ς
ταυτ	σεις και πρ
σδι
ρ	�
υν αρκετ�ς απ� τις δυναµικ�ς και επιπτ%σεις τ
υς,
τ
υλ�&ιστ
ν στ
 π
λιτικ� επ	πεδ
. Επιπλ�
ν, 
 εθνικισµ�ς και 
ι δυναµικ�ς
τ
υ εµπλ�κ
νται ε!	σ
υ στη συ��τηση για την παγκ
σµι
π
	ηση και τ
 µ�λλ
ν
των εθνικ%ν ταυτ
τ�των. Ε	ναι λ
ιπ�ν επι�ε�ληµ�νη η αν�λυση τ
υ εθνικι-
σµ
� σε αυτ� τη µελ�τη.

Η µεθ
δ
λ
γ	α, 
 τρ�π
ς πρ
σ�γγισης τ
υ αντικε	µ�ν
υ σε αυτ� τη µελ�τη
καθ
ρ	�εται απ� τ
 	δι
 τ
 αντικε	µεν
. Η εθνικ� ταυτ�τητα απ
τελε	 τη σ�ν-
θεση δ�
 στ
ι&ε	ων: τ
υ εθνικ�� και της ταυτ�τητας. Τ
 καθ�να απ� αυτ� τα
συστατικ� στ
ι&ε	α πρ�πει να αναλυθε	 &ωριστ� και να καταν
ηθε	 σε σ&�ση
µε την 	δια τ
υ την ιστ
ρ	α και δυναµικ�, %στε να µπ
ρ�σ
υν στη συν�&εια να
ερµηνευτ
�ν σε συνδυασµ� µετα!� τ
υς. Επ	σης, &ρει��εται να καταν
�σ
υµε
&ωριστ� την υπ
κειµενικ� δι�σταση απ� την κ
ινωνικ� και π
λιτικ�, δηλαδ�
να πρ
σεγγ	σ
υµε αρ&ικ� τις ατ
µικ�ς διεργασ	ες συγκρ�τησης ταυτ�τητας για
να πρ
&ωρ�σ
υµε στην αν�λυση της εθνικ�ς ταυτ�τητας ως κ
ινωνικ�ς και
π
λιτικ�ς ταυτ�τητας. Συνεπ%ς, απαιτε	ται µια π
λυδι�στατη πρ
σ�γγιση. Η
αν�γκη π
λυδι�στατης πρ
σ�γγισης γ	νεται ακ�µα πι
 �κδηλη καθ%ς η ιστ
ρι-
κ� και π
λιτικ�, κυρ	ως, δι�σταση τ
υ εθνικισµ
� και της παγκ
σµι
π
	ησης
εµπλ�κ
νται σε �να π
λυσ�νθετ
 ερµηνευτικ� πλ�γµα π
υ α�
ρ� τις ανθρ%πι-
νες αντιδρ�σεις στα ερεθ	σµατα π
υ αυτ�ς θ�τ
υν.

Για τις αν�γκες της π
λυδι�στατης αυτ�ς πρ
σ�γγισης στρ��ηκα αρ&ικ�
στην κ
ινωνικ� ψυ&
λ
γ	α ως την επιστ�µη π
υ �&ει ως αντικε	µεν
 τ
 σηµε	

συν�ντησης τ
υ κ
ινωνικ
� και τ
υ ατ
µικ
�. Κεντρικ� σηµε	
 της κ
ινωνικ�ς
ψυ&
λ
γ	ας, και ειδικ� των θεωρι%ν της κ
ινωνικ�ς δι�δρασης, ε	ναι η σ&�ση
ατ�µ
υ και κ
ινων	ας και η αλληλεπ	δρασ� τ
υς. �ι κλασικ
	 της πρ
σ�γγισης
αυτ�ς (George Mead, Charles Cooley, Richard Jenkins κ.�.) θεωρ
�ν την ταυ-
τ�τητα ως τ
 απ
τ�λεσµα µιας συνε&
�ς και αδι�κ
πης διαδικασ	ας στ
 επ	-
κεντρ
 της δι�δρασης αν�µεσα στην κ
ινων	α και τα �τ
µα. Ασ&
λ
�νται δη-
λαδ� µε τη σηµασ	α τ
υ επηρεασµ
� των κ
ινωνικ%ν επιδρ�σεων στα �τ
µα
και στη διαµ�ρ�ωση της ταυτ�τητ�ς τ
υς και µε τ
 σηµε	
 συν�ντησης τ
υ
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ατ
µικ
� µε τ
 κ
ινωνικ�. )µως, εν% σε περιγρα�ικ� επ	πεδ
 η πρ
σ�γγιση
αυτ� ε	ναι ε!αιρετικ� ακρι��ς, δεν πρ
�α	νει σε µια περισσ�τερ
 αναλυτικ�
ε!�ταση τ
υ κ�θε συστατικ
� µ�ρ
υς αυτ�ς της σ&�σης � στην λεπτ
µερ�στερη
ε!�γηση της διαδικασ	ας. Συνεπ%ς, παραµ�νει η αν�γκη µελ�της τ
υ κ�θε συ-
στατικ
� στ
ι&ε	
υ τ
υ αντικειµ�ν
υ µας &ωριστ�, καθ%ς επ	σης και η αν�γκη
αν�λυσης της διαδικασ	ας της τα�τισης.

)σ
ν α�
ρ� στην αν�λυση της ταυτ�τητας, η πρ
σ�γγιση π
υ επιλ�&τηκε
ε	ναι η ψυ&αναλυτικ�. Η ψυ&αν�λυση δ	νει ιδια	τερη �αρ�τητα στη διαδικασ	α
της τα�τισης και τ
π
θετε	 στ
 κ�ντρ
 της αν�λυσ�ς της τ
 �τ
µ
 και την ψυ-
&
σ�νθεσ� τ
υ, τ
υς ασυνε	δητ
υς µη&ανισµ
�ς και τις 
ρµ�ς π
υ δραστηρι
-
π
ι
�νται εντ�ς τ
υ. *τσι, µε αυτ� την πρ
σ�γγιση θα καταστε	 δυνατ� η γνω-
ριµ	α µε τ
υς µη&ανισµ
�ς π
υ δι�π
υν την τα�τιση εν γ�νει και η καταν�ηση
της διαδικασ	ας σ&ηµατισµ
� ταυτ
τ�των, 
π
ι
υδ�π
τε τ�π
υ � µ
ρ��ς.

)µως, ας µην θεωρηθε	 �τι θα πρ
σεγγ	σ
υµε τ
 �τ
µ
 σε απ
µ�νωση απ�
τ
 κ
ινωνικ� τ
υ περι��λλ
ν, ε	τε αυτ� ε	ναι η 
ικ
γ�νεια ε	τε µια µεγαλ�τερη

µ�δα. Απεναντ	ας, α�εν�ς 
 ανθρ%πιν
ς ψυ&ισµ�ς αναλ�εται σε σ&�ση µε
τ
ν τρ�π
 π
υ τ
ν διαµ
ρ�%ν
υν και 
ι ε!ωτερικ
	 παρ�γ
ντες, α�ετ�ρ
υ τ

�τ
µ
 εντ�σσεται σε 
µαδ
π
ι�σεις και ε!ετ��εται µ�σα σε αυτ�ς. Σε αυτ� τ

πλα	σι
, η ψυ&αν�λυση απ
τελε	 �να σηµαντικ� συµπληρωµατικ� εργαλε	

στην ιστ
ρικ�, κ
ινωνι(
λ
γι)κ� και π
λιτικ� πρ
σ�γγιση της εθνικ�ς ταυτ�τη-
τας, �&ι µ�ν
 επειδ� πρ
σ��ρει µια ερµηνε	α της τα�τισης, αλλ� και επειδ�
απαντ� σε ερωτ�µατα π
υ απασ&
λ
�ν �ντ
να τ
υς θεωρητικ
�ς στ
υς σ&ετι-
κ
�ς τ
µε	ς. Για παρ�δειγµα, γιατ	 
ι εθνικ�ς ταυτ�τητες ε	ναι τ�σ
 διεισδυτι-
κ�ς και τ�σ
 ισ&υρ�ς %στε να πρ
καλ
�ν την κινητ
π
	ηση των ατ�µων και
των (εθνικ%ν) 
µ�δων, �πως συ&ν� παρατηρε	ται; Π%ς ερµηνε�εται 
 ‘παρα-
λ
γισµ�ς’ π
υ συ&ν� απ
δ	δεται ε!	σ
υ στις εθνικ�ς ταυτ	σεις και στ
ν εθνικι-
σµ� αλλ� και η συνε&ι��µενη ισ&� τ
υς, παρ� την απα!	ωσ� τ
υ ακρα	
υ &α-
ρακτ�ρα τ
υς; � Schopflin επισηµα	νει �τι για να διατηρε	 τη δ�ναµη και την
παρ
υσ	α τ
υ 
 εθνικισµ�ς, �πως και 
ι εθνικ�ς ταυτ�τητες, παρ�λ
 τ
ν ‘πα-
ραλ
γισµ�’ π
υ τ
υ απ
δ	δεται, θα πρ�πει «να λειτ
υργε	 µε δικ
�ς τ
υ καν�-
νες, καν�νες π
υ �&
υν λ
γικ� εντ�ς τ
υ πλαισ	
υ τ
υ» (Schopflin 1995: 55).
Αυτ
�ς τ
υς καν�νες και τη λ
γικ� µας απ
καλ�πτει η ψυ&αναλυτικ� πρ
σ�γ-
γιση καθ%ς πρ
σ��ρει µια �αθι� αν�λυση των δυν�µεων και µη&ανισµ%ν π
υ
δρ
υν εντ�ς τ
υ ανθρ%πιν
υ ψυ&ισµ
� και πρ
καλ
�ν αντιδρ�σεις και �αιν�-
µενα π
υ εµ�αν	�
νται ως παρ�λ
γα. Αυτ� τα �αιν�µενα ε	ναι απ
λ�τως κα-
ταν
ητ� και αιτι
λ
γηµ�να (�ρα και ‘λ
γικ�’ µε την �νν
ια τ
υ Schopflin) αν
ερµηνευτ
�ν εντ�ς τ
υ πλαισ	
υ τ
υς. Αυτ� τ
 πλα	σι
, τ
ν τρ�π
 π
υ επιδρ�
τ
 ‘ε!ωτερικ�’ στ
 ‘εσωτερικ�’, �
ηθ� να καταν
�σ
υµε η ψυ&αν�λυση.

Η ε�αρµ
στικ�τητα της �ρ
ϋδικ�ς θεωρ	ας σε κ
ινωνικ� και π
λιτικ� �αι-
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ν�µενα �&ει επισηµανθε	 και &ρησιµ
π
ιηθε	 απ� µελετητ�ς και στ
 παρελθ�ν
(Parsons 1970, Φρ
ϋδ
µαρ!ισµ�ς κλπ.). Αλλ� και 
 	δι
ς 
 Freud υπ
στ�ρι�ε
�τι «αυτ� π
υ &αρακτηρ	�ει την ψυ&αν�λυση ως επιστ�µη δεν ε	ναι τ
 υλικ�
π
υ �&ει στα &�ρια της, αλλ� η τε&νικ� µε την 
π
	α τ
 αναλ�ει. Μπ
ρε	 να
ε�αρµ
στε	 στην ιστ
ρ	α των π
λιτισµ%ν, στην επιστ�µη των θρησκει%ν… Αυ-
τ� τ
 
π
	
 στ
&ε�ει και ανακαλ�πτει ε	ναι… αυτ� π
υ ε	ναι ασυνε	δητ
 στην
πνευµατικ� �ω�», ατ
µικ� � συλλ
γικ� (Freud 1917γ: 437). Συνεπ%ς, η επιστ�-
µη π
υ εισ�γαγε τ
 ασυνε	δητ
 και αν�λυσε τ
υς µη&ανισµ
�ς τ
υ µπ
ρε	 να
&ρησιµ
π
ιηθε	 στην ερµηνε	α κ
ινωνικ%ν (ως συλλ
γικ%ν) �αιν
µ�νων, µε
την �νν
ια �τι µπ
ρε	 να &ρησιµ
π
ιηθε	 στην αν�λυση την ανθρ%πινης συ-
µπερι�
ρ�ς �ταν τ
 �τ
µ
 εντ�σσεται σε µια 
µ�δα. Μπ
ρ
�µε να π
�µε �τι
µε την ψυ&αναλυτικ� µ�θ
δ
 δ	νεται η δυνατ�τητα ερµηνε	ας της ατ
µικ�ς πα-
θ
λ
γ	ας, ανε!�ρτητα απ� τ
 πλα	σι
. � Freud τ
 ε!��ρασε και π�λι &αρα-
κτηριστικ�:

ε�ναι αλ�θεια �τι η ατ�µικ� ψυ��λ�γ�α ασ��λε�ται µε τ� �τ�µ� και τα µ�ν�π�τια
µ�σα απ� τα �π��α ανα�ητ� την ικαν�π��ηση των �ρµ�ν τ�υ� �µως, µ�ν� σπ�νια
και υπ� ε�αιρετικ�ς συνθ�κες ε�ναι η ατ�µικ� ψυ��λ�γ�α σε θ�ση να αγν��σει τις
σ��σεις τ�υ υπ�κειµ�ν�υ µε τ�υς �λλ�υς. Στη διαν�ητικ� �ω� τ�υ ατ�µ�υ κ�-
π�ι�ς �λλ�ς εµπλ�κεται απαραιτ�τως� �ρα, και ε� αρ��ς η ατ�µικ� ψυ��λ�γ�α,
µε αυτ� την ευρε�α αλλ� απ�λ�τως δικαι�λ�γηµ�νη �νν�ια, ε�ναι ταυτ��ρ�να και
κ�ινωνικ� ψυ��λ�γ�α (Freud 1921: 95)*.

Παρ�λ
 π
υ η ψυ&αν�λυση ε	ναι κατ�λληλη για την καταν�ηση των ψυ&
-
λ
γικ%ν διεργασι%ν της τα�τισης και τ
υ τρ�π
υ αλληλεπ	δρασης τ
υ ‘εσωτε-
ρικ
�’ µε τ
ν ‘ε!ωτερικ�’ κ�σµ
, δεν ε	ναι �ε�α	ως αρκετ� για να συλλ��ει την
π
λυπλ
κ�τητα τ
υ κ
ινωνικ
� και τ
υ π
λιτικ
� πλαισ	
υ. Τα ευρ�τερα �αι-
ν�µενα π
υ καλ
�µαστε να αναλ�σ
υµε &ρ��
υν π
λιτικ�ς αν�λυσης, καθ%ς
πρ�κειται σε µεγ�λ
 �αθµ� για π
λιτικ�ς και ιδε
λ
γικ�ς διαδικασ	ες π
υ κα-
θ
ρ	�
υν την κ
ινωνικ� δραστηρι�τητα και τις π
λιτικ�ς δ
µ�ς. Αλλ� και η
πρ
σ�γγιση των 	διων των π
λιτικ%ν �αιν
µ�νων δεν µπ
ρε	 να ε	ναι µ
ν
δι�-
στατη ε��σ
ν υπ�ρ&
υν π
λλ� αλληλ
συµπληρ
�µενα πεδ	α. Η αν�λυση και
ερµηνε	α κ
ινωνικ%ν και π
λιτικ%ν �αιν
µ�νων –�αιν
µ�νων π
υ εµπερι�-
&
υν τ
 �τ
µ
, την κ
ινων	α και τη θεσµικ� συγκρ�τηση και 
ργ�νωσ� της στη
δι�δρασ� τ
υς– απ
τελε	, για παρ�δειγµα, τ
 πεδ	
 της π
λιτικ�ς κ
ινωνι
λ
-
γ	ας, �&ι �µως και τ
 πρ
ν
µιακ� � απ
κλειστικ� της πεδ	
: η ειδικ�τερη θε-
µατ
λ
γ	α τ
υ εθνικισµ
� απαιτε	 τη συµ�
λ� της ιστ
ρικ�ς κ
ινωνι
λ
γ	ας
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αλλ� και µια γενικ�τερη ιστ
ρικ� γν%ση των γεγ
ν�των, καθ%ς α�
ρ� π
λιτι-
σµικ� και ιστ
ρικ� συλλ
γικ� υπ
κε	µενα και την π
ρε	α τ
υς µ�σα στ
 &ρ�-
ν
. Επιπλ�
ν, τ
 αντικε	µεν
 της εθνικ�ς ταυτ�τητας εµπερι�&ει την αν�λυση
της π
λιτικ�ς, ως πρακτικ�ς και ως ιδε
λ
γ	ας, � καλ�τερα ως πρακτικ�ς π
υ
συνεπικ
υρε	ται απ� την ιδε�λ�γικ�π��ηση των µετα�λητ%ν π
υ καθ
ρ	�
υν
τη συλλ
γικ� �ω� και δρ�ση (
ικ
ν
µικ%ν, π
λιτικ%ν κλπ.). Συνεπ%ς, και σε
αυτ� τ
 επ	πεδ
 –π�ραν δηλαδ� τ
υ δια&ωρισµ
� ψυ&
λ
γικ%ν και λ
ιπ%ν
διεργασι%ν– ανακ�πτει η αναγκαι�τητα υι
θ�τησης µιας π
λυδι�στατης αν�-
λυσης, π
υ θα 
ν
µ�σ
υµε π
λιτικ� αν�λυση. Λ�γ
ντας π�λιτικ� αν�λυση εν-
ν

�µε την κριτικ� σπ
υδ�, ερµηνε	α και α!ι
λ�γηση �αιν
µ�νων π
υ �πτ
-
νται τ
υ π
λιτικ
�, δηλαδ� π
υ α�
ρ
�ν τη συλλ
γικ� κατ�σταση και δρ�ση
και τη θεσµικ� της συγκρ�τηση εν µ�σω ιδε
λ
γι%ν, και η 
π
	α πρ
ϋπ
θ�τει
την –κριτικ� και π�λι– αν�γνωση των (σηµαντικ�τερων) πρ
σεγγ	σεων π
υ
α�
ρ
�ν τα ειδικ�τερα πεδ	α π
υ καθ
ρ	�
υν τ
 αντικε	µεν� της. Στ
 �αθµ�
π
υ τ
 αντικε	µεν
 µιας τ�τ
ιας αν�λυσης ε	ναι ε! 
ρισµ
� π
λυδι�στατ
, ε��-
σ
ν τα κ
ινωνικ
π
λιτικ� γεγ
ν�τα εµπερι�&
υν τ
ν υπ
κειµενικ�/ψυ&
λ
γι-
κ�, κ
ινωνικ�, π
λιτικ�, 
ικ
ν
µικ�, αλλ� και τυ&α	
 παρ�γ
ντα, η π
λιτικ�
τ
υς αν�λυση θα πρ�πει να 
ρ	�ει τις δι��
ρες πτυ&�ς πρ
ς µελ�τη, �&
ντας
π�ντα κατ� ν
υ τη γν%ση της ιστ
ρ	ας, η 
π
	α µε �να διακριτικ� τρ�π
 διδ�-
σκει π�ντα τ
 παρ�ν.

Πριν πρ
&ωρ�σ
υµε θα �θελα να πρ
�% σε µια διευκρινιστικ� παρατ�ρη-
ση. �ρισµ�ν
ι εκ των µελετητ%ν π
υ �&
υν &ρησιµ
π
ι�σει την ψυ&αν�λυση
στην ερµηνε	α π
λιτικ%ν �αιν
µ�νων 
ν
µ��
υν την πρ
σ�γγισ� τ
υς µε �να
συγκεκριµ�ν
 τρ�π
. Για παρ�δειγµα 
 Ross (1995) &ρησιµ
π
ιε	 τ
ν �ρ
 ‘ψυ-
&
π
λιτισµικ� ερµηνε	α’ (psychocultural interpretation) και 
ι Volkan (1995,
1998) και Λ	π
�ατς (1990) ‘π
λιτικ� ψυ&
λ
γ	α’ για ν’ ανα�ερθ
�ν στην ψυ-
&αναλυτικ� ερµηνε	α της κ
ινων	ας �/και της π
λιτικ�ς. Jωρ	ς να θεωρ% �τι 
ι
�ρ
ι αυτ
	 ε	ναι αδ�κιµ
ι � µη-&ρ�σιµ
ι γι’ αυτ� π
υ περιγρ��
υν, δε &ρησι-
µ
π
ι% αυτ
�ς � κ�π
ι
ν παρ�µ
ι
 για δ�
 λ�γ
υς. � πρ%τ
ς και σηµαντικ�-
τερ
ς ε	ναι πως η παρ
�σα µελ�τη δε συνιστ� µια πρ
σπ�θεια ψυ&αναλυτικ�ς
ερµηνε	ας της εθνικ�ς ταυτ�τητας, αλλ� µια πρ
σπ�θεια ερµηνε	ας της εν γ�-
νει µ�σω της ευρ�τερης δυνατ�ς 
πτικ�ς. *τσι, &ρησιµ
π
ιε	ται η ψυ&αναλυτι-
κ� πρ
σ�γγιση ως �να απ� τα εργαλε	α πρ
σ�γγισης τ
υ αντικειµ�ν
υ µας και
�&ι ως επαρκ�ς � µ�νη ερµηνε	α π
υ πρ
τε	νεται σε αυτ� τη µελ�τη. ∆ε�τερ
ν,

 �ρ
ς ‘π
λιτικ� αν�λυση’, �πως τ
ν περι�γραψα αµ�σως παραπ�νω, καλ�πτει
πλ�ρως τ�σ
 τ
ν τρ�π
 πρ
σ�γγισης π
υ θα ακ
λ
υθηθε	 �σ
 και τη συµπερ	-
ληψη της �ρ
ϋδικ�ς θεωρ	ας ως µιας απ� τις πρ
σεγγ	σεις. Πιστε�ω �τι η πλη-
ρ�στερη ερµηνε	α της εθνικ�ς ταυτ�τητας, �πως και των περισσ
τ�ρων π
λιτι-
κ
κ
ινωνικ%ν �αιν
µ�νων, πρ
ϋπ
θ�τει την, απαιτητικ� αλλ� απαρα	τητη,
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και π�ντα σε συνδυασµ� &ρ�ση των επιστηµ
νικ%ν πρ
σεγγ	σεων εντ�ς συ-
γκεκριµ�ν
υ πεδ	
υK δηλαδ�, την επιστηµ
νικ� επικ�ινων�α στα πλα	σια της
κριτικ�ς π
λιτικ�ς αν�λυσης. Η �µ�αση π
υ δ	νω σε αυτ� την εισαγωγ� στην
επιλ
γ� της ψυ&αναλυτικ�ς πρ
σ�γγισης δεν απ
ρρ�ει απ� την αντ	στ
ι&η
�κτασ� της σε αυτ� τη µελ�τη, αλλ� απ� τ
 γεγ
ν�ς �τι δε συνηθ	�εται ως πρ
-
σ�γγιση και, συνεπ%ς, απαιτε	ται η λεπτ
µερ�ς ε!�γηση της επιλ
γ�ς και της
&ρησιµ�τητ�ς της.

∏ ¢Oª∏ ∆OÀ µπµ§πOÀ

T
 �ι�λ	
 π
υ κρατ� 
 αναγν%στης στα &�ρια τ
υ θα ακ
λ
υθ�σει τρ	α µ
-
ν
π�τια, τρεις θεµατικ�ς εν�τητες π
υ, �πως υπ
δηλ%νει και 
 τ	τλ
ς τ
υ,

απ
τελ
�ν και τα τρ	α µ�ρη αυτ�ς της µελ�της: Τα�τιση, Εθνικισµ�ς, και Πα-
γκ
σµι
π
	ηση.

Στ
 πρ%τ
 µ�ρ
ς τ
υ �ι�λ	
υ θα τεθ
�ν 
ι ��σεις αν�λυσης τ
υ ανθρ%πι-
ν
υ ψυ&ισµ
� π
υ ε	ναι απαρα	τητες για να πρ
&ωρ�σ
υµε στη συγκεκριµ�νη
αν�λυση της εθνικ�ς ταυτ�τητας. Τ
 κε��λαι
 1 ε	ναι εισαγωγικ� στις αρ&�ς
της ψυ&αν�λυσης και �&ει σκ
π� την ε!
ικε	ωση τ
υ αναγν%στη µε τις �ασικ�ς
�νν
ιες της �ρ
ϋδικ�ς θεωρ	ας, �πως ε	ναι τ
 ασυνε	δητ
, 
ι 
ρµ�ς, η αρ&� της
ευ&αρ	στησης και της πραγµατικ�τητας κλπ., µε ιδια	τερη �µ�αση στη διαδικα-
σ	α της τα�τισης η 
π
	α µας α�
ρ� εδ%. Πρ�κειται για µια σ�ν
ψη των κε-
ντρικ%ν ενν
ι%ν της ψυ&αν�λυσης π
υ γρ��τηκε µε γν%µ
να την ε�λ
γη υπ�-
θεση της σ&ετικ�ς �γν
ιας � της �λλειψης ε!
ικε	ωσης µε την ψυ&αναλυτικ�
θεωρ	α –ε�λ
γη γιατ	 τ
 �ι�λ	
 αυτ� α�
ρ� �να θ�µα των κ
ινωνικ%ν επιστη-
µ%ν (της κ
ινωνι
λ
γ	ας και της π
λιτικ�ς επιστ�µης κυρ	ως). Ως π
λιτικ�ς
επιστ�µ
νας και η 	δια δεν εµ��θυνα –�σ
 δελεαστικ� και αν τ
 �ρ�κα π
λλ�ς
�
ρ�ς– περισσ�τερ
 απ’ �σ
 θεωρ
�σα �τι απαιτε	ται για την επαρκ� και
ακρι�� αν�γνωση τ
υ αντικειµ�ν
υ µ
υ µ�σω αυτ�ς της πρ
σ�γγισης. Ε	ναι
λ
ιπ�ν µια περιληπτικ� εισαγωγ� σε �νν
ιες και 
ρισµ
�ς της ψυ&αν�λυσης,
π
υ ε	ναι �µως τ
 απαρα	τητ
 υπ��αθρ
 για την αν�λυση π
υ θα ακ
λ
υθη-
θε	 για �σ
υς δεν �&
υν γν%ση της ψυ&αναλυτικ�ς θεωρ	ας.

Η τα�τιση ε	ναι �να θ�µα π
υ µας απασ&
λε	 και στ
 δε�τερ
 κε��λαι
. Σε
αυτ� ασ&
λ
�µαστε κυρ	ως µε τη διαδικασ	α της τα�τισης σε συλλ
γικ� επ	πε-
δ
, τις 
µαδικ�ς ταυτ	σεις, και µε τ
υς µη&ανισµ
�ς µ�σω των 
π
	ων τα µ�λη
µιας 
µ�δας απ
κτ
�ν την 	δια ταυτ�τητα. Εδ% η ψυ&αν�λυση πρ
σ��ρει µια
ερµηνε	α της ψυ&
λ
γ	ας της 
µ�δας (γνωστ� και ως ψυ&
λ
γ	α των µα�%ν)
και της παθ
λ
γ	ας της σε σ&�ση µε την 
µαδικ� τα�τιση γενικ� και την εθνι-
κ� τα�τιση ειδικ�τερα. Σε αυτ� τ
 κε��λαι
 θα αναλυθ
�ν �αιν�µενα �πως η
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‘αν�γκη’ �παρ!ης ε&θρ%ν και η σ&�ση της µε την 
ρµ� της επιθετικ�τητας, η
δηµι
υργ	α µιας 
µ�δας µ�σω της 
µ
ι�τητας και της δια�
ρ�ς κλπ.

Με αυτ� τα δ�
 κε��λαια τ
 πρ%τ
 µ�ρ
ς πρ
σ��ρει εν συντ
µ	α µια �α-
σικ� καταν�ηση της διαµ�ρ�ωσης ταυτ
τ�των π
υ ε	ναι απαρα	τητη για να
πρ
&ωρ�σ
υµε στ
ν πρ
σδι
ρισµ� των κ
ινωνικ%ν και π
λιτικ%ν &αρακτηρι-
στικ%ν της εθνικ�ς ταυτ�τητας. Η καταν�ηση αυτ� θα µας συν
δε�ει στη συ-
ν�&εια �π
υ, περν%ντας στην κατε!
&�ν αν�λυση της εθνικ�ς ταυτ�τητας µ�-
σω τ
υ εθνικισµ
�, η ερµηνε	α της ατ
µικ�ς συµπερι�
ρ�ς εντ�ς της 
µ�δας
θα ε	ναι ιδια	τερα &ρ�σιµη και συνε&%ς παρ
�σα, �πως για παρ�δειγµα στην
ερµηνε	α της απ�&ησης τ
υ εθνικισµ
�, της &ειραγ%γησης των ανθρ%πινων 
ρ-
µ%ν και επιθυµι%ν σε π
λιτικ� επ	πεδ
 κ.
.κ. *τσι, περν�µε στ
 δε�τερ
 µ�ρ
ς
τ
υ �ι�λ	
υ π
υ α�
ρ� στ
ν εθνικισµ� και στην επιρρ
� τ
υ στην εθνικ� ταυ-
τ�τητα. Στ
 �αθµ� π
υ η µελ�τη της εθνικ�ς ταυτ�τητας ε	ναι αδ�νατη &ωρ	ς
την εκτεν� ανα�
ρ� στ
ν εθνικισµ� (
 
π
	
ς εµπλ�κεται και στη συ��τηση
για την παγκ
σµι
π
	ηση), η µελ�τη αυτ� ε	ναι ταυτ�&ρ
να και µια π
λυδι�-
στατη αν�λυση τ
υ εθνικισµ
�.

Τ
 δε�τερ
 µ�ρ
ς απ
τελε	ται απ� δ�
 κε��λαια. Στ
 κε��λαι
 3 ανα�η-
τε	ται απ�ντηση στ
 ε!�ς ερ%τηµα: π
� 
�ε	λεται η επικρ�τηση και απ�&ηση
της εθνικ�ς ταυτ�τητας στη νεωτερικ�τητα σε σ&�ση µε τις �λλες κ
ινωνικ�ς
και π
λιτικ�ς ταυτ�τητες; Η απ�ντηση �ρ	σκεται στη σηµασι
δ�τηση της εθνι-
κ�ς ταυτ�τητας απ� τ
ν εθνικισµ�, γεγ
ν�ς π
υ την καθιστ� ταυτ�&ρ
να και
‘εθνικιστικ�’. Στ
 κε��λαι
 3 !εκιν�µε 
ρ	�
ντας τ
ν εθνικισµ� και ερµηνε�
-
ντας τη σηµαντικ�τητ� τ
υ ως π
λιτικ�ς ιδε
λ
γ	ας –και �&ι µ�ν
– π
υ πρ
σ-
δ	δει !ε&ωριστ� α!	α και ‘π
ι�τητα’ στ
 εθνικ� κρ�τ
ς. Ακ
λ
�θως δια&ωρ	�ε-
ται 
 εθνικισµ�ς απ� τ
ν πατριωτισµ� και α!ι
λ
γ
�νται δι��
ρ
ι τ�π
ι εθνι-
κισµ
� σε µια πρ
σπ�θεια να �ρεθε	 
 κ
ιν�ς παραν
µαστ�ς τ
υς. Ιδια	τερη
�µ�αση δ	νεται στη �αντασιακ� δι�σταση της εθνικ�ς τα�τισης, στα συγκεκρι-
µ�να α	τια της ισ&υρ�ς ασυνε	δητης επιρρ
�ς τ
υ εθνικισµ
�, καθ%ς και στ

ρ�λ
 των µ�θων και των στερε
τ�πων. Τ�λ
ς, γ	νεται µια πρ
σπ�θεια πρ
σδι-

ρισµ
� των ιδια	τερων &αρακτηριστικ%ν π
υ απ
κτ� η ταυτ�τητα µ�σω τ
υ
εθνικισµ
�.

Στ
 κε��λαι
 4 επι&ειρε	ται η 
ρι
θ�τηση των στ
ι&ε	ων π
υ &αρακτηρ	-
�
υν την εθνικ� ταυτ�τητα και την !ε&ωρ	�
υν απ� �λλες, παρ�µ
ι
υ τ�π
υ
ταυτ�τητες. Επ	σης, απ
σα�ην	�
νται 
ρισµ�να ερωτηµατικ� σ&ετικ� µε την
εθνικ� ταυτ�τητα, τα εθνικ� κρ�τη και τ
ν εθνικισµ� π
υ εγε	ρ
νται απ� την
αν�λυση τ
υ τρ	τ
υ κε�αλα	
υ. *τσι, ε!ετ��εται η συσ&�τιση της µεγ�λης
απ�&ησης της εθνικ�ς ταυτ�τητας και τ
υ εθνικισµ
� µε τ
 &ρ�ν
 εµ��νισης
τ
υ τελευτα	
υ, αλλ� και µε τις ιδια	τερες συνθ�κες π
υ διευκ�λυναν τη δη-
µι
υργ	α και δι�δ
σ� τ
υ –ε	τε αυτ�ς ε	ναι π
λιτικ�ς, κ
ινωνικ�ς, ιστ
ρικ�ς, �
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ικ
ν
µικ�ς. Επ	σης τ	θεται τ
 ερ%τηµα: ε	ναι 
 εθνικισµ�ς �να �αιν�µεν
 π
υ
εµ�αν	στηκε για πρ%τη �
ρ� στην ιστ
ρ	α τ
υς τελευτα	
υς τρεις αι%νες; Π�-
τε και γιατ	 δηµι
υργ�θηκε; Ε	ναι τα εθνικ� κρ�τη απ
κλειστικ� νεωτερικ�ς

ντ�τητες; Τι ε	ναι 
ι εθν
τικ�ς ταυτ	σεις και π
ια η σ&�ση τ
υς µε τις εθνικ�ς;
Π
ι
ι λ�γ
ι συντελ
�ν στην εµ��νιση � µεταστρ
�� τ
υ εθνικισµ
� πρ
ς
ακρα	ες και επιθετικ�ς µ
ρ��ς; Με αυτ� τα ερωτ�µατα θα κλε	σ
υµε τ
 δε�τε-
ρ
 µ�ρ
ς, ρ	&ν
ντας �ως σε 
ρισµ�να κ
µµ�τια της ιστ
ρ	ας και των ενν
ι%ν
π
υ θα απ
σα�ην	σ
υν περισσ�τερ
 τ
 αντικε	µεν� µας.

Στα δ�
 πρ%τα µ�ρη, για την Τα�τιση και τ
ν Εθνικισµ�, δ	νεται απ�ντηση
στ
 αρ&ικ� ερ%τηµα σ&ετικ� µε τη ��ση της εθνικ�ς ταυτ�τητας, τα ιδια	τερα
&αρακτηριστικ� της και τις συνθ�κες υπ� τις 
π
	ες ισ&υρ
π
ιε	ται � παραµ�-
νει σε λανθ�ν
υσα κατ�σταση. Αυτ� η αν�λυση παρ�&ει και τη �αθ�τερη κα-
ταν�ηση π
υ ε	ναι απαρα	τητη για τ
ν περαιτ�ρω πρ
σδι
ρισµ� µιας συγκε-
κριµ�νης εθνικ�ς ταυτ�τητας και την ε!�τασ� της υπ� επιµ�ρ
υς συνθ�κες. Τ

τρ	τ
 και τελευτα	
 µ�ρ
ς τ
υ �ι�λ	
υ ανα��ρεται στην παγκ
σµι
π
	ηση και
την ενδε&�µενη επ	δρασ� της στην εθνικ� ταυτ�τητα. Β��αια, υπ�ρ&ει η ιδιαι-
τερ�τητα �τι η µελ�τη της εθνικ�ς ταυτ�τητας σε σ&�ση µε την παγκ
σµι
π
	η-
ση δεν ε	ναι απλ� µια µελ�τη της σε �να συγκεκριµ�ν
 &ωρ
&ρ
νικ� πλα	σι

αλλ�, επιπλ�
ν, η µελ�τη της εντ�ς τ
υ &ωρ
&ρ
νικ
� πλαισ	
υ π
υ �ει �δη 

µελετητ�ς. Αυτ� δηµι
υργε	 µια επιπλ�
ν π
λυπλ
κ�τητα, γιατ	 απαιτε	 τ�σ

την απ
σα��νιση ενν
ι%ν και γεγ
ν�των π
υ ε	ναι σ�γ&ρ
ν� µας �σ
 και την
απ
στασι
π
	ηση απ� αυτ�. )µως, η συµπερ	ληψη της παγκ
σµι
π
	ησης
υπαγ
ρε�θηκε απ� µια πληθ%ρα επι&ειρηµ�των αλλ� και ρητ
ρικ%ν ανα�
-
ρ%ν στ
 δηµ�σι
 Λ�γ
, η εγκυρ�τητα των 
π
	ων �πρεπε να ελεγ&θε	 καθ%ς
�θεταν υπ� αµ�ισ��τηση �ασικ� συµπερ�σµατα σ&ετικ� µε τη ��ση των εθνι-
κ%ν ταυτ	σεων και τ
 µη&ανισµ� της τα�τισης γενικ�τερα.

*τσι, θα ε!ετ�σ
υµε 
ρισµ�να σηµαντικ� και σ&ετικ� µετα!� τ
υς ερωτ�-
µατα. Η παγκ
σµι
π
	ηση λ�γεται �τι παρ�γει ν�ες µ
ρ��ς κ
ινωνικ�ς αλλα-
γ�ς, τ�σ
 µ�σα �σ
 και αν�µεσα στα �θνη και στα κρ�τη, ν�ες πηγ�ς και µ
ρ-
��ς συγκρ
�σεων, και –ως εκ τ
�τ
υ;– εγε	ρει ν�α �ητ�µατα σ&ετικ� µε τις
ταυτ�τητες και τ
υς π
λιτισµ
�ς π
υ πρ�πει να ερµηνευτ
�ν και α!ι
λ
γη-
θ
�ν εκ ν�
υ. Αρ&ικ�, πρ�πει να ελεγ&θε	 η ακρ	�εια, θεωρητικ� και εµπειρικ�,
και η �κταση αυτ%ν των ισ&υρισµ%ν. Για παρ�δειγµα, απ� τη µ	α υπ
στηρ	�ε-
ται �τι η 
ικ
ν
µικ� παγκ
σµι
π
	ηση, π
υ απ
δυναµ%νει τ
 εθνικ� κρ�τ
ς,
συνεπικ
υρε	ται απ� µια παγκ
σµι
π
	ηση της κ
υλτ
�ρας, καθ%ς 
ι ν�
ι επη-
ρε��
νται απ� τ
υς συν
µ�λικ
�ς τ
υς σε �λλες, µακριν�ς κ
ινων	ες. Απ� την
�λλη, �µως, υπ�ρ&ει τ
 αντεπι&ε	ρηµα �τι �σ
 περισσ�τερ
 επικ
ινων
�ν 
ι
�νθρωπ
ι µετα!� τ
υς τ�σ
 ανακαλ�πτ
υν τις ιδιαιτερ�τητ�ς τ
υς, τις 
π
	ες
µπ
ρε	 να τε	ν
υν να α!ι
λ
γ�σ
υν ως δια&ωριστικ� γραµµ�. Παρ
µ
	ως, και
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κατ� συν�πεια, τ	θενται �ητ�µατα σ&ετικ� µε την εθνικ� ταυτ�τητα και τις δυ-
νατ�τητ�ς της στ
 παρ�ν και στ
 µ�λλ
ν. Π
ιες 
ι πρ

πτικ�ς της εθνικ�ς ταυ-
τ�τητας καθ%ς –και αν– 
 κ�σµ
ς γ	νεται �να µικρ� &ωρι�; Π
� �ρ	σκ
νται 
ι
ρ	�ες των ατ
µικ%ν και συλλ
γικ%ν ταυτ	σεων καθ%ς –και αν– 
ι τ
πικ�ς, πε-
ρι�ερειακ�ς και παγκ�σµιες κ
υλτ
�ρες και π
λιτισµ
	 αλληλ
επηρε��
νται,
και π%ς αυτ�ς αναδιαµ
ρ�%ν
νται µ�σω της γεωγρα�ικ�ς και π
λιτισµικ�ς κι-
νητικ�τητας; Επ	σης, π
ι
 ε	ναι τ
 µ�λλ
ν τ
υ εθνικισµ
� µ�σα στις διαδικα-
σ	ες της παγκ
σµι
π
	ησης; Π
ια η σ&�ση τ
υ εθνικισµ
� και της παγκ
σµι
-
π
	ησης µε τις παρατηρ
�µενες εθνικ�ς α�υπν	σεις, συγκρ
�σεις κλπ.;

Η αν�λυση αυτ%ν των ερωτηµ�των θα µας απασ&
λ�σει στα τρ	α κε��λαια
τ
υ τρ	τ
υ µ�ρ
υς, τ
 
π
	
 θα !εκιν�σει µε τ
 π�µπτ
 κε��λαι
. Σε αυτ� θα
γ	νει µια σ�ντ
µη εισαγωγ� στη σ&ετικ� συ��τηση και θα καθ
ριστε	 
 
ρισµ�ς
εργασ	ας µας για την παγκ
σµι
π
	ηση. *τσι, τ
 κε��λαι
 αυτ� ε	ναι εισαγω-
γικ� στην �νν
ια της παγκ
σµι
π
	ησης. Κατ�πιν, στ
 κε��λαι
 6 θα ανα�ερ-
θ
�µε λεπτ
µερ%ς στα σ&ετικ� επι&ειρ�µατα και αντεπι&ειρ�µατα π
υ ανα��-
ρ
νται στ
ν παρω&ηµ�ν
 &αρακτ�ρα τ
υ εθνικ
� κρ�τ
υς στην ‘επ
&� της πα-
γκ
σµι
π
	ησης’. Στ
 �αθµ� π
υ τ
 εθνικ� κρ�τ
ς απ
τελε	ται απ� τ
 εθνικ�
και τ
 κρατικ� στ
ι&ε	
, θα απευθ�ν
υµε &ωριστ� τα ερωτ�µατα, πρ%τα �σ
ν
α�
ρ� τ
 κρ�τ
ς και τις µετα�
λ�ς τ
υ λ�γω της παγκ
σµι
π
	ησης και στη
συν�&εια �σ
ν α�
ρ� στις µ�&ρι τ%ρα µετα�
λ�ς στις εθνικ�ς ταυτ	σεις. ∆ηλα-
δ�, σε αυτ� τ
 κε��λαι
 θα µας απασ&
λ�σει 
 �αθµ�ς και η κατε�θυνση της
µετα�
λ�ς τ�σ
 τ
υ 	δι
υ τ
υ κρ�τ
υς �σ
 και των µη&ανισµ%ν π
υ δρ
υν
εντ�ς τ
υ και δηµι
υργ
�ν/ενισ&�
υν/υπ
στηρ	�
υν την εθνικ� τα�τιση.

Τ
 µ�ληµ� µας και στ
 επ�µεν
 και τελευτα	
 κε��λαι
 θα ε	ναι να αναδε	-
!
υµε τις δυναµικ�ς και δυνατ�τητες της εθνικ�ς ταυτ�τητας εντ�ς τ
υ πλαι-
σ	
υ της παγκ
σµι
π
	ησης. *τσι στ
 κε��λαι
 7 θα µας απασ&
λ�σ
υν 
ι
πρ

πτικ�ς της εθνικ�ς-ως-συλλ
γικ�ς ταυτ�τητας εντ�ς της παγκ
σµι
π
	η-
σης γενικ�, δηλαδ� �&ι σε συν�ρτηση µε τ
 εθνικ� κρ�τ
ς (π
υ ε	ναι τ
 αντι-
κε	µεν
 µελ�της τ
υ �κτ
υ κε�αλα	
υ), αλλ� σε σ&�ση µε τις ιδια	τερες συνθ�-
κες π
υ δηµι
υργε	 η παγκ
σµι
π
	ηση στην ‘�στερη νεωτερικ�τητα’. Γι’ αυτ�ν
τ
 σκ
π� θα πρ
σπαθ�σ
υµε να καταγρ�ψ
υµε τις πρ
σλ�ψεις των ατ�µων
και των 
µ�δων σε σ&�ση µε την παγκ
σµι
π
	ηση (π.&. π
ια εικ�να �&
υν γι’
αυτ�), και να διαγρ�ψ
υµε πιθαν�ς τ�σεις και ε!ελ	!εις για την εθνικ� αλλ�
και γενικ�τερη συλλ
γικ� τα�τιση εντ�ς αυτ
� τ
υ πλαισ	
υ.

)πως επισ�µανα και στην αρ&� αυτ�ς της εισαγωγ�ς, 
 στ�&
ς µ
υ σε αυ-
τ� την �ρευνα ε	ναι η κατ�κτηση της µεγαλ�τερης δυνατ�ς καταν�ησης της
εθνικ�ς ταυτ�τητας. Η π
λυπλ
κ�τητα τ
υ αντικειµ�ν
υ, σε συνδυασµ� µε την
επιλ
γ� πρ
σ�γγισ�ς τ
υ µ�σω π
λλαπλ%ν επιστηµ
νικ%ν πρ
σεγγ	σεων, �&ει
ως απ
τ�λεσµα την αν�λυσ� τ
υ εντ�ς δια�
ρετικ%ν πεδ	ων και την αν�δει!η
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π
λλ%ν ερωτηµ�των, η συν��εια των 
π
	ων πρ
κ�πτει απ� την �µεση σ&�ση
τ
υς µε την εθνικ� ταυτ�τητα. Αν και η κ�θε µ	α απ� τις θεµατικ�ς –Τα�τιση,
Εθνικισµ�ς, Παγκ
σµι
π
	ηση– απ
τελε	 �να !ε&ωριστ� επιστηµ
νικ� πεδ	

και µια µεγ�λη συ��τηση απ� µ�νη της, και µ�λιστα απαιτ%ντας συ&ν� δια�
-
ρετικ�ς επιστηµ
νικ�ς πρ
σεγγ	σεις καθαυτ�ς, ταυτ
&ρ�νως η κ�θε µ	α συµπε-
ριλαµ��νει ως υπ
-εν�τητα τ
 ��τηµα των εθνικ%ν ταυτ	σεων: και π�νω σε
αυτ� τ
 κ
ιν� σηµε	
 στηρ	�εται 
 συσ&ετισµ�ς τ
υς.

Η κ�θε µ	α απ� τις θεµατικ�ς εν�τητες αν
	γει µπρ
στ� µας απερι�ριστες
δυνατ�τητες µελ�της, δυνατ�τητες π
υ, 
µ
λ
γ
υµ�νως, ε	ναι ιδια	τερα ενδια-
��ρ
υσες και δελεαστικ�ς. Αυτ� ε	ναι και µια µεγ�λη πρ�κληση για µελλ
ντι-
κ�ς µελ�τες. Πρ
ς τ
 παρ�ν, τ
 �ι�λ	
 αυτ� στ
&ε�ει στη σ�αιρικ� καταν�ηση
της εθνικ�ς τα�τισης π
υ θα συµ��λλει στην ευρ�τερη καταν�ησ� της. Επ	σης,
ε�&
µαι τ
 �ι�λ	
 αυτ� να εκπληρ%σει τ
 σκ
π� π
υ πρ�πει να �&ει κ�θε �ι-
�λ	
: να καλ�ψει υπ�ρ&
ντα κεν� και να συµ��λλει στη σ&ετικ� συ��τηση για
τ
 αντικε	µεν
 π
υ πραγµατε�εται, να διεγε	ρει τη σκ�ψη των αναγνωστ%ν τ
υ
και να �
ηθ�σει στην αν�δει!η θεµ�των για µελλ
ντικ� �ρευνα.
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Μ Ε Ρ � Σ  Π Ρ Ω Τ �

Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ Τ� ΕΡΓΑΛΕΙ� 
ΤΗΣ ΨΥ�ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Στα πρ�τα δ�� κε��λαια αυτ�� τ�υ #ι#λ$�υ τ� #ασικ& µας µ(ληµα θα ε$ναι
η καταν&ηση της ψυ-�λ�γ$ας τ�υ ατ&µ�υ και της διαδικασ$ας µ(σω της
�π�$ας τα �τ�µα απ�κτ��ν ταυτ&τητα. Για τ� σκ�π& αυτ&, τ� µεθ�δ�λ�-

γικ& µας εργαλε$� θα ε$ναι η ψυ-αν�λυση. Στ� πρ�τ� κε��λαι� θα γ$νει µια
σ�ντ�µη αλλ� συστηµατικ3 εισαγωγ3 στην ψυ-αναλυτικ3 θεωρ$α –στις #ασι-
κ(ς (νν�ιες της ψυ-αν�λυσης &πως αυτ(ς πρωτ�διατυπ�θηκαν απ& τ�ν Freud.
Ιδια$τερη (µ�αση θα δ�θε$ στην (νν�ια της τα�τισης, δηλαδ3 της διαδικασ$ας
µ(σω της �π�$ας τα �τ�µα συγκρ�τ��ν τις πρ�σωπικ(ς και συλλ�γικ(ς τ�υς
ταυτ&τητες. Στ� δε�τερ� κε��λαι� θα ασ-�ληθ��µε µε τις �µαδικ(ς ταυτ$σεις
και την �µαδικ3 ψυ-�λ�γ$α �στε να καταν�3σ�υµε τ�υς µη-ανισµ��ς και την
λειτ�υργ$α της συγκρ&τησης �µ�δων και της τα�τισης µε αυτ(ς. Τ� (θν�ς, δη-
λαδ3 η εθνικ3 �µ�δα, θα απ�τελ(σει συ-ν3 ανα��ρ� ως παρ�δειγµα �µ�δας
και �µαδικ3ς τα�τισης, -ωρ$ς ωστ&σ� να περι�ριστ��µε σε αυτ&.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι � 1

H ΨΥ�ΑΝΑΛΥTIΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΚΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ

Τ� παρ&ν κε��λαι� απ�τελε$ µια εισαγωγ3 στις #ασικ(ς (νν�ιες της ψυ-α-
ν�λυσης, µε ιδια$τερη (µ�αση στη διαδικασ$α της τα�τισης αλλ� και στις
(νν�ιες αυτ(ς π�υ µας #�ηθ��ν να την καταν�3σ�υµε καλ�τερα. Η πα-

ρ�υσ$αση της πρ�σ(γγισης αυτ3ς #ασ$8εται στην κλασικ3 ψυ-αναλυτικ3 παρ�-
δ�ση, &πως αυτ3 θεµελι�θηκε απ& τ�ν Freud. Η �ρ�ϋδικ3 θεωρ$α περι(-ει τα
θεµελι�δη στ�ι-ε$α της ψυ-αν�λυσης και πρ�σ�(ρει τα εργαλε$α π�υ ε$ναι
απαρα$τητα για να καταν�3σ�υµε τ�ν ανθρ�πιν� ψυ-ισµ& και τ�υς µη-ανι-
σµ��ς π�υ πρ�σδι�ρ$8�υν τη διαν�ητικ3 και συναισθηµατικ3 8ω3: µη-ανι-
σµ��ς και εργαλε$α π�υ ανακαλ��θηκαν αρ-ικ� απ& την κλινικ3 (ρευνα τ�υ
Freud. Παρ&λ� π�υ υπ�ρ-�υν σηµε$α και (νν�ιες π�υ δεν αν(πτυ;ε λεπτ�µε-
ρ�ς, � ‘πατ(ρας’ της ψυ-αν�λυσης αν(δει;ε τα ερµηνευτικ� εργαλε$α για την
πρ�σ(γγιση τ�υ ασυνε$δητ�υ ψυ-ισµ��. Για παρ�δειγµα, τα ενδια�(ρ�ντα τ�υ
$δι�υ τ�υ Freud και η (ρευν� τ�υ πρ�σδι�ρ$στηκαν σε µεγ�λ� #αθµ& τ&σ� απ&
τ� γεγ�ν&ς &τι #ρισκ&ταν στ� ;εκ$νηµα ν(ων ανακαλ�ψεων (π�υ �δ3γησαν
στη δηµι�υργ$α της ψυ-αν�λυσης), &σ� και απ& τις ιδιαιτερ&τητες της επ�-3ς
στην �π�$α (8ησε. >τσι, η κλινικ3 τ�υ (ρευνα ;εκ$νησε και εστ$ασε στην υστε-
ρ$α, εν� σ3µερα τ� ενδια�(ρ�ν των ψυ-αναλυτ�ν (-ει µετα�ερθε$ στη µελ(τη
�λλων παθ�λ�γικ�ν �αιν�µ(νων, &πως η κατ�θλιψη και η ψ�-ωση. Ε$ναι λ�ι-
π&ν σηµαντικ& να ‘κατ(-ει’ κανε$ς αυτ� τα εργαλε$α καταν&ησης της ανθρ�πι-
νης συµπερι��ρ�ς, γιατ$ αυτ& πρ�σ�(ρει τη δυνατ&τητα -ρησιµ�π�$ησ3ς τ�υς
για την πρ�σ(γγιση των ενν�ι�ν 3 των ιδια$τερων πρ�#ληµ�των π�υ επιθυ-
µ��µε.

Για παρ&µ�ι�υς λ&γ�υς δεν θα ανα�ερθ��µε στην ε;(λι;η της ψυ-αναλυτι-
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κ3ς θεωρ$ας και στις δι���ρες σ-�λ(ς, δηλαδ3 στις ιδιαιτερ&τητες π�υ αν(πτυ-
;αν στη συν(-εια (π.-. στ�υς �ρθ&δ�;�υς, Λακανικ��ς κλπ.). Αυτ& γιατ$ �ι κυ-
ρι&τερες σ-�λ(ς αν(πτυ;αν στην �υσ$α τη �ρ�ϋδικ3 θεωρ$α, διατηρ�ντας τις
θεµελιακ(ς της παραδ�-(ς, και πρ�(#ησαν σε δι���ρες επιµ(ρ�υς ερµηνε$ες
π�υ την εµπλ�υτ$8�υν -ωρ$ς να την αµ�ισ#ητ��ν. Αυτ& δεν σηµα$νει &τι δεν
θα γ$νει ανα��ρ� σε �ρισµ(ν�υς αναλυτ(ς και στην συγκεκριµ(νη συνεισ��ρ�
τ�υς &π�υ κρ$νεται απαρα$τητ�, αλλ� &τι δεν θα γ$νει εκτεν3ς ανα��ρ� σε κ�-
π�ια απ& αυτ(ς τις µετε;ελ$;εις. >τσι, για παρ�δειγµα, εν� �ι θεωρητικ�$ της
ψυ-αν�λυσης π�υ (-�υν ασ-�ληθε$ µε παρεµ�ερ3 µε αυτ3 τη µελ(τη 8ητ3µατα
(&πως � εθνικισµ&ς, � ρατσισµ&ς κ.�.) τ�π�θετ��νται στην παρ�δ�ση π�υ δη-
µι��ργησε � Lacan (π.-. Zizek, Kristeva, Λ$π�#ατς), δεν κρ$θηκε απαρα$τητη η
ιδια$τερη ανα��ρ� στη Λακανικ3 πρ�σ(γγιση, π(ραν των ανα��ρ�ν σε συγκε-
κριµ(ν�υς θεωρητικ��ς.

Η παρ�υσ$αση αυτ3 θα ;εκιν3σει µε τις κεντρικ(ς ψυ-αναλυτικ(ς (νν�ιες
�στε να (ρθ�υµε σε επα�3 µε τη σ-ετικ3 �ρ�λ�γ$α. ?πως ε$ναι �υσικ&, δε θα
ε;αντλ3σ�υµε &λα τα σηµαντικ� στ�ι-ε$α και (νν�ιες –κ�τι τ(τ�ι� θα απαιτ��-
σε περισσ&τερ� απ& (να κε��λαι�, περισσ&τερ� και απ& (να #ι#λ$� $σως. Θα
γ$νει ανα��ρ� µ&ν� σε αυτ(ς π�υ ε$ναι �υσι�δεις και απαρα$τητες για µια αρ-
-ικ3 και #ασικ3 καταν&ηση της ψυ-αναλυτικ3ς θεωρ$ας και, επ$σης, για την
καταν&ηση της τα�τισης, π�υ απ�τελε$ τ� αντικε$µεν� αν�λυσ3ς µας. Κ�π�ιες
λ�ιπ&ν απ& αυτ(ς τις (νν�ιες θα ε;εταστ��ν ανε;�ρτητα στην αρ-3, εν� κ�-
π�ιες �λλες θα ερµηνευτ��ν σε συν�ρτηση µε την τα�τιση, την �π�$α θα ανα-
λ�σ�υµε εκτεν�ς στη συν(-εια αυτ�� τ�υ κε�αλα$�υ.

µ∞™π∫∂™ ∂¡¡Oπ∂™ ™∆∏¡ æÀÃ∞¡∞§À™∏

Η #ασικ&τερη (νν�ια στην ψυ-αν�λυση ε$ναι αυτ3 τ�υ ασυνειδ3τ�υ. Τ� ασυ-
νε$δητ� ε$ναι η πι� σηµαντικ3 και καιν�τ&µ�ς ανακ�λυψη τ�υ Freud –ανα-

κ�λυψη µε την (νν�ια της πρ�της συστηµατικ3ς επε;εργασ$ας και παρ�υσ$α-
σ3ς τ�υ ως µιας σ�λληψης αναλυτικ3ς, και &-ι απλ� ως µια γενικ&λ�γη ανα-
��ρ� 3 υπ�θετικ3 σκ(ψη &πως ανα�ερ&ταν 3δη σε �ιλ�σ��ικ�, κυρ$ως, κε$µε-
να. Απ& ιεραρ-ικ3 σκ�πι�, συνεπ�ς, θα (πρεπε να ε$ναι � πρ�τ�ς ψυ-αναλυ-
τικ&ς &ρ�ς π�υ θα ε;ηγ3σ�υµε εδ�. Παρ’ &λα αυτ�, ε$ναι ιδια$τερα π�λ�πλ�κ�
ν’ ανα�ερθ��µε στ� ασυνε$δητ� -ωρ$ς να (-�υµε µια εικ&να των �ρµ�ν1, δι&τι
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1. Η γερµανικ3 λ(;η π�υ µετα�ρ�στηκε στα αγγλικ� ως ‘instinct’ ε$ναι η λ(;η ‘Trieb’, π�υ ση-
µα$νει �ρµ3 (drive). Αντιθ(τως, η λ(;η ‘Instinkt’ (‘instinct’ στα αγγλικ�) -ρησιµ�π�ιε$ται απ& τ�ν
Freud µ&ν� σε σ-(ση µε τα 8�α: “... the instincts of animals”, στ� Moses and Monotheism, 1939: 346 



η $δια η επ$γνωση της �παρ;3ς τ�υ δηµι�υργ3θηκε µ(σα απ& τις �ρµ(ς –εν µ(-
ρει2. >τσι, για την ευκ�λ&τερη καταν&ησ3 τ�υ, ας ;εκιν3σ�υµε µε τις �ρµ(ς.

�ι �ρµ�ς ε$ναι �ι «αντιπρ&σωπ�ι/εκ�ραστ(ς &λων των εσωτερικ�ν δυν�-
µεων π�υ πρ�(ρ-�νται απ& τ� σ�µα και δια-(�νται στ� µη-ανισµ& της δια-
ν&ησης» (Freud, 1920: 306)3 3, µε �λλα λ&για, µια απα$τηση των εσωτερικ�ν δυ-
ν�µεων στη σκ(ψη και τ� πνε�µα. Η �υσ$α των �ρµ�ν ε$ναι η π$εση (pressure)
π�υ ασκ��ν για την ικαν�π�$ηση των απαιτ3σε�ν τ�υς, η π�σ&τητα εν(ργειας
π�υ ε;ωτερικε��υν: στην πραγµατικ&τητα, �ι �ρµ(ς ε$ναι �ι $διες �ι εσωτερικ(ς
δυν�µεις π�υ ανα8ητ��ν δι(;�δ� στη διαν&ηση, η δι-(;�δ�ς των �π�$ων γ$νε-
ται µ(σω ψυ-ικ�ν ‘αντιπρ�σ�πων’/αναπαραστ�σεων (Freud 1915b). Η -ρ3ση
τ�υ &ρ�υ, &πως τ�ν εισ3γαγε � Freud, δεν υπ�ν�ε$ σ-(ση µε τ� λεγ&µεν� ‘8ωι-
κ& (νστικτ�’. Πρ&κειται για ψυ-ικ��ς αντιπρ�σ�π�υς π�υ εδρ�8�νται στ�ν
$δι� τ�ν �ργανισµ& και, συνεπ�ς, #ρ$σκ�νται στα σ�ν�ρα µετα;� τ�υ πνευµα-
τικ�� και τ�υ σωµατικ��: �(ρν�υν στη ν&ηση τα µην�µατα π�υ στ(λνει � αν-
θρ�πιν�ς �ργανισµ&ς. � σκ�π&ς των �ρµ�ν ε$ναι η ευ-αρ$στηση: ανα8ητ��ν
την ευ-αρ$στηση, δηλαδ3 την ικαν�π�$ηση τ�υ ερεθ$σµατ�ς π�υ τις θ(τει σε κι-
νητ�π�$ηση και τις κ�νει να στ(λν�υν δι���ρα µην�µατα στ� µη-ανισµ& της
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(δε$τε επ$σης την υπ�σηµε$ωση 1 στ� $δι�, σ. 346). Η λανθασµ(νη απ&δ�ση στα αγγλικ� απ& την
Standard Edition επισηµ�νθηκε αργ&τερα αλλ� διατηρ3θηκε για στιλιστικ��ς λ&γ�υς, καθ�ς �
&ρ�ς ‘(νστικτ�’ ε$-ε 3δη καθιερωθε$. Α;$8ει να ανα�(ρ�υµε εδ� την υπ�σηµε$ωση της επιµ(λειας
(κδ�σης απ& τ� New Introductory Lectures on Psychoanalysis των εκδ&σεων Penguin σ-ετικ� µε
τη λ(;η ‘Trieb’: “Κυρι�λεκτικ� �ρµ3 [‘drive’]. Η γερµανικ3 λ(;η µετα�ρ�8εται συ-ν� (τσι, αλλ�
-�ριν τ�υ στιλ και της γραµµατικ3ς, και για να απ��ευ-θε$ η ανα-ρ�νιστικ3 παρερµηνε$α
(anachronistic misrepresentation) των ιδε�ν τ�υ Freud, η λ(;η ‘(νστικτ�’ [‘instinct’] -ρησιµ�π�ιε$-
ται σε &λη τη Standard Edition” (1933#: 129, υπ�σηµε$ωση 1). ?µως, αυτ& τ� λ�θ�ς στη µετ��ρα-
ση δεν ε$ναι ασ3µαντ�, γιατ$ �ι δ�� λ(;εις υπ�δηλ�ν�υν κ�τι δια��ρετικ&. Η �ρµ3 ανα�(ρεται σε
µια παρ&ρµηση, µια αυθ&ρµητη �θηση 3 λα-τ�ρα για κ�τι. Τ� (νστικτ�, απ& την �λλη, ε$ναι θε-
µελιωδ�ς #ι�λ�γικ&, �ρα και αναπ&�ευκτ�, και δεν µπ�ρε$ να γ$νει αντικε$µεν� διαν�ητικ3ς επε-
;εργασ$ας (π.-. τ� (νστικτ� της επι#$ωσης π�υ επιτ�σσει τη διατρ��3). Τα (νστικτα δεν µπ�ρ��ν
να γ$ν�υν αντικε$µεν� κ�ινωνικ3ς διαµεσ�λ�#ησης, κ�τι π�υ αντιθ(τως -αρακτηρ$8ει τις �ρµ(ς
και απ�τελε$ �υσιαστικ& παρ�γ�ντα στη µετ�υσ$ωσ3 τ�υς (διαδικασ$α π�υ θα δ��µε στη συν(-
-εια). Λ&γω της σηµαντικ&τητας της δια��ρ�ς τ�υς, θα κρατ3σ�υµε την �ρθ3 µετ��ραση τ�υ
&ρ�υ γενικ� ως ‘�ρµ3ς’, εκτ&ς απ& παραθ(µατα και ανα��ρ(ς σε συγγρα�ε$ς π�υ ανα�(ρ�νται
στ� ‘(νστικτ�’, 3 &ταν η (νν�ια π�υ θ(λ�υµε να περιγρ�ψ�υµε ε$ναι πρ�γµατι αυτ3 τ�υ ενστ$κτ�υ
(π.-. στα 8ωικ� (νστικτα). � &ρ�ς εµ�αν$8εται στην ελληνικ3 µετ��ραση τ�υ Language of
Psychoanalysis των Laplanche & Pontalis (1973) ως εν&ρµηση (Εκδ&σεις Κ(δρ�ς, 1986).

2. Εν µ(ρει, γιατ$ τ� ασυνε$δητ� τ� πρ�σεγγ$8�υµε και µ(σα απ& τα &νειρα και την αν�λυσ3
τ�υς.

3. «Τhe representatives of all the forces originating in the interior of the body and transmitted
to the mental apparatus».



διαν&ησης. Για την ακρ$#εια, �ι �ρµ(ς υπηρετ��ν την αρ-3 της ευ-αρ$στησης4,
δηλαδ3 ανα8ητ��ν την ευ-αρ$στηση/ικαν�π�$ησ3 τ�υς σε κ�θε περ$πτωση,
ακ&µα και &ταν αυτ& δεν ε$ναι �µεσα �ρατ& (&ταν δηλαδ3 ενδι�µεσ�ι τρ&π�ι
ικαν�π�$ησης µιας �ρµ3ς δηµι�υργ��ν την εντ�πωση &τι ε;υπηρετ��ν κ�π�ι�
�λλ� σκ�π&).

Τα αντικε$µενα των �ρµ�ν ε$ναι συν3θως (µψυ-α 3 �ψυ-α (πρ�γµατα 3 �ν-
θρωπ�ι), αλλ� ακ&µη και δραστηρι&τητες, ιδ(ες, σηµε$α τ�υ σ�µατ�ς κλπ., µ(-
σω των �π�$ων �ι �ρµ(ς µπ�ρ��ν να ικαν�π�ι3σ�υν τ� σκ�π& τ�υς, τ� σκ�π&
της ευ-αρ$στησης. Τα αντικε$µενα των �ρµ�ν ε$ναι στην �υσ$α τα µ(σα επ$τευ-
;ης τ�υ σκ�π�� τ�υς. Η πρ�;η της επιλ�γ3ς εν&ς ανθρ�π�υ, πρ�γµατ�ς κλπ.
ως αντικειµ(ν�υ των �ρµ�ν, ως ‘αντικε$µεν� αγ�πης’ (love-object) σ�µ�ωνα µε
τη �ρ�ϋδικ3 �ρ�λ�γ$α, �ν�µ�8εται επιλ�γ3 αντικειµ(ν�υ (object-choice) 3 κ�-
θε;ης (object-cathexis)5. Σε �ρισµ(νες δε περιπτ�σεις παρατηρε$ται µια ιδια$τε-
ρα στεν3 σ-(ση, πρ�σκ&λληση θα λ(γαµε εν&ς ατ&µ�υ στ� αντικε$µεν� αγ�πης:
&ταν αυτ& συµ#α$νει, τ� αντικε$µεν� µετατρ(πεται περισσ&τερ� σε αυτ�σκ�π&
παρ� σε µ(σ� επ$τευ;ης εν&ς σκ�π��. Αυτ(ς �ι περιπτ�σεις ε$ναι παθ�λ�γικ(ς,
και περιγρ���νται µε τ�ν &ρ� καθ3λωση (fixation: αλλι�ς πρ�σκ&λληση 3
πρ�σ3λωση), π�υ περιγρ��ει την εµµ�ν3 µε (να αντικε$µεν�.

� Freud στα γραπτ� της ωριµ&τητ�ς τ�υ τα;ιν&µησε τις �ρµ(ς σε δ�� µε-
γ�λες κατηγ�ρ$ες: στις �ρµ(ς της 8ω3ς και στις �ρµ(ς της επιθετικ&τητας6. Ας
;εκιν3σ�υµε µε τις τελευτα$ες. �ι �ρµ�ς της επιθετικ�τητας, 3 της καταστρ�-
�3ς, (-�υν ως σκ�π& την καταστρ��3, την ταπε$νωση, 3 ακ&µη και τ� θ�νατ�.
?ταν κατευθ�ν�νται πρ�ς τα (;ω, τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�, επι8ητ��ν να κατα-
στρ(ψ�υν �τιδ3π�τε περι#�λλει τ� �τ�µ�, και εκδηλ�ν�νται µε επιθετικ&τητα
και ε-θρ&τητα πρ�ς τ�υς �λλ�υς. ?ταν κατευθ�ν�νται πρ�ς τα µ(σα, πρ�ς τ�ν
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4. Θα ανα�ερθ��µε στην αρ-3 της ευ-αρ$στησης λ$γ� παρακ�τω, σε αυτ& τ� κε��λαι�.
5. Η (νν�ια της κ�θε;ης ανα�(ρεται στ� γεγ�ν&ς &τι µια π�σ&τητα ψυ-ικ3ς εν(ργειας (-ει

επενδυθε$ σε (να αντικε$µεν�. Να διευκρινιστε$ εδ� &τι πρ&κειται για µια �ικ�ν�µικ3 (νν�ια: η �ι-
κ�ν�µικ� δι�σταση στη �ρ�ϋδικ3 θεωρ$α ανα�(ρεται στην υπ&θεση &τι �ι ψυ-ικ(ς διεργασ$ες και
διαδικασ$ες εµπερι(-�υν τη µετ�δ�ση και κυκλ���ρ$α µετρ�σιµης π�σ�τητας εν(ργειας, δηλαδ3
εν(ργειας π�υ µπ�ρε$ να αυ;ηθε$ 3 να µειωθε$. Στην κ�θε;η µιλ�µε συ-ν� για αυ;ηµ(νη π�σ&τη-
τα εν(ργειας π�υ (-ει επενδυθε$ σε (να αντικε$µεν�. ∆ε$τε επ$σης στ� Laplanche & Pontalis, 1973:
62-65 και 127-130.

6. Ανα�(ρ�µαι εδ� στη µεταγεν(στερη τα;ιν&µηση π�υ (κανε στ� New Introductory Lectures
of Psychoanalysis (1933#). Νωρ$τερα, στ� Beyond the Pleasure Principle (1920), την $δια κατηγ�-
ρι�π�$ηση αν(�ερε και ως >ρως και Θ�νατ�ς. Στα νε&τερα (ργα τ�υ, και συγκεκριµ(να στ�
Instincts and their Vicissitudes (1915) αν(�ερε µ&ν� τις �ρµ(ς τ�υ εγ�, 3 �ρµ(ς της αυτ�συντ3ρη-
σης, και τις �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τητας (1915: 121). Αυτ(ς �ι δ�� �µ�δες δεν ε;α�αν$στηκαν, αλ-
λ� εντ�-θηκαν τ� 1920 στην ευρ�τερη κατηγ�ρ$α τ�υ >ρωτα/8ω3ς.



$δι� τ�ν εαυτ&, εκδηλ�ν�νται ως τ�ση αυτ�καταστρ��3ς. Στην αλληλ�γρα�$α
τ�υ µε τ�ν Einstein (στ� Why War? 1933), � Freud τ�π�θ(τησε τις �ρµ(ς αυτ(ς
στην καρδι� της πεσιµιστικ3ς τ�υ �π�ψης για (να µ(λλ�ν -ωρ$ς π�λ(µ�υς και
συγκρ��σεις, καθ�ς π$στευε &τι ε$ναι αδ�νατ� να απαλλα-τ��ν �ι �νθρωπ�ι
απ& τις επιθετικ(ς �ρµ(ς τ�υς. Παρ’ &λα αυτ�, επισ3µανε &τι θα µπ�ρ��σε η
επιθετικ&τητα να εκτραπε$, να δι�-ετευτε$ δηλαδ3 σε στ&-�υς π�υ θα ε$ναι λι-
γ&τερ� επι83µι�ι για την κ�ινων$α, µ(σω της επιστ3µης και τ�υ π�λιτισµ��, και
(τσι να απ��ευ-θ��ν �ι π&λεµ�ι (η διαδικασ$α εκτρ�π3ς λ(γεται µετ�υσ$ωση)7.

�ι �ρµ�ς της �ω�ς ε$ναι αυτ(ς π�υ κ�ν�υν τ�υς ανθρ�π�υς να 8�υν µα8$
και να δηµι�υργ��ν εν&τητες και συλλ�γικ(ς �ντ&τητες. Αυτ(ς -ωρ$8�νται στις
�ρµ(ς τ�υ εγ� 3 της αυτ�συντ3ρησης, και στις �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τητας. �ι
�ρµ�ς της αυτ�συντ�ρησης (-�υν �µεση σ-(ση µε τις σωµατικ(ς λειτ�υργ$ες
π�υ ε$ναι απαρα$τητες για τη 8ω3 τ�υ ανθρ�π�υ (&πως η πε$να κλπ.). Επ$σης,
&µως, ε$ναι υπε�θυνες και για τη δηµι�υργ$α συναισθηµατικ�ν και κ�ινωνικ�ν
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7. >-ει ενδια�(ρ�ν να επισηµ�ν�υµε τ� ε;3ς. ?πως ανα�(ρθηκε, �ι �ρµ(ς αυτ(ς µπ�ρε$ να
επιδι�;�υν ακ&µη και τ� θ�νατ�, και γι’ αυτ& (-�υν �ν�µαστε$ και �ρµ(ς τ�υ θαν�τ�υ. �ι �ρµ(ς
τ�υ θαν�τ�υ ε$ναι αυτ(ς π�υ «επιδι�κ�υν να �δηγ3σ�υν τ�ν �νθρωπ� να καταστρ(ψει και να
µει�σει τη 8ω3 στην αρ-ικ3 της κατ�σταση της αν&ργανης 8ω3ς» (Freud 1933: 357). �ι �ρµ(ς αυ-
τ(ς συνδ(�νται µε την καταπιεστικ3 παρ&ρµηση για επαν�ληψη (compulsion to repeat), η �π�$α
συνδ(εται µε τη συντηρητικ3 ��ση των �ρµ�ν και -αρακτηρ$8ει τ� ασυνε$δητ� γενικ�. Η παρ&ρ-
µηση για επαν�ληψη περιγρ��ει την εσωτερικ3 π$εση π�υ ασκε$ται �στε να επιστρ(ψει � ψυ-ι-
σµ&ς σε πρ�γεν(στερη κατ�σταση απ& αυτ3 π�υ ε$ναι. Αυτ& σηµα$νει ε$τε να επαναλ�#ει στ� πα-
ρ&ν µια παλαι&τερη ψυ-�λ�γικ3 εµπειρ$α, -ωρ$ς συνειδητ3 γν�ση της αρ-ικ3ς, ε$τε να επιθυµε$
την επιστρ��3 σε πρ�γεν(στερες καταστ�σεις τις �π�$ες αναπ�λε$ ως ιδεατ(ς. Στ� #αθµ&, λ�ιπ&ν,
π�υ πριν απ& τη 8ω3, τη γ(ννηση δηλαδ3 εν&ς ατ&µ�υ, υπ�ρ-ει η ανυπαρ;$α, η αν&ργανη 8ω3, η
τ�ση επιστρ��3ς στην πρ�γεν(στερη κατ�σταση π�υ περιγρ��ει η παρ&ρµηση για επαν�ληψη
σηµα$νει επιδ$ω;η τ�υ θαν�τ�υ. Στη δυ�δα >ρως και Θ�νατ�ς, � τελευτα$�ς επιδι�κει να ακυ-
ρ�σει, να καταστρ(ψει τη δηµι�υργ$α δεσµ�ν και εν&τητας π�υ επιδι�κ�υν �ι �ρµ(ς τ�υ >ρωτα,
της 8ω3ς (Laplanche & P�ntalis 1973: 103). �ι �ρµ(ς τ�υ θαν�τ�υ πρωτ�ανα�(ρθηκαν τ� 1920,
στ� Beyond the Pleasure Principle, και η επιθετικ&τητα θεωρε$ται η ε;ωτερικευµ(νη τ�υς (κ�ρα-
ση: µ�λιστα, �ι Laplanche και P�ntalis ανα�(ρ�υν την επιθετικ&τητα ως τ� κ�µµ�τι εκε$ν� των
�ρµ�ν τ�υ θαν�τ�υ π�υ κατευθ�νεται πρ�ς τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�. Π�ντως, εν� �ι �ρµ(ς της επι-
θετικ&τητας 3 της καταστρ��3ς απ�τελ��ν #ασικ& στ�ι-ε$� της ψυ-αναλυτικ3ς θεωρ$ας, η ανα-
��ρ� στις �ρµ(ς τ�υ θαν�τ�υ ε$ναι ιδια$τερα περι�ρισµ(νη. �ωρ$ς να (-ει ρητ� απ�ρρι�θε$, η
ιδ(α της εν&ρµησης π�υ επιδι�κει τ� θ�νατ� πρ�κ�λεσε την αντ$δραση ακ&µη και των ‘�ρθ&δ�-
;ων’ υπ�στηρικτ�ν τ�υ Freud, #ασισµ(νη κυρ$ως σε ηθικ(ς αντιρρ3σεις, αλλ� και επειδ3 3ταν
ιδια$τερα ακρα$α για να στηρι-τε$ -ωρ$ς ισ-υρ3 κλινικ3 υπ�στ3ρι;η. Μ�λιστα, και � $δι�ς � Freud
δεν τις αν(πτυ;ε περισσ&τερ�, -ωρ$ς ωστ&σ� να τις απ�ρρ$ψει, και στ� New Introductory Lectures
to Psychoanalysis (1933#: 136) ακ�λ��θησε την ευρ(ως απ�δεκτ3 και στη συν(-εια τα;ιν&µηση, σε
�ρµ(ς της 8ω3ς, και σε �ρµ(ς της επιθετικ&τητας (π�υ κατευθ�ν�νται και στ�ν ε;ωτερικ& και
στ�ν εσωτερικ& κ&σµ� τ�υ ατ&µ�υ).



δεσµ�ν, στ� #αθµ& π�υ αυτ& ε$ναι απαρα$τητ� για την αυτ�συντ3ρηση: επειδ3
τα ανθρ�πινα &ντα δεν (-�υν τη #ι�λ�γικ3 δυνατ&τητα να ε$ναι αυτ&ν�µα και
αυτ�ρκη µε τ� π�υ γεννι��νται, -ρει�8�νται απαραιτ3τως (να πρ�στατευτικ&
περι#�λλ�ν για τη 8ω3 τ�υς –µε #ασικ& στ�ι-ε$� την �ικ�γ(νεια, 3 απλ� τη µη-
τ(ρα. Ας µην ;ε-ν�µε &τι τ� ανθρ�πιν� #ρ(��ς ε$ναι $σως τ� µ&ν� απ& τα θη-
λαστικ� π�υ γεννι(ται τ&σ� πρ&ωρα, και η επι#$ωσ3 τ�υ ε;αρτ�ται κυρι�λε-
κτικ� απ& την �παρ;η εν&ς �λλ�υ. Η συνειδητ�π�$ηση αυτ3 ε$ναι καθ�ριστικ3
για την �παρ;η κ�ινων$ας, αλλ� δηµι�υργε$ και αντικρ�υ&µενα συναισθ3µατα:
η ε;�ρτηση απ& κ�π�ι�ν �λλ� δηµι�υργε$ εκνευρισµ& στ� #ρ(��ς, αλλ� και τη
συνειδητ�π�$ηση &τι η �παρ;3 τ�υ πρ�ϋπ�θ(τει και τ�υς �λλ�υς. >τσι, �ι �ρ-
µ(ς της αυτ�συντ3ρησης ε$ναι απ& τη ��ση τ�υς αρκετ� εγωιστικ(ς8 (�ρµ(ς τ�υ
εγ�), καθ�ς δηµι�υργ��ν και στηρ$8�υν τη συν�παρ;η και συµ#$ωση των αν-
θρ�πων σε µια αναγκαι&τητα. Αντιλαµ#�νεται κανε$ς πως �ι σωµατικ(ς λει-
τ�υργ$ες υπαγ�ρε��υν επιθυµ$ες π�υ εκ�ρ�8�νται στη συν(-εια ως ψυ-�λ�γι-
κ(ς αν�γκες, &πως η αν�γκη για πρ�στασ$α και τ� α$σθηµα της ασ��λειας, π�υ
δηµι�υργ��νται απ& τ� σ�µα αλλ� στη συν(-εια αυτ�ν�µ��νται στ� ψυ-�λ�-
γικ&-διαν�ητικ& επ$πεδ� –αυτ&ς ε$ναι �λλωστε και � �ρισµ&ς των �ρµ�ν.

�ι σε��υαλικ�ς �ρµ�ς επ$σης σ-ετ$8�νται µε σωµατικ� ερεθ$σµατα και αν�-
γκες π�υ ανα8ητ��ν την ευ-αρ$στηση και (-�υν ως σκ�π& την ικαν�π�$ηση
τ�υ σ�µατ�ς (µε απ�τερ� σκ�π& τη διαι�νιση τ�υ ε$δ�υς). Αλλ� δεν ε$ναι µ&-
ν� αυτ&: ανα�(ρ�νται σε �τιδ3π�τε µπ�ρε$ να συµπεριλη�θε$ στη λ(;η ‘αγ�πη’
(ερωτικ(ς σ-(σεις, συναισθηµατικ��ς δεσµ��ς, �ιλ$ες κλπ.). Πρ&κειται για την
�ρµ3 της αγ�πης, π�υ (-ει στ�ν πυρ3να της τη σε;�υαλικ3 αγ�πη, και απ�τε-
λε$ κινητ3ρι� δ�ναµη κ�θε �µαδ�π�$ησης. >τσι, στις ερωτικ(ς σ-(σεις των 8ευ-
γαρι�ν �ι �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τητας (-�υν (ναν �µεσ� σε;�υαλικ& στ&-�:
&µως, και στις �µ�δες υπ�ρ-ει επ$σης η σε;�υαλικ&τητα, αλλ� η �ρµ3 της δι�-
-ετε�εται πρ�ς δια��ρετικ��ς στ&-�υς, α��� � αρ-ικ&ς της αναστ(λλεται: (τσι,
η σ-(ση (3 �ι λιµπιντικ�$ δεσµ�$)9 π�υ αναπτ�σσεται µετα;� των ατ&µων δια-
τηρε$ την αρ-ικ3 της εν(ργεια/δ�ναµη, π�υ &µως δηµι�υργε$ (ναν �µαδικ& δε-
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8. Θα µπ�ρ��σαµε να υπ�θ(σ�υµε &τι ε;αιτ$ας της �ρµ3ς της αυτ�συντ3ρησης η �ρµ3 της επι-
θετικ&τητας κατευθ�νεται συ-ν&τερα πρ�ς τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�, και να τ� συνδ(σ�υµε αυτ& και
µε την (ντ�νη επιθετικ&τητα π�υ αναπτ�σσ�υν τα �τ�µα &ταν #ρ$σκ�νται σε κ$νδυν�, &ταν αµ�-
ν�νται, συσ-ετ$8�ντας (τσι την επιθετικ&τητα των ατ&µων και µε την �ρµ3 της αυτ�συντ3ρησ3ς
τ�υς. � Freud ε$-ε αναρωτηθε$ για τη σ�νδεση των �ρµ�ν της αυτ�συντ3ρησης και τ�υ Θαν�τ�υ
στ� Beyond the Pleasure Principle (1920).

9. Λ$µπιντ� (libido) ε$ναι τ� &ν�µα της εν(ργειας π�υ #ρ$σκεται π$σω απ& τις �ρµ(ς και µε την
�π�$α αυτ(ς εκ�ρ�8�νται, (ρ-�νται στ� πρ�σκ3νι� (Freud 1917γ: 355). Συν3θως συνδ(εται µε τις
σε;�υαλικ(ς �ρµ(ς.



σµ& αντ$ για µια ερωτικ3 σ-(ση. Αυτ& εκ�ρ�8εται ως αν�γκη επικ�ινων$ας10,
π�υ πρ�(ρ-εται απ& τις �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τητας.

Αρ-ικ� � Freud -ρησιµ�π�$ησε τη λ(;η ‘σε;�υαλικ&ς’ µε τη συγκεκριµ(νη,
καθ�µιλ�υµ(νη της (νν�ια, αλλ� αργ&τερα της (δωσε µια «π�λ� ευρ�τερη ερ-
µηνε$α π�υ ισ-�ει για κ�θε ευ-�ριστ� α$σθηµα π�υ σ-ετ$8εται µε τις σωµατικ(ς
λειτ�υργ$ες και, επ$σης, µ(σω της µετ�υσ$ωσης, µε συναισθ3µατα &πως η τρυ-
�ερ&τητα, η ευ-αρ$στηση στην εργασ$α και η �ιλ$α. Με �λλα λ&για, -ρησιµ�-
π�$ησε τη λ(;η για να ανα�ερθε$ σε αυτ& π�υ µπ�ρε$ αρ-ικ� να περιγρα�ε$ ως
‘επιθυµ$α’» (Brown 1961: 20). Η επιθυµ�α ε$ναι µια π�λ� σηµαντικ3 (νν�ια, π�υ
#ρ$σκεται στ� κ(ντρ� κ�θε �ρµ3ς: ε$ναι η θ(ληση π�υ ανα8ητ� την εκπλ3ρωσ3
της, η κινητ3ρι�ς δ�ναµη για να επιδι�;�υν �ι �ρµ(ς την ικαν�π�$ησ3 τ�υς. Ε$-
ναι επ$σης και � λ&γ�ς π�υ �ι �ρµ(ς µπ�ρ��ν να διαµεσ�λα#ηθ��ν κ�ινωνικ�:
γιατ$, �ι επιθυµ$ες µπ�ρ��ν τ&σ� να δηµι�υργηθ��ν &σ� και να επηρεαστ��ν
απ& τ� κ�ινωνικ& περι#�λλ�ν.

Σ�µ�ωνα µε (να νε&τερ� ερµηνευτ3 τ�υ Freud, τ�ν Anthony Elliott, η επι-
θυµ$α εγε$ρεται π�ντα σε σ-(ση µε κ�π�ι�ν Wλλ�, πρ�ϋπ�θ(τει την �παρ;η
των �λλων. Εν� αρ-ικ� ;εκιν� απ& µια #ι�λ�γικ3 αν�γκη, την ;επερν� και
υπ�ρ-ει αυτ&ν�µα ως επιθυµ$α, επιθυµ$α για ευ-αρ$στηση. �αρακτηριστικ& ε$-
ναι εδ� τ� παρ�δειγµα τ�υ θηλασµ��, π�υ απ�τελε$ µια απ’ τις πρ�τες στιγµ(ς
της 8ω3ς εν&ς #ρ(��υς, και µια απ’ τις πρ�τες τ�υ ικαν�π�ι3σεις επ$σης. Εν�
αρ-ικ� � θηλασµ&ς ε$ναι επιθυµητ&ς γιατ$ ικαν�π�ιε$ τη #ι�λ�γικ3 αν�γκη και
τ� συνα$σθηµα της πε$νας, στη συν(-εια γ$νεται επιθυµητ&ς καθαυτ&ς, ανε;�ρ-
τητα απ& την πε$να, γιατ$ δηµι�υργε$ ευ-�ριστα συναισθ3µατα στ� #ρ(��ς
(αγκαλι�, αγ�πη, 8εστασι� κλπ.). Αυτ3 η ανα83τηση της απ&λαυσης ανε;�ρ-
τητα απ& την τρ��3 �ν�µ�8εται ‘σε;�υαλικ3’ (σε;�υαλικ3 επιθυµ$α). Η σε;�υα-
λικ&τητα λ�ιπ&ν γεννι(ται καθ�ς µια ν(α σ-(ση δηµι�υργε$ται µε τ�ν Wλλ�, µια
σ-(ση λιµπιντικ3 (δηλαδ3, π�υ περι(-ει τις σε;�υαλικ(ς �ρµ(ς). >τσι καθ�ς η
ανα83τηση/απα$τηση αυτ�ν�µε$ται απ& την αν�γκη γεννι(ται και η ασυνε$δητη
επιθυµ$α (Elliott 1999: 119)11. Επ$σης, η επιθυµ$α ;επερν� και τα $δια τα αντι-
κε$µενα π�υ την ικαν�π�ι��ν γιατ$, ως θεµελιακ3 δ�ναµη για την (κ�ραση των
�ρµ�ν, ε$ναι αστε$ρευτη και αδι�κ�πη. Ε$ναι, τ(λ�ς, ιδια$τερα ενδια�(ρ�ν &τι
δεν απευθ�νεται απαραιτ3τως σε (να �λλ� αντικε$µεν�, αλλ� και σε µια �λλη
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10. Αυτ& ανα�(ρεται στα κε$µενα της κ�ινωνικ3ς ψυ-�λ�γ$ας ως ‘εσωτερικ3 αν�γκη για επι-
κ�ινων$α’ (Cooley 1902).

11. Αυτ3 ε$ναι και η µεγ�λη συνεισ��ρ� τ�υ Lacan στην ψυ-αν�λυση, σ�µ�ωνα µε τ�ν Elliott:
η επε;εργασ$α της (νν�ιας της επιθυµ$ας και η σ-(ση της µε τ�ν Wλλ�, � �π�$�ς µ�λιστα επισ3-
µανε τη σηµασ$α της γλ�σσας, στ� #αθµ& π�υ αυτ3 εκ�ρ�8ει την επιθυµ$α.

3  Eθνικ� Tαυτ�τητα στην Eπ��� της Παγκ�σµι�π��ησης



επιθυµ$α –&πως η επιθυµ$α να ε$µαι επιθυµητ&ς, επιθυµ$α για αναγν�ριση,
αγ�πη κ.�.κ. (Szpilka 1999: 1176).

Μια δυσκ�λ$α &σ�ν α��ρ� τις �ρµ(ς ε$ναι &τι ε$ναι συ-ν� δ�σκ�λ� να τις
διακρ$ν�υµε 3 να τις αναγνωρ$σ�υµε γιατ$ υπ&κεινται σε σηµαντικ(ς µεταστρ�-
�(ς (vicissitudes). �ι µεταστρ��(ς αυτ(ς ε$ναι �ι ε;3ς: αντιστρ��3 στ� αντ$θε-
τ& τ�υς, επαναστρ��3 πρ�ς τ� $δι� τ� �τ�µ�, απ�θηση, και µετ�υσ$ωση. Η
αντιστρ��� µιας �ρµ3ς στ� αντ$θετ& της (reversal into the opposite) ε$ναι µια
διεργασ$α κατ� την �π�$α � στ&-�ς, η (κ�ραση 3 η εν(ργεια µιας �ρµ3ς µετα-
στρ(�εται στ� αντ$θετ& της. Η αντιστρ��3 µπ�ρε$ να ε$ναι, για παρ�δειγµα,
µια αλλαγ3 απ& την ενεργητικ&τητα στην παθητικ&τητα (π.-. σαδισµ&ς και µα-
8�-ισµ&ς) 3 µια αλλαγ3 στ� περιε-&µεν& της (π.-. αγ�πη και µ$σ�ς). Wµεσα
συνδεδεµ�νη µε αυτ3 τη διεργασ$α ε$ναι η επαναστρ��3 (turning around the
subjects own self), κατ� την �π�$α η �ρµ3 υπ�καθιστ� (να αντικε$µεν� µε τ�
$δι� τ� �τ�µ�. Εδ�, περιγρα�ικ� µπ�ρ��µε να π��µε &τι υπ�ρ-ει αλλαγ3 αντι-
κειµ(ν�υ, συγκεκριµ(νη µ�λιστα α��� η �ρµ3 στρ(�εται στ� $δι� τ� �τ�µ�, -ω-
ρ$ς να συντελε$ται παρ�λληλα �λλη µετα#�λ3 της, αλλ�, &πως µας πληρ���-
ρ��ν �ι Laplanche και Pontalis (1973), µπ�ρε$ αυτ3 η διεργασ$α να επακ�λ�υ-
θ3σει της αντιστρ��3ς της �ρµ3ς στ� αντ$θετ& της 3 να συµ#ε$ σε κ�π�ι� εν-
δι�µεσ� στ�δι� αυτ3ς: π�ντως, η σ-(ση τ�υς ε$ναι στεν3, &πως υπ�δηλ�νει και
τ� παρ�δειγµα τ�υ σαδισµ��-µα8�-ισµ��.

Η απ�θηση (repression)12 ε$ναι µια π�λ� σηµαντικ3 λειτ�υργ$α τ�υ ψυ-ι-
σµ�� µ(σω της �π�$ας «επι-ειρε$ να απωθ3σει 3 να περι�ρ$σει στ� ασυνε$δητ�
αναπαραστ�σεις (σκ(ψεις, εικ&νες, αναµν3σεις) π�υ συνδ(�νται µε την �ρµ3.
Πρ�κ�πτει &ταν η ικαν�π�$ηση µιας �ρµ3ς –π�υ µπ�ρε$ η $δια να δηµι�υργ3-
σει ευ-αρ$στηση– εµπερι(-ει τ� ρ$σκ� να πρ�καλ(σει δυσαρ(σκεια ε;αιτ$ας �λ-
λων απαιτ3σεων» (Laplanche & Pontalis 1973: 390), απαιτ3σεις π�υ µπ�ρε$ να
ε$ναι εσωτερικ(ς (ψυ-ικ(ς) 3 ε;ωτερικ(ς (κ�ινωνικ(ς). Συνεπ�ς, η απ�θηση ε$-
ναι (νας αµυντικ&ς µη-ανισµ&ς π�υ αρνε$ται σε �ρισµ(νες ψυ�ικ�ς αναπαρα-
στ�σεις των �ρµ�ν πρ&σ#αση στ� συνειδητ&. Να τ�νιστε$ σε αυτ& τ� σηµε$� τ�
γεγ�ν&ς &τι η απ�θηση µιας �ρµ3ς πραγµατ�π�ιε$ται µ(σω της απ�θησης των
ψυ-ικ�ν αναπαραστ�σε�ν της (συναισθ3µατα, εικ&νες, &νειρα κλπ.) καθ�ς
µ&ν� µ(σα απ& αυτ(ς µπ�ρ��ν �ι �ρµ(ς να �τ�σ�υν στ� συνειδητ& και &-ι α�’
εαυτ(ς (&πως για παρ�δειγµα και τ� (νστικτ� για τρ��3 εκδηλ�νεται µε τ� α$-
σθηµα της πε$νας). Επ$σης, &ταν µια �ρµ3 απωθε$ται, η αναπαρ�σταση µε την
�π�$α εκδηλ�θηκε παραµ(νει συν3θως καθηλωµ(νη στην εν λ&γω �ρµ3 –αυτ3
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12. � αγγλικ&ς &ρ�ς repression (-ει δ�� σηµασ$ες: καταπ$εση και απ�θηση. Στην ψυ-αν�λυ-
ση -ρησιµ�π�ιε$ται µε τη δε�τερη σηµασ$α τ�υ αν και, πρ��αν�ς, υπ�δηλ�νεται η �παρ;η µιας
µ�ρ�3ς καταπ$εσης στη διαδικασ$α της απ�θησης (καταπ$εση των �ρµ�ν π.-.).



η πρ�σκ&λληση των αναπαραστ�σεων περιγρ��εται ως καθ3λωση (fixation).
Η δ�ναµη π�υ κινητ�π�ιε$ και διατηρε$ την απ�θηση ε$ναι η αντ�σταση

(resistance)13 και πηγ�8ει απ& τ� εγ� (τ� �π�$� θα ανα�ερθε$ παρακ�τω). Η
δ�ναµη της αντ$στασης ε$ναι απαρα$τητη γιατ$ η απωθηµ(νη �ρµ3 τε$νει να
επαναλ�#ει την πρ�σπ�θεια να εκδηλωθε$ και να #γει στην επι��νεια, στ� συ-
νειδητ&: �ρα, η αντ$σταση αρνε$ται στην �ρµ3 ‘πρ&σ#αση’ στ� συνειδητ& και
πρ�στατε�ει την απ�θηση π�υ (-ει επ(λθει. Αυτ3 #(#αια ε$ναι µια δυναµικ3,
και &-ι στατικ3, διαδικασ$α, και συνεπ�ς (-ει π�ικ$λα στ�δια και ε;ελ$;εις.
Επειδ3 λ�ιπ&ν η απωθηµ(νη �ρµ3 δεν σταµατ� π�τ( να επιδι�κει τρ&π�υς ικα-
ν�π�$ησης, η πρ�σπ�θει� της να υπερνικ3σει την αντ$σταση ενδ(-εται να ε$ναι
επιτυ-3ς –µερικ�ς, #(#αια, δι&τι θα περ�σει απαραιτ3τως απ& τη λ�γ�κρισ$α
π�υ επι#�λλει η αντ$σταση και &ταν �τ�νει στ� συνειδητ& ε$ναι συν3θως πα-
ραµ�ρ�ωµ(νη/µη αναγνωρ$σιµη. Επ�µ(νως, &ταν η διαδικασ$α της απ�θησης
απ�τυγ-�νει, λαµ#�νει -�ρα η παραµ&ρ�ωση (distortion), η διαδικασ$α π�υ
παραπ�ιε$ τις ψυ-ικ(ς αναπαραστ�σεις µετατρ(π�ντ�ς τις σε συµπτ�µατα, κα-
θιστ�ντας τις µη αναγνωρ$σιµες. Τα &νειρα και �ι παραπρα;$ες (αστε$α, γλωσ-
σικ(ς παραδρ�µ(ς, απ�λεια πραγµ�των, λ3θη κλπ.) ε$ναι καθηµεριν� παρα-
δε$γµατα (απωθηµ(νων) �ρµ�ν π�υ εκδηλ�ν�νται στ� συνειδητ& παραµ�ρ�ω-
µ(νες. Τ(λ�ς, να π��µε &τι υπ�ρ-ει µια �ικ�ν�µικ3 δι�σταση στην απ�θηση
(�ικ�ν�µικ3 µε τη �ρ�ϋδικ3 σηµασ$α, &πως ε;ηγ3σαµε στην υπ�σηµε$ωση 5),
δηλαδ3 � αριθµ&ς και η (νταση των απωθ3σεων π�υ πραγµατ�π�ι��νται λει-
τ�υργ��ν σωρευτικ� στ�ν ψυ-ισµ&. Αυτ& σηµα$νει &τι τ�υ δηµι�υργ��ν πι(-
σεις: και, &πως µας πληρ���ρε$ � Elliott, «η π�σ&τητα απ�θησης π�υ µπ�ρ��ν
�ι �νθρωπ�ι να δε-τ��ν και να αντ(;�υν ε;αρτ�ται απ& π�λλ��ς παρ�γ�ντες,
&πως � εσωτερικ&ς τ�υς κ&σµ�ς, η ψυ-ικ3 τ�υς δηµι�υργικ&τητα και… η θ(ση
τ�υς στ� σ�στηµα των κ�ινωνικ�ν και �ικ�ν�µικ�ν σ-(σεων» (Elliott 1999:
19). Αυτ& σηµα$νει &τι �ρισµ(ν�ι �νθρωπ�ι ε$ναι πι� ευ�λωτ�ι στις πι(σεις και,
συνεπ�ς, (-�υν περισσ&τερες πιθαν&τητες να υπ��(ρ�υν απ& απ�γ�3τευση
και �γ-�ς, 3 ακ&µη και να αρρωστ3σ�υν ψυ-ικ�, σε σ-(ση µε �λλ�υς π�υ µπ�-
ρε$ να αντ(-�υν περισσ&τερ�, ακ&µη και δε-&µεν�ι π�λ� µεγαλ�τερη π�σ&τητα
ψυ-ικ�ν πι(σεων και απωθ3σεων.

Η µετ�υσ�ωση, 3 ε;α\λωση, ε$ναι η διαδικασ$α κατ� την �π�$α � σκ�π&ς 3
τ� αντικε$µεν� µιας �ρµ3ς µετατρ(πεται σε (να �λλ�. Για παρ�δειγµα: η απα-
γ&ρευση σε (ναν ν(� να (-ει σε;�υαλικ(ς σ-(σεις θα ε$-ε ως απ�τ(λεσµα τ�ν
εγκλω#ισµ& µ(σα τ�υ µεγ�λης π�σ&τητας λιµπιντικ3ς εν(ργειας π�υ θα ανα-
8ητ��σε αναπ&�ευκτα δι(;�δ�. Για να απ���γει, λ�ιπ&ν, την απ�γ�3τευση 3
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13. Εδ� ακρι#�ς #λ(π�υµε µε σα�3νεια και την �λλη (νν�ια της λ(;ης repression, την κατα-
π$εση.



�λλα συµπτ�µατα, η λ$µπιντ& τ�υ, η σε;�υαλικ3 τ�υ εν(ργεια, κατευθ�νεται
πρ�ς �λλες δραστηρι&τητες, &πως � αθλητισµ&ς, η επιστηµ�νικ3 περι(ργεια
κλπ. Σε αυτ3 την περ$πτωση λ(µε &τι αναστ(λλεται � σκ�π&ς τ�υ σε;�υαλικ��
ενστ$κτ�υ. >τσι, η µετ�υσ$ωση #�ηθ� τ� �τ�µ� να παρ-εκτρ(ψει την εκδ3λωση
των �ρµ�ν τ�υ, (τσι �στε να απ���γει τ� �γ-�ς και την απ�γ�3τευση και, πι�
σηµαντικ& σε αυτ& τ� σηµε$�, να απ���γει τις κ�ινωνικ� καταστρ��ικ(ς εκδη-
λ�σεις των �ρµ�ν. Να διευκρινιστε$ π�ντως &τι &ταν λ(µε &τι � σκ�π&ς των
�ρµ�ν µετατρ(πεται σε κ�π�ι�ν �λλ� δεν ενν���µε σε καµ$α περ$πτωση τ�ν
αρ-ικ& και καθ�λικ& σκ�π& των �ρµ�ν, π�υ ε$ναι η ανα83τηση ευ-αρ$στησης:
�ι �ρµ(ς ανα8ητ��ν π�ντα δι(;�δ� ικαν�π�$ησης. Ενν���µε &τι απ�συνδ(εται
η �ρµ3 απ& τ�ν αρ-ικ& σκ�π&, π�υ ε$ναι η �µεση δι(;�δ�ς της �ρµ3ς σε σ-(ση
µε τ� αρ-ικ& ερ(θισµα, π.-. τ� σε;�υαλικ&. Μετατρ(π�νται δηλαδ3 �ι ενδι�µε-
σ�ι σκ�π�$ µ(σω των �π�$ων εκδηλ�νεται. Θα 3ταν $σως πι� ακρι#(ς αν λ(γα-
µε &τι � σκ�π&ς των �ρµ�ν (η ευ-αρ$στηση) παραµ(νει � $δι�ς, αλλ� αλλ�8�υν
�ι τρ&π�ι και τα µ(σα ικαν�π�$ησ3ς τ�υ. Τ(λ�ς, � Freud θεωρ��σε &τι η µετ�υ-
σ$ωση θα µπ�ρ��σε, -�ριν τ�υ π�λιτισµ��, να επιτευ-θε$ µ(σω της τ(-νης, της
λ�γ�τε-ν$ας και της επιστ3µης. Η διαδικασ$α της µετ�υσ$ωσης ε$ναι ε;(-�υσας
σηµασ$ας για τη διατ3ρηση της κ�ινωνικ3ς τ�;ης και για την ειρηνικ3 συν�-
παρ;η: &πως θα �ανε$ και στη συν(-εια αυτ�� τ�υ #ι#λ$�υ, ε$ναι σηµαντικ3 για
τη διαδικασ$α της επ$λυσης συγκρ��σεων καθ�ς (-ει τη δυνατ&τητα να κατευ-
θ�νει τις �ρµ(ς της επιθετικ&τητας πρ�ς µη καταστρ��ικ��ς για την κ�ινωνικ3
συν�-3 και ειρ3νη στ&-�υς.

Α��� αναλ�σαµε τις �ρµ(ς µπ�ρ��µε να περ�σ�υµε στην αν�λυση τ�υ
ασυνειδ�τ�υ14. Αυτ& δεν µπ�ρ��σε να γ$νει νωρ$τερα γιατ$, &πως µας λ(ει �
Freud, «απ�κτ��µε αντ$ληψη τ�υ ασυνειδ3τ�υ απ& την θεωρ$α της απ�θη-
σης… Τ� απωθηµ(ν� ε$ναι τ� πρωτ&τυπ� τ�υ ασυνειδ3τ�υ για µας» (Freud
1923: 353). �ωρ$ς λ�ιπ&ν την παρ�υσ$αση των �ρµ�ν δε θα µπ�ρ��σαµε να
καταν�3σ�υµε τ� περιε-&µεν� τ�υ ασυνειδ3τ�υ. �τιδ3π�τε απωθηµ(ν� ε$ναι
ασυνε$δητ�, &µως τ� ασυνε$δητ� ε$ναι κ�τι περισσ&τερ� απ& αυτ&. Απ�τελε$ται
απ& απωθηµ�νες και απ& εν δυν�µει δρ�σεις. �ι �ρµ(ς ε$ναι π�ντα ασυνε$δη-
τες, και µπ�ρ��ν να �τ�σ�υν στ� συνειδητ& µ(σω των ψυ-ικ�ν τ�υς αντιπρ�-
σ�πων. � Freud πρ�(#η και σε µια λεπτ�µερ(στερη τα;ιν&µηση, αυτ3 τ�υ πρ�-
συνειδητ��, τ� �π�$� ε;ακ�λ�υθε$ να ε$ναι ασυνε$δητ� αλλ� περι(-ει �τιδ3π�-
τε (�π�ιαδ3π�τε (κ�ραση των �ρµ�ν) «ε$ναι ικαν& να γ$νει συνειδητ&» (Freud
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14. � &ρ�ς ασυνε$δητ� ε$ναι � ακρι#3ς �ρ�ϋδικ&ς &ρ�ς, και &-ι � ευρ(ως -ρησιµ�π�ι��µεν�ς
‘υπ�συνε$δητ�’. � τελευτα$�ς υπ�ν�ε$ &τι υπ�ρ-ει διαν�ητικ3 δραστηρι&τητα π�υ #ρ$σκεται ‘υπ&’
τ�υ συνειδητ�� και (-ει µικρ&τερ� µ(γεθ�ς 3 σηµασ$α, εν� � πρ�τ�ς δε$-νει &τι πρ&κειται για την
�παρ;η διαν�ητικ3ς δραστηρι&τητας π�υ δεν ε$ναι συνειδητ3.



1915#: 175). Πρ&κειται για (ναν ‘πρ�θ�λαµ�’ αναπαραστ�σεων π�υ δεν (-�υν
γ$νει ακ&µα συνειδητ(ς, και µπ�ρε$ π�τ( να µη γ$ν�υν, αλλ� παραµ(ν�υν σε
λανθ�ν�υσα κατ�σταση και ε$ναι �ι µ&νες π�υ µπ�ρε$ να �τ�σ�υν στ� συνει-
δητ&.

Τ� µεγαλ�τερ� κ�µµ�τι της πνευµατικ3ς δραστηρι&τητας παραµ(νει ασυ-
νε$δητ� και µ&ν� (να µικρ& κ�µµ�τι της συνειδητ&. Η γενικευµ(νη �π�ψη &τι
�ι εν δυν�µει, ασυνε$δητες εικ&νες ε$ναι αδ�ναµες και ισ-υρ�π�ι��νται καθ�ς
(ρ-�νται πρ�ς τ� συνειδητ& δεν ε$ναι ακρι#3ς. Στην πραγµατικ&τητα ισ-�ει
ακρι#�ς τ� αντ$θετ�: �ι ασυνε$δητες ιδ(ες και αναπαραστ�σεις ε$ναι ισ-υρ&τε-
ρες, αλλ� και καταλαµ#�ν�υν µεγαλ�τερ� ‘-�ρ�’. Τ� ασυνε$δητ� δεν ε$ναι τ�
‘καλ�θι των α-ρ3στων’ για τις ασ3µαντες αναµν3σεις και ιδ(ες, αλλ� (να ‘8ω-
νταν&’ δ�-ε$� π�υ περι(-ει &λη την εν(ργεια και την κινητ3ρι� δ�ναµη π$σω
απ& κ�θε συνειδητ3 εν(ργεια15. Επ$σης, δεν πρ(πει να µπερδευ&µαστε µε την
ανακρι#3, &πως µας λ(ει � Rieff, -ρ3ση τ�υ &ρ�υ ‘ασυνε$δητ�’ και ως �υσιαστι-
κ& και ως επ$θετ�, καθ�ς «η λ(;η δηλ�νει στην �υσ$α µια π�ι&τητα/ιδι&τητα
τ�υ µυαλ�� και &-ι (να σηµε$� µ(σα σε αυτ&» (Rieff 1960: 22): η -ρ3ση τ�υ και
ως �υσιαστικ�� δεν ε$ναι παρ� µια ‘σ�µ#αση’ (π.-. λ(µε ‘τ� ασυνε$δητ�’ αντ$ να
π��µε ‘τ� ασυνε$δητ� κ�µµ�τι τ�υ µυαλ��’).

Τ� ασυνε$δητ� (-ει κ�π�ια ιδια$τερα -αρακτηριστικ� π�υ επηρε�8�υν τις
πρ�;εις των ατ&µων. Συνεπ�ς, για να καταν�3σ�υµε καλ�τερα την ανθρ�πινη
συµπερι��ρ� πρ(πει να δ��µε αυτ� τα -αρακτηριστικ�. Αυτ� ε$ναι: η �ρνηση
και η αντ$�αση, η αντικατ�σταση της ε;ωτερικ3ς µε την εσωτερικ3 πραγµατι-
κ&τητα, η α-ρ�ν$α, η παλινδρ&µηση, και η κινητικ&τητα και µετα#λητ&τητα
(Freud 1915δ: 191-2)16. Ας ;εκιν3σ�υµε µε την �ρνηση και την αντ��αση (ne-
gation and exemption from mutual contradiction), π�υ ε$ναι παρεµ�ερε$ς και
αλληλ�συσ-ετι8&µενες. Η �ρνηση α��ρ� τ&σ� στην ε;ωτερικ3 &σ� και στην
εσωτερικ3 πραγµατικ&τητα, πρ&κειται δηλαδ3 για �ρνηση µιας κακ3ς πραγµα-
τικ&τητας, π�υ µπ�ρε$ να ανα�(ρεται σε δυσµενε$ς κ�ινωνικ(ς συνθ3κες, αλλ�
και σε δυσαρ(σκεια και �ρνηση τ�υ $δι�υ τ�υ εαυτ��. Η �ρνηση µπ�ρε$ να κυ-
µανθε$ απ& την απ�θηση ως και την πλ3ρη απ&ρριψη, π�υ ε$ναι µια ψυ-ωτικ3
κατ�σταση. Η αντ$�αση σηµα$νει &τι µπ�ρ��ν να συνυπ�ρ-�υν στ� ασυνε$δη-
τ� επιθυµ$ες, ιδ(ες και �ρµ(ς π�υ &µως ε$ναι αµ�ι#α$α αντικρ�υ&µενες, -ωρ$ς
αυτ& να δηµι�υργε$ πρ&#ληµα στη συν�παρ;3 τ�υς (�ρνηση της αντ$�ασης).
Τυπικ� παραδε$γµατα απ�τελ��ν η �ρνηση τ�υ θαν�τ�υ (π.-. � -αρακτηρι-
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15. Ε$ναι ενδεικτικ& &τι ακ&µη και τ� εγ� ε$ναι εν µ(ρει ασυνε$δητ� (Freud 1923: 355-6).
16. � Λ$π�#ατς ανα�(ρει επ$σης και την πλαστικ� δ�ναµη π�νω στ� σ�µα, δηλαδ3 την εµ-

�αν3 επιρρ�3 τ�υ ασυνειδ3τ�υ σε αυτ&: π.-. τα δι���ρα ψυ-�σωµατικ� �αιν&µενα, κ�κκ$νισµα
τ�υ πρ�σ�π�υ απ& ντρ�π3 κλπ. (στ� Λ$π�#ατς 1990: 59-60).



σµ&ς ‘αθ�νατ�ς’ για νεκρ��ς 3ρωες), η συν�παρ;η αντικρ�υ&µενων συναισθη-
µ�των (π.-. αγ�πη και µ$σ�ς ταυτ&-ρ�να) 3 ιδε�ν (π.-. εθνικ�σ�σιαλισµ&ς), η
αδυναµ$α δια-ωρισµ�� της αλ3θειας απ& τ� ψ(µα (π.-. �ι µ�θ�ι των 8ωντα-
ν�ν-νεκρ�ν) και �λλα, &π�υ η �ρνηση και η αντ$�αση συνυπ�ρ-�υν και στη-
ρ$8ει η µ$α την �λλη.

Σ-ετικ& µε την �ρνηση ε$ναι και τ� -αρακτηριστικ& της αντικατ�στασης της
ε�ωτερικ�ς µε την εσωτερικ� πραγµατικ�τητα (replacement of external by psy-
chical reality). Τ� ασυνε$δητ� µπ�ρε$ να αρνηθε$ την ε;ωτερικ3 πραγµατικ&τη-
τα, κ�ινωνικ3 3 �λλη, αν τ�υ ε$ναι δυσ�ρεστη και να την αντικαταστ3σει µε µια
πλαστ3, κατασκευασµ(νη πραγµατικ&τητα µε #�ση τ� συνα$σθηµα της εσωτε-
ρικ3ς τ�υ ευ-αρ$στησης. Βε#α$ως, τ� $δι� µπ�ρε$ να γ$νει και µε µια εσωτερικ3
δυσαρ(σκεια, την �π�$α θα τε$νει να αντικαταστ3σει µε µια �λλη εσωτερικ3
πραγµατικ&τητα. Συν(πεια τ��τ�υ ε$ναι η δηµι�υργ$α 3 απ�δ�-3 µιας �λλης
πραγµατικ&τητας µ(σω των �αντασι�σεων, της ψευδα$σθησης της �λ&τητας
και της πληρ&τητας π�υ δηµι�υργε$ � ψυ-ισµ&ς, της µη (λλειψης κλπ. Τρ$τ� -α-
ρακτηριστικ& τ�υ ασυνειδ3τ�υ ε$ναι η α�ρ�ν�α (timelessness), δηλαδ3 η αδυ-
ναµ$α πρ�σδι�ρισµ�� τ�υ -ρ�νικ�� πλαισ$�υ των ασυνε$δητων πεπραγµ(νων.
Αυτ& δε σηµα$νει &τι τ� ασυνε$δητ� δεν (-ει µια ιστ�ρ$α, αλλ� &τι � -ρ&ν�ς ε$-
ναι µια δι�σταση π�υ δεν αναγνωρ$8εται στη συν(-ει� τ�υ: τα γεγ�ν&τα δεν
µπ�ρ��ν να τ�π�θετηθ��ν σε µια λ�γικ3 3 -ρ�νικ3 σειρ�, τ� παρ&ν µε τ� πα-
ρελθ&ν εµπλ(κ�νται συνε-�ς, και υπ�ρ-ει µια διαρκ3ς παρ&ρµηση για επαν�-
ληψη (π�υ -αρακτηρ$8ει �λλωστε και τις �ρµ(ς εντ&ς τ�υ).

Wµεσ� συνεπαγ&µεν� της α-ρ�ν$ας ε$ναι και τ� επ&µεν� -αρακτηριστικ&
τ�υ ασυνειδ3τ�υ, π�υ ε$ναι η παλινδρ�µηση (regression), δηλαδ3 η επιστρ��3
τ�υ ψυ-ισµ�� σε πρωθ�στερα στ�δια της ε;(λι;3ς τ�υ. Αυτ& σηµα$νει κυρ$ως
δ�� πρ�γµατα. Τ� (να ε$ναι &τι τε$νει να ανα8ητε$ και να αναπαρ�γει πρ�η-
γ��µενες καταστ�σεις, εµπειρ$ες και συναισθ3µατα π�υ τ�υ πρ�καλ��σαν ευ-
-αρ$στηση, ε$τε ως αντ$δραση σε µια (νταση στ� παρ&ν ε$τε ανε;�ρτητα απ&
αυτ&: -αρακτηριστικ& παρ�δειγµα ε$ναι η αι�νια επιθυµ$α για (νωση µε τη µη-
τ(ρα (η ‘επιστρ��3 στη µ3τρα’) 3 η παλινδρ&µηση στις παιδικ(ς ταυτ$σεις. �
�λλ�ς τρ&π�ς παλινδρ&µησης ε$ναι η ψυ-ικ3 ‘επιστρ��3’ σε µια παθ�λ�γικ3
κατ�σταση, σε (να αντικε$µεν� απ�θησης, σε µια καθ3λωση (fixation), 3 η (ντ�-
νη επανα��ρ� µιας καταπιεσµ(νης �ρµ3ς. Τ(λ�ς, τ� ασυνε$δητ� -αρακτηρ$8ε-
ται απ& κινητικ�τητα και µετα!λητ�τητα (mobility and mutability) των �ρµ�ν
π�υ λειτ�υργ��ν εντ&ς τ�υ. Αυτ& µετα�ρ�8εται σε διαρκ3 επιθυµ$α (για κ�τι),
3 συνε-3 εναλλαγ3 στ&-ων και αντικειµ(νων µιας �ρµ3ς 3 και των �ρµ�ν µε-
τα;� τ�υς.

Η κινητικ&τητα και η µετα#λητ&τητα των �ρµ�ν εκδηλ�ν�νται µ(σω της
συµπ�κνωσης και της µετ�θεσης (Λ$π�#ατς 1990: 60). Πρ&κειται για δ�� µη-
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-ανισµ��ς, δ�� τρ&π�υς λειτ�υργ$ας τ�υ ασυνειδ3τ�υ π�υ εκδηλ�ν�νται σε
π�λλ(ς πλευρ(ς της ασυνε$δητης δραστηρι&τητας. Η συµπ�κνωση µπ�ρε$ να
περιγρα�ε$ ως η συγκ(ντρωση π�λλ�ν ν�ηµ�των, επιθυµι�ν κλπ. σε (να αντι-
κε$µεν�: δηλαδ3 τ� $δι� αντικε$µεν� 3 ψυ-ικ3 αναπαρ�σταση µπ�ρε$ να αντι-
πρ�σωπε�ει πληθ�ρα �ρµ�ν, καθ(;εων και ψυ-ικ�ν ανα��ρ�ν. Η συµπ�κνω-
ση σ-ετ$8εται �µεσα µε τα &νειρα, αλλ� και ε$ναι ιδια$τερα εµ�αν3ς στ� Λ&γ�
(παραπρ�;εις, αστε$α κλπ.): καθιστ� δε την αναγν�ριση τ�υ ν�3µατ�ς δ�σκ�-
λη και γι’ αυτ& συνδ(εται µε τη λ�γ�κρισ$α. Η µετ�θεση, την �π�$α θα συ-
ναντ3σ�υµε ;αν� παρακ�τω, ε$ναι µια ιδια$τερα σηµαντικ3 λειτ�υργ$α και
περιγρ��εται ως η µετα��ρ� της επιθυµ$ας 3 της (ντασης �ρισµ(νων αναπα-
ραστ�σεων σε �λλες 3 σε �λλα αντικε$µενα. Σ-ετ$8εται επ$σης µε τη λ�γ�κρισ$α
και ε$ναι ιδια$τερα εµ�αν3ς ως αµυντικ&ς µη-ανισµ&ς απ(ναντι σε ��#$ες κλπ.,
&π�υ τα αρνητικ� συναισθ3µατα µετατ$θενται και απ�δ$δ�νται σε ε;ωτερικ��ς
παρ�γ�ντες 3 στα �τ�µα/αντικε$µενα π�υ τα πρ�καλ��ν σε κ�π�ι�ν.

?πως διαπιστ�νεται, η δ�µ3 �λ&κληρ�υ τ�υ ψυ-ισµ�� ε$ναι τ(τ�ια �στε να
επι�(ρει ευ-αρ$στηση 3, (στω, να απ�µακρ�νει τις αιτ$ες αναταρα-3ς και δυ-
σαρ(σκειας. Αυτ& µας �(ρνει στη σηµαντικ3 δι�κριση αν�µεσα στις δ�� αρ-(ς
π�υ καθ�ρ$8�υν την ψυ-ικ3 λειτ�υργ$α: την αρ-3 της ευ-αρ$στησης και την αρ-
-3 της πραγµατικ&τητας (Freud 1911 και 1920). Η αρ�� της ευ�αρ�στησης
(pleasure principle) ε$ναι � σκ�π&ς π�υ καθ�ρ$8ει τ� ασυνε$δητ�, � σκ�π&ς των
�ρµ�ν, και αντιπρ�σωπε�ει την εσωτερικ3, ψυ-ικ3 πραγµατικ&τητα στην πρ�-
σπ�θει� της να λ�#ει ευ-αρ$στηση και να απ���γει τ� δυσ�ρεστ�. Η αρ�� της
πραγµατικ�τητας (reality principle), απ& την �λλη µερι�, ε$ναι � εκπρ&σωπ�ς
της ε;ωτερικ3ς, κ�ινωνικ3ς και �υσικ3ς, πραγµατικ&τητας, αυτ�� π�υ ε$ναι
πραγµατικ& και συν3θως &-ι ευ-�ριστ� 3 επιθυµητ&. Η αρ-3 της ευ-αρ$στησης
κυριαρ-ε$ και ικαν�π�ιε$ται περισσ&τερ� στην παιδικ3 ηλικ$α, µ(-ρι τ� τ(λ�ς
της #ρε�ικ3ς περι&δ�υ κυρ$ως αλλ� και µ(-ρις &τ�υ τ� παιδ$ απ�κτ3σει πλ3ρη
σωµατικ3 απε;�ρτηση απ& τ�υς γ�νε$ς για την ικαν�π�$ηση των �υσικ�ν τ�υ
αναγκ�ν και λειτ�υργι�ν (αυτ3 η περ$�δ�ς τ�π�θετε$ται µ(-ρι τα π(ντε -ρ&-
νια). ?ταν τ� παιδ$ αρ-$σει τις δικ(ς τ�υ κ�ινωνικ(ς συναναστρ��(ς µακρι�
απ& τ� �µεσ� �ικ�γενειακ& τ�υ περι#�λλ�ν, η αρ-3 της πραγµατικ&τητας δια-
µεσ�λα#ε$ τις δραστηρι&τητες των ατ&µων σε µεγαλ�τερ� #αθµ&: ε$ναι (να µ(-
σ� περι�ρισµ�� της α-αλ$νωτης ευ-αρ$στησης, επιθυµ$ας και �αντασ$ας.

Αν και �ι δ�� αρ-(ς ε$ναι εντελ�ς αυτ&ν�µες, δε δρ�υν απ�µ�νωµ(να η µ$α
απ& την �λλη αλλ� επικ�ινων��ν. Για παρ�δειγµα, η αρ-3 της πραγµατικ&τη-
τας, µ(σω της επιδ$ω;3ς της γι’ αυτ& π�υ ε$ναι -ρ3σιµ� λειτ�υργε$ και ως θεµα-
τ���λακας της αρ-3ς της ευ-αρ$στησης: (τσι, µια στιγµια$α ηδ�ν3 µπ�ρε$ να
εγκαταλει�θε$ ε$τε για µια �λλη πι� σ$γ�υρη στ� µ(λλ�ν, ε$τε για να µην πρ�κλη-
θε$ µια µεγαλ�τερη αναστ�τωση (για κ�ινωνικ��ς 3 �λλ�υς λ&γ�υς). Σ�µ�ωνα
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µε τ�ν Freud, σε αυτ3 τη λειτ�υργ$α στηρ$8εται και η µεγ�λη απ�δ�-3 τ�υ θρη-
σκευτικ�� δ&γµατ�ς της επι#ρ�#ευσης στη µετ�-θ�νατ� 8ω3 για τις θυσ$ες π�υ
καλ��νται �ι πιστ�$ να κ�ν�υν στην επ$γεια 8ω3. Σε κ�θε περ$πτωση, π�ντως, τ�
�τ�µ� παραµ(νει δι-ασµ(ν� αν�µεσα στις δ��, και η µετ�#αση απ& τη µ$α στην
�λλη µπ�ρε$ να ε$ναι πρ�#ληµατικ3. Επ$σης, η αρ-3 της ευ-αρ$στησης π�ντα
πρ�σπαθε$ να #γει στην επι��νεια και να επικρατ3σει: (τσι, αν κ�τι δυσ�ρεστ�
ενεργ�π�ι3σει την �µυνα της απ�θησης, η επιθυµ$α παραµ(νει σε λανθ�ν�υσα
κατ�σταση και σε ανα83τηση εκπλ3ρωσης τ�υ σκ�π�� της, π�υ ε$ναι η πρ&σ#α-
ση στ� συνειδητ& και η ικαν�π�$ηση των �ρµ�ν π�υ την ενδυναµ�ν�υν.

Θα κλε$σ�υµε αυτ3 την ανα��ρ� στις #ασικ(ς (νν�ιες της ψυ-αν�λυσης µε
µια σ�ντ�µη ανα��ρ� στ� εγ�, τ� υπερ-εγ�, και τ� ‘αυτ&’, τις τρεις ‘περι�-(ς’
της διαν&ησης. Τ� ‘αυτ&’ (id) ε$ναι τ� «απρ�σπ(λαστ� τµ3µα της πρ�σωπικ&-
τητας» (Freud 1933#: 105) π�υ περι(-ει &λες τις �ρµ(ς και τη λιµπιντικ3 εν(ρ-
γεια. Ε$ναι ε; �λ�κλ3ρ�υ ασυνε$δητ� και επιδι�κει την ικαν�π�$ηση των �ρ-
µ�ν υπ& την καθ�δ3γηση της αρ-3ς της ευ-αρ$στησης. Τ� εγ� (ego) πρ�(ρ-ε-
ται απ& (να κ�µµ�τι τ�υ ‘αυτ&’ π�υ (-ει δια��ρ�π�ιηθε$ λ&γω της επα�3ς µε
τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�: «τ� εγ� αντιπρ�σωπε�ει τη λ�γικ3 και την ισ�ρρ�π$α,
εν� τ� ‘αυτ&’ τα αδ�µαστα π�θη» (Freud 1933#: 109). Σηµαντικ& π�σ�στ& τ�υ
εγ� ε$ναι επ$σης ασυνε$δητ�, &πως για παρ�δειγµα �ι αµυντικ�$ µη-ανισµ�$
τ�υ, και καθ�δηγε$ται απ& την αρ-3 της πραγµατικ&τητας σε µεγ�λ� #αθµ&.
Τ(λ�ς, τ� υπερ-εγ� (super-ego) πρ�(ρ-εται απ& µια δι�σταση τ�υ εγ�. Ε$ναι
κατ� κ�ρι� λ&γ� ασυνε$δητ� και � ρ&λ�ς τ�υ ε$ναι να επ�πτε�ει τ� εγ� �στε
να συµµ�ρ��νεται στις απαιτ3σεις της ε;ωτερικ3ς πραγµατικ&τητας αλλ� και
να αντιστ(κεται στις απαιτ3σεις τ�υ ‘αυτ&’17. >τσι, τ� εγ�, ωθ��µεν� απ& τ�
‘αυτ&’ και περι�ρι8&µεν� απ& τ� υπερ-εγ�, πρ�σπαθε$ να επι�(ρει µια αρµ�ν$α
στις δυν�µεις π�υ τελικ� διαµ�ρ��ν�υν την ανθρ�πινη δραστηρι&τητα (Freud
1933#: 100-1).

Μ(-ρι τ�ρα ε;ετ�σαµε τις τρεις σηµαντικ&τερες κατηγ�ρ$ες ενν�ι�ν της
ψυ-αν�λυσης: τ� ασυνε$δητ�, τις �ρµ(ς, και τις αρ-(ς της ευ-αρ$στησης και της
πραγµατικ&τητας. Στη συν(-εια θα αναλ�σ�υµε την κ�ρια (νν�ια π�υ µας
α��ρ� σε αυτ3 τη µελ(τη, την (νν�ια της τα�τισης. Κατ� τη δι�ρκεια αυτ3ς της
αν�λυσης, θα ανα�ερθ��µε συµπληρωµατικ� σε �ρισµ(ν�υς ακ&µη ψυ-αναλυ-
τικ��ς &ρ�υς, π�ντα &µως σε �µεση συν�ρτηση µε τ� µη-ανισµ& της τα�τισης
και στ� #αθµ& π�υ εµπλ(κεται σε αυτ3ν.
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17. Θα ανα�ερθ��µε εκτεν�ς στ� υπερ-εγ� παρακ�τω σε αυτ& τ� κε��λαι�.



∆∞Y∆π™∏

Oπως ανα�(ρθηκε παραπ�νω, στις συλλ�γικ&τητες µας απασ-�λ��ν �ι �ρ-
µ(ς της αγ�πης π�υ (-�υν παρεκτραπε$ απ& τ�ν �µεσ& τ�υς στ&-� δι&τι

αυτ(ς δηµι�υργ��ν συναισθηµατικ��ς δεσµ��ς µε �τ�µα 3 �µ�δες µ(σω της
επιλ�γ3ς αντικειµ(ν�υ, κατευθυν&µενες ε$τε απ& τις �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τη-
τας ε$τε της αυτ�συντ3ρησης. Εκτ&ς απ& την επιλ�γ3/κ�θε;η τ�υ αντικειµ(ν�υ,
�λλ�ι µη-ανισµ�$ π�υ δηµι�υργ��ν συναισθηµατικ��ς δεσµ��ς ε$ναι �ι ταυτ$-
σεις. Η τα�τιση ε$ναι «µια ψυ-�λ�γικ3 διαδικασ$α κατ� την �π�$α τ� �τ�µ�
α��µ�ι�νει µια πλευρ�, ιδι&τητα 3 συµπερι��ρ� τ�υ �λλ�υ και µετασ-ηµατ$-
8εται, µερικ�ς 3 �λικ�ς, σ�µ�ωνα µε τ� πρ&τυπ� π�υ πρ�#�λλει» (Laplanche
& Pontalis 1973: 205). >να εν�π�ιηµ(ν� εγ� δεν ε$ναι παρ&ν απ& την πρ�τη
στιγµ3 π�υ γεννι(ται τ� #ρ(��ς, αλλ� η πρ�σωπικ&τητ� τ�υ σ-ηµατ$8εται και
συγκεκριµεν�π�ιε$ται µ(σω µιας σειρ�ς ταυτ$σεων (Laplanche & Pontalis 1973:
205, Elliott 1999: 113). Τ� πι� σηµαντικ& στ�ι-ε$� π�υ θα πρ(πει να συγκρατ3-
σ�υµε απ& τ�ν �ρισµ& ε$ναι η λ(;η ‘διαδικασ$α’, γιατ$ η τα�τιση ε$ναι ακρι#�ς
αυτ&: µια συνε-3ς διαδικασ$α π�υ εµπλ�υτ$8ει ασταµ�τητα την πρ�σωπικ&τη-
τα και την ταυτ&τητα κ�π�ι�υ. Επ$σης, &σ� πι� ν(� και αδιαµ&ρ�ωτ� ε$ναι τ�
�τ�µ� τ&σ� πι� σηµαντικ3 και καθ�ριστικ3 ε$ναι αυτ3 η διαδικασ$α. Συνεπ�ς,
�ι πρ�τες τ�υ ταυτ$σεις τ� -αρακτηρ$8�υν στ� µ(γιστ� #αθµ&, αλλ� και απ�-
τελ��ν τ� πρ&τυπ� π�νω στ� �π�$� θα γ$ν�υν &λες �ι µετ(πειτα ταυτ$σεις στη
8ω3 τ�υ. Γι’ αυτ& τ� λ&γ�, θα ;εκιν3σ�υµε και θα επικεντρ�σ�υµε στις πρ�τες
ταυτ$σεις των ατ&µων, δηλαδ3 αυτ(ς π�υ πρ�κ�πτ�υν ως τα 4-5 πρ�τα -ρ&νια
της 8ω3ς τ�υς.

OÈ ÚÒÙÂ˜ Ù·˘Ù›ÛÂÈ˜

Η αν�λυση των πρ�των ταυτ$σεων ;εκιν� συν3θως στην ψυ-αναλυτικ3 θεω-
ρ$α µε τ� "ιδιπ�δει� σ�µπλεγµα (Oedipus complex) –&-ι απαραιτ3τως ως

την πρ�τη µ�ρ�3 τα�τισης (&πως θα δ��µε στη συν(-εια), αλλ� ως την πι� ση-
µαντικ3. Τι ε$ναι τ� �ιδιπ&δει� σ�µπλεγµα; Τ� �ιδιπ&δει� σ�µπλεγµα α��ρ�
κατ’ �υσ$αν την (κ�ραση ε-θρικ�ν και ερωτικ�ν συναισθηµ�των απ(ναντι
στ�υς γ�νε$ς και συν3θως λαµ#�νει -�ρα µετα;� των τρι�ν και π(ντε -ρ�ν�ν
τ�υ παιδι��. Η περιγρα�3 τ�υ ε$ναι η ε;3ς –για -�ρη τ�υ επι-ειρ3µατ�ς, θα
π�ρ�υµε τ� παρ�δειγµα τ�υ µικρ�� αγ�ρι��. Κατ� την �ιδιπ&δεια ��ση �ι σε-
;�υαλικ(ς �ρµ(ς τ�υ µικρ�� αγ�ρι�� πρ�σανατ�λ$8�νται πρ�ς τη µητ(ρα, την
�π�$α αγαπ� αλλ� #λ(πει και ως σε;�υαλικ& αντικε$µεν�. Ταυτ&-ρ�να συνει-
δητ�π�ιε$ την �παρ;η τ�υ πατ(ρα ως εµπ&δι� αν�µεσα σε αυτ& και τη µητ(ρα
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τ�υ και, συνεπ�ς, νι�θει επιθετικ&τητα απ(ναντ$ τ�υ. ∆εν πα�ει &µως να τ�ν
αγαπ� και να τ�ν θαυµ�8ει για &λα αυτ� π�υ τ�ν κ�ν�υν αγαπητ& στη µητ(-
ρα. Αυτ3 η συν�παρ;η αγ�πης/θαυµασµ�� και ε-θρ&τητας δηµι�υργε$ αµ�ιτα-
λ�ντευση (ambivalence) των συναισθηµ�των τ�υ, αµ�ιταλ�ντευση ικαν3 να
πρ�καλ(σει µια εσωτερικ3 διαµ�-η. Αυτ3 την εσωτερικ3 διαµ�-η και τα αµ-
�$ρρ�πα συναισθ3µατα τα ;επερν� µε την τα�τιση, µ(σω της �π�$ας ταυτ$8ε-
ται µε τ�ν πατ(ρα, δηλαδ3 ταυτ$8εται µε αυτ� π�υ θα �θελε να ε�ναι (πρ�τ�ς
τ�π�ς τα�τισης). >τσι, ;επερν� την ε-θρ&τητα π�υ νι�θει γι’ αυτ&ν και π�υ
πρ�κλ3θηκε απ& την επιθυµ$α για τη µητ(ρα. Παραδ&;ως, συν3θως ;επερν�
και την επιθυµ$α για τη µητ(ρα µε αυτ& τ�ν τρ&π� και #ρ$σκει �λλα υπ�κατ�-
στατ� της. Αντιστρ&�ως θα παρ�υσι�8αµε την περ$πτωση για τ� κ�ρ$τσι.

Αυτ3, #(#αια, ε$ναι µια απλ�υστευµ(νη παρ�υσ$αση των �ιδιπ&δειων δι-
ληµµ�των, και τ� παραπ�νω παρ�δειγµα δεν απ�τελε$ καν&να –π�υ δεν υπ�ρ-
-ει �λλωστε. Κατ’ αρ-�ς, η τα�τιση µπ�ρε$ να ε$ναι �λλ�υ τ�π�υ, δηλαδ3 να
ταυτιστε$ τ� παιδ$ µε αυτ� π�υ θα �θελε να ��ει (δε�τερ�ς τ�π�ς τα�τισης): σε
αυτ3ν την περ$πτωση, τ� αγ&ρι θα ταυτιστε$ µε τ� αντικε$µεν� π�υ επ(λε;ε, δη-
λαδ3 τη µητ(ρα (Freud 1921: 134). ∆ε�τερ�ν, η διαδικασ$α π�υ περιγρ�ψαµε ε$-
ναι η απλ��στερη αλλ� &-ι και η µ&νη µ�ρ�3 τ�υ �ιδιπ&δει�υ. Τ� αγ&ρι (για
να κρατ3σ�υµε τ� $δι� παρ�δειγµα) µπ�ρε$ να εκδηλ�σει µια θηλυκ3 στ�ση
επιλ(γ�ντας τ�ν πατ(ρα ως αντικε$µεν� της σε;�υαλικ3ς επιθυµ$ας τ�υ. Αυτ&
δεν θα 3ταν παρ�;εν� 3 µη �υσι�λ�γικ& γιατ$ τα παιδι� σε αυτ3 την ηλικ$α δεν
ε$ναι σε θ(ση να διακρ$ν�υν τις δια��ρ(ς των ��λων και, επιπλ(�ν, δεν ανα-
γνωρ$8�υν καµ�α δια��ρ� 3 αντ$�αση στην εκδ3λωση των �ρµ�ν τ�υς. >τσι,
συ-ν� εµ�αν$8�υν �µ��υλ��ιλικ(ς πρ�σκ�λλ3σεις. Π�ντως, τ� �ιδιπ&δει�
�ρ$8εται, &-ι απ& την επιλ�γ3 τ�υ αντικειµ(ν�υ (µητ(ρα 3 πατ(ρας), αλλ� απ&
την αµ�ιταλ�ντευση των συναισθηµ�των π�υ πρ�καλ��νται ε;αιτ$ας της επι-
λ�γ3ς εν&ς γ�νι�� ως σε;�υαλικ& αντικε$µεν� και της ε-θρ&τητας απ(ναντι
στ�ν �λλ�, και την τα�τιση π�υ πρ�κ�πτει ως λ�ση στην εσωτερικ3 σ�γκρ�υση
π�υ πρ�καλε$ αυτ3 η αµ�ιταλ�ντευση.

Τ� �ιδιπ&δει� σ�µπλεγµα εντ�π$8εται &ταν τ� παιδ$ ε$ναι µετα;� τρι�ν και
π(ντε -ρ�ν�ν, &µως �ι ταυτ$σεις π�υ δηµι�υργ��νται σε αυτ3 τη ��ση δεν ε$-
ναι �ι µ&νες, ��τε και �ι πρ�τες. Μ(-ρι να �τ�σει τρι�ν -ρ�ν�ν τ� #ρ(��ς (-ει
3δη αναπτ�;ει κ�π�ιες ταυτ$σεις: σ-ετικ&ς εδ� ε$ναι � δε�τερ�ς τ�π�ς τα�τι-
σης, µε ‘αυτ& π�υ θα 3θελα να (-ω’. Αυτ(ς �ι ταυτ$σεις περιλαµ#�ν�υν #ασικ�
τη µητ(ρα (πραγµατικ3 3 συµ#�λικ3 µητ(ρα, δηλαδ3 τ� πρ&σωπ� π�υ ασκε$ τα
καθ3κ�ντ� της), τ� πρ�τ� πρ&σωπ� π�υ διεγε$ρει την ικαν�π�$ηση τ�υ #ρ(-
��υς. Η µητ(ρα γ$νεται τ� πρ�τ� αντικε$µεν� αγ�πης (love-object) µ(σα απ&
τις πρ�τες καθ(;εις και �ι συναισθηµατικ�$ δεσµ�$ µα8$ της πρ�καλ��ν τις
πρ�τες ταυτ$σεις στη 8ω3 εν&ς ατ&µ�υ. >τσι, στην πρ�τη ��ση, απ& τη γ(ννη-
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ση ως τ� �ιδιπ&δει� (π�υ ανα�(ρεται και ως στ�µατικ& στ�δι� –oral phase) η
τα�τιση και η επιλ�γ3 αντικειµ(ν�υ για την ικαν�π�$ηση των �ρµ�ν δεν ε$ναι
ε�κ�λα διακριτ(ς. Επ$σης, συ-ν� η τα�τιση ‘#�ηθ�’ τ� �τ�µ� να απ�στασι�-
π�ιηθε$, να ‘;εκ�λλ3σει’ απ& τ� αντικε$µεν� αγ�πης τ�υ, ως ε�ν αυτ3 η εµ��-
σηση (introjection) (δηλαδ3 η ασυνε$δητη ενσωµ�τωση/εσωτερ$κευση τ�υ αντι-
κειµ(ν�υ στ� εγ�) διευκ�λ�νει στ� να ;επεραστε$. Παρ’ &λα αυτ�, και σε αυτ3
την περ$πτωση τ� �τ�µ� απ�κτ� κ�π�ια -αρακτηριστικ� τ�υ αντικειµ(ν�υ µε
τ� �π�$� ταυτ$στηκε. Να επισηµ�ν�υµε &τι �ι (νν�ιες εµ��σηση και τα�τιση
(-�υν συ-ν� ταυτιστε$: � Freud τις (-ει -ρησιµ�π�ι3σει εναλλ�; καθ�ς επ$σης
η Melanie Klein (-ει �ρ$σει την τα�τιση ως τ� επακ&λ�υθ� της εµ��σησης («a
sequel to introjection», Klein 1988: 141). Για να ε$µαστε ακρι#ε$ς, π�ντως, η
τα�τιση ε$ναι συνυ�ασµ(νη ε; �ρισµ�� µε την εσωτερ$κευση, την εµ��σηση
ιδι�τ3των τ�υ αντικειµ(ν�υ στ� �τ�µ�.

Ιδια$τερα δια�ωτιστικ3 και µε µεγ�λη επιρρ�3 υπ3ρ;ε η (ρευνα της Klein
π�νω στα µικρ� παιδι� ((ως τρι�ν -ρ�ν�ν), π�υ (δει;ε &τι κατ� τ�υς πρ�τ�υς
µ3νες της 8ω3ς τ�υς δεν µπ�ρ��ν να κ�ν�υν τ� δια-ωρισµ& αν�µεσα σε αυτ�
και τ�ν περι#�λλ�ντα -�ρ�: αντιλαµ#�ν�νται τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�, και κυρ$ως
τη µητ(ρα, ως κ�µµ�τι τ�υ εαυτ�� τ�υς. Επιπλ(�ν, σε αυτ& τ� στ�δι� τα παιδι�
δεν µπ�ρ��ν να αντ(;�υν και να δια-ειριστ��ν την (νταση, την εν&-ληση: µε
τις παραµικρ(ς αλλαγ(ς στην κατ�στασ3 τ�υς (να ευ-�ριστ� ερ(θισµα µπ�ρε$
να µετατραπε$ σε (να δυσ�ρεστ�18. Αυτ& ��ε$λεται στ� ναρκισσισµ&, π�υ ε$ναι
πρωταρ-ικ3ς σηµασ$ας και κυριαρ-ε$ σε αυτ3 τη ��ση της 8ω3ς τ�υς. Αυτ(ς �ι
‘εν�-λ3σεις’, σ�µ�ωνα µε την Klein, συντελ��ν στη δια��ρ�π�$ηση των #ρε-
��ν απ& τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�, δια��ρ�π�$ηση &µως π�υ εν(-ει ναρκισσιστικ&
περιε-&µεν�. ∆ηλαδ3, επειδ3 τα #ρ(�η και τα µικρ� παιδι� απ�δ$δ�υν τα συ-
ναισθ3µατα π�υ τ�υς πρ�καλ��ν τα ‘αντικε$µενα’ τ�υ ε;ωτερικ�� κ&σµ�υ στα
$δια τα αντικε$µενα και ταυτ&-ρ�να τα εκλαµ#�ν�υν ως κ�µµ�τια τ�υ εαυτ��
τ�υς, αισθ�ν�νται περικυκλωµ(να απ& ‘καλ�’ και ‘κακ�’ αντικε$µενα π�υ τα
εγκλω#$8�υν. Τ� πρ&#ληµα αυτ& λ�νεται µε τ�ν αµυντικ& µη-ανισµ& τ�υ δι�α-
σµ�� (splitting) –δι-ασµ& τ�υ αντικειµ(ν�υ, &-ι δι-ασµ& τ�υ εγ�. Με τ� δι-α-
σµ& τ� παιδ$ δια-ωρ$8ει τα ‘καλ�’ απ& τα ‘κακ�’ αντικε$µενα, εσωτερικε�ει και
ενσωµατ�νει τα πρ�τα, και ε;ωτερικε�ει και µεταθ(τει τα δε�τερα, διατηρ�-
ντας (τσι και την ιδεατ3 εικ&να τ�υ ναρκισσιστικ�� εαυτ�� τ�υ. Με αυτ&ν τ�ν
τρ&π� λ�ιπ&ν �ι ε;ωτερικ(ς ‘εν�-λ3σεις’ ενεργ�π�ι��ν τ� ναρκισσισµ& και δ$-
ν�υν τ� (ναυσµα για τ�ν κατ’ αρ-�ς δια-ωρισµ& στ�ν ‘εαυτ&’ και στ�ν Wλλ�.
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18. Ως εν&-ληση ν�ε$ται �π�ιαδ3π�τε µη ικαν�π�$ηση των επιθυµι�ν τ�υς (π.-. η πε$να 3 η
(λλειψη της µητ(ρας) 3 µετα#�λ3 µιας κατ�στασης π�υ (-�υν συνηθ$σει.



Κεντρικ3ς σηµασ$ας στην παραπ�νω διαδικασ$α ε$ναι �ι διαδικασ$ες της
εµ��σησης και της µετ�θεσης, δηλαδ3 της εσωτερ$κευσης και της πρ�#�λ3ς. Η
Klein, και η θεωρ$α της των σ-(σεων των αντικειµ(νων (object relations theory),
πρ�(#η στ�ν π�λ� σηµαντικ& δια-ωρισµ& αν�µεσα στην ‘εµ�υσητικ3’ (intro-
jective) και στη µεταθετικ3 τα�τιση (projective identification). Η πρ�τη περι-
γρ��ει τη διαδικασ$α κατ� την �π�$α (να ε;ωτερικ& αντικε$µεν� εντρυ�ε$ στ�
εγ� και τ� εµπλ�υτ$8ει µε τα -αρακτηριστικ� τ�υ. Η δε�τερη διαδικασ$α περι-
γρ��ει την τα�τιση τ�υ ατ&µ�υ µε (να αντικε$µεν� επειδ3 (-ει πρ�#�λλει δικ�
τ�υ π�ι�τικ� -αρακτηριστικ� π�νω τ�υ και, �ρα, διακρ$νει σε αυτ& κ�µµ�τια
τ�υ εαυτ�� τ�υ. Ειδικ&τερα στην περ$πτωση π�υ τ� παιδ$ µεταθ(τει στ�ν �λλ�
τις ‘κακ(ς’ πλευρ(ς 3 και επιθυµ$ες τ�υ εαυτ�� τ�υ, αυτ(ς π�υ θ(λει να ;ε��ρ-
τωθε$, µιλ�µε για αρνητικ� τα�τιση. Wρα, λ�ιπ&ν, η τα�τιση αρ-ικ� εµ�αν$8ε-
ται ως (νας αµυντικ&ς µη-ανισµ&ς στην υπηρεσ$α τ�υ ναρκισσισµ��: ε$ναι (νας
τρ&π�ς δια��λα;ης της ιδεατ3ς εικ&νας π�υ (-ει τ� παιδ$ για τ�ν εαυτ& τ�υ,
αλλ� και τ�υς αγαπηµ(ν�υς τ�υ. Ειδικ&τερα η ιδε�π�$ηση τ�υ γ�νι��, π�υ
πρ�κ�πτει συν3θως και συµπτωµατικ� ως κ�µµ�τι της ναρκισσιστικ3ς ιδε�-
π�$ησης τ�υ εαυτ��, απ�δεικν�εται ιδια$τερα σηµαντικ3 στη συν(-εια της 8ω3ς
τ�υ ατ&µ�υ και στις µελλ�ντικ(ς τ�υ ταυτ$σεις.

Η τα�τιση λ�ιπ&ν ε$ναι µια �µυνα π�υ σ-ετ$8εται µε τ� ναρκισσισµ&, αλλ�
και µια �µυνα π�υ #�ηθ� τ� �τ�µ� να αντεπε;(λθει στην ε;ωτερικ3 πραγµατι-
κ&τητα και στις απ�γ�ητε�σεις της, &πως ε$δαµε και µε τ� �ιδιπ&δει� σ�-
µπλεγµα. Ανε;�ρτητα απ& την αιτ$α, τ� παιδ$ γ$νεται ε-θρικ& και επιθετικ&
απ(ναντι στην Αρ-3 (authority) π�υ (-ει την ε;�υσ$α να τ�υ υπαγ�ρε�σει τι θα
κ�νει 3 να τ�υ απαγ�ρε�σει &,τι επιθυµε$ και τ�υ στερε$ τις πρ�τες τ�υ απ�-
λα�σεις. Τ&τε, µ(σω της τα�τισης, εσωτερικε�ει την ε;�υσιαστικ3 Αρ-3 κατα-
�(ρν�ντας (τσι να δια-ειριστε$ την επιθετικ&τητα και τα αρνητικ� συναισθ3-
µατα π�υ επιθυµε$ να εκ�ρ�σει αλλ� δεν µπ�ρε$. >τσι, στην περ$πτωση τ�υ
�ιδιπ&δει�υ, τ� αγ&ρι ταυτ$8εται µε τ�ν πατ(ρα π�υ απ�τελε$ εµπ&δι� στην
(�αντασιακ3) (νωσ3 τ�υ µε τη µητ(ρα, εν� ε$ναι ταυτ&-ρ�να αντικε$µεν� αγ�-
πης, για να ελ(γ;ει την επιθετικ&τητ� τ�υ αλλ� και να ;επερ�σει τη δυσ��ρ$α
π�υ πρ�καλε$ τ� αµ�$ρρ�π� των συναισθηµ�των τ�υ. Η τα�τιση ως µ(σ� �µυ-
νας και δια-ε$ρισης της δυσ��ρ$ας, τ�υ �γ-�υς κλπ. ε$ναι εµ�αν3ς σε π�λλ�
απτ� παραδε$γµατα: θα ανα�ερθ��µε σε δ�� απ’ αυτ�. Πρ�τ�ν, ε$ναι σ�νηθες
τα παιδι� να ��#��νται τ�ν �δ�ντ$ατρ� και να πρ�σπαθ��ν να τ�ν απ���-
γ�υν, κ�τι π�υ &µως ε$ναι π�νω απ& τις δυν�µεις τ�υς α��� τ� επι#�λλ�υν �ι
γ�νε$ς τ�υς. >νας συνηθισµ(ν�ς τρ&π�ς να ελ(γ;�υν τ� �&#� τ�υς ε$ναι τ� παι-
-ν$δι: πα$8�υν µετα;� τ�υς τ�ν ‘�δ�ντ$ατρ�’ και τ�ν ‘ασθεν3’, αναλαµ#�ν�υν
δηλαδ3 τ�υς αντ$στ�ι-�υς ρ&λ�υς σε (να συµ#�λικ& παι-ν$δι. >τσι, µ(σω αυ-
τ3ς της πρ�σωριν3ς τα�τισης µε τ�ν ‘�δ�ντ$ατρ�’ και τ�ν ‘ασθεν3’, �ικει�-
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π�ι��νται τις ιδι&τητ(ς τ�υς (αυτ(ς π�υ ��#��νται κυρ$ως) µε τρ&π� συµ#�λι-
κ& και δι�-ετε��υν τ� �&#� τ�υς. >να δε�τερ� παρ�δειγµα ε$ναι �ι πρωτ&γ�-
νες �υλ(ς π�υ πιστε��υν και ��#��νται τα ‘κακ� πνε�µατα’. Σε �ρισµ(νες τε-
λετ(ς τ�υς, µ(λη της �υλ3ς µεταµ�ι(8�νται σε ‘κακ� πνε�µατα’ τα �π�$α στ�
τ(λ�ς εκδι�κ�νται απ& αυτ3. >τσι, µ(σω τ�υ τελετ�υργικ�� τα ;�ρκ$8�υν, 3
µ�λλ�ν ;�ρκ$8�υν τ� �&#� τ�υς γι’ αυτ�. Αυτ� τα δ�� παραδε$γµατα α��ρ��ν
απλ(ς και πρ&σκαιρες ταυτ$σεις, ε$ναι &µως ενδεικτικ� τ�υ τρ&π�υ λειτ�υργ$ας
της τα�τισης στην καθηµεριν&τητα.

Η λειτ�υργ$α της τα�τισης ως αµυντικ�� µη-ανισµ�� και η �µεση σ-(ση της
µε τ� ναρκισσισµ& ε$ναι ιδια$τερα σηµαντικ3. Π�λ� περισσ&τερ� π�υ, &πως
υπ�στηρ$8ει � Freud στ� Totem and Taboo, � αρ-ικ&ς «ναρκισσιστικ&ς �ργανι-
σµ&ς δεν εγκαταλε$πεται τελε$ως π�τ(. � �νθρωπ�ς παραµ(νει σε κ�π�ι� #αθ-
µ& ναρκισσιστ3ς, ακ&µη και α��� #ρει ε;ωτερικ� αντικε$µενα για τη λ$µπιντ&
τ�υ» (Freud 1913: 147). Με αυτ3 την (νν�ια, και �ι επιλ�γ(ς αντικειµ(νων και �ι
ταυτ$σεις π�υ συντελ��νται στη #�ση τ�υ �ιδιπ&δει�υ (-�υν ναρκισσιστικ3
#�ση. >-ει ενδια�(ρ�ν να δ��µε πι� αναλυτικ� τη σ-(ση τα�τισης και ναρκισ-
σισµ��.

∆·‡ÙÈÛË Î·È Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi˜

Oναρκισσισµ&ς �ρ$8εται ως η «στ�ση εν&ς ατ&µ�υ π�υ αντιλαµ#�νεται τ�
$δι� τ�υ τ� σ�µα µε τ�ν $δι� τρ&π� π�υ �υσι�λ�γικ� γ$νεται αντιληπτ& τ�

σ�µα εν&ς σε;�υαλικ�� αντικειµ(ν�υ» (Freud 1914: 65): µε �λλα λ&για, ε$ναι
«(ρωτας π�υ κατευθ�νεται πρ�ς την εικ&να τ�υ εαυτ��» (Laplanche &
Pontalis 1973: 255). Στ� ναρκισσισµ& η ερωτικ3 εν(ργεια (λ$µπιντ�) απ�σ�ρεται
απ& τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ� και κινε$ται πρ�ς τ� εγ�. «� ναρκισσισµ&ς ε$ναι η
πρ�τη µας ερωτικ3 πρ�δι�θεση», ανα�(ρει o Rieff, «καθ�ς η λ$µπιντ� κατευ-
θ�νεται αρ-ικ� πρ�ς τ�ν εαυτ&»: µε αυτ3 την (νν�ια, «η ικαν�π�$ηση απ& (να
αντικε$µεν� δεν ε$ναι παρ� (νας πλ�γι�ς τρ&π�ς αυτ�-ερωτισµ��» (Rieff 1960:
157-8). Επιπλ(�ν, �ι ναρκισσιστικ(ς ταυτ$σεις, εκτ&ς απ& διαδικασ$ες τα�τισης
σ�µ�ωνα µε τ� πρ&τυπ� τ�υ εγ�, απ�τελ��ν και τρ&π� πρ�στασ$ας τ�υ. Στη
#ρε�ικ3 και πρ�ιµη παιδικ3 ηλικ$α τ� παιδ$ 8ει σε µια ‘ναρκισσιστικ3 τελει&-
τητα’, δηλαδ3 µια κατ�σταση π�υ κυριαρ-ε$ η τ(λεια εικ&να τ�υ εαυτ��. �ι
ν�υθεσ$ες των �λλων και η κρ$ση τ�υ ιδ$�υ καθ�ς αναπτ�σσεται καταρρ$-
πτ�υν αυτ3 την τελει&τητα. Πρ�κειµ(ν�υ να διατηρ3σει αυτ3 την τ(λεια εικ&-
να, τ� µικρ& παιδ$ ταυτ$8εται µε τ�υς �λλ�υς 3 υι�θετε$ ως ιδε�δες (να υπ�-
κατ�στατ� π�νω στ� �π�$� πρ�#�λλει τ� δικ& τ�υ ναρκισσιστικ& πρ&τυπ�. Σε
αυτ& ακρι#�ς τ� πλα$σι� λειτ�υργ��ν και �ι εµ�υσητικ(ς και µεταθετικ(ς ταυ-
τ$σεις ως �µυνα της τ(λειας εικ&νας τ�υ εαυτ��.
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Κατ� τα πρ�τα -ρ&νια τ� αντικε$µεν� της τα�τισης ε$ναι συν3θως τ� αντι-
κε$µεν� αγ�πης, δηλαδ3 τ� αντικε$µεν� επιλ�γ3ς των �ρµ�ν. Σ-ετικ� µε την
επιλ�γ3 αντικειµ(ν�υ, � Freud δι(κρινε δ�� τ�π�υς: τ�ν ‘ανακλητικ�’ 3 πρ�-
σκ�λλητικ� (‘anaclitic’ or attachment) και τ�ν ναρκισσιστικ& (narcissistic) τ�π�
επιλ�γ3ς αντικειµ(ν�υ (Freud 1914: 84). Σ�µ�ωνα µε τ�ν πρ�τ�, τ� παιδ$ µπ�-
ρε$ να αγαπ� τ� πρ&σωπ� π�υ τ� τρ(�ει 3 τ� πρ&σωπ� π�υ τ� πρ�στατε�ει.
Σ�µ�ωνα µε τ� δε�τερ� τ�π�, τ� παιδ$ µπ�ρε$ να αγαπ�: αυτ& π�υ ε$ναι τ�
$δι�, αυτ& π�υ 3ταν, αυτ& π�υ θα 3θελε να ε$ναι, και αυτ& π�υ 3ταν κ�π�τε
κ�µµ�τι τ�υ εαυτ�� τ�υ. Αν παρατηρ3σ�υµε &µως πρ�σεκτικ� θα δ��µε &τι
και � πρ�τ�ς τ�π�ς επιλ�γ3ς αντικειµ(ν�υ εµπερι(-ει (ντ�να ναρκισσιστικ�
στ�ι-ε$α. Ας τ� δ��µε αναλυτικ�.

Κατ’ αρ-�ς, η τα�τιση µε τ� πρ&σωπ� π�υ πρ�σ�(ρει την τρ��3 ε$ναι συ-
ν3θως η µητ(ρα, π�υ στις περισσ&τερες περιπτ�σεις ε$ναι και τ� πρ�τ� αντι-
κε$µεν� των �ρµ�ν. Σ�µ�ωνα µε τ�ν Hart, «µια απ’ τις πρ�τες πρ�;εις τα�τι-
σης ε$ναι τ� πιπ$λισµα τ�υ δακτ�λ�υ π�υ ακ�λ�υθε$ τ� θηλασµ&», µια πρ�;η
π�υ παρατηρε$ται σ-εδ&ν σε κ�θε #ρ(��ς. Αυτ& π�υ απ�καλ�πτεται µε αυτ3
την πρ�;η ε$ναι η «απρ�θυµ$α τ�υ #ρ(��υς να δε-τε$ την αν�γκη για κ�π�ι�ν
3 κ�τι (;ω απ& τ�ν εαυτ& τ�υ», και γι’ αυτ& ικαν�π�ιε$ αυτ3 την επιθυµ$α τ�
$δι� στ�ν εαυτ& τ�υ (Hart 1947: 272). � ναρκισσισµ&ς τ�υ πληγ�νεται µε την
ιδ(α &τι ε$ναι ε;αρτηµ(ν� απ& τη µητ(ρα και &τι ανα8ητ� τ� στ3θ�ς της µετ�
απ& κ�θε θηλασµ&: γι’ αυτ&, ‘ελ(γ-ει’ αυτ� τα συναισθ3µατα ταυτ$8�ντας τ�
στ3θ�ς της µητ(ρας µε τ� δ�-τυλ�. Με αυτ& τ�ν τρ&π� διατηρε$ µια ψευδα$-
σθηση αυτ�ρκειας, α��� την καθιστ� µ(ρ�ς τ�υ εαυτ�� τ�υ και δεν -ρει�8εται
να ε;αρτ�ται πλ(�ν απ& αυτ3.

Με παρ&µ�ι� τρ&π� λειτ�υργε$ και η τα�τιση µε τ� πρ&σωπ� π�υ τ� πρ�-
στατε�ει. ?πως υπ�στηρ$8ει η Balint, τα παιδι� συ-ν� θ(λ�υν να κ�ν�υν τ�
αντ$θετ� απ& αυτ& π�υ τ�υς λ(νε, γιατ$ � ναρκισσισµ&ς τ�υς δεν µπ�ρε$ να
ανε-τε$ µια διαταγ3. Η εγωιστικ3 τ�υς εικ&να και πρ�δι�θεση διατηρ��νται µε
την τα�τιση. Μ(σω της τα�τισης µε τ� γ�ν(α (και γενικ� τ� ��ρ(α εντ�λ�ν) ε$-
ναι διατεθειµ(να να θελ�σ�υν αυτ& π�υ τ�υς 8ητ�νε να κ�ν�υν αντ$ να υπα-
κ��σ�υν σε αυτ& παρ� τη θ(λησ3 τ�υς. Εσωτερικε��ντας τις εντ�λ(ς και τις
απαγ�ρε�σεις, τις κ�ν�υν κ�µµ�τι τ�υ εαυτ�� τ�υς: (τσι, «η υπακ�3 λαµ#�νει
-�ρα &-ι µ(σω της καταν&ησης, αλλ� µ(σω της τα�τισης» (Balint 1945: 329).
�ωρ$ς τη διαδικασ$α της τα�τισης ε$ναι πιθαν3 η δηµι�υργ$α απ�γ�3τευσης
και, συνεπ�ς, επιθετικ&τητας στ� #αθµ& π�υ τα παιδι� ��ε$λ�υν να συµµ�ρ-
��ν�νται µε τις υπ�δε$;εις των µεγ�λων. Θα µπ�ρ��σαµε να π��µε &τι η τα�-
τιση ως αµυντικ&ς µη-ανισµ&ς λειτ�υργε$ πρ�στατε��ντας τ� ναρκισσισµ&, 3
καλ�τερα τ� ναρκισσιστικ& εγ�.

Βλ(π�υµε, συνεπ�ς, &τι � ‘ανακλητικ&ς’ τ�π�ς επιλ�γ3ς αντικειµ(ν�υ, π�υ
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αντλε$ εν(ργεια απ& τις �ρµ(ς της αγ�πης και τη συνεπακ&λ�υθη πρ�σκ&λλη-
ση πρ�ς τ�υς γ�νε$ς, ε$ναι �µεσα συνδεδεµ(ν�ς µε τη ναρκισσιστικ�� τ�π�υ
επιλ�γ3 αντικειµ(ν�υ. �ι δ�� δεν ε$ναι αντικρ�υ&µεν�ι µετα;� τ�υς ��τως 3
�λλως: αντιθ(τως, και �ι δ�� σ-ετ$8�νται µε τ�υς δ�� τ�π�υς τα�τισης π�υ πε-
ρι(γραψε � Freud, δηλαδ3 την ‘τα�τιση µε αυτ& π�υ θ(λω να ε$µαι’ και την
‘τα�τιση µε αυτ& π�υ θ(λω να (-ω’. Στ� Group Psychology and Analysis of the
Ego (1921) � Freud, ανα�ερ&µεν�ς ;αν� στις ταυτ$σεις, πρ&σθεσε και (ναν τρ$-
τ� τ�π� τα�τισης. ?πως υπ�στ3ρι;ε, «πρ�τ�ν, η τα�τιση ε$ναι η αυθεντικ3 και
νε&τερη µ�ρ�3 συναισθηµατικ�� δεσµ�� µε (να αντικε$µεν�: δε�τερ�ν, εν µ(-
σω παλινδρ&µησης, γ$νεται υπ�κατ�στατ� για (ναν λιµπιντικ& δεσµ& µε (να
αντικε$µεν�…: και τρ$τ�ν, µπ�ρε$ να εµ�ανιστε$ #ασισµ(νη σε µια ν(α αντ$λη-
ψη εν&ς κ�ιν�� π�ι�τικ�� -αρακτηριστικ�� π�υ µ�ιρ�8εται µε κ�π�ι�ν �λλ�ν,
π�υ δεν ε$ναι τ� αντικε$µεν� της σε;�υαλικ3ς �ρµ3ς» (Freud 1921: 137).

Αυτ&ς � τρ$τ�ς τ�π�ς τα�τισης π�υ περιγρ��ει � Freud πρ�κ�πτει µ(σω της
σ�λληψης εν&ς κ�ιν�� π�ι�τικ�� -αρακτηριστικ�� π�υ µ�ιρ�8εται κανε$ς µε
κ�π�ι�ν �λλ�, � �π�$�ς δεν ε$ναι σε;�υαλικ& αντικε$µεν�, και «#ασ$8εται π�νω
σε µια σηµαντικ3 συναισθηµατικ3 ιδι&τητα» (Freud 1921: 137). Η τα�τιση µε
µια �µ�δα και τα µ(λη της (�τ�µα π�υ µ�ιρ�8�νται κ�τι κ�ιν&) και µε (ναν αρ-
-ηγ& υπ�γεται σε αυτ&ν τ�ν τ�π� τα�τισης. ?πως µπ�ρ��µε να διαπιστ�σ�υ-
µε, και � τρ$τ�ς τ�π�ς τα�τισης (-ει �µεση σ-(ση µε τη ναρκισσιστικ�� τ�π�υ
επιλ�γ3 αντικειµ(ν�υ, καθ�ς πρ&κειται για τα�τιση µε κ�π�ι�ν ‘παρ&µ�ι�’ µε
εµ�ς 3 µε κ�π�ι�ν ιδεατ& σε εµ�ς. Επιπλ(�ν, &µως, υπηρετε$ και µια µεγ�λη
ψυ-ικ3 αν�γκη: την α�σθηση τ�υ αν�κειν. Τ� α$σθηµα τ�υ αν3κειν σ-ετ$8εται,
µε �µεσ� 3 (µµεσ� τρ&π�, µε τις �ρµ(ς. Ε$ναι (να �µεσ� συνεπαγ&µεν�, κατ�
πρ�τ�ν, των σε;�υαλικ�ν �ρµ�ν, π�υ ε$ναι υπε�θυνες για τ�υς κ�ιν�τικ��ς
δεσµ��ς των ανθρ�πων και, κατ� δε�τερ�ν, των �ρµ�ν της αυτ�συντ3ρησης,
στ� #αθµ& π�υ εκ�ρ�8ει την αν�γκη για πρ�στασ$α µ(σα σε (να �ικε$� περι-
#�λλ�ν απ(ναντι σε µια �γνωστη και γι’ αυτ& τρ�µα-τικ3 πραγµατικ&τητα. Με
(µµεσ� τρ&π�, τ� α$σθηµα τ�υ αν3κειν α�3νει διε;&δ�υς απελευθ(ρωσης της
επιθετικ&τητας των ατ&µων στ�υς ‘(;ω’ απ& την �µ�δα στην �π�$α αν3κ�υν,
&πως θα δ��µε στη συν(-εια. Επ$σης, τ� α$σθηµα τ�υ αν3κειν απ�τελε$ τη #�-
ση για τη δηµι�υργ$α κ�ινωνικ3ς ταυτ&τητας, η �π�$α επιτυγ-�νεται στη #�ση
της δηµι�υργ$ας ταυτ$σεων µε δια�&ρ�υ τ�π�υ �µ�δες –µετα;� αυτ�ν και η
�ικ�γ(νεια, π�υ απ�τελε$ την πρωτ&-τυπη τα�τιση. Συνεπ�ς, � τρ$τ�ς τ�π�ς
τα�τισης ικαν�π�ιε$ την α$σθηση τ�υ αν3κειν και σ-ετ$8εται µε την ικαν�π�$η-
ση των �ρµ�ν της 8ω3ς αλλ� και της επιθετικ&τητας, εν� ε$ναι και αυτ&ς ναρ-
κισσιστικ&ς.

Πρ(πει να υπ�γραµµιστε$ σε αυτ& τ� σηµε$� η στεν3 σ�νδεση της τα�τισης
µε τ� συνα$σθηµα της �ικει&τητας. ?πως ε;ηγε$ η Balint, τα µικρ� παιδι� µπ�-
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ρ��ν να ταυτιστ��ν µε �π�ι�δ3π�τε τρ&π� (θετικ� 3 αρνητικ�) µ&ν� µε κ�τι
τ� �π�$� τ�υς ε$ναι �ικε$�. Αυτ& συµ#α$νει γιατ$ η �ικει&τητα ε$ναι πρ�ϋπ&θε-
ση για να πρ�σεγγ$σ�υν τ� �γνωστ�, τ�ν (;ω κ&σµ�: �ρα αυτ&ς πρ(πει να ε$ναι
συν-γεν3ς πρ�ς τ� εγ�. «Σε τελευτα$α αν�λυση», υπ�στηρ$8ει, «τ� παιδ$ επιθυ-
µε$ να συναντηθε$ µ&ν� µε τ�ν αγαπηµ(ν� τ�υ εαυτ&» (Balint 1945: 320), �π�-
ψη π�υ ενισ-�ει τη στεν3 σ�νδεση της τα�τισης µε τ� ναρκισσισµ&. Υπ�στηρ$-
8ει, επιπλ(�ν, &τι «τ� σκεπτικ& της τα�τισης στ�-ε�ει στην απ��υγ3 τ�υ δυσ�-
ρεστ�υ και στην ε;ασ��λιση τ�υ ευ-�ριστ�υ, και στ�-ε�ει στ� µετασ-ηµατισµ&
µιας ;(νης και συνεπ�ς τρ�µα-τικ3ς πραγµατικ&τητας σε µια π�υ θα ε$ναι �ι-
κε$α και απ�λαυστικ3» (Balint 1945: 318). Πρ�γµατι, τα παιδι� αγαπ��ν, για
παρ�δειγµα, τ�υς γ�νε$ς τ�υς, γιατ$ τ�υς πρ�καλ��ν ευ-αρ$στηση και ικαν�-
π�$ηση, και ταυτ$8�νται µα8$ τ�υς, εν µ(ρει γιατ$ αντιπρ�σωπε��υν τ�ν αγ-ω-
τικ& ‘(;ω’ κ&σµ�. Συνεπ�ς, � ναρκισσισµ&ς ε$ναι πρ�ε;�ρ-�υσας σηµασ$ας για
τη διαδικασ$α της τα�τισης, γεγ�ν&ς π�υ (-ει π�λ� σηµαντικ(ς επιπτ�σεις
&πως θα καταδε$;�υµε µ(σω της αν�λυσης τ�υ εθνικισµ��.

∆Ô ˘ÂÚ-ÂÁÒ

Σ ε αυτ& τ� σηµε$� θα κ�ν�υµε µια ιδια$τερη ανα��ρ� στ� υπερ-εγ� καθ�ς,
εκτ&ς απ& µια #ασικ3 ψυ-αναλυτικ3 (νν�ια γενικ�, ε$ναι π�λ� σηµαντικ3

(νν�ια για την καταν&ηση της τα�τισης και των �µαδικ�ν ταυτ$σεων ειδικ&τε-
ρα. Τ� υπερ-εγ� ε$ναι (νας ‘πρ�κτ�ρας’ της πρ�σωπικ&τητας απ(ναντι στ�
εγ�, πλ3ρως απ�κ�µµ(ν� απ& αυτ&, αλλ� τ� �π�$� λειτ�υργε$ ως εσωτερικ&ς
‘δικαστ3ς’ 3 λ�γ�κριτ3ς τ�υ. Αν�µεσα στις λειτ�υργ$ες τ�υ ε$ναι η συνε$δηση,
� αυτ�-(λεγ-�ς και η διαµ&ρ�ωση ιδεωδ�ν (Laplanche & Pontalis 1973: 435).
Τ� υπερ-εγ� αρ-$8ει να σ-ηµατ$8εται µ(σα απ& τη διαδικασ$α της τα�τισης, και
συγκεκριµ(να µ(σα απ& τις πρ�τες ταυτ$σεις τ�υ παιδι��. � Freud τ� θεωρ��-
σε ως τ�ν ‘κληρ�ν&µ�’ τ�υ �ιδιπ&δει�υ συµπλ(γµατ�ς (στ� #αθµ& π�υ τ� �ι-
διπ&δει� συνιστ� και τις πρ�τες ταυτ$σεις για τ�ν Freud). ?πως ε$δαµε, µ&λις
τ� µικρ& παιδ$ συνειδητ�π�ιε$ &τι �ι ‘�ιδιπ&δειες επιθυµ$ες’ τ�υ δεν γ$νεται να
εκπληρωθ��ν, ταυτ$8εται µε τ� γ�νι& π�υ τ�υ ‘απαγ�ρε�ει’ τη συν(νωση µε τ�
αντικε$µεν� τ�υ π&θ�υ τ�υ. Αυτ& σηµα$νει &τι εσωτερικε�ει και τις απαγ�ρε�-
σεις, τις α;$ες, τ�υς ηθικ��ς περι�ρισµ��ς και τις διαταγ(ς τ�υ. ?λα αυτ� τα
στ�ι-ε$α απαρτ$8�υν τ� υπερ-εγ�, π�υ απ�τελε$ πλ(�ν αυτ& (ναν εσωτερικ�
πρ�κτ�ρα π�υ ελ(γ-ει και διατ�8ει τ� εγ�. Στην πραγµατικ&τητα τ� υπερ-εγ�
ε$ναι τ� κ�µµ�τι τ�υ εγ� π�υ εµ�υσ3θηκε µε &λες αυτ(ς τις ιδι&τητες και στη
συν(-εια απ�σπ�στηκε και αυτ�ν�µ3θηκε. Σ-ηµατικ�, θα µπ�ρ��σαµε να π��-
µε &τι υπ�ρ-ει (να κ�µµ�τι τ�υ εγ� π�υ στ(κεται απ(ναντι στ� �λλ� πρ�κα-
λ�ντας σ�γκρ�υση. Αυτ3 η αναπ&�ευκτη σ�γκρ�υση –αναπ&�ευκτη γιατ$ τ�
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εγ� πρ�σπαθε$ ταυτ&-ρ�να να ικαν�π�ι3σει τ� ‘αυτ&’– ε$ναι η απαρ-3 τ�υ αι-
σθ3µατ�ς εν�-3ς, π�υ πρ�καλε$ται απ& την (νταση αν�µεσα στις απαιτ3σεις
της συνε$δησης και τις επιθυµ$ες των �ρµ�ν. >τσι, τ� υπερ-εγ� λειτ�υργε$ ως
(νας ιδια$τερα σκληρ&ς ‘πρ�κτ�ρας’, γιατ$ η λ�γ�κρισ$α τ�υ ε$ναι εσωτερικ3
και τ� εγ� δεν µπ�ρε$ να ;ε��γει 3 να κρυ�τε$ απ& αυτ3ν.

∆εν υπ�ρ-ει συµ�ων$α για τ� π&τε ακρι#�ς δηµι�υργε$ται τ� υπερ-εγ�,
α��� δεν υπ�ρ-ει σα�3ς συµ�ων$α για τ� π&τε παρατηρ��νται �ι πρ�τες ταυ-
τ$σεις (η Klein, για παρ�δειγµα, τις τ�π�θετε$ νωρ$τερα απ& τ� �ιδιπ&δει�).
?µως, παρ&λ� π�υ ε$ναι δ�σκ�λ� να π��µε π�ι� στ�δι� ταυτ$σεων ε$ναι τ� πι�
καθ�ριστικ& για τη δηµι�υργ$α τ�υ υπερ-εγ�, τ� #(#αι� ε$ναι &τι η διαµ&ρ�ω-
σ3 τ�υ αρ-$8ει στα πρ�τα -ρ&νια της 8ω3ς τ�υ παιδι��, &ταν πρ�κ�πτ�υν �ι
πρ�τες ταυτ$σεις (Laplanche & Pontalis 1973: 437, Hart 1947: 287). ?σ�ν α��-
ρ� στην �ρ�λ�γ$α π�υ -ρησιµ�π�ιε$ται, να διευκρινιστε$ &τι τ� υπερ-εγ� ανα-
�(ρεται συ-ν� εναλλακτικ� µε τ� ιδε�δες τ�υ εγ� (ego ideal) –εν$�τε και µε τ�
ιδεατ& εγ� (ideal ego). � Freud υπ�στ3ρι;ε &τι τ� υπερ-εγ� «ε$ναι τ� &-ηµα
τ�υ ιδε�δ�υς τ�υ εγ�… τ�υ �π�$�υ τις απαιτ3σεις για τελει&τητα πρ�σπαθε$
να εκπληρ�σει» (Freud 1933#: 96). Wλλ�ι θεωρητικ�$ ανα�(ρ�υν τ� ιδε�δες
τ�υ εγ� ως τ� πι� συνειδητ& και καλ�τερα ενσωµατωµ(ν� υπερ-εγ� και συν3-
θως τ� τ�π�θετ��ν µετ� την ε�η#ε$α, εν� �λλ�ι ;ε-ωρ$8�υν τ� ιδε�δες τ�υ εγ�
και τ� υπερ-εγ�, π�υ απαιτε$ και τιµωρε$, απ& τ� ιδεατ& εγ�, π�υ απ�τελε$ τ�
ιδανικ& στις επιθυµ$ες και πρ�σδ�κ$ες για ναρκισσιστικ3 τελει&τητα19. Επ$ τ�υ
παρ&ντ�ς, θα παρα#λ(ψ�υµε τις λεπτ(ς δια��ρ�π�ι3σεις και θα θεωρ3σ�υµε
και τ�υς τρεις &ρ�υς ως συν�νυµ�υς, ακ�λ�υθ�ντας τ� συµπ(ρασµα τ�υ
Loewald &τι τ� υπερ-εγ�, τ� ιδεατ& τ�υ εγ� και τ� ιδεατ& εγ� ε$ναι «διαδ�-ικ�
στ�δια ε;(λι;ης πρ�ς τη θ(σµιση τ�υ υπερ-εγ�» (Loewald 1962: 265) –�π�ψη
π�υ ε$ναι �λλωστε συνεπ3ς µε τ�ν τρ&π� π�υ αν(πτυ;ε � Freud την (νν�ια.

Η διαµ&ρ�ωση τ�υ υπερ-εγ� αρ-$8ει καθ�ς εισ(ρ-εται τ� παιδ$ στην κ�ι-
νωνικ3 τ�;η (social order). Αυτ& γ$νεται κατ’ αρ-�ς µε τ�υς γ�νε$ς, και ιδια$τε-
ρα µε τ�ν πατ(ρα (συµ#�λικ&ς πατ(ρας, αυτ&ς π�υ επιτελε$ τις λειτ�υργ$ες τ�υ
πατ(ρα), � ρ&λ�ς τ�υ �π�$�υ ε$ναι π�λ� σηµαντικ&ς καθ�ς διαµεσ�λα#ε$ και
‘σπ�ει’ τη δυ�δα µητ(ρας-παιδι�� στερ�ντας απ& τ� παιδ$ τη �αντασιακ3
πληρ&τητα µα8$ της. Η παρ�υσ$α τ�υ απ�τελε$ ‘τη γ�νικ3 απαγ&ρευση… π�υ
µε µια κ$νηση συνιστ� την απωθηµ(νη επιθυµ$α και την κ�ινωνικ3 τ�;η»
(Elliott 1999: 34). Εδ� (-�υµε, σ�µ�ωνα µε τη Λακανικ3 παρ�δ�ση, την εισα-
γωγ3 της (νν�ιας τ�υ Ν&µ�υ, δηλαδ3 των ρυθµιστικ�ν και απαγ�ρευτικ�ν κα-
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19. ∆ε$τε τις σ-ετικ(ς ανα��ρ(ς στη συ83τηση των Rosenfeld, Loewald, and Weigert, στ�
International Journal of Psychoanalysis (Vol. 43, 1962), στα �ρθρα τ�υς µε τ�ν κ�ιν& τ$τλ� ‘The
Super Ego and the Ego Ideal’.

4  Eθνικ� Tαυτ�τητα στην Eπ��� της Παγκ�σµι�π��ησης



ν&νων, π�υ δηµι�υργε$ � πατ(ρας: τ� παιδ$, ��#��µεν� την τιµωρ$α20, απωθε$
την επιθυµ$α τ�υ. � Ν&µ�ς θεµελι�νεται στην απωθηµ(νη επιθυµ$α και στη
συνειδητ�π�$ηση τ�υ παιδι�� &τι υπ�ρ-�υν πρ�γµατα π�υ δεν τ�υ επιτρ(π�-
νται &σ� και αν τα επιθυµε$. Αυτ3 η πρ�;η συνιστ�, εν τ(λει, πρ�;η κ�ινωνι-
κ�π�$ησης. ?µως, ας µην µπερδ(ψ�υµε τ� υπερ-εγ� µε εν&ς ε$δ�υς ηθικ& ‘πρ�-
κτ�ρα’. ?πως σηµει�νει � Jones, «τ� υπερ-εγ� δεν ε$ναι ηθικ&, γιατ$ µπ�ρε$ να
υπαγ�ρε�ει (να �&ν�. Ε$ναι (να πρ(πει… π�υ δεν πρ�σδι�ρ$8εται απ& κ�π�ια
ηθικ3 στα πρ�τα τ�υ στ�δια» (Jones 1948: 43). Η ηθικ&τητα δια�υλ�σσεται
απ& τη συνε$δηση, π�υ ε$ναι (να µ&ν� κ�µµ�τι τ�υ υπερ-εγ�.

Και µια τελευτα$α παρατ3ρηση, π�υ θα µας µετα�(ρει απ& τις πρ�τες ταυ-
τ$σεις στις µετ(πειτα, αυτ(ς π�υ πραγµατ�π�ι��νται µετ� τα 4-5 -ρ&νια τ�υ
παιδι�� και στη συν(-εια της 8ω3ς τ�υ. Τ� υπερ-εγ� δεν ε$ναι στατικ& και αµε-
τ�#λητ�: απεναντ$ας, εµπλ�υτ$8εται συνε-�ς µε ν(α στ�ι-ε$α σε &λη τη δι�ρ-
κεια της 8ω3ς τ�υ ατ&µ�υ. Αυτ& γ$νεται µ(σα απ& τις συνε-ε$ς ταυτ$σεις. ?πως
περιγρ��ει � Freud, «καθ�ς τ� παιδ$ µεγαλ�νει, τ� ρ&λ� τ�υ πατ(ρα αναλαµ-
#�ν�υν �ι δ�σκαλ�ι και �λλ�ι π�υ ε$ναι σε θ(ση ε;�υσ$ας σε σ-(ση µε τ� παι-
δ$: �ι εντ�λ(ς και �ι απαγ�ρε�σεις τ�υς παραµ(ν�υν ισ-υρ(ς στ� ιδε�δες τ�υ
εγ� και συνε-$8�υν, µε τη µ�ρ�3 συνε$δησης, να ασκ��ν ηθικ3 λ�γ�κρισ$α»
(Freud 1923: 376). Αυτ&ς ε$ναι (νας κρ$σιµ�ς κρ$κ�ς π�υ συνδ(ει τ� υπερ-εγ�
(π�υ εµπερι(-ει τ� ιδε�δες τ�υ εγ�) µε την �µαδικ3 ψυ-�λ�γ$α, ε;αιτ$ας της
κ�ινωνικ3ς τ�υ πλευρ�ς: τ� υπερ-εγ�/ιδε�δες τ�υ εγ� ε$ναι «επ$σης τ� κ�ιν&
ιδε�δες µιας �ικ�γ(νειας, µιας τ�;ης, εν&ς (θν�υς» (Freud 1914: 96).

OÈ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ù·˘Ù›ÛÂÈ˜ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚÊˆÛË Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ

Aπαρα$τητη πρ�ϋπ&θεση για την καταν&ηση των ταυτ$σεων π�υ πραγµατ�-
π�ι��νται κατ� τη δι�ρκεια της 8ω3ς τ�υ ατ&µ�υ ε$ναι η γν�ση και κατα-

ν&ηση της διαδικασ$ας της τα�τισης και των πρ�των ταυτ$σεων, γιατ$ απ�τε-
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20. Απ& εδ� πηγ�8ει και τ� σ�µπλεγµα τ�υ ευν�υ-ισµ�� (castration complex). Συν�πτικ�, αυ-
τ& �ρ$8εται ως «τ� σ�µπλεγµα π�υ εδρ�8ει στη �αντασ$ωση τ�υ ευν�υ-ισµ�� π�υ πρ�καλε$ η
απ�ρ$α σ-ετικ� µε την ανατ�µικ3 δια��ρ� αν�µεσα στα δ�� ��λα (�παρ;η 3 µη τ�υ π(�υς): τ�
παιδ$ απ�δ$δει τη δια��ρ� στ� συµπ(ρασµα &τι τ� π(�ς τ�υ κ�ριτσι�� (-ει α�αιρεθε$. Η δ�µ3 και
�ι συν(πειες τ�υ συµπλ(γµατ�ς ευν�υ-ισµ�� δια�(ρ�υν στ� αγ&ρι και τ� κ�ρ$τσι. Τ� αγ&ρι ��#�-
ται τ�ν ευν�υ-ισµ&, τ�ν �π�$� εκλαµ#�νει ως την πραγµατ�π�$ηση της πατρικ3ς απειλ�ς για τις
σε;�υαλικ(ς τ�υ δραστηρι&τητες: αυτ& (-ει ως απ�τ(λεσµα την �παρ;η (ντ�ν�υ �γ��υς ευν�υ�ι-
σµ��. Στ� κ�ρ$τσι η απ�λεια π(�υς θεωρε$ται ως τιµωρ$α στην �π�$α (-ει υπ�#ληθε$ και την
�π�$α πρ�σπαθε$ να αρνηθε$, να επαν�ρθ�σει 3 να #ρει υπ�κατ�στατ� γι’ αυτ3ν. Τ� σ�µπλεγµα
ευν�υ-ισµ�� συνδ(εται µε τ� �ιδιπ&δει�, και ειδικ&τερα µε την απαγ�ρευτικ3 και καν�νιστικ3
λειτ�υργ$α τ�υ» (Laplanche & Pontalis 1973: 56).



λ��ν τ� πρ&τυπ� π�νω στ� �π�$� πραγµατ�π�ι��νται �ι µετ(πειτα ταυτ$σεις.
Τι σηµα$νει αυτ&; Πρ�τ�ν, σηµα$νει &τι � µη-ανισµ&ς παραµ(νει � $δι�ς, δηλα-
δ3 κ�θε τα�τιση συντελε$ται απ& τ�υς $δι�υς ψυ-ικ��ς µη-ανισµ��ς και, επ$-
σης, καλ�πτει παρ&µ�ιες αν�γκες. ∆ε�τερ�ν, �ι πρ�τες ταυτ$σεις καθαυτ�ς
(&-ι ως διαδικασ$α αλλ� ως συγκεκριµ(ν� περιε-&µεν�) συνθ(τ�υν τ� πρ&τυπ�
των επ&µενων ταυτ$σεων και διαµ�ρ��ν�υν τ� -αρακτ3ρα και τη στ�ση τ�υ
ατ&µ�υ µε τρ&π� καθ�ριστικ&. Σηµαντικ& ρ&λ� διαδραµατ$8ει � -αρακτ3ρας
και η συµπερι��ρ� των γ�νι�ν και η σ-(ση τ�υς µε τ� παιδ$, καθ�ς επ$σης και
τα π�ι�τικ� τ�υς -αρακτηριστικ� π�υ εµπλ�υτ$8�υν τ� υπερ-εγ� τ�υ. Αυτ&
σηµα$νει &τι η εσωτερ$κευση καλ�ν 3 κακ�ν αντικειµ(νων, η τα�τιση µε (να
δεσπ�τικ& πατ(ρα, 3 η παντελ3ς απ�υσ$α τ�υ κλπ. θα (-ει µια �µεση και διαρ-
κ3 επ$δραση στις επιλ�γ(ς τ�υ ατ&µ�υ &ταν µεγαλ�σει (και στις επιλ�γ(ς αντι-
κειµ(νων για την ικαν�π�$ηση των �ρµ�ν τ�υ �υσικ�), στις ταυτ$σεις τ�υ µε
�λλ�υς ανθρ�π�υς, αντικε$µενα 3 ιδ(ες, στην πρ�σ-�ρησ3 τ�υ σε �µ�δες κλπ.
(Freud 1923: 370). Σ-ετικ& παρ�δειγµα απ�τελε$ η (ρευνα των Frenkel-
Brunswik και Sanford σ-ετικ� µε τις ‘αντισηµιτικ(ς πρ�σωπικ&τητες’, η �π�$α
κατ(λη;ε στ� συµπ(ρασµα &τι κ�ρ$τσια της ε�η#ε$ας π�υ 3ταν ιδια$τερα επη-
ρεασµ(να απ& τ�ν αντισηµιτισµ& -αρακτηρ$8�νταν απ& �κριτη α��σ$ωση
στ�υς γ�νε$ς τ�υς: µ�λιστα, η α��σ$ωση και υπακ�3 τ�υς εκ�ρα8&ταν πρ�ς
κ�θε αρ-3 γενικ&τερα (Frenkel-Brunswik & Sanford 1947: 249-245).

Τα αντικε$µενα των µετ(πειτα ταυτ$σεων επιλ(γ�νται µ(σα απ& τις κ�ινωνι-
κ(ς συναναστρ��(ς και τις επα�(ς µε �µ�δες εκτ&ς της �ικ�γ(νειας π�υ π�ι-
κ$λλ�υν σε µ(γεθ�ς και µ�ρ�3 (�ι παρ(ες, �ι τ�;εις, τα (θνη κ.�.). Η ταυτ&τη-
τα τ�υ ατ&µ�υ απ�κρυσταλλ�νεται σε µεγ�λ� #αθµ& στην ε�η#ε$α, α��� (-ει
περ�σει την παιδικ3 τ�υ ηλικ$α σε µια συγκεκριµ(νη κ�ινων$α και (-ει γαλ�υ-
-ηθε$ στις στ�σεις και τις συν3θει(ς της. Τ� τελικ& απ�τ(λεσµα δεν ε$ναι απλ�
τ� σ�ν�λ� των επιρρ��ν π�υ (-ει δε-τε$, αλλ� τ� αµ�λγαµα των 8υµ�σεων
των δια�&ρων -αρακτηριστικ�ν, &πως αυτ� (-�υν µετα#ληθε$, ισ-υρ�π�ιηθε$
3 απ�δυναµωθε$ µ(σα στ� -ρ&ν� και υπ& την καθ�δ3γηση π�λλ�ν και, συ-ν�,
καιν��ριων σηµαντικ�ν πρ�σ�πων (Volkan 1988: 37). Επ$σης, η ταυτ&τητα τ�υ
κ�θε ατ&µ�υ καθ�ρ$8εται σε µεγ�λ� #αθµ& και απ& τις κ�ινωνικ(ς κατηγ�ρ$ες
στις �π�$ες εντ�σσεται και απ& τις π�λιτικ(ς και ιδε�λ�γικ(ς τ�υ τ�π�θετ3σεις.
Ως τ� επιστ(γασµα π�λλαπλ�ν �µαδικ�ν και µη ταυτ$σεων, η ταυτ&τητα ε$ναι
σηµαντικ3 γιατ$ απαντ� στην ανα83τηση τ�υ εαυτ�� (στ� θεµελι�δες ερ�τηµα
‘Π�ι�ς ε$µαι;’), �ρι�θετε$ τις κ�ινωνικ(ς τ�υ συναναστρ��(ς και ικαν�π�ιε$ τ�
α$σθηµα τ�υ αν3κειν (απαντ� στ� ερ�τηµα ‘Π�� αν3κω;’). Επ$σης, �ι µετ(πει-
τα ταυτ$σεις (ρ-�νται ως απ�τ(λεσµα της εγκατ�στασης εν&ς ‘πρ�κτ�ρα’ στ�
µυαλ&, της κ�ινωνικ3ς λ�γ�κρισ$ας, π�υ εµ�υσ�ται στ� υπερ-εγ�: &πως και
στις πρ�τες ταυτ$σεις, τ� �τ�µ� ενσωµατ�νει στ� υπερ-εγ� τις α;$ες, απαγ�-
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ρε�σεις κλπ. της �µ�δας 3 των σηµαντικ�ν ανθρ�πων π�υ συµ#�λ�υν στη
διαµ&ρ�ωσ3 τ�υ. Αυτ(ς ε$ναι και �ι ρ$8ες τ�υ κ�µ��ρµισµ��: �ι �νθρωπ�ι συ-
µπερι�(ρ�νται ‘καθ�ς πρ(πει’, &πως � περ$γυρ�ς 3 η �µ�δα τ�υς απαιτε$, �στε
να ε;ασ�αλ$σ�υν την (ντα;3 τ�υς κ�π�υ, αλλ� και γιατ$ αυτ(ς �ι απαιτ3σεις
ε$ναι πλ(�ν και δικ(ς τ�υς.

�ι µετ(πειτα ταυτ$σεις ε$ναι π�λλαπλ(ς και π�ικ$λες και, �υσικ�, δεν (-�υν
&λες τ�υς την $δια #αρ�τητα και σηµασ$α στη διαµ&ρ�ωση της ταυτ&τητας
εν&ς ατ&µ�υ, ��τε α�3ν�υν ε;$σ�υ τα -αρακτηριστικ� τ�υς στην πρ�σωπικ&-
τητ� τ�υ. Επιπλ(�ν, πρ(πει να επισηµανθε$ &τι καιν��ριες ταυτ$σεις π�ντα
πρ�κ�πτ�υν, &-ι µ&ν� στη 8ω3 των παιδι�ν (π�υ ε$ναι περισσ&τερες) αλλ� και
στη 8ω3 των ενηλ$κων, καθ�ς πρ&κειται για µια διαδικασ$α π�υ συνε-$8εται σε
&λη τη δι�ρκεια της 8ω3ς τ�υ ατ&µ�υ. >τσι, &ταν µιλ�µε για απ�κρυστ�λλωση
µιας ταυτ&τητας δεν ενν���µε τη διαµ&ρ�ωση µιας σταθερ3ς και αµετ�#λητης
ταυτ&τητας, αλλ� µια ταυτ&τητα της �π�$ας τα πι� σταθερ� και καθ�ριστικ�
στ�ι-ε$α (-�υν διαµ�ρ�ωθε$, τα θεµ(λια δηλαδ3 (-�υν τεθε$. � Erikson (1968)
υπ�στηρ$8ει &τι η ταυτ&τητα απ�κτ�ται στην �στερη ε�η#ε$α και ε$ναι απ�τ(-
λεσµα των ανα8ητ3σεων και πειραµατισµ�ν τ�υ ε�3#�υ π�υ �δηγ��ν σε µια
απ&�αση 3, δια��ρετικ�, �ι (�η#�ι απ�ρρ����ν τις εθνικ(ς, θρησκευτικ(ς και
�λλες στ�σεις των γ�νι�ν τ�υς. Πρ�γµατι, αυτ3 ε$ναι η κατε;�-3ν περ$�δ�ς
π�υ γ$ν�νται τ(τ�ι�υ ε$δ�υς πειραµατισµ�$, αλλ� δεν θα πρ(πει να υπερτιµ�µε
την ικαν&τητα των ε�3#ων να πα$ρν�υν τ(τ�ιες απ���σεις. Τα �τ�µα δεν ε$ναι
tabula rasa σε αυτ3 τη ��ση της 8ω3ς τ�υς και, παρ&λ� π�υ ανα8ητ��ν µια
ταυτ&τητα, δεν µπ�ρ��ν να διαγρ�ψ�υν τις πρ�ηγ��µενες ασυνε$δητες εγγρα-
�(ς. �ι εθνικ(ς και θρησκευτικ(ς ταυτ&τητες, για παρ�δειγµα, ε$ναι περισσ&τε-
ρ� τ� απ�τ(λεσµα µακρ�-ρ&νιων εσωτερικε�σεων και λιγ&τερ� θ(µα απ&�α-
σης π�υ πα$ρνει τ� �τ�µ� στην ε�η#ε$α: πρ&κειται για �µ�δες στις �π�$ες µα-
θα$νει να συµµετ(-ει απ& τη γ(ννησ3 τ�υ και, συνεπ�ς, η απ�δ�-3 τ�υς δεν
(-ει (ντ�ν� τ� στ�ι-ε$� της συνειδητ3ς απ&�ασης και επιλ�γ3ς –στ�ι-ε$� π�υ
µ�λλ�ν θα µπ�ρ��σε να -αρακτηρ$σει περισσ&τερ� την απ&ρριψ3 τ�υς. Επ$-
σης, � Erikson αν(πτυ;ε (να µ�ντ(λ� ‘υγι��ς ταυτ&τητας’ (‘identity-health’
model, &ρ�ς π�υ -ρησιµ�π�ιε$ η Sharon MacDonald 1973: 7), µε τ� �π�$� πρ�-
τε$νει &τι η ταυτ&τητα ε$ναι �υσι�δης για µια υγι3 πρ�σωπικ&τητα. Αυτ3 η
�π�ψη ε$ναι απ�ρριπτ(α απ& την ψυ-αν�λυση, π�υ θεωρε$ &τι η ταυτ&τητα ε$-
ναι �υσι�δης για κ�θε πρ�σωπικ&τητα: � καθ(νας (-ει µια ταυτ&τητα, αλλ�
αυτ3 δεν ‘πρ�σ�(ρει’ ε; �ρισµ�� ψυ-ικ3 υγε$α και σταθερ&τητα, α��� �ι ταυ-
τ$σεις π�ικ$λλ�υν σε µεγ�λ� #αθµ&.

� Freud ανα�(ρθηκε ελ�-ιστα στην ε�η#ε$α και γενικ&τερα στις µετ(πειτα
ταυτ$σεις. Εστ$ασε περισσ&τερ� στις σ-(σεις µε τ�υς γ�νε$ς στα πρ�τα -ρ&νια
της 8ω3ς τ�υ νηπ$�υ π�υ, ως � πρ�τ�ς κ�ινωνικ&ς δεσµ&ς ενσωµ�τωσης,
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πρ�σδ$δ�υν µια πρ�τη α$σθηση ταυτ&τητας. Wλλ�ι θεωρητικ�$ (-�υν επικε-
ντρ�σει στην ε�η#ε$α, &πως η Leao (1986), για παρ�δειγµα, π�υ πρ�#α$νει στα
ε;3ς συµπερ�σµατα: η ε�η#ε$α ε$ναι µια ανακε�αλα$ωση των µεταστρ���ν
των �ρµ�ν της παιδικ3ς ηλικ$ας και των αναταρ�;ε�ν της, καθ�ς επαναδρα-
στηρι�π�ιε$ται µε κ�π�ι� τρ&π� τ� �ιδιπ&δει�: παρατηρε$ται πρ�τεραι&τητα
στη δρ�ση αντ$ τ�υ λ&γ�υ: αυ;�νεται η ναρκισσιστικ3 λ$µπιντ�, η �π�$α µ�λι-
στα απ�κ�λλ�ται απ& τ�υς γ�νε$ς και µετα�(ρεται σε ν(α αντικε$µενα, ταυτ$-
σεις και ιδε�δη: η διαµ&ρ�ωση παρε�ν απ�κτ� πρωταρ-ικ3 σηµασ$α κλπ. Θα
µπ�ρ��σαµε να π��µε π�λλ� γι’ αυτ3 την περ$�δ� της 8ω3ς, 3 και να επικε-
ντρ�σ�υµε σε κ�π�ια µ�ρ�3 ταυτ$σεων. ?µως, &πως παρατηρ��µε και απ&
την περιγρα�3 της Leao, τ� �υσι�δες ε$ναι να γνωρ$8�υµε τ� µη-ανισµ& π�νω
στ�ν �π�$� στηρ$8εται αυτ3 η διαδικασ$α, η �π�$α επαναδραστηρι�π�ιε$ται
στη συν(-εια της 8ω3ς τ�υ ατ&µ�υ. >τσι, η παρ��σα αν�λυση πρ�σ�(ρει ικα-
ν3 γν�ση των εσωτερικ�ν δυν�µεων και µη-ανισµ�ν τ�υ ανθρ�πιν�υ ψυ-ι-
σµ�� για τ�υς σκ�π��ς αυτ3ς της µελ(της. Περισσ&τερες ανα��ρ(ς, και πι�
ε;ειδικευµ(νες, θα γ$ν�υν στ� επ&µεν� κε��λαι�, &π�υ θα µιλ3σ�υµε για τις
�µαδικ(ς ταυτ$σεις.

H ΨYXANAΛYTIKH ΘEΩPIA KAI H ∆IA∆IKAΣIA THΣ TAYTIΣHΣ
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι � 2

�ΜΑ∆ΙΚΕΣ ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
Η ‘ΨΥ��Λ�ΓΙΑ ΤΗΣ �ΜΑ∆ΑΣ’

Oπως υπ�στηρ��θηκε στ� πρ�ηγ�!µεν� κε#$λαι�, η τα!τιση δεν ε�ναι µ)-
ν� µια ατ�µικ* διαδικασ�α, αλλ$ περιλαµ+$νει και την αλληλεπ�δραση
µε τ� ευρ!τερ� περι+$λλ�ν, κ�ινωνικ) και π�λιτικ). Η ατ�µικ* ψυ��λ�-

γ�α 0�ει ταυτ)�ρ�να και µια κ�ινωνικ* δι$σταση, καθ1ς π$ντα κ$π�ι�ς $λλ�ς
εµπλ0κεται στη 3ω* τ�υ ατ)µ�υ: µε µια ευρε�α 0νν�ια, �ι σ�0σεις τ�υ µε τ�υς
γ!ρω τ�υ (γ�νε�ς, αγαπηµ0ν�υς, #�λ�υς κλπ.) ε�ναι και κ�ινωνικ$ #αιν)µενα.
Επ�σης, εκτ)ς της αλληλεπ�δρασης µε τ�ν περ�γυρ� στη διαµ)ρ#ωση ταυτ)τη-
τας, τα $τ�µα ‘συµµετ0��υν’ σε �ρισµ0νες κ�ινωνικ0ς και π�λιτικ0ς ταυτ)τητες,
δηλαδ* συµµετ0��υν σε κ$π�ιες κ�ινωνικ0ς και π�λιτικ0ς �µ$δες (τα6ικ0ς,
θρησκευτικ0ς κλπ.) και ταυτ�3�νται µα3� τ�υς σε µικρ)τερ� * µεγαλ!τερ� +αθ-
µ), απ�κτ1ντας 0τσι επιµ0ρ�υς συλλ�γικ0ς ταυτ)τητες και εµπλ�υτ�3�ντας την
ταυτ)τητ$ τ�υς µε επιπλ0�ν �αρακτηριστικ$. Η εθνικ* ταυτ)τητα, στην �π��α
θα επικεντρ1σ�υµε ως παρ$δειγµα, ε�ναι µια απ) αυτ0ς τις επιµ0ρ�υς συλ-
λ�γικ0ς ταυτ)τητες και πρ�0ρ�εται απ) την τα!τιση µε την εθνικ* �µ$δα. Η
ιδιαιτερ)τητα τ�υ 0θν�υς ως κ�ινωνικ�π�λιτικ*ς �µ$δας ε�ναι )τι περιλαµ+$-
νει και π�λλ0ς $λλες �µ$δες, µικρ0ς * µεγ$λες (απ) �ικ�γ0νειες µ0�ρι εκκλη-
σ�ες π.�.) και �ι εθνικ0ς ταυτ)τητες ‘αγκαλι$3�υν’ αυτ0ς τις ταυτ)τητες σε µε-
γ$λ� +αθµ).

Η ταυτ)τητα 0�ει µεγ$λη διεισδυτικ)τητα και κ$νει αισθητ* την παρ�υσ�α
της παντ�! στην π�λιτικ*. 7πως υπ�στηρ�3ει � Hoover, «αυτ) π�υ κ$ν�υν τα
π�λιτικ$ συστ*µατα ε�ναι να θεσµ�π�ι�!ν διαδικασ�ες και π�λιτικ0ς π�υ δια-
µ�ρ#1ν�υν και δια�ειρ�3�νται τις ταυτ)τητες, 1στε αυτ0ς να υπηρετ�!ν κ$-
π�ια 0νν�ια κ�ιν�! καλ�!» (Hoover 1997: 6), και να δηµι�υργ�!ν τα εθνικ$
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κρ$τη για να δε�6�υν π�ι�ι ε�ναι και σε τι δια#0ρ�υν απ) τ�υς $λλ�υς. Ικαν�-
π�ιε�ται 0τσι η αν$γκη των ανθρ1πων να ταυτ�3�νται, να αν*κ�υν σε µια �µ$-
δα, και να περι�αρακ1ν�υν τ�υς εαυτ�!ς τ�υς σε σ�0ση µε τ�υς $λλ�υς. Θα
µπ�ρ�!σαµε να π�!µε )τι η εθνικ* ταυτ)τητα ε�ναι επ�σης µια π�λιτικ* ταυτ)-
τητα * µια κ�ινωνικ* ταυτ)τητα π�λιτικ$ δια�ειρ�σιµη και η �π��α συν*θως γ�-
νεται αντικε�µεν� εκµετ$λλευσης για την κινητ�π��ηση των ατ)µων πρ�ς συ-
γκεκριµ0ν�υς π�λιτικ�!ς σκ�π�!ς.

Η εθνικ* ταυτ)τητα απ�κτ$ται * απ�δ�δεται συλλ�γικ$ στα $τ�µα µε �ρ-
γανωµ0να µ0σα και διαδικασ�ες, π�υ θα τις αναλ!σ�υµε στ� επ)µεν� κε#$-
λαι�. Επ� τ�υ παρ)ντ�ς, θα πρ0πει να καταν�*σ�υµε γιατ� �ι περισσ)τερ�ι $ν-
θρωπ�ι, αν )�ι )λ�ι, υι�θετ�!ν την εθνικ* ταυτ)τητα π�υ τ�υς απ�δ�δεται. Γι’
αυτ) τ� σκ�π), θα ανα#ερθ�!µε στ�υς µη�ανισµ�!ς της συλλ�γικ*ς τα!τισης.
Θα 6εκιν*σ�υµε µε την περιγρα#* τ�υ ατ)µ�υ )ταν αυτ) εντ$σσεται σε µια
�µ$δα και τις ενδε�)µενες αλλαγ0ς στη συµπερι#�ρ$ τ�υ. Αυτ)ς � τ�µ0ας ανα-
#0ρεται ως ‘�µαδικ* ψυ��λ�γ�α’ * ‘ψυ��λ�γ�α των µα31ν’, καθ1ς ασ��λε�ται
µε την ψυ��λ�γ�α της �µ$δας, * καλ!τερα µε την ψυ��λ�γ�α τ�υ ατ)µ�υ µ0σα
στην �µ$δα και στις µα3ικ0ς �µαδ�π�ι*σεις, α#�! µ)ν� τα $τ�µα µπ�ρ�!ν να
0��υν ψυ��λ�γ�α (Freud 1921: 95-98). ∆ηλαδ*, δεν πρ)κειται για την ψυ��λ�-
γ�α εν)ς ‘συλλ�γικ�! µυαλ�!’, α#�! κ$τι τ0τ�ι� δεν υπ$ρ�ει. Απ) τη µια, �ι
συλλ�γικ)τητες δεν ε�ναι απλ$ µια συγκ0ντρωση ατ)µων, καθ1ς εν��τε παρα-
τηρε�ται )τι η συµπερι#�ρ$ των ατ)µων ε�ναι δια#�ρ�π�ιηµ0νη )ταν +ρ�σκ�-
νται εντ)ς µιας �µ$δας@ αυτ)ς ε�ναι και � λ)γ�ς π�υ � Moscovici (1985) θεωρε�
)τι �ι κ�ιν0ς πεπ�ιθ*σεις και η κ�ιν* ταυτ)τητα µιας �µ$δας ατ)µων τα µετα-
τρ0πει σε 0να συλλ�γικ) υπ�κε�µεν�. Απ) την $λλη, αυτ) τ� ‘συλλ�γικ) υπ�-
κε�µεν�’ δεν πρ0πει να ενν�ηθε� µε κ$π�ια γενικ)τερη 0νν�ια ‘συλλ�γικ�! µυα-
λ�!’: � )ρ�ς 0�ει �ρησιµ�π�ιηθε� µετα#�ρικ$, υπ�δεικν!�ντας την τα!τιση και
�µ�ι�µ�ρ#�α της ατ�µικ*ς συµπερι#�ρ$ς )ταν +ρ�σκεται σε µια µα3ικ* �µαδ�-
π��ηση και τις αλλαγ0ς π�υ αυτ* υ#�σταται, π�υ 0��υν ως απ�τ0λεσµα να
δρ�υν συ�ν$ τα $τ�µα ως 0να. Αυτ) µας δε��νει µε απ)λυτη σα#*νεια )τι στην
�µαδικ* ψυ��λ�γ�α αυτ) π�υ µας απασ��λε� ε�ναι και π$λι η ψυ��λ�γ�α τ�υ
ατ)µ�υ1.

Η αν$λυση τ�υ παρ)ντ�ς κε#αλα��υ θα 6εκιν*σει µε την περιγρα#* των
αλλαγ1ν π�υ παρατηρ�!νται στη συµπερι#�ρ$ των ατ)µων )ταν απ�τελ�!ν
µ0λη µιας �µ$δας, και στη συν0�εια µε την ερµηνε�α τ�υς. Μ0σα απ) την ερµη-
νε�α αυτ* θα ε6εταστε� και η διαδικασ�α τα!τισης µε µια �µ$δα. Αυτ) θα µας
δια#ωτ�σει σ�ετικ$ µε τις ασυνε�δητες δυναµικ0ς και �ρµ0ς π�υ εγε�ρ�νται σε
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#�ρικ* και δεν σ�ετ�3εται µε τα παραπ$νω. Θα την αναλ!σ�υµε 6ε�ωριστ$ στ� τρ�τ� κε#$λαι�.



0να τ0τ�ι� πλα�σι�, αλλ$ και θα µας δ1σει µια πρ1τη ιδ0α για τ� 3*τηµα µε τ�
�π��� θα ασ��ληθ�!µε στ� τρ�τ� κε#$λαι�, τ�ν εθνικισµ). Τ0λ�ς, θα ανα#ερ-
θ�!µε στ� ρ)λ� των ε�θρ1ν στη συν��* µιας �µ$δας και στις εκλαµ+αν)µενες
δια#�ρ0ς µε αυτ�!ς, εν αντιθ0σει µε τις εκλαµ+αν)µενες �µ�ι)τητες µε τα µ0λη
της �µ$δας. Πρ)κειται για 0νν�ιες π�υ µας +�ηθ�!ν να καταν�*σ�υµε τις
�µαδικ0ς ταυτ�σεις µε σα#*νεια –ειδικ$ δε τις εθνικ0ς ταυτ�σεις– και να ερµη-
νε!σ�υµε την επιθετικ)τητα και τις διακρ�σεις π�υ σ�ετ�3�νται µε τη συµµετ�-
�* * )�ι σε µια �µ$δα.

∆O ∞∆OªO ª∂™∞ ™∆∏¡ Oª∞¢∞

Η καταν)ηση της �µαδικ*ς ψυ��λ�γ�ας και των αλλαγ1ν στη συµπερι#�ρ$
των ατ)µων σε µια �µ$δα ε�ναι ε60��υσας σηµασ�ας για τις περισσ)τερες

µ�ρ#0ς π�λιτικ1ν ταυτ�τ*των, ειδικ)τερα δε για τις δρ$σεις και αντιδρ$σεις
των ατ)µων σε σ�0ση µε τ� 0θν�ς τ�υς και $λλες εθνικ0ς * εθν�τικ0ς �µ$δες.
�ι πρ1τες ανα#�ρ0ς στην ψυ��λ�γ�α της �µ$δας 0γιναν απ) τ�ν Gustav Le
Bon και τ� Psychologie des Foules (π�υ πρωτ�εκδ)θηκε τ� 1895) και λ�γ� αρ-
γ)τερα απ) τ�ν McDougall και τ� Group Mind. Τις ερµηνε�ες τ�υς επε6εργ$-
στηκαν και αν0πτυ6αν στη συν0�εια � Freud και � Moscovici, µετα6! $λλων. Η
παρ�υσ�αση της �µαδικ*ς ψυ��λ�γ�ας π�υ θα ακ�λ�υθ*σει +ασ�3εται στ�υς
Freud (1921), Moscovici (1985) και Λ�π�+ατς (1990) στην παρ�υσ�αση, αν$λυ-
ση και ερµηνε�α τ�υς της �µαδικ*ς ψυ��λ�γ�ας.

Πριν περ$σ�υµε στην περιγρα#* της ψυ��λ�γ�ας τ�υ ατ)µ�υ µ0σα στην
�µ$δα ας �ρ�σ�υµε την �µ$δα, * µ$λλ�ν ας δ1σ�υµε τ�ν �ρισµ) εργασ�ας π�υ
θα �ρησιµ�π�ιηθε� στην παρ�!σα αν$λυση. �µ$δα ε�ναι 0νας αριθµ)ς ατ)µων
π�υ συγκρ�τ�!ν µια συγκεκριµ0νη συλλ�γικ)τητα στη +$ση εν)ς κ�ιν�! ‘κ$τι’.
Β0+αια, η !παρ6η ‘κ�ιν�! τ)π�υ’ ε�ναι απαρα�τητη συνθ*κη, )�ι )µως ικαν*,
α#�! �π�ι�ιδ*π�τε 0��υν κ$τι κ�ιν) δεν απ�τελ�!ν συγκρ�τηµ0νη �µ$δα
απαραιτ*τως. Η �µ$δα πρ0πει να 0�ει 0ναν ελ$�ιστ� +αθµ) �ργ$νωσης π�υ να
της ε6ασ#αλ�3ει σταθερ)τητα και συν0�εια: µια περιστασιακ* συν$ντηση δεν
µπ�ρε� να θεωρηθε� �µ$δα. Επ�σης, τα µ0λη της �µ$δας δεν πρ0πει να ε�ναι
αδι$#�ρα µετα6! τ�υς: εκτ)ς της κ�ιν*ς επιθυµ�ας για κ$τι, τα µ0λη της �µ$-
δας πρ0πει να 0��υν µια α�σθηση αλληλεγγ!ης και συντα!τισης, τ�υλ$�ιστ�ν
)σ�ν α#�ρ$ στ�ν κ�ιν) τ�υς στ)��. Αυτ) π�υ κ$νει τα $τ�µα να αισθ$ν�νται
αλληλ0γγυα και να 0��υν 0να +αθµ) αµ�ι+αι)τητας * και συναισθηµατικ�! δε-
σµ�! ε�ναι τ� κ�ιν) σηµε�� π�υ τα εν1νει, τ� κ�ιν) σηµε�� ανα#�ρ$ς. � Freud
θεωρ�!σε ως +ασικ) σηµε�� ανα#�ρ$ς την !παρ6η αρ�ηγ�!, µπ�ρε� )µως να
ε�ναι και µια ηγετικ* ιδ0α, 0να ιδε1δες. Η !παρ6η )µως εν)ς ηγετικ�! πρ�σ1-
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π�υ, επισηµα�νει � Λ�π�+ατς (1990: 84), * ακ)µη και µιας ηγετικ*ς �µ$δας
–π�υ µπ�ρε� να υπηρετε� 0να κ�ιν) ιδε1δες παρ’ αυτ$– 0�ει µεγαλ!τερη σηµα-
σ�α, γιατ� µ0σω της ε6ιδαν�κευσης και τα!τισης εν)ς πρ�σ1π�υ ε�ναι ευκ�λ)τε-
ρ� να διαµ�ρ#ωθε� η κ�ιν* ταυτ)τητα, π�υ ε�ναι τ� κ!ρι� εν�π�ιητικ) στ�ι�ε��
σε µια �µ$δα.

Τα +ασικ$ �αρακτηριστικ$ της �µ$δας ε�ναι λ�ιπ)ν η !παρ6η κ�ιν�! ση-
µε��υ ανα#�ρ$ς, εν)ς αρ�ηγ�! */και µιας ιδ0ας, η �ργ$νωση, σταθερ)τητα και
συν0�εια, καθ1ς και η αλληλεγγ!η των µελ1ν της. Βε+α�ως, τ� µ0γεθ�ς και �
τρ)π�ς �ργ$νωσης της �µ$δας την δια#�ρ�π�ιε� σε µεγ$λ� +αθµ): α#εν)ς,
)σ� µεγαλ!τερη ε�ναι τ)σ� πι� 0ντ�να ε�ναι τα �αρακτηριστικ$ και �ι εκδηλ1-
σεις της και, α#ετ0ρ�υ, ανε6$ρτητα απ) τ� µ0γεθ)ς της, η !παρ6η και � ρ)λ�ς
τ�υ αρ�ηγ�! (π.�. κ$θετη ιεραρ��α) και τ� �ργανωτικ) πλα�σι� (π.�. αυστηρ*
�ργ$νωση) επηρε$3�υν σηµαντικ$ τη λειτ�υργ�α της. Επιπλ0�ν, επηρε$3εται
και η λειτ�υργ�α της ως #�ρ0α κ�ιν*ς ταυτ)τητας, π�υ µας ενδια#0ρει εδ1
ιδια�τερα. Ε�ναι �αρακτηριστικ) )τι � Freud �ρησιµ�π��ησε στην αν$λυσ* τ�υ
τα παραδε�γµατα της Εκκλησ�ας και τ�υ στρατ�!, �µ$δων δηλαδ* µε π�λ!-
πλ�κη �ργ$νωση, µε συν��* και συν0�εια, µε αρ�ηγ) και αυστηρ* ιεραρ��α,
και µεγ$λ� αριθµ) µελ1ν –πρ�#αν1ς η !παρ6η π�λλ1ν µελ1ν ε�ναι και � λ)-
γ�ς !παρ6ης της αυστηρ*ς �ργ$νωσης. Η αν$λυσ* µας θα εστι$σει σε τ0τ�ιες
�µ$δες, καθ1ς σ�ετ�3�νται περισσ)τερ� µε τη µ�ρ#* π�υ λαµ+$ν�υν �ι εθνι-
κ0ς �µ$δες, π�υ µας απασ��λ�!ν σε αυτ* τη µελ0τη, αλλ$ και γιατ� η �µαδικ*
ψυ��λ�γ�α ασ��λε�ται κυρ�ως µε µα3ικ0ς �µαδ�π�ι*σεις.

∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜

Σ ε αυτ* την εν)τητα θα περιγρ$ψ�υµε εν συντ�µ�α �ρισµ0να �αρακτηριστι-
κ$ της �µ$δας π�υ σ�ετ�3�νται µε παρατηρ�!µενες αλλαγ0ς σε σ!γκριση

µε αυτ) π�υ θεωρε�ται ως ‘#υσι�λ�γικ)’ για τα µεµ�νωµ0να $τ�µα. Πριν πρ�-
+�!µε σε αυτ* την περιγρα#* πρ0πει να διευκριν�σ�υµε )τι η αρ�ικ* ανα#�ρ$,
απ) τ�υς Le Bon και McDougal, και σε κ$π�ι� +αθµ) και απ) τ�ν Moscovici,
α#�ρ�!σε στις µ$3ες και στην ψυ��λ�γ�α των µα31ν: συνεπ1ς, ε�ναι περισσ)-
τερ� σ�ετικ* µε τις �µ$δες µα3ικ�! �αρακτ*ρα, �ωρ�ς )µως αυτ) να ε�ναι απ)-
λυτ�. Γενικ$, αυτ) π�υ πρ0πει να συγκρατ*σει κανε�ς απ) την παρακ$τω αν$-
λυση ε�ναι � τρ)π�ς κατε!θυνσης της ατ�µικ*ς συµπερι#�ρ$ς υπ) συνθ*κες
επηρεασµ�! σε µια συλλ�γικ)τητα.

7πως ανα#0ραµε, )ταν τα $τ�µα εντ$σσ�νται σε µια �µ$δα δ�νανται υπ)
�ρισµ0νες συνθ*κες να συµπερι#ερθ�!ν δια#�ρετικ$. Κατ$ πρ1τ�ν, µπ�ρ�!ν
να εκ#ρ$σ�υν �ρισµ0νες ιδ0ες * συναισθ*µατα π�υ δεν τα ε6ωτερικε!�υν
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)ταν ε�ναι µεµ�νωµ0να, τ�υλ$�ιστ�ν )�ι 0ντ�να * µε πρ$6εις. � Freud ανα#0-
ρει ως �αρακτηριστικ) )τι «η �µ$δα ε�ναι α#!σικα ε!πιστη, δεν 0�ει κριτικ*
ικαν)τητα, και τ� αδ!νατ� δεν υπ$ρ�ει γι’ αυτ*» (Freud 1921: 104). 7ταν τα
$τ�µα +ρ�σκ�νται σε µια �µ$δα τε�ν�υν ε!κ�λα να αγν��!ν την α�σθηση τ�υ
αδ!νατ�υ, της αµ#ι+�λ�ας και της α+ε+αι)τητας και αισθ$ν�νται συ�ν$ πα-
ντ�δ!ναµα. Τα συναισθ*µατ$ τ�υς απλ�π�ι�!νται και εκ#ρ$3�νται µε υπερ-
+�λ* * µε ακρα�� τρ)π�: µια απλ* #*µη, για παρ$δειγµα, µπ�ρε� να µετατρα-
πε� σε απ)λυτη +ε+αι)τητα στη στιγµ*, η συµπ$θεια και η αντιπ$θεια σε αγ$-
πη και µ�σ�ς κλπ.

� τρ)π�ς επηρεασµ�! των µα3ικ1ν �µαδ�π�ι*σεων ε�ναι ε6αιρετικ$ �αρα-
κτηριστικ)ς τ�υ τρ)π�υ λειτ�υργ�ας τ�υς (αν και δεν περι�ρ�3εται σε αυτ0ς):
απαιτε�ται 0να 0ντ�ν� ερ0θισµα π�υ θα απευθ!νεται στ� συνα�σθηµα * την
ηθικ* των ατ)µων, η υπερ+�λικ* τ�υ �ρ*ση εν µ0σω µιας απλ�ϊκ*ς #)ρµ�υλας
και η συνε�*ς επαν$ληψη. Η κριτικ* ικαν)τητα δεν ε�ναι δ!σκ�λ� να �αθε� κα-
θ1ς τα $τ�µα υπ�+$λλ�νται ε!κ�λα µ0σω απλ1ν µηνυµ$των και εικ)νων:
σ!µ#ωνα µε τ�ν Le Bon, «υπ)κειται στην πραγµατικ$ µαγικ* δ!ναµη των λ0-
6εων… � Λ)γ�ς και τα επι�ειρ*µατα δεν µπ�ρ�!ν να συναγωνιστ�!ν κ$π�ιες
λ06εις και #)ρµ�υλες»2. Παρ�µ��ως � Moscovici ανα#0ρει )τι �ι µ$3ες διεγε�-
ρ�νται ευκ�λ)τερα µ0σω της συλλ�γικ*ς µν*µης παρ$ µε τη λ�γικ*. Να επιση-
µανθε� σε αυτ) τ� σηµε�� )τι αυτ0ς ε�ναι �ι µ0θ�δ�ι π�υ �ρησιµ�π�ιε� η πρ�-
παγ$νδα, δηλαδ* απλ0ς επαναλαµ+αν)µενες #ρ$σεις π�υ γ�ν�νται ‘σλ)γκαν’
και απευθ!ν�νται στ� συνα�σθηµα. Η εθνικιστικ* ρητ�ρικ* και πρ�παγ$νδα,
για παρ$δειγµα, �ρησιµ�π�ιε� απλ0ς #ρ$σεις π�υ γ�ν�νται συνθ*µατα µε την
επαν$ληψη, �πτικ$ σ!µ+�λα (π.�. η σηµα�α), απλ�π�ιηµ0νες εικ)νες (π.�. µνη-
µε�α), συλλ�γικ0ς µν*µες και µ!θ�υς κλπ. Συν�λικ$ ανα#0ρεται )τι στ� επ�πε-
δ� της µ$3ας δεν ανα3ητε�ται απαραιτ*τως η αλ*θεια και συ�ν$ πρ�τιµ$ται �
µ!θ�ς και η ψευδα�σθηση. Αυτ0ς �ι ψευδαισθ*σεις, )µως, γ�ν�νται απ�δεκτ0ς
ως η αλ*θεια στ� +αθµ) π�υ ε�ναι πι� ευ�$ριστες και ενισ�!�υν τη συν��* της
�µ$δας. � Freud συνδ0ει αυτ) τ� �αρακτηριστικ) των �µ$δων µε τη συµπερι-
#�ρ$ των νευρωτικ1ν ασθεν1ν, ανα#0ρ�ντας )τι «η κυριαρ��α της #αντασ�ας
και της ψευδα�σθησης π�υ γενν$ η ανεκπλ*ρωτη επιθυµ�α ε�ναι καθ�ριστικ)ς
παρ$γ�ντας στην ψυ��λ�γ�α των νευρ1σεων» (Freud 1921: 107). Αυτ)ς � πα-
ραλληλισµ)ς µπ�ρε� να µας δια#ωτ�σει σ�ετικ$ µε τη �ρ*ση των µ!θων και
α#ηγ*σεων π�υ απ�τελ�!ν συστατικ) στ�ι�ε�� της εθνικιστικ*ς ρητ�ρικ*ς και
των �π��ων η πηγ* και η α6ι�πιστ�α σπαν�ως αµ#ισ+ητ�!νται: τα $τ�µα απ�-
δ0��νται αυτ) π�υ εκλαµ+$ν�υν ως αληθιν), �ωρ�ς απαραιτ*τως να ε�ναι.
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2. Ανα#0ρεται στ�ν Freud (1921: 107), απ)σπασµα απ) την αγγλικ* µετ$#ραση τ�υ LE BON,
G. (1920), The Crowd: a Study of the Popular Mind, London, p. 117.



Σ!µ#ωνα µε τ�ν Moscovici, τρ�α ε�ναι τα +ασικ$ �αρακτηριστικ$ των �µ$-
δων: αδια#�ρ�α ως πρ�ς τις �διες τ�υς τις αντι#$σεις, 3ωηρ)τητα (vividness),
και επαναληπτικ)τητα (repetitiveness) (Moscovici 1985: 97-101). Τ� πρ1τ� �α-
ρακτηριστικ) –)τι δεν καταν��!ν τις εσωτερικ0ς τ�υς αντι#$σεις– 0�ει ως συ-
ν0πεια τη συν!παρ6η αντικρ�υ)µενων ενν�ι1ν, αντιλ*ψεων κλπ. �ωρ�ς να
πρ�καλε�ται λ�γικ* αντ�#αση (π.�. η ρητ�ρικ* συν!παρ6η εθνικ*ς κ$θαρσης
και δηµ�κρατ�ας). Τ� δε!τερ� –η 3ωηρ)τητα– σ�ετ�3εται µε την κινητικ)τητα
της �µ$δας και των επιλ�γ1ν της: αυτ) της επιτρ0πει, για παρ$δειγµα, την επι-
λ�γ* µ0σα απ) 0να σ!ν�λ� ιδε1ν, εικ)νων κλπ. αυτ1ν π�υ θα ε�ναι πι� καθ�-
ριστικ0ς για τη δηµι�υργ�α συνειρµ1ν π�υ θα πρ�καλ0σ�υν τ�ν ενθ�υσιασµ).
Μ0σω δε της επαναληπτικ)τητας –π�υ ε�ναι τ� τρ�τ� �αρακτηριστικ)– η επιλε-
�θε�σα ιδ0α µετατρ0πεται σε ιδε�ληπτικ) σ�*µα, συµπυκν1νεται σε µια απλ�-
π�ιηµ0νη #)ρµ�υλα π�υ διεγε�ρει τη #αντασ�α * τ� συνα�σθηµα και επι#0ρει
την κινητ�π��ηση. Σε αυτ) τ� σηµε�� πρ0πει να τ�νιστε� )τι και τα τρ�α αυτ$
�αρακτηριστικ$ τα 0��υµε 6ανασυναντ*σει ως θεµελι1δη �αρακτηριστικ$ τ�υ
ασυνειδ*τ�υ3.

Ακρ)τητα, επ�σης, παρατηρε�ται και )σ�ν α#�ρ$ στην ηθικ* των �µ$δων.
Μ0σα σε µια �µ$δα �ι ατ�µικ0ς επι#υλ$6εις και �ι εσωτερικ�� περι�ρισµ�� τε�-
ν�υν υπ) συνθ*κες να παραµερ�3�νται–µε συν0πεια, )πως ε�παµε παραπ$νω,
�ι πρ$6εις των ατ)µων να γ�ν�νται ακρα�ες. Αυτ) συν*θως συνδ0εται µε κτη-
ν1δεις * καταστρ�#ικ0ς επιθυµ�ες και πρ$6εις +ανδαλισµ�! και εκτ)νωσης.
Αυτ* )µως ε�ναι η µια πτυ�* της ακρ)τητας. Η $λλη πτυ�* εµπερι0�ει α6ι)λ�-
γες * ακ)µα και θαυµαστ0ς πρ$6εις. � λ)γ�ς ε�ναι )τι, µ0σα σε µια �µ$δα τ�
κ�νητρ� των πρ$6εων δεν ε�ναι τ)σ� τ� ατ�µικ) συµ#0ρ�ν )σ� τ� κ�ιν), �µα-
δικ) συµ#0ρ�ν. Τα $τ�µα λειτ�υργ�!ν µη-εγωιστικ$, )�ι τ)σ� επειδ* τ�π�θε-
τ�!ν την �µ$δα π$νω απ) τα �δια, αλλ$ επειδ*, ταυτι3)µενα µε αυτ*ν, θεω-
ρ�!ν τ� συµ#0ρ�ν της και δικ) τ�υς συµ#0ρ�ν. Qτσι, τ� κ�νητρ� της δρ$σης
τ�υς πρ�σδι�ρ�3εται απ) τ� ιδε1δες της τα!τισ*ς τ�υς: αν αυτ) τ� ιδε1δες
(αρ�ηγ)ς, ιδ0α) ε�ναι θετικ) * πρ�+$λλει µια θετικ* εν0ργεια, �ι αντ�στ�ι�ες
πρ$6εις θα ε�ναι θετικ0ς, εν1 αν ε�ναι αρνητικ), µπ�ρε� να πρ�καλ0σει αρνητι-
κ0ς συν0πειες. Σε κ$θε περ�πτωση, �ι �µ$δες εκλαµ+$ν�υν τ� κ�ιν) τ�υς ιδε1-
δες ως κ$τι ‘καλ)’ και α#�σι1ν�νται σε αυτ)4. 7ταν, +0+αια, ανα#ερ)µαστε
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3. Τα περιγρ$ψαµε στ� κε#$λαι� 1, και ε�ναι η αντ�#αση, η κινητικ)τητα και µετα+λητ)τητα,
και η α�ρ�ν�α/παλλινδρ)µηση, σε συνδυασµ) +0+αια µε την τ$ση για επαν$ληψη π�υ �αρακτηρ�-
3ει τις �ρµ0ς (Freud 1915δ: 191-2, 1933b: 139-140).

4. 7σ�ν α#�ρ$ τις πιθαν0ς συν0πειες, τ� γεγ�ν)ς δηλαδ* )τι συν*θως παρατηρ�!νται αρνη-
τικ0ς εκδηλ1σεις, ας µην 6ε�ν$µε )τι �ι �ρµ0ς π�υ ανα3ητ�!ν δι06�δ� ε�ναι σε µεγ$λ� +αθµ) επι-
θετικ0ς και καταστρ�#ικ0ς, και αυτ) καθ�ρ�3ει τ)σ� τα ιδε1δη και την ηθικ* της �µ$δας, )σ� και
τις πρ$6εις της.



στα 0θνη εµπλ0κεται και η π�λιτικ* καθ1ς και η ιστ�ρικ* συγκυρ�α: αυτ) ση-
µα�νει )τι τ� ‘καλ)’ * ‘κακ)’ ιδε1δες ε�ναι και θ0µα �ρ)ν�υ, �1ρ�υ και $λλων
συνθηκ1ν. Για παρ$δειγµα, η ελληνικ* επαν$σταση τ�υ 1821, µε την επιδ�ω6η
της αυτ�ν)µησης απ) την �θωµανικ* αυτ�κρατ�ρ�α και της δηµι�υργ�ας ανε-
6$ρτητ�υ ελληνικ�! κρ$τ�υς π�υ εµπεριε��ε, αγκαλι$στηκε ως θετικ) ιδε1δες
–τ� ιδε1δες της αυτ�δι$θεσης τ�υ λα�!–, εν1 επ�σης υπ�στηρ��τηκε απ) τις
κυρ�αρ�ες ευρωπαϊκ0ς �1ρες εκε�νη την επ��* για γεω-π�λιτικ�!ς λ)γ�υς. ∆!�
αι1νες περ�π�υ αργ)τερα, αντιθ0τως, π�υ η διεθν*ς π�λιτικ* συγκυρ�α ε�ναι
εντελ1ς δια#�ρετικ*, τυ�)ν απ�σ�ιστικ0ς τ$σεις και κιν*µατα π�υ α6ι1ν�υν
αυτ�ν�µ�α * ανε6αρτησ�α (π.�. τ� Κεµπ0κ στ�ν Καναδ$, * �ι Β$σκ�ι στην
Ισπαν�α) αντιµετωπ�3�νται δυσµεν1ς και, επ�σης, δεν ανα#0ρ�νται ως κιν*µα-
τα ‘αυτ�δι$θεσης των λα1ν’ αλλ$ ως ακρα��ι εθνικισµ��. Αυτ), +0+αια, δεν
εµπ�δ�3ει τ�υς υπ�στηρικτ0ς τ0τ�ιων εγ�ειρηµ$των σ*µερα να ε�ναι ε6�σ�υ
α#�σιωµ0ν�ι στ� ιδε1δες της απ)σ�ισης και ανε6αρτησ�ας µε τ�υς Qλληνες *
$λλ�υς λα�!ς σε πρ�ηγ�!µενες ιστ�ρικ0ς περι)δ�υς.

�ι αλλαγ0ς π�υ περιγρ$ψαµε στη συµπερι#�ρ$ των ατ)µων )ταν µετ0��υν
σε µια µα3ικ* �µαδ�π��ηση δεν ε�ναι δεδ�µ0νες * συνε�ε�ς. Αντιθ0τως, ε�ναι πι-
θαν0ς, * αναµεν)µενες σε συγκεκριµ0νες συγκυρ�ες, ε�ναι δηλαδ* εν δυν�µει.
Συνεπ1ς, δεν αντ�κεινται σε εκδηλ1σεις π�υ 0��υν *πι� και κριτικ) �αρακτ*-
ρα, )πως �ι αντιπ�λεµικ0ς διαδηλ1σεις. Απ) την $λλη, ερµηνε!�υν �ρισµ0νες
συµπερι#�ρ0ς π�υ τε�ν�υν να εκπλ*σσ�υν µε τ� ‘παρ$λ�γ�’ * +�αι� τ�υ �αρα-
κτ*ρα τ�υς, και �ι �π��ες συν*θως εµ#αν�3�νται µα3ικ$ –σε συνδυασµ) π$ντα
µε την π�λιτικ* * κ�ινωνικ* αν$λυση π�υ απαιτε� τ� δεδ�µ0ν� ‘σ!µπτωµα’.
Επ�σης, η περιγρα#* αυτ* δεν α#�ρ$ µ)ν� συγκρ�τηµ0νες �µ$δες, µε �ργ$-
νωση και αρ�ηγ): α#�ρ$ τ)σ� τις ‘απλ0ς’ µα3ικ0ς συγκεντρ1σεις, )πως των
�παδ1ν των γηπ0δων, )σ� και µικρ)τερες �µ$δες µε συγκεκριµ0να �ργανωτι-
κ$ �αρακτηριστικ$. Π$ντως, στην παρ�!σα µελ0τη θα επικεντρ1σ�υµε στ�
πρ�κε�µεν�, π�υ ε�ναι �µ$δες µα3ικ�! �αρακτ*ρα µε �ργ$νωση, συν0�εια και
συν��*, και µε !παρ6η αρ�ηγ�! * καθ�δηγητικ*ς ιεραρ��ας.

Η σηµασ�α της συνεισ#�ρ$ς τ�υ Le Bon και τ�υ McDougall συν�σταται κυ-
ρ�ως στην περιγρα#* της �µαδικ*ς ψυ��λ�γ�ας. Σ�ετικ$ µε την ερµηνε�α τ�υς,
αυτ* εστι$3ει στ� σ�ετικ$ απ)λυτ� δια�ωρισµ) αν$µεσα στις ‘+$ρ+αρες µ$3ες’
και στις ατ�µικ0ς ικαν)τητες. Σηµαντικ) ρ)λ� στην ερµηνε�α τ�υς αυτ* 0�ει
διαδραµατ�σει τ� ιστ�ρικ) πλα�σι� στ� �π��� γρ$#τηκαν τα 0ργα τ�υς: µια
επ��* 0ντ�νης απ�γ�*τευσης απ) τις µ$3ες και τη συµµετ��* τ�υς στη δηµ�-
κρατ�α, π�υ πρ�ερ�)ταν σε µεγ$λ� +αθµ) απ) τη γαλλικ* Κ�µµ�!να5. Qτσι, η
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5. 7πως ανα#0ρει � Moscovici, τ� +ι+λ�� τ�υ Le Bon απευθυν)ταν στ�υς π�λιτικ�!ς, )πως
απευθυν)ταν και τ� +ι+λ�� τ�υ Machiavelli � Ηγεµ�νας στ�υς +ασιλε�ς και µ�ν$ρ�ες της επ��*ς 



ερµηνε�α τ�υ απ)λυτ�υ δια�ωρισµ�! ατ)µ�υ και �µ$δας, µε τη δαιµ�ν�π��ηση
της τελευτα�ας, �δηγε� σε παρερµηνε�ες καθ1ς απ�κρ!πτει τ� γεγ�ν)ς )τι �ι
�µ$δες απ�τελ�!νται �υσιαστικ$ απ) µεµ�νωµ0να $τ�µα των �π��ων η συ-
µπερι#�ρ$ εκδηλ1νεται ταυτ)�ρ�να και µα3ικ$: �ι τυ�)ν επιθετικ0ς συµπερι-
#�ρ0ς «πρ�0ρ��νται απ) τ� κυρι�λεκτικ$ υπνωτικ) ερ0θισµα εν)ς συναισθη-
µατικ$ #�ρτισµ0ν�υ περι+$λλ�ντ�ς π�υ, µα3� µε την πρ�στατευτικ* τ�υ ανω-
νυµ�α, επιδρ$ στ� $λ�γ� και ε!κ�λα επηρεα3)µεν� κ�µµ$τι τ�υ κ$θε ατ)µ�υ»
(Rieff 1960: 232). Συνεπ1ς, για την ερµηνε�α, τ� ‘π1ς’ και τ� ‘γιατ�’ της �µαδι-
κ*ς ψυ��λ�γ�ας, θα ανατρ06�υµε στη #ρ�ϋδικ* αν$λυση. 7πως αν0#ερε και �
Adorno ανα#�ρικ$ µε τ� +ι+λ�� τ�υ Freud Group Psychology and the Analysis
of the Ego, «η µ0θ�δ)ς τ�υ… ε�ναι η δυναµικ* ερµηνε�α της περιγρα#*ς τ�υ Le
Bon για τ� συλλ�γικ) µυαλ)»6.

æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÂÚÌËÓÂ›·: ÔÈ ÏÈÌÈÓÙÈÎ¤˜ Ù·˘Ù›ÛÂÈ˜

T� κυρι)τερ� 0ργ� τ�υ Freud π�υ ασ��λε�ται απ�κλειστικ$ µε τ� θ0µα της
�µαδικ*ς ψυ��λ�γ�ας και της ερµηνε�ας της ε�ναι τ� Group Psychology and

the Analysis of the Ego (1921). 7πως υπ�δηλ1νει � τ�τλ�ς (‘Η ψυ��λ�γ�α της
�µ$δας και η αν$λυση τ�υ εγ1’), µ0σα απ) τ� εγ1, µ0σα απ) την αν$λυση της
ατ�µικ*ς ψυ��λ�γ�ας, µπ�ρ�!µε να γνωρ�σ�υµε καλ!τερα την ψυ��λ�γ�α της
�µ$δας. Σ’ αυτ) τ� 0ργ� τ�υ Freud αναλ!�νται �ι µεταστρ�#0ς της συµπερι-
#�ρ$ς των ατ)µων )ταν εισ0ρ��νται σε µια �µ$δα και, επ�σης, η διαδικασ�α
απ)κτησης κ�ιν*ς ταυτ)τητας.

� Le Bon ε��ε πρ�τε�νει τρεις παρ$γ�ντες για την ερµηνε�α της �µαδικ*ς
ψυ��λ�γ�ας: την ανωνυµ�α, τη µεταδ�τικ)τητα, και την υπ�+λητικ)τητα –δη-
λαδ* )τι η ανωνυµ�α ‘καλ!πτει’ τ� $τ�µ� στις )π�ιες πρ$6εις και συναισθ*µα-
τ$ τ�υ, τα ιδε1δη τ�υ µεταδ�δ�νται σ�εδ)ν αυτ)µατα στα $λλα µ0λη της �µ$-
δας και, )πως στην !πνωση, υπ�+$λλεται και �$νει τη συνειδητ)τητα των πρ$-
6ε1ν τ�υ. �ωρ�ς να απ�ρρ�πτει τ�υς τρεις αυτ�!ς παρ$γ�ντες, � Freud τ�υς
θε1ρησε περισσ)τερ� εκ#$νσεις τ�υ #αιν�µ0ν�υ –π�υ κι αυτ0ς πρ0πει να ερ-
µηνευτ�!ν– παρ$ ερµηνε�α τ�υ. 7πως υπ�στ*ρι6ε, εντ)ς µιας �µ$δας πληρ�!-
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τ�υ@ µ$λιστα, ε��ε επηρε$σει π�λλ�!ς στρατιωτικ�!ς κ!κλ�υς και �ι αρ�0ς τ�υ τ0θηκαν σε ε#αρ-
µ�γ* απ) τ�υς Mussolini και Hitler (Moscovici 1985: 53-63). Στ� +αθµ) π�υ υπ*ρ6ε αυτ* η επιρ-
ρ�*, και συνυπ�λ�γ�3�ντας την καταστρ�#ικ* επιρρ�* και υπ�+λητικ* δ!ναµη τ�υ Hitler στ�
γερµανικ) 0θν�ς, γ�νεται αντιληπτ* η σηµασ�α της καταν)ησης της ατ�µικ*ς και �µαδικ*ς ψυ��-
λ�γ�ας.

6. Στ� Moscovici (1985: 57).



νται κ$π�ιες πρ�ϋπ�θ0σεις π�υ «επιτρ0π�υν στ� $τ�µ� την απαλλαγ* απ) τις
απωθ*σεις των ενστικτωδ1ν εν�ρµ*σε1ν τ�υ» µε απ�τ0λεσµα αυτ0ς να απαλ-
λ$σσ�νται απ) την εσωτερικ* και ε6ωτερικ* λ�γ�κρισ�α και να εκδηλ1ν�νται
�ρισµ0νες ακρα�ες συµπερι#�ρ0ς (Freud 1921: 101). Η 0νν�ια π�υ �ρησιµ�-
π��ησε για την ε6*γησ* τ�υς ε�ναι η λ�µπιντ�.

Η λ�µπιντ� ε�ναι «η εν0ργεια των �ρµ1ν π�υ σ�ετ�3�νται µε �τιδ*π�τε µπ�-
ρε� να συµπεριλη#θε� στη λ06η αγ$πη, και ε�ναι π�σ�τικ) µ0γεθ�ς (αν και )�ι
µετρ*σιµ�)» (Freud 1921: 119)7. Η �υσ�α των �µαδ�π�ι*σεων, υπ�στηρ�3ει �
Freud, ε�ναι �ι σ�0σεις αγ$πης –η αγ$πη ν�ε�ται π$ντα µε τη γενικ)τερη 0ν-
ν�ια– και �ι συναισθηµατικ�� δεσµ��. Qνας $νθρωπ�ς εγκαταλε�πει την ιδιαι-
τερ)τητ$ τ�υ σε µια �µ$δα για να +ρ�σκεται σε αρµ�ν�α µε τα µ0λη της: για την
αγ$πη τ�υς. Qτσι, αρ�ικ$ ενεργ�π�ι�!νται �ι συναισθηµατικ�� δεσµ�� π�υ συ-
γκρ�τ�!ν µια �µ$δα@ στη συν0�εια, αυτ�� �ι δεσµ�� υπ�καθιστ1νται απ) ταυ-
τ�σεις π�υ τη ‘συγκρατ�!ν’ και διατηρ�!ν τη συν��* της.

Η θεωρητικ* αν$λυση των �ρµ1ν της αγ$πης και της διαδικασ�ας της τα!-
τισης 0γινε στ� πρ1τ� κε#$λαι�@ θα *ταν �ρ*σιµ� )µως να σ�ηµατ�π�ιηθ�!ν
µε τα παραδε�γµατα της Εκκλησ�ας και τ�υ στρατ�!, παραδε�γµατα π�υ 0�ει
�ρησιµ�π�ι*σει � Freud. Τ)σ� στην Εκκλησ�α )σ� και στ� στρατ), η σ!σταση
της �µ$δας ε6αρτ$ται σε µεγ$λ� +αθµ) απ) την !παρ6η * ψευδα�σθηση της
!παρ6ης µιας Αρ�*ς (�ριστ)ς8, αν1τατ�ς δι�ικητ*ς) και την ‘�ση’ αγ$πη της
για )λα τα µ0λη της �µ$δας. Η Αρ�* αυτ* ε�ναι η εικ)να τ�υ πατ0ρα, � �π���ς
αγαπ$ )λα τα µ0λη της �ικ�γ0νειας και δικαι�λ�γε� µε την αγ$πη τ�υ τις δια-
ταγ0ς και απαγ�ρε!σεις –π�υ διατηρ�!ν τη συν��* της �ικ�γ0νειας. 7πως
υπ�στηρ�3ει � Freud (1921), τ� πρ)τυπ� των �µ$δων ε�ναι η �ικ�γ0νεια: �ι πι-
στ��, για παρ$δειγµα, ε�ναι σαν αδ0ρ#ια, π�υ εν1ν�νται υπ) την αγ$πη τ�υ
�ριστ�!. Φα�νεται, επ�σης, πως η αγ$πη τ�υ �ριστ�! για τα µ0λη της Εκκλη-
σ�ας ε�ναι µεγαλ!τερης σηµασ�ας απ’ ),τι η αγ$πη των πιστ1ν γι’ αυτ)ν: ε�ναι
τ� µεγαλ!τερ� ταµπ�!, η µεγαλ!τερη αµαρτ�α, να αµ#ισ+ητε� κανε�ς την αγ$-
πη τ�υ, καθ1ς 0τσι αµ#ισ+ητ�!νται τα θεµ0λια της �διας της Εκκλησ�ας, �ι λι-
µπιντικ0ς σ�0σεις αγ$πης π�υ τη συγκρ�τ�!ν. Παρ�µ��ως, �ι στρατι1τες ε�ναι
σ!ντρ�#�ι ενωµ0ν�ι απ) την αγ$πη, αν και )�ι πρ�ς τ�ν αρ�ηγ) τ�υ στρατε!-
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7. Στ� πρ�ηγ�!µεν� κε#$λαι�, στην υπ�σηµε�ωση 9, ε�δαµε 0ναν απ) τ�υς πρ1τ�υς �ρισµ�!ς
της λ�µπιντ�, ως της εν0ργειας των �ρµ1ν γενικ$, στ�ν �π��� ανα#0ρθηκε )τι συν�θως συνδ0εται
µε τη σε6�υαλικ)τητα (Freud 1917γ). Τ1ρα, στ�ν �ρισµ) π�υ δ�νεται στ� µεταγεν0στερ� 0ργ� τ�υ,
η λ�µπιντ� �ρ�3εται µε σα#*νεια σε σ�0ση µε τις �ρµ0ς της αγ$πης, πυρ*νας της �π��ας ε�ναι η σε-
6�υαλικ)τητα.

8. � Freud ανα#0ρεται στ�ν �ριστ), γιατ� ε6ετ$3ει τ� παρ$δειγµα των �ριστιανικ1ν Εκκλη-
σι1ν.



µατ�ς, )πως ανα#0ρει � Freud, αλλ$ πρ�ς τ� 0θν�ς, π�υ απ�τελε� σε αυτ*ν την
περ�πτωση τ� ιδε1δες και τ� αντικε�µεν� αγ$πης και τ�υ �δι�υ τ�υ αρ�ηγ�!.

Qνα ακ)µη �αρακτηριστικ) παρ$δειγµα της λειτ�υργ�ας των λιµπιντικ1ν
δεσµ1ν µπ�ρ�!µε να δ�!µε στ� παρ$δειγµα τ�υ πανικ�!. � πανικ)ς δηµι�υρ-
γε�ται απ) την παρ�υσ�α κινδ!ν�υ * απλ$ απ) τ� #)+� κινδ!ν�υ. 7σ�ν α#�-
ρ$ στ� πρ�κε�µεν� –δηλαδ* στις �µ$δες– πανικ)ς δηµι�υργε�ται ε$ν η �µ$δα
διαλυθε� * απειληθε� µε δι$λυση@ σε αυτ*ν την περ�πτωση, τα $τ�µα π�υ την
απ�τελ�!ν λειτ�υργ�!ν αυτ)ν�µα, �ωρ�ς ιδια�τερη µ0ριµνα για τ�υς υπ)λ�ι-
π�υς. Αυτ) �#ε�λεται στ� γεγ�ν)ς )τι �ι δεσµ�� αγ$πης π�υ τ�υς συνεν1ν�υν
πα!�υν να υπ$ρ��υν, ε#)σ�ν η �µ$δα διαλ!εται και η αυτ�συντ*ρηση γ�νεται
επιτακτικ*. Σ!µ#ωνα µε τ�ν Freud (1921), αν εκλ$+�υµε τ�ν πανικ) ως συλλ�-
γικ$ εκ#ρασµ0ν� #)+�, αναδεικν!εται µια ευρ!τερη αναλ�γ�α. 7πως υπ�στη-
ρ�3ει, � #)+�ς πρ�καλε�ται στα µεµ�νωµ0να $τ�µα ε�τε λ)γω αυ6ηµ0ν�υ κιν-
δ!ν�υ (πραγµατικ�! * µη) ε�τε επειδ* πα!�υν �ι συναισθηµατικ�� δεσµ�� π�υ
τα περι+$λλ�υν@ στη δε!τερη περ�πτωση, αλλ$ και στην περ�πτωση µη πραγ-
µατικ�! κινδ!ν�υ, εκ#ρ$3εται νευρωτικ)ς #)+�ς * $γ��ς. Τηρ�υµ0νων των
αναλ�γι1ν, � πανικ)ς στην �µ$δα δηµι�υργε�ται )ταν αυτ* +ρ�σκεται σε κ�ν-
δυν� * απειλ�!νται �ι δεσµ�� αγ$πης π�υ την κρατ�!ν ενωµ0νη: τ)τε η περ�-
πτωση �µ�ι$3ει µε αυτ* τ�υ νευρωτικ�! $γ��υς. 7µως, γιατ� δηµι�υργε�ται
πανικ)ς απ) τη δι$-λυση των λιµπιντικ1ν δεσµ1ν της �µ$δας; � λ)γ�ς ε�ναι
)τι, καθ1ς �ι λιµπιντικ�� δεσµ�� απ�τελ�!ν τ�ν πυρ*να της �µ$δας, τη +$ση
των ταυτ�σεων µε αυτ*ν, η δι$λυσ* τ�υς πρ�καλε� και τη δι$λυση της �µ$δας,
π�υ ε�ναι και � πραγµατικ)ς #)+�ς των µελ1ν της. Η δι$λυση της �µ$δας συ-
νεπ$γεται κρ�ση ταυτ)τητας, αλλ$ και απ1λεια σηµαντικ1ν αισθηµ$των, )πως
της ασ#$λειας, της σιγ�υρι$ς και της α�σθησης τ�υ αν*κειν. Συνεπ1ς, τ� γεγ�-
ν)ς µπ�ρε� να +ιωθε� ως ιδια�τερα καταλυτικ) για την ατ�µικ* ψυ��λ�γ�α τ�υ
κ$θε µ0λ�υς της9.

Β0+αια, στην περ�πτωση τ�υ #)+�υ απ1λειας των λιµπιντικ1ν δεσµ1ν και
της δι$λυσης της �µ$δας, η πιθαν)τερη αντ�δραση ε�ναι η περι�αρ$κωση γ!ρω
απ) αυτ*ν, και η εµµ�ν* σ�ετικ$ µε την πρ�στασ�α της. Αυτ) δια#ωτ�3ει σε µε-
γ$λ� +αθµ) τη σηµασ�α της εθνικ*ς ταυτ)τητας, αλλ$ και την εµµ�ν* π�υ πα-
ρατηρε�ται σε �ρισµ0να $τ�µα και �µ$δες µε αυτ*ν, εµµ�ν* π�υ εκ#ρ$3εται
και ως 0νας µ)νιµ�ς #)+�ς και α�σθηση απειλ*ς απ0ναντι στ� 0θν�ς. Σε ακρα��υς
εθνικιστικ�!ς κ!κλ�υς, για παρ$δειγµα, � #)+�ς της απειλ*ς ε�ναι συνε�*ς και
απ�δ�δεται π$ντα στ�υς Uλλ�υς, τ�υς ‘κακ�!ς’ ε�θρ�!ς π�υ επι+�υλε!�νται
τ� 0θν�ς. � µεγαλ!τερ�ς #)+�ς ε�ναι �ι τυ�)ν εδα#ικ0ς απ1λειες, π�υ εκλαµ-
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9. Για τ� παρ$δειγµα τ�υ πανικ�!, δε�τε στ� Freud 1921: 125-6.



+$ν�νται ως πρ�σωπικ0ς απ1λειες –σ�ετικ) εδ1 ε�ναι τ� σ!µπλεγµα τ�υ ευ-
ν�υ�ισµ�!. Β0+αια, δεν γ�ν�νται )λ�ι εθνικιστ0ς και δεν απ�δ�δ�υν )λ�ι �ι $ν-
θρωπ�ι την �δια σηµασ�α στην εθνικ* τ�υς ταυτ)τητα –τ�υλ$�ιστ�ν )�ι σε ει-
ρηνικ0ς και *ρεµες περι)δ�υς. Επειδ* )µως, )πως ανα#0ρει � Λ�π�+ατς (1990:
84-87), η ανθρ1πινη ψυ��σ!νθεση ε�ναι π�λ! ε!θραυστη, ε�ναι αναµεν)µεν�
)τι σε περι)δ�υς κρ�σεων και αστ$θειας ε�ναι ε!κ�λ� να παλινδρ�µ*σει τ�
$τ�µ� και να υπ�+ληθε� σε εθνικιστικ* * $λλη ακρα�α ρητ�ρικ* * κινητ�π��η-
ση. Uλλωστε δεν πρ0πει να υπ�τιµ$ται τ� γεγ�ν)ς )τι ε�ναι π�λ! πι� ευ�$ριστ�
για τα $τ�µα να περι�ρ�σ�υν την κρ�ση τ�υς και να ακ�λ�υθ*σ�υν τις �ρµ0ς
τ�υς, καθ1ς �ι τελευτα�ες υπηρετ�!ν την αρ�* της ευ�αρ�στησης.

Με αυτ* την 0νν�ια, υπ$ρ�ει 0νας εν δυν�µει εθνικιστ*ς, ρατσιστ*ς κλπ.,
στ�ν καθ0να απ) µας, � �π���ς υπ) συνθ*κες µπ�ρε� να +γει στην επι#$νεια@
ιδια�τερα σε µια µα3ικ* �µαδ�π��ηση, )π�υ �ι ιδιαιτερ)τητες τε�ν�υν να ισ�-
πεδ1ν�νται και πρ�+$λλ�νται �ι ασυνε�δητες πρ�διαθ0σεις (Freud 1921: 100).
Qτσι ε6ηγε�ται και τ� γεγ�ν)ς )τι µια ειρηνικ* και δηµ�κρατικ* εθνικ* * εθν�-
τικ* �µ$δα µπ�ρε�, σε συγκεκριµ0ν� �ρ)ν�, να γ�νει επιθετικ*, ρατσιστικ* κλπ.
Η ακρα�α και #αιν�µενικ$ ‘παρ$λ�γη’ αντ�δραση σε µια απειλ* –πραγµατικ*
* εκλαµ+αν)µενη ως τ0τ�ια– ε�ναι $λλωστε #υσι�λ�γικ*: τα $τ�µα αντιδρ�!ν
)πως τα παιδι$, για τα �π��α η ακρ)τητα των αντιδρ$σεων ε�ναι αναµεν)µενη
και �#ε�λεται στ� )τι υπαγ�ρε!εται απ) τις ασυνε�δητες �ρµ0ς π�υ κυριαρ-
��!νται απ) την αρ�* της ευ�αρ�στησης. Αυτ* η παρατ*ρηση, )µως, δεν πρ0-
πει να �δηγ*σει στη δικαι�λ)γηση των ακρα�ων και καταστρ�#ικ1ν αντιδρ$-
σεων στη +$ση )τι πρ)κειται για αµυντικ0ς αντιδρ$σεις. � τρ)π�ς π�υ θα
αντιµετωπ�σει 0να $τ�µ� * µια �µ$δα �ρισµ0νες καταστ$σεις µπ�ρε� να π�ι-
κ�λλει, και ε�ναι σηµαντικ) να διακρ�ν�υµε τις *πιες και εκλ�γικευµ0νες αντι-
δρ$σεις απ) τις ακρα�ες: �ι τελευτα�ες µπ�ρ�!ν να ε6ηγηθ�!ν και να καταν�η-
θ�!ν, αλλ$ )�ι και να δικαι�λ�γηθ�!ν * και να ν�µιµ�π�ιηθ�!ν στη συνε�δησ*
µας. Επ�σης, η δυνατ)τητα κρ�σης των ατ)µων δε +ρ�σκεται απαραιτ*τως σε
αντ�θεση µε τις αν$γκες τ�υ ψυ�ισµ�!: )πως ανα#0ρθηκε, η αρ�* της πραγµα-
τικ)τητας (µε την �π��α συνδ0εται η λ�γικ* κρ�ση) συ�ν$ λειτ�υργε� 1στε να
πρ�στατε!ει την ψυ��σ!νθεση τ�υ ατ)µ�υ και τη µακρ�πρ)θεσµη ικαν�π��η-
σ* τ�υ.

Η παρ�υσ�αση των λιµπιντικ1ν δεσµ1ν και των ταυτ�σεων �δηγε� την αν$-
λυσ* µας στην ανα#�ρ$ στις κ�ιν0ς ταυτ)τητες, τις �π��ες )µως δεν 0��υµε
ακ)µη ε6ετ$σει λεπτ�µερ1ς. Σε αυτ0ς θα εστι$σ�υµε στην επ)µενη εν)τητα.
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5  Eθνικ� Tαυτ�τητα στην Eπ��� της Παγκ�σµι�π��ησης



¢È·ÌfiÚÊˆÛË ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ

T� ερ1τηµα π�υ τ�θεται ε�ναι µε π�ιo τρ)π� $τ�µα π�υ 0��υν απλ$ και µ)-
ν� 0να κ�ιν) σηµε�� ανα#�ρ$ς απ�κτ�!ν µια κ�ιν* ταυτ)τητα; Η απ$ντη-

ση +ρ�σκεται στην !παρ6η αρ�ηγ�!, * ‘αρ�ηγικ*ς ιδ0ας’, µε τ�ν �π��� ταυτ�3�-
νται αρ�ικ$ και στη συν0�εια ταυτ�3�νται δευτερευ)ντως µετα6! τ�υς. Η +ασι-
κ* τα!τιση π�υ γ�νεται σε αυτ) τ� επ�πεδ� ε�ναι τ�υ κ$θε ατ)µ�υ 6ε�ωριστ$ µε
τ�ν αρ�ηγ) της �µ$δας. � Moscovici υπ�στηρ�3ει )τι �ι �µ$δες 0��υν µια αυ-
θ)ρµητη τ$ση πρ�ς τ� δεσπ�τισµ): 0��υν αν$γκη 0ναν αρ�ηγ), π�υ θα εµ#α-
ν�3εται ισ�υρ)ς και �ωρ�ς αδυναµ�ες, π�υ θα δ�νει «απαντ*σεις στα ερωτ*µατ$
τ�υς και ‘)ν�µα’ στην ανωνυµ�α τ�υς» (Moscovici 1985: 38). Η λ06η ‘δεσπ�τι-
σµ)ς’, π�υ �ρησιµ�π�ιε� � Moscovici, πρ0πει να γ�νει καταν�ητ* κατ’ �υσ�αν ως
!παρ6η Αρ�*ς (authority). Η αυθ)ρµητη τ$ση πρ�ς µια ε6�υσιαστικ* αρ�*,
λ�ιπ)ν, 0�ει τις ρ�3ες της στις πρ1τες ταυτ�σεις π�υ απ�τελ�!ν τ� πρ)τυπ� για
τις µεταγεν0στερες και πρ�κ!πτ�υν αρ�ικ$ µε τη γ�νικ* Αρ�*, τ� πρ)τυπ� τ�υ
πατ0ρα, κυρ�ως, */και της µητ0ρας10. �ι µα3ικ0ς �µ$δες, )πως και �ι µ$3ες κα-
θαυτ0ς, 0��υν αν$γκη 0ναν αρ�ηγ), 0ναν καθ�δηγητ* δηλαδ* και 0να ιδε1δες,
)πως ακρι+1ς και η �ικ�γ0νεια �ρει$3εται 0ναν Πατ0ρα, δηλαδ* τ� πρ)σωπ�
π�υ τα παιδι$ αγαπ�!ν και θαυµ$3�υν, αλλ$ και #�+�!νται και σ0+�νται ως
‘παντ�δ!ναµ�’.

Η τα!τιση µε τ�ν αρ�ηγ) απ�τελε� τ� µη�ανισµ) κ$θε απ)λυτης Αρ�*ς και
συν$γεται πρωταρ�ικ$ απ) την υπακ�* στ�υς γ�νε�ς. 7πως ανα#0ρει και �
Rieff, τα θεµ0λια της τ$σης τ�υ ατ)µ�υ να πρ�σκ�λλ$ται στην πρ1τη τ�υ σ�0-
ση µε την Αρ�* τ�π�θετ�!νται µε την «αρ�ικ* και πρωτ)τυπη µ�ρ#* συναι-
σθηµατικ�! δεσµ�!, π�υ πρ�ηγε�ται τ�υ σε6�υαλικ�! συναισθ*µατ�ς» (Rieff
1960: 160). Αυτ) γιατ� η σε6�υαλικ)τητα ανακ!πτει ως µια µ�ρ#* επαν$στα-
σης εν$ντια στην ε6�υσιαστικ* Αρ�* των γ�νι1ν: αρ�ικ$, «η αγ$πη ε�ναι δε-
σπ�τικ*@ η σε6�υαλικ)τητα –)πως και η ελευθερ�α– ε�ναι µια επ�τευ6η π�υ 0ρ-
�εται αργ)τερα, και π$ντα κινδυνε!ει απ) τις +αθ!τερες κλ�σεις µας για υπ�-
ταγ* και κυριαρ��α» (Rieff 1960: 159). Ε�ναι σηµαντικ* η $π�ψη τ�υ Rieff για-
τ� τ�ν�3ει τ� γεγ�ν)ς )τι η τ$6η και η αναρ��α, η πειθαρ��α και η ανυπ�τα6�α
συνυπ$ρ��υν σε κ$θε κ�ινων�α, ε#)σ�ν τις #0ρει µα3� τ�υ η δι�αστικ* και δι-
#�ρ�!µενη #!ση τ�υ �ιδιπ)δει�υ συµπλ0γµατ�ς. Με $λλα λ)για, �ι κ�ινων�ες
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10. Ιδια�τερ� ρ)λ� πα�3ει � πατ0ρας ως αρ�ηγικ) πρ)τυπ�, και σε αυτ)ν θα ανα#ερθ�!µε πε-
ρισσ)τερ�. ∆εν πρ)κειται, ωστ)σ�, για απ�κλειστικ) πρ)τυπ�, ειδικ$ σε κ�ινων�ες π�υ τ� �ικ�γε-
νειακ) περι+$λλ�ν ε�ναι πι� δια#�ρ�π�ιηµ0ν� απ) τ� αυστηρ) πατριαρ�ικ) µ�ντ0λ�, και η µητ0-
ρα µπ�ρε� να ε�ναι η Αρ�* της �ικ�γ0νειας, * � µ)ν�ς γ�νι)ς σε αυτ*ν. Παρ’ )λα αυτ$, τ�θεται και
� +ι�λ�γικ)ς παρ$γ�ντας π�υ, ανε6$ρτητα απ) τ� κ�ινωνικ) * και π�λιτικ) περι+$λλ�ν, ενισ�!ει
την αρσενικ* παρ�υσ�α π�υ υπερισ�!ει σε δ!ναµη 0ναντι της θηλυκ*ς ως πρ)τυπ� Αρ�*ς.



0��υν περισσ)τερες επιλ�γ0ς απ) την απ�λυταρ�ικ)τητα, αλλ$ π$ντα και την
ελλ��ε!�υσα τ$ση πρ�ς αυτ*ν. Και #υσικ$, η Αρ�* δεν ε�ναι απαρα�τητ� να
ε�ναι ε6 �ρισµ�! απ�λυταρ�ικ*: µπ�ρε� να ε�ναι η Αρ�* τ�υ Ν)µ�υ και � σε-
+ασµ)ς στ� δ�και�, π�υ ισ�!ει στις δηµ�κρατικ0ς κ�ινων�ες. Uλλωστε, η επιθυ-
µ�α για µια Αρ�* δε συνεπ$γεται αυτ�µ$τως )τι αυτ* πρ0πει να ε�ναι δεσπ�τι-
κ* µε τ�ν �δι� τρ)π� π�υ, τηρ�υµ0νων των αναλ�γι1ν, τα παιδι$ επιθυµ�!ν
0ναν Πατ0ρα, αλλ$ )�ι 0ναν καταπιεστικ) π�υ επι+$λλει τιµωρ�ες. Η �δια η
#ρ�ϋδικ* θεωρ�α αναλ!ει ταυτ)�ρ�να τις «ασυνε�δητες διαδικασ�ες π�υ εργ$-
3�νται εν�ντια στην κυριαρ��α και την κ�ινωνικ* ε6�υσ�α», )πως ασ��λε�ται
και µε τ�ν τρ)π� π�υ η ιδ0α της Αρ�*ς εσωτερικε!εται στ� ασυνε�δητ� (Rieff
1960: 43).

Τ� 3*τηµα τ�υ ηγ0τη ε�ναι π�λ! σηµαντικ), ιδια�τερα σε αυτ* τη µελ0τη π�υ
µας ενδια#0ρ�υν και �ι π�λιτικ0ς �µ$δες. � π�λιτικ)ς αρ�ηγ)ς, συγκεκριµ0να,
πρ0πει να επιδεικν!ει «ακρ�+εια και επι+λητικ)τητα στ�ν τρ)π� �µιλ�ας τ�υ,
απλ)τητα στην κρ�ση και τα�!τητα στη λ*ψη απ�#$σεων», υπ�στηρ�3ει �
Moscovici (1985: 132), ειδικ$ σε ε6αιρετικ0ς συνθ*κες, )πως � π)λεµ�ς * κ$-
π�ια $λλη κρ�ση, )π�υ πρ0πει να δε��νει ισ�υρ)ς και ικαν)ς για να +ασιστ�!ν
�ι π�λ�τες π$νω τ�υ. Φυσικ$, δεν µπ�ρ�!ν )λ�ι �ι αρ�ηγ�� να ε�ναι επιτυ�ηµ0-
ν�ι. Qνα σηµαντικ) πρ�σ)ν, αν και )�ι απ) µ)ν� τ�υ ικαν), για 0ναν ηγ0τη ε�-
ναι τ� ��ρισµα, π�υ τ�υ πρ�σδ�δει γ)ητρ� και κ!ρ�ς11. Ε�ναι �αρακτηριστικ)
)τι �ι �αρισµατικ�� ηγ0τες συγκιν�!ν ιδια�τερα και συν*θως απευθ!ν�νται στ�
συνα�σθηµα παρ$ στη λ�γικ*@ )µως, αν τ� �$ρισµ$ τ�υς αµ#ισ+ητηθε�, ε!κ�λα
καταρρ�πτ�νται (παρ$δειγµα απ�τελε� τ� γεγ�ν)ς )τι �ι νεκρ�� ηγ0τες συ�ν$
διατηρ�!ν την α�γλη τ�υς, καθ1ς τ� �$ρισµ$ τ�υς διατηρε�ται αν0πα#�). Β0-
+αια, τ� �$ρισµα δεν ε6ασ#αλ�3ει και την επιτυ�ηµ0νη ηγεσ�α, ε#)σ�ν υπ$ρ-
��υν π�λλ�� $λλ�ι παρ$γ�ντες π�υ την επηρε$3�υν.

Μια δια#�ρ�π��ηση π�υ πρ0πει να γ�νει α#�ρ$ στα σ!γ�ρ�να εθνικ$ κρ$-
τη, �π�ι�υδ*π�τε τ!π�υ ηγεσ�α και αν αναλ$+ει τη διακυ+0ρνηση τ�υ κρ$-
τ�υς, πρ0πει απαραιτ*τως να (δε��νει )τι) εµπν0εται απ) τ� κ�ιν) εθνικ� ιδε�-
δες και να τ�θεται στην υπηρεσ�α αυτ�! τ�υ κ�ιν�� εθνικ�� ιδε�δ�υς. Εδ1, η
τα!τιση 0�ει γ�νει κατ’ αρ�$ς µε τ� 0θν�ς και στη συν0�εια µε τα µ0λη τ�υ µε-
τα6! τ�υς. Τ� ιδε1δες τ�υ 0θν�υς εσωτερικε!εται απ) )λα τα µ0λη της εθνικ*ς
�µ$δας µ0σω της διαδικασ�ας της τα!τισης και απ�τελε� 0να κ�ιν) σηµε�� ανα-
#�ρ$ς. 7πως επισηµα�νει � Freud, η �µ$δα «ε�ναι 0να σ!ν�λ� ανθρ1πων π�υ
0��υν τ�π�θετ*σει τ� �δι� αντικε�µεν� στη θ0ση τ�υ ιδε1δ�υς τ�υ εγ1 και
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11. � Moscovici �ρ�3ει τ� �$ρισµα ως «0να ε�δ�ς µαγε�ας π�υ +ασ�3εται στ� θαυµασµ) και την
εκτ�µηση και παραλ!ει την κριτικ* ικαν)τητα» (Moscovici 1985: 129). Ε�ναι 0να π�ι�τικ) �αρα-
κτηριστικ) π�υ δεν απ�κτι0ται, αλλ$ υπ$ρ�ει εκ γενετ*ς.



0��υν κατ$ συν0πεια ταυτιστε� µετα6! τ�υς στ� εγ1 τ�υς» (Freud 1921: 147).
Με αυτ* την 0νν�ια, και η τα!τιση µε τ�ν αρ�ηγ) 0πεται της πρ1της τα!τισης
µε τ� 0θν�ς –αν και παραµ0νει ιδια�τερα σηµαντικ* γιατ� ικαν�π�ιε� τη γενικ)-
τερη αν$γκη τα!τισης µε 0να ισ�υρ) πρ)σωπ�. Σε κ$θε περ�πτωση π$ντως,
0νας π�λιτικ)ς ηγ0της εθνικ�! κρ$τ�υς �#ε�λει να υπηρετε� τα συµ#0ρ�ντα
τ�υ 0θν�υς τ�υ και να διατηρε� την ισ�! και επιρρ�* στ� +αθµ) π�υ (εµ#αν�-
3εται να) υπηρετε� αυτ) τ� ρ)λ�12.

Σηµαντικ) ρ)λ� στις �µ$δες πα�3�υν τα σ!µ+�λα. Τ� σ!µ+�λ� απ�τελε� 0να
�αρακτηριστικ) της �µ$δας π�υ συµπυκν1νει τα στ�ι�ε�α και τ�υς συνειρµ�!ς
π�υ την �ρ�3�υν. Πρ)κειται για 0να σηµα�ν�ν εν)τητας και ταυτ)τητας. Στα
0θνη, για παρ$δειγµα, τ� πρωταρ�ικ*ς σηµασ�ας σ!µ+�λ� ε�ναι η σηµα�α, 0να
σ!µ+�λ� ιδια�τερα σε+αστ) και #�ρτισµ0ν� συναισθηµατικ$. Τ� κ$ψιµ� της
σηµα�ας, $λλωστε, δεν ε�ναι µια τυ�α�α πρ$6η, αλλ$ µια συµ+�λικ* κ�νηση
ε�θρ)τητας και απα6�ωσης ιδια�τερα πρ�σ+λητικ*, γιατ� απευθ!νεται σε �λ)-
κληρ� 0θν�ς και την ταυτ)τητ$ τ�υ. Ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ) επ�σης τ� γεγ�-
ν)ς )τι )σ� περισσ)τερ�ι $νθρωπ�ι µ�ιρ$3�νται τ� �δι� σ!µ+�λ�, τ)σ� πι�
0ντ�ν� ε�ναι τ� συνα�σθηµα π�υ αυτ) διεγε�ρει (Λ�π�+ατς 1990: 83). Αυτ) δεν
α#�ρ$, +0+αια, µ)ν� στ� σ!µ+�λ� αλλ$ γενικ)τερα στην αριθµητικ* συµµετ�-
�* σε µια �µ$δα, και 0�ει επισηµανθε� *δη απ) τ�ν McDougall, � �π���ς τ�
�ν�µ$3ει ‘συναισθηµατικ* µεταδ�τικ)τητα’ (emotional contagion) * ‘0κσταση
* 0νταση των συναισθηµ$των’ (exaltation or intensification of emotion)13. Με αυ-
τ* την 0νν�ια περιγρ$#ει τ� γεγ�ν)ς )τι � αµ�ι+α��ς επηρεασµ)ς εντε�νει τη συ-
ναισθηµατικ* #)ρτιση των ατ)µων. Η παρατ*ρηση αυτ* σ�ετ�3εται και µε αυτ*
τ�υ Freud )τι «τ� ασυνε�δητ� εν)ς ανθρ1π�υ µπ�ρε� να επιδρ$σει στ� ασυνε�-
δητ� εν)ς $λλ�υ, �ωρ�ς να διαµεσ�λα+*σει τ� συνειδητ)» (Freud 1915δ: 198).

Η συναισθηµατικ* µεταδ�τικ)τητα ε�ναι η µετ$δ�ση των συναισθηµ$των
µ0σω $µεσης * 0µµεσης επα#*ς ατ)µ�υ * �µ$δας µε κ$π�ι�ν $λλ�. Q�ει πα-
ρατηρηθε� ως τ$ση στα µικρ$ παιδι$, τα �π��α αντιλαµ+$ν�νται τα αισθ*µατα
των γ�νι1ν �ωρ�ς αυτ$ να εκ#ρ$3�νται µε τ� λ)γ�. Μιµητισµ)ς και �µ�ι�µ�ρ-
#�α µπ�ρε� να πρ�κ!ψ�υν ως απ�τ0λεσµα της συναισθηµατικ*ς µεταδ�τικ)τη-
τας καθ1ς, επ�σης στα παιδι$, εµ#αν�3�νται ως στ�ι�ει1δεις µη�ανισµ�� πρ�-
σαρµ�γ*ς τ�υ εγ1, �ι �π���ι ε�ναι απλ�!στερ�ι στη λειτ�υργ�α απ) ),τι $λλ�ι
αµυντικ�� µη�ανισµ��, δι)τι απαιτ�!ν λιγ)τερη εν0ργεια (Parin 1988: 104). �
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12. Απ) αυτ) συν$γεται, εν µ0ρει, και η συν*θης πρακτικ* των π�λιτικ1ν ηγεσι1ν να επικα-
λ�!νται σ�+αρ$ εθνικ$ 3ητ*µατα σε περι)δ�υς εσωτερικ1ν π�λιτικ1ν κρ�σεων για τη συσπε�ρω-
ση τ�υ κ)µµατ�ς * τ�υ 0θν�υς.

13. Ανα#0ρεται στ� Freud (1921: 112-113), απ) τ� MCDOUGALL (1920), The Group Mind,
Cambridge: Cambridge University Press, σ. 22.



#)+�ς και � κ�µ#�ρµισµ)ς εµπλ0κ�νται σε αυτ* τη διαδικασ�α, γιατ� δηµι�υρ-
γ�!ν αλλ$ και δηµι�υργ�!νται απ) τη µεταδ�τικ)τητα αυτ*. � Moscovici �ρη-
σιµ�π�ιε� τ� ακ)λ�υθ� παρ$δειγµα για να περιγρ$ψει µε απλ$ λ)για τη διαδι-
κασ�α. 7πως ανα#0ρει, )ταν κ$π�ι�ς +ρεθε� σε 0να δηµ)σι� �1ρ� τε�νει να
ανα3ητ$ �ικε�α πρ)σωπα, �διες ηλικιακ0ς �µ$δες κλπ. Αυτ) συµ+α�νει για δ!�
λ)γ�υς: πρ1τ�ν, για να πρ�στατευτε� απ) την ενδε�)µενη ε�θρ)τητα τ�υ περι-
+$λλ�ντ�ς, αλλ$ και τη δικ* τ�υ πρ�ς αυτ) και, δε!τερ�ν, γιατ� 0τσι κ$νει ‘�ι-
κ�ν�µ�α δυν$µεων’, δηλαδ* τ�υ ε�ναι πι� ε!κ�λ� να πρ�σαρµ�στε� σε 0να γνω-
στ) περι+$λλ�ν παρ$ σε κ$π�ι� καιν�!ρι� * 60ν� (Moscovici 1985: 258-259).
Αυτ)ς ε�ναι και � λ)γ�ς π�υ �ι 60ν�ι (µεταν$στες κλπ.) τε�ν�υν ε�τε να δη-
µι�υργ�!ν �µ$δες �µ�εθν1ν τ�υς και να συναναστρ0#�νται µε αυτ0ς ε�τε να
ενσωµατ1ν�νται µε υπερ+�λικ* πρ�θυµ�α στ� ν0� περι+$λλ�ν και να υπερ-
+$λλ�υν τα θετικ$ �αρακτηριστικ$ τ�υ –να ε�ναι δηλαδ* ‘+ασιλικ)τερ�ι τ�υ
+ασιλ0ως’. Αυτ0ς �ι τ$σεις εντ$σσ�νται στην αν$γκη $µυνας απ0ναντι στ� 60-
ν� και µη �ικε��.

OÌ¿‰Â˜ Î·È ÈÛfiÙËÙ·

Yπ�στηρ�6αµε )τι η διαδικασ�α διαµ)ρ#ωσης κ�ιν*ς ταυτ)τητας για τα µ0-
λη της �µ$δας 6εκιν$ απ) την κατ’ αρ�$ς τα!τιση µε 0να κ�ιν) ‘κ$τι’, δη-

λαδ* τ� πρ)σωπ� τ�υ αρ�ηγ�! * 0να ιδε1δες (π�υ µπ�ρε� να εκ#ρ$3εται και
απ) 0να αρ�ηγικ) πρ)σωπ�). � τ!π�ς τα!τισης π�υ περιγρ$#εται σε αυτ*ν
την περ�πτωση ε�ναι κυρ�ως � τρ�τ�ς, αν και δεν απ�κλε�εται και � πρ1τ�ς
(τα!τιση µε αυτ) π�υ θα *θελα να ε�µαι) * � δε!τερ�ς στην περ�πτωση της επι-
δ�ω6ης εν)ς στ)��υ (µε αυτ) π�υ θα *θελα να 0�ω). Στη συν0�εια, ακ�λ�υθε�,
ως συν0πεια, η τα!τιση των ατ)µων µετα6! τ�υς, µ0σω τ�υ τρ�τ�υ τ!π�υ τα!-
τισης, δηλαδ* της τα!τισης π�υ πρ�κ!πτει επειδ* υπ$ρ�ει κ$τι κ�ιν). Η κ�ιν*
τα!τιση των ατ)µων µε τ�ν αρ�ηγ) * την Ιδ0α επι#0ρει και την τα!τιση µετα-
6! τ�υς, π�υ πλ0�ν συγκρ�τ�!ν µια �µ$δα 0��ντας απ�κτ*σει µια κ�ιν* �µα-
δικ* ταυτ)τητα. Αυτ)ς � τρ)π�ς τα!τισης 0�ει ως συν0πεια 0να +ασικ) στ�ι-
�ε��, * καλ!τερα απα�τηση των �µ$δων, π�υ ε�ναι η ισ)τητα.

Η ισ)τητα, * τ� α�τηµα για ισ)τητα, των µελ1ν της �µ$δας ε�ναι 0να σηµα-
ντικ) στ�ι�ε�� π�υ τις �αρακτηρ�3ει –ε�τε πραγµατικ$ ε�τε #αιν�µενικ$. �
Moscovici τ� θεωρε� 0να κ�µµ$τι της �διας τ�υς της #!σης (Moscovici 1985: 42).
Η ισ)τητα των ατ)µων µ0σα στην �µ$δα στηρ�3εται στ�υς �δι�υς τ�υς λιµπι-
ντικ�!ς δεσµ�!ς π�υ την 0��υν δηµι�υργ*σει. Τα $τ�µα π�υ απαρτ�3�υν µια
�µ$δα 0��υν συνενωθε� λ)γω της αγ$πης για τ�ν αρ�ηγ) (κ�ιν) ιδε1δες) π�υ
τ�υς ‘αγαπ$’ )λ�υς ε6�σ�υ και δεν ευν�ε� καν0ναν. Η +$ση και ε6*γηση αυτ�!
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+ρ�σκεται επ�σης στην �ικ�γ0νεια. 7λ�ι �ι $νθρωπ�ι θ0λ�υν να τ�υς αγαπ�!ν,
ιδιαιτ0ρως τα παιδι$ π�υ, ε6αιτ�ας τ�υ ναρκισσισµ�! τ�υς, θ0λ�υν να συγκε-
ντρ1ν�υν )λη την αγ$πη. 7ταν, για παρ$δειγµα, υπ$ρ6ει 0νας ‘αντ�3ηλ�ς’
–αδελ#)ς * αδελ#*– νι1θ�υν 3*λια και ε�θρ)τητα απ0ναντι στ� νε�#ερµ0ν�
π�υ τ�υς στερε� την απ�κλειστικ* αγ$πη των γ�νι1ν και τ�υ ευρ!τερ�υ �ικ�-
γενειακ�! περι+$λλ�ντ�ς. Ωστ)σ�, η –αµ�ι+α�α– ε�θρ)τητα π�υ νι1θ�υν τα
αδ0λ#ια δεν επιτρ0πεται να εκδηλωθε� και, $ρα, πρ0πει να εκτ�νωθε� µε κ$-
π�ι� τρ)π� 1στε να µη γ�νει επι3*µια για τ� εγ1 τ�υς. Qτσι, η ε�θρ)τητα υπ�-
�ωρε� και δ�νει τη θ0ση της σε µια ‘συµµα��α’ και, αργ)τερα, στην τα!τιση. Αυ-
τ* η τα!τιση συν�δε!εται π$ντα απ) την απα�τηση �σης αγ$πης, στη +$ση της
�π��ας πραγµατ�π�ιε�ται $λλωστε.

Η τα!τιση, �υσιαστικ$, απ�τελε� και σε αυτ* την περ�πτωση µια λ!ση απ0-
ναντι στ� πρ)+ληµα π�υ δηµι�υργε� η αµ#ιταλ$ντευση των συναισθηµ$των:
απ) τη µ�α, η 3*λια απ0ναντι στ�ν ανταγωνιστ* π�υ θα τ�υς στερ*σει τ� ‘µ�-
ν�π1λι� της αγ$πης’, απ) την $λλη η αγ$πη πρ�ς τ� νε�#ερµ0ν� µ0λ�ς της �ι-
κ�γ0νειας. 7ταν τα παιδι$ συνειδητ�π�ι�!ν )τι �ι γ�νε�ς αγαπ�!ν τ�ν αδελ#)
* την αδελ#* τ�υς θ0λ�υν να τ�υ/της µ�ι$σ�υν, 1στε να διεκδικ*σ�υν �ση αγ$-
πη. ∆ε µπ�ρ�!ν να συνειδητ�π�ι*σ�υν )τι �ι γ�νε�ς τ�υς θα τ�υς αγαπ�!ν �!-
τως * $λλως, αλλ$ πιστε!�υν )τι η αγ$πη αυτ* �#ε�λεται σε κ$π�ια �αρακτη-
ριστικ$ π�υ µπ�ρε� να 0�ει. Qτσι, η τα!τιση πρ�κ!πτει µ0σα απ) την πρ�σπ$-
θει$ τ�υς να µ�ι$σ�υν στα αδ0λ#ια τ�υς για να ε6ασ#αλ�σ�υν ‘�ση’ αγ$πη.
Ταυτ)�ρ�να παρατηρε�ται )τι � αδελ#)ς/αδελ#* π�υ απ�λαµ+$νει της ε!-
ν�ιας των γ�νι1ν γ�νεται αντικε�µεν� ε�θρ)τητας.

Με παρ)µ�ι� τρ)π� η απα�τηση της �µ$δας για ισ)τητα 0�ει τις ρ�3ες της σε
αυτ) π�υ αρ�ικ$ *ταν 3*λια. ‘Αν εγ1 δεν µπ�ρ1 να ευν�ηθ1, κανε�ς δεν πρ0-
πει να ευν�ε�ται’: αυτ* θεωρε� � Freud )τι ε�ναι η πηγ* της δικαι�σ!νης και της
�σης µετα�ε�ρισης )λων (Freud 1921: 151-152). Η απα�τηση για ισ)τητα, ωστ)-
σ�, δεν α#�ρ$ στην ηγεσ�α/ηγ0τη της �µ$δας, αλλ$ µ)ν� στα µ0λη της. � αρ-
�ηγ)ς ε�ναι � εν�π�ιητικ)ς δεσµ)ς, τ� $τ�µ� π�υ συνεν1νει την �µ$δα µ0σω
της αγ$πης τ�υ και πρ�καλε� και την τα!τισ* τ�υς µα3� τ�υ. Στις κ�ιν�+�υλευ-
τικ0ς δηµ�κρατ�ες, π�υ δεν υπ$ρ�ει 0ντ�ν� τ� στ�ι�ε�� της τα!τισης µε 0ναν
αρ�ηγ) αλλ$ µε την ‘πατρ�δα’, τ� α�τηµα της ισ)τητας εµ#αν�3εται σε σ�0ση µε
τ�υς θεσµ�!ς και τις διαδικασ�ες τ�υ κρ$τ�υς. Να σηµειωθε� )τι αυτ0ς �ι πα-
ρατηρ*σεις ανα#0ρ�νται στα $τ�µα π�υ ε�ναι µ0λη της �µ$δας. Τα µη-µ0λη δε
δικαι�!νται –ε6 �ρισµ�! * στην πρ$6η– �ση µετα�ε�ριση εν1, επιπλ0�ν, γ�ν�-
νται �ι απ�δ0κτες της επιθετικ)τητας π�υ ‘εγκλω+�3εται’ µ0σα στ� κ$θε $τ�µ�,
καθ1ς δεν µπ�ρε� να την ε6ωτερικε!σει στην �µ$δα τ�υ. Στις σ!γ�ρ�νες κ�ι-
νων�ες, η �δια η !παρ6η τ�υ αιτ*µατ�ς για σε+ασµ) των δικαιωµ$των των 60-
νων και µεταναστ1ν και της �σης µετα�ε�ρισ*ς τ�υς υπ�δηλ1νει )τι αυτ) ε�ναι
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ακ)µη 0να 3ητ�!µεν� και η ε#αρµ�γ* τ�υ δεν 0�ει καταστε� δυνατ*. � Freud
ανα#0ρεται στ� παρ$δειγµα της θρησκε�ας. �ι θρησκε�ες, ανα#0ρει, ε�ναι θρη-
σκε�ες αγ$πης µ�ν� για τα µ0λη τ�υς, εν1 µπ�ρ�!ν να ε�ναι ιδια�τερα σκληρ0ς
µε )σ�υς δεν αν*κ�υν σε αυτ0ς. Η ισ�υρ�π��ηση των �µαδικ1ν δεσµ1ν µει1-
νει την ανεκτικ)τητα στ�υς απ’ 06ω, )πως 0��υν δε�6ει και �ι θρησκευτικ�� π)-
λεµ�ι. Με αυτ* την 0νν�ια, �ι $θε�ι, για παρ$δειγµα, ε�ναι απ) ψυ��λ�γικ*
$π�ψη σε π�λ! καλ!τερη θ0ση σε σ�0ση µε τη σκληρ)τητα και ε�θρ)τητα π�υ
θα αντιµετωπ�σ�υν σε σ�0ση µε τ�υς πιστ�!ς µιας $λλης θρησκε�ας (Freud
1921: 128). Τ� παρ$δειγµα αυτ) ε�ναι ιδια�τερα �αρακτηριστικ) ακρι+1ς επει-
δ* �ι θρησκε�ες θεωρε�ται )τι πρεσ+ε!�υν τη µη ανταπ�δ�τικ* αγ$πη.

7πως ανα#0ρθηκε, στις σ!γ�ρ�νες κ�ινων�ες (της ∆!σης ειδικ)τερα) υπ$ρ-
�ει τ� α�τηµα για ισ)τητα, αν��*, σε+ασµ) και π�λιτικ$ δικαι1µατα, π�υ πρ0-
πει +ε+α�ως να ισ�!�υν για )λ�υς αλλι1ς ε�ναι $τ�π�. Στην πρ$6η, τ� α�τηµα
α#�ρ$ κυρ�ως στα µ0λη µιας συγκεκριµ0νης κ�ινων�ας και, εν1 επεκτε�νεται
θεωρητικ$ και στ�υς 60ν�υς, δεν ε#αρµ)3εται �λ�κληρωτικ$ και σε αυτ�!ς (η
µη ε#αρµ�γ* τεκµηρι1νεται τ)σ� εµπειρικ$ )σ� και απ) την �δια την !παρ6η
συ3*τησης για τα δικαι1µατα των 60νων και µεταναστ1ν). �ι 60ν�ι ε�ναι ‘δια-
#�ρετικ��’ και, συνεπ1ς, η παρ�υσ�α τ�υς ε�ναι απειλητικ* για τη συν��* της
ταυτ)τητας εν)ς 0θν�υς, η �π��α δ�µε�ται π$νω στην (εκλαµ+αν)µενη) �µ�ι)-
τητα των µελ1ν τ�υ. Αν �ι µει�ν)τητες * �ι 60ν�ι α6ι1σ�υν �ση αγ$πη (π�υ ση-
µα�νει �ση µετα�ε�ριση �ωρ�ς διακρ�σεις) εν)σω ε�ναι δια#�ρετικ��, τ)τε τ�
0θν�ς θεωρε�ται )τι απειλε�ται µε δι$λυση, τ�υλ$�ιστ�ν απ) �ρισµ0να µ0λη τ�υ
π�υ αντιλαµ+$ν�νται )τι �ρισµ0ν�ι ‘παρε�σακτ�ι’ εισ�ωρ�!ν στην �ικ�γ0νει$
τ�υς (0θν�ς-‘µητ0ρα πατρ�δα’) και τη δια+ρ1ν�υν. Uλλωστε, δεν πρ0πει να
υπ�τιµ$ται η σηµασ�α τ�υ γεγ�ν)τ�ς )τι �ι ‘60ν�ι’ εκλαµ+$ν�νται ως δια#�ρε-
τικ�� ε6 �ρισµ�!, �ωρ�ς να τ�θεται τ� ερ1τηµα αν ε�ναι πραγµατικ$ τ)σ� δια-
#�ρετικ�� )σ� εµ#αν�3�νται. Αυτ) �#ε�λεται στ� )τι, αν ετ�θετ� αυτ) τ� ερ1-
τηµα θα 0πρεπε πραγµατικ$ κανε�ς ε�τε να απ�δε�τε� )τι �ι ‘60ν�ι’ δεν ε�ναι
και τ)σ� δια#�ρετικ��, ε�τε )τι �ι ‘�µ�εθνε�ς’ δεν ε�ναι και τ)σ� )µ�ι�ι σε τε-
λευτα�α αν$λυση. Τ0τ�ιες παραδ��0ς, )µως, ενδ0�εται να 0��υν συν0πειες στην
�δια τη συν��* και ταυτ)τητα τ�υ 0θν�υς.

Π1ς )µως ε6ηγ�!νται �ι ανισ)τητες και η !παρ6η ιεραρ�ι1ν στ� εσωτερικ)
των �µ$δων; Με π�ι� τρ)π� δικαι�λ�γ�!νται και γ�ν�νται ανεκτ0ς �ι δια#�ρ0ς
των κ�ινωνικ1ν τ$6εων εντ)ς των κ�ινωνι1ν, εν1 �ι �µ$δες απαιτ�!ν ισ)τητα;
7πως θα υπ�στηρι�τε� παρακ$τω, η α�σθηση τ�υ αν*κειν σε 0να 0θν�ς λει-
τ�υργε� σε µεγ$λ� +αθµ) ως αντιστ$θµισµα, γιατ� ικαν�π�ιε� τ� α�σθηµα τ�υ
ναρκισσισµ�!, π�υ επ�σης �αρακτηρ�3ει τις �µ$δες. Η επ)µενη εν)τητα, σ�ετι-
κ$ µε τ� ναρκισσισµ), θα δια#ωτ�σει αυτ$ τα 3ητ*µατα.
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Η ασυνε�δητη συγκρ)τηση των �µ$δων µ0σω της τα!τισης 0�ει και µια +α-
θ!τερη ναρκισσιστικ* δι$σταση. Στ� +αθµ) π�υ τα $τ�µα δεν αντ0��υν

στην ιδ0α )τι κ$π�ι�ς $λλ�ς µπ�ρε� να ευν�ε�ται, τ� α�τηµα για ισ)τητα ε�ναι
0νας συµ+ι+ασµ)ς τ�υ ναρκισσιστικ�! εγ1 π�υ επιθυµε� την απ)λυτη πρ�τε-
ραι)τητα14. Υπ$ρ�ει )µως ανταπ�δ�τικ)τητα σε αυτ)ν τ� συµ+ι+ασµ), µε την
0νν�ια )τι αναπτ!σσεται στη συν0�εια 0νας �µαδικ)ς ναρκισσισµ)ς π�υ εκ-
#ρ$3εται συλλ�γικ$ µ0σα απ) την εικ)να της �µ$δας. 7πως ανα#0ρ�υν �ι
Ulman και Abse, «η συνειδητ* και ασυνε�δητη εικ)να π�υ 0�ει η �µ$δα για τ�ν
εαυτ) της συ�ν$ συνεν1νεται σε µια επιδεικτικ* και µεγαλ�µαν* ιδ0α» (Ulman
& Abse 1983: 645). Τα $τ�µα συγκρ�τ�!ν την �µαδικ* τ�υς ταυτ)τητα εν µ0σω
‘θετικ1ν’ και ‘αρνητικ1ν’ ταυτ�σεων. Ταυτ�3�νται (θετικ$) µε την εικ)να τ�υ
αρ�ηγ�! */και τ�υ ιδε1δ�υς πρ�+$λλ�ντας π$νω τ�υ )λα τα π�ι�τικ$ �αρα-
κτηριστικ$ π�υ 0��υν * εσωτερικε!�ντας αυτ$ π�υ θα *θελαν να 0��υν και τα
εκ#ρ$3ει � αρ�ηγ)ς. Με αυτ)ν τ�ν τρ)π� � αρ�ηγ)ς –* η Ιδ0α– γ�νεται µια
επ0κταση τ�υ εαυτ�!: η αγ$πη πρ�ς τ� πρ)σωπ) τ�υ ε�ναι 0να ε�δ�ς αυτ)-
ερωτισµ�!. Ταυτ��ρ)νως, απ�κηρ!σσεται � Uλλ�ς, � 60ν�ς και η εικ)να τ�υ,
α#�! σε αυτ)ν πρ�+$λλ�νται )λα τα αρνητικ$ και ανεπιθ!µητα �αρακτηριστι-
κ$ της �διας της �µ$δας. Με αυτ* την αρνητικ* τα!τιση, µ0σω εν)ς αρνητικ�!
ιδε1δ�υς * ατ)µ�υ, επιτυγ�$νεται και π$λι η συν��* της �µ$δας καθ1ς και τ�
µ�σ�ς ε�ναι εν�π�ιητικ) (Freud 1921: 129). Η εικ)να τ�υ Uλλ�υ συντηρε� και
ενδυναµ1νει την εικ)να της �µ$δας και την ταυτ)τητ$ της, α#�! γ�νεται �
απ�δ0κτης αρνητικ1ν εικ)νων και συναισθηµ$των π�υ δια#�ρετικ$ θα δι��ε-
τε!�νταν στην �δια την �µ$δα απειλ1ντας την µε δι$λυση.

Στ� ναρκισσισµ) τ� $τ�µ� επιθυµε� να κρατ*σει τη λ�µπιντ� στ�ν εαυτ)
τ�υ, και η τα!τιση ε�ναι λ�ιπ)ν 0νας τρ)π�ς για να τ� επιτ!�ει. Επεκτε�ν�ντας
την τ$ση αυτ* στην �µ$δα, «η 0κσταση στ� υπ�κε�µεν� τ�υ εγ1 και τ�υ σ1µα-
τ)ς τ�υ αναπτ!σσεται σε απ�κλειστικ* αγ$πη σε 0να ευρ!τερ� επ�πεδ�, )πως
αυτ* των κατ��κων µιας π)λης για τ�ν τ)π� τ�υς, … των π�λιτ1ν για τ� 0θν�ς
τ�υς…» (Moscovici 1985: 247). Η συµπ$θεια για $τ�µα τ�υ 0θν�υς µας, για
τ�υς συµ-πατρι1τες, 0�ει 0να ναρκισσιστικ) περιε�)µεν� στ� +αθµ) π�υ πρ�-
0ρ�εται απ) την τα!τιση µα3� τ�υς και την αγ$πη για την πατρ�δα –δηλαδ* για
κ$τι π�υ ε�ναι δικ) µας. Και, )πως υπ�στηρ�3ει � Moscovici, «� συνδυασµ)ς
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14. Αυτ) ισ�!ει µ)ν� )σ�ν α#�ρ$ στη διαδικασ�α της τα!τισης και τη συγκρ)τηση της �µ$δας.
Γιατ�, +0+αια, η ισ)τητα ε�ναι και 0να π�λιτικ) διακ!+ευµα, 0να ιδε1δες π�υ πηγ$3ει απ) την ηθι-
κ*, τ�ν Ν)µ�, και τα π�λιτικ$ ιδε1δη. Εδ1 )µως ε6ετ$3�υµε την ψυ��λ�γικ* συνιστ1σα της, π�υ
α#�ρ$ στη συγκρ)τηση �µ$δας και τ�υς ασυνε�δητ�υς µη�ανισµ�!ς π�υ λειτ�υργ�!ν εντ)ς της.



συµπ$θειας για ‘εµ$ς’ και αντιπ$θειας για ‘αυτ�!ς’ 0�ει ως #υσικ) συνεπακ)-
λ�υθ� την α�σθηση )τι ‘εµε�ς’ ε�µαστε αν1τερ�ι» (Moscovici 1985: 247). � ναρ-
κισσισµ)ς ανα3ητε� ικαν�π��ηση σε συλλ�γικ) επ�πεδ� και εκ#ρ$3εται πλ0�ν
ως ανωτερ)τητα της �µ$δας, * τ�υλ$�ιστ�ν ως 0νας θετικ)ς πρ�σδι�ρισµ)ς της.

Τ� επι�ε�ρηµα τ�υ Freud σ�ετικ$ µε τις π�λιτισµικ0ς �µ$δες ειδικ)τερα ε�-
ναι )τι π$ντα αγων�3�νται για 0να ιδε1δες * ισ�υρ�3�νται )τι υπηρετ�!ν µια
αν1τερη ιδ0α * σκ�π). Αυτ$ τα ιδε1δη και �ι σκ�π�� πρ�σ#0ρ�υν στα $τ�µα
ναρκισσιστικ* ικαν�π��ηση π�υ εκ#ρ$3εται ως υπερη#$νεια γι’ αυτ$ π�υ
0��υν επιτευ�θε�. Η ικαν�π��ηση αυτ* µεγαλ1νει µ0σω της σ!γκρισης µε $λλες
π�λιτισµικ0ς �µ$δες και µε τα δικ$ τ�υς επιτε!γµατα π�υ ε�ναι δια#�ρετικ$.
7πως ανα#0ρει � Freud, «στη +$ση αυτ*ς της δια#�ρετικ)τητας, κ$θε κ�υλ-
τ�!ρα υπ�στηρ�3ει τ� δικα�ωµα να περι#ρ�νε� τις υπ)λ�ιπες. Qτσι, τα π�λιτι-
σµικ$ ιδε1δη µετατρ0π�νται σε πηγ* ε�θρ)τητας αν$µεσα σε δια#�ρετικ0ς π�-
λιτισµικ0ς �µ$δες, )πως +λ0π�υµε 6εκ$θαρα στην περ�πτωση των εθν1ν»
(Freud 1927: 192). Αυτ* η διαπ�στωση τ�υ Freud απ�τυπ1νεται στην εθνικιστι-
κ* ρητ�ρικ*, η �π��α 0�ει 0ναν κ�ιν) παραν�µαστ* για )λα τα 0θνη, π�υ ε�ναι
η ανα#�ρ$ στ� σπ�υδα��, * σπ�υδαι)τερ�, π�λιτισµ), τα επιτε!γµατ$ τ�υ κλπ.
�ι διατυπ1σεις αυτ0ς διευκ�λ!ν�νται απ) τ� κ�ιν) ναρκισσιστικ) υπερ-εγ1 (*
ιδε1δες τ�υ εγ1 σε αυτ*ν την περ�πτωση) π�υ 0��υν εσωτερικε!σει τα $τ�µα
της �µ$δας (Freud 1914: 88).

Η επιστηµ�νικ* �µ$δα GAP των ΗΠΑ (Group for Advancement of Psy-
chiatry) διε6*γαγε µια 0ρευνα την περ��δ� 1972-1977 σ�ετικ$ µε τις +αθ!τερες
ψυ��λ�γικ0ς αιτ�ες της Aρα+�-Ισραηλιν*ς δι0νε6ης στη Μ0ση Ανατ�λ*. Η 0κ-
θεση της �µ$δας αν0#ερε, µετα6! $λλων, τα ε6*ς:

Η γη µας, τ� �θν�ς, η ��ρα και τ� κρ�τ�ς ε�ναι κ�µµ�τια της επ�κτασης τ�υ εαυ-
τ�� µας. Η �λ��η σε αυτ� �ι�νεται ως �λ��η στ�ν �δι� µας τ�ν εαυτ�. Η κ�θε
πλευρ� νι�θει και πιστε�ει �τι �ι πληγ�ς της πρ�καλ��νται απ� την �λλη πλευ-
ρ�, αλλ� στην πραγµατικ�τητα ε�ναι επ�σης �αλτωµ�νες σε µια διαµ��η µε τις
�διες. � ναρκισσισµ�ς των �µ�δων πλ�ττεται ��ναυσα, και η κ�θε πλευρ� πρ�-
σπαθε� να δι�ρθ�σει τη δικ� της εικ�να. … �ι ρ��ες της διαµ��ης [πρ�πει να
ανα�ητηθ��ν] στις εσωτερικ�ς διαµ��ες της κ�θε πλευρ�ς, και ��ι σε ε!ωτερικ�ς
συνθ�κες (Falk, 1992: 225)15.

Αυτ) π�υ διαπιστ1νεται ε�ναι )τι τα $τ�µα και �ι �µ$δες δηµι�υργ�!ν την
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15. Βε+α�ως, υπ$ρ�ει µια υπερ+�λ* σε αυτ*ν τη διαπ�στωση, στ� +αθµ) π�υ θεωρε� )τι �ι αι-
τ�ες πρ0πει να ανα3ητηθ�!ν σε εσωτερικ$ και )�ι ε6ωτερικ$ α�τια. ∆εν θα πρ0πει να θεωρ*σει
κανε�ς )τι αυτ0ς ε�ναι �ι µ�ναδικες αιτ�ες της συγκεκριµ0νης * και $λλων συγκρ�!σεων, αλλ$
πρ)κειται για µια διαπ�στωση π�υ α#�ρ$ στα ψυ��λ�γικ$ α�τια και επηρε$3�υν τις δυνατ)τητες
επ�λυσης τ�υ πρ�+λ*µατ�ς.



ψευδα�σθηση εν)ς ‘µεγαλει1δ�υς εαυτ�!’, δηλαδ* µια ψευδα�σθηση δικα��υ
και ισ�!�ς π�υ αναπτ!σσεται ως $µυνα απ0ναντι στα αισθ*µατα κατωτερ)τη-
τας και αδυναµ�ας. � ‘µεγαλει1δης εαυτ)ς’ εµ#αν�3εται στα πρ1τα �ρ)νια της
3ω*ς τ�υ παιδι�!, )ταν αυτ) κρατ$ και εσωτερικε!ει τα θετικ$ στ�ι�ε�α τ�υ
εαυτ�! τ�υ και των $λλων σε µια πρ�σπ$θεια να διατηρ*σει µια α�σθηση
α6�ας και παντ�δυναµ�ας (Falk 1992: 224).

7σ�ν α#�ρ$ στ� 3*τηµα των �µ$δων και της παρατηρ�!µενης ανισ)τητας
στ� εσωτερικ) τ�υς, και ειδικ)τερα στις κ�ινωνικ0ς ανισ)τητες π�υ διατηρ�!-
νται ταυτ)�ρ�να µε τ� α�τηµα για ισ)τητα, η ψυ�αναλυτικ* ερµηνε�α ε�ναι )τι
η ναρκισσιστικ* ικαν�π��ηση ε�ναι µια δ!ναµη τ)σ� ισ�υρ* π�υ µπ�ρε� να
υπερκερ$σει επιτυ�1ς και για µεγ$λα �ρ�νικ$ διαστ*µατα την ε�θρ)τητα στ�
εσωτερικ) µιας κ�ινων�ας. «Αυτ* την ικαν�π��ηση νι1θ�υν )�ι µ)ν� �ι ευ-
ν��!µενες τ$6εις, π�υ απ�λαµ+$ν�υν και τα πλε�νεκτ*µατα της κ�υλτ�!ρας
αυτ*ς, αλλ$ και �ι καταπιε3)µενες, καθ1ς τ� δικα�ωµα να περι#ρ�νε� κανε�ς
τ�υς ανθρ1π�υς 06ω απ) αυτ*ν απ�3ηµι1νει για τις αδικ�ες π�υ υ#�στανται
στ� εσωτερικ) της» (Freud 1927: 192). Επιπλ0�ν, σε συγκεκριµ0νες περιπτ1-
σεις, �ι καταπιε3)µενες �µ$δες µπ�ρε� να ε�ναι σε µεγ$λ� +αθµ) α#�σιωµ0νες
στην ηγεσ�α, ακ)µη και αν ε�ναι καταπιεστικ*, και αυτ) να απ�τελε� µ0ρ�ς των
ιδεωδ1ν τ�υς. Βε+α�ως, υπ$ρ��υν και $λλα στ�ι�ε�α π�υ �#ε�λει να γνωρ�3ει
κανε�ς για να ε6ηγ*σει πλ*ρως 0να #αιν)µεν�, )πως ε�ναι η ιστ�ρικ* και π�λι-
τικ* συγκυρ�α. 7σ�ν α#�ρ$ π$ντως στην ψυ�αναλυτικ* ερµηνε�α, αυτ* εστι$-
3ει στ� γεγ�ν)ς )τι η εθνικιστικ* ρητ�ρικ*, π�υ διατυπ1νεται στις περισσ)τε-
ρες σ!γ�ρ�νες κ�ινων�ες π�υ 0��υν �ργανωθε� ως ‘0θνη-κρ$τη’, δ!ναται να συ-
σπειρ1νει δια#�ρετικ0ς και αντικρ�υ)µενες �µ$δες γιατ� εκµεταλλε!εται και
�ειραγωγε� τα συναισθ*µατα και απευθ!νεται στ� ασυνε�δητ�. Με τ�ν τρ)π�
αυτ), �ι επιµ0ρ�υς δια#�ρ0ς συγκαλ!πτ�νται. Στην π�λιτικ*, η ‘εθνικ* εγρ*-
γ�ρση’ 0�ει συ�ν$ –και επιτυ�1ς– �ρησιµ�π�ιηθε� ως µ0θ�δ�ς απ�πρ�σανατ�-
λισµ�! των π�λιτ1ν απ) κ$π�ι� εσωτερικ) πρ)+ληµα, )πως επ�σης 0�ει συ�ν$
κατηγ�ρηθε� µια κυ+0ρνηση, κ)µµα κλπ. για πρ�δ�σ�α * εθνικ* µει�δ�σ�α ως
τρ)π�ς $σκησης επιθετικ*ς αντιπ�λ�τευσης.

OÈ ÔÚÌ¤˜ ÙË˜ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Â¯ıÚÔ‡˜

Η δι$κριση αν$µεσα σε ‘εµ$ς’ και τ�υς ‘$λλ�υς’ αλλ$ και η ε�θρ)τητα π�υ
απευθ!νεται στ�υς τελευτα��υς 0�ει ως αιτ�α, εκτ)ς απ) τις ναρκισσιστι-

κ0ς ταυτ�σεις π�υ ανα#0ρθηκαν ως τ1ρα, και τις �ρµ0ς της επιθετικ)τητας.
7πως ανα#0ρθηκε στ� πρ�ηγ�!µεν� κε#$λαι�, η επιθετικ)τητα µπ�ρε� να
ανα3ητ*σει δι06�δ� ε�τε στ� �δι� τ� $τ�µ� ε�τε 06ω απ) αυτ). Αυτ* η δε!τερη
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περ�πτωση µας ενδια#0ρει εδ1, π�υ ε�ναι $λλωστε και η πι� συνηθισµ0νη,
α#�! τ� $τ�µ� ‘πρ�στατε!εται’ απ) τις �ρµ0ς της αυτ�συντ*ρησης. Τ� κ$θε
$τ�µ�, υπ�στηρ�3ει � Freud, 0�ει τ)σ� ισ�υρ* εν0ργεια επιθετικ)τητας π�υ τ�
κ$νει να +λ0πει τ� ‘γε�τ�ν$’ τ�υ ως 0να πιθαν) αντικε�µεν� εκµετ$λλευσης,
ε6ευτελισµ�!, 6υλ�δαρµ�! * και θαν$τωσης. Τ)τε, )µως, π1ς ε�ναι δυνατ)ν να
διατηρε�ται η εν)τητα µιας �µ$δας, ε#)σ�ν τα µ0λη της 0��υν την τ$ση της
επιθετικ)τητας απ0ναντι στ�ν καθ0να, ακ)µα και στα αντικε�µενα αγ$πης
τ�υς; Η απ$ντηση π�υ δ�νει ε�ναι )τι «ε�ναι π$ντα δυνατ) να συνεν1σεις 0ναν
α6ι�σηµε�ωτ� αριθµ) ατ)µων µε την αγ$πη, στ� +αθµ) π�υ θα υπ$ρ��υν $λ-
λ�ι $νθρωπ�ι για να δε�τ�!ν τις εκδηλ1σεις της επιθετικ)τητ$ς τ�υς. Τ� πλε�-
ν0κτηµα π�υ πρ�σ#0ρει µια συγκριτικ$ µικρ* π�λιτισµικ* �µ$δα )ταν α#*νει
διε6)δ�υς στις �ρµ0ς αυτ0ς µε τη µ�ρ#* της ε�θρ)τητας απ0ναντι στ�υς ‘απ’
06ω’ δεν πρ0πει να υπ�τιµ$ται» (Freud 1930: 305). Αυτ) ε6ηγε� εν µ0ρει και για-
τ� �ι δι$#�ρες αλλ$ παρ)µ�ιες (παρ)µ�ι�υ τ!π�υ) �µ$δες εκ#ρ$3�υν τ)ση
επιθετικ)τητα µετα6! τ�υς και )�ι µε $λλες (δια#�ρετικ�! τ!π�υ) �µ$δες
–#ραστικ$ * 0µπρακτα.

Η Linda Colley δ�νει 0να ενδεικτικ) παρ$δειγµα στ� +ι+λ�� της Britons,
Forging the Nation (Βρεταν��, Σ$υρηλατ�ντας τ� %θν�ς) )π�υ πραγµατε!εται
τις ιστ�ρικ0ς, κ�ινωνι�λ�γικ0ς και π�λιτικ0ς συνθ*κες συγκρ)τησης της Βρετα-
ν�ας και της +ρετανικ*ς ταυτ)τητας. Ανα#ερ)µενη στα τ0λη τ�υ 18�υ αι1να,
υπ�στηρ�3ει )τι �ι µα3ικ�� π)λεµ�ι και τ� �τ�σιµ� της αυτ�κρατ�ρ�ας κατ$ την
περ��δ� εκε�νη, )π�υ η Βρεταν�α *ταν µ)νη εναντ��ν )λων (Αµερικαν1ν, Γ$λ-
λων, Ινδ1ν, Α#ρικαν1ν), 0#ερε τ�υς Uγγλ�υς, �υαλ�!ς, Σκ�τσ03�υς και
Ιρλανδ�!ς σε πρωτ�#αν* επα#* µετα6! τ�υς και τ�υς 0κανε να αντιλη#θ�!ν
τα κ�ιν$ τ�υς σηµε�α –σε συνδυασµ) µε την αντ�στ�ι�η π�λιτικ* πρωτ�+�υλ�α
#υσικ$. Με παρ)µ�ι� τρ)π�, ανα#0ρει, «αν �ι κ$τ�ικ�ι τ�υ Ηνωµ0ν�υ Βασι-
λε��υ ε�ναι σ*µερα περισσ)τερ� συνειδητ�π�ιηµ0ν�ι ως πρ�ς τ�υς εσωτερικ�!ς
τ�υς δια�ωρισµ�!ς, αυτ) ε�ναι αντιστ���ως µ0ρ�ς τ�υς τιµ*µατ�ς π�υ πρ0πει
να πληρ1σ�υν για την ειρ*νη και τ� τ0λ�ς της παγκ)σµιας ηγεµ�ν�ας. ∆εν
0��υν πια την �δια αναγκαι)τητα να ενωθ�!ν εν$ντια σε 0ναν ε�θρικ) Uλλ�,
εν$ντια στ�υς ‘απ’ 06ω’» (Colley 1992: 164).

Αυτ) τ� παρ$δειγµα µας εισ$γει στ�ν Vamic Volkan και τ� +ι+λ�� τ�υ The
Need to Have Enemies and Allies (1988), )π�υ πρ�+α�νει στην αν$λυση συ-
γκρ�!σεων και εθνικ1ν δια#�ρ1ν απ) τη σκ�πι$ της ψυ�αν$λυσης και, συ-
γκεκριµ0να, την ‘αν$γκη να 0�εις ε�θρ�!ς και συµµ$��υς’, )πως υπ�δηλ1νει
και � τ�τλ�ς. Τ� κ!ρι� επι�ε�ρηµ$ τ�υ ε�ναι )τι τ)σ� τα $τ�µα )σ� και �ι �µ$-
δες �ρει$3�νται ε�θρ�!ς για να δηµι�υργ*σ�υν και να διατηρ*σ�υν µια α�σθη-
ση ταυτ)τητας και αυτ�ελ0γ��υ, ε�θρ�!ς π�υ λειτ�υργ�!ν ως ‘ε6ωτερικ�� στα-
θερ�π�ιητ0ς’ (external stabilisers). Αντ�στ�ι�α, �ρει$3�νται και συµµ$��υς, #�-
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λ�υς, για τ�υς �δι�υς λ)γ�υς, ως ‘εσωτερικ�!ς σταθερ�π�ιητ0ς’ (internal sta-
bilisers). Σε �λ)κληρ� τ� +ι+λ�� τ�υ � Volkan πρ�σπαθε� να καταδε�6ει τις επι-
πτ1σεις αυτ*ς της αν$γκης για τις σ�0σεις των εθν1ν/εθν�τ*των. Η µ0θ�δ)ς
τ�υ ε�ναι +αθ!τατα επηρεασµ0νη απ) την Μelanie Klein και τη θεωρ�α της για
τις σ�0σεις των µικρ1ν παιδι1ν µε τα αντικε�µενα.

Στ� �δι� πνε!µα µε τις πρ1τες ταυτ�σεις π�υ περι0γραψε η Klein και την εµ-
#υσητικ* και µεταθετικ* τα!τιση, � Volkan υπ�στηρ�3ει )τι µια απ) τις πρ1τες
πρ�σπ$θειες τ�υ εγ1 εστι$3ει στην ενσωµ$τωση και απ�µ$κρυνση δια#)ρων
αντικρ�υ)µενων εικ)νων και συναισθηµ$των, καλ1ν και κακ1ν, τ�υ �δι�υ τ�υ
εαυτ�! * ε6ωτερικ1ν απ) αυτ)ν. Μερικ$ απ) αυτ$, )µως, δεν γ�νεται να ε6α-
λει#θ�!ν και διατηρ�!νται στ� εγ1 �ωρ�ς να 0��υν α#�µ�ιωθε� απ) αυτ), εν1
παραµ0ν�υν #�ρτισµ0να µε επιθετικ* εν0ργεια �ρµ1ν. Η !παρ6* τ�υς δη-
µι�υργε� εσωτερικ* διαµ$�η * και δι�ασµ), και γι’ αυτ) τ� λ)γ� ε�ναι επιτακτι-
κ* η αν$γκη να δι��ετευθ�!ν µε κ$π�ι� τρ)π� 06ω απ) τ� εγ1. Qτσι, τ� εγ1
ε6ωτερικε!ει αυτ$ τα µη ενσωµατωµ0να και ανεπιθ!µητα κ�µµ$τια τ�υ σε �ρι-
σµ0νες «διαρκε�ς, κ�ιν0ς ‘δε6αµεν0ς’ [durable, shared reservoirs], υπ) την καθ�-
δ*γηση της µητ0ρας» (Volkan 1988: 31). Απ�καλε� αυτ0ς τις δε6αµεν0ς ‘κατ$λ-
ληλ�υς στ)��υς για ε6ωτερ�κευση’ (suitable targets of externalisation), δηλαδ*
στ)��υς (αντικε�µενα, $τ�µα, �µ$δες) π�υ ε�ναι ιδανικ�� για να µετατεθ�!ν
π$νω τ�υς �ι εικ)νες, συναισθ*µατα κλπ. π�υ τ� εγ1 θ0λει να ε6ωτερικε!σει.

Ανα#ερ)µεν�ς � Volkan στ�υς κατ$λληλ�υς στ)��υς για ε6ωτερ�κευση ως
‘διαρκε�ς κ�ιν0ς δε6αµεν0ς’ ε�ναι πρ�#αν0ς )τι ανα#0ρεται στα $τ�µα ως µ0λη
εν)ς δεδ�µ0ν�υ κ�ινωνικ�! συν)λ�υ και διαµ�ρ#ωµ0να απ) αυτ)@ αυτ) ση-
µα�νει )τι αυτ0ς �ι δε6αµεν0ς ε�ναι κ�ινωνικ$, κυρ�ως, αλλ$ και π�λιτικ$ πρ�σ-
δι�ρισµ0νες. Αρ�ικ$, τα παιδι$ µαθα�ν�υν απ) την �ικ�γ0νεια και τ� $µεσ� πε-
ρι+$λλ�ν )τι τ�υς επιτρ0πεται να ε6ωτερικε!�υν εικ)νες και συναισθ*µατα σε
συγκεκριµ0ν�υς στ)��υς, πρακτικ* π�υ επι#0ρει �µ�ι�µ�ρ#�α και πρ�+λεψι-
µ)τητα )σ�ν α#�ρ$ στη συγκεκριµ0νη συµπερι#�ρ$ (Volkan 1988: 32). Αυτ$
τα αντικε�µενα, $τ�µα κλπ., �ι κατ$λληλ�ι στ)��ι για ε6ωτερ�κευση δηλαδ*, ε�-
ναι �αρακτηρισµ0να κ�ινωνικ$ και π�λιτικ$ µε τ0τ�ι� τρ)π� π�υ να επιτρ0πει
τη µετ$θεση π$νω τ�υς των δια#)ρων συναισθηµ$των –αυτ$ ε�ναι ταυτ)�ρ�-
να και αντικε�µενα συγκεκριµ0νων πρ�καταλ*ψεων. Με την ε6ωτερ�κευση των
καλ1ν εικ)νων και επιθυµι1ν δηµι�υργ�!νται �ι σ!µµα��ι, �ι #�λ�ι, και µε την
ε6ωτερ�κευση των κακ1ν εικ)νων δηµι�υργ�!νται �ι ε�θρ��. Τα µ0λη µιας �µ$-
δας µ�ιρ$3�νται τ�υς �δι�υς στ)��υς, �ι �π���ι τ�υς εν1ν�υν. Επ�σης, λ)γω
της τ$σης τ�υ ασυνειδ*τ�υ να απλ�π�ιε�, � δια�ωρισµ)ς αν$µεσα στην �µ$δα
και τ�υς $λλ�υς –αν$µεσα στ� καλ) και στ� κακ)– µπ�ρε� να µετατραπε� σε
µια ακρα�α π)λωση π�υ παρ�υσι$3ει ‘εµ$ς’ ως τ� απ)λυτ� καλ) και, αντ�στ�ι-
�α, τ�υς $λλ�υς ως την πρ�σωπ�π��ηση τ�υ κακ�!. Τ0τ�ια παραδε�γµατα στη
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δηµ)σια 3ω* και στην π�λιτικ* ε�ναι εµ#αν*: )πως 0�ει παρατηρηθε�, η 0νταση
των εσωτερικ1ν και διαπρ�σωπικ1ν συγκρ�!σεων συ�ν$ µετα#0ρεται στην
απρ)σωπη αρ0να των π�λιτικ1ν ιδε�λ�γι1ν (Bromberg 1960: 33).

Η 0νν�ια των κατ$λληλων στ)�ων ε6ωτερ�κευσης 0�ει �ρισµ0νες σηµαντι-
κ0ς �µ�ι)τητες µε την 0νν�ια τ�υ υπερ-εγ1. Η διαµ)ρ#ωσ* τ�υς αρ��3ει απ)
τη +ρε#ικ* και νηπιακ* ηλικ�α και συνε��3εται σε )λη τη δι$ρκεια της 3ω*ς, αν
και µε λιγ)τερη 0νταση µετ$ την ε#η+ε�α, και επηρε$3εται απ) )λ�υς )σ�ι πε-
ρι+$λλ�υν τη 3ω* τ�υ ατ)µ�υ (γ�νε�ς, δ$σκαλ�ι, παρ0ες, αλλ$ και �ι διαµ�ρ-
#ωµ0ν�ι θεσµ��, τ� π�λιτικ) σ!στηµα, � στρατ)ς κλπ.)16. Επ�σης, η διαδικασ�α
της τα!τισης ε�ναι κεντρικ* και για τις δ!� 0νν�ιες, ε#)σ�ν διαµ�ρ#1ν�νται
µ0σω αυτ*ς. Η δια#�ρ$ τ�υς 0γκειται στ� )τι τ� υπερ-εγ1 ε�ναι π�λ! ευρ!τερ�
(περιλαµ+$νει τη διαµ)ρ#ωση ιδεωδ1ν, για παρ$δειγµα) και δεν ε6αντλε�ται
στη διαδικασ�α ε6ωτερ�κευσης και επ�λυσης των εσωτερικ1ν συγκρ�!σεων
π�υ αντιµετωπ�3�υν τα $τ�µα. Π$ντως, επισηµα�νει � Volkan, η εθνικ)τητα ε�-
ναι 0να στ�ι�ε�� π�υ καθ�ρ�3ει σε µεγ$λ� +αθµ) τις ‘δε6αµεν0ς’ ε6ωτερ�κευσης
γιατ�, καθ1ς τα $τ�µα µεγαλ1ν�υν εντ)ς µιας π�λιτισµικ*ς �µ$δας, τα στ�ι-
�ε�α της απ�κρυσταλλ1ν�νται στην εθνικ* ταυτ)τητα π�υ απ�κτ$ κανε�ς17:
«µ0σω της τα!τισης µε τα $λλα µ0λη της �µ$δας… ταυτ�3εται κανε�ς και µε την
επ0νδυσ* τ�υς στη θρησκε�α, εθνικ)τητα κλπ.» (Volkan 1988: 49).

Ε�ναι σηµαντικ) να παρατηρ*σ�υµε τα ε6*ς. Πρ1τ�ν, π�λλαπλ0ς και τυ�)ν
αντικρ�υ)µενες ταυτ)τητες ε�ναι δυνατ)ν να δηµι�υργ*σ�υν εσωτερικ* 0ντα-
ση και, �σως, κρ�ση ταυτ)τητας. Αυτ) συµ+α�νει γιατ� η τα!τιση συνεπ$γεται
συναισθηµατικ* επ0νδυση, η �π��α θ�γεται )ταν +ρεθε� σε εσωτερικ* αντιπα-
ρ$θεση µε µια αντ�στ�ι�η $λλη επ0νδυση. Η µ)νη, �σως, ταυτ)τητα π�υ 6ε#ε!-
γει απ) αυτ)ν τ�ν καν)να ε�ναι η εθνικ*, γιατ� δεν αντιπαρατ�θεται σε καµ�α
$λλη ταυτ)τητα, )πως θα δ�!µε στ� επ)µεν� κε#$λαι�. ∆ε!τερ�ν, δεν πρ0πει
να υπ�τιµ$ται η επιρρ�* των ερωτικ1ν σ�0σεων π�υ συν$πτ�υν τα $τ�µα απ)
την ε#η+ε�α και µετ$. Αυτ0ς ε�ναι αρκετ$ ισ�υρ0ς 1στε να αλλ$6�υν �ρισµ0νες
πεπ�ιθ*σεις και πρ�καταλ*ψεις των ν0ων ατ)µων. Παρ)λ� π�υ �ι �µαδικ0ς
ταυτ�σεις ε�ναι ιδια�τερα ισ�υρ0ς, υπ�στηρ�3ει � Volkan, �ι διαπρ�σωπικ0ς σ�0-
σεις επηρε$3�υν σε µεγαλ!τερ� +αθµ) κατ$ την ε#η+ε�α. Η γνωριµ�α µε 0να
σ!ντρ�#� (* και #�λ�) σε αυτ* την ηλικ�α µπ�ρε� να αλλ$6ει την τα!τιση κ$-
π�ι�υ µε τα συγκεκριµ0να στ�ι�ε�α των κατ$λληλων στ)�ων για ε6ωτερ�κευση
π�υ α#�ρ�!ν σε συγκεκριµ0να εθνικ$ �αρακτηριστικ$.
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16. Ανα#�ρικ$ µε τ�υς γ�νε�ς δεν πρ0πει να παρα+λ0πεται τ� γεγ�ν)ς )τι ε�ναι και �ι �δι�ι
#�ρε�ς τ�υ ευρ!τερ�υ κ�ινωνικ�! και π�λιτικ�! πλαισ��υ, τ� �π��� µεταδ�δ�υν στα παιδι$ µε τις
πρ1τες ταυτ�σεις, π�υ ισ�δυναµ�!ν 0τσι και µε τις πρ1τες µ�ρ#0ς κ�ινωνικ�π��ησης.

17. Φυσικ$, υπ$ρ��υν και $λλ�ι λ)γ�ι, π�υ θα ε6ηγ*σ�υµε στ� επ)µεν� κε#$λαι�.



Ε�ναι σηµαντικ* σε αυτ* τη συ3*τηση η συνεισ#�ρ$ τ�υ Καστ�ρι$δη, �
�π���ς στ� $ρθρ� τ�υ ‘�ι ρ�3ες τ�υ µ�σ�υς’ (1999)18 υπ�στ*ρι6ε )τι �ι δ!� εκ-
#ρ$σεις τ�υ ψυ�ικ�! µ�σ�υς –τ� µ�σ�ς για τ�ν Uλλ� και τ� µ�σ�ς για τ�ν εαυ-
τ)– 0��υν τις �διες ρ�3ες, π�υ εδρ$3�νται στην ανικαν)τητα τ�υ ψυ�ισµ�! να
αναγνωρ�σει �τιδ*π�τε ε�ναι 60ν� και µη �ικε�� πρ�ς αυτ)ν. �ρισµ0νη εν0ργεια
αυτ�! τ�υ µ�σ�υς �αλιναγωγε�ται µ0σω της κ�ινωνικ�π��ησης και κατευθ!νε-
ται πρ�ς δηµι�υργικ0ς διε6)δ�υς, αλλ$ )�ι )λη. Η εναπ�µ0ν�υσα εν0ργεια πα-
ραµ0νει σε λανθ$ν�υσα κατ$σταση, δηλαδ* αναµ0νει την κατ$λληλη ευκαιρ�α
για να ε6ωτερικευτε�. � π)λεµ�ς, ανα#0ρει, ε�ναι 0νας θεσµ�π�ιηµ0ν�ς τρ)π�ς
δι��0τευσης αυτ*ς της επιθετικ*ς εν0ργειας και, παρ)λ� π�υ τ� µ�σ�ς δεν ε�ναι
η αιτ�α τ�υ, ε�ναι µια �υσιαστικ* και απαρα�τητη πρ�ϋπ)θεσ* τ�υ. 7ταν η δε-
6αµεν* τ�υ µ�σ�υς δε +ρ�σκει δι06�δ� στ�ν π)λεµ�, εκδηλ1νεται στην πι� συ-
γκαλυµµ0νη της µ�ρ#*, π�υ ε�ναι � ρατσισµ)ς και η 6εν�#�+�α. Στ� ρατσισµ),
για παρ$δειγµα, � $λλ�ς παρ�υσι$3εται ως 0�ων #υσικ$ (+ι�λ�γικ$) αναλ-
λ��ωτα �αρακτηριστικ$ γνωρ�σµατα, τα �π��α απ�τελ�!ν τ�υς αντικειµεν�π�ι-
ηµ0ν�υς, $ρα και ν�µιµ�π�ιηµ0ν�υς, απ�δ0κτες της επιθετικ)τητας. Παραµ0νει
)µως η σ!νδεση αυτ�! τ�υ µ�σ�υς µε τ� +αθ!τερ� και $γνωστ� µ�σ�ς, τ� µ�σ�ς
για τ�ν εαυτ).

�ι καταστρ�#ικ0ς επιθετικ0ς �ρµ0ς των ατ)µων, συνε��3ει � Καστ�ρι$δης,
+ρ�σκ�νται σε συµ#ων�α µε την αν$γκη κ$θε κ�ινων�ας να ισ�υρ�π�ιε� τ�υς
ν)µ�υς, καν)νες και α6�ες της, παρ�υσι$3�ντ$ς τ�υς ταυτ)�ρ�να ως τ�υς κα-
λ!τερ�υς, ως αυτ�!ς π�υ υπηρετ�!ν µια α�σθηση αλ*θειας και δικα��υ �λ)-
κληρης της �µ$δας, σε αντ�θεση µε �τιδ*π�τε 06ω απ) αυτ). 7ταν διαµ�ρ#1-
ν�υν τα $τ�µα την κ�ινωνικ* τ�υς ταυτ)τητα εκλαµ+$ν�υν την κ�ινωνικ*
�µ$δα και τις α6�ες της ως δικ0ς τ�υς, και �τιδ*π�τε 60ν� πρ�ς αυτ*ν ως $σ�η-
µ� και ασ!µ+ατ�. Qτσι, η �π�ιαδ*π�τε απειλ* εν$ντια στις –θεσµ�π�ιηµ0νες–
�µ$δες στις �π��ες αν*κ�υν αντιµετωπ�3εται ως ισ$6ια * και πι� σ�+αρ* απ)
µια απειλ* κατ$ της 3ω*ς τ�υς. � λ)γ�ς ε�ναι )τι πρ)κειται για µια απειλ* κα-
τ$ της �διας τ�υς της ταυτ)τητας. � Καστ�ρι$δης ανα#0ρει ως παρ$δειγµα τ�
γεγ�ν)ς )τι στις σ!γ�ρ�νες καπιταλιστικ0ς κ�ινων�ες η κατ$ρρευση των παρα-
δ�σιακ1ν κ�ιν�τικ1ν α6ι1ν, π�υ *ταν µια υπ�στ*ρι6η για τα $τ�µα, 0�ει συ-
ντελ0σει στη συσπε�ρωση των ατ)µων γ!ρω απ) τη θρησκε�α, τ� 0θν�ς * τη #υ-
λ* σε µια ανα3*τηση ταυτ)τητας.
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18. Uρθρ� π�υ δηµ�σιε!τηκε στην Le Monde µετ$ τ� θ$νατ) τ�υ και επαναδηµ�σιε!τηκε µε-
τα#ρασµ0ν� στην ε#ηµερ�δα Τ� Β�µα.



OÌÔÈfiÙËÙ· Î·È ¢È·ÊÔÚ¿

Σε ),τι α#�ρ$ τις σ�0σεις των �µ$δων µε )σ�υς ε�ναι 06ω απ) αυτ0ς, συ�ν$
ανα#0ρεται )τι �ι $λλ�ι γ�ν�νται απ�δ0κτες διακρ�σεων * και επιθετικ)-

τητας γιατ� ε�ναι δια#�ρετικ��. Η πραγµατικ* και +αθ!τερη αιτ�α )µως ε�ναι
)τι δεν απ�τελ�!ν µ0ρ�ς της �µ$δας, και η παρ�υσ�α τ�υς µπ�ρε� να εκλη#θε�
ως απειλητικ* για τη συν��* και ταυτ)τητ$ της. Uλλωστε, )πως υπ�στηρ�3ει 
� Volkan, �ι απ�δ0κτες τ0τ�ιων συµπερι#�ρ1ν δεν ε�ναι και τ)σ� δια#�ρετι-
κ�� στην πραγµατικ)τητα εν1, απεναντ�ας, ε�ναι σ�ετικ$ �ικε��ι στην �µ$δα.
Στις περισσ)τερες περιπτ1σεις, )σ� πι� δια#�ρετικ�� ε�ναι �ι $λλ�ι τ)σ� λι-
γ)τερη επιθετικ)τητα κατευθ!νεται πρ�ς αυτ�!ς * τ)σ� λιγ)τερ� απτ$ ε�ναι
τα στερε)τυπα π�υ τ�υς α#�ρ�!ν@ και αντιστρ)#ως, )σ� πι� )µ�ιες ε�ναι �ι
�µ$δες τ)σ� πι� 0ντ�να εκ#ρ$3εται η µετα6! τ�υς αντιπαλ)τητα. Υπ$ρ��υν
π�λλ$ παραδε�γµατα αντιπαλ)τητας π�υ εκδηλ1νεται αν$µεσα σε γειτ�νι-
κ0ς συν�ικ�ες, π)λεις και �1ρες. Θα µπ�ρ�!σαµε να εικ$σ�υµε )τι )σ� µε-
γαλ!τερη ε�ναι η επα#* δ!� �µ$δων, τ)σ� περισσ)τερες αιτ�ες µπ�ρε� να
πρ�κ!ψ�υν για να πρ�κληθε� µια διαµ$�η. Αυτ* η εικασ�α, )µως, δεν ανα#0-
ρεται στη +αθ!τερη ψυ��λ�γικ* αιτ�α τ�υ πρ�+λ*µατ�ς. Η ε6*γηση π�υ δ�-
νει � Volkan ε�ναι )τι «η σ!γκρ�υση δεν ανα#0ρεται µ)ν� στη σ�0ση µας µε
τ�υς ε6ωτερικ�!ς ε�θρ�!ς αλλ$… στις εσωτερικ0ς µας αναπαραστ$σεις γι’ αυ-
τ�!ς» (Volkan 1988: 95). Βασικ) ρ)λ� σε αυτ) πα�3ει η διαδικασ�α της µετ$-
θεσης.

Υπ$ρ�ει �µ�ι)τητα αν$µεσα σε εµ$ς και τ�ν ‘ε�θρ)’, υπ�στηρ�3ει � Volkan,
γιατ� � ε�θρ)ς απ�τελε� µ0ρ�ς της δε6αµεν*ς των ανεπιθ!µητ1ν µας αναπα-
ραστ$σεων: π$νω σε αυτ)ν πρ�+$λ�υµε τις εσωτερικ0ς µας αρνητικ0ς αναπα-
ραστ$σεις π�υ δεν 0��υν α#�µ�ιωθε� και, µ$λιστα, θεωρ�!µε θεµιτ) να τ�
κ$ν�υµε, α#�! απ�τελε� µ0ρ�ς της δε6αµεν*ς των στ)�ων ε6ωτερ�κευσης. Υπ$ρ-
�ει µια ασυνε�δητη �µ�ι)τητα π�υ µας συνδ0ει µα3� τ�υ, αν και συνειδητ$ +λ0-
π�υµε τερ$στιες δια#�ρ0ς, �ι �π��ες ενισ�!�υν την α�σθηση τ�υ εαυτ�! και της
�µ$δας. Εκλαµ��ν�υµε τ�ν ε�θρ) ως δια#�ρετικ), αλλ$ η αντιπ$θεια και η
ε�θρ)τητα πηγ$3ει απ) τ� γεγ�ν)ς )τι συσσωρε!�υµε π$νω τ�υ )λη την αρνη-
τικ)τητα π�υ υπ$ρ�ει µ0σα µας. Επιπλ0�ν, ανα#0ρει � Volkan, στ� συνειδητ)
επ�πεδ� 0��υµε αν$γκη την ‘απ)σταση’ απ) τ�ν ε�θρ), την !παρ6η εν)ς ‘ψυ-
��λ�γικ�! κεν�!’@ και αυτ* )µως η ‘απ)σταση’ δηµι�υργε� µια σ!νδεση, µε
αρνητικ) τρ)π� (αρνητικ* τα!τιση). Η ∆ια#�ρ$, λ�ιπ)ν, ανα#0ρεται σε αυτ)
τ� πλα�σι� ως δικαι�λ�γ�α, ως $λλ�θι για την ε�θρ)τητα. Σ�ετικ* ε�ναι και η
0νν�ια της ‘ε�θρικ*ς συµπ$θειας’ (hostile sympathy) π�υ �ρησιµ�π��ησε �
Charles Cooley τ� 1902 για να ανα#ερθε� στ� γεγ�ν)ς )τι δεν ε�ναι δυνατ)ν να
νι1σει 0να $τ�µ� * �µ$δα ε�θρ)τητα απ0ναντι σε κ$π�ι�ν π�υ ε�ναι τελε�ως
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δια#�ρετικ)ς και απ�µακρυσµ0ν�ς (ψυ��λ�γικ$), γιατ� θα ε�ναι αδ!νατ� να
τ�ν συλλ$+ει διαν�ητικ$ και ψυ��λ�γικ$ �!τως * $λλως και, συνεπ1ς, θα 
τ�υ ε�ναι αδι$#�ρ�ς. Η λ06η ‘συµπ$θεια’ ανα#0ρεται απ) τ�ν Cooley µε την
0νν�ια της σ�0σης, επα#*ς και επικ�ινων�ας. Η ‘ε�θρικ* συµπ$θεια’ σηµα�νει
)τι για να αντιπαθ*σ�υµε κ$π�ι�ν πρ0πει απαραιτ*τως να 0��υµε µια σ�0ση
µα3� τ�υ, να τ�ν γνωρ�3�υµε στ�ι�ειωδ1ς, για να µπ�ρ0σ�υµε να τ�ν αντιπα-
θ*σ�υµε. �ρει$3εται δηλαδ* µια σ�0ση «�µ�ι)τητας µε δια#�ρ$» (Cooley
1902: 235).

Ανα#�ρικ$ µε τις διαµ$�ες, � Volkan �ρησιµ�π�ιε� τ�ν )ρ� τ�υ Freud ‘ναρ-
κισσισµ)ς των ελ$�ιστων δια#�ρ1ν’ (narcissism of minor differences) για να
ανα#ερθε� στην !παρ6η ε6αιρετικ$ µικρ1ν δια#�ρ1ν αν$µεσα στις �µ$δες
π�υ συ�ν$ δεν ε�ναι �ρατ0ς σε 0ναν ε6ωτερικ) παρατηρητ* και �ι �π��ες δια-
δραµατ�3�υν ιδια�τερα σηµαντικ) ρ)λ� ως εµπ)δια και δια�ωριστικ0ς γραµµ0ς
(Freud 1921: 131, 1930: 305, και Volkan 1988: 103-118). Αυτ) δε σηµα�νει )τι δεν
υπ$ρ��υν παρ$ ελ$�ιστες δια#�ρ0ς αν$µεσα σε αντ�παλες �µ$δες αλλ$ )τι,
και )ταν �ι δια#�ρ0ς ε�ναι ελ$�ιστες εκλαµ+$ν�νται ως µεγ$λες και σηµαντι-
κ0ς. Αυτ0ς �ι δια#�ρ0ς * ιδιαιτερ)τητες τ�ν�3�νται συ�ν$ σε τελετ�υργικ$ των
�µ$δων π�υ �ρησιµε!�υν και ως δι06�δ�ι της επιθετικ)τητας. Η πα!ση αυτ1ν
των τελετ�υργικ1ν µπ�ρε� να σηµ$νει τ� 0ναυσµα αρ�*ς ε�θρ�πρα6ι1ν. Στην
κλινικ* πρακτικ*, $λλωστε, �ι τελετ�υργ�ες συνιστ�!ν $µυνα εν$ντια στ� $γ-
��ς και θ0τ�υν την επιθετικ)τητα υπ) 0λεγ��.

Η σηµασ�α της δια#�ρετικ)τητας και της αναγν1ρισ*ς της γ�νεται επ�σης
αντιληπτ* µ0σα απ) τ�ν πρ�σδι�ρισµ) µιας $λλης �µ$δας ως �µ�ι)µ�ρ#ης και
αδια#�ρ�π��ητης, δηλαδ* απ) την αδυναµ�α * απρ�θυµ�α να δει κανε�ς τις
δια#�ρ�π�ι*σεις π�υ υπ$ρ��υν εντ)ς της. Πρ)κειται για τη δηµι�υργ�α στε-
ρε�τ!πων π�υ �υσιαστικ$ �ρ�3�υν ‘εµ$ς’ και τ�υς ‘$λλ�υς’ αγν�1ντας τις εσω-
τερικ0ς δια#�ρ0ς και των δ!�. Για παρ$δειγµα, η ανα#�ρ$ σε $λλ�υς λα�!ς
γ�νεται �ρησιµ�π�ι1ντας τ�ν τρ�τ� ενικ) αριθµ) και )�ι τ�ν πληθυντικ): λ0µε,
� Γερµαν)ς, ανα#ερ)µεν�ι σε κ$π�ια �αρακτηριστικ$ των Γερµαν1ν, � Βρετα-
ν)ς, � Ε+ρα��ς, και �!τω καθε6*ς. Αυτ* η πρακτικ* δηµι�υργε� την (ψευδ)α�-
σθηση )τι �ι $λλ�ι –αλλ$ και ‘εµε�ς’– απ�τελ�!ν 0να ενια�� και συµπαγ0ς
‘)λ�ν’ π�υ �αρακτηρ�3εται απ) �µ�ι�µ�ρ#�α, και πρ�καλε� ε!κ�λα την αναγω-
γ* τ�υ )λ�υ στ�ν 0ναν. Qτσι, � κ�θε Γερµαν)ς, π.�., πρ�σδι�ρ�3εται µε +$ση τ�
στερε)τυπ� π�υ 0�ει δηµι�υργηθε� για τ�υς Γερµαν�!ς κ.�.κ. Σ�ετικ0ς µελ0-
τες ανα#0ρ�υν παρ)µ�ιες πρακτικ0ς κατηγ�ρι�π��ησης στην περιγρα#* των
∆υτικ1ν (και λευκ1ν) απ) τ�υς Ι$πωνες και τ�υς Ταϊλανδ�!ς ως gaijin και
farang αντ�στ�ι�α. Η στερε�τυπικ* κατασκευ* π�υ αντιστ�ι�ε� στ�υς )ρ�υς
αυτ�!ς υπ�δηλ1νει την $ρνηση της ατ�µικ*ς ιδιαιτερ)τητας αν$µεσα στ�υς
∆υτικ�!ς, �ι �π���ι µετατρ0π�νται σε µια αδια#�ρ�π��ητη κατηγ�ρ�α π�υ
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ανταπ�κρ�νεται στ� αρ�ικ) στερε)τυπ� σ�ετικ$ µε τ� ‘τι ε�ναι � $νθρωπ�ς στη
∆!ση’19.

ªÂÙÔ˘Û›ˆÛË

Θα κλε�σ�υµε µε τη µετ�υσ�ωση, δηλαδ* µε τις δυνατ)τητες να επιτευ�θε�
κ�ινωνικ* διαµεσ�λ$+ηση των �ρµ1ν πρ�ς επ�ικ�δ�µητικ0ς διε6)δ�υς. Η

α#ετηρ�α ε�ναι και π$λι τ� $τ�µ� και τ� $γ��ς. Υπ$ρ��υν δ!� τ!π�ι $γ��υς: τ�
ρεαλιστικ) και τ� νευρωτικ). Τ� ρεαλιστικ) $γ��ς ε�ναι µια αντ�δραση σε 0ναν
ε6ωτερικ) κ�νδυν� π�υ εµ#αν�3εται. Τ� νευρωτικ) $γ��ς ε�ναι µια παθ�λ�γικ*
κατ$σταση )π�υ η πραγµατικ* !παρ6η κινδ!ν�υ δεν ε�ναι τ)σ� σηµαντικ*
)σ� τ� γεγ�ν)ς )τι τ� $τ�µ� +ρ�σκεται σε 0να διαρκ* #)+� )τι � κ�νδυν�ς θα
πρ�κ!ψει: � #)+�ς υπ$ρ�ει ανε6$ρτητα απ) τ� αν � κ�νδυν�ς εµ#αν�3εται τε-
λικ$ * )�ι. � ασθεν*ς για να απ�κρ!ψει την –αναπ)#ευκτη– εκδ*λωση τ�υ
$γ��υς αναπτ!σσει συµπτ1µατα, µε τα �π��α τελικ$ εκδηλ1νεται τ� $γ��ς.
Με παρ)µ�ι� τρ)π� γ�νεται και η εκδ*λωση των συµπτωµ$των τ�υ $γ��υς σε
µια �µ$δα. Μια �µ$δα * κ�ινων�α στην �π��α ελλ��ε!ει τ� νευρωτικ) $γ��ς
ενδ0�εται να ‘υπ�#0ρει’ απ) µαν�α καταδ�ω6ης, την �π��α εκδηλ1νει εν$ντια
σε συγκεκριµ0νες κ�ινωνικ0ς �µ$δες µ)λις υπ$ρ6ει η κατ$λληλη α#�ρµ*, * και
�ωρ�ς αυτ*ν. � ακρα��ς εθνικισµ)ς και � ρατσισµ)ς, για παρ$δειγµα, 0��υν
επηρε$σει σε µεγ$λ� +αθµ) αγρ�τικ�!ς πληθυσµ�!ς, ειδικ$ σε περι)δ�υς µε-
γ$λων αλλαγ1ν π�υ πρ�καλ�!ν αναστ$τωση και ανασ#$λεια. �αρακτηριστι-
κ) παρ$δειγµα εκδ*λωσης νευρωτικ�! $γ��υς µε π�λ! καταστρ�#ικ0ς συν0-
πειες απ�τελε� η να3ιστικ* Γερµαν�α. � ��τλερ εκµεταλλε!τηκε τ� λανθ$ν�ν
–και σε κ$π�ι� +αθµ) ρεαλιστικ)– $γ��ς των ηττηµ0νων Γερµαν1ν κατ$ τ�ν
Πρ1τ� Παγκ)σµι� Π)λεµ� και τ� µετ0τρεψε σε νευρωτικ) $γ��ς µ0σω τ�υ
τρ)µ�υ20 και της πρ�παγ$νδας. Η καταδ�ω6η τ�υ κ�ιν�! ε�θρ�!, των Ε+ρα�ων
και )�ι µ)ν�21, *ταν τ� ‘λ�γικ)’ επακ)λ�υθ� µιας κ�ινων�ας σε παρ�6υσµ).
Ενδια#0ρ�ν παρ�υσι$3ει και τ� γεγ�ν)ς )τι �ι Ε+ρα��ι 0��υν συ�ν$ υπ$ρ6ει �
‘απ�δι�π�µπα��ς τρ$γ�ς’ σε αρκετ0ς #$σεις της ανθρ1πινης ιστ�ρ�ας22.
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19. Ανα#0ρεται στ� Nedpogaeo 2001: 105. Για την αν$λυση της Ιαπωνικ*ς περ�πτωσης δε�τε
τ� CREIGHTON, M.R. (1995), ‘Imaging the Other in Japanese Advertising Campaigns’, στ� CARRIER,
J.G. (επιµ.), Occidentalism: images of the West, Oxford: Oxford University Press.

20. Τρ)µ�ς, * τρ�µ�κρατ�α, �ρ�3εται � πανικ)ς )ταν κατευθ!νεται 06ω απ) την �µ$δα, και )�ι
πρ�ς την �δια.

21. Αντικε�µεν� δι16εων 0γιναν και $λλες κ�ινωνικ0ς και π�λιτικ0ς �µ$δες, )πως �ι κ�µµ�υ-
νιστ0ς, �ι Τσιγγ$ν�ι, �ι �µ�#υλ)#ιλ�ι κ.$.

22. Σ�ετικ$ µε αυτ), � Λ�π�+ατς υπ�στηρ�3ει )τι �ι Ε+ρα��ι γ�ν�νται αντικε�µεν� 3*λιας και 

6  Eθνικ� Tαυτ�τητα στην Eπ��� της Παγκ�σµι�π��ησης



� Freud υπ�στηρ�3ει )τι «0να $τ�µ� αναπτ!σσει µια παθ�λ�γ�α των νευ-
ρ1σεων µ)ν� αν 0�ει �$σει την ικαν)τητ$ τ�υ να επιµερ�3ει τη λ�µπιντ) τ�υ µε
κ$π�ι� τρ)π�» (Freud 1917γ: 434). Τηρ�υµ0νων των αναλ�γι1ν, µια νευρωτικ*
κ�ινων�α 0�ει τη δυνατ)τητα να απαλλα�τε� απ) τα αγ�ωτικ$ συµπτ1µατ$
της, αν κατα#0ρει να δηµι�υργ*σει εναλλακτικ�!ς τρ)π�υς εκτ)νωσης των �ρ-
µ1ν ‘της’ –δηλαδ* των �ρµ1ν των ατ)µων π�υ την απαρτ�3�υν. � τρ)π�ς ε�-
ναι η µετ�υσ�ωση, η �π��α )µως πρ0πει να πραγµατ�π�ιε�ται πριν την εκδ*λω-
ση των συµπτωµ$των και να ε�ναι συνε�*ς, γιατ� η εκδ*λωση των συµπτωµ$-
των πρ�σ#0ρει ικαν�π��ηση και ευ�αρ�στηση και ε�ναι δ!σκ�λ� σε αυτ) τ�
στ$δι� να διαµεσ�λα+ηθ�!ν �ι �ρµ0ς. � Freud 0�ει ανα#ερθε� στην εκπα�δευ-
ση, τις τ0�νες και τα σπ�ρ ως +ασικ$ µ0σα µετ�υσ�ωσης σε µια κ�ινων�α. Η
τα!τιση, +0+αια, ε�ναι µια αναπ)#ευκτη διαδικασ�α, και γι’ αυτ) παραµ0νει 3η-
τ�!µεν� να διατηρ�!ν τα $τ�µα την ατ�µικ)τητ$ τ�υς για να 0��υν τη δυνα-
τ)τητα απ�στασι�π��ησης απ) τις εκδηλ1σεις και επιταγ0ς της �µ$δας. Επ�-
σης, � Freud υπ�στηρ�3ει )τι η αγ$πη ε�ναι 0νας παρ$γ�ντας π�υ µπ�ρε� να
καθ�δηγ*σει τις επιλ�γ0ς µιας κ�ινων�ας πρ�ς τη µετ�υσ�ωση των �ρµ1ν και
να λειτ�υργ*σει ως παρ$γ�ντας εκπ�λιτισµ�!, α#�! ε�ναι η µ)νη ικαν* να δια-
µεσ�λα+*σει την εγωιστικ* αγ$πη πρ�ς τ�ν εαυτ) σε αγ$πη για την εν)τητα
(Freud 1921 και 1933α). Στ� Why War (1933α) ανα#0ρει και την τα!τιση, �ωρ�ς
)µως να ε�ναι σα#0ς µε π�ι� τρ)π� µπ�ρε� να υπερκεραστε� � κ�νδυν�ς των
αντιπαλ�τ*των αν$µεσα στις �µ$δες π�υ δηµι�υργ�!νται µε την τα!τιση.

Στ� ειδικ)τερ� παρ$δειγµα των εθνικ1ν αντιπαλ�τ*των και συγκρ�!σεων,
ιδια�τερη +αρ!τητα 0�ει τ� ευρ!τερ� π�λιτικ) περι+$λλ�ν. Ειδικ)τερα, � Λ)-
γ�ς π�υ εκ#0ρεται απ) τ�υς π�λιτικ�!ς και τα µ0σα µα3ικ*ς ενηµ0ρωσης δια-
µ�ρ#1νει τ� ευρ!τερ� πλα�σι� ανα#�ρ$ς αλλ$ επηρε$3ει και την εκπα�δευση,
π�υ ε�ναι �σως � σηµαντικ)τερ�ς διαµ�ρ#ωτ*ς διαµεσ�λα+*σεων για τις �ρµ0ς
των παιδι1ν. Αν θεωρ*σ�υµε την π�λιτικ* )πως την �ρ�3ει � Moscovici, δηλα-
δ* ως τ�ν «εκλ�γικευµ0ν� τρ)π� εκµετ$λλευσης τ�υ παρ$λ�γ�υ υπ)+αθρ�υ
των µα31ν» (Moscovici 1985: 37), και θεωρ*σ�υµε επ�σης )τι η διατ*ρηση της
ε6�υσ�ας ε�ναι πρωτ�στης σηµασ�ας για )σ�υς εµπλ0κ�νται σ’ αυτ*ν, τ)τε η εκ-
πα�δευση και $λλ�ι τρ)π�ι κ�ινωνικ*ς διαµεσ�λ$+ησης των �ρµ1ν πρ�ς πε-
ρισσ)τερ� επ�ικ�δ�µητικ�!ς κ�ινωνικ$ στ)��υς �$ν�υν αυτ* τη λειτ�υργ�α
τ�υς στ� +αθµ) π�υ πρ�σδι�ρ�3�νται µε π�λιτικ$ κριτ*ρια. Ε#)σ�ν τα $τ�µα
0��υν την τ$ση να παλινδρ�µ�!ν στις ταυτ�σεις της παιδικ*ς τ�υς ηλικ�ας και
να ανα3ητ�!ν την ικαν�π��ηση των �ρµ1ν τ�υς, τ� 3ητ�!µεν� ε�ναι να κατευ-
θυνθε� η επιθυµ�α τ�υς (η κινητ*ρι�ς δ!ναµη κ$θε �ρµ*ς) πρ�ς µη καταστρ�-
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αρνητικ*ς τα!τισης, εν µ0ρει γιατ� παρ�υσι$3�νται ως ισ�υρ�� και επιτυ�ηµ0ν�ι. Για µια λεπτ�µε-
ρ* αν$λυση τ�υ ρατσισµ�! και τ�υ αντισηµιτισµ�! δε�τε στ� Λ�π�+ατς 1990.



#ικ�!ς στ)��υς µ0σω της µετ�υσ�ωσης. Αυτ), στ� επ�πεδ� µιας �λ)κληρης κ�ι-
νων�ας, απαιτε� ισ�υρ* π�λιτικ* +�!ληση και δ0σµευση καθ1ς και συνε�* κ�ι-
νωνικ* επιτ*ρηση και πρ�σπ$θεια. � λ)γ�ς ε�ναι )τι, )πως υπ�στηρ�3ει �
Freud, η �ρµητικ* δι$θεση πρ�ς την επιθετικ)τητα, ειδικ)τερα, αναγκ$3ει την
κ�ινων�α σε µια τ)σ� µεγ$λη καταν$λωση εν0ργειας π�υ «� π�λιτισµ)ς πρ0πει
να κατα+$λει )λες τις πρ�σπ$θει0ς τ�υ για να θ0σει κ$π�ια )ρια στις επιθετι-
κ0ς �ρµ0ς των ανθρ1πων» (Freud 1930: 302). Η δυσκ�λ�α της µετ�υσ�ωσης,
λ�ιπ)ν, 0γκειται στ� )τι αυτ* ε�ναι µια συνε�*ς και αδι$λειπτη διαδικασ�α π�υ
δεν ‘επιτυγ�$νεται’ π�τ0, ενν�1ντας )τι δεν �λ�κληρ1νεται και σταµατ$ σε
κ$π�ι� στ$δι�, γιατ� �ι �ρµ0ς +ρ�σκ�νται σε µια διαρκ* κινητικ)τητα και ενα-
ντ�ωση στην αναστ�λ* τ�υς. Μια επιπλ0�ν δυσκ�λ�α ε�ναι )τι �ι ασυνε�δητες
�ρµ0ς γ�ν�νται συ�ν$ αντικε�µεν� εκµετ$λλευσης σε π�λιτικ) επ�πεδ� * ακ)µα
και καλλι0ργειας. Αυτ* η επιπλ0�ν δυσκ�λ�α θ0τει τ� ερ1τηµα αν η µετ�υσ�ω-
ση σε συλλ�γικ) επ�πεδ� µπ�ρε� να υπ$ρ6ει κατ’ αρ�$ς, και )�ι αν θα ε�ναι
επιτυ�ηµ0νη. Τ� κ�ινωνικ) και π�λιτικ) πλα�σι� ανα#�ρ$ς ε�ναι καθ�ριστικ$
και αυτ$ πρ0πει να αναλυθ�!ν στη συν0�εια.

*   *   *

Η µ0�ρι τ1ρα αν$λυσ* µας επικεντρ1θηκε στην ψυ�αναλυτικ* καταν)ηση της
ατ�µικ*ς ψυ��σ!νθεσης και των δυναµικ1ν της µ0σα σε µια �µ$δα καθ1ς και
στη δηµι�υργ�α κ�ιν1ν �µαδικ1ν ταυτ�τ*των, µε �αρακτηριστικ) παρ$δειγµα
την εθνικ* ταυτ)τητα. Η καταν)ηση αυτ* απ�τελε� τ� απαρα�τητ� υπ)+αθρ�
για την ερµηνε�α #αιν�µ0νων π�υ θα µελετ*σ�υµε στη συν0�εια, εν1 ταυτ)-
�ρ�να µπ�ρε� να �ρησιµ�π�ιηθε� και για την ερµηνε�α αρκετ1ν $λλων #αιν�-
µ0νων της π�λιτικ*ς και κ�ινωνικ*ς 3ω*ς )π�υ εµπλ0κεται η ανθρ1πινη συ-
µπερι#�ρ$. Qτσι, στα επ)µενα κε#$λαια θα �ρησιµ�π�ιηθ�!ν 0νν�ιες και δια-
πιστ1σεις π�υ 0��υµε ερµηνε!σει αναλυτικ$ στ� πρ1τ� µ0ρ�ς τ�υ +ι+λ��υ.
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Μ Ε Ρ � Σ  ∆ Ε ΥΤ Ε Ρ �

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤ�ΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΣΗΜΑΣΙ�∆�ΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠ� Τ�Ν ΕΘΝΙΚΙΣΜ�

Στ� δε�τερ� µ�ρ�ς τ�υ �ι�λ��υ η κεντρικ! �νν�ια π�υ θα %ρησιµ�π�ιηθε�
για την πρ�σ�γγιση της εθνικ!ς ταυτ(τητας θα ε�ναι � εθνικισµ(ς. )πως
θα υπ�στηρι%τε�, � εθνικισµ(ς ε�ναι µια κυρ�αρ%η ιδε�λ�γ�α της νεωτερι-

κ(τητας και �%ει σηµασι�δ�τ!σει τ(σ� τ� σηµα�ν�ν τ�υ �θν�υς, (σ� και την
τα�τιση των ατ(µων µε αυτ(. Η µελ�τη τ�υ εθνικισµ�� θα µας ��ηθ!σει να κα-
ταν�!σ�υµε τ(σ� τ� ιστ�ρικ�-π�λιτικ( πλα�σι� ανα+�ρ/ς, (σ� και τη +�ση
των ταυτ�σεων, π�υ πραγµατ�π�ι��νται σε κ/π�ι� �αθµ( υπ( την επιρρ�! τ�υ
και πρ�σδι�ρ�0�υν τις τυ%(ν παθ�γ�νειες αυτ!ς της τα�τισης. Συνεπ1ς, η αν/-
λυση της εθνικ!ς ταυτ(τητας πρ�ϋπ�θ�τει την αν/λυση τ�υ εθνικισµ��. Στ�
τρ�τ� κε+/λαι� θα 3εκιν!σ�υµε µε τ�ν �ρισµ( τ�υ εθνικισµ�� και την ερµηνε�α
της επιτυ%ηµ�νης δι/δ�σης και κυριαρ%�ας τ�υ στη νεωτερικ! επ�%!. Επ�σης,
θα ανα+ερθ��ν τα %αρακτηριστικ/ τ�υ εθνικισµ�� και θα ε3εταστ��ν συν�-
πτικ/ �ι λ(γ�ι π�υ συν��αλλαν στην αρ%ικ! αν/δει3η τ�υ εθνικισµ�� στ� τ�-
λ�ς της +ε�υδαρ%ικ!ς επ�%!ς. Στ� κε+/λαι� 4 θα ασ%�ληθ��µε µε τη δια+�ρ/
αν/µεσα στα �θνη και τις εθν(τητες και τις αντ�στ�ι%ες ταυτ�σεις. Σε αυτ( τ�
πλα�σι�, θα ανα+ερθ��µε συν�πτικ/ και στ� ερ1τηµα ανα+�ρικ/ µε την �παρ-
3η εθνικ1ν �µ/δων πριν την αν/δει3η τ�υ εθνικισµ�� και τη δια+�ρ�π��ησ!
τ�υς απ( τις λεγ(µενες εθν(τητες. Τ�λ�ς, θα µελετηθ��ν �ι ειδικ�ς συνθ!κες
π�υ καθ�ρ�0�υν την αν/πτυ3η και εκδ!λωση των επιµ�ρ�υς µ�ρ+1ν εθνικι-
σµ�� σε συγκεκριµ�να %ωρ�%ρ�νικ/ πλα�σια, δηλαδ! στ�υς λ(γ�υς π�υ συντ�-
λεσαν στην εκδ!λωση δια+(ρων τ�πων εθνικισµ�� κατ/ τη δι/ρκεια της νεω-
τερικ(τητας.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι � 3

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤ�ΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠ�8Η Τ�Υ ΕΘΝΙΚΙΣΜ�Υ

H ως τ1ρα µελ�τη των ασυνε�δητων µη%ανισµ1ν π�υ πρ�σδι�ρ�0�υν τις
ατ�µικ�ς και �µαδικ�ς συµπερι+�ρ�ς, επιθυµ�ες και ταυτ�σεις �%�υν απα-
ντ!σει στ� υπ�κειµενικ( σκ�λ�ς τ�υ ερωτ!µατ�ς για την εθνικ! ταυτ(-

τητα: στην ταυτ�τητα. Σε αυτ( τ� κε+/λαι� θα πρ�σθ�σ�υµε στην αν/λυσ!
µας και τ� σκ�λ�ς τ�υ εθνικ��, π�υ �ρι�θετε� και πρ�σδι�ρ�0ει τ� συγκεκριµ�-
ν� τ�π� τα�τισης και σ%ηµατ�0ει αυτ( π�υ �ν�µ/0�υµε εθνικ! ταυτ(τητα. Η
εθνικ! ταυτ(τητα ε�ναι µια κ�ινωνικ! και π�λιτικ! ταυτ(τητα. Κ�ινωνικ! για-
τ� διαµ�ρ+1νεται λ(γω τ�υ (τι τα /τ�µα απ�τελ��ν µ�λη αυτ!ς της �µ/δας,
και µ/λιστα απ( τη γ�ννησ! τ�υς, και µεγαλ1ν�υν µ�σα στ� κ�ινωνικ( περι-
�/λλ�ν π�υ περι%αρακ1νει η �δια. Π�λιτικ! γιατ�, α+εν(ς, απ�δ�δεται συλλ�γι-
κ/ στα µ�λη τ�υ �θν�υς µ�σω �ργανωµ�νων µ�σων και π�λιτικ/ θεσµ�θετηµ�νων
διαδικασι1ν και, α+ετ�ρ�υ, επηρε/0εται και σηµασι�δ�τε�ται απ( µια π�λιτικ!
ιδε�λ�γ�α, τ�ν εθνικισµ(. Αυτ! η διττ! δι/σταση της τα�τισης µε τ� �θν�ς πρ�-
σ+�ρει απαντ!σεις σε π�λλ/ ερωτ!µατα, (πως: γιατ� η εθνικ! ταυτ(τητα ε�ναι
τ(σ� ισ%υρ! και ελκτικ! αν/µεσα σε /λλες ταυτ(τητες; Γιατ� τα εθνικ/ συµ+�-
ρ�ντα τε�ν�υν να υπερισ%��υν των ατ�µικ1ν ! µ/λλ�ν να ταυτ�0�νται µε αυ-
τ/; Π�� �+ε�λεται η �ντ�νη εκµετ/λλευση και κινητ�π��ηση των µα01ν π�υ
µπ�ρε� να πραγµατ�π�ιηθε� µε την επ�κληση στ� εθνικ( +ρ(νηµα; Αυτ/ και
/λλα παρεµ+ερ! ερωτ!µατα θα πρ�σπαθ!σ�υµε να απαντ!σ�υµε µ�σω της
αν/λυσης τ�υ εθνικισµ��.

Πρ1τα θα !θελα να ε3ηγ!σω την επιλ�γ! τ�υ τ�τλ�υ τ�υ κε+αλα��υ αυτ��
π�υ ανα+�ρεται στην επ�%! τ�υ εθνικισµ��. � (ρ�ς επ�%! %ρησιµ�π�ιε�ται πε-
ρισσ(τερ� σ%ηµατικ/ για να υπ�δηλ1σει τη συγκεκριµ�νη περ��δ� εµ+/νισης
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και επικρ/τησης τ�υ εθνικισµ��. ∆εν ανα+�ρεται µε την αυστηρ! �νν�ια τ�υ
(ρ�υ π�υ συν�δε�ει τις ευρ�τερες %ρ�νικ�ς και π�ι�τικ�ς κατηγ�ρι�π�ι!σεις
π�υ συνιστ��ν την αλλαγ! παραδε�γµατ�ς, (πως για παρ/δειγµα νεωτερικ!
επ�%!, αλλ/ µε την �νν�ια της περι(δ�υ. Εν τ��τ�ις, η νεωτερικ! επ�%! ε�ναι
ταυτ(%ρ�να επ�%! εθνικισµ��, και µ/λιστα η σ�νδεσ! τ�υς δεν ε�ναι τυ%α�α
αλλ/ αµ�ι�α�α και αλληλ�επηρεα0(µενη. Συγκεκριµ�να, η ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνι-
κισµ�� /ρ%ισε να διαµ�ρ+1νεται και να εγε�ρεται ταυτ(%ρ�να µε την επικρ/-
τηση τ�υ παραδε�γµατ�ς της νεωτερικ(τητας, υπ�στηρι0(µενη απ( αυτ( αλλ/
και υπ�στηρ�0�ντ/ς τ�. Η διαµ(ρ+ωση εθνικ1ν κρατ1ν και συνειδ!σεων, για
παρ/δειγµα, !ταν σηµαντικ(ς εν�π�ιητικ(ς και ν�µιµ�π�ιητικ(ς παρ/γ�ντας
των κρατ1ν π�υ !ταν υπ( διαµ(ρ+ωση µετ/ τ� τ�λ�ς της +ε�υδαρ%�ας, η δη-
µι�υργ�α των �π��ων επιτασσ(ταν απ( τις �ικ�ν�µικ�ς, κυρ�ως, αλλαγ�ς και
την /ν�δ� της αστικ!ς τ/3ης και τ�υ εµπ�ρ��υ, π�υ %ρει/0�νταν �να ευρ�τερ�
και εν�π�ιηµ�ν� πλα�σι� λειτ�υργ�ας �ναντι των κατακερµατισµ�νων +��υδων.
Συνεπ1ς, η εθνικιστικ! ιδε�λ�γ�α δηµι�υργ!θηκε και λειτ��ργησε παρ/λληλα
µε τις �ικ�ν�µικ�ς και π�λιτικ�ς αλλαγ�ς π�υ �ρι�θ�τησε τ� π�ρασµα στη νεω-
τερικ(τητα. Επ�σης, η ‘εθνικ! ταυτ(τητα στην επ�%! τ�υ εθνικισµ��’ υπ�δει-
κν�ει την �παρ3! της ε�τε πριν την επικρ/τηση τ�υ εθνικισµ�� ((πως θα δ��-
µε στ� κε+/λαι� 4), ε�τε και εντ(ς /λλων πλαισ�ων, (πως για παρ/δειγµα η πα-
γκ�σµι�π��ηση. Θα επαν�λθ�υµε σε αυτ/ τα 0ητ!µατα στη συν�%εια. Κατ’ αρ-
%/ς, θα πρ�πει να �ρ�σ�υµε τ�ν εθνικισµ(.

∂£¡π∫π™ªO™

Oεθνικισµ(ς και η µελ�τη τ�υ απ�τελ��ν �να µεγ/λ� κ�µµ/τι των κ�ινωνι-
κ1ν επιστηµ1ν π�υ εµπερι�%ει δι/+�ρες παραµ�τρ�υς και π�λλαπλ/ επι-

µ�ρ�υς 0ητ!µατα στα �π��α µπ�ρε� κανε�ς να εστι/σει. Αυτ( +α�νεται /λλωστε
και απ( τη σ%ετικ! �ι�λι�γρα+�α, η �π��α ε�ναι αρκετ/ πλ��σια και συνε%1ς
αυ3αν(µενη. Φυσικ/, δεν µπ�ρ��µε να ανα+ερθ��µε σε κ/θε παρ/µετρ( τ�υ
σε αυτ( τ� κε+/λαι�, ��τε ε�ναι στις πρ�θ�σεις µας να κ/ν�υµε κ/τι τ�τ�ι� !
να πρ����µε σε µια συν�πτικ! περ�ληψη της σ%ετικ!ς συ0!τησης. Μ/λιστα,
καθ1ς αυτ! η µελ�τη απευθ�νεται κυρ�ως, αν και (%ι απ�κλειστικ/, σε κ�ινω-
νικ��ς επιστ!µ�νες, θα θεωρ!σ�υµε ως δεδ�µ�νη µια ελ/%ιστη �ικει(τητα µε
τη σ%ετικ! συ0!τηση και µια �ασικ! γν1ση τ�υ αντικειµ�ν�υ. Αυτ( δε σηµα�νει
(τι δε θα �ρ�σ�υµε τ�ν εθνικισµ(, για παρ/δειγµα, αλλ/ (τι δεν θ’ ανα+ερθ��-
µε εισαγωγικ/ στ�υς υπ/ρ%�ντες �ρισµ��ς ! στην τα3ιν(µησ! τ�υς.

Η παρ��σα ανα+�ρ/ στ�ν εθνικισµ( πρ�σδι�ρ�0εται απ( τ� αντικε�µεν�
µελ�της, π�υ ε�ναι η εθνικ! ταυτ(τητα. Συνεπ1ς, θα ε3ετ/σ�υµε τα στ�ι%ε�α
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τ�υ π�υ κρ�ν�υµε ως περισσ(τερ� σ%ετικ/ µε αυτ( τ� αντικε�µεν�, %ωρ�ς να
υπ�ν���µε (τι δεν υπ/ρ%�υν /λλα π�υ να ε�ναι σηµαντικ/ γενικ(τερα. Στην
εν(τητα π�υ ακ�λ�υθε� θα �ρ�σ�υµε τ�ν εθνικισµ( και θα ανα+ερθ��µε στην
κυριαρ%�α τ�υ ως ιδε�λ�γ�α της νεωτερικ(τητας, 1στε να ερµηνευτε� η �ντ�νη
και καθ�ριστικ! παρ�υσ�α τ�υ στη σ�γ%ρ�νη επ�%!.

OÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡

Oπως συµ�α�νει συ%ν/ µε �ασικ�ς �νν�ιες της K�ινωνι�λ�γ�ας και της Π�-
λιτικ!ς Eπιστ!µης, � εθνικισµ(ς �ρ�0εται π�ικιλ�τρ(πως. Η π�ικιλ�α των

�ρισµ1ν �+ε�λεται στην π�λυπλ�κ(τητα τ�υ +αιν�µ�ν�υ και των δια+(ρων εκ-
δηλ1σε1ν τ�υ, αλλ/ και στ� γεγ�ν(ς (τι � κ/θε ερευνητ!ς επιλ�γει συν!θως
να εστι/σει σε µια συγκεκριµ�νη τ�υ δι/σταση. Παρ’ (λα αυτ/, υπ/ρ%ει συµ-
+ων�α σε �ρισµ�να τ�υ στ�ι%ε�α. � �ρισµ(ς τ�υ εθνικισµ�� π�υ θα πρ�τε�νω
εδ1 ε�ναι τ� απ�τ�λεσµα µιας πρ�σπ/θειας να παρ�υσιαστ��ν τα κυρι(τερα
στ�ι%ε�α τ�υ αλλ/ και αυτ/ π�υ, εν1 ε�ναι σηµαντικ/ για τη �αθ�τερη κατα-
ν(ησ! τ�υ, �%�υν αγν�ηθε� ! παραµεληθε�. ?να επιπλ��ν 0ητ��µεν� ε�ναι η γε-
νικ(τερη εγκυρ(τητα και ε+αρµ�σιµ(τητ/ τ�υ, ανε3/ρτητα απ( τ� πλα�σι�
ανα+�ρ/ς ! τ� υπ( µελ�τη αντικε�µεν�. ?τσι, αν και � σκ�π(ς δεν !ταν η συ-
ν�πτικ! παρ�υσ�αση των περισσ�τ�ρων �ρισµ1ν, � �ρισµ(ς π�υ πρ�τε�νεται
περι�%ει (λα εκε�να τα στ�ι%ε�α π�υ ε�ναι απ�λ�τως απαρα�τητα για να τ�ν
�ρ�σ�υµε και να τ�ν καταν�!σ�υµε.

Ε+(σ�ν � σκ�π(ς τ�υ �ρισµ�� µας ε�ναι η καταν(ηση και απ�σα+!νιση της
�νν�ιας τ�υ εθνικισµ��, θεωρ��µε (τι σε µια πρ(ταση δεν µπ�ρ��µε να την
�ρ�σ�υµε. Συνεπ1ς, �ι επ(µενες παρ/γρα+�ι π�υ ακ�λ�υθ��ν σε αυτ! την
εν(τητα απ�τελ��ν συν�λικ/ τ�ν �ρισµ( τ�υ εθνικισµ��.

 εθνικισµ�ς ε�ναι ιδε�λ�γ�α, Λ�γ�ς, κ�νηµα και συνα�σθηµα.
Ως ιδε�λ�γ�α � εθνικισµ(ς εµ+αν�0εται στη νεωτερικ(τητα και πρεσ�ε�ει

(τι � κ(σµ�ς ε�ναι %ωρισµ�ν�ς σε διακριτ/ �θνη, τ� καθ�να απ’ τα �π��α �+ε�-
λει να �ρει π�λιτικ! �κ+ραση στ� δικ( τ�υ κυρ�αρ%� κρ/τ�ς –τ� ‘�θν�ς-κρ/-
τ�ς’1. Επ�σης πρεσ�ε�ει (τι τα συµ+�ρ�ντα των εθν1ν ε�ναι πρωταρ%ικ!ς ση-
µασ�ας σε σ%�ση µε �π�ι�δ!π�τε /λλ� συµ+�ρ�ν, α3�α, ! π�στη (loyalty), και �
ρ(λ�ς τ�υ κρ/τ�υς ε�ναι να τα πρ�ασπ�0ει. � εθνικισµ(ς κατ/ την εµ+/νισ!
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1. )πως τ� διατυπ1νει � γνωστ(ς και �γκυρ�ς �ρισµ(ς τ�υ Gellner, � εθνικισµ(ς «ε�ναι µια
π�λιτικ! αρ%! π�υ πρεσ�ε�ει (τι η π�λιτικ! και η εθνικ! µ�ν/δα πρ�πει να συγκλ�ν�υν» (Gellner
1983: 1). Επ�σης, � Hastings τ�ν �ρ�0ει ως π�λιτικ! θεωρ�α π�υ πρεσ�ε�ει (τι «κ/θε �θν�ς πρ�πει
να �%ει τ� δικ( τ�υ κρ/τ�ς» (Hastings 1997: 3).



τ�υ τ�ν 18� αι1να περ�π�υ συνδ�θηκε –στη θεωρ�α και την πρ/3η– µε την ‘αρ-
%! της αυτ�δι/θεσης των λα1ν’. )µως, απ( τα µ�σα τ�υ 20�� αι1να και µετ/
περι�/λλεται απ( αρνητικ�ς πρ�σλ!ψεις π�υ τ�ν�0�υν τις απ�σ%ιστικ�ς ! επε-
κτατικ�ς �λ�ψεις κρατ1ν και κινηµ/των, τις γεν�κτ�ν�ες κλπ. � �ρισµ(ς τ�υ
εθνικισµ�� ως ιδε�λ�γ�ας ε�ναι � κυρι(τερ�ς και πι� συνηθισµ�ν�ς2, γιατ� η ιδε�-
λ�γ�α τ�υ εθνικισµ�� καθ�ρ�0ει και τα υπ(λ�ιπα στ�ι%ε�α τ�υ �ρισµ�� (τ� Λ(-
γ�, τ� κ�νηµα και τ� συνα�σθηµα).

Σ�µ+ωνα µε την αν/λυση των Λ�π��ατς και ∆εµερτ0! στ� ∆�κ�µι� για την
Ιδε�λ�γ�α (1994), η ιδε�λ�γ�α ε�ναι �να «συστηµατ�π�ιηµ�ν� σ�ν�λ� πρ�τ/-
σεων/απ�+/νσεων π�υ συγκρ�τε�ται απ( ειδικ��ς +�ρε�ς στις κ�ινων�ες της
νεωτερικ(τητας και πρ�σ+�ρεται… ως �ρθ�λ�γικ! ε3!γηση και δικα�ωση σ%�-
σεων ε3�υσ�ας και κυριαρ%�ας, και τ�υ τρ(π�υ π�υ τα υπ�κε�µενα εντ/σσ�νται
σε αυτ�ς» (1994: 31). Ως ιδε�λ�γ�α � εθνικισµ(ς %αρακτηρ�0εται απ( κ/π�ιες
γενικ(τερες λειτ�υργ�ες των ιδε�λ�γι1ν, �ι �ασικ(τερες εκ των �π��ων ανα+�-
ρ�νται απ( τ�υς Λ�π��ατς και ∆εµερτ0! και ε�ναι: δικα�ωση-ν�µιµ�π��ηση, κι-
νητ�π��ηση και τα�τιση3. Με τη δικα�ωση-ν�µιµ�π��ηση �ι ιδε�λ�γ�ες γ�ν�νται
«µ�σα διασ+/λισης επιδιωκ(µενων απ�τελεσµ/των µε τη µ�γιστη δυνατ! συ-
να�νεση» (1994: 94). Η ν�µιµ�π��ηση επιτυγ%/νεται µ�σω της εν�π��ησης, κα-
τ/τµησης και συγκ/λυψης της πραγµατικ(τητας: στ�ι%ε�α της π�υ ε�ναι δια+�-
ρ�π�ιηµ�να εµ+αν�0�νται ως ενια�α, ! αντ�στρ�+α τ�ν�0�νται �ι δια+�ρ�ς, και
γ�νεται παραπ��ηση των κ�ινωνικ1ν δεδ�µ�νων, αντι+/σεων κλπ. (1994: 96).
?τσι, εν1 �ι ιδε�λ�γ�ες εµ+αν�0�νται ως εκλ�γικευµ�νες διατυπ1σεις, στην
πραγµατικ(τητα εµπ�δ�0�υν τη λ�γικ! διαµεσ�λ/�ηση των ατ(µων µε τ� κ�ι-
νωνικ( τ�υς περι�/λλ�ν, α+�� αυτ�ς καθ�ρ�0�υν τ� πλα�σι� αν/πτυ3ης των
επι%ειρηµ/των4.
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2. � Gellner �ρ�0ει τ�ν εθνικισµ( ως «π�λιτικ! αρ%!, κ�νηµα και συνα�σθηµα» (Gellner 1983:
1), � Smith ως «ιδε�λ�γ�α και κ�νηµα» (Smith 1995α: vii ) και � Hastings ως «π�λιτικ! θεωρ�α και
πρ/3η» (Hastings 1997: 3). Rλλ�ι �ρισµ�� τ�ν�0�υν δια+�ρετικ/ στ�ι%ε�α, (πως τ�υ Breuilly π�υ
τ�ν �ρ�0ει ως µια µ�ρ+! π�λιτικ!ς για τη διεκδ�κηση και �λεγ%� της ε3�υσ�ας στα σ�γ%ρ�να κρ/-
τη, και θεωρε� τις απ(ψεις περ� θεωρ�ας, συναισθ!µατ�ς κλπ. ως διε�ρυνση τ�υ ειδικ�� ν�!µατ�ς
τ�υ εθνικισµ�� (Breuilly 1998: 1).

3. Αντ�στ�ι%α, � Breuilly ανα+�ρει ως �ασικ�ς λειτ�υργ�ες της ιδε�λ�γ�ας τη ν�µιµ�π��ηση,
την κινητ�π��ηση και τ�ν συντ�νισµ( (Breuilly 1993: 93).

4. Ενδεικτικ! τ�υ ν�µιµ�π�ιητικ�� %αρακτ!ρα της εθνικιστικ!ς ιδε�λ�γ�ας µ�σω της εν�π��η-
σης, κατ/τµησης και συγκ/λυψης ε�ναι η σ%ετικ! ανα+�ρ/ τ�υ Π�υλαντ0/ για τ� κρ/τ�ς. Εν1 τ�
αστικ( κρ/τ�ς, ανα+�ρει, αρ%ικ/ δια%ωρ�0ει και απ�µ�ν1νει τα µ�λη των τ/3εων σε ατ�µικ/
υπ�κε�µενα µ�σω τ�υ ν�µικ�-π�λιτικ�� τ�υ µη%ανισµ��, στη συν�%εια τα εν�π�ιε� 3αν/ σε λαϊκ(
εθνικ( κρ/τ�ς. ?τσι, η εθνικιστικ! ιδε�λ�γ�α γ�νεται µ�ρ�ς της τα3ικ!ς π/λης, και συγκεκριµ�να
της συγκ/λυψ!ς της, ε+(σ�ν µε την ε3ατ�µ�κευση και απ�µ(νωση των µελ1ν κ/θε τ/3ης και τ�ν 



Η κινητ�π��ηση ε�ναι απαρα�τητη λειτ�υργ�α των π�λιτικ1ν ιδε�λ�γι1ν,
π�υ επιδι1κ�υν ε�τε ν’ αλλ/3�υν την κ�ινων�α και την π�λιτικ! ε�τε να ν�µι-
µ�π�ι!σ�υν την επιτευ%θε�σα αλλαγ! µ�σω της ευρε�ας συµµετ�%!ς και κινη-
τ�π��ησης. �ι ιδε�λ�γικ�ς στρατηγικ�ς κινητ�π��ησης ε�ναι η καθ�λ�κευση και
η +υσικ�π��ηση (Λ�π��ατς & ∆εµερτ0!ς 1994: 99-100). Με την καθ�λ�κευση
αµ�λ�ν�νται �ι αντι+/σεις αν/µεσα στ� γενικ( και τ� επιµ�ρ�υς, και �τσι τα
ειδικ/ συµ+�ρ�ντα εντ(ς µιας κ�ινων�ας εµ+αν�0�νται ως γενικ/ συµ+�ρ�ντα
�λ(κληρης της κ�ινων�ας –µη%ανισµ(ς παρ(µ�ι�ς µε την εν�π��ηση π�υ ανα-
+�ραµε ως µ�σ� ν�µιµ�π��ησης. � εθνικισµ(ς, συγκεκριµ�να, παρ�υσι/0ει τα
συµ+�ρ�ντα τ�υ �θν�υς ως καθ�λικ/, δ�ν�ντ/ς τ�υς �τσι γενικ(τερη α3�α και
πρ�τεραι(τητα. Ταυτ(%ρ�να, µε τη +υσικ�π��ηση τ� α�τηµα της κινητ�π��ησης
εµ+αν�0εται (%ι ως π�λιτικ( ! κ�ινωνικ(, αλλ/ ως +υσικ( και δεδ�µ�ν�. ?τσι,
� κ(σµ�ς των εθνικ1ν κρατ1ν, π�υ παρ�υσι/0ει � εθνικισµ(ς, εµ+αν�0εται ως
+υσικ(ς και (%ι επιλεγµ�ν�ς υπ( δεδ�µ�νες συνθ!κες. �υσιαστικ/, η καθ�λ�κευ-
ση και η κινητ�π��ηση ε�ναι µη%ανισµ�� π�υ ν�µιµ�π�ι��ν την κινητ�π��ηση.

Η τα�τιση ε�ναι η τρ�τη λειτ�υργ�α της ιδε�λ�γ�ας και ε3ηγε� σε µεγ/λ� �αθ-
µ( γιατ� γ�ν�νται απ�δεκτ�ς �ι ιδε�λ�γ�ες. Μ�σω της τα�τισης �ι ιδε�λ�γ�ες
εσωτερικε��νται στ� ασυνε�δητ� των ατ(µων τα �π��α απ�κτ��ν ατ�µικ�ς και
συλλ�γικ�ς ταυτ(τητες π�υ λειτ�υργ��ν συνενωτικ/ για την �µ/δα. � εθνικι-
σµ(ς, συγκεκριµ�να, εντε�νει την τα�τιση των ατ(µων µε τ� �θν�ς και, στη συ-
ν�%εια, µετα3� τ�υς, δηµι�υργ1ντας µια συµπαγ! �µ/δα ατ(µων π�υ �%�υν
ταυτ�σει τα συµ+�ρ�ντ/ τ�υς µε αυτ/ τ�υ �θν�υς και ε�ναι �τ�ιµα να κινητ�-
π�ιηθ��ν για την υπερ/σπισ! τ�υ. Η τα�τιση /λλωστε διευκ�λ�νεται απ( την
καθ�λ�κευση καθ1ς εν�π�ιε� �να σ�ν�λ�, απ�κρ���ντας τις εσωτερικ�ς τ�υ
δια+�ρ�ς και δια+�ρ�π�ι!σεις. Η εθνικιστικ! ιδε�λ�γ�α ‘πρ�σ+�ρει’ ιδια�τερα
ισ%υρ�ς �µαδικ�ς ταυτ(τητες, τις εθνικ�ς ταυτ(τητες και για επιπλ��ν λ(γ�υς
π�ρα απ( την ιδε�λ�γικ! λειτ�υργ�α της τα�τισης. �ι λ(γ�ι αυτ�� σ%ετ�0�νται
µε τη µετ/�αση στις νεωτερικ�ς κ�ινων�ες και τη ρ!3η µε τ� κ�ιν�τικ�� %αρα-
κτ!ρα πρ(τυπ� κ�ινωνικ!ς �ργ/νωσης. 8αρακτηριστικ/ ανα+�ρει � Breuilly
(τι υπ/ρ%ει στη νεωτερικ(τητα µια γενικευµ�νη αν/γκη για ταυτ(τητα π�υ εκ-
+ρ/0εται ως µια γενικ! αν/γκη για ιδε�λ�γ�ες, και επισηµα�νει (τι «η εθνικι-
στικ! ιδε�λ�γ�α ε�ναι µια ιδιαιτ�ρως ισ%υρ! απ/ντηση σε αυτ! την αν/γκη» τ(-
σ� γιατ� ε�ναι ρευστ! και ακαθ(ριστη (σ�ν α+�ρ/ στ�ν τρ(π� επ�τευ3ης τ�υ
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εν συνε%ε�α επαναπρ�σδι�ρισµ( τ�υς σε �να �µ�γεν�π�ιηµ�ν� εθνικ( κρ/τ�ς, συγκαλ�πτει τις �ι-
κ�ν�µικ�ς και π�λιτικ�ς συνθ!κες τ(σ� της π/λης (σ� και της λειτ�υργ�ας τ�υ �δι�υ τ�υ κρ/τ�υς,
π�υ εµ+αν�0εται ως εκ+ραστ!ς εν(ς εθνικ�� συν-(λ�υ. POULANTZAS, N. (1980), State, Power,
Socialism, London: New Left Books (ελληνικ! �κδ�ση Π�ΥΛΑΝΤZΑΣ, Ν�κ�ς (1983), Κρ�τ�ς, Ε��υ-
σ�α, Σ�σιαλισµ�ς, Αθ!να: Θεµ�λι�), στ� Carnoy 1984, κε+/λαι� 6.



σκ�π�� π�υ θ�τει, (σ� και γιατ� ε�ναι απα3ιωτικ! απ�ναντι στ�ν απρ(σωπ�
%αρακτ!ρα της νεωτερικ(τητας (Breuilly 1993: 381-382)5.

� εθνικισµ(ς ε�ναι επ�σης και �νας Λ�γ�ς (Discourse) π�υ εκ+ρ/0ει την
ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνικισµ�� και τις �ασικ�ς τ�υ αρ%�ς και α3ι1σεις µ�σω της εθνι-
κιστικ!ς ρητ�ρικ!ς. Τ� σηµαντικ(τερ� %αρακτηριστικ( αυτ�� τ�υ Λ(γ�υ ε�ναι
(τι ε�ναι ταυτ(%ρ�να �ικ�υµενικ(ς (! παγκ�σµι�π�ιηµ�ν�ς, (πως θα λ�γαµε
σ!µερα) και επιµεριστικ(ς. Η �ικ�υµενικ(τητ/ τ�υ �γκειται σε δ�� �ασικ/
στ�ι%ε�α. Πρ1τ�ν, (τι απ�τελε� µια καθ�ριστικ! ρυθµιστικ! αρ%! της νεωτερι-
κ(τητας, η �π��α �ρι�θετε� τη διεθν! τ/3η και τις σ%�σεις των εθν1ν και των
κρατ1ν µ�σα σε αυτ!ν\ αυτ( εκ+�ρεται στ� διεθν! Λ(γ�, στις διεθνε�ς συνθ!-
κες κλπ. ∆ε�τερ�ν, ε�ναι �νας Λ(γ�ς π�υ ενυπ/ρ%ει σε (λα τα εθνικ/ κρ/τη
και τις εθν(τητες διεθν1ς, ακ(µη και σε αυτ/ π�υ �%�υν επιτ�%ει τ� σκ�π(
τ�υς, δηλαδ! την αυτ�δι/θεσ! τ�υς. Σε αυτ! την τελευτα�α περ�πτωση π�υ τα
�θνη �%�υν τ� δικ( τ�υς κυρ�αρ%� κρ/τ�ς, η εθνικιστικ! ρητ�ρικ! συντηρε� την
εν(τητ/ τ�υς ‘υπενθυµ�0�ντας’ στα µ�λη την εθνικ(τητ/ τ�υς και δια%��ντας
την επιθετικ(τητ/ τ�υς πρ�ς /λλες εθνικ�ς �µ/δες ! κρ/τη.

� ταυτ(%ρ�να επιµεριστικ(ς %αρακτ!ρας τ�υ Λ(γ�υ τ�υ εθνικισµ�� εκ-
+ρ/0εται µε τ�ν τρ(π� π�υ τα /τ�µα ανα+�ρ�νται στ� δικ� τ�υς �θν�ς και
στην ιδ�α π�υ �%�υν γι’ αυτ(. 8αρακτηριστικ! ε�ναι η αυτ�-εκτ�µηση τ�υ κ/θε
�θν�υς (τι τα διακριτικ/ τ�υ γνωρ�σµατα ε�ναι µ�ναδικ/, εν��τε και µε µια
αν1τερη α3�α ! π�ι(τητα, σε κ/θε περ�πτωση π/ντως 3ε%ωριστ!. Με /λλα λ(-
για, ε�ναι �νας Λ(γ�ς π�υ κ�λακε�ει την �µ/δα και ικαν�π�ιε� τ� ναρκισσισµ(
της και τ�ν εκ+�ρει για τ�ν εαυτ( τ�υ κ/θε �θν�ς µ�σα στ� διεθν�ς σ�στηµα.
Μ/λιστα, αυτ(ς � ‘εθνικ(ς ναρκισσισµ(ς’ εκ+ρ/0εται ε3�σ�υ απ( ακρα��υς
εθνικιστ�ς (σ� και απ( µετρι�παθε�ς π�λιτικ��ς. Για παρ/δειγµα, ε�ναι σ�νη-
θες να ανα+�ρ�νται π�λιτικ�� αρ%ηγ�� στ� �θν�ς τ�υς ως τ� ‘σπ�υδαι(τερ�
�θν�ς στ�ν κ(σµ�’, ε�τε πρ(κειται για την Θ/τσερ και τ�ν Κλ�ντ�ν, ε�τε για τ�ν
Μιλ(σε�ιτς6. Αυτ�ς �ι ανα+�ρ�ς συν�δε��νται απ( µια συν!θως υπ�ν���µενη,
! και εκ+ρασµ�νη, υπ�τιµητικ! δι/θεση απ�ναντι στα /λλα �θνη. Αυτ! η περι-
+ρ(νηση !/και υπ�τ�µηση σ%ετ�0εται µε την αντ�στ�ι%η υπερ-τ�µηση τ�υ �δι�υ
τ�υ �θν�υς, και ερµηνε�εται απ( τη διαδικασ�α της τα�τισης: (πως �%ει κατα-
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5. Ανα+�ρικ/ µε τ�υς λ(γ�υς π�υ καθιστ��ν τ�ν εθνικισµ( µια ‘ιδιαιτ�ρως ισ%υρ! απ/ντηση’
στην αν/γκη για ταυτ(τητα θα ανα+ερθ��µε στην αµ�σως επ(µενη εν(τητα.

6. � Billig παραθ�τει δι/+�ρα παραδε�γµατα επ�σηµων λ(γων π�υ �%�υν εκ+ων!σει π�λιτικ��
αρ%ηγ��, ιδια�τερα στις ΗΠΑ και στη Βρεταν�α, (πως τ�υ Κλ�ντ�ν µετ/ την ν�κη τ�υ στις πρ�ε-
δρικ�ς εκλ�γ�ς τ�υ 1992, π�υ ε3�+ρα0ε τη %αρ/ και την ευθ�νη να ε�ναι «� αρ%ηγ(ς αυτ��, τ�υ
σπ�υδαι(τερ�υ �θν�υς στην ιστ�ρ�α της ανθρωπ(τητας» (Billig 1995: 88). ∆ε�τε στ� Billig 1995,
την εισαγωγ!, τ� κε+/λαι� 5, και τις σσ. 87-91.



δει%τε�, µ�σω της τα�τισης τα /τ�µα εσωτερικε��υν τις ε3ωτερικ�ς αναπαρα-
στ/σεις π�υ τα ευ%αριστ��ν και ε3ωτερικε��υν αυτ�ς π�υ δεν ε�ναι επιθυµη-
τ�ς. Με αυτ! την �νν�ια, η θετικ! εικ(να τ�υ �θν�υς για τ� �δι� και η αρνητικ!
για τα υπ(λ�ιπα –ειδικ/ τα γειτ�νικ/ και �ικε�α– δεν ε�ναι παρ/ �ι δ�� πλευ-
ρ�ς τ�υ �δι�υ ν�µ�σµατ�ς.

Κ�ιν( στ�ι%ε�� κ/θε εθνικιστικ�� Λ(γ�υ ε�ναι η ανα+�ρ/ σε µια ‘8ρυσ!
Επ�%!’. Η ‘8ρυσ! Επ�%!’ ε�ναι �να %ρ�νικ( σηµε�� στ� παρελθ(ν (συ%ν/ στην
αρ%αι(τητα) (π�υ τ� �θν�ς !ταν �νδ�3�, ισ%υρ( και ικαν( για µεγαλει1δη επι-
τε�γµατα, ! η στιγµ! της δηµι�υργ�ας τ�υ. � Anthony Smith σε µελ�τη τ�υ σ%ε-
τικ/ µε τη ‘8ρυσ! Επ�%! και την Εθνικ! Αναγ�ννηση’ (‘The Golden Age and
National Renewal’, 1997) υπ�στηρ�0ει (τι η %ρ!ση της ‘8ρυσ!ς Επ�%!ς’ (!
?νδ�3�υ Παρελθ(ντ�ς’ (πως αλλι1ς ανα+�ρεται) στ�ν εθνικιστικ( Λ(γ� πλη-
ρ�� �3ι �ασικ�ς λειτ�υργ�ες: ικαν�π�ιε� την «ανα0!τηση αυθεντικ(τητας», «δ�-
νει µια α�σθηση συν�%ειας», «υπενθυµ�0ει στα µ�λη της κ�ιν(τητας τ� �νδ�3�
παρελθ(ν και /ρα την εγγεν! τ�υς α3�α», «πρ�κηρ�ττει την αντιστρ�+! της
τωριν!ς κατ/στασης», και «δε�%νει πρ�ς �να �νδ�3� πεπρωµ�ν�» (Smith 1997:
48-51). Αυτ�ς �ι λειτ�υργ�ες της ‘8ρυσ!ς Επ�%!ς’ σ%ετ�0�νται /µεσα µε �ασικ/
επιµεριστικ/ στ�ι%ε�α τ�υ εθνικισµ�� ως Λ(γ�υ π�υ δε�%νει πρ�ς τ� µ�λλ�ν
�%�ντας τ� �λ�µµα στραµµ�ν� στ� παρελθ(ν. � εθνικισµ(ς τ�π�θετε� τις ρ�0ες
τ�υ �θν�υς στ� µακριν( παρελθ(ν και τ� συνδ�ει µε τ� παρ(ν ε�τε µ�σω της
συν�%ειας ε�τε µ�σω της δι/σπασ!ς της, π�υ (µως �+ε�λεται σε ε3ωτερικ�ς,
‘κακ�ς’ δυν/µεις. Σε κ/θε περ�πτωση, η υπ(σ%εση και πρ�σδ�κ�α της επαν(ρ-
θωσης τ�υ παρελθ(ντ�ς και της παλιν(ρθωσης τ�υ µεγαλε��υ τ�υ ε�ναι π/ντα
παρ��σα. Επιπλ��ν, η ανα0!τηση της αυθεντικ(τητας αντιπρ�σωπε�ει στην
�υσ�α την αγωνι1δη ανα0!τηση των ρι01ν µας, τ�υ εαυτ�� και των /λλων, και
την απ/ντηση στ� ερ1τηµα ‘Απ( π�� ερ%(µαστε;’. Τ�λ�ς, η ρητ�ρικ! π�υ εκ-
+�ρει η ‘8ρυσ! Επ�%!’ ε�ναι ιδια�τερα σαγηνευτικ!, γιατ� εµπερι�%ει µια εικ(-
να ναρκισσιστικ!ς τελει(τητας π�υ υπ!ρ%ε µ(ν� στη �ρε+ικ! ηλικ�α, µια �λ(-
τητα απ( την �π��α σταδιακ/ απ�κ(�εται � καθ�νας καθ1ς µεγαλ1νει. Η
‘8ρυσ! Επ�%!’ εµπερι�%ει την ασυνε�δητη υπ(σ%εση της επαν(ρθωσης για τ�ν
‘%αµ�ν� παρ/δεισ�’, και απ( αυτ!ν αντλε� τη δ�ναµη και γ�ητε�α της και %ρη-
σιµ�π�ιε�ται µε επιτυ%�α σε κ/θε εθνικιστικ( Λ(γ�.

� εθνικισµ(ς ως κ�νηµα ε�ναι η δραστηρι�π��ηση των εθν1ν και εθν�τ!των
πρ�ς την επ�τευ3η της π�λιτικ!ς τ�υς �κ+ρασης στ� δικ� τ�υς ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’,
1στε να αναγνωριστε� η ανε3αρτησ�α και αυτ�ν�µ�α τ�υς στη διεθν! π�λιτικ!,
! πρ�ς την επ�κταση τ�υ κρ/τ�υς π�υ !δη διαθ�τ�υν. Με την πρ1τη �νν�ια,
της επιδ�ω3ης εθνικ�� κρ/τ�υς, � εθνικισµ(ς ως κ�νηµα ε�ναι συνδεδεµ�ν�ς µε
την αρ%! της αυτ�δι/θεσης, π�υ ε�ναι ‘παιδ�’ τ�υ ∆ια+ωτισµ��, και συνδ�εται
κυρ�ως µε τα απελευθερωτικ/ κιν!µατα και τ�υς εθνικισµ��ς π�υ κυρι/ρ%η-
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σαν ως τις αρ%�ς τ�υ 20�� αι1να. Συνδ�εται επ�σης και µε απ�σ%ιστικ/ ! διεκ-
δικητικ/ κιν!µατα εθν1ν/εθν�τ!των και µει�ν�τ!των π�υ κινητ�π�ι��νται
εντ(ς εγκαθιδρυµ�νων εθνικ1ν κρατ1ν και διεκδικ��ν ε�τε τ� δικ( τ�υς κρ/-
τ�ς ε�τε �να καθεστ1ς σ%ετικ!ς αυτ�ν�µ�ας και αναγν1ρισης µ�σα στ� υπ/ρ-
%�ν κρ/τ�ς. Με τη δε�τερη �νν�ια, � εθνικισµ(ς συµπεριλαµ�/νει την κινητ�-
π��ηση εθνικ1ν κρατ1ν πρ�ς την επ�κτασ! τ�υς και, κατ/ συν�πεια, τη δ(3α !
τ�ν ε3ωραϊσµ( τ�υς για παλαι(τερες απ1λειες –πραγµατικ�ς ! +αντασιακ�ς.
Αυτ�� �ι εθνικισµ�� εµ+αν�0�νται συν!θως µε τ�ν επιθετικ( πρ�σδι�ρισµ( ‘µε-
γ/λ�ς’ στ�ν %αρακτηρισµ( και τη ρητ�ρικ! τ�υς (π.%. Μεγ/λη Ελλ/δα, Μεγ/-
λη Αλ�αν�α, και γενικ(τερα ‘Μεγ/λη Ιδ�α’) και ε�ναι στην πλει�ψη+�α τ�υς µι-
λιταριστικ��.

Η λειτ�υργ�α των ιδε�λ�γικ1ν µη%ανισµ1ν της κινητ�π��ησης, δηλαδ! της
καθ�λ�κευσης και της +υσικ�π��ησης π�υ ε�δαµε παραπ/νω, �%ει δ1σει τερ/-
στια 1θηση στα εθνικιστικ/ κιν!µατα και τις α3ι1σεις τ�υς, γιατ� τις δικαι�λ�-
γ��ν/δικαι1ν�υν και τις εµ+αν�0�υν ως +υσικ�ς. Αυτ( γιατ�, σε µια επ�%! π�υ
κυριαρ%ε� η εθνικιστικ! ιδε�λ�γ�α τ� ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’ ε�ναι τ� καν�νιστικ( πρ(-
τυπ� κ�ινωνικ!ς και π�λιτικ!ς �ργ/νωσης, δηλαδ! αναγνωρ�0εται ως � υπ�ρ-
τατ�ς +�ρ�ας κυριαρ%�ας (τ�υλ/%ιστ�ν µ�%ρι πρ(σ+ατα)7. Σε αυτ( τ� πλα�σι�,
η επιθυµ�α εν(ς �θν�υς να συµµετ/σ%ει µε �σ�υς (ρ�υς στη διεθν! τ/3η της
νεωτερικ(τητας, (πως αυτ! διαµ�ρ+1θηκε απ( τη συνθ!κη της Βεστ+αλ�ας
και µετ/, δεν ε�ναι απλ/ δικαι�λ�γηµ�νη αλλ/ �!ει δηµι�υργηθε� απ� τ�ν �δι�
τ�ν εθνικισµ�, απ( την ιδε�λ�γ�α δηλαδ! π�υ �%ει πρ��/λλει αυτ( τ� καν�νι-
στικ( πρ(τυπ�. Επ�σης, η σ�νδεση της π�ρε�ας τ�υ �θν�υς µε την αρ%αι(τητα
τ�υ δ�νει µια επιπλ��ν α3�α, καθιστ/ τις α3ι1σεις τ�υ +υσικ�ς και τις εµπλ�υ-
τ�0ει µε µια ηθικ! δι/σταση.

� εθνικισµ(ς ως συνα�σθηµα ε�ναι η α�σθηση περη+/νιας και αυτ�-εκτ�-
µησης π�υ νι1θ�υν τα /τ�µα επειδ! αν!κ�υν στ� �θν�ς τ�υς, τ� �π��� εκλαµ-
�/νεται ως µια αν1τερη µ�ρ+! συµµετ�%!ς, και εγε�ρεται απ( την �παρ3η
σηµαντικ1ν επιτευγµ/των στ� παρ(ν ! στ� παρελθ(ν\ εκ+ρ/0εται συ%ν/ ως
α�σθηµα ανωτερ(τητας σε σ%�ση µε /λλα �θνη !/και ως περι+ρ(νησ! τ�υς. �
εθνικισµ(ς ως συνα�σθηµα ε�ναι επ�σης η θλ�ψη, η ντρ�π! και � θυµ(ς π�υ
πρ�καλε�ται απ( την ενθ�µηση των κακ�τυ%ι1ν και απ�τυ%ι1ν τ�υ �θν�υς8.
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7. Υπ/ρ%ει µια συ0!τηση και αµ+ισ�!τηση για τ� ρ(λ� αυτ( τ�υ εθνικ�� κρ/τ�υς στ� πλα�σι�
της παγκ�σµι�π��ησης, στην �π��α θα ανα+ερθ��µε στ� τρ�τ� µ�ρ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

8. � Gellner �ρ�0ει τ�ν εθνικισµ( ως συνα�σθηµα ως «την α�σθηση θυµ�� π�υ εγε�ρει η παρα-
��αση της αρ%!ς [τ�υ εθνικισµ��] ! η α�σθηση ικαν�π��ησης π�υ εγε�ρει η εκπλ!ρωσ! της»
(Gellner 1983: 1). Αυτ(ς � �ρισµ(ς, αν και σωστ(ς, περι�ρ�0ει τ� εθνικιστικ( συνα�σθηµα στ� θυ-
µ( ! την ικαν�π��ηση µ(ν� σε σ%�ση µε την επ�τευ3η τ�υ σκ�π�� της δηµι�υργ�ας εθνικ�� κρ/-
τ�υς, εν1 � �ρισµ(ς π�υ πρ�τε�νεται παραπ/νω ανα+�ρεται σε �π�ιαδ!π�τε α+�ρµ! εθνικ!ς επι-



Επειδ! η συµµετ�%! σε µια �µ/δα συνεισ+�ρει στην ικαν�π��ηση και των συ-
ναισθηµατικ1ν αναγκ1ν των ατ(µων, η θετικ! α3ι�λ(γηση τ�υ �θν�υς στ�
�π��� αν!κει κανε�ς ε�ναι τ� +υσικ( συνεπακ(λ�υθ� της συµµετ�%!ς σε αυτ(.
Τα ‘σπ�υδα�α επιτε�γµατ/’ τ�υ λειτ�υργ��ν ως µια εκλ�γ�κευση και δικαι�λ(-
γηση (τ�υ θετικ�� συναισθ!µατ�ς) π�υ πρ�κ�πτει εκ των υστ�ρων. Επειδ!,
(µως, υπ/ρ%�υν και /λλα �θνη στ� διεθν�ς περι�/λλ�ν, η θετικ! αυτ�-α3ι�λ(-
γηση τ�υ κ/θε �θν�υς �ρ%εται συ%ν/ και µ�σα απ( τη σ�γκριση: σε αυτ( τ�
πλα�σι�, η υπ�τ�µηση τ�υ Rλλ�υ ‘απαιτε�ται’ σ%εδ(ν για τη διατ!ρηση των συ-
ναισθηµ/των α3�ας τ�υ εαυτ�� –και αυτ( ισ%�ει τ(σ� για τα �θνη (σ� και για
τα µεµ�νωµ�να /τ�µα. Η διαδικασ�α της µετ/θεσης ε�ναι σ%ετικ! µε αυτ(, (%ι
µ(ν� γιατ� ε3ωτερικε�ει κανε�ς τις ανεπιθ�µητες εσωτερικ�ς τ�υ αναπαραστ/-
σεις, αλλ/ και γιατ� τα δυσ/ρεστα γεγ�ν(τα στην ιστ�ρ�α εν(ς �θν�υς πρ�κα-
λ��ν επιθετικ(τητα και θυµ( απ�ναντι στ�υς /λλ�υς, καθ1ς η ευθ�νη απ�δ�-
δεται στις εν�ργειες ε3ωτερικ1ν παραγ(ντων. ∆εν µπ�ρ��µε ���αια να αρνη-
θ��µε (τι συ%ν/ συµ�α�νει στην π�λιτικ! να επεµ�α�ν�υν ε3ωτερικ�� παρ/γ�-
ντες ! /λλα ισ%υρ/ κρ/τη στα εσωτερικ/ 0ητ!µατα εν(ς �θν�υς και κρ/τ�υς,
συν!θως µε δραµατικ/ απ�τελ�σµατα. Απ( ψυ%�λ�γικ! /π�ψη, (µως, η τ/ση
µετ/θεσης και αν/πτυ3ης αρνητικ1ν και επιθετικ1ν συναισθηµ/των απ�ναντι
στ�υς /λλ�υς ε�ναι �ρατ!, ανε3/ρτητα απ( την α+�ρµ! εκδ!λωσ!ς της.

Η σηµασ�α και η �νταση των συναισθηµ/των π�υ αναπτ�σσ�νται στ�ν εθνι-
κισµ( πρ��ρ%�νται απ( την τα�τιση µε τ� �θν�ς σε συνδυασµ( µε τ� γεγ�ν(ς
(τι τ� �θν�ς θεωρε�ται ! πρ��/λλεται ως η πρωταρ%ικ! µ�ρ+! συλλ�γικ��
αν!κειν. Στ� �αθµ( π�υ η τα�τιση δεν ε�ναι �δι�ν τ�υ εθνικισµ��, τα ιδια�τερα
%αρακτηριστικ/ αυτ!ς καθ�ρ�0�νται απ( τη +�ση και τα ιδια�τερα %αρακτηρι-
στικ/ τ�υ �θν�υς. Ε�ναι ενδεικτικ( (τι τ� �θν�ς παρ�µ�ι/0εται συ%ν/ ως �ικ�-
γ�νεια, π�υ ε�ναι � πι� σηµαντικ(ς και καθ�ριστικ(ς δεσµ(ς στη 0ω! των ατ(-
µων. ∆εν ε�ναι τυ%α�� τ� γεγ�ν(ς (τι συ%ν/ τ� εθνικ( κρ/τ�ς ανα+�ρεται ως
‘Μητ�ρα πατρ�δα’ ! ως ‘π/τρια εδ/+η’, και �ι συµπατρι1τες ως αδ�λ+ια. �
Renan εκ+ρ/0ει την ιδιαιτερ(τητα τ�υ αν!κειν στ� �θν�ς �ρ�0�ντ/ς τ� ως «µε-
γ/λης κλ�µακας αλληλεγγ�η» (Renan 1996: 53). Η τα�τιση, λ�ιπ(ν, µε τ� �θν�ς
πρ�σ�µ�ι/0ει µε �ικ�γενειακ( δεσµ(, απ( τ�ν �π��� αντλε� τη δ�ναµ! της η
εθνικ! ταυτ(τητα: �ι ασυνε�δητες επιθυµ�ες και ταυτ�σεις πρ��/λλ�νται ψυ%�-
λ�γικ/ π/νω σε αυτ(.

Η εν(τητα αυτ! απ�τελε� και τ�ν �ρισµ( τ�υ εθνικισµ��. Στ�ν �ρισµ( αυτ(
�γινε συ%ν! ανα+�ρ/ στη µεγ/λη επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ��, µε την �νν�ια της
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τυ%�ας ! απ�τυ%�ας, π�υ συµπεριλαµ�/νει τ�ν �ρισµ( τ�υ Gellner αλλ/ και τ�ν επεκτε�νει στην
�παρ3η αντ�στ�ι%ων συναισθηµ/των σε εγκαθιδρυµ�να ‘�θνη-κρ/τη’ και σε σ%�ση µε την π�ρε�α
τ�υς αν/µεσα στα /λλα �θνη.



κυριαρ%�ας της εθνικιστικ!ς ιδε�λ�γ�ας σε (λη τη νεωτερικ(τητα, και στη δη-
µι�υργ�α ισ%υρ1ν ταυτ�τ!των. Θα ανα+ερθ��µε λεπτ�µερ1ς στην κυριαρ%�α
αυτ!, στις εκδηλ1σεις της δηλαδ! και στα α�τια π�υ την �%�υν πρ�καλ�σει.

ªÈ· Î˘Ú›·Ú¯Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÓÂˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜

«Oκ(σµ�ς ε�ναι %ωρισµ�ν�ς αν/µεσα σε �θνη και κρ/τη\ αν � εθνικισµ(ς ε�-
ναι η ιδε�λ�γ�α π�υ διατηρε� αυτ/ τα �θνη-κρ/τη σε �θνη-κρ/τη, τ(τε

ε�ναι ‘η πι� επιτυ%ηµ�νη ιδε�λ�γ�α στην ανθρ1πινη ιστ�ρ�α’»9. Η παρατ!ρηση
τ�υ Birch για την επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ�� ε�ναι σηµαντικ!, ειδικ/ αν αναλ�γι-
στ��µε (τι ως ιδε�λ�γ�α �%ει υπ/ρ3ει µ(ν� στη νεωτερικ(τητα10. Η επιτυ%�α τ�υ
εθνικισµ�� ((π�υ επιτυ%�α ενν���µε την κυριαρ%�α και ευρε�α δι/δ�σ! τ�υ)
εκδηλ1νεται �ντ�να µ�σα απ( τρεις παρατηρ!σεις: πρ1τ�ν, (τι τ� ‘�θν�ς-κρ/-
τ�ς’ �%ει κερδ�σει διεθν! αναγν1ριση ως τ� κ�ρι� και ν�µιµ�π�ιηµ�ν� σ1µα
/σκησης ε3�υσ�ας και αντιπρ�σ1πευσης, δε�τερ�ν (τι � εθνικισµ(ς α3ι1νει
και επιτυγ%/νει π�στη στ� �θν�ς και στ� ιδε1δες τ�υ ‘�θν�υς-κρ/τ�υς’, και τρ�-
τ�ν (τι συνδυ/0εται µε �π�ιαδ!π�τε /λλη ιδε�λ�γ�α και πρακτικ! µε απ�τ�λε-
σµα να ε�ναι συµ�ατ(ς µε (λες %ωρ�ς αντι+/σεις.

Η πρ1τη παρατ!ρηση, ανα+�ρικ/ µε τη διεθν! αναγν1ριση τ�υ ‘�θν�υς-
κρ/τ�υς’ και την επικρ/τησ! τ�υ ως καν�νιστικ�� πρ�τ�π�υ π�λιτικ!ς �ργ/-
νωσης, σ%ετ�0εται µε τ� διεθν�π�ιηµ�ν� και επιµεριστικ( %αρακτ!ρα τ�υ εθνι-
κισµ��. )πως %αρακτηριστικ/ ανα+�ρει � Billig, «αν τ� �θν�ς µας πρ�πει να
+αντασιωθε� µ�σα στην ιδιαιτερ(τητ/ τ�υ, πρ�πει να +αντασιωθε� ως �να �θν�ς
αν/µεσα σε /λλα �θνη» (Billig 1995: 83). Τα ανε3/ρτητα και κυρ�αρ%α κρ/τη
ε�ναι αυτ/ π�υ απ�λαµ�/ν�υν διεθν��ς αναγν1ρισης ως τ�τ�ια, δηλαδ! ανα-
γν1ριση µε (ρ�υς αµ�ι�αι(τητας. Αυτ! ε�ναι και η πρακτικ! αλλ/ και τ� πρ(-
τυπ� των διεθν1ν σ%�σεων στη νεωτερικ! επ�%!, (π�υ τυ%(ν παρα��ασ! της
�δηγε� σε διεν�3εις και συγκρ��σεις11.

KEΦAΛAIO 3

[ 96 ]

9. BIRCH, A.H. (1989), Nationalism and National Integration, London: Unwin Hyman, σ. 3, στ�
Billig 1995: 22.

10. Γιατ�, (πως ανα+�ρ�υν �ι Λ�π��ατς και ∆εµερτ0!ς (1994: 47), �ι ιδε�λ�γ�ες, και � (ρ�ς
‘ιδε�λ�γ�α’ ε�ναι δηµι�υργ!µατα της νεωτερικ(τητας.

11. Η Kristeva, σε µια κριτικ! της ανα+�ρικ/ µε την αναγν1ριση των ανθρωπ�νων δικαιωµ/-
των εκτ(ς τ�υ πλαισ��υ των εθνικ1ν κρατ1ν, διατυπ1νει την /π�ψη (τι �να ‘ανθρ1πιν� �ν’ ε�ναι
αυτ�µ/τως π�λιτικ( και εθνικ( �ν, (πως πρ�κ�πτει απ( τη ∆ιακ!ρυ3η τ�υ Ανθρ1π�υ και τ�υ
Π�λ�τη. Η �δια αναρωτι�ται σ%ετικ/ µε τη µ��ρα των ατ�µικ1ν δικαιωµ/των α+��, ακ(µη και σε
µια απ( τις πι� +ιλελε�θερες και ανθρωπιστικ�ς διακηρ�3εις, τα δικαι1µατα των ατ(µων τ�υς
απ�δ�δ�νται µ(ν� στ� �αθµ( π�υ απ�τελ��ν µ�ρ�ς µιας συγκεκριµ�νης π�λιτικ!ς �ντ(τητας, τ�υ
εθνικ�� κρ/τ�υς (Kristeva 1991: 148-9).



Η δε�τερη παρατ!ρηση, ανα+�ρικ/ µε την ιδια�τερη π�στη στ� �θν�ς και
στ� ιδε1δες τ�υ εθνικ�� κρ/τ�υς, πρ�κ�πτει τ(σ� απ( τις εκδηλ1σεις πρ�σ!-
λωσης και /κριτης υπ�στ!ρι3ης τ�υ �θν�υς, για τ� �π��� ε�ναι �τ�ιµα τα µ�λη
τ�υ να θυσιαστ��ν, (σ� και απ( την πρ�σπ/θεια δηµι�υργ�ας εθνικ1ν κρατ1ν
απ( �θνη/εθν(τητες π�υ δεν �%�υν επιτ�%ει π�λιτικ! εκπρ�σ1πηση σε �να
κρ/τ�ς. Η δηµι�υργ�α εθνικ1ν κρατ1ν π�υ /ρ%ισε µα0ικ/ τ�ν 18� αι1να (αν
και σε �ρισµ�νες περιπτ1σεις ε�%ε αρ%�σει νωρ�τερα, (πως στην Αγγλ�α) ε�ναι
µια πρ��πτικ! π�υ ακ(µη συγκινε� και κινητ�π�ιε� τα /τ�µα και τις εθν(τητες
π�υ δεν �%�υν επιτ�%ει την απ�κλειστικ! π�λιτικ! τ�υς εκπρ�σ1πηση, απ�δε�-
%τηκε δε ε3αιρετικ/ δελεαστικ! για τα �θνη π�υ πρ�!λθαν απ( τη δι/λυση της
ΕΣΣ∆ στις αρ%�ς της δεκαετ�ας τ�υ ’90.

Η τρ�τη παρατ!ρηση της επιτυ%�ας τ�υ εθνικισµ��, σ%ετικ/ µε την ικαν(τη-
τ/ τ�υ να περικλε�ει δι/+�ρες ιδε�λ�γ�ες και πρακτικ�ς %ωρ�ς αντι+/σεις, συ-
ν�σταται στις δι/+�ρες και π�ικ�λες εκδηλ1σεις τ�υ. ?%�υν παρατηρηθε� δι/-
+�ρ�ι τ�π�ι εθνικιστικ1ν κινηµ/των και ρητ�ρικ1ν: απελευθερωτικ��, ενσω-
µατωτικ��, επεκτατικ��, ρατσιστικ��, (πως και +ιλελε�θερ�ι, σ�σιαλιστικ��, +α-
σιστικ�� κλπ. � εθνικισµ(ς λ�ιπ(ν �%ει εκδηλωθε� και συνδυαστε� µε κ/θε ε�-
δ�υς ιδε�λ�γ�α και πρακτικ! π�υ �%ει κ/νει την εµ+/νισ! της στ�υς περ�π�υ
τρεις αι1νες της εµ+/νισ!ς τ�υ, %ωρ�ς να �ρ%εται σε εσωτερικ! αντ�+αση, και
αυτ( τ�ν κ/νει ‘παντα%�� παρ(ντα’ και ιδια�τερα ισ%υρ(.

Ε�ναι α3ι�σηµε�ωτ�, σε σ%�ση µε την τελευτα�α παρατ!ρηση, (τι � εθνικι-
σµ(ς δεν ε�ναι ασ�µ�ατ�ς ��τε µε τη θρησκε�α. Αντιθ�τως, υπ�στηρ�0εται π�λ-
λ�ς +�ρ�ς (τι η θρησκε�α συνιστ/ αναπ(σπαστ� κ�µµ/τι της ιστ�ρ�ας εν(ς
�θν�υς και της εθνικ!ς τ�υ ταυτ(τητας. Περισσ(τερ� α3ι�πρ(σεκτ� π/ντως ε�-
ναι (τι η θρησκε�α µπ�ρε� να ‘µιλ!σει’ µε εθνικιστικ��ς (ρ�υς ! και αντ�στρ�-
+α. Για παρ/δειγµα, � Rached Gannouchi, πνευµατικ(ς ηγ�της τ�υ Ισλαµικ��
Κιν!µατ�ς της Τυνησ�ας, διακ!ρυττε (τι «� µ(ν�ς τρ(π�ς να πρ�σ%ωρ!σ�υµε
στη νεωτερικ(τητα ε�ναι µ�σω τ�υ δικ�� µας µ�ν�πατι��, π�υ �%ει διαγρα+ε�
για µας µ�σω της θρησκε�ας, της ιστ�ρ�ας και τ�υ π�λιτισµ�� µας»12. Ε3αιρετι-
κ( ενδια+�ρ�ν παρ�υσι/0ει τ� γεγ�ν(ς (τι στην παραπ/νω δ!λωση τ� ‘εµε�ς’
µπ�ρε� ε3�σ�υ να ανα+�ρεται στην εθνικ! �µ/δα (στ� Ισλαµικ( Κ�νηµα της Τυ-
νησ�ας) και στη θρησκευτικ! �µ/δα (Ισλαµικ� Κ�νηµα της Τυνησ�ας), ! και
στα δ��, διατηρ1ντας την �λ3η και τη συν�%! τ�υ –παρ/ την πρ�+αν! αντ�-
+αση π�υ εµπερι�%ει � συνδυασµ(ς της π�λιτισµικ!ς ιδιαιτερ(τητας π�υ πρ�-
�/λλει � εθνικισµ(ς και της �ικ�υµενικ(τητας της Ισλαµικ!ς θρησκε�ας13.
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12. Συν�ντευ3η στην Jeune Afrique, παρατ�θεται στ� Castells 1997: 13.
13. Τ(σ� η Ισλαµικ! (σ� και 8ριστιανικ! θρησκε�α ανα+�ρ�νται στην �ικ�υµενικ(τητα τ�υ

δ(γµατ(ς τ�υς και ε�ναι, συνεπ1ς, αντι+ατικ�ς µε τ� εθνικιστικ( πρ(ταγµα. Παρ’ (λα αυτ/, αυτ! 

7  Eθνικ# Tαυτ�τητα στην Eπ�!# της Παγκ�σµι�π��ησης



Αυτ( ε�ναι µ(ν� �να απ( τα π�λλ/ παραδε�γµατα π�υ θρησκευτικ�� ηγ�τες
%ρησιµ�π�ι��ν εθνικιστικ�� τ�π�υ ρητ�ρικ! –! εθνικ�� ηγ�τες %ρησιµ�π�ι��ν
θρησκευτικ�� τ�π�υ ρητ�ρικ!. Πρ/γµατι, η σ%�ση συ%ν/ αντιστρ�+εται και �
εθνικιστικ(ς Λ(γ�ς απ�κτ/ µια θρησκευτικ(τητα: καθαγι/0ει τις ρ�0ες τ�υ
�θν�υς, διαιων�0ει την εθνικ! κ�ιν(τητα π�ρα απ( τη 0ω! και τ� θ/νατ� (των
µελ1ν τ�υ), και µεγιστ�π�ιε� την α3�α τ�υ �θν�υς απ�δ�δ�ντας σε αυτ( µια µε-
τα+υσικ! �υσ�α. Τ� γεγ�ν(ς (τι στεκ(µαστε (ρθι�ι και τηρ��µε σιγ! µπρ�στ/
σε σ�µ��λα τ�υ �θν�υς, (πως η σηµα�α ! � εθνικ(ς �µν�ς, ως εκδ!λωση σε�α-
σµ��, ε�ναι µια συµπερι+�ρ/ παρ(µ�ια της θρησκευτικ!ς ευλ/�ειας και υπ�-
δηλ1νει την ιερ(τητα τ�υ �θν�υς, (πως υπ�γραµµ�0ει η Schnapper (2000). �ι
Λ�π��ατς και ∆εµερτ0!ς ανα+�ρ�υν (τι �ι ιδε�λ�γ�ες δια+�ρ�υν γενικ/ απ(
τις θρησκε�ες ως πρ�ς τ� (τι δε συνιστ��ν ρυθµιστικ�ς αναπαραστ/σεις τ�υ
κ(σµ�υ και δεν ανα+�ρ�νται σε �να «υπερ�ατικ( επ�κεινα» (Λ�π��ατς & ∆ε-
µερτ0!ς 1994: 49). Μπ�ρ��ν (µως να λειτ�υργ!σ�υν µε θρησκευτικ( τρ(π�,
και η περ�πτωση τ�υ εθνικισµ�� ε�ναι %αρακτηριστικ!. ?τσι, � εθνικισµ(ς πα-
ρ�υσι/0εται ως µια «κ�σµικ! π�λιτικ! θρησκε�α», (πως την ανα+�ρει � ∆εµερ-
τ0!ς (∆εµερτ0!ς 1996: 148-9)14.

� εθνικισµ(ς λ�ιπ(ν ε�ναι µια απ( τις πι� διαρκε�ς, διεισδυτικ�ς και ελκτι-
κ�ς ιδε�λ�γ�ες στη νεωτερικ(τητα. Π1ς ερµηνε�εται αυτ! η επιτυ%�α; Ας δ��µε
π1ς αντιµετωπ�0�υν τ� θ�µα αυτ( δ�� γνωστ�� επιστ!µ�νες, � Gellner και �
Smith. )πως και αρκετ�� /λλ�ι θεωρητικ��, � Gellner (1983) ανα+�ρεται σε πι�
συγκεκριµ�νες εκ+/νσεις και απτ/ %αρακτηριστικ/ τ�υ εθνικισµ��. Ε3ετ/0ει,
για παρ/δειγµα, τη γλ1σσα ως �να π�λιτισµικ( στ�ι%ε�� καθ�ριστικ( εν(ς
�θν�υς π�υ ανα0ητ/ την κρατικ! �λ�κλ!ρωση. Η γλ1σσα ε3ετ/0εται απ( τ�ν
Gellner ως κριτ!ρι� εθνικ!ς �ρι�θ�τησης και, συνεπ1ς, πιθαν!ς εκδ!λωσης
εθνικισµ��. Θ�τ�ντας αυτ( τ� κριτ!ρι� ως �/ση, υπ�στηρ�0ει (τι υπ/ρ%ει �νας
ν αριθµ(ς πιθαν1ν εθνικισµ1ν π�υ αντιστ�ι%��ν σε κ/θε επιτυ%ηµ�ν� εθνικι-
σµ(, µε την �νν�ια (τι υπ/ρ%�υν π�λ� περισσ(τερες γλ1σσες και γλωσσικ/
ιδι1µατα, /ρα και πιθαν�� εθνικισµ��, απ’ (,τι εγκαθιδρυµ�να εθνικ/ κρ/τη,
/ρα απ�τελεσµατικ�� εθνικισµ�� (Gellner 1983: 44-45). Με αυτ(ν τ�ν τρ(π�
(µως περι�ρ�0ει την επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ��, µε (λα τα %αρακτηριστικ/ π�υ
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η αντ�+αση αγν�ε�ται ! παρα�λ�πεται απ( σηµαντικ! µερ�δα πιστ1ν, γεγ�ν(ς ενδεικτικ( (%ι µ(-
ν� της επιτυ%�ας τ�υ εθνικισµ��, αλλ/ και της ικαν(τητας τ�υ ασυνειδ!τ�υ των ανθρ1πων να +ι-
λ�3ενε� αντι+ατικ�ς πρ�τ/σεις.

14. Αν � Hastings (1997) �%ει δ�κι� παρατηρ1ντας (τι � κ(σµ�ς τ�υ Ισλ/µ, π�υ ε�ναι λιγ(τερ�
εκκ�σµικευµ�ν�ς σε σ%�ση µε τη ∆�ση, ε�ναι λιγ(τερ� επηρεασµ�ν�ς απ( τ�ν εθνικισµ(, µπ�ρ��-
µε να υπ�θ�σ�υµε (τι η /ν�δ�ς τ�υ εθνικισµ�� στη νεωτερικ(τητα, µια επ�%! πτ1σης της κυ-
ριαρ%�ας τ�υ θρησκευτικ�� στ�ι%ε��υ, λειτ�υργε� και ως υπ�κατ/στατ� για τη ‘%αµ�νη’ θρησκευ-
τικ(τητα.



�%ει, στην επιτυ%�α τ�υ ως κ�νηµα να εγκαθιδρ�σει �να εθνικ( κρ/τ�ς. Συνε-
π1ς, �ι εθνικιστικ�ς πρ�σδ�κ�ες των εθνικ1ν κρατ1ν ! και τα απ�τυ%ηµ�να
εθνικιστικ/ κιν!µατα δεν απ�τελ��ν σ�µ+ωνα µε την ερµηνε�α αυτ! τ�υ
Gellner ενδε�3εις της κυριαρ%�ας τ�υ εθνικισµ�� σε δι/+�ρα επ�πεδα, και �
εθνικισµ(ς αν/γεται σε συγκεκριµ�να απτ/ %αρακτηριστικ/.

� Smith, απ( την /λλη, υπ�στηρ�0ει (τι η επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ�� ε3αρτ/-
ται απ( «συγκεκριµ�να π�λιτισµικ/ και ιστ�ρικ/ πλα�σια και απ( πρ�ϋπ/ρ%�-
ντες και π�λ� ιδια�τερ�υς εθν�τικ��ς σ%ηµατισµ��ς», εν1 ταυτ(%ρ�να � εθνι-
κισµ(ς ως ιδε�λ�γ�α «µπ�ρε� να ρι01σει µ(ν� αν %τυπ!σει ευα�σθητες %�ρδ�ς
τ�υ λα��» (Smith 1995α: viii). )µως, συνδ�ει την πιθαν(τητα να ‘%τυπ!σει
ευα�σθητες %�ρδ�ς’ µ(ν� µε τα συγκεκριµ�να π�λιτισµικ/ πλα�σια και τις πρ�ϋ-
π/ρ%�ντες παραδ(σεις. Εδ1 µπ�ρ��µε να κ/ν�υµε δ�� παρατηρ!σεις. Πρ1-
τ�ν, αν δε%τ��µε την ερµηνε�α τ�υ Smith θα πρ�πει να πρ�σθ�σ�υµε στην πα-
ρ/δ�ση και στις π�λιτισµικ�ς ανα+�ρ�ς και τις ιδια�τερες π�λιτικ�ς και ιστ�ρι-
κ�ς συνθ!κες, αλλ/ και τις εσωτερικ�ς και ε3ωτερικ�ς π�λιτικ�ς και συγκυρ�ες
(κυ�ερνητικ�ς επιλ�γ�ς, ε3ωτερικ�ς επεµ�/σεις), π�υ επηρε/0�υν την /ν�δ�
και π�ρε�α των δια+(ρων εθνικισµ1ν. ∆ε�τερ�ν, και σηµαντικ(τερ�, η ερµη-
νε�α π�υ πρ�τε�νει � Smith, η �π��α ε3αρτ/ την επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ�� απ(
συγκεκριµ�να π�λιτισµικ/ στ�ι%ε�α, δεν απαντ/ στ� ερ1τηµα της ‘�ικ�υµενι-
κ!ς’ επιτυ%�ας τ�υ εθνικισµ��, σε (λα τα πλ/τη και µ!κη τ�υ πλαν!τη. Πρ�-
+αν1ς, �ι ειδικ�ς συνθ!κες π�υ περιγρ/+ει, καθ1ς και �ι ιστ�ρικ�ς και π�λιτι-
κ�ς συνθ!κες καθ�ρ�0�υν την ιδια�τερη π�ρε�α τ�υ εθνικισµ�� σε κ/θε περ�-
πτωση, αλλ/ δεν απαντ��ν στ� γενικ( ερ1τηµα της καθ�λικ!ς παρ�υσ�ας τ�υ
στη νεωτερικ(τητα.

Παραµ�νει λ�ιπ(ν τ� ερ1τηµα σ%ετικ/ µε την επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ�� και
την ευρ�τατη δι/δ�ση και κυριαρ%�α τ�υ στη νεωτερικ! επ�%!. Θα πρ�τε�νω
τρεις ερµηνε�ες για την επιτυ%�α αυτ!. Η πρ1τη ερµηνε�α ανα+�ρεται στα /τ�-
µα και τις ψυ%�λ�γικ�ς πρ�διαθ�σεις τ�υς, π/νω στις �π��ες �ρ�σκει �ρεισµα �
εθνικισµ(ς. Ανα+�ρεται δηλαδ! στις ‘ευα�σθητες %�ρδ�ς’ (λων των ατ(µων, ως
ανθρ1πινων υπ�κειµ�νων, και στ�ν ‘συγ%ρ�νισµ(’ τ�υς απ( τ�ν εθνικισµ(.
∆ε�τερ�ν, η επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ�� σ%ετ�0εται µε την εγγεν! ρευστ(τητα και
ακαθ�ριστ�α τ�υ, π�υ ε3ηγε� τη συν�παρ3! τ�υ µε δι/+�ρες π�λιτικ�ς πρακτι-
κ�ς και ιδε�λ�γ�ες π�υ ανα+�ρθηκαν πρ�ηγ�υµ�νως. Η τρ�τη ερµηνε�α α+�ρ/
στ� κρ/τ�ς, τη λειτ�υργ�α και τ� µετα�αλλ(µεν� ρ(λ� τ�υ στη νεωτερικ(τητα,
α+�ρ/ δηλαδ! στην �παρ3η τ�υ σ�γ%ρ�ν�υ κρ/τ�υς και τη συνδρ�µ! τ�υ
στην /ν�δ� και κυριαρ%�α τ�υ εθνικισµ��. Ας δ��µε αναλυτικ/ τις τρεις αυτ�ς
ερµηνε�ες.

Η πρ1τη ε�ναι µια ψυ%αναλυτικ! ερµηνε�α τ�υ εθνικισµ�� π�υ �ασ�0εται
στα ασυνε�δητα θεµ�λια τ�υ ψυ%ισµ�� π�υ �%�υµε περιγρ/ψει στ� πρ1τ� µ�-
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ρ�ς τ�υ �ι�λ��υ, στην ισ%υρ! �λ3η τ�υ εθνικισµ�� στ� ασυνε�δητ�. Συγκεκριµ�-
να, µπ�ρ��µε να συστηµατ�π�ι!σ�υµε την ψυ%αναλυτικ! ερµηνε�α στις ακ(-
λ�υθες τ�σσερις παραµ�τρ�υς: ναρκισσισµ(ς, �ρµ�ς, α�σθηση πληρ(τητας και
συµµετ�%!ς, και δηµι�υργ�α ταυτ(τητας. Κατ/ πρ1τ�ν, � εθνικισµ(ς ασκε� µε-
γ/λη �λ3η στ� ασυνε�δητ� γιατ� ικαν�π�ιε� και ενδυναµ1νει τ�ν ατ�µικ( και
�µαδικ( ναρκισσισµ(. � εθνικισµ(ς ως συνα�σθηµα �%ει µια �ντ�να ναρκισσι-
στικ! +�ση π�υ υπ�στηρ�0εται απ( την ιδε�λ�γ�α και τ� Λ(γ� τ�υ. Γι’ αυτ( τ�
λ(γ� �%ει περιγρα+ε� και ως «αµυντικ(ς ναρκισσισµ(ς της �µ/δας» (Falk 1992:
227). � εθνικισµ(ς κ�λακε�ει τ(σ� την �µ/δα (σ� και τα /τ�µα π�υ την απ�-
τελ��ν, καθ1ς απ�δ�δει στ� κ/θε �θν�ς µια εγγεν! α3�α και ε3υψ1νει την ει-
κ(να τ�υ εαυτ�� π�υ �%�υν τα µ�λη τ�υ. Στις ακρα�ες τ�υ εκ+/νσεις και, ειδι-
κ(τερα, (ταν συνδυ/0εται µε τ� ρατσισµ(, διακηρ�σσει /µεσα και αν�ι%τ/ την
ανωτερ(τητα της �µ/δας και εκ+ρ/0εται ! λειτ�υργε� επιθετικ/ απ�ναντι
στ�υς /λλ�υς.

∆ε�τερ�ν, � εθνικισµ(ς απελευθερ1νει τις ασυνε�δητες �ρµ�ς, ειδικ(τερα τις
επιθετικ�ς. Εν1 τα /τ�µα �%�υν την τ/ση να ε3ωτερικε��υν την επιθετικ(τητ/
τ�υς, πρ�σπαθ��ν µ�σα απ( τη λ�γ�κρισ�α τ�υ υπερ-εγ1 να την ελ�γ3�υν και
να την κατευθ�ν�υν πρ�ς µη καταστρ�+ικ�ς διε3(δ�υς για την κ�ινωνικ! τ�υς
συν�παρ3η. � εθνικισµ(ς, (µως, διακ(πτει αυτ! τη διαδικασ�α πρ�σ+�ρ�ντας
�να γενναι(δωρ� ‘/λλ�θι’, µια ν�µιµ�π�ιηµ�νη και απ�-εν�%�π�ιητικ! δι�3�δ�
στην επιθετικ(τητα. Ως Λ(γ�ς και συνα�σθηµα, επιτρ�πει την επιθετικ(τητα να
εκδηλωθε� +ραστικ/, και ως κ�νηµα επιτρ�πει τη +υσικ! ��α. Ε�ναι λ�ιπ(ν
αντικ�ινωνικ(ς, (πως δηλαδ! και � ναρκισσισµ(ς. )µως, αν � εθνικισµ(ς ε�ναι
σ�µ+ωνα µε την παραπ/νω �νν�ια αντικ�ινωνικ(ς, αν ε3ετασθε� απ( /λλη
σκ�πι/, θα δ��µε (τι ε�ναι ταυτ(%ρ�να κ�ινωνικ(ς. � εθνικισµ(ς απευθ�νεται
και απελευθερ1νει τις �ρµ�ς της 0ω!ς, δηλαδ! της αγ/πης και της αυτ�συντ!-
ρησης: δ�νει στα µ�λη µιας δεδ�µ�νης εθνικ!ς �µ/δας την επιθυµ�α να 0!σ�υν
και να εργαστ��ν µα0�, να δηµι�υργ!σ�υν µια ‘κ�ιν(τητα’. Αν και ε�ναι αντι-
κ�ινωνικ(ς απ�ναντι σε αυτ��ς π�υ δεν αν!κ�υν σε αυτ!ν, ε�ναι ωστ(σ� εν�-
π�ιητικ(ς για την �δια την �µ/δα. ?τσι, µε αυτ(ν τ�ν αντι+ατικ( αλλ/ %αρα-
κτηριστικ( τρ(π�, � εθνικισµ(ς ικαν�π�ιε� και κινητ�π�ιε� τις ασυνε�δητες �ρ-
µ�ς, κυρ�ως της επιθετικ(τητας, (πως υπ�στηρ�%τηκε, αλλ/ και της 0ω!ς. Πρ�-
+αν1ς, η �µπνευση και �λ3η π�υ πρ�καλε� �+ε�λ�νται ακρι�1ς σε αυτ!ν την
ιδι(τητ/ τ�υ, δηλαδ! στ� να ε�ναι ταυτ(%ρ�να κ�ινωνικ(ς και αντι-κ�ινωνικ(ς,
στ� να συνδυ/0ει τα αντ�θετα και να ικαν�π�ιε� και τις δ�� σηµαντικ�ς για τ�ν
ψυ%ισµ( κατηγ�ρ�ες �ρµ1ν.

Τρ�τ�ν, µια δι/σταση της ασυνε�δητης �λ3ης τ�υ εθνικισµ�� π�υ ε3ηγε� την
επιτυ%�α τ�υ ε�ναι η α�σθηση πληρ(τητας, αλλ/ και �ι απαντ!σεις π�υ πρ�-
σ+�ρει σε �ασικ/ και αρ%�γ�να ερωτ!µατα. Η πληρ(τητα αυτ! αντιστ�ι%ε� στη
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ναρκισσιστικ! τελει(τητα στην �π��α 0��σαν, ! θεωρ��σαν (τι 0��σαν, τα µι-
κρ/ παιδι/, πληρ(τητα π�υ διακ(πηκε µε τη µεσ�λ/�ηση της αρ%!ς της πραγ-
µατικ(τητας, αλλ/ παραµ�νει στ� ασυνε�δητ� των ατ(µων ως µια �ασικ! επι-
θυµ�α απ(λυτης ικαν�π��ησης και ευ%αρ�στησης. � εθνικισµ(ς πρ�σ+�ρει την
(ψευδ)α�σθηση της συν�%ειας και ικαν�π��ησης, καθ1ς τ�π�θετε� τα /τ�µα σε
�να ευρ�τερ� και συνε%�ς περι�/λλ�ν, µε παρελθ(ν και µ�λλ�ν και αν1τερη
α3�α. ?τσι, απαντ/ και στα ερωτ!µατα ‘Π�ι�ι ε�µαστε;’, ‘Απ( π�� ερ%(µαστε;’,
και ‘Πρ�ς τα π�� πηγα�ν�υµε;’, π�υ �%�υν απασ%�λ!σει τ�ν /νθρωπ� απ( την
αρ%! της ιστ�ρ�ας τ�υ και �%�υν δηµι�υργ!σει αναρ�θµητες +ιλ�σ�+ικ�ς σ%�-
λ�ς και θρησκευτικ/ δ(γµατα. Και, τ�ταρτ�ν, � εθνικισµ(ς απ�δ�δει στα /τ�µα
και τις εθνικ�ς �µ/δες ισ%υρ�ς ταυτ(τητες, ισ%υρ�ς γιατ� δηµι�υργ��ν α�σθηση
πληρ(τητας. Αυτ! ε�ναι /λλωστε και µια λειτ�υργ�α των ιδε�λ�γι1ν: δηµι�υρ-
γ��ν �µαδικ�ς και ατ�µικ�ς ταυτ(τητες. �ι ταυτ(τητες δηµι�υργ��νται µ�σω
της τα�τισης των ατ(µων µε τ� �θν�ς τ�υς και στη συν�%εια µε την τα�τιση µε-
τα3� τ�υς. �ι εθνικ�ς ταυτ(τητες ανα+�ρ�νται σε µια ‘κ�ιν(τητα’, την �π��α τα
/τ�µα δεσµε��νται να πρ�ασπ�0�υν σε κ/θε περ�πτωση. Επ�σης, η συν�%εια
της κ�ιν(τητας µ�σα στ� %ρ(ν� ��ηθ/ τα /τ�µα να πρ�σδι�ρ�σ�υν τ�ν εαυτ(
τ�υς και να απ�κτ!σ�υν µια ισ%υρ! α�σθηση τ�υ αν!κειν15.

Αυτ�ς �ι τ�σσερις παρ/µετρ�ι συνθ�τ�υν την πρ1τη, ψυ%αναλυτικ! ερµη-
νε�α της επιτυ%��ς ε3/πλωσης τ�υ εθνικισµ��. Η δε�τερη ερµηνε�α της επιτυ-
%�ας τ�υ εθνικισµ�� ε�ναι η εγγεν!ς ασ/+ει/ τ�υ. Η ασ/+εια �γκειται στ� (τι �
εθνικισµ(ς δεν πρ�σδι�ρ�0ει τα µ�σα επ�τευ3ης τ�υ σκ�π�� τ�υ, δηλαδ! τ�ν
τρ(π� µε τ�ν �π��� �να �θν�ς θα διεκδικ!σει τ� κρ/τ�ς τ�υ, ��τε (µως και τ�
π�ι�ς απ�τελε� µ�ρ�ς τ�υ �θν�υς, α+�� τ� �θν�ς δεν �ρ�0εται επακρι�1ς. Αυ-
τ(ς ε�ναι και � λ(γ�ς π�υ ε�ναι τ(σ� ευ�λικτ�ς και µπ�ρε� να συνδυαστε� µε /λ-
λες ιδε�λ�γ�ες και πρακτικ�ς. �ι Jenkins και Sofos υπ�στηρ�0�υν (τι η ρευστ(-
τητα και ασ/+εια τ�υ εθνικισµ�� �+ε�λεται στ� γεγ�ν(ς (τι συνυπ/ρ%ει δυνη-
τικ/ µε δηµ�κρατικ/ και αυταρ%ικ/ στ�ι%ε�α, π�υ τ�ν καθιστ��ν ευµετ/�λητ�
(Jenkins & Sofos 1996: 19), �ρ�0�υν (µως µε λ/θ�ς τρ(π� τη σ%�ση αιτ�ας-απ�-
τελ�σµατ�ς. Η ασ/+εια ε�ναι εγγεν�ς στ�ι%ε�� τ�υ εθνικισµ��, � �π���ς �%ει µια
εσωτερικ! ρευστ(τητα γιατ� δεν πρ�σδι�ρ�0ει ��τε τα µ�σα ��τε τ� περιε%(µε-
ν� και τ�ν τ�π� τ�υ ‘�θν�υς-κρ/τ�υς’: ε3αιτ�ας αυτ!ς της ασ/+ειας µπ�ρε� να
συνδυαστε� µε δηµ�κρατικ/ ! αυταρ%ικ/ στ�ι%ε�α, και (%ι τ� αντ�στρ�+�. Αυ-
τ! η ασ/+ει/ τ�υ τ�ν κ/νει ιδια�τερα απ�δεκτ( στ� ασυνε�δητ�. Μ/λιστα, στην
πρ/3η, +α�νεται (τι � εθνικισµ(ς δεν �%ει (ρια και περι�ρισµ��ς σε σ%�ση µε
/λλες ιδε�λ�γ�ες και θρησκε�ες. )πως παρατηρε� � Billig, «� +ιλελευθερισµ(ς
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15. Για τις ιδια�τερες συνθ!κες π�υ καθιστ��ν τις εθνικ�ς ταυτ�σεις ιδια�τερα ισ%υρ�ς θα ανα-
+ερθ��µε στην επ(µενη εν(τητα.



και � µαρ3ισµ(ς �%�υν σα+! εδα+ικ/ (ρια, (πως και η 8ριστιαν�σ�νη και τ�
Ισλ/µ στ� Μεσα�ωνα, αλλ/ � εθνικισµ(ς ε�ναι µια διεθν!ς ιδε�λ�γ�α» (Billig
1995: 22).

Η τρ�τη ερµηνε�α για την επικρ/τηση τ�υ εθνικισµ�� ε�ναι π�λιτικ! και
α+�ρ/ στ� κρ/τ�ς και τ� ρ(λ� και λειτ�υργ�α τ�υ στη νεωτερικ(τητα –ερµη-
νε�α π�υ σ%ετ�0εται και µε τ�υς λ(γ�υς π�υ συν��αλλαν στην αρ%ικ! αν/δει3!
τ�υ. Αν/µεσα στις �ικ�ν�µικ�ς και π�λιτικ�ς αλλαγ�ς π�υ µετ��αλλαν τ� κρ/-
τ�ς, αυτ! π�υ µας α+�ρ/ κυρ�ως σε αυτ( τ� σηµε�� ε�ναι η εν�π��ηση των κ�ι-
νωνικ1ν, �ικ�ν�µικ1ν, δι�ικητικ1ν, δικαστικ1ν και π�λιτικ1ν αρµ�δι�τ!των
των τ�πικ1ν και περι+ερειακ1ν αρ%1ν σε αντ�στ�ι%ες κεντρικ�ς (δηλαδ! κρα-
τικ�ς) αρ%�ς και υπηρεσ�ες. Στην πρ�-νεωτερικ! επ�%! τ� κρ/τ�ς δεν υπ!ρ%ε !
ν���νταν ως µια κεντρικ! αρ%! π�υ !ταν (µως απ�κ�µµ�νη απ( τις κατακερ-
µατισµ�νες τ�πικ�ς κ�ιν(τητες και περι+�ρειες. �ι τελευτα�ες ε�%αν σ%ετικ! αυ-
τ�ν�µ�α ανα+�ρικ/ µε τις κ�ινωνικ�ς, δι�ικητικ�ς και /λλες λειτ�υργ�ες, και η
κεντρικ! αρ%! ε�%ε �ναν απ�µακρυσµ�ν� ρ(λ� ως +(ρ�-εισπρ/κτ�ρας. Η αν/-
δει3η και � εκσυγ%ρ�νισµ(ς τ�υ κρ/τ�υς σ�µ+ωνα µε τις ν�ες συνθ!κες της νεω-
τερικ(τητας, και κυρ�ως µε την /ν�δ� της αστικ!ς τ/3ης και τ�υ εµπ�ρ��υ,
επ��αλε την αλλαγ! της παραπ/νω σ%�σης αν/µεσα στ� κ�ντρ� και την περι-
+�ρεια. Τ� κρ/τ�ς διε�σδυσε στην περι+�ρεια και συν�νωσε τις τ�πικ�ς αρ%�ς
και λειτ�υργ�ες τ(σ� µετα3� τ�υς (σ� και µε τ� �δι� τ� κρ/τ�ς, δηλαδ! υπ!ρ3ε
µια �ρι0(ντια και µια κ/θετη εν�π��ηση. ?τσι, � π�λιτικ(ς, �ικ�ν�µικ(ς κ.�.κ.
σ%εδιασµ(ς �ργ/νωσης της κ�ινων�ας �γινε κ�ιν(ς για τις επιµ�ρ�υς τ�πικ�ς
αρ%�ς, α+�� εκπ�ρευ(ταν απ( µια κεντρικ! αρ%!\ η �νν�ια τ�υ τ�πικ�� και
τ�υ κεντρικ�� /λλα3ε, και � συνειρµ(ς των ενν�ι1ν δια+�ρ�π�ι!θηκε σε σ%�-
ση µε τη +ε�υδαρ%ικ! επ�%!.

Εκτ(ς απ( τις τ�πικ�ς/περι+ερειακ�ς αρ%�ς, υπηρεσ�ες και αρµ�δι(τητες
π�υ συν�νωσε τ� κρ/τ�ς, �πρεπε να συνεν1σει και τις τ�πικ�ς κ�ινων�ες ��τως
1στε να µπ�ρε� να ασκ!σει τις λειτ�υργ�ες τ�υ και να ν�µιµ�π�ι!σει την ε3�υ-
σ�α τ�υ απ�ναντι σε (λες αυτ�ς τις τ�πικ�ς �µ/δες π�υ ως τ(τε ε�%αν αυτ�ν�-
µ�α αλλ/ και !ταν �ρι�θετηµ�νες µ�σα απ( µια κ�ιν! τ�πικ! συνε�δηση και
ταυτ(τητα. ?τσι, τ� κρ/τ�ς συν�νωσε και αυτ�ς τις κ�ιν(τητες σε µια κ�ιν! και
µεγ/λη ‘κ�ιν(τητα’, την κ�ιν(τητα τ�υ �θν�υς. Τ� �θν�ς και � +αντασιακ(ς
πρ�σδι�ρισµ(ς τ�υ ως κ�ιν(τητας µ�σω τ�υ εθνικισµ�� �δωσε δ�ναµη στ�
κρ/τ�ς, 1στε να συστηµατ�π�ι!σει και να συγ%ρ�ν�σει τ�υς δι/+�ρ�υς τ�πικι-
σµ��ς και τ�πικ�ς ταυτ(τητες σε �ναν ‘τ�πικισµ( µεγ/λης κλ�µακας’ (εθνικι-
σµ(ς) και σε µια κ�ιν! ενια�α ταυτ(τητα για (λα τα µ�λη της επικρ/τει/ς τ�υ
–! τ�υλ/%ιστ�ν γι’ αυτ/ π�υ πληρ��σαν τις π�λιτισµικ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις. Με
αυτ! την �νν�ια � εθνικισµ(ς ε�ναι µια εγγεν!ς συνθ!κη της νεωτερικ(τητας,
στ� �αθµ( π�υ �ασικ( %αρακτηριστικ( της τελευτα�ας ε�ναι και η δηµι�υργ�α
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! µετα��λ! τ�υ κρ/τ�υς στ� γνωστ( µας σ�γ%ρ�ν� κρ/τ�ς, τ� εθνικ( κρ/τ�ς
–ε3 �υ και � τ�τλ�ς επ�%! τ�υ εθνικισµ�� σε αυτ( τ� κε+/λαι�. Να πρ�σθ�-
σ�υµε στα παραπ/νω και την αυ3αν(µενη συµµετ�%! των µα01ν στην π�λιτι-
κ! (mass politics), η �π��α συν�πεσε !, µ/λλ�ν, πρ�κλ!θηκε απ( τη δηµι�υργ�α
τ�υ σ�γ%ρ�ν�υ κρ/τ�υς. Η δηµ�κρατικ�π��ηση των π�λιτικ1ν διαδικασι1ν
και η µα0ικ! συµµετ�%!, σε συνδυασµ( µε την αν/δει3η µιας ε3�υσ�ας σε κρα-
τικ( επ�πεδ�, �δ!γησαν στη %ειραγ1γηση των µα01ν µ�σω τ�υ εθνικισµ��. Η
αν/δει3η της κρατικ!ς ε3�υσ�ας /ρ%ισε να στηρ�0εται, εν µ�ρει, στην επι%ειρη-
µατ�λ�γ�α της εθνικ!ς εκπρ�σ1πησης, δηλαδ! της αυ3ηµ�νης απ�τελεσµατι-
κ(τητας της ε3�υσ�ας π�υ θα πρ�ερ%(ταν απ( τ�ν �δι� τ� λα( για να υπηρετ!-
σει τα συµ+�ρ�ντ/ τ�υ. Τ� εθνικ( συµ+�ρ�ν λειτ��ργησε λ�ιπ(ν ως �να ιδε�-
λ�γικ( απ�κ�ηµα π�υ συγκ/λυπτε τα επιµ�ρ�υς συµ+�ρ�ντα, στ� (ν�µα τ�υ
κ�ιν�� και υπ�ρτατ�υ εθνικ�� συµ+�ρ�ντ�ς.

Συνεπ1ς, τ� σ�γ%ρ�ν� κρ/τ�ς !ταν � καθ�ριστικ(ς παρ/γ�ντας (%ι µ(ν�
της επιτυ%�ας της εθνικιστικ!ς ιδε�λ�γ�ας αλλ/ και της αν/δει3!ς της. Επι-
πλ��ν, !ταν αυτ( π�υ συν�νωσε τις π�ι�τικ/ παρ(µ�ιες, αλλ/ π�λιτικ/ και
κ�ινωνικ/ δια+�ρ�π�ιηµ�νες, επιθυµ�ες και ταυτ(τητες σε ‘µ�α κ�ιν(τητα’ και
‘µ�α ταυτ(τητα’. Αυτ! η διαδικασ�α εν�σ%υσε τα συναισθ!µατα π�υ πρ��ρ%�-
νταν απ( την τα�τιση µε µια �ικε�α ‘κ�ιν(τητα’ σε µεγ/λ� �αθµ( ε3αιτ�ας τ�υ
σηµαντικ�� και αυ3ηµ�ν�υ αριθµ�� ατ(µων π�υ πλ��ν µ�ιρ/0�νταν τ� �δι�
συνα�σθηµα, επιθυµ�α ! στ(%�16. Αυτ( �+ε�λεται στη ‘συναισθηµατικ! µεταδ�-
τικ(τητα’, π�υ ανα+�ρθηκε στ� δε�τερ� κε+/λαι�, σ�µ+ωνα µε την �π��α η
‘επικ�ινων�α’ των συναισθηµ/των, ειδικ/ απ( π�λλ��ς ανθρ1π�υς, εντε�νει τη
συναισθηµατικ! +(ρτισ! τ�υς.

Η ερµηνε�α της επιτυ%�ας τ�υ εθνικισµ�� λ(γω της εµ+/νισης τ�υ σ�γ%ρ�-
ν�υ κρ/τ�υς +α�νεται εν τ��τ�ις να περι�ρ�0εται απ( δ�� εγγενε�ς πρ�ϋπ�θ�-
σεις της �διας αυτ!ς ερµηνε�ας. Η µ�α ε�ναι (τι µπ�ρε� να ε+αρµ�στε� ως ερµη-
νε�α µ(ν� στις περιπτ1σεις εθνικισµ1ν (π�υ υπ/ρ%ει �να κρ/τ�ς, και η /λλη
(τι τ� κρ/τ�ς π�υ υπ/ρ%ει πρ�πει να �%ει ακ�λ�υθ!σει µια π�ρε�α εκσυγ%ρ�νι-
σµ��, (πως την περιγρ/ψαµε παραπ/νω. Παρ’ (λα αυτ/, �ι πρ�ϋπ�θ�σεις αυ-
τ�ς, π�υ λ�γικ/ +α�νεται να περι�ρ�0�υν την τρ�τη αυτ! ερµηνε�α, ταυτ(%ρ�να
την επι�ε�αι1ν�υν και ενισ%��υν την ακρ��ει/ της. Η επι�ε�α�ωση π�υ ανα-
+�ρω ε�ναι εµπειρικ!: � εθνικισµ(ς αναδ�θηκε κατ’ αρ%/ς και !ταν ιδια�τερα
ισ%υρ(ς ακρι�1ς σε εκε�νες τις περι�%�ς και %ρ�νικ�ς περι(δ�υς π�υ �ι παρα-
π/νω πρ�ϋπ�θ�σεις �σ%υσαν για πρ1τη +�ρ/. Αν ε3ετ/σ�υµε πρ�σεκτικ/ την
ιστ�ρ�α τ�υ εθνικισµ��, θα παρατηρ!σ�υµε (τι πρωτ�εµ+αν�στηκε και ισ%υρ�-
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16. Rλλ�ς λ(γ�ς !ταν η συστηµατ�π��ηση των διαδικασι1ν της τα�τισης απ( τ� κρ/τ�ς, στ�ν
�π��� θα ανα+ερθ��µε στ� επ(µεν� κε+/λαι�.



π�ι!θηκε στη (∆υτικ!) Ευρ1πη, ειδικ/ εκε� (π�υ υπ!ρ%ε �να κρ/τ�ς στη δια-
δικασ�α τ�υ νεωτερικ�� εκσυγ%ρ�νισµ��, και �να εθνικ( κρ/τ�ς στη συν�%εια.
Στην Ευρ1πη /λλωστε δηµι�υργ!θηκαν τα πρ1τα εθνικ/ κρ/τη, και εκε� πρω-
τ�διατυπ1θηκε και σε θεωρητικ( επ�πεδ� η ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνικισµ��. Να
διευκρινιστε�, ���αια, (τι η ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνικισµ�� δεν διατυπ1θηκε αρ%ικ/
ως µια συνεκτικ! θεωρ�α, (πως τη συστηµατ�π�ι��µε σ!µερα, αλλ/ σηµαντι-
κ�� στ�%αστ�ς της Αναγ�ννησης και τ�υ ∆ια+ωτισµ�� µε τις απ(ψεις τ�υς �θε-
ταν τ� λιθαρ/κι για τη συγκρ(τηση τ�υ εθνικισµ�� –απ( τ�ν Machiavelli µ�%ρι
τ�ν Kant, και απ( τ�ν Rousseau µ�%ρι τ�ν Hegel.

Η �παρ3η τ�υ κρ/τ�υς, συνεπ1ς, συν��αλε στην κυριαρ%�α τ�υ εθνικισµ��
καθ1ς δι�θετε τα µ�σα για την ε+αρµ�γ! και συστηµατ�π��ηση των επιλ�γ1ν
τ�υ !, µ/λλ�ν, ν�µιµ�π�ι��σε µ�σω αυτ�� τις επιλ�γ�ς και τ�υς σκ�π��ς τ�υ.
Αυτ! η κυριαρ%�α στην Ευρ1πη, στη ∆�ση θα λ�γαµε γενικ(τερα, υπ!ρ3ε τ�
θεµ�λι� για τη γενικ(τερη επικρ/τησ! τ�υ και σε /λλες περι�%�ς τ�υ κ(σµ�υ
στη συν�%εια, ανε3/ρτητα απ( την �παρ3η κρ/τ�υς. Η ιδε�λ�γικ! τ�υ επικρ/-
τηση στη ∆�ση, π�υ !ταν �ικ�ν�µικ/ και π�λιτικ/ κυρ�αρ%η, ε�%ε ως απ�τ�λε-
σµα, α+εν(ς τη διεθν! αναγν1ριση και επιδ�ω3η τ�υ εθνικ�� κρ/τ�υς και α+ε-
τ�ρ�υ την ιδε�λ�γικ! κυριαρ%�α τ�υ εθνικισµ�� παγκ�σµ�ως. Η απ�-απ�ικι�-
π��ηση π�υ �λα�ε %1ρα µα0ικ/ στη δι/ρκεια τ�υ 20�� αι1να συν�πεσε µε τ�-
πικ/ κιν!µατα π�υ διεκδικ��σαν και αυτ/ τ� δικ( τ�υς κυρ�αρ%� κρ/τ�ς, καθ’
εικ(να και �µ��ωση των κρατ1ν π�υ ως τ(τε επ��αλλαν π/νω τ�υς την κυ-
ριαρ%�α τ�υς. Επιπλ��ν, π�λλ/ απ( αυτ/ τα κιν!µατα καθ�δηγ��νταν απ(
ηγεσ�ες µε δυτικ! µ(ρ+ωση και επιρρ�!. Συνεπ1ς, � εθνικισµ(ς �γινε αναπ(-
+ευκτα �να ‘ε3αγ1γιµ�’ πρ�ϊ(ν, π�υ η επιτυ%�α της ε3αγωγ!ς αυτ!ς πρ�σδι�-
ρ�στηκε απ( την ιδε�λ�γικ�-π�λιτικ! κυριαρ%�α των %ωρ1ν στις �π��ες πρ1τα
‘καταναλ1θηκε’ και κυρι/ρ%ησε. Αλλ/ σε αυτ( θα ανα+ερθ��µε εκτεν�στερα
στην επ(µενη εν(τητα.

)πως ανα+�ραµε, η �παρ3η τ�υ νεωτερικ�� κρ/τ�υς συν��αλε (%ι µ(ν�
στην κυριαρ%�α τ�υ εθνικισµ��, αλλ/ και στην αρ%ικ! δηµι�υργ�α και αν/δει-
3! τ�υ. Θα !ταν %ρ!σιµ�, λ�ιπ(ν, να δ��µε συν�πτικ/ τ�υς λ(γ�υς π�υ συν�-
�αλαν στην εµ+/νιση τ�υ εθνικισµ�� στη νεωτερικ! επ�%! και στην αν/δει3!
τ�υ σε κυρ�αρ%η ιδε�λ�γ�α.

∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ÓÂˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·

H εµ+/νιση και µετα��λ! τ�υ κρ/τ�ς στη νεωτερικ(τητα !ταν �νας καθ�ρι-
στικ(ς παρ/γ�ντας της αν/δει3ης τ�υ εθνικισµ��, (πως επ�σης και της

κυριαρ%�ας τ�υ. Π�ι�ι /λλ�ι λ(γ�ι �%�υν συντελ�σει στην εµ+/νιση της εθνικι-
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στικ!ς ιδε�λ�γ�ας και των συνεπακ(λ�υθων κινηµ/των, λ(γων και συναισθη-
µ/των κατ/ τη µετ/�αση απ( τη +ε�υδαρ%ικ! στη νεωτερικ! κ�ινωνικ! και
π�λιτικ! �ργ/νωση; Π�λλ�� εκ των µελετητ1ν τ�υ εθνικισµ�� �%�υν πρ�σεγγ�-
σει αυτ( τ� ερ1τηµα, π�υ �%ει απ�τελ�σει αντικε�µεν� µεγ/λης συ0!τησης. Ε�-
ναι ιδια�τερα δ�σκ�λ� να ανα+�ρ�υµε εδ1 �λ(κληρη τη σ%ετικ! συ0!τηση και
να εµπλακ��µε σε αυτ!ν, καθ1ς κ/τι τ�τ�ι� θα απαιτ��σε µια �λ(κληρη 3ε%ω-
ριστ! αν/λυση και, επιπλ��ν, δεν σ%ετ�0εται /µεσα µε τ� θ�µα της εθνικ!ς ταυ-
τ(τητας. Rλλωστε, /λλ�ι µελετητ�ς �%�υν !δη συστηµατ�π�ι!σει και παρ�υ-
σι/σει τη σ%ετικ! συ0!τηση17. Εδ1 θα παρ�υσι/σ�υµε εν συντ�µ�α τα σ%ετικ/
επι%ειρ!µατα των κυρι�τ�ρων θεωρητικ1ν π�υ απαντ��ν σε αυτ( τ� ερ1τηµα.
Αυτ�� ε�ναι �ι Gellner, Hobsbawm, Anderson, Hastings, Breuilly, και Kedourie.

� Gellner (1983) τ�π�θετε� τα α�τια της εµ+/νισης τ�υ εθνικισµ�� στην
εκ�ι�µη%/νιση. )πως υπ�στηρ�0ει, η µετ/�αση απ( τις δια%ωρισµ�νες σε
στρ1µατα αγρ�τικ�ς κ�ινων�ες στις �ι�µη%ανικ�ς κ�ινων�ες της υψηλ!ς κινητι-
κ(τητας απαιτ��σε �να ανανεωµ�ν� και µεγαλ�τερ� εργατικ( δυναµικ(, τ�
�π��� θα τ�γ%ανε καθ�λικ!ς ε3ειδ�κευσης. Αυτ( απαιτ��σε µεγ/λ� και συντ�-
νισµ�ν� εκπαιδευτικ( µη%ανισµ(, π�υ µ(ν� τ� κρ/τ�ς µπ�ρ��σε να �ργαν1σει.
?τσι, τ� κρ/τ�ς και η γενικ! κ�υλτ��ρα �πρεπε µε κ/π�ι� τρ(π� να συνδ��-
νται. Απ( αυτ! την αν/γκη ‘γενν!θηκε’ � εθνικισµ(ς. Παρ(µ�ια ε�ναι η συλλ�-
γιστικ!, αν και απ( δια+�ρετικ! �πτικ! γων�α, π�υ ακ�λ�υθε� � Hobsbawm
(1990), π�υ τ�π�θετε� τα α�τια στ�ν καπιταλισµ(. Τ� καπιταλιστικ( σ�στηµα
παραγωγ!ς δηµι��ργησε την αν/γκη µα0ικ!ς συγκ�ντρωσης εργατ1ν σε µια
συγκεκριµ�νη εδα+ικ! και π�λιτικ! �ντ(τητα, �ι �π���ι θα µιλ��ν την �δια
γλ1σσα για να µπ�ρ��ν να συν-εργ/0�νται στη µα0ικ! καπιταλιστικ! παρα-
γωγ!. ∆�� ακ(µα ε3ελ�3εις, πρ�σθ�τει � Hobsbawm, συν��αλλαν στη δηµι�υρ-
γ�α τ�υ �θν�υς: � εκδηµ�κρατισµ(ς της π�λιτικ!ς διαδικασ�ας µε την παρα%1-
ρηση τ�υ δικαι1µατ�ς ψ!+�υ σε µεγ/λη µερ�δα τ�υ (ανδρικ��) πληθυσµ��
και η δηµι�υργ�α τ�υ νεωτερικ�� κρ/τ�υς µε την αυ3αν(µενη δυνατ(τητ/ τ�υ
να επηρε/0ει και να κινητ�π�ιε� τις µ/0ες. Αυτ! η τελευτα�α ε3�λι3η συνδ�εται
τ(σ� µε την /π�ψη π�υ, ως µαρ3ιστ!ς, διατυπ1νει (τι � εθνικισµ(ς !ταν �νας
απ�τελεσµατικ(ς τρ(π�ς για να µπ�ρ�σει η αναδυ(µενη αστικ! τ/3η να συνε-
ν1σει τα διασκ�ρπισµ�να /τ�µα εντ(ς τ�υ καπιταλιστικ�� συστ!µατ�ς, (σ�
και µε την /π�ψ! τ�υ (τι, πρ�ς τα τ�λη τ�υ 19�υ αι1να και µετ/, �ι π�λιτικ��
και �ι αναλυτ�ς ε�%αν συνειδητ�π�ι!σει πως «αυτ( π�υ κρατ/ τις συλλ�γι-
κ(τητες των ανθρ1πων µα0� δεν ε�ναι �ι �ρθ�λ�γικ�� υπ�λ�γισµ�� τ�υς»
(Hobsbawm 1983�: 269).
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17. Για µια πλ!ρη εισαγωγ! και κριτικ! α3ι�λ(γηση των σ%ετικ1ν επι%ειρηµ/των δε�τε τ�
Hutchinson 1994, κε+/λαι� 1 (ειδικ/ σσ. 19-26), και Hastings 1997, κε+/λαι� 1.



� Anderson (1991) ανα+�ρεται επ�σης στην εµ+/νιση τ�υ καπιταλισµ��, ει-
δικ(τερα (µως στη διεισδυτικ(τητ/ τ�υ στα τ�πικ/ ιδι1µατα και τις διαλ�-
κτ�υς18. Σ�µ+ωνα µε αυτ(ν, � καπιταλισµ(ς, η τυπ�γρα+�α και η γλωσσικ! π�ι-
κιλ�µ�ρ+�α των ανθρωπ�νων κ�ινωνι1ν !ταν καταλυτικ�� παρ/γ�ντες στη δη-
µι�υργ�α εθνικ!ς συνε�δησης: � καπιταλισµ(ς εν�π��ησε τις διαλ�κτ�υς και
«δηµι��ργησε µη%ανικ/ αναπαραγ(µενες γλ1σσες �τ�ιµες πρ�ς δι/δ�ση µ�σω
της αγ�ρ/ς» (Anderson 1991: 44). ?τσι, πρ(σ+ερε σταθερ(τητα στις γλ1σσες
και τα µ�σα επικ�ινων�ας σε %ωριστ��ς και διασκ�ρπισµ�ν�υς λα��ς. Στη
γλ1σσα εστι/0ει τ� ενδια+�ρ�ν τ�υ και � Hastings, την �π��α θεωρε� κεντρικ!ς
σηµασ�ας για την αν/δει3η της εθνικ!ς συνε�δησης. Θεωρε� (τι τα �θνη δη-
µι�υργ!θηκαν λ(γω της δι/δ�σης της γραπτ!ς γλ1σσας και τις συντ�νισµ�νες
πρ�σπ/θειες τ�υ κρ/τ�υς. Η δι/δ�ση της γλ1σσας µ�σω της 1θησης της τυ-
π�γρα+�ας, και ειδικ(τερα η µετ/+ραση και δι/δ�ση της Β��λ�υ, θεωρ��νται
απ( τ�ν Hastings κεντρικ!ς σηµασ�ας για την αν/δει3η της εθνικ!ς συνε�δη-
σης. Αυτ( (µως ε�ναι και τ� µ(ν� σηµε�� συν/ντησης των Hastings και Ander-
son. � Anderson εν�τα3ε την αν/λυσ! τ�υ στ� πλα�σι� της καπιταλιστικ!ς πα-
ραγωγ!ς και, επ�σης, θεωρ��σε (τι � εθνικισµ(ς ε�ναι �να αµερικανικ( δη-
µι��ργηµα, π�υ µε τη σειρ/ τ�υ δηµι��ργησε τα �θνη. O Hastings, αντιθ�τως,
τ�π�θετε� την �παρ3η των πρ1των εθν1ν στ� Μεσα�ωνα, τα �π��α παρ!γαγαν
εθνικισµ��ς καθ1ς αν�πτυσσαν εθνικ! αυτ�συνειδησ�α. Στη συν�%εια, η διαδι-
κασ�α αντιστρ/+ηκε σε αρκετ�ς περιπτ1σεις αλλ/, π/ντως, τα �θνη �%�υν τις
ρ�0ες τ�υς σε υπ/ρ%�υσες εθν�τικ�ς κατα��λ�ς (Hastings 1997: 11).

Η εµ+/νιση τ�υ σ�γ%ρ�ν�υ κρ/τ�υς ε�ναι στ� επ�κεντρ� της αν/λυσης τ�υ
Breuilly (1993), � �π���ς θεωρε� τ�ν εθνικισµ( µια µ�ρ+! π�λιτικ!ς π�υ στ�-
%ε�ει στην κρατικ! ε3�υσ�α ! την δια%ειρ�0εται !δη. � εθνικισµ(ς, υπ�στηρ�0ει,
γενν/ται απ( τις ανεπ/ρκειες τ�υ κρ/τ�υς π�υ πρ�καλ��ν ε�τε εθνικιστικ/ κι-
ν!µατα π�υ στ�%ε��υν στην κατ/κτηση της κρατικ!ς ε3�υσ�ας ε�τε την εθνικι-
στικ! πρακτικ! και ρητ�ρικ! εκ µ�ρ�υς της κρατικ!ς ε3�υσ�ας π�υ επι%ειρε� µε
αυτ(ν τ�ν τρ(π� να δικαι�λ�γ!σει τις π�λιτικ�ς της επιλ�γ�ς. � Kedourie
(1994), απ( την /λλη, ε�ναι απ( τ�υς πρ1τ�υς αλλ/ και λ�γ�υς µελετητ�ς π�υ
�%�υν ασ%�ληθε� µε την επ�δραση των ιδε1ν στη διαµ(ρ+ωση τ�υ εθνικισµ��.
� Kedourie επισηµα�νει την επ�δραση τ�υ ∆ια+ωτισµ��, ειδικ/ των ιδε1ν τ�υ
Kant, στη δηµι�υργ�α τ�υ εθνικισµ��. Η συλλ�γιστικ! των ιδε1ν τ�υ Kant !ταν
(τι σκ�π(ς τ�υ ανθρ1π�υ ε�ναι η ελευθερ�α, η αυτ�ν�µ�α και η ε3�υσ�α π/νω
στ�ν εαυτ( τ�υ: δηλαδ! (τι η «αυτ�-κυ��ρνηση… ε�ναι καλ�τερη απ( τη %ρη-
στ! διακυ��ρνηση» (Kedourie 1994: 22)19. Αυτ( ε�%ε ως απ�τ�λεσµα την ε3�-
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18. � (ρ�ς π�υ %ρησιµ�π�ιε� ε�ναι ‘vernacularising thrust’ of capitalism, 1991: 39.
19. “Self government… is better than good government”.



ψωση της α3�ας της αυτ�δι/θεσης στην κ�ρυ+! των ηθικ1ν και π�λιτικ1ν
α3ι1ν. ∆ι/+�ρ�ι +ιλ(σ�+�ι µετ/ τ�ν Kant θε1ρησαν ως συν�πεια (τι τ� κρ/-
τ�ς �%ει µεγαλ�τερη α3�α απ( τ� /τ�µ� και (τι η συνε�ρεση των δ�� απ�τελε�
την πραγµ/τωση της ατ�µικ!ς ελευθερ�ας. ?τσι, σταδιακ/, η θεωρ�α τ�υ Kant
κατ�λη3ε στ� α3�ωµα τ�υ Fichte (τι «η πραγµατικ! ατ�µικ! ελευθερ�α µπ�ρε�
να ε3ασ+αλιστε� µ(ν� σε �να κρ/τ�ς π�υ θα ρυθµ�0ει µ�%ρι την τελευτα�α λε-
πτ�µ�ρεια τη 0ω! των π�λιτ1ν τ�υ», (πως ανα+�ρει � Kedourie (1994: 31). Με
αυτ�ς, µετα3� /λλων, τις διαν�ητικ�ς επιρρ��ς δηµι�υργ!θηκε και ενδυναµ1-
θηκε � εθνικισµ(ς.

∆ι/+�ρ�ι /λλ�ι παρ/γ�ντες �%�υν επισηµανθε� απ( τ�υς µελετητ�ς τ�υ
εθνικιστικ�� +αιν�µ�ν�υ, (πως τ� τ�λ�ς της θρησκευτικ!ς κυριαρ%�ας και των
δυναστικ1ν �ασιλε�ων, η επ�δραση των π�λ�µων στη διαµ(ρ+ωση των εθν�τ!-
των, η επ�δραση της Γαλλικ!ς Επαν/στασης κλπ. )λ�ι �ι λ(γ�ι π�υ �%�υν πρ�-
ταθε� �%�υν �να σηµαντικ( �αθµ( εγκυρ(τητας και µπ�ρ��ν να ερµηνε�σ�υν
την εµ+/νιση τ�υ εθνικισµ��\ (µως, δεν µπ�ρ��ν να πρ�σ+�ρ�υν µια επαρκ!
ερµηνε�α απ( µ(ν�ι τ�υς και, κυρ�ως, σε (λες τις περιπτ1σεις. Αν π/ρ�υµε τ�
κριτ!ρι� της εκ�ι�µη%/νισης, λ(γ�υ %/ριν, θα δ��µε (τι υπ/ρ%�υν αρκετ�ς πε-
ριπτ1σεις (π�υ �%�υν κ/νει την εµ+/νισ! τ�υς εθνικιστικ/ κιν!µατα, και µ/-
λιστα επιτυ%!, σε %1ρες π�υ π�λ� απε�%αν απ( τη διαδικασ�α της εκ�ι�µη%/νι-
σης (π.%. Ελλ/δα)\ �τσι, µ�νει %ωρ�ς ερµηνε�α η εµ+/νιση τ�υ εθνικισµ�� ! και
η εγκαθ�δρυση εθνικ1ν κρατ1ν σε %1ρες π�υ ε3ακ�λ�υθ��σαν να στηρ�0�νται
στην αγρ�τικ! παραγωγ!. Στην πραγµατικ(τητα, τα ερµηνευτικ/ κριτ!ρια των
πρ�ανα+ερθ�ντων µελετητ1ν �%�υν µεγαλ�τερη αναλυτικ! α3�α σε σ%�ση µε
την αρ%ικ! εµ+/νιση τ�υ εθνικισµ�� στη ∆υτικ! Ευρ1πη και Β(ρεια Αµερικ!
κατ/ τ�ν 17� και 18� αι1να, παρ/ µε τη δευτερ�γεν! αναπαραγωγ! τ�υ. Πρ(-
κειται για την �δια περ��δ� π�υ παρατηρ��µε τις τερ/στιες κ�ινωνικ�ς, π�λιτι-
κ�ς και �ικ�ν�µικ�ς αλλαγ�ς π�υ �δωσαν 1θηση στη µετ/�αση στη νεωτερικ(-
τητα –σε αυτ�ς περιλαµ�/ν�νται και (λα τα πρ�ανα+ερθ�ντα κριτ!ρια, (πως �
καπιταλισµ(ς, η τυπ�γρα+�α, η µα0ικ! δηµ�κρατ�α κλπ. Τ� π�ι� απ( αυτ/ τα
κριτ!ρια !ταν τ� πι� σηµαντικ( πιστε��υµε (τι πρ�πει να απαντηθε� σε σ%�ση
µε τις ιδια�τερες συνθ!κες π�υ υπ!ρ%αν στ� κ/θε κρ/τ�ς, καθ1ς αυτ�ς �ι συν-
θ!κες διαµ�ρ+1ν�υν τ� 3ε%ωριστ( πλα�σι� ανα+�ρ/ς για την κ/θε περ�πτωση
και συνεπ1ς �να κριτ!ρι� µπ�ρε� να ε�ναι πρωτ�στης σηµασ�ας σε µια %1ρα αλ-
λ/ δευτερε��υσας σε µια /λλη.

∆ιαπιστ1νεται (τι (λ�ι �ι παρ/γ�ντες π�υ ανα+�ρθησαν �%�υν µια γενικ!
εγκυρ(τητα αλλ/ και µια αναλυτικ! ακρ��εια π�υ ε+αρµ(0εται αν/ περ�στα-
ση. ?να γενικ(τερ� συµπ�ρασµα στ� �π��� �δηγε� αυτ! η αν/λυση ε�ναι (τι
πρ�πει να δια%ωρ�σ�υµε την πρωτ�γεν# εµ%�νιση τ�υ εθνικισµ�� απ( τη δευ-
τερ�γεν# αναπαραγωγ# τ�υ. Στην πρωτ�γεν! εµ+/νιση τ�υ εθνικισµ��, δηλα-
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δ! κατ/ τ�ν 17� και 18� αι1να στις %1ρες της ∆υτικ!ς Ευρ1πης και Β(ρειας
Αµερικ!ς, �ι µετασ%ηµατισµ�� τ�υ κρ/τ�υς ((πως τ�υς περιγρ/ψαµε παραπ/-
νω σ%ετικ/ µε την επιτυ%�α και κυριαρ%�α τ�υ εθνικισµ��) !ταν καταλυτικ��
για την αν/δει3η της εθνικιστικ!ς ιδε�λ�γ�ας και τη δι/δ�σ! της. Μ�σα στ�
πλα�σι� των κρατικ1ν λειτ�υργι1ν, η συστηµατ�π��ηση και δι/δ�ση µιας γλ1σ-
σας, απ( τη µ�α, και η µα0ικ! συµµετ�%! στην π�λιτικ!, απ( την /λλη, !ταν ιδια�-
τερα σηµαντικ�ς. Και �ι δ�� αυτ�ς διαδικασ�ες, (µως, δεν θα ε�%αν την �δια επ�-
δραση αν απ�υσ�α0ε �να κεντρικ( κρ/τ�ς. Συνεπ1ς, η αν/δει3η τ�υ σ�γ%ρ�-
ν�υ νεωτερικ�� κρ/τ�υς !ταν καταλυτικ! για τη δηµι�υργ�α τ�υ εθνικισµ��.
∆εν ε�ναι τυ%α�� /λλωστε (τι τ� κρ/τ�ς στη νεωτερικ(τητα ανα+�ρεται και ως
εθνικ( κρ/τ�ς ! ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’.

)πως και κ/θε π�λιτικ! ιδε�λ�γ�α και +αιν(µεν�, �τσι και � εθνικισµ(ς δεν
ε�ναι �να στατικ( γεγ�ν(ς, αλλ/ ακ�λ�υθε� µια ε3ελικτικ! π�ρε�α. Αυτ( σηµα�-
νει (τι στην π�ρε�α τ�υ %ρ(ν�υ �ι πρ�ϋπ�θ�σεις εµ+/νισ!ς τ�υ δια+�ρ�π�ι!-
θηκαν σε κ/π�ι� �αθµ(. ?τσι, λ�ιπ(ν, κατ(πιν της πρωτ�γεν��ς τ�υ εµ+/νι-
σης � εθνικισµ(ς ε3απλ1θηκε και επηρ�ασε τη διαµ(ρ+ωση π�λιτικ1ν κινηµ/-
των και πρωτ���υλι1ν και αλλ�� –! µ/λλ�ν παντ��. Η δευτερ�γεν!ς αναπα-
ραγωγ! τ�υ εθνικισµ�� !ταν τ� απ�τ�λεσµα δ�� κυρ�ως γεγ�ν(των. Πρ1τ�ν, η
εγκαθ�δρυση εθνικ1ν κρατ1ν π�υ πραγµατ�π�ι!θηκε στη ∆υτικ! Ευρ1πη και
Β(ρεια Αµερικ! �κανε την αρ%! της αυτ�δι/θεσης π�λιτικ( καν(να, πλαισιω-
µ�ν� µε διαν�ητικ! υπ�στ!ρι3η και θετικ! α3ι�λ(γηση. ∆ε�τερ�ν, η �ικ�ν�µι-
κ!, π�λιτικ! και ιδε�λ�γικ! κυριαρ%�α των πρωτ�εγκαθιδρυµ�νων εθνικ1ν
κρατ1ν της ∆υτικ!ς Ευρ1πης ε�%ε ως απ�τ�λεσµα την επιρρ�! ! και επι��λ!
των ιδε1ν και πρακτικ1ν τ�υς σε /λλα σηµε�α και περι�%�ς τ�υ κ(σµ�υ. ∆η-
λαδ!, � εθνικισµ(ς µετα+�ρθηκε στην ‘περι+�ρεια’. Αυτ( συν��η µε δι/+�ρ�υς
τρ(π�υς, (πως: µ�σω της επ�δρασης της εθνικιστικ!ς ιδε�λ�γ�ας στις ελ�τ %ω-
ρ1ν της ‘περι+�ρειας’ π�υ ε�%αν δυτικ! εκπα�δευση\ µ�σω της υπ�στ!ρι3ης δυ-
τικ1ν κρατ1ν σε εθνικιστικ/ κιν!µατα π�υ α3�ωναν τ� δικ( τ�υς κρ/τ�ς\ µ�σω
της �µµεσης επιρρ�!ς των %ωρ1ν π�υ �θεταν τ� πρ(τυπ�, τ� καν�νιστικ( µ�-
ντ�λ� διεθν��ς αναγν1ρισης\ και µ�σω των /µεσων π�λιτικ1ν των %ωρ1ν αυ-
τ1ν στις περι�%�ς (π�υ ε�%αν απ�ικ�ες.

?να παρ/δειγµα απ�τελε� η υπ�στ!ρι3η της Γαλλ�ας, της Βρεταν�ας και της
Ρωσ�ας π�υ υπ�στ!ρι3αν ενεργ/ τ� κ�νηµα της εθνικ!ς ανε3αρτησ�ας στην
Ελλ/δα τ� 1821, �να κ�νηµα π�υ 3εκ�νησε µε πρωτ���υλ�α µ�ρ+ωµ�νων εµπ(-
ρων και διαν��υµ�νων π�υ ε�%αν κυρ�ως ‘δυτικ! µ(ρ+ωση’. Η υπ�στ!ρι3η αυ-
τ! δεν ε�ναι /σ%ετη µε τ� θετικ( για την Ελλ/δα απ�τ�λεσµα εν1, �ε�α�ως, δεν
κινητ�π�ι!θηκε για την ‘υπ�στ!ρι3η τ�υ καν�νιστικ�� πρ�τ�π�υ τ�υ εθνικ��
κρ/τ�υς’, αλλ/ για ιδι�τελε�ς σκ�π��ς. ?να ακ(µη παρ/δειγµα απ�τελε� η δια-
µ/%η στη Ρ�υ/ντα, η �π��α 3εκ�νησε και υπ�ν�µε�τηκε απ( την υπ�κειµενικ!
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ερµηνε�α και %ειραγ1γηση των Hutu και Tutsi απ( τ� Βελγικ( απ�ικι�κρατικ(
καθεστ1ς: �ι Hutu και Tutsi !ταν δυ� δια+�ρετικ�ς κ�ινωνικ�ς και παραγωγι-
κ�ς τ/3εις της Ρ�υ/ντας, π�υ επικ�ινων��σαν και �ρισκ(ντ�υσαν σε αλληλε-
3/ρτηση µετα3� τ�υς. Τ� Βελγικ( απ�ικιακ( κρ/τ�ς (ρισε και παρ�υσ�ασε αυ-
τ�ς τις παραγωγικ�ς τ/3εις ως δ�� δια+�ρετικ�ς εθν�τικ�ς �µ/δες µε αντι-
κρ�υ(µενα συµ+�ρ�ντα. ?τσι, δηµι�υργ!θηκε µια εθνικιστικ�� τ�π�υ διαµ/%η
λ(γω της πρ���λ!ς των πρ�σλ!ψεων και πρ�καταλ!ψεων µιας /λλης, δια+�-
ρετικ!ς κ�ινων�ας.

Τ�λ�ς, πρ�πει να ανα+ερθε� τ� ε3!ς. Η δευτερ�γεν!ς αναπαραγωγ! τ�υ
εθνικισµ�� ε�%ε ως απ�τ�λεσµα τ�ν πρ�σδι�ρισµ( τ�υ στα τ�λη τ�υ 20�� αι1-
να µε αρνητικ( πρ(σηµ�. ?τσι, εν1 αρ%ικ/ !ταν µια κυρ�αρ%η π�λιτικ! διαδι-
κασ�α, π�υ υπ�στηρ�%τηκε και ιδε�λ�γικ/ ως τ� ‘ανα+α�ρετ� δικα�ωµα των
λα1ν στην αυτ�δι/θεση’, απ( τη δεκαετ�α τ�υ ’70 π�υ �λ�κληρ1θηκε η απ�α-
π�ικι�π��ηση και µετ/ ε�ναι συνδεδεµ�ν�ς σ%εδ(ν απ�κλειστικ/ µε τις αρνητι-
κ�ς τ�υ εκ+/νσεις (τη ��α, την επεκτατικ(τητα, την �λλειψη αν�%!ς και ενσω-
µ/τωσης, τ�ν π(λεµ� κλπ.). Αυτ( �+ε�λεται α+εν(ς στην απ(ρριψ! τ�υ ως κ/-
τι π�υ ‘δεν α+�ρ/ εµ/ς’ (π�υ θα ε3ετ/σ�υµε παρακ/τω σ’ αυτ( τ� κε+/λαι�
(ταν θα µιλ!σ�υµε για τ�ν Billig και τ�ν κ�ιν(τ�π� εθνικισµ(), α+ετ�ρ�υ �+ε�-
λεται στ� (τι π�λλ�ς περιπτ1σεις της δευτερ�γεν��ς αναπαραγωγ!ς τ�υ εθνι-
κισµ�� �θιγαν –και θ�γ�υν– π�λιτικ/ και �ικ�ν�µικ/ τα !δη υπ/ρ%�ντα κρ/τη.
�ι αναδυ(µεν�ι εθνικισµ�� στις απ�ικ�ες, για παρ/δειγµα, !ταν επι0!µι�ι για
την κυριαρ%�α των απ�ικι�κρατικ1ν κρατ1ν και τα εθνικ/ κρ/τη π�υ δη-
µι�υργ!θηκαν κατ/ τη δι/ρκεια τ�υ 20�� αι1να σε π�λλ�ς περι�%�ς σ!µαναν
και τ� τ�λ�ς της, τυπικ!ς τ�υλ/%ιστ�ν, κυριαρ%�ας τ�υς εκε�. Επιπλ��ν, τα εθνι-
κιστικ/ κιν!µατα π�υ εµ+αν�0�νται σ!µερα, (πως των Β/σκων αυτ�ν�µιστ1ν,
! των Σκ�τσ�0ων π�υ 0ητ��ν αυτ�ν�µ�α, απειλ��ν τη σταθερ(τητα και συν�%!
των εθνικ1ν κρατ1ν στα �π��α εντ/σσ�νται και ε�ναι, ως εκ τ��τ�υ, ανεπιθ�-
µητα. Συνεπ1ς, � εθνικισµ(ς δεν ε�ναι σ!µερα επιθυµητ(ς για παρ(µ�ι�υς, αν
και αντ�στρ�+�υς π�λιτικ��ς λ(γ�υς π�υ τ�ν �καναν επιθυµητ( κατ/ τ�ν 18�
αι1να: τ(τε συν��αλε στη δηµι�υργ�α εθνικ1ν κρατ1ν π�υ �ι συγκυρ�ες επ�-
�αλαν, εν1 σ!µερα η δηµι�υργ�α εθνικ1ν κρατ1ν (πρ�+αν1ς πι� κατακερµα-
τισµ�νων αλλ/ και πι� κ�ντ/ στ� πρ(τυπ� τ�υ πραγµατικ�� ‘�θν�υς-κρ/τ�υς’)
ε�ναι απειλητικ! και επι0!µια για τα κρ/τη π�υ �%�υν εγκαθιδρυθε�. Β��αια,
αυτ( �σ%υε π/ντα για τα κρ/τη π�υ !ταν !δη διαµ�ρ+ωµ�να.

Α+�� ε3ετ/σαµε τ�ν εθνικισµ( και πρ�σδι�ρ�σαµε τα �ασικ/ %αρακτηρι-
στικ/ και τις ιστ�ρικ�ς και /λλες συνθ!κες αν/δει3!ς τ�υ, θα περ/σ�υµε στην
αν/λυση της εθνικ!ς ταυτ(τητας. Στην επ(µενη εν(τητα θα �ρ�σ�υµε την εθνι-
κ! ταυτ(τητα, θα πρ�σδι�ρ�σ�υµε τα �ασικ/ της %αρακτηριστικ/ και θα πρ�-
σπαθ!σ�υµε να καταν�!σ�υµε τ�υς λ(γ�υς π�υ εκδηλ1νεται συ%ν/ µε �νταση.
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∏ ∂£¡π∫∏ ∆∞À∆O∆∏∆∞

H εθνικ! ταυτ(τητα συνιστ/ µια κ�ινωνικ! και π�λιτικ! ταυτ(τητα. Αυτ(ς �
διπλ(ς της πρ�σδι�ρισµ(ς, αλλ/ και τ� γεγ�ν(ς (τι παρ�υσι/0ει π�λλ�ς

ιδιαιτερ(τητες και ως κ�ινωνικ! και ως π�λιτικ! ταυτ(τητα, καθιστ��ν την
αν/λυση και τ�ν �ρισµ( της π�λ�πλ�κ� και π�λυσ!µαντ�. Ταυτ(%ρ�να, πρ(-
κειται για �ναν τ�π� τα�τισης µε �ντ�νες συναισθηµατικ�ς ανα+�ρ�ς και π�ι-
κ�λες εκδηλ1σεις. Ας τα δ��µε αυτ/ αναλυτικ/ για να πρ�%ωρ!σ�υµε στ�ν �ρι-
σµ( της εθνικ!ς ταυτ(τητας και τ�ν πρ�σδι�ρισµ( των %αρακτηριστικ1ν της.

∏ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·

Aπ( κ�ινωνι�λ�γικ!ς /π�ψης, η εθνικ! ταυτ(τητα ε�ναι η ταυτ(τητα π�υ
απ�κτ/ κανε�ς µ�σα απ( την τα�τιση µε την κ�ινωνικ! και π�λιτισµικ!

�µ/δα στην �π��α γεννι�ται και µεγαλ1νει, δηλαδ! τ� �θν�ς. Ε�ναι µια απ( τις
π�λλ�ς ταυτ(τητες π�υ µπ�ρε� να απ�κτηθ��ν, (µως �%ει π�λλ�ς ιδιαιτερ(τη-
τες σε σ%�ση µε /λλες κ�ινωνικ�ς ταυτ(τητες. Η κυρι(τερη ιδιαιτερ(τητ/ της ε�-
ναι (τι δεν ε�ναι εθελ�ντικ#: �υσιαστικ/ πρ�κ�πτει µ�σα απ( την κ�ινωνικ�π��η-
ση, και δεν επιλ�γεται απ( τα /τ�µα, αλλ/ πρ�σδ�δεται σε αυτ/. Τ� �θν�ς δεν ε�-
ναι µια �µ/δα στην �π��α επιλ�γει κανε�ς να συµµετ/σ%ει, για κ�ινωνικ��ς, π�-
λιτιστικ��ς ! /λλ�υς λ(γ�υς, αλλ/ µια �µ/δα στην �π��α �ρ�σκεται και λει-
τ�υργε� αναπ(+ευκτα, ε�ναι δηλαδ! η κ�ινων�α στην �π��α 0ει. � µη εθελ�ντι-
κ(ς %αρακτ!ρας της εθνικ!ς ταυτ(τητας εκ+ρ/0εται µε δ�� τρ(π�υς. Πρ1τ�ν,
τα /τ�µα ε3 αρ%!ς δεν �%�υν τη δυνατ(τητα επιλ�γ!ς �π�ιασδ#π�τε εθνικ!ς
ταυτ(τητας, δηλαδ! δεν µπ�ρ��ν να επιλ�3�υν αν θα απ�τελ�σ�υν µ�ρ�ς εν(ς
�π�ι�υδ!π�τε �θν�υς ! (%ι. Τ� �θν�ς ως τ�π�ς �µαδικ!ς κατηγ�ρι�π��ησης δεν
επιλ�γεται πριν συµµετ/σ%ει κανε�ς σε αυτ(, ��τε µπ�ρε� να �γει απ( αυτ(. Τα
/τ�µα π�υ απ�κηρ�σσ�υν τα �θνη ως κ�ινωνικ/ σ�ν�λα ε�ναι ελ/%ιστα και υ+�-
στανται ε�τε την αναγκαστικ!-ε3ωτερικ! κατηγ�ρι�π��ηση ως ‘?λληνες’, ‘Ινδ��’
! (π�ια /λλη µπ�ρε� να ε�ναι η καταγωγ! τ�υς ακ(µη και αν την απ�π�ι��νται,
ε�τε την κ�ινωνικ!-ιδε�λ�γικ! περιθωρι�π��ηση. ?τσι, αυτ! η επιλ�γ!, αν και
θεωρητικ/ (%ι αδ�νατη, δεν ε�ναι πρακτικ/ πιθαν!. ∆ε�τερ�ν, τα µ�λη της εθνι-
κ!ς �µ/δας δεν �%�υν επιλ�γ! αν θα �%�υν τη συγκεκριµ�νη εθνικ! ταυτ(τητα,
δηλαδ! δεν µπ�ρ��ν να επιλ�3�υν αν θα απ�τελ�σ�υν µ�λη τ�υ συγκεκριµ�ν�υ
�θν�υς στ� �π��� �%�υν �ρεθε� ! απ( τ� �π��� �%�υν καταγωγ!. ?τσι, απ�-
κτ��ν την εθνικ! ταυτ(τητ/ τ�υς και την υπερασπ�0�νται σαν να !ταν επιλ�γ!
τ�υς. Ακ(µη και (σ�ι µεταναστε��υν, πρ�σωριν/ ! µ(νιµα και για �π�ι�δ!π�-
τε λ(γ� (για να εργαστ��ν, για να σπ�υδ/σ�υν, για να γνωρ�σ�υν τ�ν κ(σµ�
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κλπ.), η εθνικ! τ�υς ταυτ(τητα τ�υς ακ�λ�υθε� ως στ�ι%ε�� τ(σ� ε3ωτερικ!ς κα-
τηγ�ρι�π��ησης, (σ� και εσωτερικ!ς δια+�ρ�π��ησης. Rλλωστε, συν!θως η µε-
ταν/στευση δεν απ�τελε� επιλ�γ! εν(ς /λλ�υ �θν�υς, αλλ/ εν(ς /λλ�υ κρ/τ�υς,
και συν�δε�εται απ( συναισθ!µατα και εκδηλ1σεις ν�σταλγ�ας.

Ανα+�ραµε (τι η εθνικ! ταυτ(τητα πρ�κ�πτει απ( την τα�τιση µε τ� �θν�ς
στ� �π��� γεννι�ται και µεγαλ1νει κανε�ς. Υπ/ρ%�υν (µως /τ�µα µε δ�� ταυ-
τ(τητες, ! π�υ µεγαλ1ν�υν µακρι/ απ( τ� µ�ρ�ς π�υ γενν!θηκαν κλπ. Εκε�
παρατηρ��µε (τι �ι ταυτ(τητες π�υ απ�κτ��ν τα /τ�µα ε�ναι αυτ�ς τ�υ
�θν�υς πρ��λευσης των γ�νι1ν τ�υς, ! και τ�υ �θν�υς στ� �π��� 0�υν, αν ε�ναι
δια+�ρετικ( απ( αυτ( των γ�ν�ων. �υσιαστικ/, λ�ιπ(ν, η εθνικ! ταυτ(τητα
ε�ναι κληρ�ν�µικ#: ε�ναι, α+εν(ς, η ταυτ(τητα των γ�νι1ν και, α+ετ�ρ�υ, τ�υ
τ(π�υ στ�ν �π��� µεγαλ1ν�υµε. Αυτ( +α�νεται 3εκ/θαρα στ� παρ/δειγµα των
ατ(µων π�υ �%�υν δ�� ταυτ(τητες. Πρ(κειται συν!θως για περιπτ1σεις παι-
δι1ν π�υ πρ��ρ%�νται απ( µεικτ��ς γ/µ�υς ! παιδι/ µεταναστ1ν, π�υ η τα�-
τιση �%ει γ�νει και µε τ� �θν�ς καταγωγ!ς των γ�νι1ν και µε τ� �θν�ς (π�υ
�%�υν µεγαλ1σει και 0!σει. Υπ/ρ%�υν π�λλ�� παρ/γ�ντες π�υ καθ�ρ�0�υν
π�ια απ( αυτ�ς τις ταυτ(τητες θα γ�νει πι� σηµαντικ! για τ� κ/θε /τ�µ�, (πως
τ� µ�ρ�ς µ(νιµης κατ�ικ�ας, η σ%�ση και τα�τιση µε τ�υς γ�νε�ς, �ι +�λ�ι, �ι
ερωτικ�� σ�ντρ�+�ι κλπ. Σε κ/θε περ�πτωση, π/ντως, δεν ακυρ1ν�υν τ�ν κλη-
ρ�ν�µικ( και, συνεπ1ς, µη εθελ�ντικ( %αρακτ!ρα της εθνικ!ς ταυτ(τητας.

?να παρ/δειγµα ενδεικτικ( της σηµασ�ας π�υ απ�δ�δεται στην �ικ�γενεια-
κ! κληρ�ν�µι/ ε�ναι αυτ( της εθνικ!ς ταυτ(τητας στις ΗΠΑ. Επ�λε3α αυτ( τ�
παρ/δειγµα ως ιδια�τερα %αρακτηριστικ( καθ1ς πρ(κειται για �να εθνικ( κρ/-
τ�ς π�υ συστ/θηκε στη �/ση της εθελ�ντικ!ς µεταν/στευσης και συµµετ�%!ς,
και επ�σης για �να παρ/δειγµα ισ%υρ!ς τα�τισης µε �να �θν�ς –τ� αµερικανικ(
�θν�ς– ε3�σ�υ ισ%υρ!ς µε /λλα, ‘ιστ�ρικ/’ �θνη. Παρ’ (λα αυτ/, �ι Αµερικ/ν�ι
�%�υν την τ/ση να ‘ενθυµ��νται’ τις παλαι(τερες και µακριν�ς ρ�0ες τ�υς και
να απ�καλ��ν εαυτ��ς και /λλ�υς µε τρ(π� π�υ να ανα+�ρει την τα�τισ!
τ�υς µε αυτ�ς: Α+ρ�-Αµερικαν��, Ελλην�-Αµερικαν��, Ιρλανδ�-Αµερικαν��
κλπ. Π(σ� µ/λλ�ν π�υ αυτ! η ‘ενθ�µηση’ ε�ναι καθαρ/ +αντασιακ! στ� �αθ-
µ( π�υ α+�ρ/ τρ�της, τ�ταρτης κ.�.κ. γενι/ς µεταν/στες, π�υ γνωρ�0�υν την
‘/λλη’ καταγωγ! µ(ν� µ�σα απ( �ικ�γενειακ�ς διηγ!σεις ! απ( περιστασιακ�ς
επισκ�ψεις για διακ�π�ς. Βλ�π�υµε λ�ιπ(ν (τι η α�σθηση και µ(ν� �παρ3ης �ι-
κ�γενειακ1ν δεσµ1ν µε �να /λλ� �θν�ς ε�ναι ικαν! να δηµι�υργ!σει συναι-
σθηµατικ��ς δεσµ��ς και, %αλαρ�ς ! σηµαντικ�ς, ταυτ�σεις. Αυτ�ς �ι ταυτ�σεις
δεν µπ�ρε� να ε�ναι ���αια σηµαντικ(τερες απ( την αµερικανικ! ταυτ(τητα !
πι� πρ�σδι�ριστικ�ς για τη ν��τρ�π�α των ατ(µων, αλλ/ υπ�δεικν��υν τ� γε-
γ�ν(ς (τι �ι �ικ�γενειακ��/εθνικ�� δεσµ�� ε�ναι ισ%υρ�� ακ(µη και γι’ αυτ��ς
π�υ απλ/ τ�υς µαθα�ν�υν %ωρ�ς να τ�υς �ι1ν�υν.
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Να διευκρινιστε� (τι, εν1 η εθνικ! ταυτ(τητα ε�ναι κληρ�ν�µηµ�νη απ(
τ�υς γ�νε�ς, δεν ε�ναι απαραιτ!τως η �δια µε αυτ! των γ�νι1ν, µε την �νν�ια (τι
µπ�ρε� να απαρτ�0εται απ( δια+�ρετικ/ στ�ι%ε�α. Για παρ/δειγµα, η θρησκε�α
ε�ναι για π�λλ��ς σηµαντικ( συστατικ( της εθνικ!ς τ�υς ταυτ(τητας, εν1 για
/λλ�υς µπ�ρε� να µην απ�τελε� καν συστατικ( ! να ασπ/0�νται δια+�ρετικ!
θρησκε�α. )µως τ� γεγ�ν(ς αυτ( δεν υπ��αθµ�0ει την εθνικ! συνε�δηση τ�υ
καθεν(ς: η �λ3η και σηµασ�α της εθνικ!ς ταυτ(τητας ε�ναι ανε3/ρτητη της
αντ�ληψης τ�υ κ/θε ατ(µ�υ σ%ετικ/ µε τα συστατικ/ στ�ι%ε�α της. � /θε�ς, �
Καθ�λικ(ς και � �ρθ(δ�3�ς ?λληνας, για παρ/δειγµα, µπ�ρε� να αισθ/ν�νται
ε3�σ�υ ?λληνες %ωρ�ς αυτ! η δια+�ρ�π��ηση να επηρε/0ει τ� γεγ�ν(ς (τι
�%�υν κ�ιν! εθνικ! ταυτ(τητα. Η α�σθηση τ�υ αν!κειν εµπεδ1νεται στην εθνι-
κ! ταυτ(τητα διαµ�σ�υ της ανατρ�+!ς σε �να �ικ�γενειακ( περι�/λλ�ν, τ�
�π��� ε�ναι µ�ναδικ( για τ�ν καθ�να\ τα πιστε�ω και �ι ιδε�λ�γ�ες ε�ναι σηµα-
ντικ/ για τη γενικ(τερη κ�ινωνικ�-π�λιτικ! ταυτ(τητα των ατ(µων, (µως η
εθνικ! ταυτ(τητα δεν πρ�σδι�ρ�0εται απ( αυτ/, αλλ/ απ( τα συναισθ!µατα
και τις αν/γκες π�υ ικαν�π�ιε�. Τ� �θν�ς �υσιαστικ/ εν�π�ιε� σε µια κ�ιν!
�µ/δα και ταυτ(τητα /τ�µα π�υ ε�ναι �ντ�να δια+�ρ�π�ιηµ�να σε (λ�υς τ�υς
/λλ�υς τ�µε�ς (�ικ�ν�µικ/, π�λιτικ/, τα3ικ/ κλπ.) και, ενδε%�µ�νως, απ�κρ�-
πτει τις δια+�ρ�π�ι!σεις τ�υς σε κ/π�ι� �αθµ(. Αυτ( �+ε�λεται στην πρ�σαρ-
µ�στικ(τητα τ�υ �θν�υς ως κ�ινωνικ!ς �µ/δας, π�υ περιλαµ�/νει (λ�υς και
δεν συγκρ��εται µε /λλες �µ/δες στ� εσωτερικ( τ�υ.

Συν�πεια της συµµετ�%!ς στην εθνικ! �µ/δα a priori, %ωρ�ς να �%ει α3ι�λ�-
γ!σει κανε�ς την �δια, τα %αρακτηριστικ/ της και τα µ�λη της πριν απ�+ασ�σει
να εντα%τε� σε αυτ!, ε�ναι η a posteriori υπερ-τ�µησ! της, δηλαδ! η απ�δ�%!
και α3ι�λ(γησ! της εκ των υστ�ρων ως θετικ!, α3ι(λ�γη ! και αν1τερη. Τ� επι-
πρ(σθετ� γεγ�ν(ς (τι τα /τ�µα δεν ε�ναι απλ/ µ�λη τ�υ �θν�υς αλλ/ συστατι-
κ/ και καθ�ριστικ/ τ�υ στ�ι%ε�α –γιατ� αυτ/ τ� συνιστ��ν στ� παρ(ν απ( την
στιγµ! της γ�ννησ!ς τ�υς και �ι πρ/3εις τ�υς συνδ��νται µε την εικ(να και π�-
ρε�α τ�υ– καθιστ/ την εκ των υστ�ρων θετικ! α3ι�λ(γησ! τ�υ µια ‘επι�ε�λη-
µ�νη’ αναγκαι(τητα. Ε�ναι µια αναγκαι(τητα εκ των πραγµ/των επι�ε�ληµ�νη
γιατ�, στ� �αθµ( π�υ ταυτ�0�νται µε τ� �θν�ς, η εικ(να και α3ι�λ(γησ! τ�υ ε�-
ναι ταυτ(%ρ�να εικ(να των µελ1ν τ�υ. Η εθνικ! ταυτ(τητα, συνεπ1ς, δεν ε�ναι
απλ/ η κ�ιν! ταυτ(τητα µε µια κ�ινωνικ! �µ/δα, αλλ/ �να συστατικ( στ�ι%ε��
της �διας της πρ�σωπικ(τητας.
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∏ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·

H ιδιαιτερ(τητα τ�υ �θν�υς ως κ�ινωνικ!ς �µ/δας ε3ηγε� σε µεγ/λ� �αθµ(
τη σπ�υδαι(τητα της εθνικ!ς ταυτ(τητας σε σ%�ση µε /λλες ταυτ(τητες. Η

εθνικ! ταυτ(τητα �%ει (µως και µια π�λιτικ! πτυ%!, η �π��α µπ�ρε� να µας δια-
+ωτ�σει σ%ετικ/ µε τη συνε%! παρ�υσ�α της, αλλ/ και τις θεωρ��µενες ως
ακρα�ες εκ+/νσεις της. Η π�λιτικ! πτυ%! σ%ετ�0εται τ(σ� µε την επιρρ�! τ�υ
εθνικισµ�� στη σηµασι�δ(τηση τ�υ �θν�υς και της εθνικ!ς ταυτ(τητας, (σ�
και µε την π�λιτικ! εκπρ�σ1πηση τ�υ �θν�υς απ( τ� κρ/τ�ς και τη συστηµα-
τ�π��ηση της εθνικ!ς ταυτ(τητας απ( αυτ(. Κατ’ αρ%/ς, η εθνικ! ταυτ(τητα
απ�κτ/ �ρισµ�νες ιδιαιτερ(τητες π�υ σ%ετ�0�νται µε την επιρρ�! τ�υ εθνικι-
σµ�� στ�ν τρ(π� π�υ αντιλαµ�αν(µαστε τ� �θν�ς. Τ� �θν�ς υπ( την επιρρ�!
τ�υ εθνικισµ�� τε�νει να θεωρε�ται ως η σηµαντικ(τερη α3�α, εν1 τ� αντ�στ�ι-
%� συµ�α�νει και µε την εθνικ! ταυτ(τητα. )πως �%ει !δη ανα+ερθε�, τ� �θν�ς
+αντασι1νεται ως µια ‘�ικ�γ�νεια’, ως µια «�αθι/, �ρι0(ντια συντρ�+ικ(τητα»
(Anderson 1991: 7), µια µεγ/λη ‘αδελ+(τητα’, π�υ αντλε� τα σ�µ��λ/ της απ(
αυτ! τη +αντασ�ωση. Η Grant, για παρ/δειγµα, στην �ρευν/ της σ%ετικ/ µε
τ�υς θεµελιακ��ς µ�θ�υς της δηµι�υργ�ας των ΗΠΑ, ανα+�ρει πως (ταν �ι
Αµερικ/ν�ι ανα0ητ��σαν σ�µ��λα εν(τητας τ�υ �θν�υς τ�υς, ανακ!ρυ3αν τ�ν
George Washington ως τ�ν ‘Πατ�ρα τ�υ ?θν�υς’ ως την πρ1τη τ�υς ιδεατ!
πρ�σωπικ(τητα (Grant 1997: 93). Τ� σ�µ��λ� τ�υ Πατ�ρα ! της Μητ�ρας ε�ναι
τ� ισ%υρ(τερ�, α+�� ανακαλε� /µεσα τις ασυνε�δητες αναµν!σεις και ταυτ�σεις
απ( τη �ρε+ικ! και παιδικ! ηλικ�α. Η δυνατ(τητα της εθνικ!ς ταυτ(τητας να
πρ�καλε� /µεση κινητ�π��ηση στα /τ�µα ενδε%�µ�νως πρ�καλε� κατ/πλη3η,
(µως κανε�ς δεν θα αρν��νταν να κινητ�π�ιηθε� αν η �ικ�γ�νει/ τ�υ τ� ‘απαι-
τ��σε’. Η εθνικ! ταυτ(τητα λειτ�υργε� (πως �νας �ικ�γενειακ(ς δεσµ(ς.

Τ� �θν�ς απ�κτ/ σταθερ( σηµε�� ανα+�ρ/ς µ�σω µιας συγκεκριµ�νης εδα-
+ικ!ς περι�%!ς, η �π��α θεωρε�ται απ(λυτη και µη διαπραγµατε�σιµη και ανα-
+�ρεται ως ‘η γη των πρ�γ(νων’, ‘τα π/τρια εδ/+η’, ‘τα ιερ/ µας %1µατα’ κλπ.
∆εν µπ�ρε� να υπ/ρ%ει �θν�ς %ωρ�ς τ� ‘σπ�τι’ τ�υ ! %ωρ�ς �να εδα+ικ( σηµε��
ανα%�ρ�ς. Τ� ‘σπ�τι’ εν(ς �θν�υς ε�ναι η επικρ/τεια στην �π��α �ρ�σκει π�λιτι-
κ! �κ+ραση\ υπ/ρ%ει δηλαδ! �να κρ/τ�ς τ� �π��� περι%αρακ1νει και �ρι�θε-
τε� τα σ�ν�ρα τ�υ ‘�θν�υς-κρ/τ�υς’. Τ� σηµε�� ανα+�ρ/ς π�ικ�λλει: µπ�ρε� να
ε�ναι τ� �δι� τ� εθνικ( κρ/τ�ς (τ� ‘σπ�τι’) για τα µ�λη της ∆ιασπ�ρ/ς εν(ς
�θν�υς (π.%. η Ιταλ�α για τ�υς Ιταλ��ς π�υ 0�υν εκτ(ς της), ! τ� ιστ�ρικ( ση-
µε�� καταγωγ!ς εν(ς �θν�υς %ωρ�ς καν�να εθνικ( κρ/τ�ς (π.%. η ‘γη τ�υ
Ισρα!λ’ για τ�υς Ε�ρα��υς ως τ� 1948, τ� Κ�υρδιστ/ν για τ�υς Κ��ρδ�υς
κλπ.), ! �ι ‘αλ�τρωτες περι�%�ς’ π�υ αν!κ�υν ιστ�ρικ/ στ� �θν�ς ! π�υ τ�
�θν�ς θεωρε� (τι ιστ�ρικ/ τ�υ αν!κ�υν, αλλ/ δεν απ�τελ��ν µ�ρ�ς τ�υ εθνι-
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κ�� κρ/τ�υς (η Β(ρει�ς Ιρλανδ�α για τ�υς Ιρλανδ��ς, η ‘Β(ρεια _πειρ�ς’ και
η Μικρ/ Ασ�α για αρκετ��ς ?λληνες κλπ.). Στην τελευτα�α περ�πτωση παρα-
τηρ��µε (τι π�λλ�ς %ρ(νιες διαµ/%ες εθν1ν ε3ελ�σσ�νται γ�ρω απ( µια δι/-
σταση απ(ψεων σ%ετικ/ µε τις αλ�τρωτες περι�%�ς.

Τ� εδα+ικ( στ�ι%ε�� ε�ναι σηµαντικ( για τα �θνη και τις εθν(τητες, αλλ/ �
εθνικισµ(ς ιδε�λ�γικ�π��ησε και πρ�σδι(ρισε µε ακρ��εια την �παρ3! τ�υ κα-
θ1ς πρ���αλε την αν/γκη �παρ3ης εθνικ�� κρ/τ�υς. 8αρακτηριστικ( ε�ναι τ�
παρ/δειγµα των Ε�ρα�ων, �ι �π���ι ε�%αν κατα+�ρει να διατηρ!σ�υν την εθνι-
κ!-θρησκευτικ!20 τ�υς ταυτ(τητα για π�λλ��ς αι1νες %ωρ�ς να �%�υν δικ( τ�υς
κρ/τ�ς. Α+(τ�υ � εθνικισµ(ς εµ+αν�στηκε και επικρ/τησε µε τ� ιδε�λ�γικ(
πρ(ταγµα τ�υ ‘�θν�υς-κρ/τ�υς’, �κανε την εµ+/νιση τ�υ τ� π�λιτικ( κ�νηµα τ�υ
Σιωνισµ��, π�υ α3�ωνε την επιστρ�+! στη ‘γη τ�υ Ισρα!λ’. Η διεθν!ς π�λιτικ!
τ/3η των εθνικ1ν κρατ1ν π�υ δηµι�υργ!θηκε µ�σω τ�υ εθνικισµ�� υπ!ρ3ε τ(-
σ� ισ%υρ! 1στε, (πως υπ�γραµµ�0ει � Hastings, 1θησε αρκετ��ς Ε�ρα��υς π�υ
ως τ(τε διατηρ��σαν την εθνικ! τ�υς ιδιαιτερ(τητα µ�σω της θρησκε�ας να
ενεργ!σ�υν εν/ντια στις γρα+�ς και να 0ητ!σ�υν π�λιτικ! �κ+ραση σε �να
κρ/τ�ς: µ�%ρι τ(τε «η Ε�ραϊκ! θρησκε�α ε�%ε εγκλιµατιστε� στη διασπ�ρ/ και,
στην πραγµατικ(τητα, !ταν για π�λ� καιρ( ιδια�τερα ε%θρικ! πρ�ς τ�ν Σιωνι-
σµ(» (Hastings 1997: 186)21.

Η εθνικ! επικρ/τεια ε�ναι λ�ιπ(ν �ασικ( στ�ι%ε�� τ�υ �θν�υς και επ�σης �α-
σικ! ανα+�ρ/ της εθνικ!ς ταυτ(τητας, γεγ�ν(ς π�υ ε3ηγε� και την �ντ�νη κι-
νητ�π��ηση π�υ πρ�καλε�ται (ταν υπ/ρ%ει απειλ!, ! υπ�ψ�α απειλ!ς, πρ�ς αυ-
τ!ν. Επ�σης, η �ν�µασ�α τ�υ �θν�υς ! της εδα+ικ!ς επικρ/τειας ε�ναι σηµαντι-
κ!, (πως υπ�δηλ1ν�υν και �ι περιπτ1σεις �ντασης ! διαµ/%ης σ%ετικ/ µε τ�
(ν�µα τ�υ �θν�υς ! κ/π�ιας περι�%!ς εντ(ς των συν(ρων τ�υ. Η διαµ/%η για
την �ν�µασ�α ε�ναι στην πραγµατικ(τητα �να 0!τηµα ταυτ(τητας. � Moscovici
ανα+�ρει (τι η �ν�µασ�α +�ρει και επι�/λει µια ταυτ(τητα (Moscovici 1985:
372) και, παρ�µ��ως, � Laclau υπ�στηρ�0ει (τι η ταυτ(τητα εν(ς ατ(µ�υ/αντι-
κειµ�ν�υ ε�ναι «τ� αναδρ�µικ( απ�τ�λεσµα της �ν�µασ�ας τ�υ» και τ� (ν�µα
την υπ�στηρ�0ει: η �ν�µασ�α εν(ς αντικειµ�ν�υ απ�τελε� τη «+ραστικ! τ�υ κα-
τασκευ!» (discursive construction)22. ?τσι, τ� (ν�µα εν(ς �θν�υς ε�ναι η ταυτ(-
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20. Ε�ναι δ�σκ�λ� να �ρ�σ�υµε την ε�ραϊκ! ταυτ(τητα ως απ�κλειστικ/ θρησκευτικ! ! εθνι-
κ!. Απ( τη µια, ε�ναι αναµ+ισ�!τητα µια θρησκευτικ! ταυτ(τητα αλλ/, απ( την /λλη, �ι Ε�ρα��ι
�%�υν αναπτ�3ει µια α�σθηση ταυτ(τητας και ιδιαιτερ(τητας ως ‘λα(ς’, ως �θν�ς, π�υ �ασ�0εται
µεν στη θρησκε�α τ�υς, αλλ/ �%ει πλ��ν διαµ�ρ+1σει (λα τα %αρακτηριστικ/ µιας εθνικ!ς ταυ-
τ(τητα. Και �ι �δι�ι /λλωστε αυτ�-πρ�σδι�ρ�0�νται ως �θν�ς.

21. Η αντιπαρ/θεση �ρθ(δ�3ων Ε�ρα�ων και Σιωνιστ1ν ε�ναι ακ(µη και σ!µερα υπαρκτ!,
καθ1ς � επαναπατρισµ(ς των Ε�ρα�ων πριν την �λευση τ�υ Μεσσ�α ε�ναι εν/ντια στις Γρα+�ς.

22. Laclau, Ernesto, στην εισαγωγ! τ�υ Zizek 1989: xiii.



τητ/ τ�υ και η ταυτ(τητα των µελ1ν τ�υ. � Billig ανα+�ρει σ%ετικ/ (τι «αν θ�-
λ�υµε να +ανταστ��µε τ�υς εαυτ��ς µας ως µ�ναδικ��ς, %ρεια0(µαστε �να
(ν�µα γι’ αυτ(» (Billig 1995: 73), �να (ν�µα επ�σης µ�ναδικ(, και παραθ�τει τ�
παρ/δειγµα της διαµ/%ης αν/µεσα στην Ελλ/δα και τη fYROM, π�υ ε�%ε
πρ�καλ�σει τ(ση �ργ! στ�υς δ�� λα��ς, αλλ/ και τ(ση ειρωνε�α στ�υς ε3ωτε-
ρικ��ς παρατηρητ�ς π�υ θεωρ��σαν τ� 0!τηµα αν��σι�. Πρ�σπαθ1ντας να
ερµηνε�σει την αντιπαρ/θεση � Billig υπ�στηρ�0ει (τι «� κ(σµ�ς ε�ναι π�λ� µι-
κρ(ς για να %ωρ�σει δυ� πατρ�δες µε τ� (ν�µα ‘Μακεδ�ν�α’, ακ(µη και αν
�%�υν 3εκ/θαρα συµ+ωνηθε� τα σ�ν�ρα. Κ/θε πατρ�δα πρ�πει να θεωρε�ται
ιδια�τερη και να ε�ναι +υσικ/ και µετα+�ρικ/ %ωρισµ�νη απ( τις /λλες» (Billig
1995: 75).

Η µ�ναδικ(τητα της κ/θε ταυτ(τητας ε�ναι µια ακ(µη πλευρ/ της σηµασι�-
δ(τησ!ς της απ( τ�ν εθνικισµ( και πρ��ρ%εται απ( την α+!γηση τ�υ ‘εκλε-
κτ�� �θν�υς’, π�υ απ�δ�δει σε �να �θν�ς ‘αγι(τητα’ και 3ε%ωριστ( πρ��ρισµ(.
� Hastings συνδ�ει την α�σθηση –και απα�τηση– µ�ναδικ(τητας µε τ�ν τρ(π�
π�υ η 8ριστιαν�σ�νη σ�στησε τα κρ/τη, και υπ�στηρ�0ει (τι � εθνικισµ(ς %ρη-
σιµ�π�ιε� την πρ�τ�µηση π�υ εκ+ρ/0εται στην Παλαι/ ∆ιαθ!κη πρ�ς �να
�θν�ς για να εµ+υσ!σει την α�σθηση (τι κ/θε λα(ς µπ�ρε� να ε�ναι εκλεκτ(ς,
(πως και � ε�ραϊκ(ς. «Ακρι�1ς εδ1 �ρ�σκεται η ρ�0α των πι� ακρα�ων ευρω-
παϊκ1ν εθνικισµ1ν, στην ευρ�ως διαδεδ�µ�νη %ριστιανικ! υπ(θεση (τι µπ�ρε�
να υπ/ρ%ει µ(ν� �να �θν�ς εκλεκτ(, αυτ( στ� �π��� αν!κει � καθ�νας, � πραγ-
µατικ(ς δι/δ�%�ς τ�υ αρ%α��υ Ισρα!λ» (Hastings 1997: 198). ?τσι, υπ�στηρ�0ει
� Hastings, (σ� περισσ(τερ� αυτ�-�ρ�0εται �να �θν�ς ως περι��σι�, τ(σ� πε-
ρισσ(τερ� επιθυµε� να ε3�υδετερ1σει τ� πρ1τ� περι��σι� �θν�ς, τ�υς Ε�ρα��υς.
Αυτ(ς � συνδυασµ(ς εθνικισµ�� και αντι-Σηµιτιµ�� �ρ!κε �κ+ραση µε +ρι%τ/
απ�τελ�σµατα στη να0ιστικ! Γερµαν�α, (π�υ η ‘Rρια’ +υλ! επιθυµ��σε και
επιδ�ω3ε την ε3(ντωση των �διων της των π�λιτ1ν π�υ ε�%αν ε�ραϊκ! κατα-
γωγ!.

Η ρητ�ρικ! τ�υ ‘εκλεκτ�� �θν�υς’ εκ+ρ/0εται ρητ/ σε ακρα��υς εθνικι-
σµ��ς, αλλ/ υπ�ν�ε�ται µε σα+!νεια και σε π�λλ�ς περιπτ1σεις π�υ θεωρε�ται
(τι δεν υπ/ρ%ει εθνικισµ(ς ! (τι, αν υπ/ρ%ει, ε�ναι µετρι�παθ!ς. �ι περισσ(τε-
ρ�ι /νθρωπ�ι µπ�ρ��ν να +�ρ�υν στ� µυαλ( τ�υς παραδε�γµατα συµπ�λιτ1ν
τ�υς, µη πρ�ερ%�µ�νων απ( ε3τρεµιστικ��ς κ�κλ�υς, �ι �π���ι να ανα+�ρ�υν
στην καθηµεριν(τητ/ τ�υς (τι τ� �θν�ς τ�υς ε�ναι µ�ναδικ( ! ασ�γκριτ� !
δια+�ρετικ(, (τι �%ει µια σπ�υδα�α ιστ�ρ�α, ! (τι πρ�πει να εκπληρ1σει �να
υπ�δειγµατικ( µ�λλ�ν. 8αρακτηριστικ/ παραδε�γµατα, πρ�ερ%(µενα απ( �θνη
π�υ δεν ανα+�ρ�νται στα (ακρα�α) εθνικιστικ/ παραδε�γµατα, ε�ναι τα ακ(-
λ�υθα. Στ�υς µ�θ�υς και διηγ!σεις της δηµι�υργ�ας τ�υ αµερικ/νικ�υ �θν�υς
η κεντρικ! υπ(θεση ε�ναι (τι «η τελικ! ν�κη των Αµερικαν1ν απ�ναντι στ�υς
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Βρεταν��ς και, αργ(τερα, των Β�ρε�ων απ�ναντι στ�υς Ν(τι�υς, !ταν µε κ/-
π�ι� τρ(π� ���αι� (τι θα συµ�ε�, α+�� �να �θν�ς πρ��ρισµ�ν� να καθ�δηγ!-
σει την υπ(λ�ιπη ανθρωπ(τητα δεν θα µπ�ρ��σε να δηµι�υργηθε� παρ/ µε τ�ν
τρ(π� π�υ τ� �κανε… ως �να ‘�θν�ς ευλ�γηµ�ν� απ’ τ�ν Θε�’, ως �να �θν�ς
Σωτ#ρας» (Grant 1997: 91, πρ(σθετη �µ+αση). Στην /λλη πλευρ/ τ�υ Ατλαντι-
κ��, �ι Rγγλ�ι εκ+ρ/0�υν καθηµεριν/ την αντ�ληψ! τ�υς (τι �%�υν την ισ%υ-
ρ(τερη α�σθηση εθνικ!ς ταυτ(τητας, π�υ τη δικαι�λ�γ��ν στη �/ση (τι η ιστ�-
ρ�α τ�υς εκτε�νεται στ� µακριν( παρελθ(ν –µα0� µε π�λλ/ /λλα π�υ θεωρ��ν
τ� �δι�.

Η εθνικ! ταυτ(τητα ε�ναι και µια ταυτ(τητα π�στης στ� �θν�ς, π�υ εκ+ρ/-
0εται γενικ/ µε την πρ�θυµ�α υπερ/σπισης των συµ+ερ(ντων τ�υ, αλλ/ και
δια+�λα3ης της τα�τισης µε αυτ(. � Stern ενδεικτικ/ ανα+�ρει (τι τα /τ�µα
πρ��/λλ�υν αντιστ/σεις στην πρ��πτικ! αλλαγ!ς της εθνικ!ς τ�υς ταυτ(τη-
τας, ακ(µη και (ταν θα ω+ελ��νταν πρ�σωπικ/ απ’ αυτ(, (πως συµ�α�νει αρ-
κετ�ς +�ρ�ς µε τ�υς µεταν/στες, ειδικ/ τ�υς δε�τερης και /νω γενι/ς, π�υ δια-
τηρ��ν την εθνικ! ταυτ(τητ/ τ�υς, ως πρ1τη ! µ�ναδικ! ταυτ(τητα (Stern
1995: 223). Αυτ! η π�στη στ� �θν�ς �%ει σηµαντικ�ς συν�πειες, (%ι µ(ν� για τα
/τ�µα και την ταυτ(τητ/ τ�υς αλλ/ και για την /σκηση π�λιτικ!ς. Τ� �θν�ς ε�-
ναι µ�σω τ�υ κρ/τ�υς και µια π�λιτικ! �ντ(τητα, στ� �αθµ( π�υ τ� ‘�θν�ς-
κρ/τ�ς’ αναπαριστ/ α+εν(ς µια ιστ�ρικ! και π�λιτισµικ! �ντ(τητα και µια
κ�ινων�α (τ� �θν�ς), και α+ετ�ρ�υ την π�λιτικ! της εκπρ�σ1πηση και ‘δια%ε�-
ριση’ απ( τ� κρ/τ�ς. ?τσι, τ� �θν�ς κρ/τ�ς ε�ναι η π�λιτικ! �κ+ραση και εκ-
πρ�σ1πηση µιας �ργανωµ�νης κ�ινων�ας µε συγκεκριµ�να %αρακτηριστικ/.
Επιπλ��ν, καθ1ς στ� επ�πεδ� τ�υ κρ/τ�υς υπ/ρ%ει �νας �ντ�ν�ς ανταγωνι-
σµ(ς για την κατ/κτηση της ε3�υσ�ας, � ανταγωνισµ(ς αυτ(ς µετα+�ρεται και
στ� επ�πεδ� τ�υ �θν�υς απ( τις �µ/δες π�υ διεκδικ��ν την εκπρ�σ1πησ! τ�υ,
! την �%�υν πετ�%ει. � εθνικισµ(ς ανα+�ρεται ακρι�1ς σε αυτ( τ� σηµε��, κα-
θ1ς %ρησιµ�π�ιε�ται στ�ν ανταγωνισµ( για την ε3�υσ�α ε�τε για να ν�µιµ�π�ι!-
σει �ρισµ�νες επιλ�γ�ς ε�τε για να κινητ�π�ι!σει τα /τ�µα ! για να κερδισθε� η
εµπιστ�σ�νη τ�υς. Ε�ναι δηλαδ! �νας τρ(π�ς %ειραγ1γησης και εκµετ/λλευ-
σης των µα01ν στην π�λιτικ! σκην! π�υ �%ει κυριαρ%!σει διεθν1ς, ειδικ/ στις
κ�ιν���υλευτικ�ς δηµ�κρατ�ες.

Τ�λ�ς, η ιδιαιτερ(τητα της εθνικ!ς ταυτ(τητας λ(γω της επιρρ�!ς τ�υ εθνι-
κισµ�� σ%ετ�0εται και π/λι µε την �παρ3η τ�υ κρ/τ�υς και συγκεκριµ�να µε
την �ργ/νωση και συστηµατ�π��ηση της εθνικ!ς ταυτ(τητας στα πλα�σι/ τ�υ.
Η εθνικ! ταυτ(τητα συστηµατ�π�ιε�ται και απ�δ�δεται µα0ικ/ στα µ�λη τ�υ
�θν�υς απ( τ�υς κρατικ��ς µη%ανισµ��ς π�υ ε�ναι υπε�θυν�ι γι’ αυτ(. Η εκ-
πα�δευση, � αθλητισµ(ς, �ι π�λιτιστικ�ς εκδηλ1σεις, η ενηµ�ρωση και πληρ�-
+(ρηση, �%�υν �ναν εθν�κεντρικ( %αρακτ!ρα και τ�ν�0�υν την �παρ3η τ�υ
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�θν�υς και τη σπ�υδαι(τητα της τα�τισης µε αυτ(. ?τσι, εκτ(ς της αυθ(ρµητης
εµπ�δωσης της εθνικ!ς ταυτ(τητας, π�υ λ�γικ/ πρ��ρ%εται απ( τη συµµετ�%!
στην εθνικ! �µ/δα, αυτ! γ�νεται αναγκαστικ! και αναπ(+ευκτη στ� �αθµ(
π�υ ε�ναι επ�σης µια π�λιτικ! επιλ�γ!23.

OÚÈÛÌfi˜ Î·È ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜

Tα παραπ/νω στ�ι%ε�α συνθ�τ�υν την εθνικ! ταυτ(τητα µ�σα απ( τις κ�ι-
νωνικ�ς και π�λιτικ�ς της ιδιαιτερ(τητες. Βε�α�ως, να διευκρινιστε� (τι αυ-

τ/ τα στ�ι%ε�α απ�τελ��ν εν δυν�µει εκδηλ1σεις της τα�τισης µε τ� �θν�ς. ∆η-
λαδ!, �ρισµ�νες εκδηλ1σεις της τα�τισης δεν ε�ναι αν/ π/σα στιγµ! �ρατ�ς,
υπ/ρ%�υν (µως σε λανθ/ν�υσα κατ/σταση: σε �ρισµ�να /τ�µα ενδ�%εται να
µην εκδηλωθ��ν π�τ�, και αντιστρ(+ως. Σηµαντικ( ρ(λ� πα�0ει η επιρρ�! τ�υ
εθνικισµ�� στα /τ�µα και, συνεπ1ς, �ι πιθαν(τητες να επηρεαστ��ν απ( την
εθνικιστικ! ρητ�ρικ!. Επ�σης σηµαντικ! ε�ναι η π�λιτικ! κινητ�π��ηση απ(
�να κ(µµα, ενδε%(µεν�ι ακρα��ι εθνικισµ�� π�υ εκδηλ1ν�νται σε /λλα γειτ�νι-
κ/ �θνη, και �ι γενικ(τερ�ι αστ/θµητ�ι παρ/γ�ντες και, εσωτερικ�ς και ε3ωτε-
ρικ�ς, συγκυρ�ες. Β��αια, η σ%ετικ! αυτ�ν�µ�α και ελευθερ�α τ�υ κ/θε ατ(µ�υ
δεν ακυρ1νεται: παραµ�νει η ατ�µικ! επιλ�γ! (σ�ν α+�ρ/ την απ�δ�%! των
π�λιτικ1ν ιδε�λ�γι1ν και την κινητ�π��ησ! τ�υς απ( αυτ�ς. Η αυτ�ν�µ�α αυ-
τ!, (µως, ε�ναι σ%ετικ! στην επ�%! τ�υ εθνικισµ��, τ(σ� γιατ� � εθνικισµ(ς ε�-
ναι µια ιδε�λ�γ�α, Λ(γ�ς και συνα�σθηµα π�υ απευθ�νεται µε ισ%υρ( τρ(π�
στ� ασυνε�δητ� και τις επιθυµ�ες, (σ� και γιατ� ευν�ε�ται απ( τη ραγδα�α µε-
τ/δ�ση των συναισθηµ/των π�υ συντελε�ται και εντε�νεται λ(γω τ�υ µεγ/λ�υ
αριθµ�� ατ(µων π�υ συνιστ��ν τ� �θν�ς.

Η εθνικ! ταυτ(τητα λ�ιπ(ν ε�ναι τ� απ�τ�λεσµα της συνε!��ς διαδικασ�ας
τα�τισης µε τ� �θν�ς, καθ'ς και τ� συνα�σθηµα π�υ εγε�ρεται απ� αυτ# την
τα�τιση. � �ρισµ(ς αυτ(ς ε�ναι αρκετ/ ελαστικ(ς, αλλ/ και ακρι�!ς. ∆εν �ρ�-
0ει την εθνικ! ταυτ(τητα σε σ%�ση µε συγκεκριµ�να %αρακτηριστικ/ π�υ µπ�-
ρε� να �%ει, καθ1ς η παρ�υσ�α τ�υς ε�ναι θ�µα ιστ�ρικ1ν, π�λιτικ1ν και /λλων
συγκυρι1ν. Αντιθ�τως, τ�ν�0εται τ(σ� η υπ�κειµενικ(τητα της διαδικασ�ας της
τα�τισης, (σ� και τ� γεγ�ν(ς (τι η τα�τιση µε τ� �θν�ς πρ�σδι�ρ�0εται απ( τ�ν
τρ(π� �ρι�θ�τησης τ�υ �θν�υς. Στ� �αθµ( π�υ τ� σηµαιν(µεν� τ�υ �θν�υς
πρ�σδι�ρ�0εται µε δια+�ρ�π�ιηµ�ν� τρ(π� στ� %1ρ� και στ� %ρ(ν�, �τσι και η
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23. Στ� 0!τηµα της �ργ/νωσης της εθνικ!ς ταυτ(τητας απ( τ� κρ/τ�ς θα ανα+ερθ��µε εκτε-
ν1ς στ� τ�ταρτ� κε+/λαι�.



εθνικ! ταυτ(τητα παρ�υσι/0ει ιδιαιτερ(τητες. Και ���αια, να τ�ν�σ�υµε (τι
στην επ�%! τ�υ εθνικισµ�� τ� σηµα�ν�ν ‘�θν�ς’ απ�κτ/ %αρακτηριστικ/ π�υ
πρ�σδ�δ�νται απ( αυτ! την ιδε�λ�γ�α και πρ�σδι�ρ�0�υν µε τη σειρ/ τ�υς την
εθνικ! ταυτ(τητα και τα επιµ�ρ�υς %αρακτηριστικ/ της. Σα+1ς, η επιρρ�! τ�υ
εθνικισµ�� ε�ναι καταλυτικ! και � τρ(π�ς �ρι�θ�τησης των εθν1ν και των
εθνικ1ν ταυτ�τ!των λ�γ�-π�λ� πρ�σδι�ρισµ�ν�ς. Εν τ��τ�ις �+ε�λ�υµε να
αναγνωρ�σ�υµε τη δυνατ�τητα δια%�ρ�π��ησης των ατ(µων –δηλαδ! τη δυ-
νατ(τητ/ τ�υς να διαµ�ρ+1σ�υν µια αδι/+�ρη π�λιτικ/ εθνικ! ταυτ(τητα–
και να �ρ�σ�υµε την εθνικ! ταυτ(τητα �τσι 1στε, θεωρητικ/, να ε�ναι ακρι�!ς
και να σ��εται αυτ! τη δυνατ(τητα επιλ�γ!ς.

Σ%ετικ/ µε τις δυνατ(τητες επιλ�γ!ς και δια+�ρ�π��ησης των ατ(µων, εν-
δια+�ρ�ν παρ�υσι/0ει � δια%ωρισµ(ς αν/µεσα σε συµ��λικ! και +αντασιακ!
τα�τιση. Η συµ(�λικ# τα�τιση ε�ναι η τα�τιση µε κ/π�ι�ν ! κ/τι ! �να ιδια�τε-
ρ� %αρακτηριστικ( π�υ διευκ�λ�νει τ� /τ�µ� να συγκρ�τ!σει µια ταυτ(τητα
και πρ�σωπικ(τητα. Στη συµ��λικ! τα�τιση, τ� αντικε�µεν� της τα�τισης ε�ναι
απλ/ �να µ�σ�, �να ‘µετα�ατικ(’ αντικε�µεν�, π�υ %ρησιµ�π�ιε�ται για (σ� και-
ρ( %ρει/0εται στην π�ρε�α ανα0!τησης ταυτ(τητας. Η %αντασιακ# τα�τιση,
απ( την /λλη, δηµι�υργε�ται καθ1ς τ� /τ�µ� ταυτ�0εται µε τ� αντικε�µεν� αλ-
λ/ δεν τ� εκλαµ�/νει ως µ�σ� π�υ τ� διευκ�λ�νει στη συγκρ(τηση ταυτ(τητας,
αλλ/ ως κ�µµ/τι τ�υ εαυτ�� τ�υ. Τ� αντικε�µεν� µετα�/λλεται απ( µ�σ� σε
αυτ�σκ�π(. Σε αυτ!ν την περ�πτωση, τ� αντικε�µεν� εσωτερικε�εται πλ!ρως,
‘καταλαµ�/νει’ τ� εγ1 και γ�νεται µ�ρ�ς τ�υ εαυτ��. Τ� απ�τ�λεσµα ε�ναι (τι η
εικ(να τ�υ εαυτ�� ε3αρτ/ται απ( την εικ(να τ�υ αντικειµ�ν�υ !, (πως υπ�-
στηρ�0�υν �ι Λ�π��ατς και ∆εµερτ0!ς, να %/νεται και να εγκλω��0εται µ�σα σε
αυτ!ν (Λ�π��ατς & ∆εµερτ0!ς 1994: 110-112). Η +αντασιακ! τα�τιση εκ+ρ/0ει
τ� /γ%�ς τ�υ ναρκισσιστικ�� εγ1 και την επιθυµ�α τ�υ να εκπληρ1σει την �λ�-
κληρωµ�νη εικ(να τ�υ εαυτ�� π�υ πλ/θει στη +αντασ�α τ�υ και εµπερι�%ει ει-
κ(νες πληρ(τητας και παντ�δυναµ�ας. Η συµ��λικ! τα�τιση, απ( την /λλη, εκ-
+ρ/0ει την κ�ινωνικ! διαµεσ�λ/�ηση, την παρ�υσ�α τ�υ Rλλ�υ και την ανα-
γν1ριση της ?λλειψης και της ∆ια+�ρ/ς –δηλαδ! της αδυναµ�ας πληρ(τητας
και παντ�δυναµ�ας τ�υ εαυτ��, α+�� π/ντα κ/τι θα τ�υ λε�πει, και της ανα-
γκα�ας παρ�υσ�ας τ�υ κ�ινωνικ�� πλαισ��υ (δηλαδ! της αρ%!ς της Πραγµατι-
κ(τητας). ∆εν πρ(κειται για απ�κλειστικ�ς καταστ/σεις, µε την �νν�ια (τι ! �
συµ��λικ(ς ! � +αντασιακ(ς τρ(π�ς θα %αρακτηρ�0ει την τα�τιση: αν/λ�γα µε
την περ�σταση, µπ�ρε� να γ�νει τ� π�ρασµα απ( τη µ�α στην /λλη και, κυρ�ως,
η παλινδρ(µηση απ( τ� συµ��λικ( στ� +αντασιακ(.

)σ�ν α+�ρ/ στην τα�τιση µε τ� �θν�ς, (ταν η εικ(να τ�υ �θν�υς εκλαµ�/-
νεται ως εικ(να τ�υ εαυτ��, η τα�τιση µε αυτ( ε�ναι +αντασιακ! ! γ�νεται +α-
ντασιακ! σε µια δεδ�µ�νη %ρ�νικ! συγκυρ�α π�υ ευν�ε� τ�τ�ιες ε3/ρσεις. Αντ�-
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στ�ι%α, συµ��λικ! ε�ναι η τα�τιση µε τ� �θν�ς (ταν δεν συν�δε�εται απ( /κρι-
τη α+�σ�ωση σε αυτ( και στις (εθνικ�ς) επιλ�γ�ς τ�υ κρ/τ�υς π�υ τ� αντιπρ�-
σωπε�ει. Για την απ�+υγ! σ�γ%υσης µε τη σ%ετικ! �ρ�λ�γ�α, να διευκρινιστε�
(τι � γνωστ(ς (ρ�ς ‘+αντασιακ�ς κ�ιν(τητες’ (imagined communities) τ�υ Be-
nedict Anderson δεν ανα+�ρεται στην �νν�ια τ�υ +αντασιακ�� π�υ µ(λις ανα-
+�ραµε. Υπ/ρ%ει µια παρερµηνε�α τ�υ αγγλικ�� (ρ�υ ‘imagined’ π�υ ανα+�ρε-
ται στα �θνη ως ‘κατασκευασµ�να’ ! ως ‘ψευδε�ς δηµι�υργ�ες’, π�υ πιθαν(ν να
πρ��ρ%εται απ( τ� γεγ�ν(ς (τι πρ/γµατι � Anderson υπ�στ!ρι0ε τ� επι%ε�ρη-
µα της κατασκευ!ς των εθν1ν απ( τ�ν εθνικισµ( –� Anderson ασκε� κριτικ!
και στ�ν Gellner γι’ αυτ!ν την παρερµηνε�α24. Λ�γ�ντας ‘+αντασιακ�ς’, (µως,
ενν�ε� ‘εκλαµ�αν(µενες’. )πως ε3ηγε�, σε τ(σ� µεγ/λες κ�ιν(τητες (πως τ�
�θν�ς, (π�υ δεν γνωρ�0�υµε τα /λλα µ�λη, +αντα0(µαστε στ� µυαλ( µας την
�παρ3! µας στην �δια κ�ιν(τητα. «Στην πραγµατικ(τητα», υπ�στηρ�0ει, «κ/θε
κ�ιν(τητα π�υ ε�ναι µεγαλ�τερη απ( τα πρωτ(γ�να %ωρι/, (π�υ η επα+! !ταν
διαπρ�σωπικ! επα+! (και �σως ακ(µη και σε αυτ/), ε�ναι +αντασιακ!» (An-
derson 1991: 6), δηλαδ! ε�ναι αντιληπτ! στ� µυαλ( µας µ�σω της +αντασ�ας
και (%ι της /µεσης εµπειρ�ας. Rρα, η +αντασιακ! κ�ιν(τητα τ�υ Anderson ε�-
ναι µια κ�ιν(τητα π�υ την �%�υµε +ανταστε�25: δηλαδ!, µπ�ρ��µε να τη ‘+α-
νταστ��µε’, να τη συγκρ�τ!σ�υµε στ� µυαλ( µας, ε�τε µε συµ��λικ( ε�τε µε +α-
ντασιακ( τρ(π�.

� δια%ωρισµ(ς αν/µεσα σε συµ��λικ! και +αντασιακ! τα�τιση ε�ναι στην
�υσ�α δια%ωρισµ(ς αν/µεσα στις +υσι�λ�γικ�ς και στις ακρα�ες ! παθ�λ�γικ�ς
εκδηλ1σεις της ταυτ(τητας. Αυτ( ε�ναι εµ+αν�ς στ�ν τρ(π� π�υ λειτ�υργε� η
εθνικ# ταυτ�τητα ως δια!ωριστικ� %ρ�γµα. Βασικ! παρατ!ρηση σε αυτ( τ�
σηµε�� απ�τελε� τ� γεγ�ν(ς (τι η ταυτ(τητα ανα+�ρεται περισσ(τερ� στα (ρια
και τ� δια%ωρισµ( αν/µεσα στα /τ�µα ! στις �µ/δες παρ/ σε µια εσωτερικ!
αντ�ληψη τ�υ εαυτ��. � Kyper, σε µια ανθρωπ�λ�γικ! µελ�τη για την κ�υλ-
τ��ρα και τις π�λιτισµικ�ς ταυτ(τητες, υπ�στηρ�0ει (τι «� (ρ�ς ταυτ(τητα
[identity] ε�ναι �να �3�µωρ� σ%!µα π�υ %ρησιµ�π�ιε�ται σε σ%�ση µε τ� /τ�µ�,
ε+(σ�ν π1ς γ�νεται να µην αντιστ�ι%ε� –να µην ε�ναι ταυτ(σηµ� [identical]– µε
τ�ν �δι� τ�υ τ�ν εαυτ(;»\ και, συνε%�0ει, η ταυτ(τητα υπ�ν�ε� «ταυτ(τητα µε
/λλ�υς» (π�υ «� εσωτερικ(ς εαυτ(ς �ρ�σκει την πατρ�δα τ�υ στην ταυτ(τητα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

[ 119 ]

24. Ανα+�ρει (τι «� Gellner �%ει τ(ση αγων�α να δε�3ει (τι � εθνικισµ(ς µεταµ+ι�0εται κ/τω
απ( ψευδ! πρ�σ%!µατα π�υ α+�µ�ι1νει την επιν(ηση στην ψευδ! κατασκευ! παρ/ στη δη-
µι�υργ�α και στη +αντασ�α» (Anderson 1991: 6).

25. Αντιλαµ�/νεται κανε�ς και τ� πρ(�ληµα π�υ υπ/ρ%ει και στη µετ/+ραση της 3�νης �ρ�-
λ�γ�ας, πρ(�ληµα π�υ δεν �+ε�λεται εν πρ�κειµ�νω στ�ν µετα+ραστ!, αλλ/ στη δυσκ�λ�α τ�υ
(ρ�υ να απ�δ�θε� µε ακρ��εια στα Ελληνικ/.



µιας συλλ�γικ(τητας» (Kyper 1999: 234-235)26. Με αυτ! την �νν�ια, η ατ�µικ!
ταυτ(τητα απ�τελε�ται απ( τα στ�ι%ε�α π�υ (επιλεκτικ/) εσωτερικε��υν τα
/τ�µα µ�σω της τα�τισης µε �µ/δες.

Η εθνικ! ταυτ(τητα ε�ναι µια ταυτ(τητα �µ�ι(τητας και δια+�ρ/ς: �µ�ι(-
τητας µε την εθνικ! �µ/δα και δια+�ρ/ς µε τις /λλες. Συνεπ1ς, πρ�ϋπ�θ�τει
τ�υς /λλ�υς και τ� δια%ωρισµ( απ( αυτ��ς για να υπ/ρ3ει. Αυτ(ς � δια%ωρι-
σµ(ς �%ει συµ��λικ( %αρακτ!ρα ως µια παραδ�%! της αναγκα�ας �παρ3ης δια-
+�ρετικ1ν εθνικ1ν �µ/δων και κρατ1ν, π�υ αναγνωρ�0ει ταυτ(%ρ�να τις
�µ�ι(τητες µε /λλα �θνη, αλλ/ και τη δια+�ρετικ(τητα π�υ ενυπ/ρ%ει σε κ/-
π�ι� �αθµ( και στ� �δι� τ� �θν�ς. )µως, � δια%ωρισµ(ς γ�νεται +αντασιακ(ς
(ταν εγε�ρει αρνητικ/ συναισθ!µατα απ�ναντι στ�υς /λλ�υς και τ�υς εκλαµ-
�/νει ως δια+�ρετικ��ς ! και κατ1τερ�υς ε3 �ρισµ��. Παρ�µ��ως, ε�ναι +α-
ντασιακ! η αντ�ληψη �µ�ι(τητας της εθνικ!ς �µ/δας π�υ παραγνωρ�0ει τις
εσωτερικ�ς δια+�ρ�π�ι!σεις και +αντασι1νει �να συµπαγ�ς και ενια�� (λ�ν. Η
επιρρ�! τ�υ εθνικισµ�� ε�ναι καθ�ριστικ! στη µετατρ�π! τ�υ συµ��λικ�� δια-
%ωρισµ�� σε +αντασιακ(, (πως επ�σης σηµαντικ�ς ε�ναι και /λλες υπ�κειµενι-
κ�ς ! αντικειµενικ�ς συνθ!κες. ?τσι, η τα�τιση πα�ρνει �να συµ��λικ( %αρα-
κτ!ρα σε ‘+υσι�λ�γικ�ς’ περι(δ�υς σ%ετικ!ς ηρεµ�ας (π�λιτικ!ς, �ικ�ν�µικ!ς
κλπ.), µε ε3α�ρεση τις εθνικιστικ�ς �µ/δες και τα /τ�µα π�υ, για εσωτερικ��ς
τ�υς λ(γ�υς, π/ντα �ρ�σκ�υν �να λ(γ� για να εκ+ρ/σ�υν και να ε3ωτερικε�-
σ�υν θυµ(, απ�γ�!τευση κλπ.\ αντ�στ�ι%α, �ι µεγ/λες αλλαγ�ς στις συνθ!κες
0ω!ς τ�υ �θν�υς ε�ναι ε�κ�λ� να δηµι�υργ!σ�υν /γ%�ς και αναστ/τωση π�υ
εγε�ρ�υν τ� +αντασιακ( –ειδικ/ υπ( την ε�στ�%η κινητ�π��ηση κ/π�ιας ηγετι-
κ!ς �µ/δας.

Εκτ(ς απ( τ� ‘σ%εσιακ( %αρακτ!ρα’ τ�υ εθνικισµ��, π�υ ‘απαιτε�’ την
�παρ3η /λλων εθν1ν και τ� δια%ωρισµ( απ( αυτ/ ως σηµε�α ανα+�ρ/ς (∆ε-
µερτ0!ς 1996: 163), η εθνικ! ταυτ(τητα µπ�ρε� να θ�σει ιδια�τερα σκληρ�ς δια-
%ωριστικ�ς γραµµ�ς απ�ναντι και εν/ντια σε /τ�µα (µεταν/στες) και �µ/δες
(µει�ν(τητες) π�υ ενυπ/ρ%�υν στ� εθνικ( κρ/τ�ς. Αυτ(ς ε�ναι και � λ(γ�ς π�υ
η Kristeva, για παρ/δειγµα, �ρ�0ει τ�υς ‘3�ν�υς’ αρνητικ/, δηλαδ! ως αυτ��ς
π�υ δεν αν#κ�υν στη �µ/δα (Kristeva 1991: 95). �ι λ(γ�ι της �παρ3ης διακρ�-
σεων κατ/ των ‘3�νων’ ε�ναι π�λλ��\ µετα3� αυτ1ν και (τι η παρ�υσ�α τ�υς ε�-
ναι µια διαρκ!ς υπενθ�µιση της ?λλειψ!ς µας, της �λλειψης αγν(τητας τ�υ
�θν�υς π�υ α3ι1νει � εθνικισµ(ς και ‘σπιλ1νει’ � a�ν�ς µε την παρ�υσ�α τ�υ.
Με τ�ν �δι� τρ(π� ακυρ1νεται και η +αντασιακ! εικ(να �µ�ι(τητας και δια-
+�ρ/ς: η επα+! µε τ�υς /λλ�υς +�ρει τη συνειδητ�π��ηση (τι ‘εµε�ς’ –�ι συµ-
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26. Τ� �ι�λ�� τ�υ Kyper περι�%ει σηµαντικ�ς ανα+�ρ�ς στην ταυτ(τητα και την κ�υλτ��ρα,
καθ1ς και στις αµερικ/νικες πρ�σλ!ψεις της κ�υλτ��ρας.



πατρι1τες– δεν ε�µαστε και τ(σ� �δι�ι, και (τι ‘εµε�ς’ –η �µ/δα και �ι ‘3�ν�ι’–
δεν ε�µαστε και τ(σ� δια+�ρετικ�� τελικ/. Συνεπ1ς, � Rλλ�ς ε�ναι µια απειλ!
για τη συγκρ(τηση της �µ/δας. � Kyper ανα+�ρει τ� παρ/δειγµα των Aµερι-
καν1ν συντηρητικ1ν, �ι �π���ι ανησυ%��ν (τι η π�λυπ�λιτισµικ(τητα και η
κριτικ! των �παδ1ν της θα απειλ!σ�υν την εθνικ! τ�υς συν�%! (Kyper 1999:
234). Τ�λ�ς, �νας ακ(µη λ(γ�ς σκληρ(τητας τ�υ δια%ωρισµ�� ε�ναι η µετ/θεση,
µε την �π��α πρ��/λλ�υµε π/νω στ�υς /λλ�υς τις δικ�ς µας αρνητικ�ς σκ�ψεις
γι’ αυτ��ς. Με τη µετ/θεση τ�υς απ�δ�δ�υµε αρνητικ/ %αρακτηριστικ/, δικαι�-
λ�γ1ντας τις διακρ�σεις σε �/ρ�ς τ�υς, και απαλλασσ(µαστε απ( αυτ/, διατη-
ρ1ντας µια τ�λεια εικ(να για ‘εµ/ς’. Αυτ! η λειτ�υργ�α µ�υ θυµ�0ει µια +ρ/ση
π�υ /κ�υσα παλι/ απ( �να γνωστ(, κ�σµ�γυρισµ�ν�, !ρεµ� και µετρι�παθ�ς
/τ�µ�, και µ�υ �κανε τ(ση εντ�πωση π�υ τη θυµ/µαι ακ(µη: «Εµε�ς �ι ?λλη-
νες», ε�πε, «ε�µαστε αν1τερ�ι, αριστ�κρ/τες», και (ταν ρ1τησα ‘Γιατ�;’ µ�υ
απ/ντησε, «Γιατ� δεν ε�µαστε ρατσιστ�ς»!

Η Kristeva ε3ηγε� (τι �ι διακρ�σεις αυτ�ς πηγ/0�υν απ( τ� µ�σ�ς απ�ναντι
στ�ν εαυτ( µας, γιατ� ε�µαστε (λ�ι 3�ν�ι στ�υς εαυτ��ς µας (Kristeva 1991: 24,
�λ. επ�σης Καστ�ρι/δης 1999). Επ�σης, ανα+�ρει, �ι ‘3�ν�ι’ πρ�καλ��ν την πε-
ρι+ρ(νηση και, κυρ�ως, τη 0!λια µας γιατ� �%�υν κατα+�ρει να εγκαταλε�ψ�υν
τη ‘Μητ�ρα πατρ�δα’, τις ρ�0ες τ�υς, και να ανα0ητ!σ�υν κ/τι καιν��ρι�. Β�-
�αια, θα µπ�ρ��σε να αναρωτηθε� κανε�ς, α+�� �ι ‘3�ν�ι’ ε�ναι απ�κλεισµ�ν�ι
απ( την κ�ινων�α στην �π��α εισ�ρ%�νται, γιατ� δεν συνεν1ν�νται; Η απ/ντη-
ση π�υ δ�νει η Kristeva ε�ναι ενδεικτικ! των ασυνε�δητων µη%ανισµ1ν π�υ
�%�υµε ε3ετ/σει ως τ1ρα σε αυτ!ν τη µελ�τη: «πρ�πει να λαµ�/ν�υµε υπ’ (ψιν
(τι η +αντασ�ωση της κυριαρ%�ας/απ�κλεισµ�� %αρακτηρ�0ει τ�ν καθ�να: επει-
δ! κ/π�ι�ς ε�ναι 3�ν�ς δεν σηµα�νει (τι δεν �%ει και αυτ(ς τ�ν δικ( τ�υ 3�ν�…
Στη Γαλλ�α, �ι Ιταλ�� απ�καλ��ν τ�υς Ισπαν��ς 3�ν�υς, �ι Ισπαν�� τ�υς Π�ρ-
τ�γ/λ�υς, �ι Π�ρτ�γ/λ�ι τ�υς Rρα�ες, �ι Rρα�ες τ�υς µα�ρ�υς, και ��τω
καθ’ ε3!ς» (Kristeva 1991: 24). Αυτ( µας δε�%νει (τι �ι +αντασιακ�ς εικ(νες-
επιθυµ�ες απ�κλεισµ�� δεν ε�ναι �δι�ν τ�υ εθνικισµ�� µ(ν�, αλλ/ πρ��ρ%�νται
απ( τις ασυνε�δητες πρ�διαθ�σεις τ�υ ψυ%ισµ��. Ε�ναι αυτ�ς �ι ασυνε�δητες
πρ�διαθ�σεις π�υ καθιστ��ν τ�ν εθνικισµ( εν δυν/µει ακρα�� και (%ι τ� αντ�-
θετ�. Η κ/θε π�λιτικ! ιδε�λ�γ�α υπ(κειται σε διαστρε�λ1σεις και �%ει κατα-
στρ�+ικ�ς πρ�εκτ/σεις, %ωρ�ς (µως π/ντα να +τα�ει η �δια και αυτ( π�υ πρε-
σ�ε�ει.

Μια τελευτα�α ανα+�ρ/ στ� +αντασιακ( τρ(π� λειτ�υργ�ας της τα�τισης
σ%ετ�0εται µε την ερµηνε�α της �λ3ης π�υ ασκε� τ� παρελθ(ν στ� ασυνε�δητ�
των ατ(µων, π�υ ανα+�ρθηκε εν συντ�µ�α στ�ν �ρισµ( τ�υ εθνικισµ�� ως Λ(-
γ�υ µε την ανα+�ρ/ στη ‘8ρυσ! Επ�%!’. Π�λλ�� αναλυτ�ς τ�υ εθνικισµ�� πα-
ρατηρ��ν (τι ακ(µη και στις µετα-ψυ%ρ�π�λεµικ�ς, µετα-�ι�µη%ανικ�ς κ�ινω-
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ν�ες, π�υ συν�δε��νται απ( π�λυεθνικ�ς �ικ�ν�µ�ες και ηλεκτρ�νικ/ µ�σα ενη-
µ�ρωσης, η ανα+�ρ/ σε �να κ�ιν( παρελθ(ν και µν!µες ε�ναι σηµαντικ! για τη
σ�σταση των εθν1ν και την κινητ�π��ηση των µα01ν (Smith 1997, Bhabha
1994, Anderson 1991). Π1ς ερµηνε�εται (µως αυτ( τ� γεγ�ν(ς; Για να κατα-
ν�!σ�υµε την �λ3η τ�υ παρελθ(ντ�ς και της ανα+�ρ/ς σε αυτ( πρ�πει να
αναλ�σ�υµε την ψυ%�λ�γικ! �/ση π�υ �%ει. Η ρητ�ρικ! ‘επιστρ�+!’ στ� πα-
ρελθ(ν εν(ς �θν�υς �%ει σα+ε�ς αναλ�γ�ες µε την ασυνε�δητη επιθυµ�α επι-
στρ�+!ς των ατ(µων στη �ρε+ικ! και νηπιακ! ηλικ�α. Αυτ! η ηλικ�α αντιπρ�-
σωπε�ει την επ�%! π�υ τ� ν!πι� 0��σε στην κατ/σταση της ναρκισσιστικ!ς τε-
λει(τητας και καµ�α αναστ/τωση δεν µπ�ρ��σε να διαταρ/3ει αυτ!ν την εικ(-
να. )ταν (µως � ε3ωτερικ(ς κ(σµ�ς /ρ%ισε να θ�τει ‘απειλ�ς’ σε αυτ! την α�-
σθηση πληρ(τητας, τ� ν!πι� αντ�δρασε µε δι/+�ρ�υς αµυντικ��ς µη%ανι-
σµ��ς, �νας απ’ τ�υς �π���υς ε�ναι η τα�τιση. Ε�ναι %αρακτηριστικ( της ατ�µι-
κ!ς ψυ%�λ�γ�ας (τι, στ� ε3!ς και σε (λη τη δι/ρκεια της 0ω!ς τ�υς, τα /τ�µα
�%�υν την τ/ση –και την επιθυµ�α– να παλινδρ�µ��ν διαν�ητικ/ σε µια πρ�γε-
ν�στερη κατ/σταση πληρ(τητας και ασ+/λειας. Αυτ! η τ/ση πηγ/0ει απ( την
παρ(ρµηση για επαν/ληψη π�υ %αρακτηρ�0ει τις �ρµ�ς, καθ1ς επ�σης και την
ανα0!τηση της ικαν�π��ησης. � εθνικισµ(ς και η ρητ�ρικ! της ‘8ρυσ!ς Επ�-
%!ς’ απευθ�νεται –! πηγ/0ει– ακρι�1ς σε αυτ!ν την επιθυµ�α τ�υ ατ(µ�υ και
τ/ση τ�υ ασυνε�δητ�υ ψυ%ισµ�� τ�υ να απ�κατασταθε� η πρ�ηγ��µενη τ/3η
πραγµ/των. Τ� παρελθ(ν τ�υ �θν�υς, και συγκεκριµ�να τ� ‘?νδ�3� Παρελ-
θ(ν’, µπ�ρε� να ιδωθε� σε µια µετα+�ρικ! αναλ�γ�α ως η νηπιακ! ηλικ�α τ�υ, η
�π��α αντιπρ�σωπε�ει την επ�%! π�υ 0��σε σε µια τελει(τητα, ! π�υ +αντ/-
0εται (τι 0��σε σε µια τελει(τητα, αγν( και ‘αµ(λυντ�’, %ωρ�ς καν�νας να τ�
εµπ�δ�0ει να εκπληρ1σει τη λαµπρ! τ�υ απ�στ�λ!. ?τσι, η α+!γηση τ�υ εθνι-
κ�� παρελθ(ντ�ς πρ�σ�µ�ι/0ει τη ‘ναρκισσιστικ! τελει(τητα’ της νηπιακ!ς
ηλικ�ας, στην �π��α επιστρ�+�υν τα �θνη και τα /τ�µα +αντασιακ/. Αυτ! η
επιστρ�+! στ� εθνικ( παρελθ(ν ε�ναι µια ‘επιστρ�+! στη µ!τρα’.

Παρ’ (λα αυτ/, η �ντ�νη �λ3η τ�υ εθνικιστικ�� Λ(γ�υ της ‘8ρυσ!ς Επ�%!ς’
δεν �+ε�λεται µ(ν� στ� ν�σταλγικ( ‘πισωγ�ρισµα’, αλλ/ και στην ταυτ(%ρ�νη
κατε�θυνσ! της πρ�ς τ� µ�λλ�ν. Αυτ! η +αιν�µενικ! ιδι�µ�ρ+�α τ�υ εθνικι-
σµ�� ενσωµατ1νει τ� πραγµατικ( ν(ηµα της +ρ/σης ‘επιστρ�+! στη µ!τρα’:
µε την ταυτ(%ρ�νη ανα+�ρ/ στ� παρελθ(ν και στ� µ�λλ�ν, � εθνικισµ(ς καλε�
τα /τ�µα να απ�καταστ!σ�υν τη ‘σωστ!’ τ/3η, να επανα+�ρ�υν τη %αµ�νη
πληρ(τητα και δ(3α στ� µ�λλ�ν27. Τ� µ�λλ�ν, (µως, δεν πρ�πει να ε�ναι µακρι-

KEΦAΛAIO 3

[ 122 ]

27. Η ανα+�ρ/ στ� παρελθ(ν µπ�ρε� να εµπερι�%ει και µια τραγικ! στιγµ! στην ιστ�ρ�α τ�υ,
για την �π��α ευθ�ν�νται (µως �ι /λλ�ι. Και π/λι, η επανα+�ρ/ στη σωστ! τ/3η πραγµ/των ση-
µα�νει να επαν�ρθ1σει τ� �θν�ς τ� ‘κακ(’ π�υ τ�υ �γινε.



ν(, αν πρ(κειται να �%ει κ/π�ια α�γλη\ γι’ αυτ(, � εθνικισµ(ς, ως κ�νηµα, καλε�
τα /τ�µα να εργαστ��ν σκληρ/ στ� παρ�ν για να απ�λα�σ�υν αυτ( π�υ ‘δι-
καιωµατικ/ α3�0�υν’ στ� κ�ντιν( µ�λλ�ν. �ι θυσ�ες απαιτ��νται και δικαι�λ�-
γ��νται σε αυτ!ν τη �/ση και � εθνικισµ(ς ως κ�νηµα ενισ%�εται απ( την υπ(-
σ%εση εν(ς /µεσ�υ µ�λλ�ντ�ς (π�υ θα απ�κατασταθε� τ� παρελθ(ν. Πρ(κει-
ται για µια +αντασιακ! επιστρ�+! στην αδι/σπαστη �νωση µε τη Μητ�ρα, π�υ
συµ��λ�0ει η ‘επιστρ�+! στη µ!τρα’.

Α+�� αναλ�σαµε και �ρ�σαµε την εθνικ! ταυτ(τητα, ας επιστρ�ψ�υµε στ�ν
εθνικισµ(. Η ανα+�ρ/ µας στ�ν εθνικισµ( θα εστι/σει στη ν�µιµ�π�ιητικ! δι/-
σταση π�υ εµπερι�%ει ως π�λιτικ! ιδε�λ�γ�α και στη %ρησιµ�π��ησ! της για π�-
λιτικ��ς σκ�π��ς. ∆ηλαδ!, θα δε�3�υµε (τι η %ρ!ση τ�υ εθνικισµ�� και της
εθνικ!ς ταυτ(τητας µε �/ση τα %αρακτηριστικ/ τ�υς π�υ αναπτ�3αµε ως τ1-
ρα, εντ/σσεται στα πλα�σια εν(ς γενικ(τερ�υ κυρ�αρ%�υ λ(γ�υ τ�ν �π��� ��η-
θ/ να αναπαρα%θε� µ�σω της ν�µιµ�π��ησης π�υ τ�υ παρ�%ει. Για τ� σκ�π(
αυτ( θα ανα+ερθ��µε στη συγκεκριµ�νη τυπ�λ�γικ! δι/κριση αν/µεσα σε π�-
λιτικ( και εθν�τικ( εθνικισµ( και την υπ�ν���µενη, ! και σα+1ς ν���µενη,
αντιστ�ι%�α τ�υς σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ εθνικισµ(

‘∫∞§O™’ ∫∞π ‘∫∞∫O™’ ∂£¡π∫π™ªO™

Yπ/ρ%�υν π�λλ�ς τυπ�λ�γικ�ς διακρ�σεις τ�υ εθνικισµ��, �ι περισσ(τερες
εκ των �π��ων σ%ετ�0�νται µε τα δι/+�ρα κιν!µατα και τις π�λιτικ�ς συν-

θ!κες π�υ τα �%�υν δηµι�υργ!σει (απελευθερωτικ(ς, επεκτατικ(ς κ./.). Αυτ�ς
�ι τυπ�λ�γ�ες συ%ν/ εν�%�υν και µια ηθικ! α3ι�λ(γηση: για παρ/δειγµα, �ι
Jenkins και Sofos (1996: 19) ανα+�ρ�υν (τι � εθνικισµ(ς των κρατ1ν και αυτ(ς
των κινηµ/των �%�υν ερµηνευτε� και ως δι/κριση αν/µεσα σε συντηρητικ( και
εκλεκτικ(, και πρ��δευτικ( και δηµ�κρατικ( εθνικισµ( αντ�στ�ι%α. Η �ασικ(-
τερη τυπ�λ�γ�α π�υ %ρησιµ�π�ιε�ται ευρ�ως στη σ%ετικ! �ι�λι�γρα+�α ε�ναι
αν/µεσα σε π�λιτικ( και εθν�τικ( εθνικισµ( (civic και ethnic nationalism). Αυ-
τ�� �ι δ�� τ�π�ι θεωρ��νται επ�σης και ως 0ευγ/ρι αντιθ�των ‘καλ��’ και ‘κα-
κ��’, εν�%�ντας �τσι και µια ηθικ�λ�γικ! δι/σταση. Θα ε3ετ/σ�υµε λ�ιπ(ν αυ-
τ��ς τ�υς δ�� τ�π�υς εθνικισµ�� και θα πρ�σπαθ!σ�υµε να απαντ!σ�υµε στ�
ερ1τηµα αν αντιστ�ι%��ν πρ/γµατι σε µια τ�τ�ι�υ, ! /λλ�υ, τ�π�υ δι/κριση.
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¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÂıÓÔÙÈÎfi˜ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜

Oπ�λιτικ(ς και � εθν�τικ(ς εθνικισµ(ς �%�υν τις ρ�0ες τ�υς στις συνθ!κες
π�υ �δ!γησαν στη διαµ(ρ+ωση των εθνικ1ν κρατ1ν στην Ευρ1πη απ(

τα τ�λη τ�υ 17�υ αι1να και µετ/ και στα αντ�στ�ι%α κιν!µατα π�υ δραστηρι�-
π�ι!θηκαν. � π�λιτικ(ς (! π�λιτειακ(ς ! επικρατειακ(ς, (πως �%ει απ�δ�θε� �
αγγλικ(ς (ρ�ς ‘civic’) εθνικισµ(ς «θεωρε� τ� �θν�ς ως µια κ�ιν(τητα �σων π�-
λιτ1ν µε �σα δικαι1µατα, συνενωµ�νων µε µια πατριωτικ! πρ�σ!λωση σε µια
σειρ/ κ�ιν1ν π�λιτικ1ν πρακτικ1ν και α3ι1ν» (Ignatieff 1993: 3). Απ�καλε�ται
επ�σης και ‘µ�ντ�λ� υπηκ�(τητας’ (citizenship model) γιατ� σ�µ+ωνα µε αυτ( �
καθ�νας, ανε3αρτ!τ�υ +υλ!ς, +�λ�υ, θρησκε�ας και εθν(τητας, µπ�ρε� να αν!-
κει στ� �θν�ς, ε+(σ�ν απ�δ�%εται τα π�λιτικ/ πιστε�ω τ�υ. Θεωρε�ται απ(
π�λλ��ς αναλυτ�ς ως δηµ�κρατικ(ς ε3 �ρισµ�� γιατ� «απ�δ�δει την κυριαρ%�α
σε (λ� τ� λα(» και πρ��/λλει την ιδ�α τ�υ σε�ασµ�� των /λλων εθν1ν
(Ignatieff 1993: 3, Jenkins & Sofos 1996: 21-22). � π�λιτικ(ς εθνικισµ(ς ε�ναι
γνωστ(ς και ως γαλλικ( µ�ντ�λ� γιατ� �%ει τις ρ�0ες τ�υ στη Γαλλικ! Επαν/-
σταση. Σ�µ+ωνα µε αυτ(, η εθνικ(τητα ε�ναι εθελ�ντικ! και απ�κτ/ται µε τ�
κριτ!ρι� της διαµ�ν!ς: (πως θ�σπι0ε τ� Σ�νταγµα τ�υ 1790, �ι ‘3�ν�ι’ π�υ δι�-
µεναν για π�ντε %ρ(νια στη Γαλλ�α και ε�%αν ιδι�κτησ�α µπ�ρ��σαν να π�λιτ�-
γρα+ηθ��ν και να απ�κτ!σ�υν πλ!ρη π�λιτικ/ δικαι1µατα (Kristeva 1991: 155).

� εθν�τικ(ς (! π�λιτιστικ(ς, ‘ethnic’) εθνικισµ(ς, απ( την /λλη, θεωρε� τ�
�θν�ς µια π�λιτιστικ!, γλωσσικ! κλπ. �µ/δα µε ιδια�τερα %αρακτηριστικ/, η
συµµετ�%! στην �π��α δεν ε�ναι εθελ�ντικ!, αλλ/ κληρ�ν�µικ!, και ε3αρτ/ται
απ( την κ�ιν! καταγωγ!, γλ1σσα, παρ/δ�ση ! ακ(µη και θρησκε�α. Θεωρε�ται
επ�σης (τι ε�ναι απ�λυταρ%ικ(ς και απ�κλε�ει τ�υς /λλ�υς, γιατ� υπερασπ�0ε-
ται τα δικαι1µατα µιας συγκεκριµ�νης �µ/δας �/ση των ανωτ�ρω κληρ�ν�µι-
κ1ν κριτηρ�ων (Ignatieff 1993, Jenkins & Sofos 1996). Ε�ναι γνωστ(ς και ως
γερµανικ( µ�ντ�λ� γιατ� πρ��λ!θηκε απ( τ�υς Γερµαν��ς ρ�µαντικ��ς, εν µ�-
ρει και ως αντ�δραση στη Γαλλικ! Επαν/σταση. Στη Γερµαν�α, πλ!ρη π�λιτικ/
δικαι1µατα απ�δ�δ�νταν αυτ�µ/τως µ(ν� σε (σ�υς ε�%αν τη γερµανικ! ιθαγ�-
νεια εκ γενετ!ς, ακ(µη και στ�υς Γερµαν��ς π�υ γεννι(ντ�υσαν εκτ(ς της Γερ-
µαν�ας, εν1 τα παιδι/ µεταναστ1ν π�υ γεννι(ντ�υσαν στη Γερµαν�α δεν µπ�-
ρ��σαν να �%�υν τη γερµανικ! υπηκ�(τητα (citizenship) πριν παρ�λθει µια συ-
γκεκριµ�νη %ρ�νικ! περ��δ�ς π�λιτ�γρ/+ησης. ?τσι, υπ/ρ%ει µια σα+!ς σ�ν-
δεση αν/µεσα στην ιθαγ�νεια και τα πλ!ρη π�λιτικ/ δικαι1µατα, µε συνδετικ(
κρ�κ� τ�υς δεσµ��ς α�µατ�ς. Στη Γερµαν�α η σ%ετικ! ρ�θµιση /λλα3ε τ� 1999
και πλ��ν πλ!ρη π�λιτικ/ δικαι1µατα �%�υν και τα παιδι/ των µεταναστ1ν
απ( τη στιγµ! της γ�ννησ!ς τ�υς, εν1 η περ��δ�ς π�λιτ�γρ/+ησης για τ�υς µε-
ταν/στες �γινε �κτ1 απ( δεκαπ�ντε %ρ(νια. )µως, τα παιδι/ καλ��νται µ�%ρι
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τα 23 τ�υς %ρ(νια να απ�+ασ�σ�υν π�ια ιθαγ�νεια θα διατηρ!σ�υν επισ!µως
(τη Γερµανικ! ! των γ�νι1ν τ�υς), καθ1ς �+ε�λ�υν να παραιτηθ��ν απ( τ�
�να απ’ τα δ�� δια�ατ!ρια.

Σε (,τι α+�ρ/ τη δι/κριση αν/µεσα σε π�λιτικ( και εθν�τικ( εθνικισµ(, θα
υπ�στηρ�3�υµε (τι, εκτ(ς της περι�ρισµ�νης αναλυτικ!ς της %ρησιµ(τητας και
α3�ας, δεν αντιστ�ι%ε� σε �να 3εκ/θαρ� δια%ωρισµ( στην πρ/3η καθ1ς υπ/ρ-
%�υν π�λλ/ παραδε�γµατα (π�υ συνυπ/ρ%�υν π�λιτικ/ και εθν�τικ/ στ�ι%ε�α
και κριτ!ρια. Επιπλ��ν, και τ� κυρι(τερ�, αυτ! η αναλυτικ! δι/κριση δεν µπ�-
ρε� να ε3ισωθε� µε µια δι/κριση αν/µεσα σε !πι� και επι0!µι� εθνικισµ(, σε
‘καλ(’ και ‘κακ(’ µ�ντ�λ�, σε δηµ�κρατικ( και αυταρ%ικ(. Αυτ/ τα δ�� αλλη-
λ�νδετα επι%ειρ!µατα θα υπ�στηρι%θ��ν σε αυτ!ν την εν(τητα.

� δια%ωρισµ(ς αν/µεσα σε π�λιτικ( και εθν�τικ( εθνικισµ( �%ει µια δεδ�-
µ�νη αναλυτικ! α3�α, στ� �αθµ( π�υ ��ηθ/ τ�υς µελετητ�ς τ�υ +αιν�µ�ν�υ να
τα3ιν�µ!σ�υν τα δια+�ρετικ/ %αρακτηριστικ/ και κριτ!ρια τ�υ εθνικισµ��,
αλλ/ και να �%�υν επ�γνωση της ιστ�ρικ!ς και π�λιτικ!ς π�ικιλ�µ�ρ+�ας τ�υ.
Π�ραν τ��τ�υ, (µως, αν %ρησιµ�π�ιηθε� ως απ(λυτ� τα3ιν�µικ( εργαλε�� για
υπ/ρ%�υσες περιπτ1σεις µπ�ρε� να �δηγ!σει σε παρερµηνε�α τ�υς. Αυτ( �+ε�-
λεται στ� (τι � δια%ωρισµ(ς αν/µεσα στ�υς δι/+�ρ�υς τ�π�υς εθνικισµ�� δεν
ε�ναι τ(σ� 3εκ/θαρ�ς στην πρ/3η, (σ� ε�ναι στ� θεωρητικ( επ�πεδ�. Η τα3ιν(-
µηση µιας περ�πτωσης σε �ναν απ( τ�υς δ�� αυτ��ς τ�π�υς εθνικισµ�� µπ�ρε�
να �δηγ!σει –και συ%ν/ �δηγε�– σε µια σ%ηµατ�π��ηση π�υ µπ�ρε� να δηµι�υρ-
γ!σει καρικατ��ρες των τ�πων αυτ1ν, µε συν�πεια την παραγν1ριση των εσω-
τερικ1ν δια+�ρ�π�ι!σεων και /λλων λεπτ1ν συσ%ετισµ1ν και συνε%ει1ν στη
συν�παρ3η π�λιτικ1ν και εθν�τικ1ν κριτηρ�ων. Αυτ( �+ε�λεται στ� (τι, εν1 τα
π�λιτικ/ ! εθν�τικ/ στ�ι%ε�α ε�ναι αυτ/ π�υ κυριαρ%��ν στ�υς αντ�στ�ι%�υς
τ�π�υς εθνικισµ��, συνυπ/ρ%�υν επ�σης σε µεγ/λ� �αθµ(. Για παρ/δειγµα, �
εθνικισµ(ς στην Καταλ�ν�α πρ��/λλει την π�λιτισµικ! και γλωσσικ! ιδιαιτε-
ρ(τητα των Καταλαν1ν αλλ/ ε�ναι ταυτ(%ρ�να π�λ� δεκτικ(ς, µε την �νν�ια
(τι αναγνωρ�0ει την ενσωµ/τωση και επιθυµε� τη συν�παρ3η µε τ� ισπανικ(
κρ/τ�ς και τ�υς Ισπαν��ς.

Αν υι�θετ!σ�υµε τα στ�ι%ε�α π�υ �ρ�0�υν τ�ν π�λιτικ( και εθν�τικ( εθνικι-
σµ( (πως παρ�υσι/0�νται απ( τ�υς Ignatief, Jenkins και Sofos στην απ�λυτ(-
τητ/ τ�υς, θα �δηγηθ��µε στη θε1ρηση (τι � π�λιτικ(ς εθνικισµ(ς %αρακτηρ�-
0εται απ( την ενσωµ/τωση και την απ�δ�%!, εν1 � εθν�τικ(ς απ( τ�ν απ�-
κλεισµ( και τις διακρ�σεις σ%εδ(ν ε3 �ρισµ��. )µως, µια πρ�σεκτικ(τερη ε3�-
ταση των κριτηρ�ων π�υ θ�τ�υν και �ι δ�� αυτ�� τ�π�ι εθνικισµ�� για την εν-
σωµ/τωση και απ�δ�%! των /λλων στ� �θν�ς απ�καλ�πτει (τι εθν�τικ/ στ�ι-
%ε�α ενυπ/ρ%�υν π/ντα σε κ/θε π�λιτικ( εθνικισµ(, ακ(µα και αν δεν ε�ναι τ(-
σ� εµ+αν! ! µε σα+!νεια εκδηλωµ�να στ�ν εθνικιστικ( λ(γ� π�υ εκ+�ρεται.
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Στ�ν π�λιτικ( εθνικισµ(, για παρ/δειγµα, η υπηκ�(τητα απ�κτ/ται µε τη συµ-
µετ�%! σε �να ‘λα(’, (π�υ � λα(ς %ρησιµ�π�ιε�ται ως συν1νυµ� τ�υ �θν�υς. Η
συµµετ�%! (µως σε �να ‘λα(’ γ�νεται επ�σης µε κριτ!ρια �µ�ι(τητας και ‘εθε-
λ��σιας’ απ�κ!ρυ3ης της ιδιαιτερ(τητας κ/π�ι�υ πρ�κειµ�ν�υ να εισ%ωρ!σει
σε µια /λλη ‘ιδιαιτερ(τητα’. ∆ηλαδ!, η δια+�ρετικ(τητα ε�ναι στην πραγµατι-
κ(τητα � π�λιτικ(ς εθνικισµ(ς �να 0!τηµα και για τ�ν π�λιτικ( εθνικισµ(: εν1
η ρητ�ρικ! τ�υ ε�ναι ανεκτικ!, στην πραγµατικ(τητα δεν ε�ναι ε� �ρισµ�� πε-
ρισσ(τερ� ! λιγ(τερ� ανεκτικ(ς απ’ τ�ν εθν�τικ( εθνικισµ(. Σε αυτ!ν τη �/ση,
� Smith υπ�στηρ�0ει:

Απ� την �πτικ# γων�α των µει�ν�τ#των π�υ θ�γ�νται, � π�λιτικ�ς εθνικισµ�ς δεν
ε�ναι ανεκτικ�ς ��τε απρ�κατ�ληπτ�ς, �πως υπ�ν�ε� η εικ�να τ�υ. Στην πραγ-
µατικ�τητα, µπ�ρε� να ε�ναι τ�σ� σκληρ�ς και ασυµ(�(αστ�ς �σ� και �ι εθν�τικ��
εθνικισµ��. Γιατ�, ως τ�µηµα για την απ�κτηση της υπηκ��τητας και των πλε�νε-
κτηµ�των της, συ!ν� απαιτε� την απ�κ#ρυ�η της εθνικ#ς κ�ιν�τητας και ατ�µι-
κ�τητας, την ιδι'τευση της ‘εθνικ#ς’ θρησκε�ας και την περιθωρι�π��ηση της εθνι-
κ#ς κ�υλτ��ρας και κληρ�ν�µι�ς των µει�ν�τ#των εντ�ς των συν�ρων τ�υ εθνι-
κ�� κρ�τ�υς+ για παρ�δειγµα, για να γ�ν�υν π�λ�τες της Γαλλ�ας, [�ι Ε(ρα��ι και
�ι µα�ρ�ι] #ταν αναγκασµ�ν�ι να γ�ν�υν µα�ρ�ι # Ε(ρα��ι Γ�λλ�ι …[γιατ�] �ι
κ�υλτ��ρες και κληρ�ν�µι�ς τ�υς υπ�τιµ��νταν, �ι παραδ�σιακ�ς θρησκε�ες
τ�υς περι%ρ�ν��νταν και καταπι�/�νταν # τ�π�θετ��νταν στη σ%α�ρα τ�υ ιδιω-
τικ�� και απ�στερ��νταν απ� την εθνικ�τητ� τ�υς (Smith 1995: 101).

Με αυτ! την �νν�ια, � π�λιτικ(ς εθνικισµ(ς µπ�ρε� να ε�ναι τ(σ� σκληρ(ς,
(σ� θεωρε�ται (τι ε�ναι και � εθν�τικ(ς εθνικισµ(ς. Τ� �θν�ς παραµ�νει η αν1-
τερη µ�ρ+! κ�ινωνικ�� δεσµ�� και τ� κ�ρι� σ1µα ν�µιµ(τητας και συµµετ�-
%!ς και για τ�υς δ�� τ�π�υς εθνικισµ��. ?τσι, η ιθαγ�νεια και η πλ#ρης υπη-
κ�(τητα, δηλαδ! η εθνικ(τητα και τα πλ!ρη π�λιτικ/ δικαι1µατα, π/νε στην
�υσ�α µα0�, ε+(σ�ν για να απ�κτ!σει κανε�ς τα τελευτα�α πρ�πει να π�λιτ�-
γρα+ηθε� και να απ�κτ!σει και την αντ�στ�ι%η ιθαγ�νεια. Β��αια, θα πρ�πει να
επισηµ/ν�υµε (τι, εν1 και �ι δ�� τ�π�ι εθνικισµ�� µπ�ρε� να απ�κλε��υν τ�υς
/λλ�υς, � π�λιτικ(ς επιτρ�πει κατ’ αρ%!ν σε /τ�µα π�υ δεν αν!κ�υν στην εθνι-
κ! �µ/δα να πρ�σ%ωρ!σ�υν σε αυτ!, �στω και αν εγκαταλε�ψ�υν την εθνικ!
τ�υς ιδιαιτερ(τητα, εν1 � εθν�τικ(ς δεν τ� επιτρ�πει. Στην πρ/3η ���αια αυτ�ς
�ι αρ%�ς και παραδ�%�ς ισ%��υν και επι�ε�αι1ν�νται αν/ περ�σταση.

Στη �/ση των παρατηρ!σεων αυτ1ν, τ� επι%ε�ρηµα π�υ υπ�στηρ�0ω ε�ναι
(τι δεν υπ/ρ%�υν δ�� διακριτ�� τ�π�ι εθνικισµ��, αλλ/ µ(ν� �νας π�υ απ�τε-
λε�ται απ( τα λεγ(µενα π�λιτικ/ και εθν�τικ/ %αρακτηριστικ/. Αυτ/ τα %αρα-
κτηριστικ/ πρ��/λλ�νται ! απ�σιωπ1νται αν/λ�γα µε τις ιστ�ρικ�ς και π�λι-
τικ�ς συνθ!κες. � λ(γ�ς ε�ναι τ� �δι� τ� α3�ωµα τ�υ εθνικισµ��, δηλαδ! (τι τ�
�θν�ς πρ�πει να �ρει π�λιτικ! �κ+ραση στ� δικ( τ�υ κρ/τ�ς και να δηµι�υρ-
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γ!σει �να ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’. Τα π�λιτικ/ κριτ!ρια, λ�ιπ(ν, θ�τ�υν τα π�λιτικ/-π�-
λιτειακ/, δι�ικητικ/ και �ικ�ν�µικ/ κριτ!ρια για να αν!κει κανε�ς σε �να
‘�θν�ς-κρ�τ�ς’, δηλαδ! τα κ�ιν/ σε (λ�υς ν�µικ/, �ικ�ν�µικ/ και π�λιτικ/ δι-
και1µατα και υπ�%ρε1σεις, τη διαµ�ν! και κινητικ(τητα εντ(ς της επικρ/τειας
κλπ. Αυτ/ ε�ναι στην πραγµατικ(τητα κριτ!ρια υπηκ�(τητας, δηλαδ! κριτ!ρια
π�υ πρ�σδι�ρ�0�υν τ� /τ�µ� ως π�λ�τη τ�υ κρ/τ�υς, �%�υν (µως ενσωµατωθε�
στ�ν �ρισµ( τ�υ ως ‘�θν�υς-κρ/τ�υς’ και συγ%��νται τελικ/ και µε τ�ν �ρισµ(
τ�υ �θν�υς. Τα εθν�τικ/ κριτ!ρια τ�υ εθνικισµ��, απ( την /λλη, θ�τ�υν τα π�-
λιτισµικ/ κριτ!ρια π�υ πρ�σδι�ρ�0�υν την ιδιαιτερ(τητα τ�υ �θν�υς, (πως ε�-
ναι η κ�ιν! κ�υλτ��ρα, γλ1σσα, παρ/δ�ση, !θη, �θιµα και µυθ�πλασ�ες, η πα-
τρ�δα (στ�ι%ε�� κ�ιν( µε τα π�λιτικ/ κριτ!ρια, αν και µε δια+�ρετικ! ‘απ(%ρω-
ση’), θρησκε�α κλπ.\ αυτ/ τα στ�ι%ε�α µπ�ρε� να εµ+ανιστ��ν επιλεκτικ/ ! και
(λα µα0�. ?τσι, σ�µ+ωνα µε την εθνικιστικ! ιδε�λ�γ�α, τα π�λιτικ/ µε τα εθν�-
τικ//π�λιτιστικ/ κριτ!ρια µα0� συνιστ��ν και �ρ�0�υν τ� εθνικ( κρ/τ�ς.

�ρισµ�ν�ι εθνικισµ�� %ρησιµ�π�ι��ν ! εστι/0�υν σε �ρισµ�να απ( αυτ/ τα
κριτ!ρια για λ(γ�υς π�υ συ%ν/ υπαγ�ρε��νται απ( τις ρ�0ες τ�υ �θν�υς και
την ιστ�ρ�α τ�υ. Για παρ/δειγµα, η σ�σταση τ�υ κρ/τ�υς στη Γαλλ�α πρ�ηγ!-
θηκε της δηµι�υργ�ας ! συσπε�ρωσης τ�υ γαλλικ�� �θν�υς28, µε απ�τ�λεσµα
την �µ+αση π�υ δ�νεται στα π�λιτικ/ κριτ!ρια\ στη Γερµαν�α η διαδικασ�α
!ταν αντ�στρ�+η καθ1ς, µε �/ση τ� εθνικ(/εθν�τικ( κριτ!ρι�, επετε�%θη η συ-
ν�νωση των δια+(ρων �ασιλε�ων. Ταυτ(%ρ�να, (µως, η συν�παρ3η ! εναλλαγ!
των εθν�τικ1ν και π�λιτικ1ν κριτηρ�ων ε�ναι 0!τηµα π�λιτικ1ν και ιστ�ρικ1ν
συγκυρι1ν και (%ι κ/τι δεδ�µ�ν� και �ρι�θετηµ�ν�. Για παρ/δειγµα, στη Γαλ-
λ�α τ�υ 1793, τρ�α µ(λις %ρ(νια µετ/ τη θ�σπιση τ�υ +ιλελε�θερ�υ Συντ/γµα-
τ�ς τ�υ 1790, γ�ν�νταν διακρ�σεις εις �/ρ�ς Γ/λλων π�λιτ1ν µε �/ση την εθνι-
κ(τητ/ τ�υς, τ�υς �π���υς µ/λιστα %ρησιµ�π�ι��σαν ως απ�δι�π�µπα��υς
τρ/γ�υς. )πως ανα+�ρει η Kristeva, �ι ‘3�ν�ι’ (�ι (%ι γαλλικ!ς καταγωγ!ς)
Γ/λλ�ι π�λ�τες κατηγ�ρ��νταν συ%ν/ για τα /σ%ηµα µαντ/τα π�υ �ρ%�νταν
απ( τ� πεδ�� της µ/%ης: «στις 5 Απριλ��υ 1793, � Ρ��εσπι�ρ�ς 0!τησε απ( τ�υς
Ιακω��ν�υς ‘να εκδι13�υν (λ�υς τ�υς 3�ν�υς στρατηγ��ς π�υ τ(σ� απερ�σκε-
πτα εµπιστευθ!καµε για τη δι��κηση τ�υ στρατε�µατ�ς’» (Kristeva 1991:157).
Συνεπ1ς, η π�λιτικ! και η εθν�τικ! δι/σταση ε�ναι συστατικ�ς τ�υ εθνικισµ��
εν γ�νει, δ�� αναλυτικ�ς �νν�ιες π�υ ενυπ/ρ%�υν εντ(ς τ�υ και (%ι δ�� δια-
κριτ/ µ�ντ�λα θ�σπισης εθνικ1ν κρατ1ν.
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28. Η ανα+�ρ/ µ�υ στη ‘δηµι�υργ�α ! συσπε�ρωση’ τ�υ γαλλικ�� �θν�υς σ%ετ�0εται µε τη συ-
γκεκριµ�νη ανα+�ρ/ τ�υ E. WEBER στ� �ι�λ�� τ�υ From Peasants into Frenchmen: the moderni-
zation of rural France (London: Chatton & Windus 1979), (π�υ πρ��/λλεται τ� επι%ε�ρηµα (τι δεν
υπ!ρ%ε τ� γαλλικ( �θν�ς πριν απ( τη δηµι�υργ�α τ�υ απ( τ� γαλλικ( κρ/τ�ς.



Αυτ( τ� συµπ�ρασµα µας �δηγε� στ� δε�τερ� επι%ε�ρηµα σε σ%�ση µε τ�
πρ�κε�µεν�, δηλαδ! (τι η δι/κριση αν/µεσα σε π�λιτικ( και εθν�τικ( εθνικι-
σµ( δεν αντιστ�ι%ε� σε δι/κριση αν/µεσα σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ εθνικισµ(, (πως
π�λ� συ%ν/ θεωρε�ται –(π�υ ‘καλ(ς’ σηµα�νει !πι�ς, δηµ�κρατικ(ς, ανεκτικ(ς
και ‘κακ(ς’ σηµα�νει καταστρ�+ικ(ς, αυταρ%ικ(ς, π�λεµ�%αρ!ς κλπ.29. Κατ’ αρ-
%/ς, (πως !δη ανα+�ρθηκε, η δι/κριση αν/µεσα σε π�λιτικ( και εθν�τικ( εθνι-
κισµ( ε�ναι κατ/ �/ση σ%ηµατικ! και δεν αντιστ�ι%ε� σε δ�� διακριτ��ς τ�π�υς
εθνικισµ��: συνεπ1ς, η παραπ/νω αντιστ�ι%�α τ�υς σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ δε δ�-
ναται ε3 αρ%!ς να ευσταθε�. Επιπλ��ν, πρ�πει να επισηµανθε� για µια ακ(µη
+�ρ/ τ� γεγ�ν(ς (τι � εθνικισµ(ς δεν ε�ναι �να πρ(γραµµα /σκησης και δια-
%ε�ρισης της π�λιτικ!ς ε3�υσ�ας, αλλ/ µια ιδε�λ�γ�α π�υ α+�ρ/ στην εθνικ!
αυτ�-δι/θεση. Αν τ� κρ/τ�ς θα ε�ναι δηµ�κρατικ(, απ�λυταρ%ικ( ! �τιδ!π�τε
/λλ� ε�ναι αδι/+�ρ� απ( τη σκ�πι/ τ�υ εθνικισµ��. Τ� καθεστ1ς και � τρ(π�ς
/σκησης της ε3�υσ�ας καθ�ρ�0�νται απ( την π�λιτικ! ιδε�λ�γ�α της ηγεσ�ας
καθ1ς και /λλες π�λιτικ�ς, �ικ�ν�µικ�ς κλπ. συγκυρ�ες. Η κυ��ρνηση τ�υ κρ/-
τ�υς καθ�ρ�0ει την αναγκαι(τητα %ρ!σης τ�υ εθνικισµ�� και τα στ�ι%ε�α τ�υ
π�υ θα επισηµανθ��ν στη συν�%εια. ∆ηλαδ!, ε3 �ρισµ�� η εθνικιστικ! ιδε�λ�-
γ�α δε σ%ετ�0εται ! δεν ασ%�λε�ται µε τ� 0!τηµα της π�λιτικ!ς διακυ��ρνησης,
αν και �ρι�θετε� ως µ�ναδικ( κριτ!ρι� (τι αυτ! θα πρ�πει να ασκε�ται µε γν1-
µ�να την πρ�/σπιση των συµ+ερ(ντων τ�υ �θν�υς και, /ρα, απ( µ�λη τ�υ.

Ταυτ(%ρ�να, η ‘αδια+�ρ�α’ τ�υ εθνικισµ�� απ�ναντι στ� καθεστ1ς διακυ-
��ρνησης δεν ισ%�ει µ(ν� θεωρητικ/ αλλ/ και �υσιαστικ/, στην πρ/3η. ∆ηλα-
δ!, δεν παρατηρε�ται (τι �ι εθνικισµ�� π�υ %αρακτηρ�0�νται ως ‘εθν�τικ��’ τ�-
π�υ ε�ναι περισσ(τερ� π�λεµ�%αρε�ς ! αυταρ%ικ��, για παρ/δειγµα, απ’ (,τι �ι
‘π�λιτικ��’ τ�π�υ και, συνεπ1ς, δε θεµελι1νεται εµπειρικ/ η γενικευµ�νη αντι-
στ��%ιση π�λιτικ��-‘καλ��’ και εθν�τικ��-‘κακ��’ εθνικισµ��. Η Τσε%�α ε�ναι
µια %1ρα π�υ θεωρε�ται ως παρ/δειγµα εθν�τικ�� εθνικισµ��, αλλ/ ταυτ(-
%ρ�να �%ει µια δηµ�κρατικ! και ειρηνικ! διακυ��ρνηση –µ/λιστα τ�τ�ι�υ τ�-
π�υ !ταν και η ‘�3�δ(ς’ της απ( τ�ν κ�µµ�υνισµ(. Αντ�στ�ι%α, τ� εθνικιστικ(
κ�νηµα τ�υ Pilsudski στην Π�λων�α των αρ%1ν τ�υ 20�� αι1να ενσωµ/τωνε
(λες τις κ�ινωνικ�ς και εθνικ�ς/εθν�τικ�ς �µ/δες, αλλ/ και κατ/ τη δι/ρκεια
της διακυ��ρνησ!ς τ�υ στην Π�λων�α τ�υ µεσ�π�λ�µ�υ (απ( τ� 1926 ως τ�
1935) ε�%ε απ�δ1σει �σα κ�ινωνικ/ και π�λιτικ/ δικαι1µατα στα /τ�µα και τις
�µ/δες π�υ απ�τελ��σαν τ� κρ/τ�ς. )µως, � Pilsudski !ταν �νας δικτ/τ�ρας
π�υ π!ρε την ε3�υσ�α στα %�ρια τ�υ µε τ� πρα3ικ(πηµα τ�υ 1926. )πως +α�-
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29. Πρ(κειται για µια διαδεδ�µ�νη δι/κριση π�υ συνεπ/γεται απ( την αρ%ικ! δι/κριση σε π�-
λιτικ( και εθν�τικ( εθνικισµ( και τ�ν τρ(π� π�υ �ρ�0�νται αυτ�� �ι δ��. ∆ε�τε Ignatieff 1993, και
Jenkins & Sofos 1996.



νεται και µε τα παραπ/νω παραδε�γµατα, π�λλ�ς περιπτ1σεις εθνικισµ1ν ε�ναι
αδ�νατ� να κατηγ�ρι�π�ιηθ��ν και να τα3ιν�µηθ��ν µ�σα απ( την τυπ�λ�γ�α
και ερµηνε�α των Ignatieff, Jenkins και Sofos και /λλων. Συνεπ1ς, � δια%ωρι-
σµ(ς αυτ(ς ε�ναι θεωρητικ/ µη σ%ετι0(µεν�ς µε τ� υπ( ε3�ταση θ�µα, πρακτι-
κ/ µη επαληθε�σιµ�ς, αλλ/ και δυσλειτ�υργικ(ς, γιατ� θ�τει επιπρ(σθετα κρι-
τ!ρια στην υπ/ρ%�υσα τυπ�λ�γ�α περ� π�λιτικ�� και εθν�τικ�� εθνικισµ�� την
�π��α και περιπλ�κει, αν δεν την ακυρ1νει.

� Ignatieff υπ�στηρ�0ει (τι � π�λιτικ(ς εθνικισµ(ς ε�ναι δηµ�κρατικ(ς, για-
τ� «περι�/λλει µε κυριαρ%�α τ� σ�ν�λ� τ�υ λα��», και (τι � εθν�τικ(ς ε�ναι
απ�λυταρ%ικ(ς, γιατ� «ε�ναι µια µ�ρ+! δηµ�κρατ�ας π�υ �δηγε�ται απ( τα
συµ+�ρ�ντα της εθν�τικ!ς πλει�ψη+�ας» (Ignatieff 1993: 3, 5). Αυτ! η ερµηνε�α
παραγνωρ�0ει τ� γεγ�ν(ς (τι, απ( τη σκ�πι/ της εθνικιστικ!ς ιδε�λ�γ�ας, δεν
υπ/ρ%ει δι/σταση αν/µεσα σε ‘(λ� τ� λα(’ και την ‘εθνικ! πλει�ψη+�α’, α+��
σκ�π(ς ε�ναι η τα�τισ! τ�υς και η συν�νωσ! τ�υς σε �να κρ/τ�ς, στ� ‘�θν�ς-
κρ/τ�ς’. Επιπλ��ν, και �ι δ�� τ�π�ι εθνικισµ�� ανα+�ρ�νται σε ‘(λ� τ� λα(’
αλλ/ µε δια+�ρετικ/ κριτ!ρια. Ε�ναι σηµαντικ( (τι για να ε�ναι κανε�ς µ�λ�ς
τ�υ �θν�υς, �ρι�θετηµ�ν�υ µε τα π�λιτικ/ κριτ!ρια, πρ�πει να πληρ�� τις πρ�ϋ-
π�θ�σεις για να αν#κει στ� �θν�ς. Τ� γαλλικ( και τ� �ρετανικ( �θν�ς, για πα-
ρ/δειγµα, θεωρε�ται (τι ανταπ�κρ�ν�νται στ�ν π�λιτικ( τ�π� εθνικισµ��, και
µ/λιστα µε παρ(µ�ια π�λιτικ/ κριτ!ρια, (µως ε�ναι τ(σ� αυστηρ! η �ρι�θ�τη-
ση και περι%αρ/κωσ! τ�υς π�υ θυµ�0ει εθν�τικ/ κριτ!ρια –π�υ /λλωστε τα πε-
ριλαµ�/ν�υν σε µεγ/λ� �αθµ(. Επ�σης, στ� �αθµ( π�υ � εθνικισµ(ς πρεσ�ε�ει
! απλ/ ε3υπηρετε� τη δηµι�υργ�α των εθνικ1ν κρατ1ν, τα κρ/τη αυτ/ λει-
τ�υργ��ν συν!θως πρ�ς (+ελ�ς της διατ!ρησης και ισ%υρ�π��ησ!ς τ�υς. Αυτ(
σηµα�νει (τι τ� κρ/τ�ς πρεσ(ε�ει την �ση εκπρ�σ1πηση (λων. ?τσι, τα κρ/τη
εµ+αν�0�νται ως εκπρ(σωπ�ι τ�υ �θν�υς, ε�τε αυτ( απ�τελε�ται απ( δι/+�ρες
εθνικ�ς/εθν�τικ�ς �µ/δες (π.%. Ισπαν�α και Βρεταν�α), ε�τε απ( �να σ%ετικ/ συ-
µπαγ�ς �θν�ς (π.%. Ελλ/δα, Ιαπων�α). Σε κ/θε περ�πτωση, η επ�κληση των
αντ�στ�ι%ων κριτηρ�ων απ( τ� κρ/τ�ς γ�νεται µε γν1µ�να την ευρ�τερη κινη-
τ�π��ηση ! ν�µιµ�π��ηση των επιλ�γ1ν τ�υ.

Μια τελευτα�α παρατ!ρηση σ%ετικ/ µε αυτ! τη δι/κριση και την παρατη-
ρ��µενη κατηγ�ρι�π��ηση εθνικ1ν κρατ1ν στ�ν �να ! τ�ν /λλ� τ�π� εθνικι-
σµ�� ε�ναι (τι αυτ�ς �ι κατηγ�ρι�π�ι!σεις δεν πρ�πει να θεωρ��νται σταθερ�ς
και να �δηγ��ν στη δηµι�υργ�α αµετακ�νητων %αρακτηρισµ1ν. � τσ�%ικ�ς
εθνικισµ(ς, για παρ/δειγµα, θεωρε�ται σ!µερα ειρηνικ(ς, αλλ/ αυτ( δεν ε�ναι
�να π/γι( τ�υ %αρακτηριστικ(: µ(λις µισ( αι1να πριν, µετ/ τ� ∆ε�τερ� Πα-
γκ(σµι� Π(λεµ�, �ι Τσ�%�ι (! µ/λλ�ν �ι Τσε%�σλ��/κ�ι) πρ���ησαν στη µα0ι-
κ! και ��αιη εθνικ! κ/θαρση των Γερµαν1ν της Σ�υδητ�ας, π�υ ε�%ε ως απ�τ�-
λεσµα τ� διωγµ( τρι1ν εκατ�µµυρ�ων ανθρ1πων. Παρ�µ��ως, η Γερµαν�α π�υ
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9  Eθνικ# Tαυτ�τητα στην Eπ�!# της Παγκ�σµι�π��ησης



πρ�κ/λεσε τ� ∆ε�τερ� Παγκ(σµι� Π(λεµ� και τη γεν�κτ�ν�α εκατ�µµυρ�ων
Ε�ρα�ων και Τσιγγ/νων, ε�ναι σ!µερα µια δηµ�κρατικ! %1ρα π�υ σ��εται τα
ανθρ1πινα δικαι1µατα. ?να ακ(µη παρ/δειγµα απ�τελε� η Γι�υγκ�σλα��α,
π�υ συστ/θηκε ως µια π�λυ-εθνικ!/π�λυ-εθν�τικ! �µ�σπ�νδ�α και ε�%ε σ%ετι-
κ! επιτυ%�α υπ( τ� ιδι(µ�ρ+� κ�µµ�υνιστικ( καθεστ1ς τ�υ Τ�τ�, η κατ/ρρευ-
ση τ�υ �π���υ συν�δε�τηκε απ( τ�υς καταστρ�+ικ��ς π�λ�µ�υς και τις ε%θρ(-
τητες π�υ 3�σπασαν στις αρ%�ς τ�υ 1990 και %αρακτ!ρισαν �λ(κληρη τη δεκαε-
τ�α. Αυτ/ τα παραδε�γµατα υπ�δεικν��υν (τι, α+εν(ς, τ� επι%ε�ρηµα (τι τ(σ�
� π�λιτικ(ς (σ� και � εθν�τικ(ς εθνικισµ(ς µπ�ρε� να �%�υν !πιες ! καταστρ�-
+ικ�ς εκδηλ1σεις και συν�πειες και, α+ετ�ρ�υ, (τι δεν πρ(κειται για σταθερ�ς
κατηγ�ρι�π�ι!σεις και δεδ�µ�νες πραγµατικ(τητες. Επ�σης καταδεικν��υν µε
τ�ν πι� +ανερ( τρ(π� (τι η π�λιτικ! και εθν�τικ! δι/σταση τ�υ εθνικισµ��
δεν ‘αν!κ�υν’ σε καν�να εθνικ( κρ/τ�ς, π�λιτικ( σ�στηµα κλπ., και (τι δεδ�-
µ�νες συνθ!κες και ιδιαιτερ(τητες καθ�ρ�0�υν τα %αρακτηριστικ/ τ�υ εθνικι-
σµ�� π�υ θα επικρατ!σ�υν. Συνεπ1ς, η εδραιωµ�νη τα3ιν(µηση εθνικ1ν κρα-
τ1ν στ�ν �να ! τ�ν /λλ� τ�π� εθνικισµ�� %ωρ�ς επισ!µανση για τη %ρ�νικ! της
ακρ��εια µπ�ρε� να στερ!σει τις σ%ετικ�ς τυπ�λ�γ�ες απ( την αναλυτικ! τ�υς
εγκυρ(τητα και την εµπειρικ! τ�υς %ρησιµ(τητα.

Γ�νεται αντιληπτ( (τι �ι εκδηλ1σεις τ�υ εθνικισµ�� δεν ε�ναι σταθερ�ς αλ-
λ/ µετα�/λλ�νται λ(γω της εγγεν��ς τ�υ δυνατ(τητας να γ�νεται επιθετικ(ς
και να απ�κλε�ει τ�υς /λλ�υς ! να ενσωµατ1νει και να περικλε�ει τ�υς /λλ�υς,
ε�τε υπερισ%��υν τα π�λιτικ/ ε�τε τα εθν�τικ/ τ�υ %αρακτηριστικ/. Αυτ( �+ε�-
λεται στ� γεγ�ν(ς (τι � εθνικισµ(ς «εν1νει �να λα( %ωρ�0�ντας τ�υς λα��ς»,
(πως ανα+�ρει η Shafer30. Αυτ! η λειτ�υργ�α �ασ�0εται στις θετικ�ς και αρνη-
τικ�ς ταυτ�σεις, δηλαδ! στη θετικ! εικ(να τ�υ εαυτ�� και στην αρνητικ! εικ(-
να των /λλων. ?τσι, η θετικ! εικ(να τ�υ �θν�υς µπ�ρε� να επικαλε�ται τ(σ�
την �παρ3η τ�υ ανεκτικ�� τ�υ π�λιτισµ��, (σ� και τ�υς δεσµ��ς α�µατ�ς για
παρ(µ�ι�υς σκ�π��ς. Η Βρεταν�α, π�υ θεωρε�ται παρ/δειγµα π�λιτικ�� εθνι-
κισµ�� µε ιδια�τερη �µ+αση στ� στ�ι%ε�� της π�λυ-π�λιτισµικ(τητας, κινητ�-
π��ησε και %ρησιµ�π��ησε την π�λεµικ! της µη%αν! στα νησι/ Φ(κλαντ στ�
ν(τι� Ατλαντικ( τ� 1982 στ� (ν�µα τ�υ εθνικ�� ‘εδ/+�υς’ και των εθνικ1ν
συµ+ερ(ντων. Αυτ(, (πως και /λλα παραδε�γµατα, δεν ε�ναι %αρακτηριστικ/
µ(ν� τ�υ π�λιτικ��, ! /λλ�υ τ�π�υ, εθνικισµ�� αλλ/ ε�ναι %αρακτηριστικ/ της
ε�κ�λης και απ�δ�τικ!ς %ρ!σης της εθνικιστικ!ς ρητ�ρικ!ς ‘(ταν %ρει/0εται’,
δηλαδ! (ταν η κυ��ρνηση τ�υ κρ/τ�υς απ�+ασ�0ει την ε+αρµ�γ! κ/π�ιας π�-
λιτικ!ς και ανα0ητ/ τη ν�µιµ�π��ηση και ενεργ! υπ�στ!ρι3! της (κινητ�π��η-
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30. SHAFER, B.C. (1972), Faces of Nationalism: new realities and old myths, New York: Harcourt
Brace Jovanovich, σ. 19, ανα+�ρεται στ� ∆εµερτ0!ς 1996: 164, υπ�σηµε�ωση 78.



ση)31. Αυτ( συνδ�εται µε την επι%ειρηµατ�λ�γ�α µας (τι �ι εκδηλ1σεις τ�υ εθνι-
κισµ�� καθ�ρ�0�νται σε µεγ/λ� �αθµ( απ( την π�λιτικ! ιδε�λ�γ�α των κυ�ερ-
ν�υσ1ν ελ�τ και απ( τις π�λιτικ�ς π�υ επιθυµ��ν να ε+αρµ(σ�υν. Εδ1 �γκει-
ται και η σηµασ�α της π�λιτικ!ς στ�ν καθ�ρισµ( και τη %ρ!ση τ�υ εθνικισµ��.
)πως ανα+�ραµε, � εθνικισµ(ς �ρ�σκει σηµαντικ/ ερε�σµατα στ� ασυνε�δητ�
των ατ(µων, τα �π��α υπ(κεινται συνε%1ς στην επιρρ�! τ�υ. Γι’ αυτ( τ� λ(γ�
�ι ανθρ1πινες αδυναµ�ες γ�ν�νται αντικε�µεν� π�λιτικ!ς εκµετ/λλευσης απ(
τ�υς κυ�ερν1ντες, αλλ/ και �ι �δι�ι �ι π�λιτικ�� υπ(κεινται στην επιρρ�! τ�υ
λ(γω των εσωτερικ1ν τ�υς ασυνε�δητων επιθυµι1ν.

Συνεπ1ς, η δι/κριση τ�υ εθνικισµ�� σε π�λιτικ(-‘καλ(’ και εθν�τικ(-‘κακ(’
ε�ναι λανθασµ�νη τ(σ� σε θεωρητικ( (σ� και σε πρακτικ( επ�πεδ�. ∆�� επι-
πλ��ν στ�ι%ε�α αυτ!ς της δι/κρισης ε�ναι τα ε3!ς. Α+εν(ς, αρκετ�ς +�ρ�ς η
�παρ3η τ�υ εθνικισµ�� περν/ει απαρατ!ρητη: στ� �αθµ( π�υ � εθνικισµ(ς
ε3ισ1νεται µε τις ακρα�ες τ�υ µ�ρ+�ς και τα εθνικιστικ/ κιν!µατα παρα�λ�πε-
ται τ� γεγ�ν(ς (τι πρ(κειται επ�σης και για ιδε�λ�γ�α, Λ(γ� και συνα�σθηµα
π�υ υπ/ρ%�υν ακ(µη και (ταν δεν εκδηλ1ν�νται �ντ�να. Α+ετ�ρ�υ, � ‘καλ(ς’
και � ‘κακ(ς’ εθνικισµ(ς απ�τελ��ν στην �υσ�α µετ/θεση των ‘καλ1ν’ στ�ι-
%ε�ων στην �µ/δα µας και των ‘κακ1ν’ στα /λλα �θνη. Σ%ετικ! ε�ναι εδ1 και η
%ωρικ! δι/κριση σε Ανατ�λικ( και ∆υτικ( εθνικισµ(, π�υ αντιστ�ι%ε� περ�π�υ
στη δι/κριση αν/µεσα σε εθν�τικ( και π�λιτικ( αντ�στ�ι%α (∆εµερτ0!ς 1996:
236-241). Παρ(λ� π�υ υπ/ρ%�υν αρκετ�ς ε3αιρ�σεις στ� σ%!µα Ανατ�λικ��
και ∆υτικ�� εθνικισµ��, αυτ( εκ+ρ/0ει σε µεγ/λ� �αθµ( την κυρ�αρ%η αντ�λη-
ψη π�υ �%�υν τα ∆υτικ/ κρ/τη γι’ αυτ/ και τα υπ(λ�ιπα. Αυτ/ τα δ�� στ�ι-
%ε�α της δι/κρισης τ�υ εθνικισµ�� –α+εν(ς (τι δεν ε�ναι π/ντα �κδηλ�ς και
περν/ απαρατ!ρητ�ς και, α+ετ�ρ�υ, (τι πρ��/λλεται π/νω στ�υς /λλ�υς–
�%�υν σ��αρ�ς επιπτ1σεις στην π�λιτικ! και στην εµπ�δωση εν(ς κυρ�αρ%�υ
Λ(γ�υ και ε�ναι π�λ� σηµαντικ/ για την καταν(ησ! τ�υς. Θα επι%ειρ!σ�υµε
την πληρ�στερη αν/λυση και καταν(ησ! τ�υς µ�σω της σηµαντικ!ς συνεισ+�-
ρ/ς τ�υ Michael Billig και τ�υ �ι�λ��υ τ�υ Banal Nationalism.
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31. Ε3αιρε�ται εδ1 η %ρ!ση τ�υ εθνικισµ�� απ( κιν!µατα αυτ�δι/θεσης, π�υ δεν �%�υν τ�
‘κρ/τ�ς τ�υς’, και δραστηρι�π�ι��νται για την απ(κτησ! τ�υ. Σε αυτ�ς τις περιπτ1σεις η ‘ανα-
γκαι(τητα’ τ�υ εθνικισµ�� ε�ναι δεδ�µ�νη και (%ι κατασκευασµ�νη.



∫ÔÈÓfiÙÔÔ˜ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜

Σ τ� �ι�λ�� τ�υ Banal Nationalism (1995) � Billig ασ%�λε�ται µε τ� 0!τηµα τ�υ
καθηµεριν�� εθνικισµ�� π�υ περν/ απαρατ!ρητ�ς, και εστι/0ει στ�ν εθνι-

κισµ( των δυτικ1ν κρατ1ν διαπιστ1ν�ντας (τι αγν�ε�ται αρκετ/ απ( τ�υς
κ�ινωνικ��ς επιστ!µ�νες και την καθηµεριν! ρητ�ρικ!. � Billig υπ�στηρ�0ει
(τι, σ�µ+ωνα µε την ευρε�α %ρ!ση των (ρων, εθνικιστ�ς θεωρ��νται (σ�ι µετ�-
%�υν σε απ�σ%ιστικ/ ! ακρ�δε3ι/ κιν!µατα, και (τι αυτ! η /π�ψη τ�π�θετε�
τ�ν εθνικισµ( ‘εκε�’, στην περι+�ρεια –περι+�ρεια τ�υ κρ/τ�υς, (ταν πρ(κειται
για αντ/ρτικ�, και περι+�ρεια της ∆�σης, (ταν πρ(κειται για %1ρες π�υ δεν
αν!κ�υν στ� δυτικ( κ(σµ�. Αυτ! η /π�ψη ε�ναι παραπλανητικ! γιατ� «παρα-
�λ�πει τ�ν εθνικισµ( των δυτικ1ν εθν1ν-κρατ1ν. Σε �ναν κ(σµ� εθν1ν-κρα-
τ1ν, � εθνικισµ(ς δεν µπ�ρε� να περι�ρ�0εται στις περι+�ρειες» (Billig, 1995: 5).
Γι’ αυτ(ν τ� λ(γ�, � Billig επικεντρ1νει την αν/λυση τ�υ εθνικισµ�� και των
εκδηλ1σε1ν τ�υ στα εγκαθιδρυµ�να εθνικ/ κρ/τη τ�υ δυτικ�� κ(σµ�υ. )πως
υπ�στηρ�0ει, τα εθνικ/ κρ/τη απ( τη στιγµ! π�υ δηµι�υργ��νται αναπαρ/γ�-
νται και διατηρ��νται συνε%1ς ως η αν1τερη �ντ(τητα α+�σ�ωσης και ν�µι-
µ(τητας. Αυτ! η διαδικασ�α πηγ/0ει απ( τ�ν εθνικισµ(: (%ι µ(ν� η δηµι�υργ�α
αλλ/ και η συνε%!ς αναπαραγωγ! των �διων των εθνικ1ν κρατ1ν ε�ναι �να
επακ(λ�υθ� τ�υ εθνικισµ�� και της συνε%��ς λειτ�υργ�ας τ�υ. Κ�ιν(τ�π�ς
εθνικισµ(ς (banal nationalism) ε�ναι � (ρ�ς π�υ %ρησιµ�π�ιε� � Billig για να πε-
ριγρ/ψει «τις ιδε�λ�γικ�ς συν!θειες π�υ καθιστ��ν ικαν/ τα εγκαθιδρυµ�να
�θνη της ∆�σης να αναπαρ/γ�νται» (1995: 6). � κ�ιν(τ�π�ς εθνικισµ(ς ανα-
παρ/γει συν!θειες στην πρ/3η και στη σκ�ψη, αλλ/ και στα συναισθ!µατα,
π�υ διαιων�0�υν την εθνικ(τητα. Επιπλ��ν, τα σ�µ��λα π�υ %ρησιµ�π�ι��νται
για να συµ��λ�σ�υν την ιερ! +�ση τ�υ �θν�υς, (πως �ι σηµα�ες �3ω απ( δηµ(-
σια κτ�ρια, ε3υµν��ν τ� �θν�ς %ωρ�ς �µν�υς, τ� ‘κυµατ�0�υν’ %ωρ�ς να υπ/ρ%ει
κυµατισµ(ς (‘flagging’ the nation ‘unflaggingly’), δηλαδ! τ� %αιρετ�0�υν µ�σω
µιας !πιας αλλ/ συνε%��ς και απαρατ!ρητης δραστηρι(τητας.

Σε (λ� τ� �ι�λ�� τ�υ � Billig παραθ�τει π�λλ/ παραδε�γµατα π�λιτικ1ν π�υ
ε+αρµ(0�νται σε δυτικ/ εθνικ/ κρ/τη π�υ ‘πα�0�υν τ� %αρτ� τ�υ πατριωτι-
σµ��’ και, παρ(λ� π�υ %ρησιµ�π�ι��ν �ι �δι�ι την εθνικιστικ! ρητ�ρικ! εκτε-
ν1ς, εντ�π�0�υν και ανα+�ρ�υν την �παρ3η εθνικισµ�� µακρι/ απ( τη ρητ�ρι-
κ! τ�υς και τη %1ρα τ�υς. Γι’ αυτ(ν τ� λ(γ�, ε+ιστ/ την πρ�σ�%! µας στ� ε3!ς:
«τα κεν/ στην π�λιτικ! γλ1σσα ε�ναι σπαν�ως αθ1α. Η περ�πτωση τ�υ εθνικι-
σµ�� δεν απ�τελε� ε3α�ρεση. )ντας σηµασι�λ�γικ/ περι�ρισµ�ν�ς σε µικρ/ µε-
γ�θη και ε3ωτικ/ %ρ1µατα, � εθνικισµ(ς �ρ�0εται ως πρ(�ληµα: εµ+αν�0εται
‘εκε�’ στην περι+�ρεια, (%ι ‘εδ1’ στ� κ�ντρ�. �ι απ�σ%ιστικ�ς �µ/δες, �ι +ασ�-
στες και �ι αντ/ρτες ε�ναι τ� πρ(�ληµα τ�υ εθνικισµ��. �ι ιδε�λ�γικ�ς συν!-
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θειες, µ�σω των �π��ων αναπαρ/γ�νται τα �θνη ‘µας’, δεν �ν�µ/0�νται και,
συνεπ1ς, δεν παρατηρ��νται» (1995: 6). ?τσι, λ�ιπ(ν, διακρ�νει δ�� τ�π�υς
θεωρητικ!ς πρ�σ�γγισης τ�υ εθνικισµ��, τ�ν µεταθετικ( και τ�ν ‘+υσικ�π�ιη-
τικ(’ (naturalising) –π�υ συν!θως π/νε µα0�. �ι µεταθετικ�ς θεωρ�ες ε3ισ1-
ν�υν τ�ν εθνικισµ( µε τα εθνικιστικ/ κιν!µατα και τα ακρα�α και παρ/λ�γα
συναισθ!µατα. Θεωρ��ν τ�ν κ(σµ� των εθνικ1ν κρατ1ν ως δεδ�µ�ν� και
αντιµετωπ�0�υν τ�ν εθνικισµ( ως µια διατ/ρα3η της ηρεµ�ας τ�υς απ( τ�υς /λ-
λ�υς. ?τσι, αυτ�ς �ι θεωρ!σεις απ�τελ��ν ‘ρητ�ρικ�ς µεταθ�σεις’: πρ��/λλ�υν
τ�ν εθνικισµ( στ�υς ‘/λλ�υς’, εν1 τ�ν ‘δικ(’ τ�υς τ�ν παρα�λ�π�υν, τ�ν 3ε-
%ν��ν, ! και τ�ν αρν��νται θεωρητικ/. �ι θεωρ�ες της ‘+υσικ�π��ησης’ πα-
ρ�υσι/0�υν την α+�σ�ωση στ� �θν�ς ως ενδηµικ!, +υσικ! κατ/σταση των αν-
θρ1πων: �τσι, «� κ�ιν(τ�π�ς εθνικισµ(ς δεν πα�ει απλ/ να θεωρε�ται εθνικι-
σµ(ς, αλλ/ πα�ει να ε�ναι πρ(�ληµα π�υ %ρ!0ει αν/λυσης» (1995: 16).

Η δια+�ρετικ! �πτικ! τ�υ Billig απ�ναντι στ�ν εθνικισµ( ε�ναι %ρ!σιµη για
την αν/λυσ! τ�υ στη σ�γ%ρ�νη π�λιτικ! γιατ� δεν τ�ν περι�ρ�0ει στα κιν!µατα
και στις ακρα�ες τ�υ εκ+/νσεις. � εθνικισµ(ς ε�ναι �να καθηµεριν( +αιν(µεν�
π�υ �%ει, ασ+αλ1ς, τις ε3/ρσεις τ�υ, αλλ/ δεν περι�ρ�0εται σε αυτ�ς. Αυτ(ς ε�-
ναι και � λ(γ�ς π�υ τ�ν �ρ�σαµε εκτ(ς απ( ιδε�λ�γ�α και κ�νηµα, και ως Λ(γ�
και συνα�σθηµα. Παρ’ (λα αυτ/, επειδ! συνειρµικ/ θεωρε�ται κ/τι ‘κακ(’, µια
καταστρ�+ικ! δ�ναµη και �να επι0!µι� συνα�σθηµα, κανε�ς δεν επιθυµε� να τ�
δε%τε� για τ�ν εαυτ( τ�υ ! τ� �θν�ς τ�υ\ απεναντ�ας, υπ/ρ%ει η τ/ση να απ�-
δ�δεται σε /λλα /τ�µα και �θνη. Με αυτ(ν τ�ν τρ(π�, εκλαµ�/νει κανε�ς επι-
πλ��ν ευ%αρ�στηση, καθ1ς δεν ε�ναι απλ/ ‘καλ(ς’ αλλ/ ‘καλ�τερ�ς’, ε+(σ�ν
και �ι /λλ�ι ε�ναι ταυτ(%ρ�να ‘κακ��’. Πρ(κειται για την α�σθηση της υπ�ρµε-
τρης αυτ�-εκτ�µησης π�υ πρ��ρ%εται µ�σα απ( τη σ�γκριση, π�υ �%�υµε !δη
ε3ετ/σει.

Η δι/κριση αν/µεσα σε π�λιτικ( και εθν�τικ( εθνικισµ( και η αντιστ��%ισ!
τ�υς µε τ�ν !πι� και τ�ν επι0!µι� εθνικισµ( ε�ναι µια µετρι�παθ!ς, θα λ�γαµε,
�κ+ραση της διαδικασ�ας της µετ/θεσης τ�υ εθνικισµ��. )πως υπ�στηρ�%θηκε
παραπ/νω, η δι/κριση και η αντιστ��%ιση αυτ! δεν ε�ναι �γκυρες, και �νας απ’
τ�υς λ(γ�υς γι’ αυτ( ε�ναι (τι και � λεγ(µεν�ς π�λιτικ(ς εθνικισµ(ς µπ�ρε� να
�%ει ακρα�ες εκδηλ1σεις ! να πρ�ετ�ιµ/0ει τ� �δα+�ς γι’ αυτ�ς. Σε σ%�ση µε
αυτ!ν την παρατ!ρηση θα παραθ�σ�υµε τ�ν Billig και την /π�ψ! τ�υ για τ�ν
καθηµεριν(, κ�ιν(τ�π� εθνικισµ( των δυτικ1ν κρατ1ν, π�υ συν!θως θεωρε�-
ται παρ/δειγµα π�λιτικ�� εθνικισµ��:

Θα #ταν λ�θ�ς να θεωρ#σ�υµε �τι � ‘κ�ιν�τ�π�ς εθνικισµ�ς’ ε�ναι ‘καλ�ς’, επει-
δ# %α�νεται να διαθ�τει µια καθησυ!αστικ# καν�νικ�τητα, # επειδ# δε�!νει να
στερε�ται των (�αιων παθ'ν της �κρας δε�ι�ς… τ� κ�ιν�τ�π� δεν ε�ναι συν'νυ-
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µ� µε τ� ακ�νδυν�. Στην περ�πτωση των εθν'ν-κρατ'ν της ∆�σης, � κ�ιν�τ�π�ς
εθνικισµ�ς σπαν�ως ε�ναι αθ'�ς: αναπαρ�γει θεσµ��ς π�υ κατ�!�υν τερ�στια
�πλ�στ�σια. 0πως %�νηκε και µε τ�υς π�λ�µ�υς στ�ν [Περσικ�] Κ�λπ� και στα
Φ�κλαντ, �ι [στρατιωτικ�ς] δυν�µεις µπ�ρ��ν να κινητ�π�ιηθ��ν !ωρ�ς µεγ�λες
εκστρατε�ες π�λιτικ#ς πρ�ετ�ιµασ�ας. Τα �πλα ε�ναι σε ετ�ιµ�τητα, ‘πρ�θυµα’ να
!ρησιµ�π�ιηθ��ν στη µ�!η. Και �ι πληθυσµ�� των εθν'ν ε�ναι επ�σης σε ετ�ιµ�-
τητα, πρ�θυµ�ι να υπ�στηρ���υν τη !ρ#ση αυτ'ν των �πλων (1995: 7).

� κ�ιν(τ�π�ς εθνικισµ(ς ε�ναι, λ�ιπ(ν, � λ(γ�ς π�υ τα �θνη κινητ�π�ι��-
νται %ωρ�ς ιδια�τερα µεγ/λες εκστρατε�ες: ε�ναι µια καθηµεριν! εκστρατε�α
α+�σ�ωσης και συσπε�ρωσης γ�ρω απ( τ� �θν�ς και τα συµ+�ρ�ντ/ τ�υ.

Επειδ! � εθνικισµ(ς εγε�ρει αρνητικ��ς συνειρµ��ς και θεωρε�ται επι0!-
µι�ς, %ρησιµ�π�ιε�ται σε αρκετ�ς περιπτ1σεις αντ’ αυτ�� � πατριωτισµ(ς, �
�π���ς %ρησιµ�π�ιε�ται µε µεγαλ�τερη /νεση και συ%ν(τητα καθ1ς θεωρε�ται
θετικ! �νν�ια. Φυσικ/, �ι δ�� �νν�ιες δεν ταυτ�0�νται. Μας ενδια+�ρει (µως σε
αυτ( τ� σηµε�� η σ%�ση µετα3� τ�υς και � τρ(π�ς %ρ!σης τ�υς ανα+�ρικ/ µε
τ� πρ�κε�µεν�, π�υ ε�ναι η δι/κριση σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ εθνικισµ( και η µετ/-
θεσ! τ�υ στ�υς /λλ�υς.

¶·ÙÚÈˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜

H λ�3η πατριωτισµ(ς πρ��ρ%εται απ( τη λ�3η ‘πατρ�δα’, π�υ σηµα�νει τ�ν
τ(π� γ�ννησης, και �%ει τις ρ�0ες της στην ελληνικ! λ�3η ‘πατ�ρας’: �τσι, η

πατρ�δα ε�ναι µε αυτ! την �νν�ια ‘� τ(π�ς των πατ�ρων µας’. ?ναν συν�πτικ(
και επαρκ! �ρισµ( τ�υ πατριωτισµ�� δ�νει τ� Oxford English Dictionary, π�υ
τ�ν �ρ�0ει ως την «αγ/πη και α+�σ�ωση για την πατρ�δα»32. Ε�ναι, µε αυτ!ν την
�νν�ια, τ� α�σθηµα α+�σ�ωσης στ� �ικε�� περι�/λλ�ν π�υ απαντ/ται σε κ/θε
εθν�γρα+ικ! �µ/δα (Bar-Tal 1993: 48). � πατριωτισµ(ς θεωρε�ται θετικ! �ν-
ν�ια και επιθυµητ! α3�α, θεµελι1δης για τ� �θν�ς, γιατ� αντανακλ/ �ρισµ�νες
κ�ιν�ς απ(ψεις και συναισθ!µατα και, κυρ�ως, την α�σθηση τ�υ αν!κειν.

� πατριωτισµ(ς %ρησιµ�π�ιε�ται αντ� /λλων ενν�ι1ν, µετα3� των �π��ων
ε�ναι και � εθνικισµ(ς. Η ενν�ι�λ�γικ! δι/κριση αν/µεσα σε εθνικισµ( και πα-
τριωτισµ( ε�ναι συνηθισµ�νη, παρ(λ� π�υ �ι (ρ�ι π�υ %ρησιµ�π�ι��νται π�ι-
κ�λλ�υν. Για παρ/δειγµα, �%ει ανα+ερθε� η δι/κριση αν/µεσα σε πατριωτισµ(
και εθν�κεντρισµ( ! σω�ινισµ( (Bar-Tal 1993: 51), σε επ�ικ�δ�µητικ( και τυ-
+λ( πατριωτισµ( (Schatz, Staud & Lavine 1999: 153), σε γν!σι� και ψευδ�-πα-
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τριωτισµ( (Adorno et all)33, ! απλ/ αν/µεσα σε πατριωτισµ( και εθνικισµ(
(Gellner 1983: 138). Θα µπ�ρ��σαµε να π��µε (τι αυτ! ε�ναι µια δι/κριση αν/-
µεσα στις θετικ�ς και τις αρνητικ�ς πλευρ�ς π�υ τ(σ� � πατριωτισµ(ς (σ� και �
εθνικισµ(ς συνεπ/γ�νται, στ� �αθµ( π�υ και �ι δ�� µπ�ρ��ν να �ριστ��ν ως
‘αγ/πη και α+�σ�ωση για τη %1ρα µ�υ’. ?τσι, ως γν!σι�ς, επ�ικ�δ�µητικ(ς πα-
τριωτισµ(ς θεωρε�ται η αγ/πη για την πατρ�δα, η πρ�σ!λωση στις εθνικ�ς α3�ες,
αλλ/ και η «κριτικ! α+�σ�ωση» (Schatz 1999: 153), (π�υ η κριτικ! πηγ/0ει απ(
την επιθυµ�α για πρ(�δ�, και απ( τ�ν σε�ασµ( και την αν�%! πρ�ς τα /λλα
�θνη και /τ�µα. Απ( την /λλη, � εθνικισµ(ς, σω�ινισµ(ς, εθν�κεντρισµ(ς, τυ-
+λ(ς πατριωτισµ(ς ! ψευδ�-πατριωτισµ(ς περιγρ/+εται ως η τυ+λ! α+�σ�ωση
στις εθνικ�ς α3�ες, η /κριτη θετικ! α3ι�λ(γηση τ�υ �θν�υς, η µη αν�%! της κρι-
τικ!ς σε αυτ( και η απ(ρριψη των /λλων34. Αυτ( π�υ παρατηρε� κανε�ς ε�ναι (τι
� πατριωτισµ(ς και � εθνικισµ(ς περιγρ/+�νται ως �ι δ�� (ψεις τ�υ �δι�υ ν�µ�-
σµατ�ς: και �ι δ�� µπ�ρ��ν να περιγρα+��ν µε τα �δια %αρακτηριστικ/ –ως συ-
ναισθηµατικ( δ�σιµ� µε τ� �θν�ς, την πατρ�δα και τ�υς συµ-πατρι1τες, και ως
α+�σ�ωση στις εθνικ�ς α3�ες–, (µως µε τ�ν πατριωτισµ( περιγρ/+�νται τα θετι-
κ/ συνεπακ(λ�υθα αυτ�� τ�υ δεσµ��, εν1 µε τ�ν εθνικισµ( �ι συνειρµ�� ε�ναι
αρνητικ��. Θα µπ�ρ��σαµε να θεωρ!σ�υµε (τι αυτ! ε�ναι η δια+�ρ/ τ�υς, ! µ!-
πως � τρ(π�ς π�υ %ρησιµ�π�ι��νται �ι (ρ�ι απ�τελε� µια υπεραπλ��στευση;

Η δι/κριση αν/µεσα στ�ν πατριωτισµ( και τ�ν εθνικισµ( δεν ε�ναι τ(σ� 3ε-
κ/θαρη, και σ�γ�υρα δεν µπ�ρε� να �ριστε� ως δι/κριση αν/µεσα στα θετικ/
και στα αρνητικ/ %αρακτηριστικ/ π�υ εµπερι�%ει η αγ/πη για την πατρ�δα αν
θ�λ�υµε να ε�µαστε ακρι�ε�ς στη %ρ!ση των (ρων. � πατριωτισµ(ς περιγρ/+ει
τα συναισθ!µατα και τις πεπ�ιθ!σεις π�υ πρ��ρ%�νται απ( τ�ν δεσµ( µε την
πατρ�δα. Ε�ναι �νας +υσικ(ς και +υσι�λ�γικ(ς δεσµ(ς π�υ δηµι�υργε�ται µε τ�
µ�ρ�ς (π�υ γεννι(µαστε και αισθαν(µαστε �ικει(τητα, µια τα�τιση µε τα ‘π/-
τρια εδ/+η’ π�υ εµπερι�%ει π/ντα µια συναισθηµατικ! +(ρτιση, (πως απ�κα-
λ�πτεται µ�σα απ( τα τραγ��δια, τα διηγ!µατα, τα π�ι!µατα, αλλ/ και την
�δια την ιστ�ρ�α. Ε�ναι +υσικ(ς και +υσι�λ�γικ(ς αυτ(ς � δεσµ(ς, γιατ� αντι-
πρ�σωπε�ει τ�ν τ(π� (π�υ �%�υν λ/�ει %1ρα �ι πρ1τες, και /λλες, σηµαντικ�ς
ταυτ�σεις τ�υ ατ(µ�υ, και ε�ναι �νας συµ��λικ(ς %1ρ�ς �ικε�ων εικ(νων, γε�-
σεων, ακ�υσµ/των και πρ�σωπικ1ν επα+1ν. Η αγ/πη για την πατρ�δα, (πως
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33. � (ρ�ς ψευδ�-πατριωτισµ(ς %ρησιµ�π�ι!θηκε απ( τ�υς Adorno, Flenkel-Brunswik,
Levinson και Sanford, για να περιγρ/ψει την «τυ+λ! α+�σ�ωση σε �ρισµ�νες εθνικ�ς π�λιτισµικ�ς
α3�ες, τ�ν /κριτ� κ�µ+�ρµισµ( µε τις συµπερι+�ρ�ς της κυρ�αρ%ης �µ/δας, και την απ(ρριψη
των /λλων εθν1ν ως ‘�3ω απ( την �µ/δα’», The Authoritarian Personality, New York: Harper,
1950, σ. 107, παρατ�θεται στ� Bar-Tal 1993: 47.

34. Εδ1 � εθνικισµ(ς περιγρ/+εται κυρ�ως ως συνα�σθηµα.



και η αγ/πη για τ�υς συµ-πατρι1τες π�υ πρ�κ�πτει δευτερευ(ντως, ε�ναι %α-
ρακτηριστικ/ π�υ α3ι�λ�γ��νται θετικ/. )µως, � πατριωτισµ(ς, η αγ/πη για
την πατρ�δα µπ�ρε� να �%ει και �ρισµ�νες αρνητικ�ς πλευρ�ς π�υ, (πως και
στ�ν εθνικισµ(, πηγ/0�υν απ( την αν/γκη να α3ι�λ�γε�ται η �µ/δα ως θετικ!
ε3 �ρισµ��. ?να παρ/δειγµα ε�ναι (τι, εν1 η αυτ�κριτικ! µπ�ρε� να ε�ναι ευ-
πρ(σδεκτη καθ1ς στ�%ε�ει στην καλυτ�ρευση της �µ/δας, δεν ισ%�ει π/ντα τ�
�δι� (ταν η κριτικ! πρ��ρ%εται απ( /τ�µα ! �µ/δες π�υ δεν αν!κ�υν στην
‘πατρ�δα’, �π(τε τα κ�νητρ/ τ�υς αµ+ισ�ητ��νται και η κρ�ση τ�υς απ�ρρ�πτε-
ται. � πατριωτισµ(ς συνδ�εται µε την εθνικ! ταυτ(τητα, και συγκεκριµ�να µε
την κ�ινωνικ! της πλευρ/ π�υ αναλ�σαµε νωρ�τερα σε αυτ( τ� κε+/λαι�: %α-
ρακτηρ�0εται απ( τις θετικ�ς και αρνητικ�ς πλευρ�ς π�υ %αρακτηρ�0�υν και
την εθνικ! ταυτ(τητα, την ταυτ(τητα π�υ δηµι�υργε�ται και εµπεδ1νεται δια-
µ�σ�υ της επα+!ς µε τ� �θν�ς ως κ�ινωνικ! �µ/δα (π.%. πρ�σ+�ρει την α�σθη-
ση τ�υ αν!κειν σε µια �µ/δα, αλλ/ ταυτ(%ρ�να περι%αρακ1νει ‘εµ/ς’ σε σ%�ση
µε τ�υς /λλ�υς). Πρ(κειται για παρ(µ�ια ψυ%�λ�γικ! τα�τιση µε τ�ν τ�πικι-
σµ(: τ� συναισθηµατικ( δ�σιµ� π�υ �%ει κανε�ς µε την ‘ιδια�τερη πατρ�δα’ τ�υ.

� εθνικισµ(ς δεν ε�ναι δια+�ρετικ(ς απ( τ�ν πατριωτισµ(, αλλ/ κ/τι πα-
ραπ/νω απ( αυτ(ν: εµπερι�%ει τ�ν πατριωτισµ(, µε τ�ν �δι� τρ(π� π�υ η εθνι-
κ! ταυτ(τητα ως π�λιτικ! ταυτ(τητα εµπερι�%ει και τα %αρακτηριστικ/ της
κ�ινωνικ!ς ταυτ(τητας. Ε�ναι και τα δ�� παρ(µ�ια συναισθ!µατα, (µως �
εθνικισµ(ς ως π�λιτικ! ιδε�λ�γ�α ε3ειδικε�ει και συγκεκριµεν�π�ιε�. Π�λ� %α-
ρακτηριστικ( ε�ναι τ� παρ/δειγµα της πατρ�δας και τ�υ �θν�υς. )πως ανα+�-
ρει � Deutch, � πατριωτισµ(ς απευθ�νεται σε (λ�υς τ�υς κατ��κ�υς µιας πα-
τρ�δας ανε3/ρτητα απ( την εθνικ! τ�υς καταγωγ!, εν1 � εθνικισµ(ς απευθ�-
νεται σε (λα τα µ�λη τ�υ �θν�υς ανε3/ρτητα απ( τ�ν τ(π� π�υ κατ�ικ��ν !
και π�υ �%�υν γεννηθε�35. Β��αια, η καταγωγ! �%ει υπ/ρ3ει σηµαντικ( κριτ!ρι�
στην ιστ�ρ�α, πριν την εµ+/νιση τ�υ εθνικισµ��, και δεν ε�ναι �δι(ν τ�υ. Επι-
πλ��ν, η πατρ�δα �ρ�0εται απ( τ�ν εθνικισµ( µ�σα απ( την περι%αρ/κωση µιας
επικρ/τειας π�υ �ρ�0εται απ( τ� ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’. Αυτ( �%ει ως συν�πεια ε�τε η
‘πατρ�δα’, ως εδα+ικ! επικρ/τεια, να ε�ναι µικρ(τερη απ( αυτ!ν π�υ τ� �θν�ς
θεωρε� (τι τ�υ αν!κει (ε/ν υπ/ρ%�υν ‘αλ�τρωτες πατρ�δες’), ε�τε να ε�ναι µε-
γαλ�τερη απ( αυτ! µε την �π��α θα ταυτι0(ταν αν δεν υπ!ρ%ε τ� κρ/τ�ς και
η σα+!ς �ρι�θ�τηση των συν(ρων. Αυτ�ς ε�ναι δ�� απ( τις π�λλ�ς επιπτ1σεις
της �παρ3ης τ�υ εθνικισµ�� και τ�υ τρ(π�υ π�υ η π�λιτικ! δι/σταση π�υ
εµπερι�%ει εµ��λι/0ει τ�ν πατριωτισµ( µε επιπλ��ν στ�ι%ε�α και τ�ν ενδυνα-
µ1νει ως εθνικισµ(. Π/ντως, (πως υπ�στηρ�0ει � Billig, δεν υπ/ρ%�υν στ�ι%ε�α
π�υ να δια+�ρ�π�ι��ν ψυ%�λ�γικ/ τ�ν εθνικισµ( απ( τ�ν πατριωτισµ( και να
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35. Deutch 1966: 104, 288, στ� ∆εµερτ0!ς 1996: 204.



τ�υς αν/γ�υν στη σ+α�ρα τ�υ παρ/λ�γ�υ και τ�υ λ�γικ�� αντ�στ�ι%α (Billig
1995: 56). Πραγµατικ/, �ι ψυ%�λ�γικ�ς τ�υς �/σεις ε�ναι �διες. Η θυσ�α, για πα-
ρ/δειγµα, ε�ναι µια ‘ηρωικ!’ α3�α, µια αρετ! π�υ τ(σ� �ι πατρι1τες (σ� και �ι
εθνικιστ�ς θεωρ��ν (τι πρ�πει να �%�υν\ επ�σης, η τα�τιση µε τ� �θν�ς ε�ναι �υ-
σι1δης και για τα δ�� αυτ/ συναισθ!µατα, π�υ ανα+�ρ�νται π�λλ�ς +�ρ�ς
εναλλακτικ/. Παρ’ (λη τη δια+�ρ�π��ηση τ�υ εθνικισµ�� λ(γω της π�λιτικ!ς
τ�υ δι/στασης, � πατριωτισµ(ς εµπερι�%εται στ�ν εθνικισµ(: ε�ναι πρ�ϋπ(θεσ!
τ�υ στ� �αθµ( π�υ απ�τελε� τ� πρ1τ� �!µα πρ�ς την τα�τιση µε την πατρ�δα,
αλλ/ µπ�ρε� και ε�κ�λα να επηρεαστε� απ( τ�ν εθνικισµ(.

Η µεγαλ�τερη δια+�ρ/ αν/µεσα στ�ν πατριωτισµ( και τ�ν εθνικισµ( ε�ναι
λειτ�υργικ! και πρ��ρ%εται απ( τη %ρ!ση τ�υς στην καθηµεριν! ρητ�ρικ! και
στην π�λιτικ! πρ�παγ/νδα. Επειδ! στην ευρ�τερη αντ�ληψη � πατριωτισµ(ς
θεωρε�ται ως η υγι!ς τα�τιση µε τ� �θν�ς, σε αντ�θεση µε τ�ν εθνικισµ( π�υ
θεωρε�ται ως η παθ�λ�γικ! τα�τιση π�υ πρ�καλε� διακρ�σεις, ��α και απ�κλει-
σµ(, η συν�πεια ε�ναι (τι /τ�µα, �µ/δες και κιν!µατα τε�ν�υν να εκ+�ρ�υν τ�ν
(ρ� ‘πατρι1της/πατριωτικ(ς’ για τα �δια και να απ�δ�δ�υν τ�ν (ρ� ‘εθνικι-
στ!ς/εθνικιστικ(ς’ στ�υς /λλ�υς. Αυτ( υπ�στηρ�0ει και � Billig ανα+�ρ�ντας
(τι «η α+�σ�ωσ! ‘µας’ στ� �θν�ς ‘µας’ πρ�πει να υπερασπ�0εται, ακ(µη και να
επαινε�ται. ?νας ρητ�ρικ�ς δια!ωρισµ�ς ε�ναι απαρα�τητ�ς για να επιτευ%θε�
αυτ! η υπερ/σπιση. ?τσι, � εθνικισµ(ς ‘µας’ δεν παρ�υσι/0εται ως εθνικισµ(ς,
π�υ ε�ναι επικ�νδυνα παρ/λ�γ�ς… � εθνικισµ(ς ‘µας’ εµ+αν�0εται ως ‘πα-
τριωτισµ(ς’ –µια ευεργετικ!, απαρα�τητη… δ�ναµη» (Billig 1995: 55, πρ(σθετη
�µ+αση). Ας παραθ�σ�υµε �να σ%ετικ( παρ/δειγµα. Τ�ν Ιαν�υ/ρι� τ�υ 1996,
(λες σ%εδ(ν �ι �ρετανικ�ς (και (%ι µ(ν�) ε+ηµερ�δες σ%�λ�α0αν αρνητικ/, και
αρκετ/ ειρωνικ/, τ�ν παραλ�γισµ( τ�υ ελληνικ�� και τ��ρκικ�υ εθνικισµ��
π�υ �+ερε τις δ�� %1ρες σε µια τ(σ� µεγ/λη αντιπαρ/θεση σ%ετικ/ µε µια µι-
κρ! �ρα%�νησ�δα στην /κρη τ�υ Αιγα��υ (τα cµια). Τ� συµ�/ν θεωρ!θηκε
ακαταν(ητ� και παρ/λ�γ�. )%ι (τι ενδε%�µ�νως δεν !ταν. )µως, σ�σσωµες �ι
�ρετανικ�ς ε+ηµερ�δες υπ�στ!ρι3αν, δεκατ�σσερα περ�π�υ %ρ(νια πριν, τ�ν
π(λεµ� της Βρεταν�ας στα νησι/ Φ(κλαντ (Falklands), µια µικρ! περι�%! µ�λια
µακρι/ απ( τη Βρεταν�α (στ�ν ν(τι� Ατλαντικ(), ως υπερ/σπιση της εθνικ!ς
τ�υς ταυτ(τητας και ως µια λ�γικ!, πατριωτικ! επι%ε�ρηση π�υ ε�%ε σκ�π( να
‘απ�δ1σει δικαι�σ�νη’. Αυτ( ε�ναι �να µ(ν� απ( τα π�λλ/ καθηµεριν/ παρα-
δε�γµατα, ενδεικτικ/ τ�υ τρ(π�υ λειτ�υργ�ας εν(ς ασυνε�δητ�υ στην �υσ�α µη-
%ανισµ��, π�υ υπ�στηρ�0εται (µως και π�λιτικ/, και απ�δ�δει στ�υς /λλ�υς
την (π�ια αρνητικ(τητα (τ�υ εθνικισµ�� εν πρ�κειµ�νω), την �π��α αρνε�ται
να δει κανε�ς στ�ν �δι� τ�υ τ�ν εαυτ(.

*   *   *
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Θα κλε�σ�υµε την εν(τητα αυτ! σ%ετικ/ µε την �παρ3η ‘καλ��’ και ‘κακ��’
εθνικισµ�� και την τυπ�λ�γικ! δι/κριση αν/µεσα σε π�λιτικ( και εθν�τικ(
εθνικισµ(, µε �ρισµ�νες παρατηρ!σεις. Σε θεωρητικ( επ�πεδ�, αν συγκρ�ν�υµε
τα π�λιτικ/ και τα εθν�τικ/ %αρακτηριστικ/ εθνικισµ1ν µπ�ρ��µε να π��µε
(τι τα πρ1τα ε�ναι πρ�τιµ(τερα, καθ1ς διευκ�λ�ν�υν την ενσωµ/τωση των
‘3�νων’ σε �να εθνικ( κρ/τ�ς και την αν�%! τ�υλ/%ιστ�ν τ�υ επ�σηµ�υ κρ/-
τ�υς απ�ναντι σε αυτ��ς. )µως, στην πρ/3η � π�λιτικ(ς εθνικισµ(ς δεν συνι-
στ/ µια 3ε%ωριστ! κατηγ�ρ�α εθνικισµ�� π�υ ε�ναι ‘καλ(ς’, ε+(σ�ν µπ�ρε� να
ε�ναι επ�σης επι0!µι�ς. Επιπλ��ν, εµπειρικ/, �ι %1ρες π�υ τα π�λιτικ/ στ�ι%ε�α
τ�υ εθνικισµ�� επικρατ��ν 3εκ/θαρα και διατηρ��νται µ�σα στ� %ρ(ν� και θα
µπ�ρ��σαµε να θεωρ!σ�υµε ως παραδε�γµατα π�λιτικ�� εθνικισµ�� ε�ναι π�-
λ� λ�γες: �ι ΗΠΑ, η Αυστραλ�α, η �λλανδ�α, η Γαλλ�α, � Καναδ/ς, η Βρεταν�α,
η Ισπαν�α ε�ναι �σως �ι µ(νες π�υ αναµ%ισ(#τητα αν!κ�υν σε αυτ! την κατη-
γ�ρ�α. Αν αναλ�γιστ��µε τ�ν συν�λικ( αριθµ( των εθνικ1ν κρατ1ν π�υ υπ/ρ-
%�υν σ!µερα (πα�ρν�ντας ως �/ση τα 189 περ�π�υ µ�λη τ�υ �ΗΕ), µπ�ρ��µε
να π��µε (τι αυτ�ς �ι περιπτ1σεις ε�ναι η µει�ν(τητα των εθνικ1ν κρατ1ν.
Π(σ� µ/λλ�ν π�υ και στα �δια αυτ/ εθνικ/ κρ/τη ανακ�πτ�υν πρ��λ!µατα
ενσωµ/τωσης και �υσιαστικ!ς (δηλαδ! (%ι τ�υ επ�σηµ�υ κρ/τ�υς) απ�δ�%!ς
των µει�ν�τ!των: στη Βρεταν�α π�λλ�� απ�καλ��ν τ�υς Πακισταν��ς µεταν/-
στες ειρωνικ/ ‘Π/κι’, στη Γαλλ�α υπ!ρ%ε � λεγ(µεν�ς ‘π(λεµ�ς τ�υ τσαντ(ρ’
στη δεκαετ�α τ�υ ’90 και συνε%�0εται ακ(µα, εν1 στην Ισπαν�α υπ/ρ%�υν τα
αυτ�ν�µιστικ/ και απ�σ%ιστικ/ κιν!µατα των Καταλαν1ν και των Β/σκων
αντ�στ�ι%α. Ιδια�τερα σηµαντικ( ε�ναι τ� παρ/δειγµα τ�υ Καναδ/ (π�υ η
�ντ�νη κινητ�π��ηση και επιθυµ�α των µισ1ν, σ%εδ(ν, κατ��κων τ�υ Κεµπ�κ να
απ�σ%ιστ��ν πρ��/λλ�ντας, µετα3� /λλων, τη γαλλικ! τ�υς ‘καταγωγ!’ �%ει
πρ�καλ�σει αµη%αν�α στ�υς υπ�στηρικτ�ς τ�υ επι%ειρ!µατ�ς (τι � σε�ασµ(ς
στ�ν ν(µ�, η �ικ�ν�µικ! ευηµερ�α, η αν�%! κλπ. ε3ασ+αλ�0�υν την �µαλ! εν-
σωµ/τωση των εθν�τ!των και την απ(ρριψη τ�υ εθνικισµ��.

Να υπ�γραµµιστε� σε αυτ( τ� σηµε�� (τι, στην ευρ�τερη %ρ!ση τ�υ (ρ�υ
(στην π�λιτικ!, στη δηµ�σι�γρα+�α, ακ(µη και στ� δηµ(σι� λ(γ� των διαν��υ-
µ�νων), � ‘π�λιτικ(ς εθνικισµ(ς’ δεν ανα+�ρεται καθ(λ�υ ως εθνικισµ(ς, εν1
(ταν %αρακτηρ�0εται κ/π�ι� �θν�ς ως εθνικιστικ( ενν�ε�ται συνειρµικ/ (τι
πρ(κειται για εθν�τικ�� τ�π�υ εθνικισµ(. � %αρακτηρισµ(ς ‘εθνικιστ!ς’ απ�-
δ�δεται σε κ/π�ι�ν π�υ εκδηλ1νεται µε ακρ(τητα ! επικαλε�ται εθν�τικ/ στ�ι-
%ε�α α+�σ�ωσης στ� �θν�ς (την κ�ιν! καταγωγ! κλπ.), εν1 αντ�στ�ι%α δε %ρη-
σιµ�π�ιε�ται για κ/π�ι�ν π�υ απ�δ�%εται τα π�λιτικ/ στ�ι%ε�α τ�υ εθνικισµ��.
Στην πραγµατικ(τητα, λ�ιπ(ν, η επικρατ��σα δι/κριση αν/µεσα σε π�λιτικ(
και εθν�τικ( εθνικισµ( καταλ!γει σε µια δι/κριση αν/µεσα σε µη-εθνικισµ(
και εθνικισµ(. Σ%ετικ! ε�ναι και η επισ!µανση (τι, εκτ(ς της διαδικασ�ας της
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µετ/θεσης π�υ πρ�καλε� εν µ�ρει αυτ( τ� γεγ�ν(ς, υπ/ρ%�υν και π�λιτικ��
λ(γ�ι π�υ υπαγ�ρε��υν κ/τι τ�τ�ι�: δεν ε�ναι τυ%α�� τ� γεγ�ν(ς (τι �ι θεω-
ρ��µενες σ!µερα ως περιπτ1σεις π�λιτικ�� εθνικισµ�� ε�ναι εθνικ/ κρ/τη π�υ
συγκρ�τ��ν µια, %αλαρ! ! µη, συµµα%�α και, επ�σης, (τι �ρισµ�νες απ( αυτ�ς
κυριαρ%��ν και στ� %1ρ� των επιστηµ1ν, µε απ�τ�λεσµα να επηρε/0�υν ση-
µαντικ/ την επιστηµ�νικ! συ0!τηση πρ��/λλ�ντας τ�υς σ%ετικ��ς συνειρµ��ς
π�υ α+�ρ��ν την �παρ3η ‘καλ��’ και ‘κακ��’ εθνικισµ��.

Μια ακ(µη σηµαντικ! παρατ!ρηση ε�ναι (τι η �παρ3η και εκδ!λωση !πιων,
! π/ντως ηπι(τερων, εθνικιστικ1ν εκδηλ1σεων ε�ναι σα+1ς πρ�τιµ(τερη, για-
τ� �ι συν�πει�ς τ�υς ε�ναι λιγ(τερ� καταστρ�+ικ�ς: �ι /τυπες +ραστικ�ς επιθ�-
σεις εις �/ρ�ς των 3�νων ε�ναι λιγ(τερ� �/ρ�αρες απ’ (,τι τα π�γκρ(µ, (πως
και η εθνικ! υπερη+/νεια ! � κ�ιν(τ�π�ς εθνικισµ(ς ε�ναι ασ!µαντ�ι σε σ%�ση
µε τ�ν ρατσισµ( ! τις εθνικ�ς εκκαθαρ�σεις. Παρ’ (λα αυτ/, η �παρ3η των
!πιων �στω εκδηλ1σεων δεν µπ�ρε� να ε�ναι καθησυ%αστικ! δι(τι µπ�ρ��ν τα
/τ�µα, και τα �θνη συλλ�γικ/, να ‘παλινδρ�µ!σ�υν’ σε πι� ακρα�ες εκ+ρ/σεις
των συναισθηµ/των τ�υς. �ι !πιες και �ι επι0!µιες εκδηλ1σεις ε�ναι �ι δ��
(ψεις τ�υ �δι�υ ν�µ�σµατ�ς, η µια πρ�ϋπ�θ�τει την /λλη και συνε%1ς εναλλ/σ-
σ�νται, (πως δε�%ν�υν πλε�στα ιστ�ρικ/ παραδε�γµατα. Στ� παρ/δειγµα της
Π�λων�ας, π�υ ανα+�ραµε πριν, παρ(λ� π�υ � εθνικισµ(ς τ�υ Pilsudski !ταν
δεκτικ(ς, µ(λις λ�γα %ρ(νια µετ/ τ� θ/νατ( τ�υ ε3�λ�θρε�τηκαν τρ�α εκατ�µ-
µ�ρια Ε�ρα��ι –���αια η Π�λων�α !ταν υπ( Γερµανικ! κατ�%!, αλλ/ η �κταση
π�υ �λα�ε η γεν�κτ�ν�α των Ε�ρα�ων σε αυτ! τη %1ρα συνδ�εται µε τ�ν υπ�-
�(σκ�ντα αντισηµιτισµ( των Π�λων1ν (εν1 σε /λλες υπ( κατ�%! %1ρες �ι
Ε�ρα��ι ��ηθ!θηκαν απ( τ�υς ‘ντ(πι�υς’ να κρυ+τ��ν ! να 3ε+�γ�υν, αυτ( δε
συν��η στην Π�λων�α). Συνεπ1ς, στην αν/λυση τ�υ εθνικισµ�� πρ�πει να λαµ-
�/ν�νται υπ(ψη (λες �ι παρ/µετρ�ι π�υ τ�ν επηρε/0�υν, ακ(µα και �ι +αιν�-
µενικ/ πι� αθ1ες.

Υπ/ρ%�υν π�λλ�ς ιδια�τερες συνθ!κες π�υ δηµι�υργ��ν εθνικιστικ�ς ε3/ρ-
σεις, (πως π�λιτικ�ς, �ικ�ν�µικ�ς, κ�ινωνικ�ς και /λλες. Μετα3� αυτ1ν36 καθ�-
ριστικ! ε�ναι η π�λιτικ! ���ληση και η αντ�στ�ι%η πρ�παγ/νδα. Ε�ναι %αρα-
κτηριστικ(ς � τρ(π�ς µε τ�ν �π��� �ι π�λιτικ�� ηγ�τες εκµεταλλε��νται και
%ειραγωγ��ν τ� εθνικ( συνα�σθηµα και τ� %ρησιµ�π�ι��ν σε κ/θε περ�σταση,
πρ�+αν1ς λ(γω της ‘απ�δ�τικ(τητ/ς’ τ�υ. Ε�δαµε τ� παρ/δειγµα της Βρετα-
ν�ας, (π�υ η κυ��ρνηση της Θ/τσερ επικαλ�σθηκε τα εθνικ/ συµ+�ρ�ντα για
τη ν�µιµ�π��ηση τ�υ π�λ�µ�υ στα Φ(λκλαντ. Παρ(µ�ια επι%ειρ!µατα %ρησι-
µ�π��ησε σ%εδ(ν δ�� δεκαετ�ες αργ(τερα η κυ��ρνηση τ�υ Μπλερ για την
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36. Αυτ�ς τις ιδια�τερες συνθ!κες θα τις ε3ετ/σ�υµε στ� τ�ταρτ� κε+/λαι�.



υπ�στ!ρι3η της συµµετ�%!ς της Βρεταν�ας στην �ικ�ν�µικ! Ν�µισµατικ!
?νωση (�ΝΕ): εν1 ανα+ερ(ταν στη σ�γκλιση και συνεργασ�α των ευρωπαϊ-
κ1ν %ωρ1ν, ταυτ(%ρ�να 0ητ!θηκε η υπ�στ!ρι3η των Bρεταν1ν πρ�ς την �ΝΕ
στ� (ν�µα των εθνικ1ν συµ+ερ(ντων και της ισ%υρ!ς �ρετανικ!ς παρ�υσ�ας
µ�σα στην Ευρωπαϊκ! ?νωση37. ?τσι, η %ρησιµ�π��ηση των σ%ετικ1ν επι%ειρη-
µ/των γ�νεται µε κριτ!ρι� την επιτυ%�α τ�υς στ�ν επηρεασµ( των π�λιτ1ν, και
(%ι µε �/ση τ� σε�ασµ( σε �ρισµ�να κριτ!ρια, π�λιτικ/, εθν�τικ/ ! /λλα.

)µως, για να ε�ναι επιτυ%!ς η εθνικιστικ! πρ�παγ/νδα και η π�λιτικ! επιρ-
ρ�! µιας κυ��ρνησης ! κιν!µατ�ς, σηµαντικ( ρ(λ� πα�0ει η ‘πρ�σωπικ! ιστ�-
ρ�α’ τ�υ �θν�υς. Τι ενν���µε µε αυτ(; Κατ/ αναλ�γ�α µε την πρ�σωπικ! ιστ�-
ρ�α εν(ς ατ(µ�υ, π�υ περιλαµ�/νει κυρ�ως την παιδικ! τ�υ ηλικ�α –πρ1τες
ταυτ�σεις, παιδικ/ τρα�µατα, απωθηµ�νες επιθυµ�ες, �µαδικ�ς ταυτ�σεις, εκ-
πα�δευση κλπ.–, η ‘πρ�σωπικ! ιστ�ρ�α’ εν(ς �θν�υς περιλαµ�/νει τ� επ�πεδ�
εκπα�δευσης και π�λιτισµ��, τ�υς π�λιτικ��ς θεσµ��ς, αλλ/ και τ� παρελθ(ν
τ�υ, δηλαδ! συλλ�γικ/ τρα�µατα και ιστ�ρικ/ γεγ�ν(τα π�υ �%�υν ‘στιγµατ�-
σει’ τ� συλλ�γικ( ασυνε�δητ� τ�υ �θν�υς. Π�λλ/ απ( αυτ/ τα γεγ�ν(τα τ�υ
παρελθ(ντ�ς �ρ�σκ�νται ‘κρυµµ�να’ στ�υς µ�θ�υς και τις διηγ!σεις. Η επιτυ-
%!ς πρ�παγ/νδα ε�ναι αυτ! π�υ �ρ�σκει �ρεισµα σε παρελθ�ντικ/ γεγ�ν(τα
της π�ρε�ας τ�υ �θν�υς και τα αναδεικν�ει µε τ�τ�ι� τρ(π� 1στε να +α�ν�νται
σηµαντικ/ στ� παρ(ν. Θα !ταν %ρ!σιµ� να δ��µε, εν συντ�µ�α, τι περιλαµ�/-
νει η ‘πρ�σωπικ! ιστ�ρ�α’ εν(ς �θν�υς και π1ς αυτ! επηρε/0ει τ� παρ(ν τ�υ.

∆O ™À§§O°π∫O ∞™À¡∂π¢∏∆O

H π�ρε�α εν(ς �θν�υς µ�σα στ� %ρ(ν� ε3υµνε�ται µ�σα απ( ιστ�ρικ/ ντ�-
κ�υµ�ντα, µνηµε�α, µ�θ�υς, τραγ��δια κλπ. Αυτ/ απ�τελ��ν την ιστ�ρ�α

τ�υ, τ� παρελθ(ν τ�υ και αυτ/ εγγρ/+�νται στ� µυαλ( και στ� ασυνε�δητ�
των µελ1ν τ�υ. Αυτ( ε�ναι �να παρελθ(ν µ�υ µ(ν� τα µ�λη εν(ς �θν�υς µπ�-
ρ��ν να κατ�%�υν, γιατ� περι�%ει τις αντιλ!ψεις π�υ �%ει τ� �θν�ς για τ� �δι�
και τα /λλα �θνη, καθ1ς και την κ�υλτ��ρα και τη ν��τρ�π�α τ�υ. Αυτ( τ�
παρελθ(ν δεν ε�ναι απλ/ η γν1ση π�υ µπ�ρε� να απ�κτ!σει � �π�ι�σδ!π�τε για
�να /λλ� �θν�ς µ�σα απ( επισκ�ψεις στη %1ρα, τη σπ�υδ! της ιστ�ρ�ας και, γε-
νικ/, τ� ενδια+�ρ�ν για �ναν /λλ�ν π�λιτισµ(. Περιλαµ�/νει, +υσικ/, και αυ-
τ! τη γν1ση, αλλ/ ε�ναι κ/τι περισσ(τερ�: ε�ναι η ν��τρ�π�α π�υ δηµι�υργε�-
ται απ( αυτ! τη γν1ση, σε συνδυασµ( µε (λα τα /λλα στ�ι%ε�α π�υ συνθ�τ�υν
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37. Ενδεικτικ! ε�ναι η συν�ντευ3η τ�π�υ τ�υ πρωθυπ�υργ�� Τ(νι Μπλερ στ�υς Bρεταν��ς
δηµ�σι�γρ/+�υς στις 20 Ι�υν��υ 2002.



την εµπειρ�α 0ω!ς σε µια συλλ�γικ! �µ/δα, (πως η γλ1σσα και �ι συνειρµ��
της. Αυτ( ε�ναι τ� συλλ�γικ� ασυνε�δητ� εν(ς �θν�υς. � Freud %ρησιµ�π��ησε
τ�ν (ρ� συλλ�γικ( ασυνε�δητ� ανα+ερ(µεν�ς σε στ�ι%ε�α της αρ%α�ας κληρ�-
ν�µι/ς και σηµαντικ1ν γεγ�ν(των τ�υ παρελθ(ντ�ς π�υ επι�ι1ν�υν και επη-
ρε/0�υν τα /τ�µα στ� παρ(ν, στ�ι%ε�α π�υ εγγρ/+�νται σε �να «συλλ�γικ(
µυαλ(, στ� �π��� �ι διαν�ητικ�ς διεργασ�ες λαµ�/ν�υν %1ρα (πως και στ�
µυαλ( εν(ς ατ(µ�υ» (Freud 1913: 220). � (ρ�ς συλλ�γικ( ασυνε�δητ� δεν πρ�-
πει να εκλη+θε� στην κυρι�λε3�α τ�υ, ως τ� ασυνε�δητ� εν(ς ‘συλλ�γικ�� µυα-
λ��’\ ε�ναι µια ιστ�ρικ� πρ�σδι�ρισµ�νη �νν�ια π�υ στερε�ται κ/θε µετα-ψυ%�-
λ�γικ�� συνειρµ��. Περιλαµ�/νει στ�ι%ε�α απ( την ιστ�ρ�α και παρ/δ�ση τ�υ
�θν�υς, στ�ι%ε�α π�υ εγγρ/+�νται σε (λα τα /τ�µα µ�σα απ( τη διαδικασ�α
της κ�ινωνικ�π��ησης, π�υ περιλαµ�/νει και τη µετ/δ�ση εικ(νων και αντιλ!-
ψεων µ�σα απ( τελετ�ς, µ�θ�υς κλπ. Μ/λιστα, στ�ι%ε�α τ�υ συλλ�γικ�� ασυ-
νειδ!τ�υ ε�ναι ιδια�τερα �κδηλα µ�σα απ( τα σ�µ��λα, τη µυθ�λ�γ�α, τη θρη-
σκε�α κλπ. Αυτ/ τα στ�ι%ε�α ε�ναι κ�ιν/ γιατ�, εκτ(ς της κ�ινωνικ�π��ησης (δη-
λαδ! της κ�ιν!ς εκµ/θησ!ς τ�υς), τα /τ�µα ταυτ�0�νται µετα3� τ�υς ως µ�λη
τ�υ �θν�υς. Σ�µ+ωνα µε τ�ν Rieff, � Freud θεωρ��σε την παρ/δ�ση ως τ�
«πρωτ(τυπ� περιε%(µεν� τ�υ συλλ�γικ�� ασυνειδ!τ�υ» (Rieff 1960: 200).

Μ�ρ�ς τ�υ συλλ�γικ�� ασυνειδ!τ�υ εν(ς �θν�υς απ�τελ��ν σηµαντικ/ δυ-
σ/ρεστα γεγ�ν(τα, (πως !ττες, καταστρ�+�ς κλπ., τα �π��α µπ�ρ��ν –περι-
στασιακ/ και υπ( πρ�ϋπ�θ�σεις– να πρ�καλ�σ�υν συναισθηµατικ! +(ρτιση
στ� παρ(ν. )πως και τ� /τ�µ�, �τσι και τ� �θν�ς µπ�ρε� να �ι1σει τ� παρελ-
θ(ν ως τρα�µα και να παλινδρ�µ!σει σε µια ψυ%�λ�γικ! παθ�λ�γικ! κα-
τ/σταση (π�υ θα ανα0ητ!σει την αναπτ�ρωση τ�υ ηθικ�� τ�υ και την επα-
ν(ρθωση της ‘0ηµι/ς’ στη ναρκισσιστικ! τ�υ εικ(να38. � Falk ε3ετ/0ει αυτ! τη
λειτ�υργ�α στην περ�πτωση τ�υ Παλαιστινιακ�� 0ητ!µατ�ς\ υπ�στηρ�0ει στ�
/ρθρ� τ�υ ‘Unconscious Aspects of the Arab-Israeli Conflict’ (‘Ασυνε�δητες
Πλευρ�ς της Αρα��-Ισραηλιν!ς ∆ι�νε3ης’) (τι µε�0�να τρα�µατα στην ιστ�ρ�α
των Ε�ρα�ων και των Παλαιστιν�ων �%�υν επηρε/σει τη σηµεριν! κατ/σταση
�δηγ1ντας σε ρ!3η. «�ι Σιωνιστ�ς», υπ�στηρ�0ει, «επιθυµ��σαν να απ�0ηµι1-
σ�υν τ�υς Ε�ρα��υς για τις µεγ/λες απ1λειες τ�υ παρελθ(ντ�ς… Επιθυµ��-
σαν να ε3ασ+αλ�σ�υν �να ε�ραϊκ( µ�λλ�ν δια+�ρετικ( απ( τ� παρελθ(ν, αλλ/
αναπ�λ��σαν ταυτ(%ρ�να και τις παλαι(τερες δ(3ες… Απ( ψυ%αναλυτικ!ς
απ(ψεως, η αναπ(ληση αυτ! �µ�ια0ε µε αυτ! τ�υ παιδι�� για τη Σπ�υδα�α
Καλ! Μητ�ρα απ( την �π��α απ�κ(πηκε, και η �π��α υπ/ρ%ει µ(ν� στη +α-
ντασ�α τ�υ… )σ�ι !ρθαν στην Παλαιστ�νη απ��λεπαν σε µια καιν��ρια 0ω!
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38. Σ%ετικ/ µε την παλινδρ(µηση τ�υ ατ(µ�υ στην �µαδικ! παθ�λ�γ�α, ανα+�ρ�νται �ι
Ulman & Abse 1982, ειδικ/ στη σελ�δα 638.



σε µια καιν��ρια µητ�ρα-πατρ�δα… Σ�γ�υρα δεν επιθυµ��σαν να �ρ�υν αδ�λ-
+ια ! 3αδ�λ+ια στην Παλαιστ�νη, π�υ θα !ταν �ι ανταγωνιστ�ς στην αγ/πη
της ιδανικ!ς µητ�ρας-πατρ�δας» (Falk 1992: 216-217). Η Αρα�ικ! ιστ�ρι�γρα-
+�α, απ( την /λλη, ε�ναι γεµ/τη µε κατηγ�ρ�ες εν/ντια στις ε3ωτερικ�ς δυν/-
µεις για τις απ�τυ%�ες και !ττες τ�υς, και π�λλ�� Rρα�ες «ακ(µη θ�λ�υν να
γυρ�σ�υν π�σω τ� ρ�λ(ι της ιστ�ρ�ας και να επανα+�ρ�υν την δ(3α των Αρ/-
�ων» (Falk 1992: 218). Παρ(µ�ι� ε�ναι τ� παρ/δειγµα τ�υ π�λ�µ�υ στα Φ(-
κλαντς, κατ/ τη δι/ρκεια τ�υ �π���υ η Θ/τσερ παρατηρ��σε (τι �ρισµ�ν�ι
«ν(µι0αν (τι δεν µπ�ρ��σαµε πλ��ν να κ/ν�υµε τα µεγ/λα πρ/γµατα π�υ κα-
τα+�ρναµε κ/π�τε... (τι η Βρεταν�α δεν !ταν πλ��ν τ� �θν�ς π�υ �%τισε µια
αυτ�κρατ�ρ�α και κυρι/ρ%ησε στ� �να τ�ταρτ� τ�υ κ(σµ�υ... Ε, λ�ιπ(ν, �κα-
ναν λ/θ�ς... η Βρεταν�α δεν /λλα3ε» (στ� Hall 2003: 431).

� Berlin ανα+�ρει (τι � εθνικισµ(ς «συν!θως +α�νεται να πρ�καλε�ται απ(
πληγ�ς, απ( κ/π�ια µ�ρ+! συλλ�γικ!ς ταπε�νωσης» (Berlin 1990: 245)39. Τις
απ1λειες τ�υ παρελθ(ντ�ς στην ιστ�ρ�α των εθν1ν/εθν�τ!των θα �ν�µ/σ�υµε
συλλ�γικ� τρα�µατα, δηλαδ! τρα�µατα π�υ �%ει τ� �θν�ς ως συλλ�γικ(τητα.
Αυτ/ τα τρα�µατα µπ�ρ��ν να �%�υν δυσ/ρεστες επιπτ1σεις (ταν, και για
(σ�υς, τα �ι1σ�υν +αντασιακ/ στ� παρ(ν ως παρ(ν (Καστ�ρι/δης 1985: 197)40.
)πως ανα+�ρει � Καστ�ρι/δης, �να γεγ�ν(ς δεν ε�ναι τραυµατικ( απ( µ(ν�
τ�υ (µε ε3α�ρεση ακρα�α συµ�/ντα), αν τα /τ�µα δεν τ�υ απ�δ1σ�υν ιδια�τε-
ρη σηµασ�α ως τ�τ�ι�. Rλλωστε, τα συλλ�γικ/ τρα�µατα δεν ε�ναι κ�ιν� τρα�-
µατα, δηλαδ! τρα�µατα π�υ (λα τα µ�λη της εθνικ!ς �µ/δας �ι1ν�υν ως τ�-
τ�ια, αλλ/ τρα�µατα π�υ α+�ρ��ν στην ιστ�ρ�α τ�υ �θν�υς, εγγρ/+�νται στ�
συλλ�γικ( ασυνε�δητ� ως γεγ�ν(τα, αλλ/ � τρ(π�ς µε τ�ν �π���ν θα εκλη-
+θ��ν και �ιωθ��ν απ( τ� κ/θε /τ�µ� µπ�ρε� να δια+�ρει. ?τσι, �να γεγ�ν(ς
µπ�ρε� να �ιωθε� ως εθνικ( τρα�µα στ� παρ�ν αν �νας %αρισµατικ(ς ηγ�της !
µια �µ/δα µε επιρρ�! ασκ!σ�υν απ�τελεσµατικ! πρ�παγ/νδα και κατα+�-
ρ�υν να µεταδ1σ�υν στ� �θν�ς, ! σε µεγ/λ� κ�µµ/τι τ�υ, τη συναισθηµατικ!
τ�υς +(ρτιση γι’ αυτ( τ� γεγ�ν(ς –πραγµατικ! ! πρ�σπ�ι��µενη. Ειδικ/ σε πε-
ρι(δ�υς κρ�σης, µια τ�τ�ια ανα+�ρ/ µπ�ρε� να �%ει καταστρ�+ικ�ς συν�πειες.
Στη Σερ��α, για παρ/δειγµα, � ‘Μ�θ�ς τ�υ Κ�σ(��υ’, π�υ ανα+ερ(ταν σε �να
τραυµατικ( γεγ�ν(ς στην ιστ�ρ�α τ�υ σερ�ικ�� �θν�υς, ε�%ε µεγ/λη �λ3η στις
µ/0ες, ιδια�τερα σε µια περ��δ� σηµαντικ1ν αλλαγ1ν και αναταρα%1ν, και
απ�τ�λεσε ‘επιτυ%�ς’ συστατικ( της πρ�παγ/νδας τ�υ Μιλ(σε�ιτς.

Τα �θνη στην πρ�σπ/θει/ τ�υς να διατηρ!σ�υν 0ωνταν�ς τις µν!µες τ�υς
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39. Εδ1 � εθνικισµ(ς πρ�πει να ενν�ηθε� ως συνα�σθηµα.
40. Παρ�µ��ως ανα+�ρει και � Marx στ� Κε%�λαι� (τι, η µν!µη των παλαι1ν γενε1ν �αρα�-

νει στη συνε�δηση των νε(τερων, (πως ανα+�ρεται στ� Καστ�ρι/δης 1985: 197.



κατασκευ/0�υν µνηµε�α και ‘αναµνηστικ/’ σ�µ��λα. Αυτ/ ε�ναι παρ(µ�ια µε
τα συµπτ1µατα π�υ εµ+αν�0�νται στα /τ�µα, και δεν ε�ναι π/ντα τραυµατικ/,
αλλ/ απ�καλ�πτ�υν την ιστ�ρ�α τ�υ �θν�υς ! σηµαντικ�ς στιγµ�ς τ�υ: δεν
υπενθυµ�0�υν µ(ν� συλλ�γικ/ τρα�µατα αλλ/, κυρ�ως, σηµαντικ/ επιτε�γµα-
τα, στιγµ�ς δ(3ας ! τη στιγµ! της δηµι�υργ�ας στη σ�γ%ρ�νη ιστ�ρ�α τ�υς (π.%.
επαν/σταση). Η λειτ�υργ�α και σηµασ�α αυτ1ν των ‘αναµνηστικ1ν συµ�(λων’
π�ικ�λλει απ( /τ�µ� σε /τ�µ�, (πως π�ικ�λλει για �να �θν�ς σε δια+�ρετικ�ς
περι(δ�υς, και µπ�ρε� να µετατραπ��ν απ( συµ��λικ�ς αναπαραστ/σεις σε
+αντασιακ/ σ�µ��λα. � Freud ανα+�ρει �να ενδεικτικ( παρ/δειγµα σ%ετικ/
µε τ� π1ς µπ�ρ��ν δια+�ρετικ/ /τ�µα να �ι1σ�υν �να γεγ�ν(ς. Γρ/+ει στ�
Five Lectures on Psychoanalysis:

ι υστερικ�� µας ασθενε�ς υπ�%�ρ�υν απ’ τις αναπ�λ#σεις. Τα συµπτ'µατ� τ�υς
ε�ναι κατ�λ�ιπα και σ�µ(�λα της µν#µης συγκεκριµ�νων (τραυµατικ'ν) εµπει-
ρι'ν. Θα µπ�ρ��σαµε �σως να καταν�#σ�υµε καλ�τερα αυτ� τ� ε�δ�ς συµ(�λι-
σµ�� αν τ� συγκρ�ν�υµε µε �λλα µνηµ�νικ� σ�µ(�λα σε �λλ�υς τ�µε�ς. Τα µνη-
µε�α π�υ κ�σµ��ν µεγ�λες π�λεις ε�ναι επ�σης µνηµ�νικ� σ�µ(�λα… [π.!. τ�
Charring Cross και τ� Monument στ� Λ�νδ�ν�]. Αυτ� τα µνηµε�α, τ�τε, θυµ�/�υν
υστερικ� σ�µ(�λα, ε%�σ�ν ε�ναι µνηµ�νικ� σ�µ(�λα+ µ�!ρι εδ' η σ�γκριση ε�ναι
λ�γικ#. Αλλ�, τι θα σκε%τ�µασταν για �να Λ�νδρ�/� π�υ θα σταµατ��σε σ#µε-
ρα σε (αθι� µελαγ!�λ�α µπρ�στ� απ� τ� µνηµε�� της κηδε�ας της Βασ�λισσας
Ελε�ν�ρας [τ� Charring Cross] … # για �ναν �λλ� π�υ θα �!υνε τα δ�κρυ� τ�υ
µπρ�στ� απ� τ� Monument π�υ µνηµ�νε�ει τη µετατρ�π# της αγαπηµ�νης τ�υ
µητρ�π�λης σε στ�!τες παρ�λ� π�υ αυτ# �!ει εδ' και π�λ� καιρ� ε�υψωθε� �α-
ν� µε µεγαλ�τερη λαµπρ�τητα; Κι �µως, � κ�θε υστερικ�ς και νευρωτικ�ς συ-
µπερι%�ρεται ακρι('ς �πως αυτ�� �ι δυ� µη ρεαλιστ�ς Λ�νδρ�/�ι. 0!ι µ�ν� εν-
θυµ��νται �δυνηρ�ς εµπειρ�ες τ�υ µακριν�� παρελθ�ντ�ς, αλλ� ε�ναι ακ�µη συ-
ναισθηµατικ� πρ�σκ�λληµ�ν�ι σε αυτ�ς+ δεν µπ�ρ��ν να απαλλα!τ��ν απ� τ�
παρελθ�ν και για !�ρη τ�υ παραµελ��ν τ� πραγµατικ� και �µεσ�. Η καθ#λωση
της διαν�ητικ#ς /ω#ς σε παθ�γ�να τρα�µατα ε�ναι �να απ� τα πι� σηµαντικ�
στην πρ��η !αρακτηριστικ� των νευρ'σεων (Freud 1910α: 16).

Βλ�π�υµε, λ�ιπ(ν, π1ς µπ�ρε� η µνηµ(νευση τ�υ �δι�υ γεγ�ν(τ�ς να ε�ναι η
α+�ρµ! τ(σ� για να τ� 3επερ/σει κανε�ς µ�σα απ( τη συµ��λικ! τ�υ αναπα-
ρ/σταση, (σ� και για να τ� 3ανα-0!σει στ� παρ(ν µ�σω της +αντασιακ!ς τα�-
τισης µε αυτ(. � εθνικισµ(ς, ! καλ�τερα η εθνικιστικ! �3αρση, µ�ι/0ει µε µια
παθ�λ�γικ! κατ/σταση π�υ �ι1νεται συλλ�γικ/ απ( µ�λη τ�υ �θν�υς, και
εντε�νεται π�λ� περισσ(τερ� λ(γω της µεταδ�τικ(τητας των συναισθηµ/των,
α+�� απευθ�νεται σε �να �λ(κληρ� �θν�ς και (%ι σε µεµ�νωµ�να /τ�µα. Σε τ�-
τ�ιες ‘�ντ�νες’ περιστ/σεις, �ι µν!µες και τα συλλ�γικ/ τρα�µατα τ�υ παρελ-
θ(ντ�ς γ�ν�νται υστερικ/ συµπτ1µατα στα �π��α τε�ν�υν να παλινδρ�µ!σ�υν
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τα µ�λη εν(ς �θν�υς ταυτ(%ρ�να, συλλ�γικ/. Αντ�στ�ι%α, σε περι(δ�υς ‘+υσι�-
λ�γικ!ς’ ηρεµ�ας η �λ3η αυτ1ν των συµ�(λων ισ%�ει για µεµ�νωµ�να /τ�µα
και �µ/δες π�υ, µ�σα απ( τη +αντασιακ! τα�τιση µε αυτ/, ικαν�π�ι��ν πρ�-
σωπικ�ς τ�υς αν/γκες.

)πως �%�υµε υπ�στηρ�3ει, �να �ασικ( %αρακτηριστικ( τ�υ εθνικισµ�� ε�ναι
η επιθυµ�α απ�κατ/στασης τ�υ �νδ�3�υ παρελθ(ντ�ς. ?να επιπρ(σθετ� %α-
ρακτηριστικ( σ%ετικ( µε αυτ( ε�ναι η �ρνηση των συλλ�γικ1ν τραυµ/των.
Πρ(κειται για µια λειτ�υργ�α π�υ ανταπ�κρ�νεται σε �ασικ( %αρακτηριστικ(
τ�υ ασυνειδ!τ�υ: την /ρνηση δυσ/ρεστων γεγ�ν(των και συναισθηµ/των.
?τσι, η απ�γ�!τευση ! � θυµ(ς π�υ πρ�καλε� �να γεγ�ν(ς σε συνδυασµ( µε
την αδυναµ�α απ�δ�%!ς τ�υ �δηγε� στην ασυνε�δητη /ρνηση. Μια συν�πεια
αυτ�� ε�ναι η αδυναµ�α π�νθ�υς. Τ� π�νθ�ς ε�ναι µια διαδικασ�α π�υ λυτρ1νει
απ( τη λ�πη, πρ�ϋπ�θ�τει (µως (τι �%ει αναγνωριστε� η απ1λεια, (τι �%ει γ�νει
απ�δεκτ!, (πως επισηµα�ν�υν αρκετ�� µελετητ�ς (Volkan 1988, Falk 1992, Ross
1995, Ben-Amos 1999). � θρ!ν�ς πα�0ει �ναν αναγεννητικ( ρ(λ� στη 0ω! µας,
και %ωρ�ς αυτ(ν πρ�σκ�λλ��µαστε στ� παρελθ(ν (Falk 1992: 238-240, Ross
1995: 537).

� Volkan θεωρε� (τι �ρισµ�να αντικε�µενα και διαδικασ�ες, (πως τα µνη-
µε�α και �ι τελετ�ς (π.%. παρελ/σεις), π�υ συνδ��υν τ� παρελθ(ν µε τ� παρ(ν
(και τ� µ�λλ�ν),µπ�ρ��ν να ��ηθ!σ�υν στ� ‘θρ!ν�’ της �µ/δας. Ταυτ(%ρ�να,
(µως, µπ�ρε� να �%�υν και τ� αντ�θετ� απ�τ�λεσµα: (πως υπ�στηρ�0ει � Ross,
«�ι τελετ�ς π�νθ�υς µιας κ�ιν(τητας µπ�ρ��ν επ�σης να υπερ�/λλ�υν την
�νταση και να µεταδ1σ�υν την α�σθηση κινδ�ν�υ καθ1ς αυτ( π�υ %αιρετ�0ει
ως ν�κη η µια πλευρ/ απ�τελε� συ%ν/ µια πικρ! !ττα για την /λλη» (Ross 1995:
538). Και �ι δ�� περιπτ1σεις ισ%��υν, ���αια, καθ1ς τα µνηµε�α και �ι τελετ�ς
µπ�ρε� να �%�υν δια+�ρετικ! απ!%ηση σε δια+�ρετικ��ς ανθρ1π�υς ! �θνη
(συµ��λικ( ! +αντασιακ( %αρακτ!ρα). Π/ντως, ειδικ/ για τα τελετ�υργικ/
�%ει υπ�στηρι%τε� (τι «η απ�δ�%! τ�υς και η συµµετ�%! σε αυτ/… ε�ναι 0ωτι-
κ!, ακ(µη και υπ�%ρεωτικ! για τη διατ!ρηση τ�υ συστ!µατ�ς, [εν1] η π�στη
στ� τελετ�υργικ( ε�ναι λιγ(τερ� σηµαντικ!» (Schopflin 1997: 21). Αυτ( �+ε�λε-
ται στ� γεγ�ν(ς (τι �ι τελετ�ς δηµι�υργ��ν την α�σθηση της ισ%υρ�π��ησης της
κ�ιν(τητας και τ�υ ρ(λ�υ των ατ(µων µ�σα σ’ αυτ!, %ωρ�ς να επι�/λλ�υν
�µ�ι�µ�ρ+�α στη σκ�ψη (δεν επι�/λλ�υν να την απ�δ�%�νται �ι συµµετ�%�-
ντες). Γνωρ�0�υµε (τι στα παιδι/ �ρισµ�να αυτ�σ%�δια τελετ�υργικ/ ! παι%ν�-
δια ε�ναι %ρ!σιµ�ι αµυντικ�� µη%ανισµ�� ενσωµ/τωσης στ� κ�ινωνικ( τ�υς πε-
ρι�/λλ�ν\ επ�σης, (µως, η υπερ��λ! στην τελετ�υργ�α (υπερ��λ! στην τ!ρησ!
της ! στα στ�ι%ε�α π�υ εµπερι�%ει) ε�ναι µια εκδ!λωση /γ%�υς (Parin 1988: 101-
102). Σε κ/θε περ�πτωση, πρ(κειται για ιδια�τερα σηµαντικ�ς ανα+�ρ�ς στη
συλλ�γικ! 0ω! των σ�γ%ρ�νων εθνικ1ν κρατ1ν, (π�υ �ι εθνικ�� ε�ρτασµ��, η
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κατ/θεση στε+/νων σε µνηµε�α κλπ. �ργαν1ν�νται απ( τ� �δι� τ� εθνικ( κρ/-
τ�ς. Και, (πως παρατηρε� � Anderson, «δεν υπ/ρ%�υν εµ�λ!µατα της σ�γ%ρ�-
νης κ�υλτ��ρας τ�υ εθνικισµ�� π�υ να ασκ��ν µεγαλ�τερη �λ3η απ( τα κεν�-
τ/+ια και τ�υς να��ς των Αγν1στων Στρατιωτ1ν» (Anderson 1991: 9), εκε�
(π�υ κε�τ�νται �ι ηρωικ�� πρ(γ�ν�ι, και �ι συµ��λικ�� τ/+�ι τ�υς µετατρ�π�-
νται σε εν�π�ιητικ/ σ�µ��λα.

Σηµαντικ/ σηµε�α στην π�ρε�α των εθν1ν και εθν�τ!των εγγρ/+�νται
στ�υς µ�θ�υς, τα π�ι!µατα, τα τραγ��δια και τα διηγ!µατα, εκε� δηλαδ! π�υ
η +αντασ�α α+!νεται ε3 �ρισµ�� ελε�θερη να δηµι�υργ!σει και να ε3ωτερι-
κευτε�. Αυτ�� �ι µ�θ�ι κλπ. απ�τελ��ν ενδεικτικ�ς ανα+�ρ�ς των ασυνε�δητων
συνειρµ1ν π�υ εµπερι�%�νται στην εθνικ! ταυτ(τητα, τ�υς �π���υς δεν µπ�-
ρ��µε να πρ�σεγγ�σ�υµε και να γνωρ�σ�υµε δια+�ρετικ/ (δηλαδ! µ�σα απ(
µελ�τη της ιστ�ρ�ας), αλλ/ και αντικε�µενα %ειραγ1γησης και εκµετ/λλευσης.
Ας δ��µε αναλυτικ(τερα αυτ( τ� κ�µµ/τι τ�υ συλλ�γικ�� ασυνειδ!τ�υ.

ª‡ıÔÈ Î·È ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·

Oι µ�θ�ι, (πως και τα τραγ��δια, διηγ!µατα κλπ., �%�υν µια ισ%υρ! και, κυ-
ρ�ως, ασυνε�δητη επ�δραση στις συλλ�γικ�ς ταυτ(τητες καθ1ς εµπερι�-

%�υν σηµαντικ�ς παραστ/σεις και εικ(νες π�υ �%ει �να �θν�ς για τ�ν εαυτ( τ�υ
και για την ταυτ(τητ/ τ�υ. �ι µ�θ�ι, συγκεκριµ�να, ε�ναι «θρυλικ�ς διηγ!σεις
π�υ αντιπρ�σωπε��υν µ�ρ�ς των πεπ�ιθ!σεων των ανθρ1πων ! ερµηνε��υν
+υσικ/ +αιν(µενα… δεν απαιτ��ν εµπειρικ! επι�ε�α�ωση… � αρ%ικ(ς σκ�-
π(ς των µ�θων ε�ναι να δ�ν�υν ν(ηµα» (Schutz 1993: 96). �ι µ�θ�ι ε�ναι διηγ!-
σεις πλ��σιες σε ιδ�ες, εικ(νες και +αντασ�α και, ως εκ τ��τ�υ, ε�ναι ελκυστικ��
σε (λ�υς. �ι Λ�π��ατς και ∆εµερτ0!ς ε3ηγ��ν (τι �ι µ�θ�ι απ�τελ��ν ‘αυτ(µα-
τες αναγκαι(τητες τ�υ ψυ%ισµ��’: δεν πρ�σπαθ��ν να διευκριν�σ�υν κ/π�ι�
ν(ηµα αλλ/ να διαµεσ�λα�!σ�υν συµ��λικ/ τα /τ�µα και τ�ν κ(σµ� τ�υς και να
τα συµ+ιλι1σ�υν µε τις �διες τ�υς τις αντι+/σεις (Λ�π��ατς & ∆εµερτ0!ς 1994:
52-53). Μια ενδια+�ρ�υσα παρατ!ρηση ε�ναι (τι �ι πρ1τ�ι, αρ%�γ�ν�ι µ�θ�ι εµ-
+αν�0�υν µια α3ι�σηµε�ωτη �µ�ι(τητα (σ�ν α+�ρ/ στ� περιε%(µεν( τ�υς. O
Otto Rank αν�+ερε (τι �ι µ�θ�ι για τ�υς εθνικ��ς !ρωες ε�ναι «ε3αιρετικ/ επεν-
δυµ�ν�ι µε +ανταστικ/ στ�ι%ε�α π�υ, σε δια+�ρετικ��ς λα��ς, αν και διασκ�ρπι-
σµ�ν�υς και εντελ1ς ανε3/ρτητ�υς µετα3� τ�υς, εµ+αν�0�υν µια εκπληκτικ!
�µ�ι(τητα και… µια κυρι�λεκτικ! πρ�σαρµ�στικ(τητα [literal conformity]»41.
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Παρ�µ��ως, o Brown ανα+�ρει (τι «περιγρα+�ς πατρ�κτ�ν�ας και αιµ�µι3�ας
µε τη µητ�ρα, ευν�υ%ισµ��, τιµωρ�ας και επαν(ρθωσης, µητρ�κτ�ν�ας, κανι�α-
λισµ�� και διαµελισµ�� απ�τελ��ν κ�µµ/τια της µυθ�λ�γ�ας (λων των λα1ν»\
η ψυ%αν/λυση επισηµα�νει ως ερµηνε�α τ�υ +αιν�µ�ν�υ (τι «τ�τ�ιες +αντα-
σι1σεις ε�ναι �ικ�υµενικ�ς στα πρ1τα %ρ(νια της 0ω!ς» (Brown 1961: 115).

�ι µ�θ�ι απ�καλ�πτ�υν τις αυτ�αντιλ!ψεις των ατ(µων, τις επιθυµ�ες και
τ�υς +(��υς τ�υς\ τ� �δι� ισ%�ει και για την πρ�σ!λωση, τ� +ι3/ρισµα π/νω σε
κ/π�ι�υς µ�θ�υς. �ι µ�θ�ι και η πρ�σ!λωση σε αυτ��ς δεν µας α+ηγ��νται
την ‘πραγµατικ!’ ιστ�ρ�α µιας κ�ιν(τητας, αλλ/ απ�καλ�πτ�υν τα σηµε�α π�υ
�%�υν ιδια�τερη σηµασ�α, αυτ/ π�υ επηρε/0�υν στ� µεγαλ�τερ� �αθµ( την αυ-
τ�αντ�ληψ! και τη ν��τρ�π�α της κ�ιν(τητας. Rλλωστε, �ι µ�θ�ι δεν ε�ναι ιστ�-
ρικ�ς αλ!θειες: απ�τελ��νται απ( αντι+/σεις και µια τ/ση να παρ�υσι/0�υν
τα γεγ�ν(τα ως +υσικ/. ?τσι, παραµ�ν�υν «απρ(σ�λητ�ι στην κριτικ!»
(Schutz 1993: 96). Επιπλ��ν, απευθ�ν�νται στ� συνα�σθηµα και (%ι στην �ρθ�-
λ�γικ! σκ�ψη. Αυτ/ ακρι�1ς τα %αρακτηριστικ/ κ/ν�υν ε�κ�λη την εκµετ/λ-
λευσ! τ�υς για τη δηµαγωγ�α των µα01ν.

� Schopflin πρ��α�νει σε µια τα3ιν(µηση των µ�θων π�υ ανα+�ρ�νται στην
εθνικ(τητα (nationhood), και τ�υς εντ/σσει στις ακ(λ�υθες κατηγ�ρ�ες (π�υ
µπ�ρε� να συνυπ/ρ%�υν ! να αλληλ�καλ�πτ�νται): µ�θ�ι της πατρ�δας (ανα-
+�ρ�νται στη ‘µητ�ρα πατρ�δα’, στη γη της αγν(τητας, και συνδ��νται µε τ�υς
µ�θ�υς της ‘8ρυσ!ς Επ�%!ς’)\ µ�θ�ι τ�υ π(ν�υ της λ�τρωσης (ανα+�ρ�νται
στα δειν/ τ�υ �θν�υς και στην επερ%(µενη ‘επαγγελ�α’)\ µ�θ�ι της /δικης µε-
τα%ε�ρισης (δικαι�λ�γε� τα δειν/ µε κ/π�ια αδικ�α)\ µ�θ�ι της εκλ�γ!ς και της
απ�στ�λ!ς εκπ�λιτισµ�� (� µ�θ�ς τ�υ ‘εκλεκτ�� �θν�υς’)\ µ�θ�ι της στρατιω-
τικ!ς α3�ας (εστι/0�υν στις π�λεµικ�ς αρετ�ς)\ µ�θ�ι της εθν�γ�νεσης και της
αρ%αι(τητας\ και, τ�λ�ς, µ�θ�ι της γενεαλ�γ�ας και της κ�ιν!ς καταγωγ!ς. Αυ-
τ�� �ι µ�θ�ι π�υ ανα+�ρει � Schopflin απ�τελ��ν συστατικ/ της εθνικιστικ!ς
ρητ�ρικ!ς και %ρησιµ�π�ι��νται, επιλεκτικ/ αλλ/ ευρ�ως, απ’ (λα τα �θνη για
να ενισ%�σ�υν τη συν�%! και ακεραι(τητα της εθνικ!ς �µ/δας. 8ρησιµ�π�ι��-
νται επ�σης σε π�λιτικ�ς εκλ�γικ�ς εκστρατε�ες καθ1ς � πι� ενδεδειγµ�ν�ς τρ(-
π�ς για να πρ�σελκ�σει κανε�ς τ�υς ψη+�+(ρ�υς θεωρ��νται τα συναισθηµα-
τικ/ ερεθ�σµατα. Για παρ/δειγµα, η µελ�τη τ�υ Schutz π/νω σε �να +ιλµ/κι
δι/ρκειας µισ!ς 1ρας π�υ δηµι�υργ!θηκε για την πρ�1θηση της πρ�εκλ�γικ!ς
εκστρατε�ας τ�υ Ρ�ιγκαν τ� 1984 �δ!γησε στ� ε3!ς συµπ�ρασµα: � Ρ�ιγκαν
παρ�υσι/0εται ως «‘Αµερικαν(ς _ρωας’, [ως] η πρ�σωπ�π��ηση παραδ�σια-
κ1ν α3ι1ν (πως τα θρησκευτικ/ πιστε�ω, � πατριωτισµ�ς, η ευτυ%ισµ�νη �ι-
κ�γ�νεια, η 0ω! και η ελευθερ�α, µε /λλα λ(για ως � πραγµατικ(ς εκπρ(σωπ�ς
τ�υ Αµερικανικ�� �νε�ρ�υ. Η εικ(να �%ει 0ωγρα+ιστε� π/νω σ’ �να +(ντ� π�υ
δε�%νει την Αµερικ! ως �να ισ%υρ( �θν�ς π�υ �%ει ανακτ!σει τη στρατιωτικ!
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και �ικ�ν�µικ! δ�ναµη π�υ ε�!ε κ�π�τε» (Schutz 1993: 97, πρ(σθετη �µ+αση).
Τ� παραπ/νω παρ/δειγµα, εκτ(ς απ( συγκεκριµ�νη ανα+�ρ/ στις εικ(νες

π�υ %ρησιµ�π�ι!θηκαν για να επηρε/σ�υν �να συγκεκριµ�ν� �θν�ς, απ�τελε�
µια συν!θη µυθ�πλαστικ! αναπαρ/σταση π�υ %ρησιµ�π�ιε�ται στ�ν εθνικιστι-
κ( Λ(γ� (π�υ παρ�υσι/0εται ως πατριωτικ(ς) των περισσ(τερων εγκαθιδρυ-
µ�νων εθνικ1ν κρατ1ν. Πι� ε3ειδικευµ�ν�ι µ�θ�ι ανα+�ρ�νται σε ειδικ�ς περι-
στ/σεις και γ�ν�νται καταν�ητ�� µ(ν� απ( την εθνικ!/εθν�τικ! �µ/δα στην
�π��α απευθ�ν�νται. � ‘µ�θ�ς τ�υ Κ�σ(��υ’, για παρ/δειγµα, π�υ %ρησιµ�-
π�ι!θηκε απ( τ�ν Μιλ(σε�ιτς, ε�%ε διαµ�ρ+1σει µια α�σθηση µ(νιµης απειλ!ς
στην εθνικ! ταυτ(τητα των Σ�ρ�ων, αλλ/ και 3εκ/θαρ�υ δια%ωρισµ�� τ�υ
�θν�υς αυτ�� και των /λλων. Επιπλ��ν, ανα+ερ(ταν σε µια µεγ/λη απ1λεια
τ�υ Σερ�ικ�� λα��, η �π��α δε διατυπ1θηκε απλ/ µε επιτυ%�α απ( τ�ν Μιλ(-
σε�ιτς, αλλ/ ε�%ε εγγρα+ε� σε µεγ/λ� �αθµ( στ� συλλ�γικ( ασυνε�δητ� τ�υ
λα�� –σε αυτ( �+ε�λεται /λλωστε και η επιτυ%!ς %ρησιµ�π��ησ! τ�υ42. Rρα, η
απ�τελεσµατικ(τητα εν(ς µ�θ�υ στην κινητ�π��ηση των π�λιτ1ν ε3αρτ/ται
απ( τ� π(σ� ‘0ωνταν(ς’ ε�ναι στ� συλλ�γικ( ασυνε�δητ� τ�υ �θν�υς43.

?να τελευτα�� 0!τηµα α+�ρ/ στην επιλεκτικ! µν!µη και τη διαµ(ρ+ωση
στερε�τ�πων στ� συλλ�γικ( ασυνε�δητ� των εθνικ1ν �µ/δων π�υ επιτρ�π�υν
µε επιδ�3ι� τρ(π� τη συν�παρ3η µ�θων, διηγηµ/των και ιστ�ρικ1ν δεδ�µ�νων
και την παρ�υσ�ασ! τ�υς %ωρ�ς αντι+/σεις. Β��αια, (πως �%�υµε υπ�στηρ�3ει,
η %ωρ�ς αντι+/σεις συν�παρ3! τ�υς υπ�στηρ�0εται !δη απ( τη σ%ετικ! λει-
τ�υργ�α τ�υ ασυνειδ!τ�υ. )µως, η επιλεκτικ! µν!µη και τα στερε(τυπα, στα
�π��α θα ανα+ερθ��µε εν συντ�µ�α, �%�υν τ� επιπρ(σθετ� ‘πλε�ν�κτηµα’ (τι
δηµι�υργ��ν µια εν�π�ιηµ�νη εθνικ! α+!γηση στην �π��α συνυπ/ρ%�υν (λα
τα παραπ/νω στ�ι%ε�α, %ωρ�ς να πρ�καλ��νται αντι+/σεις και σε συνειδητ(
επ�πεδ�.

∂ÈÏÂÎÙÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È ÛÙÂÚÂfiÙ˘·

T� συλλ�γικ( ασυνε�δητ� ε�ναι η µν!µη τ�υ �θν�υς\ στη διαµ(ρ+ωση τ�υ
συλλ�γικ�� ασυνειδ!τ�υ συµ�/λλει και η συλλ�γικ! λ!θη και ενθ�µηση,

δηλαδ! η λεγ(µενη επιλεκτικ! µν!µη. Αυτ! η διαδικασ�α µας +�ρνει στ� ν�υ
και π/λι τις αναµν!σεις π�υ �%�υν τα /τ�µα απ( την παιδικ! τ�υς ηλικ�α, �ι
�π��ες µπ�ρε� και να ε�ναι απλ�ς +αντασι1σεις π�υ διαµ�ρ+1ν�νται αργ(τε-
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42. Περισσ(τερες πληρ�+�ρ�ες για τ�ν ‘µ�θ� τ�υ Κ�σ(��υ’ στ� Hastings 1997: 190.
43. Φυσικ/, ρ(λ� πα�0�υν και /λλες παρ/µετρ�ι, π�υ πρ�πει να αναλυθ��ν κ/θε +�ρ/ σε

σ%�ση µε την υπ( ε3�ταση περ�πτωση.



ρα. �ι αναµν!σεις της παιδικ!ς ηλικ�ας , υπ�στηρ�0ει � Freud, «εκµαιε��νται
αργ(τερα στη 0ω! τ�υ ατ(µ�υ, (ταν η παιδικ! ηλικ�α ε�ναι πια παρελθ(ν» και
ε�ναι συ%ν/ διαστρε�λωµ�νες, γιατ� «�%�υν τεθε� στην υπηρεσ�α �στερων τ/-
σεων». Με παρ(µ�ι� τρ(π�, συνε%�0ει, η συγγρα+! τ�υ παρελθ(ντ�ς εν(ς �θν�υς
π�υ γ�νεται στ� παρ(ν επηρε/0εται αναπ(+ευκτα απ( τις ισ%��υσες αντιλ!-
ψεις, αναπαραστ/σεις και επιθυµ�ες «καθ1ς π�λλ/ πρ/γµατα �%�υν απ�ρρι-
+θε� απ( τη µν!µη τ�υ �θν�υς, εν1 /λλα �%�υν παραπ�ιηθε�, και �ρισµ�να
απ�µειν/ρια τ�υ παρελθ(ντ�ς �%�υν παρερµηνευτε� µ�σα απ( την πρ�σπ/θεια
να ταιρι/3�υν µε τις σ�γ%ρ�νες ιδ�ες» (Freud 1910�: 83). Παρ’ (λα αυτ/, επι-
σηµα�νει, δεν πρ�πει να απ�ρρ�ψ�υµε αυτ�ς τις +αντασι1σεις των ατ(µων, !
την ιστ�ρ�α των εθν1ν, γιατ� παρ�υσι/0�υν µια πραγµατικ(τητα τ�υ παρελθ(-
ντ�ς, �στω και αν �%�υν µεσ�λα�!σει �ρισµ�νες παραπ�ι!σεις ! παρα�λ�ψεις.

Θα !ταν ενδε%�µ�νως υπερ��λικ( να θεωρ!σ�υµε (τι � κ/θε ιστ�ρικ(ς ως
επιστ!µ�νας συλλ�γει και γρ/+ει την ιστ�ρ�α µε �/ση την παραπ/νω διαδικα-
σ�α. )µως, πρ�πει να επισηµανθε� η ακρ��εια της περιγρα+!ς (σ�ν α+�ρ/ στη
διαµ(ρ+ωση των στ�ι%ε�ων τ�υ συλλ�γικ�� ασυνειδ!τ�υ, της συλλ�γικ!ς µν!-
µης, αλλ/ και στις παραπ�ι!σεις π�υ �%�υν ε3ακρι�ωθε� σε ιστ�ρικ/ �ι�λ�α και
αντικατ�πτρ�0�υν �ρισµ�νες πρ�καταλ!ψεις, διαθ�σεις ! σκ�πιµ(τητες. Με
αυτ! την �νν�ια, στ� συλλ�γικ( ασυνε�δητ� δεν εγγρ/+εται απαραιτ!τως η
ακρι�!ς ιστ�ρικ! π�ρε�α τ�υ �θν�υς, αλλ/ τα στ�ι%ε�α της π�υ �%�υν τ�νιστε�
1στε να ανταπ�κριθ��ν σε συγκεκριµ�νες πρ�σλ!ψεις ! ιδε�λ�γ�ες. Η διαδι-
κασ�α αν/κλησης στη µν!µη των ιστ�ρικ1ν γεγ�ν(των ε�ναι επιλεκτικ!, ιδια�-
τερα σε συλλ�γικ�ς ανα+�ρ�ς.

�ι κ�ιν�ς µν!µες εν(ς �θν�υς δηµι�υργ��νται µ�σω των ‘συνηθει1ν τ�υ
ηµερ�λ�γ��υ’ (‘calendar custom’) ! της ‘τελετ�υργικ!ς ενθ�µησης’ (‘ritualised
rememberance’), (πως ανα+�ρ�υν �ι Noys και Abrahams (1999) και � Zeru-
bavel (1995) αντ�στ�ι%α\ αυτ�ς περιγρ/+�υν τη συλλ�γικ! επαν/ληψη πρακτι-
κ1ν �ι �π��ες παρ/γ�υν κ�ιν�ς συν!θειες και µν!µες π�υ πρ�σδι�ρ�0�νται κυ-
ρ�ως απ( αυτ�ς τις πρακτικ�ς. �ι τελετ�ς, τα µνηµε�α, τα µ�υσε�α κλπ. ε�ναι �ι
θεµατ�+�λακες της συλλ�γικ!ς µν!µης και δηµι�υργ��ν ισ%υρ��ς δεσµ��ς µε
την εθνικ! κ�ιν(τητα. � Billig θεωρε� (τι η συλλ�γικ! µν!µη ε�ναι µια «περ�-
πλ�κη διαλεκτικ! θ�µησης και λ!θης» π�υ ε3υπηρετε� τη διατ!ρηση της εικ(-
νας της �µ/δας και των /λλων (Billig 1995: 37), εν1 � Renan απ�καλε� τη λ!-
θη ιστ�ρικ( λ/θ�ς (Renan 1996: 45). Ε�ναι (µως �να λ/θ�ς π�υ δε γ�νεται στην
τ�%η, ε+(σ�ν αυτ( π�υ 3ε%ν/µε ε�ναι συν!θως �ι �ιαι(τητες τ�υ �θν�υς µας !
της δηµι�υργ�ας εθνικ�� κρ/τ�υς ((ταν αυτ( υπ/ρ%ει). Συνεπ1ς, �ι πρ�σλ!-
ψεις π�υ διαµ�ρ+1νει �να �θν�ς σ%ηµατ�0�νται µ�σα απ( µια επιλεκτικ! αν/-
γνωση της ιστ�ρ�ας και διατηρ��νται µ�σα απ( την τελετ�υργικ! ενθ�µηση αυ-
τ1ν των πρ�σλ!ψεων.
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Συν�πεια της επιλεκτικ!ς αν/γνωσης της ιστ�ρ�ας ε�ναι η δηµι�υργ�α στε-
ρε�τ�πων. Τα στερε(τυπα ε�ναι �ι «κ�ιν�ς π�λιτισµικ�ς αντιλ!ψεις κ�ινωνικ1ν
�µ/δων» π�υ �%�υν τ(σ� για τη δικ! τ�υς (σ� και για /λλες �µ/δες (Billig
1995: 80). � Billig υπ�στηρ�0ει (τι, στ� �αθµ( π�υ η ‘δικ! µας’ �µ/δα θεωρε�-
ται τ� ‘καν�νικ(’, η �/ση σ�γκρισης, τα στερε(τυπα απευθ�ν�νται κυρ�ως
στ�υς /λλ�υς. )µως πρ�πει να επισηµ/ν�υµε (τι η καν�νικ(τητα της �µ/δας
µας στηρ�0εται και αυτ! σε συγκεκριµ�να στερε(τυπα. Β��αια, τα στερε(τυπα
δεν ε�ναι στατικ/ και τ� περιε%(µεν( τ�υς αλλ/0ει καθ1ς �ρ�0�υµε συνε%1ς
τ�υς εαυτ��ς µας και τ�υς /λλ�υς µ�σα απ( µια αργ! αλλ/ συνε%! διαδικασ�α.
Η διαδικασ�α αυτ! ε�ναι (µως ε3αιρετικ/ αργ! καθ1ς σηµαντικ( %αρακτηρι-
στικ( των στερε�τ�πων ε�ναι η τ/ση τ�υς να αυτ�-επι�ε�αι1ν�νται, δηλαδ! να
υπ�στηρ�0�υν τις υπ/ρ%�υσες αντιλ!ψεις και εικ(νες.

Αυτ( επι�ε�αι1νει και µια �ρευνα τ�υ Hirsberg π�υ διενεργ!θηκε σ%ετικ/
µε τις εθνικ�ς αντιλ!ψεις +�ιτητ1ν σε πανεπιστ!µια των ΗΠΑ, η �π��α επι�ε-
�α�ωσε (τι τα /τ�µα τε�ν�υν να ανακαλ��ν στη µν!µη τ�υς πληρ�+�ρ�ες π�υ
ε�ναι συµ�ατ�ς πρ�ς τα στερε(τυπ/ τ�υς και να 3ε%ν��ν αυτ�ς π�υ δεν ε�ναι
συνεπε�ς µε αυτ/. �ρισµ�να συµπερ/σµατα αυτ!ς της µελ�της ε�ναι ενδεικτικ/.
)πως ανα+�ρει � Hirsberg, η συντριπτικ! πλει�ψη+�α των Aµερικαν1ν +�ιτη-
τ1ν ε�ναι περ!+αν�ι για την εθνικ(τητ/ τ�υς, καθ1ς �ασικ( στ�ι%ε�� της εικ(-
νας της Αµερικ!ς ε�ναι η ελευθερ�α και η δηµ�κρατ�α. Γεγ�ν(τα και κριτικ�ς
π�υ θ�γ�υν αυτ!ν την εικ(να, (πως τ� πρα3ικ(πηµα στη Γ�υατεµ/λα ! � π(-
λεµ�ς στ� Βιετν/µ, σπαν�ως εγκαλ��νται στη µν!µη ! θεωρ��νται αντιδηµ�-
κρατικ/ ! καταπιεστικ/. �ι +�ιτητ�ς π�υ π!ραν µ�ρ�ς στην �ρευνα «θυµ��-
νταν πληρ�+�ρ�ες σ�µ+ωνες µε τα στερε(τυπα ((πως την υπ�στ!ρι3η των
ΗΠΑ για τη δηµ�κρατ�α ! την αντ�θεση στ�ν κ�µµ�υνισµ() π�λ� πι� ε�κ�λα
απ’ (,τι θυµ��νταν πληρ�+�ρ�ες ασ�µ�ατες µε τα στερε(τυπα [(πως αντιδη-
µ�κρατικ�ς επεµ�/σεις]». Επιπλ��ν, �ι πληρ�+�ρ�ες π�υ ελ/µ�αναν ερµηνε��-
νταν µε τρ(π� π�υ να µην απειλε� την εικ(να π�υ ε�%αν αυτ�� �ι +�ιτητ�ς για
τ� �θν�ς και τ�ν εαυτ( τ�υς. ?τσι, για παρ/δειγµα, «η υπ�στηρικτικ! συµπερι-
+�ρ/ [π.%. η ρ�ψη πρ�µηθει1ν απ( α�ρ�ς] θεωρ��νταν +υσικ/ αµερικανικ!
και εθελ�ντικ!, εν1 �ι επι0!µιες δρ/σεις [π.%. ρ�ψη ��µ�1ν] θεωρ��νταν µ/λ-
λ�ν µη %αρακτηριστικ�ς αµερικανικ�ς συµπερι+�ρ�ς στις �π��ες ε�%αν αναγκα-
στε� να εµπλακ��ν» (Hirsberg 1993: 96). )πως δε�%νει και αυτ! η �ρευνα, τα
στερε(τυπα �%�υν σ��αρ�ς π�λιτικ�ς επιπτ1σεις, καθ1ς µπ�ρ��ν να %ρησιµ�-
π�ιηθ��ν µ�σω της π�λιτικ!ς πρ�παγ/νδας για να ε3ασ+αλιστε� υπ�στ!ρι3η
σε εσωτερικ�ς ! ε3ωτερικ�ς υπ�θ�σεις αλλ/ και για µα0ικ! κινητ�π��ηση.

*   *   *
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Ανα+�ρθηκαν σε αυτ( τ� κε+/λαι� π�λλ�ς πλευρ�ς τ�υ εθνικισµ�� και της
εθνικ!ς ταυτ(τητας, τ�υλ/%ιστ�ν (σες εκτιµ!σαµε (τι ε�ναι σηµαντικ�ς για την
�υσιαστικ! και σε �/θ�ς καταν(ηση τ�υ +αιν�µ�ν�υ. ∆εν επιδι1%θηκε η δη-
µι�υργ�α µιας ‘καρικατ��ρας’ τ�υ εθνικισµ�� αλλ/, αντιθ�τως, η αν/λυση και
ερµηνε�α σηµαντικ1ν τ�υ %αρακτηριστικ1ν π�υ επηρε/0�υν και τις εθνικ�ς
ταυτ(τητες. Φυσικ/, αυτ( δε σηµα�νει (τι (λες αυτ�ς �ι εκ+/νσεις και τα %α-
ρακτηριστικ/ θα εµ+ανιστ��ν σε κ/θε περ�πτωση και σε (λες τις εθνικ�ς ταυ-
τ(τητες. Σηµα�νει (µως (τι τα περισσ(τερα απ( αυτ/ �%�υν εκδηλωθε� στις πε-
ρισσ(τερες περιπτ1σεις µ�σα στη δι/ρκεια τ�υ %ρ(ν�υ, και πρ�πει να ε�ναι σε
γν1ση των µελετητ1ν τ�υ εθνικισµ�� (ταν ε3ετ/0�υν συγκεκριµ�νες ιστ�ρικ�ς
εκ+/νσεις. Καθ1ς �ι ε3ωτερικ�ς –π�λιτικ�ς, �ικ�ν�µικ�ς και /λλες– συνθ!κες
αλλ/0�υν, µετα�/λλ�νται και �ι συναισθηµατικ�ς σταθερ�ς: (λα αυτ/ συντε-
λ��ν στην εµ+/νιση αλλαγ1ν στην π�ρε�α των εθν1ν και την εκδ!λωση !πιων
%αρακτηριστικ1ν απ( τη µ�α και ακρα�ων απ( την /λλη. Αυτ( π�υ παραµ�νει
σταθερ( ε�ναι η εσωτερικ! ψυ%�σ�νθεση των ατ(µων, �ι ψυ%�λ�γικ�ς τ�υς
πρ�διαθ�σεις, και η ασυνε�δητη �λ3η τ�υς πρ�ς τ�ν εθνικισµ(. Κρ�σιµες ε�ναι
και �ι παρατηρ��µενες πρ�σπ/θειες π�λιτικ1ν ηγεσι1ν, κινηµ/των κλπ. να εκ-
µεταλλευτ��ν αυτ�ς τις πρ�διαθ�σεις και, εν��τε, να τις καλλιεργ!σ�υν. ∆υστυ-
%1ς, η �αθ�τερη καταν(ηση των ατ(µων και της ψυ%�σ�νθεσ!ς τ�υς π�υ 3εκ�-
νησε απ( τα τ�λη τ�υ 19�υ αι1να µε τις σ%ετικ�ς σπ�υδ�ς �%ει %ρησιµ�π�ιηθε�
για τη %ειραγ1γηση και κινητ�π��ηση των µα01ν.

KEΦAΛAIO 3

[ 150 ]



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι � 4

Η ΑΝΑΣΗΜΑΣΙ�∆�ΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤ�ΤΗΤΑΣ

Στ� πρ�ηγ��µεν� κε��λαι� πρ�σεγγ"σαµε την εθνικ$ ταυτ&τητα µ'σω της
αν�λυσης τ�υ εθνικισµ��. �ρ"σαµε τ�ν εθνικισµ&, ερµηνε�σαµε την ισ*υ-
ρ$ τ�υ ψυ*�λ�γικ$ επ"δραση, ανα�ερθ$καµε στην κ�ιν&τ�πη δι�κριση

αν�µεσα σε π�λιτικ& και εθν�τικ& εθνικισµ& και στην α0ι�λ&γησ$ τ�υς ως ‘κα-
λ&’ και ‘κακ&’ εθνικισµ&, και µελετ$σαµε τα στ�ι*ε"α εκε"να τ�υ συλλ�γικ��
ασυνειδ$τ�υ π�υ εµπλ�υτ"1�υν και καθ�ρ"1�υν τις εθνικ'ς ταυτ&τητες. Υπ�ρ-
*�υν &µως κ�π�ια κεν�, $ καλ�τερα κ�π�ια ερωτ$µατα π�υ πρ'πει να απα-
ντηθ��ν για να επιτευ*θε" η πληρ'στερη γν2ση της εθνικ$ς ταυτ&τητας και τ�υ
εθνικισµ��. 3να απ& αυτ� ε"ναι τ� ε0$ς ερ2τηµα: ε�&σ�ν �ι ψυ*�λ�γικ'ς πρ�-
διαθ'σεις δεν περι�ρ"1�νται στ� *ρ&ν� και στ� *2ρ�, µπ�ρ��µε να υπ�στηρ"-
0�υµε &τι η εθνικ$ ταυτ&τητα, &πως και τα 'θνη και � εθνικισµ&ς, '*�υν υπ�ρ-
0ει και σε �λλες, πρ�ηγ��µενες ιστ�ρικ'ς περι&δ�υς $, αντιθ'τως, πρ&κειται για
καιν��ρια �αιν&µενα της νεωτερικ&τητας; 3να �λλ� ερ2τηµα ε"ναι: π�ιες ε"ναι
αυτ'ς �ι επιµ'ρ�υς συνθ$κες π�υ, &πως ανα�'ραµε, επηρε�1�υν την εµ��νιση
και π�ρε"α τ�υ εθνικισµ�� σε συγκεκριµ'να *ωρ�-*ρ�νικ� πλα"σια; Με �λλα
λ&για, εκτ&ς απ& τις ψυ*�λ�γικ'ς πρ�ϋπ�θ'σεις, π�υ '*�υµε ε0ετ�σει, τι πρ�-
καλε" την εµ��νιση δια�&ρων µ�ρ�2ν τ�υ εθνικισµ�� και των εθνικιστικ2ν
ε0�ρσεων σε 'να 'θν�ς π�υ δεν εκδηλ2νει επιθετικ& εθνικισµ&; Με αυτ� τα
διευκρινιστικ� ερωτ$µατα θα ασ*�ληθ��µε σ’ αυτ& τ� κε��λαι�.
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∂£¡π∫π™ªO™, ∂£¡∏ ∫∞π ∂£¡π∫∏ ∆∞À∆O∆∏∆∞: 
º∞π¡Oª∂¡∞ ∆∏™ ¡∂ø∆∂ƒπ∫O∆∏∆∞™;

Σ τ� τρ"τ� κε��λαι� �ι ανα��ρ'ς στην εθνικ$ ταυτ&τητα και στ�ν εθνικισµ&
περι�ρ"στηκαν στη νεωτερικ$ επ�*$ τ&σ� γιατ" � εθνικισµ&ς ε"ναι µια ιδε�-

λ�γ"α της νεωτερικ&τητας, &σ� και γιατ" τ� 1$τηµα της εθνικ$ς ταυτ&τητας µας
ενδια�'ρει σε σ*'ση µε τη σ�γ*ρ�νη επ�*$. 6µως, η 7αθι� και πλ$ρης κατα-
ν&ηση τ&σ� της εθνικ$ς ταυτ&τητας &σ� και τ�υ εθνικισµ�� επι7�λει τη διε-
ρε�νησ$ τ�υς δια*ρ�νικ� µ'σα στην ιστ�ρ"α καθ2ς και την απ�ντηση στ� ερ2-
τηµα αν πρ&κειται για ν'α �αιν&µενα. Αυτ$ η διερε�νηση επι7�λλεται επ"σης
απ& τ� γεγ�ν&ς &τι επικρατε" στη σ*ετικ$ 7ι7λι�γρα�"α µια συγκεκριµ'νη �π�-
ψη επ’ αυτ��, η �π�ψη των ‘µ�ντερνιστ2ν’, και θεωρε" &τι τα 'θνη ε"ναι απ�-
κλειστικ� νεωτερικ'ς �ντ&τητες π�υ δηµι��ργησε � εθνικισµ&ς (Gellner, An-
derson, Kedourie, Hobsbawm κ.�.). Αυτ� τα 1ητ$µατα θα ε0εταστ��ν αναλυτι-
κ� στη συν'*εια.

∂ıÓÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

M 'σα απ& τη µελ'τη της ιστ�ρ"ας παρατηρ��νται π�λλ'ς τ�σεις και συµπε-
ρι��ρ'ς π�υ µ�ι�1�υν µε αυτ'ς π�υ '*�υµε περιγρ�ψει ως *αρακτηριστι-

κ'ς τ�υ εθνικισµ��. Τα παραδε"γµατα ε"ναι π�λλ�. Στ�ν Ηρ&δ�τ�, για παρ�-
δειγµα, ανα�'ρεται &τι �ι Αιγ�πτι�ι υπ�τιµ��σαν τ�υς 3λληνες γιατ" δεν 'κα-
ναν περιτ�µ$1= �ι αρ*α"�ι 3λληνες, απ& την �λλη, θεωρ��σαν &τι ‘πας µη
3λλην 7�ρ7αρ�ς’. Επ"σης, πρ�ς τ� τ'λ�ς της Ελληνιστικ$ς περι&δ�υ, η Παυλι-
κ$ εκκλησ"α πρ�σ'�ερε ευν�ϊκ$ µετα*ε"ριση και ν�µικ$ κ�λυψη στ�υς �τω-
*��ς και 0'ν�υς, η �π�"α περιλ�µ7ανε και *ριστιανικ$ �ιλ�0εν"α στα hospita
και xenodohia π�υ υπ$ρ*αν στις εισ&δ�υς των π&λεων και κ�ντ� στις εκκλη-
σ"ες= αυτ$ η γενναι�δωρ"α, &µως, επι�υλασσ&ταν µ&ν� για τ�υς @ριστιαν��ς,
�ι �π�"�ι απ�δε"κνυαν &τι ε"ναι @ριστιαν�" µε την επ"δει0η εν&ς δια7ατηρ"�υ
π�υ ε"*ε υι�θετηθε" $δη απ& τ�υς απ�στ�λικ��ς *ρ&ν�υς, αλλ� αργ&τερα η
*ρ$ση τ�υ γενικε�τηκε (Kristeva 1991: 86-87). Αυτ� ε"ναι µ&ν� ελ�*ιστα µετα-
0� πλε"στων παραδειγµ�των π�υ υπ�δεικν��υν &τι �ι διακρ"σεις σε 7�ρ�ς ατ&-
µων και �µ�δων µε 7�ση την καταγωγ$ $ τη συµµετ�*$ σε µια �µ�δα δεν ε"ναι
καιν��ρι� �αιν&µεν�, ανε0�ρτητα απ& τα κριτ$ρια π�υ *ρησιµ�π�ι��νται γι’
αυτ'ς τις διακρ"σεις (θρησκευτικ�, π�λιτισµικ� $ �λλα). Ε"ναι &µως αυτ� αρ-
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κετ� για να µας κ�ν�υν να µιλ$σ�υµε για εθνικισµ& στ� Μεσα"ωνα $ στην αρ-
*αι&τητα;

� εθνικισµ&ς, ως η συγκεκριµ'νη α��ωση &τι τ� 'θν�ς ��ε"λει να '*ει π�λι-
τικ$ 'κ�ραση στ� δικ& τ�υ κυρ"αρ*� κρ�τ�ς, δεν '*ει ιστ�ρικ& πρ�ηγ��µεν�
και περι�ρ"1εται στη νεωτερικ&τητα. Συνεπ2ς, η εθνικιστικ$ ιδε�λ�γ"α και τα
κιν$µατα π�υ επι*ε"ρησαν να ε�αρµ&σ�υν τ� πρ&ταγµ� της απ�τελ��ν σα�2ς
κ�µµ�τια της νεωτερικ$ς επ�*$ς. � εθνικισµ&ς, απ& την �λλη, ως συνα"σθηµα
και, εν µ'ρει, ως Λ&γ�ς ε"ναι παρ&µ�ι�ς µε π�λλ'ς εκ��νσεις µ'σα στην ιστ�-
ρ"α. Ασ�αλ2ς, δεν ε"ναι αυτ'ς �ι εκ��νσεις "διες µ'σα στ� *ρ&ν�, και σ"γ�υρα
στη νεωτερικ&τητα η εθνικιστικ$ ιδε�λ�γ"α '*ει ‘εµπλ�υτ"σει’ τ&σ� τ� εθνικι-
στικ& συνα"σθηµα &σ� και τις ανα��ρ'ς τ�υ Λ&γ�υ, στ�ν �π�"� '*ει πρ�σδ2-
σει και µια συγκεκριµ'νη κατε�θυνση. Παρ’ &λα αυτ�, σηµαντικ� στ�ι*ε"α π�υ
7ρ"σκ�υµε στ�ν εθνικισµ& ως συνα"σθηµα και Λ&γ� δεν ε"ναι καιν��ρια. ∆εν
ε"ναι απ�κλειστικ� νεωτερικ& �αιν&µεν� � πρ�σανατ�λισµ&ς των κ�ινωνι2ν
στ� παρελθ&ν τ�υς, παραδε"γµατ�ς *�ριν: � Smith ανα�'ρει &τι �ι 3λληνες
στην κλασικ$ αρ*αι&τητα –π�υ '*�υν ε0ιδανικευτε" σ$µερα– ε"*αν και αυτ�"
ε0ιδανικε�σει τ� ‘σπ�υδα"� παρελθ&ν τ�υς’ αλλ� και τ�υς $ρωες των �µηρι-
κ2ν επ2ν και, α��� παραθ'τει δι���ρα �λλα παραδε"γµατα, καταλ$γει &τι
«τ� ιδε2δες της ‘@ρυσ$ς Επ�*$ς’ δεν ε"ναι µια δηµι�υργ"α των εθνικιστ2ν και
των Ρ�µαντικ2ν. Μπ�ρ��µε να τ� 7ρ��µε αν�µεσα σε π�λλ��ς λα��ς στ�ν αρ-
*α"� κ&σµ�» (Smith 1997: 40).

Επ"σης, δεν ε"ναι νεωτερικ& �αιν&µεν� τ� α"σθηµα υπερη��νειας και υψη-
λ$ς αυτ�εκτ"µησης, τ�υ αν$κειν και της ταυτ&τητας π�υ απ�κτ� κανε"ς &ταν
συµµετ'*ει σε µια εθν�τικ$ και εθνικ$ �µ�δα. � Gellner επισηµα"νει &τι �ι �ν-
θρωπ�ι 1��σαν π�ντα σε �µ�δες, και π�λλ'ς απ& αυτ'ς '*�υν επι1$σει µ'σα
στ� *ρ&ν�. «3νας σηµαντικ&ς παρ�γ�ντας για τη συν'*ιση [αυτ2ν των �µ�-
δων] $ταν η α��σ�ωση π�υ 'νιωθαν τα �τ�µα γι’ αυτ'ς τις �µ�δες και τ� γεγ�-
ν&ς &τι ταυτ���νταν µα1" τ�υς (Gellner 1983: 138, πρ&σθετη 'µ�αση). Παρ’ &λα
αυτ�, � Gellner αρνε"ται &τι � εθνικισµ&ς, ακ&µη και ως συνα"σθηµα, υπ$ρ0ε
σε πρ�νεωτερικ'ς επ�*'ς, υπ�στηρ"1�ντας &τι, «αν κ�π�ι�ς απ�καλ'σει αυτ��ς
τ�υς παρ�γ�ντες [την α��σ"ωση και την τα�τιση], γενικ�, ‘πατριωτισµ&’, τ&τε
δεν '*ω πρ&θεση να αρνηθ2 &τι κ�π�ι�ς 7αθµ&ς τ'τ�ι�υ πατριωτισµ�� ε"ναι
πραγµατικ� µ'ρ�ς της ανθρ2πινης 1ω$ς» (Gellner 1983: 138), και πρ�σθ'τει
&τι � εθνικισµ&ς ε"ναι 'να π�λ� ιδια"τερ� ε"δ�ς πατριωτισµ�� π�υ διακρ"νεται
απ& λ"γα αλλ� π�λ� σηµαντικ� *αρακτηριστικ�: �µ�ι�γ'νεια, εκπα"δευση και
ανωνυµ"α. Σε συν'*εια τ�υ επι*ειρ$µατ�ς π�υ υπ�στηρ"*τηκε στ� πρ�ηγ��µε-
ν� κε��λαι� σ*ετικ� µε τη *ρ$ση τ�υ πατριωτισµ�� ως την ‘καλ$’ πλευρ� τ�υ
πατριωτισµ��, θα υπ�στηρ"0�υµε &τι � εθνικισµ&ς ως ιδε�λ�γ"α και κ"νηµα εµ-
�αν"1εται στη νεωτερικ&τητα, αλλ� εθνικιστικ'ς-ως-σω7ινιστικ'ς/τ�πικιστικ'ς
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στ�σεις απ�τελ��ν εγγεν'ς κ�µµ�τι της ιστ�ρ"ας απ& την αρ*αι&τητα. � εθνι-
κισµ&ς ιδωµ'ν�ς ως σωινισµ�ς της �µ�δας '*ει πρ�ϋπ�ρ0ει.

� εθνικισµ&ς ως συνα"σθηµα δεν ε"ναι "δι�ν της εθνικιστικ$ς ιδε�λ�γ"ας, δη-
λαδ$ δεν πρ�'ρ*εται απ’ αυτ$ν, τ�υλ�*ιστ�ν &*ι απ�κλειστικ�, δι&τι παρ&µ�ια
συναισθ$µατα '*�υν εκδηλωθε" π�λλ'ς ��ρ'ς µ'σα στην ιστ�ρ"α. �ι 'νν�ιες
τ�υ πατριωτισµ��, τ�υ σω7ινισµ�� (π�υ �ρ"1εται στ� Oxford Dictionary ως
«υπερ7�λλων $ επιθετικ&ς εθνικισµ&ς»)2, τ�υ ρατσισµ��, τ�υ εθν�κεντρισµ��
και τ�υ τ�πικισµ�� *ρησιµ�π�ι��νται για να περιγρ�ψ�υν �υσιαστικ� στ�σεις,
συναισθ$µατα και συµπερι��ρ'ς π�υ πηγ�1�υν απ’ τ�υς συναισθηµατικ��ς
δεσµ��ς µε την πατρ"δα και την �µ�δα και την απ&ρριψη τ�υ Sλλ�υ. Τ'τ�ι�ι
δεσµ�" εκτε"ν�νται παντ�� µ'σα στ� *ρ&ν�, αλλ� και στ� *2ρ�. 3να απ& τα
παλαι&τερα 'πη, η �δ�σσεια τ�υ �µ$ρ�υ, για παρ�δειγµα, 7ασ"1εται και περι-
γρ��ει τη λα*τ�ρα και πρ�σπ�θεια τ�υ �δυσσ'α να επιστρ'ψει στην αγαπη-
µ'νη τ�υ πατρ"δα και �ικ�γ'νεια. Τ'τ�ι�υ ε"δ�υς δεσµ�" 7ρ"σκ�υν σ$µερα συ-
γκεκριµ'νη 'κ�ραση στ�ν εθνικισµ& π�υ &*ι µ&ν� περιγρ��ει παρ&µ�ια συναι-
σθ$µατα αλλ� τα συστηµατ�π�ιε" και τα εµπλ�υτ"1ει µε ν'α π�ι�τικ� *αρα-
κτηριστικ�. Ε�ν λ�ιπ&ν θ'λ�υµε να ε"µαστε απ&λυτα ακρι7ε"ς και συνεπε"ς
στ�ν �ρισµ& π�υ δ2σαµε στ� τρ"τ� κε��λαι�, � εθνικισµ&ς ‘αν$κει’ στη νεωτε-
ρικ&τητα, καθ2ς �ρ"1εται πρωτ"στως ως π�λιτικ$ ιδε�λ�γ"α, και εµ�αν"στηκε
στη νεωτερικ&τητα για λ&γ�υς π�υ $δη αναλ�σαµε. �πωσδ$π�τε, &µως, στην
ειδικ&τερη 'κ�ρασ$ τ�υ ως συνα"σθηµα και, εν µ'ρει, ως Λ&γ�ς ε"ναι παρ&-
µ�ι�ς, $ και ταυτ&σηµ�ς, µε αν�λ�γα συναισθ$µατα και λ&γ�υς, &πως � τ�πι-
κισµ&ς, π�υ '*�υν πρ�ϋπ�ρ0ει.

Η αντ"θεση στην �παρ0η εθνικιστικ2ν συµπερι��ρ2ν στ� παρελθ&ν, $ στ�ν
*αρακτηρισµ& τ�υς ως τ'τ�ιων, &πως ε"δαµε στην περ"πτωση τ�υ Gellner πα-
ραπ�νω, συνδ'εται σε µεγαλ�τερ� $ µικρ&τερ� 7αθµ& µε τ� επι*ε"ρηµα &τι τα
'θνη ε"ναι επ"σης νεωτερικ'ς συλλ�γικ'ς �ντ&τητες π�υ δηµι�υργ$θηκαν λ&γω
τ�υ εθνικισµ��. 3τσι, τ� ερ2τηµα σ*ετικ� µε τα 'θνη 'ρ*εται στ� πρ�σκ$νι�.
Επ"σης, *ρει�1εται να απ�σα�ην"σ�υµε και τ�υς &ρ�υς 'θνη και εθν&τητες,
π�υ '*�υµε *ρησιµ�π�ι$σει ως ταυτ&σηµες σε κ�π�ια σηµε"α. ∆εν ε"ναι στην
πρ&θεσ$ µας να ανα�'ρ�υµε εδ2 την πραγµατικ� µεγ�λη συ1$τηση για την
�παρ0η των εθν2ν, αλλ� να απ�σα�ην"σ�υµε τ�ν τρ&π� π�υ � εθνικισµ&ς '*ει
σηµασι�δ�τ$σει τ� 'θν�ς και να διευκριν"σ�υµε τις 'νν�ιες 'θν�ς και εθν&τητα.
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Yπ�ρ*ει 'να γενικ&τερ� ερ2τηµα αν τ� 'θν�ς ε"ναι 'να δηµι��ργηµα τ�υ
εθνικισµ��. Περισσ&τερ� απ& ερ2τηµα ε"ναι µια �π�ψη π�υ τυγ*�νει αρ-

κετ� µεγ�λης απ�δ�*$ς και υπ�στηρ"1εται απ& τ�υς σηµαντικ&τερ�υς µελετη-
τ'ς τ�υ εθνικισµ�� και εκπρ�σ2π�υς τ�υ λεγ&µεν�υ ‘µ�ντ'ρν�υ’ παραδε"γµα-
τ�ς (Hobsbawm, Gellner, Nairn, Kedourie, Anderson και �λλ�ι). Σε αντ"θεση µε
αυτ$ την �π�ψη, τ� επι*ε"ρηµα π�υ θα υπ�στηρ"0�υµε σε αυτ$ν την εν&τητα
ε"ναι &τι τα 'θνη ε"ναι αρ*'γ�νες κ�ινωνικ�ς κατηγ�ρ�ες �ι �π�"ες, στην επ�*$
τ�υ εθνικισµ��, '*�υν ανασηµασι�δ�τηθε" και απ�κτ$σει, σε µεγ�λ� 7αθµ&,
δια��ρετικ& �ρισµ& και ν&ηµα. Επ"σης, � ν'�ς τρ&π�ς �ρισµ�� τ�υ 'θν�υς στη
νεωτερικ&τητα δηµι�υργε" δ�� σηµαντικ� πρ�7λ$µατα: τ� 'να ε"ναι η σ�γ*υση
και η ‘συγ*2νευση’ τ�υ �ρισµ�� τ�υ 'θν�υς µε αυτ&ν τ�υ κρ�τ�υς και τ� �λλ�
ε"ναι &τι η ανα1$τηση �παρ0ης εθνικ2ν �µ�δων σε πρ�νεωτερικ��ς *ρ&ν�υς
γ"νεται µε κριτ$ρια πρ�σδι�ρισµ'να απ& τις νεωτερικ'ς συνθ$κες και �ρισµ��ς
και, �ρα, πρ�δικ�1ει αρνητικ� τ� απ�τ'λεσµα.

Να 0εκιν$σ�υµε µε µια διευκρ"νιση. Η ιδε�λ�γ"α τ�υ εθνικισµ�� πρ�7�λλει
την α0"ωση &τι τ� 'θν�ς και τ� κρ�τ�ς πρ'πει να συνεν2ν�νται σε 'να ‘'θν�ς-
κρ�τ�ς’. 3τσι, διαµ�ρ�2θηκε η εθνικιστικ$ π�λιτικ$ πρ�τεραι&τητα της πρ�-
σπ�θειας δηµι�υργ"ας ‘εθν2ν-κρατ2ν’ κατ� τ�υς τελευτα"�υς τρεις περ"π�υ
αι2νες, αλλ� και η επικρ�τηση τ�υ &ρ�υ ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’ &ταν γ"νεται ανα��ρ�
στα σ�γ*ρ�να εθνικ� κρ�τη. 6µως, πρ'πει να τ�νιστε" &τι αυτ$ η ιδε�λ�γικ$
α0"ωση και �ι αντ"στ�ι*ες πρ�σπ�θειες δεν �δ$γησαν σε &λες τις περιπτ2σεις
στη δηµι�υργ"α πραγµατικ2ν ‘εθν2ν-κρατ2ν’ –πραγµατικ2ν µε την 'νν�ια της
'νωσης εν&ς 'θν�υς σε 'να κρ�τ�ς. Αντιθ'τως, �ι περιπτ2σεις &π�υ αυτ&
πραγµατ�π�ι$θηκε ε"ναι �ι µει�ν&τητες. 6πως *αρακτηριστικ� ανα�'ρει �
Connor (1994: 29-30) σε 'ρευνα π�υ 'κανε τ� 1970, απ& τ� σ�ν�λ� των 132 κρα-
τ2ν π�υ ε0'τασε µ&ν� τ� 9,1% ε"*αν απ&λυτη εθνικ$ �µ�ι�γ'νεια και τ� 18,9%
σ*ετικ$ �µ�ι�γ'νεια (δηλαδ$ τ� 90% τ�υ πληθυσµ�� τ�υς $ταν εθνικ� �µ�ι�-
γεν$ς). Παρ’ &λα αυτ�, και τ� υπ&λ�ιπ� 72% των κρατ2ν π�υ απαρτ"1�νται
απ& δ�� $ περισσ&τερες σηµαντικ'ς εθνικ'ς/εθν�τικ'ς �µ�δες απ�καλ��νται
‘'θνη-κρ�τη’. Τα στ�ι*ε"α αυτ� επαληθε��νται και απ& στ�ι*ε"α τ�υ 20043. Γι’
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3. Απ& 'ρευνα π�υ πραγµατ�π�"ησα σ*ετικ� µε την εθνικ$/εθν�τικ$ σ�νθεση των κρατ2ν
εντ&ς τ�υ 2004, *ρησιµ�π�ι2ντας τα επ"σηµα στ�ι*ε"α της αµερικανικ$ς υπηρεσ"ας πληρ���ρι2ν
CIA, πρ�κ�πτει &τι: σε σ�ν�λ� 188 κρατ2ν (&λα µ'λη τ�υ �ΗΕ), τα 24 (12.76%) $ταν απ&λυτα
�µ�ι�γεν$, τα 37 (19.6%) ε"*αν εθνικ$ �µ�ι�γ'νεια σε π�σ�στ& 90-97%, τα 42 (22.3%) απαρτ"1�-
νταν απ& µια πλει�ψη���σα εθνικ$ �µ�δα σε π�σ�στ& 75-89%, τα 49 (26%) σε π�σ�στ& 50-75%,
και τα 36 (19.1%) σε π�σ�στ& κ�τω τ�υ 50%. Τα αντ"στ�ι*α π�σ�στ� π�υ ανα�'ρει � Connor
(τ�υ �π�"�υ τις κατηγ�ρι�π�ι$σεις ακ�λ��θησα) ε"ναι 9.1%, 18.9%, 18.9%, 23.5%, και 29.5%.



αυτ& τ� λ&γ� � Smith *ρησιµ�π�ιε" τ�ν &ρ� εθνικ& κρ�τ�ς (national state), για
να υπ�δηλ2σει τη συν$θη σ�νθεση των σ�γ*ρ�νων κρατ2ν απ& εθνικ'ς �µ�-
δες, µ"α $ περισσ&τερες (Smith 1995α: 86). Αυτ&ν τ� &ρ� '*�υµε πρ�τιµ$σει κι
εµε"ς σε αυτ$ τη µελ'τη ως πι� ακρι7$, και π�υ ταυτ&*ρ�να τ�ν"1ει τ&σ� τη ση-
µασ"α της εθνικ$ς σ�νθεσης των κρατ2ν, την επ"κληση δηλαδ$ της εθνικ$ς
εν&τητας ακ&µη και αν αυτ$ ε"ναι πλασµατικ$, &σ� και τ� γεγ�ν&ς &τι παρα-
µ'νει τ� εθνικ& κρ�τ�ς 'να διακ�7ευµα στη νεωτερικ&τητα. Αντ"στ�ι*α, *ρησι-
µ�π�ι��µε τ�ν &ρ� ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’ εντ&ς εισαγωγικ2ν ως µη ακρι7$ αλλ� π�υ,
παρ’ &λα αυτ�, υπ�δεικν�ει την �παρ0η τ�υ εθνικιστικ�� αιτ$µατ�ς.

Η επιρρ�$ τ�υ εθνικισµ�� στ�ν τρ&π� πρ�σδι�ρισµ�� τ�υ 'θν�υς '*ει
υπ�ρ0ει καταλυτικ$. Τ� 'θν�ς, απ& τη µ"α, ε"ναι µια �µ�δα ανθρ2πων π�υ
'*�υν, $ πιστε��υν &τι '*�υν, κ�ιν$ καταγωγ$, ιστ�ρ"α, κ�υλτ��ρα, γλ2σσα
κλπ. και θεωρ��ν &τι αν$κ�υν στ� "δι� 'θν�ς (Kedourie 1994: 5, Connor 1994:
i). Απ& την �λλη, τ� κρ�τ�ς ε"ναι � π�λιτικ&ς θεσµ&ς κεντρικ�� σ*εδιασµ�� και
�ργ�νωσης &λων των λειτ�υργι2ν µιας κ�ινων"ας π�υ µπ�ρ��ν να γ"ν�υν αντι-
κε"µεν� δια*ε"ρισης εκ µ'ρ�υς της π�λιτικ$ς ε0�υσ"ας (της �ικ�ν�µ"ας και δι�"-
κησης, της ασ��λειας και αστυν&µευσης, της ν�µ�θεσ"ας κλπ.)4. � εθνικισµ&ς
&µως '*ει συµ7�λει στην �ρι�θ'τηση τ�υ 'θν�υς ως ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’: � Smith,
για παρ�δειγµα, �ρ"1ει τ� 'θν�ς ως «'να συγκεκριµ'ν� και µε &ν�µα πληθυσµ&
π�υ µ�ιρ�1εται µια ιστ�ρικ$ επικρ�τεια, κ�ιν��ς µ�θ�υς και ιστ�ρικ'ς µν$µες,
µια µα1ικ$ λαϊκ$ κ�υλτ��ρα, κ�ιν$ �ικ�ν�µ"α, καθ2ς και δικαι2µατα και υπ�-
*ρε2σεις π�υ απ�ρρ'�υν απ& 'να κ�ιν& δ"και�» (Smith 1991: 14). 3τσι, στ�ι-
*ε"α π�υ �ρ"1�υν τ� κρ�τ�ς συνεν2ν�νται και απ�τελ��ν µ'ρ�ς τ�υ �ρισµ��
τ�υ 'θν�υς: η κ�ιν$ �ικ�ν�µ"α, τα π�λιτικ� και ν�µικ� δικαι2µατα και υπ�-
*ρε2σεις κλπ., π�υ πρ�σδι�ρ"1�υν τ� κρ�τ�ς και τη σ*'ση τ�υ µε τ�υς π�λ�τες,
εµπλ'κ�νται στ�ν �ρισµ& της ιδια"τερης π�λιτισµικ$ς �µ�δας, µε 0ε*ωριστ$
ταυτ&τητα, µ�θ�υς, γλ2σσα, ιστ�ρ"α κλπ. π�υ απ�τελε" τ� 'θν�ς.

Μια συν'πεια της παραπ�νω σ�γ*υσης των κριτηρ"ων �ρισµ�� ε"ναι και η
πρακτικ$ δυσκ�λ"α π�υ συναντ��ν π�λλ�" κ�ινωνικ�" επιστ$µ�νες να εντ�π"-
σ�υν τυ*&ν �παρ0η εθν2ν στ� µακριν& παρελθ&ν. � Smith, τ�ν �π�"� επικα-
λ��µαι 0αν� ακρι72ς επειδ$ η πρ�σ'γγισ$ τ�υ ε"ναι πι� µετρι�παθ$ς απ’ αυτ$
των µ�ντερνιστ2ν και αναγνωρ"1ει κατ’ αρ*�ς την �παρ0η εθνικ�� τ�π�υ συ-
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6πως �α"νεται, τα στ�ι*ε"α τ�υ Connor δεν '*�υν µετα7ληθε" σηµαντικ�, εν2 παρατηρε"ται µια
µικρ$ τ�ση πρ�ς την περαιτ'ρω �µ�γεν�π�"ηση των εθνικ2ν κρατ2ν. Τα σ*ετικ� στ�ι*ε"α π�υ συ-
ν'λε0α πρ�'ρ*�νται απ& την ιστ�σελ"δα της CIA

[http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2075.html].
4. � �ρισµ&ς αυτ&ς ανα�'ρεται στη λειτ�υργικ$ δι�σταση τ�υ κρ�τ�υς, και &*ι στην ιδε�λ�-

γικ$ τ�υ.



νε"δησης $δη απ& τ�ν 15� αι2να $ και νωρ"τερα, δεν εντ�π"1ει καµ"α �µ�δα σε
πρ�-νεωτερικ��ς *ρ&ν�υς π�υ να ταιρι�1ει στ�ν �ρισµ& τ�υ 'θν�υς. Αυτ&
��ε"λεται α�εν&ς στ� &τι πρ�σπαθε" να ε�αρµ&σει τ� σ�γ*ρ�ν� �ρισµ& σε πα-
λαι&τερες επ�*'ς και, α�ετ'ρ�υ, &τι στ�ν �ρισµ& τ�υ 'θν�υς εµπερι'*�νται
στ�ι*ε"α π�υ πρ�σδι�ρ"1�υν τα σ�γ*ρ�να κρ�τη. Υπ�στηρ"1ει, παραδε"γµατ�ς
*�ριν, &τι �ι π&λεις-κρ�τη της αρ*α"ας Ελλ�δας θα µπ�ρ��σαν να θεωρηθ��ν
ως πρ2ιµα $ µικρ$ς κλ"µακας 'θνη, καθ2ς τ� µ'γεθ�ς της αρ*α"ας Αθ$νας
$ταν τ� "δι� µε την σηµεριν$ Ισλανδ"α (200.000 κ�τ�ικ�ι), αλλ� αυτ& δεν ε"ναι
ε�ικτ& γιατ", &πως ανα�'ρει, «µ&ν� �ι 30.000 των εν$λικων ανδρ2ν $ταν π�λ"-
τες: �ι µ'τ�ικ�ι, �ι γυνα"κες και �ι σκλ�7�ι απ�κλε"�νταν» (Smith 1995α: 169,
υπ�σηµε"ωση 7). Με αυτ& τ�ν τρ&π�, περι�ρ"1ει τα 'θνη στις σ�γ*ρ�νες συνθ$-
κες των µα1ικ2ν κ�ινωνι2ν και των π�λιτ2ν π�υ ε"ναι σ$µερα «π�λυπληθ'-
στερ�ι σε σ*'ση µε τ�υς π�λιτικ� ενεργ��ς π�λ"τες των πρ�-νεωτερικ2ν εθν�-
τ$των $ των π&λεων-κρατ2ν» (Smith 1995α: 54). 6µως, ακ&µη και πρ�7�λλ�-
ντας τ� σ�γ*ρ�ν� �ρισµ& τ�υ στ� παρ�δειγµα των π&λεων-κρατ2ν της αρ*α"ας
Ελλ�δας, ε"ναι δ�σκ�λ� να απ�ρρι�θε" η �παρ0η εθν2ν *ωρ"ς να υπ�π'σει κα-
νε"ς σε αντι��σεις. Συγκεκριµ'να, αν πρ�7�λλ�υµε τ� επι*ε"ρηµα τ� σ*ετικ& µε
την π�λιτικ$ συµµετ�*$ στις σ�γ*ρ�νες εθνικ'ς �ντ&τητες, θα πρ'πει να αµ�ι-
σ7ητ$σ�υµε την �παρ0η �π�ι�υδ$π�τε 'θν�υς µ'*ρι τ�ν 20& αι2να ακ&µη και
σε αρκετ� δυτικ� εθνικ� κρ�τη, των �π�"ων � µισ&ς πληθυσµ&ς –�ι γυνα"κες–
$ταν απ�κλεισµ'νες απ& τη συµµετ�*$ στην π�λιτικ$ µ'*ρι π�λ� πρ&σ�ατα= ε"-
ναι ενδεικτικ& &τι τ� δικα"ωµα καθ�λικ$ς ψη����ρ"ας θεσπ"στηκε στ� Β'λγι�
τ� 1948, και στην Ελ7ετ"α τ� 1971!

Παρ&µ�ι�υ τ�π�υ αντ"�αση παρατηρ��µε και στην τ�π�θ'τηση &τι �ι π&-
λεις-κρ�τη «στερ��νταν τ� καθ�ριστικ& συστατικ& της π�λιτισµικ$ς ιδι�µ�ρ-
�"ας… Η αθηναϊκ$ κ�υλτ��ρα $ταν µια συνιστ2σα τ�υ ευρ�τερ�υ ιωνικ��
εθν�τικ��, και ακ&µη ευρ�τερ�υ ελληνικ�� π�λιτισµικ��, δικτ��υ» (Smith
1995α: 169, υπ�σηµε"ωση 7). Αν απ�δε*τ��µε αυτ& τ� επι*ε"ρηµα, &µως, θα
$ταν σαν να αµ�ισ7ητ��σαµε, τηρ�υµ'νων των αναλ�γι2ν, την ‘εθνικ&τητα’
της Γερµαν"ας $ της Γαλλ"ας σ$µερα στη 7�ση &τι αυτ'ς απ�τελ��ν µ'ρ�ς, συ-
νιστ2σες, τ�υ ευρ�τερ�υ ευρωπαϊκ��, $ ακ&µη τ�υ ευρ�τερ�υ δυτικ��, π�λιτι-
σµικ�� δικτ��υ. Στην πραγµατικ&τητα, η επι*ειρηµατ�λ�γ"α τ�υ Smith εµπε-
ρι'*ει &*ι µ&ν� την πρ�7�λ$ των σ�γ*ρ�νων κριτηρ"ων και �ρισµ2ν, αλλ� και
των σ�γ*ρ�νων αντιλ$ψεων και κυρ"αρ*ων αναπαραστ�σεων. �ι π&λεις-κρ�-
τη $ταν µικρ&τερες των σηµεριν2ν εθνικ2ν κρατ2ν αλλ� αν�λ�γες πρ�ς αυτ�,
&*ι σε µ'γεθ�ς αλλ� σε �ργ�νωση και δραστηρι&τητα. Και � Smith αναγνωρ"-
1ει αυτ& τ� γεγ�ν&ς, αλλ� τις *αρακτηρ"1ει ως τ� πρ�-νεωτερικ& ισ�δ�ναµ�
των εθν2ν π�υ, &µως, στην καλ�τερη περ"πτωση µπ�ρ��µε να απ�καλ'σ�υµε
εθν&τητες και &*ι 'θνη (Smith 1995α: 57-58).
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Η ανασηµασι�δ$τηση της λ'0ης ‘'θν�ς’ στη νεωτερικ&τητα εν µ'σω τ�υ
κρ�τ�υς µπ�ρε", συνεπ2ς, να δηµι�υργ$σει την α"σθηση &τι αυτ� δεν '*�υν
πρ�ϋπ�ρ0ει και &τι � �ρισµ&ς τ�υς ως ‘εθν&τητες’ αρκε" για να δηµι�υργ$σει
'ναν π�ι�τικ& δια*ωρισµ&. Αυτ&ς � π�ι�τικ&ς, &µως, δια*ωρισµ&ς, ε"ναι πλα-
σµατικ&ς. Ε"ναι γεγ�ν&ς &τι σε δια��ρετικ'ς επ�*'ς υπ�ρ*�υν και δια��ρ�-
π�ιηµ'νες µ�ρ�'ς κ�ινωνικ$ς και π�λιτικ$ς �ργ�νωσης, αλλ� αυτ& δεν πρ'πει
να �δηγε" στην a priori δι*�τ�µικ$ δι�κριση των επ�*2ν. �ι συν'*ειες ε"ναι ση-
µαντικ'ς και πρ'πει να αναγνωρ"1�νται για την καλ�τερη καταν&ηση των σ�γ-
*ρ�νων �αιν�µ'νων, &πως επ"σης και �ι δια��ρ'ς. � τρ&π�ς �ρισµ�� τ�υ
'θν�υς εν µ'σω τ�υ κρ�τ�υς ε"ναι τρ&π�ς εθνικιστικ&ς, δηλαδ$ επηρεασµ'ν�ς
απ& τ� πρ&ταγµα τ�υ εθνικισµ�� π�υ α0ι2νει τη συν'νωση 'θν�υς και κρ�-
τ�υς.

Ενδε*�µ'νως υπ�ρ*ει η πεπ�"θηση &τι η τ�π�θ'τηση υπ'ρ της �παρ0ης των
εθν2ν στ� πρ�-νεωτερικ& παρελθ&ν θα εν"σ*υε τα επι*ειρ$µατα ακρα"ων εθνι-
κιστ2ν µε απ�τ'λεσµα την �ρνησ$ τ�υς και την αντικατ�στασ$ τ�υς µε τις
εθν&τητες= &µως τα δ�� 1ητ$µατα ε"ναι ανε0�ρτητα στην επιστηµ�νικ$ 'ρευνα.
� ∆εµερτ1$ς, για παρ�δειγµα, ανα�'ρει &τι αυτ'ς �ι τ�π�θετ$σεις π�υ τ�π�-
θετ��ν τα 'θνη ($ και τ�ν εθνικισµ&) στην πρ�-νεωτερικ$ επ�*$ �'ρ�υν µια
εθνικιστικ$ πρ�κατ�ληψη $ αδυνατ��ν να απαλλα*τ��ν απ& την «εθνικιστικ$
στρ'7λωση περ" της αιωνι&τητας τ�υ 'θν�υς», και µ�λιστα «παρ� τις πρ�θ'-
σεις τ�υ συγγρα�'α» &πως ανα�'ρει µε συγκεκριµ'νες α��ρµ'ς (∆εµερτ1$ς
1996: 132, υπ�σηµε"ωση 22, και σ. 62, υπ�σηµε"ωση 14). Αυτ$ η επι*ειρηµατ�-
λ�γ"α, &µως, παρ�υσι�1ει δ�� σηµαντικ� πρ�7λ$µατα. Πρ2τ�ν, αν και µπ�ρε"
κ�λλιστα να ευσταθε", µπ�ρε" ε0"σ�υ ε�κ�λα να ε"ναι λανθασµ'νη, καθ2ς ανα-
�'ρεται στις πρ�σωπικ'ς πεπ�ιθ$σεις εν&ς ερευνητ$ και στερε"ται εµπειρικ$ς
τεκµηρ"ωσης $ γενικ&τερης εµ7'λειας5. Συνεπ2ς, δεν µπ�ρε" να απευθυνθε" ως
αντεπι*ε"ρηµα σε µια ανταλλαγ$ επιστηµ�νικ2ν απ&ψεων, &π�υ κρ"ν�νται τα
επι*ειρ$µατα και η επ�ρκει� τ�υς και &*ι �ι πρ�σωπικ'ς πεπ�ιθ$σεις $ �ι αντι-
στ�σεις στις κυρ"αρ*ες ιδε�λ�γ"ες. ∆ε�τερ�ν, η επι*ειρηµατ�λ�γ"α σ*ετικ� µε
την επιρρ�$ απ& µια κυρ"αρ*η �π�ψη $ ιδε�λ�γ"α µπ�ρε" ε�κ�λα να αντιστρα-
�ε", καθ2ς και η �ρνηση αναγν2ρισης πρ�σδι�ρισµ�� εθνικιστικ2ν τ�σεων $
εθνικ2ν �µ�δων σε πρ�-νεωτερικ'ς περι&δ�υς ε"ναι συµ7ατ$ µε, και συ*ν�
πρ�'ρ*εται απ& τη σ*ετικ$ �π�ψη π�υ επικρατε" στ�ν επιστηµ�νικ& *2ρ� και
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5. Θυµ"1ει τη µ�µ�$ τ�υ ‘καλυµµ'ν�υ αντισηµιτισµ��’ π�υ '*ει απευθυνθε" κατ� καιρ��ς σε
&σ�υς ασκ��ν κριτικ$ στ� Ισρα$λ. Τ� 1$τηµα ε"ναι πως αυτ$ η ‘κατηγ�ρ"α’ µπ�ρε" να αληθε�ει
αλλ�, α�εν&ς, δεν ακυρ2νει την κριτικ$, α�ετ'ρ�υ, δεν µπ�ρε" να απευθυνθε" σε κ�π�ι�ν αν δεν
γνωρ"1�υµε αν &ντως ε"ναι ρατσιστ$ς.



τε"νει να θεωρε"ται αυτ�ν&ητη και δεδ�µ'νη6. Sπ�ψη π�υ επ"σης δεν ε"ναι λαν-
θασµ'νη, α��� υπ�στηρ"1εται απ& την εµπειρικ$ παρατ$ρηση της �παρ0ης
κρατ2ν π�υ '*�υν δηµι�υργ$σει εθνικ$ εν&τητα για να ν�µιµ�π�ι$σ�υν την
π�λιτικ$ ε0�υσ"α, αλλ� ασ�αλ2ς ε"ναι υπερ7�λικ$ η µ�ν�σ$µαντη υι�θ'τησ$
της καθ2ς αυτ'ς δεν ε"ναι �ι µ�ναδικ'ς περιπτ2σεις. 6πως '*ει εκτεν2ς επι-
σηµανθε" σε αυτ$ τη µελ'τη, τ� εθνικ& συνα"σθηµα '*ει γ"νει αντικε"µεν� π�λι-
τικ$ς εκµετ�λλευσης και *ειραγ2γησης, αλλ� αυτ& δε συνεπ�γεται και την ε0
�ρισµ�� κατασκευ$ τ�υ. Τ'λ�ς, η υι�θ'τηση εν&ς επιστηµ�νικ�� επι*ειρ$µατ�ς
απ& �µ�δες π�υ τελικ� τ� δυσ�ηµ��ν δε συνεπ�γεται την αυτ&µατη απα0"ω-
σ$ τ�υ.

Υπ�στηρ"1ω, λ�ιπ&ν, &τι στ� 7αθµ& π�υ τα κριτ$ρια ανα1$τησης εθν2ν στ�
παρελθ&ν �ρ"1�νται απ& τις σ�γ*ρ�νες συνθ$κες, ε"ναι αναµεν&µεν� &τι αυτ�
καθ�ρ"1�υν τ� τελικ& απ�τ'λεσµα της µελ'της. � Καστ�ρι�δης (1985) απ�κα-
λε" αυτ$ τη διαδικασ"α ‘κατ�πτριστικ& πρ&ταγµα’. Υπ�στηρ"1ει &τι �ι γλ2σσες
δια��ρετικ2ν στ� *2ρ� και στ� *ρ&ν� κ�ινωνι2ν δεν αντανακλ��ν ισ�δ�να-
µ�υς κ2δικες επικ�ινων"ας, γιατ" κ�τω απ& τη δηµι�υργ"α τ�υς υπ�ρ*�υν δια-
��ρετικ'ς εικ&νες και επιθυµ"ες. Γι’ αυτ& τ� λ&γ� «τ� δυτικ& πρ&ταγµα της συ-
γκρ&τησης µιας �λικ$ς ιστ�ρ"ας, ε0αντλητικ$ς καταν&ησης των κ�ινωνι2ν �λ-
λων επ�*2ν και *ωρ2ν, περι'*ει στη ρ"1α τ�υ την απ�τυ*"α, αν θεωρηθε" ως
κατ�πτριστικ& πρ&ταγµα» (Καστ�ρι�δης 1985: 242).

\στερα απ& τη διατ�πωση των σ*ετικ2ν αντιρρ$σεων και αντεπι*ειρηµ�-
των, ας περ�σ�υµε στ� πρ�κε"µεν�, π�υ ε"ναι τ� 'θν�ς. � &ρ�ς ‘'θν�ς’ ε"ναι
αρκετ� παλαι&ς –εµ�αν"1εται στην Παλαι� ∆ιαθ$κη– αλλ� τ� ν&ηµ� τ�υ δια-
τηρε" αρκετ'ς �µ�ι&τητες µε τη σ�γ*ρ�νη 'νν�ια, αν η τελευτα"α απ�κ�πε" απ&
τα στ�ι*ε"α π�υ �ρ"1�υν τ� κρ�τ�ς. � Hastings (1997: 14-19, και 194-195) πα-
ραθ'τει αρκετ� απ�σπ�σµατα &π�υ συναντ�µε τη λ'0η 'θν�ς, &πως στ� @ρ�-
νικ& τ�υ Regino της Prum, τ�υ 900 περ"π�υ µετ� @ριστ&ν &π�υ, &πως ανα�'-
ρει, αντικατ�πτρ"1εται η *ριστιανικ$ �π�ψη για την κ�ινων"α. 3να απ&σπα-
σµα ανα�'ρει: «&πως δια��ρετικ�" λα�" (diversae nationes populorum) δια�'-
ρ�υν µετα0� τ�υς στην καταγωγ$, τ�υς τρ&π�υς, τη γλ2σσα και τ�υς ν&µ�υς…
'τσι και η αγ"α και καθ�λικ$ εκκλησ"α σε &λη την �ικ�υµ'νη δια�'ρει στα εκ-
κλησιαστικ� $θη αν�µεσα σε αυτ��ς τ�υς λα��ς παρ’ &λη την εν&τητα της π"-
στης» (στ� Hastings 1997: 195, πρ&σθετη 'µ�αση). � Hastings κριτικ�ρει επ"σης
τ�υς Kedourie και Hobsbawm γιατ" ανα�'ρ�νται στ� ‘'θν�ς’ κατ� τ� Μεσα"ω-
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6. @αρακτηριστικ& αυτ�� ε"ναι τ� γεγ�ν&ς &τι στη σ*ετικ$ αρθρ�γρα�"α, η υι�θ'τηση τ�υ επι-
*ειρ$µατ�ς των ‘µ�ντερνιστ2ν’ γ"νεται µε την απλ$ παρ�θεση 7ασικ2ν εκπρ�σ2πων αυτ$ς της
τ�σης, εν2 τ� αντ"θετ� επι*ε"ρηµα πρ'πει να υπ�στηρι*τε" ε0 αρ*$ς, αµυν&µεν� µ�λιστα για τη µη
εθνικιστικ$ τ�υ πρ�κατ�ληψη.



να ως λ'0η π�υ υπ�δηλ2νει τ� δια*ωρισµ& των ��ιτητ2ν στα πανεπιστ$µια
εν2, &πως υπ�γραµµ"1ει, η λ'0η ε"*ε την 'νν�ια «εν&ς πληθυσµ�� (a people)
π�υ δι'�ερε στη γλ2σσα, τ�υς ν&µ�υς, τις συν$θειες, τ�ν τρ&π� κρ"σης και τα
'θιµα…» (Hastings 1997: 17).

Η πληρ'στερη "σως µελ'τη για τ� θ'µα αυτ& παρ�υσι�1εται στ� �ρθρ� τ�υ
Guido Zernatto ‘Nation: the history of a word’ (1944), &π�υ αναλ�ει τη *ρ$ση
της λ'0ης ‘'θν�ς’ σε δια��ρετικ'ς περι&δ�υς. Η λ'0η πρ�'ρ*εται απ& τ� λατι-
νικ& natio π�υ σηµα"νει γεννηµ'ν�ς. 6πως υπ�στηρ"1ει � Zernatto, «µια λ'0η
ε"ναι σαν 'να ν&µισµα» π�υ η α0"α τ�υ µετα7�λλεται καθ2ς µετα7�λλ�νται �ι
συνθ$κες 1ω$ς. Κατ� τ�υς ρωµαϊκ��ς *ρ&ν�υς *ρησιµ�π�ι��νταν στην καθ�-
µιλ�υµ'νη για να περιγρ�ψει µια �µ�δα ατ&µων π�υ ε"*αν µε κ�π�ι� τρ&π�
κ�ιν$ καταγωγ$= υπ�δ$λωνε &µως µια κ�ιν&τητα 0'νων, και ανα�ερ&ταν κυ-
ρ"ως στ�υς 0'ν�υς π�υ συγκεντρ2ν�νταν στις µεγ�λες π&λεις και τα λιµ�νια
πρ�κειµ'ν�υ να µιλ$σ�υν τη µητρικ$ τ�υς γλ2σσα. Στ� Μεσα"ωνα τα 'θνη
(nationes) ανα�'ρ�νταν πρ�γµατι στ�υς ��ιτητ'ς= &µως, ανα�'ρ�νταν συγκε-
κριµ'να σε εν2σεις π�υ ε0'�ρα1αν τις ιδιαιτερ&τητες των ��ιτητ2ν π�υ $ταν
0'ν�ι στις πανεπιστηµιακ'ς π&λεις –και �ι περισσ&τερ�ι $ταν 0'ν�ι, δηλαδ$
απ& �λλες π&λεις και περι�*'ς– και &*ι απλ� στ� δια*ωρισµ& τ�υς σε πανεπι-
στ$µια (�π�ψη π�υ συµ�ωνε" µε τ�υ Hastings και την κριτικ$ τ�υ στ�υς
Kedourie και Hobsbawm). Αργ&τερα τα 'θνη �ρ*ισαν να σηµα"ν�υν την ‘κ�ι-
ν&τητα απ&ψεων’= αυτ$ $ταν, σ�µ�ωνα µε τ�ν Zernatto, η πρ2τη σηµαντικ$
µετα7�λ$ στ� αρ*ικ& της ν&ηµα. Μετ� τ�ν 13� αι2να και µ'*ρι τ�ν 18� τ� ν&η-
µα τ�υ 'θν�υς �λλα0ε και δε σ$µαινε πια τ�υς 0'ν�υς αλλ� τ�υς αντιπρ�σ2-
π�υς: «'να 'θν�ς �ρ*ισε να σηµα"νει 'να αντιπρ�σωπευτικ& σ2µα, τ�υ �π�"�υ
κ�ρι� *αρακτηριστικ& $ταν &τι τα µ'λη τ�υ ε"*αν κ�π�ι� *αλαρ& συνδετικ&
κρ"κ� εδα�ικ$ς ��σης. 6µως, 'να αντιπρ�σωπευτικ& σ2µα ε"ναι… µια επ�λε-
κτη �µ�δα, µια ελ"τ» (1944: 361). Η τρ"τη σηµαντικ$ µετα7�λ$ τ�υ ν�$µατ�ς
συντελ'σθη απ& τα τ'λη τ�υ 18�υ αι2να και µετ�, &ταν η λ'0η '*ασε τ� δια-
*ωριστικ& της ν&ηµα σε αντιπρ�σ2π�υς (ελ"τ) και λα& και ενσωµ�τωσε &λ�υς
τ�υς π�λ"τες τ�υ κρ�τ�υς: «µε αυτ$ τη µα1ικ$ 'νν�ια αρ*"1ει η ν'α *ρ�ι� της
λ'0ης 'θν�ς» (Zernatto 1944: 366).

�ι &ρ�ι π�υ *ρησιµ�π�ι��νται στη σ�γ*ρ�νη 7ι7λι�γρα�"α για τη µελ'τη
αυτ2ν των �αιν�µ'νων και για να περιγρ�ψ�υν τις εθνικ'ς �µ�δες πριν την
εµ��νιση των σ�γ*ρ�νων κρατ2ν και τ�υ εθνικισµ�� ε"ναι �ι ‘εθν&τητες’ $
‘εθν�τικ'ς �µ�δες’. Στην αγγλικ$ 7ι7λι�γρα�"α ανα�'ρ�νται ως ethnie (&ρ�ς
π�υ εισ$γαγε � Smith), ethnic groups $ ethnicities, και πρ�'ρ*�νται απ& τ� ελ-
ληνικ& ‘'θν�ς’. Η λ'0η �θν�ς πηγ�1ει πιθαν&τατα απ& τ� �θ�ς, π�υ σηµα"νει
συν$θεια, 'θιµ�, τρ&π�ι. Τ� �θν�ς εµ�αν"1εται στα �µηρικ� 'πη και '*ει την
'νν�ια τ�υ συµ7ι��ντ�ς πλ$θ�υς= τ� "δι� και στ�ν Αριστ�τ'λη, π�υ συµπερι-
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λαµ7�νει κ�θε πλ$θ�ς 1ωνταν2ν, νεκρ2ν $ και 12ων. Στ�ν Θ�υκυδ"δη '*ει τη
σηµασ"α της �υλ$ς και στ�ν Πλ�τωνα επ"σης της �υλ$ς και της 0ε*ωριστ$ς
κ�ινωνικ$ς �µ�δας. Η λ'0η εµ�αν"στηκε στ�ν πληθυντικ& αριθµ& (�θνη) στην
Παλαι� ∆ιαθ$κη, &π�υ σ$µαινε τ�υς ειδωλ�λατρικ��ς λα��ς της αρ*αι&τητας
και *ρησιµ�π�ι��νταν για να τα δια*ωρ"σει απ& τ�ν περι��σι� λα& τ�υ
Ισρα$λ7= στην Καιν$ ∆ιαθ$κη η λ'0η 'γινε συν2νυµη µε τ�υς 3λληνες, αλλ�
σ�ντ�µα ε0αλε"�θηκε αυτ&ς � συνειρµ&ς µε την ε0�πλωση τ�υ @ριστιανισµ��.
6πως και στα Λατινικ�, λ�ιπ&ν, � &ρ�ς ανα�ερ&ταν σε πληθυσµ��ς µε κ�ιν�
*αρακτηριστικ� –κ�ιν� 7�ση π�ικ"λων κριτηρ"ων– αλλ� κυρ"ως σε �λλ�υς
πληθυσµ��ς και &*ι σε αυτ&ν π�υ αν$κει κανε"ς8.

Η παραπ�νω αν�λυση καταδεικν�ει τις αλλαγ'ς της λ'0ης 'θν�ς αλλ� και
τις αιτ"ες, τις κ�ινωνικ'ς και π�λιτικ'ς συνθ$κες, π�υ '*�υν πρ�καλ'σει αυτ'ς
τις αλλαγ'ς µ'σα στ� *ρ&ν�. Υπ�δεικν�ει επ"σης &τι η λ'0η *ρησιµ�π�ι��νταν
για να περιγρ�ψει �µ�δες ατ&µων π�υ ε"*αν κ�π�ια κ�ιν� *αρακτηριστικ� και
�µ�ι&τητες, &σ� ρευστ&ς κι αν $ταν � τρ&π�ς πρ�σδι�ρισµ�� τ�υς, κυρι&τερη
των �π�"ων $ταν η κ�ιν$ τ�υς καταγωγ$. Συνεπ2ς, τ� 'θν�ς δεν ε"ναι µια επι-
ν&ηση τ�υ εθνικισµ�� αλλ� µια 'νν�ια π�υ, αν δια*ωριστε" πλ$ρως απ& τ� συ-
νειρµ& τ�υ ‘'θν�υς-κρ�τ�υς’, ε"ναι απ�λ�τως σ*ετικ$ µε τις ρ"1ες της, δηλαδ$
µε κριτ$ρια �µ�ι&τητας και καταγωγ$ς. Επ"σης, ανε0αρτ$τως της *ρησιµ�-
π�ι��µενης �ρ�λ�γ"ας, η κατηγ�ρι�π�"ηση των συλλ�γικ�τ$των σ�µ�ωνα µε
κριτ$ρια εδα�ικ$ς καταγωγ$ς, πρωτ"στως, και �λλα, &πως η γλ2σσα, �ι συ-
ν$θειες, η θρησκε"α και γενικ&τερα κριτ$ρια �µ�ι&τητας, ε"ναι κ�τι π�υ *α-
ρακτηρ"1ει &λες τις κ�ινων"ες απ& την αρ*αι&τητα µ'*ρι σ$µερα. Αυτ$ η κατη-
γ�ρι�π�"ηση ε"ναι τ&σ� εσωτερικ$ &σ� και ε0ωτερικ$, και σ*ετ"1εται µε την
τα�τιση των ατ&µων µε την �µ�δα καταγωγ$ς τ�υς, την �π�"α θεωρ��ν κατ�
συν'πεια σηµαντικ$ και για τις �λλες �µ�δες. Συνεπ2ς, θεωρ��µε &τι η 'νν�ια
τ�υ 'θν�υς και η σηµασ"α της ε"ναι δια*ρ�νικ$. �ι δια��ρ'ς της στη νεωτερι-
κ&τητα σ*ετ"1�νται µε την �παρ0η τ�υ κρ�τ�υς και τ� πρ&ταγµα τ�υ εθνικι-
σµ��, π�υ '*�υν επηρε�σει και τ�ν �ρισµ& τ�υ 'θν�υς.

Στη δι�ρκεια αυτ�� και τ�υ πρ�ηγ��µεν�υ κε�αλα"�υ ανα�ερθ$καµε αρ-
κετ'ς ��ρ'ς στ� 'θν�ς και στην εθν&τητα µε τρ&π� π�υ υπ�δηλ2νει µια π�ι�-
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7. Ενδια�'ρ�ν παρ�υσι�1ει � *αρακτηρισµ&ς πρ�σ�λυτ�ι για &σ�υς απ& τα �θνη ασπ�1�νταν
τ�ν Ι�υδαϊσµ&.

8. �ι πληρ���ρ"ες σ*ετικ� µε την πρ�'λευση και ερµηνε"α της λ'0ης 'θν�ς πρ�'ρ*�νται απ&
δι���ρα λε0ικ� και εγκυκλ�πα"δειες, µετα0� των �π�"ων η Εγκυκλ�πα�δεια Papiros Larrousse
Britannica, Αθ$να: Π�πυρ�ς, 1984, τ&µ�ς 22, η Υδρ�α: Μεγ�λη Γενικ� Εγκυκλ�πα�δεια, Ελληνικ�
και Παγκ�σµια, Αθ$να: Εταιρε"α Ελληνικ2ν Εκδ&σεων, 1982, τ&µ�ς 22, και τ� ΣΤΑΜΑΤΑΚ�Σ

Ιω�ννης (1999), Λε�ικ�ν της Αρ$α�ας Ελληνικ�ς Γλ%σσας, Αθ$να: Βι7λι�πρ�µηθευτικ$.
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τικ$ �µ�ι&τητα των &ρων. Θα κλε"σ�υµε, λ�ιπ&ν, αυτ$ν την εν&τητα ε0ετ�1�-
ντας τη δι�κριση αν�µεσα στις δ��. Στη σ*ετικ$ 7ι7λι�γρα�"α ανα�'ρεται &τι
τ� 'θν�ς '*ει µια «πρ�σδι�ρισµ'νη πατρ"δα» και µια «µα1ικ$ λαϊκ$ κ�υλτ��-
ρα», εν2 η εθν&τητα '*ει «κ�π�ια σ�νδεση µε µια ιστ�ρικ$ περι�*$» (Smith
1995α: 56-57)= τ� 'θν�ς '*ει κ�ιν$ �ικ�ν�µ"α και "σα δικαι2µατα και υπ�*ρε2-
σεις για &λα τα µ'λη τ�υ, π�υ δεν ανα�'ρ�νται για την εθν&τητα= τ� 'θν�ς '*ει
µια συγκεκριµ'νη, επ"σηµη, γλ2σσα, εν2 η εθν&τητα '*ει δι�λεκτ� (Hastings
1997: 12)= τα �τ�µα π�υ απ�τελ��ν τ� 'θν�ς '*�υν επ"γνωση της ιδιαιτερ&τη-
τ�ς τ�υς, εν2 η εθν&τητα στερε"ται αυτ$ς της συνειδητ&τητας (Connor 1994:
43). Συγ*ρ&νως, και �ι δ�� �ντ&τητες '*�υν κ�ιν$ π�λιτισµικ$ ταυτ&τητα, κ�ι-
ν��ς µ�θ�υς και ιστ�ρικ'ς µν$µες, κ�ιν$ γλ2σσα $ δι�λεκτ� και, συ*ν�, κ�ιν$
θρησκε"α.

Σ�µ�ωνα µε τα παραπ�νω διακριτ� *αρακτηριστικ�, τα 'θνη και �ι εθν&-
τητες ε"ναι �µ�δες-κ�ινωνικ'ς κατηγ�ρ"ες µε κ�ιν$ ιστ�ρ"α και π�λιτισµικ'ς
αναπαραστ�σεις π�υ *αρακτηρ"1�νται απ& την αγ�πη τ�υς για την πατρ"δα
αλλ� και &,τι αυτ$ συνειρµικ� εκ�ρ�1ει. Αυτ& π�υ δια��ρ�π�ιε" τα 'θνη και
τις εθν&τητες ε"ναι µια επ"σηµη γλ2σσα, η πρ�σδι�ρισµ'νη πατρ"δα (επικρ�-
τεια), η µα1ικ&τητα, η κ�ιν$ �ικ�ν�µ"α και τα ν�µικ� κατ�*υρωµ'να δικαι2-
µατα και υπ�*ρε2σεις. Τα 'θνη ε"ναι, λ�ιπ&ν, κ�τι παραπ�νω απ& τις εθν&τη-
τες και &*ι κ�τι δια��ρετικ&. Και �ι εθν&τητες ως κ�ινωνικ'ς �µ�δες '*�υν
πρ��αν2ς κ�ιν��ς καν&νες π�υ καθ�ρ"1�υν τις σ*'σεις των ατ&µων µετα0�
τ�υς, δια��ρετικ� δε θα µπ�ρ��σαν να υπ�ρ0�υν ως κ�ινωνικ'ς κατηγ�ρ"ες,
'*�υν γλ2σσα µ'σω της �π�"ας επικ�ινων��ν και µια πατρ"δα. 6µως τα 'θνη
'*�υν ν�µικ� κατ�*υρωµ'ν�υς καν&νες συν�παρ0$ς και, επ"σης, κατ�*υρωµ'-
νη και πρ�στατευµ'νη γλ2σσα, σα�2ς πρ�σδι�ρισµ'νη πατρ"δα (πρ��αν2ς
µ'σω συν&ρων κατ�*υρωµ'νων και αναγνωρισµ'νων, δια��ρετικ� δεν υπ�ρ-
*ει κ�π�ια δια��ρ� µε την εθν&τητα), µα1ικ&τητα και συνειδητ&τητα της
�παρ0ης και ιδιαιτερ&τητ�ς τ�υς.

6πως διαπιστ2νεται, τα 'θνη *αρακτηρ"1�νται απ& �ργ�νωση και αναγν2-
ριση της �παρ0$ς τ�υς αλλ� και απ& συνθ$κες π�υ *αρακτηρ"1�υν τις σ�γ-
*ρ�νες κ�ινων"ες, &πως ε"ναι η µα1ικ&τητα και η συνειδητ&τητα. 3τσι, α�εν&ς
τα στ�ι*ε"α π�υ �ρ"1�υν τ� 'θν�ς συνδ'�νται στ�υς σ�γ*ρ�ν�υς �ρισµ��ς µε
τις σ�γ*ρ�νες κ�ινωνικ'ς εµπειρ"ες και ανα�'ρ�νται σε αυτ'ς, α�ετ'ρ�υ, πρ�σ-
δι�ρ"1�νται απ& την �παρ0η τ�υ κρ�τ�υς. Τ� κρ�τ�ς, εκτ&ς απ’ τ� &τι '*ει τ�
µ�ν�π2λι� της 7"ας σε µια κ�ινων"α (&πως τ� �ρ"1�υν �ι Weber και Giddens)
–κριτ$ρι� π�υ µας ε"ναι αδι���ρ� απ& τη σκ�πι� αυτ$ς της µελ'της–, αναλαµ-
7�νει τη συστηµατικ$ �ργ�νωσ$ της, δηλαδ$ την �ργ�νωση και θεσµ�θ'τηση
τ�υ ν�µικ�� συστ$µατ�ς, των καν&νων δηλαδ$ π�υ δι'π�υν τη συν�παρ0η,
την �ικ�ν�µικ$ δραστηρι&τητα, την πρ�στασ"α της σα�2ς πρ�σδι�ρισµ'νης
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πια επικρ�τειας, τη δι�δ�ση της γλ2σσας και της λαϊκ$ς κ�υλτ��ρας κλπ. Στην
πραγµατικ&τητα, λ�ιπ&ν, τ� 'θν�ς τε"νει να �ρ"1εται στη διεθν$ 7ι7λι�γρα�"α
ως εθν&τητα περι*αρακωµ'νη και αναγνωρισµ'νη εντ&ς εν&ς κρ�τ�υς. 3τσι,
&µως, η σηµασι�δ&τηση τ�υ 'θν�υς µ'σα απ& τ�ν εθνικισµ& (π�υ πρ�7�λλει
την α0"ωση τ�υ ‘εθνικ��-κρ�τ�υς’) ε"ναι αυτ& π�υ �υσιαστικ� τ� δια��ρ�π�ι-
ε" απ& την εθν&τητα. Τα 'θνη και �ι εθν&τητες ε"ναι παρ&µ�ιες κ�ινωνικ'ς δια-
στρωµατ2σεις, π�υ δια�'ρ�υν στην �ργ�νωση και συστηµατ�π�"ηση, αλλ� και
στη µα1ικ&τητα και συνειδητ&τητα π�υ '*�υν τα 'θνη ως απ�τ'λεσµα της συ-
ντα�τισ$ς τ�υς µε τ� κρ�τ�ς σε ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’ $ της �παρ0ης εντ&ς τ�υ.

Ε"ναι ενδεικτικ&ς � �ρισµ&ς τ�υ Hastings για τις εθν&τητες και τα 'θνη. Η
εθν&τητα, ανα�'ρει, «ε"ναι µια �µ�δα ανθρ2πων µε κ�ιν$ π�λιτισµικ$ ταυτ&-
τητα και καθ�µιλ�υµ'νη γλ2σσα. Συνιστ� τ� κ�ρι� δια*ωριστικ& στ�ι*ε"� σε
&λες τις πρ�-εθνικ'ς κ�ινων"ες αλλ� και µπ�ρε" να επι7ι2σει ως ισ*υρ$ υπ�-
δια"ρεση µε δικ$ της α��σ"ωση εντ&ς εγκαθιδρυµ�νων εθν%ν» (πρ&σθετη 'µ-
�αση). «Τ� 'θν�ς», απ& την �λλη, «ε"ναι µια περισσ&τερ� συνειδητ$ κ�ιν&τητα
απ’ &,τι η εθν&τητα. Σ*ηµατ"1εται απ& µια $ περισσ&τερες εθν&τητες, '*ει δικ$
τ�υ γρα�$ και αν�γνωση, και κατ'*ει $ α0ι2νει τ� δικα"ωµα σε µια π�λιτικ$
ταυτ&τητα και αυτ�ν�µ"α ως λα&ς, συγ*ρ&νως µε τ�ν 'λεγ*� µιας συγκεκριµ'-
νης επικρ�τειας» &πως και �λλες ανε0�ρτητες �ντ&τητες σε 'ναν κ&σµ� ‘εθν2ν-
κρατ2ν’ (Hastings 1997: 3). Τ� ιδε�λ�γικ& πρ&ταγµα τ�υ εθνικισµ�� και η π�-
λιτικ$ πρακτικ$ της δηµι�υργ"ας κρατ2ν, εθνικ2ν κρατ2ν, ε"ναι �ρατ$ στ�υς
�ρισµ��ς τ�υ Hastings. Πρ2τ�ν, ανα�'ρεται σε εθν&τητες ‘εντ&ς εγκαθιδρυµ'-
νων εθν2ν’, τ� �π�"� παραπ'µπει σα�2ς στη δηµι�υργ"α ‘'θν�υς-κρ�τ�υς’,
ε�&σ�ν δεν µπ�ρ��µε να µιλ$σ�υµε για ‘εγκαθ"δρυση’ εθν2ν αλλ� κρατ2ν.
∆ε�τερ�ν, τ� 'θν�ς σ*ηµατ"1εται στη 7�ση εθν�τ$των, µ�λλ�ν συγγενικ2ν µε-
τα0� τ�υς, και '*ει δικ$ τ�υ γρα�$ και αν�γνωση. Ε"ναι γνωστ& &τι η δυνατ&-
τητα της δι�δ�σης κ�ιν$ς και ενια"ας γλ2σσας, την �π�"α ευν&ησε η τυπ�γρα-
�"α και συστηµατ�π�"ησε τ� κρ�τ�ς, $ταν σηµαντικ$ στην εµπ'δωση κ�ιν2ν
π�λιτισµικ2ν ανα��ρ2ν και στη δηµι�υργ"α εθνικ2ν κρατ2ν9. Τ'λ�ς, η κατ�*$
$ α0"ωση κατ�*$ς π�λιτικ$ς ταυτ&τητας και αυτ�ν�µ"ας ταυτ&*ρ�να µε τ�ν
'λεγ*� µιας επικρ�τειας ε"ναι σα�$ς ανα��ρ� στην ‘απ&κτηση’ κρ�τ�υς, τ�
�π�"� περι*αρακ2νει και πρ�στατε�ει µια επικρ�τεια και απ�τελε" την 'κ�ρα-
ση π�λιτικ$ς ταυτ&τητας και αυτ�ν�µ"ας εν&ς 'θν�υς. Φα"νεται, λ�ιπ&ν, &τι τ�
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9. 6πως ανα�'ρει � Hastings, καθ2ς µια δι�λεκτ�ς γ"νεται γραπτ$ γλ2σσα, και ιδια"τερα µε
τη λ�γ�τε*ν"α, και τα θρησκευτικ� και ν�µικ� κε"µενα, απ�κτ� µια καν�νικ&τητα και µ�νιµ&τητα
π�υ «ωθε" &σ�υς την µιλ�νε απ& την κατηγ�ρ"α της εθν&τητας σε αυτ$ν τ�υ 'θν�υς» (1997: 20).
Στ� "δι� ανα�'ρει επ"σης τη σηµασ"α της µετ��ρασης της Β"7λ�υ. ∆ε"τε σ*ετικ� µε τη γλ2σσα και
στ� Anderson (1991).



'θν�ς, &πως �ρι�θετε"ται απ& τ�ν Hastings, αλλ� και �λλ�υς επιστ$µ�νες, �ρ"-
1εται ως εθν&τητα και κρ�τ�ς µα1", $ εθν&τητα π�υ επιδι2κει την π�λιτικ$ της
'κ�ραση σε κρ�τ�ς. Η επιδ"ω0η αυτ$ ε"ναι "σως τ� σηµαντικ&τερ� δια��ρ�-
π�ιητικ& στ�ι*ε"� της εθν&τητας και τ�υ 'θν�υς, ειδικ� &ταν δεν υπ�ρ*ει τ�
κρ�τ�ς, καθ2ς ανα�'ρεται στ� επ"πεδ� αυτ�συνειδησ"ας της δια��ρετικ&τη-
τας της �µ�δας και στην επιδ"ω0η της αναγν2ρισ$ς της.

Αυτ& π�υ δια��ρ�π�ιε" �υσιαστικ� τα 'θνη απ& τις εθν&τητες ε"ναι η �παρ-
0η τ�υ εθνικισµ��: πρωτ�γεν2ς, µε την α0"ωση της π�λιτικ$ς τ�υς 'κ�ρασης σε
'να κρ�τ�ς εθνικ&, π�υ '*ει επιπτ2σεις στην π�λιτικ$ τ�υς �ρι�θ'τηση και,
δευτερ�γεν2ς, µε την σε επιστηµ�νικ& επ"πεδ� αν�γκη δια��ρ�π�"ησης των
εθν2ν απ& πρ�γεν'στερες �ντ&τητες. Λ&γω τ�υ εθνικισµ��, � �ρισµ&ς τ�υ κρ�-
τ�υς ενεπλ�κη µε αυτ&ν τ�υ 'θν�υς, αλλ� και η �παρ0η τ�υ κρ�τ�υς υπ$ρ0ε
καταλυτικ$ για την ιστ�ρ"α των εθν2ν. Ε�&σ�ν '*�υµε ανα�ερθε" $δη στ�υς
�ρισµ��ς και τ� πρ&7ληµα τ�υ �ρισµ�� τ�υ 'θν�υς µ'σω τ�υ κρ�τ�υς, ας δ��-
µε π2ς επηρε�1ει η �παρ0η τ�υ κρ�τ�υς τα 'θνη σε σ*'ση µε τις εθν&τητες. Τ�
7ασικ& στ�ι*ε"� ε"ναι &τι η ‘συγ*2νευση’ µε τ� κρ�τ�ς δ"νει στ� 'θν�ς συν'*εια
και σταθερ&τητα. Τ� πρ�στατε�ει απ& ε0ωτερικ��ς κινδ�ν�υς και απ& εσωτε-
ρικ$ δι�7ρωση, συστηµατ�π�ιε" και µεταδ"δει την κ�ιν$ γλ2σσα και ρυθµ"1ει
την κ�ινωνικ$ και π�λιτικ$ τ�υ 1ω$= &λα αυτ� ε"ναι περισσ&τερ� ρευστ� για
τις εθν&τητες. Ειδικ&τερα στην επ�*$ τ�υ εθνικισµ��, π�υ η διεθν$ς τ�0η �ρ"-
1εται απ& τ�ν κατακερµατισµ& τ�υ διεθν��ς πεδ"�υ σε εθνικ� κρ�τη και, συ-
νεπ2ς, η διεθν$ς αναγν2ριση µιας �µ�δας ως 'θν�ς ε"ναι σηµαντικ$ ακ&µη και
αν δεν '*ει τ� δικ& της κρ�τ�ς, η σ*ετικ$ ρευστ&τητα των εθν�τ$των µπ�ρε" να
ε"ναι απειλητικ$ ακ&µη και για την "δια την επι7"ωσ$ τ�υς.

3νας ακ&µη παρ�γ�ντας π�υ δια��ρ�π�ιε" τα 'θνη και τις εθν&τητες και
απ�ρρ'ει απ& τ�ν εθνικισµ& ε"ναι η πρ�σδ�κ�α δηµι�υργ"ας εθνικ�� κρ�τ�υς.
Αυτ& συνδ'εται συ*ν� µε την αυτ�συνειδησ"α της �µ�δας: 'να 'θν�ς, υπ�στη-
ρ"1εται, δεν υπ�ρ*ει αν τα µ'λη τ�υ δεν τ� συνειδητ�π�ι��ν, δεν αναγνωρ"-
1�υν την �παρ0η και ιδιαιτερ&τητ� τ�υ (Connor 1994: 92, Gellner 1983: 5-6).
Αυτ& &µως πρ'πει να τ� εκλ�7�υµε ως συνειδητ&τητα &λων των *αρακτηρι-
στικ2ν π�υ συνιστ��ν 'να 'θν�ς, και της π�λιτικ$ς δι�στασ$ς τ�υ, καθ2ς &λες
�ι π�λιτισµικ'ς �µ�δες '*�υν µια α"σθηση ταυτ&τητας και ιδιαιτερ&τητας 7ασι-
σµ'νης σε δι���ρα κριτ$ρια, κυρ"ως δε τ� κριτ$ρι� της εντ�πι&τητας. Τ� ση-
µαντικ&τερ� "σως ε"ναι &τι, στη νεωτερικ$ επ�*$,τα 'θνη επιθυµ��ν και α0ι2-
ν�υν διεθν$ αναγν2ριση και γι’ αυτ& πρ�σδ�κ��ν και επιδι2κ�υν τ� δικ& τ�υς
κρ�τ�ς (&πως �ι Β�σκ�ι και �ι Κ��ρδ�ι) $ σ*ετικ$ π�λιτικ$ αυτ�ν�µ"α εντ&ς
τ�υ κρ�τ�υς στ� �π�"� συµµετ'*�υν (&πως �ι Καταλαν�" και �ι Σκωτσ'1�ι)
δηµι�υργ2ντας και τ� αντ"στ�ι*� εθνικιστικ& κ"νηµα για την �σκηση της π�λι-
τικ$ς αυτ$ς επιδ"ω0ης. ∆ηλαδ$, µε µια 'νν�ια, τα 'θνη ε"ναι εθν&τητες επηρεα-
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σµ'νες απ& τ�ν εθνικισµ& π�υ επιθυµ��ν τ� δικ& τ�υς κρ�τ�ς. Με αυτ$ την 'ν-
ν�ια, &µως, δεν πρ'πει να υπ�ρ*�υν παρ� ελ�*ιστες εθν&τητες σ$µερα α���,
µε την επιρρ�$ τ�υ εθνικισµ�� και τις σ�γ*ρ�νες συνθ$κες επικ�ινων"ας, θα
'*�υν &λες µετατραπε" σε 'θνη, δηλαδ$ θα '*�υν αυτ�συνειδησ"α και θα επι-
θυµ��ν κ�π�ι� επ"πεδ� π�λιτικ$ς αυτ�ν�µ"ας $ και ανε0αρτησ"ας.

Σε κ�θε περ"πτωση, &π�υ η *ρ$ση των &ρων σε αυτ$ τη µελ'τη '*ει γ"νει
εναλλακτικ�, δεν ε"ναι στην πρ&θεσ$ µας να αγν�$σ�υµε τις δια��ρ'ς π�υ
µπ�ρε" να παρ�υσι�1�υν, αλλ� να επισηµ�ν�υµε &τι '*�υν παρ&µ�ια ψυ*�λ�-
γικ� θεµ'λια καθ2ς η διαµ&ρ�ωσ$ τ�υς περν� µ'σα απ& τ�υς "δι�υς ασυνε"-
δητ�υς µη*ανισµ��ς και &τι, τηρ�υµ'νων των αναλ�γι2ν, απ�τελ��ν παρ&-
µ�ιες π�λιτισµικ'ς �ντ&τητες π�υ δια��ρ�π�ι��νται µ&ν� απ& τ� ιστ�ρικ&
πλα"σι� στ� �π�"� εντ�σσ�νται και τις π�λιτικ'ς απαιτ$σεις τ�υ. Επ"σης, πρ&-
θεσ$ µας $ταν η επισ$µανση &τι � δια*ωρισµ&ς αν�µεσα σε 'θνη και εθν&τητες
'*ει δηµι�υργηθε" και ως αναγκαι&τητα ε0αιτ"ας της �ρνησης πρ�σδι�ρισµ��
εθνικ2ν �µ�δων στην πρ�-νεωτερικ$ επ�*$. 6µως, ακ&µη και στην αρ*αι&τη-
τα υπ$ρ*αν 'θνη εντ&ς σα�2ν π�λιτικ2ν-κρατικ2ν µ�ρ�ωµ�των (αν και µε
δια��ρετικ� *αρακτηριστικ� απ& τα σ�γ*ρ�να κρ�τη), π�υ µ�λιστα αν'πτυ-
0αν 'ναν 0ε*ωριστ& π�λιτισµ&, &πως για παρ�δειγµα �ι Αιγ�πτι�ι, �ι Ρωµα"�ι
(π�υ τ� ισ*υρ& κρ�τ�ς τ�υς 'γινε αυτ�κρατ�ρ"α) κλπ. Π�ντως, &πως ανα�'ρει
� Connor για τ� 'θν�ς, «η �υσ"α τ�υ ε"ναι 'νας ψυ*�λ�γικ&ς δεσµ&ς π�υ εν�-
π�ιε" 'να λα& και τ�ν δια��ρ�π�ιε", στ� ασυνε"δητ& τ�υ, απ& &λ�υς τ�υς �λ-
λ�υς» (Connor 1994: 92), 'νας δεσµ&ς συγγ'νειας.

∂ıÓÈÎ‹ Î·È ÂıÓÔÙÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·

M '*ρι τ2ρα σε αυτ$ τη µελ'τη '*�υµε ανα�ερθε" στην τα�τιση µε την εθνι-
κ$ και την εθν�τικ$ �µ�δα σαν να $ταν "διες $ παρ&µ�ιες. Αυτ& 'γινε για

δ�� λ&γ�υς. Πρ2τ�ν, γιατ" εκ�ρ�1�υν τ�ν "δι� τ&π� ταυτ&τητας, δηλαδ$ την
τα�τιση π�υ 7ασ"1εται στην κ�ιν$ ιστ�ρ"α και παρ�δ�ση, την κ�υλτ��ρα και
τ&π� καταγωγ$ς, την π�λιτισµικ$ �µ�ι&τητα και δια��ρ� κλπ. Πρ&κειται δη-
λαδ$ για την τα�τιση µε τ� 'θν�ς $ την εθν&τητα στ� 7αθµ& π�υ αυτ'ς εκ�ρ�-
1�υν τα κ�ιν� τ�υς σηµε"α, απαλλαγµ'νες απ& την π�λιτικ$ �ρι�θ'τηση τ�υ
κρ�τ�υς. 6πως υπ�στηρ"1ει � Connor, τα 'θνη –και �ι εθν&τητες θα πρ�σθ'-
ταµε – δεν �ρ"1�νται µε 7�ση τα απτ� και συγκεκριµ'να κ�θε ��ρ� *αρακτη-
ριστικ� τ�υς, αλλ� µε 7�ση τ�ν ψυ*�λ�γικ& δεσµ& π�υ συνδ'ει τα µ'λη τ�υς
και την π"στη στην κ�ιν$ τ�υς καταγωγ$ (Connor 1994: 92). Ε"ναι δηλαδ$ �
"δι�ς τ�π�ς τα�τισης γιατ" πρ�καλε"ται απ& τα "δια κριτ$ρια και ικαν�π�ιε" τις
"διες αν�γκες και επιθυµ"ες (τ�υ αν$κειν, της αυτ�εκτ"µησης, της πρ�στασ"ας
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κλπ.). ∆ε�τερ�ν, ανα�ερθ$καµε σε αυτ'ς µε αυτ&ν τ�ν τρ&π� γιατ" � µη$ανι-
σµ�ς της τα�τισης ε"ναι "δι�ς σε &λα τα �τ�µα. Ανε0�ρτητα απ& τις δια��ρετι-
κ'ς εκδηλ2σεις $ τα επιµ'ρ�υς *αρακτηριστικ� π�υ µπ�ρε" να '*ει η κ�θε ταυ-
τ&τητα, η ασυνε"δητη υπ�κειµενικ&τητα '*ει µια καθ�λικ$ δι�σταση. Sρα, µε
τη *ρ$ση των &ρων ως ταυτ&σηµ�υς θ'λαµε να δε"0�υµε την ψυ*�λ�γικ$ �-
µ�ι&τητα της τα�τισης µε �µ�δες π�υ στηρ"1�νται σε ‘δεσµ��ς α"µατ�ς’, αλλ�
και τη σ*ετικ$ �µ�ι&τητα των εθνικ2ν και των εθν�τικ2ν �µ�δων.

Παρ’ &λα αυτ�, ε�&σ�ν σκ�π&ς αυτ$ς της µελ'της ε"ναι η αν�λυση της εθνι-
κ$ς ταυτ&τητας στη νεωτερικ&τητα και της ισ*��ς της σε σ*'ση µε �λλες ταυ-
τ&τητες, θα πρ'πει να ε0ετ�σ�υµε τα σηµε"α εκε"να &π�υ η εθνικ$ ταυτ&τητα
ως τα�τιση µε τ� 'θν�ς, δηλαδ$ ως π�λιτικ$ ταυτ&τητα, δια��ρ�π�ιε"ται. �
καθ�ριστικ&ς παρ�γ�ντας της δια��ρ�π�"ησης της εθνικ$ς ταυτ&τητας ε"ναι �
εθνικισµ&ς. � εθνικισµ&ς '*ει διαµ�ρ�2σει την ιδιαιτερ&τητα της εθνικ$ς ταυ-
τ&τητας µε δ�� τρ&π�υς: πρ2τ�ν, η εµ��νιση και κυριαρ*"α της εθνικιστικ$ς
ιδε�λ�γ"ας συντ'λεσε στη δηµι�υργ"α και ενδυν�µωση των εθνικ2ν ταυτ�τ$-
των, ανε0�ρτητα απ& την �παρ0η κρ�τ�υς και, δε�τερ�ν, µ'σα απ& τη δηµι�υρ-
γ"α των εθνικ2ν κρατ2ν, �ι εθνικ'ς ταυτ&τητες απ'κτησαν και µια θεσµικ$,
π�λιτικ$ δι�σταση. Ας δ��µε τ� καθ'να 0ε*ωριστ�.

Κατ� πρ2τ�ν, � εθνικισµ&ς '*ει δηµι�υργ$σει και ενδυναµ2σει τις εθνικ'ς
ταυτ&τητες. Κατ’ αρ*�ς, τις '*ει δηµι�υργ$σει εκε" π�υ δεν υπ$ρ*αν νωρ"τερα,
δηλαδ$ σε εκε"νες τις περιπτ2σεις π�υ δηµι�υργ$θηκαν 'θνη π�υ δεν πρ�ϋ-
π$ρ*αν. Β'7αια, στ� 7αθµ& π�υ υπ�στηρ"*θηκε σε αυτ$ τη µελ'τη &τι τα 'θνη
δεν εµ�αν"στηκαν στη νεωτερικ&τητα $ &τι, σε �λλες περιπτ2σεις, δε δηµι�υρ-
γ$θηκαν εκ τ�υ µηδεν&ς, η δηµι�υργ"α της εθνικ$ς ταυτ&τητας απ& τ�ν εθνικι-
σµ& δεν '*ει τη δι�σταση της καιν�τ�µ"ας, αλλ� της µετα7�λ$ς και µετατρ�π$ς
των εθν�τικ2ν ταυτ�τ$των στις συγκρ�τηµ'νες εθνικ'ς ταυτ&τητες της νεωτε-
ρικ&τητας. ∆ηλαδ$, � εθνικισµ&ς ‘δηµι��ργησε’ τις εθνικ'ς ταυτ&τητες µ'σα
απ& την ανα-σηµασι�δ&τησ$ τ�υς. Απ& την �λλη, τις ενδυν�µωσε εκε" &π�υ
υπ$ρ*αν δι&τι ανασηµασι�δ&τησε τα 'θνη καθιστ2ντας τα πρ&τυπα κ�ινωνι-
κ$ς και π�λιτικ$ς �ργ�νωσης στη νεωτερικ&τητα και απ�δ"δ�ντ�ς τ�υς τη θε-
µελι2δη και αν2τερη α0"α π�υ '*�υµε περιγρ�ψει στ� πρ�ηγ��µεν� κε��λαι�.
3τσι, λ�ιπ&ν, η ιδε�λ�γ"α και � Λ&γ�ς τ�υ εθνικισµ�� '*�υν απ�δ2σει ιδια"τε-
ρη α0"α στ� 'θν�ς, συνεπ2ς και στην τα�τιση µε αυτ&. Συν'πεια αυτ�� ε"ναι η
ιδια"τερη �&ρτιση π�υ εκ�ρ�1εται µε τ�ν εθνικισµ& ως συνα"σθηµα, και η εν-
δυν�µωση των εθνικ2ν ταυτ�τ$των. Ενδυν�µωση π�υ α��ρ� τ&σ� στα 'θνη
π�υ εκ�ρ�1�νται π�λιτικ� µ'σα απ& 'να κρ�τ�ς, &σ� και στα υπ&λ�ιπα.

Τ� δε�τερ� σηµε"� α��ρ� στ� θεσµ�π�ιηµ�ν� *αρακτ$ρα της εθνικ$ς ταυ-
τ&τητας. Η δηµι�υργ"α των εθνικ2ν κρατ%ν ε"*ε ως συν'πεια την ιδια"τερη �ρ-
γ�νωση και συστηµατ�π�"ηση των ταυτ"σεων µε αυτ&. Η εθνικ$ ταυτ&τητα δεν
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ε"ναι απλ� τ� απ�τ'λεσµα �µαδικ2ν κ�ινωνικ2ν ταυτ"σεων αλλ�, &π�υ υπ�ρ-
*ει τ� κρ�τ�ς, απ�κτ� και µια επιπρ&σθετη, π�λιτικ$ δι�σταση. 6πως η σηµα-
ντικ&τερη δια��ρ�π�"ηση των εθν2ν απ& τις εθν&τητες 'γκειται στην περι*α-
ρ�κωση των πρ2των απ&/σε 'να κρ�τ�ς, αυτ$ ε"ναι και η σηµαντικ&τερη δια-
��ρ� αν�µεσα στις αντ"στ�ι*ες ταυτ"σεις. Αυτ& γιατ" η εθνικ$ ταυτ&τητα '*ει
κ�τι επιπλ'�ν: ‘απ�δ"δεται’ στα µ'λη τ�υ ‘'θν�υς-κρ�τ�υς’ απ& τ� "δι� τ� κρ�-
τ�ς και στη συν'*εια ‘υπενθυµ"1εται’ σε αυτ� µ'σω διαδικασι2ν &πως αυτ'ς
π�υ περι'γραψε � Billig στην αν�λυσ$ τ�υ για τ�ν κ�ιν&τ�π� εθνικισµ&. Αυτ&
��ε"λεται στ� γεγ�ν&ς &τι τα κρ�τη καταλαµ7�ν�υν µεγ�λες περι�*'ς &π�υ �ι
κ�ιν'ς ταυτ&τητες δεν µπ�ρ��ν να δηµι�υργηθ��ν µ'σω της �µεσης επα�$ς=
'τσι, τ� κρ�τ�ς αναλαµ7�νει να εµ�υσ$σει στα µ'λη τ�υ την α"σθηση ‘κ�ιν&τη-
τας’ και ταυτ&τητας, να δηµι�υργ$σει $ να ενισ*�σει την εθνικ$ εν&τητα και
�µ�ι�γ'νεια. Η εθνικ$ ταυτ&τητα ε"ναι, συνεπ2ς, &*ι κ�τι δια��ρετικ& απ& την
εθν�τικ$ ταυτ&τητα, γιατ" 7ασ"1εται σε αυτ$ν, αλλ� κ�τι παραπ�νω.

Τα πρ2τα και καθ�ριστικ� στ�ι*ε"α για τη διαµ&ρ�ωση της εθνικ$ς ταυτ&-
τητας λαµ7�ν�νται απ& τ� παιδ" στα πρ2τα *ρ&νια της 1ω$ς τ�υ απ& τ�υς γ�-
νε"ς και τ� �µεσ� �ικ�γενειακ& περι7�λλ�ν. Ας µην 0ε*ν�µε και τ� γεγ�ν&ς &τι
�ι γ�νε"ς '*�υν $δη µια διαµ�ρ�ωµ'νη εθνικ$ ταυτ&τητα και µετα�'ρ�υν π�λ-
λ'ς �ικε"ες εικ&νες και αναπαραστ�σεις της δικ$ς τ�υς παιδικ$ς ηλικ"ας στα
παιδι� τ�υς. 6ταν, &µως, τα παιδι� πηγα"ν�υν στ� σ*�λε"� και αρ*"1ει η κ�ι-
νωνικ�π�"ησ$ τ�υς, τ� κρ�τ�ς συνε*"1ει τ�ν εκ-παιδευτικ& ρ&λ� των γ�νι2ν. Η
κ�ινωνικ�π�"ηση των παιδι2ν περιλαµ7�νει και την ‘εθνικ$ κ�ινωνικ�π�"ησ$’
τ�υς, &πως θα δε"0�υµε στη συν'*εια. Αλλ� και π'ραν της εκπα"δευσης, �ι θε-
σµ�", τα �τ�µα και �ι διαδικασ"ες π�υ συνιστ��ν τα σ�γ*ρ�να κρ�τη –θεσµ�"
κρατικ�" �λλα και µη κρατικ�", &πως ε"ναι τα ιδιωτικ� σ*�λε"α $ ιδιωτικ� µ'σα
µα1ικ$ς ενηµ'ρωσης και επικ�ινων"ας– συνε*"1�υν τ� ρ&λ� αυτ& και ενδυνα-
µ2ν�υν την εθνικ$ συνε"δηση των ατ&µων και π'ραν της ε�η7ε"ας (π.*. η
στρατιωτικ$ θητε"α, η π�λιτικ$ ρητ�ρικ$, η λ�γ�τε*ν"α και η π�"ηση). Εδ2 θα
ανα�ερθ��µε συν�πτικ� στην εκπα"δευση, τα ΜΜΕ, και τις ελ"τ ως τ�υς σηµα-
ντικ&τερ�υς παρ�γ�ντες εντ&ς των εθνικ2ν κρατ2ν π�υ συντελ��ν στην εµ��-
σηση και ενδυν�µωση της εθνικ$ς ταυτ&τητας.

∂Î·›‰Â˘ÛË

H εκπα"δευση ε"ναι αναµ�ισ7$τητα 'νας π�λ� σηµαντικ&ς παρ�γ�ντας στη
µ&ρ�ωση και κ�ινωνικ�π�"ηση των ατ&µων. Η µα1ικ$ εκπα"δευση, ειδικ&-

τερα, ε"ναι µια πρ&σ�ατη ε0'λι0η, τ�υ 19�υ κυρ"ως αι2να. Μ'σα απ& τη µα1ι-
κ$ εκπα"δευση, µια ευθ�νη π�υ αναλαµ7�νει τ� εθνικ& κρ�τ�ς για τ�υς π�λ"-
τες τ�υ, αναδεικν��νται τα µ'σα για την τα�τιση µε τ� 'θν�ς και τη διαµ&ρ-
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�ωση της εθνικ$ς ταυτ&τητας. Η εκπα"δευση, δηλαδ$, ε"ναι σε µεγ�λ� 7αθµ&
εθν�-κεντρικ$, πρ�σανατ�λισµ'νη πρ�ς την εθνικ$ �µ�δα. � εθν�κεντρισµ&ς
της εκπα"δευσης ε"ναι ιδια"τερα 'κδηλ�ς σε τρεις πλευρ'ς της: στη διδασκαλ"α,
στη γλ2σσα και στα σπ�ρ. Αυτ'ς τις τρεις πλευρ'ς θα ε0ετ�σ�υµε εδ2, για τ�ν
επιπρ&σθετ� λ&γ� &τι δεν α��ρ��ν µ&ν� την εκπαιδευτικ$ διαδικασ"α αλλ�
'*�υν µια γενικ&τερη απ$*ηση.

Ανα��ρικ� µε την εκπα"δευση, � Zerubavel υπ�στηρ"1ει &τι «τα σ*�λε"α
πα"1�υν ε0'*�ντα ρ&λ� στην κ�ινωνικ�π�"ηση των εθνικ2ν παραδ&σεων»
(Zerubavel 1995: 6). 6πως ανα�'ρει, στις π�λ� µικρ'ς ηλικ"ες, &ταν πηγα"ν�υν
στ�ν παιδικ& σταθµ& και µ'*ρι τις πρ2τες τ�0εις τ�υ δηµ�τικ��, τα παιδι�
«µαθα"ν�υν για τα σηµαντικ� ιστ�ρικ� πρ&σωπα και γεγ�ν&τα µ'σα απ& ιστ�-
ρ"ες, π�ι$µατα, σ*�λικ� παι*ν"δια και τραγ��δια… π�υ συ*ν� µπλ'κ�υν τα γε-
γ�ν&τα µε τη �αντασ"α και την ιστ�ρ"α µε τ�υς θρ�λ�υς, καθ2ς αυτ& τ� π�λ�-
µ�ρ�� µε"γµα θεωρε"ται &τι κ�νει τ� µ�θηµα πι� ελκυστικ& για τ�υς π�λ� µι-
κρ��ς»= 'τσι, διαµ�ρ�2ν�νται συναισθ$µατα και αναπαραστ�σεις π�υ ε0ακ�-
λ�υθ��ν να υπ�ρ*�υν ακ&µη και &ταν µαθα"ν�υν την ιστ�ρ"α σε µεγαλ�τερη
ηλικ"α (Zerubavel 1995: 6). 3τσι, απ& την πρ2τη τ�υς επα�$ µε τ� σ*�λε"� τα
παιδι� επηρε�1�νται απ& τ� συλλ�γικ& ασυνε"δητ� τ�υ 'θν�υς. Εκτ&ς, &µως,
απ& την εθνικ$ συνε"δηση π�υ διαµ�ρ�2νεται µ'σω των µ�θων και διηγηµ�-
των, και τ� "δι� τ� µ�θηµα της ιστ�ρ"ας π�υ διδ�σκεται σε µεγαλ�τερες τ�0εις
'*ει τ� στ�ι*ε"� της υπ�κειµενικ&τητας, δηλαδ$ τ�υ εθν�κεντρικ�� πρ�σανα-
τ�λισµ��= µ�λιστα, αυτ& δεν 'ρ*εται καν σε αντ"θεση µε τις πρ�σλ$ψεις $ εικ&-
νες π�υ '*ει κανε"ς απ& τα πρ2τα στ�δια της εκπα"δευσης. Η ‘υπ�κειµενικ&τη-
τα’ της εκπα"δευσης εκδηλ2νεται και στην επιλ�γ$ της θεµατ�λ�γ"ας αλλ� και
στ� περιε*&µεν�: τα θ'µατα π�υ διδ�σκ�νται α��ρ��ν ως επ" τ� πλε"στ�ν την
εθνικ$ �µ�δα και, επ"σης, παρ�υσι�1�νται, µε τρ&π� π�υ δε"*νει µια πρ�κατ�-
ληψη υπ'ρ τ�υ 'θν�υς. 3τσι, τε�ν�υν να παρ�υσι���νται τα γεγ�ν&τα π�υ ευ-
ν���ν $ µε τρ&π� π�υ να ευν�ε" την εθνικ$ εικ&να µ'σω τ'τ�ιων παραλε"ψεων
και αλλαγ2ν στην παρ�υσ"αση των θεµ�των π�υ να �δηγ��ν στη σ*ηµατ�-
π�"ηση της γν2σης υπ'ρ µιας εικ&νας θετικ$ς για τ� 'θν�ς και συνεπ��ς πρ�ς
τις αρ*ικ'ς αναπαραστ�σεις.

� @ρ$στ�ς Κ�τσικας, συγγρα�'ας αρκετ2ν 7ι7λ"ων σ*ετικ� µε την εκπα"-
δευση10, ανα�'ρει στ� �ρθρ� τ�υ ‘Η Εικ&να τ�υ Sλλ�υ: η επαν�σταση τ�υ ’21
στα σ*�λικ� 7ι7λ"α ιστ�ρ"ας Ελλ�δας και Τ�υρκ"ας’ (2002) &τι �ι π&λεµ�ι, �ι
σ�αγ'ς και �ι αδικ"ες παρ�υσι�1�νται ως εθνικ� *αρακτηριστικ� των �λλων
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10. Τα πι� σ*ετικ� µε τ� θ'µα της παρ��σας µελ'της ε"ναι τ� ∆%δεκα Μ&θ�ι της Εκπα�δευ-
σης, Αθ$να: Τραµ�κια, και Τα Παραµ&θια της Σ$�λικ�ς µας *ω�ς, Αθ$να: Ελληνικ� Γρ�µµατα,
1999.



εθν2ν. 6πως υπ�στηρ"1ει, παρ’ &λη τη γενικ$ τ�ση 7ελτ"ωσης των σ*�λικ2ν
7ι7λ"ων ιστ�ρ"ας σ�µ�ωνα µε τις συστ�σεις της UNESCO11, η περι�ρ�νητικ$
περιγρα�$ π�υ συµ7�λει στη δηµι�υργ"α της εικ&νας των �λλων αντιπ�λων
εθν2ν ως ‘'θνη τ�υ κακ��’ ε"ναι πρ��αν$ς στα µ�τια εν&ς αναλυτ$. Με αυτ&
τ�ν τρ&π�, αυταρ*ικ'ς κυ7ερν$σεις, ιµπεριαλιστικ'ς πρακτικ'ς, 7ιαι&τητες κλπ.
�υσικ�π�ι��νται, εκλαµ7�ν�νται ως εγγεν$ *αρακτηριστικ� τ�υ ‘κακ��’
ε*θρ�� αντ" να παρ�υσι�1�νται ως π�λιτικ� �αιν&µενα. Η ιστ�ρικ$ επιστ$µη
'τσι παραµερ"1εται και υπ�καθ"σταται απ& τη µν$µη, π�υ ε"ναι επιλεκτικ$
–υπερ7�λλει σε κ�π�ια γεγ�ν&τα και σιγε" σε �λλα– και ε0υπηρετε" τις αν�γκες
τ�υ παρ&ντ�ς. Τ� παρ�δειγµα της επαν�στασης τ�υ 1821, τ� ιστ�ρικ& γεγ�ν&ς
π�υ �δ$γησε στη σ�σταση τ�υ ελληνικ�� εθνικ�� κρ�τ�υς και συν'7αλλε στη
δι�λυση της �θωµανικ$ς Αυτ�κρατ�ρ"ας, παρ�υσι�1εται στα ελληνικ� 7ι7λ"α
ως η καθ�λικ$ 'κ�ραση ελευθερ"ας και αυτ�δι�θεσης εν&ς λα�� καταπιεσµ'-
ν�υ απ& ‘τ�ν 7�ρ7αρ� Τ��ρκ�’. Αντ"στ�ι*α, στα τ��ρκικα 7ι7λ"α ιστ�ρ"ας πα-
ρ�υσι�1εται ως µια συν'πεια των 0'νων επεµ7�σεων στις εσωτερικ'ς υπ�θ'-
σεις της Αυτ�κρατ�ρ"ας, αλλ� και ως κινητ�π�"ηση εν&ς 'θν�υς, τ�υ ελληνι-
κ��, π�υ ε"*ε τα µεγαλ�τερα πρ�ν&µια και ευµ�ρεια σε σ*'ση µε τ�υς �λλ�υς
λα��ς της Αυτ�κρατ�ρ"ας και, συνεπ2ς, $ταν τ� πι� α*�ριστ� και, ε0 �ρισµ��,
�ιλ�π&λεµ� και επεκτατικ&12.

Αυτ'ς �ι πρ�σλ$ψεις και πρ�καταλ$ψεις υπ�στηρ"1�νται και ενισ*��νται
µ'σω τελετ�υργικ2ν π�υ συν$θως �ργαν2νει η π�λιτε"α &π�υ συµµετ'*�υν
ενεργ� τα σ*�λε"α. Αυτ� τα τελετ�υργικ� περιλαµ7�ν�υν εθνικ��ς ε�ρτα-
σµ��ς και επετε"�υς &π�υ τα παιδι� συµµετ'*�υν σε παρελ�σεις, απαγγ'λλ�υν
π�ι$µατα και τραγ�υδ��ν τραγ��δια π�υ δ�0�1�υν τ� 'θν�ς και απ�δ"δ�υν
τιµ'ς στ�υς ‘ηρωικ��ς πρ�γ&ν�υς’= στην ‘κ�ρυ�$’ των εκδηλ2σεων αυτ2ν 7ρ"-
σκεται τ� σ�µ7�λ� τ�υ 'θν�υς, η σηµα"α. Τα τραγ��δια, π�ι$µατα κλπ. πα"1�υν
τ�ν "δι� ρ&λ� π�υ ε"δαµε σ*ετικ� µε τ�υς µ�θ�υς στ� πρ�ηγ��µεν� κε��λαι�:
καθιστ��ν τ� µεταδιδ&µεν� µ$νυµα πι� θελκτικ& και, απευθυν&µενα στ� θυµι-
κ&, εσωτερικε��νται ευκ�λ&τερα στ� ασυνε"δητ�. Αυτ� τα τελετ�υργικ�, στα
�π�"α πρωταγωνιστ��ν τα σ*�λε"α, � στρατ&ς και η επ"σηµη π�λιτε"α, εγγρ�-
��νται στη µν$µη των παιδι2ν απ& π�λ� µικρ$ ηλικ"α, αλλ� συνε*"1�νται και
π'ραν της εκπα"δευσης ‘υπενθυµ"1�ντας’ την εθνικ&τητα και την τα�τιση µε τ�
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11. �ι συστ�σεις της UNESCO για την εκπα"δευση ανα�'ρ�υν &τι τα 7ι7λ"α ιστ�ρ"ας πρ'πει
να παρ�υσι�1�υν &λ�υς τ�υς παρ�γ�ντες π"σω απ& µια δια�ων"α $ δι'νε0η αν�µεσα στα 'θνη
2στε να απ�καλ�πτ�νται τα πραγµατικ� συµ�'ρ�ντα των εθν2ν και των �µ�δων π�υ µ�ν�πω-
λ��ν την �ικ�ν�µικ$ και π�λιτικ$ ε0�υσ"α και καλλιεργ��ν τις συγκρ��σεις (�ρθρ� 15, 1974).

12. Ε"ναι ενδια�'ρ�ν &τι την "δια α"σθηση '*�υν και �ι 3λληνες για τ�υς Τ��ρκ�υς γε"τ�ν'ς
τ�υς, &πως και τα περισσ&τερα 'θνη για τις αντ"παλ'ς τ�υς εθνικ'ς �µ�δες.



'θν�ς σε &λ�υς τ�υς �µ�εθνε"ς. Αυτ�� τ�υ ε"δ�υς �ι τελετ'ς (π.*. η Μ'ρα της
Ανε0αρτησ"ας στις 4 Ι�υλ"�υ στις ΗΠΑ και στις 4 Ιαν�υαρ"�υ στη Μυανµ�ρ, η
Μ'ρα τ�υ Συντ�γµατ�ς στις 17 Μα`�υ στη Ν�ρ7ηγ"α, η Μεγ�λη Εθνικ$ Ηµ'ρα
στις 18 Σεπτεµ7ρ"�υ στην Κ"να κλπ.) πραγµατ�π�ι��νται πλ'�ν σε &λα τα σ�γ-
*ρ�να εθνικ� κρ�τη, µε τις ελ�*ιστες ε0αιρ'σεις της Ρωσ"ας, της Γι�υγκ�σλα-
7"ας, τ�υ Ανατ�λικ�� Τιµ&ρ και της Λευκ�ρωσ"ας (π�υ ε"ναι ν'α κρ�τη, αλλ�
'*�υν παρ’ &λα αυτ� αρκετ'ς τ�πικ'ς γι�ρτ'ς), τη ∆υτικ$ Σα*�ρα (της �π�"ας
τ� ν�µικ& καθεστ2ς της επικρ�τει�ς της δεν '*ει ακ&µα διευθετηθε"), µερικ�
νησι� τ�υ Ειρηνικ�� (τ� Κιριµπ�τι, τ� Να��ρ�υ, τ� Παλ��υ, και την Τ�υ7α-
λ��), και την π�ντα α0ι�σηµε"ωτη περ"πτωση της Βρεταν"ας.

Παρατηρ��µε, λ�ιπ&ν, τρ"α 7ασικ� στ�ι*ε"α στην εκπαιδευτικ$ διδασκαλ"α
και διαδικασ"α. Τ� 'να ε"ναι η κατασκευ$ και επαναδιατ�πωση µ�θων, διηγ$-
σεων, εικ&νων κλπ. για τ� 'θν�ς π�υ απευθ�ν�νται στις ασυνε"δητες �ρµ'ς και
δηµι�υργ��ν µια εικ&να τ�υ 'θν�υς θετικ$ και µια αντ"στ�ι*η εικ&να για τ�υς
�λλ�υς αδι���ρη $ αρνητικ$ (αρνητικ$ &ταν πρ&κειται για αντ"παλα 'θνη). Η
εικ&να αυτ$ εµπερι'*ει και τ�υς εθνικ��ς $ρωες π�υ, &πως συ*ν� ανα�'ρεται
στ�υς εθνικ��ς µ�θ�υς, π�λεµ��ν και νικ��ν µε αυταπ�ρνηση και υπ& αντ"-
0�ες συνθ$κες τ�υς –σ*εδ&ν π�ντα π�λυπληθ'στερ�υς $/και 7�ρ7αρ�υς– ε*-
θρ��ς. ∆ε�τερ� στ�ι*ε"� ε"ναι η επιλεκτικ$ παρ�υσ"αση των ιστ�ρικ2ν γεγ�ν&-
των π�υ δεν ευν���ν την εικ&να τ�υ 'θν�υς $ '*�υν αντι��σεις µετα0� τ�υς.
Και, τρ"τ�ν, η �παρ0η τελετ2ν και ε�ρτασµ2ν π�υ συνεπικ�υρ��ν στη δη-
µι�υργ"α $ ενδυν�µωση των παραπ�νω αναπαραστ�σεων. Να σηµειωθε" &τι τ�
συγκεκριµ'ν� περιε*&µεν� των µεταδιδ&µενων µηνυµ�των ε0αρτ�ται απ& την
ιστ�ρικ$ περ"�δ� και τ� π�λιτικ& πλα"σι� ανα��ρ�ς. Σ*ετικ& παρ�δειγµα ε"ναι
η περ"πτωση της Βρεταν"ας και της Μυανµ�ρ: η εκπα"δευση της πρ2της ε0υ-
µν��σε στις αρ*'ς τ�υ 19�υ αι2να τ�ν ανδρικ& ηρωισµ& ως στ�ι*ε"� τ�υ να ε"-
ναι κανε"ς Βρεταν&ς13, εν2 στη Μυανµ�ρ στ�ν 20& αι2να τα παιδι� συµµετ'-
*�υν στ�υς ε7δ�µαδια"�υς ε�ρτασµ��ς της Μ'ρας της Ανε0αρτησ"ας, &π�υ
ε�ρτ�1εται η ανε0αρτησ"α της *2ρας απ& τη Βρετανικ$ απ�ικι�κρατ"α14.

Η εκπαιδευτικ$ διαδικασ"α συµµετ'*ει στη διαµ&ρ�ωση εθνικ2ν συνειδ$-
σεων και ταυτ�τ$των και µ'σω της γλ2σσας. Η διδασκαλ"α µιας ενια"ας συ-
γκρ�τηµ'νης εθνικ$ς γλ2σσας ε"ναι ε0αιρετικ$ς σηµασ"ας για την εµπ'δωση
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13. Περ"�δ� κατ� την �π�"α γιν&ταν η µετ�7αση απ& την ιδιωτικ$-αριστ�κρατικ$ στη δηµ&-
σια εκπα"δευση στη Βρεταν"α και, επιπλ'�ν, η *2ρα ε"*ε ενεργ� εµπλακε" σε δι���ρ�υς ιµπερια-
λιστικ��ς π�λ'µ�υς= δε"τε σ*ετικ� στ� Colley, 1992, κε��λαι� 4.

14. Τα δ�� αυτ� παραδε"γµατα '*�υν επιλε*τε" γιατ" δε"*ν�υν, µετα0� �λλων, και τ� π2ς µπ�-
ρε" γεγ�ν&τα µε µεγ�λη *ρ�νικ$ και *ωρικ$ απ&σταση να συνδ'�νται µετα0� τ�υς, αλλ� και µε τις
πρ�σλ$ψεις π�υ '*ει τ� 'να 'θν�ς για τ� �λλ�.



της κ�ιν$ς εθνικ$ς ταυτ&τητας. Αυτ& γιατ" η γλ2σσα, εκτ&ς τ�υ &τι απ�τελε"
τ�ν κ2δικα επικ�ινων"ας και µ&ρ�ωσης εν&ς 'θν�υς, ε"ναι απ& µ&νη της 'να
«καθ�ριστικ& στ�ι*ε"� αυτ�αναγν2ρισης» (Castells 1997: 52) και τ� πρ2τ�, τ�
πι� 'κδηλ�, γν2ρισµα της εθνικ&τητας και τ�υ δια*ωρισµ�� των εθν2ν (An-
derson 1991). Καθ2ς &λα τα �τ�µα εντ&ς της επικρ�τειας τ�υ εθνικ�� κρ�τ�υς
µαθα"ν�υν µια κ�ιν$ γλ2σσα, απ�κτ��ν και 'να σηµαντικ& εν�π�ιητικ& γν2ρι-
σµα π�υ τα 0ε*ωρ"1ει απ& τ�υς �λλ�υς15. Σηµαντικ& γν2ρισµα της γλ2σσας,
π�υ τη δια��ρ�π�ιε" απ& τη δι�λεκτ�, ε"ναι &τι ε"ναι γραπτ$ και, �ρα, µπ�ρε"
να µεταδ�θε" π'ρα απ& τα &ρια µια τ�πικ$ς κ�ιν&τητας. Sλλωστε, &πως υπ�-
στηρ"1ει � Haugen, η «δι�λεκτ�ς ε"ναι συν$θως µια γλ2σσα π�υ δεν π'τυ*ε π�-
λιτικ�», δηλαδ$ στην υι�θ'τησ$ της απ& 'να εθνικ& κρ�τ�ς16. Τ� παρ�δειγµα
της µετ��ρασης της Β"7λ�υ απ& τ�ν Λ��θηρ�, η �π�"α 'γινε αρκετ� δηµ��ι-
λ$ς σε σ�ντ�µ� *ρ�νικ& δι�στηµα, συν'7αλε στη γερµανικ$ εν�π�"ηση γιατ" µε-
τ'δωσε µια ενια"α γλ2σσα σε &λ�υς τ�υς Γερµαν��ς (Wittels 1954: 271-277).

Σ�µ�ωνα µε τ�ν Renan (1996), η γλ2σσα δεν εν2νει απαραιτ$τως 'ναν
πληθυσµ&. Πρ�γµατι, υπ�ρ*�υν π�λλ� παραδε"γµατα &π�υ υπ�ρ*ει µια ενια"α
γλ2σσα αλλ� η εθνικ$ �µ�ι�γ'νεια αµ�ισ7ητε"ται, &πως δε"*ν�υν τα παρα-
δε"γµατα της Ισπαν"ας, της Βρεταν"ας και τ�υ Κεµπ'κ. 6µως, τα "δια αυτ� πα-
ραδε"γµατα, π�υ θ'τ�υν υπ& αµ�ισ7$τηση την εν�π�ιητικ$ δ�ναµη της γλ2σ-
σας, την επι7ε7αι2ν�υν ταυτ&*ρ�να. Αυτ& γιατ", &πως ακρι72ς η γλ2σσα '*ει
εν�π�ιητικ$ δ�ναµη για 'να 'θν�ς, ταυτ&*ρ�να '*ει και δια*ωριστικ$ δ�ναµη
για τα 'θνη µετα0� τ�υς. Τα παραπ�νω παραδε"γµατα α��ρ��ν π�λυ-εθνικ�
κρ�τη, δηλαδ$ κρ�τη π�υ '*�υν ε0 �ρισµ�� συσταθε" απ& δι���ρα 'θνη/εθν&-
τητες. Φα"νεται, λ�ιπ&ν, &τι παρ’ &λη τη δι�δ�ση µιας εθνικ$ς γλ2σσας, τα επι-
µ'ρ�υς 'θνη/εθν&τητες διατ$ρησαν τη δι�λεκτ� $ και �λλα δια��ρ�π�ιητικ�
*αρακτηριστικ� τ�υς, για λ&γ�υς π�υ �πτ�νται της κ�θε περ"πτωσης 0ε*ωρι-
στ�. Συνεπ2ς, στ� µικρ�επ"πεδ� της κ�θε εθνικ$ς $ εθν�τικ$ς �µ�δας εντ&ς
των εγκαθιδρυµ'νων κρατ2ν, η γλ2σσα $ η δι�λεκτ�ς εν�π�ιε" τη συγκεκριµ'-
νη εθνικ$ $ εθν�τικ$ �µ�δα. Η σηµασ"α της γλ2σσας �α"νεται π�λ� περισσ&-
τερ� στην περ"πτωση τ�υ Κεµπ'κ, π�υ '*ει ως δε�τερη επ"σηµη γλ2σσα τα
Γαλλικ�: �ι π�λ"τες τ�υ Κεµπ'κ π�υ υπ�στηρ"1�υν την εθνικ$ τ�υς δια��ρετι-
κ&τητα σε σ*'ση µε τ�υς υπ&λ�ιπ�υς Καναδ��ς ανα�'ρ�νται, µετα0� �λλων,
στη γαλλικ$ γλ2σσα και τ�υς δεσµ��ς τ�υς µε τη Γαλλ"α, αλλ� και στην κυ-
ριαρ*"α της αγγλικ$ς γλ2σσας απ'ναντι στην ισ�πεδωτικ$ δ�ναµη της �π�"ας
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15. Στη σηµασ"α της γλ2σσας για την εν�π�"ηση των εθν2ν '*�υν ανα�ερθε" διε0�δικ� �ι
Hastings (1997) και Anderson (1991).

16. HAUGEN, ‘Dialect, Language, nation’, American Anthropologist, 68, 1966, παρατ"θεται στ�
Billing 1995:32.



επιθυµ��ν να πρ�στατευτ��ν. 3τσι, η γαλλικ$ γλ2σσα ε"ναι ταυτ&*ρ�να 'να
δια*ωριστικ& στ�ι*ε"� στ�ν Καναδ� αλλ� και 'να εν�π�ιητικ& για τ� Κεµπ'κ.
Π�ντως, η κ�ιν$ γλ2σσα π�υ µεταδ"δεται µε συστηµατικ& τρ&π� απ& τ� κρ�-
τ�ς ε"ναι πρωτ"στης σηµασ"ας για τη συνεκτικ&τητα των εθνικ2ν κρατ2ν και
'*ει λειτ�υργ$σει συνεκτικ� και στις περιπτ2σεις της Ισπαν"ας και της Βρετα-
ν"ας.

Τρ"τ�ν, � εθνικ&ς πρ�σανατ�λισµ&ς της εκπα"δευσης σε 'να εθνικ& κρ�τ�ς
παρατηρε"ται και στ�ν αθλητισµ&. Τ� 1$τηµα τ�υ αθλητισµ��, 7'7αια, δεν α��-
ρ� µ&ν� στην εκπαιδευτικ$ διαδικασ"α, καθ2ς ιδια"τερη 7αρ�τητα '*ει τ� ευ-
ρ�τερ� κ�ινωνικ& πλα"σι�. Συγκεκριµ'να, τα παιδι� συµµετ'*�ντας σε εθνικ'ς
αθλητικ'ς �µ�δες εµπεδ2ν�υν την αντ"ληψη συµµετ�*$ς στ� 'θν�ς και, &ταν
αγων"1�νται µε �λλες εθνικ'ς �µ�δες, ισ*υρ�π�ι��ν την τα�τισ$ τ�υς µε αυτ&.
� ρ&λ�ς τ�υ κρ�τ�υς και της εκπα"δευσης εδ2 ε"ναι πρωτ"στως κ�ινωνικ�π�ι-
ητικ&ς και η ανα��ρ� στην εθνικ$ ταυτ&τητα ε"ναι ασυνε"δητη. Απ& την �λλη,
� αθλητισµ&ς '*ει µεγ�λη σηµασ"α γιατ" εµπερι'*ει �υσικ$ �σκηση η �π�"α, π'-
ραν της αυτ�ν&ητης α0"ας της, ε"ναι ιδια"τερα σηµαντικ$ για τη διαδικασ"α της
µετ�υσ"ωσης. Τα στ�ι*ε"α &µως εδ2 ε"ναι αντι�ατικ�. Απ& τη µ"α µερι� η συµ-
µετ�*$ στα σπ�ρ, ακρι72ς επειδ$ εν'*ει τ� στ�ι*ε"� της �υσικ$ς δραστηρι&τη-
τας και εκτ&νωσης, θεωρε"ται &τι �'ρνει µια ισ�ρρ�π"α στις ασυνε"δητες �ρµ'ς
των ατ&µων. Αυτ& σε συλλ�γικ& επ"πεδ� σηµα"νει την απ��υγ$ συγκρ��σεων
και ε*θρ�πρα0ι2ν. � Langman ανα�'ρει &τι τ� Αµερικ�νικ� ‘superbowl’ (αγ2-
νες π�δ�σ�α"ρ�υ π�υ γ"ν�νται στις ΗΠΑ αν�µεσα σε �µ�δες κ�λεγ"ων) ε"ναι
'να υπ�κατ�στατ� των ε*θρ�πρα0ι2ν π�υ γ"ν�νται για τ�ν 'λεγ*� εδα�ικ2ν
περι�*2ν, «µια πρ�σ�µ�"ωση της �αλλικ$ς επιθετικ&τητας και της ανδρικ$ς
µ�*ης» π�υ *αιρετ"1ει τ&σ� την ανδρικ$ 7"α και κυριαρ*"α &σ� και την α"σθη-
ση εθνικ$ς ταυτ&τητας (Langman 2001: 202)= αυτ$ η πρ�σ�µ�"ωση µπ�ρε" να
λειτ�υργ$σει 2στε να µετατεθε" η 7"α και να µετα�ερθε" η µ�*η στ� γ$πεδ�.
Παρ&µ�ια, �λλωστε, $ταν και η ιδ'α της �λυµπιακ$ς Εκε*ειρ"ας τ�ν 8� αι2να
πρ� @ριστ��, η �π�"α θ'τ�νταν σε ε�αρµ�γ$ επτ� µ'ρες πριν και µετ� τ�υς
�λυµπιακ��ς Αγ2νες: γιν&ταν πα�ση των &π�ιων ε*θρ�πρα0ι2ν και �ι αθλη-
τ'ς µπ�ρ��σαν να ανταγωνιστ��ν µετα0� τ�υς στα σπ�ρ.

Απ& την �λλη, &µως, η απ�τελεσµατικ&τητα των σπ�ρ ως υπ�κατ�στατ�
των 7"αιων συγκρ��σεων αµ�ισ7ητε"ται απ& απ&ψεις π�υ τα θεωρ��ν, στη συ-
ν$θη πρακτικ$, ως πρ�ετ�ιµασ�α για τη µ�*η στ� &ν�µα τ�υ 'θν�υς. � Billig,
για παρ�δειγµα, υπ�στηρ"1ει &τι τα σπ�ρ απ�τελ��ν µ'ρ�ς τ�υ κ�ιν&τ�π�υ
εθνικισµ��, δηλαδ$ της πρ�ετ�ιµασ"ας των ατ&µων να θυσιαστ��ν για την πα-
τρ"δα και της ‘ενθ�µησης’ της εθνικ$ς ταυτ&τητας. Ενδεικτικ� ανα�'ρει παρα-
δε"γµατα αθλητ2ν π�υ, µιλ2ντας για 'να επικε"µεν� αθλητικ& γεγ�ν&ς, λ'νε &τι
«&ταν η *2ρα σ�υ σε *ρει�1εται… δεν µπ�ρε"ς να αρνηθε"ς», $ &τι «αυτ$ $ταν

KEΦAΛAIO 4

[ 172 ]



µια κατ�σταση 1ω$ς και θαν�τ�υ. Η περι�δε"α 'πρεπε να σωθε"» (Billig 1995:
124): *ρησιµ�π�ι��ν δηλαδ$ τη γλ2σσα τ�υ π�λ'µ�υ $ τ�υ εθνικ�� συµ�'ρ�-
ντ�ς για να µιλ$σ�υν για 'να αθλητικ& γεγ�ν&ς &π�υ συµµετ'*ει η *2ρα τ�υς.
Πρ�γµατι, πλε"στα στ�ι*ε"α υπ�δεικν��υν &τι σε διεθνε"ς αγ2νες η τα�τιση µε
την εθνικ$ �µ�δα 'ρ*εται ως �υσικ& επακ&λ�υθ� της συµµετ�*$ς σε 'να
'θν�ς, και η ν"κη γ"νεται 1$τηµα εθνικ$ς υπερη��νειας, ειδικ&τερα &ταν η
αντ"παλη �µ�δα αν$κει σε 'ναν ‘αι2νι� αντ"παλ�’. Σ*ετικ& παρ�δειγµα ε"ναι �ι
σ�γ*ρ�ν�ι �λυµπιακ�" αγ2νες, &π�υ τ� κ�θε 'θν�ς µετρ� µετ� τ� τ'λ�ς τ�υς
τις επιτυ*"ες τ�υ, ειδικ� αυτ'ς της πρωτι�ς (τ� *ρυσ& µετ�λλι�), και τις αναγ�-
γει σε σ�µ7�λ� εθνικ$ς υπερη��νειας $ ταπε"νωσης. Θυµ�µαι *αρακτηριστικ�
'ναν εκ�ωνητ$ ραδι��2ν�υ κατ� τ�υς �λυµπιακ��ς Αγ2νες τ�υ 2000 να λ'ει,
&ταν 'νας 3λληνας αθλητ$ς κ'ρδισε τ� *ρυσ& µετ�λλι� στην �ρση 7αρ2ν, &τι
«σ$µερα &λ�ι �ι 3λληνες ε"µαστε *ρυσ�" �λυµπι�ν"κες µα1" τ�υ…».

Στη µετ�δ�ση παρ&µ�ι�υ τ�π�υ µηνυµ�των στα αθλητικ� γεγ�ν&τα συµ-
7�λλ�υν π�λ� τα µ'σα µα1ικ$ς ενηµ'ρωσης. Σε 'ρευνα π�υ πραγµατ�π�"ησε �
Billig σ*ετικ� µε τη σ*ετικ$ ρητ�ρικ$ π�υ *ρησιµ�π�ι��ν �ι ε�ηµερ"δες, διαπι-
στ2νει &τι «η πρ�σωπικ$ θυσ"α για τ� 'θν�ς *αιρετ"1εται στις αθλητικ'ς σελ"-
δες» (Billig 1995: 124) και συνιστ� σηµαντικ& µ'ρ�ς της εθνικιστικ$ς ρητ�ρι-
κ$ς. Παρ�µ�"ως, � Lasch περιγρ��ει αυτ& π�υ �ν�µ�1ει ‘λατρε"α της ν"κης’,
δηλαδ$ τη «µαν"α για τη ν"κη π�υ ενθαρρ�νει µια υπερ7�λικ$ 'µ�αση στην
ανταγωνιστικ$ πλευρ� των σπ�ρ (Lasch 1980: 103). Αυτ$ την υπερ7�λικ$ 'µ-
�αση τη διακρ"νει στα ΜΜΕ τα �π�"α, λ&γω της επιδ"ω0ης επικερδ��ς θεµατ�-
λ�γ"ας, '*�υν συνδ'σει τη θεαµατικ&τητα µε τη 7"α και τ�ν ανταγωνισµ&. Σε
αυτ& τ� πλα"σι�, εκε" &π�υ τα σπ�ρ *ρησιµ�π�ι��νται ως 'νας επιπρ&σθετ�ς
τρ&π�ς πρ�σ'γγισης των �µ�εθν2ν και µεταδ"δ�υν εθνικιστικ'ς α0"ες, ενσωµα-
τ2ν�νται στη διαδικασ"α της εθνικ$ς τα�τισης. 6πως λ'ει και � Hobsbawm, τα
σπ�ρ ε"ναι «'να µ'σ� εθνικ$ς τα�τισης» (Hobsbawm 1983: 300)17. Αυτ& τ� γενι-
κ&τερ� πλα"σι� επηρε�1ει τα σπ�ρ και τη λειτ�υργ"α τ�υς, τ&σ� µ'σα στην εκ-
πα"δευση, &σ� και '0ω απ& αυτ$ν.
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17. Για µια αν�λυση των σπ�ρ και τ�υ ρ&λ�υ τ�υς στη διαδικασ"α της τα�τισης µε τ� 'θν�ς
δε"τε τ� Hobsbawm 1983: 188-303, Billig 1995: 123-127, Lasch 1980: 100-123, και Langman 2001:
201-208.



ª¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

M ε τα µ'σα µα1ικ$ς ενηµ'ρωσης και επικ�ινων"ας (ΜΜΕ) ενν���µε τα µ'-
σα µα1ικ$ς µετ�δ�σης πληρ���ρι2ν και πρ�σ��ρ�ς ψυ*αγωγ"ας, δηλα-

δ$ τ� ραδι&�ων�, τις ε�ηµερ"δες και την τηλε&ραση18. Τα ΜΜΕ επηρε�1�υν τη
διαµ&ρ�ωση εικ&νων και ταυτ�τ$των, αλλ� και ‘υπενθυµ"1�υν’ στα �τ�µα τις
εθνικ'ς τ�υς ανα��ρ'ς, και µ�λιστα µε τρ&π� επιτακτικ& καθ2ς απευθ�ν�νται
µε τρ&π� δυναµικ& σε 'να παθητικ& ακρ�ατ$ρι�. Αυτ& ��ε"λεται στ� &τι ε"ναι
εστιασµ'να στ� εθνικ& κριτ$ρι� και ακρ�ατ$ρι�, π�υ θεωρε"ται � πι� ασ�αλ$ς
τρ&π�ς απ&κτησης ακρ�ατηρ"�υ και �ρα κερδ���ρ"ας, ανε0�ρτητα απ& τ�
7αθµ& διεθν�π�"ησ$ς τ�υς, δηλαδ$ απ& τ� αν η �ργ�νωση και διε�θυνσ$ τ�υς
γ"νεται σε τ�πικ& επ"πεδ� $ &*ι. ∆εν �µιλ��ν απλ� µια εθνικ$ γλ2σσα αλλ�,
&πως υπ�στηρ"1ει � Smith, µ'σα απ& αυτ� «� κ&σµ�ς γ"νεται �ρατ&ς µ'σα απ&
τ�υς �ακ��ς τ�υ εθνικ�� κρ�τ�υς» (Smith 1995α: 93). Britons Killed (‘Βρετα-
ν�" Σκ�τ2θηκαν’) $ταν τ� πρωτ�σ'λιδ� ε�ηµερ"δας στη Βρεταν"α &ταν 'να
αερ�πλ�ν� συνετρ"7η στην Ταϊ7�ν και σκ�τ2θηκαν περισσ&τερ�ι απ& εκατ&
�νθρωπ�ι, µ&ν� τ'σσερις απ& τ�υς �π�"�υς $ταν Βρεταν�"19! 3τσι, τα ΜΜΕ µε-
τα�'ρ�υν ν�$µατα σε µεγ�λ� πληθυσµ&, στ�ν �π�"� δ"ν�υν κ�ιν� σηµε"α ανα-
��ρ�ς.

«Η πρ�παγ�νδα και η δια�$µιση π�υ µεταδ"δ�νται µε τα Μα1ικ� Μ'σα…
'*�υν στην πραγµατικ&τητα ως σκ�π& την κινητ�π�"ηση ναρκισσιστικ2ν ανα-
γκ2ν και την πρ�σ��ρ� µ'σων ναρκισσιστικ$ς ικαν�π�"ησης», υπ�στηρ"1ει �
Parin (1988: 127), ειδικ� σε σ*'ση µε την ατ�µικ$ καταν�λωση. Σε εθνικ$ κλ"-
µακα, τα ΜΜΕ µεταδ"δ�υν δραµατ�π�ιηµ'νες εικ&νες και �ργαν2ν�υν τ� εθνι-
κ& �αντασιακ& απ& απ&σταση: πρ�σ�'ρ�υν ναρκισσιστικ�� τ�π�υ ικαν�π�"η-
ση *ρησιµ�π�ι2ντας τ�ν εθνικιστικ& Λ&γ� π�υ απευθ�νεται περισσ&τερ� στ�
συνα"σθηµα των ατ&µων. 6πως ανα�'ρεται απ& π�λλ��ς µελετητ'ς (∆εµερτ1$ς
1996, Billig 1995, Anderson 1991), � εθν�κεντρισµ&ς $ � πατριωτισµ&ς ε"ναι
σταθερ'ς ανα��ρ'ς, ειδικ� στις ‘Ειδ$σεις’ αλλ� &*ι µ&ν�: η µετ�δ�ση µηνυµ�-
των, στερε�τ�πων κλπ. επιδρ� �µεσα σε �τ�µα π�υ '*�υν $δη ταυτιστε" µε τ�
'θν�ς, ενισ*��ντας την εθνικ$ τ�υς συνε"δηση. Η �ργανωµ'νη και συγκρ�τη-
µ'νη ‘εν�ρ*$στρωση’ των εθνικ2ν συναισθηµ�των π�υ γ"νεται στα εθνικ� κρ�-
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18. ∆εν συµπεριλαµ7�ν�υµε εδ2 τ� διαδ"κτυ� γιατ", πρ2τ�ν, δεν '*ει τη µα1ικ&τητα των �λ-
λων µ'σων π�υ, µ'*ρι σ$µερα, '*�υν κυριαρ*$σει και επηρε�1�υν σηµαντικ� µε την ευρε"α µετ�-
δ�σ$ τ�υς και δε�τερ�ν, �ι 'ρευνες γι’ αυτ& ε"ναι ακ&µη περι�ρισµ'νες, π�λ� περισσ&τερ� για τ�
συγκεκριµ'ν� 1$τηµα της µελ'της µας. Sλλωστε, �π�ιαδ$π�τε ανα��ρ� σε αυτ& στα πλα"σια αυ-
τ$ς της µελ'της θα τεθε" στ� τρ"τ� µ'ρ�ς τ�υ 7ι7λ"�υ καθ2ς α��ρ� τη µελ'τη της εθνικ$ς ταυτ&-
τητας στην παγκ�σµι�π�"ηση.

19. Ε�ηµερ"δα Evening Standard, 1 Ν�εµ7ρ"�υ 2000.



τη και απ& τα ΜΜΕ δηµι�υργ��ν µια αισθητ$ δια��ρ� στην εθνικ$ ταυτ&τητα
σε σ*'ση µε την εθν�τικ$, &π�υ &λες αυτ'ς �ι διαδικασ"ες λε"π�υν και η τα�τι-
ση πρ�κ�πτει µ'σα απ& την πρ�σωπικ$ εµπειρ"α της κ�ιν&τητας. Τ'λ�ς, πρ'πει
να συνυπ�λ�γ"σ�υµε τη µεγ�λη επ"δραση των ΜΜΕ π�υ ασκε"ται γενικ&τερα
στα �τ�µα. Απ& τη µ"α, τα �τ�µα ε"ναι παθητικ�" δ'κτες των µηνυµ�των των
ΜΜΕ εν2, απ& την �λλη, τα τελευτα"α ε"ναι αυτ� π�υ κ�ν�υν την επιλ�γ$ των
θεµ�των και καθ�ρ"1�υν και επι7�λλ�υν τη δηµ&σια συ1$τηση. 3τσι, λ�ιπ&ν, η
εθν�κεντρικ$ θεµατ�λ�γ"α επιλ'γεται και επι7�λλεται µε 7ασικ& κριτ$ρι� την
ε�κ�λη υπ�δ�*$ της, και συντελε" µε τη σειρ� της στην εµπ'δωση και εν"σ*υση
των εθνικ2ν ταυτ�τ$των20.

EÏ›Ù

M ε τ�ν &ρ� ‘ελ"τ’ θα ανα�ερθ��µε στ�υς διαν���µεν�υς και τ�υς π�λιτι-
κ��ς. � ρ&λ�ς των ελ"τ στην κατασκευ$ $ την εµπ'δωση και ενδυν�µωση

της εθνικ$ς ταυτ&τητας ε"ναι 'να 1$τηµα π�υ '*ει απασ*�λ$σει π�λ� τη σ*ετι-
κ$ συ1$τηση, ειδικ&τερα µ'σω της κριτικ$ς των ‘µ�ντερνιστ2ν’ π�υ την '*�υν
πρ�σανατ�λ"σει πρ�ς τη θε2ρηση της εθνικ$ς ταυτ&τητας ως τ� απ�τ'λεσµα
π�λιτικ$ς *ειραγ2γησης. Πρ�γµατι, η �π�ψη σ*ετικ� µε τ� ρ&λ� των ελ"τ στη
δηµι�υργ"α $ εν"σ*υση $ συστηµατ�π�"ηση των εθνικ2ν ταυτ�τ$των '*ει ισ*υ-
ρ$ 7�ση και εµπειρικ$ τεκµηρ"ωση. ∆εν ε"ναι &µως και η µ&νη π�υ ισ*�ει. Υπ�ρ-
*ει µια επιπλ'�ν δι�σταση τ�υ 1ητ$µατ�ς π�υ '*ει αγν�ηθε" στη σ*ετικ$ 7ι7λι�-
γρα�"α και α��ρ� στ� γεγ�ν&ς &τι και �ι "διες �ι ελ"τ απ�τελ��νται απ& �τ�µα
π�υ '*�υν ταυτιστε" µε τ� 'θν�ς και �ι εν'ργει'ς τ�υς, εκτ&ς απ& τις συνειδητ'ς
πρ�σπ�θειες *ειραγ2γησης των εθνικ2ν συναισθηµ�των, αντανακλ��ν και την
πρ�σωπικ$ τ�υς αγων"α για τ� 'θν�ς και την εθνικ$ τ�υς ταυτ&τητα.

Ε"ναι, κατ’ αρ*�ς, αναµεν&µεν� και λ�γικ& &τι �ι ελ"τ καθ�ρ"1�υν και δια-
*ειρ"1�νται τις κρατικ'ς πρωτ�7�υλ"ες και µη*ανισµ��ς, καθ2ς ε"ναι αυτ'ς �ι
�µ�δες π�υ '*�υν τα µ'σα, δηλαδ$ τη θ'ση και την εκπα"δευση, για να τ� κ�-
ν�υν. � Smith υπ�στηρ"1ει &τι �ι ελ"τ, ειδικ� �ι διαν���µεν�ι, ε"ναι ε0 επαγ-
γ'λµατ�ς επι��ρτισµ'νες µε τη δια��λα0η και δια*ε"ριση των π�λιτισµικ2ν και
εκπαιδευτικ2ν θεσµ2ν, δ�υλει� π�υ αναλαµ7�ν�υν &*ι µ&ν� επειδ$ '*�υν τις
σ*ετικ'ς απ�λα7'ς $ θ'λ�υν να διασ�αλ"σ�υν τη θ'ση τ�υς, αλλ� και ως «'κ-
�ραση και ενσ�ρκωση της ταυτ&τητας, εν&τητας και αυτ�ν�µ"ας των µελ2ν
τ�υ 'θν�υς, π�υ αντιπρ�σωπε��νται απ& τις εθν�τικ'ς ελ"τ…» (Smith 1995α:
100). Επιπλ'�ν, �ι διαν���µεν�ι και π�λιτικ�", π�υ απ�τελ��ν σηµαντικ& κ�µ-
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20. Στ� 1$τηµα των ΜΜΕ και τ�υ εθνικ�� τ�υς πρ�σανατ�λισµ�� θα ανα�ερθ��µε 0αν� µε
�ρισµ'να επιπλ'�ν στ�ι*ε"α στ� Kε��λαι� 6.



µ�τι της ελ"τ, ε"ναι �ι πρ2τ�ι π�υ γ�ητε�τηκαν απ& τ� εθνικιστικ& ιδε2δες και
δηµι��ργησαν την εθνικιστικ$ ιδε�λ�γ"α= �λλωστε, ε"ναι � ρ&λ�ς των διαν���-
µενων να συστηµατ�π�ι��ν την κ�υλτ��ρα και τη ν��τρ�π"α εν&ς λα�� σε
ιδε�λ�γ"α21. �ι ελ"τ '*�υν 'να σηµαντικ& ρ&λ� στη διαµ&ρ�ωση εθνικ2ν ταυ-
τ�τ$των, ε"ναι &µως και �ι "διες επηρεασµ'νες απ& &λες αυτ'ς τις υπ�ρ*�υσες
ν��τρ�π"ες και ταυτ"σεις: '*�υν και αυτ'ς µια εθνικ$ ταυτ&τητα. Ε"ναι σε µε-
γ�λ� 7αθµ& και �ι δικ'ς τ�υς ανα1ητ$σεις σ*ετικ� µε τις ρ"1ες και τ� παρελθ&ν
τ�υς π�υ διαπερν��ν την κ�ινων"α και εµπ�τ"1�υν τις λαϊκ'ς πεπ�ιθ$σεις και
αντιλ$ψεις. Αυτ'ς �ι αρ*ικ'ς ανα1ητ$σεις επηρε�1�υν και τη µετ'πειτα ανα1$-
τηση των επιστηµ&νων, µε απ�τ'λεσµα η &π�ια πρ�σπ�θεια αντικειµενικ$ς
ανα1$τησης και 'ρευνας να συναντ� τις δυσκ�λ"ες π�υ '*�υν θ'σει $δη �ι
πρ�ηγ��µενες επιστηµ�νικ'ς παραδ�*'ς. Για παρ�δειγµα, τα αρ*ε"α π�υ *ρη-
σιµ�π�ι��ν �ι ιστ�ρικ�" στη σ�γ*ρ�νη επ�*$ για την 'ρευν� τ�υς ε"ναι σε µε-
γ�λ� 7αθµ& παρ�γωγα εθνικιστικ$ς πρ�τ"µησης: στη µελ'τη τ�υ για τις ‘Βι-
7λι�θ$κες ως Κ�ιτ"δες Π�λιτισµικ$ς Μν$µης’ (‘Libraries as a Locus of Cultural
Memories’) o Traister υπ�στηρ"1ει &τι τ� διαθ'σιµ� υλικ& π�υ υπ�ρ*ει για µε-
λ'τη ε"ναι πρ�ϊ&ν κατασκευασµ'ν�, µια επιλ�γ$ π�υ '*ει γ"νει εκ των πρ�τ'ρων
απ& �λλ�υς µελετητ'ς και αντανακλ� τα δεδ�µ'να µιας πρ�γεν'στερης περι&-
δ�υ (Traister 1999: 220).

6σ�ν α��ρ� στην π�λιτικ$, ε"ναι αναµ�ισ7$τητ� γεγ�ν&ς &τι, ως πρακτικ$
αλλ� και ρητ�ρικ$, ε"ναι σε π�λλ'ς περιπτ2σεις �ργανωµ'νη και σ*εδιασµ'νη
στη 7�ση τ�υ κριτηρ"�υ της *ειραγ2γησης των µα12ν, ανε0�ρτητα απ& την
ιδε�λ�γ"α τ�υ εκ�στ�τε π�λιτικ�� $ κ&µµατ�ς: &λ�ι �ι αρ*ηγ�" κρατ2ν απ& τα
µ'σα τ�υ 20�� αι2να και µετ� α0ι2ν�υν τη ν�µιµ�π�"ηση της διακυ7'ρνησ$ς
τ�υς στ� &ν�µα της εθνικ$ς εκπρ�σ2πησης και πρ�στασ"ας, συµπεριλαµ7αν�-
µ'νων και των δικτατ&ρων. Υπ�ρ*ει στη σ�γ*ρ�νη π�λιτικ$ 'να �λ&κληρ� επι-
τελε"� γ�ρω απ& κ�θε σηµαντικ& π�λιτικ&, $ αρ*ηγ& κ&µµατ�ς, απ�τελ��µεν�
απ& ‘διαµ�ρ�ωτ'ς εικ&νας’, συµ7��λ�υς και δια�ηµιστ'ς π�υ γνωρ"1�υν π2ς
µπ�ρε" να γ"νει η απ�τελεσµατικ&τερη πρ�παγ�νδα, η �π�"α ��ε"λει να περι-
στρ'�εται γ�ρω απ& τις εθνικ'ς πρ�καταλ$ψεις και, κυρ"ως, να επι7ε7αι2νει
τα εθνικ� συναισθ$µατα των π�λιτ2ν. 3τσι, ε"τε �ι "δι�ι ε"ναι αληθιν�" εκ�ρα-
στ'ς τ�υ εθνικισµ�� ε"τε &*ι, σε π�λιτικ& επ"πεδ� � εθνικισµ&ς ως Λ&γ�ς και
συνα"σθηµα *ρησιµ�π�ιε"ται ως τ� κ�ρι� µ'σ� επηρεασµ�� των ατ&µων. Πρ'-
πει &µως να επισηµ�ν�υµε &τι, ανε0�ρτητα απ& τις &π�ιες σκ�πιµ&τητες, �ι π�-
λιτικ�", αλλ� και �ι διαν���µεν�ι, '*�υν γαλ�υ*ηθε" &πως και �ι �µ�εθνε"ς
τ�υς, σε 'να συγκεκριµ'ν� εθνικ& και εθνικιστικ& περι7�λλ�ν και ε"ναι αναµε-
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21. Για τ� ρ&λ� των ελ"τ στη δηµι�υργ"α των ιδε�λ�γι2ν δε"τε τ� Λ"π�7ατς και ∆εµερτ1$ς
1994: 66-69.



ν&µεν� &τι και �ι "δι�ι '*�υν µια εθνικ$ ταυτ&τητα και µια α"σθηση α��σ"ωσης
στ� 'θν�ς τ�υς. Σε κ�θε περ"πτωση, π�ντως, πρ'πει να επισηµ�ν�υµε &τι �ι
ελ"τ επηρε�1�υν και διαµ�ρ�2ν�υν την εθνικ$ ταυτ&τητα και τη συστηµατ�-
π�ι��ν µε τ'τ�ι� τρ&π� π�υ την ενισ*�ει και τη δια��ρ�π�ιε" σε σ*'ση µε τις
εθν�τικ'ς ταυτ&τητες.

*   *   *

Συν�ψ"1�ντας, η εθνικ$ και η εθν�τικ$ ταυτ&τητα εγε"ρ�νται µ'σα απ& τ�ν "δι�
τ�π� �µαδ�π�"ησης και τα�τισης, αλλ� δια�'ρ�υν ως πρ�ς τις δυνατ&τητες
και δυναµικ'ς. Αυτ& γιατ" η εθνικ$ ταυτ&τητα ε"ναι επ"σης µια π�λιτικ$ ταυτ&-
τητα $, στ� 7αθµ& π�υ και �ι εθν&τητες ε"ναι σε κ�π�ι� 7αθµ& π�λιτικ� ανα-
γνωρισµ'νες, ε"ναι µια ταυτ&τητα π�υ *ρ$1ει µεγ�λης π�λιτικ$ς πρ�στασ"ας
απ& τ� νεωτερικ& κρ�τ�ς, τ� �π�"� την ενισ*�ει. Συνεπ2ς, η εθνικ$ ταυτ&τητα
καθαυτ$ δεν ε"ναι µια κατασκευ$ τ�υ κρ�τ�υς $ των ελ"τ, α��� στηρ"1εται σε
σηµαντικ'ς πρ�ϋπ�ρ*�υσες κ�ινωνικ'ς δ�µ'ς και ψυ*�λ�γικ'ς πρ�ϋπ�θ'σεις=
&µως η ισ*�ς και η δι�δ�σ$ της ��ε"λ�νται στ�ν εθνικισµ& και στ� εθνικ& κρ�-
τ�ς. Στη σκι� αυτ2ν των δυναµικ2ν, �ι πρ��πτικ'ς των εθν�τικ2ν ταυτ�τ$των
ε"ναι ε"τε να µετασ*ηµατιστ��ν σε εθνικ'ς ταυτ&τητες α0ι2ν�ντας τη δηµι�υρ-
γ"α εθνικ�� κρ�τ�υς, ε"τε να παραµε"ν�υν περιθωρι�π�ιηµ'νες $ και καταπιε-
σµ'νες. 6µως, σε 'να περι7�λλ�ν κυριαρ*"ας τ�υ εθνικισµ��, η αυτ�συνειδη-
σ"α των εθν�τ$των πρ�καλε"ται απ& αυτ& και, ακ&µα και *ωρ"ς την επιδ"ω0η
κρατικ$ς αντιπρ�σ2πευσης, µπ�ρε" µια εθν&τητα να '*ει τα *αρακτηριστικ�
και την αυτ�συνειδησ"α εν&ς 'θν�υς, συνεπ2ς και να απ�τελε" 'θν�ς µε µια συ-
γκρ�τηµ'νη εθνικ$ ταυτ&τητα.

� εθνικισµ&ς, τ'λ�ς, '*ει µετα7�λει τ� πεδ"� της π�λιτικ$ς και '*ει ενδυνα-
µ2σει τις ταυτ"σεις των ατ&µων. Ως συνα"σθηµα, � εθνικισµ&ς ε"ναι µια µεγ�-
λης κλ"µακας α��σ"ωση. Λ'γ�ντας µεγ�λης κλ"µακας ενν���µε &τι '*ει µετα-
�'ρει την α��σ"ωση και την τα�τιση απ& τις τ�πικ'ς κ�ινων"ες σε π�λ� ευρ�-
τερες, σε κ�ινων"ες τις �π�"ες ενδ�ει µε τ� π'πλ� της µεγ�λης κ�ιν&τητας.
3τσι, '*ει µετατραπε" � τ�πικισµ&ς σε εθνικισµ&. Αυτ& δε σηµα"νει &τι �ι �ν-
θρωπ�ι στερ��νται των τ�πικ2ν τ�υς δεσµ2ν, των συναισθηµατισµ2ν π�υ
τ�υς συνδ'�υν µε την π&λη π�υ γενν$θηκαν $ τις ιδια"τερες πατρ"δες τ�υς:
&πως πρ�κ�πτει απ& σ*ετικ'ς 'ρευνες, αυτ�" �ι δεσµ�" διατηρ��ν τη συναι-
σθηµατικ$ τ�υς α0"α και δ�ναµη22. Ταυτ&*ρ�να, &µως, τα �τ�µα µαθα"ν�υν &τι
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22. Σ�µ�ωνα µε 'ρευνα τ�υ Ευρ�7αρ&µετρ�υ σ*ετικ� µε τα αισθ$µατα α��σ"ωσης των π�λι-
τ2ν της ΕΕ πρ�ς τη *2ρα τ�υς, �ι απαντ$σεις '*�υν δε"0ει &τι παραµ'ν�υν α��σιωµ'ν�ι κατ�
89% στη *2ρα τ�υς, 87% στην π&λη/*ωρι& τ�υς, και 86% στην περι�*$ τ�υς. Τα στ�ι*ε"α αυτ� ε"-

12  Eθνικ� Tαυτ�τητα στην Eπ�$� της Παγκ�σµι�π��ησης



η τ�πικ&τητ� τ�υς περιλαµ7�νεται σε 'να ευρ�τερ� κ�ινωνικ&-π�λιτικ& σ*$µα
τ� �π�"� ‘1ητ�’ την α��σ"ωσ$ τ�υς. Με αυτ&ν τ�ν τρ&π�, 'νας Παρι1ι�ν�ς
'µπ�ρ�ς και 'νας αγρ&της στη Λυ2ν συνδ'�νται συναισθηµατικ� µετα0� τ�υς
σε µια ‘�αντασιακ$ κ�ιν&τητα’, &πως την ανα�'ρει � Anderson. Η κ�ιν$ τ�υς
ταυτ&τητα ε"ναι η εθνικ$ τ�υς ταυτ&τητα. Με αυτ$ την 'νν�ια, � εθνικισµ&ς ε"-
ναι 'νας µεγ�λης κλ"µακας συστηµατ�π�ιηµ'ν�ς τ�πικισµ&ς.

¶O∆∂ ∂∫¢∏§ø¡∂∆∞π ∂¡∂ƒ°∞ O ∂£¡π∫π™ªO™;

T� επι*ε"ρηµα π�υ υπ�στηρ"0αµε παραπ�νω ε"ναι &τι η ανθρ2πινη ψυ*�-
σ�νθεση '*ει πρ�δι�θεση σε εθνικιστικ'ς-ως-σω7ινιστικ'ς τ�σεις και συ-

µπερι��ρ'ς και, επ"σης, &τι η συγκεκριµ'νη δι�ρθρωση τ�υ εθνικισµ�� ως ιδε�-
λ�γ"α και π�λιτικ& κ"νηµα '*ει γ"νει κατ� τ�υς τελευτα"�υς τρεις αι2νες για συ-
γκεκριµ'ν�υς π�λιτικ�-�ικ�ν�µικ��ς και ιστ�ρικ��ς λ&γ�υς. Τ"θεται &µως τ�
ερ2τηµα: π�ι�ι ε"ναι �ι λ&γ�ι π�υ δηµι�υργ��ν την ενεργ$ εκδ$λωση τ�υ εθνι-
κισµ��; ∆ηλαδ$, δεδ�µ'νης της εµ��νισ$ς τ�υ στη νεωτερικ&τητα και των ψυ-
*�λ�γικ2ν πρ�διαθ'σεων πρ�ς αυτ&ν, γιατ" εκδηλ2νεται ενεργ� σε �ρισµ'νες
περιπτ2σεις, εν2 σε �λλες παραµ'νει σε λανθ�ν�υσα κατ�σταση; Τι ε"ναι αυτ&
π�υ δηµι�υργε" 'να εθνικιστικ& κ"νηµα στα τ'λη τ�υ 20�� αι2να σε µια εθνικ$
�µ�δα π�υ ως τ&τε παρ'µενε ενσωµατωµ'νη σε 'να π�λυεθνικ& κρ�τ�ς; Τι ε"-
ναι αυτ& π�υ απελευθερ2νει 'ναν ακρα"� εθνικισµ& σε 'να εθνικ& κρ�τ�ς π�υ
$ταν $πι� και �ιλειρηνικ&; Γιατ" �ρισµ'να 'θνη και εθνικ� κρ�τη εκδηλ2ν�υν
πι� ακρα"� $ ενεργ& εθνικισµ& $ γιατ" τ� "δι� 'θν�ς παρ�υσι�1ει εθνικιστικ'ς
‘αναλαµπ'ς’ σε �ρισµ'νες περι&δ�υς, εν2 σε �λλες &*ι; 3*�υµε ανα�'ρει ως
τ2ρα &τι η εκδ$λωση τ�υ εθνικισµ�� ε0αρτ�ται απ& �ρισµ'νες ‘επιµ'ρ�υς συν-
θ$κες’ και την εµ��νισ$ τ�υς σε δεδ�µ'νες ιστ�ρικ'ς περι&δ�υς $ σε συγκεκρι-
µ'νες περι�*'ς. Αυτ'ς �ι ειδικ'ς περιπτ2σεις συµ7�λ�υν στην εκδ$λωση τ�υ
εθνικισµ�� π�υ παραµ'νει σ*εδ&ν π�ντα σε λανθ�ν�υσα κατ�σταση. Π�ιες ε"-
ναι αυτ'ς �ι επιµ'ρ�υς συνθ$κες;
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ναι απ& τ� Ευρ�7αρ&µετρ� Ν� 51, Sν�ι0η 1999, σ. 8, αλλ� τα π�σ�στ� αυτ� παραµ'ν�υν παρ&-
µ�ια σε &λη τη δι�ρκεια της δεκαετ"ας τ�υ ’90.



OÈ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡

M'σα στ� πλα"σι� της νεωτερικ&τητας, π�υ ε"ναι και µια επ�*$ εθνικισµ��,
υπ�ρ*�υν επιµ'ρ�υς γεγ�ν&τα $ πλα"σια π�υ πρ�καλ��ν �µεσες $ 'µµε-

σες αλλαγ'ς σε µια κ�ινων"α και, συνεπ2ς, την αντ"δρασ$ της. Τ'τ�ιες αντι-
δρ�σεις µπ�ρε" να '*�υν εθνικιστικ& *αρακτ$ρα. �ι συνθ$κες αυτ'ς ε"ναι �ι-
κ�ν�µικ$ς, π�λιτικ$ς, κ�ινωνικ$ς, ιστ�ρικ$ς, $ ατ�µικ$ς ��σης, συ*ν� αλληλ�-
συνδε&µενες $ και δυσδι�κριτες µετα0� τ�υς, και ενδ'*εται να πρ�κ�πτ�υν
µα1" $ η κ�θε µ"α *ωριστ�. Η κατε�θυνση των αντιδρ�σεων των κ�ινωνι2ν εν
γ'νει ε"ναι δ�σκ�λ� να πρ�7λε�τε", καθ2ς αυτ'ς µπ�ρε" να ε"ναι τελε"ως αντι-
�ατικ'ς σε κ�θε επιµ'ρ�υς περ"πτωση= γι’ αυτ& τ� λ&γ�, ε"ναι σηµαντικ$ η ε0'-
ταση της κ�θε περ"πτωσης και η σ�γκριση µε αντ"στ�ι*α γεγ�ν&τα τ&σ� στ�
*2ρ� &σ� και στ� *ρ&ν�.

�ι �ικ�ν�µικ�ς συνθ$κες ανα�'ρ�νται σε σηµαντικ'ς �ικ�ν�µικ'ς µετα7�-
λ'ς $ κρ"σεις. Η κατε�θυνση αυτ2ν των αλλαγ2ν σε συνδυασµ& µε την υπ�ρ-
*�υσα �ικ�ν�µικ$ κατ�σταση εν&ς κρ�τ�υς ε"ναι σηµαντικ$ για την ευηµερ"α
αλλ� και τ� α"σθηµα ασ��λειας των ατ&µων. Γενικ�, &ταν υπ�ρ*ει σ�7αρ$ και
µακρ&*ρ�νη �ικ�ν�µικ$ αστ�θεια $ παρατειν&µενη �ικ�ν�µικ$ δυσπραγ"α ε"-
ναι αναµεν&µενη η γενικ&τερη δυσ��ρ"α, η απ�γ�$τευση $ � θυµ&ς των π�λι-
τ2ν, π�υ µπ�ρε" να απ�τελ'σ�υν την α��ρµ$ $ τ� υπ&7αθρ� για �ρισµ'νες
αντιδρ�σεις. �ι �ικ�ν�µικ'ς ε0ελ"0εις π�υ 'δωσαν 2θηση πρ�ς τη δηµι�υργ"α
καπιταλιστικ2ν �ικ�ν�µι2ν κατ� τ�ν 18� και 19� αι2να στην Ευρ2πη, παρα-
δε"γµατ�ς *�ριν, αρ*ικ� εν"σ*υσαν τις ν'ες αναδυ&µενες ελ"τ �ι �π�"ες σταδια-
κ� πρ�2θησαν τις ν'ες �ικ�ν�µικ'ς ε0ελ"0εις και υπ�στ$ρι0αν τη δηµι�υργ"α
τ�υ ‘'θν�υς-κρ�τ�υς’. Αντ"στ�ι*ες �ικ�ν�µικ'ς µεταρρυθµ"σεις, &µως, πρ�κ�-
λεσαν την αντ"δραση �ικ�ν�µικ2ν στρωµ�των π�υ αισθ�ν�νταν &τι πλ$ττ�-
νταν, &πως �ι µικρ�'µπ�ρ�ι και καταστηµατ�ρ*ες. Η �ικ�ν�µικ$ µεταν�στευ-
ση ε"ναι 'νας �λλ�ς παρ�γ�ντας, &*ι µ&ν� �ικ�ν�µικ$ς ��σης, π�υ µπ�ρε" να
πρ�καλ'σει 0εν���7ικ'ς αντιδρ�σεις, ειδικ� &ταν �ι δε"κτες ανεργ"ας ε"ναι
υψηλ�". Επ’ αυτ�� � Breuilly ανα�'ρει &τι π�λλ� ε0αρτ2νται απ& την ικαν&-
τητα µιας αστικ$ς �ικ�ν�µ"ας να υπ�δε*τε", να εκπαιδε�σει και να δ2σει εργα-
σ"α στ�ν πληθυσµ& της: «� ανταγωνισµ&ς γι’ αυτ��ς τ�υς π&ρ�υς, ειδικ� &ταν
ε"ναι σπ�νι�ι, ε"ναι σηµαντικ& συστατικ& της δηµι�υργ"ας και διατ$ρησης κ�ι-
ν�τικ2ν διαµα*2ν» (Breuilly 1993: 23). Επ"σης, να επισηµανθε" &τι �ι αντιδρ�-
σεις π�ικ"λλ�υν αν�λ�γα και µε τ� γενικ&τερ� πλα"σι�. ∆ηλαδ$, σε µια κ�ιν�-
7�υλευτικ$ δηµ�κρατ"α, η δυσαρ'σκεια µπ�ρε" να εκδηλωθε" µε την ψ$��, ε�ν
υπ�ρ*ει κ&µµα π�υ να µπ�ρε" να εκ�ρ�σει αυτ$ τη δυσαρ'σκεια, &πως στην
περ"πτωση της ψ$��υ στ� κ&µµα τ�υ Le Pen στη Γαλλ"α.

�ι π�λιτικ�ς συνθ$κες π�ικ"λλ�υν σηµαντικ� και περιλαµ7�ν�υν τη διεν'ρ-
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γεια π�λ'µων, τ� υπ�ρ*�ν π�λιτικ& σ�στηµα, την κρ"ση τ�υ π�λιτικ�� $/και
κ�µµατικ�� συστ$µατ�ς και την τυ*&ν απα0"ωσ$ τ�υ απ& τ�υς π�λ"τες, την
π�λιτικ$ συµµετ�*$ των π�λιτ2ν και τη δ'σµευση στις δηµ�κρατικ'ς α0"ες και
µεθ&δ�υς (τις πραγµατικ'ς εν'ργειες υπερ�σπισης των δηµ�κρατικ2ν α0ι2ν
δηλαδ$), τ� 7αθµ& συµµετ�*$ς των µει�ν�τ$των στην π�λιτικ$, κ�ινωνικ$ και
�ικ�ν�µικ$ 1ω$ τ�υ κρ�τ�υς, τις ε0ωτερικ'ς απειλ'ς $ επεµ7�σεις και �λλες
διεθνε"ς συγκυρ"ες. Τα παραδε"γµατα ε"ναι π�λλ�. Μια �δικη $ ταπεινωτικ$
συνθ$κη τερµατισµ�� εν&ς π�λ'µ�υ ε"ναι δυνατ&ν να πρ�καλ'σει µακρ�πρ&-
θεσµα θυµ& και ‘συναισθηµατικ$’ απ�µ&νωση τ�υ 'θν�υς και, 'τσι, να θ'σει τα
θεµ'λια για µελλ�ντικ'ς πρ�στρι7'ς, &πως δε"*νει *αρακτηριστικ� τ� παρ�-
δειγµα της Γερµαν"ας µετ� τ�ν Πρ2τ� Παγκ&σµι� Π&λεµ�. Επιπλ'�ν, � εθνικι-
σµ&ς εγε"ρεται συ*ν� ως αντ"δραση σε µια –πραγµατικ$ $ εκλαµ7αν&µενη–
απειλ$ $ στις εθνικιστικ'ς απαιτ$σεις γειτ�νικ2ν εθν2ν. Σ*ετικ& παρ�δειγµα
ε"ναι � εθνικισµ&ς των Μαγυ�ρων στα µ'σα τ�υ 18�υ αι2να, π�υ εµ�αν"στηκε
ως απ�ντηση µιας κυρ"αρ*ης π�λιτισµικ� �µ�δας στις µεταρρυθµιστικ'ς πρ�-
σπ�θειες της Αυστρ��υγγρικ$ς Αυτ�κρατ�ρ"ας. Αυτ'ς �ι µεταρρυθµ"σεις
εκλ$�θησαν ως γερµανικ$ απειλ$ εν�ντια στην κυρ"αρ*η θ'ση των Μαγυ�ρων
και πρ�κ�λεσαν την εθνικιστικ$ τ�υς αντ"δραση, η �π�"α µε τη σειρ� της πρ�-
κ�λεσε τις αντ"στ�ι*ες αντιδρ�σεις εθνικ2ν �µ�δων, &πως $ταν �ι Κρ��τες και
�ι Ρ�υµ�ν�ι23. Επ"σης, �ι ε0ωτερικ'ς επεµ7�σεις '*�υν µια πρ��αν$ επιρρ�$,
&πως στην περ"πτωση της υπ�στ$ρι0ης των Βρεταν2ν, των Γ�λλων και των
Ρ2σων στα εθνικιστικ� κιν$µατα π�υ αναπτ�*θηκαν εντ&ς της �θωµανικ$ς
Αυτ�κρατ�ρ"ας κατ� τ�ν 19� αι2να, εν2 �λλες 'µµεσες επιρρ�'ς ε"ναι λιγ&τε-
ρ� �ρατ'ς αλλ�, συ*ν�, ε0"σ�υ ισ*υρ'ς: τ'τ�ι� παρ�δειγµα απ�τελε" η εν�π�"η-
ση της Ιταλ"ας και της Γερµαν"ας κατ� τ�ν 19� αι2να σε εθνικ� κρ�τη, η �π�"α
'θεσε τ� ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’ ως παρ�δειγµα, τ� �π�"� ακ�λ��θησαν και �λλα 'θνη
και κρ�τη στην Ευρ2πη και αλλ��24.

�ι κ�ινωνικ�ς συνθ$κες ανα�'ρ�νται στη σ�νθεση τ�υ κρ�τ�υς (κ�ινωνικ$,
εθνικ$/εθν�τικ$, θρησκευτικ$ $ �λλη), και σε αλλαγ'ς π�υ µπ�ρε" να επιδρ�-
σ�υν στη σ�νθεσ$ τ�υ $ σε κ�π�ια �µ�δα εντ&ς τ�υ. ∆εν ανα�ερ&µαστε σε
κ�π�ια απαρα"τητη σ*'ση αν�µεσα σε συγκεκριµ'νες �ικ�ν�µικ'ς και κ�ινωνι-
κ'ς �µ�δες και τ�ν εθνικισµ&, καθ2ς µια τ'τ�ια σ*'ση δεν '*ει απ�δει*τε" &τι
υπ�ρ*ει (Breuilly 1993, κε��λαι� 2). Ανα�ερ&µαστε στη συνεργασ"α των δια-
�&ρων �µ�δων σε αντ"θεση µε την π&λωσ$ τ�υς, στην επιρρ�$ της θρησκε"ας
στην κ�ινωνικ�π�"ηση των ατ&µων $ στην αν�µει0η της εκκλησ"ας στις κρατι-
κ'ς υπ�θ'σεις κλπ. �ι κ�ινωνικ'ς συνθ$κες ε"ναι �ι λιγ&τερ� διακριτ'ς και ανε-
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23. Για τη λεπτ�µερ$ ε0'ταση της περ"πτωσης των Μαγ�ρων, δε"τε στ� Breuilly 1993: 125-131.
24. Σ*ετικ� µε την επιρρ�$ εθνικισµ2ν σε �λλες *2ρες, δε"τε στ� Breuilly 1993: 379.



0�ρτητες απ& &λες τις �λλες, καθ2ς τα κ�ινωνικ� κριτ$ρια διαµ�ρ�2ν�νται
π�ντα σε σ*'ση µε τις δι���ρες �λλες παραµ'τρ�υς π�υ επιδρ��ν σε µια κ�ι-
νων"α, &πως �ι �ικ�ν�µικ'ς. 3τσι, �ι διακρ"σεις εν�ντια σε µια µει�ν�τικ$ �µ�-
δα ε"ναι 'να κ�ινωνικ& κριτ$ρι�, αλλ� ε"ναι και �ικ�ν�µικ& στ� 7αθµ& π�υ συ-
ν�δε�εται απ& �ικ�ν�µικ'ς διακρ"σεις. Παρ’ &λα αυτ�, 'να µα1ικ& µετανα-
στευτικ& ρε�µα θεωρε"ται πιθαν& να πρ�καλ'σει κ�ινωνικ$ αναστ�τωση ανε-
0�ρτητα απ& τις τυ*&ν �ικ�ν�µικ'ς πρ�εκτ�σεις τ�υ. Η θρησκε"α ε"ναι επ"σης
'νας καθ�ριστικ&ς κ�ινωνικ&ς παρ�γ�ντας, ε�&σ�ν εµπλ'κεται στην κ�ινω-
νικ$ συµπερι��ρ� και στην κ�ινωνικ�π�"ηση των ατ&µων= ε"ναι &µως και π�-
λιτικ&ς παρ�γ�ντας στ� 7αθµ& π�υ ε"ναι 'να µ'σ� �σκησης π�λιτικ$ς. �ι µε-
ταρρυθµ"σεις πρ�ς την κατε�θυνση της εκκ�σµ"κευσης µιας παραδ�σιακ$ς
θρησκευ&µενης κ�ινων"ας ε"ναι πιθαν& να πρ�σ7�λλ�υν τα θρησκευτικ� συ-
ναισθ$µατα των πιστ2ν και να πρ�καλ'σ�υν την αντ"δρασ$ τ�υς σε αυτ'ς,
&πως συν'7η για παρ�δειγµα µε τις µεταρρυθµ"σεις π�υ πρ�2θησε η �θω-
µανικ$ Αυτ�κρατ�ρ"α στις αρ*'ς τ�υ 19�υ αι2να και τις αντιδρ�σεις των
Μ�υσ�υλµ�νων. Επ"σης, η θρησκε"α στη Β&ρεια Ιρλανδ"α '*ει µετατραπε" σε
δια*ωριστικ& *αρακτηριστικ& αν�µεσα στ�υς Πρ�τεστ�ντες και τ�υς Καθ�λι-
κ��ς, αν και �ι πρ2τες διεν'0εις δηµι�υργ$θηκαν απ& κ�ινωνικ'ς και �ικ�-
ν�µικ'ς δια��ρ'ς (π.*. καλ�τερες δ�υλει'ς για τ�υς Πρ�τεστ�ντες) π�υ στη
συν'*εια �δ$γησαν σε π�λλαπλ'ς π�λιτικ'ς αντι0�&τητες.

�ι κ�ινωνικ'ς συνθ$κες περιλαµ7�ν�υν επ"σης και τα π�λιτισµικ� *αρα-
κτηριστικ� εν&ς εθνικ�� κρ�τ�υς, &πως ε"ναι η εκπα"δευση, � αναλ�α7ητι-
σµ&ς, η ισ*υρ�π�"ηση της κ�ινων"ας π�λιτ2ν κλπ. �ι π�λιτισµικ'ς συνθ$κες,
&µως, εν2 θεωρ��νται σηµαντικ'ς για την απ��υγ$ των ακρα"ων εθνικιστικ2ν
εκδηλ2σεων, στην πρ�0η απ�δεικν�εται &τι τ� επ"πεδ� π�λιτισµ�� εν&ς 'θν�υς
δεν απ�τελε" ασ�αλιστικ$ δικλε"δα εν�ντια στ�ν εθνικισµ&. Και 7'7αια, εδ2
πρ'πει να επισηµ�ν�υµε 0αν� τ� δια*ωρισµ& αν�µεσα στ�ν πρωτ�γεν$ εθνικι-
σµ& και στ�ν δευτερ�γεν$: κατ� τ�ν 18� αι2να � εθνικισµ&ς υπ�στηρ"*τηκε
ενεργ� απ& τα ανερ*&µενα στρ2µατα των εµπ&ρων και των αστ2ν και απ&
τ�υς διαν���µεν�υς, σε αντ"θεση µε τη σηµεριν$ απα0"ωσ$ τ�υ, τ�υλ�*ιστ�ν
απ& τ�υς διαν���µεν�υς.

3νας ακ&µη παρ�γ�ντας π�υ καθ�ρ"1ει την αν�πτυ0η εν&ς εθνικισµ�� ε"-
ναι τ� ιστ�ρικ� πλα�σι�. Τ� ιστ�ρικ& πλα"σι� α��ρ� στην ιστ�ρ"α εν&ς 'θν�υς,
στις µν$µες και τις εµπειρ"ες τ�υ, αλλ� και στα γεγ�ν&τα π�υ '*�υν �δηγ$σει
στην &π�ια ε0'λι0$ τ�υ. Αντ"θετα απ& τις �λλες συνθ$κες, τ� ιστ�ρικ& πλα"σι�
δε συντελε" στην αν�πτυ0η τ�υ εθνικισµ�� αυτ�µ�τως, δηλαδ$ δεν πρ�καλε"
�µεσα απ�τελ'σµατα $ αντιδρ�σεις, αλλ� θ'τει τ� µωσαϊκ& π�νω στ� �π�"� θα
στηθε" &λ� τ� ‘σκηνικ&’, θ'τει τις 7�σεις των επερ*&µενων ε0ελ"0εων. Στ� πα-
ρ�δειγµα π�υ ανα�'ραµε νωρ"τερα, αυτ& της διαµ�*ης της Ελλ�δας µε την
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πρ2ην Γι�υγκ�σλα7ικ$ ∆ηµ�κρατ"α της Μακεδ�ν"ας (fYROM), δεν αν'κυψε
'να πρ&7ληµα 0α�νικ� στα 1990, &πως αρκετ�" σε τρ"τες *2ρες ν&µι1αν, αλλ�
ε"*ε µια ιστ�ρ"α µε αρκετ'ς π�λιτικ'ς πρ�εκτ�σεις π�υ π$γαινε αρκετ� π"σω
στ� *ρ&ν�25. Η ιστ�ρ"α αυτ$ 'θεσε τ� πλα"σι� της ν'ας διαµ�*ης, αλλ� και της
κινητ�π�"ησης των ατ&µων και απ& τις δ�� πλευρ'ς. Συνεπ2ς, τ� ιστ�ρικ&
πλα"σι� δηµι�υργε" τις συνθ$κες 2στε να αισθανθ��ν τα �τ�µα µα1ικ� &τι τ�
εθνικιστικ& µ$νυµα π�υ εκ�'ρεται (γιατ" π�ντα εκ�'ρεται απ& κ�π�ι�υς) τ�υς
α��ρ�.

Τ'λ�ς, σηµαντικ'ς ε"ναι και �ι ατ�µικ�ς συνθ$κες εµ��νισης τ�υ εθνικι-
σµ��. Αυτ'ς α��ρ��ν στ� ρ&λ� π�υ πα"1�υν µεµ�νωµ'να �τ�µα στην αν�πτυ-
0η τ�υ εθνικισµ��, και συγκεκριµ'να στ� ρ&λ� των ελ"τ και των ηγετ2ν. Στις
ελ"τ '*�υµε $δη ανα�ερθε": ε"ναι αυτ'ς π�υ εκ�'ρ�υν την εθνικιστικ$ ιδε�λ�-
γ"α, $ καθ�δηγ��ν 'να κ"νηµα, $ επηρε�1�υν �ρισµ'νες π�λιτικ'ς απ���σεις.
Ελ�*ιστα '*ει επισηµανθε", αντιθ'τως, � ρ&λ�ς των αρ*ηγ2ν, µιας *αρισµατι-
κ$ς πρ�σωπικ&τητας, π�υ µπ�ρε" να ε"ναι καταλυτικ&ς για τη δηµι�υργ"α $
ε0'λι0η τ�υ εθνικισµ�� σε 'να 'θν�ς. � Γκ�ντι, για παρ�δειγµα, $ταν αυτ&ς
π�υ, µε την ισ*υρ$ τ�υ πρ�σωπικ&τητα, τις ιδ'ες τ�υ και τ� πε"σµα τ�υ µετ'-
7αλε τ�ν ελιτ"στικ� και 7ασισµ'ν� στ� Ινδικ& Κ�γκρ'σ� εθνικισµ& σε 'να λαϊ-
κ&, µα1ικ&, αντι-απ�ικιακ& κ"νηµα ανε0αρτησ"ας. Επ"σης, $ταν � @"τλερ αυτ&ς
π�υ µετ'δωσε µια ισ*υρ$, ηρωικ$ εικ&να και κ'ρδισε την υπ�στ$ρι0η στ� κ&µ-
µα τ�υ *ωρ"ς να '*ει καµ"α συγκεκριµ'νη π�λιτικ$ πρ&ταση. Η παρ'µ7αση, συ-
νεπ2ς, µιας ισ*υρ$ς πρ�σωπικ&τητας $ αρ*ηγικ$ς �µ�δας ε"ναι σηµαντικ$ για
την ε0'λι0η τ�υ εθνικισµ��, *ωρ"ς 7'7αια αυτ& να σηµα"νει &τι αυτ&ς � παρ�-
γ�ντας ($ �π�ι�σδ$π�τε παρ�γ�ντας) απ& µ&ν�ς τ�υ ε"ναι αρκετ&ς για την εµ-
��νισ$ τ�υ. Η εµ��νιση εν&ς *αρισµατικ�� αρ*ηγ�� ε"ναι τυ*α"α, πρ'πει να
εντα*τε" δηλαδ$ στ� σηµαντικ& ρ&λ� της συγκυρ�ας στην κ�ινων"α και την π�-
λιτικ$. Η συγκυρ"α ανα�'ρεται σε απρ&σµενα γεγ�ν&τα π�υ '*�υν καταλυτικ$
επ"δραση στις κ�ινωνικ'ς και π�λιτικ'ς ε0ελ"0εις. � τυ*α"�ς τ�υς *αρακτ$ρας
δεν α��ρ� τ&σ� στην 'λλειψη ερµηνε"ας τ�υς, αλλ� στην απρ�σδι�ριστ"α σ*ε-
τικ� µε την εµ��νισ$ τ�υς. @αρακτηριστικ& παρ�δειγµα απ�τελε" η πρ&σ�ατη
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25. � πρ�ηγ��µεν�ς σηµαντικ&ς ‘σταθµ&ς’ σε αυτ$ν την υπ&θεση $ταν µετ� τ� ∆ε�τερ� Πα-
γκ&σµι� Π&λεµ�, µε την αντιπαρ�θεση της Ελλ�δας µε τη Γι�υγκ�σλα7"α (Σ�σιαλιστικ$ �µ�-
σπ�νδιακ$ ∆ηµ�κρατ"α της Γι�υγκ�σλα7"ας) για τ� θ'µα της �ν�µασ"ας της συγκεκριµ'νης πε-
ρι�*$ς ως Μακεδ�ν"α. Η αντιπαρ�θεση απ�σιωπ$θηκε �στερα απ& πι'σεις π�υ δ'*τηκε η Ελλ�-
δα, σε µια πρ�σπ�θεια των δυτικ2ν δυν�µεων να µη δηµι�υργ$σ�υν πρ�7λ$µατα στ�ν Τ"τ� και,
'τσι, να υπ�στηρ"0�υν την απ�στασι�π�"ησ$ τ�υ απ& τη Σ�7ιετικ$ 3νωση. Η δι�λυση της Γι�υ-
γκ�σλα7"ας επαν'�ερε τ� θ'µα για την Ελλ�δα και τ� ν'� κρ�τ�ς π�υ, λ�γικ�, ε"*ε µ�θει για πα-
ραπ�νω απ& µια γενι� να (αυτ&)απ�καλε"ται µε τ� &ν�µα Μακεδ�ν"α.



τρ�µ�κρατικ$ επ"θεση στη Ν'α Υ&ρκη (στις 11 Σεπτεµ7ρ"�υ 2001), η �π�"α
µπ�ρε" να ε"ναι εκ των υστ'ρων ερµηνε�σιµη, δεν $ταν &µως αναµεν&µενη και,
π�ντως, ε"*ε καταλυτικ$ επ"δραση στη διεθν$ π�λιτικ$ ως γεγ�ν&ς.

Αυτ�" �ι �ικ�ν�µικ�", π�λιτικ�", κ�ινωνικ�", ιστ�ρικ�" και ατ�µικ�" παρ�γ�-
ντες ε"ναι καθ�ριστικ�" για την εµ��νιση και µετατρ�π$ τ�υ εθνικισµ�� µ'σα
στ� *2ρ� και στ� *ρ&ν� –παρ�γ�ντες π�υ σ*ετ"1�νται και µε �λλα π�λιτικ� γε-
γ�ν&τα εκτ&ς τ�υ εθνικισµ��. Αυτ'ς �ι επιµ'ρ�υς συνθ$κες ε"ναι �ι αντικειµε-
νικ�" παρ�γ�ντες π�υ µπ�ρε" να δηµι�υργ$σ�υν σ*ετικ'ς αντιδρ�σεις στην
ψυ*�λ�γ"α των ατ&µων και των �µ�δων, δηλαδ$ να πρ�καλ'σ�υν ενθ�υσια-
σµ& και υπ�στ$ρι0η $, αντ"θετα, α7ε7αι&τητα, �&7�, ανασ��λεια και, γενικ�,
απ&τ�µη µετα7�λ$ των συνθηκ2ν π�υ καθ�ρ"1�υν τ� �ικε"� και σταθερ&. �
�&7�ς και η ανασ��λεια των ατ&µων ε"ναι � κυρι&τερ�ς λ&γ�ς π�υ µπ�ρε" να
απειλ$σει την π�λιτικ$ και κ�ινωνικ$ σταθερ&τητα. Συνεπ2ς, &ταν �ι συνθ$κες
πρ�καλ��ν τ'τ�ια συναισθ$µατα µα1ικ�, �ι &π�ιες ακρα"ες αντιδρ�σεις δεν
πρ'πει να µας πρ�καλ��ν 'κπλη0η. Π�ντως, ε"ναι απ"θαν� να πρ�κληθ��ν
αντιδρ�σεις απ& την εµ��νιση εν&ς µ&ν� εκ των παραπ�νω επιµ'ρ�υς συνθη-
κ2ν: στις περισσ&τερες περιπτ2σεις παρατηρε"ται 'νας συνδυασµ&ς και συσ*ε-
τισµ&ς επιµ'ρ�υς συνθηκ2ν π�υ ‘κρ�7�νται’ π"σω απ& 'να γεγ�ν&ς. Ας δ��µε
'να *αρακτηριστικ& παρ�δειγµα π�υ, µ'σα στην ακρ&τητ� τ�υ, συνδυ�1ει τις
περισσ&τερες απ& τις επιµ'ρ�υς συνθ$κες π�υ περιγρ�ψαµε: τ� παρ�δειγµα
της να1ιστικ$ς Γερµαν"ας.

Η Γερµαν"α ε"*ε υπ��'ρει 'να σκληρ& *τ�πηµα µετ� την $ττα της στ�ν
Πρ2τ� Παγκ&σµι� Π&λεµ� και 7ρισκ&ταν υπ& συνθ$κες σ�7αρ$ς �ικ�ν�µικ$ς
��εσης, τ&σ� ε0αιτ"ας τ�υ π�λ'µ�υ &σ� και ε0αιτ"ας της συνθ$κης των Βερ-
σαλλι2ν (Ι��νι�ς 1919) π�υ ��ηνε ελ�*ιστες δυνατ&τητες για την �ικ�ν�µικ$
αν�πτυ0η της γερµανικ$ς �ικ�ν�µ"ας. Τ&σ� η $ττα &σ� και η ταπεινωτικ$ µε-
τα*ε"ριση µετ� τη συνθ$κη $ταν 'να στ"γµα για τ�υς Γερµαν��ς. � Φασισµ&ς
0εκ"νησε ως µια απ�ντηση στην απειλ$ π�υ 'θετε για τ� π�λιτικ& σ�στηµα η
Αριστερ� –απειλ$ περισσ&τερ� �ανταστικ$ παρ� αληθιν$, α��� η Αριστερ�
$ταν δι*ασµ'νη αν�µεσα στ�υς σ�σιαλιστ'ς και τ�υς κ�µµ�υνιστ'ς. Επιπλ'�ν,
παρ&λ� π�υ τα περισσ&τερα κ&µµατα της δηµ�κρατ"ας της Βαϊµ�ρης υπ�στ$-
ρι1αν την κ�ιν�7�υλευτικ$ δηµ�κρατ"α, �ι Γερµαν�" �ρ*ισαν σταδιακ� να
απ�γ�ητε��νται απ& αυτ� για τρεις κυρ"ως λ&γ�υς: πρ2τ�ν, π�λλ'ς αρµ�δι&-
τητες ε"*αν α�εθε" εκτ&ς κ�ιν�7�υλευτικ�� ελ'γ*�υ (στ� στρατ&, την αστυν�-
µ"α, τ�υς εργ�δ&τες και τα συνδικ�τα)= δε�τερ�ν, υπ$ρ*ε 'να π�λιτικ& κεν&
π�υ δηµι�υργ��σε η 'λλειψη εν&ς κ&µµατ�ς π�υ να αντιπρ�σωπε�ει τ�υς Πρ�-
τεστ�ντες, τ�υς συντηρητικ��ς και τ�υς µη εργα1&µεν�υς= και, τρ"τ�ν, υπ$ρ*ε
'ντ�ν�ς κατακερµατισµ&ς, &*ι µ&ν� στα κ&µµατα της Αριστερ�ς αλλ� και στ�
υπ&λ�ιπ� π�λιτικ& σκηνικ&, κατακερµατισµ&ς π�υ $ταν εν µ'ρει υπε�θυν�ς
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για την αδυναµ"α συνεργασ"ας εν�ντια στ� Φασισµ&. Μ'σα σε αυτ& τ� πλα"σι�,
�ι δ�� συγκυρ"ες, της �ικ�ν�µικ$ς κρ"σης τ� 1929-1930 και της εµ��νισης τ�υ
@"τλερ στην π�λιτικ$ σκην$ της Γερµαν"ας $ταν καθ�ριστικ'ς για την υπ�στ$-
ρι0η των Γερµαν2ν στ� Φασισµ&. ∆εν µπ�ρ��µε να θεωρ$σ�υµε &τι �ι Γερµα-
ν�" υπ�στ$ρι0αν τ� να1ιστικ& κ&µµα, α��� αυτ& δεν ε"*ε πρ&γραµµα και αρ*ι-
κ� απευθυν&ταν ακ&µη και στην εργατικ$ τ�0η, αλλ� &τι µ�λλ�ν πρ�'7ησαν
σε µια κ"νηση απελπισ"ας. 6πως υπ�στηρ"1ει � Breuilly, τ� να1ιστικ& κ&µµα
«ω�ελ$θηκε απ& την απ�τυ*"α των �λλων κ�µµ�των, … [$ταν] 'να κ&µµα π�υ
δεν ε"*ε �θαρε" απ& την ε0�υσ"α, µε 'ναν αρ*ηγ& π�υ ε0'πεµπε ισ*�… π�υ
�δ$γησε τ�υς ψη���&ρ�υς σε αυτ&» (Breuilly 1993: 298)26. 3τσι, η �ν�δ�ς τ�υ
@"τλερ στην ε0�υσ"α σ*ετ"1εται και µε τη λαϊκ$ απ�γ�$τευση απ& την αναπ�-
τελεσµατικ&τητα τ�υ κ�ιν�7�υλευτικ�� συστ$µατ�ς.

Ε"ναι εντυπωσιακ&ς � τρ&π�ς µε τ�ν �π�"� αυτ'ς �ι επιµ'ρ�υς �ικ�ν�µικ'ς,
π�λιτικ'ς, ατ�µικ'ς αλλ� και ψυ*�λ�γικ'ς συνθ$κες συν'θεσαν τ� γνωστ& σε
&λ�υς παρ�δειγµα της Γερµαν"ας και τις καταστρεπτικ'ς συν'πειες π�υ ε"*ε.
Σ*ετικ&ς ε"ναι, επ"σης, � κεντρικ&ς ρ&λ�ς τ�υ ρατσισµ�� υπ'ρ της Sριας �υλ$ς
και κατ� των Ε7ρα"ων (και των Τσιγγ�νων, των �µ��υλ&�ιλων, και των κ�µ-
µ�υνιστ2ν, αν και σε λιγ&τερ� 7αθµ&) στ� γερµανικ& εθνικισµ&. � ρατσισµ&ς
και � αντισηµιτισµ&ς *αρακτ$ρι1αν τη σκ'ψη τ�υ @"τλερ π�λ� πριν 7ρεθε"
στην ε0�υσ"α (�ι ιδ'ες τ�υ αυτ'ς ανα�'ρ�νται στ� 7ι7λ"� τ�υ + Αγ%ν µ�υ), αλ-
λ� υι�θετ$θηκαν και απ& αρκετ��ς Γερµαν��ς. Πρ'πει να πρ�στεθε" σε αυτ&
τ� σηµε"� 'να ενδια�'ρ�ν στ�ι*ε"� π�υ α��ρ� στ� ιστ�ρικ& πλα"σι� της συ-
γκεκριµ'νης περ"πτωσης αλλ� και στ� συλλ�γικ& ασυνε"δητ� των Γερµαν2ν.
Τ� στ�ι*ε"� αυτ& µας τ� δ"νει � Hobsbawm (19837) µε τη µελ'τη τ�υ για τις επι-
ν�ηµ'νες παραδ&σεις. Εκε" ανα�'ρεται στη σ�σταση της ∆ε�τερης Γερµανικ$ς
Αυτ�κρατ�ρ"ας και τις πρ�σπ�θειες να καταδει*τε" η συν'*ει� της µε την
Πρ2τη Γερµανικ$ Αυτ�κρατ�ρ"α αλλ� και �ι ιστ�ρικ�" δεσµ�" µε την Πρωσ"α,
π�υ τ�υς 'νωσαν στη δε�τερη Αυτ�κρατ�ρ"α τ� 1871. �ι πρ�σπ�θειες αυτ'ς,
&µως, δεν µπ�ρ��σαν να στηρι*τ��ν ιστ�ρικ�, και 'τσι *ρησιµ�π�ι$θηκαν δ��
τε*ν�σµατα: τ� 'να $ταν η �παρ0η εν&ς κ�σµικ�� εθνικ�� ε*θρ��, και τ� �λλ�
«η ιδ'α της κατ�κτησης $ της π�λιτισµικ$ς, π�λιτικ$ς και στρατιωτικ$ς υπερ�-
*$ς» (Hobsbawm 19837: 274). Καθ2ς αυτ� τα τε*ν�σµατα *ρησιµ�π�ι$θηκαν
στις ιδρυτικ'ς στιγµ'ς της δε�τερης Αυτ�κρατ�ρ"ας, απ�τ'λεσαν συστατικ�
στ�ι*ε"α και πρ�σλ$ψεις της νε�σ�στατης γερµανικ$ς εθνικ$ς ταυτ&τητας. �
@"τλερ απευθ�νθηκε και κινητ�π�"ησε ακρι72ς αυτ'ς τις πρ�σλ$ψεις µε τη
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26. Περισσ&τερες πληρ���ρ"ες για τη Γερµαν"α τ�υ µεσ�π�λ'µ�υ υπ�ρ*�υν στην '0�*η και
λεπτ�µερ$ αν�λυση τ�υ Breuilly 1993: 291-307.



*ρ$ση δ��, µ�λιστα, εσωτερικ2ν ε*θρ2ν (των κ�µµ�υνιστ2ν και των Ε7ρα"ων)
και µε την ιδ'α της �υλετικ$ς ανωτερ&τητας των Γερµαν2ν και τ�υ στρατιωτι-
κ�� $θ�υς. Η ψυ*�λ�γικ$ απ$*ηση αυτ$ς της πρ�παγ�νδας, π�υ �α"νεται &τι
ε"*ε απ$*ηση και στ�ν "δι� τ�ν @"τλερ, στ�υς απ�γ�ητευµ'ν�υς και αγανακτι-
σµ'ν�υς Γερµαν��ς ε"ναι πρ��αν$ς, καθ2ς απευθυν&ταν σε στερε&τυπα και
πρ�σλ$ψεις π�υ απ�τελ��σαν συστατικ� στ�ι*ε"α της εθνικ$ς τ�υς ταυτ&τη-
τας $δη απ& τ� 1870 και, επιπλ'�ν, απελευθ'ρωναν την 'κ�ρασ$ τ�υς.

Αυτ'ς �ι επιµ'ρ�υς συνθ$κες συντελ��ν στην αν�πτυ0η και ε0'λι0η των
εθνικιστικ2ν εκδηλ2σεων και � εντ�πισµ&ς τ�υς ε"ναι αναγκα"�ς για την ερµη-
νε"α π�λιτικ2ν �αιν�µ'νων, &πως � εθνικισµ&ς. Β'7αια, πρ'πει να επισηµ�-
ν�υµε τα ε0$ς. Κατ� πρ2τ�ν, κ�θε µ"α απ& αυτ'ς τις συνθ$κες δε συντελε"
απαραιτ$τως στην εκδ$λωση εθνικιστικ2ν αντιδρ�σεων. Για παρ�δειγµα, µπ�-
ρε" στη Γερµαν"α τ� π�λιτικ& κεν& π�υ δηµι�υργ$θηκε απ& την 'λλειψη αντι-
πρ�σ2πευσης �ρισµ'νων κ�ινωνικ2ν �µ�δων να συν'7αλε στην �ν�δ� τ�υ
�ασισµ�� και τ�υ επεκτατικ�� εθνικισµ��, &µως δε συν'7η τ� "δι� και στην
Ιταλ"α &π�υ δι���ρες εθνικιστικ'ς �µ�δες πρ�σπ�θησαν αλλ� απ'τυ*αν να
γεµ"σ�υν τ� π�λιτικ& κεν& π�υ δηµι��ργησε η π�λιτικ$ κρ"ση τ� 1848. ∆ε�τε-
ρ�ν, ακ&µη και &ταν �ι συνθ$κες αυτ'ς πρ�καλ��ν κ�π�ια αντ"δραση δεν µπ�-
ρ��µε να γνωρ"1�υµε εκ των πρ�τ'ρων την κατε�θυνση $ τ� *αρακτ$ρα της.
3τσι, &πως ανα�'ραµε, �ι �ικ�ν�µικ'ς και π�λιτικ'ς µεταρρυθµ"σεις κατ� τ�ν
18� αι2να υπ'ρ της καπιταλιστικ$ς �ικ�ν�µ"ας της αγ�ρ�ς υπ�στηρ"*τηκαν
απ& την αναδυ&µενη αστικ$ τ�0η, αλλ� πρ�κ�λεσαν την αντ"δραση �λλων
στρωµ�των, &πως �ι µικρ�'µπ�ρ�ι.Τρ"τ�ν, αυτ'ς �ι συνθ$κες περιλαµ7�ν�υν &λ�
τ� ��σµα της κ�ινωνικ$ς δραστηρι&τητας και, συνεπ2ς, ε"ναι π�λ� α&ριστες
2στε να µας πρ�σ�'ρ�υν 'να ερµηνευτικ& µ�ντ'λ� των πιθαν2ν αντιδρ�σεων
των συλλ�γικ�τ$των. � Breuilly, µ'σα απ’ τη µελ'τη πληθ2ρας εθνικιστικ2ν
κινηµ�των, καταλ$γει &τι, εκτ&ς τ�υ σηµαντικ�� ρ&λ�υ π�υ πα"1�υν �ι �ικ�-
ν�µικ� ανεπτυγµ'νες $ αναπτυσσ&µενες περι�*'ς, δεν µπ�ρ��µε να πρ�7��µε
σε �λλες γενικε�σεις, καθ2ς �ι π�λιτικ'ς συνθ$κες, �ι π�λιτισµικ'ς ανα��ρ'ς
και �ι µ'θ�δ�ι π�υ *ρησιµ�π�ι��νται π�ικ"λλ�υν σηµαντικ� (Breuilly 1993:
334). Πρ�γµατι, �ι 7"αιες µ'θ�δ�ι των Β�σκων και �ι κ�ιν�7�υλευτικ'ς διαδι-
κασ"ες π�υ *ρησιµ�π�ι��νται για την επ"λυση τ�υ πρ�7λ$µατ�ς στ� Κεµπ'κ
δεν µπ�ρ��ν να ερµηνευτ��ν µε 'να ενια"� γενικ& ερµηνευτικ& µ�ντ'λ�. Μπ�-
ρ��µε, λ�ιπ&ν, να ε"µαστε πι� συγκεκριµ'ν�ι ανα��ρικ� µε τις επιµ'ρ�υς συν-
θ$κες 2στε να ε"µαστε σε θ'ση να εκτιµ$σ�υµε τις πιθαν'ς επιδρ�σεις τ�υς;

Γενικ�, µπ�ρ��µε να π��µε &τι συνθ$κες π�υ πρ�καλ��ν ανασ��λεια και
�&7� πρ'πει να επισηµα"ν�νται και να εγε"ρ�υν την πρ�σ�*$ και τ� σκεπτικι-
σµ& των µελετητ2ν. Αυτ& γιατ" αυτ� τα συναισθ$µατα συν$θως ανα1ητ��ν
δι'0�δ� µ'σα απ& αντιδραστικ'ς λ�σεις $ ‘κατ�λληλα αντικε"µενα ε0ωτερ"κευ-
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σης’. Π'ραν αυτ$ς της γενικ$ς παρατ$ρησης, µπ�ρ��µε να ε"µαστε πι� ακρι-
7ε"ς µ&ν� &ταν πρ�σεγγ"1�υµε συγκεκριµ'νες περιπτ2σεις και ε"µαστε σε θ'ση
να ε0ετ�σ�υµε τις ειδικ&τερες συνθ$κες στις �π�"ες λαµ7�νει *2ρα 'να γεγ�-
ν&ς (τ� π�λιτικ& και ιστ�ρικ& πλα"σι� λ.*.). Σηµαντικ$ ε"ναι και η σ�γκριση µε
αντ"στ�ι*α γεγ�ν&τα π�υ '*�υν συµ7ε" σε δια��ρετικ& *2ρ� $ και *ρ&ν�, κα-
θ2ς η γν2ση της ιστ�ρ"ας ε"ναι απαρα"τητη για την αντ"ληψη τ�υ αναλυτ$.
Π�ντως, και σε αυτ& τ� σηµε"�, η αντιστ�"*ιση αν�µεσα στα �τ�µα και τα 'θνη
ε"ναι *ρ$σιµη. Στα �τ�µα, για να πρ�σεγγ"σει κανε"ς την ψυ*�λ�γ"α εν&ς ατ&-
µ�υ και να πιθαν�λ�γ$σει τα συναισθ$µατα και τις αντιδρ�σεις τ�υ πρ'πει να
γνωρ"1ει καλ� –ε"τε µ'σω πρ�σωπικ$ς επα�$ς ε"τε µ'σω ψυ*-αν�λυσης– την
πρ�σωπικ$ τ�υ ιστ�ρ"α, τα συναισθ$µατα και επιθυµ"ες τ�υ, αλλ� και τα ση-
µαντικ� γεγ�ν&τα και τραυµατικ'ς εµπειρ"ες της 1ω$ς τ�υ. Τ� "δι� ισ*�ει και
για τα 'θνη, και τα εθνικ� κρ�τη, των �π�"ων η αν�λυση των πρ��πτικ2ν
απαιτε" τη συστηµατικ$ γν2ση της ιστ�ρ"ας τ�υς, τις ν��τρ�π"ες και πρ�σλ$-
ψεις π�υ απ�τελ��ν µ'ρη των εθνικ2ν ταυτ�τ$των, αλλ� και &λα τα δεδ�µ'να
π�υ α��ρ��ν τις π�λιτικ'ς, �ικ�ν�µικ'ς και κ�ινωνικ'ς συνθ$κες της σ�στασ$ς
τ�υς. Ε"ναι δ�σκ�λ� να γνωρ"1�υµε εκ των πρ�τ'ρων τ� συνδυασµ& και τη συ-
γκυρ"α των γεγ�ν&των. Μπ�ρ��µε &µως να αντιλη�θ��µε τις υπ�ρ*�υσες τ�-
σεις και, σε συνδυασµ& µε τις επιµ'ρ�υς συνθ$κες π�υ ανακ�πτ�υν, να πρ�-
σεγγ"1�υµε τις δυναµικ'ς των γεγ�ν&των.

Στ�ν ψυ*�λ�γικ& παρ�γ�ντα τ�υ �&7�υ και της ανασ��λειας πρ'πει να
πρ�σθ'σ�υµε και τ� ρ&λ� π�υ πα"1ει η ταπεινωτικ$, επιθετικ$ $ �δικη µετα-
*ε"ριση απ& τα �λλα 'θνη. Αυτ&ς � παρ�γ�ντας ανα�'ρεται επ"σης στη µετ�-
θεση εικ&νων και πρ�καταλ$ψεων π�νω σε µια εθνικ$ �µ�δα, στην �π�"α πι-
θαν&τατα δηµι�υργε" θυµ& και επιθετικ&τητα. � Langman υπ�στηρ"1ει &τι σε
αυτ'ς τις περιπτ2σεις η 7"αιη συµπερι��ρ� $ αντ"δραση ε"ναι πιθαν$ και
εντ�σσεται στην ασυνε"δητη πρ�σπ�θεια της �µ�δας να απ�καταστ$σει την ει-
κ&να της (Langman 2001: 197). Και � Isaiah Berlin στην αν�λυσ$ τ�υ για τ�ν
εθνικισµ& ε0ετ�1ει τ� ρ&λ� των ‘τραυµ�των’ και της ‘συλλ�γικ$ς ταπε"νωσης’
και υπ�στηρ"1ει &τι «τ� να ε"ναι ['να 'θν�ς] αντικε"µεν� περι�ρ&νησης $ συ-
γκατα7ατικ$ς αν�*$ς εκ µ'ρ�υς των υπερ$�ανων γειτ&νων ε"ναι µια απ& τις
πι� τραυµατικ'ς εµπειρ"ες π�υ µπ�ρε" να '*ει µια κ�ινων"α. Η απ�ντηση µπ�-
ρε" να ε"ναι η παθ�λ�γικ$ υπερ7�λ$ των πραγµατικ2ν $ �αντασιακ2ν αρετ2ν
της και η µνησικακ"α και ε*θρ&τητα απ'ναντι στ�υς υπερ$�αν�υς, τ�υς ευτυ-
*ισµ'ν�υς, τ�υς επιτυ*ηµ'ν�υς. Αυτ$ η στ�ση πρ�γµατι *αρακτ$ρι1ε τα αισθ$-
µατα των Γερµαν2ν για τη ∆�ση, ειδικ� για τη Γαλλ"α, στ�ν 18� αι2να» (Berlin
1990: 245-246). � εθνικισµ&ς ε"ναι µια σ*ετικ� αναµεν&µενη αντ"δραση, &πως
και γενικ� �ι εκ��νσεις �µαδικ�� σω7ινισµ�� (&πως ε"ναι � ρατσισµ&ς), σε δι-
εθν$ γεγ�ν&τα, &ταν συνδυ�1�νται µε αισθ$µατα ταπε"νωσης και υπ�7ι7α-
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σµ��, γιατ" '*ει την ικαν&τητα να πρ�σ�'ρει µια �αντασιακ$ επαν&ρθωση γι’
αυτ�27.

3να πρ&σ�ατ� παρ�δειγµα &π�υ �ι αρνητικ'ς πρ�καταλ$ψεις των �λλων
απ�τ'λεσαν 'ναν απ& τ�υς παρ�γ�ντες αν�πτυ0ης ακρα"�υ εθνικισµ�� µας δ"-
νει � Αρµακ&λας στη µελ'τη τ�υ για τ�υς Σ'ρ7�υς της Β�σν"ας, &π�υ υπ�στη-
ρ"1ει &τι η εµπλ�κ$ τ�υ ‘διεθν��ς παρ�γ�ντα’ $ταν καταλυτικ$ για τη διαµ�*η,
αλλ� και για την εθνικ$ ταυτ&τητα των Σ'ρ7ων. Ως διεθν$ αν�µει0η ανα�'ρει
τ&σ� τις στρατιωτικ'ς κινητ�π�ι$σεις εν�ντια στ�υς Σ'ρ7�υς, &σ� και τις *ι-
λι�δες ανθρ2πων π�υ, κυρ"ως µ'σω των διεθν2ν ΜΚ� (Μη Κυ7ερνητικ2ν
�ργαν2σεων), «αναµε"*τηκαν ενεργ� κ�ν�ντας ερ�ν�υς, δηµι�υργ2ντας δ"-
κτυα, �ργαν2ν�ντας δραστηρι&τητες και µεταδ"δ�ντας πληρ���ρ"ες σ*ετικ�
µε τη διαµ�*η» στα ΜΜΕ, στις ακαδηµαϊκ'ς συ1ητ$σεις και �ρθρα κλπ. (Arma-
kolas 2001: 50). Αυτ�" �ι ενδια�ερ&µεν�ι �σκησαν πι'σεις στα κρ�τη τ�υς, 2στε
να επ'µ7�υν ενεργ� (και στρατιωτικ�) στη διαµ�*η στη Γι�υγκ�σλα7"α αλλ�,
απ& την �λλη, πρ�'7αλαν τις δικ'ς τ�υς αντιλ$ψεις και πρ�καταλ$ψεις. 6πως
ανα�'ρει � Αρµακ&λας, ερµ$νευσαν τη διαµ�*η ως τυπικ& πρ&7ληµα �παρ0ης
δια��ρετικ2ν εθν�τικ2ν ταυτ�τ$των, κατηγ&ρησαν αδιακρ"τως τ�υς Σ'ρ7�υς
για τη διαµ�*η και πρ�'7αλαν σ’ αυτ$ τις δικ'ς τ�υς α0"ες και εικ&νες. Ανα�'-
ρει επ"σης και τη σ*ετικ$ 'ρευνα της Sorabji, η �π�"α ανα�'ρει &τι η διεθν$ς
παρ'µ7αση $ταν συστατικ& στ�ι*ε"� της διαµ�*ης και ν�µιµ�π�"ησε �υσιαστι-
κ� τ�υς εθνικιστ'ς: «τα σ*'δια απ�κλεισµ�� π�υ πρ�2θησαν �ι εθνικιστ'ς αρ-
*ηγ�" αρ*ικ� ε"*αν ελ�*ιστη υπ�στ$ρι0η απ& τ�ν πληθυσµ&»28. Η αλλαγ$ στ�-
σης των Σ'ρ7ων της Β�σν"ας �α"νεται να ε"ναι 'νας συνδυασµ&ς των αισθηµ�-
των π�υ πρ�καλ��σε η αρνητικ&τητα και αδικ"α των δυτικ2ν κρατ2ν και των
π�λιτ2ν τ�υς, � απ�κλεισµ&ς τ�υς απ& την εναπ�µ'ν�υσα Γι�υγκ�σλα7"α και
η δι*�τ�µικ$ στ�ση της ηγεσ"ας τ�υς. Τ� ψευτ�-δ"ληµµα π�υ 'θεσε η εθνικιστι-
κ$ ηγεσ"α των Σ'ρ7ων, π�υ τ�υς '7α1ε να διαλ'0�υν αν�µεσα σε δ�� �κρα

H ANAΣHMAΣIO∆OTHΣH TΩN EΘNΩN KAI THΣ EΘNIKHΣ TAYTOTHTAΣ

[ 187 ]

27. Η µνησικακ"α (ressentiment) ε"ναι � &ρ�ς π�υ *ρησιµ�π�ιε" η Greenfeld, και δανε"1εται
απ& τ�ν Nietzsche και τ�ν Scheler, για να περιγρ�ψει «την ψυ*�λ�γικ$ κατ�σταση π�υ δηµι�υρ-
γ��ν τα καταπιεσµ'να αισθ$µατα 1$λιας και µ"σ�υς και της αδυναµ"ας ικαν�π�"ησης αυτ2ν των
αισθηµ�των» (1992: 15). Η µνησικακ"α πρ�καλε"ται µ'σω επα�2ν π�υ εγε"ρ�υν αισθ$µατα κα-
τωτερ&τητας σε 'ναν απ& τ�υς δ�� π�υ 'ρ*�νται σε επα�$, για �π�ι�δ$π�τε λ&γ�. Η Greenfeld
υπ�στηρ"1ει &τι «η µνησικακ"α &*ι µ&ν� κ�νει 'να 'θν�ς πι� επιθετικ&, αλλ� αντιπρ�σωπε�ει 'να
ασυν$θιστα ισ*υρ& ερ'θισµα των εθνικ2ν συναισθηµ�των και της συλλ�γικ$ς δρ�σης…»
(Greenfeld 1992: 488), αν και συνδ'ει περισσ&τερ� αυτ& τ� συνα"σθηµα µε την επιθετικ$ κινητ�-
π�"ηση στα 'θνη π�υ απ�καλε" ‘των συλλ�γικ�τ$των’ (collectivistic) απ’ &,τι σε αυτ� π�υ απ�κα-
λε" ‘ατ�µικιστικ�’ (‘individualistic’).

28. SORABJI, Cornelia (1993), ‘Ethnic War in Bosnia?’, Radical Philosophy, 63: 33-35, ανα��ρ�
στ� Armakolas 2001: 48-49.



(‘ε"τε ε"σαι µα1" µας, $ µε τ�υς �λλ�υς’), σε συνδυασµ& µε τις αρνητικ'ς πρ�-
καταλ$ψεις π�υ πρ�'7αλλαν �ι ‘�λλ�ι’, δεν ��ηνε π�λλ� περιθ2ρια για µια µε-
τρι�παθ$ λ�ση την περ"�δ� εκε"νη: τα εκ7ιαστικ� διλ$µµατα –και απ’ τις δ��
πλευρ'ς– �δ$γησαν στα �κρα. Αντιδρ2ντας αµυντικ�, �ι Σ'ρ7�ι της Β�σν"ας
7ρ$καν κατα��γι� στην ισ*υρ$ ‘εθνικιστικ$’ ταυτ&τητα και ‘αγκ�λιασαν’ την
ιδ'α της Μεγ�λης Σερ7"ας π�υ ‘απ�καθιστ��σε τη δικαι�σ�νη’ (Armakolas
2001: 59).

Συν'πεια των γεγ�ν&των αυτ2ν ε"ναι &τι η εθνικ$ ταυτ&τητα των Σ'ρ7ων,
ειδικ� των ν'ων, '*ει πλ'�ν εµπ�λιαστε" µε 'ναν 'ντ�ν� αντι-δυτικισµ&, αλλ�
και µια α"σθηση αδικ"ας και απ�µ&νωσης. Λαµ7�ν�ντας υπ’ &ψιν και τ� πα-
ρ�δειγµα της Γερµαν"ας και την �παρ0η µνησικακ"ας απ'ναντι στ�υς ‘∆υτι-
κ��ς’, δε θα πρ'πει να εκπλαγ��µε αν στ� µ'λλ�ν, και µε την κατ�λληλη α��ρ-
µ$, �ι Σ'ρ7�ι εκτ�ν2σ�υν (0αν�) ενεργ� αυτ� τα συναισθ$µατα µε την εµ��-
νιση εθνικισµ�� $ �λλων µα1ικ2ν εκδηλ2σεων. Ε"ναι επ"σης ενδια�'ρ�ν &τι �ι
συγκρ��σεις και διαµ�*ες στη Γι�υγκ�σλα7"α κατ� τη δεκαετ"α τ�υ ’90 πρ�-
σ'�εραν την κατ�λληλη α��ρµ$, τ� �λλ�θι στ�υς �λλ�υς, στ� ‘διεθν$ παρ�γ�-
ντα’, 2στε να εκ�ρ�σ�υν και να πρ�7�λλ�υν τα αρνητικ� τ�υς στερε&τυπα και
τις αρνητικ'ς τ�υς αναπαραστ�σεις και, 'τσι, να επι7ε7αι2σ�υν τη θετικ$ ει-
κ&να τ�υ εαυτ�� και των εθν2ν τ�υς. Αυτ& ταιρι�1ει και µε την παρατ$ρηση
τ�υ Bauman &τι υπ�ρ*ει µια πρ��αν$ς συµµετρ"α αν�µεσα στ�υς �"λ�υς και
τ�υς ε*θρ��ς, µε την 'νν�ια &τι � 'νας δεν µπ�ρε" να υπ�ρ0ει *ωρ"ς τ�ν �λλ�ν=
αυτ$ η συµµετρ"α ε"ναι, &µως, µια ψευδα"σθηση καθ2ς «ε"ναι �ι �"λ�ι αυτ�"
π�υ καθ�ρ"1�υν τ�υς ε*θρ��ς» (Bauman 1990: 43).

� Breuilly '*ει υπ�στηρ"0ει &τι, σε 'να κ&σµ� ‘εθν2ν-κρατ2ν’, ειδικ� στ�ν
ανεπτυγµ'ν� κ&σµ�, «�ι συνθ$κες αν�δει0ης [εθνικιστικ2ν] κινηµ�των '*ει π�-
ψει να υπ�ρ*ει» (Breuilly 1993: 400). Β'7αια, � Breuilly ενν�ε" ως εθνικισµ& τις
πρ�σπ�θειες κατ�κτησης της ε0�υσ"ας και &*ι τα συναισθ$µατα π�υ πρ�κα-
λ��νται απ& την τα�τιση µε τ� 'θν�ς $ την εθνικιστικ$ ρητ�ρικ$ των κρατ2ν,
συµπεριλαµ7αν�µ'νων των ανεπτυγµ'νων. Ακ&µη και αν �ρ"σ�υµε 'τσι τ�ν
εθνικισµ&, &µως, η ακρ"7εια τ�υ επι*ειρ$µατ�ς µετρι�1εται σηµαντικ� απ& την
αν�δει0η εθνικιστικ2ν κινηµ�των σε κρ�τη τ�υ ανεπτυγµ'ν�υ κ&σµ�υ π�υ, ε"-
τε 1ητ��ν αυτ�ν�µ"α ε"τε ανε0αρτησ"α, ε"ναι αρκετ� για να θεωρηθ��ν ε0αιρ'-
σεις. Επ"σης, στ� 7αθµ& π�υ � εθνικισµ&ς �ρ"1εται απ& τ�ν Breuilly ως µ�ρ�$
π�λιτικ$ς π�υ εγε"ρεται απ& τις δ�µ'ς και τις δυσλειτ�υργ"ες τ�υ σ�γ*ρ�ν�υ
κρ�τ�υς, αυτ'ς �ι δ�µ'ς κλπ. δεν '*�υν καταργηθε"= συνεπ2ς, δεν µπ�ρ��µε να
θεωρ$σ�υµε &τι �ι πρ�ϋπ�θ'σεις αν�δει0$ς τ�υ '*�υν π�ψει να υπ�ρ*�υν.
Αντιθ'τως, &πως αναγνωρ"1ει και � "δι�ς, � εθνικισµ&ς '*ει *�σει τη σα�$νει�
τ�υ, τα ειδ�π�ι� τ�υ *αρακτηριστικ�, και ε�αρµ&1εται πι� 'ντ�να και *ωρ"ς
δια*ωρισµ��ς απ& �λλες π�λιτικ'ς. Τ'λ�ς, θεωρε" &τι σε �λλα µ'ρη τ�υ κ&σµ�υ,
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&πως στην Aνατ�λικ$ Ευρ2πη, ισ*��υν �ι συνθ$κες π�υ αρ*ικ� δηµι��ργη-
σαν τ�ν εθνικισµ&, δηλαδ$: «� συνδυασµ&ς των περι�ερειακ2ν αν�µ�ι�τ$των
στην π�λιτικ$ επιρρ�$, �ι π�λιτικ'ς ελ"τ π�υ ε"ναι 'τ�ιµες και ικαν'ς να αντι-
σταθ��ν στ� υπ�ρ*�ν κρ�τ�ς, η 'λλειψη αν�µει0ης τ�υ πληθυσµ�� σε �λλες,
µη εθνικιστικ'ς, π�λιτικ'ς, και η �παρ0η πιθαν2ν π�λιτισµικ2ν και/$ θεσµικ2ν
*αρακτηριστικ2ν για µια αντ"σταση περι�ερειακ�� *αρακτ$ρα» (Breuilly
1993: 398). Β'7αια, εκτ&ς τ�υ &τι �ρισµ'νες απ& αυτ'ς τις συνθ$κες υπ�ρ*�υν
και σε σ�γ*ρ�να ανεπτυγµ'να εθνικ� κρ�τη (π.*. Βρεταν"α), αυτ'ς ε"ναι µερι-
κ'ς µ&ν� απ& τις συνθ$κες π�υ �δηγ��ν στην εµ��νιση τ�υ εθνικισµ�� εντ&ς
τ�υ ιστ�ρικ�� πλαισ"�υ της νεωτερικ&τητας, π�υ ε"ναι και µια επ�*$ εθνικι-
σµ��= &πως καταδεικν�εται απ& την "δια την αν�λυση τ�υ Breuilly, αυτ&ς ε"ναι
και � λ&γ�ς π�υ δεν µπ�ρ��µε να πρ�7��µε σε µια ‘τυπ�λ�γ"α’ των συνθηκ2ν
και πρ�ϋπ�θ'σεων δηµι�υργ"ας και αν�δει0ης τ�υ εθνικισµ��. Π&σ� µ�λλ�ν
π�υ, στην επ�*$ τ�υ εθνικισµ��, δηλαδ$ στ� 7αθµ& π�υ αυτ&ς ε"ναι κυρ"αρ-
*�ς, απ�τελε" απ& µ&ν�ς τ�υ µια 7ασικ$ πρ�ϋπ&θεση της αναπαραγωγ$ς τ�υ.

Συνεπ2ς, � εθνικισµ&ς δεν ε"ναι π�υθεν� πρ��ρισµ'ν�ς να αναπτυ*θε" $ να
πετ�*ει. Π'ρα απ& τις γενικ'ς κατηγ�ρι�π�ι$σεις υπ�ρ*�υν επιµ'ρ�υς συνθ$-
κες π�υ α��ρ��ν στην κ�θε περ"πτωση 0ε*ωριστ�, � συνδυασµ&ς των �π�"ων
ε"ναι λ"γ�-π�λ� µ�ναδικ&ς αν και, ταυτ&*ρ�να, ιστ�ρικ� επαναλαµ7αν&µεν�ς
και "σως πρ�7λ'ψιµ�ς. Η αν�λυση της κ�θε περ"πτωσης πρ'πει να λαµ7�νει
υπ’ &ψιν τ&σ� τις κ�ιν�τ�π"ες, &σ� και τις ειδικ'ς συνθ$κες. �ι υπ�θ'σεις π�υ
µπ�ρε" να κ�νει κανε"ς δε γ"νεται να στηρι*τ��ν σε κ�π�ι� ερµηνευτικ& µ�ντ'-
λ�, αλλ� στη συστηµατικ$ γν2ση των πλαισ"ων ανα��ρ�ς, των επιµ'ρ�υς συν-
θηκ2ν, και στην καλ$ γν2ση της ιστ�ρ"ας, 2στε να µπ�ρε" να πρ�7ε" στις αν�-
λ�γες συγκρ"σεις. Επ"σης, η ανθρ2πινη ψυ*�λ�γ"α ε"ναι παρ�µετρ�ς η �π�"α
παραµ'νει π�ντα 'να σταθερ& σηµε"� ανα��ρ�ς. Και, τ'λ�ς, η �παρ0η και κυ-
ριαρ*"α τ�υ εθνικισµ�� ε"ναι απ& µ&νη της µια συνθ$κη π�υ πρ�καλε" την αν�-
δει0η και αναπαραγωγ$ τ�υ εθνικισµ��.

*   *   *

Σε αυτ& τ� σηµε"� �λ�κληρ2σαµε την αν�λυση της εθνικ$ς ταυτ&τητας και τ�υ
εθνικισµ��. Σε αυτ� τα δ�� µ'ρη τ�υ 7ι7λ"�υ απαντ$σαµε στ� ερ2τηµα ‘Τι ε"-
ναι η εθνικ$ ταυτ&τητα’ και περιγρ�ψαµε τη ��ση, τα συστατικ� και τις δυνα-
µικ'ς της. Η ανα��ρ� µας επικεντρ2θηκε στ� πλα"σι� της νεωτερικ&τητας και
στ� σ*ηµατισµ& εθνικ$ς ταυτ&τητας ανα��ρικ� µε τ� 'θν�ς, &πως αυτ& περι-
γρ��εται απ& τ�ν εθνικισµ&. Φυσικ�, η αν�λυση αυτ$ δε θα µπ�ρ��σε να γ"νει
*ωρ"ς την ε0'ταση τ�υ εθνικισµ��, &*ι µ&ν� επειδ$ ανασηµασι�δ&τησε τ�
'θν�ς και τις αντ"στ�ι*ες ταυτ"σεις µε αυτ&, αλλ� και επειδ$ πρ&κειται για µια
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κυρ"αρ*η ιδε�λ�γ"α µ'σα στη νεωτερικ&τητα. Sλλωστε, τ� ενδια�'ρ�ν µας τ�-
π�θετ$θηκε στα σηµε"α εκε"να π�υ εµπλ�υτ"1�υν τ� περιε*&µεν� των περισ-
σ�τ'ρων εθνικισµ2ν και εθνικ2ν ταυτ�τ$των, στην κατ�ρριψη των µ�θων $
ιδε�λ�γικ2ν κατασκευ2ν π�υ '*�υν κυριαρ*$σει ανα��ρικ� µε τ�ν εθνικισµ&
και επηρε�1�υν την αν�λυσ$ τ�υ και στην ερµηνε"α �αιν�µ'νων π�υ '*�υν
παρατηρηθε" αλλ� &*ι επαρκ2ς ε0ηγηθε". 3*�ντας, λ�ιπ&ν, κατακτ$σει µια 7α-
σικ$ γν2ση της εθνικ$ς ταυτ&τητας, και της ��σης των συλλ�γικ2ν ταυτ�τ$-
των γενικ&τερα, θα περ�σ�υµε στη µελ'τη της εθνικ$ς ταυτ&τητας στις ‘επιµ'-
ρ�υς συνθ$κες’ της παγκ�σµι�π�"ησης.
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Μ Ε Ρ � Σ  Τ Ρ Ι Τ �

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤ�ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠ��Η 
ΤΗΣ ΠΑΓΚ�ΣΜΙ�Π�ΙΗΣΗΣ

Στ� τρ�τ� και τελευτα�� µ�ρ�ς αυτ�� τ�υ �ι�λ��υ θα ε!ετ"σ�υµε την εθνικ&
τα�τιση και τις πρ��πτικ�ς της στ� σ�γ)ρ�ν� κ*σµ�, και ειδικ*τερα στις
πρ*σ-ατες ε!ελ�!εις π�υ �ρι�θετ��ν την παγκ�σµι�π��ηση. Μ�)ρι τ/ρα

ε�δαµε τις δυναµικ�ς της εθνικ&ς τα�τισης στην επ�)& τ�υ εθνικισµ��, µια πε-
ρ��δ� π�υ η διαλεκτικ& τ�υ τ�πικ�� µε τ� διεθν�ς αν�δει!ε τα εθνικ" κρ"τη ως
κυρ�αρ)ες �ντ*τητες και καν�νιστικ" µ�ντ�λα ‘δια)ε�ρισης’ των λα/ν, αλλ"
και την εθνικιστικ& ιδε�λ�γ�α ως µια απ* τις ισ)υρ*τερες της νεωτερικ&ς πε-
ρι*δ�υ. Σ&µερα, στη σ�γ)ρ�νη αρθρ�γρα-�α ανα-�ρεται �ντ�να µια "λλη πε-
ρ��δ�ς –και διαδικασ�α– αυτ& της παγκ�σµι�π��ησης, π�υ �)ει επι-�ρει π�λλ�ς
και σηµαντικ�ς αλλαγ�ς στην 2ω& των ανθρ/πων στα τ�λη τ�υ εικ�στ�� αι/-
να. Πρ*κειται για µια διαδικασ�α π�υ απ* τη µ�α επηρε"2ει τ�υς περισσ*τε-
ρ�υς τ�µε�ς της ανθρ/πινης 2ω&ς –αν *)ι *λ�υς– και απ* την "λλη )αρακτη-
ρ�2εται απ* �ντ�νη αµ-ισηµ�α *σ�ν α-�ρ" στην κατε�θυνση των αλλαγ/ν, εν-
ν�/ντας *τι µπ�ρε� να �)�υν τ*σ� θετικ�ς *σ� και αρνητικ�ς πλευρ�ς και συ-
ν�πειες.

3να )αρακτηριστικ* αυτ&ς της περι*δ�υ ε�ναι �ι �ντ�νες π�λιτικ�ς αλλαγ�ς
και �ι ν�ες µ�ρ-�ς συγκρ��σεων στ� εσωτερικ* των )ωρ/ν αλλ" και µετα!�
τ�υς. Αυτ�ς υπ�στηρ�2εται συ)ν" πως µει/ν�υν την ισ)� τ�υ εθνικισµ�� και
ασκ��ν µεγ"λη επιρρ�& στις ταυτ*τητες των ατ*µων, και στις εθνικ�ς τ�υς
ταυτ*τητες ειδικ*τερα. Ε�ναι λ�ιπ*ν απαρα�τητ� να ε!ετ"σ�υµε τις συν�πειες
της παγκ�σµι�π��ησης στ� σ)ηµατισµ* και δ�ναµη των εθνικ/ν ταυτ�σεων,
/στε να �)�υµε µια �λ�κληρωµ�νη εικ*να της εθνικ&ς ταυτ*τητας.

Αυτ* ε�ναι και τ� αντικε�µεν� τ�υ τρ�τ�υ µ�ρ�υς της παρ��σας µελ�της, η
�π��α θα )ωριστε� σε τρ�α κε-"λαια. Στ� κε-"λαι� 5, π�υ ε�ναι και τ� εισαγω-
γικ* στην παγκ�σµι�π��ηση, θα παρ�υσι"σ�υµε τ�ν �ρισµ* εργασ�ας για την
παγκ�σµι�π��ηση. Στ� κε-"λαι� 6 θα αναλυθ��ν �ι αλλαγ�ς και �ι πρ��πτικ�ς
τ�υ εθνικ�� κρ"τ�υς. Για τ� σκ�π* αυτ* θα δ��µε πρ/τα τ� κρ"τ�ς και τη συ-
2&τηση σ)ετικ" µε τ�υς θεωρ��µεν�υς µετασ)ηµατισµ��ς τ�υ και στη συν�)εια
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θα απαντ&σ�υµε στ� ερ/τηµα αν και σε π�ι� �αθµ* υπ"ρ)�υν αλλαγ�ς στ�υς
µη)ανισµ��ς εντ*ς των κρατ/ν π�υ συντελ��ν στη διαδικασ�α της εθνικ&ς
τα�τισης. 3τσι, θα ε!ετ"σ�υµε την εθνικ& ταυτ*τητα σε σ)�ση µε τ� εθνικ*
κρ"τ�ς και τις αλλαγ�ς τ�υ π�υ πρ�&λθαν απ* την παγκ�σµι�π��ηση. Τ�λ�ς,
στ� ��δ�µ� κε-"λαι� θα επι)ειρ&σ�υµε να διαγρ"ψ�υµε τις πρ��πτικ�ς των
εθνικ/ν ταυτ�τ&των σε σ)�ση µε την παγκ�σµι�π��ηση, ανε!"ρτητα απ* τα
εθνικ" κρ"τη και τ� µ�λλ�ν τ�υς, αλλ" σε συν"ρτηση µε τις ειδικ�ς συνθ&κες
π�υ )αρακτηρ�2�υν την περ��δ� της παγκ�σµι�π��ησης. Σε αυτ* θα απαντ&-
σ�υµε και στ� ερ/τηµα αν η σ�γ)ρ�νη επ�)& συνιστ" µια ‘επ�)& παγκ�σµι�-
π��ησης’. Αυτ*ς ε�ναι και � �νας λ*γ�ς π�υ θα )ρησιµ�π�ι&σ�υµε στ� ε!&ς τη
-ρ"ση εντ*ς εισαγωγικ/ν: µε τη -ρ"ση αυτ& ανα-ερ*µαστε σε µια περ��δ�
π�υ κυριαρ)��ν �ι διαδικασ�ες της αλλ" και � δηµ*σι�ς Λ*γ�ς γ�ρω απ’ αυ-
τ&ν, θ�τ�ντας ταυτ*)ρ�να τ� ερ/τηµα αν αυτ* αρκε� για να µιλ"µε για µια
επ�)& παγκ�σµι�π��ησης και µ"λιστα σε αντιδιαστ�λ& µε την επ�)& τ�υ εθνι-
κισµ��.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι � 5

�ΡΙ9�ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚ�ΣΜΙ�Π�ΙΗΣΗ

Hσυ2&τηση για την παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι ιδια�τερα ευρε�α και σηµαντι-
κ&, αλλ" και π�λ� πρ*σ-ατη. � �δι�ς � *ρ�ς παγκ�σµι�π��ηση (globa-
lisation) )ρησιµ�π�ιε�ται ευρ�ως τις τελευτα�ες δ�� δεκαετ�ες περ�π�υ,

αν και ανα-�ρεται &δη απ* τη δεκαετ�α τ�υ ’60. Ε�ναι ενδεικτικ* *τι η British
Library of the Political and Economic Science (η �ι�λι�θ&κη τ�υ δι"σηµ�υ �ρε-
τανικ�� πανεπιστηµ��υ London School of Economics) ε�)ε τ� 2002 στ�υς κατα-
λ*γ�υς της 492 τ�τλ�υς π�υ περιε�)αν τη λ�!η παγκ�σµι�π��ησηA απ* αυτ��ς,
µ*λις π�ντε ε�)αν εκδ�θε� την περ��δ� 1988-89 και �ι υπ*λ�ιπ�ι απ* τ� 1989
και µετ", αυ!αν*µεν�ι µε ρυθµ��ς γεωµετρικ&ς πρ�*δ�υ κ"θε )ρ*ν�. Τ� αυ!α-
ν*µεν� και �ντ�ν� ενδια-�ρ�ν για την παγκ�σµι�π��ηση δεν περι�ρ�2εται σε
�να επιστηµ�νικ* πεδ��: στην πραγµατικ*τητα απ�τελε� τη λ�!η-κλειδ� σε µια
σειρ" συγγεν/ν επιστηµ�νικ/ν πεδ�ων, *πως η K�ινωνι�λ�γ�α, η Π�λιτικ& Eπι-
στ&µη, τα Oικ�ν�µικ", �ι ∆ιεθνε�ς Σπ�υδ�ς κλπ. ∆εν περι�ρ�2εται *µως αυτ*
τ� ενδια-�ρ�ν ��τε και στ�ν ακαδηµαϊκ* )/ρ�, καθ/ς γ�νεται σ)εδ*ν καθηµε-
ριν& ανα-�ρ" σε αυτ&ν απ* π�λιτικ��ς, δηµ�σι�γρ"-�υς, επαγγελµατ�ες & και
απλ��ς π�λ�τες.

Υπ"ρ)�υν π�ικ�λες ερµηνε�ες για τ� -αιν*µεν� της παγκ�σµι�π��ησης κα-
θ/ς και επιµ�ρ�υς πλευρ�ς π�υ µπ�ρε� κανε�ς να επικεντρ/σει. Επ�σης, π�ραν
της πρ*σ-ατης )ρ&σης της στ� επιστηµ�νικ* και καθηµεριν* λε!ιλ*γι�, α-�ρ"
πεδ�α και 2ητ&µατα π�υ �)�υν &δη απασ)�λ&σει εδ/ και καιρ* την επιστηµ�-
νικ& κ�ιν*τητα και, σε κ"π�ι� �αθµ*, τ�υς π�λιτικ��ς. Αυτ�� �ι λ*γ�ι δυσ)ε-
ρα�ν�υν τη δηµι�υργ�α εν*ς �ρισµ�� της παγκ�σµι�π��ησης π�υ να ε�ναι πλ&-
ρης, καταν�ητ*ς αλλ" και σ�ντ�µ�ς. Για να !επερ"σ�υµε αυτ& τη δυσκ�λ�α,
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θα !εκιν&σ�υµε µε µια σ�ντ�µη περιγρα-& της σ�γ)ρ�νης επιστηµ�νικ&ς συ2&-
τησης και των �ασικ*τερων επι)ειρηµ"των για την παγκ�σµι�π��ηση, ��τως
/στε να �)�υµε µια εικ*να των 2ητηµ"των στα �π��α ανα-�ρεται. Στη συν�-
)εια θα δ/σ�υµε τ�ν �ρισµ* της παγκ�σµι�π��ησης π�υ πρ�τε�ν�υµε και π�υ
θα απ�τελ�σει τ� αναλυτικ* εργαλε�� για την ε!�ταση της εθνικ&ς ταυτ*τητας
στη συν�)εια. Jπως και µε τ�ν εθνικισµ*, δε θα παρ�υσι"σ�υµε τ�ν �ρισµ* της
παγκ�σµι�π��ησης σε µια πρ*ταση τ�υ τ�π�υ «Η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι…»,
αλλ" σε µια εν*τητα π�υ θα παρ�υσι"2ει αναλυτικ" τα καθ-�ριστικ" )αρα-
κτηριστικ" της παγκ�σµι�π��ησης. Βε�α�ως, �τσι δεν θα τ� λ�σ�υµε τ� πρ*-
�ληµα της συντ�µ�ας τ�υ �ρισµ��, αλλ" πιστε��υµε *τι ε�ναι σηµαντικ*τερη η
πλ&ρης και καταν�ητ& παρ�υσ�αση τ�υ -αιν�µ�ν�υ.

∏ ™À∑∏∆∏™∏ °π∞ ∆∏¡ ¶∞°∫O™ªπO¶Oπ∏™∏

Oπως ανα-�ρθηκε παραπ"νω, θα &ταν λ"θ�ς να εντ"!�υµε την παγκ�σµι�-
π��ηση σε �να µ*ν� αναλυτικ* πεδ�� καθ/ς σ)ετ�2εται, "µεσα & �µµεσα, µε

τις περισσ*τερες εµπειρ�ες και δραστηρι*τητες των π�λιτ/ν. � Nederveen Pie-
terse (1995�: 45) λ�ει )αρακτηριστικ" *τι ε�ναι µ"λλ�ν πρ�τιµ*τερ� να µιλ"µε
για ‘παγκ�σµι�π�ι&σεις’ στ�ν πληθυντικ*, γιατ� µπ�ρ��µε να πρ�σδι�ρ�σ�υµε
τ*σες παγκ�σµι�π�ι&σεις *σ�ι ε�ναι και �ι επιστηµ�νικ�� κλ"δ�ι π�υ ασ)�λ��-
νται µ’ αυτ&ν, και ε�ναι *λ�ι τ�υς σ)ετικ��. Αυτ& η �παρ!η π�λλ/ν διαστ"σεων
ε�ναι σε κ"π�ι� �αθµ* υπε�θυνη για τη δυσκ�λ�α τ�υ �ρισµ�� τηςA παρ’ *λ’
αυτ", ακρι�/ς µ�σα απ* την π�λυδι"στατη αν"λυση και τη συστηµατ�π��ηση
µπ�ρε� κανε�ς να πρ�σεγγ�σει πληρ�στερα µια διαδικασ�α π�υ καλ�πτει τ*σες
π�λλ�ς πλευρ�ς της π�λιτικ&ς, κ�ινωνικ&ς και �ικ�ν�µικ&ς 2ω&ς.

Υπ"ρ)�υν π�λλ�� τρ*π�ι να τα!ιν�µ&σει κανε�ς τα δι"-�ρα επι)ειρ&µατα
και �ρισµ��ς π�υ �)�υν πρ�ταθε� για την παγκ�σµι�π��ηση και &δη αρκετ��
µελετητ�ς �)�υν πρ��ε� σε κατηγ�ρι�π�ι&σεις αν"λ�γα µε τα κριτ&ρια π�υ θ�-
τ�υν1. Ταυτ*)ρ�να υπ"ρ)ει και µια συ2&τηση για τ�ν �δι� τ�ν *ρ� ‘παγκ�σµι�-
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1. Ενδεικτικ": µ�α απ* τις πι� συνηθισµ�νες τα!ιν�µ&σεις ε�ναι αν"µεσα σε σκεπτικιστ�ς και
υπ�στηρικτ�ς. Αυτ* τ� δια)ωρισµ* ακ�λ�υθ��ν �ι Held και McGrew (2000) σε µια �!�)η σ�ν�ψη
των επι)ειρηµ"των, *π�υ παρ�υσι"2�υν �ασικ�ς απ*ψεις σκεπτικιστ/ν και υπ�στηρικτ/ν σε κ"-
θε µ�α απ* τις επιµ�ρ�υς θεµατικ�ς/πεδ�α ανα-�ρ"ς (�ικ�ν�µ�α, �ικ�λ�γ�α, σ)�σεις ε!�υσ�ας
κλπ.). Β��αια, η παραπ"νω τα!ιν*µηση ε�ναι περισσ*τερ� σ)ηµατικ& και -α�νεται να σκι"2ει τ�
γεγ�ν*ς *τι στην πραγµατικ*τητα �ι µελετητ�ς δεν ε�ναι ε�τε σκεπτικιστ�ς ε�τε υπ�στηρικτ�ς σε
*λ�υς τ�υς τ�µε�ς και "ρα ε�ναι δ�σκ�λ� να τ�π�θετηθ��ν σε µ�α απ* τις δ�� κατηγ�ρ�ες γενικ".
Sλλ�ι ακ�λ�υθ��ν µια τα!ιν*µηση µε �"ση τ� µ�ντ�λ� αν"λυσης, την πρ�σ�γγιση π�υ ακ�λ�υ-
θε�ται. � Sklair (1999), για παρ"δειγµα, τα!ιν�µε� τα επι)ειρ&µατα µε �"ση τις ε!&ς τ�σσερις πρ�-



π��ηση’ και τη δι"κρισ& της απ* τη διεθν�π��ηση (internationalisation)2. Επ�
τ�υ παρ*ντ�ς, θα παρ�υσι"σ�υµε �ρισµ�ν�υς θεωρητικ��ς π�υ ε�τε θεωρ��-
νται κλασικ�� στ� )/ρ� αυτ* ε�τε τα επι)ειρ&µατ" τ�υς �ρ�σκ�υν ευρε�α απ&-
)ηση –-υσικ" η παρ�υσ�αση αυτ& δεν θα ε�ναι ε!αντλητικ&, αλλ" *σ� τ� δυ-
νατ*ν αντιπρ�σωπευτικ&. Η τα!ιν*µηση π�υ θα ακ�λ�υθ&σ�υµε για τ� σκ�π*
αυτ* )ωρ�2ει τ�υς θεωρητικ��ς σε δ�� κατηγ�ρ�ες αν"λ�γα µε τ� π*σες δια-
στ"σεις της παγκ�σµι�π��ησης ακ�λ�υθ��ν για τ�ν �ρισµ* της. Η µ�α κατη-
γ�ρ�α ε�ναι µ�ν�δι"στατη και �ικ�ν�µικ&, και η "λλη ε�ναι π�λυδι"στατη. Η
τα!ιν*µηση αυτ& �ασ�2εται στ� γεγ�ν*ς *τι, α-εν*ς, �ι πρ�σεγγ�σεις π�υ εστι"-
2�υν σε µια πλευρ" της παγκ�σµι�π��ησης ανα-�ρ�νται συν&θως στην �ικ�-
ν�µικ& και, α-ετ�ρ�υ, τα �ικ�ν�µικ" επι)ειρ&µατα συν&θως αντιµετωπ�2�νται
& αµ-ισ�ητ��νται απ* θεωρητικ��ς της π�λυδι"στατης κατηγ�ρ�ας.
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σεγγ�σεις: των παγκ*σµιων συστηµ"των (world-systems approach), τ�υ παγκ*σµι�υ π�λιτισµ��
(global culture approach), της παγκ*σµιας κ�ινων�ας (global society approach), και τ�υ παγκ*-
σµι�υ καπιταλισµ�� (global capitalism approach). Η πρ/τη ε�ναι �ικ�ν�µικ&, η δε�τερη και η τρ�-
τη π�λιτισµικ�ςA η τ�ταρτη, π�υ παρ�υσι"2ει τ� επι)ε�ρηµα τ�υ ιδ��υ τ�υ Sklair, εστι"2ει στ� �ι-
κ�ν�µικ* πεδ��, αλλ" αναλ�ει και τ� π�λιτισµικ* και π�λιτικ*. Αυτ" τα τ�σσερα πεδ�α θα συνα-
ντ&σ�υµε και στ�ν Halliday (2001, κε-"λαι� 3) κ"τω απ* τ�υς τ�τλ�υς ηγεµ�νικ& αισι�δ�!�α
(hegemonic optimism), -ιλελε�θερη µεταρρ�θµιση (liberal reform), ν��ς αντι-ιµπεριαλισµ*ς (new
anti-imperialism), και ν��ς µεσα�ωνας (‘new middle-ages’). Τ�λ�ς, "λλ� παρ"δειγµα τα!ιν*µησης
ακ�λ�υθε� � Beck (2000), π�υ )ωρ�2ει τ�υς θεωρητικ��ς αν"λ�γα µε τ�ν αριθµ* των διαστ"σεων
της παγκ�σµι�π��ησης π�υ αναλ��υν. 3τσι, τ�υς )ωρ�2ει σε δ�� κατηγ�ρ�ες: αυτ��ς π�υ ακ�-
λ�υθ��ν µ�α δι"σταση ως κεντρικ& (*πως � Wallerstein π�υ εστι"2ει στ�ν καπιταλισµ*, �ι Rosenau
και Gilpin, π�υ εστι"2�υν στις διεθνε�ς σ)�σεις και τα εθνικ" κρ"τη κλπ.) και αυτ��ς π�υ υπ�-
στηρ�2�υν *τι η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι συν"ρτηση της αν"λυσης π�λλ/ν αιτι/ν και πεδ�ων (π.).
Robertson, Appadurai, Albrow, Featherstone, Lash, Urry).

2. Καθ/ς �ι δ�� *ρ�ι δεν ε�ναι π"ντα σα-/ς δια)ωρισµ�ν�ι και εν��τε )ρησιµ�π�ι��νται
εναλλ"!, π�λλ�� εκ-ρ"2�υν την αναγκαι*τητα αυτ�� τ�υ δια)ωρισµ��, αν και µε δια-�ρετικ"
κριτ&ρια. �ι Hirst & Thompson (1999), για παρ"δειγµα, αµ-ισ�ητ��ν την *λη ιδ�α της παγκ�-
σµι�π��ησης µε την �νν�ια *τι δεν υπ"ρ)ει τ�π�τε παγκ*σµι� (global) π�υ να διακρ�νει τη σ�γ-
)ρ�νη �ικ�ν�µ�α και κ�ινων�αA υπ�στηρ�2�υν δε *τι � *ρ�ς ‘διεθν�ς’ (international) �ρ�2ει ικαν�-
π�ιητικ" τη σ�γ)ρ�νη επ�)&. Sλλ�ι π"λι δ�ν�υν �µ-αση στη δια-�ρετικ*τητα τ�υ διεθν��ς απ*
τ� παγκ*σµι� και υπ�στηρ�2�υν *τι �ρισκ*µαστε !εκ"θαρα σε µια καιν��ρια παγκ�σµι�π�ιηµ�-
νη επ�)&. � Castells και � Sclair αν&κ�υν σε αυτ& την κατηγ�ρ�α. � Castells (2000α: 101) µιλ" για
µια global economy ως δια-�ρετικ&ς της world economy (π�υ υπ&ρ)ε απ* τ�ν 16� αι/να), και �
Sklair (1999: 323) τ�ν�2ει τη )ρησιµ�π��ηση της πα�λας στη λ�!η δι-εθνικ*ς (inter-national), /στε
να δια-α�νεται η κυριαρ)�α των εθνικ/ν κρατ/ν στην περ��δ� αυτ& π�υ πρ�ηγε�ται !εκ"θαρα
της παγκ�σµι�π��ησης, µια περ��δ� π�υ )αρακτηρ�2εται ακρι�/ς απ* την �λλειψη αυτ&ς της κυ-
ριαρ)�ας.



OÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜

Oι πρ�σεγγ�σεις π�υ ε�ναι απ�κλειστικ" & κατ" κ�ρι� λ*γ� �ικ�ν�µικ�ς επι-
κεντρ/ν�υν στ�ν καπιταλισµ* και τ� σ�στηµα της ελε�θερης αγ�ρ"ς ως

τ� αντικε�µεν� αν"λυσ&ς τ�υς και, συ)ν", της κριτικ&ς τ�υς. Β��αια, καθ/ς �
καπιταλισµ*ς δεν ε�ναι κ"τι καιν��ρι�, υπ�στηρ�2εται επ�σης *τι η διαδικασ�α
της παγκ�σµι�π��ησης υπ"ρ)ει εδ/ και π�λ� καιρ*A συνεπ/ς, συναντ"µε και
απ*ψεις π�υ εστι"2�υν στις �µ�ι*τητες της σηµεριν&ς επ�)&ς µε παλαι*τερες
περι*δ�υς της νεωτερικ*τητας π�υ υπ&ρ)αν µεγ"λα αν��γµατα στη διεθν&
αγ�ρ". Sλλωστε και η �δια η ιδ�α µιας παγκ�σµι�π�ιηµ�νης �ικ�ν�µ�ας τ�θεται
υπ* αµ-ισ�&τηση, στη �"ση *τι δεν πρ*κειται για µια πραγµατικ" παγκ*σµια
�ικ�ν�µ�α, αλλ" για µια τριµερ& κυριαρ)�α των ισ)υρ/ν �ικ�ν�µικ" περι�)/ν
της Ευρ/πης, της Ιαπων�ας και της Β*ρειας Αµερικ&ς.

Βασικ& θ�ση αν"µεσα στις �ικ�ν�µικ�ς πρ�σεγγ�σεις κατ�)ει � Immanuel
Wallerstein (1979) και η δι"σηµη θεωρ�α τ�υ περ� παγκ*σµιων συστηµ"των
(world systems theory) –π�υ πλ��ν ε�ναι περισσ*τερ� µια σ)�λ& παρ" µια απλ&
θεωρ�α. Η θεωρ�α των παγκ*σµιων συστηµ"των µπ�ρε� να συν�ψιστε� ως ε!&ς:
κ"θε κ�ινων�α, και �ικ�ν�µ�α �ε�α�ως, ε�ναι τ�π�θετηµ�νη σε �να σ�στηµα, τ�
παγκ*σµι� καπιταλιστικ* σ�στηµα. Αυτ* τ� σ�στηµα �)ει τα ε!&ς τρ�α �ασικ"
)αρακτηριστικ": κ�ιν& αγ�ρ" π�υ λειτ�υργε� µε τ� κριτ&ρι� της µεγιστ�π��η-
σης τ�υ κ�ρδ�υς, διευκ*λυνση των δυν"µεων της αγ�ρ"ς απ* τα υπ"ρ)�ντα
κρ"τη και υπερα!�α/πλε*νασµα π�υ πρ�κ�πτει απ* την εκµετ"λλευση. Η εκ-
µετ"λλευση εδ/ δε συντελε�ται αν"µεσα σε δ�� τ"!εις, αλλ" αν"µεσα σε τρ�α
επ�πεδα: τ� κ�ντρ�, την περι-�ρεια και την ηµι-περι-�ρεια. �υσιαστικ", τα
δι"-�ρα κρ"τη ε�ναι τα υπ�κε�µενα αυτ�� τ�υ δια)ωρισµ��, καθ/ς αυτ" δια-
-�ρ�π�ι��νται αν"λ�γα µε τ� διεθν&, πλ��ν, καταµερισµ* εργασ�ας π�υ τα τ�-
π�θετε� σε καθ�να απ* αυτ" τα επ�πεδα3. �ι )/ρες τ�υ κ�ντρ�υ (Β*ρεια Αµε-
ρικ&, ∆υτικ& Ευρ/πη, κυρ�ως, αλλ" και Ιαπων�α) ε�ναι αυτ�ς π�υ ιστ�ρικ"
�)�υν εκµεταλλευτε� -τω)�ς, υπαν"πτυκτες & αναπτυσσ*µενες, )/ρες της πε-
ρι-�ρειας (Α-ρικ&, Κεντρικ& και ∆υτικ& Ασ�α) και της ηµι-περι-�ρειας (Λατι-
νικ& Αµερικ&, Ανατ�λικ& Ασ�α), και συνε)�2�υν να τις εκµεταλλε��νται )ρησι-
µ�π�ι/ντας τη µ�α εν"ντια στην "λλη, δηλαδ& µετακιν/ντας τις �ικ�ν�µικ�ς
και επι)ειρηµατικ�ς τ�υς δραστηρι*τητες απ* τη µ�α )/ρα στην "λλη, απ* την
περι-�ρεια στην ηµιπερι-�ρεια και ��τω καθε!&ς, σ�µ-ωνα µε τ� κριτ&ρι� των
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3. Αυτ* δε σηµα�νει *τι �ι τα!ικ�ς δια-�ρ�ς & �ι συγκρ��σεις εντ*ς των κρατ/ν καταργ��νται
& )"ν�υν τη σηµασ�α τ�υς. Απεναντ�ας, στ� εσωτερικ* των )ωρ/ν τ� καπιταλιστικ* σ�στηµα δη-
µι�υργε� και αναπαρ"γει τα!ικ��ς δια)ωρισµ��ς. Η παγκ�σµι�π��ηση *µως δηµι�υργε� και αν"-
λ�γ�υς δια)ωρισµ��ς σε διεθν�ς επ�πεδ�, ε-*σ�ν πρ*κειται για καπιταλισµ* µεν, παγκ*σµι� δε.



)αµηλ/ν µισθ/ν και της �παρ!ης πρ/των υλ/ν, µε στ*)� τη µεγιστ�π��ηση
τ�υ κ�ρδ�υς. 3τσι, σ�µ-ωνα µε αυτ& τη θεωρ�α, αυτ* τ� σ�στηµα τ�υ παγκ*-
σµι�υ καπιταλισµ�� παρ"γει µεν πλ��τ� και ευηµερ�α για τις )/ρες τ�υ κ�-
ντρ�υ και -τ/)εια και ανισ*τητα για αρκετ�ς "λλες, παρ"γει *µως και π�λλ�ς
συγκρ��σεις και αιτ�ες συγκρ��σεων.

� Wallerstein δε )ρησιµ�π��ησε τ�ν *ρ� παγκ�σµι�π��ηση για να εισ"γει τη
θεωρ�α τ�υ, π�υ "λλωστε πρωτ�παρ�υσι"στηκε στα µ�σα της δεκαετ�ας ’70,
αλλ" µιλ" για παγκ*σµι� σ�στηµα και παγκ*σµι� καπιταλισµ*, & ανα-�ρεται
στ� εθνικ* και τ� διεθν�ς ως τα δ�� στ�ι)ε�α της δι"κρισης αν"µεσα στ� πα-
γκ*σµι� και τ� επιµ�ρ�υς. Βε�α�ως, *µως, η αν"λυσ& τ�υ ανα-�ρεται στ�ν πα-
γκ*σµι� καταµερισµ* της εργασ�ας και ε�ναι κλασικ& µ�σα στη �ι�λι�γρα-�α
για την παγκ�σµι�π��ηση.

Μια "λλη π�λ� σηµαντικ& �ικ�ν�µικ& πρ�σ�γγιση ε�ναι αυτ& των Hirst και
Thompson �ι �π���ι µε τ� �ι�λ�� τ�υς Globalisation in Question (1999) πραγ-
µατικ" θ�τ�υν την παγκ�σµι�π��ηση σε αµ-ισ�&τηση (*πως υπ�δηλ/νει � τ�τ-
λ�ς τ�υ �ι�λ��υ). Η πρ�σ�γγισ& τ�υς επικεντρ/νεται στην �ικ�ν�µ�α γιατ�,
*πως ανα-�ρ�υν, ε�ναι η πρ�ϋπ*θεση για "λλες ε!ελ�!εις (π�λιτικ�ς, κ�ινωνι-
κ�ς κλπ.). Γι’ αυτ��ς η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι ταυτ*σηµη µε τη διεθν& καπι-
ταλιστικ& �ικ�ν�µ�α, µια �ικ�ν�µ�α π�υ δεν ε�ναι )ωρ�ς πρ�ηγ��µεν� αλλ",
απεναντ�ας, στηρ�2εται στη �ι�µη)ανικ& �ικ�ν�µ�α της νεωτερικ*τητας π�υ γε-
νικε�τηκε απ* τ� 1860 και µετ". Στην πραγµατικ*τητα, υπ�στηρ�2�υν, τ� ση-
µεριν* σ�στηµα της ελε�θερης αγ�ρ"ς ε�ναι λιγ*τερ� αν�ι)τ* σε �ρισµ�νες πα-
ραµ�τρ�υς τ�υ απ* την αγ�ρ" της Belle Époque. Επ�σης υπ�στηρ�2�υν *τι η
παγκ*σµια �ικ�ν�µικ& δραστηρι*τητα συγκεντρ/νεται στις )/ρες της G3 (∆υ-
τικ& και Κεντρικ& Ευρ/πη, Β*ρεια Αµερικ& και Ιαπων�α), εν/ � Τρ�τ�ς Κ*-
σµ�ς παραµ�νει περιθωρι�π�ιηµ�ν�ς ως πρ�ς τ� εµπ*ρι� και τις επενδ�σεις.
Αντιτ�θενται σθεναρ" στην ευρ�ως διαδεδ�µ�νη "π�ψη π�υ θ�λει τις σηµερι-
ν�ς παγκ*σµιες αγ�ρ�ς να �ρ�σκ�νται π�ρα απ* κ"θε δυνατ*τητα ρ�θµισης
και ελ�γ)�υ, αντιπρ�τε�ν�ντας *τι �ι )/ρες της G3 δεν �)�υν απ�λ�σει την ικα-
ν*τητα να ασκ��ν ισ)υρ�ς π�λιτικ�ς-κυ�ερνητικ�ς πι�σεις στις αγ�ρ�ς και τ�υς
�ικ�ν�µικ��ς παρ"γ�ντες. Παρ�µ��ως, κριτικ"ρ�υν την (α-ετηριακ" �ικ�ν�-
µικ&) "π�ψη *τι η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι �να τετελεσµ�ν� και αναπ*-ευκτ�
γεγ�ν*ς π�υ δε µπ�ρε� να ‘κυ�ερνηθε�’A αυτ& η "π�ψη, θεωρ��ν �ι Hirst &
Thompson, *)ι απλ" αγν�ε� τις π�λιτικ�ς δυνατ*τητες, επιλ�γ�ς και πρ�σπ"-
θειες για να ελεγ)θε� η παγκ*σµια �ικ�ν�µ�α, αλλ" και τις απ�δυναµ/νει.

Την "π�ψη *τι παγκ�σµι�π��ηση σηµα�νει τη δηµι�υργ�α µιας παγκ*σµιας
καπιταλιστικ&ς αγ�ρ"ς συµµερ�2εται και � John Gray. Στ� �ι�λ�� τ�υ The False
Dawn (1998) α-ιερ/νει κι αυτ*ς µεγ"λ� µ�ρ�ς της αν"λυσ&ς τ�υ στην περ��δ�
των µεγ"λων µεταρρυθµ�σεων στην Αγγλ�α (1870-1914), µε δια-�ρετικ* κριτ&-
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ρι� *µως απ* τ�υς ανωτ�ρω θεωρητικ��ς. � Gray συµ-ωνε� µε την κριτικ&
π�υ ασκ��ν �ι Hirst και Thompson στις θεωρ�ες της ‘υπερ- παγκ�σµι�π��ησης’
(hyper-globalisation theories)4 και τις επιπτ/σεις τ�υς στην π�λιτικ&5, *µως
θεωρε� *τι αυτ& η κριτικ& παρα�λ�πει τ� γεγ�ν*ς *τι η �νταση και �κταση των
�ικ�ν�µικ/ν µετα��λ/ν π�υ �)�υν συντελεστε� καθιστ��ν την παγκ�σµι�-
π��ηση µια διαδικασ�α )ωρ�ς πρ�ηγ��µεν�, αλλ" και τ� γεγ�ν*ς *τι, *πως υπ�-
στηρ�2ει, � κ*σµ�ς �)ει γ�νει πραγµατικ" µη δια)ειρ�σιµ�ς-κυ�ερν&σιµ�ς. �
Gray συγκρ�νει τη σ�γ)ρ�νη �ικ�ν�µ�α της αγ�ρ"ς µε τ� laissez-faire της επ�-
)&ς εκε�νης, και καταλ&γει σε δ�� σηµαντικ" συµπερ"σµατα. Τ� �να ε�ναι *τι
«τ� laissez-faire πρ�πει να σ)εδι"2εται κεντρικ". ... δεν ε�ναι �να δ/ρ� της κ�ι-
νωνικ&ς ε!�λι!ης»A ε�ναι µ"λλ�ν τ� απ�τ�λεσµα µιας διαδικασ�ας π�λιτικ��
σ)εδιασµ�� π�υ �)ει δηµι�υργηθε� & ενισ)υθε� απ* τις αντ�στ�ι)ες παρεµ�"-
σεις και ν�µ�θετικ�ς ρυθµ�σεις των κρατ/ν, «… τ�υ �π���υ τ� απ�τ�λεσµα
µπρ�µε να γνωρ�2�υµε εκ των πρ�τ�ρων» (1998: 16, 17). Αυτ* µας �δηγε�
στ� δε�τερ� συµπ�ρασµα *τι, *πως η Belle Époque �δ&γησε & κατ�λη!ε σε σ�-
�αρ& κ�ινωνικ& αστ"θεια και αναταρα)&, τ� �δι� µπ�ρε� να συµ�ε� και ως συ-
ν�πεια της παγκ�σµι�π��ησης. Jπως υπ�στηρ�2ει, η ενσωµ"τωση *λων των �ι-
κ�ν�µι/ν τ�υ κ*σµ�υ σε µ�α παγκ*σµια κ�ιν& αγ�ρ" ε�ναι «µια �υτ�π�α π�υ
π�τ� δεν µπ�ρε� να πραγµατ�π�ιηθε�A τ� κυν&γι της �)ει &δη πρ�καλ�σει κ�ι-
νωνικ�ς µετατ�π�σεις και �ικ�ν�µικ& και π�λιτικ& αστ"θεια σε µεγ"λ� �αθµ*»
(1998: 2). Κι αυτ* ε�ναι κ"τι π�υ επ�σης θεωρε� )ωρ�ς πρ�ηγ��µεν�: την κα-
τ"ρρευση των κ�ινωνικ/ν δ�µ/ν π�υ ε�ναι &δη πρ�-αν&ς στις ανεπτυγµ�νες
)/ρες.

Τ�θεται �ε�α�ως τ� ερ/τηµα: αν η παγκ�σµι�π��ηση σ)ετ�2εται µε τ�ν καπι-
ταλισµ* τ*τε τι την διακρ�νει απ* αυτ*ν; � καλ�τερ�ς τρ*π�ς να απαντηθε� τ�
ερ/τηµα ε�ναι παρ�υσι"2�ντας την "π�ψη τ�υ Leslie Sklair. Κατ" πρ/τ�ν,
στην ‘επ�)& της παγκ�σµι�π��ησης’ � καπιταλισµ*ς διαρκ/ς απλ/νεται σε
�λ��να και περισσ*τερες περι�)�ς τ�υ πλαν&τη. Σ�µ-ωνα µε τ�ν Sklair (1999),
τ� παγκ*σµι� σ�στηµα στηρ�2εται σε υπερεθνικ�ς (transnational) πρακτικ�ς.
Αυτ�ς �ι υπερεθνικ�ς πρακτικ�ς )ωρ�2�νται σε τρεις σ-α�ρες π�υ η κ"θε µ�α
στηρ�2ει τη λειτ�υργ�α της σε κ"π�ι� θεσµ*: η �ικ�ν�µικ& σ-α�ρα, π�υ στηρ�-
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4. � *ρ�ς ‘hyper-globalisation’ �)ει )ρησιµ�π�ιηθε� απ* τ�ν Held και ανα-�ρεται στ�υς εν-
θ�υσι/δεις υπ�στηρικτ�ς *λων & των περισσ�τ�ρων διαδικασι/ν της παγκ�σµι�π��ησης, *πως �
Ohmae, o Reich κλπ. Για µια κριτικ& αυτ/ν των θεωρι/ν δε�τε PERRATON, GOLDBLATT, HELD and
MCGREW (1997), ‘The Globalisation of Economic Activity’, New Political Economy, 2 (2): 257-77.
Επ�σης, για την κριτικ& τ�υ Gray στ�υς Hirst & Thompson δε�τε Gray 1998: 63-67.

5. ∆ηλαδ& *τι πρ�καλ��ν επιπρ*σθετη απ�γ�&τευση *σ�ν α-�ρ" στις δυνατ*τητες ελ�γ)�υ
της παγκ�σµι�π��ησης και πρ�σ-�ρ�υν "λλ�θι στ�υς π�λιτικ��ς για την �λλειψη πρωτ���υλι/ν
για τη ρ�θµιση των αγ�ρ/ν υπ�ρ των εργα2�µ�νων και τ�υ κ�ινωνικ�� συν*λ�υ.



2εται απ* τις υπερεθνικ�ς επι)ειρ&σεις, η π�λιτικ& σ-α�ρα, π�υ στηρ�2εται απ*
την υπερεθνικ& καπιταλιστικ& τ"!η, και η π�λιτισµικ& σ-α�ρα, π�υ στηρ�2εται
απ* την ιδε�λ�γ�α τ�υ καταναλωτισµ��. ∆ε�τερ�ν, η παγκ�σµι�π��ηση δια-�-
ρει απ* τ�ν ‘παραδ�σιακ*’ καπιταλισµ* στ� *τι τα µ�λη της καπιταλιστικ&ς τ"-
!ης δεν περι�ρ�2�νται σε αυτ��ς π�υ κατ�)�υν και ελ�γ)�υν τα µ�σα παραγω-
γ&ς. Η υπερεθνικ& καπιταλιστικ& τ"!η απαρτ�2εται απ* τ�σσερις �µ"δες: αυ-
τ��ς π�υ κατ�)�υν και ελ�γ)�υν τις υπερεθνικ�ς επι)ειρ&σεις, τ�υς συµµ")�υς
τ�υς στ�ν κρατικ* µη)ανισµ* και τα π�λιτικ" κ*µµατα, τ�υς συµµ")�υς τ�υς
σε επαγγ�λµατα µε επιρρ�& (καθηγητ�ς και διαν���µεν�ι, αν/τατα στελ�)η
επι)ειρ&σεων κλπ.), και τις καταναλωτικ�ς ελ�τ (1999: 334). Τ�λ�ς, τρ�τ� δια-�-
ρ�π�ιητικ* στ�ι)ε�� για τ�ν σ�γ)ρ�ν� παγκ�σµι�π�ιηµ�ν� καπιταλισµ* απ�τε-
λε�, σ�µ-ωνα µε τ�ν Sklair, τ� γεγ�ν*ς *τι �)ει )αθε�, & ελαττωθε�, η –παραδ�-
σιακ" ν���µενη, τ�υλ")ιστ�ν για τ�υς µαρ!ιστ�ς– σ)ετικ& αυτ�ν�µ�α τ�υ κρ"-
τ�υς να ελ�γ!ει την καπιταλιστικ& τ"!η.

Αυτ& η αν"λυση των �ικ�ν�µικ/ν θεωρ&σεων της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι
επαρκ&ς, *)ι επειδ& δεν υπ"ρ)�υν "λλες σηµαντικ�ς αλλ" επειδ& η �ασικ& επι-
)ειρηµατ�λ�γ�α �)ει καταδει)τε�. Τ� κ�ιν* )αρακτηριστικ* *λων ε�ναι *τι τ�-
π�θετ��ν τ�ν καπιταλισµ* στ� κ�ντρ� της αν"λυσ&ς τ�υς, αλλ" και στ� κ�ντρ�
της κριτικ&ς τ�υς. Βε�α�ως, η �ικ�ν�µικ& δι"σταση της παγκ�σµι�π��ησης ε�-
ναι κεντρικ& και δεν λε�πει και απ* "λλες αναλ�σεις, π�υ *µως την εντ"σσ�υν
ως µ�α απ* τις π�λλ�ς "λλες διαστ"σεις της. Συν&θως η περιγρα-& της �ικ�-
ν�µικ&ς δι"στασης στις π�λυδι"στατες πρ�σεγγ�σεις ε�ναι ακρι�&ς, αλλ"
απ�-ε�γεται � *ρ�ς ‘καπιταλισµ*ς’, ακ*µη και στην περ�πτωση π�υ δεν αντι-
κρ��εται η "π�ψη *τι η παγκ�σµι�π��ηση ανα-�ρεται στ�ν καπιταλισµ*. 3τσι
πρ�τιµ/νται πι� �υδ�τερ�ι, µη -�ρτισµ�ν�ι ιδε�λ�γικ", *ρ�ι, *πως ‘παγκ*σµια
�ικ�ν�µ�α’ κλπ. Απ* την "λλη, αναλ��νται ε!�σ�υ, & και περισσ*τερ�, "λλες
συνιστ/σες τ�υ -αιν�µ�ν�υ, *πως η π�λιτισµικ& και η κ�ινωνικ&. Εδ/ �ασ�2ε-
ται και η κριτικ& π�υ ασκε�ται στις (απ�κλειστικ") �ικ�ν�µικ�ς πρ�σεγγ�σεις
*τι ε�ναι µ�ν*πλευρες και αγν���ν "λλες σηµαντικ�ς παραµ�τρ�υς. Ας δ��µε
αναλυτικ" �ρισµ�νες αντιπρ�σωπευτικ�ς π�λυδι"στατες θεωρ&σεις της παγκ�-
σµι�π��ησης.

¶ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÂ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜

Yπ* τ�ν τ�τλ� ‘π�λυδι"στατες πρ�σεγγ�σεις’ θα ε!ετ"σ�υµε δι"-�ρα επι)ει-
ρ&µατα π�υ ε!ετ"2�υν τ*σ� την �ικ�ν�µικ& *σ� και τις "λλες διαστ"σεις

ανε!αρτ&τως της �αρ�τητας π�υ πρ�σδ�δ�υν στην κ"θε µ�α. Αυτ* �ε�α�ως δεν
σηµα�νει *τι �ι �ικ�ν�µικ�ς πρ�σεγγ�σεις παραγνωρ�2�υν αυτ�ς τις "λλες πλευ-
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ρ�ς τ�υ 2ητ&µατ�ς6, αλλ" στις π�λυδι"στατες αναλ�σεις εµπερι�)�νται περισ-
σ*τερες της µ�ας διαστ"σεις ως �ασικ�ς. � Giddens, για παρ"δειγµα, θεωρε�
*τι η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι �ικ�ν�µικ&, π�λιτικ&, π�λιτισµικ& και τε)ν�λ�γι-
κ&, και � Ulrich Beck µιλ" για τη διεθν&, �ικ�ν�µικ&, �ικ�λ�γικ&, εργασιακ&
και π�λιτισµικ& δι"σταση της παγκ�σµι�π��ησης.

�ι �ασικ�ς δ�� διαστ"σεις π�υ ανα-�ρ�νται στις περισσ*τερες αναλ�σεις
της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι της επικ�ινων�ας/τε)ν�λ�γ�ας και τ�υ π�λιτισµ��A
"λλωστε, η πρ/τη �δωσε /θηση στη (συ2&τηση για) την "λλη. Η ιδ�α µιας πα-
γκ*σµιας κ�υλτ��ρας �)ει τις ρ�2ες της στη γνωστ& σ�λληψη τ�υ κ*σµ�υ απ*
τ�ν McLuchan ως �να παγκ	σµι �ωρι	 (global village) στη δεκαετ�α τ�υ ’607.
Η ιδ�α αυτ& επηρε"στηκε απ* τη ραγδα�α αν"πτυ!η των τε)ν�λ�γι/ν της
πληρ�-�ρ�ας και ειδικ*τερα απ* τη δυνατ*τητα των µ�σων επικ�ινων�ας να
µεταδ/σ�υν την �δια εικ*να σε *λ� τ�ν κ*σµ� ταυτ�)ρ*νως. Υπ* αυτ& την �ν-
ν�ια, η παγκ�σµι�π��ηση αρ)ικ" θεωρ&θηκε *τι θα επι-�ρει την �µ�γεν�π��η-
ση, *)ι µ*ν� στην �ικ�ν�µ�α αλλ" και στην κ�υλτ��ρα. Β��αια, απ* την "λλη,
�ι κριτικ�� αυτ&ς της "π�ψης )ρησιµ�π�ι��ν τ�ν *ρ� ‘McDonaldisation’ για να
καυτηρι"σ�υν την "π�ψη της π�λιτισµικ&ς παγκ�σµι�π��ησης και να δε�!�υν
*τι δε διαµ�ρ-/νεται µια παγκ*σµια κ�ινων�α αλλ" µια παγκ*σµια αγ�ρ".
Π"ντως, στ� γ�ρισµα τ�υ 21�υ αι/να, η θ�ση της �µ�γεν�π��ησης �)ει σ)ετικ"
απ�δυναµωθε�, & µετριαστε�, απ* απ*ψεις *πως τ�υ Hannerz 1991) *τι δεν
ανα-ερ*µαστε πια σε µια παγκ*σµια κ�υλτ��ρα �µ�ι*τητας αλλ" δια-�ρ"ς, &
τ�υ Featherstone (1990) π�υ ανα-�ρεται στην �παρ!η παγκ*σµιων π�λιτισµι-
κ/ν ρ�/ν.

Η αν"πτυ!η των ν�ων τε)ν�λ�γι/ν ε�ναι καθ�ριστικ&ς σηµασ�ας κατ’ αρ-
)"ς για την �δια την �ικ�ν�µ�α. Σ�µ-ωνα µε τ�ν Castells, η επαν"σταση της τε-
)ν�λ�γ�ας κατ" τ�ν εικ�στ* αι/να υπ&ρ!ε καθ�ριστικ* εργαλε�� για την πα-
γκ*σµια αναδι"ρθρωση και µετασ)ηµατισµ* τ�υ καπιταλιστικ�� συστ&µατ�ς.
Jπως υπ�στηρ�2ει, στ� ν�� επικ�ινωνιακ* τρ*π� αν"πτυ!ης η πηγ& της παρα-
γωγικ*τητας �ρ�σκεται στην τε)ν�λ�γ�α π�υ επιτρ�πει τη δηµι�υργ�α γν/σης,
την επε!εργασ�α της πληρ�-�ρ�ας και τη µετ"δ�ση των συµ�*λων (2000α: 17).
Ε�ναι ενδεικτικ* *τι στις ΗΠΑ, κατ" τη δεκαετ�α τ�υ ’90, �ι �ι�µη)αν�ες-κλει-
δι" για την �ικ�ν�µ�α (της )ρηµατ��ικ�ν�µικ&ς δραστηρι*τητας και της τε)ν�-
λ�γ�ας της πληρ�-�ρ�ας) ε�)αν µια µ�ση αν"πτυ!η της τ"!ης τ�υ 10%, π�ντε
-�ρ�ς µεγαλ�τερη απ* �λ*κληρη την �ικ�ν�µ�αA �ι εταιρε�ες Internet �ρ�σκ�-
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6. Jπως ανα-�ρ�υν και �ι Hirst & Thompson, η σηµαντικ*τητα της �ικ�ν�µικ&ς δι"στασης
�γκειται στ� *τι ε�ναι καθ�ριστικ& και διαµ�ρ-ωτικ& για τις υπ*λ�ιπες.

7. MC LUCHAN (1964), Understanding Media: the Extensions of Man, New York: Macmillan.



νταν στ� κ�ντρ� αυτ&ς της αν"πτυ!ης8. 3τσι, � Castells �ν�µ"2ει τ� ν�� �ικ�-
ν�µικ* σ�στηµα ‘πληρ�-�ριακ* καπιταλισµ*’ (informational capitalism) και τη
σ�γ)ρ�νη κ�ινων�α ‘κ�ινων�α της πληρ�-�ρ�ας & των δικτ�ων’ (information[al]
or network society)9.

�ι ν�ες τε)ν�λ�γ�ες �)�υν πρ�καλ�σει π�λλαπλ�ς ε!ελ�!εις και αντ�στ�ι)ες
συ2ητ&σεις, *πως αυτ& σ)ετικ" για την ‘παγκ*σµια συνειδητ*τητα’ (global
awareness), δηλαδ& τη συνειδητ& θε/ρηση τ�υ κ*σµ�υ ως εν*ς ενια��υ και αλ-
ληλ�ε!αρτ/µεν�υ )/ρ�υ, ε�τε αυτ* α-�ρ" �ικ�λ�γικ", π�λιτισµικ" & "λλα θ�-
µατα. �αρακτηριστικo� εκπρ*σωπ�ι αυτ&ς της "π�ψης ε�ναι �ι Robertson και
Giddens. � Robertson θεωρε� ε!*)ως σηµαντικ* τ� γεγ�ν*ς της συνειδητ*τη-
τας (awareness) *τι � κ*σµ�ς σ&µερα ε�ναι �νας ενια��ς )/ρ�ς. 3τσι, �ρ�2ει την
παγκ�σµι�π��ηση ως τη «συµπ�κνωση τ�υ κ*σµ�υ και εντατικ�π��ηση της συ-
νε�δησ&ς τ�υ ως *λ�ν» (Robertson 1992: 8), εστι"2�ντας �τσι στις �νν�ιες της αλ-
ληλε!"ρτησης και της συνειδητ*τητας. Παρ�µ��ως, � Giddens την �ρ�2ει ως την
«εντατικ�π��ηση των παγκ*σµιων σ)�σεων π�υ συνδ��υν τις δι"-�ρες τ�πικ*-
τητες µε τ�τ�ι� τρ*π� /στε τ�πικ" γεγ�ν*τα να διαµ�ρ-/ν�νται απ* συµ�"ντα
π�υ λαµ�"ν�υν )/ρα µ�λια µακρι", και αντιστρ*-ως» (Giddens 1990: 64).

Και για τ�ν Appadurai (1990) η ηλεκτρ�νικ& επικ�ινων�α �)ει ιδια�τερη ση-
µασ�α καθ/ς απ�τελε� τ� µ�σ� επικ�ινων�ας, ως επα-&ς και διαµεσ�λ"�ησης,
για τις δι"-�ρες διαστ"σεις & ‘διαστ&µατα’ (landscapes) π�υ διακρ�νει. �
Appadurai διακρ�νει αν"µεσα σε π�ντε αλληλ�σ)ετι2*µενες διαστ"σεις παγκ*-
σµιων π�λιτισµικ/ν ρ�/ν: των εθν/ν (‘ethnoscapes’), των Μ�σων (‘mediasca-
pes’), των τε)ν�λ�γι/ν (‘technoscapes’), των �ικ�ν�µικ/ν (‘finanscapes’) και
των ιδε/ν (‘ideoscapes’)10. Αυτ�� �ι τ*π�ι απ�τελ��ν αυτ* π�υ � �δι�ς �ν�µ"2ει
‘-αντασιακ��ς κ*σµ�υς’11, δηλαδ& «π�λλαπλ��ς κ*σµ�υς π�υ συγκρ�τ��νται
απ* τις ιστ�ρικ" καθ�ρισµ�νες -αντασ�ες/-αντασι/σεις ατ*µων και �µ"δων
π�υ �ρ�σκ�νται διασκ�ρπισµ�ν�ι στ�ν κ*σµ�» (Appadurai 1990: 296). �ωρ�ς τα
Μ�σα δε θα &ταν δυνατ*ν να συλλ"�ει κανε�ς αυτ�ς τις διαστ"σεις.

Υπ"ρ)�υν και "λλα σηµαντικ" θ�µατα π�υ απασ)�λ��ν τη σ)ετικ& συ2&τη-
ση για την παγκ�σµι�π��ηση *πως, για παρ"δειγµα, � ρ*λ�ς και η δι"κριση
αν"µεσα σε π�λυεθνικ�ς και υπερεθνικ�ς επι)ειρ&σεις, η διαλεκτικ& τ�υ τ�πι-
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8. Για περισσ*τερες πληρ�-�ρ�ες δε�τε Castells 2000α: 148-9.
9. O Castells κ"νει �να λεπτ* δια)ωρισµ* αν"µεσα σε information και informational society,

και )ρησιµ�π�ιε� τ�υς *ρ�υς εναλλακτικ". ∆ε�τε γι’ αυτ* τ� δια)ωρισµ* Castells 2000α: 100.
10. Ως διαστ"σεις & ‘διαστ&µατα’ τα ανα-�ρει � ∆εµερτ2&ς, π�υ µετα-ρ"2ει τ�υς αντ�στ�ι-

)�υς *ρ�υς ως ε!&ς: εθν�διαστ&µατα, επικ�ινωνι�διαστ&µατα, τε)ν�διαστ&µατα, )ρηµατ�διαστ&-
µατα, και ιδε�διαστ&µατα (1996: 288-294).

11. ‘Imagined worlds’, παρα-ρ"2�ντας τις -αντασιακ�ς κ�ιν*τητες (imagined communities)
τ�υ Benedict Anderson.



κ�� και τ�υ παγκ*σµι�υ, αλλ" και τ� π�λ� σηµαντικ* 2&τηµα π�υ α-�ρ" στην
απ�ρρ�θµιση των εθνικ/ν κρατ/ν και των εθνικ/ν ταυτ�τ&των και απ�τελε�
κεντρικ& ανα-�ρ" στη συ2&τηση για την παγκ�σµι�π��ηση. Σ’ αυτ" τα θ�µατα
δε θα ανα-ερθ��µε σε αυτ&ν την εν*τητα, αλλ" θα τα αναλ�σ�υµε εκτεν/ς
στ� επ*µεν� κε-"λαι�. Πρ�ς τ� παρ*ν θα κλε�σ�υµε αυτ& την εν*τητα µε µια
σ�ντ�µη ανα-�ρ" στη )ρ�νικ& εµ-"νιση της παγκ�σµι�π��ησης.

�ι απ*ψεις σ)ετικ" µε τ� π*τε εµ-αν�στηκε η παγκ�σµι�π��ηση στ� πρ�-
σκ&νι� π�ικ�λλ�υν, και µ"λιστα αν"λ�γα µε τ�ν �ρισµ* της παγκ�σµι�π��ησης
π�υ υι�θετε� � κ"θε µελετητ&ς. Για τ�ν Wallerstein, για παρ"δειγµα, η *λη δια-
δικασ�α πρωτ�!εκ�νησε τ�ν 16� αι/να, *ταν δηλαδ& "ρ)ισε να γεννι�ται τ� κα-
πιταλιστικ* σ�στηµα. �ι Hirst και Thompson τ�π�θετ��ν τη δηµι�υργ�α τ�υ
διεθν��ς συστ&µατ�ς στα 1870, �π*τε συντελ�στηκε η πρ/τη και π�ι�τικ& αλ-
λαγ& στις επικ�ινων�ες και την τε)ν�λ�γ�α (δηλαδ& µια αλλαγ& στ� διεθν�ς
εµπ*ρι� *π�υ πλ��ν τα αγαθ" και �ι πληρ�-�ρ�ες ‘τα!�δευαν’ µε τη δ�ναµη
τ�υ ατµ�� και τ�υ ηλεκτρισµ��). Π�λλ�� ε�ναι �ι θεωρητικ�� π�υ συνδ��υν
"µεσα την παγκ�σµι�π��ηση µε τη νεωτερικ*τητα. 3τσι, � Giddens θεωρε� *τι
η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι µια συν�πεια της νεωτερικ*τητας, η �π��α ε�ναι συµ-
-υ&ς µε τη δηµι�υργ�α παγκ�σµι�π��ησης, αν και την τ�π�θετε� )ρ�νικ" στη
δεκαετ�α τ�υ ’60. Παρ�µ��ως � Beck την τ�π�θετε� στην ‘�στερη νεωτερικ*τη-
τα’, εν/ � Robertson ε!ετ"2ει σ�γ)ρ�νες ε!ελ�!εις π�υ πρ*σ-ατα �-εραν τ�ν
κ*σµ� σε πραγµατικ& επα-&, παρ*λ� π�υ θεωρε� *τι η παγκ�σµι�π��ηση
πρ�ηγε�ται της νεωτερικ*τητας, καθ/ς υπ"ρ)�υν κε�µενα π�υ ανα-�ρ�νται
στην ‘εν�π��ηση’ τ�υ κ*σµ�υ απ* τ�ν 2� αι/να πρ� �ριστ��. Επ�σης, � ∆ε-
µερτ2&ς υπ�στηρ�2ει *τι «η συ2&τηση για την παγκ�σµι�π��ηση δεν ε�ναι κ"τι
ρι2ικ" δια-�ρετικ* απ* τ� δι"λ�γ� περ� νεωτερικ*τητας και µετανεωτερικ*τη-
τας, �π*τε η στρ�-& π�υ σηµει/θηκε στις αρ)�ς της τρ�)�υσας δεκαετ�ας δε
συνιστ" αλλαγ& παραδε�γµατ�ς µε την αυστηρ& και περι�ρισµ�νη, τ�υλ")ι-
στ�ν, �νν�ια π�υ �δωσε � Kuhn στ�υς *ρ�υς ‘αλλαγ&’ και ‘παρ"δειγµα’» (∆ε-
µερτ2&ς 1996: 262). Απ* την "λλη, � Castells υπ�στηρ�2ει *τι η ‘πληρ�-�ριακ&’
κ�ινων�α δια-�ρει απ* τη �ι�µη)ανικ& και *τι η παγκ�σµι�π��ηση, π�υ !εκ�-
νησε στα 1950, �)ει &δη αλλ"!ει την κ�ινων�α µε την τε)ν�λ�γικ& επαν"σταση.

Αυτ* π�υ πρ�κ�πτει π"ντως απ* τις περισσ*τερες απ*ψεις ε�ναι η υπ��*-
σκ�υσα ιδ�α πως, εν/ η παγκ�σµι�π��ηση �)ει αρκετ" µεγ"λ� παρελθ*ν, �)ει
αναπτ�!ει ν�ες δ�µ�ς και ε!ελ�!εις µ*λις στις τελευτα�ες δεκαετ�ες. Η ιδιαιτερ*-
τητ" της �γκειται στην πυκν*τητα, στην κλ�µακα και στα πεδ�α των αλλαγ/ν
π�υ εκδηλ/θηκαν κατ" τις τελευτα�ες δεκαετ�ες τ�υ 20�� αι/να. Τ� µ*ν� σηµε��
στ� �π��� δεν υπ"ρ)ει δια-ων�α ε�ναι ‘Απ* π��;’ !εκ�νησε η παγκ�σµι�π��ηση:
σε αυτ* υπ"ρ)ει �µ�-ων�α *τι η παγκ�σµι�π��ηση αρ)ικ" διαµ�ρ-/θηκε µ�σω
ε!ελ�!εων π�υ �λα�αν )/ρα στη ∆�ση γενικ*τερα, και στις ΗΠΑ ειδικ*τερα.
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«H παγκ�σµι�π��ηση δεν παραγκων�2ει και αντικαθιστ" �τιδ&π�τε �)ει
πρ�ηγηθε�. Πρ�πει, ταυτ*)ρ�να µε τις καιν�τ�µ�ες στην κ�ινων�α, να δ�-

ν�υµε πρ�σ�)& και στις πρ�-ανε�ς συν�)ειες της κ�ινωνικ&ς και π�λιτισµικ&ς
2ω&ς» (Robins 2000: 197). Η παραπ"νω επισ&µανση τ�υ Robins ε�ναι σηµαντι-
κ& και θα την �)�υµε συνε)/ς στ� µυαλ* *ταν ε!ετ"2�υµε την παγκ�σµι�-
π��ηση, *πως και �π�ιαδ&π�τε "λλη διαδικασ�α π�υ επηρε"2ει τ*σ� �αθι" την
κ�ινων�α. Λαµ�"ν�ντας αυτ* υπ’ *ψην, θα �ρ�σ�υµε την παγκ�σµι�π��ηση και
θα πρ����µε στην περιγρα-& των καθ-�ριστικ/ν στ�ι)ε�ων και διαστ"σεων
της παγκ�σµι�π��ησης.

�ι δι"-�ρες διαστ"σεις π�υ ε�δαµε ως τ/ρα συµπεριλαµ�"ν�νται στη συ-
2&τηση για την π�λυσ�νθετη διαδικασ�α π�υ απ�καλε�ται παγκ�σµι�π��ηση.
Κ"π�ιες απ* αυτ�ς, *µως, ε�ναι ε�τε πι� σηµαντικ�ς ε�τε πι� καθ�ριστικ�ς στη
διαµ*ρ-ωση και των "λλων διαστ"σεωνA �τσι λ�ιπ*ν θα περι�ριστ��µε σε αυ-
τ�ς για να �ρ�σ�υµε την παγκ�σµι�π��ηση. Η �ασικ& και καθ�ριστικ& δι"στα-
ση της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι η δι"σταση της �ικ�ν�µ�ας. Αυτ* γιατ� απ�-
τελε� την κινητ&ρι� δ�ναµη της παγκ�σµι�π��ησης, την �υσ�α της θα λ�γαµε,
αλλ" και γιατ� ε�ναι αυτ& π�υ διαµ�ρ-/νει και επηρε"2ει καθ�ριστικ" τις υπ*-
λ�ιπες. Μ"λιστα, �ι περισσ*τερες διαστ"σεις π�υ ανα-�ρ�νται απ�τελ��ν συ-
ν�πειες της �ικ�ν�µικ&ς παγκ�σµι�π��ησης, & λειτ�υργ��ν συµπληρωµατικ"
πρ�ς αυτ&ν. Μια απ* αυτ�ς τις διαστ"σεις π�υ θεωρ��µε σηµαντικ& να ανα-
-ερθε� ε�ναι η δι"σταση τ�υ π�λ�τη. Η δι"σταση τ�υ π�λ�τη ανα-�ρεται στ�υς
π�λ�τες, τ*σ� ατ�µικ" *σ� και ως µ�λη �µ"δων. ∆εν ε�ναι µια αυτ*ν�µη δι"-
σταση, *πως αυτ& της �ικ�ν�µ�ας, µε την �νν�ια *τι και η �δια �)ει σα-�στατα
πρ�κ�ψει και επηρεαστε� απ* την �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση, σε συνδυασµ*
���αια µε την επαν"σταση της τε)ν�λ�γ�ας. Παρ’ *λα αυτ", �)ει γ�νει ιδια�τε-
ρα σηµαντικ& και, επιπλ��ν, απ* τ� 1990 και µετ" συ)ν" �ργαν/νεται σε αντι-
παρ"θεση µε την �ικ�ν�µικ&. Ας τις δ��µε *µως αναλυτικ".

OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË

H παγκ�σµι�π��ηση, στη �ασικ& και καθ�ριστικ& της δι"σταση, π�υ ε�ναι η
�ικ�ν�µικ&, ε�ναι µια διαδικασ�α π�υ επι-�ρει την )ωρ�ς πρ�ηγ��µεν�

ε!"πλωση της καπιταλιστικ&ς �ικ�ν�µ�ας παγκ�σµ�ως, τη δι")υση της ελε�θε-
ρης αγ�ρ"ς σε �λ��να και περισσ*τερα µ�ρη τ�υ κ*σµ�υ. Τ� �ασικ* κριτ&ρι�
λειτ�υργ�ας σε αυτ& τη διαδικασ�α δεν ε�ναι "λλ� απ* τη µεγιστ�π��ηση τ�υ
κ�ρδ�υς. Στην παγκ�σµι�π��ηση τ� καπιταλιστικ* κριτ&ρι� συνε)�2ει να ε-αρ-
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µ*2εται στ� εσωτερικ* των )ωρ/ν, αν"µεσα δηλαδ& στις δια-�ρετικ�ς κ�ινω-
νικ�ς και παραγωγικ�ς τ"!εις *πως �σ)υε ως σ&µερα στις καπιταλιστικ�ς �ικ�-
ν�µ�ες, αλλ" ε-αρµ*2εται και παγκ�σµ�ως αν"µεσα στα κρ"τη. Εντ*ς εν*ς
κρ"τ�υς µε καπιταλιστικ& �ικ�ν�µ�α, η εργατικ& τ"!η –ως ‘περι-�ρεια’ στ� µ�-
ντ�λ� τ�υ Wallertein– �ρ�σκεται σε ε!"ρτηση απ* την καπιταλιστικ& τ"!η. Αυ-
τ* κατ’ αναλ�γ�α συµ�α�νει και στ� παγκ*σµι� καπιταλιστικ* σ�στηµα, *π�υ
τα κρ"τη �)�υν δ�� επιλ�γ�ς: ε�τε να συµµ�ρ-ωθ��ν µε τ�υς καν*νες τ�υ ‘παι-
)νιδι��’, ε�τε να απ�µ�νωθ��ν/περιθωρι�π�ιηθ��ν. 3τσι, η ιδιαιτερ*τητα της
παγκ�σµι�π��ησης �γκειται στην παγκ*σµια ε!"πλωση τ�υ καπιταλιστικ�� συ-
στ&µατ�ς.

Η �ικ�ν�µ�α λ�ιπ*ν ε�ναι η �υσ�α της παγκ�σµι�π��ησης. Β��αια, π"ντα µ�-
σα στην ιστ�ρ�α &ταν η �ικ�ν�µ�α η ‘ατµ�µη)αν&’ των κ�ινωνι/ν. Jµως η κ�ι-
νωνικ& 2ω& ρυθµι2*ταν µ�σω �ικ�ν�µικ/ν, π�λιτικ/ν και κ�ινωνικ/ν κριτη-
ρ�ων και διαδικασι/ν: η κ�ινωνικ& ε!�λι!η πρ��κυπτε µ�σω εν*ς συνε)��ς
‘πα2αρ�µατ�ς’ αυτ/ν των τρι/ν και η ε!�υσ�α µ�ιρα2*ταν αν"µεσα στ�υς �ι-
κ�ν�µικ��ς, κ�ινωνικ��ς και π�λιτικ��ς δρ/ντες. Η διαδικασ�α της παγκ�-
σµι�π��ησης, *µως, επι-�ρει µια κυριαρ)�α τ�υ �ικ�ν�µικ�� �ναντι *λων των
"λλων κριτηρ�ων. Jπως )αρακτηριστικ" ανα-�ρει � ∆εµερτ2&ς, «�ι διαδικα-
σ�ες της παγκ�σµι�π��ησης συµ�"λλ�υν τα µ�γιστα στην ασ�µµετρη (ανα)δ*-
µηση των σ)�σεων ε!�υσ�ας» (1996: 304). Αυτ* π�υ παρατηρ��µε στην πρ*-
σ-ατη αναδ*µηση των ε!�υσιαστικ/ν σ)�σεων ε�ναι, *)ι µ*ν� η κυριαρ)�α των
�ικ�ν�µικ/ν δεδ�µ�νων, αλλ" και µια αυ!αν*µενη απ*σταση, και απ�στασι�-
π��ηση, απ* τις ‘παρ"πλευρες απ/λειες’ στην �δια την κ�ινων�α. Τ� �ικ�ν�µικ*
στ�ι)ε�� αυτ�ν�µε�ται και κυριαρ)ε� �λ��να και περισσ*τερ�A *πως θα δ��µε
και στη συν�)εια, αυτ& η ανισ�ρρ�π�α και ασυµµετρ�α πρ�καλε� κ�ινωνικ�ς µε-
τατ�π�σεις και συγκρ��σεις. � Beck υπ�στηρ�2ει *τι η ισ�ρρ�π�α της ‘πρ/της
νεωτερικ*τητας’ �)ει πλ��ν παρ�λθει, και �)ει δ/σει τη θ�ση της στ� «ανε!"ρ-
τητ� �ασ�λει� της �ικ�ν�µικ&ς δραστηρι*τητας» (2000: 4). Jµως, π/ς κατ�στη
αυτ* δυνατ*ν;

Εν πρ/τ�ις, δε θα &ταν υπερ��λικ* να π��µε *τι τ� π�λιτικ* στ�ι)ε�� ‘πα-
ραδ*θηκε’ στ� �ικ�ν�µικ*, δηλαδ& *τι η διαµεσ�λ"�ηση της π�λιτικ&ς αν"µε-
σα στην �ικ�ν�µ�α και την κ�ινων�α �παψε να λειτ�υργε� �στω και στ�ι)ειωδ/ς
υπ�ρ της κ�ινωνικ&ς ειρ&νης και ευηµερ�ας –αν θεωρ&σ�υµε *τι λειτ�υργ��σε
ως τ�τ�ια πρωθ�στερα. Αυτ* δε σηµα�νει *τι η π�λιτικ& ε!α-αν�στηκε ως δι"
µαγε�ας. Απεναντ�ας, συν�)ισε να υπ"ρ)ει )ωρ�ς *µως να διαµεσ�λα�ε� αλλ"
υι�θετ/ντας και ε!υπηρετ/ντας τ� �ικ�ν�µικ* κριτ&ρι�. Jπως υπ�στηρ�2�υν
� Gray, �ι Hirst και Thompson και "λλ�ι, η παγκ�σµι�π�ιηµ�νη καπιταλιστικ&
�ικ�ν�µ�α δεν ε�ναι παρ" τ� απ�τ�λεσµα κεντρικ�� π�λιτικ�� σ)εδιασµ��. Η
-ιλελευθερ�π��ηση της �ικ�ν�µ�ας δε θα µπ�ρ��σε να ε!απλωθε� )ωρ�ς τις
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απαρα�τητες ρυθµιστικ�ς εν�ργειες εκ µ�ρ�υς των κρατ/ν, ��τε )ωρ�ς την εθε-
λ��σια απ*συρση των µ�τρων π�υ τα �δια τα κρ"τη ε�)αν θεσπ�σει για την
πρ�στασ�α των �ικ�ν�µι/ν και κ�ινωνι/ν τ�υς. Και ���αια, στ� �αθµ* π�υ η
�ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση �)ει διευκ�λυνθε� απ* π�λιτικ�ς πρωτ���υλ�ες
και ρυθµ�σεις, υπ�στηρ�2�υµε (σε αντ�θεση εδ/ µε τ�ν Gray) *τι µπ�ρε� και να
ελεγ)θε� και να ‘κυ�ερνηθε�’. Πρ�ς αυτ& την κατε�θυνση υπ"ρ)ει ισ)υρ& επι-
)ειρηµατ�λ�γ�α π�υ τ�ν�2ει την αυ!αν*µενη ανισ*τητα, την κ�ινωνικ& ανατα-
ρα)&, και τη συνε)/ς µει��µενη συνα�νεση των π�λιτ/ν για τις π�λιτικ�ς π�υ
ε-αρµ*2�νται –τ*σ� στ� εσωτερικ* των κρατ/ν *σ� και παγκ�σµ�ως (Castells,
Hirst & Thompson, Gray κ.".).

Φυσικ", σηµαντικ* ρ*λ� στις παραπ"νω ε!ελ�!εις �)ει πα�!ει και η απ�δυ-
ν"µωση των κ�ινωνικ/ν �µ"δων /στε να δραστηρι�π�ιηθ��ν συλλ�γικ" και
διεκδικητικ", µε απ�τ�λεσµα να )αθ��ν π�λλ" κ�ινωνικ" κεκτηµ�να, τ�υλ")ι-
στ�ν στην Ευρ/πη *π�υ �ι κ�ινωνικ�ς διεκδικ&σεις &ταν πι� �κδηλες (π.).
κρ"τ�ς πρ*ν�ιας). Επιγραµµατικ", θα λ�γαµε *τι η ιδε�λ�γ�α της ε!ατ�µ�κευ-
σης και � καταναλωτισµ*ς ως πρ��αλλ*µενη κ�υλτ��ρα και τρ*π�ς 2ω&ς απ�-
τελ��ν σηµαντικ�ς αιτ�ες της απ�δυν"µωσης αυτ&ς. Καθ�ριστικ& υπ&ρ!ε επ�-
σης και η απ�γ�&τευση των π�λιτ/ν απ* την π�λιτικ&. Ας µην !ε)ν"µε *τι κα-
τ" τη µεγαλ�τερη δι"ρκεια της δεκαετ�ας τ�υ ’90 και στην πλει�ν*τητα των
)ωρ/ν της Ευρωπαϊκ&ς 3νωσης, για παρ"δειγµα, η διακυ��ρνηση τ�υ κρ"-
τ�υς και η "σκηση της π�λιτικ&ς ε�)ε ανατεθε� σε σ�σιαλιστικ" κ*µµατα, π�υ
*µως ε-"ρµ�σαν νε�--ιλελε�θερη π�λιτικ& µε πρ*σ)ηµα την πρ�σαρµ�γ&
στην παγκ�σµι�π��ηση & ακ*µη και στην �δια την ΕΕ! Αυτ& *µως ε�ναι µια µε-
γ"λη συ2&τηση π�υ δεν µπ�ρε� να �λ�κληρωθε� σε αυτ& τη µελ�τη. 3να σηµα-
ντικ* στ�ι)ε�� της *µως ε�ναι η απ"ντηση στ� ακ*λ�υθ� ερ/τηµα: π�ια �αθ�-
τερη αιτ�α �ρ�σκεται π�σω απ* την πρ*σ-ατη κ�ινωνικ& απ�δυν"µωση και,
κυρ�ως, την π�λιτικ& -ιλελευθερ�π��ηση;

Η αιτ�α π�υ συν�τεινε στην αυ!αν*µενη δια�ρωτικ*τητα τ�υ �ικ�ν�µικ��
κριτηρ��υ π"νω στ� π�λιτικ* και κ�ινωνικ* ε�ναι η ιδελγικπ�ηση της πα-
γκ�σµι�π��ησης. � *ρ�ς ‘παγκ�σµι�π��ηση’ "ρ)ισε να )ρησιµ�π�ιε�ται ευρ�ως
µετ" τα πρ/τα γεγ�ν*τα π�υ συνδ��νται µε την ιδε�λ�γικ�π��ησ& της, και συ-
γκεκριµ�να µετ" τ� 1989. Με την κατ"ρρευση της Σ��ιετικ&ς 3νωσης, �ι αντ�-
παλ�� της )αιρ�τησαν τ� γεγ�ν*ς ως µια ν�κη τ�υ -ιλελε�θερ�υ καπιταλισµ��,
π�υ επαιν�θηκε ως τ� µ*ν� �ι/σιµ� σ�στηµα, τ� �π��� πλ��ν θα κυριαρ)��σε
σε παγκ*σµια κλ�µακα. Ενδεικτικ& ε�ναι η ευρε�α δι"δ�ση θεωρι/ν π�υ µιλ��-
σαν για τ� ‘τ�λ�ς της ιστ�ρ�ας’ (π.). Fukuyama). Ταυτ�)ρ*νως, �ι σ�σιαλιστ�ς,
σ�σιαλδηµ�κρ"τες και δι"-�ρ�ι αριστερ�� (π�λιτικ��, διαν���µεν�ι, συνδικα-
λιστ�ς κλπ.), µα2� µε τ�υς υπ�στηρικτ�ς της ΕΣΣ∆, �νιωσαν �ντ�νη αµη)αν�α
και σ�γ)υση ε!αιτ�ας αυτ/ν των απρ�σδ*κητων γεγ�ν*των. Αυτ* /θησε τ�υς
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περισσ*τερ�υς ε�τε να ‘υπ�µε�ν�υν’ παθητικ" τ�υς ε�ρτασµ��ς των αντιπ"-
λων, ε�τε να τ�υς απ�δε)τ��ν και να υι�θετ&σ�υν τη νε�-ιλελε�θερη πρακτικ&
ως απαρα�τητ� εκσυγ)ρ�νιστικ* µ�ντ�λ� των κ�ινωνι/ν τ�υς, )ωρ�ς ταυτ*-
)ρ�να να απ�δε)τ��ν και την αντ�στ�ι)η ιδε�λ�γικ& τ�π�θ�τηση για τ�υς εαυ-
τ��ς τ�υς, δηµι�υργ/ντας σ�γ)υση των *ρων και ιδε�λ�γι/ν (συν�πεια τ��τ�υ
&ταν, µετα!� "λλων, η ε-αρµ�γ& -ιλελε�θερων απ* σ�σιαλιστικ�ς κυ�ερν&σεις
και �ι υπ�στ&ρι!& τ�υς απ* τ�υς διαν���µεν�υς της Αριστερ"ς).

�ι πι� ενδεικτικ�ς συν�πειες των παραπ"νω, στ� ιδε�λ�γικ* επ�πεδ�, ε�ναι
δ��: α-εν*ς, η θε/ρηση *τι � δια)ωρισµ*ς αριστερ"ς-δε!ι"ς ε�ναι πλ��ν ανε-
π�καιρ�ς και ανε-"ρµ�στ�ς (γνωστ* παρ"δειγµα � Τρ�τς ∆ρ	µς τ�υ Giddens),
α-ετ�ρ�υ η δι"δ�ση της "π�ψης *τι δεν υπ"ρ)ει εναλλακτικ& επιλ�γ& και, κα-
τ" συν�πεια, *τι �ι π�λιτικ�ς π�υ ε-αρµ*2�νται ε�ναι αναπ*-ευκτες (παρατη-
ρηθε�σα ε-αρµ�γ& � ‘Μ	νς ∆ρ	µς’ της υι�θ�τησης της παγκ�σµι�π��ησης σε
π�λιτικ* επ�πεδ�). Στ� επ�πεδ� της �ικ�ν�µ�ας η συν�πεια ε�ναι η ε!"πλωση
της ελε�θερης αγ�ρ"ς ως καν�νιστικ�� πλ��ν πρ�τ�π�υ �ργ"νωσης της �ικ�-
ν�µ�ας. Η παγκ�σµι�π��ηση υπ&ρ!ε τ� ιδανικ* "λλ�θιA δεδ�µ�ν�υ *τι η )ρ&ση
τ�υ *ρ�υ κ"λυπτε "λλ�υς ιδε�λ�γικ" -�ρτισµ�ν�υς *ρ�υς (π.). καπιταλισµ*ς),
και *τι υπ&ρ)ε σ�γ)υση στ�υς π�λ�τες για τ� τι πραγµατικ" σηµα�νει καθ/ς τα
µην�µατα και �ι ερµηνε�ες &ταν αντι-ατικ�ς, η παγκ�σµι�π��ηση και η ιδε�λ�-
γικ�π��ησ& της λειτ��ργησαν ως η τ�λεια δικαι�λ�γ�α για την ε!"πλωση τ�υ
καπιταλιστικ�� συστ&µατ�ς παγκ�σµ�ως.

Η ε!"πλωση της ελε�θερης αγ�ρ"ς δεν &ταν �να δ�σκ�λ� εγ)ε�ρηµα στην
πρ"!η, δεδ�µ�ν�υ *τι �ι κυ�ερν&σεις των Thatcher και Reagan ε�)αν &δη απ*
τις αρ)�ς της δεκαετ�ας ’80 δε�!ει τ� δρ*µ� πρ�ς την περαιτ�ρω -ιλελευθερ�-
π��ηση της �ικ�ν�µ�ας και την "ρση των εµπ�δ�ων στην ελε�θερη αγ�ρ"12. Η
επιπλ��ν α!�ωση στ� *ν�µα της παγκ�σµι�π��ησης &ταν πρ�ς την κατε�θυνση
της απ�ρρ�θµισης των εγ)/ριων �ικ�ν�µι/ν και τ�υ κρ"τ�υς πρ*ν�ιας µε τ�
επι)ε�ρηµα, & πρ*σ)ηµα, *τι δε θα µπ�ρ��σαν πλ��ν να συντηρηθ��ν αν τα
κρ"τη &θελαν να ε�ναι ανταγωνιστικ" στη διεθν& καπιταλιστικ& αγ�ρ". Τ�
κρ"τ�ς, �τσι, αντιµετωπ�στηκε ως επι)ε�ρηση ενταγµ�νη σε �να διεθν�ς πλα�σι�
ανταγωνιστικ/ν κρατ/ν-επι)ειρηµατι/ν. Κατ" συν�πεια, η ανταγωνιστικ	τη-
τα πρ��λ&θηκε, και πρ��"λλεται, ως η ν�α α!�α, ε!υπηρετ/ντας τ� �ασικ* κρι-
τ&ρι� τ�υ παγκ*σµι�υ καπιταλισµ��: τ� κριτ&ρι� τ�υ κ�ρδ�υς. Στ� �αθµ*, λ�ι-
π*ν, π�υ τ� κριτ&ρι� της ανταγωνιστικ*τητας συνδ�θηκε µε τη λειτ�υργ�α τ�υ
κρ"τ�υς σαν αυτ* να &ταν µια ιδιωτικ& επι)ε�ρηση, και εν µ�σω της σ�γ)υσης
των συνε)/ν αλλαγ/ν και των δια-*ρων ρητ�ρικ/ν π�υ κυρι"ρ)ησαν απ* τα
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12. Αν και &δη απ* τη δεκαετ�α τ�υ ’70 συν��αιναν σηµαντικ�ς αλλαγ�ς πρ�ς αυτ&ν την κα-
τε�θυνση. Για περισσ*τερα στ�ι)ε�α δε�τε Hirst & Thompson 1999: 14-16.



τ�λη της δεκαετ�ας ’80 και µετ", παραγκων�στηκε η δια-�ρετικ*τητα των ρ*-
λων τ�υ κρ"τ�υς και της επι)ε�ρησης ακ*µη και σε θεωρητικ* επ�πεδ�: δηλα-
δ& *τι για τη µεν επι)ε�ρηση τ� 2ητ��µεν� µπ�ρε� να ε�ναι η ευρωστ�α και τ�
ιδιωτικ* της συµ-�ρ�ν, *µως για τ� κρ"τ�ς τ� 2ητ��µεν� ε�ναι τ� δηµ*σι� συµ-
-�ρ�ν και η κ�ινωνικ& γαλ&νη. Αυτ& η τα�τιση ρ*λων και κριτηρ�ων ε�ναι απ�-
τ�λεσµα της ιδε�λ�γικ�π��ησης της παγκ�σµι�π��ησης.

Jπως µπ�ρε� να παρατηρ&σει κανε�ς, η ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�-
π��ησης πρ��ρ)εται απ* την ερµηνε�α των γεγ�ν*των και *)ι απ* τα γεγ�ν*τα
καθαυτ", και απ* τη δι"δ�ση της κ"θε ερµηνε�ας. Β��αια, �)�υν υπ"ρ!ει πρ�-
σεγγ�σεις π�υ στ�κ�νται περισσ*τερ� κριτικ" απ�ναντι στα γεγ�ν*τα απ’ *,τι η
καθηµεριν& ρητ�ρικ& –π�υ αγγ�2ει τα *ρια της πρ�παγ"νδας– α-&νει να -α-
νε�. Μια απ* αυτ�ς ε�ναι τ�υ Huntington, � �π���ς παρατηρε� πως τ� ενθ�υ-
σι/δες επι)ε�ρηµα τ�υ ‘τ�λ�υς της ιστ�ρ�ας’ και της διεθν��ς επικρ"τησης τ�υ
-ιλελευθερισµ�� π�υ επικρ"τησε µετ" την πτ/ση τ�υ αντ�παλ�υ Σ��ιετικ��
‘µπλ�κ’, π"σ)ει απ* την ‘πλ"νη της µ�ναδικ&ς εναλλακτικ&ς’ (‘single alterna-
tive fallacy’): «στηρ�2εται στην υπ*θεση τ�υ Ψυ)ρ�� Π�λ�µ�υ *τι η µ*νη εναλ-
λακτικ& στ�ν κ�µµ�υνισµ* ε�ναι η -ιλελε�θερη δηµ�κρατ�α και *τι η πτ/ση
τ�υ πρ/τ�υ συνεπ"γεται τη διεθν�π��ηση τ�υ δε�τερ�υ» (1996: 63). Επ�σης, τα
‘ενθ�υσι/δη επι)ειρ&µατα’ π�υ ανα-�ραµε αγν���ν τ� ρ*λ� της συγκυρ�ας
στην ιστ�ρ�α. Η συγκυρ�α ε�ναι π"ντα �νας παρ"γ�ντας π�υ επηρε"2ει την
ιστ�ρικ& ε!�λι!η. Α-�ρ" κ"π�ια γεγ�ν*τα τυ)α�α & συγκυριακ", π�υ δεν &ταν
απαρα�τητ� να συµ���ν, αλλ" η εµ-"νισ& τ�υς πα�2ει καταλυτικ* ρ*λ� στην
ε!�λι!η των ιστ�ρικ/ν γεγ�ν*των (π.). η εµ-"νιση εν*ς )αρισµατικ�� ηγ�τη).
Για παρ"δειγµα, ανα-�ρει � Castells *τι «� κ*σµ�ς και �ι κ�ινων�ες θα &ταν
π�λ� δια-�ρετικ�ς αν � Gorbatchev ε�)ε επιτ�)ει στην περεστρ	ικ� τ�υ» (2000α:
18). Αυτ&, *πως και "λλες συγκυρ�ες, �)�υν συ)ν" ερµηνευτε� ως διαρθρωτικ��
µετασ)ηµατισµ�� της διεθν��ς �ικ�ν�µ�ας, συντελ/ντας �τσι στην ιδε�λ�γικ�-
π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης.

Ας δ��µε µια ακ*µη πλευρ" αυτ&ς της ιδε�λ�γικ�π��ησης. Η παγκ�σµι�-
π��ηση συν&θως περιγρ"-εται ως αλληλε!"ρτηση, & ως αυ!αν*µενη αλληλε-
!"ρτηση (Sklair, Giddens, Castells, Halliday και "λλ�ι). Jµως, η αλληλε!"ρτη-
ση ε�ναι �νας *ρ�ς π�υ &δη )ρησιµ�π�ι��νταν τ� ’70 και ’80 για να περιγρ"ψει
διαδικασ�ες αρκετ" παρ*µ�ιες µε την �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση. Για παρ"-
δειγµα, �ι Keohane και Nye, στ� �ι�λ�� τ�υς Power and Interdependence π�υ
εκδ*θηκε τ� 1977, περιγρ"-�υν τη σ�γ)ρ�ν& τ�υς συ2&τηση αν"µεσα στ�υς
‘µ�ντερνιστ�ς’, π�υ υπ�στ&ρι2αν τη δηµι�υργ�α εν*ς παγκ*σµι�υ )ωρι�� και
τη -θ�ν�υσα π�ρε�α τ�υ εθνικ�� κρ"τ�υς, και στ�υς ‘παραδ�σιακ��ς’ π�υ )α-
ρακτ&ρι2αν την "π�ψη αυτ& ‘παγκ*σµια -��σκα’ (‘globaloney’) και υπ�στ&ρι-
2αν τη συν�)εια στη διεθν& π�λιτικ&. Αυτ* π�υ παρατηρε� κανε�ς ε�ναι *τι αυ-
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τ& η συ2&τηση ε�ναι σ)εδ*ν ταυτ*σηµη µε αυτ& π�υ γ�νεται σ&µερα, δ�� δεκα-
ετ�ες αργ*τερα (µε την ε!α�ρεση των επιπτ/σεων απ* την πτ/ση της ΕΣΣ∆)
και *τι η )ρ&ση της �νν�ιας της αλληλε!"ρτησης ε�ναι παρ*µ�ια µε αυτ& της
παγκ�σµι�π��ησης. �ι Keohane και Nye υπ�στηρ�2�υν *τι, παρ"λληλα µε την
)ρ&ση τ�υ *ρ�υ αλληλε!"ρτηση ως αναλυτικ&ς �νν�ιας (των µεγ"λων αλλα-
γ/ν στ� διεθν�ς γ�γνεσθαι), υπ"ρ)ει και η )ρ&ση τ�υ ως ‘αναλυτικ&ς επιν*η-
σης’ (analytical device) π�υ )ρησιµ�π�ιε�ται απ* τα δηµ*σια πρ*σωπα, κυρ�ως
-�ρε�ς της ε!�υσ�ας αλλ" και δηµ�σι�γρ"-�υς. «Για τ�υς π�λιτικ��ς», υπ�-
στηρ�2�υν, «π�υ ενδια-�ρ�νται να αυ!&σ�υν τ�ν αριθµ* των �παδ/ν τ�υς, α	-
ριστες λ��εις µε ευρε�α απ��ηση ε�ναι �ρ�σιµες» (1977: 6, πρ*σθετη �µ-αση).

�ι δ�� συγγρα-ε�ς συνε)�2�υν µε τ� απ�καλυπτικ* παρ"δειγµα των ΗΠΑ:
«κατ" τη δι"ρκεια τ�υ Ψυ)ρ�� π�λ�µ�υ, τ� σλ*γκαν π�υ )ρησιµ�π�ι��σαν �ι
π�λιτικ�� αρ)ηγ�� για να αντλ&σ�υν υπ�στ&ρι!η για τις π�λιτικ�ς τ�υ &ταν η
‘εθνικ& ασ-"λεια’», ε�τε επρ*κειτ� για την �ικ�ν�µικ& και π�λιτικ& αναδ*µηση
τ�υ ‘ελε�θερ�υ κ*σµ�υ’, ε�τε για συµµα)�ες και στρατιωτικ�ς παρεµ�"σεις
(1977: 7). Jταν στη συν�)εια �ι απειλ�ς στην ασ-"λεια )αλ"ρωσαν, � �ικ�ν�-
µικ*ς ανταγωνισµ*ς στ� ε!ωτερικ* και η σ�γκρ�υση για την αναδιαν�µ& τ�υ
εθνικ�� πρ�ϊ*ντ�ς στ� εσωτερικ* εντ"θηκανA τ*τε *µως, η περιγρα-ικ& ακρ�-
�εια αλλ" και η συµ��λικ& δ�ναµη της ‘εθνικ&ς ασ-"λειας’ απ�δυναµ/θηκε,
γιατ� η �νν�ια &ταν περισσ*τερ� συσ)ετισµ�νη µε στρατιωτικ�ς ανησυ)�ες.
3τσι, η ‘εθνικ& ασ-"λεια’ συν�δε�τηκε σ�ντ�µα απ* µια "λλη συµ��λικ& ρη-
τ�ρικ&: την αλληλε!"ρτηση. Jπως υπ�στηρ�2�υν, «�ι π�λιτικ�� αρ)ηγ�� συ)ν"
)ρησιµ�π�ι��ν τη ρητ�ρικ& της αλληλε!"ρτησης για να την παρ�υσι"σ�υν ως
µια �υσικ� αναγκαι*τητα, �να γεγ�ν*ς στ� �π��� �ι κρατικ�ς π�λιτικ�ς (και �ι
�µ"δες συµ-ερ*ντων στ� εσωτερικ*) πρ�πει να πρ�σαρµ�στ��ν και *)ι µια
κατ"σταση π�υ �ι �διες �ι π�λιτικ�ς �)�υν δηµι�υργ&σει» (1977: 7, πρ*σθετη
�µ-αση). Αυτ& η ν�α ρητ�ρικ&, καταλ&γ�υν �ι Keohane και Nye, )ρησιµ�-
π�ιε�ται µα2� µε τη ρητ�ρικ& της εθνικ&ς ασ-"λειας, παρ’ *λη την αντ�-αση, για
να ν�µιµ�π�ιηθ��ν �ι επιλ�γ�ς των π�λιτικ/ν ηγεσι/ν στα διεθν& 2ητ&µατα.

�ι αναλ�γ�ες και �ι συσ)ετισµ�� µε τη σηµεριν& )ρ&ση της παγκ�σµι�π��η-
σης ε�ναι πρ�-ανε�ς και θα &ταν περιττ* να τ�υς επισηµ"ν�υµε. Jπως αντι-
λαµ�"νεται κανε�ς, η )ρ&ση των λ�!εων ε�ναι σπαν�ως αθ/α: �ι λ�!εις π"ντα
κυ�-�ρ��ν �να ν*ηµα. � Anthony King (1991) κ"νει �να ενδια-�ρ�ν σ)*λι�
στη εισαγωγ& εν*ς συλλ�γικ�� τ*µ�υ π�υ επιµελ&θηκε για την παγκ�σµι�-
π��ηση. Η �νν�ια της λ�!ης global ε�ναι π�λ� πι� �υδ�τερη σε σ)�ση µε τη λ�!η
world13. Ενδεικτικ", ανα-�ρει, τ� λε!ικ* αγγλικ/ν της �!-*ρδης �)ει µισ& σε-
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13. Και �ι δ�� ���αια µετα-ρ"2�νται στα ελληνικ" ‘παγκ*σµι�ς’ και ε�ναι π�λ� δ�σκ�λ� να
τις απ�δ/σ�υµε µε δια-�ρετικ* τρ*π�. Ε�ναι �σως λ�γ� πι� !εκ"θαρη η δια-�ρ" *ταν µιλ"µε για 



λ�δα ανα-�ρ" στη λ�!η globe (πλαν&της) και τ�σσερις σελ�δες για τη λ�!η
world (κ*σµ�ς)A η πρ/τη �)ει µια περι�ρισµ�νη ανα-�ρ" στη γη ως σ-α�ρα,
εν/ η δε�τερη ανα-�ρεται στην ανθρωπ*τητα, στην ανθρ/πινη κ�ινων�α, &
)ρησιµ�π�ιε�ται και για θεωρ�ες µε συγκεκριµ�ν�υς συµ��λισµ��ς (*πως ε�δα-
µε και µε τη θεωρ�α τ�υ Wallerstein). 3τσι, συµπερα�νει � King, «η �ρ�λ�γ�α
τ�υ διαλ*γ�υ επι�"λλει θ�σεις και καταλαµ�"νει τις επιµ�ρ�υς επιλ�γ�ς. Τ�
υπερ-γενικευτικ* σ"ρωµα της παγκ�σµι�π��ησης σκεπ"2ει τις δια-�ρ�ς σε τ�-
πικ&, περι-ερειακ& & εθνικ& κλ�µακα» (1991: 12). Τ� συµπ�ρασµα ε�ναι *τι, η
�δια η )ρ&ση της λ�!ης παγκ�σµι�π��ηση απ�πρ�σανατ�λ�2ει σε µεγ"λ� �αθµ*
απ* τ� περιε)*µεν* της και παρ�υσι"2ει ως εντελ/ς ν�� κ"τι τ� �π��� δεν ε�ναι.

3)�ντας ανα-ερθε� στην �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση και την ιδε�λ�γικ�-
π��ησ& της, θα &θελα να επαν�λθω στ� θ�µα της κυριαρ)�ας τ�υ �ικ�ν�µικ��
�ναντι τ�υ π�λιτικ�� και τ�υ κ�ινωνικ�� κριτηρ��υ. Στις πρ/τες παραγρ"-�υς
τ�υ �ρισµ�� της �ικ�ν�µικ&ς παγκ�σµι�π��ησης υπ�στ&ρι!α *τι η π�λιτικ& δεν
ε�ναι παρω)ηµ�νη αλλ" *τι ‘παρ�δωσε’ τη θ�ση της στην �ικ�ν�µ�α, δηλαδ&
�παψε να διαµεσ�λα�ε� αν"µεσα στ� κ�ινωνικ* και τ� �ικ�ν�µικ* επ�πεδ�.
Στην πραγµατικ*τητα, η �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση �)ει υπ�στηρι)τε� απ*
µια π�λιτικ& ιδε�λ�γ�α: τ�ν νε�--ιλελευθερισµ*. �ωρ�ς την π�λιτικ& ν�µιµ�-
π��ηση και µεθ*δευση, η ελε�θερη αγ�ρ" δεν θα µπ�ρ��σε να υπ"ρ!ει. Jπως
υπ�στηρ�2ει και � Beck, η �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση δεν ε�ναι µια αυτ*µα-
τη, -υσικ& διαδικασ�α, αλλ" πρ��ρ)εται απ* π�λιτικ* σ)εδιασµ* (2000: 123).
Συνεπ/ς, �ι �ικ�ν�µικ�ς π�λιτικ�ς π�υ ε-αρµ*2�νται µ�σω της παγκ�σµι�π��η-
σης υπ�στηρ�2�νται και ν�µιµ�π�ι��νται απ* την αντ�στ�ι)η π�λιτικ& ιδε�λ�γ�α.

Αυτ& ε�ναι µια "π�ψη π�υ υπ�στηρ�2εται απ* αρκετ��ς µελετητ�ς της πα-
γκ�σµι�π��ησης. Ε�ναι, *µως, α!ι�σηµε�ωτ� *τι κ"π�ι�ι ε! αυτ/ν, π�υ ανα-
γνωρ�2�υν *τι η παγκ�σµι�π��ηση �)ει υπ�στηρι)τε� απ* την ενεργ* π�λιτικ&,
θεωρ��ν *τι η διαδικασ�α αυτ& ε�ναι και µη αναστρ�ψιµη και µη κυ�ερν&σιµη
(*πως �ι Beck, Castells, και εν µ�ρει � Gray). � Castells, για παρ"δειγµα, υπ�-
στηρ�2ει *τι, στ� �αθµ* π�υ η παγκ�σµι�π�ιηµ�νη �ικ�ν�µ�α δεν ε�ναι παρ"
�να δ�κτυ� αλληλ�ϋπ�στηρι2*µενων �ικ�ν�µι/ν, η απ�σ�νδεση απ* αυτ* τ�
δ�κτυ� συνεπ"γεται περιθωρι�π��ηση (Castells 2000α: 147), εν/ � Beck (2000)
θεωρε� *τι &δη 2��µε στην ‘παγκ�σµι*τητα’ (globality) και "ρα δε µπ�ρε� να
αντιστρα-ε� η διαδικασ�α. Τ�θεται �τσι τ� ερ/τηµα: στ� �αθµ* π�υ κανε�ς υπ�-
στηρ�2ει *τι η παγκ*σµια ε!"πλωση της ελε�θερης αγ�ρ"ς δεν &ταν µ*ν� τ�
απ�τ�λεσµα των τε)ν�λ�γικ/ν ε!ελ�!εων & της υπερ�)&ς τ�υ καπιταλιστικ��
συστ&µατ�ς αλλ" και της π�λιτικ&ς ���λησης και υπ�στ&ρι!ης σε συνδυασµ*
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παγκ�σµι�π��ηση (globalisation) σε σ)�ση µε "λλες παρ*µ�ιες �νν�ιες, *πως η διεθν�π��ηση
(internationalisation).

14  Eθνικ� Tαυτ	τητα στην Eπ�� της Παγκσµιπ�ησης



µε την ιστ�ρικ& συγκυρ�α της κυριαρ)�ας της νε�-ιλελε�θερης ιδε�λ�γ�ας, π/ς
µπ�ρε� να υπ�στηρι)τε� �"σιµα *τι δεν υπ"ρ)ει δυνατ*τητα µετα��λ&ς της
διαδικασ�ας και ρ�θµισης των �ικ�ν�µι/ν µε δια-�ρετικ* τρ*π�; Τ*τε θα πρ�-
πει να απ�δε)τε� κανε�ς *τι πρ"γµατι &ρθε τ� τ�λ�ς της ιστ�ρ�ας και των ιδε�-
λ�γι/ν14. Η απ"ντηση ���αια σε αυτ* ε!αρτ"ται απ* τ� π/ς �ρ�2ει κανε�ς την
παγκ�σµι�π��ηση: αν για παρ"δειγµα την �ρ�2ει θ�τ�ντας ως �"ση τις ν�ες τε-
)ν�λ�γ�ες, ε�ναι ε�λ�γ� να διακρ�νει µη αναστρ�ψιµα στ�ι)ε�α στην *λη διαδι-
κασ�α. Με �"ση π"ντως την ως τ/ρα αν"λυση και �ρισµ* της παγκ�σµι�π��η-
σης, π�υ α-�ρ" στην �ικ�ν�µικ& της δι"σταση και τις π�λιτικ�ς της συνιστ/-
σες, θεωρ/ *τι � δι"λ�γ�ς των π�λιτικ/ν ιδε�λ�γι/ν δεν ε�ναι ανεπ�καιρ�ς και
η πρ���λ& εναλλακτικ/ν δεν ε�ναι ανε-"ρµ�στη.

Ας συν�ψ�σ�υµε: η �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι η περαιτ�ρω διεθν�-
π��ηση της καπιταλιστικ&ς �ικ�ν�µ�ας και της νε�--ιλελε�θερης ιδε�λ�γ�ας,
µια διαδικασ�α µε π�λλ" στ�ι)ε�α ιδε�λ�γικ�π��ησης π�υ περιλαµ�"νει π�λλ�ς
απ* τις ανησυ)�ες και συ2ητ&σεις της νεωτερικ*τητας. Η διαδικασ�α αυτ& �)ει
!εκιν&σει απ* τις )/ρες της ∆�σης, µε πρ�ε!"ρ)�υσες τις ΗΠΑ και δευτερευ*-
ντως τη Βρεταν�α, *µως επηρε"2ει *λες τις )/ρες και τ�υς πληθυσµ��ς της
υ-ηλ��υ. H �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση �)ει δ/σει πρ�τεραι*τητα στ� στ�ι-
)ε�� της �ικ�ν�µ�ας �ναντι τ�υ κ�ινωνικ�� και τ�υ π�λιτικ��. Η ιδιαιτερ*τητα
και µ�ναδικ*τητ" της συν�σταται σε δ�� )αρακτηριστικ" της: τ� �να ε�ναι η
κλ�µακα της ε!"πλωσ&ς της διεθν/ς και τ� δε�τερ� ε�ναι η "µεση σ)�ση της µε
τις ν�ες τε)ν�λ�γ�ες. Αν και η τε)ν�λ�γικ& πρ*�δ�ς �)ει πρ�ωθ&σει τις �ικ�ν�-
µικ�ς συναλλαγ�ς &δη απ* τ�ν 19� αι/να, η σ�γ)ρ�νη επαν"σταση στις τε)ν�-
λ�γ�ες της επικ�ινων�ας και της πληρ�-�ρ�ας �)ει συµ�"λλει κατ" π�λ� στην
τα)ε�α και παγκ*σµια δι"δ�ση τ�υ καπιταλισµ�� και στη µετα��λ& τ�υ �ικ�-
ν�µικ�� συστ&µατ�ς µε τ�τ�ι�ν τρ*π� /στε �ι τε)ν�λ�γικ" καθυστερηµ�νες
)/ρες να περιθωρι�π�ι��νται και �ικ�ν�µικ". Jπως "λλωστε επισηµα�ν�υν
και �ι Carnoy και Castells, η ν�α παγκ*σµια �ικ�ν�µ�α δια-�ρει απ* παλαι*τε-
ρες επ�)�ς (και τη διεθν�π��ηση) στ� *τι µ*ν� σε αυτ* τ� σηµε�� της ιστ�ρ�ας
υπ"ρ)ει η τε)ν�λ�γικ& υπ�δ�µ& π�υ την καθιστ" ε-ικτ&» (Carnoy & Castells
2001: 395). Jµως, *πως και �ι �δι�ι επισηµα�ν�υν, η τε)ν�λ�γ�α ε�ναι µ*ν� τ�
µ�σ�ν: «η πηγ& της παγκ�σµι�π��ησης &ταν η διαδικασ�α της καπιταλιστικ&ς
αναδι"ρθρωσης π�υ ε�)ε στ*)� τ� !επ�ρασµα της �ικ�ν�µικ&ς κρ�σης στα µ�-
σα της δεκαετ�ας τ�υ ’70», στην �π��α πρωταγωνιστικ* ρ*λ� �παι!αν �ι επι)ει-
ρ&σεις και τ� κρ"τ�ς (Carnoy & Castells 2001: 398).
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14. �ι Hirst και Thompson κριτικ"ρ�υν αυτ�ς τις απ*ψεις ως υπερ��λικ�ς και τις συν�ψ�2�υν
στη -ρ"ση ‘παθ�λ�γ�α των υπερ��λικ" µειωµ�νων πρ�σδ�κι/ν’ (pathology of overdiminished
expectations, 1999: 6).



¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË

H δι"σταση τ�υ π�λ�τη α-�ρ" στ�ν τρ*π� π�υ �ι π�λ�τες καταν���ν και
εσωτερικε��υν την παγκ�σµι�π��ηση, τ*σ� σε ατ�µικ* *σ� και σε συλλ�-

γικ* επ�πεδ�, και στ�ν (ανα)καθ�ρισµ* των δρ"σεων και �ραµ"των τ�υς υπ*
την επιρρ�& της. Πρ*κειται λ�ιπ*ν για την επ�δραση της �ικ�ν�µικ&ς παγκ�-
σµι�π��ησης στ�υς π�λ�τες, τ*σ� στ�ν τρ*π� π�υ θα τη συλλ"��υν *σ� και
στ�ν τρ*π� π�υ θα �ργαν/σ�υν την ατ�µικ& και συλλ�γικ& τ�υς π�ρε�α, δη-
λαδ& τις κ�ινωνικ�ς και π�λιτικ�ς επιπτ/σεις της. Εδ/, *πως και στην �ικ�ν�-
µικ& δι"σταση, καθ�ριστικ* και διαµ�ρ-ωτικ* ρ*λ� �)�υν πα�!ει �ι ν�ες τε-
)ν�λ�γ�ες. Η επαν"σταση στις τε)ν�λ�γ�ες της επικ�ινων�ας και πληρ�-�ρ�ας,
και ιδια�τερα η δηµι�υργ�α τ�υ Internet – π�υ �)ει την α-ετηρ�α τ�υ σε στρα-
τιωτικ�ς ανησυ)�ες και σ)εδιασµ��ς15–, ε�)ε απρ*σµενες και ακ��σιες συν�-
πειες στην κ�ινων�α, και επιπλ��ν δηµι��ργησε ν��υς τρ*π�υς κ�ινωνικ&ς αλ-
ληλεπ�δρασης και αλλαγ&ς (π�υ π�ικ�λλ�υν απ* �ργαν/σεις καταναλωτ/ν,
την επαν"σταση των 9απατ�στα, µ�)ρι τ�υς διαδηλωτ�ς εν"ντια στ�ν Π�Ε &
τα δι"-�ρα εθνικιστικ" κιν&µατα). Τ� σηµαντικ* στ�ι)ε�� δε �ρ�σκεται (τ*σ�)
στ� περιε)*µεν� των ν�ων �ργαν/σεων και κινηµ"των π�υ εµ-αν�στηκαν, π�υ
µπ�ρε� να ε�ναι απελευθερωτικ*, θρησκευτικ*, εθνικιστικ* & κ�σµ�π�λ�τικ�,
αλλ" στη δυνατ*τητα π�υ τ�υς δ�ν�υν �ι ν�ες τε)ν�λ�γ�ες να µεταδ/σ�υν και
να λ"��υν πληρ�-�ρ�ες και να �ργανωθ��ν σε παγκ*σµια κλ�µακα. ∆ηλαδ&, η
δι"σταση τ�υ π�λ�τη εστι"2ει πρωτ�στως στις επικ�ινωνιακ�ς και �ργανωτικ�ς
δυνατ*τητες των π�λιτ/ν και δευτερευ*ντως στ� περιε)*µεν� της �ργ"νωσης
και επικ�ινων�ας τ�υς. Αυτ* *)ι επειδ& τ� περιε)*µεν� δεν ε�ναι σηµαντικ*A
απεναντ�ας. Jµως, η καιν�τ�µ�α της παγκ�σµι�π��ησης στ� επ�πεδ� των π�λι-
τ/ν δεν �γκειται στη θεµατ�λ�γ�α της δρ"σης τ�υς, αλλ" στις ν�ες δυνατ*τητες
επικ�ινων�ας, �ργ"νωσης και δρ"σης.

Η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη σηµα�νει επ�σης συνειδητ*τητα τ�υ παγκ*-
σµι�υ, συνειδητ*τητα της �παρ!ης και αλληλεπ�δρασης δια-�ρετικ/ν σηµε�ων
ανα-�ρ"ς αν" την υ-&λι�. Η συνειδητ*τητα τ�υ παγκ*σµι�υ ε�ναι συν�πεια

OPIZONTAΣ THN ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH

[ 211 ]

15. Τ� Internet �)ει τις ρ�2ες τ�υ σε �να ερευνητικ* πρ*γραµµα π�υ )ρηµατ�δ�τ&θηκε απ* τ�
Υπ�υργε�� Ε!ωτερικ/ν των ΗΠΑ (United States Defence Department Advanced Research
Projects Agency) κατ" τη δεκαετ�α τ�υ ’60 µε σκ�π* τη δηµι�υργ�α εν*ς συστ&µατ�ς επικ�ινω-
νι/ν π�υ θα απ�τελ��νταν απ* π�λλ" αυτ*ν�µα κ�ντρα. Η �ρευνα απ�τ�λεσε µ�ρ�ς των αµυντι-
κ/ν πρ�γραµµ"των στα πλα�σια τ�υ Ψυ)ρ�� Π�λ�µ�υ και σκ�π*ς της &ταν να εµπ�διστε� η κα-
ταστρ�-& των αµερικανικ/ν επικ�ινωνι/ν σε περ�πτωση πυρηνικ&ς επ�θεσης απ* τη Σ��ιετικ&
3νωση. Αυτ* θα µπ�ρ��σε να επιτευ)θε� µε τη δηµι�υργ�α εν*ς συστ&µατ�ς επικ�ινων�ας π�υ
δεν θα ε�)ε �να κ�ντρ� ελ�γ)�υ και τα δι"-�ρα αυτ*ν�µα σηµε�α θα λειτ�υργ��σαν µε δια-�ρε-
τικ" ραδι�κ�µατα: κατ" συν�πεια θα µπ�ρ��σε να λειτ�υργ&σει και σε περ�πτωση πυρηνικ&ς επ�-
θεσης. Περισσ*τερες λεπτ�µ�ρειες γι’ αυτ* παραθ�τει � Castells 2000α: 6-7, 45-53.



της διαρκ��ς αναγκαι*τητας να γνωρ�2�υµε τι µας περι�"λει, τι επηρε"2ει τις
2ω�ς µας και τι καθ�ρ�2ει τη δρ"ση µας. Β��αια, στην ‘επ�)& της παγκ�σµι�-
π��ησης’ (δηλαδ& στη σ�γ)ρ�νη επ�)& π�υ κυριαρ)��ν �ι διαδικασ�ες και η
συ2&τηση για την παγκ�σµι�π��ηση) αυτ* π�υ µας περι�"λλει και επηρε"2ει
ε�ναι �λ*κληρ�ς � κ*σµ�ς, τ�υλ")ιστ�ν στα θ�µατα αυτ" π�υ δεν µπ�ρ��ν να
�)�υν σ�ν�ρα (για παρ"δειγµα, �ι π�λ�τες της Ευρ/πης θα &ταν σ&µερα ιδια�-
τερα ευα�σθητ�ι σε µια �ικ�λ�γικ& καταστρ�-& π�υ θα συν��αινε στην Κ�να &
αλλ��). Η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη δεν ε�ναι µια δι"σταση π�υ δια�ρ/νει
& ε!α-αν�2ει τις ιδιαιτερ*τητες τ�υ π�λ�τη ως ατ*µ�υ και ως µ�λ�υς συγκεκρι-
µ�ν�υ κ�ινωνικ�� συν*λ�υ, αλλ" µεγαλ/νει τ� πεδ�� ανα-�ρ"ς για τ�υς π�λ�-
τες, διευρ�νει τα σηµε�α π�υ τ�υς α-�ρ��ν: η ‘γειτ�νι"’, δηλαδ& αυτ* π�υ
"µεσα περι�"λλει και α-�ρ" τ�υς π�λ�τες, γ�νεται µεγαλ�τερη απ* την παρα-
δ�σιακ", τ�πικ" & εθνικ" ν���µενη ‘γειτ�νι"’. Τ� γεγ�ν*ς αυτ* δε�)νει, *)ι µ*-
ν� την αυ!αν*µενη αλληλε!"ρτηση τ�υ κ*σµ�υ, αλλ" και την αυ!αν*µενη συ-
νειδητ�π��ηση των π�λιτ/ν *σ�ν α-�ρ" αυτ&ν την αλληλε!"ρτηση.

Αυτ& η συνειδητ*τητα τ�υ παγκ*σµι�υ δε θα µπ�ρ��σε να πρ�κ�ψει )ωρ�ς
τις ν�ες τε)ν�λ�γ�ες. Στην πραγµατικ*τητα, η δι"σταση τ�υ π�λ�τη απ�τελε�
κ�µµ"τι της παγκ�σµι�π��ησης µ*ν� στ� �αθµ* π�υ αυτ�ς �ι ν�ες τε)ν�λ�γ�ες
�)�υν ε!απλωθε� και )ρησιµ�π�ιηθε�: δηλαδ&, η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη
α-�ρ" κατ" κ�ρι� λ*γ� τις περι�)�ς *π�υ �ι τε)ν�λ�γ�ες της επικ�ινων�ας και
της πληρ�-�ρ�ας ε�ναι ευρ�ως διαδεδ�µ�νες στην κ�ινων�α και )ρησιµ�π�ι��-
νται απ* τ�υς π�λ�τες. Με αυτ& την �νν�ια, η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη ε�-
ναι ανεπτυγµ�νη στη ∆υτικ& Ευρ/πη και τη Β*ρει� Αµερικ&, αλλ" ε�ναι αν�-
παρκτη στην Α-ρικ&A &, µπ�ρε� να ε�ναι ιδια�τερα ανεπτυγµ�νη µετα!� κ"-
π�ιων επαγγελµατι/ν στα εµπ�ρικ" κ�ντρα της Κ�νας, αλλ" να �ρ�σκεται σε
εµ�ρυακ& κατ"σταση στις αγρ�τικ�ς περι�)�ς της. Ενδεικτικ* παρ"δειγµα
απ�τελε� τ� γεγ�ν*ς *τι, κατ" την περ��δ� 1998-2000, τ� 88% των )ρηστ/ν τ�υ
διαδικτ��υ (internet) ισ�δυναµ��σε µε τ� 15% τ�υ πληθυσµ�� τ�υ πλαν&τη
π�υ πρ�ερ)*ταν απ* �ι�µη)αν�π�ιηµ�νες )/ρες. Ε�ναι ενδεικτικ*ς � παγκ*-
σµι�ς )"ρτης π�υ παρατ�θεται στ�ν Castells (2000α: 378), στ�ν �π��� -α�ν�νται
�ι υπ"ρ)�υσες κατα)ωρηµ�νες διευθ�νσεις στ� internet αν" π*ληA � �δι�ς �
)"ρτης πρ�καλε� την αµ-ισ�&τηση της )ρ&σης τ�υ *ρ�υ παγκ�σµι�π��ηση σε
*,τι α-�ρ" τη δι"σταση τ�υ π�λ�τη, καθ/ς �ι πρ�ϋπ�θ�σεις της δεν ε�ναι πα-
γκ�σµ�ως διαδεδ�µ�νες. Π*σ� µ"λλ�ν π�υ υπ"ρ)�υν και ιδια�τερα σηµαντικ�ς
ανισ*τητες στη )ρ&ση τ�υ διαδικτ��υ και µ�σα στις )/ρες & τις περι�)�ς αν"-
λ�γα µε τ� -�λ�, την ηλικ�α, την κ�ινωνικ& θ�ση και την εθνικ*τητα16. 3τσι,
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16. Για *λα αυτ" τα στ�ι)ε�α δε�τε Castells 2000α: 377. Παρ*µ�ια στ�ι)ε�α δ�ν�νται και στ�
UNDP report 1999 (2000).
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εν/ η δι"σταση της παγκ�σµι�π��ησης τ�υ π�λ�τη θα µπ�ρ��σε να α-�ρ" *λ�
τ�ν κ*σµ� (δυνητικ"), α-�ρ" τις περι�)�ς π�υ ε�ναι τε)ν�λ�γικ" –και �ικ�ν�-
µικ"– ανεπτυγµ�νες & αναπτυσσ*µενες, και αυτ�ς π�υ ω-ελ��νται "µεσα απ*
την �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση. Συνεπ/ς, η δι"σταση αυτ& δεν ε�ναι αυτ*-
ν�µη αλλ" �ρ�σκεται σε συν"-εια & και ε!"ρτηση απ* την �ικ�ν�µικ& δι"σταση.

Η παγκ�σµι�π��ηση λ�ιπ*ν �)ει δηµι�υργ&σει παγκ*σµια συνειδητ*τητα
(τ�υλ")ιστ�ν για τ�υς π�λ�τες συγκεκριµ�νων περι�)/ν) και αυ!αν*µενη επα-
-&, κυρ�ως συµ��λικ" και εν δυν"µει, δηλαδ& στ� επ�πεδ� των δυνατ�τ&των.
Αυτ* �)ει �δηγ&σει π�λλ��ς θεωρητικ��ς να �λ�π�υν & να αναµ�ν�υν µια
αναδυ*µενη ‘παγκ*σµια κ�ινων�α’ & ‘παγκ*σµια κ�υλτ��ρα’. Αρ)ικ" αυτ* ε�-
)ε δηµι�υργ&σει την υπ*θεση *τι θα επιτυγ)"ν�νταν µεγαλ�τερη εν�π��ηση
και �µ�γεν�π��ηση παγκ�σµ�ως, η �π��α *µως απ�δυναµ/θηκε σ�ντ�µα ε!αι-
τ�ας της εµπειρικ&ς παρατ&ρησης *τι η παγκ�σµι�π��ηση συµπεριλαµ�"νει και
µια αντ�στρ�-η κ�νηση πρ�ς τ� επιµ�ρ�υς, τ� τ�πικ*, αλλ" και *τι η αυ!αν*-
µενη επα-& µπ�ρε� να πρ�καλ�σει και περισσ*τερες ‘παρε!ηγ&σεις’ και πρ�-
στρι��ς. Η "π�ψη αυτ& διατηρε�ται στη σ�γ)ρ�νη πρ��ληµατικ& κυρ�ως *σ�ν
α-�ρ" στα ΜΜΕ και την επ�δρασ& τ�υς στην κ�υλτ��ρα. � Stuart Hall, για
παρ"δειγµα, υπ�στηρ�2ει *τι υπ"ρ)ει µια ‘παγκ*σµια µα2ικ& κ�υλτ��ρα’ π�υ
ε!απλ/νεται µ�σω των ταινι/ν και της δια-&µισης, µε κ�ρι� µ�σ� τη δ�ρυ-�-
ρικ& τηλε*ραση (Hall 1991α: 27). O Ulrich Beck, επ�σης, µιλ" για ‘place poly-
gamy’, π�υ σηµα�νει την εσωτερικ& κινητικ*τητα των ατ*µων και τ�ν (αυ-
τ*)πρ�σδι�ρισµ* τ�υς µ�σω π�λλαπλ/ν τ�π�θεσι/ν ε!αιτ�ας της �κθεσ&ς τ�υς
στην επιρρ�& των ΜΜΕ, δηλαδ& τη δυνατ*τητα π�υ τ�υς δ�νεται να συλλ"-
��υν την εικ*να τ�υ εαυτ�� τ�υς σε "λλα, µακριν" µ�ρη (Beck 2000: 72-75).

Υπ"ρ)ει κ"π�ια δ*ση αλ&θειας σε αυτ& την "π�ψη στ� �αθµ* π�υ τα ΜΜΕ
�)�υν την ισ)� και την ικαν*τητα να διαµ�ρ-/σ�υν τις ιδ�ες και πρ�σλ&ψεις
των απ�δεκτ/ν των µηνυµ"των. Παρ’ *λα αυτ", ε�ναι υπερ��λικ& η "π�ψη *τι
µπ�ρ��ν να διαµ�ρ-/σ�υν µια παγκ*σµια µα2ικ& κ�υλτ��ρα. Απ* τη µ�α µε-
ρι", τα ΜΜΕ ε�ναι σε µεγ"λ� �αθµ* εκ-ραστ�ς αντιλ&ψεων και πρ�καταλ&-
ψεων τ�πικ" καθ�ρισµ�νων: συνεπ/ς, ε�ναι δ�σκ�λ� να απ�τελ�σ�υν τη �"ση
µιας εν�π�ιηµ�νης κ�υλτ��ρας & και να γ�ν�υν απ�δεκτ�ς απ* ανθρ/π�υς και
�µ"δες π�υ ε�τε ε�ναι �ι απ�δ�κτες αυτ/ν των πρ�καταλ&ψεων (*ταν αυτ�ς ε�-
ναι αρνητικ�ς) ε�τε �ι αντιλ&ψεις τ�υς ε�ναι τελε�ως δια-�ρετικ�ς. Απ* την "λ-
λη, η κ�υλτ��ρα ε�ναι �να στ�ι)ε�� της π�λιτισµικ&ς κληρ�ν�µι"ς των ανθρ/-
πινων �µ"δων και διαµ�ρ-/νεται µε π�ικ�λ�υς τρ*π�υςA τα ΜΜΕ ε�ναι µ*ν�
�νας απ* αυτ��ς. Η κ�ιν& κ�υλτ��ρα πρ�ϋπ�θ�τει κ�ιν�ς εµπειρ�ες, �ι �π��ες
δε διαµ�ρ-/ν�νται παρακ�λ�υθ/ντας στην τηλε*ραση τ� CNN & τ� Dallas,
αλλ" απαιτ��ν τη συµ-µετ�)& σε κ"τι κ�ιν*, τ� ��ωµα, τη γαλ��)ηση σε �να
τρ*π� 2ω&ς.
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Μια ακ*µη διαδεδ�µ�νη "π�ψη σ)ετικ" µε την παγκ*σµια κ�υλτ��ρα, ε�ναι
αυτ& της ‘κ�υλτ��ρας της δια-�ρετικ*τητας’. Πρ*κειται για την "π�ψη *τι
υπ"ρ)ει µια σ�γ)ρ�νη παγκ*σµια κ�υλτ��ρα, η �π��α *µως συν�σταται στην
«�ργ"νωση της δια-�ρετικ*τητας παρ" στην �µ�ι�µ�ρ-�α» (Hannerz 1990:
237), δηλαδ& *τι διαµ�ρ-/ν�νται «παγκ*σµιες κ�υλτ��ρες στ�ν πληθυντικ*»
(Featherstone 1990: 10) & ‘υ�ριδικ�ς’, αναµεµειγµ�νες κ�υλτ��ρες (‘creole’/’hy-
brid’/mixed cultures, Nederveen Pieterse 1995�). Σε αυτ* τ� σηµε�� θα µπ�ρ��-
σαµε να πρ��"λλ�υµε δ�� ενστ"σεις. Πρ/τ�ν, τ� να µιλ"ει κανε�ς για µια
κ�υλτ��ρα (παγκ*σµια & "λλη) ως την αν"µει!η δια-*ρων κ�υλτ�υρ/ν και
π�λιτισµ/ν δεν ε�ναι παρ" µια ταυτ�λ�γ�α: �ι κ�υλτ��ρες και �ι π�λιτισµ�� ε�-
ναι ε! �ρισµ�� τ� π"ντρεµα δια-*ρων π�λιτισµικ/ν στ�ι)ε�ων και επιρρ�/ν17.
∆ε�τερ�ν, δεν ε�ναι η πρ/τη -�ρ" στην ιστ�ρ�α π�υ συναντ"µε µια αν"µει!η
π�λιτισµ/ν, ��τε και η πρ/τη -�ρ" π�υ �ι επιστ&µ�νες και (σε λιγ*τερ� �αθ-
µ*) �ι "νθρωπ�ι �)�υν επ�γνωση της π�λυµ�ρ-�ας των π�λιτισµ/ν. Συνεπ/ς,
ε�ναι παραπλανητικ* να µιλ"µε για την παγκ�σµι�π��ηση ως �να ιστ�ρικ*
πλα�σι� π�υ δ�νει την ευκαιρ�α συν�παρ!ης π�λλ/ν π�λιτισµ/ν, γιατ� κ"τι τ�-
τ�ι� δε συνιστ" απ�κλειστικ* )αρακτηριστικ* & καιν�τ�µ�α της παγκ�σµι�-
π��ησης.

Θα κλε�σ�υµε αυτ&ν την εν*τητα µε �να παρ"δειγµα π�υ δε�)νει µε σα-&-
νεια τη δι"σταση τ�υ π�λ�τη µ�σα στην παγκ�σµι�π��ηση: τ� παρ"δειγµα των
κινητ�π�ι&σεων εν"ντια στην παγκ�σµι�π��ηση. Κατ’ αρ)"ς, αυτ" τα κιν&µα-
τα και �ι αντ�στ�ι)ες κινητ�π�ι&σεις δε θα µπ�ρ��σαν να υπ"ρ!�υν αν δεν
υπ&ρ)ε η �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση: η παγκ�σµι�π��ηση ‘πρ�σ�-ερε’ �να
κ�ιν* σηµε�� ανα-�ρ"ς σε *λες αυτ�ς τις �µ"δες π�υ, για τ�ν �π�ι�δ&π�τε λ*-
γ�, αισθ"νθηκαν *τι απειλ��νται απ* αυτ&ν και συσπειρ/θηκαν εναντ��ν της.
Ταυτ�)ρ*νως, τα σ�γ)ρ�να µ�σα επικ�ινων�ας παρε�)αν τ�υς τρ*π�υς /στε να
µπ�ρ�σ�υν �ι δι"-�ρες διασκ�ρπισµ�νες –ιδε�λ�γικ" και )ωρ�τα!ικ"– �µ"δες
να επικ�ινων&σ�υν και να �ργαν/σ�υν τη διαµαρτυρ�α τ�υς και να ενωθ��ν
συµ��λικ" σε �να κ�νηµα µε µ*νη κ�ιν& συνιστ/σα την εναντ�ωση στην πα-
γκ�σµι�π��ηση –*,τι κι αν αυτ& σ&µαινε για τ�ν καθ�να18. Βλ�π�υµε, δηλαδ&,
*τι στην πραγµατικ*τητα τα κιν&µατα εν"ντια στην παγκ�σµι�π��ηση απ�τε-
λ��ν µια ακ*µη �κ-ραση της �διας της παγκ�σµι�π��ησης. Η �ικ�ν�µικ& πα-
γκ�σµι�π��ηση δηµι��ργησε & εν�τεινε τις αιτ�ες για τη δηµι�υργ�α και δρ"ση
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17. Αυτ* "λλωστε αναγνωρ�2ει και � Νederveen Pieterse, παρ*λ� π�υ µιλ"ει για ‘υ�ριδικ�ς’
κ�υλτ��ρες.

18. Σε π�λλ�ς απ* αυτ�ς τις κινητ�π�ι&σεις συµµετε�)αν �µ"δες αντιδιαµετρικ" αντ�θετες,
*πως αναρ)ικ��, εκπρ*σωπ�ι εκκλησι/ν π�υ θεωρ��ν την παγκ�σµι�π��ηση απειλ& για τ� δ*γµα
τ�υς, �ικ�λ*γ�ι, εθνικιστ�ς κλπ.



των κινηµ"των, και �ι ν�ες τε)ν�λ�γ�ες τα µ�σα για την �ργ"νωση και δρ"ση
τ�υς. Ε�ναι σ)εδ*ν µια ειρωνε�α της ιστ�ρ�ας *τι η τε)ν�λ�γικ& επαν"σταση
υπ&ρ!ε τ� µ�σ�ν δηµι�υργ�ας και των δ�� αυτ/ν αντικρ�υ*µενων διαστ"σεων:
της �ικ�ν�µικ&ς παγκ�σµι�π��ησης (εν µ�ρει), δηλαδ& της κυριαρ)�ας της κα-
πιταλιστικ&ς αγ�ρ"ς και τ�υ �ικ�ν�µικ�� κριτηρ��υ �ναντι τ�υ π�λιτικ�� και
κ�ινωνικ��, και της αντ�δρασης σε αυτ&ν, δηλαδ& της ενδυν"µωσης τ�υ κ�ι-
νωνικ�� στ�ι)ε��υ και της π�λιτικ&ς δρ"σης ακρι�/ς λ*γω της κυριαρ)�ας της
�ικ�ν�µ�ας.

� Robertson (1992) ανα-�ρει *τι αυτ" τα κιν&µατα απ�τελ��ν µ�ρ�ς της
παγκ�σµι�π��ησης γιατ� εµπερι�)�νται στη συ2&τηση για την παγκ�σµι�π��η-
ση. Εδ/ θα µπ�ρ��σαµε να πρ�σθ�σ�υµε *τι η δρ"ση τ�υς συντ�ν�2εται σε
παγκ*σµι� επ�πεδ�. Βε�α�ως τ� παγκ*σµι� περι�ρ�2εται στις περι�)�ς και τα
"τ�µα π�υ �)�υν πρ*σ�αση στις ν�ες τε)ν�λ�γ�ες, *π�υ πρ*σ�αση σηµα�νει
*)ι µ*ν� τη θεωρητικ& δυνατ*τητα �παρ!ης εν*ς υπ�λ�γιστ& και εν*ς τηλε-
-/ν�υ, αλλ" τις πραγµατικ�ς συνθ&κες π�υ επιτρ�π�υν αυτ&ν την πρ*σ�αση
και κυµα�ν�νται απ* την παρε)*µενη εκπα�δευση και τις αν"γκες της κ"θε
κ�ινων�ας µ�)ρι την α!�α τ�υ υπ�λ�γιστ& σε σ)�ση µε τ� µ�σ� µηνια�� εισ*δη-
µα. ∆εν ε�ναι συµπτωµατικ* τ� γεγ�ν*ς *τι �ι πρ/τες κινητ�π�ι&σεις κατ" της
παγκ�σµι�π��ησης �γιναν στη δυτικ& ακτ& των ΗΠΑ, στ� Seattle, και συνε)�-
στηκαν στην "λλη πλευρ" τ�υ Ατλαντικ��, στη ∆υτικ& Ευρ/πη19.

Συν�ψ�2�ντας, η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη ανα-�ρεται στις δυνατ*τη-
τες των π�λιτ/ν να συλλ"��υν τ�ν κ*σµ� στην παγκ�σµι*τητ" τ�υ και στ� εν-
δε)*µεν� να δρ"σ�υν σε παγκ*σµια κλ�µακα. Βε�α�ως, τ� περιε)*µεν� της
δρ"σης τ�υς µπ�ρε� να ε�ναι ε�τε διεθνιστικ* ε�τε επιµεριστικ*A σε κ"θε περ�-
πτωση, η παγκ�σµι�π��ηση πρ�σ-�ρει τα µ�σα /στε µια �µ"δα να κερδ�σει τη
συµπ"θεια & την αντιπ"θεια σε παγκ*σµια κλ�µακα. Τ�λ�ς, η παγκ�σµι�π��η-
ση τ�υ π�λ�τη δεν ε�ναι ανε!"ρτητη απ* την �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση µε
την �νν�ια *τι συ)ν" �ργαν/νεται & εκ-ρ"2εται σε συν"ρτηση µε αυτ&ν, δη-
λαδ& ως µια απ"ντηση ε�τε θετικ& ε�τε αρνητικ&.

*  *  *
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19. Ας µην παραγνωρ�2εται *τι �ι κ�ινων�ες της ∆�σης, *π�υ εµ-αν�στηκαν αυτ" τα κιν&µα-
τα, )αρακτηρ�2�νται απ* ευηµερ�α, τ�υλ")ιστ�ν σε σ)�ση µε "λλες. Αυτ* τ� γεγ�ν*ς ε�ναι καθ�-
ριστικ* γιατ� δ�νει τη δυνατ*τητα στ�υς π�λ�τες τ�υς να ασ)�ληθ��ν µε 2ητ&µατα π�υ !επερν��ν
την καθηµεριν& τ�υς επι��ωση. 3τσι, ε�ναι λ�γικ* *τι �ικ�λ�γικ�ς ανησυ)�ες, αντικαπιταλιστικ�ς
κινητ�π�ι&σεις και αιτ&µατα παγκ*σµιας αναδιαν�µ&ς τ�υ πλ��τ�υ εµ-αν�στηκαν τ*σ� �ντ�να
στις )/ρες αυτ�ς.



Η παραπ"νω εν*τητα απ�τελε� τ�ν �ρισµ* της παγκ�σµι�π��ησης π�υ πρ�τε�-
νεται σε αυτ& τη µελ�τη. H παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι � *ρ�ς π�υ �)ει υι�θετηθε�
ως απ�τ�λεσµα ιδε�λ�γικ�π��ησης για να εκ-ρ"σει την ε!"πλωση τ�υ νε�-ι-
λελε�θερ�υ καπιταλισµ�� σε �λ��να και περισσ*τερες περι�)�ς τ�υ πλαν&τη.
Ε�ναι επ�σης η αυ!αν*µενη συνειδητ*τητα της αλληλε!"ρτησης των )ωρ/ν τ�υ
κ*σµ�υ και η ικαν*τητα των π�λιτ/ν να επικ�ινων&σ�υν και να �ργανωθ��ν
)ωρ�ς )ωρικ��ς & )ρ�νικ��ς περι�ρισµ��ς. Και �ι δ�� διαστ"σεις της παγκ�-
σµι�π��ησης, της �ικ�ν�µ�ας και τ�υ π�λ�τη, ε�ναι σε µεγ"λ� �αθµ* τ� απ�τ�-
λεσµα της τε)ν�λ�γικ&ς επαν"στασης π�υ !εκ�νησε στη δεκαετ�α τ�υ ’60.
Jµως, παρ’ *λη τη σηµασ�α της τε)ν�λ�γ�ας δεν τη συµπεριλ"�αµε ως µια απ*
τις διαστ"σεις π�υ �ρ�2�υν την παγκ�σµι�π��ηση, γιατ� �ι τε)ν�λ�γικ�ς αλλα-
γ�ς σηµατ�δ�τ��ν µια αλλαγ& στ�υς τρ*π�υς παραγωγ&ς και στη µετ"δ�ση
της πληρ�-�ρ�ας, εν/ η παγκ�σµι�π��ηση σηµατ�δ�τε�ται απ* την ιδε�λ�γι-
κ�π��ηση της αλληλε!"ρτησης και της ‘ν�κης’ τ�υ -ιλελε�θερ�υ καπιταλισµ��.
Στη µελ�τη αυτ&, *ταν ανα-ερ*µαστε στην παγκ�σµι�π��ηση ενν���µε κυρ�ως
την �ικ�ν�µικ& της δι"σταση, καθ/ς ε�ναι η κυρ�αρ)η αλλ" και αυτ& π�υ �)ει
δηµι�υργ&σει σε µεγ"λ� �αθµ* και τη δι"σταση τ�υ π�λ�τη. Π"ντως, να επιση-
µ"ν�υµε *τι δε 2��µε σε µια &δη διαµ�ρ-ωµ�νη ‘παγκ�σµι*τητα’ (‘globality’)
*πως µερικ�� υπ�στηρ�2�υν: η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι µια διαδικασ�α π�υ αλ-
λ"2ει συνε)/ς και µε ραγδα��υς ρυθµ��ς τις κ�ινων�ες και, καθ/ς �ρισκ*µα-
στε ακ*µη εν µ�σω µεγ"λων και σηµαντικ/ν αλλαγ/ν, δεν µπ�ρ��µε να γνω-
ρ�2�υµε την εικ*να τ�υ κ*σµ�υ πριν η σκ*νη των µεγ"λων αλλαγ/ν καταλα-
γι"σει.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι � 6

ΠΑΓΚ�ΣΜΙ�Π�ΙΗΣΗ, ΕΘΝΙΚ� ΚΡΑΤ�Σ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤ�ΤΗΤΑ

E��ντας καθ�ρ�σει τ� πλα�σι� ανα"�ρ#ς $σ�ν α"�ρ# στην παγκ�σµι�-
π��ηση, µπ�ρ�'µε να πρ�(�'µε στην αν#λυση της εθνικ*ς ταυτ$τητας
και των πρ��πτικ.ν της εντ$ς αυτ*ς της διαδικασ�ας. Στ� (αθµ$ π�υ τ�

αντικε�µεν� της εθνικ*ς τα'τισης αλλ# και πρ�σδ�κ�ας ε�ναι τ� εθνικ$ κρ#τ�ς,
θα πρ1πει να 2εκιν*σ�υµε την αν#λυση αυτ* απ$ τ� 3*τηµα τ�υ εθνικ�' κρ#-
τ�υς και των πρ��πτικ.ν τ�υ στην επ��* της παγκ�σµι�π��ησης. Αρ�ικ#, θα
πρ1πει να απαντ*σ�υµε στ� ερ.τηµα ε#ν �ι αλλαγ1ς π�υ 1�ει επι"1ρει η πα-
γκ�σµι�π��ηση 1��υν συντελ1σει στην απ�δυν#µωση τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς. Τ�
ερ.τηµα αυτ$ πρ�κ'πτει για δ'� λ$γ�υς. � 1νας ε�ναι $τι τ� εθνικ$ κρ#-
τ�ς ε�ναι, ιστ�ρικ# και ιδε�λ�γικ#, τ$σ� τ� αντικε�µεν� των πρ�σδ�κι.ν των
εθνικιστικ.ν κινηµ#των $σ� και τ� αντικε�µεν� της τα'τισης για τα µ1λη µιας
εθνικ*ς �µ#δας. � δε'τερ�ς λ$γ�ς ε�ναι $τι η #π�ψη π�υ θ1λει τις εθνικ1ς ταυ-
τ$τητες να ε�ναι πλ1�ν παρω�ηµ1νες και ανεπ�καιρες στηρ�3εται στην επι�ειρη-
µατ�λ�γ�α της απ�δυν#µωσης τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς. Ε�ναι, λ�ιπ$ν, αναγκα�α η
µελ1τη τ�υ σε σ�1ση µε την παγκ�σµι�π��ηση. Ταυτ$�ρ�να, µε τη συ3*τηση για
τ� κρ#τ�ς και την επ�δραση της παγκ�σµι�π��ησης �λ�κληρ.νεται κατ# κ#-
π�ι�ν τρ$π� η γν.ση της παγκ�σµι�π��ησης * της συ3*τησης γι’ αυτ*ν, καθ.ς
τ� 3*τηµα ε�ναι θεµελιακ$ σε αυτ*ν την πρ�(ληµατικ*.

5πως και νωρ�τερα σ’ αυτ* τη µελ1τη, θα �ωρ�σ�υµε τα δ'� ‘συστατικ#’
τ�υ αντικειµ1ν�υ αν#λυσης, δηλαδ* τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς, και θα τα δ�'µε 2ε-
�ωριστ#: δηλαδ*, θα ε2ετ#σ�υµε �ωριστ# τ� ‘κρατικ$’ και µετ# τ� ‘εθνικ$’
στ�ι�ε�� τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς για να ε2ετ#σ�υµε αν και σε π�ι� (αθµ$ 1�ει αυ-
τ$ απ�ρρυθµιστε�. Στην �υσ�α θα απαντ*σ�υµε σε δ'� υπ�ερωτ*µατα: πρ.-
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τ�ν, αν τ� σ'γ�ρ�ν� κρ#τ�ς 1�ει απ�δυναµωθε�, στις (ασικ$τερες, τ�υλ#�ι-
στ�ν, λειτ�υργ�ες τ�υ και, δε'τερ�ν, αν �ι µη�ανισµ�� εντ$ς τ�υ π�υ σ�ετ�3�-
νται µε την τα'τιση των π�λιτ.ν µε τ� 1θν�ς 1��υν απ�δυναµωθε�, ε�τε αυτ$-
ν�µα ε�τε ως συν1πεια της ενδε�$µενης απ�δυν#µωσης τ�υ κρ#τ�υς. Στη συν1-
�εια, θα κλε�σ�υµε αυτ$ τ� κε"#λαι� µε την ε21ταση της εθνικ*ς τα'τισης σε
σ�1ση µε τη συ3*τηση π�υ γ�νεται για την παγκ�σµι�π��ηση και τις παρατη-
ρ�'µενες εθνικιστικ1ς ε2#ρσεις.

Σ�ετικ# µε την αν#γκη 2ε�ωριστ*ς αν#λυσης τ�υ ‘κρατικ�'’ και τ�υ ‘εθνι-
κ�'’ στ�ι�ε��υ τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς, θα πρ1πει να επισηµανθε� $τι στη σ�ετικ*
(ι(λι�γρα"�α δεν υπ#ρ�ει αυτ$ς � δια�ωρισµ$ς, τ�υλ#�ιστ�ν $�ι ρητ.ς. Β1-
(αια, �ι ανα"�ρ1ς στ� εθνικ$ κρ#τ�ς ε�ναι στην �υσ�α ανα"�ρ1ς στ� κρ#τ�ς
στη νεωτερικ$τητα, και ε�ναι 2εκ#θαρ� $τι µιλ.ντας εναλλ#2 για τ� κρ#τ�ς
και τ� ‘1θν�ς-κρ#τ�ς’ αυτ$ π�υ ενν�ε�ται ε�ναι τ� κρ#τ�ς στη νεωτερικ* επ��*,
π�υ σηµαδε'τηκε απ$ τ�ν εθνικισµ$ και την π�λιτικ* συνε'ρεση των εθν.ν µε
την π�λιτικ* τ�υς κ�ιν$τητα. 5µως, στην �υσ�α, κρ#τ�ς και 1θν�ς δεν ταυτ�3�-
νται εν., επ�σης, και σε αναλυτικ$ επ�πεδ� πρ1πει να γ�νεται αυτ$ς � δια�ωρι-
σµ$ς. Η 1λλειψη τ�υ δια�ωρισµ�' 1�ει #µεσες συν1πειες στην αν#πτυ2η των
επι�ειρηµ#των σ�ετικ# µε την εθνικ* ταυτ$τητα, και αυτ$ς ε�ναι #λλωστε � �υ-
σιαστικ$ς λ$γ�ς π�υ επι(#λλει τ� δια�ωρισµ$. Π�λλ�� µελετητ1ς π�υ υπ�στη-
ρ�3�υν $τι η παγκ�σµι�π��ηση επι"1ρει την απ�δυν#µωση των εθνικ.ν κρα-
τ.ν συν#γ�υν τ� συµπ1ρασµα $τι τ� �δι� θα συµ(ε� και µε τις εθνικ1ς ταυτ�-
σεις, σαν να *ταν αυταπ$δεικτ� $τι τ� 1να συνεπ#γεται τ� #λλ�. ∆ηλαδ*, τα
συµπερ#σµατα π�υ συν#γ�νται απ$ τη συ3*τηση για τ� σ'γ�ρ�ν� εθνικ$ κρ#-
τ�ς πρ�(#λλ�νται αυτ�µ#τως στις εθνικ1ς ταυτ$τητες, �ωρ�ς να πρ�ηγε�ται σε
αρκετ1ς περιπτ.σεις µια συστηµατικ* µελ1τη των µη�ανισµ.ν εντ$ς τ�υ κρ#-
τ�υς π�υ δηµι�υργ�'ν * συστηµατ�π�ι�'ν την τα'τιση µε τ� 1θν�ς, µε τη µ$νη
ε2α�ρεση των ΜΜΕ. Αυτ* ε�ναι µια σηµαντικ* παρ#λειψη, π�υ µπ�ρε� να �δη-
γ*σει σε λ#θ�ς συµπερ#σµατα, και γι’ αυτ$ τ� λ$γ� θα επι�ειρ*σ�υµε να ε2ε-
τ#σ�υµε $λες τις σ�ετικ1ς παραµ1τρ�υς τ�υ 3ητ*µατ�ς �ωριστ#.

Θα 2εκιν*σ�υµε αυτ$ τ� κε"#λαι� µε τη συ3*τηση και αν#λυση για τ� κρ#-
τ�ς στη σ'γ�ρ�νη επ��* της παγκ�σµι�π��ησης1, και θα συνε��σ�υµε στη δε'-
τερη εν$τητα µε τις επιπτ.σεις π�υ 1�ει η �δια η σ�ετικ* συ3*τηση στην �ρι�-
θ1τηση των εθνικ.ν ταυτ�τ*των και την αν#δει2η τ�υ εθνικισµ�'.
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1. Πρ$κειται για µια µεγ#λη συ3*τηση µε π�λλ1ς παραµ1τρ�υς. Επ� τ�υ παρ$ντ�ς θα παρ�υ-
σιαστ�'ν τα σηµαντικ$τερα σηµε�α της καθ.ς και αυτ# π�υ σ�ετ�3�νται µε τ� αντικε�µεν� αυτ*ς
της αν#λυσης, π�υ ε�ναι η εθνικ* ταυτ$τητα.
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Σ ε αυτ*ν την εν$τητα θα ασ��ληθ�'µε µε τ� κρ#τ�ς καθαυτ$ και τη θ1ση
τ�υ στη διεθν* τ#2η πραγµ#των, $πως αυτ$ επηρε#3εται και διαµ�ρ".νε-

ται απ$ τις διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης. Επ�σης, θα µας απασ��λ*σ�υν
�ι µη�ανισµ�� εντ$ς των κρατ.ν (κρατικ�� * µη) π�υ δηµι�υργ�'ν, �ργαν.-
ν�υν */και ενισ�'�υν τις εθνικ1ς ταυτ�σεις. Πρ.τα, $µως, θα πρ1πει να υπ�-
γραµµ�σ�υµε τ� ε2*ς: η σ�ετικ* επι�ειρηµατ�λ�γ�α π�υ 1�ει αναπτυ�θε� και
συνδ1ει τις εθνικ1ς ταυτ$τητες µε την 'παρ2η κρ#τ�υς 1�ει σ�ετικ# περι�ρι-
σµ1νη εµ(1λεια και ε"αρµ�σιµ$τητα. � λ$γ�ς ε�ναι $τι η σ�ετικ* αν#λυση α"�-
ρ#, #µεσα τ�υλ#�ιστ�ν, µ$ν� εκε�νες τις περιπτ.σεις $π�υ υπ#ρ�ει 1να κρ#τ�ς
και 1να 1θν�ς, * µια κυρ�αρ�η εθνικ* �µ#δα εντ$ς τ�υ, γιατ� µ$ν� σε αυτ1ς τις
περιπτ.σεις µπ�ρ�'µε να ε2ετ#σ�υµε την ισ�' τ�υ επι�ειρ*µατ�ς π�υ συνδ1ει
τις εθνικ1ς ταυτ�σεις µε τ� µ1λλ�ν τ�υ κρ#τ�υς στην επ��* της παγκ�σµι�-
π��ησης και τ�υς µη�ανισµ�'ς εντ$ς τ�υ. Αυτ$ς � περι�ρισµ$ς, $µως, απ$ µ$-
ν�ς τ�υ ακυρ.νει τ�υς γενικευµ1ν�υς ισ�υρισµ�'ς $τι �ι εθνικ1ς ταυτ�σεις θα
απ�δυναµωθ�'ν ε2αιτ�ας της αντ�στ�ι�ης απ�δυν#µωσης των εθνικ.ν κρα-
τ.ν. Αυτ$ γιατ� �ι παραπ#νω ισ�υρισµ�� α"�ρ�'ν τελικ# µ$ν� τ� 1να τρ�τ�
τ�υ συν�λικ�' αριθµ�' των εθνικ.ν κρατ.ν, τα ‘πραγµατικ# ‘1θνη-κρ#τη’
(δηλαδ* $π�υ υπ#ρ�ει 1να κρ#τ�ς και 1να 1θν�ς)2.

Επιπλ1�ν, παρ# τ� γεγ�ν$ς αυτ$, �ι εθνικ1ς ταυτ$τητες 1��υν αναδει�τε� σε
πρ�ε2#ρ��υσες µ�ρ"1ς συλλ�γικ.ν ταυτ�σεων στη νεωτερικ$τητα, $�ι µ$ν�
για τη µει�ψη"�α των εθν.ν π�υ περι�αρακ.θηκαν και �ργαν.θηκαν απ$ 1να
κρ#τ�ς αλλ# για $λα τα 1θνη και τις εθν�τικ1ς �µ#δες, σε µικρ$τερ� * µεγαλ'-
τερ� (αθµ$. Ε�ναι λ�ιπ$ν παραπλανητικ* η σ'νδεση της υπερ��*ς * ακ$µη και
'παρ2ης τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς µε την αν#γκη * δυναµικ* των εθνικ.ν, και
εθν�τικ.ν, ταυτ�σεων, δι$τι παρα(λ1πει τ� γεγ�ν$ς $τι �ι συναισθηµατικ1ς
ταυτ�σεις αυτ�' τ�υ τ'π�υ διαµ�ρ".ν�νται ακ$µη και ανε2#ρτητα απ$ τη συ-
στηµατ�π��ηση και διευκ$λυνση π�υ παρ1�ει 1να �ργανωµ1ν� κρ#τ�ς. Συνε-
π.ς, η κατ’ αρ�#ς σ'νδεση της υπερ��*ς των εθνικ.ν ταυτ�τ*των µε τ� εθνι-
κ$ κρ#τ�ς και η #π�ψη $τι αυτ1ς θα ακ�λ�υθ*σ�υν τη –θεωρ�'µενη– πτωτικ*
π�ρε�α τ�υ κρ#τ�υς λ$γω της παγκ�σµι�π��ησης τ�θεται σε λ#θ�ς (#ση: στη-
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2. Σ'µ"ωνα µε τα στ�ι�ε�α τ�υ Connor αλλ# και αυτ# της CIA, π�υ 1��υµε *δη ανα"1ρει, µ$-
ν� τ� 9.1-12.7% των κρατ.ν παρ�υσι#3�υν απ$λυτη εθνικ* �µ�ι�γ1νεια και τ� 18.9-19.6% σ�ετι-
κ* �µ�ι�γ1νεια. ∆ηλαδ*, τ� 28-.32.3% των εθνικ.ν κρατ.ν απ�τελ�'νται κατ# τ� 90% * και πε-
ρισσ$τερ� απ$ µια εθνικ* �µ#δα.



ρ�3εται σε µια θεωρητικ* υπ$θεση π�υ ε�ναι εµπειρικ# #κυρη, $τι δηλαδ* τα
εθνικ# κρ#τη ε�ναι πραγµατικ# ‘1θνη-κρ#τη’.

5πως συν#γεται απ$ τα παραπ#νω, και η ε21ταση των µη�ανισµ.ν τα'τι-
σης π�υ λειτ�υργ�'ν σε 1να εθνικ$ κρ#τ�ς 1�ει περι�ρισµ1νη εµ(1λεια, καθ.ς
(ρ�σκει ε"αρµ�γ* µ$ν� στις εθνικ1ς ταυτ$τητες π�υ περι�αρακ.ν�νται και �ρ-
γαν.ν�νται απ$ 1να κρ#τ�ς και δε δ'ναται να γενικευτε� ως 1να επι�ε�ρηµα
π�υ θα α"�ρ# τις εθνικ1ς ταυτ�σεις στ� σ'ν�λ$ τ�υς. Παρ’ $λα αυτ#, $µως, δεν
ε�ναι περιττ*G απεναντ�ας, 1�ει α2�α στ� (αθµ$ π�υ αναλ'ει αυτ1ς τις περιπτ.-
σεις, ε�ναι �ρ*σιµη για εκε�νες τις περιπτ.σεις π�υ περισσ$τερες της µιας εθν$-
τητες συνυπ#ρ��υν σε 1να κρ#τ�ς π�υ πρ�σπαθε� να τις συνεν.σει κ#τω απ$
µια κυρ�αρ�η ταυτ$τητα (ταυτ$τητα ‘�µπρ1λα’, $πως ε�ναι η (ρετανικ* για πα-
ρ#δειγµα), εν. ταυτ$�ρ�να απαντ# και σε 1να διαδεδ�µ1ν� ισ�υρισµ$. Ας 2ε-
κιν*σ�υµε, $µως, µε τα κρ#τη και τις λειτ�υργ�ες τ�υς στ� πλα�σι� π�υ δια-
γρ#"ει η παγκ�σµι�π��ηση.

∏ ÂÈÚÚÔ‹ ÙË˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜

T � 3*τηµα της απ�δυν#µωσης * και δι#λυσης τ�υ κρ#τ�υς ε�ναι κεντρικ$
στη συ3*τηση για την παγκ�σµι�π��ηση. � Beck (2000), για παρ#δειγµα,

θεωρε� $τι, αν#µεσα στις δι#"�ρες απ$ψεις, τ� 3*τηµα αυτ$ απ�τελε� τ�ν ‘κ�ι-
ν$ παραν�µαστ*’ της παγκ�σµι�π��ησης (2000: 20). Η σ�ετικ* συ3*τηση 1�ει
πρ�σδι�ριστε� σε µεγ#λ� (αθµ$ απ$ $σ�υς υπ�στηρ�3�υν $τι η διαδικασ�α της
παγκ�σµι�π��ησης "1ρνει τ� τ1λ�ς, * τη σηµαντικ* απ�δυν#µωση, τ�υ εθνικ�'
κρ#τ�υς. Lτσι, � ‘κ�ιν$ς παραν�µαστ*ς’ 1�ει µια συγκεκριµ1νη κατε'θυνση,
αυτ* της «"υγ*ς απ$ τις κατηγ�ρ�ες τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς» (Beck 2000: 1) π�υ
� Beck �ρ�3ει ως καθ�ριστικ$ �αρακτηριστικ$ της παγκ�σµι�π��ησης. Επικα-
λ�'µεν�ι την ισ�' των παγκ$σµιων δυν#µεων της αγ�ρ#ς, �ρισµ1ν�ι θεωρητι-
κ�� υπ�στηρ�3�υν $τι τα ‘1θνη-κρ#τη’ δεν 1��υν πια τη δ'ναµη να ασκ*σ�υν
απ�τελεσµατικ* διακυ(1ρνηση (Horsman & Marshall 1994), * $τι δεν απ�τε-
λ�'ν παρ# απλ1ς περι"ερειακ1ς δι�ικητικ1ς αρ�1ς στ� παγκ$σµι� σ'στηµα
π�υ η συνε�ι3$µενη 'παρ2* τ�υς τ�θεται υπ$ αµ"ισ(*τηση (Ohmae 1990). Κ#-
π�ι�ι ακ$µα υπ�στηρ�3�υν $τι � εθνικισµ$ς θα ε2ασθεν*σει και σταδιακ# θα
µας απαλλ#2ει απ$ την παρ�υσ�α τ�υ, µα3� µε τις εθνικ1ς ταυτ$τητες και ιθα-
γ1νειες (Reich 1991).

Απ$ την #λλη, (ε(α�ως, υπ#ρ�ει � αντ�λ�γ�ς αυτ.ν π�υ θεωρ�'ν $τι, παρ#
τη σ�ετικ* απ�δυν#µωση τ�υ κρ#τ�υς στ�ν 1λεγ�� των �ικ�ν�µικ.ν και ν�µι-
σµατικ.ν τ�υ π�λιτικ.ν, η �δια η (�ικ�ν�µικ*) παγκ�σµι�π��ηση 1�ει υπ�στη-
ρι�τε� και πρ�ωθηθε� απ$ τις π�λιτικ1ς των κρατ.ν, τα �π��α διατηρ�'ν τ�ν
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ρυθµιστικ$ 1λεγ�� των κ�ινωνι.ν και των π�λιτ.ν τ�υς (Hirst & Thompson
1999, Gray 1998). Επ�σης υπ�στηρ�3εται $τι τα κρ#τη ε�ναι και παραµ1ν�υν �ι
µ$ν�ι "�ρε�ς πρ$ν�ιας και κ�ινωνικ.ν υπηρεσι.ν, καθ.ς και �ι µ$ν�ι αντι-
πρ$σωπ�ι της λαϊκ*ς (�'λησης (Mann 2000, Smith 1995α). Και "υσικ#, υπ#ρ-
��υν και αυτ�� π�υ τ�π�θετ�'νται στ� µ1σ� αυτ.ν των δ'� αντικρ�υ$µενων
απ$ψεων και υπ�στηρ�3�υν $τι υπ#ρ�ει µια σ�ετικ* απ�δυν#µωση των κρατι-
κ.ν π�λιτικ.ν, ειδικ$τερα στ�ν τ�µ1α της �ικ�ν�µ�ας, αλλ# τα κρ#τη παραµ1-
ν�υν σηµαντικ�� παρ#γ�ντες της διεθν�'ς π�λιτικ*ς (Castells 1997, Robertson
1992, Sassen 2003). �ι Robertson (1992) και Nederveen Pieterse (1995() ειδικ$-
τερα υπ�στηρ�3�υν $τι η διαµ$ρ"ωση και κυριαρ��α τ�υ κρ#τ�υς στ�ν 19� και
20$ αι.να υπ*ρ2αν διαδικασ�ες σ'νν�µες µε την παγκ�σµι�π��ηση, και $�ι
αντ�θετες πρ�ς αυτ*ν, και $τι η "αιν�µενικ* απ�δυν#µωση τ�υ κρ#τ�υς στη
σ'γ�ρ�νη "#ση της παγκ�σµι�π��ησης δεν ε�ναι µια µ�ν�δι#στατη διαδικασ�α
–$πως υπ�δηλ.ν�υν και τα δι#"�ρα παραδε�γµατα αν$δ�υ τ�υ εθνικισµ�'. Σε
γενικ1ς γραµµ1ς, π#ντως, (λ1π�υµε $τι θ1ση τ�υ κρ#τ�υς στ� κ1ντρ� της κ�ι-
νωνι�λ�γικ*ς και π�λιτικ*ς 1ρευνας (ρ�σκεται σε µια αναθε.ρηση.

Στη µελ1τη αυτ* θα πρ�(�'µε στη συν�πτικ* παρ�υσ�αση �ρισµ1νων (ασι-
κ.ν θ1σεων π�υ κυριαρ��'ν στη σ�ετικ* συ3*τηση και την αν#πτυ2η των
αντ�στ�ι�ων θ1σεων και αντεπι�ειρηµ#των π�υ θα υπ�στηρ�2�υµε, παρ�υσ�α-
ση π�υ θα γ�νει αν#λ�γα µε τη θεµατ�λ�γ�α των επι�ειρηµ#των. �ι (ασικ1ς κα-
τηγ�ρ�ες π�υ θα ανα"ερθ�'ν ε�ναι �ι ε2*ς: η �ικ�ν�µ�α, �ι ν1ες τε�ν�λ�γ�ες, �
π$λεµ�ς, τ� περι(#λλ�ν, και η διακυ(1ρνηση και κυριαρ��α. Η επιλ�γ* αυτ.ν
των κατηγ�ρι.ν 1γινε µε (#ση τα θ1µατα π�υ κυριαρ��'ν στη σ�ετικ* συ3*τη-
ση, µε την ε2α�ρεση της διακυ(1ρνησης και κυριαρ��ας π�υ γενικ$τερα 1�ει πα-
ραµεληθε�. Επ�σης, �ι επιλεγµ1νες κατηγ�ρ�ες εκ"ρ#3�υν κ#π�ι�υς (ασικ�'ς
τ�µε�ς της λειτ�υργ�ας των κρατ.ν και �αρακτηρ�3�υν τα σ'γ�ρ�να κρ#τη. Συ-
νεπ.ς, µ1σω αυτ.ν των κατηγ�ρι.ν θα µπ�ρ1σ�υµε να απαντ*σ�υµε στ� ερ.-
τηµα σ�ετικ# µε τις πρ��πτικ1ς τ�υ εθνικ�' κρ�τ�υς στ� σ'γ�ρ�ν� κ$σµ�.
Επιπλ1�ν, θα αναλ'σ�υµε πλευρ1ς της συ3*τησης π�υ δεν 1��υν ως τ.ρα ανα-
"ερθε�, και 1τσι θα υπ#ρ2ει και µια πι� �λ�κληρωµ1νη εικ$να για την παγκ�-
σµι�π��ηση.

OÈÎÔÓÔÌ›·

T� επι�ε�ρηµα $τι τ� σ'γ�ρ�ν� εθνικ$ κρ#τ�ς καθ�σταται σταδιακ# $λ� και
πι� παρω�ηµ1ν� λ$γω των �ικ�ν�µικ.ν αλλαγ.ν π�υ 1�ει πρ�καλ1σει η

παγκ�σµι�π��ηση απ�τελε� κ�ιν$ τ$π�, $�ι µ$ν� αν#µεσα στ�υς ενθ�υσι.δεις
υπ�στηρικτ1ς της παγκ�σµι�π��ησης, αλλ# και σε #λλ�υς µελετητ1ς π�υ αντι-
µετωπ�3�υν την παγκ�σµι�π��ηση µε µια κριτικ* µατι# ($πως � Beck). Η (ασι-
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κ* επι�ειρηµατ�λ�γ�α εστι#3ει στην αυ2ηµ1νη ισ�' των παγκ�σµι�π�ιηµ1νων
�ικ�ν�µικ.ν δυν#µεων και στην κινητικ$τητα τ�υ κε"αλα��υ, π�υ τ� καθιστ#
ανε2#ρτητ� απ$ εθνικ�'ς συσ�ετισµ�'ς * ελ1γ��υς και καθιστ# τ� µακρ��ικ�-
ν�µικ$ (* ακ$µα και �π�ι�νδ*π�τε) σ�εδιασµ$ απ$ τ� κρ#τ�ς αδ'νατ�. Μεγ#-
λ� µ1ρ�ς της σ�ετικ*ς συ3*τησης α"�ρ# στις λεγ$µενες υπερεθνικ1ς επι�ειρ*-
σεις (transnational corporations) �ι �π��ες ανα3ητ�'ν συνε�.ς τ� συγκριτικ$
πλε�ν1κτηµα παγκ�σµ�ως και δρ�υν αδια"�ρ.ντας για σ'ν�ρα, θεσµ�'ς * κα-
θεστ.τα. Μ#λιστα, κ#π�ιες απ$ αυτ1ς τις επι�ειρ*σεις ε�ναι περισσ$τερ� πλ�'-
σιες κι απ$ π�λλ1ς �.ρες µα3�: τ� 1996, απ$ τα συν�λικ# 200 κρ#τη τ�υ κ$σµ�υ
µ$ν� τα 70 ε��αν ακαθ#ριστ� εθνικ$ πρ�ϊ$ν (ΑΕΠ) µεγαλ'τερ� απ$ 10 δισε-
κατ�µµ'ρια δ�λ#ρια, τη στιγµ* π�υ τα ετ*σια κ1ρδη των 400 µεγαλ'τερων
υπερεθνικ.ν επι�ειρ*σεων υπερ1(αιναν τα 10 δις δ�λ#ρια3.

Μια παρεµ"ερ*ς επι�ειρηµατ�λ�γ�α α"�ρ# στ� κρ#τ�ς πρ$ν�ιας. �ι παρ�-
�1ς τ�υ κρ#τ�υς πρ$ν�ιας, π�υ συντελ�'ν στην εσωτερικ* ειρ*νη και συν��*
των κρατ.ν, δεν µπ�ρ�'ν να συνε�ιστ�'ν στην ‘επ��* της παγκ�σµι�π��ησης’.
� 1νας λ$γ�ς π�υ πρ�(#λλεται ε�ναι $τι τα κρ#τη πρ1πει να περικ$ψ�υν τα
12�δ# τ�υς για να γ�ν�υν περισσ$τερ� ανταγωνιστικ#. � #λλ�ς λ$γ�ς ε�ναι $τι
*δη τ� ‘εισ$δηµα’ των κρατ.ν ε�ναι µειωµ1ν�, γιατ� �#ν�υν τα 1σ�δα απ$ την
"�ρ�λ�γ�α των υπερεθνικ.ν –�ι �π��ες �ρησιµ�π�ι�'ν απ$ τη µ�α τις παρ��1ς
και την υπ�δ�µ* των πλ�'σιων κρατ.ν (π�υ 1��υν συστ*µατα πρ$ν�ιας) αλ-
λ#, απ$ την #λλη, ε�τε επιλ1γ�υν ως (#ση τ�υς κ#π�ι�υς ‘"�ρ�λ�γικ�'ς παρα-
δε�σ�υς’ ε�τε πι13�υν τα κρ#τη για "�ρ�λ�γικ1ς ελα"ρ'νσεις πρ�κειµ1ν�υ να
επενδ'σ�υν σε αυτ#. Σ'µ"ωνα µε τ�ν Ohmae (1990), �ι δυν#µεις της παγκ$-
σµιας αγ�ρ#ς και �ι υπερεθνικ1ς επι�ειρ*σεις ε�ναι αυτ1ς π�υ καθ�ρ�3�υν την
παγκ$σµια �ικ�ν�µ�α, και καµι# τ�υς δεν µπ�ρε� να τεθε� υπ$ απ�τελεσµατικ$
1λεγ��. Τ� κρ#τ�ς πρ$ν�ιας απ�τελε� και για τη Susan Strange (2003) 1ναν απ$
τ�υς κυρι$τερ�υς λ$γ�υς π�υ 1��υν �δηγ*σει στην ‘Westfailure’, δηλαδ* στην
απ�τυ��α τ�υ συστ*µατ�ς της Βεστ"αλ�ας –�ι #λλ�ι δ'� ε�ναι η απ�τυ��α τ�υ
κρ#τ�υς στ�ν 1λεγ�� τ�υ �ρηµατ��ικ�ν�µικ�' συστ*µατ�ς και η αδυναµ�α τ�υ
να δρ#σει απ�τελεσµατικ# για την πρ�στασ�α τ�υ περι(#λλ�ντ�ς. 5πως υπ�-
στηρ�3ει, τ� σ'στηµα αυτ$ αδυνατε� να διατηρ*σει µια (ι.σιµη ισ�ρρ�π�α αν#-
µεσα στις πρ�ν�µι�'�ες τ#2εις και στ�υς «µη 1��ντες», καθ.ς τ� κρ#τ�ς 1�ει
�#σει την ικαν$τητ# τ�υ να δρα ως ασπ�δα πρ�στασ�ας για τις �µ#δες π�υ τ�
1��υν αν#γκη. ∆ηλαδ*, τ� κρ#τ�ς δεν µπ�ρε� να δρ#σει ως «υπ�κε�µεν� �ικ�-
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ετ*σια ανα"�ρ# της Παγκ$σµιας Τρ#πε3ας (World Bank Development Report) και απ$ τ�
Fortune Global 500, 1996.



ν�µικ*ς και �ικ�ν�µικ*ς αναδιαν�µ*ς» ε2αιτ�ας της αδυναµ�ας ελ1γ��υ επ� της
εθνικ*ς �ικ�ν�µ�ας (Strange 2003: 35).

Αυτ# ε�ναι εν συντ�µ�α τα (ασικ# επι�ειρ*µατα για την απ�δυν#µωση των
κρατ.ν στ� επ�πεδ� της �ικ�ν�µ�ας. Η κριτικ* π�υ µπ�ρε� να ασκηθε� σε κα-
θ1να απ$ αυτ# π�ικ�λλει. Κατ’ αρ�#ς, $πως ε�δαµε *δη στ� πρ�ηγ�'µεν� κε-
"#λαι�, η 'παρ2η πραγµατικ# παγκ$σµιας �ικ�ν�µικ*ς δραστηρι$τητας τ�θε-
ται υπ$ αµ"ισ(*τηση καθ.ς στ�ι�ε�α δε��ν�υν $τι τ� 85% των παγκ$σµιων
εµπ�ρικ.ν συναλλαγ.ν ε�ναι συγκεντρωµ1ν� στην Ευρ.πη, τις ΗΠΑ και την
Aνατ�λικ* Ασ�α (κυρ�ως την Ιαπων�α). Συν1πεια τ�'τ�υ, η �ικ�ν�µικ* δρα-
στηρι$τητα 1�ει �αρακτηριστε� ως ‘τριµερ*ς’ και $�ι παγκ$σµια (Mann 2000,
Hirst & Thompson 1999). Επιπλ1�ν, η �ικ�ν�µικ* παγκ�σµι�π��ηση "α�νεται
συ�ν# να 1�ει υι�θετηθε� και πρ�ωθηθε� απ$ τα κρ#τη µε (ασικ$ κριτ*ρι� τ�
εθνικ$ συµ"1ρ�ν. Για τις ΗΠΑ, για παρ#δειγµα, τ� #ν�ιγµα των παγκ$σµιων
αγ�ρ.ν ε��ε πρ�ωθηθε� ιδιαιτ1ρως απ$ τις κυ(ερν*σεις των τελευτα�ων δ'�
δεκαετι.ν, µε πρ�"αν* πλε�νεκτ*µατα για την �ικ�ν�µ�α της �.ραςG $µως,
$ταν κατ# τη στρ�"* τ�υ 21�υ αι.να �ι π�λιτικ1ς αν#γκες και πρ�τεραι$τητες
των ΗΠΑ δια"�ρ�π�ι*θηκαν, �ι �διες #ρ�ισαν να ε"αρµ$3�υν µια λιγ$τερ� "ι-
λελε'θερη �ικ�ν�µικ* π�λιτικ* µ1σω πρ�στατευτικ.ν παρεµ(#σεων στην �ι-
κ�ν�µ�α τ�υς. Στις �.ρες της Ευρωπαϊκ*ς Lνωσης, επ�σης, �ι π�λιτικ1ς της �ι-
κ�ν�µικ*ς παγκ�σµι�π��ησης υι�θετ*θηκαν και δικαι�λ�γ*θηκαν σε µεγ#λ�
(αθµ$ ως αναπ$"ευκτες για τη (ιωσιµ$τητα των εγ�.ριων �ικ�ν�µι.ν και τ�
γενικ$τερ� συµ"1ρ�ν τ�υ εκ#στ�τε εθνικ�' κρ#τ�υς. Παρ$µ�ια στ�ι�ε�α πα-
ραθ1τει � Castells και για #λλες �.ρες, $πως η Ινδ�α και η Κ�να, �ι �π��ες «ε�-
δαν τ� #ν�ιγµα τ�υ παγκ$σµι�υ εµπ�ρ��υ σαν µια ευκαιρ�α… να θ1σ�υν τις τε-
�ν�λ�γικ1ς και �ικ�ν�µικ1ς (#σεις για την ανανεωµ1νη τ�υς εθνικ* ισ�'»
(Castells 2000α: 143). Και, $πως υπ�στηρ�3ει � Mann, κ#π�ι�ι διεθνε�ς �ργανι-
σµ��, $πως η Παγκ$σµια Τρ#πε3α * τ� ∆ιεθν1ς Ν�µισµατικ$ Ταµε��, π�υ
ασκ�'ν µια �αλαρ* ρυθµιστικ* διεθν* επ�πτε�α, ε�ναι πρ�σανατ�λισµ1ν�ι
πρ�ς τα συµ"1ρ�ντα * τις π�λιτικ1ς ανεπτυγµ1νων καπιταλιστικ.ν �ικ�ν�µι.ν
της ∆'σης (Mann 2000: 139).

Σηµαντικ* θ1ση στη συ3*τηση για την �ικ�ν�µικ* απ�δυν#µωση των κρα-
τ.ν 1��υν �ι υπερεθνικ1ς επι�ειρ*σεις και η ικαν$τητ# τ�υς να δραστηρι�-
π�ι�'νται ανε2αρτ*τως εθνικ.ν συν$ρων. Κατ’ αρ�#ς, η �δια η �ρ*ση και τ#-
ση για επικρ#τηση τ�υ $ρ�υ ‘υπερεθνικ$ς’ ως κ#τι τ� καιν�'ρι� στην παγκ�-
σµι�π��ηση δηµι�υργε� σ'γ�υση στ� (αθµ$ π�υ περιγρ#"ει κ#τι για τ� �π���
υπ#ρ�ει *δη � $ρ�ς ‘π�λυεθνικ$ς’. Η δι#κριση αν#µεσα στις π�λυεθνικ1ς και
υπερεθνικ1ς επι�ειρ*σεις δεν ε�ναι σα"*ς. � Sklair, π�υ θεωρε� $τι 1να �αρα-
κτηριστικ$ της ν1ας παγκ�σµι�π�ιηµ1νης �ικ�ν�µ�ας ε�ναι �ι υπερεθνικ1ς επι-
�ειρ*σεις, τις �ρ�3ει ως «εταιρε�ες π�υ 1��υν δραστηρι$τητες 12ω απ$ τις �.ρες
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απ$ τις �π��ες πρ�1ρ��νται», ακ$µη και αν πρ$κειται για 1να µικρ$ εργ�στ#-
σι� εκτ$ς των συν$ρων (Sklair 1999: 324). Σε αυτ*ν την περ�πτωση, $µως, π�ια
ε�ναι η δια"�ρ# τ�υς απ$ τις γνωστ1ς µας ως τ.ρα π�λυεθνικ1ς; Αντιθ1τως, �
Castells υπ�στηρ�3ει $τι �ι υπερεθνικ1ς επι�ειρ*σεις αν*κ�υν περισσ$τερ�
«στ�ν κ$σµ� των µυθικ.ν αναπαραστ#σεων (* στ� επιτηδευµ1ν� image-ma-
king δια"$ρων ανωτ#των στελε�.ν επι�ειρ*σεων) παρ# στη θεσµικ# καθ�ρι-
σµ1νη και περι�ρισµ1νη πραγµατικ$τητα της παγκ$σµιας �ικ�ν�µ�ας» (Castells
2000α: 208).

Β1(αια, απ$ τη στιγµ* π�υ � $ρ�ς αυτ$ς εισ*�θη και επικρ#τησε, απ�τελε�
αναπ$σπαστ� κ�µµ#τι της συ3*τησης για την παγκ�σµι�π��ηση. Τ� ερ.τηµα
λ�ιπ$ν π�υ τ�θεται ε�ναι αν και σε π�ι� (αθµ$ ε�ναι �ι υπερεθνικ1ς επι�ειρ*-
σεις πραγµατικ# υπερ-εθνικ1ς, δηλαδ* ανε2#ρτητες απ$ τα εθνικ# κρ#τη και
αδι#"�ρες πρ�ς την �δια τ�υς την ‘εθνικ$τητα’. Η απ#ντηση σε αυτ$ τ� ερ.-
τηµα ε�ναι µ#λλ�ν αρνητικ*. Κατ# πρ.τ�ν, η πλει�ν$τητα των περι�υσιακ.ν
στ�ι�ε�ων και δραστηρι�τ*των αυτ.ν των εταιρει.ν (ρ�σκεται στη �.ρα πρ�-
1λευσ*ς τ�υς4. ∆ε'τερ�ν, παρ$λ� π�υ �ι πρ�σλ*ψεις δεν ακ�λ�υθ�'ν κ#π�ι�
εθνικ$ κριτ*ρι�, παρατηρε�ται $τι τα αν.τερα στελ1�η ε�ναι συ�ν# της �διας
εθνικ$τητας µε αυτ*ν της επι�ε�ρησης, εν. τ� πρ�σωπικ$ των παραρτηµ#των
ε�ναι της �διας εθνικ$τητας µε τη �.ρα τ�υ παραρτ*µατ�ς. Τ� γεγ�ν$ς αυτ$,
π�υ ε�ναι λ�γικ$ και µ#λλ�ν αναµεν$µεν�, ερµηνε'εται απ$ π�λλ�'ς παρ#γ�-
ντες, δ'� απ$ τ�υς �π���υς ε�ναι �ι ‘εθνικ1ς’ π�λιτικ1ς τ�υ κρ#τ�υς υπ�δ��*ς
και η �ικει$τητα και �ι διασυνδ1σεις. �ι π�λιτικ1ς τ�υ κρ#τ�υς σ�ετ�3�νται, για
παρ#δειγµα, µε την απασ�$ληση και την καταπ�λ1µηση της ανεργ�ας, π�υ ικα-
ν�π�ι�'νται µ1σω της εργασ�ας σε µια επι�ε�ρηση π�υ 2εκιν# τις δραστηρι$τη-
τ1ς της σε 1να κρ#τ�ς. � παρ#γ�ντας της �ικει$τητας και των γνωριµι.ν α"�-
ρ# τ$σ� τ� πρ�"αν1ς, $τι πρ1πει �ι εργα3$µεν�ι να µιλ�'ν τη γλ.σσα της εν
λ$γω �.ρας, αλλ# και $τι τ� πρ�σωπικ$ πρ1πει να γνωρ�3ει τ� περι(#λλ�ν της
ν1ας επ1νδυσης και, ειδικ# για τα αν.τατα στελ1�η, πρ1πει να διαθ1τει και
πρ�ν�µιακ1ς διασυνδ1σεις στην κυ(1ρνηση της �.ρας. Αυτ$ µας "1ρνει στ�
τρ�τ� σκ1λ�ς της απ#ντησης, $τι �ι π�λυεθνικ1ς * υπερεθνικ1ς επι�ειρ*σεις
πρ1πει να διατηρ�'ν στεν1ς σ�1σεις µε τ�υς π�λιτικ�'ς και τις κυ(ερν*σεις
γιατ�, στ� (αθµ$ π�υ 1��υν µια εθνικ* (#ση, παραµ1ν�υν ε2αρτηµ1νες απ$ τις
π�λιτικ1ς και τις ρυθµ�σεις τ�υ εν λ$γω κρ#τ�υς5.

Και τα τρ�α ανωτ1ρω στ�ι�ε�α συνδ1�νται µε δ'� παρατηρ*σεις π�υ κ#νει
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4. ∆ε�τε τα σ�ετικ# στ�ι�ε�α στ� HIRST and THOMPSON, ‘Globalisation’, Soundings, Issue 4,
Autum 1996.

5. ∆ε�τε περισσ$τερα στ� Smith (1995α), κε"#λαι� 5, ειδικ$τερα τις σελ�δες 116-8, και στ�
Castells 2000α: 121.



η Sassen (2003). Η µ�α ε�ναι $τι $σ� υπ#ρ�ει γεωγρα"ικ* διασπ�ρ# των (ι�µη-
�ανικ.ν εγκαταστ#σεων των π�λυ/υπερ-εθνικ.ν εταιρει.ν τ$σ� παρατηρε�ται
συγκ1ντρωση των κεντρικ.ν λειτ�υργι.νG δηλαδ*, «$σ� πι� παγκ�σµι�π�ιηµ1-
νες γ�ν�νται �ι επι�ειρ*σεις, τ$σ� αυ2#ν�νται και �ι κεντρικ1ς τ�υς λειτ�υργ�ες
–σε σηµασ�α, σε περιπλ�κ$τητα, σε αριθµ$ συναλλαγ.ν». Αυτ1ς �ι κεντρικ1ς
λειτ�υργ�ες (δι�ικητικ1ς, �ρηµατ��ικ�ν�µικ1ς, ν�µικ1ς, λ�γιστικ1ς, εκτελεστι-
κ1ς, σ�εδιαστικ1ς κλπ.) «ε�ναι σε δυσαν#λ�γ� (αθµ$ συγκεντρωµ1νες στα εθνι-
κ# εδ#"η των π�λ' ανεπτυγµ1νων �ωρ.ν» (Sassen 2003: 241). Η #λλη παρεµ-
"ερ*ς παρατ*ρηση ε�ναι $τι �ι κεντρικ1ς αυτ1ς λειτ�υργ�ες, επειδ* ε�ναι π�λ'
ε2ειδικευµ1νες, αναλαµ(#ν�νται απ$ 1να δ�κτυ� εταιρικ.ν υπηρεσι.ν, απ$
ε2ειδικευµ1νες επι�ειρ*σεις, απ$ τις �π��ες �ι π�λυ/υπερ-εθνικ1ς τις αγ�ρ#-
3�υν. Αυτ1ς �ι ε2ειδικευµ1νες επι�ειρ*σεις ε�ναι επ�σης δυσαν#λ�γα συγκε-
ντρωµ1νες στα π�λ' ανεπτυγµ1να εθνικ# κρ#τη, και µ#λιστα σε συγκεκριµ1νες
π$λεις, τις «πλανητικ1ς π$λεις». Εν τ1λει, η ρευστ* και α$ριστη ‘παγκ$σµια κυ-
κλ�"�ρ�α’ των εµπ�ρευµ#των, των �ρηµατ��ικ�ν�µικ.ν συναλλαγ.ν και των
π�λυ/υπερ/εθνικ.ν επι�ειρ*σεων εν γ1νει στηρ�3εται στη συγκ1ντρωση υλικ.ν
π$ρων, ανθρ.πιν�υ δυναµικ�' και υπηρεσι.ν σε συγκεκριµ1να κ1ντρα και
π$λεις εντ$ς των ανεπτυγµ1νων εθνικ.ν κρατ.ν.

L��υν ιδια�τερη σηµασ�α σε αυτ$ τ� σηµε�� �ι απ$ψεις τ�υ Gray, αλλ# και
των Hirst & Thompson $σ�ν α"�ρ# δ'� σηµε�α. Τ� 1να ε�ναι $τι υπ#ρ��υν λ�-
γες επι�ειρ*σεις σ*µερα π�υ θα µπ�ρ�'σαµε να �αρακτηρ�σ�υµε ως αυθεντικ#
υπερεθνικ1ς και αυτ1ς ε�ναι κυρ�ως αµερικανικ1ς. Αυτ$, υπ�στηρ�3ει � Gray,
δεν �"ε�λεται στ� $τι ε�ναι παγκ$σµιες/υπερεθνικ1ς, αλλ# στ� $τι «εκ"ρ#3�υν
τις τ�πικ1ς αµερικανικ1ς α2�ες και τη γηγεν* επι�ειρηµατικ* κ�υλτ�'ρα» π�υ
πρεσ(ε'ει $τι τα κ1ρδη υπερ1��υν τ�υ κ�ινωνικ�' κ$στ�υς και των εθνικ.ν
συµµα�ι.ν (Gray 1998: 69). Τ� δε'τερ� σηµε�� ε�ναι $τι τ� 3*τηµα δεν 1�ει µια
σα"* και µ�ν�δι#στατη απ#ντηση, αλλ# ε�ναι περισσ$τερ� περ�πλ�κ�. Σ'µ"ω-
να π#λι µε τ�ν Gray, εν. αυτ1ς �ι επι�ειρ*σεις 2�δε'�υν σηµαντικ�'ς π$ρ�υς
στην πρ�σπ#θει# τ�υς να επηρε#σ�υν τ�υς π�λιτικ�'ς –π�υ σηµα�νει κατ’ αρ-
�#ς $τι τα κρ#τη διατηρ�'ν τ� κυ(ερνητικ$ τ�υς ρ$λ�–, απ$ την #λλη τα κρ#-
τη α"αιρ�'ν απ$ µ$να τ�υς την π�λιτικ* τ�υς δ'ναµη συναγωνι3$µενα τ� 1να
τ� #λλ� να πρ�σελκ'σ�υν 21ν�υς επενδυτ1ς στ� $ν�µα της ανταγωνιστικ$τη-
τας. Παρ’ $λα αυτ#, η �αµ1νη δ'ναµη των κρατ.ν δεν 1�ει απ�κτηθε� απ$ τις
επι�ειρ*σεις, π�υ παραµ1ν�υν ε2�σ�υ εκτεθειµ1νες µε τα κρ#τη στις συνε�ε�ς
αλλαγ1ς τ�υ σ'γ�ρ�ν�υ κ$σµ�υ. Ε�ναι ενδεικτικ$ $τι, µετ# την �ικ�ν�µικ* κρ�-
ση τ�υ 1997-8 �ι π�λυ/υπερ-εθνικ1ς π�εσαν τις ισ�υρ1ς κυ(ερν*σεις και τ�υς
διεθνε�ς �ργανισµ�'ς να παρ1µ(�υν ρυθµιστικ#, .στε να ε2ασ"αλ�σ�υν µεγα-
λ'τερη σταθερ$τητα, π�υ και �ι �διες επιθυµ�'σαν αλλ# δεν µπ�ρ�'σαν να δη-
µι�υργ*σ�υν (Hirst & Thompson 1999: 272).
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Ας περ#σ�υµε στ� 3*τηµα τ�υ κρ#τ�υς πρ$ν�ιας. Εδ. (λ1π�υµε πρ#γµατι
$τι τ� κρ#τ�ς πρ$ν�ιας ($π�υ αυτ$ υπ#ρ�ει, γιατ� η συ3*τηση αυτ* "α�νεται
να α"�ρ# κυρ�ως την Ευρ.πη) απειλε�ται απ$ την ε2#πλωση της καπιταλιστι-
κ*ς �ικ�ν�µ�ας, $�ι $µως επειδ* τ� ‘εισ$δηµα’ των κρατ.ν µει.νεται αλλ# για-
τ� αυτ# ελαττ.ν�υν τα 12�δα και τις παρ��1ς πρ�ς τις αδ'ναµες �µ#δες για να
γ�ν�υν πι� ανταγωνιστικ#. Τ� παρ#δειγµα της Γερµαν�ας ε�ναι ενδεικτικ$,
$πως παρατ�θεται στ�ν Beck: «απ$ τ� 1979 τα κ1ρδη των εταιρει.ν 1��υν αυ-
2ηθε� κατ# 90% και �ι µισθ�� κατ# 6%. 5µως, τ� κρατικ$ εισ$δηµα π�υ πρ�-
1ρ�εται απ$ τη "�ρ�λ�γ�α των εισ�δηµ#των διπλασι#στηκε τα τελευτα�α δ1κα
�ρ$νια, εν. τ� εισ$δηµα απ$ τη "�ρ�λ�γ�α στις επι�ειρ*σεις 1�ει π1σει στ� µι-
σ$. Τ.ρα συνιστ# τ� 13% της συν�λικ* "�ρ�λ�γ�ας, 1ναντι 25% τ� 1980 και
35% τ� 1960»6. Στην �υσ�α, πρ$κειται για µια αναδιανεµητικ* π�λιτικ* ‘πρ�ς
τα π#νω’ στ� (αθµ$ π�υ, για να πρ�σελκ'σει επενδυτ1ς, τ� κρ#τ�ς τ�υς διευ-
κ�λ'νει µ1σω της µε�ωσης της "�ρ�λ�γ�ας και #λλων µ1τρων. Ταυτ$�ρ�να, η
"ηµ�λ�γ�'µενη µε�ωση των εσ$δων των κρατ.ν, π�υ θεωρε�ται ως µ�α απ$ τις
αιτ�ες για την απ�δυν#µωση τ�υ κρ#τ�υς πρ$ν�ιας, δεν ανταπ�κρ�νεται στην
πραγµατικ$τητα. Ενδεικτικ#, στα κρ#τη της ∆υτικ*ς Ευρ.πης, τα �ικ�ν�µικ#
µεγ1θη π�υ α"�ρ�'ν στ� κατ# κε"αλ*ν εισ$δηµα δε��ν�υν µια µικρ* αλλ#
σταθερ* #ν�δ� κ#θε �ρ$ν� απ$ τ� 1950 ως σ*µερα –#ν�δ�ς π�υ καταρρ�πτει
τ�ν ισ�υρισµ$ περ� περι�ρισµ$ των εσ$δων των κρατ.ν.

Τ� κ�ινωνικ$ κρ#τ�ς 1�ει αρ��σει να συρρικν.νεται, σε αυτ1ς τις �.ρες δη-
λαδ* π�υ υπ*ρ�ε κρατικ* πρ$ν�ια, ταυτ$�ρ�να $µως �ι π�λ�τες 3ητ�'ν απ$
τις κυ(ερν*σεις να διασ"αλ�σ�υν τα κ�ινωνικ# και εργασιακ# κεκτηµ1να, µε-
τα2' αυτ.ν και την πρ$ν�ια. Wρα, τ�θεται π#λι τ� ερ.τηµα, ε�ναι τα κρ#τη
αν�σ�υρα να ικαν�π�ι*σ�υν τις απαιτ*σεις των π�λιτ.ν τ�υς * πρ$κειται για
µια π�λιτικ* επιλ�γ*; Αυτ$ συνδ1εται και µε τ� επ$µεν� ερ.τηµα: 1�ει �#σει τ�
σ'γ�ρ�ν� εθνικ$ κρ#τ�ς τη δυνατ$τητ# τ�υ να ασκ*σει απ�τελεσµατικ* �ικ�-
ν�µικ* π�λιτικ* εντ$ς των διαδικασι.ν της παγκ�σµι�π��ησης; Η απ#ντηση
και στα δ'� αυτ# ερωτ*µατα ε�ναι παρεµ"ερ*ς, και απ�τελε� (ασικ$ επι�ε�ρη-
µ# µας ανα"�ρικ# µε τη διαδικασ�α της παγκ�σµι�π��ησης και την #σκηση π�-
λιτικ*ς σε $λ�υς τ�υς τ�µε�ς: η παγκ$σµια ελε'θερη αγ�ρ#, και �ι συν1πει1ς
της, ε�ναι τ� απ�τ1λεσµα π�λιτικ.ν πρωτ�(�υλι.ν. L��υµε *δη ανα"ερθε� σε
αυτ$ τ� 3*τηµα αλλ# και στις σ�ετικ1ς απ$ψεις π�υ υπ#ρ��υν. Αυτ$ π�υ θα
*θελα να πρ�σθ1σω ε�ναι πως τ� ερ.τηµα αν η �ικ�ν�µικ* παγκ�σµι�π��ηση
υπ�(αθµ�3ει τ� ρ$λ� και τη δ'ναµη των κρατ.ν δεν ε�ναι µ�ν�µερ.ς �ικ�ν�-
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µικ$ αλλ# και π�λιτικ$. Πρ$κειται για 1να 3*τηµα π�υ πρ�κ'πτει απ$ τα πα-
ραδ�σιακ# διλ*µµατα των διεθν.ν σ�1σεων και συσ�ετισµ.ν ισ�'�ς και ε2�υ-
σ�ας. Θα επικαλεστ. τ�ν Castells σε αυτ$ τ� σηµε��, η #π�ψη τ�υ �π���υ ε�ναι
ιδια�τερα δια"ωτιστικ*.

� µη�ανισµς π�υ ��ερε τη διαδικασ�α της παγκ�σµι�π��ησης στις περισστερες
��ρες τ�υ κσµ�υ ε�ναι απλς: π�λιτικ�ς πι�σεις ε�τε µ�σω �µεσων κυ�ερνητικ�ν
πρωτ���υλι�ν ε�τε µ�σω της επι��λ�ς απ τ� ∆ΝΤ/Π�Ε/Παγκσµια Τρ�πε#α.
Μν� µετ� τη �ιλελευθερ�π��ηση των �ικ�ν�µι�ν θα �ρρεαν τα παγκσµια κε-
��λαια. Η δι��κηση τ�υ Κλ�ντ�ν υπ�ρ'ε στην πραγµατικτητα � π�λιτικς ‘πα-
γκ�σµι�π�ιητ�ς’ […] ασκ�ντας �µεσες πι�σεις στα κρ�τη της υ�ηλ��υ και καθ�-
δηγ�ντας τ� ∆ΝΤ να επιδι�'ει αυτ� τη στρατηγικ� µε κ�θε αυστηρτητα. Στ-
��ς �ταν η εν�π��ηση λων των �ικ�ν�µι�ν τ�υ κσµ�υ σε µια σειρ� �µ�γεν�-
π�ιηµ�νων καννων τ�υ παι�νιδι�). […τ� απ�τ�λεσµα αυτ�ς �ταν �ικ�ν�µικ�ς
κρ�σεις σε π�λλ�ς περι���ς]. Στις περισστερες περιπτ�σεις, µετ� απ κ�θε
τ�τ�ια κρ�ση, ερ�ταν τ� ∆ΝΤ και η Παγκσµια Τρ�πε#α για ���θεια, υπ την
πρ�ϋπθεση µως τι �ι κυ�ερν�ντες θα απ�δ���νταν τις συνταγ�ς τ�υ ∆ΝΤ για
�ικ�ν�µικ� ε'υγ�ανση. Αυτ�ς �ι π�λιτικ�ς συστ�σεις (στην πραγµατικτητα επι-
��λ�ς) �ασ�#�νταν σε πρ�-ετ�ιµασµ�νες συνταγ�ς πρ�σαρµ�γ�ς, εκπληκτικ� πα-
ρµ�ιες µετα') τ�υς παρ� τις ιδιαιτερτητες της κ�θε ��ρας3 […] Ακµη και µε-
γ�λες �ικ�ν�µ�ες σηµαντικ�ν �ωρ�ν, πως η Ρωσ�α, τ� Με'ικ, η Ινδ�νησ�α, � η
Βρα#ιλ�α, ε'αρτ�νταν απ την �γκριση τ�υ ∆ΝΤ για τις π�λιτικ�ς τ�υς. Η πλει�-
ντητα τ�υ αναπτυσσµεν�υ κσµ�υ αλλ� και �ι �ικ�ν�µ�ες υπ µετ��αση �γι-
ναν τα �ικ�ν�µικ� πρ�τεκτ�ρ�τα τ�υ ∆ΝΤ –π�υ σ�µαινε εν τ�λει τ� Υπ�υργε��
�ικ�ν�µικ�ν των ΗΠΑ. Η ισ�)ς τ�υ ∆ΝΤ δεν �ταν τσ� �ικ�ν�µικ� σ� συµ��-
λικ�. […] Π�στωση απ αυτ σ�µαινε α'ι�πιστ�α για τ�υς παγκσµι�υς �ρηµα-
τ��ικ�ν�µικ�)ς επενδυτ�ς. Και απσυρση της εµπιστ�σ)νης τ�υ ∆ΝΤ σ�µαινε,
για κ�θε ��ρα, τι θα γινταν �νας �ικ�ν�µικς παρ�ας. Αυτ� �ταν και η λ�γικ�
τ�υ συστ�µατ�ς: αν µια ��ρα επ�λεγε να µε�νει �'ω απ αυτ (για παρ�δειγµα,
τ� Περ�) τ�υ Alan Garcia τη δεκαετ�α τ�υ ’80) τιµωρ�)νταν µε �ικ�ν�µικ ε'�-
στρακισµ –και κατ�ρρεε, επι�ε�αι�ν�ντας �τσι τις αυτ�-επι�ε�αι�)µενες πρ�-
�ητε�ες τ�υ ∆ΝΤ (Castells 2000a: 140-141).

Τ� παραπ#νω παρ#θεµα µας �δηγε� σε �ρισµ1να συµπερ#σµατα. Τ� πρ.τ�
συµπ1ρασµα ε�ναι $τι � διαδεδ�µ1ν�ς ισ�υρισµ$ς πως ‘µετ# τη "ιλελευθερ�-
π��ηση των �ικ�ν�µι.ν θα 1ρρεαν τα παγκ$σµια κε"#λαια’ δεν 1�ει επαλη-
θευτε� στην πρ#2η, τ�υλ#�ιστ�ν $�ι µε τ� ε'ρ�ς π�υ θα *ταν απαρα�τητ� για
τη γεν�κευση τ�υ παραπ#νω ισ�υρισµ�'. Απ$ τη µ�α, εν. τ� π�σ�στ$ των #µε-
σων ε2ωτερικ.ν επενδ'σεων (Foreign Direct Investment) π�υ τ�π�θετ*θηκε
στις ανεπτυγµ1νες �.ρες τ�υ ��ΣΑ τ� 1997 *ταν µικρ$τερ� σε σ�1ση µε τ�
αντ�στ�ι�� τη δεκαετ�α τ�υ ’70, εν τ�'τ�ις απ�τ1λεσε τα τρ�α π1µπτα των συ-
ν�λικ.ν #µεσων επενδ'σεων (58%) παρ$λ� π�υ �ι �.ρες αυτ1ς απ�τελ�'ν τ�

ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH, EΘNIKO KPATOΣ KAI EΘNIKH TAYTOTHTA

[ 229 ]



1να π1µπτ� τ�υ παγκ$σµι�υ πληθυσµ�' (και µ#λιστα τ� πλ�υσι$τερ� π1µπτ�).
Απ$ τ� υπ$λ�ιπ� π�σ�στ$, τ� 5% τ�π�θετ*θηκε στις µετα(ατικ1ς �ικ�ν�µ�ες
της Aνατ�λικ*ς Ευρ.πης και τ� υπ$λ�ιπ� 37% στις αναπτυσσ$µενες �.ρες.
Σε αυτ$ τ� σηµε�� παρατηρε�ται µια ‘επιλεκτικ* παγκ�σµι�π��ηση, σ'µ"ωνα
µε τ�ν Castells, γιατ� εν. �ι #µεσες ε2ωτερικ1ς επενδ'σεις στις αναπτυσσ$µε-
νες �.ρες αυ2*θηκαν σηµαντικ# στη δεκαετ�α τ�υ ’90, αυτ1ς συγκεντρ.θηκαν
επιλεκτικ# σε λ�γες απ$ αυτ1ς: τα τ1σσερα π1µπτα των επενδ'σεων στις ανα-
πτυσσ$µενες �.ρες π*γαν σε µ$λις 20 �.ρες, µε την Κ�να να πα�ρνει τη µερ�δα
τ�υ λ1�ντ�ς (Castells 2000α: 132). Απ$ την #λλη, σε π�λλ1ς περιπτ.σεις η "ι-
λελευθερ�π��ηση των �ικ�ν�µι.ν, $π�υ 1γινε, δεν ακ�λ�υθ*θηκε απ$ επενδ'-
σεις –τ�υλ#�ιστ�ν $�ι σταθερ�' και αναπτυ2ιακ�' �αρακτ*ρα. Στις επενδ'-
σεις π�υ πραγµατ�π�ι*θηκαν στην περι"1ρεια –κυρ�ως– ακ�λ�υθ*θηκε τ�
κριτ*ρι� τ�υ ευκαιριακ�' κ1ρδ�υς: �ι επενδ'σεις 1γιναν ε�τε στα �ρηµατιστ*-
ρια ($π�υ µετ# απ$ λ�γ� τα κε"#λαια µα3� µε τα κ1ρδη απ�σ'ρ�νταν) ε�τε 1γι-
ναν µε (#ση τη λ�γικ* π�υ περιγρ#"ει � Wallerstein, δηλαδ* της µετακ�νησης
των κε"αλα�ων απ$ �.ρα σε �.ρα σε ανα3*τηση τ�υ µεγαλ'τερ�υ κ1ρδ�υς.
Αυτ$ (1(αια δε συνιστ# επ1νδυση αλλ# ‘αρπα�τ*’G και µ#λιστα µε τη ν�µιµ�-
π��ηση των διεθν.ν �ργανισµ.ν και, εν συνε�ε�α, των κρατ.ν.

Βλ1π�υµε $τι η ‘επιλ�γ*’ µιας �.ρας στ� 3*τηµα αν θα "ιλελευθερ�π�ι*σει
την �ικ�ν�µ�α της δεν ε�ναι ελε'θερη: µ#λλ�ν η επιλ�γ* να µε�νει εκτ$ς συστ*-
µατ�ς επι"1ρει κυρ.σειςG κι αυτ$ ε�ναι τ� δε'τερ� συµπ1ρασµα. Τ� σηµαντικ$
εδ. ε�ναι πως �ι κυρ.σεις δεν ε�ναι τ� απ�τ1λεσµα της ελε'θερης λειτ�υργ�ας
της αγ�ρ#ς, αλλ# µια επι(�λ* απ$ #λλες �.ρες και �ργανισµ�'ς π�υ 1��υν δη-
λωµ1νη #π�ψη για τ�ν τρ$π� µε τ�ν �π��� θα 1πρεπε να λειτ�υργε� η παγκ$-
σµια αγ�ρ#. Επ�σης, �ι κυρ.σεις αυτ1ς δεν ε�ναι µ$ν� �ικ�ν�µικ�' �αρακτ*ρα
αλλ# και π�λιτικ�'. Σ'νηθες παρ#δειγµα απ�τελε� η µη απ�δ��* µιας �.ρας
στη λεγ$µενη ‘διεθν* κ�ιν$τητα’, τ�υλ#�ιστ�ν $�ι ως ισ$τιµ� µ1λ�ς. Τυπικ$ πα-
ρ#δειγµα απ�τελε� η περ�πτωση της Κ�'(ας, $π�υ η µη συµµ$ρ"ωση µε τα
π�λιτικ# και �ικ�ν�µικ# πρ$τυπα π�υ κυριαρ��'ν 1�ει επι"1ρει τ�ν ε2�στρα-
κισµ$ της απ$ τη διεθν* κ�ιν$τητα και την επι(�λ* π�λιτικ.ν κυρ.σεων και
�ικ�ν�µικ�' εµπ#ργκ� π�υ, µε τη σειρ# τ�υς, εντε�ν�υν τα �ικ�ν�µικ# πρ�-
(λ*µατα της �.ρας αυτ*ς. Μη τυπικ*, αλλ# ιδια�τερα �αρακτηριστικ*, ε�ναι η
περ�πτωση της Κ�νας: η συµ"ων�α π�υ υπ�γρ#"τηκε αν#µεσα στην Κ�να και
τις ΗΠΑ τ� Ν�1µ(ρι� τ�υ 1999, και α"�ρ�'σε µια σειρ# µ1τρων για τη "ιλε-
λευθερ�π��ηση της τερ#στιας και υπαν#πτυκτης κινε3ικ*ς αγ�ρ#ς, 1γινε δεκτ*
µε ευ"�ρ�α απ$ π�λλ�'ς α2ιωµατ�'��υς των ΗΠΑ, αλλ# και τ�υ Π�Ε, π�υ
καλωσ$ρισαν τη θετικ* πρ�σπ#θεια της Κινε3ικ*ς ∆ηµ�κρατ�ας να ‘εντα�τε�
στη διεθν* κ�ιν$τητα’. Στην πραγµατικ$τητα, η Κ�να *ρθε πι� κ�ντ# στη ‘διε-
θν* κ�ιν$τητα’ µ1σω της συµ"ων�ας της να #ρει * να µει.σει τ�υς δασµ�'ς και
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τις επιδ�τ*σεις των ε2αγωγ.ν και να πρ�σ"1ρει σηµαντικ1ς διευκ�λ'νσεις σε
αµερικ#νικες εταιρε�ες στ�υς τ�µε�ς της γεωργ�ας, της (ι�µη�ανικ*ς παραγω-
γ*ς, της αυτ�κινητ�(ι�µη�αν�ας, των τραπε3ικ.ν και �ρηµατ��ικ�ν�µικ.ν συ-
ναλλαγ.ν, των τηλεπικ�ινωνι.ν και των υπηρεσι.ν Internet, µε αντ#λλαγµα
την υπ�στ*ρι2η των ΗΠΑ .στε να εντα�θε� η Κ�να στ�ν Π�Ε –� ρ$λ�ς τ�υ
�π���υ ε�ναι �'τως * #λλως να πι13ει πρ�ς παρ$µ�ιες π�λιτικ1ς. Και αυτ$ µας
�δηγε� στ� τελικ$ συµπ1ρασµα $τι, �ι ‘εκ"ρασµ1νες απ$ψεις’ για τ�ν τρ$π�
λειτ�υργ�ας της αγ�ρ#ς ε�ναι π�λιτικ# �ρι�θετηµ1νες, και η αναγκαι$τητα σ'-
µπλευσης µα3� τ�υς ε�ναι τ$σ� π�λιτικ* $σ� και �ικ�ν�µικ*.

Εν κατακλε�δι, η "αιν�µενικ* απ�δυν#µωση των κρατ.ν να ελ1γ2�υν την �ι-
κ�ν�µ�α �"ε�λεται στις π�λιτικ1ς π�υ 1��υν επιλ12ει (εντ$ς * εκτ$ς εισαγωγικ.ν)
�ι κυ(ερν*σεις να ασκ*σ�υν, δηλαδ* στην π�λιτικ* της απελευθ1ρωσης των δυ-
ν#µεων της αγ�ρ#ς –απελευθ1ρωση π�υ πραγµατ�π�ιε�ται µ1σω κρατικ.ν µε-
ταρρυθµ�σεων! Wλλωστε, η �ικ�ν�µικ* παγκ�σµι�π��ηση * παγκ$σµια "ιλελευ-
θερ�π��ηση 1�ει πρ�ωθηθε� ενεργ# και µε κ#θε τρ$π� (ιδε�λ�γικ$, �ικ�ν�µικ$,
π�λιτικ$ και στρατιωτικ$) απ$ κρ#τη π�υ ε2υπηρετε�ται τ� εθνικ$ τ�υς συµ"1-
ρ�ν απ$ αυτ* τη διαδικασ�α και 1��υν την απαρα�τητη ισ�' να επι(#λλ�υν την
ε2υπηρ1τηση των συµ"ερ$ντων τ�υς. Η διαδεδ�µ1νη ρητ�ρικ* π�υ α2ι.νει $τι
τα εθνικ# κρ#τη και τα σ'ν�ρα δεν 1��υν θ1ση στη ν1α παγκ�σµι�π�ιηµ1νη �ι-
κ�ν�µ�α ε�ναι µια υπερ(�λ* π�υ ε2υπηρετε� ακρι(.ς την �ικ�ν�µ�α και τα σ'ν�-
ρα ισ�υρ.ν εθνικ.ν κρατ.ν µ1σω των επικερδ.ν δραστηρι�τ*των τ�υς σε $λ�
τ�ν κ$σµ�. Επικερδε�ς δραστηρι$τητες π�υ πραγµατ�π�ι�'νται ακρι(.ς επειδ*
#λλα κρ#τη α"αιρ�'ν απ$ τ�υς εαυτ�'ς τ�υς τις παρεµ(ατικ1ς τ�υς δυνατ$τη-
τες υπ1ρ της �ικ�ν�µ�ας και κ�ινων�ας τ�υς. Ας µην παραγνωρ�3εται π#ντως τ�
γεγ�ν$ς $τι, $πως παρατηρε� � Halliday, τ� κρ#τ�ς παραµ1νει 1νας κεντρικ$ς
πα��της στην �ικ�ν�µ�α: για παρ#δειγµα, �ι �ικ�ν�µικ1ς δραστηρι$τητες των
κρατ.ν τ�υ ��ΣΑ υπ�λ�γ�3�νται στ� 40% τ�υ συν�λικ�' ΑΕΠ (2001: 7).

Π1ρα απ$ την π�λιτικ* αυτ* δι#σταση, στ�ν καθαρ# �ικ�ν�µικ$ τ�µ1α
µπ�ρ�'µε να π�'µε $τι τα κρ#τη 1��υν απ�ρρυθµιστε� τ$σ�, .στε να µη µπ�-
ρ�'ν να ασκ*σ�υν �ικ�ν�µικ* π�λιτικ*; Εδ. και π#λι η συµ(�λ* της Sassen ε�-
ναι καθ�ριστικ*. 5πως υπ�στηρ�3ει, η θε.ρηση τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς ως κ#τι
π�υ �#νει την κυριαρ��α τ�υ, την �π��α κερδ�3ει τ� πλανητικ$ αντ�στ�ι�α, ε�-
ναι ανεπαρκ*ς. Στην πραγµατικ$τητα, υπ�στηρ�3ει, τ� κρ#τ�ς (ρ�σκεται σε µια
διαδικασ�α µεταρρ'θµισης, και $�ι απ�ρρ'θµισης (δηλαδ* απ.λειας ελ1γ��υ).
Στην πραγµατικ$τητα, �ι διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης περν�'ν µ1σα
απ$ τ� εθνικ$ κρ#τ�ς, δηλαδ* µ1σα απ$ τ�υς εθνικ�'ς θεσµ�'ς τ�υ αλλ# και
την υπ�δ�µ* τ�υ. Lτσι, τα κρ#τη 1��υν πρ�(ε� σε µια σειρ# µεταρρυθµ�σεων
π�υ 1��υν διευκ�λ'νει την εµπλ�κ* τ�υ µε τ� πλανητικ$ και εγγυ.νται τη λει-
τ�υργ�α των ‘πλανητικ.ν δρ.ντων’. ∆ηλαδ*, «τ� κρ#τ�ς 1�ει ενσωµατ.σει τ�

ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH, EΘNIKO KPATOΣ KAI EΘNIKH TAYTOTHTA

[ 231 ]



πλανητικ$ σ�1δι� της συρρ�κνωσης τ�υ δικ�' τ�υ ρ$λ�υ στη ρ'θµιση των �ι-
κ�ν�µικ.ν συναλλαγ.ν», εν. ταυτ$�ρ�να παραµ1νει 1νας «θεσµ$ς-κλειδ�» µ1-
σα στις σ'γ�ρ�νες ε2ελ�2εις (Sassen 2003: 249, 251).

¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜

Oι ν1ες τε�ν�λ�γ�ες επικ�ινων�ας και πληρ�"�ρ�ας 1��υν επι"1ρει σηµαντι-
κ1ς αλλαγ1ς στ�ν τρ$π� επικ�ινων�ας, στη µετ#δ�ση µηνυµ#των και εικ$-

νων και στην �ργ#νωση της 3ω*ς γενικ$τερα. Συγ�ρ$νως, 1��υν επηρε#σει *
και διαµ�ρ".σει αρκετ1ς $ψεις της παγκ�σµι�π��ησης και 1��υν "1ρει τ�ν κ$-
σµ� σε µεγαλ'τερη επα"* –* τ�υλ#�ιστ�ν 1��υν πρ�σ"1ρει τα µ1σα για κ#τι
τ1τ�ι�. Αρκετ�� ερευνητ1ς υπ�στηρ�3�υν $τι αυτ1ς �ι τε�ν�λ�γ�ες 1��υν �αλα-
ρ.σει τ�ν 1λεγ�� τ�υ κρ#τ�υς εντ$ς των συν$ρων τ�υ και $τι, µ1σω των π�ικ�-
λων π�λιτισµικ.ν επα".ν, 1��υν αλλ#2ει τις αντιλ*ψεις των ανθρ.πων και
1��υν επι"1ρει 1να (αθµ$ π�λιτισµικ*ς ενσωµ#τωσης * ρευστ$τητας. Συνεπ.ς,
υπ�στηρ�3�υν $τι η εθνικ* π�λιτισµικ* �µ�ι�γ1νεια, τ� στ�ι�ε�� αυτ$ της συ-
ν��*ς και σταθερ$τητας των εθνικ.ν κρατ.ν, 1�ει υπ�(αθµιστε� (Nederveen
Pieterse 1995(, Hall 1991(). Παρ’ $λα αυτ#, θα µπ�ρ�'σαµε να π�'µε $τι
υπ#ρ�ει µια παρε2*γηση $σ�ν α"�ρ# στις επιπτ.σεις των ν1ων τε�ν�λ�γι.ν: η
ισ�'ς και �ι ν1ες δυνατ$τητες της επικ�ινων�ας και της πληρ�"�ρ�ας 1��υν
υπερτ�νιστε� πρ�ς µια κατε)θυνση και η απ.λεια τ�υ #µεσ�υ ελ1γ��υ των
ΜΜΕ απ$ τ� κρ#τ�ς 1�ει ε2ισωθε� µε την απ.λεια κ�θε ελ1γ��υ σε αυτ#. Θα
ανα"ερθ�'µε διε2�δικ# σε αυτ# τα 3ητ*µατα. Επ� τ�υ παρ$ντ�ς θα επι�ειρ*-
σ�υµε να απαντ*σ�υµε στ� επι�ε�ρηµα $τι �ι ν1ες τε�ν�λ�γ�ες ε�ναι παγκ$-
σµιες και $τι 2ε"ε'γ�υν απ$ τ�ν 1λεγ�� τ�υ κρ#τ�υς. Τ� 3*τηµα της επ�δρασ*ς
τ�υς στις εθνικ1ς ταυτ$τητες και τ�πικ1ς κ�υλτ�'ρες θα ε2εταστε� στην επ$µε-
νη εν$τητα αυτ�' τ�υ κε"αλα��υ $π�υ θα ανα"ερθ�'µε στ�υς µη�ανισµ�'ς
της εθνικ*ς τα'τισης εντ$ς των κρατ.ν.

Αρ�ικ#, θα πρ1πει να επαναλ#(�υµε (γιατ� ανα"1ρθηκε *δη στ� πρ�ηγ�'-
µεν� κε"#λαι�) $τι �ι τε�ν�λ�γικ1ς ε2ελ�2εις δεν α"�ρ�'ν $λη την υ"*λι� αλ-
λ# εντ�πισµ1νες περι��1ς της, καθ.ς �ι ν1ες τε�ν�λ�γ�ες ε�ναι διαδεδ�µ1νες σε
συγκεκριµ1νες περι��1ς της. Σ'µ"ωνα µε τα στ�ι�ε�α απ$ την ανα"�ρ# των
Ηνωµ1νων Εθν.ν τ�υ 1999 για την αν#πτυ2η (UNDP 1999 Report 2000), τ�
91% των �ρηστ.ν τ�υ διαδικτ'�υ (ρ�σκεται σε �.ρες τ�υ ��ΣΑ (δηλαδ* ε�ναι
συγκεντρωµ1ν� στις �.ρες µε τ� 25% τ�υ παγκ$σµι�υ πληθυσµ�', και "υσικ#
$�ι $λ�υς τ�υς κατ��κ�υς τ�υς)7, εν. στη N$τια Ασ�α, $π�υ κατ�ικε� τ� 23%
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7. Τα στ�ι�ε�α τ�υ Castells, π�υ παραθ1τ�υµε στ� κε"#λαι� 5 ανα"1ρ�υν $τι τ� 88% των �ρη-
στ.ν Internet αναλ�γ�'ν στ� 15% τ�υ παγκ$σµι�υ πληθυσµ�' (2000α: 378).



τ�υ πληθυσµ�', αντιστ�ι�ε� τ� 1% των �ρηστ.ν. Αυτ# τα στ�ι�ε�α της #νισης
καταν�µ*ς ε�ναι ακ$µη πι� σηµαντικ# αν σκε"τε� κανε�ς $τι τ� Internet θεω-
ρε�ται τ� µ$ν� µ1σ� επικ�ινων�ας και ανταλλαγ*ς πληρ�"�ρι.ν π�υ δεν υπ$-
κειται σε κρατικ$ 1λεγ��. 5µως, και αυτ$ ε�ναι µια υπερ(�λ* π�υ α"�ρ# και
π#λι �ρισµ1νες περι��1ς τ�υ κ$σµ�υ. Η 1λλειψη #µεσ�υ * �π�ι�υδ*π�τε ελ1γ-
��υ στ� διαδ�κτυ� δεν α"�ρ# καθ$λ�υ �.ρες $πως η Σα�υδικ* Αρα(�α, µετα-
2' #λλων, $π�υ η �ρ*ση τ�υ διαδικτ'�υ υπ$κειται στην #µεση κρατικ* λ�γ�-
κρισ�α και �ι �ρ*στες δεν 1��υν πρ$σ(αση σε �π�ιαδ*π�τε ιστ�σελ�δα επιθυ-
µ�'ν. Συνεπ.ς, και η #π�ψη $τι �ι ν1ες τε�ν�λ�γ�ες αλλ#3�υν τα δεδ�µ1να της
επικ�ινων�ας α"�ρ# περισσ$τερ� κ#π�ιες κ�ινων�ες και λιγ$τερ� * καθ$λ�υ
κ#π�ιες #λλες. Τ� �δι� ισ�'ει $σ�ν α"�ρ# στην απ.λεια της ιδι�κτησ�ας και
τ�υ #µεσ�υ ελ1γ��υ των ΜΜΕ απ$ τ� κρ#τ�ς: αυτ* η απ.λεια ε�ναι γεγ�ν$ς
µ$ν� ανα"�ρικ# µε τις �.ρες εκε�νες π�υ �αρακτηρ�3�νται ως πλ�υραλιστικ1ς
δηµ�κρατ�ες, �ι �π��ες δεν απ�τελ�'ν �'τε τη σ�ετικ* πλει�ψη"�α των �ωρ.ν
τ�υ κ$σµ�υ * τ�υ παγκ$σµι�υ πληθυσµ�'. Ας ε2ετ#σ�υµε $µως τ� 3*τηµα τ�υ
ελ1γ��υ τ�υ κρ#τ�υς στα ΜΜΕ για τις �.ρες π�υ α"�ρ# αυτ$ τ� επι�ε�ρηµα
–π�υ ε�ναι και �ι �.ρες απ’ $π�υ πρ�1ρ�εται αυτ$ τ� επι�ε�ρηµα–, δηλαδ* �.-
ρες π�υ �ι ν1ες τε�ν�λ�γ�ες ε�ναι διαδεδ�µ1νες και τα ΜΜΕ ε�ναι σε µεγ#λ�
(αθµ$ ιδιωτικ# (κυρ�ως �.ρες τ�υ ��ΣΑ).

� #µεσ�ς και επ�σηµ�ς 1λεγ��ς των κυ(ερν*σεων στις πηγ1ς της πληρ�"$-
ρησης και επικ�ινων�ας πρ#γµατι δεν µπ�ρε� να ε"αρµ�στε�. 5µως, συ�ν# πα-
ρατηρε�ται µια αµ�ι(α�α επιρρ�* π�υ ε�ναι τ$σ� κα�ρια $σ� και επω"ελ*ς και
για τις δυ� µερι1ς. �ι ανεπ�σηµες συνεργασ�ες των ΜΜΕ µε κυ(ερν*σεις, π�λι-
τικ# κ$µµατα * µεµ�νωµ1ν�υς π�λιτικ�'ς 1��υν επισηµανθε� απ$ π�λλ�'ς µε-
λετητ1ς. Η παγκ�σµι�π��ηση δε δε��νει να αλλ#3ει την εικ$να, τ�υλ#�ιστ�ν $�ι
πρ�ς την κατε'θυνση της ελε'θερης και ανε2#ρτητης ενηµ1ρωσης. �ι κυ(ερ-
ν*σεις ω"ελ�'νται ειδικ$τερα απ$ τ1τ�ιες συµ"ων�ες και συνεργασ�ες γιατ� η
#σκηση π�λιτικ*ς πρ�παγ#νδας µ1σω µιας, θεωρητικ#, ανε2#ρτητης πηγ*ς κα-
θιστ# τ� µ*νυµα πι� α2ι$πιστ� και απ�µακρ'νει την κριτικ* της ‘κρατικ*ς
πρ�παγ#νδας’. Ε�ναι δ'σκ�λ� να 2ε�#σει κανε�ς την πρ�παγανδιστικ* εικ$να
τ�υ (�υτηγµ1ν�υ στ� πετρ1λαι� Κ$νδ�ρα κατ# τη δι#ρκεια τ�υ Π�λ1µ�υ τ�υ
Κ$λπ�υ (εικ$να π�υ δε σ�ετι3$ταν µε τη συγκεκριµ1νη περ��δ� και περι��*),
�'τε και τ� πρ�ν�µιακ$ µ�ν�π.λι� τ�υ CNN στ�ν �δι� π$λεµ�.

Τα παραδε�γµατα γεγ�ν$των π�υ υπερτ�ν�3�νται και #λλων π�υ απ�σιω-
π�'νται ε�ναι π�λλ# και συντε�ν�υν στην #π�ψη $τι �ι πληρ�"�ρ�ες π�υ µετα-
δ�δ�νται απ$ τα, µεγαλ'τερης εµ(1λειας τ�υλ#�ιστ�ν, ΜΜΕ (και ειδικ$τερα
την τηλε$ραση) ε�ναι π�λιτικ# και ιδε�λ�γικ# καθ�ρισµ1νες. Και (1(αια, κα-
θ.ς κιν�'νται στ� �.ρ� τ�υ ανεπ�σηµ�υ αυτ1ς �ι συµµα��ες, µ$ν� µε την
εµπειρικ* παρατ*ρηση και µε την κριτικ* σκ1ψη µπ�ρε� κανε�ς να αντιλη"θε�
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τ�ν τρ$π� λειτ�υργ�ας των ΜΜΕ και αυτ.ν των συµµα�ι.ν. Συγ�ρ$νως, (1-
(αια, ε�ναι αναµ"ισ(*τητ� γεγ�ν$ς $τι υπ#ρ��υν πραγµατικ# ανε2#ρτητες δη-
µ�σι�γρα"ικ1ς πηγ1ς π�υ ψ#�ν�υν και µεταδ�δ�υν πληρ�"�ρ�ες µε σκ�π$ την
αντικειµενικ* ενηµ1ρωση. Αυτ$ π�υ υπ�στηρ�3�υµε ε�ναι $τι και �ι δ'� τ#σεις
(πρ�ς την ανε2#ρτητη δηµ�σι�γρα"�α και πρ�ς τις π�λιτικ1ς συµµα��ες) δεν ε�-
ναι καιν�'ριες και σ�γ�υρα δεν ε�ναι απ�τ1λεσµα της διαδικασ�ας της παγκ�-
σµι�π��ησης. Επ�σης $τι δεν υπ#ρ��υν σηµ#δια απ�δυν#µωσης τ�υ κρ#τ�υς
λ$γω της 1λλειψης #µεσ�υ ελ1γ��υ στα ΜΜΕ, γιατ� ασκ�'ν 1µµεση επιρρ�*,
π�υ µ#λιστα µπ�ρε� συ�ν# να απ�δει�τε� πι� απ�τελεσµατικ*.

Β1(αια, πρ1πει να παρατηρ*σ�υµε σε αυτ$ τ� σηµε�� $τι τ� επι�ε�ρηµα π�υ
συνδ1ει τ�ν #µεσ� 1λεγ�� τ�υ κρ#τ�υς π#νω στα µ1σα µα3ικ*ς ενηµ1ρωσης,
επικ�ινων�ας και ψυ�αγωγ�ας µε την ενδυν#µωση * απ�δυν#µωσ* τ�υ παρα-
(λ1πει µια �υσιαστικ* δι#σταση της θεωρ�ας και κριτικ*ς για τ� κρ#τ�ς: $τι η
λειτ�υργ�α αλλ# και η ε2�υσ�α τ�υ συνδ1εται #µεσα µε τ�υς ‘ιδε�λ�γικ�'ς µη-
�ανισµ�'ς τ�υ κρ#τ�υς’, µη�ανισµ�� �ι �π���ι ε�ναι τ$σ� κρατικ��-δηµ$σι�ι
$σ� και, κυρ�ως, ιδιωτικ��. 5πως 1�ει εκτεν.ς αναλ'σει � Althusser στα τ1λη
της δεκαετ�ας τ�υ ’60 (αλλ# και � Π�υλαντ3#ς, και νωρ�τερα � Gramsci), �
κρατικ$ς µη�ανισµ$ς περιλαµ(#νει τ�υς κατασταλτικ�'ς και τ�υς ιδε�λ�γι-
κ�'ς µη�ανισµ�'ς: �ι πρ.τ�ι αν*κ�υν αυστηρ# στ� κρ#τ�ς (στρατ$ς, αστυν�-
µ�α, δικαστ*ρια), εν. �ι δε'τερ�ι ε�ναι κρατικ�� αλλ# κυρ�ως ιδιωτικ�� (εκπαι-
δευτικ��, θρησκευτικ��, π�λιτικ��, ενηµ1ρωσης και ψυ�αγωγ�ας κλπ.). 5λ�ι αυ-
τ�� λειτ�υργ�'ν στ� πλα�σι� τ�υ κρ#τ�υς και ε2ασ"αλ�3�υν την ιδε�λ�γικ*
ηγεµ�ν�α της κυρ�αρ�ης τ#2ης. Τ� 3ητ�'µεν�, λ�ιπ$ν, δεν ε�ναι η ιδι�κτησ�α
τ�υς αλλ# η κυριαρ��α σε αυτ�'ς. Συνεπ.ς, στ� (αθµ$ π�υ τ� κρ#τ�ς (ως π�-
λιτικ* κυ(1ρνηση) δεν αντιτ�θεται σε αυτ* την ιδε�λ�γικ* ηγεµ�ν�α αλλ# αντι-
θ1τως την ενισ�'ει στην πρ#2η, η 1λλειψη #µεσ�υ ελ1γ��υ στα ΜΜΕ δε συνε-
π#γεται την 1λλειψη 1µµεσ�υ ελ1γ��υ σε αυτ#, αλλ# �'τε και την εναντ�ωσ*
τ�υς στ� κρ#τ�ς. Wλλωστε, στ� (αθµ$ π�υ τ� κρ#τ�ς παραµ1νει � κ'ρι�ς ρυθ-
µιστικ$ς θεσµ$ς µιας κ�ινων�ας, ε�ναι αναµεν$µεν� $τι �ι �µ#δες συµ"ερ$ντων
θα επιδι.κ�υν τη σ'µπρα2η παρ# την εναντ�ωση σε αυτ$G αυτ$ (1(αια ισ�'ει
και αντ�στρ�"α.

Υπ#ρ�ει µια πλευρ# των ν1ων τε�ν�λ�γι.ν π�υ $ντως 2ε"ε'γει πλ*ρως απ$
τ�ν 1λεγ�� τ�υ κρ#τ�υς και παρ1�ει τη δυνατ$τητα #σκησης ανε2#ρτητ�υ
ελ1γ��υ τ�υ απ$ τ�υς π�λ�τες. Αυτ$ ε�ναι τ� διαδ�κτυ�. Τ� διαδ�κτυ� ε�ναι 1να
επαναστατικ$ µ1σ� επικ�ινων�ας και πληρ�"�ρι.ν π�υ 1�ει δ.σει ιδια�τερη
.θηση στη δι#σταση τ�υ π�λ�τη. Η επαναστατικ$τητ# τ�υ συν�σταται στ� $τι
δεν υπ$κειται σε #µεσ� 1λεγ�� και στ� $τι επιτρ1πει εν δυν�µει τη �ρ*ση σε
�π�ι�νδ*π�τε τ� επιθυµε�. Παρ’ $λα αυτ#, δε συν#γεται απ$ καν1να στ�ι�ε��
$τι η �ρ*ση τ�υ υπ�ν�µε'ει τη δ'ναµη τ�υ κρ#τ�υς. Κατ# πρ.τ�ν, η �δια η
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δηµι�υργ�α τ�υ Internet µας δε��νει $τι �ι τε�ν�λ�γικ1ς καιν�τ�µ�ες ε�ναι συ-
�ν# απ�τ1λεσµα κρατικ.ν πρωτ�(�υλι.ν. � Castells αναλ'ει τα παραδε�γµα-
τα της Κ�νας τ�υ 1400 και της Ιαπων�ας και Σ�(ιετικ*ς Lνωσης τ�υ 19�υ και
20�' αι.να, και καταλ*γει στ� συµπ1ρασµα $τι τ� κρ#τ�ς µπ�ρε� να –και 1�ει–
υπ#ρ2ει ως καθ�δηγητικ* δ'ναµη στις τε�ν�λ�γικ1ς καιν�τ�µ�εςG $π�υ δεν τ�
1�ει κ#νει, διατηρ.ντας ταυτ$�ρ�να 1να κρατικ�κεντρικ$ µ�ντ1λ� αν#πτυ2ης,
στερε� απ$ την κ�ινων�α την πρωτ�(�υλ�α και �δηγε� σε τε�ν�λ�γικ* στασιµ$-
τητα (2000α: 7-12).

∆ε'τερ�ν, τ� διαδ�κτυ� δεν απ�τελε� 1ναν εν�π�ιηµ1ν� κ$σµ� απαλλαγµ1-
ν� απ$ σ'ν�ρα, µε την 1νν�ια $τι περικλε�ει τα επιµ1ρ�υς συµ"1ρ�ντα π�υ
υπ#ρ��υν, συµπεριλαµ(αν�µ1νων και των εθνικ.ν συµ"ερ$ντων. Υπ#ρ��υν,
για παρ#δειγµα, διαδικτυακ�� τ$π�ι π�υ ανα"1ρ�νται σε επιµ1ρ�υς 1θνη * διευ-
κ�λ'ν�υν την επικ�ινων�α �µ#δων της διασπ�ρ#ς κλπ. Σε γενικ1ς γραµµ1ς, δεν
1��υµε ενδε�2εις για να υπ�στηρ�2�υµε $τι συντελε� στη δηµι�υργ�α * στην αλ-
λαγ* των ενδια"ερ$ντων και των συµ"ερ$ντων. Πρ$κειται για 1ναν µικρ$κ�-
σµ�, π�υ διευκ�λ'νει σηµαντικ# την 1ρευνα και την επικ�ινων�α για τα θ1µατα
π�υ ενδια"1ρ�υν κ#π�ι�ν, �ωρ�ς να καθ�ρ�3ει αυτ# τα ενδια"1ρ�ντα. Ε�ναι
απλ# τ� µ1σ�ν. Μ#λιστα, $πως παρατηρ�'ν �ι Carnoy και Castells, «εν. η εµ-
"#νιση τ�υ Internet ως παγκ$σµι�υ µ1σ�υ �ρι3$ντιας αµ"�δρ�µης επικ�ινω-
ν�ας θα µπ�ρ�'σε να "1ρει αλλαγ1ς στην �λιγ�π.ληση των ΜΜΕ, τ.ρα λαµ-
(#νει �.ρα µια αν#λ�γη διαδικασ�α», .στε �ι µεγ#λες εταιρε�ες να αυ2#ν�υν
τ� µερ�δι$ τ�υς στην αγ�ρ# και παρ�υσ�α τ�υς µ1σω αυτ�' (Carnoy & Castells
2001: 398). Τ1λ�ς, πρ$σ"ατες ε2ελ�2εις δε��ν�υν µια τ#ση �ειραγ.γησης και
ελ1γ��υ και αυτ�' τ�υ µ1σ�υ απ$ τα κρ#τη, µε σ�ετικ* επιτυ��α. Τ� πι� πρ$-
σ"ατ� και ενδεικτικ$ παρ#δειγµα απ�τελε� η παρ#δ�ση των διακ�µιστ.ν
(servers) τ�υ ανε2#ρτητ�υ δηµ�σι�γρα"ικ�' διαδικτυακ�' τ$π�υ Indymedia
στ� αµερικ#νικ� FBI, τ�ν �κτ.(ρι� τ�υ 2004, 'στερα απ$ αναιτι�λ$γητη απα�-
τησ* τ�υ, π�υ (ασ�3�νταν στ� νε�ψη"ισθ1ντα αντιτρ�µ�κρατικ$ ν$µ�8.
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8. Τ� FBI 3*τησε και παρ1λα(ε τ�υς µεταδ$τες ε�κ�σι �ωρ.ν, µετα2' αυτ.ν και της Ισπαν�ας,
Βρεταν�ας και Ιταλ�ας, �ωρ�ς τη µεσ�λ#(ηση * αντ�δραση των αντ�στ�ι�ων κρατικ.ν υπηρεσι.ν,
$πως θα *ταν αναµεν$µεν� σε µια τ1τ�ια περ�πτωση. 5πως ανα"1ρεται στην ιστ�σελ�δα τ�υ
Indymedia, �ι διακ�µιστ1ς απαιτ*θηκαν και παραδ$θηκαν στις 7-10-2004 και επεστρ#"ησαν στις
13-10-2004, �ωρ�ς και στις δ'� περιπτ.σεις να δ�θε� καµ�α ε2*γηση.



¶fiÏÂÌÔ˜

T� 3*τηµα τ�υ π�λ1µ�υ ε�ναι 1να θ1µα $π�υ η επι�ειρηµατ�λ�γ�α $τι η κυ-
ριαρ��α τ�υ κρ#τ�υς ε�ναι περι�ρισµ1νη στην ‘επ��* της παγκ�σµι�π��η-

σης’ υπ�στηρ�3εται απ$ την πλει�ν$τητα των µελετητ.ν. Τ� τ1λ�ς τ�υ Ψυ�ρ�'
Π�λ1µ�υ υπ*ρ2ε 1να ιστ�ρικ$ γεγ�ν$ς π�υ σηµατ�δ$τησε µια ν1α επ��* στη
διεθν* π�λιτικ*. Η #π�ψη π�υ πρ�(λ*θηκε µε τ� τ1λ�ς τ�υ Ψυ�ρ�' Π�λ1µ�υ
(η �π��α α"�ρ# γενικ$τερα τη µετ# τ� ∆ε'τερ� Παγκ$σµι� Π$λεµ� επ��*) ε�-
ναι $τι υπ#ρ�ει µια αυ2αν$µενη αλληλε2#ρτηση των κρατ.ν µετα2' τ�υς και
$τι η δυνατ$τητ# τ�υς να απ�"ασ�3�υν την εµπλ�κ* τ�υς σε εµπ$λεµες συ-
γκρ�'σεις ε�ναι σηµαντικ# µειωµ1νη. Τ� µ�ν�π.λι� της �ρ*σης (�ας υπ*ρ2ε
1να καθ�ριστικ$ �αρακτηριστικ$ των κρατ.ν απ$ τη συνθ*κη της Βεστ"αλ�ας
και µετ# π�υ σηµατ�δ�τ�'σε την απ$λυτη #σκηση της κυριαρ��ας τ�υςG η δυ-
νατ$τητα #σκησ*ς τ�υ σ*µερα, υπ�στηρ�3εται, 1�ει περι�ριστε� σηµαντικ#. �ι
λ$γ�ι π�υ πρ�(#λλ�νται ε�ναι �ι συν1πειες της τε�ν�λ�γικ*ς πρ�$δ�υ στ�υς
ε2�πλισµ�'ς, η δι#λυση της ΕΣΣ∆ και � τερµατισµ$ς της αντιπαρ#θεσης αν#-
µεσα στα δ'� ‘µπλ�κ’ και, κυρ�ως, η αν#πτυ2η των πυρηνικ.ν $πλων9. Η γενι-
κ$τερη αντ�ρρηση π�υ µπ�ρ�'µε να πρ�(#λλ�υµε σε αυτ$ τ� σηµε�� ε�ναι $τι
τα κρ#τη *ταν π#ντα ε2αρτηµ1να τ� 1να απ$ τ� #λλ� και αυτ$ δεν τα 1�ει
εµπ�δ�σει να π�λεµ*σ�υν µετα2' τ�υς. Ακ$µη και στη σ'γ�ρ�νη επ��* της αυ-
2αν$µενης αλληλε2#ρτησης, τα κρ#τη �ρησιµ�π�ι�'ν τα στρατε'µατ# τ�υς
$ταν τ� κρ�ν�υν αναγκα��. Θα αναπτ'2ω την επι�ειρηµατ�λ�γ�α αυτ* σε αντι-
παρ#θεση µε αυτ* των Hirst και Thompson (1999), η �π��α εκ"ρ#3ει και την
ευρ'τερη #π�ψη γι’ αυτ$ τ� 3*τηµα10.

Η επι�ειρηµατ�λ�γ�α των Hirst και Thompson εστι#3ει σε τρ�α σηµε�α.
Πρ.τ�ν, υπ�στηρ�3�υν $τι «τα πυρηνικ# $πλα 1διω2αν τ�ν π$λεµ� απ$ τις
διεθνε�ς σ�1σεις, τ�υλ#�ιστ�ν αν#µεσα στα ανεπτυγµ1να κρ#τη» (1999: 264) *
τ�ν κατ1στησαν λιγ$τερ� πιθαν$. Αυτ$ γιατ� η �ρ*ση τ�υ πυρηνικ�' �πλ�-
στασ��υ εγκυµ�νε� τ�ν κ�νδυν� της αµ�ι(α�ας καταστρ�"*ς και, επ�µ1νως,
καθ�σταται αδ'νατη αν#µεσα σε πυρηνικ1ς δυν#µεις. Η συνειδητ�π��ηση τ�υ
γεγ�ν$τ�ς αυτ�' 1�ει �δηγ*σει σε συµ"ων�ες π�υ δ�ν�υν σε αρµ$δι�υς �ργανι-
σµ�'ς τ� δικα�ωµα να επιθεωρ�'ν και να ελ1γ��υν την αν#πτυ2η τ�υ πυρηνι-
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9. ∆ε�τε γι’ αυτ$ τ� 3*τηµα Castells 1997: 262-5, Hirst & Thompson 2999: 263-5, Beck 2000:134,
και για µια πι� µετρι�παθ* #π�ψη Halliday 2002, κε"#λαι� 4.

10. Επ1λε2α να αναπτ'2ω την επι�ειρηµατ�λ�γ�α µ�υ απαντ.ντας σε αυτ* των Hirst και
Thompson για τρεις λ$γ�υς. Πρ.τ�ν, γιατ� σε $λα τα #λλα 3ητ*µατα, εκτ$ς τ�υ π�λ1µ�υ, υπ�-
στηρ�3�υν τη συνε�ι3$µενη ισ�' και σηµασ�α των κρατ.νG δε'τερ�ν, γιατ� σε γενικ1ς γραµµ1ς τ�
επι�ε�ρηµ# τ�υς ε�ναι και µια σ'ν�ψη των αντ�στ�ι�ων #λλων επι�ειρηµ#τωνG τρ�τ�ν, ακρι(.ς
επειδ* µ1�ρι τ.ρα 1�ω απ�δε�τε� σε µεγ#λ� (αθµ$ τις απ$ψεις τ�υς.



κ�' �πλ�στασ��υ #λλων κρατ.ν, µε απ�τ1λεσµα την απ�π��ηση εν$ς σηµαντι-
κ�' π�σ�στ�' της κυριαρ��ας τ�υς. ∆ε'τερ�ν, αυτ1ς �ι συµ"ων�ες δεν ε2α-
σ"αλ�3�υν την ειρ*νη στ�ν κ$σµ�: «µικρ$τερα κρ#τη θα συνε��σ�υν να π�-
λεµ�'ν µετα2' τ�υς. Τα ανεπτυγµ1να κρ#τη θα απειλ�'νται απ$ την τρ�µ�-
κρατ�α. Επαναστατικ# κιν*µατα θα συνε��σ�υν να εµ"αν�3�νται απ$ "τω�1ς
περι��1ς της περι"1ρειας» (1999: 265). Εν τ�'τ�ις, τρ�τ�ν, τ�υλ#�ιστ�ν τα ανε-
πτυγµ1να κρ#τη 1��υν �#σει τη ν�µιµ�π��ηση και την ικαν$τητα να κινητ�-
π�ι*σ�υν πρ�ς 1να π$λεµ�. «Τ� "ιλελε'θερ� κρ#τ�ς, π�υ α2�ωνε την ειρηνικ*
συν'παρ2η µε τ�υς γε�τ�νες… µπ�ρ�'σε να αντλ*σει ν�µιµ�π��ηση [για στρα-
τιωτικ* δρ#ση] αν τ�υ επιτ�θεντ�, εγε�ρ�ντας 1να (αθµ$ δ1σµευσης στ�υς π�-
λ�τες… Αυτ1ς �ι ν�µιµ�π�ι*σεις/δεσµε'σεις 1��υν αρθε�, και µα3� τ�υς µια �λ$-
κληρη σειρ# πρ�(λ1ψεων ‘εθνικ.ν’ αναγκ.ν π�υ δικαι�λ�γ�'νταν απ$ την πι-
θαν* συγκυρ�α τ�υ π�λ1µ�υ: ‘εθνικ1ς’ (ι�µη�αν�ες, υγε�α και πρ$ν�ια π�υ θα
ε2ασ"#λι3ε την ‘εθνικ* απ�τελεσµατικ$τητα’, και κ�ινωνικ* αλληλεγγ'η π�υ
συνεν.νει "τω��'ς και πλ�'σι�υς σε 1να κ�ιν$ αγ.να»G «�ι κυ(ερν*σεις ε�ναι
απ�θαν� να 1��υν την ευκαιρ�α να επιστρατε'σ�υν τις 3ω1ς και περι�υσ�ες των
π�λιτ.ν τ�υς για π$λεµ�. ∆ε θα 1��υν πια τη δυνατ$τητα να κινητ�π�ι*σ�υν
τις κ�ινων�ες τ�υς… \ωρ�ς π$λεµ�, �ωρ�ς ε�θρ�'ς, τ� κρ#τ�ς γ�νεται λιγ$τερ�
σηµαντικ$ για τ�ν π�λ�τη» (1999: 265).

Ε�ναι αλ*θεια $τι η �ρ*ση των πυρηνικ.ν απ$ δ'� * περισσ$τερες πυρηνικ1ς
δυν#µεις µπ�ρε� να πρ�καλ1σει την αµ�ι(α�α καταστρ�"* τ�υς. Ε�ναι επ�σης
αλ*θεια $τι, $πως υπ�στηρ�3�υν �ι Hirst και Thompson, �ωρ�ς ε�θρ�'ς τα κρ#-
τη �#ν�υν αρκετ* απ$ τη συν��* τ�υς (για λ$γ�υς π�υ ε2ηγ*σαµε στ� κε"#λαι�
2). ∆υστυ�.ς, $µως, � π$λεµ�ς δεν απ�τελε� τη (ασικ$τερη πρ�ϋπ$θεση για την
'παρ2η ε�θρ.ν: η απειλ* τ�υ αρκε�11. Ε�ναι �αρακτηριστικ$ $τι, παρ$λ� π�υ �ι
ΗΠΑ δεν π�λ1µησαν µε τη Σ�(ιετικ* Lνωση κατ# τη δι#ρκεια τ�υ Ψυ�ρ�' Π�-
λ1µ�υ, η τελευτα�α υπ*ρ2ε � µεγαλ'τερ�ς ε�θρ$ς και ‘πρ$σ"ερε’ ν�µιµ�π��ηση
για µια σειρ# ‘εθνικ.ν’ π�λιτικ.ν. Επ�σης, η κατ#ρρευση της ΕΣΣ∆ δε στ1ρησε
τ�ν Ε�θρ$ απ$ τις ΗΠΑ: η τρ�µ�κρατ�α, * ακ$µη και η αναδυ$µενη δ'ναµη της
Κ�νας (αρ�ικ#), αντικατ1στησαν �ωρ�ς πρ�(λ*µατα την κ�µµ�υνιστικ* απειλ*
και, ως ν1�ι ε�θρ��, δικαι�λ$γησαν π�λλ1ς ‘εθνικ1ς’ επιλ�γ1ς και π�λιτικ1ς (π.�.
την ‘εθνικ*’ αναγκαι$τητα της ‘Αντιπυραυλικ*ς �µπρ1λας’ * τ�ν περι�ρισµ$
των ατ�µικ.ν και π�λιτικ.ν δικαιωµ#των µ1σα απ$ τη θ1σπιση τ�υ ‘Patriotic
Act’). � ε�θρ$ς µπ�ρε� να ε�ναι ε�τε πραγµατικ$ς ε�τε "ανταστικ$ς και κατα-
σκευασµ1ν�ς (π#ντα µε στ�ι�ε�α αληθ�"αν*)G σε κ#θε περ�πτωση ε�ναι ιδια�τε-
ρα απ�τελεσµατικ$ς $ταν γ�νεται η επ�κληση και εκµετ#λλευσ* τ�υ.
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11. Η απειλ* τ�υ εδ. ν�ε�ται κυρ�ως ως απειλ* π�υ συντηρε�ται "ραστικ# µ1σα στ� �δι� τ�
κρ#τ�ς, και $�ι ως απειλ* απ$ 1να κρ#τ�ς πρ�ς 1να #λλ�.



Στη συν1�εια θα µπ�ρ�'σαµε να π�'µε πως η #π�ψη $τι τα ανεπτυγµ1να
κρ#τη 1��υν �#σει τη ν�µιµ�π��ηση και την ικαν$τητα να κινητ�π�ι*σ�υν τ�υς
π�λ�τες τ�υς σε π$λεµ� ε�ναι 1να ε�δ�ς αυταπ#της * στρ�υθ�καµηλισµ�'.
Πληθ.ρα εµπειρικ.ν στ�ι�ε�ων δε��ν�υν $τι κατ# τις τελευτα�ες δεκαετ�ες τ�υ
20�' αι.να τα πι� ανεπτυγµ1να και "ιλελε'θερα κρ#τη της ∆'σης 1��υν
εµπλακε� ενεργ# σε αρκετ�'ς π�λ1µ�υς και ε�θρ�πρα2�ες, π�υ µ#λιστα 1��υν
λ#(ει �.ρα µακρι# απ$ τα σ'ν�ρ# τ�υς και �ωρ�ς να 1�ει πρ�ηγηθε� �υσιαστι-
κ* απειλ* * επ�θεση εναντ��ν τ�υς (απ$ αµερικανικ1ς, (ρετανικ1ς * νατ�ϊκ1ς
δυν#µεις στη Νικαρ#γ�υα, στα νησι# Φ$κλαντς, στ� Ιρ#κ, στ� Κ$σ�(� κλπ.).
Παρ’ $λα αυτ#, και �δηγ*θηκαν σε π$λεµ�, και κ1ρδισαν την απαρα�τητη
ν�µιµ�π��ηση και την υπ�στ*ρι2η αρκετ.ν π�λιτ.ν για τις στρατιωτικ1ς κινη-
τ�π�ι*σεις. Η τελευτα�α επ�θεση στ� Ιρ#κ την #ν�ι2η τ�υ 2003 ε�ναι ιδια�τερα
�αρακτηριστικ*: Mερικ1ς απ$ τις πι� ανεπτυγµ1νες και "ιλελε'θερες κ�ιν�-
(�υλευτικ1ς δηµ�κρατ�ες της ∆'σης, και ταυτ$�ρ�να �ι θιασ.τες και υπ�στη-
ρικτ1ς της παγκ�σµι�π��ησης, επιτ1θηκαν σε µια �.ρα, µερικ1ς µε την –µερικ*–
υπ�στ*ρι2η των π�λιτ.ν (ΗΠΑ, Βρεταν�α) και #λλες �ωρ�ς αυτ*ν (Ισπαν�α,
Ιταλ�α), �ωρ�ς να διατρ1��υν τ�ν παραµικρ$ κ�νδυν� (δηλαδ* �ωρ�ς να ε�ναι
σε #µυνα) και (ασι3$µενες σε 1να κινδυν�λ�γικ$ επι�ε�ρηµα (της 'παρ2ης
$πλων µα3ικ*ς καταστρ�"*ς) π�υ, $ταν εκ των υστ1ρων κατ1ρρευσε, δεν πρ�-
κ#λεσε �'τε την αν#γκη δικαι�λ$γησης απ$ τ�υς ηγ1τες π�υ τ� επικαλ1στηκαν
�'τε και την π�λιτικ* κρ�ση π�υ θα αναµεν$ταν αν η #π�ψη των Hirst και
Thompson αντικατ$πτρι3ε τη σηµεριν* πραγµατικ$τητα. Ε�ναι "ανερ$ $τι η
ιδε�λ�γικ* �ρ*ση κατασκευασµ1νων απειλ.ν λειτ�υργε� ε2�σ�υ απ�τελεσµατι-
κ# στα σ'γ�ρ�να ανεπτυγµ1να κρ#τη µε την πραγµατικ* 'παρ2η κινδ'ν�υ
π�υ θα τις 1"ερνε στη θ1ση #µυνας π�υ ανα"1ρ�υν �ι Hirst και Thompson. Η
θεωρ�α τ�υ Billig και τ�υ ‘κ�ιν$τ�π�υ εθνικισµ�'’ µπ�ρε� να απ�δει�τε� �ρ*σι-
µ� (συµπληρωµατικ$) ερµηνευτικ$ εργαλε�� σε αυτ1ς τις περιπτ.σεις.

Τ� τρ�τ� επι�ε�ρηµα των Hirst και Thompson $τι µικρ$τερες �.ρες της πε-
ρι"1ρειας εµπλ1κ�νται ακ$µη σε εµπ$λεµες συγκρ�'σεις, παρ�υσι#3ει δ'�
πρ�(λ*µατα. Τ� 1να ε�ναι $τι, εν. ε�ναι αληθ1ς, ε�ναι ανακρι(1ς στ� (αθµ$ π�υ
απ�δ�δει τ�ν π$λεµ� µ$ν� σε αυτ1ς και απ�σιωπ# $τι και �ι ανεπτυγµ1νες �.-
ρες εµπλ1κ�νται σε π�λ1µ�υς, και µ#λιστα επιθετικ#. Τ� γεγ�ν$ς $τι �ι ε�θρ�-
πρα2�ες 1��υν µετα"ερθε� εκτ$ς των συν$ρων τ�υς δε θα 1πρεπε να απ�κρ'-
(ει την ενεργ$ συµµετ��* τ�υς –αν $�ι και την ευθ'νη τ�υς– σε αυτ1ς. Τ� #λλ�
πρ$(ληµα ε�ναι $τι η παραπλανητικ* #π�ψη πως � αναπτυγµ1ν�ς κ$σµ�ς ε�-
ναι ειρηνικ$ς σε αντ�θεση µε τ�ν υπ$λ�ιπ� ε�ναι �αρακτηριστικ* της διαδικα-
σ�ας της µετ#θεσης: τ�π�θετε� τις ε�θρ�πρα2�ες ‘εκε�’, στην περι"1ρεια (συµ(�-
λικ* * πραγµατικ*), και απ�µακρ'νει ‘εµ#ς’ απ$ ‘αυτ�'ς’ και τις ‘πρ#2εις
τ�υς’. Επ�σης, δικαι�λ�γε� την αν#ληψη στρατιωτικ*ς δρ#σης απ$ τα ανεπτυγ-
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µ1να κρ#τη, α"εν$ς µ1σω της πρ�σεκτικ*ς επιλ�γ*ς �ρ�λ�γ�ας (η λ12η ‘π$λε-
µ�ς’ δεν ανα"1ρεται, $ταν δυτικ1ς �.ρες αναλαµ(#ν�υν δρ#ση, 1ναντι των
"ρ#σεων ‘επι�ειρ*σεις’, ‘ανθρωπιστικ1ς επεµ(#σεις’ κλπ.)12, και α"ετ1ρ�υ µ1σω
τ�υ επι�ειρ*µατ�ς $τι �ι πρ��δευτικ1ς, ανεπτυγµ1νες, δηµ�κρατικ1ς δυν#µεις
–π�υ ε�µαστε ‘εµε�ς’– αναγκα3$µαστε να υπερασπιστ�'µε τις α2�ες π�υ ‘αυτ��’
–�ι αυταρ�ικ��, τρ�µ�κρ#τες, υπαν#πτυκτ�ι της (#ρ(αρης περι"1ρειας– απει-
λ�'ν. Η ρητ�ρικ* αυτ*, π�υ δε συναντ#µε (1(αια στ�υς Hirst και Thompson
και �'τε τ�υς την απ�δ�δ�υµε, αλλ# συ�ν# συν�δε'ει τις σ�ετικ1ς απ$ψεις
στην καθηµεριν* και π�λιτικ* ρητ�ρικ*, θυµ�3ει την κλασικ* µανι�αϊστικ* δι#-
κριση αν#µεσα σε ‘Καλ$’ και ‘Κακ$’, π�υ ε�ναι η �αρακτηριστικ$τερη περ�-
πτωση πρ�(�λ*ς (των δικ.ν µας συναισθηµ#των και επιδι.2εων) και δικαι�-
λ$γησης (αυτ.ν). Θα κλε�σω µε 1να παρ#δειγµα: στις ‘ανθρωπιστικ1ς επεµ(#-
σεις’ της δεκαετ�ας τ�υ ’90 � ηγ1της της αντ�παλης �.ρας θεωρ�'νταν ταυτ$-
σηµ�ς µε τ�ν \�τλερ –π�υ ε�ναι τ� σ'µ(�λ� τ�υ ‘Κακ�'’ στ�ν 20$ αι.να.
5µως, αυτ$ π�υ "α�νεται να 2ε�ν�'ν �ι εµπνευστ1ς της πρ�παγανδιστικ*ς αυ-
τ*ς ρητ�ρικ*ς ε�ναι τ� γεγ�ν$ς $τι τ� ‘"αιν$µεν� \�τλερ’ (ασ�στηκε ακρι(.ς
σε αυτ*ν τη λ�γικ*: $τι δηλαδ* υπ#ρ�ει 1να 2εκ#θαρ� ‘Καλ$’ και ‘Κακ$’ και,
ταυτ��ρ$νως, $τι ‘εµε�ς’ γνωρ�3�υµε π�ι� ε�ναι τ� Καλ$ και ν�µιµ�π�ι�'µαστε
να �ρησιµ�π�ι*σ�υµε κ�θε µ�σ� για την επ�τευ2* τ�υ.

Κλε�ν�ντας να π�'µε $τι παρ$λ� π�υ �ι υπ#ρ��υσες πυρηνικ1ς δυν#µεις
1��υν συµ"ων*σει στ�ν περι�ρισµ$ των �πλ�στασ�ων τ�υς, υπ#ρ��υν αρκετ1ς
�.ρες σ*µερα π�υ 1��υν * πρ�σδ�κ�'ν να απ�κτ*σ�υν πυρηνικ# $πλα, $πως
τ� Ισρα*λ, η Ινδ�α, τ� Πακιστ#ν, η Β$ρεια Κ�ρ1α κλπ. Επιπλ1�ν, η κατ��* των
πυρηνικ.ν συν*θως ε2ασ"αλ�3ει ‘συµµα��ες’ (µε την 1νν�ια των συµ"ωνι.ν
για να επιτευ�θε� η αµ�ι(α�α καταστρ�"*), αλλ# εν��τε και αντιπαλ$τητες (µε
δυν#µεις π�υ 1��υν * θ1λ�υν να απ�κτ*σ�υν πυρηνικ#, π.�. Ινδ�α και Πακι-
στ#ν). Π#ντως, και �ι πυρηνικ1ς δυν#µεις, κυρ�ως των αναπτυγµ1νων κρατ.ν,
εµπλ1κ�νται σε π�λ1µ�υς µε πι� αδ'ναµες �.ρες, τ�υς �π���υς διε2#γ�υν
$µως µακρι# απ$ τα σ'ν�ρ# τ�υς, ακ$µη και µε τη �ρ*ση πυρηνικ.ν µικρ*ς
εµ(1λειας (π.�. η �ρ*ση (�µ(.ν µε απεµπλ�υτισµ1ν� �υρ#νι� απ$ τις νατ�ϊκ1ς
δυν#µεις στ� Κ$σ�(�). Τ1λ�ς, να σηµει.σ�υµε $τι υπ#ρ��υν π�λλ�� παρ#γ�-
ντες π�υ επηρε#3�υν την απ$"αση των κρατ.ν να π�λεµ*σ�υν –ε�τε επιθετι-
κ# ε�τε αµυντικ#. � 1νας ε�ναι η ισ�'ς της �.ρας: µε αυτ* την 1νν�ια �ι µικρ1ς
και αν�σ�υρες �.ρες 1��υν λ�γες επιλ�γ1ς ως πρ�ς αυτ$. � #λλ�ς, $µως, ε�ναι
η εν$τητα και τ� ψυ�ικ$ σθ1ν�ς τ�υ 1θν�υς: µπ�ρε� «τ� µικρ$τερ� κρ#τ�ς να
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12. Wλλωστε � π$λεµ�ς ‘απαγ�ρε'εται’ απ$ τ�ν καταστατικ$ \#ρτη τ�υ �ΗΕ, γεγ�ν$ς π�υ
ερµηνε'ει τ$σ� την απρ�θυµ�α �ρησιµ�π��ησης αυτ*ς της �ρ�λ�γ�ας για ‘εµ#ς’, αλλ# και της απ$-
δ�σ* της στ�υς ‘#λλ�υς’.



1�ει µεγαλ'τερη π�λιτικ* εν$τητα», ανα"1ρ�υν �ι Keohane και Nye (1977: 19),
* να ε�ναι πι� πρ$θυµ� να υπ�"1ρει και να π�λεµ*σει. Αυτ$ς ε�ναι 1νας απ$
τ�υς αστ#θµητ�υς παρ#γ�ντες π�υ δεν µπ�ρ�'µε να πρ�(λ1ψ�υµε και π#ντα
µας εκπλ*σσ�υν. Π#ντως, και �ι δ'� αυτ�� παρ#γ�ντες ε�ναι ανε2#ρτητ�ι απ$
την παγκ�σµι�π��ηση.

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

T� περι(#λλ�ν (ρ�σκεται σε µεγ#λ� κ�νδυν� και η �ικ�λ�γικ* ισ�ρρ�π�α τε�-
νει να διαταρα�τε� ανεπαν$ρθωτα απ$ πρ�(λ*µατα $πως ε�ναι η τρ'πα

τ�υ $3�ντ�ς, τ� "αιν$µεν� τ�υ θερµ�κηπ��υ, η µ$λυνση των υδ#τινων π$ρων
και των θαλασσ.ν, η απ�ψ�λωση των δασ.ν και #λλα. Μπρ�στ# σε αυτ# τα
πρ�(λ*µατα υπ�στηρ�3εται $τι τα κρ#τη ε�ναι εντελ.ς αδ'ναµα να αντιδρ#-
σ�υν και ταυτ$�ρ�να απ�δυναµ.ν�νται εκ ν1�υ απ’ αυτ#. Βασισµ1νη σε αυτ*
την αδυναµ�α, αλλ# και στ� γεγ�ν$ς $τι τ� (εστ"αλιαν$ σ'στηµα δ�νει την
ε2�υσ�α στα εθνικ# κρ#τη, η Strange (2003) υπ�στηρ�3ει $τι τ� τελευτα�� ε�ναι
παρω�ηµ1ν� και δεν µπ�ρε� να ικαν�π�ι*σει τις πρ�ϋπ�θ1σεις για (ι.σιµη
αν#πτυ2η. Αυτ$ ε�ναι αλ*θεια, αλλ# µ$ν� αν δει κανε�ς τ� κ#θε κρ#τ�ς µεµ�-
νωµ1να. Τ� κ#θε κρ#τ�ς απ$ µ$ν� τ�υ δεν µπ�ρε� να σ.σει τ�ν πλαν*τη απ$
�ικ�λ�γικ* καταστρ�"*, $µως τα κρ#τη σε συνεργασ�α µετα2' τ�υς ε�ναι �ι
κ'ρι�ι παρ#γ�ντες π�υ µπ�ρ�'ν να δρ#σ�υν πρ�στατευτικ# πρ�ς αυτ$ και
1��υν τα µ1σα να τ� κ#ν�υν. Κ#π�ια κρ#τη 1��υν καταν�*σει την αναγκαι$-
τητα πρ�στασ�ας τ�υ περι(#λλ�ντας, εν. κ#π�ια #λλα αδυνατ�'ν να συλλ#-
(�υν $τι σε αυτ* την περ�πτωση τ� παγκ$σµι� συµ"1ρ�ν ε�ναι και δικ$ τ�υς
συµ"1ρ�ν και δρ�υν µε (#ση αυτ$ π�υ θεωρ�'ν δικ$ τ�υς εθνικ συµ"1ρ�ν.
Lτσι, για παρ#δειγµα, η Ιαπων�α αν1λα(ε τις πρωτ�(�υλ�ες για τη συµ"ων�α
τ�υ Κι$τ�, εν. �ι ΗΠΑ, π�υ ε�ναι και η �.ρα µε τη µεγαλ'τερη εκπ�µπ* δι�-
2ειδ��υ τ�υ #νθρακα στ�ν πλαν*τη, αρνε�ται την υπ�γρα"* της θεωρ.ντας $τι
κ#τι τ1τ�ι� θα 1(λαπτε την αµερικανικ* �ικ�ν�µ�α και τα εθνικ# της συµ"1ρ�-
ντα. Συγ�ρ$νως, κρ#τη τα �π��α (ρ�σκ�νται στη "#ση της (ι�µη�ανικ*ς αν#-
πτυ2ης αρν�'νται να περι�ρ�σ�υν τη µ$λυνση π�υ παρ#γ�υν, επικαλ�'µενα
την αν#πτυ2* τ�υς, * #λλα ανεπτυγµ1να κρ#τη κ#ν�υν πυρηνικ1ς δ�κιµ1ς κ#-
π�υ στ�ν πλαν*τη (π.�. �ι πυρηνικ1ς δ�κιµ1ς π�υ 1κανε η Γαλλ�α στα µ1σα τ�υ
1990 µακρι# απ$ την ‘πατρ�δα’, στ�ν Κεντρικ$ Ειρηνικ$ Ωκεαν$).

�ι π�λ�τες και �ι δι#"�ρες �ργαν.σεις τ�υς ε�ναι ιδια�τερα ευαισθητ�π�ιη-
µ1νες και πληρ�"�ρηµ1νες $σ�ν α"�ρ# στ� περι(#λλ�ν και τα πρ�(λ*µατ#
τ�υ: η δι#σταση τ�υ π�λ�τη σε αυτ$ν τ�ν τ�µ1α ε�ναι π�λ' ισ�υρ*. 5µως, στ�
(αθµ$ π�υ �ι πι1σεις για την πρ�στασ�α τ�υ περι(#λλ�ντ�ς ασκ�'νται στα
κρ#τη σε καµ�α περ�πτωση δεν µπ�ρ�'µε να ισ�υριστ�'µε $τι τα απ�δυναµ.-
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ν�υν. Απεναντ�ας, "α�νεται $τι τα εθνικ# κρ#τη ε�ναι αυτ# π�υ 1��υν τη δι-
και�δ�σ�α και τα απαρα�τητα µ1σα να επ1µ(�υν ρυθµιστικ#, να κ#ν�υν συµ-
"ων�ες * να �ρηµατ�δ�τ*σ�υν πρ�γρ#µµατα π�υ α"�ρ�'ν τ� περι(#λλ�ν. Γι’
αυτ$ τ� λ$γ� και, $πως υπ�στηρ�3ει � Mann, δι#"�ρες διακυ(ερνητικ1ς, µη κυ-
(ερνητικ1ς και #λλες �ργαν.σεις πρ�σπαθ�'ν να πε�σ�υν τις κυ(ερν*σεις $τι
«�ι παγκ$σµιες ανησυ��ες α"�ρ�'ν τ� εθνικ$ συµ"1ρ�ν» (Mann 2000: 144).
Lτσι, αυτ1ς �ι πι1σεις στην �υσ�α ενισ�'�υν τα εθνικ# κρ#τη. Απ$ την #λλη,
δεν υπ#ρ�ει µια (ι.σιµη εναλλακτικ* πρ$ταση πρ�ς τ� παρ$ν, εν. η δια�ε�ρι-
ση των πρ�(ληµ#των απ$ 1να διεθν* �ργανισµ$ µε (#ση τ� παγκ$σµι� συµ"1-
ρ�ν και $�ι τα συµ"1ρ�ντα επιµ1ρ�υς ισ�υρ.ν µελ.ν τ�υ ε�ναι µ#λλ�ν �υτ�πι-
κ*. Ας µην 2ε�ν#µε (ε(α�ως και τ� γεγ�ν$ς $τι τα εθνικ# κρ#τη, ως τ�πικ��
δια�ειριστ1ς σε 1να παγκ$σµι� �ικ�λ�γικ$ 5λ�ν, ε�ναι αυτ# π�υ µπ�ρ�'ν να
1��υν την επ�πτε�α, γν.ση και �ειρισµ$ �ικ�λ�γικ.ν 3ητηµ#των τ�πικ�' �α-
ρακτ*ρα και, συνεπ.ς, να λαµ(#ν�υν µ1τρα για την πρ�στασ�α των επιµ1ρ�υς
�ικ�συστηµ#των εντ$ς των συν$ρων τ�υς.

¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›·

Eνα 3*τηµα π�υ �ι ενθ�υσι.δεις της παγκ�σµι�π��ησης απ�"ε'γ�υν να θ�-
2�υν ε�ναι αυτ$ της π�λιτικ�ς. Εν. υπ#ρ�ει πληθ.ρα ανα"�ρ.ν για την

απ�δυν#µωση των κρατ.ν λ$γω των παγκ$σµιων �ικ�ν�µικ.ν δυν#µεων, των
υπερεθνικ.ν επι�ειρ*σεων και �ργανισµ.ν, των µη κυ(ερνητικ.ν �ργαν.-
σεων κλπ., λε�πει απ$ τη σ�ετικ* επι�ειρηµατ�λ�γ�α $σων υπ�στηρ�3�υν τ�
παρω�ηµ1ν� τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς 1να π�λ' ευα�σθητ� 3*τηµα: Π�ι�ς θα ανα-
λ#(ει την ευθ'νη για τις 3ω1ς των ανθρ.πων; Π�ι�ς ασκε� π�λιτικ* και π�ι�ς
εκπρ�σωπε� τ�υς π�λ�τες, αν $�ι τ� κρ#τ�ς; Π�' ασκ�'νται �ι πι1σεις για τα
δι#"�ρα �ικ�ν�µικ#, περι(αλλ�ντικ# και #λλα 3ητ*µατα; Και, π�ι�ς θα ανα-
λ#(ει τ� ρ$λ� αυτ$ αν τα κρ#τη εκλε�ψ�υν; Στα 3ητ*µατα αυτ#, π�υ α"�ρ�'ν
στη διακυ(1ρνηση, αντιπρ�σ.πευση και κυριαρ��α των εθνικ.ν κρατ.ν, θα
ανα"ερθ�'µε εδ..

5σ�ν α"�ρ# στ� θ1µα της διακυ(1ρνησης, παρ$λ� π�υ �ι ν1ες τε�ν�λ�γ�ες
θα µπ�ρ�'σαν να εγε�ρ�υν τ� 3*τηµα της διε'ρυνσης της δηµ�κρατ�ας, της
#µεσης συµµετ��*ς των π�λιτ.ν µ1σα στα κρ#τη * ακ$µη και σε µια #λλη µ�ρ-
"* διακυ(1ρνησης π1ραν των �ρ�ων τ�υ κρ#τ�υς, η συ3*τηση περι�ρ�3εται
στην απ�δυν#µωση τ�υ κρ#τ�υς και στην ‘παγκ$σµια διακυ(1ρνηση’, �ωρ�ς να
πρ�(#λλεται * να υπ#ρ�ει 1να καν�νιστικ$ µ�ντ1λ� γι’ αυτ*ν. Lτσι, $µως, δη-
µι�υργε�ται 1να σ�(αρ$ π�λιτικ$ κεν$. Σε αυτ$, η συ3*τηση για την παγκ�-
σµι�π��ηση δεν 1�ει αναδε�2ει µια εναλλακτικ* µ�ρ"* διακυ(1ρνησης, τ�υλ#-
�ιστ�ν πρ�ς τ� παρ$ν, αλλ# µ$ν� την π�λυπλ�κ$τητα και αλληλεπ�δραση των
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υπαρ��υσ.ν, εν. ταυτ$�ρ�να θ�γει τα εθνικ# κρ#τη. 5µως, τ� εθνικ$ κρ#τ�ς
διατηρε� την ε2�υσ�α να θεσπ�3ει ν$µ�υς και να επι(#λλει την τ*ρησ* τ�υςG ει-
δικ# $σ�ν α"�ρ# στην επι(�λ* των ν$µων, τα κρ#τη ε�ναι αυτ# π�υ αναλαµ-
(#ν�υν αυτ$ τ� καθ*κ�ν ακ$µη και $ταν πρ$κειται για απ�"#σεις π�λυεθνι-
κ.ν �ργ#νων. 5πως παρατηρε� � Anthony Smith, «τ� εθνικ$ κρ#τ�ς παραµ1-
νει η µ$νη π�λιτικ* δια�ειριστικ* �ντ$τητα διεθν�'ς αναγν.ρισης» (1995α:
104). ∆ηλαδ*, αυτ$ π�υ 1�ει τεθε� υπ$ αµ"ισ(*τηση ε�ναι η συµπερι"�ρ# και
απ�τελεσµατικ$τητα των κρατ.ν, και $�ι τ� εθνικ$ κρ#τ�ς ως καν�νιστικ$
πρ$τυπ�.

Μια σηµαντικ* λειτ�υργ�α τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς ε�ναι η αντιπρ�σ.πευση
και ρ'θµιση της συλλ�γικ*ς 3ω*ς των π�λιτ.ν εντ$ς των συν$ρων τ�υ13. Αυτ*
η λειτ�υργ�α δε "α�νεται να 1�ει αλλ#2ει λ$γω της παγκ�σµι�π��ησης και τ�
εθνικ$ κρ#τ�ς παραµ1νει τ� µ$ν� $ργαν� συλλ�γικ�ς εκπρ�σ.πησης. 5πως
παρατηρ�'ν και �ι Hirst και Thompson, τα κρ#τη 1��υν την κεντρικ* ευθ'νη
της περι��*ς εντ$ς των συν$ρων της επικρ#τει#ς τ�υς και των κατ��κων αυτ*ς
της περι��*ς (1999: 156-7, 275). Στ� $ν�µα αυτ�' τ�υ πληθυσµ�' ασκ�'ν τ�ν
1λεγ�� και τη δια�ε�ριση και συνεργ#3�νται µε #λλα κρ#τη για να εγγυηθ�'ν
µε αµ�ι(αι$τητα τη 3ω* και ευηµερ�α των π�λιτ.ν. Μ$νη ε2α�ρεση θα µπ�-
ρ�'σε να θεωρηθε� τ� Ευρωπαϊκ$ ∆ικαστ*ρι� και τ� ∆ιεθν1ς ∆ικαστ*ρι� της
\#γης, στ� (αθµ$ π�υ µπ�ρ�'ν να π#ρ�υν απ�"#σεις δεσµευτικ1ς για τα κρ#-
τηG $µως, και η ε2α�ρεση αυτ* µετρι#3εται απ$ τ� γεγ�ν$ς $τι τα �δια τα κρ#-
τη 1��υν εκ�ωρ*σει τις σ�ετικ1ς αρµ�δι$τητες σε αυτ# τα $ργανα και, επι-
πλ1�ν, η δ1σµευση δεν ισ�'ει για τα κρ#τη π�υ δεν 1��υν αναγνωρ�σει την αρ-
µ�δι$τητ# τ�υς. Wλλωστε, και �ι διεθνε�ς �ργανισµ�� και πρωτ�(�υλ�ες ($πως
� �ΗΕ, η ΕΕ, η G7 κλπ.) δε συνιστ�'ν απειλ* για τα κρ#τηG απεναντ�ας, ενι-
σ�'�υν τ� ρ$λ� τ�υς ως "�ρ1ων εκπρ�σ.πησης και δια�ε�ρισης * και δια"υ-
λ#σσ�υν τα επιµ1ρ�υς εθνικ# συµ"1ρ�ντα. Αυτ* η συ3*τηση µας "1ρνει στ�
θ1µα της κυριαρ��ας των κρατ.ν.

Η κυριαρ��α των κρατ.ν, υπ�στηρ�3εται, 1�ει µετριαστε�, αν $�ι �αθε�, στην
ν1α ‘επ��* της παγκ�σµι�π��ησης’. \αρακτηριστικ#, � Held στ� #ρθρ� τ�υ
‘The decline of the nation-state’ (1989) υπ�στηρ�3ει $τι η κυριαρ��α, ν��'µενη
ως η ικαν$τητα των κρατ.ν να θ1τ�υν στ$��υς και να ασκ�'ν τη ν�µ�θετικ*
και εκτελεστικ* ε2�υσ�α µε αυτ�ν�µ�α, αλλ# και ως η ικαν$τητ# τ�υς να επι-
τυγ�#ν�υν αυτ�'ς τ�υς στ$��υς, ε�ναι σηµαντικ# περι�ρισµ1νη. Αυτ$ �"ε�λε-
ται, σ'µ"ωνα π#ντα µε τ�ν Held, στα κεν# και τις ασυν1�ειες π�υ παρ�υσι#-
3�νται στην ε2�υσ�α των κρατ.ν –τα �π��α πρ�καλε� η παγκ$σµια �ικ�ν�µ�α,

KEΦAΛAIO 6

[ 242 ]

13. Θα λ1γαµε εδ. ‘τ�υ 1θν�υς’, αν στην πραγµατικ$τητα τα εθνικ# κρ#τη αντιπρ�σ.πευαν
1να 1θν�ς.



�ι ηγεµ�νικ1ς δυν#µεις και συµµα��ες, �ι διεθνε�ς �ργανισµ�� και τ� διεθν1ς δ�-
και�– και π�υ καθιστ�'ν τα $ρια των εγ�.ριων π�λιτικ.ν και αρµ�δι�τ*των
1να θ�λ$ τ�π��. Με µια δια"�ρετικ* συλλ�γιστικ* "τ#νει σε παρ$µ�ια συµπε-
ρ#σµατα και � Castells, � �π���ς υπ�στηρ�3ει $τι τα κρ#τη 1��υν απ�δυναµω-
θε� απ$ µ$να τ�υς εκ�ωρ.ντας κυριαρ�ικ1ς αρµ�δι$τητες, σ'µ"ωνα τ�υλ#�ι-
στ�ν µε την επικρατ�'σα αντ�ληψη της κυριαρ��ας τ�υ Bodin, π�υ θεωρε� $τι
δεν µπ�ρε� να �#σει 1να κρ#τ�ς την κυριαρ��α τ�υ ‘λ�γ�’ και, αν αυτ$ συµ(ε�,
θεωρε�ται αιτ�α π�λ1µ�υ (Castells 1997: 304).

Η #π�ψη αυτ* δεν ε�ναι λανθασµ1νη, αλλ# �'τε και απ$λυτα ακρι(*ς. Η
‘απ.λεια της κυριαρ��ας’ µε την παραπ#νω 1νν�ια δεν ε�ναι κ#τι καιν�'ρι�
και σ�γ�υρα δε σ�ετ�3εται µε την παγκ�σµι�π��ηση –εκτ$ς αν ταυτ�σ�υµε την
παγκ�σµι�π��ηση µε �λ$κληρη τη νεωτερικ$τητα. Στην πραγµατικ$τητα, αυτ*
η 1νν�ια της κυριαρ��ας 1�ει επικρατ*σει µ$ν� θεωρητικ#, καθ.ς στην πρ#2η
για την πλει�ν$τητα των κρατ.ν ε�ναι κ#τι αν'παρκτ�. Αν π#µε λ�γ� π�σω στ�
�ρ$ν� θα δ�'µε πλε�στα παραδε�γµατα $π�υ $�ι µ$ν� �ι απ�"#σεις, αλλ# ακ$-
µη και η 'παρ2η �ρισµ1νων κρατ.ν *ταν ε2αρτηµ1νη απ$ τη (�'ληση #λλων,
ισ�υρ.ν κρατ.ν. Για παρ#δειγµα, η δηµι�υργ�α των δια"$ρων κρατ.ν π�υ
ακ�λ�'θησε τη δι#λυση της �θωµανικ*ς Αυτ�κρατ�ρ�ας ε2αρτι$ταν σε µεγ#-
λ� (αθµ$ απ$ τις απ�"#σεις και τα επιµ1ρ�υς συµ"1ρ�ντα των ‘µεγ#λων δυ-
ν#µεων’ της επ��*ς εκε�νης. 5πως υπ�στηρ�3�υν �ι Hirst και Thompson, «ε�ναι
καιρ$ς να θ#ψ�υµε την παλι# αντ�ληψη τ�υ Bodin περ� κυριαρ��ας, µα3� µε τις
αντιλ*ψεις περ� απ�κλειστικ.ν κυ(ερνητικ.ν ε2�υσι.ν στις �π��ες στηρ�3ε-
ται» (1999: 235). `σως, λ�ιπ$ν, αυτ* η αντ�ληψη της κυριαρ��ας να (ασ�3εται
στην ιδ1α π�υ ε��αν τα µεγ#λα και ισ�υρ# κρ#τη για τ�ν εαυτ$ τ�υςG $µως, τα
περισσ$τερα κρ#τη (ι.ν�υν απ$ τη σ'στασ* τ�υς θα λ1γαµε, $�ι µ$ν� την
αν#γκη για συνεργασ�α αλλ#, συ�ν#, την επι(�λ* απ�"#σεων απ$ ε2ωτερι-
κ�'ς παρ#γ�ντες. Να σηµει.σ�υµε, παρ’ $λα αυτ#, $τι η συνεργασ�α µετα2'
των κρατ.ν υπ*ρ2ε π#ντα καθ�ριστικ$ς παρ#γ�ντας της π�ρε�ας τ�υς, ακ$µη
και για τ�ν καθ�ρισµ$ της 1νν�ιας της κυριαρ��ας π�υ στηρ��τηκε στην συνα�-
νεση των κρατ.ν και στις διεθνε�ς συνθ*κες (αρ�*ς γεν�µ1νης απ$ τη συµ"ω-
ν�α της Βεστ"αλ�ας). 5πως παρατηρε� και � Smith, «ε�ναι λ#θ�ς να "αντ#3ε-
ται κανε�ς $τι τ� εθνικ$ κρ#τ�ς υπ*ρ2ε π�τ1 τ$σ� κυρ�αρ�� και ανε2#ρτητ�
$σ� θ1λει να παρ�υσι#3εται» (1995α: 120-1).

Τ1λ�ς, µια επιπλ1�ν παρ#µετρ�ς τ�υ 3ητ*µατ�ς ε�ναι � εστιασµ1ν�ς �αρα-
κτ*ρας τ�υ, δηλαδ* $τι η συ3*τηση για την απ�δυναµωµ1νη κυριαρ��α των
κρατ.ν, ε�τε µε ακ�'σι� ε�τε µε εκ�'σι� τρ$π�, στην ‘επ��* της παγκ�σµι�π��η-
σης’ δεν α"�ρ# στ� σ'ν�λ� των κρατ.ν διεθν.ς. Συγκεκριµ1να, µπ�ρε� τα απ$
καιρ$ εγκαθιδρυµ1να κρ#τη να συ3ητ�'ν σ*µερα * και να ε"αρµ$3�υν την εκ-
�.ρηση αρµ�δι�τ*των και κυριαρ��ας εντ$ς συγκεκριµ1νων πλαισ�ων και συµ-
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µα�ι.ν, $µως αυτ* ε�ναι µια ασ'λληπτη πραγµατικ$τητα για τ�υς λα�'ς π�υ
ακ$µη πρ�σδ�κ�'ν τ� δικ$ τ�υς κρ#τ�ς, * για τα κρ#τη π�υ ιδρ'θηκαν π�λ'
πρ$σ"ατα. Υπ#ρ��υν 1θνη, * «µεγ#λ� µ1ρ�ς τ�υ κ$σµ�υ» σ'µ"ωνα µε τ�ν
Mann (2000: 139) π�υ δεν 1��υν απ�κτ*σει π�λιτικ* 1κ"ραση σε µια δικ* τ�υς
π�λιτικ*-κρατικ* �ντ$τητα, και δεν υπ#ρ�ει καµ�α 1νδει2η $τι η επιθυµ�α και
πρ�σδ�κ�α τ�υς αυτ* 1�ει π#ψει να υπ#ρ�ει * θα ελαττωθε� στ� #µεσ� µ1λλ�ν.
� εθνικισµ$ς, $πως θα δ�'µε και στη συν1�εια, δεν 1�ει απ��ωρ*σει απ’ τ�
πρ�σκ*νι�G απεναντ�ας, υπ#ρ�ει πληθ.ρα εκ"ρασµ1νων εθνικισµ.ν π�υ πα-
ραµ1ν�υν δραστ*ρι�ι, ε�τε πρ$κειται για απελευθερωτικ�'ς (π.�. των Παλαι-
στιν�ων, των Κ�'ρδων), για απ�σ�ιστικ�'ς (π.�. των Β#σκων, των Ταϊ(αν13ων)
* επεκτατικ�'ς (π.�. Ινδ�α και Πακιστ#ν). Συνεπ.ς, η συ3*τηση περ� εκ�.ρη-
σης κυριαρ�ικ.ν δικαιωµ#των δεν α"�ρ# τ� σ'ν�λ� τ�υ κ$σµ�υ, αλλ# �'τε
και τ� σ'ν�λ� των δυτικ.ν κρατ.ν.

*  *  *

Σ'µ"ωνα λ�ιπ$ν µε τα παραπ#νω, µπ�ρ�'µε να πρ�(�'µε στη γεν�κευση $τι
τ� εθνικ$ κρ#τ�ς της νεωτερικ$τητας 1�ει απ�δυναµωθε�; Π#νω σε αυτ$ τ� 3*-
τηµα, � Mann ασκε� µια σκληρ* µα $�ι #δικη κριτικ* στ�υς «ενθ�υσι.δεις»
π�υ, «1��ντας λ�γη α�σθηση της ιστ�ρ�ας, υπερ(#λλ�υν την πρωθ'στερη ισ�'
των εθνικ.ν-κρατ.νG 1��ντας λ�γη α�σθηση της παγκ$σµιας π�ικιλ$τητας,
υπερ(#λ�υν την τωριν* κρ�ση τ�υς» (Mann 2000: 146). Lτσι υπ�στηρ�3ει $τι
επικρατ�'ν σ*µερα τ#σεις και πρ�ς την απ�δυν#µωσ* τ�υς αλλ# και πρ�ς την
ισ�υρ�π��ησ* τ�υς, εν. �ι ‘π�λιτικ1ς της ταυτ$τητας’ (identity politics) τα
ισ�υρ�π�ι�'ν. Γενικ#, µπ�ρ�'µε να συµ"ων*σ�υµε µε τ�ν Mann $τι τ$σ� η
πρ�ηγ�'µενη ισ�'ς $σ� και η τωριν* κρ�ση των κρατ.ν 1��υν υπερτ�νιστε�. Τ�
νεωτερικ$ κρ#τ�ς δεν ε�ναι παρω�ηµ1ν�G µ#λλ�ν, (ρ�σκεται σε µια αµη�αν�α,
π�υ πρ�καλε�ται απ$ τις ραγδα�ες αλλαγ1ς και τη διεθν* ανακαταν�µ* των
ρ$λων, η �π��α $µως συνεπικ�υρε�ται απ$ τ�υς �δι�υς τ�υς ισ�υρισµ�'ς για
την απ�δυν#µωσ* τ�υ. Αντιθ1τως, τ�υ ασκ�'νται µεγ#λες πι1σεις και απ$ $λες
τις κατευθ'νσεις –ε�τε απ$ τ�υς π�λ�τες π�υ 3ητ�'ν µεγαλ'τερη πρ�στασ�α
και εν�σ�υση της πρ$ν�ιας, ε�τε απ$ τις π�λυεθνικ1ς επι�ειρ*σεις και διεθνε�ς
�ργανισµ�'ς π�υ 3ητ�'ν την #ρση των πρ�στατευτικ.ν µ1τρων και τη "ιλε-
λευθερ�π��ηση των αγ�ρ.ν. Τ� γεγ�ν$ς $τι υπ#ρ��υν $λες αυτ1ς �ι πι1σεις κα-
ταδεικν'ει $τι τ� κρ#τ�ς διατηρε� την κεντρικ* τ�υ σηµασ�α στην �ργ#νωση
και ρ'θµιση των σηµαντικ$τερων πτυ�.ν των κ�ινωνικ.ν, π�λιτικ.ν και �ικ�-
ν�µικ.ν δραστηρι�τ*των, συµπεριλαµ(αν�µ1νης και της κεντρικ*ς τ�υ ευθ'-
νης στην απ�ρρ'θµιση των εθνικ.ν �ικ�ν�µι.ν.

KEΦAΛAIO 6

[ 244 ]



OÈ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› Ù·‡ÙÈÛË˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ

E2ετ#σαµε µ1�ρι τ.ρα τις (θεωρ�'µενες και πραγµατικ1ς) συν1πειες της πα-
γκ�σµι�π��ησης στις (ασικ1ς λειτ�υργ�ες τ�υ κρ#τ�υς ως ρυθµιστ* µιας

συγκεκριµ1νης εδα"ικ*ς, �ικ�ν�µικ*ς και δι�ικητικ*ς περι��*ς. Θα συνε��σ�υ-
µε αυτ* την αν#λυση µε τις πιθαν1ς συν1πειες της παγκ�σµι�π��ησης στ� κρ#-
τ�ς ως ρυθµιστ* µιας συγκεκριµ1νης π�λιτισµικ*ς �µ#δας και ταυτ$τητας, ως
ρυθµιστ* εν$ς συγκεκριµ1ν�υ π�λιτισµικ�' ‘�.ρ�υ’: τ�υ 1θν�υς. Lτσι, λ�ιπ$ν,
θα πρ�σπαθ*σ�υµε να απαντ*σ�υµε στ� ερ.τηµα, αν και σε π�ι� (αθµ$ 1�ει
επηρε#σει η παγκ�σµι�π��ηση τ�υς µη�ανισµ�'ς τα'τισης των εθνικ.ν κρα-
τ.ν, δηλαδ* εκε�ν�υς τ�υς µη�ανισµ�'ς π�υ καθιστ�'ν τα κρ#τη εθνικ�, π�υ
διευκ�λ'ν�υν, δηµι�υργ�'ν * και ενισ�'�υν την τα'τιση των ατ$µων µε αυτ#.
Να διευκρινιστε�, (ε(α�ως, $τι δεν ενν��'µε µ$ν� τ�υς µη�ανισµ�'ς π�υ �ργα-
ν.ν�νται * ελ1γ��νται (#µεσα τ�υλ#�ιστ�ν) απ$ τ� κρ#τ�ς, αλλ# και εκε�ν�υς
π�υ λειτ�υργ�'ν ανε2#ρτητα απ$ την κρατικ* ρ'θµιση * 1λεγ�� και επηρε#-
3�υν σηµαντικ# τη διαµ$ρ"ωση των συλλ�γικ.ν ταυτ�τ*των και συνειδ*σεων
(τα ΜΜΕ, η εκκλησ�α κ.#.). Τ� ερ.τηµα ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ$ δι$τι, αν �ι
µη�ανισµ�� εντ$ς των κρατ.ν π�υ δηµι�υργ�'ν */και συντηρ�'ν τις εθνικ1ς
ταυτ�σεις διατηρ�'νται, * και ενισ�'�νται, τ$τε ε�ναι αδι#"�ρ� απ$ την �πτικ*
των εθνικ.ν ταυτ�τ*των αν τ� κρ#τ�ς 1�ει απ�δυναµωθε� σε κ#π�ιες απ$ τις
υπ$λ�ιπες λειτ�υργ�ες τ�υ. Συνεπ.ς, θα ε�ναι ε2 αρ�*ς #τ�πη και η απευθε�ας
σ'νδεση π�υ παρατηρε�ται συ�ν# τ�υ επι�ειρ*µατ�ς σ�ετικ# µε την απ�δυν#-
µωση των κρατ.ν µε τ� επι�ε�ρηµα για την απ�δυν#µωση των εθνικ.ν ταυτ�-
τ*των.

Ας δ�'µε, λ�ιπ$ν, την επιρρ�* της παγκ�σµι�π��ησης στ�υς µη�ανισµ�'ς
τα'τισης εντ$ς των κρατ.ν. Ανα"1ραµε στ� τ1ταρτ� κε"#λαι� την «εκπα�δευ-
ση, τα ΜΜΕ και τις ελ�τ ως τ�υς κ'ρι�υς "�ρε�ς µετ#δ�σης */και εκµετ#λλευ-
σης των εθνικ.ν ταυτ�τ*των των ατ$µων» στη νεωτερικ$τητα. Ας ε2ετ#σ�υµε
λ�ιπ$ν και εδ. αυτ�'ς τ�υς τρεις "�ρε�ς µε (#ση τ� ερ.τηµα αν 1��υν απ�-
δυναµωθε� ως πρ�ς τη δυνατ$τητ# τ�υς να διαµ�ρ".ν�υν και να επηρε#3�υν
τις εθνικ1ς ταυτ�σεις κατ# τις τελευτα�ες δ'� δεκαετ�ες. Θα 2εκιν*σ�υµε µε την
εκπα�δευση.

∂Î·›‰Â˘ÛË

Aπ$ την εµπειρικ* και θεωρητικ* µελ1τη σ�ετικ# µε την εκπα�δευση θα λ1-
γαµε $τι δεν πρ�κ'πτει απ$ καν1να στ�ι�ε�� σηµαντικ* αλλαγ* στα ση-

µε�α ανα"�ρ#ς π�υ πρ�(#λλει η εκπαιδευτικ* διαδικασ�α, καθ.ς και $τι η κ�ι-
νωνικ�π��ηση των παιδι.ν περν# µ1σα απ$ την ‘εθνικ�π��ησ*’ τ�υς στ�ν �δι�
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(αθµ$ π�υ συν1(αινε ως τ.ρα. Θα ανα"1ρω κ#π�ια ενδεικτικ# στ�ι�ε�α. Η
γλ.σσα, κατ’ αρ�#ς, π�υ απ�τελε� και τ� πι� 1κδηλ� στ�ι�ε�� εσωτερικ�' και
ε2ωτερικ�' δια�ωρισµ�', παραµ1νει ‘εθνικ*’. Φυσικ#, �ι αυ2αν$µενες επα"1ς
(τ�υριστικ1ς, επαγγελµατικ1ς κ.#.) * η �ρ*ση τ�υ διαδικτ'�υ 1��υν καταστ*σει
την αγγλικ* γλ.σσα 1να απαρα�τητ� εργαλε�� τ$σ� στην επικ�ινων�α $σ� και
στην εργασ�α σε διεθν1ς επ�πεδ�. 5µως, αυτ$ τ� γεγ�ν$ς δεν 1�ει υπ�(αθµ�σει
τις εθνικ1ς γλ.σσες * και #λλες διαλ1κτ�υς �'τε και τ�ν κεντρικ$ τ�υς ρ$λ� ως
σηµαιν�υσ.ν της εθνικ$τητας, καθ.ς η αγγλικ* παραµ1νει 1να εργαλε�� π�υ
λειτ�υργε� συµπληρωµατικ# και δεν µπ�ρε� να θ1σει σε αµ"ισ(*τηση τη µητρι-
κ* γλ.σσα. Ακ$µη και σε περιπτ.σεις $πως η �λλανδ�α, $π�υ η αγγλικ*
γλ.σσα ε�ναι επισ*µως αναγνωρισµ1νη και �ρησιµ�π�ιε�ται ευρ1ως, η ‘διγλωσ-
σ�α’ δεν 1�ει απ�τελ1σει παρ#γ�ντα υπ�(#θµισης της εθνικ*ς ταυτ$τητας των
�λλανδ.ν14.

Παρ$µ�ια συµπερ#σµατα πρ�κ'πτ�υν αν δ�'µε τ� µ#θηµα της ιστ�ρ�ας
στη (ασικ* εκπα�δευση, 1να µ#θηµα καθ�ριστικ*ς σηµασ�ας $σ�ν α"�ρ# στη
διαµ$ρ"ωση της συλλ�γικ*ς µν*µης και συνειδητ$τητας εν$ς λα�'. Απ$ µια
µικρ* µατι# στα περιε�$µενα των σ��λικ.ν (ι(λ�ων ιστ�ρ�ας διαπιστ.νει κα-
νε�ς $τι η διδασκαλ�α της ιστ�ρ�ας ε�ναι πρωταρ�ικ# πρ�σανατ�λισµ1νη στην
π�ρε�α τ�υ εν λ$γω 1θν�υς, και δευτερευ$ντως σε διεθν* γεγ�ν$τα και περι�-
�1ς, µε ιδια�τερη $µως 1µ"αση σε αυτ1ς π�υ α"�ρ�'ν τ� �δι� τ� 1θν�ς – δηλα-
δ* γειτ�νικ1ς �.ρες * �.ρες π�υ τ� 1��υν επηρε#σει #µεσα (π.�. �ικ�ν�µικ#,
π�λιτικ#). Απ$ σ�ετικ* 1ρευνα π�υ 1�ει πραγµατ�π�ιηθε� σ�ετικ# µε τ� περιε-
�$µεν� των (ι(λ�ων ιστ�ρ�ας σε ευρωπαϊκ1ς �.ρες15 πρ�κ'πτει $τι, στη Γερµα-
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14. Απ$ 1ρευνες τ�υ Ευρ�(αρ$µετρ�υ πρ�κ'πτει $τι η εθνικ* συνε�δηση των �λλανδ.ν δεν
ε�ναι λιγ$τερ� ισ�υρ* σε σ�1ση µε αυτ* #λλων ευρωπαϊκ.ν �ωρ.ν. Για παρ#δειγµα, σε σ�ετικ$
ερωτηµατ�λ$γι� 1��υν απαντ*σει $τι αισθ#ν�νται π�λ' * αρκετ# συναισθηµατικ# δεµ1ν�ι µε τη
�.ρα τ�υς σε π�σ�στ$ 80%, $π�υ � µ1σ�ς $ρ�ς για την Ευρωπαϊκ* Lνωση *ταν 89% (ΕΒ 49,
Wν�ι2η 1998, σ. 41), και σε #λλ� 1��υν δηλ.σει υπερ*"αν�ι για την εθνικ$τητ# τ�υς σε π�σ�στ$
86%, $π�υ � µ1σ�ς $ρ�ς για την ΕΕ *ταν 83% (ΕΒ 52, Φθιν$πωρ� 1999, σ. 10).

15. PINGEL, F. (2000), The European Home: representations of 20th century Europe in textbooks,
Council of Europe Publishing. Τ� (ι(λ�� 1�ει γρα"τε� σε συνεργασ�α µε τ� Georg Eckert Institute
for International Textbook Research στ� Braunschweig της Γερµαν�ας, και απ�τελε� µ1ρ�ς 1ρευ-
νας �ρηµατ�δ�τ�'µενης απ$ την ΕΕ µε τ�τλ� ‘Learning and Teaching About the History of Europe
in the 20th Century’. Σ'µ"ωνα µε τις πρ�διαγρα"1ς της 1ρευνας, τ� (ι(λ�� ε2ετ#3ει τις µεθ$δ�υς
και τ� περιε�$µεν� της διδασκαλ�ας της ιστ�ρ�ας σε ευρωπαϊκ1ς �.ρες και καταλ*γει σε συστ#-
σεις ανα"�ρικ# µε την αν#γκη εκσυγ�ρ�νισµ�' των (ι(λ�ων σ'µ"ωνα µε τις σ'γ�ρ�νες παιδαγω-
γικ1ς αρ�1ς και τις α2�ες π�υ πρ1πει να πρ�ωθ�'νται, και µε τη �ρ*ση των ν1ων τε�ν�λ�γι.ν. Τα
συµπερ#σµατα τ�υ (ι(λ��υ ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ# καθ.ς � επιπρ$σθετ�ς σκ�π$ς της 1ρευνας
*ταν η ανα3*τηση της ‘Ευρωπαϊκ*ς Ιδ1ας’ στα (ι(λ�α ιστ�ρ�ας και η υπ�(�λ* πρ�τ#σεων για την
πρ�.θησ* της.



ν�α για παρ#δειγµα, η ανα"�ρ# σε απ�κλειστικ# εθνικ#/γερµανικ# ιστ�ρικ#
γεγ�ν$τα κυµα�νεται µετα2' 40% και 70% (αν#λ�γα µε τ�ν πρ��ρισµ$ τ�υ (ι-
(λ��υ), και τ� υπ$λ�ιπ� α"�ρ# ε2�σ�υ την ευρωπαϊκ* και παγκ$σµια ιστ�ρ�α
(Pingel 2000: 39). Τ� �δι� ισ�'ει και για τις περισσ$τερες �.ρες της ΕΕ: $πως
παρατηρε� � Pingel, εν. η Ευρ.πη, και ειδικ$τερα η ΕΕ, τε�νει να καταλαµ(#-
νει µεγαλ'τερη θ1ση στην εκπα�δευση, η διδασκαλ�α της γ�νεται ως εν$ς ευρ'-
τερ�υ γεωπ�λιτικ�' πλαισ��υ µ1σα στ� �π��� πρ1πει να ε2εταστε� η εθνικ*
ιστ�ρ�α και π�ρε�α. Παρ$µ�ια συµπερ#σµατα συν#γει κανε�ς και απ$ την πε-
ριγρα"* των αρ�.ν µε (#ση τις �π��ες καλ�'νται �ι ιστ�ρικ�� να συγγρ#ψ�υν
τα ιστ�ρικ# (ι(λ�α για τα σ��λε�α. Ε�ναι �αρακτηριστικ1ς, για παρ#δειγµα, �ι
�δηγ�ες τ�υ Ελληνικ�' Παιδαγωγικ�' Ινστιτ�'τ�υ τ�υ 1998 π�υ περιγρ#"�υν
ως 1ναν απ$ τ�υς σκ�π�'ς των (ι(λ�ων «να αναπτ'2�υν [�ι µαθητ1ς] θετικ*
στ#ση στην πρ�αγωγ* και τη δια"'λα2η της εθνικ*ς τ�υς κληρ�ν�µι#ς», «να
�ικ�δ�µ*σ�υν, µ1σα απ$ τη µελ1τη τ�υ δικ�' τ�υς π�λιτισµ�', την εθνικ* και
π�λιτιστικ* τ�υς ταυτ$τητα», «να συνειδητ�π�ι*σ�υν την πρ�σ"�ρ# τ�υ ελλη-
νικ�' 1θν�υς στ�ν παγκ$σµι� π�λιτισµ$ και να διαµ�ρ".σ�υν αν#λ�γη συνε�-
δηση» (Ελληνικ$ Παιδαγωγικ$ Ινστιτ�'τ� 1998: 14, 16) –π#ντα σε συνδυασµ$
µε τη γν.ση #λλων π�λιτισµ.ν, ιστ�ρι.ν κλπ., και στ� πλα�σι� τ�υ σε(ασµ�'
και της αλληλ�καταν$ησης. Lτσι, $πως "α�νεται απ$ τα παραπ#νω στ�ι�ε�α,
τ� εθνικ$ στ�ι�ε�� παραµ1νει τ� κεντρικ$ σηµε�� ανα"�ρ#ς στη διδασκαλ�α
της ιστ�ρ�ας στα σ��λε�α. Π�λ' περισσ$τερ� π�υ αυτ$ εντ#σσεται, $�ι µ$ν�
στ� ευρ'τερ� πλα�σι� της παγκ�σµι�π��ησης αλλ# και στ� ειδικ$τερ� και πι�
πρ�σδι�ρισµ1ν� επ�πεδ� της ΕΕ, $π�υ �ι �.ρες-µ1λη 1��υν εκ�ωρ*σει κυριαρ-
�ικ# δικαι.µατα και 1��υν δεσµευτε� στη µετα2' τ�υς στεν* συνεργασ�α και
κ�ιν* ευρωπαϊκ* π�ρε�α.

Τ1λ�ς, $πως ε�δαµε και στ� τ1ταρτ� κε"#λαι�, �ι επισκ1ψεις στα εθνικ#
µ�υσε�α και η –ενεργ* * παθητικ*– συµµετ��* στις εθνικ1ς επετε��υς και τ�υς
ε�ρτασµ�'ς απ�τελ�'ν µ1ρ�ς της εκπα�δευσης των παιδι.ν. Αυτ1ς �ι εκδηλ.-
σεις $�ι απλ# συνε��3�υν να απ�τελ�'ν µ1ρ�ς της εκπαιδευτικ*ς διαδικασ�ας
καθ.ς και της γενικ$τερης διαδικασ�ας π�υ περιγρ#"ει � Billig ως ‘flagging the
nation’ αλλ#, επιπλ1�ν, ε�ναι κατ# τις τελευτα�ες δεκαετ�ες περισσ$τερ� επ�-
καιρες καθ.ς �λ�1να και µεγαλ'τερ�ς αριθµ$ς εθνικ.ν κρατ.ν τις εντ#σσει
στην –εκπαιδευτικ* και $�ι µ$ν�– π�λιτικ* τ�υς. Αυτ$ �"ε�λεται σε δυ� παρ#-
γ�ντες: α"εν$ς, στ� σηµαντικ$ αριθµ$ ν1ων εθνικ.ν κρατ.ν π�υ συστ#θηκαν
(* αναγνωρ�στηκαν) κατ# τη δι#ρκεια τ�υ 20�' αι.να, ιδια�τερα µετ# τ� 1989,
και α"ετ1ρ�υ στ� γεγ�ν$ς $τι ‘παλαι$τερα’ κρ#τη υι�θ1τησαν τις συγκεκριµ1-
νες εκδηλ.σεις κατ# τη δι#ρκεια τ�υ 20�' αι.να (η Κ�να, για παρ#δειγµα, θε-
σµ�θ1τησε τις παρελ#σεις της Μεγ#λης Εθνικ*ς Μ1ρας της τ� 1949). Lτσι, λ�ι-
π$ν, σ�εδ$ν κ#θε εθνικ$ κρ#τ�ς �ργαν.νει σ*µερα τ1τ�ιες εκδηλ.σεις και η
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διαγρα"$µενη τ#ση ε�ναι πρ�ς αυτ* την κατε'θυνση, εν$σω και τα σ��λε�α
1��υν 1ναν ενεργ$ ρ$λ� σε αυτ1ς τις διαδικασ�ες και εκδηλ.σεις.

Στην πραγµατικ$τητα παρατηρ�'µε µια εν�σ�υση των διαδικασι.ν και µη-
�ανισµ.ν εκε�νων π�υ απ�τελ�'ν µ1ρ�ς µιας ‘εθν�π�ιητικ*ς’ διαδικασ�ας πρ�ς
τα τ1λη τ�υ 20�' και στις αρ�1ς τ�υ 21�υ αι.να, και $�ι τ� αντ�στρ�"�. Μ#λι-
στα, θα αναρωτι$ταν κανε�ς µ*πως στην πραγµατικ$τητα ισ�'ει τ� αντ�θετ�
απ’ $,τι 1�ει υπερισ�'σει σαν #π�ψη, δηλαδ* $τι η παγκ�σµι�π��ηση 1�ει συ-
ντελ1σει στην ενδυν#µωση των εθνικ.ν ταυτ�σεων και συλλ�γικ�τ*των. Παρ$-
λ� π�υ 1�ει (#ση αυτ* η συλλ�γιστικ*, σε $,τι α"�ρ# τ� πρ�κε�µεν� (δηλαδ* την
εν�σ�υση των διαδικασι.ν π�υ ενισ�'�υν τ� εθνικ$ συνα�σθηµα), πιστε'�υµε
$τι δεν πρ1πει να ερµηνευτε� ως απ$ρρ�ια της παγκ�σµι�π��ησης, αλλ# ως µια
συν1πεια τ�υ εθνικισµ�', π�υ ε�ναι 1ντ�να παρ.ν σε $λη τη νεωτερικ$τητα,
και στην παγκ�σµι�π��ηση: � εθνικισµ$ς και � διεθνικ$ς τ�υ �αρακτ*ρας 1��υν
ως απ�τ1λεσµα την τ#ση για �µ�ι�µ�ρ"�α αν#µεσα στα εθνικ# κρ#τη, π�υ υι�-
θετ�'ν τις αντ�στ�ι�ες πρακτικ1ς µετα2' τ�υς. Συν�ψ�3�ντας, η λειτ�υργ�α της
εκπα�δευσης και � εθνικ$ς/εθν�π�ιητικ$ς της �αρακτ*ρας, $πως τ�ν αναλ'σα-
µε στ� τ1ταρτ� κε"#λαι�, δεν 1�ει µετα(ληθε� στα τ1λη τ�υ 20�' αι.να, και η
διαδικασ�α της παγκ�σµι�π��ησης δε "α�νεται να 1�ει επηρε#σει τ�ν εθνικ$
πρ�σανατ�λισµ$ της εκπαιδευτικ*ς π�λιτικ*ς των εθνικ.ν κρατ.ν.

Σε αυτ$ τ� πλα�σι�, η τ�π�θ1τηση των Carnoy και Castells (2001) ε�ναι µ#λ-
λ�ν λανθασµ1νη. Βασισµ1ν�ι στην αν#λυση τ�υ Π�υλαντ3# για τ� κρ#τ�ς,
ανα"1ρ�υν $τι η επιστηµ�νικ* γν.ση και η διαµ$ρ"ωση τ�υ Λ$γ�υ *ταν θε-
µελι.δεις για την αναπαραγωγ* των τα2ικ.ν σ�1σεων ε2�υσ�ας. Αυτ* η σ�1ση,
υπ�στηρ�3�υν, 1�ει αλλ#2ει στη µετα-Π�υλαντ3# επ��*, λ$γω της παγκ�σµι�-
π��ησης, και τ� κρ#τ�ς δεν µπ�ρε� να ελ1γ2ει τη διαµ$ρ"ωση της γν.σης. Αυ-
τ$ συµ(α�νει γιατ�: πρ.τ�ν, «η εκπα�δευση απ�κεντρ.νεται και ιδιωτικ�π�ιε�-
ται» (2001: 407)G δε'τερ�ν, «τ� σ��λικ$ σ'στηµα απ�µακρ'νεται σταδιακ# απ$
την εθνικ* ιδε�λ�γικ* κυριαρ��α µε κατε'θυνση την παραγωγ* γν.σης (ασι-
3$µενης σε παγκ$σµιες α2�ες και $�ι εθνικ1ς» (2001: 411)G και τρ�τ�ν, τ� κρ#τ�ς
�#νει ν�µιµ�π��ηση, καθ.ς δεν µπ�ρε� να λειτ�υργ*σει ως κρ#τ�ς πρ$ν�ιας, µε
απ�τ1λεσµα α"εν$ς την ανα3*τηση ταυτ�τ*των σε #λλες µ�ρ"1ς κ�λεκτ�(ων,
α"ετ1ρ�υ τ�ν πρ�σανατ�λισµ$ πρ�ς εναλλακτικ1ς πηγ1ς γν.σης, µε πρ�ε2#ρ-
��υσα την πανεπιστηµιακ* και συν*θως ιδιωτικ*, «εκτ$ς τ�υ #µεσ�υ ελ1γ��υ
τ�υ κρ#τ�υς» (2001: 407).

Η αν#λυση αυτ* για τ� εκπαιδευτικ$ σ'στηµα δε��νει να παρα(λ1πει �ρι-
σµ1νες (ασικ1ς λειτ�υργ�ες τ�υ κρ#τ�υς στ� σ'γ�ρ�ν� καπιταλισµ$, λειτ�υργ�ες
π�υ � γαλλικ$ς στρ�υκτ�υραλισµ$ς, και � �δι�ς � Π�υλαντ3#ς, 1��υν επισηµ#-
νει. Κατ’ αρ�#ς, $πως ανα"1ραµε και νωρ�τερα, �ι ιδε�λ�γικ�� µη�ανισµ�� τ�υ
κρ#τ�υς, µ1ρ�ς των �π��ων ε�ναι και τα σ��λε�α και τα πανεπιστ*µια –δηµ$σια
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και ιδιωτικ#–, δεν 1ρ��νται σε αντ�θεση µε τη λειτ�υργ�α τ�υ κρ#τ�υς: η περαι-
τ1ρω ιδιωτικ�π��ηση των εκπαιδευτικ.ν ιδρυµ#των και � ταυτ$�ρ�ν�ς πρ�σα-
νατ�λισµ$ς των ατ$µων πρ�ς την πανεπιστηµιακ* εκπα�δευση δε συνεπ#γ�νται
την απ�εθνικ�π��ηση της εκπα�δευσης. Wλλωστε, η (ασικ* εκπα�δευση πραγ-
µατ�π�ιε�ται τ$σ� στα πλα�σια τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς $σ� και υπ$ τη στεν* κα-
θ�δ*γηση και επ�πτε�α τ�υ. Lτσι, τ� σ��λε�� ως µη�ανισµ$ς π�υ εντε�νει την
εθνικ* τα'τιση, ως µ1σ� ν�µιµ�π��ησης τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς, δεν 1�ει αντικα-
τασταθε� απ$ κ#π�ιες ‘παγκ$σµιες δυν#µεις’. ∆ε'τερ�ν, η ‘παγκ�σµι�π��ηση
των αστικ.ν α2ι.ν και καν$νων’ π�υ ανα"1ρ�υν �ι Carnoy και Castells δε ση-
µα�νει την αλλαγ* των α2ι.ν και καν$νων τ�υς �π���υς ενσωµατ.ν�υν τα #τ�-
µα, αλλ# την σε παγκ$σµια κλ�µακα δι#δ�ση και ε"αρµ�γ* τ�υς. Βε(α�ως, η
ανα"�ρ# σε 1να παγκ$σµι� σ'στηµα αντ� για 1να εθνικ$ ε�ναι µια σηµαντικ*
δια"�ρ#, $µως αυτ* η ανα"�ρ# πραγµατ�π�ιε�ται σε µεγ#λ� (αθµ$ εντ$ς των
εθνικ.ν συν$ρων. Ας µην 2ε�ν#µε $τι τ� κρ#τ�ς 1�ει διαδραµατ�σει κεντρικ$
ρ$λ� στην πρ�.θηση τ�υ "ιλελε'θερ�υ καπιταλιστικ�' συστ*µατ�ς παγκ�-
σµ�ως, $πως ανα"1ρ�υν �ι ανωτ1ρω αλλ# και #λλ�ι µελετητ1ς (Sassen 2003,
Hirst & Thompson 1999 κ.#.). Και τρ�τ�ν, η απ�γ�*τευση απ$ τ� κρ#τ�ς και τις
δυσλειτ�υργ�ες τ�υ στην πρ�στασ�α των π�λιτ.ν ενδ1�εται να λειτ�υργ*σει ε�-
τε πρ�ς την κατε'θυνση µικρ$τερων π�λιτικ.ν και π�λιτισµικ.ν �ντ�τ*των,
$πως υπ�στηρ�3�υν �ι Carnoy και Castells, ε�τε πρ�ς τη διεκδ�κησ* της απ$ τ�
�δι� τ� κρ#τ�ς, $πως 1�ει *δη παρατηρηθε�. Αυτ1ς $µως �ι διεκδικ*σεις δε θ�-
γ�υν την τα'τιση µε τ� 1θν�ς. Σε αυτ$ τ� σηµε�� θα επαν1λθ�υµε στη συν1�εια.

∂Ï›Ù

Aς περ#σ�υµε στη συν1�εια στ� ρ$λ� των ελ�τ, και συγκεκριµ1να των π�λι-
τικ.ν και των διαν��υµ1νων. 5σ�ν α"�ρ# στ�υς π�λιτικ�'ς, η (ασικ*

τ�υς πρ�τεραι$τητα παραµ1νει η απ*�ηση στ� εκλ�γικ$ σ.µα, π�υ ε�ναι εθνι-
κ# πρ�σδι�ρισµ1ν�, και η ε2υπηρ1τηση των εθνικ.ν συµ"ερ$ντων. Ε�ναι �α-
ρακτηριστικ$ $τι ακ$µη και η συµµετ��* * ανα"�ρ# τ�υς σε περι"ερειακ1ς *
διεθνε�ς συναντ*σεις, συµµα��ες κλπ., γ�νεται µε γν.µ�να τ� ‘εθνικ$ συµ"1ρ�ν’.
Ε�ναι γνωστ*, για παρ#δειγµα, η απ$"αση τ�υ πρ�1δρ�υ των ΗΠΑ Τ3ωρτ3
Μπ�υς, να µην υπ�γρ#ψει τη συµ"ων�α τ�υ Κι$τ� µε την αιτι�λ�γ�α $τι θα
*ταν επι3*µια για την αµερικανικ* �ικ�ν�µ�α. Με 1να αντ�στ�ι�� σκεπτικ$, �
πρωθυπ�υργ$ς της Βρεταν�ας, Τ$νυ Μπλ1ρ, αιτι�λ$γησε την υπ�στ*ρι2* τ�υ
για την Ευρωπαϊκ* Lνωση και τ� ενια�� ευρωπαϊκ$ ν$µισµα, τα �π��α θεω-
ρ�'σε συµ"1ρ�ντα για τη Βρεταν�α16. Τα σ�ετικ# παραδε�γµατα ε�ναι π�λλ#G
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16. Στη συν1ντευ2η τ'π�υ τ�υ T. Blair π�υ παρα�.ρησε στη Downing street στις 20 Ι�υν��υ 



ανα"1ραµε µ$ν� τα παραπ#νω γιατ� ε�ναι π�λ' πρ$σ"ατα και πρ�1ρ��νται
απ$ δ'� �.ρες π�υ 1��υν πρωτ�στατ*σει στην ε"αρµ�γ* και πρ�.θηση των
π�λιτικ.ν της παγκ�σµι�π��ησης –#λλωστε � "ιλελε'θερ�ς καπιταλισµ$ς ε�ναι
συµ"υ*ς µε την π�λιτικ* τ�υς παρ#δ�ση. Συνεπ.ς, δεν υπ#ρ�ει καµ�α 1νδει2η
$τι η παγκ�σµι�π��ηση 1�ει µεταστρ1ψει τ�ν εθνικ$ πρ�σανατ�λισµ$ και ανα-
"�ρ# των π�λιτικ.ν.

Παρ�µ��ως, η παγκ�σµι�π��ηση δε "α�νεται να 1�ει επιδρ#σει σηµαντικ#
στις πρ�τεραι$τητες και τ�ν πρ�σανατ�λισµ$ των διαν��υµ1νων, ειδικ# ως
πρ�ς τ� θ1µα π�υ ε2ετ#3�υµε. Υπ#ρ��υν διαν��'µεν�ι εθνικιστ1ς * εθν�κε-
ντρικ�� και διαν��'µεν�ι ‘κ�σµ�π�λ�τες’. Αυτ* η τελευτα�α τ#ση, να (λ1πει κα-
νε�ς τ�ν κ$σµ� απ$ µια ευρ'τερη �πτικ* γων�α και $�ι πρ�σκ�λληµ1ν�ς/η στην
τ�πικ$τητ# τ�υ, δεν ε�ναι κ#τι τ� καιν�'ρι� στην ‘επ��* της παγκ�σµι�π��η-
σης’: � κ�σµ�π�λιτισµ$ς (cosmopolitanism) ε�ναι µια 1νν�ια π�υ συ�ν# απα-
ντ#ται στην ιστ�ρ�α των ιδε.ν, σε $λες τις ιστ�ρικ1ς περι$δ�υς –#λλ�τε ανα-
"1ρεται ως �υµανισµ$ς (Humanism), * ως �ικ�υµενισµ$ς (universalism). Βε-
(α�ως, �"ε�λ�υµε να επισηµ#ν�υµε $τι η παγκ�σµι�π��ηση 1�ει πρ�καλ1σει
1να εντ�ν$τερ� ενδια"1ρ�ν και συ3*τηση για τ�ν #νθρωπ� ως ‘π�λ�τη τ�υ κ$-
σµ�υ’, για την ‘παγκ$σµια διακυ(1ρνηση’ κλπ. Ταυτ$�ρ�να, $µως, 1�ει πρ�κα-
λ1σει και αντιδρ#σεις π�υ επισηµα�ν�υν τ�υς κινδ'ν�υς και την αγων�α για τ�
µ1λλ�ν των κρατ.ν και των εθνικ.ν-ως-π�λιτιστικ.ν δια�ωρισµ.ν.

Υπ#ρ�ει, $µως, και µια αλλαγ* (µια σειρ# αλληλ�συσ�ετι3$µενων αλλαγ.ν
θα *ταν πι� σωστ$ να π�'µε) π�υ σ�ετ�3εται µε τη διαδικασ�α της παγκ�σµι�-
π��ησης –αν και $�ι µε µια σ�1ση αιτ�ας-απ�τελ1σµατ�ς– και σ�ετ�3εται τ$σ�
µε τ�υς π�λιτικ�'ς $σ� και µε τ�υς διαν��'µεν�υς. Η αλλαγ* αυτ* εντ�π�3εται
στη �ρ*ση τ�υ $ρ�υ παγκ�σµι�π��ηση, και µ#λιστα ανα"�ρικ# µε –σ�εδ$ν– τα
π#ντα π�υ α"�ρ�'ν στην π�λιτικ*, την κ�ινων�α, την �ικ�ν�µ�α, τη δηµ$σια
3ω* γενικ$τερα. �ι π�λιτικ��, απ$ τη µ�α, συ�ν# δικαι�λ�γ�'ν δι#"�ρες αντι-
λαϊκ1ς π�λιτικ1ς τ�υς ως ‘αναγκαι$τητες’ π�υ 1��υν πρ�κληθε� απ$ την πα-
γκ�σµι�π��ηση. Lτσι, η παγκ�σµι�π��ηση γ�νεται τ� #λλ�θι για µια σειρ# π�λι-
τικ.ν επιλ�γ�ν, και $�ι αναγκαι�τ*των, για τις �π��ες �ι π�λιτικ�� δεν επιθυ-
µ�'ν να αναλ#(�υν την ευθ'νη, #ρα και τ� π�λιτικ$ κ$στ�ς. Απ$ την #λλη,
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2002, µε α"�ρµ* τ� Ευρωπαϊκ$ Συµ(�'λι� της Σε(�λλης, δ*λωσε, µετα2' #λλων, τα ακ$λ�υθα:
«...� λ$γ�ς π�υ θα πρ1πει να ε�µαστε εκε�, στην Ευρ.πη, ως ηγετικ�� πα�κτες ε�ναι $τι ε�µαστε
πραγµατικ# µια ισ�υρ* �.ρα, µια σπ�υδα�α �.ρα π�υ τα πηγα�νει καλ#, και τ� να ε�µαστε στ�
κ1ντρ� της Ευρ.πης απ�τελε� µ1ρ�ς αυτ�'. […] �ι λ$γ�ι για τ�υς �π���υς ε�µαστε καταρ�*ν
υπ1ρ της συµµετ��*ς στ� ευρ. ε�ναι $τι, αν τ� ευρ. πετ'�ει και αν ε�ναι �ικ�ν�µικ# συµ"1ρ�ν να
συµµετ#σ��υµε, τ$τε θα ε�ναι καλ$ για τη (ρετανικ* (ι�µη�αν�α, για τις (ρετανικ1ς δ�υλει1ς, για
τις (ρετανικ1ς επενδ'σεις…».



στ� �.ρ� της διαν$ησης, εν. υπ#ρ�ει µια υπερ(�λικ* ανα"�ρ# στην παγκ�-
σµι�π��ηση σε π#ρα π�λλ�'ς τ�µε�ς και θεµατικ1ς, γεγ�ν$ς π�υ καθιστ# την
1νν�ια δ'σκ�λα πρ�σδι�ρ�σιµη, τ� πι� σηµαντικ$ ε�ναι $τι 1�ει επι"1ρει µεγ#-
λη αλλαγ* στ�ν τρ$π� σκ1ψης και τ�π�θ1τησης σηµαντικ*ς µερ�δας διαν�η-
τ.ν. Η αλλαγ�17 αυτ* ε�ναι ιδια�τερα εµ"αν*ς στ�υς ‘αριστερ�'ς’ διαν��'µε-
ν�υς, $πως και στ�υς π�λιτικ�'ς, και �"ε�λεται στην αµη�αν�α π�υ πρ�κ#λεσε
η κατ#ρρευση τ�υ Σ�(ιετικ�' µπλ�κ, µε τις συν1πειες π�υ ανα"1ραµε στ�
πρ�ηγ�'µεν� κε"#λαι�. Μια συν1πεια *ταν η υπ�στ*ρι2η –ενεργ* * παθητι-
κ*– των π�λιτικ.ν π�υ κυρι#ρ�ησαν στη συν1�εια πρ�ς την κατε'θυνση της
ε2#πλωσης τ�υ "ιλελευθερισµ�'. Μια #λλη, π�υ µας ενδια"1ρει ιδια�τερα εδ.,
*ταν η υι�θ1τηση τ�υ επι�ειρ*µατ�ς περ� τ�υ απαρ�αιωµ1ν�υ * παρω�ηµ1ν�υ
�αρακτ*ρα τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς ως ��ση συ#�τησης, και σε π�λλ1ς περιπτ.-
σεις ως #π�ψη, παρ# τ� γεγ�ν$ς $τι η θ1ση αυτ* ακ�λ�'θησε µια αντ�στ�ι�η
π�λιτικ* πρακτικ* εµ"αν�'ς παρεµ(ατικ$τητας στ� εσωτερικ$ τρ�των �ωρ.ν
(δηλαδ* και στρατιωτικ*ς παρεµ(ατικ$τητας), και συνεπ.ς ακ�'σια τη δικαι�-
λ�γ�'σε, αν $�ι ν�µιµ�π�ι�'σε. Επιπλ1�ν, η ‘παγκ�σµι$τητα’ τ�υ κ#θε π�λ�τη
θεωρ*θηκε γεγ�ν$ς, πρ�(#λλ�ντας 1τσι την 'παρ2η µιας παγκ$σµιας συνε�δη-
σης π�υ 2επερν# και απα2ι.νει τ�ν τ�πικ$/εθνικ$ �αρακτ*ρα τ$σ� των συναι-
σθηµατικ.ν δεσµ.ν, $σ� και της καθηµεριν*ς �ργ#νωσης των π�λιτ.ν. ∆ηλα-
δ*, πρ�κλ*θηκε η αναθε.ρηση των (ασικ.ν κ�ινωνι�λ�γικ.ν και π�λιτικ.ν
$ρων π�υ *ταν µ1�ρι πρ$τιν�ς σταθερ1ς ανα"�ρ1ς στις σ�ετικ1ς επιστ*µες.

�ι παραπ#νω αλλαγ1ς στ�ν τρ$π� σκ1ψης και λειτ�υργ�ας των ελ�τ, ειδικ#
αυτ.ν της λεγ$µενης ‘αριστερ*ς’ τ�π�θ1τησης, ε��αν π�λλ1ς συν1πειες $σ�ν
α"�ρ# στην ε2#πλωση, ισ�υρ�π��ηση και ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�-
π��ησης. ∆εν ε��αν $µως µεγ#λες συν1πειες στ� ρ$λ� των ελ�τ ως "�ρ1ων µε-
τ#δ�σης εθνικ.ν συναισθηµ#των. Α"εν$ς, $πως *δη ανα"1ραµε, � λ$γ�ς τ�υς,
ειδικ$τερα των π�λιτικ.ν, παρ1µεινε εθνικ# πρ�σδι�ρισµ1ν�ς, 1στω και για λ$-
γ�υς πρ�παγ#νδας. Α"ετ1ρ�υ, 1νας µη αµελητ1�ς αριθµ$ς διαν��υµ1νων
στρ#"ηκε στ�ν εθνικισµ$, * στ�ν εθν�κεντρισµ$, ε�τε ως απ#ντηση στ� ιδε�λ�-
γικ$ κεν$ π�υ #"ησε η κατ#ρρευση τ�υ υπαρκτ�' σ�σιαλισµ�' ε�τε ως αντ�-
δραση στην υπερ��* εν$ς "ιλελευθερισµ�' π�υ τ.ρα πρ�1(αλλε ως πρ�α-
σπιστ*ς τ�υ κ�σµ�π�λιτισµ�'. Τ1λ�ς, και πι� σηµαντικ$, ε�ναι $τι �ι αλλαγ1ς
αυτ1ς $�ι απλ# δεν απ�µ#κρυναν τ�υς π�λ�τες απ$ τις εθνικ1ς τ�υς ταυτ�σεις
αλλ#, αντιθ1τως και σε �ρισµ1νες περιπτ.σεις, τις εν�σ�υσαν. Αυτ$ γιατ� η πα-
γκ�σµι�π��ηση 1�ει παρ�υσιαστε� ως µια γενικ$τερη απειλ*, και µ#λιστα
#γνωστη απειλ* α"�' η 1νν�ι# της δεν απ�σα"ην�3εται, αλλ# και ως µια ειδι-

ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH, EΘNIKO KPATOΣ KAI EΘNIKH TAYTOTHTA

[ 251 ]

17. Ως αλλαγ* ανα"1ρεται στ�υς διαν��'µεν�υς και π�λιτικ�'ς της Αριστερ#ς, εν. ως στ#ση
και #π�ψη δεν περι�ρ�3εται σ’ αυτ�'ς.



κ$τερη απειλ* γι’ αυτ$ π�υ απ�τελε� για τα #τ�µα τ� �ικε�� τ�υς περι(#λλ�ν:
τ� 1θν�ς τ�υς. � "$(�ς και η απειλ*, πραγµατικ* * εκλαµ(αν$µενη ως τ1τ�ια,
για τ�ν �ικε�� �.ρ� κ#π�ι�υ και για την ταυτ$τητ# τ�υ ε�ναι περισσ$τερ� πι-
θαν$ να πρ�καλ1σει εναντ�ωση και αντιδραστικ$τητα, δηλαδ* την αν#γκη να
καλυ"θε� τ� #τ�µ� κ#τω απ$ την �µπρ1λα της ταυτ$τητ#ς τ�υ, παρ# να την
εγκαταλε�ψει. Η πιθαν$τητα της αµυντικ*ς αυτ*ς αντ�δρασης ενισ�'εται, θεω-
ρητικ#, απ$ τ� γεγ�ν$ς $τι η παγκ�σµι�π��ηση δεν πρ�σ"1ρει, µ1�ρι στιγµ*ς
τ�υλ#�ιστ�ν, µια εναλλακτικ* επιλ�γ* �ργ#νωσης και αντιπρ�σ.πευσης, �'τε
και τα'τισης και, συνεπ.ς, α�σθησης τ�υ αν*κειν, π�υ ε�ναι ε2$�ως σηµαντικ1ς
$πως 1��υµε δε�2ει. Τα µ1�ρι τ.ρα εµπειρικ# στ�ι�ε�α επι(ε(αι.ν�υν αυτ* τη
θεωρητικ* αν#λυση, $πως θα δε�2�υµε λεπτ�µερ.ς στη συν1�εια.

ª¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

A"*σαµε την αν#λυση για τα ΜΜΕ για τ� τ1λ�ς για να κ#ν�υµε µια πι�
εκτεταµ1νη ανα"�ρ# σε αυτ#. � λ$γ�ς ε�ναι $τι, στη σ�ετικ* (ι(λι�γρα-

"�α, τα ΜΜΕ ανα"1ρ�νται ως 1νας απ$ τ�υς καθ�ριστικ$τερ�υς παρ#γ�ντες
στην απ�δυν#µωση των εθνικ.ν ταυτ�τ*των. Lτσι, λ�ιπ$ν, τ� θ1µα �ρ*3ει ιδι-
α�τερης πρ�σ��*ς.

Ανα"1ραµε στην παραπ#νω εν$τητα κ#π�ια στ�ι�ε�α ανα"�ρικ# µε την
πραγµατικ# παγκ$σµια δι#δ�ση των ΜΜΕ και των ν1ων τε�ν�λ�γι.ν, αλλ#
και µε την αλληλεπ�δρασ* τ�υς µε την π�λιτικ* ελ�τ των κρατ.ν, ακ$µη και
$ταν δεν ελ1γ��νται απ$ τ� κρ#τ�ς. Εδ. θα εστι#σ�υµε στ� θ1µα π�υ µας
α"�ρ# #µεσα σε αυτ* τη µελ1τη, δηλαδ* � εθνικ$ς * µη πρ�σανατ�λισµ$ς των
ειδ*σεων και πληρ�"�ρι.ν π�υ µεταδ�δ�νται απ$ τα ΜΜΕ. 5πως θα υπ�στη-
ρ�2�υµε, ασ�1τως απ$ τ� (αθµ$ ανε2αρτησ�ας των ΜΜΕ απ$ την π�λιτικ* και
τ�υς "�ρε�ς #σκησ*ς της, η θεµατ�λ�γ�α στην τηλε$ραση, τ� ραδι$"ων� και
τ�ν τ'π� ε�ναι κατ# κ'ρι� λ$γ� εθνικ# πρ�σδι�ρισµ1νη. Η συντριπτικ* πλει�-
ψη"�α των πληρ�"�ρι.ν α"�ρ# εθνικ# θ1µατα * γεγ�ν$τα π�υ α"�ρ�'ν µε
1µµεσ� τρ$π� τ� εθνικ$ κρ#τ�ς: ε�ναι "ιλτραρισµ1νη µ1σα απ$ τις πρ�σλ*ψεις,
ν��τρ�π�ες, πρ�καταλ*ψεις κλπ. της εθνικ$τητας, η �π��α ε2ασ"αλ�3ει την
απ*�ηση και, συνεπ.ς, τα κ1ρδη των εταιρει.ν π�υ δραστηρι�π�ι�'νται στα
µ1σα επικ�ινων�ας. Πρ$κειται δηλαδ* για τ� �δι� συµπ1ρασµα στ� �π��� κα-
ταλ*2αµε στ� τ1ταρτ� κε"#λαι� σ�ετικ# µε τα ΜΜΕ και την εθνικ* ταυτ$τητα,
τ� �π��� δεν υπ#ρ��υν στ�ι�ε�α π�υ να απ�δυναµ.ν�υν λ$γω της παγκ�σµι�-
π��ησης.

Θα επικεντρ.σ�υµε στην τηλε$ραση, ως τ� �αρακτηριστικ$τερ� παρ#δειγ-
µα, αλλ# και τ� πι� 1ντ�ν�. Παρ$λ� π�υ µπ�ρε� να ε�ναι αρκετ# πρ�"αν1ς σε
$σ�υς 1��υν τηλε$ραση στ� σαλ$νι τ�υς $τι η θεµατ�λ�γ�α των πληρ�"�ρι.ν
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π�υ µεταδ�δ�νται 1�ει εθν�κεντρικ$ �αρακτ*ρα, κ#τι τ� �π��� ε�ναι και "υ-
σι�λ�γικ$ #λλωστε, �"ε�λ�υµε να παρ�υσι#σ�υµε �ρισµ1να στ�ι�ε�α π�υ να
υπ�στηρ�3�υν τ� επι�ε�ρηµα. Lτσι, θα παρ�υσι#σω τα στ�ι�ε�α µιας 1ρευνας
π�υ ε�ναι ιδια�τερα �αρακτηριστικ#. Η 1ρευνα παρ�υσι#στηκε στ� ελληνικ$
κρατικ$ τηλε�πτικ$ καν#λι ΝΕΤ τ� Μ#ρτι� τ�υ 2002 απ$ την ε(δ�µαδια�α εκ-
π�µπ* ‘Πρωταγωνιστ1ς’, και α"�ρ�'σε την π�ι$τητα και τ� περιε�$µεν� των
‘Ειδ*σεων’ π�υ µεταδ�δ�υν ιδιωτικ�� και κρατικ�� τηλε�πτικ�� σταθµ�� σε εν-
ν1α �.ρες (Γερµαν�α, Γαλλ�α, Τ�υρκ�α, Ελλ#δα, Σ�υηδ�α, Ιταλ�α, Βρεταν�α,
Ρωσ�α και ΗΠΑ)18. Σ'µ"ωνα µε τα στ�ι�ε�α π�υ συλλ1�τηκαν, τ� περιε�$µεν�
των ‘Ειδ*σεων’ κατανεµ*θηκε κατ# µ1σ� $ρ� ως ε2*ς: 68% για εθνικ# θ1µατα,
20% για διεθν*, και 12% για γενικ# θ1µατα, $π�υ γενικ# ανα"1ρ�νται σε επι-
στηµ�νικ1ς ανακαλ'ψεις, διεθνε�ς επετε��υς ($πως η Μ1ρα της Γυνα�κας, π�υ
συν1πεσε µε τη µ1ρα της 1ρευνας) κλπ.

Παρ$λ� π�υ τα π�σ�στ# αυτ# ε�ναι *δη ενδεικτικ# τ�υ εθνικ�' πρ�σανα-
τ�λισµ�' των ‘Ειδ*σεων’, και ανα"1ρ�νται ειδικ$τερα σε �.ρες π�υ συµµετ1-
��υν ενεργ# στις διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης, 1�ει ενδια"1ρ�ν να πρ�-
σθ1σ�υµε κ#π�ια επιπλ1�ν π�ι�τικ# στ�ι�ε�α π�υ δια"ωτ�3�υν περισσ$τερ�
την παραπ#νω τα2ιν$µηση. Πρ.τ�ν, η µ1ρα πραγµατ�π��ησης της 1ρευνας
θεωρε�τ�, απ$ τ�υς δηµ�σι�γρ#"�υς π�υ διε2*γαγαν την 1ρευνα, $τι ε��ε π�λ-
λ# διεθν* και γενικ# θ1µατα δι$τι, α"εν$ς, *ταν η Μ1ρα της Γυνα�κας και,
α"ετ1ρ�υ, τ� Μεσανατ�λικ$ 3*τηµα *ταν σε ιδια�τερη 12αρση. ∆ε'τερ�ν, εν.
τ� κυρ�αρ�� γενικ$ θ1µα *ταν η Μ1ρα της Γυνα�κας, η ανα"�ρ# σε αυτ$ γιν$-
ταν µ1σω α"ιερωµ#των σε γυνα�κες πρ�ερ�$µενες απ$ τ� εν λ$γω κρ#τ�ς.
Lτσι, λ�ιπ$ν, τ� γαλλικ$ TF1 παρ�υσ�ασε τη σ'3υγ� τ�υ Γ#λλ�υ πρωθυπ�υρ-
γ�' Jospin και τ� ιταλικ$ RAI1 τις εκδηλ.σεις π�υ 1λα(αν �.ρα στην Ιταλ�α.
Τρ�τ�ν, σ�εδ$ν κ#θε γενικ$ * διεθν1ς συµ(#ν συν�δευ$ταν απ$ µια εκτεν*,
εκτεν1στατη µ#λιστα, ανα"�ρ# στην ‘εθνικ*’ παρ�υσ�α σε αυτ$. Για παρ#δειγ-
µα, η µικρ* παρ�υσ�αση τ�υ γαλλικ�' FR2 στ�υς παρα�λυµπιακ�'ς αγ.νες
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18. Η 1ρευνα 1γινε στις 8 Μαρτ��υ και µεταδ$θηκε στις 20 Μαρτ��υ 2002. � παρ�υσιαστ*ς της
εκπ�µπ*ς, κ. Θε�δωρ#κης, και �ι συνεργ#τες τ�υ ε��αν την ευγενικ* καλ�σ'νη να µ�υ δ.σ�υν τα
στ�ι�ε�α της 1ρευν#ς τ�υς, .στε να µπ�ρ1σω να τα επε2εργαστ. και να τα α2ι�λ�γ*σω σ'µ"ωνα
µε τις αν#γκες της δικ*ς µ�υ 1ρευνας, καθ.ς η 1ρευνα της ΝΕΤ συν1κρινε τ� περιε�$µεν� των ει-
δ*σεων µε (#ση την π�ι$τητα των ειδ*σεων, και $�ι µε (#ση την εθνικ* * διεθν* τ�υς τ�π�θ1τη-
ση (κ#τι τ� �π��� θεωρ. $τι ε2ασ"#λισε και την αντικειµενικ* συλλ�γ* των στ�ι�ε�ων π�υ θα πα-
ρ�υσι#σω). Στην 1ρευνα π�υ 1γινε σε 18 σταθµ�'ς ενν1α �ωρ.ν –1ναν κρατικ$ και 1ναν ιδιωτικ$
απ$ κ#θε �.ρα, επιλεγµ1ν�υς µε τ� κριτ*ρι� της τηλεθ1ασης– καταγρ#"ηκαν αναλυτικ# τα θ1-
µατα π�υ απασ�$λησαν τα δελτ�α ειδ*σεων εκε�νη τη µ1ρα και τ� �ρ$ν� παρ�υσ�ασ*ς τ�υς. Αυ-
τ# τα θ1µατα *µ�υν σε θ1ση να τα2ιν�µ*σω αν#λ�γα µε τ� περιε�$µεν$ τ�υς σε εθνικ#, διεθν*,
και γενικ�' περιε��µ1ν�υ.



τ�υ Salt Lake City, δι#ρκειας 0,16 δευτερ�λ1πτων, ακ�λ�υθ*θηκε απ$ µια
εκτεν1στερη στ�υς Γ#λλ�υς αθλητ1ς π�υ συµµετε��αν σε αυτ�'ς, δι#ρκειας
2,09 λεπτ.ν! Τ1λ�ς, σε αρκετ1ς περιπτ.σεις τα π�σ�στ# π�υ παρ�υσ�ασα πα-
ραπ#νω δεν αντικατ�πτρ�3�υν $λη την αλ*θεια, καθ.ς α2ι�λ�γ�'ν µ$ν� τ�
περιε�$µεν� αν# αριθµ$ θεµ#των �ωρ�ς να πρ�σµετρ�'ν τ� �ρ$ν� π�υ α"ιε-
ρ.θηκε στ� εν λ$γω θ1µα: για παρ#δειγµα, τ� γερµανικ$ ARD α"ι1ρωσε τ�
50% των θεµ#των τ�υ στη διεθν* ειδησε�γρα"�α, αλλ# µ$ν� τ� 38% τ�υ συ-
ν�λικ�' �ρ$ν�υ των ‘Ειδ*σεων’. Αν πρ�σµετρ*σ�υµε $λ�υς αυτ�'ς τ�υς πα-
ρ#γ�ντες θα διαπιστ.σ�υµε $τι η αρ�ικ* µας ανα"�ρ# σε 68% $σ�ν α"�ρ# τα
εθνικ# θ1µατα *ταν η πι� µετρι�παθ*ς.

� Castells πρ�(#λλει την #π�ψη $τι «η παγκ�σµι�π��ηση/‘τ�πικ�π��ηση’
[localization] των µ1σων και της ηλεκτρ�νικ*ς επικ�ινων�ας ε�ναι ισ�δ'ναµη
πρ�ς την απ�-εθνικ�π��ηση και απ�-κρατικ�π��ηση της επικ�ινων�ας, τα
�π��α ε�ναι πρ�ς τ� παρ$ν αδια�.ριστα» (Castells 1997: 259). Η #π�ψη $µως
αυτ* στερε�ται πρ�ς τ� παρ$ν της απαρα�τητης θεωρητικ*ς και εµπειρικ*ς
υπ�στ*ρι2ης: $πως µπ�ρ�'µε να παρατηρ*σ�υµε, η απ�-εθνικ�π��ηση και η
απ�-κρατικ�π��ηση των ΜΜΕ δεν ε�ναι στην πραγµατικ$τητα αδια�.ριστα,
καθ.ς σε αρκετ1ς περιπτ.σεις η απ�-κρατικ�π��ηση κ#π�ιων µ1σων δεν 1�ει
ακ�λ�υθηθε� απ$ την απ�-εθνικ�π��ηση των πληρ�"�ρι.ν π�υ µεταδ�δ�νται.
Αυτ$ γιατ�, �ι πληρ�"�ρ�ες π�υ µεταδ�δ�νται απ$ ιδιωτικ1ς επι�ειρ*σεις µ1-
σων ενηµ1ρωσης και επικ�ινων�ας δεν ε�ναι λιγ$τερ� εθν�-κεντρικ1ς σε σ�1ση
µε τα κρατικ# µ1σαG αντιθ1τως, τε�ν�υν να ε�ναι περισσ$τερ� πρ�σανατ�λισµ1-
νες πρ�ς τ� εθνικ$ κρ#τ�ς στ� �π��� δραστηρι�π�ι�'νται απ’ $,τι τα κρατικ#.
Συγκεκριµ1να, απ$ µια περαιτ1ρω αν#λυση των στ�ι�ε�ων της εκπ�µπ*ς ‘Πρω-
ταγωνιστ1ς’ πρ�κ'πτει $τι τα π�σ�στ# π�υ δ$θηκαν για τα εθνικ# και τα διε-
θν* θ1µατα (68% και 20% αντ�στ�ι�α) κατ# µ1σ� $ρ� για τα κρατικ# και διε-
θν* τηλε�πτικ# δ�κτυα δια"�ρ�π�ι�'νται σηµαντικ#, αν 2ε�ωρ�σ�υµε αυτ# τα
τελευτα�α. Lτσι, η αναλ�γ�α αλλ#3ει σε 76% για τα εθνικ# και 15% για τα διε-
θν* θ1µατα στα ιδιωτικ# τηλε�πτικ# καν#λια και σε 62% και 25% για τα κρα-
τικ#. Τ� γεγ�ν$ς αυτ$ µπ�ρ�'µε να τ� απ�δ.σ�υµε στ�ν κερδ�σκ�πικ$ �αρα-
κτ*ρα των ιδιωτικ.ν µ1σων, σε συνδυασµ$ µε τη διευκ$λυνση π�υ πρ�σ"1ρει
τ� να απευθ'νεται κανε�ς σε *δη διαµ�ρ"ωµ1νες αντιλ*ψεις και συναισθ*µα-
τα. Συγκεκριµ1να, η ανα"�ρ# σε �ικε�ες εικ$νες και σε αυτ$ π�υ απ�τελε� κ�µ-
µ#τι ‘µας’ ε�ναι πρ#γµατι πι� ενδια"1ρ�υσα, ελκυστικ* και, τελικ#, ανταπ�δ�-
τικ* για τ�υς επι�ειρηµατ�ες π�υ δραστηρι�π�ι�'νται στ� �.ρ�, �ι �π���ι τ�
γνωρ�3�υν και τ� �ρησιµ�π�ι�'ν ως µ1θ�δ� π�υ απ�"1ρει κ1ρδη στην επι�ε�-
ρηση. Να υπενθυµ�σ�υµε εδ. $τι τα ΜΜΕ απ�τελ�'ν 1να σηµαντικ$ µ1σ� στη
διαδικασ�α τα'τισης µε τ� 1θν�ςG αυτ* τ�υς η λειτ�υργ�α δεν 1�ει αλλ#2ει µ1-
�ρι σ*µερα, και δεν υπ#ρ�ει καµ�α 1νδει2η $τι θα αλλ#2ει στ� #µεσ� µ1λλ�ν.
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Πρ�κ'πτει λ�ιπ$ν $τι η ιδιωτικ�π��ηση των ΜΜΕ $�ι µ$ν� δεν συµ(#λλει στην
απ�-εθνικ�π��ηση των µεταδιδ$µενων µηνυµ#των αλλ#, απεναντ�ας, στην εν�-
σ�υση των εθνικ�κεντρικ.ν ανα"�ρ.ν.

Βλ1π�υµε λ�ιπ$ν $τι και στην αυγ* τ�υ 21�υ αι.να, και σε �.ρες π�υ µε-
τ1��υν ενεργ# στην παγκ�σµι�π��ηση, τα µην'µατα π�υ µεταδ�δ�υν τα ΜΜΕ
υπ$κεινται στα πλα�σια των υπαρ�$ντων πρ�σλ*ψεων και ν��τρ�πι.ν, πλα�-
σια π�υ πρ�σδι�ρ�3�νται απ$ την τ�πικ$τητα και εθνικ$τητα τ�υ µ1σ�υ: ε�ναι
κατ# καν$να εθν�κεντρικ#. Β1(αια, $πως δε��νει η ανα"�ρ# των Ηνωµ1νων
Εθν.ν (UNDP 1999 Report 2000: 343), παρατηρε�ται µια τ#ση δηµι�υργ�ας �λι-
γ�πωλιακ*ς κατ#στασης $σ�ν α"�ρ# στην ιδι�κτησ�α των ΜΜΕ, π�υ θα µπ�-
ρ�'σε �σως να σηµα�νει και µια τ#ση πρ�ς την �µ�ι�µ�ρ"�α και �µ�ι�γ1νεια
της πληρ�"�ρ�ας. 5µως, $πως ε�δαµε, �ι ιδι�κτ*τες των ΜΜΕ λειτ�υργ�'ν ως
επι�ειρηµατ�ες και ‘�ρησιµ�π�ι�'ν’ την 'παρ2η εθνικ.ν συναισθηµ#των και
ταυτ�σεων για να ε2ασ"αλ�σ�υν την ανταγωνιστικ$τητ# τ�υς. �ι π�λ�τες εν$ς
1θν�υς κρ#τ�υς 1��υν ταυτιστε� µε αυτ$ π�λ' πριν ανα3ητ*σ�υν πληρ�"$ρη-
ση απ$ τα ΜΜΕ για ευρ'τερα θ1µατα: συνεπ.ς, τ� συµ"1ρ�ν τ�υς 1γκειται
ακρι(.ς σε αυτ$ π�υ ε�ναι ‘δικ$ τ�υς’, π�υ τ�υς α"�ρ# #µεσα. Επιπλ1�ν, και
�ι �δι�ι �ι επι�ειρηµατ�ες ε�ναι #νθρωπ�ι µε πρ�σωπικ# συµ"1ρ�ντα, αλλ# και
ν��τρ�π�ες και πρ�καταλ*ψεις. Αυτ$ (1(αια ισ�'ει και για τ�υς δηµ�σι�γρ#-
"�υς. ∆εν ε�ναι λ�γες �ι περιπτ.σεις π�υ η 1ντ�νη κριτικ* π�υ ασκε�ται απ$
δηµ�σι�γρ#"�υς στ� κρ#τ�ς για αναπ�τελεσµατικ$τητα γ�νεται στη (#ση $τι
αυτ$ δεν ε2υπηρετε� επαρκ.ς τα εθνικ# συµ"1ρ�ντα, ως $"ειλε. 5πως ανα"1-
ρει και � Smith, ακ$µη και σε "ιλελε'θερες �.ρες $π�υ τα µ1σα δεν ελ1γ��νται
απ$ τ� κρ#τ�ς, «� κ$σµ�ς γ�νεται αντιληπτ$ς σε µεγ#λ� (αθµ$ µ1σα απ$ τ�
πρ�σµα τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς στ� �π��� αν*κ�υµε» (1995α: 93).

Να ανα"1ρ�υµε παρενθετικ# µια 1ρευνα π�υ ανα"1ρεται ακρι(.ς στις
πρ�ϋπ#ρ��υσες ν��τρ�π�ες και πρ�καταλ*ψεις και τ�ν τρ$π� π�υ αυτ1ς επι-
δρ�'ν στ� περιε�$µεν� των πληρ�"�ρι.ν π�υ δια�1�νται απ$ τα ΜΜΕ. Η
1ρευνα πραγµατ�π�ι*θηκε απ$ την Philipa Atkinson, 1�ει τ�τλ� ‘Representa-
tions of Conflict in the Western Media: the manufacturing of a barbaric pe-
riphery’ (‘Αναπαραστ#σεις των Συγκρ�'σεων στα ∆υτικ# Μ1σα: η κατασκευ*
µιας (#ρ(αρης περι"1ρειας’, 1999), και ανα"1ρεται στ�ν τρ$π� π�υ παρ�υσι#-
3�νται �ι 21νες �.ρες στα ΜΜΕ δυτικ.ν κρατ.ν. Τα συµπερ#σµατα στ� �π��α
καταλ*γει ε�ναι ιδια�τερα ενδια"1ρ�ντα. Πρ.τ�ν, υπ�στηρ�3ει, κ#π�ιες επι�ει-
ρ*σεις των ΜΜΕ λαµ(#ν�υν επι��ρηγ*σεις απ$ την κυ(1ρνηση και κατ# συν1-
πεια αντανακλ�'ν την π�λιτικ* και τη θεµατ�λ�γ�α π�υ αυτ* θ1λει να πρ�(#-
λει, εν. �ι περισσ$τερες π�υ ε�ναι ιδιωτικ1ς συν*θως αντανακλ�'ν τα συµ"1-
ρ�ντα, ενδια"1ρ�ντα και πρ�καταλ*ψεις των ιδι�κτητ.ν. ∆ε'τερ�ν, ενισ�'�υν
τις δυτικ1ς α2�ες, γεγ�ν$ς π�υ �"ε�λεται τ$σ� στ� πρ$τυπ� της ελε'θερης αγ�-
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ρ#ς π�υ ενσαρκ.ν�υν ως επι�ειρ*σεις, $σ� και στην αντ�στ�ι�η κυρ�αρ�η
κ�υλτ�'ρα τ�υ πρ�σωπικ�' και των ιδι�κτητ.ν. Τρ�τ�ν, υπ#ρ�ει µια εµ"αν*ς
επ�πτωση στην π�ι$τητα τ�υ περιε��µ1ν�υ των ΜΜΕ, επειδ* υπ$κεινται στ�υς
ν$µ�υς της αγ�ρ#ς και πρ�σπαθ�'ν διαρκ.ς να πρ�σελκ'σ�υν περισσ$τερ�υς
πελ#τες: «η µ$δα και τ� καιν�"αν1ς καθ�ρ�3�υν τι θα γ�νει ε�δηση», καταλ*γει
η Atkinson, εν. ταυτ$�ρ�να η τ#ση ε�ναι «να κατευθ'ν�νται �ι ειδ*σεις πρ�ς
τ� �αµηλ$τερ� κ�ιν$ παραν�µαστ*» (1999: 104). Αυτ$ µετα"ρ#3εται σε συναι-
σθηµατισµ$ και εντυπωσιασµ$ και σε 1λλειψη �υσιαστικ*ς αν#λυσης.

Lνα τ1ταρτ� συµπ1ρασµα, π�υ 1ρ�εται και ως συν1πεια των πρ�ηγ�'µε-
νων, ε�ναι $τι �ι δια"�ρετικ1ς κ�υλτ�'ρες παρ�υσι#3�νται µε λ#θ�ς τρ$π�. Η
Atkinson θ1τει δ'� παραδε�γµατα. Τ� 1να ε�ναι $τι περ�πλ�κα γεγ�ν$τα π�υ
λαµ(#ν�υν �.ρα στ�ν ‘Τρ�τ� Κ$σµ�’, $πως π$λεµ�ι και λιµ��, γ�ν�νται πι� ε'-
κ�λα αντιληπτ# ως εθνικ1ς * "υλετικ1ς συγκρ�'σεις * πρ�(λ*µατα γεωγρα"ι-
κ*ς θ1σης (π.�. 2ηρασ�α), απ�"ε'γ�ντας 1τσι την απαιτ�'µενη π�λυδι#στατη
και σε (#θ�ς π�λιτικ*-�ικ�ν�µικ*-κ�ινωνικ* αν#λυση. «Αυτ* η µ1θ�δ�ς δηµ�-
σι�γρα"�ας… ικαν�π�ιε� τ$σ� την αν#γκη συντ�µ�ας και ενδια"1ρ�ντ�ς, $σ�
και την #π�ψη $τι �ι καταναλωτ1ς ε�ναι αν�καν�ι για κ#τι (αθ'τερ�. Ε�ναι αυ-
τ�-διαιωνι3$µενη καθ.ς… µ$λις καθιερ.νεται… γ�νεται η ευκ�λ$τερη ερµη-
νε�α… και µπ�ρε� να �ρησιµ�π�ιηθε� και σε #λλες περιπτ.σεις» (1999: 104). Τ�
#λλ� παρ#δειγµα α"�ρ# στην κ�ιν* εικ$να π�υ πρ�(#λλεται για τις �.ρες τ�υ
‘Τρ�τ�υ Κ$σµ�υ’, ως �.ρες $π�υ «�αρ�'µεν�ι �ωρι#τες καλλιεργ�'ν τη γη *
ασ��λ�'νται µε απλ1ς �ειρ�τε�ν�ες… σε 1να "$ντ� ηλι$λ�υστ�υ και γαλαν�'
�υραν�'» (1999: 104). Αυτ* η εικ$να πρ�(#λλεται κυρ�ως µ1σω της τ�υριστι-
κ*ς (ι�µη�αν�ας. Μ1σω αυτ.ν και #λλων παραδειγµ#των, η Atkinson καταλ*-
γει στ� συµπ1ρασµα $τι τα στερε$τυπα στα ΜΜΕ παρ#γ�νται και αναπαρ#γ�-
νται, δηµι�υργ�'νται και διαιων�3�νται.

Κλε�ν�ντας, απαρα�τητη ε�ναι µια ανα"�ρ# στ� διαδ�κτυ�. Τ� διαδ�κτυ� δεν
ε�ναι αυτ* τη στιγµ* τ� κυρι$τερ� µ1σ� ενηµ1ρωσης * ψυ�αγωγ�ας, καθ.ς η
�ρ*ση τ�υ α"�ρ# συγκεκριµ1νες ηλικιακ1ς, µ�ρ"ωτικ1ς και επαγγελµατικ1ς
�µ#δες, αλλ# 1�ει τερ#στιες δυνατ$τητες και πρ��πτικ1ς για τ� µ1λλ�ν. Ε�ναι,
λ�ιπ$ν, σηµαντικ$ να ε2ετ#σ�υµε τ� ρ$λ� τ�υ σε σ�1ση µε τις εθνικ1ς ταυτ$τη-
τες. �ι σ�ετικ1ς 1ρευνες ε�ναι πρ�ς στιγµ*ν περι�ρισµ1νες και τα απ�τελ1σµα-
τ# τ�υς πρ.ιµα. Φα�νεται $µως $τι τε�νει να απ�τελ1σει 1να µικρ$κ�σµ� των
δυν#µεων και τ#σεων π�υ *δη υπ#ρ��υν στις σ'γ�ρ�νες κ�ινων�ες, $πως δια-
πιστ.νεται απ$ δι#"�ρες µελ1τες (Carnoy & Castells 2001 κ.#.). Ενδια"1ρ�ν
παρ�υσι#3�υν τα συµπερ#σµατα απ$ την 1ρευνα π�υ πραγµατ�π��ησε � ∆ε-
µερτ3*ς (2003) ακρι(.ς στ� αντικε�µεν� π�υ µας ενδια"1ρει, δηλαδ* στις επι-
πτ.σεις της �ρ*σης τ�υ διαδικτ'�υ στις εθνικ1ς και εθν�τικ1ς ταυτ$τητες.
5πως υπ�στηρ�3ει, απ$ τη µ�α η �δια η δ�µ* τ�υ διαδικτ'�υ εν1�ει µια ‘αντι-
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εθνικιστικ* ρ�π*’, µε την 1νν�ια $τι η διαδραστικ$τητ# τ�υ, η θεληµατικ* τ�υ
�ρ*ση, η διαρκ*ς κινητικ$τητα και η απ�κ1ντρωσ* τ�υ δεν ευν��'ν την αν#-
πτυ2η ‘µεγ#λων α"ηγ*σεων’, $πως ε�ναι � εθνικισµ$ς. Απ$ την #λλη, $µως, πα-
ρατηρε�ται $τι «ενισ�'ει τα εθνικιστικ# στερε$τυπα και τις πρ�καταλ*ψεις
απ1ναντι στ�υς εθνικ�'ς #λλ�υς» (∆εµερτ3*ς 2003: 441). Lτσι, εν. η �δια η
δ�µ* τ�υ µ1σ�υ αυτ�' επικ�ινων�ας ε�ναι ‘�υδ1τερη’ απ$ τη σκ�πι# τ�υ εθνικι-
σµ�', στ� (αθµ$ π�υ εντ#σσεται στ� πλα�σι� των *δη διαµ�ρ"ωµ1νων εθνικ.ν
ταυτ�τ*των �ρησιµ�π�ιε�ται πρ�ς τη διατ*ρηση * εν�σ�υσ* τ�υς. Συνεπ.ς,
διαπιστ.νεται $τι σε «$λες σ�εδ$ν τις �.ρες» π�υ ε2απλ.νεται τ� διαδ�κτυ�
1��υν δηµι�υργηθε� «ιστ�σελ�δες, δωµ#τια και λ�στες συ3ητ*σεων αντικε�µεν�
των �π��ων ε�ναι η πρ�.θηση και διαπραγµ#τευση της εθνικ*ς και εθν�τικ*ς
ταυτ$τητας»19, εν. ε�ναι «�µ�λ�γ�υµ1νως λ�γες �ι περιπτ.σεις $π�υ τ� διαδ�-
κτυ� συµ(#λλει στη σ�ετικ�π��ηση των εν λ$γω ταυτ�τ*των και τ� µετριασµ$
των στερε�τ'πων» (∆εµερτ3*ς 2003: 446-447).

Για να συν�ψ�σ�υµε, τα µ1σα µα3ικ*ς ενηµ1ρωσης και επικ�ινων�ας µεταδ�-
δ�υν ειδ*σεις και πληρ�"�ρ�ες π�υ ε�ναι στ� µεγαλ'τερ� µ1ρ�ς τ�υς εθνικ#
πρ�σανατ�λισµ1νες –δηλαδ*, εθνικ1ς * διεθνε�ς αλλ# µε 1να πρ�"αν1ς εθνικ$
ενδια"1ρ�ν. Ε�ναι ενδεικτικ$ $τι τα παραπ#νω στ�ι�ε�α π�υ παρ�υσι#σαµε
σ�ετικ# µε τ� περιε�$µεν� των ‘Ειδ*σεων’ πρ�1ρ��νται στην πλει�ψη"�α τ�υς
απ$ ιδια�τερα αναπτυγµ1νες και ‘παγκ�σµι�π�ιηµ1νες’ �.ρες. Lτσι, τ� ενδια-
"1ρ�ν για τ� παγκ$σµι� εκ"ρ#3εται µ1σα σε 1να πλα�σι� π�υ ε�ναι π�λιτισµι-
κ# καθ�ρισµ1ν�, στ� εθνικ$ πλα�σι�, και επηρε#3εται απ$ πρ�σλ*ψεις πρ�σ-
δι�ρισµ1νες απ$ την εθνικ$τητα.

*   *   *

5πως διαπιστ.νεται, �ι µη�ανισµ�� τα'τισης τ�υ εθνικ�' κρ#τ�ς δεν 1��υν
"θαρε� απ$ τη διαδικασ�α της παγκ�σµι�π��ησης και, συνεπ.ς, δεν 1��υµε λ$-
γ� (#σει αυτ.ν των δεδ�µ1νων να αναµ1ν�υµε την απ�δυν#µωση των εθνικ.ν
ταυτ�σεων. Συνεπικ�υρ�'µεν�ι και απ$ την πρ�ηγ�'µενη αν#λυση, σ'µ"ωνα
µε την �π��α τα κρ#τη δεν ε�ναι παρω�ηµ1να * σηµαντικ# απ�δυναµωµ1να, τ�
επι�ε�ρηµα σ�ετικ# µε την εθνικ* ταυτ$τητα π�υ υπ�στηρ�3�υµε σε αυτ*ν την
εν$τητα ε�ναι $τι δε διαπιστ.νεται $τι �ι διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης
1��υν επηρε#σει τις εθνικ1ς ταυτ�σεις µε τρ$π� αρνητικ$, �'τε διαγρ#"εται
µια τ1τ�ια τ#ση. Συνεπ.ς, τ� 1θν�ς παραµ1νει ως κ�ινωνικ* και π�λιτικ* �µ#-
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δα στην καρδι# των συλλ�γικ.ν ταυτ�σεων, εν. η π�λιτικ* �ντ$τητα τ�υ εθνι-
κ�' κρ#τ�υς παραµ1νει στ� επ�κεντρ� των π�λιτικ.ν πρωτ�(�υλι.ν. Wρα, η
ισ�υρ* και 1ντ�νη παρ�υσ�α της εθνικ*ς ταυτ$τητας π�υ παρατηρ�'νταν µ1σα
στη νεωτερικ$τητα, π�υ *ταν και επ��* τ�υ εθνικισµ�' #λλωστε, ε2ακ�λ�υθε�
να υπ#ρ�ει και µ1σα στ� πλα�σι� της παγκ�σµι�π��ησης.

Τ� συµπ1ρασµ# µας σ�ετικ# µε την ισ�' και κυριαρ��α των εθνικ.ν ταυτ�-
σεων στη σ'γ�ρ�νη επ��* υπ�στηρ�3εται και ενισ�'εται και σε 1να γενικ$τερ�
πλα�σι�, ανε2#ρτητα δηλαδ* απ$ τη συγκεκριµ1νη ε21ταση των µη�ανισµ.ν
τ�υ κρ#τ�υς, απ$ σ�ετικ1ς 1ρευνες π�υ 1��υν πραγµατ�π�ιηθε�. Για παρ#δειγ-
µα, � Paul Kennedy, στην εισαγωγ* τ�υ στ� Globalisation and National Identi-
ties (2001), µια συλλ�γ* #ρθρων π�υ παρ�υσι#στηκαν στ� �µ.νυµ� συν1δρι�
π�υ πραγµατ�π�ι*θηκε στ� πανεπιστ*µι� τ�υ Manchester τ� 1999, παρατηρε�
$τι: «µια κεντρικ* θεµατ�λ�γ�α π�υ διατρ1�ει αυτ# τα κε"#λαια ε�ναι $τι σε
π�λλ1ς περιπτ.σεις τ� 1θν�ς-κρ#τ�ς και � εθνικισµ$ς συνε��3�υν να πρ�(#λ-
λ�υν τ�ν κεντρικ$ #2�να γ'ρω απ’ τ�ν �π��� τα #τ�µα και �ι συλλ�γικ$τητες
δ�µ�'ν µια α�σθηση π�λιτισµικ�' δεσµ�' και µια α�σθηση τ�υ ‘αν*κειν’»
(Kennedy 2001: 1-2). Στις επιµ1ρ�υς 1ρευνες π�υ παρ�υσι#3�νται στ�ν τ$µ�
υπ#ρ��υν πλε�στα σ�ετικ# παραδε�γµατα. Lτσι, (λ1π�υµε $τι �ι Σκ�τσ13�ι,
στα τ1λη της δεκαετ�ας ’90, ψ*"ισαν για τ� δικ$ τ�υς Κ�ιν�(�'λι� (Books 2001),
�ι Ρ.σ�ι 1δωσαν 1µ"αση στην ‘επιστρ�"*’ σε µια παραδ�σιακ# πρ�σδι�ρισµ1-
νη εθνικ* ταυτ$τητα µ1σω της �ρθ�δ�2�ας (Danks 2001), και �ι Ιρλανδ�� (ι.-
ν�υν µια π�λιτισµικ* αναγ1ννηση (Fagan 2001). Πρ1πει δε να υπ�γραµµιστε� τ�
γεγ�ν$ς $τι �ι παραπ#νω ανα(ι.σεις και επι-(ε(αι.σεις των εθνικ.ν ταυτ�τ*-
των π�υ ανα"1ραµε λαµ(#ν�υν �.ρα εντ$ς π�λιτικ.ν πλαισ�ων π�υ ε�ναι
υπ1ρ της παγκ�σµι�π��ησης, εντ$ς επ�σηµων κρατικ.ν π�λιτικ.ν π�υ πρ�-
σπαθ�'ν να ανταπ�κριθ�'ν θετικ# στην παγκ�σµι�π��ηση και να πρ�σαρµ�-
στ�'ν στη διεθν* ‘συγκυρ�α’ της παγκ$σµιας δι#δ�σης τ�υ καπιταλισµ�' ακ�-
λ�υθ.ντας την. Συνεπ.ς, επι(ε(αι.νεται η #π�ψη $τι �ι εθνικ1ς ταυτ$τητες
ε�ναι παρ�'σες και αρκετ# ισ�υρ1ς και στην επ��* της παγκ�σµι�π��ησης.

Θα *θελα να πρ�σθ1σω εδ. και µια επιπλ1�ν επι�ειρηµατ�λ�γ�α, π�υ στην
πραγµατικ$τητα ε�ναι µια κριτικ* στ�ν Nederveen Pieterse (1995() αλλ# και
#λλ�υς π�υ εκ"1ρ�υν την #π�ψ* $τι η παγκ�σµι�π��ηση διαγρ#"ει 1να πλα�-
σι� ‘π�λιτισµικ*ς υ(ριδ�π��ησης’ (‘cultural hybridisation’), η �π��α δ�νει στ�
κ#θε #τ�µ� την ευκαιρ�α να ω"εληθε� των δια"$ρων ευκαιρι.ν π�υ πρ�σ"1-
ρ�νται και να επιλ12ει µ1σα απ$ µια π�ικιλ�α πηγ.ν την ταυτ$τητ# τ�υ. Πρ$-
κειται ταυτ$�ρ�να για µια κριτικ* και στ�ν Giddens και αυτ$ π�υ �ν�µ#3ει
‘life politics’, δηλαδ* τ� γεγ�ν$ς $τι τ� #τ�µ� �ικ�δ�µε� τη δικ* τ�υ ταυτ$τητα
διαµ1σ�υ των π�ικ�λων εναλλακτικ.ν επιλ�γ.ν π�υ υπ#ρ��υν παγκ�σµ�ως
(Giddens 1991: 214-7). �ι απ$ψεις αυτ1ς εκπ�ρε'�νται απ$ τη µεγ#λη επ�δρα-
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ση των ν1ων τε�ν�λ�γι.ν, $�ι µ$ν� των ΜΜΕ αλλ# και #λλων (π.�. η κινητ* τη-
λε"ων�α, �ι αερ�µετα"�ρ1ς) και την π�λυπ�λιτισµικ$τητα των εµπειρι.ν και
ανα"�ρ.ν των σ'γ�ρ�νων κ�ινωνι.ν. Η #π�ψη π�υ θα υπ�στηρ�2ω ε�ναι $τι
µια τ1τ�ια πληθ.ρα επιλ�γ.ν υπ#ρ�ει, κυρ�ως $µως σε θεωρητικ$ επ�πεδ�.

Στην πραγµατικ$τητα �ι περισσ$τερ�ι #νθρωπ�ι 3�υν τ� µεγαλ'τερ� µ1ρ�ς
της 3ω*ς τ�υς, αν $�ι $λη τη 3ω* τ�υς, εντ$ς µιας συγκεκριµ1νης εδα"ικ# κ�ι-
νων�ας (π�υ �ν�µ#3�υµε εθνικ$ κρ#τ�ς) και η πληθ.ρα των ερεθισµ#των τ�υς
ε�ναι εδα"ικ#, π�λιτισµικ#, γλωσσικ# και �ικ�ν�µικ# πρ�σδι�ρισµ1να. Η κινη-
τικ$τητα των ατ$µων εντ$ς των εθνικ.ν κρατ.ν τ�υς, αλλ# και εκτ$ς αυτ.ν
στ� (αθµ$ π�υ γ�νεται για τ�υρισµ$, δεν επηρε#3ει τη διαµ$ρ"ωση τ�υ (ασι-
κ�' πυρ*να των πρ�σλ*ψεων και ταυτ�σε.ν τ�υς. Lτσι, ακ$µη και αν δε�$µα-
σταν $τι η δηµι�υργ�α ταυτ$τητας απ�τελε� µια απ�λ'τως υπ�κειµενικ* διαδι-
κασ�α, ανεπηρ1αστη απ$ θεσµικ�'ς παρ#γ�ντες * συγκεκριµ1νες ψυ��λ�γικ1ς
αν#γκες, θα παρατηρ�'σαµε παρ’ $λα αυτ# $τι $σ� πι� ‘κ�ντ#’ (ρ�σκ�νται τα
#τ�µα µετα2' τ�υς (‘κ�ντ#’ και �ωρικ# αλλ# µε $ρ�υς κ�ινωνικ*ς �ργ#νω-
σης), τ$σ� περισσ$τερες �µ�ι$τητες θα παρατηρ�'σαµε στη συµπερι"�ρ# και
τις ταυτ�σεις τ�υςG αυτ$ γιατ� αντλ�'ν ερεθ�σµατα απ$ τις �διες π�λιτισµικ1ς,
κ�ινωνικ1ς και #λλες ‘δε2αµεν1ς’. Τ� απ�τ1λεσµα θα *ταν και π#λι να γ�νεται
µια ε2ωτερικ* κατηγ�ρι�π��ηση των ατ$µων, απ$ τ�υς επιστ*µ�νες για παρ#-
δειγµα, σε �µ#δες µε (#ση αυτ# τα κ�ιν# τ�υς �αρακτηριστικ#, αλλ# και η δη-
µι�υργ�α των ‘�ικε�ων �.ρων’ δραστηρι�π��ησης των ατ$µων. 5µως, µια τ1-
τ�ια κατηγ�ρι�π��ηση 1�ει �δηγ*σει και στ�ν πρ�σδι�ρισµ$ των εθν�τ*των
και, εν µ1ρει, των εθν.ν –εν µ1ρει, γιατ� η 'παρ2η τ�υ κρ#τ�υς 1�ει απ�τελ1σει
σηµαντικ$ εν�π�ιητικ$ θεσµικ$ παρ#γ�ντα των εθν.ν. Συνεπ.ς, η δυνατ$τη-
τα και ικαν$τητα των ατ$µων να επιλ12�υν και να δηµι�υργ*σ�υν τις πρ�σω-
πικ1ς, ε2ατ�µικευµ1νες ταυτ$τητες µε µια παγκ$σµια ανα"�ρ# και ανε2#ρτητα
απ$ τ� κ�ινωνικ�-π�λιτικ$ τ�υς περι(#λλ�ν ε�ναι µ#λλ�ν υπερτιµηµ1νη.

Ταυτ$�ρ�να, επ�σης υπερτιµηµ1νη 1�ει υπ#ρ2ει η θε.ρηση τ�υ ατ$µ�υ αλ-
λ# και της κ�ινων�ας µ1σα στη νεωτερικ$τητα ως σταθερ.ν * συµπαγ.ν πλαι-
σ�ων ανα"�ρ#ς. Στη σ�ετικ* συ3*τηση πρ�(#λλεται 1ντ�να η #π�ψη $τι στα
τ1λη τ�υ 20�' αι.να συντελ�'νται σηµαντικ1ς µετα(�λ1ς π�υ κατακερµατ�-
3�υν τα π�λιτικ# και π�λιτιστικ# πεδ�α ανα"�ρ.ν, µε συν1πεια την υπ�ν$µευ-
ση της ‘σταθερ*ς ταυτ$τητας’ και της ‘ενια�ας α�σθησης τ�υ υπ�κειµ1ν�υ’ π�υ
υπ*ρ�ε µ1�ρι πρ$σ"ατα20. 5µως, και αυτ* η #π�ψη "α�νεται $τι αντιλαµ(#νε-
ται τη νεωτερικ$τητα (* πρ.ιµη νεωτερικ$τητα) εν µ1σω µιας υπερ(�λικ# τ�-
νισµ1νης σταθερ$τητας της κ�ινων�ας και της ταυτ$τητας, παρ$λ� π�υ δεν ‘2ε-
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�ν#’ $τι τ� π1ρασµα απ$ τη µεσαιωνικ* στη νεωτερικ* επ��* �αρακτηρ�3εται
απ$ τ� 2επ1ρασµα της παρ#δ�σης, την �ικ�ν�µικ* και κ�ινωνικ* κινητικ$τη-
τα, και τη ραγδα�α µετα(�λ*21. Πρ�"αν.ς, �ι (ασικ1ς αυτ1ς παραδ��1ς της
K�ινωνι�λ�γ�ας παραµερ�3�νται σ*µερα �#ριν της ανα"�ρ#ς στην παγκ�σµι�-
π��ηση ως κ#τι τ� ρι3ικ# δια"�ρετικ$ και την αντ�στ�ι�η υπερ(�λ* της ν��'-
µενης ‘ραγδα�ας µετα(�λ*ς’ π�υ επι"1ρει η παγκ�σµι�π��ηση στα τ1λη τ�υ
20�' αι.να. Σε αυτ$ τ� πλα�σι� ε�ναι επ�σης υπερ(�λικ* η τ�π�θ1τηση τ�υ
Mann $τι «θα καταργ�'σα την 1νν�ια της κ�ινων�ας εντελ.ς»22 * τ�υ Giddens
$τι ε�ναι «υπερ(�λικ* η εµπιστ�σ'νη π�υ 1��υν εναπ�θ1σει �ι κ�ινωνι�λ$γ�ι
στην ιδ1α της ‘κ�ινων�ας’» (Giddens 1990: 64). 5µως, �"ε�λ�υµε να υπενθυµ�-
σ�υµε $τι �ι σ'γ�ρ�νες ανα"�ρ1ς στην ‘επ��* της παγκ�σµι�π��ησης’ 1��υν
πρ�"ανε�ς �µ�ι$τητες µε (ασικ1ς παραδ��1ς των κ�ινωνικ.ν επιστηµ.ν για τη
νεωτερικ$τητα. Ανα"1ρει, για παρ#δειγµα, � Giddens (1990: 18-22) για την
‘'στερη νεωτερικ$τητα’ $τι η κ�ινωνικ* εµπειρ�α και �ι σ�1σεις και αλληλεπι-
δρ#σεις των ατ$µων δεν ε2αρτ.νται απ$ τη "υσικ* παρ�υσ�α τ�υς σε 1να �.-
ρ�, καθ.ς �ι σ'γ�ρ�νες δ�µ1ς και διαδικασ�ες επιτρ1π�υν τη δι#δραση ‘µετα-
2' απ$ντων’. Αλλ#, αυτ* ε�ναι και η �δια η σ'λληψη τ�υ Anderson για τις ‘"α-
ντασιακ1ς κ�ιν$τητες’ των εθνικ.ν κρατ.ν, $π�υ τα #τ�µα συνεν.ν�νται σε
1να εθνικ$ ‘$λ�ν’ �ωρ�ς να 1��υν καµ�α "υσικ* επα"* µ1σω θεσµ.ν και δ�µ.ν
π�υ επιτρ1π�υν την εθνικ* περι�αρ#κωση και �ρι�θ1τηση των ταυτ�τ*των.
Lτσι, τ� σ�$λι� τ�υ Giddens για την παγκ�σµι�π��ηση µπ�ρε� ε2 �σ�υ να πρ�-
(ληθε� και στην εθνικιστικ* δηµι�υργ�α εθνικ.ν κρατ.ν και ταυτ�τ*των. Σ�ε-
τικ# µε την υπερ(�λικ* θε.ρηση των ν��'µενων ως σταθερ.ν πλαισ�ων της
νεωτερικ$τητας σε αντιδιαστ�λ* µε τα αντ�στ�ι�α ρευστ# της παγκ�σµι�π��η-
σης, τ� παρακ#τω απ$σπασµα απ$ 1να κε�µεν� των Marx και Engels τ�υ 1848,
π�υ ανα"1ρεται στη νεωτερικ$τητα, ε�ναι �αρακτηριστικ$: «πρ$κειται για συ-
νε�* επαναστατικ�π��ηση της παραγωγ*ς, αδι#κ�πη αναστ#τωση $λων των
κ�ινωνικ.ν σ�1σεων, διαρκ* α(ε(αι$τητα και κινητ�π��ηση. [...] Σαρ.ν�νται
$λες �ι σταθερ1ς, στ1ρεες και παγιωµ1νες σ�1σεις µε τις συνακ$λ�υθες σε(#-
σµιες αντιλ*ψεις και απ$ψειςG $λες �ι υπ$ διαµ$ρ"ωση ιδ1ες 2επερνι�'νται
πριν πρ�λ#(�υν να παγιωθ�'ν. Καθετ� π�υ ε�ναι συµπαγ1ς ε2ατµ�3εται...»23.

Ας περ#σ�υµε σε 1να παρεµ"ερ1ς 3*τηµα: στ� επι�ε�ρηµα τ�υ Nederveen
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21. Για παρ#δειγµα, � Giddens ανα"1ρει $τι «η νεωτερικ$τητα ε�ναι εκ "'σεως παγκ�σµι�-
π�ιητικ*» (1990:63).

22. MANN, M. (1986), The Sources of Social Power, Cambridge: Cambridge Univ. Press, στ�
Hall, Held & McGrew (επιµ.) 2003: 148.

23. Απ$ τ� The Communist Manifesto, Penguin Books 1973, σ. 70, στ� Hall, Held & McGrew
(επιµ.) 2003: 406.



Pieterse $τι �ι κ�υλτ�'ρες σ*µερα ε�ναι ‘υ(ριδικ1ς’, δηλαδ* πρ�σµε�2εις δια-
"$ρων στ�ι�ε�ων π�λιτισµ�'. Σ�ετικ# µε αυτ$ �"ε�λ�υµε να παρατηρ*σ�υµε
$τι αληθε'ει, αλλ# δεν απ�τελε� καιν�τ�µ�α της σ'γ�ρ�νης επ��*ς και της πα-
γκ�σµι�π��ησης. �ι εθνικ1ς και #λλες π�λιτισµικ1ς ταυτ$τητες απ�τελ�'ν �'-
τως * #λλως πρ�σµε�2εις δια"$ρων εµπειρι.ν και, συ�ν#, ετερ�γεν.ν πρ�σµ�-
2εων, �ωρ�ς αυτ$ να επηρε#3ει τη σ'στασ* τ�υς. Wλλωστε, σε αυτ* τη (#ση
(µετα2' #λλων) 1�ει καταρρι"θε� και η εθνικιστικ* α2�ωση περ� αγν$τητας, µ�-
ναδικ$τητας και �µ�ι�γ1νειας τ�υ κ#θε 1θν�υς απ$ τ�υς ‘µ�ντερνιστ1ς’ και #λ-
λ�υς επιστ*µ�νες π�υ ασ��λ�'νται µε τ�ν εθνικισµ$, �ωρ�ς να συνδ1�υν * να
περι�ρ�3�υν αυτ$ τ� επι�ε�ρηµα στις ε2ελ�2εις π�υ 1�ει επι"1ρει η παγκ�σµι�-
π��ηση –#λλωστε, η σ�ετικ* συ3*τηση πρ�ηγε�ται αυτ*ς για την παγκ�σµι�-
π��ηση. 5πως ανα"1ρ�υν και �ι Hall, Held και McGrew σ�ετικ# µε τα 1θνη,
«δεν υπ#ρ�ει 1θν�ς στη ∆υτικ* Ευρ.πη π�υ να απ�τελε�ται απ$ 1ναν µ$ν�
π�λιτισµ$ * µια µ$ν� εθν$τητα. Τα σ)γ�ρ�να �θνη ε�ναι λα τ�υς π�λιτιστικ�
υ�ρ�δια» (2003: 436)24. Αυτ* $µως η πραγµατικ$τητα δεν 1�ει εµπ�δ�σει ως τ.-
ρα τη διαµ$ρ"ωση των ισ�υρ.ν και κυρ�αρ�ων εθνικ.ν ταυτ�τ*των της νεω-
τερικ$τητας: �ι εθνικ1ς ταυτ$τητες απ�τελ�'ν τη σ'νθεση */και συστηµατ�-
π��ηση αυτ.ν των πρ�σµε�2εων, εν. τα ν1α π�λιτισµικ# �αρακτηριστικ# α"�-
µ�ι.ν�νται * απ�ρρ�πτ�νται �ωρ�ς να θ�γεται � εθνικ$ς �αρακτ*ρας των ταυ-
τ�σεων. Αυτ$ γιατ�, $πως ε�παµε και σε πρ�ηγ�'µενα κε"#λαια, �ι εθνικ1ς ταυ-
τ$τητες δεν πρ�σδι�ρ�3�νται κατ# κ'ρι� λ$γ� απ$ τα επιµ1ρ�υς συστατικ# και
�αρακτηριστικ# τ�υς, αλλ# απ$ τη διαδικασ�α της τα'τισης και την αν#γκη
των ατ$µων να αν*κ�υν σε µ�α �µ#δα, π�υ 1��υν ως απ�τ1λεσµα την εµπ1δω-
ση µιας συγκεκριµ1νης εθνικ*ς ταυτ$τητας.

Επ�σης, δι#"�ρες π�λιτισµικ1ς και καταναλωτικ1ς, κυρ�ως, �µ�ι$τητες π�υ
πρ�(#λλ�νται απ$ δι#"�ρ�υς θεωρητικ�'ς (Giddens, Nederveen Pieterse,
Beck, Hall, Appadurai κ.#.), $πως τ� να π�νει κανε�ς Coca Cola, να "�ρ#ει τ3ιν
* να (λ1πει MTV, ε�ναι 1κδηλες αλλ# δεν ακυρ.ν�υν την –πραγµατικ* *
εκλαµ(αν$µενη ως τ1τ�ια– εθνικ* ιδιαιτερ$τητα * τη διαδικασ�α εθνικ*ς τα'-
τισης. ∆ια"�ρετικ#, �ρισµ1να 1θνη π�υ µ�ιρ#3�νται σηµαντικ1ς �µ�ι$τητες
στ�ν τρ$π� 3ω*ς, καταν#λωσης κλπ. θα 1πρεπε *δη να παρ�υσι#3�υν �αρα-
κτηριστικ# ενσωµ#τωσης των ταυτ�τ*των τ�υς * απ�δυν#µωσ*ς τ�υςG $µως
αυτ$ δε συµ(α�νει. Τ� πι� �αρακτηριστικ$ παρ#δειγµα ε�ναι της Βρεταν�ας και
των ΗΠΑ, δ'� π�λυ-εθνικ.ν κρατ.ν π�υ �ι �µ�ι$τητ1ς τ�υς "τ#ν�υν ακ$µη
και στ� πι� δια"�ρ�π�ιητικ$ �αρακτηριστικ$ των εθν.ν, π�υ ε�ναι η γλ.σσα.
Σ'µ"ωνα µε την #π�ψη των ‘υ(ριδικ.ν’ ταυτ�τ*των και π�λιτισµ.ν, �ι Βρε-
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24. Παρ’ $λα αυτ#, και αυτ�� �ι θεωρητικ�� απ�δ1��νται την #π�ψη σ�ετικ# µε την π�λυπλ�-
κ$τητα των π�λιτισµικ.ν ανα"�ρ.ν π�υ θ�γ�υν τις εθνικ1ς ταυτ�σεις.



ταν�� και �ι Αµερικ#ν�ι δε θα 1πρεπε να 1��υν δ'� δια"�ρετικ1ς εθνικ1ς ταυ-
τ$τητες. Στην πρ#2η $µως, $�ι µ$ν� τις 1��υν, αλλ# και απ�τελ�'ν για τ� κ#-
θε 1να απ$ αυτ# τα 1θνη ισ�υρ# σηµε�α ανα"�ρ#ς της 'παρ2ης αλλ# και της,
θεωρ�'µενης απ$ τ�υς �δι�υς (κι αυτ$ ε�ναι τ� πι� σηµαντικ$), 1ντ�νης δια"�-
ρετικ$τητ#ς τ�υς απ$ τ�υς #λλ�υς.

Τ1λ�ς, � Nederveen Pieterse διατυπ.νει τ� επι�ε�ρηµα $τι η παγκ�σµι�-
π��ηση ανα"1ρεται στη «διαµ$ρ"ωση εν$ς ιστ�ρικ�' �.ρ�υ διαπλανητικ*ς
κλ�µακας, και συµπεριλαµ(#νει την αν#πτυ2η παγκ$σµιας µν*µης π�υ εγε�ρε-
ται απ$ τις παγκ$σµιες εµπειρ�ες» (1995(: 52). Η δια"ων�α τ�υ Smith σε αυτ*ν
την #π�ψη ε�ναι $τι «δεν υπ#ρ��υν ‘παγκ$σµιες µν*µες’ για να εν�ν�υν την
ανθρωπ$τητα: �ι πι� παγκ$σµιες ανα"�ρ1ς σ*µερα –η απ�ικι�π��ηση και �ι
παγκ$σµι�ι π$λεµ�ι– µπ�ρ�'ν µ$ν� να µας υπενθυµ�σ�υν τ�υς ιστ�ρικ�'ς µας
δια�ωρισµ�'ς» (Smith 1990: 180). Τ� αντεπι�ε�ρηµα τ�υ Nederveen Pieterse ε�-
ναι $τι ακ$µη και αυτ1ς �ι δυσ#ρεστες εµπειρ�ες µπ�ρ�'ν να εν.σ�υν την αν-
θρωπ$τητα: «η εν$τητα π�υ εγε�ρεται απ$ τ�ν ανταγωνισµ$ ε�ναι τ� Α και τ�
Ω της διαλεκτικ*ς», υπ�στηρ�3ει, και συµπληρ.νει $τι «δεν ε�ναι #λλωστε
#γνωστη η 1νν�ια της στεν*ς σ�1σης π�υ διαµ�ρ".νεται ε2αιτ�ας της καταπ�ε-
σης και της αντ�στασης, $πως υπ�ν�ε�ται και απ$ τ�ν τ�τλ� τ�υ (ι(λ��υ τ�υ ισ-
ραηλιν*ς καταγωγ*ς συγγρα"1α Uri Anveri για τ�υς Παλαιστ�νι�υς My Friend
the Enemy (1986)» (1995(: 52). Εδ. �"ε�λ�υµε να κ#ν�υµε δ'� παρατηρ*σεις.
Κατ’ αρ�#ς, � Nederveen Pieterse "α�νεται να παρε2ηγε� την �δια τη "'ση αυ-
τ*ς της στεν*ς σ�1σης. Πρ$κειται για 1να δεσµ$ π�υ διατηρε� την εν$τητα της
µιας �µ#δας µ1σω της ανα"�ρ#ς στην #λλη και στ� µ�σ�ς γι’ αυτ*ν. � στεν$ς
δεσµ$ς µ#λλ�ν ανα"1ρεται στην �ικειτητα, στ� γεγ�ν$ς δηλαδ* $τι � Wλλ�ς
δεν ε�ναι α-σ'λληπτ�ς, α-διαν$ητ�ς, κ#τι τ� �π��� ε�ναι πρ�ϋπ$θεση για να γ�-
νει ‘συλληπτ$ς’ και ως ε�θρ$ς/αντ�παλ�ς. Συνεπ.ς, η στεν* σ�1ση δεν ανα"1-
ρεται στ� απ�τ1λεσµα της συµπ#θειας * της εµπιστ�σ'νης, αλλ# στ� πλα�σι�
ανα"�ρ#ς π�υ την καθιστ# πρ�ϋπ$θεση για �π�ιασδ�π�τε µ�ρ��ς σ��ση, αλ-
λ# και στ� γεγ�ν$ς $τι τελικ# τα ε�θρικ#/ανταγωνιστικ# 1θνη 1��υν αρκετ1ς
�µ�ι$τητες µετα2' τ�υς. Η ε21λι2η αυτ*ς της σ�1σης ε�ναι 1να θ1µα π�λιτικ$
και ιστ�ρικ$.

∆ε'τερ�ν, ανα"�ρικ# µε τη διαµ$ρ"ωση παγκ$σµι�υ ιστ�ρικ�' �.ρ�υ π�υ
διατε�νεται � Nederveen Pieterse, παρα(λ1πεται τ� γεγ�ν$ς $τι η αντ�στ�ι�η
διαδικασ�α διαµ$ρ"ωσης εθνικ.ν ταυτ�τ*των και εµπ1δωσης κ�ιν.ν µνηµ.ν
και π�λιτισµικ.ν �αρακτηριστικ.ν 1�ει πραγµατ�π�ιηθε� σε µεγ#λ� (αθµ$ �#-
ρη στην κρατικ* συστηµατ�π��ηση. Π.ς θα γ�νει κ#τι παρ$µ�ι� σε παγκ$σµι�
επ�πεδ� απ$ τη στιγµ* π�υ η παγκ�σµι�π��ηση δεν πρ�σ"1ρει µια εναλλακτι-
κ* παγκ$σµιας �ργ#νωσης * διακυ(1ρνησης; Επ� τ�υ παρ$ντ�ς, �ι ισ�'�ντες
ανταγωνισµ�� των εθνικ.ν κρατ.ν δεν α"*ν�υν περιθ.ρια για τη δηµι�υργ�α
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εν$ς πλαισ��υ $π�υ �ι δυνατ$τητες στεν$τερων σ�1σεων αν#µεσα στ�υς λα�'ς
θα λειτ�υργ*σ�υν πρ�ς $"ελ�ς της σ'µπν�ιας και της συνεργασ�ας. Και επι-
πλ1�ν, η σε παγκ$σµι� επ�πεδ� �ργ#νωση * διακυ(1ρνηση ε�ναι ακ$µη 1να 3*-
τηµα στη σ"α�ρα της ακαδηµαϊκ*ς συ3*τησης, εν. �ι πραγµατικ1ς πιθαν$τη-
τες ε"αρµ�γ*ς της ε�ναι 1να 3ητ�'µεν�.

Συνεπ.ς, ακ$µη και αν δε�$µασταν $τι η παγκ�σµι�π��ηση πρ#γµατι πρ�-
(#λλει επιπρσθετα π�λιτισµικ# ερεθ�σµατα –λ$γω των ν1ων τε�ν�λ�γι.ν και
$�ι λ$γω µιας "αιν�µενικ# καιν�'ργιας ‘π�λιτισµικ*ς υ(ριδ�π��ησης’–, αυτ$
δεν ε�ναι αρκετ$ ως (#ση εν$ς επι�ειρ*µατ�ς δηµι�υργ�ας παγκ$σµιας κ�υλ-
τ�'ρας και απ�δυν#µωσης των αντ�στ�ι�ων εθνικ.ν. Βε(α�ως, � ισ�υρισµ$ς
τ�υ κ#θε 1θν�υς $τι η εθνικ* ταυτ$τητα και � π�λιτισµ$ς τ�υ ε�ναι µ�ναδικ��
και αγν�� ε�ναι ψευδ*ς και εθνικιστικ�' περιε��µ1ν�υ. Απ$ την #λλη, $µως, η
σ'γ�ρ�νη πρ�(�λ* της ρευστ$τητας και της π�λυδι#στατης σ'νθεσης των π�-
λιτισµικ.ν ερεθισµ#των γ�νεται µε µια υπερ(�λ* π�υ ενδε��µ1νως επιδι.κει
να απ�δυναµ.σει * να ‘επιτεθε�’ στ�ν εθνικισµ$, αλλ# δε��νει να 2ε�ν# δ'� ση-
µαντικ# πρ#γµατα: α"εν$ς, $τι � εµπλ�υτισµ$ς των εθνικ.ν ταυτ�τ*των απ$
ε2ωτερικ# ερεθ�σµατα δεν ακυρ.νει τη δυνατ$τητα τ�υ εθνικιστικ�' ισ�υρι-
σµ�' περ� αγν$τητας τ�υ 1θν�υς, $πως 1�ει δε�2ει η µ1�ρι τ.ρα 'παρ2η και
πρακτικ* των ‘εθν.ν-κρατ.ν’ και, α"ετ1ρ�υ, $τι κ#τι τ1τ�ι� δε συνεπ#γεται
την απ�δυν#µωση των ταυτ�σεων µε τ� 1θν�ς ε2 �ρισµ�'.

�ι απ$ψεις σ�ετικ# µε τις στεν$τερες επα"1ς των ατ$µων και των εθν.ν
µετα2' τ�υς µ1σω των ν1ων µ1σων επικ�ινων�ας αλλ# και τις τυ�$ν επιπτ.σεις
απ$ αυτ1ς τις επα"1ς 1��υν συ�ν# �δηγ*σει στην υπ�στ*ρι2η * στ�ν �ραµατι-
σµ$ µεγαλ'τερης καταν$ησης και πρ�σ1γγισης σε παγκ$σµι� επ�πεδ�25. ∆υστυ-
�.ς –* ευτυ�.ς– δεν υπ#ρ��υν επαρκ* στ�ι�ε�α για να υπ�στηρ�2�υν αυτ*ν
την #π�ψη, �'τε στη σηµεριν* επ��* �'τε µ1σα στην ιστ�ρ�α. Ανα"ερ$µενη
στην ιστ�ρ�α ενν�. $τι, για $σ� καιρ$ υπ*ρ2ε, πραγµατικ# * δυνητικ#, αυ2η-
µ1νη επικ�ινων�α και "υσικ* * "αντασιακ* επα"* σε συγκεκριµ1νες αλλ#, τη-
ρ�υµ1νων των αναλ�γι.ν, µεγ#λες περι��1ς τ�υ κ$σµ�υ, δεν παρατηρ*θηκε η
πρ�.θηση της αλληλ�καταν$ησης εντ$ς αυτ.ν των περι��.ν. Παραδε�γµατα
π�υ µπ�ρ�'ν να θεωρηθ�'ν αντ�στ�ι�α πρ�ς την αλληλε2#ρτηση και εγγ'τητα
τ�υ κ$σµ�υ στη σ'γ�ρ�νη επ��* απ$ την #π�ψη τ�υ τε�ν�λ�γικ�' συσ�ετι-
σµ�' και της αν#πτυ2ης της επικ�ινων�ας σε �να δεδ�µ�ν� ��ρ� και �ρν�
απ�τελ�'ν η αρ�α�α Ελλ#δα στ�ν 5� αι.να π.\., τα Βαλκ#νια κατ# τ�ν 19�
αι.να, * η Ευρ.πη κατ# τ� πρ.τ� µισ$ τ�υ 20�' αι.να. Τ1τ�ια παραδε�γµατα
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25. Απ$ψεις π�υ π�ικ�λλ�υν απ$ τ� ‘τ1λ�ς της ιστ�ρ�ας’ τ�υ Francis FUKUYAMA (‘The end of
history?’, The National Interest, αρ. 16), µ1�ρι τ�υ ‘παγκ$σµι�υ π�λιτισµ�'’ τ�υ Howard Perlmutter
[‘On the rocky road to the first global civilisation’, Human Relations, 44 (9)].



δε��ν�υν $τι η καταν$ηση, µε την 1νν�ια της π�λιτιστικ*ς σ'γκλισης * της επ�-
λυσης των συγκρ�'σεων, δεν επιτε'�θηκε παρ’ $λη την 'παρ2η επικ�ινων�ας
και ανταλλαγ.ν εντ$ς τ�υς. Lτσι, γνωρ�3�υµε πως η Αθ*να π�λεµ�'σε µε τη
Σπ#ρτη, παρ$λ� π�υ εντ#σσ�νταν στ�ν �δι� π�λιτισµ$ και ε��αν, * µπ�ρ�'σαν
να 1��υν, επικ�ινων�α και επα"*, $πως και �ι ευρωπαϊκ1ς �.ρες π�λεµ�'σαν
µετα2' τ�υς µ1�ρι και τ� 1944, εν. στα Βαλκ#νια �ι εντ#σεις συνε��3�νται µ1-
�ρι και σ*µερα.

Αντ�στ�ι�α, ανα"ερ$µενη στη σηµεριν* επ��* ενν�. $τι, αν και (ρισκ$µα-
στε σε µια ‘επ��* παγκ�σµι�π��ησης’, µε δυνατ$τητες επικ�ινων�ας και επα-
"*ς σε παγκ$σµι� επ�πεδ�, αυτ$ π�υ παρατηρε�ται απ$ π�λλ�'ς µελετητ1ς ε�-
ναι µια α2ι�σηµε�ωτη ανα3ωπ'ρωση τ�υ εθνικισµ�' και των συγκρ�'σεων π�υ
κατακερµατ�3�υν τ�ν, *δη διασπασµ1ν�, πλαν*τη αντ� να τ�ν συνεν.ν�υν
(Castells 1997, Halliday 2001). Lτσι, $πως και στ� παρελθ$ν, και στ� σηµεριν$
πλα�σι� των αυ2ηµ1νων επα".ν σε παγκ$σµια κλ�µακα παρατηρε�ται η ανα-
παραγωγ* στερε�τ'πων σ�ετικ# µε #λλ�υς λα�'ς και π�λιτισµ�'ς, * η δη-
µι�υργ�α στρατιωτικ.ν συµµα�ι.ν π�υ δηµι�υργ�'ν ν1ες εστ�ες σ'γκρ�υσης
στ�ν κ$σµ�, εν. �ι ‘παραδ�σιακ1ς’ εστ�ες σ'γκρ�υσης στη Μ1ση Ανατ�λ*, στην
Ινδ�α και τ� Πακιστ#ν, στη Β$ρει� Ιρλανδ�α και αλλ�' συνε��3�νται αµε�ωτες.
Συνεπ.ς, δηµι�υργε�ται τ� ε'λ�γ� ερ.τηµα: υπ#ρ�ει κ#π�ια π�ι�τικ� συνι-
στ.σα * αλλαγ* στη σ'γ�ρ�νη επ��* π�υ διακρ�ν�υν �ι υπ�στηρικτ1ς της
#π�ψης $τι η π�σ�τικ� α'2ηση των επα".ν αν#µεσα στ�υς ανθρ.π�υς και
τ�υς λα�'ς ε�ναι αρκετ* για να δηµι�υργ*σει 1ναν πι� ειρηνικ$ * απλ# �µ�γε-
ν�π�ιηµ1ν� κ$σµ�; c µ*πως πρ$κειται απλ# για 1ναν ευσε(* π$θ�; Γιατ�, δυ-
στυ�.ς, τα στ�ι�ε�α π�υ 1��υµε στη δι#θεσ* µας δεν α"*ν�υν π�λλ# περιθ.-
ρια .στε να ε�µαστε ιδια�τερα αισι$δ�2�ι. Η θ1ση $τι η παγκ�σµι�π��ηση θα
επι"1ρει π�λιτισµικ* �µ�γεν�π��ηση και συνεργασ�α αντικρ�'εται απ$ π�λλα-
πλ# στ�ι�ε�α π�υ δε��ν�υν πρ�ς την ακρι(.ς αντ�θετη κατε'θυνση: $τι, δηλα-
δ*, η αυ2ηµ1νη επικ�ινων�α και επα"* µπ�ρε� να –και 1�ει– πρ�καλ1σει ε�θρ$-
τητες και παρε2ηγ*σεις αν#µεσα σε λα�'ς π�υ απ�κτ�'ν λιγ$τερη ‘απ$σταση’
(πραγµατικ* και συµ(�λικ*) απ’ $,τι ε��αν µ1�ρι τ.ρα.

Η γνωστ* εργασ�α τ�υ Karl Deutch για τ�ν εθνικισµ$ και την επικ�ινων�α
Nationalism and Social Communication ασ��λ*θηκε ακρι(.ς µε αυτ$ τ� θ1µα:
τ� απ�τ1λεσµα των αυ2αν$µενων επα".ν αν#µεσα στ�υς λα�'ς και τις πρ��-
πτικ1ς ενσωµ#τωσ*ς τ�υς. Στην πρ.τη της 1κδ�ση, τ� 1953, � Deutsh υπ�στ*-
ρι2ε $τι �ι αυ2αν$µενες επα"1ς αν#µεσα σε �µ#δες π�υ ε�ναι δια"�ρ�π�ιη-
µ1νες π�λιτισµικ# ε�ναι περισσ$τερ� πιθαν$ να επι"1ρ�υν ενσωµ#τωση (η
1ρευν# τ�υ εστ�α3ε κυρ�ως στις µει�ν$τητες εντ$ς εθνικ.ν κρατ.ν και στις δυ-
νατ$τητ1ς τ�υς για ενσωµ#τωση). Αυτ* τ�υ την #π�ψη �ριστικ�π��ησε στην
τρ�τη 1κδ�ση τ�υ (ι(λ��υ τ�υ, α"�' στ� µετα2' ε21"ρασε �ρισµ1νες αµ"ι(�-
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λ�ες για τ� αν τ� απ�τ1λεσµα αυτ.ν των επα".ν ε�ναι περισσ$τερ� πιθαν$ να
�δηγ*σει σε ενσωµ#τωση * ανταγωνισµ$26. Η ανα"�ρ# µας στις αµ"ι(�λ�ες
τ�υ Deutsh δεν 1�ει σκ�π$ να απα2ι.σει την επι�ειρηµατ�λ�γ�α τ�υ27, αλλ# να
δε�2ει $τι και τα δ'� επι�ειρ*µατα µπ�ρ�'ν να 1��υν (#ση, αν#λ�γα µε τ�
πλα�σι� ανα"�ρ#ς. ∆ηλαδ*, τ� απ�τ1λεσµα των π�λιτισµικ.ν επα".ν µπ�ρε�
να π�ικ�λλει αν#λ�γα µε τ� πλα�σι� και τις ειδικ1ς συνθ*κες π�υ επικρατ�'ν.
Επιπρ$σθετα, να υπενθυµ�σ�υµε $τι η γνωριµ�α και επα"* µε τ�ν Wλλ� ε�ναι η
πρ�ϋπ$θεση τ$σ� για την "ιλ�α $σ� και για την ε�θρ$τητα: ε�ναι η πρ�ϋπ$θε-
ση για να σπ#σ�υν τα τε��η της αδια"�ρ�ας και της #γν�ιας. Απ$ κει και π1ρα,
αν η επα"* θα δηµι�υργ*σει ‘συµµ#��υς’ * ‘ε�θρ�'ς’ ε�ναι θ1µα συνθηκ.ν κ#-
τω απ$ τις �π��ες πραγµατ�π�ιε�ται η επα"* και επικ�ινων�α (αν υπ#ρ�ει σ�1-
ση ε2#ρτησης κλπ.), αλλ# και θ1µα 'παρ2ης και πρ�(�λ*ς στερε�τ'πων και
πρ�καταλ*ψεων π#νω σε αυτ*ν την επικ�ινων�α. Σ�ετικ# µε αυτ$, η 1ρευνα
της Atkinson π�υ ανα"1ραµε παραπ#νω ε�ναι ενδεικτικ*.

∆O ‘∂£¡π∫O’ ∫∞π ∏ ™À∑H∆∏™∏ °π∞ ∆∏¡ ¶∞°∫O™ªπO¶Oπ∏™∏

E2ετ#σαµε ως τ.ρα τη θ1ση τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς, την ισ�' τ�υ και τις δυ-
νατ$τητες των µη�ανισµ.ν τ�υ π�υ δηµι�υργ�'ν * εντε�ν�υν την εθνικ*

τα'τιση. Μ1σα απ$ την αν#δει2η των σ�ετικ.ν επι�ειρηµ#των και αντεπι�ει-
ρηµ#των υπ�στηρ�2αµε $τι τα κρ#τη και � εθνικ$ς τ�υς �αρακτ*ρας δεν 1��υν
απ�δυναµωθε� σηµαντικ# και στην πλει�ν$τητα των λειτ�υργι.ν τ�υς εν., στ�
(αθµ$ π�υ αυτ$ 1�ει συµ(ε�, αυτ* ε�ναι µια π�λιτικ* επιλ�γ* και, συνεπ.ς, π�-
λιτικ# αναστρ1ψιµη. Επ�σης, στ� (αθµ$ π�υ η 'παρ2η και ισ�'ς των εθνικ.ν
ταυτ�τ*των συνδ1εται µε την 'παρ2η τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς (ανα"1ραµε τ�υς
σ�ετικ�'ς περι�ρισµ�'ς), δεν υπ#ρ��υν τα στ�ι�ε�α αυτ# π�υ να υπ�δεικν'�υν
τη µερικ* * �λικ* απ�δυν#µωση των ταυτ�σεων µε τ� 1θν�ς. Αντιθ1τως, $πως
θα υπ�στηρ�2�υµε σε αυτ*ν την εν$τητα, η �δια η ρητ�ρικ* περ� απ�δυν#µω-
σης των εθνικ.ν κρατ.ν ε�ναι δυνατ$ν να πρ�καλ1σει αντιδρ#σεις για την
υπερ#σπιση και εν�σ�υσ* τ�υς, καθ.ς � εθνικισµ$ς παραµ1νει µια ισ�υρ* ιδε�-
λ�γ�α και στη σ'γ�ρ�νη επ��* και σε αρκετ1ς περιπτ.σεις ενδυναµωµ1νη.

� Robins υπ�στηρ�3ει $τι µια πλευρ# της παγκ�σµι�π��ησης µας �δηγε� π�-
σω, στις παλαι1ς π�στεις και α"�σι.σεις –εθνικ1ς, θρησκευτικ1ς και #λλες–
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26. Για τις αλλαγ1ς στη σκ1ψη τ�υ Deutsh µας ενηµερ.νει � Connor, 1994: 30- 35.
27. Απεναντ�ας, τ1τ�ια παραδε�γµατα $π�υ 1νας µελετητ*ς αµ"ισ(ητε� αν�ι�τ# τα συµπερ#-

σµατ# τ�υ δε��ν�υν επιστηµ�νικ* εντιµ$τητα, αυστηρ$τητα και συν1πεια, και ε�ναι α2ι�θα'µαστα
–π�λ' περισσ$τερ� επειδ* δεν ε�ναι συ�ν#.



ε2αιτ�ας της «απ$ρριψης * απ�µ#κρυνσης απ$ την ταρα�* των αλλαγ.ν π�υ
σ�ετ�3�νται µε την παγκ$σµια εν�π��ηση» (Robins 2000: 200) Αυτ* η #π�ψη
µας "1ρνει στ� δε'τερ� επι�ε�ρηµ# µας σ�ετικ# µε τις εθνικ1ς ταυτ$τητες στην
‘επ��* της παγκ�σµι�π��ησης’. 5πως θα υπ�στηρ�2�υµε σε αυτ* την εν$τητα,
η �δια η συ3*τηση για την παγκ�σµι�π��ηση µπ�ρε� να συντελ1σει στη διατ*-
ρηση * ακ$µη και ενδυν#µωση των εθνισµ.ν, των εθνικ.ν/εθν�τικ.ν διαιρ1-
σεων και των αντ�στ�ι�ων ταυτ�σεων. Αυτ$ θα υπ�στηρι�τε� µ1σω της ακ$λ�υ-
θης επι�ειρηµατ�λ�γ�ας. Σηµαντικ$ κ�µµ#τι των εκλαµ(αν$µενων δια"�ρ.ν
π�υ παρ�υσι#3ει η σ'γ�ρ�νη επ��*, $σ�ν α"�ρ# π#ντα στ�ν εθνικισµ$, �"ε�-
λεται σε µεγ#λ� (αθµ$ στη διατ'πωση τ�υ Λ$γ�υ και σε καιν�τ$µες ρητ�ρικ1ς
ανα"�ρ1ς π�υ συ�ν# δεν ανταπ�κρ�ν�νται σε πραγµατικ1ς * σηµαντικ1ς αλλα-
γ1ς στ�ν τ�µ1α των εθνικ.ν ταυτ�σεων. Να διευκρινιστε� εδ. $τι µε τ�ν $ρ�
‘επ��* της παγκ�σµι�π��ησης’ δεν ενν��'µε µ$ν� την περ��δ� κατ# την �π��α
κυριαρ��'ν �ι δυναµικ1ς και διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης, αλλ# και την
περ��δ� $π�υ κυριαρ�ε� η ρητ�ρικ* ανα"�ρ# σε αυτ*ν. Σε αυτ$ τ� πλα�σι�,
δεν υ"�στανται λ$γ�ι * απτ# στ�ι�ε�α για την υπ�στ*ρι2η της #π�ψης $τι �ι
εθνικ�' τ'π�υ διακρ�σεις και ταυτ�σεις θα απ�δυναµωθ�'ν. Απεναντ�ας, η
δι#δ�ση αυτ.ν των απ$ψεων µπ�ρε� απ$ µ$νη της να πρ�καλ1σει εθνικιστικ1ς
ε2#ρσεις λ$γω τ�υ #γ��υς π�υ δ'ναται να δηµι�υργ*σει στα #τ�µα και τις
�µ#δες. Αυτ$ γιατ�, $πως θα υπ�στηρ�2�υµε, � εθνικισµ$ς ε2ακ�λ�υθε� να (ρ�-
σκεται στ� πρ�σκ*νι� και τ� εθνικ$ κρ#τ�ς ε�ναι ακ$µα τ� καν�νιστικ$ πρ$-
τυπ� * και η πρ�σδ�κ�α σε παγκ$σµι� επ�πεδ�. Τ� γεγ�ν$ς αυτ$ µπ�ρε� απ$
µ$ν� τ�υ να εγε�ρει ν1ες * να ενισ�'σει τις υπ#ρ��υσες εθνικ1ς ταυτ$τητες,
ανε2#ρτητα απ$ την 'παρ2η µιας κρατικ*ς �ντ$τητας π�υ θα υπ�στηρ�2ει *
θα ενισ�'σει τη διαδικασ�α της τα'τισης28. ∆ηλαδ*, η ‘επ��* της παγκ�σµι�-
π��ησης’ ε2ακ�λ�υθε� να ε�ναι και επ��* τ�υ εθνικισµ�'.

Κατ’ αρ�#ς, λ1γ�ντας ρητ�ρικ1ς καιν�τ�µ�ες * καιν�τ�µ�ες τ�υ Λ$γ�υ ανα-
"1ρ�µαι ε�τε στην �ρησιµ�π��ηση ν1ων λ12εων για να περιγρα"ε� κ#τι τ� �π���
περιγρα"$ταν ως τ.ρα µε κ#π�ια #λλη λ12η, ε�τε στην περιγρα"* γεγ�ν$των
και "αιν�µ1νων µε τρ$π� π�υ τα παρ�υσι#3ει ως πρωτ�εµ"ανι3$µενα στην
παγκ�σµι�π��ηση. Και στις δ'� περιπτ.σεις τ� απ�τ1λεσµα ε�ναι η δηµι�υργ�α
της α�σθησης $τι 3�'µε σε µια απ�λ'τως καιν�τ$µα επ��* και τ� �#σιµ� της
συν1�ειας –�ωρ�ς (ε(α�ως να µπ�ρε� να αρνηθε� κανε�ς $τι πρ#γµατι υπ#ρ��υν
συγκεκριµ1νες αλλαγ1ς. Η �δια η �ρ*ση τ�υ $ρ�υ παγκ�σµι�π��ηση απ�τελε�
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28. Βλ1π�υµε $τι, εν. στην πρ�ηγ�'µενη εν$τητα π�υ ε2ετ#σαµε τ�υς µη�ανισµ�'ς τα'τισης
των εθνικ.ν κρατ.ν, η επι�ειρηµατ�λ�γ�α µας α"�ρ�'σε στην 'παρ2η εθνικ�' κρ#τ�υς, σε αυ-
τ*ν την εν$τητα δεν υπ#ρ�ει αυτ$ς � ‘περι�ρισµ$ς’. Μ#λιστα, σε κ#π�ια σηµε�α α"�ρ# ιδιαιτ1ρως
τα 1θνη για τα �π��α η δηµι�υργ�α εθνικ�' κρ#τ�υς δεν 1�ει πραγµατ�π�ιηθε�.



�αρακτηριστικ$ αυτ*ς της διαδικασ�ας σε κ#π�ι� (αθµ$ και συντελε� στη δη-
µι�υργ�α αυτ�' τ�υ συναισθ*µατ�ς της ρι3ικ*ς αλλαγ*ς. Συντελε� (1(αια και
στην ιδε�λ�γικ�π��ησ* της, $πως *δη 1��υµε ανα"1ρει, µ1σω της απ$κρυψης
τ�υ π�λιτικ�' και �ικ�ν�µικ�' �αρακτ*ρα αυτ*ς της διαδικασ�ας, π�υ ε�ναι �
νε�-"ιλελε'θερ�ς καπιταλισµ$ς, και της �υδετερ�π��ησ*ς της. L��υµε $µως
*δη ανα"ερθε� σε αυτ$ και θα ανα"ερθ�'µε 2αν# και στ� επ$µεν� κε"#λαι�.
�ι καιν�τ�µ�ες τ�υ Λ$γ�υ "τ#ν�υν στα α"τι# των π�λιτ.ν µ1σω πηγ.ν και
εκπρ�σ.πων της (π�λιτικ*ς κυρ�ως, αλλ# και πνευµατικ*ς) ελ�τ απ$ τ�ν τ'π�,
την τηλε$ραση, αλλ# και σε µικρ$τερ� (αθµ$ απ$ #λλες δηµ$σιες συ3ητ*σεις,
συν1δρια κλπ. Εµε�ς θα επικεντρ.σ�υµε στ�ν πυρ*να των σ�ετικ.ν απ$ψεων
π�υ εκ"1ρ�νται µε επιστηµ�νικ* τεκµηρ�ωση, π�υ (ρ�σκεται στ� ακαδηµαϊκ$
επ�πεδ� διαλ$γ�υ.

Μ�α απ$ τις καιν�τ�µ�ες τ�υ Λ$γ�υ π�υ παρ�υσι#3�νται 1ντ�να στη σ'γ-
�ρ�νη επι�ειρηµατ�λ�γ�α α"�ρ# στην 'παρ2η ‘υ(ριδικ.ν κ�υλτ�υρ.ν’ (creole
or hybrid cultures)G σε αυτ$ τ� 3*τηµα ανα"ερθ*καµε εκτεν.ς παραπ#νω,
υπ�στηρ�3�ντας $τι η εν λ$γω �ρ�λ�γ�α π�υ 1�ει υι�θετηθε� πρ�σ"#τως δεν
περιγρ#"ει µια καιν�'ρια κατ#σταση * κ#τι για τ� �π��� δεν υπ*ρ�αν αντ�-
στ�ι��ι $ρ�ι και, συνεπ.ς, ε�ναι περιττ*. Μια #λλη α"�ρ# στην ταυτ$�ρ�νη τ#-
ση πρ�ς µεγαλ'τερες και µικρ$τερες π�λιτικ1ς �ντ$τητες και κυ(ερνητικ�'ς
σ�ηµατισµ�'ς, π�υ θεωρε�ται ως ν1α τ#ση π�υ παρ�υσι#στηκε λ$γω της πα-
γκ�σµι�π��ησης και συ3ητε�ται πλ1�ν ευρ'τατα (Robertson, Hall, Albrow,
Harvey, Held κλπ.). Αυτ1ς �ι αντι"ατικ1ς και ταυτ$�ρ�νες τ#σεις θεωρε�ται $τι
απα2ι.ν�υν τα εθνικ# κρ#τη και τις αντ�στ�ι�ες ταυτ$τητες, αλλ# και $τι δη-
µι�υργ�'ν #λλ�υς τ'π�υς ταυτ$τητας, $πως τ�πικ1ς, περι"ερειακ1ς, ‘υ(ριδι-
κ1ς’ και ε2ατ�µικευµ1νες. Η �ρ*ση δια"�ρ�π�ιηµ1νης �ρ�λ�γ�ας ε�ναι ενδει-
κτικ* της συ3*τησης για τις εθνικ1ς ταυτ$τητες και την επηρε#3ει σε µεγ#λ�
(αθµ$, αλλ# δηµι�υργε� επιπλ1�ν και σ'γ�υση στην �ρ�λ�γ�α και τ�υς �ρι-
σµ�'ς. Για παρ#δειγµα, π�ι� ε�ναι τ� ν$ηµα της ‘περι"ερει�πo�ησης’ (regio-
nalism), των παγκ$σµιων και τ�πικ.ν δια�ωρισµ.ν, * της ‘παγκ�σµι�/τ�πικ�-
π��ησης’ (‘glocalisation’); Με (#ση π�ια κριτ*ρια απ�καλε�ται η Ευρωπαϊκ*
Lνωση περι"1ρεια (region); Γιατ� θεωρ�'νται αυτ1ς �ι τ#σεις ως εγγεν* στ�ι-
�ε�α της παγκ�σµι�π��ησης, $πως υπ�στηρ�3�υν αρκετ�� ερευνητ1ς (Hall
1991α, Beck 2000); Η ενσωµ#τωση αυτ*ς της �ρ�λ�γ�ας στην πρ$σ"ατη συ3*-
τηση για την παγκ�σµι�π��ηση υπ�ν�ε� $τι κ#τι καιν�'ρι�, �ωρ�ς πρ�ηγ�'µε-
ν�, συντελε�ται. 5µως, η �ρ�λ�γ�α "α�νεται να ε�ναι περισσ$τερ� καιν�τ$µα
απ$ την �δια την πραγµατικ$τητα. Αυτ$ θα πρ�σπαθ*σω να δε�2ω αµ1σως πα-
ρακ#τω.

�ι εθνικ1ς ταυτ$τητες, $πως και τα κρ#τη, απειλ�'νται, $πως υπ�στηρ�3ε-
ται, απ$ τις τ#σεις για µεγαλ'τερες * µικρ$τερες κυ(ερνητικ1ς εν$τητες και συ-
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νεργασ�ες. Αυτ* η #π�ψη, $µως, υπερ(#λλει κ#π�ια δεδ�µ1να. Ας 2εκιν*σ�υ-
µε µε την τ#ση για µεγαλ'τερες συµµα��ες * συνεργασ�ες, $πως ε�ναι για πα-
ρ#δειγµα, η ΕΕ, η Mercosur, η NAFTA κλπ., συνεργασ�ες κρατ.ν π�υ 1��υν
σκ�π$, µετα2' #λλων, ε�τε να δια�ειριστ�'ν τα �"1λη ε�τε να ελ1γ2�υν τ�υς
κινδ'ν�υς απ$ την παγκ�σµι�π��ηση σε 1να πλα�σι� µεγαλ'τερ� απ$ τα $ρια
των εθνικ.ν κρατ.ν. 5µως, δεν ε�ναι η πρ.τη "�ρ# µ1σα στη νεωτερικ$τητα
π�υ εθνικ# κρ#τη συγκρ�τ�'ν συµµα��ες για να αντεπε21λθ�υν σε κ#π�ιες
συνθ*κες, ανε2#ρτητα απ$ τ� (αθµ$ θεσµ�π��ησης * τυπικ*ς συγκρ$τησης
π�υ αυτ1ς θα ε��αν. Β1(αια, �ι σηµεριν1ς συνεργασ�ες ε�ναι συν*θως περισσ$-
τερ� θεσµ�π�ιηµ1νες, $µως αυτ$ δεν "α�νεται να 1�ει καµ�α επ�πτωση π#νω
στα εθνικ# κρ#τη και στ� (αθµ$ ν�µιµ�π��ησ*ς τ�υς. Wλλωστε, $�ι µ$ν� τα
εθνικ# κρ#τη εθελ�'σια (εντ$ς * εκτ$ς εισαγωγικ.ν)29 εισ1ρ��νται σε αυτ1ς τις
διεθνε�ς �ργαν.σεις αλλ#, κυρ�ως, η συµµετ��* σε αυτ1ς γ�νεται στη (#ση της
ε2υπηρ1τησης τ�υ εθνικ�' συµ"1ρ�ντ�ς. Lτσι, α"εν$ς τα εθνικ# κρ#τη τ�θε-
νται τυπικ# π#νω απ$ τ�υς διεθνε�ς �ργανισµ�'ς, α"ετ1ρ�υ αυτ�� τα (�ηθ�'ν
να αντεπε21λθ�υν στις σ'γ�ρ�νες συνθ*κες. Επιπλ1�ν, σε $,τι µας α"�ρ# στ�
συγκεκριµ1ν� 3*τηµα των ταυτ�τ*των, αυτ1ς �ι –σ'γ�ρ�νες αλλ# και παλαι$-
τερες– συνεργασ�ες δεν 1��υν υπ�σκελ�σει * αντικαταστ*σει τις υπ#ρ��υσες
ταυτ$τητες, αλλ# �'τε και πρ�τε�ν�υν 1να συµπληρωµατικ$ συναισθηµατικ$
δ1σιµ� και µια α�σθηση τ�υ ‘αν*κειν’, ειδικ# στ� (αθµ$ π�υ εκλαµ(#ν�νται
απ$ τ�υς π�λ�τες ως περιστασιακ1ς * ως αναγκαι$τητες λ$γω της παγκ�σµι�-
π��ησης * #λλων συνθηκ.ν, #ρα εκ των πραγµ#των επι(ε(ληµ1νες (αντ�ληψη
π�υ υπ#ρ�ει ακ$µη και για την ΕΕ σε αρκετ$ (αθµ$). Ενδε��µ1νως � λ$γ�ς να
ε�ναι $τι �ι ρεαλιστικ�� υπ�λ�γισµ�� δεν µπ�ρ�'ν αν εγε�ρ�υν µια α�σθηση
ταυτ$τητας, �'τε να υπ�σκελ�σ�υν τις *δη υπ#ρ��υσες: $πως �αρακτηριστικ#
ανα"1ρει � Hobsbawm, «$,τι κι αν κρατ# τις συλλ�γικ$τητες των ανθρ.πων
µα3�, αυτ$ σ�γ�υρα δεν ε�ναι � εκλ�γικευµ1ν�ς υπ�λ�γισµ$ς των ατ$µων π�υ
τις απ�τελ�'ν» (Hobsbawm 1983: 269).

Η δε'τερη τ#ση, πρ�ς µικρ$τερες, τ�πικ1ς συσπειρ.σεις και δι�ικ*σεις ε�-
ναι ιδια�τερα ακαθ$ριστηG ως �αρακτηριστικ# παραδε�γµατα περιλαµ(#νει τ$-
σ� τις µεγ#λες µητρ�π$λεις $σ� και τ�υς τ�πικισµ�'ς. 5σ�ν α"�ρ# στ� πρ.-
τ�, πρ$κειται για µεγ#λες µητρ�-π$λεις π�υ λειτ�υργ�'ν και ως κ1ντρα * "�-
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29. Ε�ναι γεγ�ν$ς $τι τις περισσ$τερες "�ρ1ς η συµµετ��* εν$ς κρ#τ�υς σε συγκεκριµ1ν�υς
διεθνε�ς �ργανισµ�'ς ε�ναι αναγκα�α * και εκ(ιαστικ*. 5µως, δεν ε�ναι η συµµετ��* σε αυτ�'ς
π�υ δεσµε'ει τα κρ#τη σε συγκεκριµ1νες π�λιτικ1ς επιλ�γ1ς, αλλ# �ι ευρ'τερ�ι συσ�ετισµ�� δυ-
ν#µεων των εθνικ.ν κρατ.ν π�υ συµµετ1��υν σε αυτ�'ς. ∆ηλαδ*, τ� ‘παι�ν�δι’ επι(�λ*ς και κυ-
ριαρ��ας µετα"1ρεται εντ$ς τ�υς και πα�3εται στα $ρια της ν�µιµ$τητας π�υ τ�υς παρ1��υν. Αυ-
τ$ ισ�'ει και για �ργανισµ�'ς µε τ� (εληνεκ1ς τ�υ �ΗΕ.



ρε�ς της παγκ�σµι�π��ησης και η αυτ�ν�µ�α και � κ�σµ�π�λ�τικ�ς �αρακτ*ρας
τ�υς τ�ν�3εται σε τ1τ�ι� (αθµ$ .στε να θεωρ�'νται ‘π$λεις-κρ#τη’ (‘city-
states’). Αυτ$ 1�ει ως συν1πεια την παραµ1ληση τ�υ γεγ�ν$τ�ς $τι αυτ1ς �ι π$-
λεις απ�τελ�'ν µ1λη συγκεκριµ1νων κρατ.ν, αλλ# και την παραµ1ληση των
ταυτ�σεων των κατ��κων τ�υς. Σε αυτ$ τ� πλα�σι�, συ�ν# παρατηρε�ται $τι η
ερµηνε�α σ�ετικ.ν παραδειγµ#των 1�ει µια �ρισµ1νη κατε'θυνση, π�υ συν#δει
µε την κυριαρ��'σα ερµηνε�α της δι#στασης τ�υ τ�πικ�' και τ�υ παγκ$σµι�υ
(global-local dimension).

Ενδεικτικ$ παρ#δειγµα απ�τελε� η ερµηνε�α, τ�υ O’ Byrne στην 1ρευν# τ�υ
µε τ�τλ� ‘On the Construction of Political Identity: Negotiations and Strategies
Beyond the Nation-State’ (2001), η �π��α περιλαµ(#νει και �ρισµ1νες συνε-
ντε'2εις. � O’ Byrne ανα"1ρεται, µετα2' #λλων, και στ� π�ρτρ1τ� τ�υ Alex. �
Alex ε�ναι 1νας ειρηνιστ*ς ακτι(ιστ*ς π�υ περιγρ#"ει τ�ν εαυτ$ τ�υ ως κ�-
σµ�π�λ�τη, αλλ# και «δηλ.νει $τι 1�ει µια ισ�υρ* α�σθηση (ρετανικ*ς ταυτ$-
τητας» (O’ Byrne 2001: 144). Αυτ* η 2εκ#θαρη $σ� και συνειδητ*30 δ*λωση τ�υ
συνεντευ2ια3$µεν�υ ερµηνε'εται απ$ τ�ν ερευνητ* ως µια τα'τιση µε τη ‘(ρε-
τανικ$τητα’ π�υ «υπ#ρ�ει µ$ν� �#ριν ευκ�λ�ας» (2001: 151). Συγκεκριµ1να,
επειδ* � Alex διαµ1νει µ$νιµα στ� Λ�νδ�ν�, µια π�λυπ�λιτισµικ* µητρ$π�λη
π�υ τ�ν συνδ1ει µε τ� παγκ$σµι�, � O’ Byrne θεωρε� $τι η ταυτ$τητ# τ�υ ως
Βρεταν�' απλ# τ�υ πρ�σ"1ρει τη (#ση για την π�λιτικ* δρ#ση π�υ επιθυµε�
(ακτι(ισµ$), αλλ# και µια κ�ινωνικ* δ�µ* για να τ�π�θετ*σει τ�ν εαυτ$ τ�υ.
Lτσι, υπ�στηρ�3ει � O’ Byrne $τι στην περ�πτωση τ�υ Alex (λ1πει κανε�ς τη
«σ�1ση αν#µεσα στ� τ�πικ$ και τ� παγκ$σµι�, π�υ 2επερν# τ� επ�πεδ� τ�υ
1θν�υς-κρ#τ�υς και ενισ�'εται µε $ρ�υς παγκ�σµι$τητας» (2001: 153).

Εδ. (λ1π�υµε µια ερµηνε�α π�υ ανταπ�κρ�νεται σε 1να *δη διαµ�ρ"ωµ1ν�
µ�ντ1λ� τ�πικ�'-παγκ$σµι�υ και αναπαρ#γεται εν#ντια στις κλασικ1ς κ�ινω-
νι�λ�γικ1ς σταθερ1ς απ$ τ�ν ερευνητ* �ωρ�ς �υσιαστικ* αιτι�λ�γ�α. Γιατ�, για
παρ#δειγµα, να θεωρ*σει κανε�ς $τι η τα'τιση µε τη Βρεταν�α, η εθνικ* ταυτ$-
τητα, γ�νεται µ$ν� ‘�#ριν ευκ�λ�ας’, ε"$σ�ν τ� Λ�νδ�ν� ε�ναι αυτ$ π�υ πρ�-
σ"1ρει την κ�ινωνικ* δ�µ* και τη (#ση για π�λιτικ* δρ#ση ως µητρ$π�λη,
σ'µ"ωνα µε τη συλλ�γιστικ* τ�υ O’ Byrne τ�υλ#�ιστ�ν, και #ρα θα µπ�ρ�'σε
κανε�ς να ταυτιστε� µε αυτ$ και να αυτ�-πρ�σδι�ρ�3εται ως ‘Λ�νδρ13�ς’. Και
γιατ� θα �ρεια3$ταν κ#π�ι�ς να 1�ει µια �π�ιαδ*π�τε τ�πικ*/εθνικ* ταυτ$τη-
τα αν αυτ* θα �ρησ�µευε µ$ν� λ$γω τ�υ π�λιτικ�' πλαισ��υ π�υ θα πρ�σ1"ε-
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30. Η συνειδητ$τητ# της πρ�κ'πτει απ$ τα (ι�γρα"ικ# �αρακτηριστικ# τ�υ συνεντευ2ια3$-
µεν�υ, $πως ε�ναι η υψηλ* εκπα�δευσ* τ�υ, τ� επ#γγελµ# τ�υ αλλ# και �ι δραστηρι$τητ1ς τ�υ ως
ακτι(ιστ*ς σε δι#"�ρα µ1ρη τ�υ κ$σµ�υ.



ρε, α"�' τ�ν �δι� ρ$λ� θα µπ�ρ�'σε να πα�2ει και µια ‘παγκ$σµια ταυτ$τητα’,
µια κ�σµ�π�λ�τικη τα'τιση µε τ� παγκ$σµι� (‘π�λ�της τ�υ κ$σµ�υ’), σ'µ"ωνα
µε τη διαλεκτικ* τ�υ τ�πικ�'-παγκ$σµι�υ; Και, τ� πι� σηµαντικ$ �σως, τι αι-
τι�λ�γ�α υπ#ρ�ει για να θεωρε� κανε�ς $τι τ� Λ�νδ�ν� απ�τελε� µια τ�πικ$τητα
π�υ 2επερν# τ� εθνικ$ κρ#τ�ς στ� �π��� εντ#σσεται; Μ*πως δεν ε�ναι τ� Λ�ν-
δ�ν� η πρωτε'�υσα της Βρεταν�ας και, συνεπ.ς, δεν ω"ελε�ται απ$ την ευρω-
στ�α, τε�ν�γνωσ�α, και τα �ικ�ν�µικ# και π�λιτικ# πλε�νεκτ*µατα π�υ τ� εθνι-
κ$ κρ#τ�ς της Βρεταν�ας στ� σ'ν�λ$ της πρ�σ"1ρει; Αν τ� Λ�νδ�ν� ω"ελε�ται
περισσ$τερ� σε σ�1ση µε #λλες (ρετανικ1ς π$λεις απ$ τα πλε�νεκτ*µατα τ�υ
Βρετανικ�' κρ#τ�υς αυτ$ �"ε�λεται στ� $τι ε�ναι η πρωτε'�υσα, και $�ι ε2αι-
τ�ας µιας ακαθ$ριστης σ�1σης τ�πικ�'-παγκ$σµι�υ π�υ µπ�ρε� να αγν�ε� τ�
πλα�σι� π�υ �ρ�3ει τ� συγκεκριµ1ν� εθνικ$ κρ#τ�ς.

Ε�δαµε, λ�ιπ$ν, $τι υπ#ρ�ει µια τ#ση ερµηνε�ας γεγ�ν$των µε �ρισµ1ν�
(αθµ$ αυθαιρεσ�ας .στε να ταιρι#3ει στη σ'γ�ρ�νη �ρ�λ�γ�α π�υ επικρατε�
στη σ�ετικ* συ3*τηση. 5σ�ν α"�ρ# στ� δε'τερ� �αρακτηριστικ$ παρ#δειγµα
π�υ συ�ν# ανα"1ρεται ως πρ�ς τις τ#σεις για µικρ$τερες συσπειρ.σεις και
δι�ικ*σεις (τ�πικισµ�'ς κλπ.), και π�υ απειλ�'ν τις εθνικ1ς �ντ$τητες και ταυ-
τ�σεις, αυτ1ς περιλαµ(#ν�υν εθνικ1ς/εθν�τικ1ς ανα3ωπυρ.σεις και κιν*µατα
π�υ διεκδικ�'ν τ� δικα�ωµα στην αυτ�δι#θεση * µια σ�ετικ* αυτ�ν�µ�α εντ$ς
των εθνικ.ν κρατ.ν στα �π��α εντ#σσ�νται. Πρ#γµατι, υπ#ρ�ει και στη σ'γ-
�ρ�νη επ��* αυτ* η τ#ση π�υ 1�ει �αρακτηρ�σει $λη τη νεωτερικ$τητα, δηλα-
δ* η διεκδ�κηση απ$ π�λιτισµικ1ς �µ#δες, απ$ 1θνη/εθν$τητες, της π�λιτικ*ς
τ�υς αυτ�ν�µ�ας και αυτ�δι#θεσης στ� δικ$ τ�υς ‘1θν�ς-κρ#τ�ς’, σε ανεπτυγ-
µ1να και µη κρ#τη. 5µως, αυτ* η παρατηρ�'µενη τ#ση πρ�ς µικρ$τερης κλ�-
µακας ταυτ�σεις δεν ε�ναι στην πραγµατικ$τητα µια αλλαγ* τ�υ παραδε�γµα-
τ�ς ως πρ�ς τη συν'παρ2η π�λιτικ.ν και π�λιτισµικ.ν �ντ�τ*των, �'τε µια
αλλαγ* $σ�ν α"�ρ# στ�ν τ'π� των ταυτ�σεωνG πρ$κειται στην �υσ�α για µια
‘παλινδρ$µηση’ πρ�ς περισσ$τερ� συνεκτικ1ς, �µ�γεν�π�ιηµ1νες και ελεγ�$µε-
νες µ�ν#δες, π�υ συνε��3�υν $µως να κιν�'νται στα πρ$τυπα των εθνικ.ν
κρατ.ν. ∆ηλαδ*, αυτ1ς �ι τ#σεις, π�υ περιστασιακ# απειλ�'ν τα υπ�ρ��ντα
εθνικ# κρ#τη, δεν τα απειλ�'ν ως καν�νιστικ� πρτυπα. �ι ανα3ωπυρ�'µενες
εθν�τικ1ς διεκδικ*σεις και �ι εθνικ1ς διαµ#�ες για αυτ�ν�µ�α και/* ανε2αρτη-
σ�α �πωσδ*π�τε θ�γ�υν τα συγκεκριµ1να εθνικ# κρ#τη εν#ντια στα �π��α γ�-
ν�νται αυτ1ς �ι διεκδικ*σεις. 5µως, στ� (αθµ$ π�υ αυτ1ς �ι ανα3ωπυρ.σεις
εκ"ρ#3�υν την τ#ση δηµι�υργ�ας περισσ$τερ� συνεκτικ.ν και �µ�γεν�π�ιηµ1-
νων εθνικ.ν κρατ.ν, τ$τε η 1νν�ια τ�υ ‘1θν�υς-κρ#τ�υς’ ενισ�'εται. Wλλωστε,
αυτ1ς �ι εθνικιστικ1ς ε2#ρσεις θα µπ�ρ�'σαν να θεωρηθ�'ν και ως τ#σεις
πρ�ς τη δηµι�υργ�α πραγµατικ�ν εθν.ν-κρατ.ν, δηλαδ* πρ�ς ενια�ες π�λιτι-
σµικ1ς/ιστ�ρικ1ς και π�λιτικ1ς �ντ$τητες –1να 1θν�ς σε 1να κρ#τ�ς–, π�υ ε�ναι
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τ� α2�ωµα της εθνικιστικ*ς ιδε�λ�γ�ας αλλ# 1�ει γ�νει πραγµατικ$τητα µ$ν� σε
περι�ρισµ1ν� αριθµ$ των υπαρ�$ντων εθνικ.ν κρατ.ν31.

Αυτ1ς �ι τ#σεις ‘π�λιτισµικ*ς επι(ε(α�ωσης’, π�υ ε�ναι παρ�'σες σε $λη τη
νεωτερικ$τητα, ε�ναι ιδια�τερα εµ"ανε�ς στη σ'γ�ρ�νη επ��* της παγκ$σµιας
συνειδητ$τητας και γν.σης τ�υ κ$σµ�υ. 5πως επισηµ#ναµε παραπ#νω, � λ$-
γ�ς εµ"#νισης αυτ.ν των τ#σεων γενικ# ε�ναι � εθνικισµ$ςG ειδικ$τερα δε στ�
πλα�σι� των τελευτα�ων δεκαετι.ν µπ�ρ�'µε να απ�δ.σ�υµε αυτ1ς τις τ#σεις
αλλ# και την επ�γνωσ* τ�υς στις εντ�ν$τερες επα"1ς και στη ραγδα�α µετ#δ�-
ση πληρ�"�ρι.ν π�υ �αρακτηρ�3ει την παγκ�σµι�π��ηση. Ειδικ$τερα, µπ�-
ρ�'µε να π�'µε $τι η παγκ�σµι�π��ηση ενισ�'ει τα εθνικιστικ# κιν*µατα µε
δ'� τρ$π�υς: παρ1��ντας τα µ1σα για την απ�τελεσµατικ* �ργ#νωση και συ-
νεργασ�α των κινηµ#των αυτ.ν (π.�. η επικ�ινων�α των �µ#δων ∆ιασπ�ρ#ς
µ1σω τ�υ διαδικτ'�υ), αλλ# και καθιστ.ντας γνωστ* την 'παρ2η και δρ#ση
τ�υς µ1σω της παγκ$σµιας µετ#δ�σης πληρ�"�ρι.ν. Lτσι, η παγκ�σµι�π��ηση
$�ι µ$ν� δεν απ1συρε τ�ν εθνικισµ$ απ$ τ� πρ�σκ*νι�, αλλ# τ�ν ενδυν#µωσε
παγκ�σµ�ως πρ�σ"1ρ�ντ#ς τ�υ ν1α µ1σα �ργ#νωσης και ε2#πλωσης. Β1(αια,
�"ε�λ�υµε να επισηµ#ν�υµε $τι, $πως παρατηρε� � Castells, � σηµεριν$ς εθνι-
κισµ$ς δεν ε�ναι απαραιτ*τως πρ�σανατ�λισµ1ν�ς πρ�ς τη δηµι�υργ�α αυτ$-
ν�µων εθνικ.ν κρατ.ν, αλλ# και πρ�ς τ� α�τηµα αυτ�ν�µ�ας εντ$ς των υπαρ-
��υσ.ν κρατ.ν (1997: 30)32. Εν τ�'τ�ις, αυτ1ς �ι περιπτ.σεις ε�ναι �ι λιγ$τερ�
συνηθισµ1νες, εν. �ι δρ#σεις και α2ι.σεις τ�υς απευθ'ν�νται σε 1να κρ#τ�ς
και διαµ�ρ".ν�νται σε σ�1ση µε αυτ$.

Ας ανακε"αλαι.σ�υµε µ1σω τ�υ Connor (1994), σ'µ"ωνα µε τ�ν �π��� η
‘περι"ερει�π��ηση’ �ρησιµ�π�ιε�ται για να υπ�δηλ.σει δ'� ασ'µ(ατα ν�*µα-
τα: τις ‘υπερκρατικ1ς’ (‘transstate’) και τις ‘ενδ�κρατικ1ς’ (‘intrastate’) �ντ$τη-
τες και ταυτ$τητες, π�υ υπ�θετικ# δηµι�υργ�'ν µεγαλ'τερες και µικρ$τερες
π�λιτικ1ς �ντ$τητες απ$ τα εθνικ# κρ#τη και, συνεπ.ς, υπ�σκελ�3�υν τις
υπ#ρ��υσες εθνικ1ς ταυτ$τητες και τα εθνικ# κρ#τη. 5µως, $πως τ�ν�3ει, η
διακρατικ* ‘περι"ερει�π��ηση’ ανα"1ρεται στη δηµι�υργ�α συµµα�ι.ν και συ-
νεργασι.ν απ$ τα �δια τα εθνικ# κρ#τη, και η ‘ενδ�κρατικ* περι"ερει�π��ηση’
ανα"1ρεται σε «ενδ�κρατικ�'ς δια�ωρισµ�'ς (ασισµ1ν�υς σε συναισθηµατι-
κ1ς ταυτ�σεις τ�πικ�' �αρακτ*ρα» (Connor 1994: 108), �ι �π���ι, στ� (αθµ$
π�υ ε�ναι ισ�υρ��, κακ.ς ανα"1ρ�νται ως ‘περι"ερει�π��ηση’ και $�ι ως εθνι-
κισµ$ς. Παρ�µ��ως, δε θα πρ1πει να 2ε�ν#µε $τι η µ�ρ"*, τ� µ1γεθ�ς και #λλα
�αρακτηριστικ# των σηµεριν.ν εθνικ.ν κρατ.ν, αν και π�ικ�λα και συ�ν#
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31. Για λ$γ�υς (ιωσιµ$τητας και π�λιτικ�' ρεαλισµ�', $πως ανα"1ρει � Hobsbawm (1990).
32. � Castells συν#γει απ$ αυτ* την παρατ*ρηση και τ� συµπ1ρασµα $τι τα 1θνη σ*µερα ε�-

ναι ιστ�ρικ# και αναλυτικ# ανε2#ρτητα απ$ τ� κρ#τ�ς.



αντιθετικ#, δεν τα 1��υν απ�στερ*σει ως τ.ρα απ$ τη διεθν* τ�υς αναγν.ρι-
ση και �ρισµ$ ως ‘εθνικ# κρ#τη’. Υπ#ρ�ει µια σειρ# απ$ εθνικ# κρ#τη –εθνικ#
�µ�ι�γεν* * δια�ωρισµ1να, µικρ# * µεγ#λα, αυταρ�ικ# * δηµ�κρατικ#– π�υ
απ�λαµ(#ν�υν διεθν�'ς αναγν.ρισης ως τ1τ�ια. Τι ε�ναι η Αυστραλ�α, για πα-
ρ#δειγµα; ‘Lθν�ς-κρ#τ�ς’, *πειρ�ς * περι��*; Ε�ναι η Κ�να περισσ$τερ� * λι-
γ$τερ� εθνικ$ κρ#τ�ς απ$ την �λλανδ�α * τ� Νεπ#λ, * η π�λυεθνικ* Βρεταν�α
απ$ την �µ�ι�γεν* Ιαπων�α; Απ$ τη στιγµ* π�υ $λες αυτ1ς �ι δια"�ρ1ς *ταν
αδι#"�ρες ως τ.ρα $σ�ν α"�ρ# στ� �αρακτηρισµ$ εν$ς εθνικ�' κρ#τ�υς ως
τ1τ�ι�υ, γιατ� θα πρ1πει �ι παρατηρ�'µενες τ#σεις πρ�ς µεγαλ'τερες * µικρ$-
τερες �ντ$τητες να εγε�ρ�υν ν1ες αναλυτικ1ς κατηγ�ρ�ες και να ερµηνε'�νται
µε τρ$π� π�υ αµ"ισ(ητε� τα εθνικ# κρ#τη, αλλ# και την τα'τιση µε αυτ#; Επι-
πλ1�ν, παρατηρ�'νται και µερικ1ς ασυν1�ειες και ασυν1πειες στη σ�ετικ* επι-
�ειρηµατ�λ�γ�α: για παρ#δειγµα, η επαν1νωση της Γερµαν�ας δεν πρ�κ#λεσε
αµ"ισ(*τηση τ�υ πρ�σδι�ρισµ�' της ως εθνικ�' κρ#τ�υς, παρ$λ� π�υ υπ*ρ�ε
µια δι#σταση στις εθνικ1ς ταυτ$τητες των Ανατ�λικ�γερµαν.ν και των ∆υτι-
κ�γερµαν.ν, καθ.ς και η π�λυδι#σπαση της ΕΣΣ∆ ερµηνε'τηκε µ1σα απ$ τ�
πρ�σµα της 12αρσης τ�υ εθνικισµ�', και $�ι της απ�δυν#µωσ*ς τ�υG και τα δ'�
$µως ε�ναι παραδε�γµατα κατακερµατισµ�' * συν1νωσης.

Βλ1π�υµε λ�ιπ$ν $τι η θεωρ�'µενη ως ‘καιν�'ρια τ#ση’ πρ�ς τ� περι"ερει-
ακ$ και τ� τ�πικ$ δεν ε�ναι ιδια�τερα καιν�'ρια, εν. και η �δια η �ρ*ση καιν�-
τ$µας �ρ�λ�γ�ας για να περιγρα"�'ν εθνικιστικ# "αιν$µενα ε�ναι απ�πρ�σα-
νατ�λιστικ*. Επ�σης σ�ετικ$ παρ#δειγµα απ�τελε� η �ρ*ση και ερµηνε�α τ�υ
$ρ�υ ‘glocalisation’, π�υ πρωτ�εισ*�θη απ$ τ�ν Robertson, µια σ'µπτυ2η των
$ρων global-isation και local-isation π�υ θα µπ�ρ�'σαµε να µετα"ρ#σ�υµε ως
‘παγκ�σµι�/τ�πικ�-π��ηση’, και ανα"1ρεται ακρι(.ς στη συν'παρ2η παγκ$-
σµιων και τ�πικ.ν τ#σεων στις τελευτα�ες δεκαετ�εςG αυτ* η τ#ση, $µως, δεν
απ�τελε� �αρακτηριστικ$ της παγκ�σµι�π��ησης µ$ν�, αλλ# υπ#ρ�ει και νωρ�-
τερα απ’ αυτ*ν. Να πρ�σθ1σ�υµε $τι � Robertson υπ�στηρ�3ει $τι � εθνικισµ$ς
εκ"ρ#3ει την ταυτ$�ρ�νη 'παρ2η της καθ�λ�κευσης/�ικ�υµενισµ�' (universa-
lism) και της µερικ$τητας/επιµερισµ�' (particularism), εν. ε�ναι � �δι�ς 1να πα-
ρ#δειγµα της σ'γ�ρ�νης συγκεκριµεν�π��ησηςG πρ�τε�νει δε $τι � καλ'τερ�ς
τρ$π�ς για να ε2ετ#σ�υµε την παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι µ1σω της «γενικ$τερης
α�σθησ*ς της ως µιας µ�ρ"*ς θεσµ�π��ησης της διπλ*ς διαδικασ�ας π�υ περι-
λαµ(#νει την καθ�λ�κευση της µερικ$τητας [τ�υ επιµ1ρ�υς, της ιδιαιτερ$τη-
τας] και τη µερ�κευση της καθ�λικ$τητας [τ�υ �ικ�υµενικ�']» (Robertson
1992: 102)33. Lτσι, περιγρ#"ει τ�υς $ρ�υς παγκ�σµι�π��ηση και εθνικισµ$ τ�ν
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33. «Α form of institutionalisation of the two-fold process involving the universalisation of
particularism and the particularisation of universalism».



1ναν µ1σα απ$ τ�ν #λλ�ν, εν µ1σω µιας περ�πλ�κης �ρ�λ�γ�ας π�υ, επιπλ1�ν,
περιγρ#"ει µια διαδικασ�α εµ"αν* σε $λη τη δι#ρκεια της νεωτερικ$τητας. Συ-
νεπ.ς, δεν α"*νεται να δια"αν�'ν �ι ιστ�ρικ1ς συν1�ειες αλλ# ταυτ$�ρ�να
και �ι αλλαγ1ς π�υ παρ�υσι#3�υν αυτ1ς �ι 1νν�ιες και η σ�1ση τ�υς µ1σα στ�
�ρ$ν�.

Lτσι, η ευρε�α δι#δ�ση και �ρ*ση πληθ.ρας νε�λ�γισµ.ν υπ�δεικν'ει $τι η
απ�δυν#µωση τ�υ εθνικισµ�' καθ.ς και τ� παρω�ηµ1ν� των εθνικ.ν κρατ.ν
και ταυτ�τ*των ε�ναι σε µεγ#λ� (αθµ$ µια υπερ(�λ* * µια ρητ�ρικ* κατα-
σκευ*. Ειδικ# $σ�ν α"�ρ# στα εθνικ# κρ#τη, η ρητ�ρικ* αυτ* κατασκευ* συ-
ν�δε'τηκε, ακ�λ�'θησε * συν1πεσε µε µια διεθν* πρακτικ* 1κδηλης παρεµ(α-
τικ$τητας στα εσωτερικ# εθνικ.ν κρατ.ν εκ µ1ρ�υς #λλων, ισ�υρ.ν κρατ.ν
π�υ ταυτ$�ρ�να υπ�στ*ρι3αν την παγκ�σµι�π��ηση, µε δι#"�ρες πρ�"#σεις
–µετα2' αυτ.ν και της θεωρητικ*ς ‘τεκµηρ�ωσης’ και δικαι�λ$γησης/ν�µιµ�-
π�π��ησης π�υ πρ�σ1"ερε τ� επι�ε�ρηµα για τ�ν παρω�ηµ1ν� �αρακτ*ρα των
εθνικ.ν συν$ρων στη ‘ν1α επ��*’. Lτσι, � κυρ�αρ��ς π�λιτικ$ς λ$γ�ς και �ι
αντ�στ�ι�ες πρακτικ1ς και ιδε�λ�γ�ες λειτ�'ργησαν συµπληρωµατικ#, δηµι�υρ-
γ.ντας τ� ιδε�λ�γικ$, π�λιτικ$ και �ικ�ν�µικ$ πλα�σι� της ‘επ��*ς της παγκ�-
σµι�π��ησης’. ∆ηλαδ*, η �δια η επι�ειρηµατ�λ�γ�α π�υ, στην υπερ(�λ* της,
διακ*ρυττε τ�ν παρω�ηµ1ν� �αρακτ*ρα των εθνικ.ν κρατ.ν, ε�ναι συν-υπε'-
θυνη για τη δικαι�λ$γηση και εµπ1δωση πρακτικ.ν π�υ πραγµατικ# θ�γ�υν τα
εθνικ# κρ#τη και 1��υν ως συν1πεια, εν τ1λει, την πραγµατικ* και �υσιαστικ*
απ�δυν#µωση της πλει�ψη"�ας των εθνικ.ν κρατ.ν απ1ναντι στις πι1σεις #λ-
λων κρατ.ν, διεθν.ν �ικ�ν�µικ.ν �ργανισµ.ν κλπ. (και $�ι στις πι1σεις της
‘παγκ�σµι�π��ησης’ γενικ#).

Τ� σηµαντικ$ σε σ�1ση µε τ� αντικε�µεν� της παρ�'σας µελ1της ε�ναι $τι
αυτ�� �ι νε�λ�γισµ��, σε συνδυασµ$ µε την υι�θετ�'µενη –απ$ τις π�λιτικ1ς
και ακαδηµαϊκ1ς ελ�τ– ρητ�ρικ* περ� παγκ�σµι�π��ησης και της ισ�πεδωτικ*ς
της δρ#σης απ1ναντι στα εθνικ# κρ#τη και τις ταυτ$τητες, πρ�σ"1ρ�υν µια
επιπλ1�ν ε2*γηση στ� γιατ� � εθνικισµ$ς και �ι εθνικ�' τ'π�υ ταυτ�σεις ε�ναι
περισσ$τερ� πιθαν$ να ενισ�υθ�'ν παρ# να απ�δυναµωθ�'ν σε αυτ$ τ� πλα�-
σι�. Στ� (αθµ$ π�υ τα 1θνη, και τα κρ#τη π�υ τα περι�αρακ.ν�υν, απ�τελ�'ν
‘σηµε�α συν#ντησης’ για �µ#δες ανθρ.πων π�υ συγκρ�τ�'ν µια ταυτ$τητα µ1-
σω αυτ.ν αλλ# και µια α�σθηση ασ"#λειας και πρ�στασ�ας, η επαπειλ�'µενη
απ�σ'νθεση των εθνικ.ν κρατ.ν */και �µ#δων ε�ναι ικαν* να πρ�καλ1σει #γ-
��ς στα #τ�µα, πραγµατικ$ * νευρωτικ$. Τ� #γ��ς αυτ$ πρ�καλε�ται �υσιαστι-
κ# γιατ� �#νεται * απειλε�ται τ� πεδ�� �ικειτητας των ατ$µων και �µ#δων. Η
�ικει$τητα, $πως 1��υµε δε�2ει, ε�ναι απαρα�τητη πρ�ϋπ$θεση για τη δηµι�υρ-
γ�α ταυτ$τητας, η �π��α µε τη σειρ# της ε�ναι απαρα�τητη τ$σ� για τη συγκρ$-
τηση πρ�σωπικ$τητας $σ� και για την α�σθηση τ�υ ‘αν*κειν’ (µε $λα τα συνε-
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πακ$λ�υθ# τ�υ, $πως η α�σθηση ασ"#λειας). Επιπλ1�ν, η διαδικασ�α της τα'-
τισης ε2-υπηρετε� την αρ�* της ευ�αρ�στησης, δηλαδ* απ�µακρ'νει �τιδ*π�τε
δυσ#ρεστ� και �ικει�π�ιε�ται τ� ευ�#ριστ� και (�ηθ# τα #τ�µα να µετασ�η-
µατ�3�υν µια δυσ#ρεστη πραγµατικ$τητα σε µια #λλη, �ικε�α και ευ�#ριστη.

Lτσι, λ�ιπ$ν, η απειλ� της απ�λειας, π�υ συνιστ# και η παραπ#νω ρητ�ρι-
κ*, µπ�ρε� και απ$ µ$νη της να πρ�καλ1σει αντ�-δραση. Η αντ�δραση αυτ* ε�-
ναι πιθαν$τερ� να ε�ναι αντιδραστικ*, δηλαδ* να π#ρει τη µ�ρ"* της περι�α-
ρ#κωσης γ'ρω απ$ αυτ$ π�υ ε�ναι �ικε��. Με #λλα λ$για µπ�ρε� να πρ�καλ1-
σει την ενδυν#µωση της αν�γκης για µια ταυτ$τητα, της εθνικ*ς ταυτ$τητας εν
πρ�κειµ1νω π�υ ε�ναι *δη υπ#ρ��υσα και ισ�υρ*, * της θρησκευτικ*ς $π�υ
αυτ* ε�ναι περισσ$τερ� ισ�υρ*. Αυτ$ γιατ�, $πως ε�δαµε στ� κε"#λαι� 2 και τ�
παρ#δειγµα τ�υ πανικ�', � "$(�ς απ.λειας της �µ#δας και των λιµπιντικ.ν
δεσµ.ν αγ#πης µε αυτ*ν πρ�καλε� #γ��ς */και πανικ$ και ωθε� τα #τ�µα στην
περι�αρ#κωση και πρ�στασ�α της �µ#δας στην �π��α αν*κ�υν. Σε αυτ$ τ�
πλα�σι�, µπ�ρε� να παρατηρηθε� η υπ�στ*ρι2η * τ#ση δηµι�υργ�ας και περι�α-
ρ#κωσης γ'ρω απ$ µικρ$τερες π�λιτικ1ς µ�ν#δες και π�λιτισµικ1ς ταυτ$τητες,
π�υ σηµα�νει και περισσ$τερ� συµπαγε�ς και ελεγ�$µενες, ειδικ# εκ µ1ρ�υς
εθνικ.ν/εθν�τικ.ν µει�ν�τ*των εντ$ς ευρ'τερων σ�ηµατισµ.ν π�υ στερ�'-
νται τ�υ ‘δικ�' τ�υς’ κρ#τ�υς.

Πρ#γµατι, αυτ* η θεωρητικ* αν#λυση υπ�στηρ�3εται και απ$ εµπειρικ#
στ�ι�ε�α π�υ δε��ν�υν $τι *δη απ$ τη δεκαετ�α τ�υ ’90 1��υν παρατηρηθε�
τ1τ�ιες αντιδρ#σεις, µε απ�τ1λεσµα αρκετ�� κ�ινωνικ�� επιστ*µ�νες να ανα"1-
ρ�υν $τι η παγκ�σµι�π��ηση �αρακτηρ�3εται και απ$ την επιστρ�"* της π�-
λιτισµικ*ς αυτ�γνωσ�ας και επι(ε(α�ωσης. � Hall (1991α), για παρ#δειγµα,
υπ�στηρ�3ει $τι «$ταν αυτ# τα κιν*µατα τ�υ περιθωρ��υ απειλ�'νται µε τ$σ�
1κδηλ� τρ$π� απ$ τις παγκ$σµιες δυν#µεις της µετα-νεωτερικ$τητας, απ�σ'-
ρ�νται απ$ µ$να τ�υς στις απ�κλειστικ1ς και αµυντικ1ς τ�υς κλειστ1ς κ�ιν$τη-
τες. […] η απ$ρριψη της νεωτερικ$τητας πα�ρνει τη µ�ρ"* της επιστρ�"*ς
στην ταυτ$τητα, της επαν-ανακ#λυψ*ς της…» (1991α:36). Επ�σης, τ� #γ��ς
π�υ δηµι�υργε� στα #τ�µα η απειλ*, πραγµατικ* * $�ι, εν#ντια στ� µικρ$κ�-
σµ$ τ�υς µπ�ρε� ε'κ�λα να γ�νει αντικε�µεν� εκµετ#λλευσης και �ειραγ.γησης
εκ µ1ρ�υς κ#π�ι�υ ικαν�'/�αρισµατικ�' ηγ1τη * �µ#δας µε απ�τ1λεσµα την
υπ�στ*ρι2η ακρα�ων εθνικιστικ.ν * #λλων ιδε�λ�γι.ν και πρακτικ.ν. \αρα-
κτηριστικ$ ε�ναι τ� παρ#δειγµα της επιρρ�*ς τ�υ Le Pen στη Γαλλ�α. Ειδικ# �
εθνικισµ$ς, π�υ ικαν�π�ιε� και την αν#γκη συν1�ειας και σ'νδεσης τ�υ παρ$-
ντ�ς µε τ� παρελθ$ν αλλ# και τ� µ1λλ�ν, ε�ναι αναµεν$µεν� να ενισ�υθε� και
να ισ�υρ�π�ιηθε� καλ'πτ�ντας 1τσι τ� κεν$ π�υ µπ�ρε� να νι.θ�υν τα #τ�µα
ως απ�τ1λεσµα των απειλ.ν εν#ντια στις εθνικ1ς τ�υς ταυτ$τητες –σε συνδυα-
σµ$ µε την �ικ�ν�µικ* ανασ"#λεια π�υ πρ�καλ�'ν �ι διαδικασ�ες της παγκ�-

KEΦAΛAIO 6

[ 274 ]



σµι�π��ησης. Η ανα(�ωση των εθνικισµ.ν 1�ει *δη παρατηρηθε� στα τ1λη τ�υ
εικ�στ�' αι.να σ'µ"ωνα µε στ�ι�ε�α των Kennedy (2001), Castells (1997),
Halliday (2001) και #λλων.

Lτσι, λ�ιπ$ν, �ι τ�πικ1ς διεκδικ*σεις π�υ απειλ�'ν τα εγκαθιδρυµ1να κρ#-
τη διαγρ#"�υν την τ#ση δηµι�υργ�ας αυτ$ν�µων και συµπαγ.ν ‘εθν.ν-κρα-
τ.ν’ και ταυτ�τ*των. Αυτ$ $µως ε�ναι και τ� α�τηµα τ�υ εθνικισµ�', π�υ 1τσι
ενισ�'εται: δηλαδ*, τ� ‘1θν�ς-κρ#τ�ς’ ε2ακ�λ�υθε� να ε�ναι τ� καν�νιστικ$
πρ$τυπ�, η επιθυµ�α και η επιδ�ω2η των εθν.ν/εθν�τ*των στ�ν �δι� * στ� µε-
γαλ'τερ� (αθµ$ σε σ�1ση µε τη νεωτερικ* επ��*, την επ��* τ�υ εθνικισµ�'.
Απ$ την #λλη, και η ενδυν#µωση της εθνικ*ς ταυτ$τητας π�υ παρατηρε�ται σε
1θνη π�υ 1��υν απ�κτ*σει τ� εθνικ$ τ�υς κρ#τ�ς καταρρ�πτει τ� επι�ε�ρηµα
της απ�δυν#µωσης των εθνικ.ν κρατ.ν και της τα'τισης µε αυτ#. Συµπερα�-
ν�υµε $τι η σ�ετικ* επι�ειρηµατ�λ�γ�α για τ�ν παρω�ηµ1ν� �αρακτ*ρα τ�υ
εθνικισµ�', των εθνικ.ν ταυτ�σεων και �ντ�τ*των α"εν$ς δε (ρ�σκει επαρκ*
εµπειρικ* τεκµηρ�ωση και, α"ετ1ρ�υ, ε�ναι ικαν* απ$ µ$νη της να συµ(#λλει
στην αντ�θετη τ#ση απ$ αυτ* π�υ περιγρ#"ει. Περισσ$τερα στ�ι�ε�α και πα-
ραδε�γµατα σ�ετικ# µε αυτ$ θα ανα"ερθ�'ν στ� επ$µεν� κε"#λαι�, $π�υ θα
αναλ'σ�υµε την ενδυν#µωση τ�υ εθνικισµ�' ως απ�τ1λεσµα της �διας της πα-
γκ�σµι�π��ησης, ανε2#ρτητα δηλαδ* απ$ τη θ1ση τ�υ κρ#τ�υς και την αντ�-
στ�ι�η επι�ειρηµατ�λ�γ�α π�υ επικρατε�.

`σως η 1ντ�νη επι�ειρηµατ�λ�γ�α για την απ�δυν#µωση των εθνικ.ν ταυ-
τ�τ*των να ε�ναι επηρεασµ1νη και απ$ τ�ν κυρ�αρ�� ισ�υρισµ$ των ‘µ�ντερνι-
στ.ν’ $τι τα 1θνη και �ι εθνικ1ς ταυτ$τητες εµ"αν�στηκαν στη νεωτερικ* επ�-
�*: συνεπ.ς, �ι παρατηρ�'µενες αλλαγ1ς απ$ την παγκ�σµι�π��ηση π�υ επη-
ρε#3�υν τα στ�ι�ε�α και τις δ�µ1ς π�υ �αρακτηρ�3�υν τη νεωτερικ$τητα µπ�-
ρε� να υπ�τεθε� $τι επηρε#3�υν τα 1θνη και την τα'τιση µε αυτ# µε τ�ν τρ$π�
π�υ 1�ει υπ�στηρι�τε�. 5µως, τ1τ�ιες υπ�θ1σεις παραγνωρ�3�υν την 'παρ2η
εθνικ.ν/εθν�τικ.ν �ντ�τ*των, δεσµ.ν και ταυτ�τ*των πρ� της νεωτερικ$τη-
τας. Ε�ναι µ#λλ�ν ενδεικτικ$ $τι �ι αναλυτ1ς π�υ αναγνωρ�3�υν την 'παρ2η
τ1τ�ιων πρ�-νεωτερικ.ν �ντ�τ*των και συναισθηµατικ.ν δεσµ.ν ε�ναι ιδια�-
τερα επι"υλακτικ�� απ1ναντι στην επι�ειρηµατ�λ�γ�α περ� απ�δυν#µωσης των
εθνικ.ν δεσµ.ν και ταυτ�τ*των. Να επισηµ#ν�υµε κλε�ν�ντας αυτ* την εν$-
τητα $τι, ακ$µη και αν τα 1θνη, * µ#λλ�ν τα εθνικ# κρ#τη, απ�σ'ρ�νταν απ$
τ� πρ�σκ*νι� για �π�ι�δ*π�τε λ$γ�, αυτ$ δε θα συνεπαγ$ταν και την ακ'ρω-
ση της αν#γκης π�υ (ρ�σκεται π�σω απ$ τ1τ�ι�υ τ'π�υ ταυτ�σεις, δηλαδ* ταυ-
τ�σεις (ασισµ1νες στ� κριτ*ρι� της �ικει$τητας –εδα"ικ1ς, π�λιτισµικ1ς, θρη-
σκευτικ1ς, εθν�τικ1ς κλπ. �ι ψυ�ικ1ς πρ�ϋπ�θ1σεις των ταυτ�σεων δεν ε�ναι
δηµι�'ργηµα της νεωτερικ$τητας και, συνεπ.ς, δεν αναµ1νεται να αλλ#2�υν
µε τ� τ1λ�ς της * µε την παγκ�σµι�π��ηση. Αυτ$ π�υ µπ�ρε� να αλλ#2ει ε�ναι
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τα ε2ωτερικ# �αρακτηριστικ# αυτ.ν των ταυτ�σεων, π�υ ε�ναι ιστ�ρικ# πρ�σ-
δι�ρισµ1να, αλλ# $�ι η αν#γκη δηµι�υργ�ας συλλ�γικ.ν ταυτ�σεων και �µαδ�-
π�ι*σεων.

*   *   *

Για να συν�ψ�σ�υµε, � εθνικισµ$ς, π�υ ε�ναι –* θεωρε�ται $τι ε�ναι– η κινητ*-
ρι�ς δ'ναµη π�σω απ$ τη δηµι�υργ�α των εθνικ.ν κρατ.ν στη νεωτερικ$τητα,
δεν 1�ει ε2α"ανιστε� απ$ τ� πρ�σκ*νι� εν., ταυτ$�ρ�να, �ι ρητ�ρικ1ς ανα"�-
ρ1ς στ�ν παρω�ηµ1ν� �αρακτ*ρα των εθνικ.ν κρατ.ν ενδ1�εται να απ�τελ1-
σ�υν παρ#γ�ντα ισ�υρ�π��ησ*ς τ�υ. 5µως, και �ι σ�ετικ1ς ρητ�ρικ1ς ανα"�-
ρ1ς (ασ�3�νται σε θεωρ�'µενες καιν�τ�µ�ες της παγκ�σµι�π��ησης π�υ, $µως,
στηρ�3�νται σε λ#θ�ς (#ση * σε µια υπερ(�λικ* θε.ρηση των αλλαγ.ν π�υ
1�ει επι"1ρει η παγκ�σµι�π��ηση. Στην πραγµατικ$τητα, �ι εθνικ1ς ταυτ$τητες
δεν 1��υν αµ"ισ(ητηθε� στην πρ#2η απ$ κ#π�ι� #λλ� τ'π� συλλ�γικ*ς ταυτ$-
τητας. 5πως παρατηρε� και � Castells, στην κ�ινων�α των δικτ'ων «�ι κ�ινω-
ν�ες τε�ν�υν να… επιστρ1"�υν στη (#ση των ταυτ�τ*των, και να (ανα)κατα-
σκευ#3�υν θεσµ�'ς ως 1κ"ραση αυτ.ν των ταυτ�τ*των» (1997: 306). Αυτ$
µπ�ρε� να ε2ηγηθε� ως µια αµυντικ* πρ�σπ#θεια των ατ$µων πρ�κειµ1ν�υ να
διατηρ*σ�υν * να επανατ�π�θετ*σ�υν τις (ασικ1ς τ�υς ταυτ$τητες. Με αυτ*
την πρ�σπ#θεια, και εν$σω � εθνικισµ$ς ε2ακ�λ�υθε� να ε�ναι στ� πρ�σκ*νι�,
η (επαν)αν#δυση των εθνικ.ν, εθν�τικ.ν και, γενικ#, των παρ�µ��ων τ'π�υ
�ντ�τ*των και ταυτ�τ*των δεν απ�τελε� 1κπλη2η.

Τ1λ�ς, ας µην 2ε�ν#µε τη συ3*τηση σ�ετικ# µε τις συν1πειες των αυ2αν$µε-
νων επα".ν των δια"$ρων π�λιτισµικ.ν �µ#δων: µπ�ρε� να πρ�καλ1σ�υν µε-
γαλ'τερη ενσωµ#τωση, αλλ# και περισσ$τερ�υς ανταγωνισµ�'ς. Wρα, �ι συν1-
πειες καθ�ρ�3�νται κ#θε "�ρ# απ$ τ� συνδυασµ$ δια"$ρων συνθηκ.ν και συ-
γκυρι.ν π�υ πρ1πει να ε2ετ#3�νται αν#λ�γα µε την περ�σταση. Τα µ1�ρι τ.ρα
στ�ι�ε�α δε��ν�υν πρ�ς την κατε'θυνση των αυ2αν$µενων εθν�τικ.ν και εθνι-
κ.ν διαµα�.ν και της εν�σ�υσης των ταυτ�σεων µε π�λιτισµικ1ς και εθνικ1ς
�µ#δες, τ$σ� εντ$ς $σ� και εκτ$ς των σ'γ�ρ�νων δυτικ.ν κ�ινωνι.ν (Gray
1998, Beck 2000, Smith 1995α). 5µως, αυτ$ τ� απ�τ1λεσµα της αυ2αν$µενης
επικ�ινων�ας και επα"*ς δεν *ταν ‘µ�ιρα��’ * πρ�δικασµ1ν�, µε µια σ�1ση αι-
τ�ας-απ�τελ1σµατ�ςG θα πρ1πει να υπ#ρ��υν κ#π�ι�ι λ$γ�ι π�υ να ερµηνε'�υν
την π�ρε�α αυτ* των πραγµ#των. Η υπ$θεσ* µας ε�ναι $τι η εντειν$µενη επα-
"* και συνειδητ�π��ηση των δια"�ρ.ν π�υ 1"ερε η παγκ�σµι�π��ηση δε συ-
ν�δε'τηκε απ$ αυτ1ς τις ε2ελ�2εις π�υ θα την καθιστ�'σαν µια θετικ* διαδι-
κασ�α, µια διαδικασ�α µε θετικ1ς επιπτ.σεις για τα #τ�µα και τις �µ#δες: 1τσι,
σε κ#π�ι� (αθµ$, �ι �διες �ι επα"1ς συν1(ησαν και εντ#�θηκαν σε 1να αρνητι-
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κ$, απειλητικ$ πλα�σι�. Με αυτ* την 1νν�ια, πρ1πει να ε2ετ#σ�υµε τ�ν εθνικι-
σµ$ $�ι ως συστατικ$ στ�ι�ε�� της παγκ�σµι�π��ησης, αν και δε θα *ταν λ#-
θ�ς, αλλ# ως αντ�δραση σε αυτ*ν. Συνεπ.ς, πρ1πει να ε2ετ#σ�υµε τις επιπτ.-
σεις της παγκ�σµι�π��ησης γενικ# για να καταν�*σ�υµε τη σηµασ�α και τ�
ν$ηµ# της για τα #τ�µα. ∆ηλαδ*, να καταλ#(�υµε τις απειλ1ς π�υ θ1τει η πα-
γκ�σµι�π��ηση, ανε2#ρτητα απ$ την ως τ.ρα συ3*τηση π�υ την συν1δεσε
απ�κλειστικ# µε τα εθνικ# κρ#τη και να διακρ�ν�υµε τις ειδικ1ς, αρνητικ1ς,
συνθ*κες π�υ τη συν$δεψαν και τελικ# πρ�κ#λεσαν αντ�δραση και ‘εσωστρ1-
"εια’ των κ�ινωνι.ν. Αυτ$ ακρι(.ς θα ε�ναι και τ� αντικε�µεν� τ�υ επ$µεν�υ
κε"αλα��υ: να πρ�σδι�ρ�σ�υµε τις ειδικ1ς συνθ*κες της παγκ�σµι�π��ησης και
να ε2ετ#σ�υµε την εν�σ�υση τ�υ εθνικισµ�' ως απ#ντηση σε αυτ*ν και τις
πρ��πτικ1ς των συλλ�γικ.ν, και εθνικ.ν, ταυτ�τ*των εντ$ς τ�υ γενικ$τερ�υ
πλαισ��υ της.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι � 7

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤ�ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ‘ΕΠ��Η 
ΤΗΣ ΠΑΓΚ�ΣΜΙ�Π�ΙΗΣΗΣ’

Aυτ� τ� κε��λαι� απ�τελε� την κατακλε�δα της µελ$της για την εθνικ'
ταυτ�τητα και τις πρ��πτικ$ς της στην ‘επ�*' της παγκ�σµι�π��ησης’
και +εκιν� απ� τ� σηµε�� ακρι,-ς π�υ µας ��ησε τ� πρ�ηγ�.µεν� κε-

��λαι�. Ας πρ�,�.µε σε µια σ.ντ�µη ανακε�αλα�ωση των δ.� πρ�ηγ�.µενων
κε�αλα�ων σ*ετικ� µε την παγκ�σµι�π��ηση. Η παγκ�σµι�π��ηση ανα�$ρεται
κυρ�ως στη �ιλελευθερ�π��ηση τ�υ διεθν�.ς εµπ�ρ��υ και στην ε+�πλωση της
καπιταλιστικ'ς �ικ�ν�µ�ας σε παγκ�σµι� επ�πεδ�. Αυτ' η τ�ση δεν ε�ναι µ�να-
δικ' �.τε *ωρ�ς ιστ�ρικ� πρ�ηγ�.µεν�. 2µως, η παγκ�σµια ε+�πλωσ' της ε�-
ναι πρωτ��αν'ς, �πως επ�σης και η $νταση µε την �π��α εµ�αν�4εται. Επ�σης,
λ�γω της εµ��νισης των ν$ων τε*ν�λ�γι-ν επικ�ινων�ας και πληρ���ρησης,
$*ει συµπ$σει µε την αν�δει+η ν$ων διαστ�σεων, �πως ε�ναι η δι�σταση τ�υ
π�λ�τη π�υ η δηµι�υργ�α της ε�ναι για πρ-τη ��ρ� ε�ικτ'. Ταυτ�*ρ�να, η µε-
γ�λη δι�δ�ση, ε�αρµ�γ' και �ρθρωση της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι απ�τ$-
λεσµα της ιδε�λ�γικ�π��ησ'ς της. Για την καλ.τερη καταν�ηση αυτ-ν των
διαδικασι-ν, �ρ�σαµε την παγκ�σµι�π��ηση ως µια διαδικασ�α π�υ �ρ*ισε να
γ�νεται $ντ�να εµ�αν'ς στις δυ� τελευτα�ες δεκαετ�ες τ�υ 20�. αι-να και κι-
νητ�π�ι'θηκε απ� τις π�λιτικ$ς επιλ�γ$ς των ΗΠΑ, πρωτ�στως, και της Βρετα-
ν�ας, διαδ�θηκε στην Ευρωπαϊκ' :νωση, και στα περισσ�τερα κρ�τη τ�υ κ�-
σµ�υ απ� τις αρ*$ς της δεκαετ�ας ’90 µε γ�ργ� ,'µατα. Η παγκ�σµι�π��ηση ε�-
ναι τ� απ�τ$λεσµα π�λιτικ-ν µεταρρυθµ�σεων και πρωτ�,�υλι-ν π�υ $δωσαν
πρ�τεραι�τητα στα �ικ�ν�µικ� κριτ'ρια αν�πτυ+ης, �πως ε�ναι η ανταγωνι-
στικ�τητα και η παραγωγικ�τητα, $ναντι κ�ινωνικ-ν κριτηρ�ων, �πως η κ�ι-
νωνικ' δικαι�σ.νη και η πρ�ν�ια. Αυτ$ς �ι ε+ελ�+εις αν$δει+αν την επι*ειρη-
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µατ�λ�γ�α σ*ετικ� µε τ� εθνικ� κρ�τ�ς, επι*ειρηµατ�λ�γ�α π�υ εστι�4ει στην
αδυναµ�α τ�υ και συ*ν� πρ�,λ$πει την κατ�ργησ' τ�υ. Αυτ' η επι*ειρηµατ�-
λ�γ�α ε�ναι, �µως, σε µεγ�λ� ,αθµ� υπερ,�λικ' και συνδ$εται µε την ιδε�λ�γι-
κ�π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης. Στην �υσ�α, τ� εθνικ� κρ�τ�ς $*ει παραδ--
σει κ�π�ιες ε+�υσ�ες σε �ρισµ$ν�υς τ�µε�ς (στ�ν $λεγ*� τ�υ κε�αλα��υ, λ.*.)
αλλ� διατηρε� τ� ρ�λ� τ�υ, αν δεν τ�ν $*ει ενδυναµ-σει, σε �λλ�υς, �πως η
ασ��λεια των π�λιτ-ν και η αντιπρ�σ-πευση. ∆εν ε�ναι � µ�ν�ς πα�κτης στη
σ.γ*ρ�νη διεθν' σκακι$ρα, αλλ� ε�ναι σ�γ�υρα $νας απ� τ�υς ,ασικ�.ς.

Μια απ’ τις λειτ�υργ�ες τ�υ εθνικ�. κρ�τ�υς, αυτ' π�υ τ� καθιστ� εθνικ�,
ε�ναι η �ργ�νωση των π�λιτισµικ-ν/εθνικ-ν �µ�δων εντ�ς της δικαι�δ�σ�ας
τ�υ και η υπερ�σπιση των συµ�ερ�ντων τ�υς –' η α+�ωση υπερ�σπισ'ς τ�υς.
:τσι, συστηµατ�π�ιε� τις ταυτ�σεις των π�λιτ-ν µε τ� $θν�ς τ�υς, π�υ εν τ$λει
ε+ασ�αλ�4�υν υπ�στ'ρι+η και για τ� κρ�τ�ς. �ι µη*ανισµ�� των κρατ-ν π�υ
δηµι�υργ�.ν και εντε�ν�υν την εθνικ' τα.τιση δεν $*�υν θιγε� απ� τη διαδικα-
σ�α της παγκ�σµι�π��ησης@ απεναντ�ας, υπ�ρ*�υν ενδε�+εις για την ενδυν�µω-
ση των εθνικιστικ-ν πρ�σδ�κι-ν και κινηµ�των στη σ.γ*ρ�νη επ�*', εν- και
η συ4'τηση και δηµ�σια ανα��ρ� στην απ�δυν�µωση των εθνικ-ν κρατ-ν
ε+αιτ�ας της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι πιθαν�τερ� να ενδυναµ-σει την τα.τιση
µε αυτ�, παρ� τ� αντ�θετ�. :τσι, δεν υπ�ρ*�υν επαρκ' στ�ι*ε�α π�υ να υπ�-
στηρ�4�υν την �π�ψη �τι �ι εθνικ$ς ταυτ�σεις θα σ,'σ�υν σταδιακ� στην ‘επ�-
*' της παγκ�σµι�π��ησης’, π�υ ε+ακ�λ�υθε� να ε�ναι και επ�*' τ�υ εθνικισµ�.
�λλωστε.

Στ� παρ�ν κε��λαι� θα θ$σ�υµε �µεσα τ� ερ-τηµα σ*ετικ� µε τις πρ��-
πτικ$ς της εθνικ'ς ταυτ�τητας στην ‘επ�*' της παγκ�σµι�π��ησης’. ∆ηλαδ',
θα ε+ετ�σ�υµε τις πρ��πτικ$ς της εθνικ'ς ταυτ�τητας �*ι σε σ*$ση µε τ� µ$λ-
λ�ν τ�υ εθνικ�. κρ�τ�υς, π�υ ε+ετ�σαµε στ� πρ�ηγ�.µεν� κε��λαι�, αλλ� σε
σ*$ση µε τις δυναµικ$ς της ως µιας κυρ�αρ*ης µ�ρ�'ς συλλ�γικ'ς τα.τισης
εντ�ς των γενικ�τερων επιδρ�σεων π�υ µπ�ρε� να πρ�καλ�.ν �ι επιµ$ρ�υς
συνθ'κες της παγκ�σµι�π��ησης. Τ� 4'τηµα αυτ� ανα�$ρεται στην αν�γκη
τα.τισης µε µια συλλ�γικ�τητα π�υ θα µπ�ρε� να ικαν�π�ι'σει τις αν�γκες των
ατ�µων και τις ασυνε�δητες επιθυµ�ες τ�υς, και µε τ� µ$λλ�ν της τα.τισης µε τ�
$θν�ς ειδικ�τερα στη λεγ�µενη .στερη νεωτερικ�τητα. Β$,αια, �πως $*�υµε
υπ�στηρ�+ει σε πρ�ηγ�.µενα κε��λαια (κε��λαι� 4), η τα.τιση µε τ� $θν�ς, '
µε εθνικ�. τ.π�υ �ντ�τητες �πως και αν τις �ν�µ�σ�υµε, ε�ναι $να αρ*$γ�ν�
�αιν�µεν� π�υ σ*ετ�4εται µε την $λ+η της πατρ�δας και τ�υ �ικε��υ, και ως τ$-
τ�ι� δεν αναµ$νεται να αλλ�+ει. Απ� την �λλη, η κυριαρ*�α των εθνικ-ν ταυ-
τ�τ'των στη νεωτερικ�τητα σ*ετ�4εται µε τα ειδικ�, και π�λιτικ�, *αρακτηρι-
στικ� π�υ τ�υς πρ�σ$δωσε � εθνικισµ�ς. Συνεπ-ς, πρ$πει να ε+εταστε� κατ�
π�σ�ν αυτ' η ισ*.ς και κυριαρ*�α µπ�ρε� να διατηρηθε� και να ενισ*υθε� ' να
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µετριαστε� και να απ�δυναµωθε� στις συνθ'κες π�υ δηµι�υργε� η παγκ�σµι�-
π��ηση. Συνεπ-ς, στ� παρ�ν κε��λαι� θα επι*ειρηθε� η καταν�ηση των επιµ$-
ρ�υς συνθηκ-ν π�υ συνθ$τ�υν τις κ�ινων�ες των εθν-ν στην περ��δ� αυτ'
π�υ επικρατ�.ν �ι διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης, καθ-ς και η αν�λυση
της εθνικ'ς ταυτ�τητας και των πιθαν-ν αντιδρ�σεων εντ�ς τ�υς. Να διευκρι-
ν�σ�υµε +αν� �τι η �ρ�ση ‘επ�*' της παγκ�σµι�π��ησης’ ανα�$ρεται σε αυτ'ν
την περ��δ� της (.στερης) νεωτερικ�τητας π�υ *αρακτηρ�4εται τ�σ� απ� τις
διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης, �σ� και απ� τ�ν δηµ�σι� Λ�γ� � �π���ς
δ.ναται να διαµ�ρ�-νει αντιλ'ψεις και απ�ψεις γι’ αυτ'ν. Η �ρ�ση τ�θεται
εντ�ς εισαγωγικ-ν καθ-ς τ�θεται υπ� αµ�ισ,'τηση η αντιδιαστ�λ' της σε σ*$-
ση µε �λλες δυν�µεις και διαδικασ�ες, �πως � εθνικισµ�ς.

Oπ ∂¶πª∂ƒOÀ™ ™À¡£∏∫∂™ ∆∏™ ¶∞°∫O™ªπO¶Oπ∏™∏™

Oι κ�ινωνικ$ς και π�λιτικ$ς αλλαγ$ς και, ειδικ�τερα, η *ρ'ση ν$ων τε*ν�λ�-
γι-ν $*�υν �$ρει τ�ν κ�σµ� σε πρωτ�γνωρη εγγ.τητα και επα�', ' τ�υ-

λ�*ιστ�ν $*�υν πρ�σ�$ρει τα µ$σα για κ�τι τ$τ�ι�. Αυτ' η εγγ.τητα κ�νει τ�υς
ανθρ-π�υς να $*�υν επ�γνωση των δια��ρ-ν και των �µ�ι�τ'των τ�υς, αλλ�
δε διασ�αλ�4ει και δεν πρ�καθ�ρ�4ει τη µεγαλ.τερη καταν�ηση ' ε*θρ�τητα
αν�µεσα στις κ�ινων�ες και τα $θνη. Τ� απ�τ$λεσµα των αυ+αν�µενων π�λιτι-
σµικ-ν, κ�ινωνικ-ν, �ικ�ν�µικ-ν κλπ. επα�-ν ε+αρτ�ται απ� τις συν�λικ$ς
συνθ'κες π�υ *αρακτηρ�4�υν αυτ' την επα�' και αλληλ�δραση και απ� τ� αν
αυτ$ς �ι συνθ'κες $*�υν µια συν�λικ� θετικ' ' αρνητικ' επ�δραση στη 4ω'
των ατ�µων. ∆ηλαδ', τ� απ�τ$λεσµα της αλληλ�δρασης σε διεθν$ς επ�πεδ�
καθ�ρ�4εται απ� τις επιµ$ρ�υς συνθ'κες της παγκ�σµι�π��ησης. Φυσικ�, �ι
αλλαγ$ς π�υ επ$ρ*�νται σε κ�θε κ�ινων�α δεν ε�ναι ευπρ�σδεκτες απ’ �λ�υς
εν-, αντιστρ��ως, �σ�ι (θεωρ�.ν �τι) ω�ελ�.νται τις καλωσ�ρ�4�υν. Παρ’
�λα αυτ�, �ι συν�λικ$ς συνθ'κες ' αλλαγ$ς π�υ συνδ��νται µε την παγκ�σµι�-
π��ηση –ε�τε επειδ' τις $*ει πρ�καλ$σει ε�τε επειδ' $*�υν συµπ$σει ' εκλαµ,�-
ν�νται ως σ*ετικ$ς µε αυτ'ν–1 α��ρ�.ν τις περισσ�τερες συνθ'κες της 4ω'ς
των ατ�µων, επηρε�4�υν σ*εδ�ν τ�ν καθ�να, και $*�υν στις περισσ�τερες πε-
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1. Η παρατ'ρηση αυτ' ανα�$ρεται τ�σ� στην .παρ+η πραγµατικ-ν συσ*ετισµ-ν µε την πα-
γκ�σµι�π��ηση, δηλαδ' επιπτ-σε-ν της, �σ� και σε συνθ'κες π�υ υπ�κειµενικ� συνδ$�νται µε
αυτ'ν και δεν πα.�υν να απ�τελ�.ν µια σταθερ' ανα��ρ� στ� ,αθµ� π�υ πρ�σλαµ,�ν�νται '
παρ�υσι�4�νται ως τ$τ�ιες απ� µεγ�λη µερ�δα τ�υ κ�σµ�υ. Τ�σ� η αντικειµενικ' �σ� και η υπ�-
κειµενικ' σ.νδεση ε�ναι ε+�σ�υ σηµαντικ$ς στ� ,αθµ� π�υ δηµι�υργ�.ν σ*ετικ$ς πρ�σλ'ψεις και
αντιδρ�σεις.



ριπτ-σεις µια αρνητικ� επ�δραση. Για τ�υς λ�γ�υς αυτ�.ς, η παγκ�σµι�π��ηση
εκλαµ,�νεται συν�λικ� ως µια αρνητικ' και απειλητικ' διαδικασ�α π�υ, �πως
θα υπ�στηρι*τε�, εντε�νει την αν�γκη πρ�στασ�ας και ασ��λειας. Αυτ' η αν�-
γκη ε�ναι πιθαν�τερ� να απευθυνθε� στις υπ�ρ*�υσες συλλ�γικ�τητες π�υ λει-
τ�υργ�.ν ως κατα�.γι� και, συνεπ-ς, να ενδυναµ-σει την εθνικ' ταυτ�τητα.

Η ανα��ρ� των Ηνωµ$νων Εθν-ν τ�υ 1999 για την παγκ�σµια αν�πτυ+η
ανα�$ρεται σε µια λ�στα «απειλ-ν» π�υ $*�υν δηµι�υργηθε� απ� ' συνδ$�νται
µε την παγκ�σµι�π��ηση και περιλαµ,�νει τις ε+'ς παραµ$τρ�υς: ανισ�τητα,
κινητικ�τητα των κε�αλα�ων και �ικ�ν�µικ' ανασ��λεια, ανασ��λεια της ερ-
γασ�ας και τ�υ εισ�δ'µατ�ς, ανασ��λεια στην υγε�α (π.*. AIDS), π�λιτισµικ'
ανασ��λεια, πρ�σωπικ' ανασ��λεια (π.*. εγκληµατικ�τητα), π�λιτικ' ανα-
σ��λεια (π�λεµ�ι, συγκρ�.σεις κλπ.), και περι,αλλ�ντικ' ανασ��λεια (UNDP
1999 Report 2000: 343-345). Κ�π�ιες απ� αυτ$ς τις απειλ$ς απ�τελ�.ν συνθ'-
κες π�υ πρ�σδι�ρ�4�υν την παγκ�σµι�π��ηση, εν- κ�π�ιες $*�υν απλ� συνδε-
θε� µε αυτ'ν. Επ�σης, �ρισµ$νες ε�ναι καιν�.ργιες εν- �λλες �*ι, αλλ� ε�ναι πι�
$κδηλες ' $ντ�νες. Θα τις δ�.µε συν�πτικ�, επικεντρ-ν�ντας σε αυτ$ς τις συν-
θ'κες και απειλ$ς π�υ θεωρ�.µε �τι ε�ναι �ι σηµαντικ�τερες ' ανα�$ρ�νται
περισσ�τερ� στη σ*ετικ' ,ι,λι�γρα��α. Αυτ$ς ε�ναι: η ανισ�τητα, η �ικ�ν�µικ'
ανασ��λεια, η π�λιτισµικ' ανασ��λεια, �ι περι,αλλ�ντικ$ς απειλ$ς, � π�λεµ�ς
και η παγκ�σµια συνειδητ�τητα των απειλ-ν.

∞ÓÈÛfiÙËÙ·

H ανισ�τητα, κυρ�ως �ικ�ν�µικ' αλλ� και ως πρ�ς τις �υσιαστικ$ς συνθ'κες
πρ�σ,ασης στα µ$σα ,ελτ�ωσης των �ικ�ν�µικ-ν συνθηκ-ν, ε�ναι $ντ�νη

και α��ρ� τ�σ� τα κρ�τη µετα+. τ�υς �σ� και στ� εσωτερικ� τ�υς. Τα στατι-
στικ� στ�ι*ε�α σ*ετικ� µε την ανισ�τητα ε�ναι π�λλ� και αρκετ� γνωστ� και γι’
αυτ� θα περι�ριστ�.µε στα πι� ενδεικτικ�. Σ.µ�ωνα µε την $κθεση τ�υ �ΗΕ,
τ� $να π$µπτ� τ�υ παγκ�σµι�υ πληθυσµ�. π�υ 4ει σε αναπτυγµ$νες *-ρες συ-
γκ$ντρωνε πρ�ς τ� τ$λ�ς της δεκαετ�ας τ�υ ’90 τ� 86% τ�υ παγκ�σµ��υ ΑΕΠ
και τ� 82% των παγκ�σµ�ων ε+αγωγ-ν, την -ρα π�υ τα �δια π�σ�στ� για τ�
$να π$µπτ� των �τω*�τερων *ωρ-ν 'ταν 1% (UNDP 1999 Report 2000: 343).
� Halliday υπ�στηρ�4ει �τι σε αυτ$ς τις στατιστικ$ς «$γκειται η αυταπ�τη π�υ
πρ�τε�νει � �ρ�ς παγκ�σµι�π��ηση [δι�τι] � κ�σµ�ς π�υ ελ$γ*εται απ� λ�γα
κρ�τη ε�ναι �λιγαρ*ικ�ς» και �*ι παγκ�σµι�ς (Halliday 2001: 66).

Επιπλ$�ν, και σηµαντικ�τερ�, δεν υπ�ρ*ει απλ� ανισ�τητα αλλ� και αυ�α-
ν�µενη ανισ�τητα, δηλαδ' παρατηρε�ται συνε*'ς και αυ+αν�µενη µε γ�ργ�.ς
ρυθµ�.ς συγκ$ντρωση πλ�.τ�υ στην κ�ρυ�' της �ικ�ν�µικ'ς πυραµ�δας. Τ�
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�τω*�τερ� π$µπτ� τ�υ κ�σµ�υ ε�δε τ� εισ�δηµ� τ�υ να �θ�νει απ� τ� 2,3%
στ� 1% τ�υ παγκ�σµ��υ ΑΕΠ κατ� τα τελευτα�α τρι�ντα *ρ�νια, εν- τ�υ
πλ�υσι�τερ�υ π$µπτ�υ να αυ+�νει απ� τ� 70% στ� 86%, µεγαλ-ν�ντας την
ψαλ�δα της ανισ�τητας αν�µεσα σε �τω*$ς και πλ�.σιες *-ρες. Ταυτ�*ρ�νως,
�ι 200 πλ�υσι�τερ�ι �νθρωπ�υ τ�υ κ�σµ�υ υπερδιπλασ�ασαν τα κ$ρδη τ�υς
αν�µεσα στ� 1994 και 1998, και τ� εισ�δηµα των 358 πλ�υσι�τ$ρων δισεκατ�µ-
µυρι�.*ων +επ$ρασε τ� εισ�δηµα *ωρ-ν µε τ� 45% τ�υ παγκ�σµι�υ πληθυ-
σµ�.2. ∆ιαπιστ-νεται δηλαδ' µια $ντ�νη τ�ση �ικ�ν�µικ'ς π�λωσης αν�µεσα
στις �τω*$ς και τις πλ�.σιες *-ρες τ�υ διεθν�.ς συστ'µατ�ς.

Παρ�µ�ια π�λωση παρατηρε�ται και εντ�ς των κρατ-ν. Για παρ�δειγµα,
στη δεκαετ�α τ�υ ’80 και στις αρ*$ς τ�υ ’90, � αριθµ�ς των �ικ�γενει-ν π�υ
$πεσαν κ�τω απ� τ� �ρι� της �τ-*ειας αυ+'θηκε κατ� 60% και 40% στη Βρε-
ταν�α και στην �λλανδ�α αντ�στ�ι*α. Απ� την �λλη, �µως, σε �ρισµ$να κρ�τη
η εσωτερικ' ανισ�τητα µει-θηκε, �πως για παρ�δειγµα στην Κ�να και τη �ιλ':
στην πρ-τη λ�γω της µεγ�λης �ικ�ν�µικ'ς αν�πτυ+ης και στη δε.τερη λ�γω
της απ�τελεσµατικ'ς δηµ�κρατικ'ς δι��κησης (Castells 2000,: 81-82). Στ� σ.-
ν�λ�, π�ντως, αυτ$ς �ι περιπτ-σεις ε�ναι η µει�ν�τητα: �πως υπ�στηρ�4ει �
Castells, η γενικ' τ�ση ε�ναι πρ�ς την κατε.θυνση της α.+ησης της ανισ�τητας,
τ�ση π�υ ε�ναι ακ�µη πι� $κδηλη και κυρ�αρ*η εντ�ς των ανεπτυγµ$νων κρα-
τ-ν. � λ�γ�ς, σ.µ�ωνα µε τ�ν Castells, ε�ναι �τι «κατ� τη δι�ρκεια των δεκα-
ετι-ν ’80 και ’90 �ι περισσ�τερες κυ,ερν'σεις [των αναπτυγµ$νων κρατ-ν]
$δωσαν πρ�τεραι�τητα στην τε*ν�-�ικ�ν�µικ' αναδ�µηση εις ,�ρ�ς της πρ�-
ν�ιας» (Castells 2000,: 82). Για τ�ν �δι� λ�γ�, υπ�στηρ�4ει, �ι ΗΠΑ, π�υ ε�ναι η
µεγαλ.τερη και πι� ανεπτυγµ$νη τε*ν�λ�γικ� �ικ�ν�µ�α, επιδεικν.ει την πι�
κατ��ωρη και �υσιαστικ' α.+ηση στην κ�ινωνικ' ανισ�τητα, την π�λωση, τη
�τ-*εια και τη µι4$ρια.

�ι ανισ�τητες, λ�ιπ�ν, διευρ.ν�νται µ$σα στα κρ�τη αλλ�, ταυτ�*ρ�να, δι-
ευρ.ν�νται και αν�µεσ� τ�υς. Για παρ�δειγµα, �ι �τω*�� ' ανειδ�κευτ�ι π�λ�-
τες της Βρεταν�ας ' των ΗΠΑ «απ�λαµ,�ν�υν π�λ. καλ.τερες υλικ$ς συνθ'-
κες .παρ+ης (συµπεριλαµ,αν�µ$νων ε�κ�σι περισσ�τερων *ρ�νων 4ω'ς) απ’
�,τι �ι αντ�στ�ι*�ι στη Βρα4ιλ�α ' την Ινδ�α» (Mann 2000: 139). Υπ�ρ*ει, επ�-
σης, $νας επιπρ�σθετ�ς λ�γ�ς π�υ ευθ.νεται τ�σ� για την ενδ�-κρατικ' �σ�
και για τη δια-κρατικ' ανισ�τητα και �τ-*εια. Αυτ�ς ε�ναι η �δια η λ�γικ' τ�υ
παγκ�σµι�υ πληρ���ριακ�. συστ'µατ�ς τ� �π��� µε αµε�λικτ� τρ�π� ενσω-
µατ-νει ' απ�κλε�ει �τ�µα, �µ�δες ' $θνη σ.µ�ωνα µε τ� π�σ� σ*ετικ� ε�ναι
πρ�ς αυτ� και δηµι�υργε� µια �νιση αν�πτυ+η, �*ι µ�ν� αν�µεσα στ� Β�ρρ�
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2. Τα στ�ι*ε�α αυτ� ανα�$ρ�νται στ� Castells 2000,: 78, και πρ�$ρ*�νται κατ� κ.ρι� λ�γ�
απ� την $κθεση των Ηνωµ$νων Εθν-ν, αλλ� και �λλες πηγ$ς.



και τ� Ν�τ�, αλλ� και «αν�µεσα στα δυναµικ� κ�µµ�τια των κ�ινωνι-ν πα-
ντ�., και στ�υς �λλ�υς π�υ κινδυνε.�υν να γ�ν�υν ‘αδι���ρ�ι’ σ.µ�ωνα µε τη
λ�γικ' τ�υ συστ'µατ�ς» (Castells 2000α: 2). �ι απ�κλεισµ$ν�ι –�νθρωπ�ι και
περι�*$ς– $*�υν $να ρ�σκ� να ,ρεθ�.ν σε µια κατ�σταση ‘συστηµικ'ς αδια��-
ρ�ας’ (‘structural irrelevance’), �ρ�ς µε τ�ν �π��� � Castells ενν�ε� �τι �ταν κ�-
π�ι�ς θεωρηθε� αδι���ρ�ς για τη λειτ�υργ�α τ�υ συστ'µατ�ς και, ως εκ τ�.-
τ�υ, απ�ρρι�θε�, αντιµετωπ�4ει επιπλ$�ν δυσκ�λ�ες �ταν τ� πρ�σεγγ�σει +αν�
για να εντα*τε�3. �ι δρ�µ�ι π�υ �δηγ�.ν στην κατ�σταση της ‘συστηµικ'ς
αδια��ρ�ας’ ε�ναι η ανεργ�α, � αναλ�α,ητισµ�ς, η �τ-*εια, η $λλειψη στ$γης,
�ι πνευµατικ$ς και ψυ*ικ$ς διαταρα*$ς κλπ.

Ακ�λ�υθ-ντας αυτ� τ� επι*ε�ρηµα τ�υ Castells, θα µπ�ρ�.σαµε να πρ�-
σθ$σ�υµε και µια �λλη πλευρ� της ανισ�τητας π�υ $*ει ιδια�τερη ,αρ.τητα,
την ανισ�τητα στην πρ�σ�αση. Η ανισ�τητα στην πρ�σ,αση ανα�$ρεται στην
αδυναµ�α των ατ�µων και �µ�δων να εντα*τ�.ν στην �ικ�ν�µ�α της αγ�ρ�ς
και στην �ικ�ν�µικ' πλευρ� της παγκ�σµι�π��ησης, αλλ� και στην �νιση κα-
ταν�µ' των µ$σων π�υ θα µπ�ρ�.σαν να ,�ηθ'σ�υν στην καταπ�λ$µηση αυ-
τ'ς της αδυναµ�ας και θα διευκ�λυναν τις συνθ'κες 4ω'ς4. Η εκπα�δευση και
η υγε�α ε�ναι µ�λλ�ν δ.� πλευρ$ς της ανισ�τητας στην πρ�σ,αση µε τις σ�,α-
ρ�τερες και σκληρ�τερες συν$πειες. Αν και �ι λ�γ�ι ε�ναι πρ��ανε�ς στ�ν κα-
θ$να –*ωρ�ς εκπα�δευση µ$νει κανε�ς εκτ�ς συστ'µατ�ς, *ωρ�ς υγε�α µ$νει
εκτ�ς 4ω'ς–, θα ανα�ερθ�.µε συν�πτικ� στην εκπα�δευση και την υγε�α.

Η πληρ���ρηση, η γν-ση και η επικ�ινων�α, π�υ ε�ναι τα εργαλε�α για την
�ση πρ�σ,αση και για την παραγωγικ�τητα στη σ.γ*ρ�νη επ�*', ε�ναι συγκε-
ντρωµ$να στ� $να π$µπτ� των πλ�υσι�τερων *ωρ-ν τ�υ κ�σµ�υ. 2σ�ν α��ρ�
στα σ.γ*ρ�να µ$σα πρ�σ,ασης στην επικ�ινων�α και την πληρ���ρηση, �πως
τ� τηλ$�ων� και τ� διαδ�κτυ�, τα στ�ι*ε�α ε�ναι ενδεικτικ�. Τ� 1998 �ι *-ρες
τ�υ ��ΣΑ κατε�*αν τ� 74% των τηλε�ωνικ-ν γραµµ-ν παγκ�σµ�ως και τ�
91% των *ρηστ-ν τ�υ διαδικτ.�υ, εν- τ� �τω*�τερ� π$µπτ� τ� 1,5%. Και,
�πως ε�παµε και νωρ�τερα, �ι ανισ�τητες δεν ε�ναι µ�ν� δια-κρατικ$ς: παρατη-
ρ�.νται και ενδ�-κρατικ$ς δια��ρ�π�ι'σεις µε ,�ση τ� �.λ�, την εκπα�δευση
και τ� εισ�δηµα. :τσι, �ι *ρ'στες τ�υ διαδικτ.�υ γενικ� στις *-ρες τ�υ ��ΣΑ
ε�ναι απ���ιτ�ι αν-τατης εκπα�δευσης σε π�σ�στ� 30% κατ� µ$σ� �ρ�, π�σ�-
στ� τ� �π��� ανε,α�νει στ� 55% στη Ρωσ�α, 67% στ� Με+ικ� και �τ�νει τ�
90% στην Κ�να. �ι περισσ�τερ�ι *ρ'στες ε�ναι �νδρες και ν$�ι, εν- τ� εισ�δη-
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3. Αυτ' η διαδικασ�α δηµι�υργε� τις ‘µα.ρες τρ.πες τ�υ πληρ���ριακ�. καπιταλισµ�.’, απ�
τις �π��ες ε�ναι δ.σκ�λ� να +ε�.γει κανε�ς ε��σ�ν ‘µπει’ σε αυτ$ς. Στ� Castells 2000,: 165-167.

4. 2πως ε�δαµε στ� π$µπτ� κε��λαι�, η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη δεν α��ρ� παρ� $να
περι�ρισµ$ν� π�σ�στ� ατ�µων και περι�*-ν παγκ�σµ�ως.



µα παραµ$νει $να σηµαντικ� κριτ'ρι�: στη Λατινικ' Αµερικ' τ� 90% των *ρη-
στ-ν τ�υ διαδικτ.�υ πρ�$ρ*�νται απ� υψηλ$ς εισ�δηµατικ$ς τ�+εις, εν- και η
αγ�ρ� εν�ς ηλεκτρ�νικ�. υπ�λ�γιστ' στ� Μπαγκλαντ$ς στ�ι*�4ει �κτ- ��ρ$ς
τ� µ$σ� ετ'σι� εισ�δηµα5.

Παρ�µ�ια στ�ι*ε�α πρ�κ.πτ�υν και για την εκπα�δευση, τ� κυρι�τερ� ερ-
γαλε�� της γν-σης. Τ� 1993 µ�ν� δ$κα *-ρες συµµετε�*αν στ� 84% των π�ρων
για τη παγκ�σµια $ρευνα και ε�αρµ�σµ$νη αν�πτυ+η και 'λεγ*αν τ� 95% των
πατεντ-ν ευρεσιτε*ν�ας των ΗΠΑ των τελευτα�ων δ.� δεκαετι-ν@ επ�σης, και
�ι πατ$ντες π�υ $*�υν δ�θε� σε αναπτυσσ�µενες *-ρες αν'κ�υν κατ� 80% σε
κατ��κ�υς ,ι�µη*ανικ-ν κρατ-ν. Επιπλ$�ν, κατ� τη δεκαετ�α τ�υ ’90 τ� 50%
των διδακτ�ρικ-ν στις επιστ'µες και τη µη*ανικ' στις ΗΠΑ δ�θηκαν σε �τ�µα
+$νης υπηκ��τητας: �ι µισ�� απ� αυτ�.ς δεν επ$στρεψαν στη *-ρα τ�υς. Αυτ�,
σ.µ�ωνα µε τ�ν Castells δε�*νει την αδυναµ�α των *ωρ-ν τ�υς να τ�υς πρ�-
σελκ.σ�υν, παρ� την κλειστ' �.ση της επιστηµ�νικ'ς $ρευνας, π�υ απ�τελε�
$να πεδ�� αν�ι*τ� και πρ�σ,�σιµ� σε �λ�υς (Castells 2000α: 124). Αυτ� σε
θεωρητικ� επ�πεδ� ε�ναι σωστ�, αλλ� στην πρ�+η πρ$πει να υπ�γραµµιστε� �τι
η αδυναµ�α των *ωρ-ν να πρ�σελκ.σ�υν τ�υς π�λ�τες τ�υς µετ� τις σπ�υδ$ς
τ�υς στις ΗΠΑ ��ε�λεται µ�λλ�ν στ� γεγ�ν�ς �τι αυτ$ς �ι *-ρες δεν $*�υν τις
υπ�δ�µ$ς -στε να εντ�+�υν τ�υς ν$�υς π�υ $*�υν µ�ρ�ωθε� και εκπ�ν'σει
$ρευνες στ� ανεπτυγµ$ν� και τε*ν�λ�γικ� πρ�ηγµ$ν� περι,�λλ�ν των ΗΠΑ
και, συνεπ-ς, δε συµµετ$*�υν επ� �σ�ις �ρ�ις στη διαδικασ�α της παγκ�σµι�-
π��ησης. Αν παρατηρ'σ�υµε πρ�σεκτικ� τα επιµ$ρ�υς στ�ι*ε�α, θα δ�.µε �τι
τ� π�σ�στ� των ερευνητ-ν µε διδακτ�ρικ� π�υ $µειναν στις ΗΠΑ και δεν επ$-
στρεψαν στη *-ρα τ�υς ε�ναι µ�λις 13% για τ�υς Ι�πωνες και 11% για τ�υς
Ν�τι�κ�ρε�τες, εν- για τ�υς Κιν$4�υς ε�ναι 88% και για τ�υς Ινδ�.ς 79%@ η
τε*ν�λ�γικ' υπερ�*' της Ιαπων�ας και της Ν�τιας Κ�ρ$ας, �*ι µ�ν� συγκριτι-
κ� µε την Κ�να και την Ινδ�α αλλ� και ανε+�ρτητα απ� αυτ$ς, υπ�στηρ�4ει αυ-
τ' την �π�ψη. Απ� την �λλη, εν- τ� ακαδηµαϊκ� σ.στηµα $ρευνας ε�ναι αν�ι-
*τ� σε �λ�υς, �πως λ$ει � Castells, �υσιαστικ� κυριαρ*ε�ται απ� τα κρ�τη π�υ
$*�υν τα καλ.τερα πανεπιστ'µια και ερευνητικ� ινστιτ�.τα και τις καλ.τερες
εκδ�τικ$ς και επαγγελµατικ$ς δυνατ�τητες. 2πως και σε π�λλ$ς �λλες περι-
πτ-σεις, εν- τ� ακαδηµαϊκ� σ.στηµα ε�ναι εν δυν�µει/θεωρητικ� αν�ι�τ� και
διεθν�π�ιηµ$ν�, η ρ�' της γν-σης και της πληρ���ρ�ας περι�ρ�4εται �υσιαστι-
κ� απ� τις �ικ�ν�µικ$ς δυνατ�τητες των *ωρ-ν ' των µεµ�νωµ$νων ατ�µων.

Αρκετ$ς απ� τις παραπ�νω ανισ�τητες $*�υν δυσ�ρεστες επιπτ-σεις και
στ�ν τ�µ$α της υγε�ας. Κατ’ αρ*�ς, �ι συνθ'κες υγιειν'ς και δια,�ωσης ε�ναι
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5. Τα στ�ι*ε�α ε�ναι απ� τ� UNDP 1999 και τ� Castells 2000α: 124-125, 377-378, εκτ�ς απ� �ταν
ανα�$ρ�υµε �λλη πηγ'.



�θλιες σε π�λλ$ς �τω*$ς περι�*$ς: στα µ$σα τ�υ ’90 τ� 33% τ�υ πληθυσµ�.
τ�υ αναπτυσσ�µεν�υ κ�σµ�υ 4�.σε µε λιγ�τερ� απ� $να δ�λ�ρι� τη µ$ρα και
ε�*ε πρ�σδ�κ-µεν� �ρι� ηλικ�ας τα σαρ�ντα *ρ�νια. Επ�σης, τ� 95% των
κρ�υσµ�των AIDS παρ�υσι�4�νται στ�ν αναπτυσσ�µεν� κ�σµ� �π�υ τα ��ρ-
µακα π�υ παρ�γ�υν �ι ανεπτυγµ$νες *-ρες ε�ναι π�λ. ακρι,�. :τσι, εν- �ι
αναπτυσσ�µενες και υπαν�πτυκτες *-ρες στερ�.νται της απαρα�τητης υπ�δ�-
µ'ς για να πραγµατ�π�ι'σ�υν $ρευνα π�νω στα πρ�,λ'µατα π�υ αντιµετωπ�-
4�υν, �ι εταιρε�ες π�υ $*�υν την $δρα τ�υς σε ανεπτυγµ$να κρ�τη αρν�.νται
να παρα*ωρ'σ�υν τα δικαι-µατα των πατεντ-ν τ�υς για την παραγωγ' �θη-
ν�τερων �αρµ�κων, ' τ�υς π�υλ�.ν τα ληγµ$να ��ρµακα και �σα πρ�ϊ�ντα
κρ�ν�νται ακατ�λληλα απ� τ�υς ελ$γ*�υς π�υ γ�ν�νται στα ανεπτυγµ$να κρ�-
τη. Αυτ� πρ�καλε� και την κριτικ' τ�υ Giddens �τι, � κ�σµ�ς δεν ε�ναι $να ‘πα-
γκ�σµι� *ωρι�’ αλλ� $να ‘παγκ�σµι� πλι�τσικ�’ (Giddens 1999: 16). Τ$λ�ς, να
ανα�$ρ�υµε �τι για ενν$α *-ρες της Α�ρικ'ς � κ�σµ�ς δεν πηγα�νει πρ�ς τα
µπρ�ς αλλ� πρ�ς τα π�σω: τ� πρ�σδ�κ-µεν� �ρι� ηλικ�ας των κατ��κων τ�υς
$*ει υπ�λ�γιστε� �τι τ� 2010 θα $*ει επιστρ$ψει στ� επ�πεδ� π�υ 'ταν τ� 1960,
και θα ε�ναι δεκαεπτ� *ρ�νια µικρ�τερη.

Τ� απρ�σµεν� γεγ�ν�ς ε�ναι �τι �ι παραπ�νω στατιστικ$ς συνυπ�ρ*�υν µε
�λλα στ�ι*ε�α π�υ δε�*ν�υν µια γενικ' ,ελτ�ωση στην υγε�α, στην εκπα�δευση
και στ� εισ�δηµα π�υ +επερν� τα ιστ�ρικ� δεδ�µ$να των τελευτα�ων τρι�ντα
ετ-ν, µε ε+α�ρεση την πρ-ην Σ�,ιετικ' :νωση και την υπ�σα*�ρια Α�ρικ'. O
Castells θεωρε� �τι αυτ' η αντι�ατικ�τητα των στ�ι*ε�ων µπ�ρε� να γ�νει αντι-
κε�µεν� ιδε�λ�γικ'ς εκµετ�λλευσης και επισηµα�νει �τι, εν- τα στ�ι*ε�α για τ�
κ�θε κρ�τ�ς π�ικ�λλ�υν, «αυτ� π�υ εµ�αν�4εται ως παγκ�σµι� �αιν�µεν� (αν
και µε σηµαντικ$ς ε+αιρ$σεις, κυρ�ως της Κ�νας) ε�ναι η �ν�δ�ς της �τ-*ειας,
και ειδικ� της ακρα�ας �τ-*ειας» (Castells 2000,: 80). Τα στ�ι*ε�α της $κθεσης
τ�υ ��ΣΑ τ�υ 1996 δε�*ν�υν µια α.+ηση της συν�λικ'ς παραγωγ'ς στ�ν κ�-
σµ� κατ� 17% και µια ταυτ�*ρ�νη α.+ηση των �τω*-ν κατ� 20% (Beck 2000:
153). ∆ιαπιστ-νεται δηλαδ' απ� τ�υς δε�κτες ανισ�τητας, π�λωσης και �τ--
*ειας η �νιση καταν�µ' της συν�λικ'ς αν�πτυ+ης και η ιδι�π��ηση των ��ε-
λ-ν απ� αναλ�γικ� λιγ�τερες �µ�δες ανθρ-πων κατ� τις τελευτα�ες δεκαετ�ες
τ�υ 20�. αι-να.

OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·

Eνας ακ�µη σηµαντικ�ς �ικ�ν�µικ�ς δε�κτης π�υ κυριαρ*ε� στην παγκ�-
σµι�π��ηση ε�ναι η �ικ�ν�µικ' ανασ��λεια. Η �ικ�ν�µικ' ανασ��λεια $*ει

δ.� πλευρ$ς. Η µια α��ρ� στη *ρηµατ�-�ικ�ν�µικ' ρευστ�τητα, ατ�µων και
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κρατ-ν, και πρ�$ρ*εται απ� τ� γεγ�ν�ς �τι τ� ‘παγκ�σµι�π�ιηµ$ν�’ �ικ�ν�µι-
κ� σ.στηµα $*ει την ικαν�τητα να ανα,αθµ�4ει και να υπ�,αθµ�4ει �τ�µα και
κρ�τη σ.µ�ωνα µε τη ‘σ*εσιακ' τ�υς ικαν�τητα’ (τη ‘συστηµικ' αδια��ρ�α’)
ως πρ�ς την παγκ�σµια καπιταλιστικ' παραγωγ'. Η �λλη πλευρ� α��ρ� στ�
εργατικ� δυναµικ� και στις ν$ες συνθ'κες της µεγ�λης �ικ�ν�µικ'ς ανασ��-
λειας π�υ $*�υν διαµ�ρ�ωθε�. Ενδεικτικ�, η ανεργ�α στην Ευρ-πη $*ει παρα-
µε�νει στ� 11% για περισσ�τερ� απ� µια δεκαετ�α. �ι λ�γ�ι ε�ναι π�λλ��: εν-
$*�υν δηµι�υργηθε� ν$ες θ$σεις εργασ�ας, �λλες $*�υν καταργηθε� και, ειδικ�
στα αστικ� κ$ντρα, τα �τ�µα ε�ναι περισσ�τερ� ε+αρτηµ$να απ� τη µισθωτ'
εργασ�α. �ι τε*ν�λ�γικ$ς καιν�τ�µ�ες $*�υν �δηγ'σει στη συρρ�κνωση ' και
κατ�ργηση επαγγελµ�των και διευκ�λ.ν�υν την ηµιαπασ*�ληση. Τ� εργατικ�
δυναµικ� $*ει αυ+ηθε� καθ-ς περισσ�τερ�ι �νθρωπ�ι ανα4ητ�.ν εργασ�α στ�
δε.τερ� µισ� τ�υ 20�. αι-να (π.*. γυνα�κες). Επιπλ$�ν, η αµ�ι,' της απασ*�-
λησης ε�ναι κακ', ειδικ� σε σ*$ση µε τ� αυ+αν�µεν� κ�στ�ς δια,�ωσης, και
π�λλ$ς απ� τις πρ�σ�ερ�µενες εργασ�ες καταλαµ,�ν�νται απ� τα �δια �τ�µα,
π�υ $*�υν $τσι δ.� ' και τρεις δ�υλει$ς.

Ταυτ�*ρ�να µε τα παραπ�νω, τ� εργατικ� δυναµικ� ε�ναι �λ�$να και πι�
κατακερµατισµ$ν� και ε+ατ�µικευµ$ν�, εν- τ� κε��λαι� ε�ναι �λ�$να και πι�
συντ�νισµ$ν�: τ� $να παραµ$νει τ�πικ� και απ�ρρυθµισµ$ν�, εν- τ� �λλ� $*ει
παγκ�σµια κινητικ�τητα και συντ�νισµ� (Castells 2000α: 506-507, Beck 2000:
152-154). Αυτ� µπ�ρεσε να συµ,ε� επειδ' � ‘διαµεσ�λα,ητ'ς’ των δ.�, τ� κρ�-
τ�ς, $*ει απ�συρθε� απ� τ� διαµεσ�λα,ητικ� τ�υ ρ�λ�, ' �σως $*ει πρ�σανατ�-
λιστε� πρ�ς τ� ‘κε��λαι�’ µ$σα στην πρ�σπ�θεια να ελκ.σει επενδ.σεις και να
γ�νει πι� ανταγωνιστικ�. �ι Γ�λλ�ι κ�ινωνι�λ�γ�ι Michel Pinçon και Monique
Pinçon-Charlot στ� �ρθρ� τ�υς ‘La Dernière Classe Sociale’ (‘Η τελευτα�α κ�ι-
νωνικ' τ�+η’, 2001)6 ανα�$ρ�υν �τι η επι*ειρηµατικ' τ�+η στη Γαλλ�α και τ�
�ργαν� εκπρ�σ-πησ'ς τ�υς, τ� Medef, α+ι-ν�υν και επιδι-κ�υν να µην υπ�ρ-
*ει καν$νας δηµ�σι�ς $λεγ*�ς και ρ.θµιση στην παραγωγικ' διαδικασ�α καθ-ς
και στην εργασιακ' διαπραγµ�τευση: αυτ$ς πρ$πει να ρυθµ�4�νται απ� τ�υς
δ.� συµµετ$*�ντες, την επι*ε�ρηση και τ�ν εργ�τη, ε+ατ�µικευµ$να. Παρ’ �λα
αυτ�, εν- επιθυµ�.ν $να τ�σ� ακρα�� ατ�µικιστικ� µ�ντ$λ�, εκ�ρ�4�υν τις
απαιτ'σεις τ�υς συλλ�γικ�, µ$σω τ�υ Medef, και 4ητ�.ν και απ�λαµ,�ν�υν
την κρατικ' πρ�στασ�α και ρ.θµιση τ�σ� ως π�λ�τες τ�υ γαλλικ�. κρ�τ�υς
�σ� και ως επι*ειρηµατ�ες. Αυτ' ε�ναι µια γενικ�τερη τ�ση π�υ *αρακτηρ�4ει
τη λειτ�υργ�α τ�υ καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς διεθν-ς, �ι συν$πειες της �π��ας
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6. Τ� �ρθρ� δηµ�σιε.τηκε τ� Σεπτ$µ,ρι� τ�υ 2001 στη Le Monde Diplomatique. Υπ�ρ*ει επ�-
σης στην ιστ�σελ�δα: http://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/PINCON/15603.



γ�ν�νται �ανερ$ς σε π�λλ$ς περιστ�σεις –�πως για παρ�δειγµα στην ‘ελαστι-
κ�π��ηση’ των ν�µων π�υ α��ρ�.ν τις απ�λ.σεις εργατ-ν στη Γαλλ�α, στη
Βρεταν�α και σε �λλα κρ�τη σ.µ�ωνα µε την $κθεση τ�υ �ΗΕ (UNDP 1999
Report 2000: 344)– εν- ταυτ�*ρ�να η ευθ.νη για τις παρ�*$ς της πρ�ν�ιας µε-
τακυλε�ται +αν� στα �τ�µα. Μια ακ�µη συν$πεια ε�ναι η ε�αρµ�γ' εκ µ$ρ�υς
των εργ�δ�τ-ν «ευ$λικτων εργασιακ-ν π�λιτικ-ν µε περισσ�τερ� επισ�αλε�ς
διακαν�νισµ�.ς» (UNDP 1999 Report 2000: 344), �π�υ η διαπραγµ�τευση δε
γ�νεται συλλ�γικ� απ� τα �ργανα π�υ εκπρ�σωπ�.ν τ�υς εργ�δ�τες και τ�υς
εργα4�µ$ν�υς αλλ� γ�νεται ατ�µικ�, δ�ν�ντ�ς τ�υς $να *αρακτ'ρα ασταθ' και
ανασ�αλ'. Αυτ$ς �ι συνθ'κες δηµι�υργ�.ν µεγαλ.τερη π�εση στ�υς εργα4�µε-
ν�υς και τις �ικ�γ$νειες@ γι’ αυτ� και � Beck συµπερα�νει �τι «στις ε+ατ�µικευ-
µ$νες συνθ'κες .παρ+ης, �ι �νθρωπ�ι πρ$πει να δε*τ�.ν την ατ�µικ' τ�υς ευ-
θ.νη… για πρ�γµατα π�υ συν'θι4αν να αντιµετωπ�4�νται απ� την κ�ιν�τητα
ως τα+ικ' πρ��πτικ' και �*ι ατ�µικ'» (Beck 2000: 153).

�ι π�λιτικ$ς επιπτ-σεις της �ικ�ν�µικ'ς αστ�θειας ενδ$*εται να ε�ναι π�λ.
σ�,αρ$ς καθ-ς εµπερι$*�υν τ� ρ�σκ� της π�λιτικ'ς αστ�θειας. � Beck υπ�-
στηρ�4ει �τι η δηµ�κρατ�α 'ρθε στην Ευρ-πη και B�ρεια Αµερικ' ως ‘εργα-
σιακ' δηµ�κρατ�α’ (labour democracy) και ,ασ�στηκε στην απασ*�ληση, στην
επικερδ' απασ*�ληση. Στ� ,αθµ�, λ�ιπ�ν, π�υ � παγκ�σµι�ς καπιταλισµ�ς
καταλ.ει τις ,�σεις αυτ$ς, αναιρε� τη ν�µιµ�π��ησ' τ�υ µε απ�τ$λεσµα να δια-
κυ,ε.�νται τα π�ντα, ακ�µη και η δηµ�κρατ�α. � λ�γ�ς ε�ναι σ.µ�ωνα µε τ�ν
Beck �τι «µ�ν� �ι �νθρωπ�ι π�υ $*�υν $να σπ�τι και µια σ�γ�υρη δ�υλει�, και
συνεπ-ς $να υλικ� µ$λλ�ν, ε�ναι ' µπ�ρ�.ν να γ�ν�υν π�λ�τες για τ�υς �π���υς
η δηµ�κρατ�α ε�ναι µια πραγµατικ�τητα της 4ω'ς τ�υς. Η αλ'θεια ε�ναι �τι *ω-
ρ�ς υλικ' ασ��λεια δεν υπ�ρ*ει π�λιτικ' ελευθερ�α και δηµ�κρατ�α» (Beck
2000: 62). Πρ�γµατι, η �ικ�ν�µικ' ανασ��λεια α�'νει �λα τα �λλα σε δε.τερη
µ��ρα, αλλ� και πρ�καλε� µια γενικ�τερη α�σθηση ανασ��λειας και ρευστ�τη-
τας στα �τ�µα π�υ, αρ*ικ�, µπ�ρε� να εκ�ραστε� ως αδια��ρ�α για τις π�λιτι-
κ$ς και κ�ινωνικ$ς συνθ'κες στις �π��ες 4�υν. Η ,αρ.τητα τ�υ επι*ειρ'µατ�ς
τ�υ Beck ε�ναι µεγ�λη, ειδικ� αν αναλ�γιστε� κανε�ς �τι �ι υπ�ρ*�υσες στατι-
στικ$ς και τ�σεις δε�*ν�υν µια τ�ση πρ�ς αυ+αν�µενη κ�ινωνικ' αστ�θεια και
αναταρα*'.

¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ·ÂÈÏ¤˜

Hπαγκ�σµι�π��ηση $*ει θεωρηθε� �τι �$ρνει τις δια��ρετικ$ς κ�υλτ�.ρες
και π�λιτισµ�.ς πι� κ�ντ� ε+αιτ�ας της *αλ�ρωσης των ‘συν�ρων’ και της

.παρ+ης των ν$ων τε*ν�λ�γι-ν π�υ διευκ�λ.ν�υν την επικ�ινων�α τ�υς. 2µως,
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�πως $*�υµε υπ�στηρ�+ει στα πρ�ηγ�.µενα κε��λαια, εν- υπ�ρ*ει η δυνατ�-
τητα της µεγαλ.τερης επικ�ινων�ας δεν µπ�ρ�.µε να π�.µε �τι η παγκ�σµι�-
π��ηση σ*ετ�4εται µε τη διαπ�λιτισµικ' ανταλλαγ'. Αντιθ$τως, η παγκ�σµι�-
π��ηση �$ρει µια συγκεκριµ$νη κ�υλτ�.ρα, τ�ν καταναλωτισµ�, η �π��α δια-
*$εται µε εν�ς ε�δ�υς π�λιτισµικ� ιµπεριαλισµ�. Ε�ναι *αρακτηριστικ� �τι, σε
π�λλ� παραδε�γµατα π�υ ανα�$ρ�νται σ*ετικ� µε την π�λιτισµικ' εγγ.τητα
και αλληλ�δραση στη σ*ετικ' ,ι,λι�γρα��α, �ι λ$+εις-κλειδι� π�υ *ρησιµ�-
π�ι�.νται για να περιγρ�ψ�υν τ� γεγ�ν�ς πρ�$ρ*�νται απ� γνωστ$ς εµπ�ρικ$ς
��ρµες π�λυεθνικ-ν (λ.*. ‘McDonaldisation’). Υπ�ρ*�υν και �λλες ανα��ρ$ς
π�υ +επερν�.ν την απλ' ανα��ρ� σε εµπ�ρικ$ς µ�ρκες, αλλ� δεν υπερ,α�-
ν�υν κατ� π�λ. την ‘π�ικιλ�α στην επιλ�γ'’ και τις π�λλαπλ$ς επιδρ�σεις π�υ
περιγρ��ει η επιλ�γ' τ�υ κιν$4ικ�υ �αγητ�., της ενδυµασ�ας µε ‘ethnic’ρ�.*α
και των π�λυεθνικ-ν µ�υσικ-ν επιρρ�-ν.

Λ$γ�ντας π�λιτισµικ� ιµπεριαλισµ� �ρ�4�υµε την επ$κταση και κυριαρ*�α
µιας κ�υλτ�.ρας π�νω στις �λλες µε µ$σα π�υ +επερν�.ν την ελε.θερη π�λιτι-
σµικ' ανταλλαγ'. Συν'θως η π�λιτισµικ' κυριαρ*�α συν�δε.ει την κυριαρ*�α
στ� �ικ�ν�µικ� (' και π�λιτικ�) επ�πεδ�, την �π��α ν�µιµ�π�ιε� ' εδραι-νει.
Εντ�ς των διαδικασι-ν της παγκ�σµι�π��ησης η κυρ�αρ*η κ�υλτ�.ρα ε�ναι �
καταναλωτισµ�ς, µια κ�υλτ�.ρα π�υ υπ�στηρ�4ει ενεργ� τη λειτ�υργ�α τ�υ
καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς κ�ν�ντ�ς την πι� ελκυστικ'. Ταυτ�*ρ�να, υπ�ρ*ει
και $νας ιδε�λ�γικ�ς ιµπεριαλισµ�ς, καθ-ς µα4� µε τ�ν καταναλωτισµ� κυ-
ριαρ*ε� η π�λιτικ' ιδε�λ�γ�α τ�υ νε��ιλελευθερισµ�.. �ι δ.� συνυπ�ρ*�υν,
και αυτ� ε�ναι τ� σηµαντικ�τερ� γιατ� � π�λιτισµικ�ς ιµπεριαλισµ�ς δεν µπ�ρε�
να δια*ωριστε� απ� τ�ν π�λιτικ� ' �ικ�ν�µικ�. :τσι, τα κρ�τη π�υ πρ�ωθ�.ν
την παγκ�σµι�π��ηση εκ�$ρ�υν $να Λ�γ� π�υ συνταυτ�4ει τις δ.� (τ�ν κατα-
ναλωτισµ� και τ� νε��ιλελευθερισµ�), και µα4� µε �λα τα ιδε�λ�γικ� παρ�γω-
γ� τ�υς παρ�υσι�4�νται ως $να. Με αυτ�ν τ�ν τρ�π�, η καταν�λωση, η ελε.-
θερη αγ�ρ�, � �ιλελευθερισµ�ς, η ευηµερ�α και η δηµ�κρατ�α εµπλ$κ�νται και
παρ�υσι�4�νται ως $να, ως ‘πακ$τ�’. Β$,αια, �ι µακρ�*ρ�νες π�λιτικ$ς παρα-
δ�σεις εν�ς κρ�τ�υς απ�τελ�.ν τελικ� και µ$ρ�ς της κ�υλτ�.ρας τ�υ, ε��σ�ν
$*�υν διαπ�τ�σει τη ν��τρ�π�α των π�λιτ-ν εντ�ς τ�υ. Αυτ� σηµα�νει �τι
πρ�γµατι για τ�υς Αµερικαν�.ς, παραδε�γµατ�ς *�ριν, η συν.παρ+η κατανα-
λωτισµ�., δηµ�κρατ�ας και καπιταλισµ�. ε�ναι $να κ�µµ�τι πλ$�ν της κ�υλ-
τ�.ρας τ�υς. Αυτ� �µως δεν ισ*.ει και για �λλα εθνικ� κρ�τη, και σε αυτ�
ακρι,-ς συν�σταται � π�λιτισµικ�ς ιµπεριαλισµ�ς: στην επι,�λ' �λ�κληρ�υ
τ�υ ‘πακ$τ�υ’ π�υ συνιστ� µ$ρ�ς της π�λιτικ'ς, �ικ�ν�µικ'ς και π�λιτισµικ'ς
παρ�δ�σης εν�ς, ' µερικ-ν, εθνικ-ν κρατ-ν π�νω σε �λλα παρ�υσι�4�ντας
και δικαι�λ�γ-ντας τ� ως αναγκαι�τητα π�υ δηµι�υργε�ται απ� την παγκ�-
σµι�π��ηση. :τσι, η παγκ�σµι�π��ηση ταυτ�4εται µε τα στ�ι*ε�α της παραπ�νω
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κ�υλτ�.ρας και ιδε�λ�γ�ας τα �π��α και πρ�ωθε� απ�τελεσµατικ�, α��. και
αυτ' θεωρε�ται αναπ��ευκτη, ως απ�τ$λεσµα της ιδε�λ�γικ�π��ησ'ς της.

2πως υπ�στηρ�*τηκε στ� π$µπτ� κε��λαι�, η �υσ�α της �ικ�ν�µικ'ς πα-
γκ�σµι�π��ησης ε�ναι η λειτ�υργ�α της να π�λιτικ�π�ιε� µια �ικ�ν�µικ' διαδι-
κασ�α και να δ�νει πρ�τεραι�τητα στην �ικ�ν�µικ' δι�σταση $ναντι �λων των
�λλων. Αυτ� παρατηρ�.µε και στ�ν π�λιτισµικ� ιµπεριαλισµ�. � π�λιτισµικ�ς,
�πως και � ιδε�λ�γικ�ς, ιµπεριαλισµ�ς υπ�στηρ�4ει και ν�µιµ�π�ιε�, ταυτ�*ρ�-
να ' εκ των υστ$ρων, µια �ικ�ν�µικ' διαδικασ�α, την πρ�σπ�θεια δηλαδ' *ω-
ρ-ν ' περι�*-ν να επεκτε�ν�υν την �ικ�ν�µικ' τ�υς κυριαρ*�α. Η επ$κταση
της �ικ�ν�µικ'ς κυριαρ*�ας δε γ�νεται π�τ$ µε �ικ�ν�µικ� µ�ν� µ$σα, αλλ� και
µε π�λιτικ� και ιδε�λ�γικ� και, εν��τε, µε στρατιωτικ�. Σε αυτ�, η συµ,�λ' της
παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι σηµαντικ', καθ-ς εµ�αν�4ει τ� αναπ��ευκτ� της �διας
της .παρ+'ς της και πρ�ωθε� τ�ν καταναλωτισµ� και τ� νε��ιλελευθερισµ�.

Τ$λ�ς, ως π�λιτισµικ' απειλ' ανα�$ρεται και η (εκλαµ,αν�µενη ως) ισ�πε-
δωτικ' δρ�ση της παγκ�σµι�π��ησης �σ�ν α��ρ� στις π�λιτισµικ$ς ιδιαιτερ�-
τητες των εθν-ν. Συγκεκριµ$να, ανα�$ρεται $ντ�να µια τ�ση για �µ�ι�µ�ρ��α
π�υ �α�νεται να θ�γει τις π�λιτισµικ$ς δια��ρ$ς, τις επιµ$ρ�υς ταυτ�τητες και
τα ειδ�π�ι� *αρακτηριστικ� των εθν-ν και εθν�τ'των. Στην επι*ειρηµατ�λ�-
γ�α αυτ' $γινε εκτεν'ς ανα��ρ� στ� πρ�ηγ�.µεν� κε��λαι�. Εδ- αρκε� να
επισηµ�ν�υµε �τι, ε�τε πρ�κειται για µια πραγµατικ' τ�ση ε�τε για µια υπερ,�-
λικ' και εντειν�µενη σ*ετικ' �ιλ�λ�γ�α, τ� απ�τ$λεσµα ε�ναι η δηµι�υργ�α µιας
α�σθησης κινδ.ν�υ στις υπ�ρ*�υσες π�λιτισµικ$ς κ�ιν�τητες –κινδ.ν�υ π�υ
ανα�$ρεται στην �δια τ�υς την .παρ+η, α��. η δια��ρετικ�τητ� τ�υς ε�ναι
καθ�ριστικ� στ�ι*ε�� της .παρ+ης και της ταυτ�τητ�ς τ�υς.

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ·ÂÈÏ¤˜

T� 4'τηµα των απειλ-ν στ� παγκ�σµι� περι,�λλ�ν ε+αιτ�ας της µ�λυνσης
ε�ναι $να απ� τα κυρ�αρ*α στη σ*ετικ' συ4'τηση για την παγκ�σµι�π��η-

ση, παρ�λ� π�υ δε σ*ετ�4εται �µεσα µε αυτ'ν. Τ� ενδια�$ρ�ν για τ� περι,�λ-
λ�ν $*ει εκδηλωθε� απ� τη δεκαετ�α τ�υ ’60 και $κτ�τε $*�υν δηµι�υργηθε� αρ-
κετ� κιν'µατα και ΜΚ� π�υ δραστηρι�π�ι�.νται µε π�θ�ς για την πρ�στασ�α
τ�υ πλαν'τη απ� την τρ.πα τ�υ �4�ντ�ς, τ� �αιν�µεν� τ�υ θερµ�κηπ��υ, τη
µειωµ$νη ,ι�π�ικιλ�τητα και τη µ�λυνση σε α$ρα, νερ� και γη. Ε�ναι περιττ� σε
αυτ'ν τη µελ$τη να αναλ.σ�υµε τα πρ�,λ'µατα π�υ αντιµετωπ�4ει τ� περι-
,�λλ�ν ' τις αιτ�ες τ�υς, καθ-ς ε�ναι σ*ετικ� γνωστ� και δεν πρ�σ�$ρ�υν κ�-
π�ι� σηµαντικ� στ�ι*ε�� στην �πτικ' γων�α αυτ'ς της µελ$της. Πρ$πει �µως να
επισηµανθε� η �υσιαστικ' απρ�θυµ�α αρκετ-ν π�λιτικ-ν ηγεσι-ν να απ�δε-
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*τ�.ν τη σ*ετικ' ευθ.νη και να αναλ�,�υν πρωτ�,�υλ�ες θυσι�4�ντας µεσ�-
πρ�θεσµα τα �ικ�ν�µικ� τ�υς κ$ρδη σε αντ�λλαγµα τη µελλ�ντικ' ,ιωσιµ�τη-
τα τ�υ πλαν'τη. Στη δι�ρκεια διακ�σ�ων ετ-ν, απ� την ακµ' της ,ι�µη*ανικ'ς
επαν�στασης µ$*ρι σ'µερα, � τρ�π�ς παραγωγ'ς και καταν�λωσης π�υ *ρη-
σιµ�π�ιε�ται απ� $να µ$ρ�ς µ�ν� τ�υ κ�σµ�υ, τ�ν αναπτυγµ$ν�, $*ει πρ�καλ$-
σει τ�ση ,λ�,η στ� �ικ�σ.στηµα της γης, π�υ απειλε�ται η π�ι�τητα της 4ω'ς
στ� παρ�ν και η ,ιωσιµ�τητα τ�υ πλαν'τη στ� µ$λλ�ν. Αυτ� π�υ πρ�καλε� ανη-
συ*�α ε�ναι, �*ι η κατ�σταση τ�υ περι,�λλ�ντ�ς καθεαυτ', αλλ� η π�λιτικ'
στ�ση των εθνικ-ν κρατ-ν π�υ παραµ$ν�υν απρ�θυµα να ενεργ'σ�υν για την
ε+ε.ρεση λ.σης. :τσι, παρ�λ� π�υ αρκετ� ε�δη της *λωρ�δας και παν�δας ε�ναι
υπ� ε+α��νιση, α�σθηση και απ�γ�'τευση πρ�καλε� η απρ�θυµ�α κρατ-ν π�υ
ευθ.ν�νται για τις µεγαλ.τερες π�σ�τητες δι�+ειδ��υ τ�υ �νθρακα και δη-
µι�υργ�.ν τ� �αιν�µεν� τ�υ θερµ�κηπ��υ (π.* �ι ΗΠΑ και η Κ�να) να υπ�γρ�-
ψ�υν την, 'δη παρω*ηµ$νη, συµ�ων�α για τη µε�ωση των ρ.πων, η πραγµα-
τ�π��ηση πυρηνικ-ν δ�κιµ-ν απ� *-ρες π�υ δια�$ρ�υν στην �ικ�λ�γικ' συ-
νε�δηση και κινητ�π��ηση τ�σ� �σ� η Γαλλ�α µε την Ινδ�α, η απ�ψ�λωση των
δασ-ν τ�υ Αµα4�ν��υ, τ�υ µεγαλ.τερ�υ πνε.µ�να της γης, µε ρυθµ�.ς υπερδι-
πλ�σι�υς των επισ'µως συµ�ωνηµ$νων, π�υ 'ταν 'δη επι4'µι�ι, και �λλα.

Τα περι,αλλ�ντικ� πρ�,λ'µατα δεν απ�τελ�.ν συν$πεια της παγκ�σµι�-
π��ησης �.τε σ*ετ�4�νται απ�κλειστικ� µε αυτ'ν. Vλλωστε η συ4'τηση και η
ανησυ*�α για τ� περι,�λλ�ν $*ει +εκιν'σει 'δη απ� τη δεκαετ�α τ�υ ’60 και,
�ρα, δεν απ�τελε� µια συν$πεια της παγκ�σµι�π��ησης. 2µως, η δι�σταση τ�υ
π�λ�τη εντ�ς της παγκ�σµι�π��ησης $*ει αναδε�+ει τ�σ� τα πρ�,λ'µατα �σ�
και τις κινητ�π�ι'σεις των π�λιτ-ν και των �ργαν-σε-ν τ�υς υπ$ρ τ�υ περι-
,�λλ�ντ�ς. Στ� ,αθµ� π�υ τα κιν'µατα αυτ� συµµετε�*αν στις κινητ�π�ι'σεις
εν�ντια στην παγκ�σµι�π��ηση, ' την κατ'γγειλαν αν�ι*τ�, αλλ� και επειδ' τ�
4'τηµα συνδ$θηκε στις δηµ�σιες συ4ητ'σεις µε τα γενικ�τερα πρ�,λ'µατα π�υ
θ$τει η παγκ�σµι�π��ηση, $*ει δ�θε� η ευρ.τερη εντ.πωση �τι και αυτ� απ�τε-
λε� $να απ� τα παγκ�σµια πρ�,λ'µατα π�υ δηµι�.ργησε η παγκ�σµι�π��ηση.
Αυτ� $*ει ως συν$πεια η παγκ�σµι�π��ηση να παρ�υσι�4εται ως απειλ' και
για τ� περι,�λλ�ν7.
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7. Β$,αια, η παγκ�σµι�π��ηση δεν ε�ναι εντελ-ς ανε+�ρτητη απ� αυτ� τα 4ητ'µατα, µε την
$νν�ια �τι τ� περι,�λλ�ν επι,αρ.νεται και απ� τη γενικ�τερη υπερκαταν�λωση και τ�ν τρ�π�
παραγωγ'ς. :τσι, υπ�ρ*ει $νας $µµεσ�ς συσ*ετισµ�ς. 2µως, στ� ,αθµ� π�υ �ρ�σαµε την παγκ�-
σµι�π��ηση ως διαδικασ�α π�υ +εκ�νησε τη δεκαετ�α τ�υ ’80, δεν $*ει �µεση σ*$ση µε τ� περι,�λ-
λ�ν.

Παρενθετικ� να ανα�$ρω µια $ρευνα π�υ πραγµατ�π�ι'θηκε και παρ�υσι�4ει ιδια�τερ� εν-
δια�$ρ�ν σ*ετικ� µε τις στ�σεις δια��ρετικ-ν κ�υλτ�υρ-ν ανα��ρικ� µε τ� περι,�λλ�ν. Στην 



O fiÏÂÌÔ˜

H $νταση στις διακρατικ$ς σ*$σεις δεν ε�ναι καιν�.ρι� �αιν�µεν�, �.τε �λ-
λωστε η επ�λυση των $ντ�νων αντιπαραθ$σεων µε π�λεµ�. 2µως, αντ�θε-

τα απ� τις σ*ετικ$ς πρ�σδ�κ�ες και διακηρ.+εις, απ� τ� 1989 και µετ� $λη+ε
µια περ��δ�ς σ*ετικ�. ελ$γ*�υ των συγκρ�.σεων και αψιµα*ι-ν (� αµ�ι,α��ς
��,�ς των δ.� στρατ�π$δων τ�υ Ψυ*ρ�. Π�λ$µ�υ και τ� µ��ρασµα τ�υ κ�-
σµ�υ σε αυτ� $καναν, παραδ�+ως, τις συγκρ�.σεις λιγ�τερ� ανε+$λεγκτες) και
εγκαινι�στηκε µια περ��δ�ς εθνικιστικ-ν διεκδικ'σεων και εµ�υλ�ων ' και
ιµπεριαλιστικ-ν π�λ$µων. Η συντριπτικ' πλει�ψη��α απ� αυτ�.ς ε�ναι εκτ�ς
τ�υ δυτικ�. κ�σµ�υ, εν- �ι µισ�� περ�π�υ ,ρ�σκ�νται στην Α�ρικ'8. Σε �,τι
α��ρ� την Ευρ-πη και τη Β�ρεια Αµερικ', κυρ�ως αλλ� �*ι µ�ν�, εκε� δηλα-
δ' π�υ η παγκ�σµι�π��ηση +εκ�νησε αλλ� και εκε� π�υ *αιρετ�στηκε η πτ-ση
τ�υ ‘κ�µµ�υνισµ�.’ ως τ� τ$λ�ς της ιστ�ρ�ας και των συγκρ�.σεων, µια �λλη
µ�ρ�' π�λ$µ�υ $*ει λ�,ει ανησυ*ητικ$ς διαστ�σεις: η τρ�µ�κρατ�α. Ε�ναι δ.-
σκ�λ� να αναλ.σ�υµε επ� τ�υ παρ�ντ�ς τι ε�ναι η τρ�µ�κρατ�α, π�ι�ι λ�γ�ι
$*�υν �δηγ'σει στην αν�δει+' της, π�ι�ι παρ�γ�ντες την ενδυναµ-ν�υν κλπ.,
καθ-ς ε�ναι $να µεγ�λ� θ$µα απ� µ�ν� τ�υ και η πλ'ρης αν�λυσ' τ�υ δεν ε�-
ναι απαρα�τητη απ� τη σκ�πι� της µελ$της της εθνικ'ς ταυτ�τητας. Αυτ� π�υ
ε�ναι σ*ετικ� να ανα�ερθε� ε�ναι �τι η τρ�µ�κρατ�α απ�τελε� µια απειλ' π�υ
ε�ναι ασα�'ς και απρ�σδι�ριστη για τ�υς π�λ�τες, σ*εδ�ν α�ρατη, και δη-
µι�υργε� µια $ντ�νη α�σθηση ανασ��λειας. Καθ-ς µ�λιστα αυτ' η απειλ'
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$ρευν� της σ*ετικ� µε τ�υς µ.θ�υς π�υ υπερ$*�υν σε κ�θε κ�ινων�α, η Overing µελ$τησε τ�υς
µ.θ�υς των Πιαρ�α (Piaroa), µιας �υλ'ς τ�υ Αµα4�ν��υ, και των αντ�στ�ι*ων µ.θων τ�υ Eυρω-
παϊκ�. ∆ια�ωτισµ�.. 2πως ε+ηγε� η �δια, µελ$τησε τ�υς µ.θ�υς γιατ� αντανακλ�.ν την εικ�να
της κ�ιν�τητας για τ�ν εαυτ� της, υπενθυµ�4�υν την ταυτ�τητ� της και $*�υν δυναµικ$ς ως πρ�ς
κ�ινωνικ� και π�λιτικ� θ$µατα. Σ*ετικ� µε την αντ�ληψ' της ε+�υσ�ας στ�υς µ.θ�υς τ�υ ∆ια�ω-
τισµ�., �ι �νθρωπ�ι �$ρ�νται να $*�υν τ� δικα�ωµα της κυριαρ*�ας π�νω στη �.ση γιατ� ε�ναι τ�
µ�ν� ε�δ�ς πρ�ικισµ$ν� µε λ�γικ' και, ως εκ τ�.τ�υ, $*�υν και τ� δικα�ωµα να ελ$γ*�υν τη �.ση.
Στ�υς µ.θ�υς των Πιαρ�α, αντιθ$τως, � $λεγ*�ς της �.σης παρ�υσι�4εται ως επικ�νδυν�ς γιατ�,
«'ταν η αυ+ηµ$νη ικαν�τητα των ανθρ-πων να *ρησιµ�π�ι'σ�υν τ�υς π�ρ�υς της γης κατ� τ�υς
µυθικ�.ς *ρ�ν�υς π�υ �δ'γησε στα α*αλ�νωτα π�θη της �ιλαργυρ�ας, της µαται�δ�+�ας, της
αλα4�νε�ας και της υπερη��νειας» (Overing 1997: 18). Για τ�υς Πιαρ�α δεν υπ�ρ*ει δια*ωρισµ�ς
αν�µεσα στη �.ση και τ�υς ανθρ-π�υς, και η �.ση πρ$πει να αντιµετωπ�4εται µε σε,ασµ� και
�*ι µε δι�θεση κυριαρ*�ας. Η ανα��ρ� µας σε αυτ'ν την $ρευνα γ�νεται για τ�ν �δι� λ�γ� π�υ την
πραγµατ�π��ησε και η Overing: γιατ�, �πως λ$ει, η µελ$τη των µ.θων ε�ναι σηµαντικ' καθ-ς «�ι
�νθρωπ�ι και τα $θνη ενεργ�.ν σε συµ�ων�α µε αυτ�.ς τ�υς µ.θ�υς» (1997: 18).

8. Σ.µ�ωνα µε στ�ι*ε�α τ�υ �ΗΕ (UNDP 1999 report), και της $κδ�σης Armed Conflicts 2001
Report (Project Ploughshares, Institute of Peace and Conflict Studies, Conrad Grebel College;
Waterloo, Ontario, Canada: www.ploughshares.ca).



στρ$�εται κατ� της 4ω'ς µε �µεσ� και τραγικ� τρ�π�, απ�τελε� παρ�γ�ντα
ακρα��υ ��,�υ. Σε αυτ� να πρ�σθ$σ�υµε τις ε+'ς παρατηρ'σεις: πρ-τ�ν, την
‘τρ�µ�ϋστερ�α’, δηλαδ' τ�ν πανικ� π�υ $*ει καταλ�,ει αρκετ�.ς π�λιτικ�.ς,
δηµ�σι�γρ���υς, π�λ�τες κλπ. σ*ετικ� µε τ� µ$γεθ�ς και την απειλ' τ�υ πρ�-
,λ'µατ�ς (δικαι�λ�γηµ$νη και µη)@ δε.τερ�ν, τη δραµατ�π��ηση των γεγ�ν�-
των �πως αυτ� παρ�υσι�4�νται στην �θ�νη της τηλε�ρασης αλλ� και περι-
γρ���νται µε µια α�σθηση πανικ�. απ� τ�υς δηµ�σι�γρ���υς@ τρ�τ�ν, την
απ�σ.νδεση της τρ�µ�κρατ�ας ως π�λιτικ�. �αιν�µ$ν�υ απ� τα α�τια π�υ τ�
παρ�γ�υν, π�υ την καθιστ� ακαταν�ητη δηµι�υργ-ντας $τσι π�λωση αν�µεσα
στ�υς ��ρε�ς της (τ�υς ‘κακ�.ς’) και τα θ.µατ� της (δυνητικ� �λ�υς εµ�ς)@
και, τ$ταρτ�ν, σε �µεση σ.νδεση µε τ� παραπ�νω ε�ναι η *ρ'ση της τρ�µ�κρα-
τ�ας απ� κυ,ερν'σεις *ωρ-ν για την ε�αρµ�γ' και δικαι�λ�γηση π�λιτικ-ν
π�υ δε συν�δ�υν µε την π�λιτικ' τ�υς παρ�δ�ση, αλλ� και για την π�λωση
των κρατ-ν αν�µεσα σε ‘εµ�ς’ και τ�υς ‘�λλ�υς’. Η τρ�µ�κρατ�α, �πως και �ι
�λλες συρρ�+εις, εντε�νει την α�σθηση, καθ-ς και την πραγµατικ�τητα, της
απειλ'ς και της ανασ��λειας.

∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘ÓÂÈ‰ËÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÂÈÏÒÓ 
(‹ Ù· Ú›ÛÎ· ÙË˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜)

H παγκ�σµια συνειδητ�τητα των απειλ-ν π�υ �$ρει η παγκ�σµι�π��ηση
ανα�$ρεται στ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� τα �τ�µα εκλαµ,�ν�υν τις πιθαν$ς

απειλ$ς απ� την παγκ�σµι�π��ηση. Η δυνατ�τητα των π�λιτ-ν να πληρ���-
ρ�.νται σ*ετικ� µε 4ητ'µατα π�υ α��ρ�.ν τη διεθν' σ�α�ρα παρ$*εται απ�
τα µ$σα µα4ικ'ς ενηµ$ρωσης και επικ�ινων�ας και ανα�$ρεται στη δυνατ�τητα
ενηµ$ρωσης, αλλ� και επ�γνωσης των σ.γ*ρ�νων ρ�σκων τ�υ π�λιτικ�., �ικ�-
ν�µικ�. και κ�ινωνικ�. συστ'µατ�ς. Φυσικ�, η παγκ�σµια συνειδητ�τητα δεν
ε�ναι κ�τι αρνητικ� και δε συνιστ� απειλ' απ� µ�νη της. Η απειλ' συν�σταται
στην ταυτ�*ρ�νη, $ντ�νη και συγ*ρ�νισµ$νη σε παγκ�σµι� επ�πεδ� πληρ���-
ρηση σ*ετικ� µε τις συνθ'κες της παγκ�σµι�π��ησης, η �π��α µπ�ρε� να ε�ναι
αγ*ωτικ' στ� ,αθµ� π�υ παρ�υσι�4ει συνθ'κες α,ε,αι�τητας και αστ�θειας.
∆ηλαδ', η $ντ�νη πληρ���ρηση δ�νει και πληρ���ρ�ες σ*ετικ� µε κινδ.ν�υς
π�υ µπ�ρε� κ�π�ι�ς να µη γν-ρι4ε �τι υπ�ρ*�υν, εν- η συντ�νισµ$νη ανα��-
ρ� των µ$σων σε αυτ�.ς δηµι�υργε� µια υπερ,�λικ' α�σθηση ανασ��λειας. Για
παρ�δειγµα, µε τη *ρ'ση της τε*ν�λ�γ�ας �ι επιστ'µ�νες π�υ µελετ�.ν τη �.-
ση $*�υν ανακαλ.ψει στ�ι*ε�α σ*ετικ� µε τ�ν τρ�π� π�υ επιδρ� $να �υσικ�
�αιν�µεν� απ� την Ινδ�α στην α�ρικανικ' σκ�νη π�υ µετα�$ρεται στην Κα-
ραϊ,ικ', η �π��α µε τη σειρ� της ευθ.νεται τ�σ� για την ασθ$νεια των κ�ραλ-
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λι�γεν-ν ,ενταλι-ν, �σ� και για τ� παιδικ� �σθµα. Τα στ�ι*ε�α της σ*ετικ'ς
$ρευνας συνδ$θηκαν µετα+. τ�υς αλλ� και η $ντασ' τ�υς συσ*ετ�στηκε µε την
α.+ηση της θερµ�κρασ�ας τ�υ πλαν'τη µ$σω πρ�σ�µ��ωσης στ�ν ηλεκτρ�νικ�
υπ�λ�γιστ'. Πρ��αν-ς, � αλληλ�συσ*ετισµ�ς των κλιµατ�λ�γικ-ν �αιν�µ$-
νων δεν $*ει συµ,ε� στη σ.γ*ρ�νη επ�*', �.τε ε�ναι απ�ρρ�ια της παγκ�σµι�-
π��ησης. 2µως, η *ρ'ση των ν$ων τε*ν�λ�γι-ν µας δ�νει σα�ε�ς πληρ���ρ�ες
και ,�ηθ� τ�υς επιστ'µ�νες να καταλ'+�υν σε συµπερ�σµατα π�υ ανα�$ρ�-
νται σε αυτ'ν την αλληλε+�ρτηση. :τσι, �µως, µ$σω τ�υ εντυπωσιασµ�., δη-
µι�υργε�ται η α�σθηση �τι πρ�κειται για καιν�τ�µα �αιν�µενα, εν- µ�ν� η
γν-ση µας γι’ αυτ� ε�ναι καιν�τ�µα.

Σε αυτ� τ� πλα�σι�, η *ρ'ση τ�υ �ρ�υ παγκ�σµι�π��ηση απ� τ�υς π�λιτι-
κ�.ς, και η δευτερ�γεν'ς αναπαραγωγ' της απ� τα ΜΜΕ, ως �λλ�θι για τις
ε�αρµ�4�µενες π�λιτικ$ς δηµι�υργε� µια επιπλ$�ν σ.γ*υση. Σε �λη τη δι�ρκεια
της δεκαετ�ας τ�υ ’90 η παγκ�σµι�π��ηση 'ταν η λ$+η κλειδ� π�σω απ� κ�θε
π�λιτικ' π�υ πρ�καλ�.σε δυσαρ$σκεια, και *ρησιµ�π�ι�.νταν για να αιτι�λ�-
γηθ�.ν �ι π�λιτικ$ς απ���σεις. Τ� π�λιτικ� ιδε�λ�γηµα π�υ *ρησιµ�π�ι�.σαν
και *ρησιµ�π�ι�.ν �ι π�λιτικ�� –στις αρ*$ς τ�υ 21�υ αι-να η παγκ�σµι�π��η-
ση $*ει συµπληρωθε� µε µια επιπρ�σθετη λ$+η κλειδ�, την τρ�µ�κρατ�α– ε�ναι
�τι ‘η παγκ�σµι�π��ηση επι,�λλει’ τις συγκεκριµ$νες π�λιτικ$ς, �ι �π��ες ‘ε�ναι
αναπ��ευκτες’. Αυτ�ς � παραπλανητικ�ς και α�ριστ�ς ισ*υρισµ�ς $*ει συµ,�-
λει στη ‘δαιµ�ν�π��ηση’ της παγκ�σµι�π��ησης.

:να επιπλ$�ν θ$µα π�υ τ�θεται ε�ναι τ� 4'τηµα της µετ�δ�σης και δια*ε�-
ρισης πληρ���ρι-ν. Η µεγ�λη ρ�' πληρ���ρι-ν και η µη-ελεγ*�µενη µετ�δ�-
σ' τ�υς ε�ναι δυνητικ� θετικ', καθ-ς πρ�σδ�δει τη δυνατ�τητα στα �τ�µα να
ερευν'σ�υν, να ενηµερωθ�.ν, να �ργανωθ�.ν και να ελ$γ+�υν την ακρ�,εια
των πληρ���ρι-ν. Σε τελευτα�α αν�λυση, �µως, η δυνατ�τητα της αν$λεγκτης
πληρ���ρ�ας ε�ναι αυτ' π�υ δηµι�υργε� και την �λλη πλευρ� της πληρ���ρη-
σης, π�υ ε�ναι η παραπληρ���ρηση. Στις σ.γ*ρ�νες συνθ'κες, η δυνητικ' και
θεωρητικ' αυτ' δυνατ�τητα µετρι�4εται σηµαντικ� απ� �ρισµ$νες συνθ'κες,
συνθ'κες π�υ τελικ� την ακυρ-ν�υν στην πρ�+η για την πλει�ν�τητα των π�-
λιτ-ν. Τ$σσερις παρ�γ�ντες ευθ.ν�νται γι’ αυτ�. Κατ� πρ-τ�ν, η τερ�στια και
τα*ε�α µετ�δ�ση εικ�νων και πληρ���ρι-ν καθιστ� τ�ν $λεγ*� και την επε-
+εργασ�α τ�υς ιδια�τερα δ.σκ�λ� και απαιτητικ� εγ*ε�ρηµα. ^σως η απ�κρυψη
' η παραπ��ηση πληρ���ρι-ν να µπ�ρε� να απ�καλυ�θε� ε.κ�λα λ�γω της
π�ικιλ�ας και π�λυµ�ρ��ας των µ$σων πληρ���ρησης, αλλ� η �δια αυτ' π�λυ-
µ�ρ��α ε�ναι εµπ�δι� για µεγ�λ� κ�µµ�τι τ�υ πληθυσµ�.. Επειδ' �ι πηγ$ς ε�-
ναι π�λλ$ς και η *ρησιµ�π��ηση των µ$σων απαιτητικ', *ρει�4�νται ε+αιρετι-
κ� πρ�σ�ντα και ικαν�τητες για τη *ρ'ση τ�υς και για την επε+εργασ�α των
πληρ���ρι-ν, π�υ µ�ν� ειδικευµ$ν�ι επαγγελµατ�ες ' �τ�µα µε υψηλ' µ�ρ�ω-
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ση και κατ�ρτιση µπ�ρ�.ν να κ�ν�υν. Αν αναλ�γιστ�.µε τα κεν� και τις ανι-
σ�τητες στην εκπα�δευση π�υ υπ�ρ*�υν, γ�νεται αντιληπτ� �τι η απ�τελεσµα-
τικ' δια*ε�ριση της πληρ���ρησης ε�ναι $να 4'τηµα πρ�ς πρ�,ληµατισµ�.

∆ε.τερ�ν, επειδ' η ρ�' πληρ���ρι-ν ε�ναι ανε+$λεγκτη ευν�ε�ται η δι�δ�-
ση �ηµ-ν και διαδ�σεων, π�υ γ�νεται µε τα*.τατ� τρ�π� σε �λ� τ�ν κ�σµ�.
:τσι, η πραγµατικ�τητα µε την αλ'θεια µπλ$κ�νται, και ε�ναι ε.κ�λη η παρα-
πλ�νηση και *ειραγ-γηση. Τρ�τ�ν, και συνα�$ς, � επιτυ*'ς $λεγ*�ς των πλη-
ρ���ρι-ν και � εντ�πισµ�ς της παραπληρ���ρησης δεν ε+ασ�αλ�4ει την ανα-
τρ�π' της αρ*ικ'ς πληρ���ρ�ας ' εικ�νας π�υ διαδ�θηκε, ειδικ� �ταν τ� 4'-
τηµα α��ρ� σ*εδιασµ$νη π�λιτικ' πρ�παγ�νδα π�υ κατευθ.νεται απ� τ�
κρ�τ�ς. Στ� ,αθµ� π�υ τ� κρ�τ�ς $*ει τη δυνατ�τητα επηρεασµ�. των ιδε�λ�-
γικ-ν µη*ανισµ-ν λειτ�υργ�ας και αναπαραγωγ'ς τ�υ και τα ΜΜΕ, ιδιωτικ� '
µη, συνεργ�4�νται µε αυτ�, η µετ�δ�ση των κυρ�αρ*ων ιδε�λ�γι-ν και µηνυ-
µ�των +επερν� την αλ'θεια των µεµ�νωµ$νων πληρ���ρι-ν σε π�λλ$ς περι-
πτ-σεις. Αυτ' η συνεργασ�α ε�ναι τ� τ$ταρτ� σηµε�� �π�υ διαπιστ-νεται αδυ-
ναµ�α ελ$γ*�υ των π�λλαπλ-ν πληρ���ρι-ν. :*�υµε ανα�ερθε� 'δη στην αλ-
ληλε+�ρτηση των π�λιτικ-ν πρ�σ-πων και κ�µµ�των µε τα ΜΜΕ, π�υ $*ει ως
συν$πεια την παρ�υσ�αση των π�λιτικ-ν γεγ�ν�των ως ατ�µικ� και την �υ-
σιαστικ' υπ�,�θµιση της ενηµ$ρωσης π�υ γ�νεται µε κριτ'ρια της �ικ�ν�µ�ας
της αγ�ρ�ς. Επιπλ$�ν, τα ΜΜΕ, και ειδικ�τερα η τηλε�ραση, $*�υν απ�κτ'σει
τ�σ� µεγ�λη επιρρ�' και δικα�ως απ�καλ�.νται ‘τ$ταρτη ε+�υσ�α’9@ αυτ� ση-
µα�νει �τι, ενδε*�µ$νως, πρ$πει να τεθ�.ν και τα �δια υπ� $λεγ*� και, επ�σης,
�τι η επιρρ�' τ�υς ε�ναι καταλυτικ' και �υσιαστικ'. Ειδικ� �σ�ν α��ρ� στις
κυρ�αρ*ες ιδε�λ�γικ$ς πρ�σλ'ψεις, αυτ$ς ε�ναι απ�τ$λεσµα �*ι µ�ν� της πρ�-
παγ�νδας αλλ� και της αναπαραγωγ'ς τ�υς απ� δηµ�σι�γρ���υς επηρεασµ$-
ν�υς απ� αυτ'ν. Αυτ$ς απ�τελ�.ν και τ� ��λτρ� µ$σα απ� τ� �π��� περν� η
ενηµ$ρωση αλλ� και � τρ�π�ς λ'ψης τ�υ µην.µατ�ς.

Η κριτικ' π�υ ασκε�ται στα ΜΜΕ δεν ε�ναι καιν�.ρια, αλλ� ε�ναι επ�καιρη
και εµπλ�υτισµ$νη µε ν$ες απαιτ'σεις και πρ�,λ'µατα. Πρ$πει �µως να επιση-
µανθε� �τι τα παραπ�νω δεδ�µ$να δηµι�υργ�.ν κα*υπ�ψ�α στα �τ�µα, π�υ
τε�ν�υν να αντιλαµ,�ν�νται µε σκεπτικισµ� και $λλειψη εµπιστ�σ.νης �σα
ακ�.νε. Αυτ� συντελε� στην απα+�ωση των θεσµ-ν π�υ συγκρ�τ�.ν τις κ�ι-
νων�ες, και δηµι�υργε� πλα�σια ευρε�ας απ�δ�*'ς των λεγ�µενων ‘θεωρι-ν συ-
νωµ�σ�ας’, των δια��ρων µυθ�πλασι-ν κλπ. Αυτ� ε�ναι ιδια�τερα επικ�νδυν�
γιατ�, �ταν η δυσαρ$σκεια δεν $*ει ' δε ,ρ�σκει ν�µιµ�π�ιηµ$νες διε+�δ�υς $κ-
�ρασης, µπ�ρε� να γ�νει αντικε�µεν� εκµετ�λλευσης απ� ε+ωθεσµικ�.ς παρ�-
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9. �αρακτηρισµ�ς π�υ ε�*ε απ�δ�θε� αρ*ικ� στ�ν Τ.π� 'δη απ� τις αρ*$ς τ�υ 20�. αι-να.



γ�ντες ' �ργαν-σεις π�υ κιν�.νται στα �κρα τ�υ συστ'µατ�ς (ιδε�λ�γικ�
κλπ.). Τ$λ�ς, να επισηµ�ν�υµε +αν� �τι, στ� ,αθµ� π�υ η παγκ�σµι�π��ηση
και τα στ�ι*ε�α π�υ τη συνθ$τ�υν εκλαµ,�ν�νται ως απειλητικ�, εγε�ρ�υν µια
συν�λικ' α�σθηση απειλ'ς και ανησυ*�ας.

¶∞ƒ∞∆∏ƒOÀª∂¡∂™ ∞¡∆π¢ƒ∞™∂π™ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂π∂™

Για τ�υς λ�γ�υς π�υ περιγρ��ηκαν παραπ�νω, και �*ι µ�ν�10, η παγκ�σµι�-
π��ηση εκλαµ,�νεται απ� τα �τ�µα ως µια ρευστ', αντι�ατικ' και ακαθ�-

ριστη διαδικασ�α, απειλητικ' για αρκετ$ς σταθερ$ς της 4ω'ς, π�υ δεν περιλαµ-
,�νει τ�υς π�ντες αλλ� επηρε�4ει τ�υς π�ντες. �ι αντιδρ�σεις σε αυτ$ς τις
συνθ'κες π�υ σηµατ�δ�τε� η επ�*' αυτ' της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι π�ικ�λες.
�ι τρεις κυρι�τερες, π�υ θα ε+εταστ�.ν σε αυτ' την εν�τητα ε�ναι: � εθνικι-
σµ�ς και η κυριαρ*�α της εθνικ'ς ταυτ�τητας, η µεταν�στευση, και η π�λιτικ'
κινητ�π��ηση.

∂ıÓÈÎÈÛÌfi˜ Î·È ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·

Oπως πρ�κ.πτει απ� δι���ρα στ�ι*ε�α, παρατηρε�ται και στις σ.γ*ρ�νες
συνθ'κες, π�υ κυριαρ*�.νται απ� τις διαδικασ�ες και την ρητ�ρικ' της

παγκ�σµι�π��ησης, η ανα4ωπ.ρωση τ�υ εθνικισµ�. και, ιδια�τερα, η εν�σ*υση
των εθνικ-ν ταυτ�τ'των. Απ� τη µ�α, υπ�ρ*�υν π�λλαπλ� παραδε�γµατα
εθνικιστικ-ν κινηµ�των και εθνικ-ν συγκρ�.σεων και, απ’ την �λλη, διαπι-
στ-νεται σε π�λλ$ς περιπτ-σεις �τι, στα τ$λη τ�υ 20�. αι-να, �ι υπ�ρ*�υσες
εθνικ$ς ταυτ�τητες $*�υν ισ*υρ�π�ιηθε�. Ας +εκιν'σ�υµε µε τις εθνικ$ς ταυτ�-
τητες, και τ� παρ�δειγµα της Ρωσ�ας. Η Danks (2001) στην $ρευν� της για την
εθνικ' ταυτ�τητα στη Ρωσ�α ανα�$ρει �τι η ρωσικ' ηγεσ�α $*ει κ�νει µια στρ�-
�' κατ� τα τ$λη τ�υ 1990 πρ�ς την επανα,ε,α�ωση της ρωσικ'ς ταυτ�τητας εν
µ$σω των παραδ�σιακ-ν ανα��ρ-ν στη ‘γη και τ� α�µα’, και την �ρθ�δ�+η
Εκκλησ�α, ταυτ�*ρ�να µε την π�λιτικ' στ�ση πρ�σ$γγισης της ∆.σης. Αυτ' η
στρ��' $*ει ,ρει γ�νιµ� $δα��ς στ�υς �δι�υς τ�υς Ρ-σ�υς �ι �π���ι αισθ�ν�-
νται «ταπεινωµ$ν�ι και υπ�,αθµισµ$ν�ι», ε+αιτ�ας της «ε+αθλ�ωσης της πλει�-
ν�τητας τ�υ πληθυσµ�.» π�υ ακ�λ�.θησε τη µετ�,αση στη �ιλελε.θερη �ικ�-
ν�µ�α της αγ�ρ�ς στις αρ*$ς τ�υ 1990, αλλ� και ε+αιτ�ας της διαδεδ�µ$νης
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10. Υπ�ρ*�υν π�λλ$ς παρ�µετρ�ι σε αυτ� τ� θ$µα, αλλ� εµε�ς επικεντρ-σαµε σε αυτ$ς π�υ ε�-
ναι πι� σηµαντικ$ς ' $*�υν επισηµανθε� στην ετ'σια $κθεση τ�υ �ΗΕ.



�π�ψης �τι τ�υς κ�ρ�ιδεψαν �ι δυτικ��ερµ$νες ελ�τ και η �δια η ∆.ση µ$σω
των αντιπρ�σ-πων τ�υς, τ� ∆ΝΤ και τ�ν Π�Ε (Danks 2001: 44).

Β$,αια, πρ$πει να επισηµανθε� �τι αυτ$ς �ι τ�σεις δε σ*ετ�4�νται απ�κλει-
στικ� µε την απ�τυ*�α �ικ�ν�µικ-ν µεταρρυθµ�σεων, π�υ παρατηρ�.µε στ�
παρ�δειγµα της Ρωσ�ας. 2πως ανα�$ρεται στη µελ$τη της Fagan (2001) για
την Ιρλανδ�α, παρ�µ�ιες τ�σεις επανα,ε,α�ωσης της εθνικ'ς ταυτ�τητας και
ιρλανδικ'ς κ�υλτ�.ρας στη δεκαετ�α τ�υ ’90 συν$πεσαν µε την «�νθηση» και
την «ε+ωστρε�' αν�πτυ+η» της ιρλανδικ'ς �ικ�ν�µ�ας (Fagan 2001: 115). Αυ-
τ�, υπ�στηρ�4ει, υπ�δεικν.ει $να συσ*ετισµ� αν�µεσα στην «αναπτυγµ$νη �ι-
κ�ν�µικ' δραστηρι�τητα και τη µεγαλ.τερη π�λιτισµικ' αυτ�πεπ��θηση… [η
�π��α] πρ��αν-ς αντικρ�.ει την ιδ$α της π�λιτισµικ'ς παγκ�σµι�π��ησης ως
µιας µ�ρ�'ς π�λιτιστικ�. ιµπεριαλισµ�. π�υ απ�δυναµ-νει την εθνικ' ταυτ�-
τητα» (Fagan 2001: 113). Συνεπ-ς, η τ�ση επανα,ε,α�ωσης της εθνικ'ς ταυτ�-
τητας δεν περι�ρ�4εται στις περιπτ-σεις απ�τυ*ηµ$νης $ντα+ης εν�ς κρ�τ�υς
στις διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης, αλλ� και στις περιπτ-σεις �π�υ η *--
ρα ενσωµατ-νεται επιτυ*-ς στις ν$ες διεθνε�ς συνθ'κες.

Στην περ�πτωση της Ιρλανδ�ας η π�λιτισµικ' αναγ$ννηση συνυπ�ρ*ει µε τις
αυ+ηµ$νες ευκαιρ�ες π�υ µε επιτυ*�α �δρα+ε τ� ιρλανδικ� εθνικ� κρ�τ�ς για
να εντα*θε� στην παγκ�σµια καπιταλιστικ' �ικ�ν�µ�α. :να �λλ� παρ�δειγµα
ε�ναι αυτ� της Ταϊλ�νδης, π�υ ανα�$ρει � Negpogaeo (2001). Και στην Ταϊλ�ν-
δη παρατηρε�ται µια επανα,ε,α�ωση της εθνικ'ς π�λιτισµικ'ς ταυτ�τητας σε
συνδυασµ� µε τη σ*ετικ� δηµι�υργικ' για τη *-ρα ενσωµ�τωση στις π�λιτικ$ς
και συνθ'κες της παγκ�σµι�π��ησης. Π-ς ερµηνε.εται, λ�ιπ�ν, η τ�ση αυτ'
στις περιπτ-σεις π�υ δεν παρ�υσι�4εται η αν�γκη αµυντικ'ς απ�ρριψης '
πρ�στασ�ας; Μια απ�ντηση ε�ναι �τι η µεγαλ.τερη συνειδητ�π��ηση των �λ-
λων µ$σω της $ντ�νης επα�'ς µπ�ρε� να δηµι�υργ'σει µεγαλ.τερη συνειδητ�-
τητα των ‘εαυτ-ν µας’ και της δια��ρετικ�τητ�ς µας. Στ� παρ�δειγµα της Ταϊ-
λ�νδης, � Negpogaeo υπ�στηρ�4ει �τι η $ντ�νη επα�' µε τ� ‘παγκ�σµι�’, συ-
γκεκριµ$να τη ∆.ση, �δ'γησε στην ανασηµασι�δ�τηση της εθνικ'ς ταυτ�τητας
σε σ*$ση-αντ�θεση µε τις δυτικ$ς εικ�νες και πρ�σλ'ψεις, παρ’ �λη την απ�υ-
σ�α ε*θρικ-ν πρ�καταλ'ψεων για τ�υς ∆υτικ�.ς π�υ ��ε�λ�νταν στ� �τι στην
ιστ�ρ�α της Ταϊλ�νδης δεν υπ'ρ*ε απ�ικι�κρατ�α: «�ι αναπαραστ�σεις… των
λευκ-ν ∆υτικ-ν $*�υν ενισ*.σει τη δι*�τ�µηση ‘εµε�ς-�λλ�ι’ στη δηµι�υργ�α
της ταϊλανδ$4ικης ταυτ�τητας» (Negpogaeo 2001: 111). Μια �λλη πλευρ� τ�υ
4ητ'µατ�ς ε�ναι �τι τ� 4'τηµα της κ�υλτ�.ρας ε�ναι ταυτ�*ρ�να και $να 4'τη-
µα ταυτ�τητας. Η συσ*$τιση µε µια δια��ρετικ' κ�υλτ�.ρα δηµι�υργε� ερωτη-
µατικ� σ*ετικ� µε αυτ' στην �π��α αν'κει κανε�ς, τ� µ$λλ�ν της, τις ιδιαιτερ�-
τητ$ς της κλπ., ερωτηµατικ� π�υ εντ�σσ�νται στη διαρκ' ανα4'τηση ν�'µατ�ς
και ταυτ�τητας. :τσι, λ�ιπ�ν, η αυτ�συνειδησ�α συνεπ�γεται τη σα�$στερη
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�ρι�θ$τηση τ�υ εαυτ�. και της �µ�δας, �*ι µ$σω αντιπαρ�θεσης αλλ� απλ'ς
συνε.ρεσης (συµ,�λικ'ς ' πραγµατικ'ς). Σε αυτ� τ� πλα�σι�, η εθνικ' ταυτ�-
τητα ενδυναµ-νεται και �ρι�θετε�ται µε µεγαλ.τερη αυτ�πεπ��θηση και σι-
γ�υρι�.

Σε $να γενικ�τερ� πλα�σι�, η παγκ�σµι�π��ηση και �ι απειλ$ς π�υ $*ει δη-
µι�υργ'σει ' µε τις �π��ες $*ει συµπ$σει και ταυτιστε� πρ�καλ�.ν π�ικ�λες
αντιδρ�σεις. Μια κ�ιν' αντ�δραση των �µ�δων π�υ ε�τε $*�υν απ�κλειστε�
απ� τ� παγκ�σµι� καπιταλιστικ� σ.στηµα ε�τε $*�υν επ�γνωση των απειλ-ν
π�υ εµπερι$*ει ε�ναι η περι*αρ�κωση γ.ρω απ� τις ιδια�τερες ταυτ�τητ$ς τ�υς
σε µια ανα4'τηση κατα�υγ��υ '/και ν�'µατ�ς σε $να �ικε�� περι,�λλ�ν. Η πα-
γκ�σµι�π��ηση εµ�αν�4ει $ναν κ�σµ� καιν�.ρι�, ασα�', π�λ. µεγ�λ� και π�-
λ. µικρ� ταυτ�*ρ�να π�υ, ακ�µη και αν δεν ε�ναι απειλητικ�ς σε �λες τις πε-
ριπτ-σεις, *αρακτηρ�4εται απ� �λλειψη �ικει�τητας. Η �ικει�τητα ε�ναι µια
απαρα�τητη ψυ*�λ�γικ' πρ�ϋπ�θεση για τη δηµι�υργ�α ταυτ�τητας και για
την α�σθηση της συλλ�γικ�τητας, τ�υ αν'κειν. Επ�σης, �πως $*�υµε δε�+ει, η
τα.τιση, ακ�µα και η αρνητικ' τα.τιση, ε�ναι αδ.νατη µε κ�π�ι�ν ' κ�τι π�υ
ε�ναι α-διαν�ητ� και +$ν� και, ταυτ�*ρ�να, ε�ναι απαρα�τητη για την ικαν�-
π��ηση των �ρµ-ν της 4ω'ς π�υ πραγµατ�π�ιε�ται µ$σα απ� την πρ�στασ�α
π�υ πρ�σ�$ρει η συµµετ�*' σε µια συλλ�γικ�τητα. Συνεπ-ς, η �ικει�τητα ε�ναι
η απαρα�τητη πρ�ϋπ�θεση για τη δηµι�υργ�α ταυτ�τητας, για την ανακ�λυψη
των ��λων και των ‘ε*θρ-ν’, για την �ρι�θ$τησ' µας µ$σα στ�ν κ�σµ� και την
περαιτ$ρω ε+ερε.νηση των αγν-στων πτυ*-ν τ�υ. Η $λλειψη �ικει�τητας δη-
µι�υργε� την α�σθηση επι�υλακ'ς και ανασ��λειας απ$ναντι στ� +$ν�@ ιδια�τε-
ρα η +α�νικ' απ-λει� της, ' σε συνθ'κες π�υ τ� µη �ικε�� ε�ναι ταυτ�*ρ�να
και δυσ�ρεστ� ' απειλητικ�, δηµι�υργε� ��,� ' και πανικ�. � ��,�ς αυτ�ς
ωθε� τα �τ�µα και τις �µ�δες πρ�ς τα ‘π�σω’, σε αυτ� π�υ απ�τελε� τη σταθε-
ρ' ανα��ρ� γι’ αυτ�. Αυτ' η τ�ση µπ�ρε� να π�ρει τη µ�ρ�' της παλινδρ�µη-
σης στις πρωταρ*ικ$ς ταυτ�σεις, αν�µεσα στις �π��ες ε�ναι και η τα.τιση µε τ�
$θν�ς, '/και να �δηγ'σει στην αντιδραστικ' απ�ρριψη των ν$ων συνθηκ-ν εν
γ$νει. Επ�σης, στις περιπτ-σεις π�υ διαπιστ-νεται απ�ρριψη εκ µ$ρ�υς τ�υ
παγκ�σµι�υ καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς, π�υ εκδηλ-νεται ε�τε µε $µµεση
απ�ρριψη, �πως στην περ�πτωση της �ικ�ν�µικ'ς απ�τυ*�ας της Ρωσ�ας, ε�τε
�µεσα, �πως στ� παρ�δειγµα των Σ$ρ,ων της Β�σν�ας, πρ�καλε� µια ναρκισ-
σιστικ�. τ.π�υ απ�ρριψη της παγκ�σµι�π��ησης ως αντ�δραση. Η απ�ρριψη
τ�υ συστ'µατ�ς απ� κ�π�ι�ν π�υ $*ει 'δη απ�ρρι�θε� απ� αυτ� ε�ναι �υσια-
στικ� µια ψυ*�λ�γικ' �µυνα π�υ σκ�π� $*ει να επαν�ρθ-σει τ�ν πληγωµ$ν�
ναρκισσισµ� τ�υ ατ�µ�υ, ' της �µ�δας. Απ�τ$λεσµα αυτ'ς ε�ναι η ισ*υρ�-
π��ηση των εθνικ-ν ταυτ�τ'των και της ψυ*�λ�γικ'ς σηµασ�ας π�υ $*ει τ�
$θν�ς και η πρ�στασ�α τ�υ απ� $να ‘$θν�ς-κρ�τ�ς’.
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2σ�ν α��ρ� στ�ν εθνικισµ�, θα πρ$πει να επισηµανθε� �τι η $ντ�νη πα-
ρ�υσ�α τ�υ δε σ*ετ�4εται κατ’ αρ*�ς µε την παγκ�σµι�π��ηση, ε��σ�ν η πα-
ρ�υσ�α τ�υ 'ταν ιδια�τερα $ντ�νη σε �λ�κληρη τη νεωτερικ�τητα και *ωρ�ς ση-
µ�δια ε+ασθ$νισης πρ�ς τα τ$λη τ�υ 20�. αι-να. Απ� την �λλη, �ι επιµ$ρ�υς
συνθ'κες π�υ πρ�σδι�ρ�4�υν την παγκ�σµι�π��ηση συνδρ�µ�υν αρνητικ�
στην �π�ια τ�ση ' πρ�σπ�θεια να απ�µακρυνθε� � εθνικισµ�ς ' �ι ενεργητικ$ς
τ�υ εκ��νσεις. Τα σ*ετικ� παραδε�γµατα ε�ναι π�λλ� και $*�υν ανα�ερθε�
σπ�ραδικ� σε αυτ� τ� ,ι,λ��. Σε αυτ� τ� σηµε�� να παραθ$σ�υµε ακ�µη δ.�:
τ� $να α��ρ� $να αναδυ�µεν� εθνικιστικ� κ�νηµα, π�υ µ$*ρι πρ�σ�ατα παρ$-
µενε σε σ*ετικ' αδρ�νεια, και τ� �λλ� πρ�$ρ*εται απ� $να εγκαθιδρυµ$ν� ανε-
πτυγµ$ν� εθνικ� κρ�τ�ς της Ευρ-πης, και µ�λιστα π�λυ-εθνικ�. Τ� πρ-τ� πα-
ρ�δειγµα ε�ναι τ�υ αναδυ�µεν�υ αλ,ανικ�. εθνικισµ�. και της κινητ�π��ησ'ς
τ�υ. �ωρ�ς επιπρ�σθετ� σ*�λι�, θα παραθ$σω �ρισµ$να πρωτ�γεν' στ�ι*ε�α
�πως αυτ� διατυπ-θηκαν σε καθηµεριν' ε�ηµερ�δα στις 28 Ν�εµ,ρ��υ 2001:

Με κ�ρι� αντικε�µεν� την �νωση �λων των Αλ�αν!ν σε �να κρ�τ�ς, �λη�ε �θες
στ� Κ�σσυ#�π�δι� τ� Πρ!τ� Παγκ�σµι� Συν�δρι� των Αλ�αν!ν, στ� �π���
συµµετε��αν αντιπρ�σωπ�ι απ� την Αλ�αν�α, τα Σκ�πια και τ� �δι� τ� Κ�σσυ-
#�π�δι�, κυρ�ως �µως απ� τ�υς Αλ�αν��ς της διασπ�ρ�ς στην Ευρ!πη, τις ΗΠΑ

και αλλ��. Τ� συν�δρι� πραγµατ�π�ι�θηκε στην, ιστ�ρικ� για τ�υς Αλ�αν��ς,
π�λη Πρ�(ρεν και �νας απ� τ�υς κ�ρι�υς σκ�π��ς τ�υ �ταν να υι�θετηθε� µ�α
παναλ�ανικ� πλατ#�ρµα, στην �π��α περιλαµ��ν�νται � στ���ς και η δ�σµευση
για τη «συν�νωση �λων των αλ�ανικ!ν περι��!ν. [...] Τ� στ�γµα τ�υ συνεδρ��υ
�δωσε � πρ�εδρ�ς της Αλ�ανικ�ς )νωσης, Σιµ�ν Κ�υ(ν�νι, � �π���ς, αν��γ�ντας
πρ��θ�ς την εκδ�λωση αν�#ερε µετα�� �λλων �τι «�δη � αλ�ανικ�ς πληθυσµ�ς
σε �λ�κληρ� τ�ν κ�σµ� #τ�νει τα 15,2 εκατ. και � αριθµ�ς αυτ�ς θα #τ�σει τα 20
εκατ. σε δι�στηµα δ�κα �ρ�νων», για να τ�ν�σει: «Για τ� λ�γ� αυτ� πρ�πει να
σκε#τ��µε τ� µ�λλ�ν και τη δυνατ�τητα να εν!σ�υµε �λες τις εθνικ� αλ�ανικ�ς
περι���ς σε �να κρ�τ�ς». [+ι �µιλητ�ς] υπερασπ�στηκαν την ιδ�α της ανε�αρτη-
σ�ας τ�υ Κ�σσυ#�πεδ��υ11.

Τ� δε.τερ� παρ�δειγµα πρ�$ρ*εται απ� τη διαµ�*η Ισπαν�ας και Μαρ�κ�υ
µε α��ρµ' την ακατ��κητη ,ρα*�νησ�δα Περε4�λ ' Λ$ιλα (στα ισπανικ� και
στα µαρ�κιν� αντ�στ�ι*α) στ� στεν� τ�υ Γι,ραλτ�ρ, π�υ $λη+ε στις 17 Ι�υλ��υ
2002 µε τη στρατιωτικ' κατ�ληψ' της απ� τ�υς Ισπαν�.ς. Θα παραθ$σω επ�-
σης ασ*�λ�αστα τα στ�ι*ε�α και σ*�λια δηµ�σι�γρ���υ τ�υ ,ρετανικ�. BBC
για τ� συµ,�ν, ε�ιστ-ντας την πρ�σ�*' στις πρ��ανε�ς αντιστ�ι*�ες τ�υς µε
την αν�λυση και τα συµπερ�σµατα αυτ'ς της µελ$της.
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11. Vρθρ� τ�υ δηµ�σι�γρ���υ Τ�κη ∆ιαµαντ' µε τ�τλ� ‘Αλ,αν��: συν$νωση και ισ�τιµ�α’, π�υ
δηµ�σιε.τηκε στην καθηµεριν' απ�γευµατιν' ε�ηµερ�δα Ελευθερ�τυπ�α στις 28 Ν�εµ,ρ��υ 2001.



Η ισπανικ� κατ�ληψη τ�υ αµ#ισ�ητ��µεν�υ νησι�� δε συν�ντησε ιδια�τερες
αντιδρ�σεις στην Ισπαν�α. Τα κεντρικ� κ�µµατα συσπειρ!θηκαν γ�ρω απ’ την
κυ��ρνηση, µε τη σ�σιαλιστικ� αντιπ�λ�τευση να επι�ρα�ε�ει την παρ�µ�αση ως
αναγκα�α. Η πλει�ψη#�α τ�υ κ�σµ�υ επ�σης στ�θηκε στ� πλευρ� της κυ��ρνη-
σης, παρ�λ� π�υ π�λ� λ�γ�ι Ισπαν�� γν!ρι(αν για την �παρ�η τ�υ νησι�� πριν
απ’ τ� τ�λ�ς της πρ�ηγ��µενης ε�δ�µ�δας. [Αν και τ� ν�µικ� status τ�υ νησι��
δεν ε�ναι �εκ�θαρ�, �ι υπ�στηρικτ�ς κατ� 92% της στρατιωτικ�ς επ�µ�ασης] θεω-
ρ��ν ως δεδ�µ�ν� �τι τ� νησ� ε�ναι ισπανικ� και ως εκ τ��τ�υ πρ�πει να υπε-
ρασπιστε� !στε να δια#υλα�τε� η κυριαρ��α της Ισπαν�ας. [...] )να εκπληκτικ�
µεγ�λ� π�σ�στ� ατ�µων κ�νει δηλ!σεις... εθνικιστικ�� και... ρατσιστικ�� περιε-
��µ�ν�υ. [...] η διαµ��η �γγι�ε ευα�σθητες ��ρδ�ς, σε µια µακρ� ιστ�ρ�α αντα-
γωνισµ�� µε τ�υς 6ρα�ες π�υ κ�π�τε τ�υς κυ�ερν��σαν. [...] Π�λλ� απ� τα
σ��λια περιστρ�#�νται γ�ρω απ� την αν�γκη να δε��ει η Ισπαν�α �τι αντιδρ�
στην εκλαµ�αν�µενη ως ταπε�νωση αντ� να ‘ν�πτει τας �ε�ρας της’, �πως ανα#�-
ρεται. [...] Ακ�µη µια απ�δει�η, αν και δε �ρεια(�ταν, �τι τα θ�µατα εθνικ�ς κυ-
ριαρ��ας ���υν µια �µεση λαϊκ� απ��ηση ακ�µη και σε ευηµερ��σες, εκλεπτυ-
σµ�νες κ�ινων�ες12.

Συµπερασµατικ�, λ�ιπ�ν, διαπιστ-ν�υµε �τι η επανα,ε,α�ωση της π�λιτι-
σµικ'ς ιδιαιτερ�τητας και η εθνικιστικ' κινητ�π��ηση ε�ναι µια $ντ�νη τ�ση
στην ‘επ�*' της παγκ�σµι�π��ησης’ π�υ $ρ*εται ε�τε ως ε�ησυ*ασµ�ς για τις
απειλ$ς π�υ αυτ' θ$τει ε�τε εντ�σσεται µ$σα στ� πλα�σι� π�υ διαγρ��ει � εθνι-
κισµ�ς απ� την εµ��νισ' τ�υ.

ªÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË

H επανα,ε,α�ωση ' επικ$ντρωση στις εθνικ$ς ταυτ�τητες ε�τε ως αµυντικ'
αντ�δραση απ$ναντι στις �π�ιες απειλ$ς ε�τε ως �ρι�θ$τησ' τ�υς εκ ν$�υ

δεν εµ�αν�4εται πρ-τη ��ρ� στη νεωτερικ�τητα. 2πως ανα�$ρεται, και στα
1880 � ραγδα��ς �ικ�ν�µικ�ς εκσυγ*ρ�νισµ�ς συν�δε.τηκε απ� την εµ��νιση
ακρ�δε+ι-ν εθνικισµ-ν, και η διεθν'ς ανασ��λεια πρ�κ�λεσε µα4ικ� µετανα-
στευτικ� ρε.µατα και εθνικ' εσωστρ$�εια (Jenkins & Sofos 1996). Παρ�µ��ως
και εντ�ς των διαδικασι-ν της παγκ�σµι�π��ησης, εν- η εθνικ' εσωστρ$�εια '
επανα,ε,α�ωση ε�ναι η µια τ�ση, η �λλη ε�ναι η µεταν�στευση. Η µεταν�στευ-
ση ε�ναι $να 4'τηµα π�υ σ*ετ�4εται τ�σ� µε τη συ4'τηση για την παγκ�σµι�-
π��ηση και τις ν$ες πρ�εκτ�σεις της, �σ� και µε την ταυτ�τητα και τ� π$ρασµα
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12. Vρθρ� τ�υ ρεπ�ρτερ τ�υ ΒΒC Andre Vornic µε τ�τλ� ‘Spaniards back Perejil military
action’, δηµ�σιευµ$ν� στ� διαδικτυακ� τ�π� τ�υ BBC στις 18 Ι�υλ��υ 2002
(http//news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid@2134000/#text).



των (συµ,�λικ-ν) συν�ρων. Ας δ�.µε αυτ$ς τις δ.� συνιστ-σες τ�υ 4ητ'µατ�ς
της µεταν�στευσης αναλυτικ�.

Η �τ-*εια και η απ�γ�'τευση $*�υν υπ�ρ+ει απ� τ�υς σηµαντικ�τερ�υς
λ�γ�υς της µα4ικ'ς µεταν�στευσης και ανα4'τησης καλ.τερης 4ω'ς. 2µως, �ι
στατιστικ$ς δε�*ν�υν µια σηµαντικ' α.+ηση στ�ν αριθµ� των µεταναστ-ν στις
τελευτα�ες δεκαετ�ες τ�υ 20�. αι-να@ µ�λιστα, εν- �ι επ�σηµες πρ�,λ$ψεις π�υ
πραγµατ�π�ι'θηκαν τ� 1975 αν$�εραν περ�π�υ 84 εκατ�µµ.ρια µεταν�στες
στ� τ$λ�ς τ�υ 20�. αι-να, � αριθµ�ς των µεταναστ-ν αυ+'θηκε στα 130 µε 145
εκατ�µµ.ρια (Castells 2000α: 130). Η µεταν�στευση συνδ$εται στη ,ι,λι�γρα-
��α για την παγκ�σµι�π��ηση µε την πλευρ� της π�υ α��ρ� στην κινητικ�τη-
τα των ατ�µων, λ�γω των ν$ων ευκαιρι-ν της παγκ�σµι�π��ησης και µε την
αυ+ηµ$νη δυνατ�τητα των ατ�µων σ'µερα να µετακιν�.νται και να εργ�4�-
νται �π�υδ'π�τε στ�ν κ�σµ� επιθυµ�.ν. � Appadurai, για παρ�δειγµα, πα-
ρ�υσι�4ει µια σ*ετικ� ευ*�ριστη πραγµατικ�τητα των ‘ανθρ-πων στ� δρ�µ�’
γιατ� περιλαµ,�νει ε+�σ�υ σε αυτ�.ς, στα ‘εθν�διαστ'µατα’ �πως τα �ν�µ�4ει,
«τ�υρ�στες, µεταν�στες, πρ�σ�υγες, ε+�ριστ�υς, εργ�τες µε σ.µ,αση και �λλες
µετακιν�.µενες �µ�δες» (Appadurai 1990: 297). 2µως, ε�ναι ανακρι,$ς και,
�σως, παραπλανητικ�, να ανα�$ρεται η διεθν'ς επι*ειρηµατικ' ελ�τ, �ι π�λυτα-
+ιδεµ$ν�ι κ�σµ�π�λ�τες και επαγγελµατ�ες και �ι τ�υρ�στες στην �δια κατηγ�-
ρ�α µε τ�υς µεταν�στες. Η µεταν�στευση $*ει ως κινητ'ρι� µ�*λ� την αν�γκη
για επι,�ωση και �ι �δι�ι �ι µεταν�στες ε�ναι �τω*�� και υπ�κεινται συ*ν� σε
ρατσιστικ$ς διακρ�σεις –συνθ'κες π�υ δια�$ρ�υν ρι4ικ� απ� αυτ$ς των τ�υρι-
στ-ν ' των επι*ειρηµατι-ν. Συνεπ-ς, η τα+ιν�µηση �λων αυτ-ν των δια��ρε-
τικ-ν περιπτ-σεων στην �δια κατηγ�ρ�α ε�ναι υπεραπλ�υστευτικ' και παρ�υ-
σι�4ει µια ε+ιδανικευµ$νη εικ�να.

Τ� �δι� συµπ$ρασµα πρ�κ.πτει και απ� την �π�ψη π�υ $*ει υπ�στηρι*τε�,
�τι η µεταν�στευση επι,ε,αι-νει τ� ‘δυτικ� παρ�δειγµα’ µ$σω της αγωνι--
δ�υς επιθυµ�ας των µεταναστ-ν να 4'σ�υν σ’ $να δυτικ� κρ�τ�ς. � Fukuyama
κ�νει αυτ�ν τ�ν ισ*υρισµ� στ� �ρθρ� τ�υ ‘The west has won: Islam can’t beat
democracy and capitalism. We are still at the End of History’ (2001), �π�υ ανα-
�$ρει: «τ� κεντρικ� ερ-τηµα π�υ θ$τει � Huntington ε�ναι αν �ι θεσµ�� της νεω-
τερικ�τητας θα λειτ�υργ'σ�υν µ�ν� στη ∆.ση ' αν υπ�ρ*ει κ�τι ευρ.τερ�
στην απ'*ησ' τ�υς π�υ θα τ�υς κ�νει να ε�αρµ�στ�.ν και αλλ�.. Πιστε.ω
πως υπ�ρ*ει. […] Η απ�δει+η ,ρ�σκεται στα εκατ�µµ.ρια ανθρ-πων απ� τ�ν
αναπτυσσ�µεν� κ�σµ� π�υ ψη��4�υν κ�θε µ$ρα µε τ�ν ερ*�µ� τ�υς τη 4ω'
στις δυτικ$ς κ�ινων�ες. Η ρ�' των ανθρ-πων π�υ κιν�.νται πρ�ς την αντ�θετη
κατε.θυνση… ε�ναι αντιθ$τως µηδαµιν'»13. Η �π�ψη αυτ' δεν παρ�υσι�4ει
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13. Τ� �ρθρ� π�υ δηµ�σιε.τηκε στην ε�ηµερ�α Guardian (11/10/2001), ε�ναι µια απ�ντηση



µια �λ�κληρωµ$νη εκδ�*' της πραγµατικ�τητας. Κατ’ αρ*�ς, η µεταν�στευση
δεν απ�τελε� µια ελε.θερη επιλ�γ', �πως υπ�ν�ε� η λ$+η ‘ψ'��ς’, αλλ� µια
πρ�+η π�υ ωθε�ται απ� την απελπισ�α. 2ταν κ�π�ι�ς 4ει στην απ�λυτη �τ--
*εια και απ��ασ�4ει να εγκαταλε�ψει τα π�ντα πρ�ς ανα4'τηση καλ.τερης
µ��ρας, αυτ' δεν ε�ναι µια εθελ�.σια ψ'��ς πρ�ς τη ∆.ση αλλ� µια απ�ρριψη
της µι4$ριας και της πε�νας, δηλαδ' µια �υγ'. Ταυτ�*ρ�να, �ι εικ�νες της ∆.-
σης π�υ µεταδ�δ�νται σε παγκ�σµι� επ�πεδ� και παρ�υσι�4�υν µια κ�ινων�α
α�θ�ν�ας και ελευθερ�ας την καθιστ�.ν αναπ��ευκτα π�λ� $λ+ης. Στην πραγ-
µατικ�τητα, η εικ�να των λ$µ,ων π�υ ε�ναι $τ�ιµες να ,υθιστ�.ν –και συ*ν�
,υθ�4�νται– και $*�υν τα αµπ�ρια τ�υς γεµ�τα στ�ι,αγµ$ν�υς ανθρ-π�υς,
π�υ $*�υν δ-σει �λα τ�υς τα *ρ'µατα µ�ν� για την επι,�,αση –εικ�να �ικε�α
σε *-ρες περιτριγυρισµ$νες απ� θ�λασσα– ε�ναι µια εικ�να �υγ'ς. ∆ε δε�*νει
µια επιλ�γ' 4ω'ς σε $να �λλ� κρ�τ�ς, αλλ� µια απελπισµ$νη εγκατ�λειψη τ�υ
κρ�τ�υς στ� �π��� 4�υν, µια ανα4'τηση κ�τι καλ.τερ�υ στη ,�ση πως �,τιδ'-
π�τε θα 'ταν καλ.τερ�14.

Αυτ' ε�ναι η µια πλευρ� τ�υ 4ητ'µατ�ς, π�υ α��ρ� στ�ν τρ�π� παρ�υσ�α-
σης της µεταν�στευσης απ� �ρισµ$ν�υς µελετητ$ς και στα ιδε�λ�γικ� πρ�σ-
δι�ρισµ$να µην.µατα π�υ εκ�$ρ�υν. Η �λλη πλευρ� α��ρ� στην εθνικ' ταυ-
τ�τητα. �ι µεταν�στες π�υ εγκαταλε�π�υν τη *-ρα τ�υς για µια �λλη δεν
εγκαταλε�π�υν απαραιτ'τως και την ταυτ�τητ� τ�υς. Τ� αντ�θετ� µ�λιστα,
�πως πρ�κ.πτει απ� δι���ρα στ�ι*ε�α. Ενδεικτικ� παρ�δειγµα ε�ναι � µεγ�-
λ�ς αριθµ�ς µεταναστ-ν τρ�της γενι�ς στη Γερµαν�α, τη Βρεταν�α, τη Γαλλ�α
και �λλες *-ρες τ�υ δυτικ�. κ�σµ�υ π�υ, �*ι απλ� διατηρ�.ν την ‘αρ*ικ'’,
πρ�-γ�νικ' ταυτ�τητα π�υ $*�υν κληρ�ν�µ'σει αλλ�, επιπλ$�ν, $*�υν αρ*�σει
τις τελευτα�ες δ.� δεκαετ�ες να της απ�δ�δ�υν ιδια�τερη $µ�αση και να την
επαναδιατυπ-ν�υν (Castells 1997:20). Επ�σης $νδει+η απ�τελε� η συγκ$ντρωση
µεταναστ-ν σε περι�*$ς των π�λεων �π�υ $*�υν µεταναστε.σει και η δηµι-
�υργ�α εθνικ-ν γκετ�π�ιηµ$νων κ�ιν�τ'των. Επιπλ$�ν, �α�νεται αυτ' η τ�ση
στην .παρ+η �µ�δων της ∆ιασπ�ρ�ς π�υ διατηρ�.ν την πρ�-γ�νικ' τ�υς ταυ-
τ�τητα ως επιπρ�σθετη ταυτ�τητα παρ�λ� π�υ $*�υν γεννηθε� και 4�υν µα-
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στ�υς επικριτ$ς τ�υ π�υ ισ*υρ�στηκαν �τι τα *τυπ'µατα της 11ης Σεπτεµ,ρ��υ 2001 στη Ν$α Υ�ρ-
κη και την �υ�σινγκτ�ν επαλ'θευσαν τ� επι*ε�ρηµα τ�υ Huntington και ακ.ρωσαν, αντ�στ�ι*α,
αυτ� τ�υ Fukuyama.

14. Υπ�ρ*ει και µια επιπρ�σθετη πλευρ� π�υ καθιστ� την �π�ψη τ�υ Fukuyama �*ι απλ�
�στ�*η αλλ� και επικριτ$α, τ� γεγ�ν�ς �τι � πλ�.τ�ς και η ευηµερ�α των πρ��ρισµ-ν των µετα-
ναστ-ν ε�ναι η �λλη �ψη τ�υ ν�µ�σµατ�ς της �τ-*ειας και των συγκρ�.σεων των *ωρ-ν πρ�$-
λευσης των µεταναστ-ν. :τσι, �ι απ�ψεις τ�υ θα ακ�.γ�νταν σαν ειρωνε�α στα α�τι� των µετα-
ναστ-ν, και �*ι µ�ν�. Αλλ�, αυτ� ε�ναι $να �λλ� 4'τηµα.



κρι� απ� την πατρ�δα. Τ$λ�ς, δεν υπ�ρ*�υν ενδε�+εις �τι αυτ$ς �ι τ�σεις $*�υν
µετριαστε� ' απ�δυναµωθε� κατ� τις τελευτα�ες δεκαετ�ες.

Η �λλη πλευρ� τ�υ ν�µ�σµατ�ς της µεταν�στευσης ε�ναι � ρατσισµ�ς και η
+εν���,�α. Η ε�σ�δ�ς των µεταναστ-ν στα εθνικ� κρ�τη –τα �π��α εκλαµ,�-
ν�υν τ�ν εαυτ� τ�υς ως �µ�γεν�π�ιηµ$ν� παρ’ �λες τις εσωτερικ$ς τ�υς δια-
��ρ�π�ι'σεις– δ�νει αρκετ$ς ��ρ$ς τ� $ναυσµα +εν���,ικ-ν συναισθηµ�των
' και αντιδρ�σεων εν�ντια στ�υς ‘εισ,�λε�ς’. Αυτ� τα συναισθ'µατα εκδηλ--
ν�νται µ$σω κατηγ�ρι-ν απ� τ�υς ‘ντ�πι�υς’ �τι �ι µεταν�στες τ�υς ‘κλ$,�υν’
τις δ�υλει$ς τ�υς, �τι *αρακτηρ�4�νται απ� �αυλ�τητα και �τι ε�ναι γενικ� επι-
κ�νδυν�ι. Στην πραγµατικ�τητα, αυτ� π�υ κ�ν�υν �ι µεταν�στες ε�ναι �τι κα-
ταρρ�πτ�υν τη ναρκισσιστικ' ψευδα�σθηση �λ�τητας και πληρ�τητας της εθνι-
κ'ς �µ�δας –µε την ε+α�ρεση π�ντα µεµ�νωµ$νων περιπτ-σεων. � ρατσισµ�ς
και η +εν���,�α συνδ$�νται µε την αντικατ�σταση της ε+ωτερικ'ς µε την εσω-
τερικ' πραγµατικ�τητα π�υ *αρακτηρ�4ει τ� ασυνε�δητ�, �πως και µε την �ρ-
νηση της πραγµατικ�τητας π�υ συν�δε.εται απ� τη δηµι�υργ�α της ψευδα�-
σθησης πληρ�τητας. Βασικ' ε�ναι εδ- η �ρνηση της :λλειψης, η αδυναµ�α πα-
ραδ�*'ς �τι κ�τι λε�πει στ�ν εαυτ� και στην �µ�δα (π�υ ε�ναι πρ�$κταση τ�υ
εαυτ�.), και η µετ�θεση της ευθ.νης στ�ν Vλλ�, � �π���ς κατηγ�ρε�ται για κ�-
θε ανεπ�ρκεια και αναπ�τελεσµατικ�τητα της �µ�δας και ‘απ�ρρ��� στην ει-
κ�να τ�υ �λα τα αρνητικ� *αρακτηριστικ� της �µ�δας. Αυτ�ς ε�ναι και � λ�-
γ�ς π�υ υπ�ρ*ει π�ντα $νας ‘απ�δι�π�µπα��ς τρ�γ�ς’ στην ιστ�ρ�α, � �π���ς
πα�ρνει �λη την ευθ.νη και ανακ�υ��4ει την κ�ιν�τητα/�µ�δα απ� τη δυσαρ$-
σκεια και την εν�*'.

Πραγµατικ�, η +εν���,�α και � αυ+αν�µεν�ς ρατσισµ�ς $*�υν πρ�σδι�ρι-
στε� ως σηµαντικ� πρ�,λ'µατα των δυτικ-ν κ�ινωνι-ν σ'µερα και $*�υν, µε
τη σειρ� τ�υς, δ-σει λα,' για την �ν�δ� ακρ�δε+ι-ν κινηµ�των σε αρκετ$ς
περιπτ-σεις. Στη Γερµαν�α, την �λλανδ�α και τη ∆αν�α, κρ�τη υπ�δ�*'ς µετα-
ναστ-ν εδ- και µισ� αι-να, $*�υν εκδηλωθε� τ�σεις περι�ρισµ�. των µετανα-
στ-ν π�υ εισ$ρ*�νται στη *-ρα, αλλ� και αν�δ�υ ακρ�δε+ι-ν κ�µµ�των και
δραστηρι�π��ησης νε�να4ιστικ-ν �µ�δων. Ε�ναι �λλωστε ενδεικτικ� �τι π�λ-
λ�� απ� τ�υς απ�καλ�.µεν�υς µεταν�στες $*�υν στην πραγµατικ�τητα γεννη-
θε� στις *-ρες υπ�δ�*'ς π�υ επ$λε+αν �ι γ�νε�ς τ�υς (δε.τερη και τρ�τη γενι�
µεταναστ-ν) και, παρ’ αυτ�, η λ$+η µεταν�στης *ρησιµ�π�ιε�ται και γι’ αυ-
τ�.ς, δηµι�υργ-ντας την $στω και �ραστικ' δια��ρ�π��ησ' τ�υς απ� τ�υς
‘καν�νικ�.ς’ π�λ�τες. Στην επ�*' π�υ κυριαρ*�.ν �ι διαδικασ�ες της παγκ�-
σµι�π��ησης, η αυ+ηµ$νη µεταν�στευση ε�ναι πιθαν� να ενισ*.σει τ� ρατσισµ�
και την +εν���,�α και να τις καταστ'σει πι� κυρ�αρ*ες στην κ�ινωνικ' και
π�λιτικ' σκην' των εθνικ-ν κρατ-ν, απ� σ*ετικ� περιθωριακ$ς ' µεµ�νωµ$-
νες π�υ 'ταν µ$*ρι πρ�τιν�ς –αν και π�ντα ελλ�*ε.�υσες. Η αυ+ηµ$νη µετα-
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ν�στευση π�υ $*ει 'δη καταγρα�ε� εκτιµ�ται �τι θα συνε*ιστε� και στ� µ$λλ�ν,
καθ-ς �ι συνθ'κες π�υ την παρ�γ�υν ε�ναι $ντ�να �ρατ$ς (�τ-*εια, ανισ�τη-
τα, π�λεµ�ι) και δε δια�α�νεται η �µεση ' απ-τερη επ�λυσ' τ�υς στ� εγγ.ς
µ$λλ�ν �πως επισηµα�νεται στη διεθν' ,ι,λι�γρα��α (Castells 2000α, Hirst &
Thompson 1999). ∆ε�*νει σαν $νας �α.λ�ς κ.κλ�ς �π�υ η παγκ�σµι�π��ηση
εντε�νει την �νιση αν�πτυ+η, �ρα και την ανισ�τητα, και αυτ' µε τη σειρ� της
τη µεταν�στευση, µε απ�τ$λεσµα συ*ν� τ� ρατσισµ� τ�σ�, αρ*ικ�, απ� τ�υς π�-
λ�τες στην *-ρα υπ�δ�*'ς �σ� και, ως αµυντικ' αντ�δραση, απ� τη µερι� των
µεταναστ-ν π�υ δε γ�ν�νται ισ�τιµα απ�δεκτ�� στις ‘*-ρες της επαγγελ�ας’.

Συνεπ-ς, η µεταν�στευση, �πως και � εθνικισµ�ς, ε�ναι και $να συστατικ�
στ�ι*ε�� αλλ� και µια αντ�δραση στην παγκ�σµι�π��ηση. Ε�ναι τ�σεις εµ�ανε�ς
µ$σα στη νεωτερικ�τητα, αλλ� και πριν απ� αυτ'ν, π�υ $*�υν ενισ*υθε� ως
αντ�δραση στις διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης. Β$,αια, στην περ�πτωση
της µεταν�στευσης δεν πρ�κειται για µια αµυντικ' αντ�δραση, αλλ� για µια
υπ�λ�γισµ$νη δρ�ση π�υ ε+υπηρετε� τ� σκ�π� της αυτ�συντ'ρησης: ε�ναι µια
κ�νηση π�υ σκ�π� $*ει την πρ�σωπικ' ευηµερ�α και αν�πτυ+η ' την απ��υγ'
της �τ-*ειας ' τ�υ π�λ$µ�υ π�υ +επερν� τ� πλα�σι� της αµυντικ'ς παλινδρ�-
µησης σε ασυνε�δητες εµµ�ν$ς15. Ε�ναι επ�σης µια επ�ικ�δ�µητικ' και ειρηνικ'
αντ�-δραση, ε+αιρ-ντας τις αντιδρ�σεις π�υ αυτ' πρ�καλε�. Ταυτ�*ρ�να, ακ�-
µη και σε αυτ' την ε+ατ�µικευµ$νη δρ�ση γ�νεται αντιληπτ' η σηµασ�α της �ι-
κει�τητας και τ�υ αν'κειν, π�υ ,ρ�σκει $κ�ραση στις γκετ�π�ιηµ$νες κ�ιν�τη-
τες των µεταναστ-ν ' απλ� και µ�ν� στις τυπικ$ς ' �τυπες �µαδ�π�ι'σεις
τ�υς. Π�ντως, εν- η µεταν�στευση α��ρ� �λ�υς τ�υς π�λ�τες και τις �µ�δες
$µµεσα, µε �µεσ� τρ�π� α��ρ� µ�ν� τα �τ�µα π�υ επιλ$γ�υν αυτ' τη λ.ση
στα πρ�,λ'µατα π�υ αντιµετωπ�4�υν, � αριθµ�ς των �π��ων παραµ$νει $να µι-
κρ� κ�µµ�τι τ�υ συν�λικ�. παγκ�σµι�υ πληθυσµ�.16. � συντριπτικ�ς �γκ�ς
τ�υ πληθυσµ�. παραµ$νει στ� εθνικ� κρ�τ�ς ' στην τ�πικ�τητα �π�υ γενν'-
θηκε: εκε�, η �υγ' απ� την παρ�υσ�α µιας απειλητικ'ς πραγµατικ�τητας ε�ναι
πιθαν�τερ� να πρ�καλ$σει την ψυ*�λ�γικ' στρ��' πρ�ς τις σταθερ$ς ανα��-
ρ$ς της 4ω'ς των ατ�µων, συµπεριλαµ,αν�µ$νων των εθν-ν και των εθνικ-ν
ταυτ�τ'των τ�υς.
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15. Εδ- ,λ$π�υµε επ�σης πως �ι ασυνε�δητες �ρµ$ς δεν απ�τελ�.ν τ� κ�νητρ� µ�ν� για
ακρα�ες ' ‘παρ�λ�γες’ συµπερι��ρ$ς, αλλ� και για �ρθ�λ�γικ� υπ�λ�γισµ$νες δραστηρι�τητες.

16. � αριθµ�ς των επισ'µων εκθ$σεων για την µεταν�στευση ανα�$ρει 130-145 *ιλι�δες µε-
ταν�στες (Castells 2000α: 130), δηλαδ' περ�π�υ τ� 0.002% των $+ι δισεκατ�µµυρ�ων ανθρ-πων
της γης. Υπ�ρ*ει ,ε,α�ως και � αριθµ�ς των παρ�ν�µων µεταναστ-ν π�υ ε�ναι �γνωστ�ς, αλλ�
ακ�µη και αν πρ�σθ$σ�υµε και αυτ�ν, παραµ$νει συν�λικ� $να π�λ. µικρ� κ�µµ�τι τ�υ συν�λι-
κ�. πληθυσµ�..



¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË

H µεταν�στευση ε�ναι µια περ�πτωση ε+ατ�µικευµ$νης και υπ�λ�γισµ$νης
αντ�-δρασης σε υπαρκτ� πρ�,λ'µατα και κινδ.ν�υς –παρ�λ� π�υ µπ�ρε�

να γ�νει ταυτ�*ρ�να απ� π�λλ� �τ�µα ' να $*ει τ�ν �δι� πρ��ρισµ� για µια
�µ�δα µεταναστ-ν. Παρ�µ�ια περ�πτωση αντ�δρασης µ$σω ατ�µικ�. υπ�λ�γι-
σµ�. απ�τελε� η π�λιτικ� κινητ�π��ηση π�υ εκ�ρ�4εται συλλ�γικ� µ$σω των
δια��ρων π�λιτικ-ν και κ�ινωνικ-ν κινηµ�των. Μια απ� τις δια��ρ$ς της µε-
ταν�στευσης µε την π�λιτικ' κινητ�π��ηση ως αντιδρ�σεων στην παγκ�σµι�-
π��ηση ε�ναι �τι, εν- και �ι δ.� πρ�κ.πτ�υν σε µεγ�λ� ,αθµ� ως ε+ατ�µικευ-
µ$νες πρωτ�,�υλ�ες αντ�-δρασης (αν και συ*ν� επηρεασµ$νες απ� την ευρ.τε-
ρη τ�ση πρ�ς τ$τ�ιες αντιδρ�σεις), η δε.τερη στ�*ε.ει στη µετα,�λ' των συν-
θηκ-ν π�υ δηµι�υργ�.ν τ� απειλητικ� περι,�λλ�ν, εν- η πρ-τη ε�ναι µια πρ�-
σωπικ' �υγ' απ� αυτ�. :τσι, η µεταν�στευση ε�ναι µια ατ�µικ' δρ�ση π�υ
υλ�π�ιε�ται ατ�µικ� και η π�λιτικ' κινητ�π��ηση µια ατ�µικ' δρ�ση π�υ υλ�-
π�ιε�ται συλλ�γικ� µ$σω τ�υ συντ�νισµ�. και της �ργ�νωσης των ατ�µων. �α-
ρακτηριστικ� παρ�δειγµα διαδεδ�µ$νης π�λιτικ'ς κινητ�π��ησης απ�τελ�.ν
τα κιν'µατα κατ� της παγκ�σµι�π��ησης π�υ +εκ�νησαν τη δρ�ση τ�υς πρ�ς
τα τ$λη της δεκαετ�ας τ�υ ’90, και �ι διεθνε�ς µη-κυ,ερνητικ$ς �ργαν-σεις
(ΜΚ�), � αριθµ�ς των �π��ων $*ει αυ+ηθε� σηµαντικ� τις τελευτα�ες δ.� δε-
καετ�ες. 2πως ανα�$ραµε και στην περ�πτωση τ�υ εθνικισµ�. και της µεταν�-
στευσης, τα π�λιτικ� κιν'µατα απ�τελ�.ν τ�σ� συστατικ� µ$ρη της παγκ�-
σµι�π��ησης �σ� και αντ�δραση σε αυτ'ν. ∆ηλαδ', τα π�λιτικ� κιν'µατα και �ι
�ργαν-σεις $*�υν υπ�ρ+ει σηµαντικ�� παρ�γ�ντες στη νεωτερικ�τητα, �µως η
αν�πτυ+η των ν$ων τε*ν�λ�γι-ν π�υ *αρακτηρ�4ει τις τελευτα�ες δεκαετ�ες
$*ει συµ,�λλει σηµαντικ� στη ραγδα�α α.+ηση τ�υ αριθµ�., αλλ� και τ�υ διε-
θν�.ς *αρακτ'ρα της �ργ�νωσ'ς τ�υς. Επιπλ$�ν, η �ικ�ν�µικ' δι�σταση της
παγκ�σµι�π��ησης σε συνδυασµ� µε τις παρ�πλευρες συν$πειες ' απειλ$ς π�υ
σ*ετ�4�νται µε αυτ'ν $*�υν πρ�καλ$σει την �ν�δ� ‘αντ�’-κινηµ�των π�υ 4η-
τ�.ν �ικ�ν�µικ$ς, κ�ινωνικ$ς και π�λιτικ$ς µεταρρυθµ�σεις (σε αυτ� περιλαµ-
,�ν�νται και τα �ικ�λ�γικ� κιν'µατα) και ‘ενεργ�π�ι�.ν’ τη δι�σταση τ�υ π�-
λ�τη.

Τ� ερ-τηµα π�υ τ�θεται στην παρ�.σα µελ$τη ε�ναι, π�ι� ε�ναι τ� απ�τ$λε-
σµα αυτ-ν των διαδικασι-ν για τ�υς π�λιτικ�.ς δρ-ντες και τ�υς ακτι,ιστ$ς
�σ�ν α��ρ� στην ταυτ�τητ� τ�υς; :*�υν απα+ι-σει την εθνικ' τ�υς ταυτ�τη-
τα και, �σως, ταυτιστε� µε τ� ‘παγκ�σµι�’; :*�υν ,ρει τρ�π�υς να νι-σ�υν �ι-
κει�τητα µε τ� παγκ�σµι� και η τ�πικ'/εθνικ' τ�υς ταυτ�τητα τ�υς ε�ναι λιγ�-
τερ� σηµαντικ' και αναγκα�α; Πριν απαντηθ�.ν αυτ� τα ερωτ'µατα θα ανα-
�ερθ�.µε +αν� σε $να παρ�δειγµα π�υ ανα�$ρθηκε στ� $κτ� κε��λαι�, αλλ�
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απ� δια��ρετικ' �πτικ' γων�α αυτ' τη ��ρ�: τ� παρ�δειγµα τ�υ Alex, τ�ν
ακτι,ιστ' π�υ ανα�$ρει � O’Byrne (2001) στην $ρευν� τ�υ. � Alex παρ�υσι�-
4εται ως $νας µ�ρ�ωµ$ν�ς ν$�ς π�υ 4ει στ� Λ�νδ�ν�, εργ�4εται για τη ∆ιεθν'
Αµνηστ�α, τα+ιδε.ει και 4ει συ*ν� στ� ε+ωτερικ�, και *αρακτηρ�4ει � �δι�ς τ�ν
εαυτ� τ�υ ως ‘π�λ�τη τ�υ κ�σµ�υ’, εν- ταυτ�*ρ�να $*ει µια $ντ�νη α�σθηση
,ρετανικ'ς ταυτ�τητας. 2πως ανα�$ρει � O’Byrne, � Alex «υι�θετε� µια εν-
δια�$ρ�υσα στρατηγικ' π�υ τ�υ επιτρ$πει την τα.τιση µε την ανθρωπ�τητα σε
π�λιτικ� επ�πεδ� εν�σω απ�δ$*εται την τα.τιση µε τ� $θν�ς τ�υ στ� π�λιτιστι-
κ� επ�πεδ�» (O’Byrne 2001: 142), δηλαδ' την πραγµατιστικ' και π�λιτισµικ'
τα.τιση µε τ� $θν�ς τ�υ και την π�λιτικ' και ιδε�λ�γικ' τα.τιση µε τις ανησυ-
*�ες και τα συµ�$ρ�ντα της ανθρωπ�τητας. :τσι, � Alex διαµ�ρ�-νει $ναν κ�-
σµ�π�λιτισµ�, π�υ δι�*ετε.εται �µως «µ$σα απ� τα �ρια τ�υ $θν�υς-κρ�τ�υς»
(2001: 144).

Τ� παρ�δειγµα τ�υ Alex δεν ανα�$ρεται επ� τ�υ παρ�ντ�ς ως µια αντιπρ�-
σωπευτικ' περ�πτωση κ�σµ�π�λιτισµ�. (παρ�λ� π�υ � O’Byrne την ανα�$ρει
ως τ$τ�ια), αλλ� µ�λλ�ν ως ενδεικτικ' περ�πτωση τ�υ επι*ειρ'µατ�ς µας σ*ε-
τικ� µε τη σηµασ�α της �ικει�τητας, της ασ��λειας και τ�υ αν'κειν, π�υ θα
επαναδιατυπ-σ�υµε εδ-. :*ει γ�νει εκτεν'ς ανα��ρ� στη σηµασ�α και τις επι-
πτ-σεις της �ικει�τητας για τα �τ�µα και τις συλλ�γικ�τητες σε αυτ' τη µελ$-
τη, �µως τ� 4'τηµα εγε�ρεται +αν� σε σ*$ση µε τ� 4'τηµα των ατ�µων π�υ
δραστηρι�π�ι�.νται στα πλα�σια της παγκ�σµι�π��ησης και της ταυτ�τητ�ς
τ�υς. Π$ρα, λ�ιπ�ν, απ� την πρ��αν' σηµασ�α της �ικει�τητας γενικ�τερα, η
α�σθηση ασ��λειας και ταυτ�τητας π�υ εµπερι$*ει τ� �ικε�� απ�τελε� την πρ�ϋ-
π�θεση για την ανακ�λυψη τ�υ κ�σµ�υ, την ε+ερε.νηση τ�υ αγν-στ�υ και την
πρ�σ$γγιση τ�υ παγκ�σµι�υ. Αυτ� σηµα�νει �τι πρ$πει κανε�ς να ‘,ρει’ πρ-τα
τη θ$ση τ�υ στ�ν κ�σµ� πριν +εκιν'σει τ� τα+�δι της ανακ�λυψ'ς τ�υ, -στε
αυτ' να απ�τελ$σει τη ,�ση, τ� στ'ριγµα σε αυτ' την πρ�σ$γγιση. � πλαν'της
ε�ναι π�λ. µεγ�λ�ς για να πρ�σ�$ρει σα�' σηµε�α ανα��ρ�ς π�υ να µπ�ρ�.ν
ταυτ�*ρ�να να ικαν�π�ι'σ�υν την $µ�υτη αν�γκη τ�υ ατ�µ�υ για �ικει�τητα
και πρ�στασ�α. Με αυτ' την $νν�ια, ε�ναι σηµαντικ� να υπ�ρ*ει µια σταθερ�
και µια α�σθηση ταυτ�τητας ως ε��δι� για τη θε-ρηση και πρ�σ$γγιση και-
ν�.ριων εµπειρι-ν, π�λιτισµ-ν και κ�υλτ�υρ-ν. :τσι, η επαναδιατ.πωση των
τ�πικ-ν/π�λιτισµικ-ν ταυτ�τ'των, εκτ�ς απ� αντιδραστικ' �µυνα, �πως $*�υ-
µε δει ως τ-ρα, ε�ναι *ρ'σιµη ως η απαρα�τητη επι,ε,α�ωση των σταθερ-ν αυ-
τ-ν π�υ απ�τελ�.ν τα αναγκα�α ε��δια για να αντιµετωπ�σει κανε�ς τις �γνω-
στες πτυ*$ς τ�υ κ�σµ�υ και για να πρ�σεγγ�σει µε κ�σµ�π�λ�τικη δι�θεση τ�
παγκ�σµι�. Με αυτ' την $νν�ια, η εθνικ' ταυτ�τητα ως στ�ι*ε�� τ�υ επιµ$ρ�υς
ε�ναι �υσιαστικ' συνιστ-σα εν�ς επ�ικ�δ�µητικ�. κ�σµ�π�λιτισµ�. και της
αν�δει+ης της παγκ�σµι�π��ησης τ�υ π�λ�τη.
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Η ταυτ�τητα λ�ιπ�ν, και εν πρ�κειµ$νω η εθνικ' ταυτ�τητα, ε�ναι η ,�ση,
τα πρ-τα σκαλ�π�τια σε µια µεγ�λη σκ�λα π�υ �δηγε� στ� διεθν$ς, στ� πα-
γκ�σµι�: *ωρ�ς αυτ� η πρ�σ$γγιση τ�υ κ�σµ�υ ε�ναι αδ.νατη. Παρ’ �λα αυτ�,
η παγκ�σµι�π��ηση µ�ι�4ει µε $να δυνατ� σεισµ� π�υ καταστρ$�ει αυτ' τη
σκαλωσι�. Αυτ� ��ε�λεται στ� γεγ�ν�ς �τι, καθ-ς η παγκ�σµι�π��ηση θ$τει
�ρισµ$ν�υς –πραγµατικ�.ς και �ανταστικ�.ς– κινδ.ν�υς για τις υπ�ρ*�υσες
ταυτ�τητες και συλλ�γικ�τητες, τ�π�θετε� σ�,αρ� εµπ�δια στην παγκ�σµι�-
π��ηση των π�λιτ-ν και στη διεθνικ�τητα ιδωµ$νη µ$σα απ� µια �υµανιστικ'
πρ�σ$γγιση. Αυτ� γιατ� η συ4'τηση για την παγκ�σµι�π��ηση πρ�,�λλει µια κιν-
δυν�λ�γ�α σε σ*$ση µε τις υπ�ρ*�υσες εθνικ$ς �µ�δες και ταυτ�τητες π�υ θα
µπ�ρ�.σαν να απ�τελ$σ�υν τη ,�ση εν�ς υγι�.ς κ�σµ�π�λιτισµ�.. Επιπλ$�ν, �ι
συνθ'κες π�υ δηµι�υργε� η παγκ�σµι�π��ηση, �πως η �ικ�ν�µικ' ανασ��λεια,
ε�ναι καθ�ριστικ� εµπ�δια στ�ν κ�σµ�π�λιτισµ�, γιατ� η �ικ�ν�µικ' ευηµερ�α
απ�τελε� πρ�ϋπ�θεση για τις γενικ�τερες ανα4ητ'σεις των π�λιτ-ν: �ι �ιλ�σ�-
�ικ$ς, π�λιτισµικ$ς και �λλες ανα4ητ'σεις δεν µπ�ρ�.ν να λ�,�υν *-ρα �ταν
τα �τ�µα δεν $*�υν επιλ.σει ,ασικ� πρ�,λ'µατα επι,�ωσης. ∆εν ε�ναι τυ*α��
�λλωστε �τι �ι κινητ�π�ι'σεις εν�ντια στ�ν παγκ�σµι� καπιταλισµ� +εκ�νησαν
απ� τις ευηµερ�.σες περι�*$ς της ∆.σης. Συνεπ-ς, απ� τη µια πλευρ�, �ι δι�-
��ρες µ�ρ�$ς π�λιτικ'ς κινητ�π��ησης εγε�ρ�νται απ� τη λ�γικ' αντ�-δραση
σε συγκεκριµ$νες πλευρ$ς της παγκ�σµι�π��ησης. Απ� την �λλη, η διαδικασ�α
της τα.τισης π�υ ,ρ�σκεται σε ε+$λι+η για �λα τα �τ�µα δεν ακυρ-νεται �ταν
κανε�ς αναλαµ,�νει π�λιτικ$ς πρωτ�,�υλ�ες σε εθνικ� ' παγκ�σµι� επ�πεδ�
αλλ�, αντιθ$τως, παραµ$νει µια σηµαντικ' και συνε*'ς διαδικασ�α σε ε+$λι+η
π�υ δεν πρ$πει να θ�γεται, να απειλε�ται ' να απα+ι-νεται.

Θα πρ$πει να επισηµανθε� �τι και στην π�λιτικ' κινητ�π��ηση π�υ σ*ετ�4ε-
ται µε την παγκ�σµι�π��ηση πρ�κ.πτ�υν �ρισµ$να πρ�,λ'µατα και κ�νδυν�ι,
π�υ συ*ν� εµ�αν�4�νται και σε �λλες µα4ικ$ς εκδηλ-σεις και κινητ�π�ι'σεις.
�ι τρεις κυρι�τερ�ι ε�ναι �ι ε+'ς. Πρ-τ�ν, στ� σ.ν�λ� των κινηµ�των π�υ πε-
ριγρ���νται ως ‘κατ� της παγκ�σµι�π��ησης’ αλλ� και των αναδυ�µενων µη-
κυ,ερνητικ-ν �ργαν-σεων, περιλαµ,�ν�νται και �ργαν-σεις και κιν'µατα
π�υ ε�ναι αντιδραστικ� ' και εθνικιστικ�, και γενικ� �ργαν-σεις π�υ ε�ναι
δια��ρετικ$ς ' και αντικρ�υ�µενες µετα+. τ�υς –ε�τε ως πρ�ς τ� περιε*�µεν�
ε�τε ως πρ�ς τ�ν τρ�π� δρ�σης τ�υς. Για παρ�δειγµα, σε δι���ρες διαδηλ--
σεις π�υ $*�υν πραγµατ�π�ιηθε�, �πως στη Γ$ν�,α τ�ν Ι�.λι� τ�υ 2001, συµ-
µετε�*αν θρησκευτικ$ς και εθνικιστικ$ς �µ�δες π�υ εκδ'λωναν την αντ�θεσ'
τ�υς στην παγκ�σµι�π��ηση ταυτ�*ρ�να µε �λλες �µ�δες απ� τις �π��ες δι$-
�εραν ρι4ικ�, �πως η ATTAC (�µ�δα π�υ 4ητ�, µετα+. �λλων, την αναδιαν�-
µ' τ�υ παγκ�σµι�υ εισ�δ'µατ�ς). Ειδικ� �ι κινητ�π�ι'σεις κατ� της παγκ�-
σµι�π��ησης λειτ�υργ�.ν ως µια ιδι�µ�ρ�η �µπρ$λα, κ�τω απ� την �π��α συ-
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νωστ�4�νται �λ�ι. Αυτ� εντε�νει τη σ.γ*υση σ*ετικ� µε την παγκ�σµι�π��ηση
και απ�κρ.πτει και τις δια��ρ$ς αυτ-ν των �µ�δων. ∆ε.τερ�ν, αυτ$ς �ι �ργα-
ν-σεις και τα κιν'µατα διατρ$*�υν τ�ν κ�νδυν� να παλινδρ�µ'σ�υν σε µια ιδι�-
µ�ρ�η ψυ*�λ�γικ' κατ�σταση µ$σα απ’ την �π��α α�εν�ς κατα�$ρ�νται κατ�
της παγκ�σµι�π��ησης γενικ�, ως $να αδια��ρ�π��ητ� �λ� και, α�ετ$ρ�υ, �δη-
γ�.νται στη δαιµ�ν�π��ησ' της ως συν$πεια. Η δαιµ�ν�π��ηση �µως σε κ�θε
περ�πτωση θ$τει εµπ�δια στ� Λ�γ� και στην πρ�σ$γγιση των θετικ-ν και των
αρνητικ-ν �αιν�µ$νων κ�θε περ�πτωσης. � τρ�τ�ς κ�νδυν�ς π�υ ανακ.πτει
ε�ναι τ� αντ�θετ� της δαιµ�ν�π��ησης, δηλαδ' η ε+ιδαν�κευση της παγκ�σµι�-
π��ησης και, µ�λιστα, η ε+�σωσ' της µε τις α+�ες της διεθν�π��ησης, τ�υ κ�σµ�-
π�λιτισµ�. και τ�υ �υµανισµ�.. Θα ανα�ερθ�.µε σε αυτ� εκτεν$στερα καθ-ς
ε�ναι στεν� συνδεδεµ$ν� µε την ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης.

Η ε+ιδαν�κευση της παγκ�σµι�π��ησης δε συναντ�ται τ�σ� στα π�λιτικ� κι-
ν'µατα �σ�, κυρ�ως, στις µη-κυ,ερνητικ$ς �ργαν-σεις, διεθνε�ς �ργανισµ�.ς
αλλ� και µεµ�νωµ$να �τ�µα στ�ν ακαδηµαϊκ� και τ�ν π�λιτικ� *-ρ�. Θα
εστι�σ�υµε την πρ�σ�*' στις σ*ετικ$ς ανα��ρ$ς π�υ γ�ν�νται στ�ν ακαδηµαϊ-
κ� *-ρ� καθ-ς �ι διαν��.µεν�ι, λ�γω της θ$σης τ�υς, επηρε�4�υν τ�ν τρ�π�
π�υ εκλαµ,�νεται η παγκ�σµι�π��ηση και, συνεπ-ς, την αντ�στ�ι*η δραστη-
ρι�π��ηση των ατ�µων ' των ΜΚ�. Η ε+ιδαν�κευση της παγκ�σµι�π��ησης εκ-
δηλ-νεται στην περιγρα�' και �ρι�θ$τησ' της ως θετικ'ς διαδικασ�ας σ*εδ�ν
ε+ �ρισµ�., µε απ�τ$λεσµα την πρ�-κατειληµµ$νη αν�λυσ' της. Για παρ�δειγ-
µα, η ισ*υρ�π��ηση της Ταϊλανδ$4ικης και της Ιρλανδικ'ς ταυτ�τητας π�υ
ανα�$ραµε παρ�υσι�στηκε στις σ*ετικ$ς αναλ.σεις των Nedpogaeo και Fagan
αντ�στ�ι*α ως ‘δηµι�υργικ' πρ�σαρµ�γ' στις συνθ'κες της παγκ�σµι�π��ησης
γενικ�τερα’. :τσι, η δηµι�υργ�α της δι*�τ�µησης αν�µεσα σε ‘εµ�ς’ και τ�υς
‘�λλ�υς’ στην Ταϊλανδ$4ικη ταυτ�τητα ερµηνε.τηκε ως «διαπραγµ�τευση τ�υ
παγκ�σµι�υ» και παρ�δειγµα παγκ�σµι�π��ησης (Nedpogaeo 2001: 111), και η
π�λιτισµικ' αναγ$ννηση της Ιρλανδ�ας ως διαδικασ�α π�υ «ανθ�σταται στην
παγκ�σµια κ�υλτ�.ρα» και την εµπλ�υτ�4ει και συν�δε.εται απ� συµπερ�-
σµατα �τι «η Ιρλανδ�α ‘επιν�ε�ται’ απ� τη ν$α π�λιτισµικ' παγκ�σµι�π��ηση»
(Fagan 2001: 123). Σε τ$τ�ι�υ τ.π�υ ερµηνε�ες διαπιστ-ν�υµε �τι η �δια η πα-
γκ�σµι�π��ηση και η πρ�σαρµ�γ' σε αυτ'ν (δηλαδ' η επιτυ*'ς υι�θ$τηση των
π�λιτικ-ν της) µετατρ$πεται σε κριτ'ρι� για τ� *αρακτηρισµ� της εθνικ'ς
αναγ$ννησης ως θετικ'ς ' αρνητικ'ς ε+$λι+ης. Σε αυτ' τη ,�ση, η ανασυγκρ�-
τηση των εθνικ-ν ταυτ�τ'των στη Ρωσ�α, απ� τη µ�α, και στην Ταϊλ�νδη και
την Ιρλανδ�α απ� την �λλη α+ι�λ�γ'θηκε απ� τ�υς ερευνητ$ς ως αντιδραστι-
κ' στη µ�α περ�πτωση και πρ��δευτικ' στις �λλες δ.� κατ� αντιστ�ι*�α µε την
πρ�σαρµ�γ' των *ωρ-ν αυτ-ν στην παγκ�σµι�π��ηση, δηλαδ' στην απ�τελε-
σµατικ' �ιλελε.θερη δια*ε�ριση.
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Παρ�µ��ως, εκ�$ρ�νται απ�ψεις π�υ ε+ισ-ν�υν την παγκ�σµι�π��ηση µε
τ�ν κ�σµ�π�λιτισµ� και την αν�δει+η παγκ�σµιων ανθρωπιστικ-ν α+ι-ν. Η
ανα��ρ� τ�υ Giddens στ� ,ι,λ�� τ�υ Runaway World (1999) ε�ναι *αρακτηρι-
στικ'. Η παγκ�σµι�π��ηση, υπ�στηρ�4ει σε αυτ�, *αρακτηρ�4εται, µετα+. �λ-
λων, απ� συνε*' αλλαγ' και π�λυπλ�κ�τητα. Αυτ� σ*ετ�4εται µε δ.� συνακ�-
λ�υθες παρατηρ'σεις: πρ-τ�ν, �τι υπ�ρ*ει µια γενι� ν$ων π�λιτ-ν διαµ�ρ�ω-
µ$νων απ� τις ν$ες τε*ν�λ�γ�ες π�υ ε�ναι ενεργ�� και $*�υν $ντ�να ανακλαστι-
κ� και �ι �π���ι δυσανασ*ετ�.ν µε τις παλαι�. τ.π�υ �ρθ�δ�+ες δηµ�κρατ�ες
π�υ παραµ$ν�υν απ�µ�νωµ$νες απ� τη ρ�' των αλλαγ-ν (1999: 73)@ δε.τερ�ν,
�τι «�ι κ�σµ�π�λ�τες καλωσ�ρ�4�υν και αγκαλι�4�υν αυτ' την π�λιτισµικ' π�-
λυπλ�κ�τητα» (1999: 5). Αυτ$ς �ι παρατηρ'σεις, σε συνδυασµ� µε την απ�-
�ανσ' τ�υ �τι η παγκ�σµι�π��ηση «ε�ναι � κ�σµ�ς π�υ 4�.µε σ'µερα» (1999:
18), αυτ�µ�τως α+ι�λ�γε� και τα+ιν�µε� την παγκ�σµι�π��ηση ως µια καιν�τ�-
µα και πρ��δευτικ' διαδικασ�α ' κατ�σταση, στην �π��α απ�δ�δει επιπλ$�ν
α+�α καθ-ς τη συνδ$ει µε τ�ν κ�σµ�π�λιτισµ� και τις παγκ�σµιες α+�ες. Πρ�γ-
µατι, σε συ4ητ'σεις µε ��ιτητ$ς, για παρ�δειγµα, π�υ πρ�σπαθ�.ν µ$σα απ�
τη µελ$τη της ,ασικ'ς ,ι,λι�γρα��ας να �ρ�σ�υν την παγκ�σµι�π��ηση, διαπι-
στ-νει κανε�ς �τι ως τ�ση πρ�κ.πτει η τα.τιση της παγκ�σµι�π��ησης µε την
$νν�ια τ�υ κ�σµ�π�λιτισµ�..

Αυτ' ε�ναι η µ�α µ�ν� πλευρ� τ�υ ν�µ�σµατ�ς. Η �λλη πλευρ� α��ρ� στις
συν$πειες αυτ'ς της �π�ψης, η �π��α $*ει συγκεκριµ$νες π�λιτικ$ς απ�*ρ--
σεις. Συγκεκριµ$να, � Giddens υπ�στηρ�4ει �τι µια ,ασικ' επ�πτωση της πα-
γκ�σµι�π��ησης ε�ναι «η σ.γκρ�υση αν�µεσα στην κ�σµ�π�λ�τικη θε-ρηση
και στ� ��νταµενταλισµ�» (Giddens 1999: 48). � ��νταµενταλισµ�ς, ανα�$ρει,
ε�ναι $να καιν�.ρι� �αιν�µεν� π�υ $*ει δηµι�υργηθε� ως απ�ντηση στην πα-
γκ�σµι�π��ηση και ε�ναι, επιπλ$�ν, «� ε*θρ�ς των κ�σµ�π�λ�τικων α+ι-ν»
(1999: 50): εν- �ι κ�σµ�π�λ�τες υπ�δ$*�νται ευµεν-ς την π�λιτισµικ' π�ικιλ�α
και δια��ρετικ�τητα, «�ι ��νταµενταλιστ$ς τη θεωρ�.ν εν�*λητικ' και επικ�ν-
δυνη» (1999: 5). Γι’ αυτ� τ� λ�γ� συµπερα�νει �τι «τ� πεδ�� της µ�*ης τ�υ ει-
κ�στ�. πρ-τ�υ αι-να θα σηµαδευτε� απ� τ�ν ��νταµενταλισµ� εν�ντια στην
κ�σµ�π�λ�τικη ανεκτικ�τητα» (1999: 4, πρ�σθετη $µ�αση). Η συνακ�λ�υθη
επι*ειρηµατ�λ�γ�α τ�υ Giddens $*ει ιδια�τερ� ενδια�$ρ�ν. � ��νταµενταλι-
σµ�ς, ανα�$ρει, πρ�,�λλει $να ερ-τηµα στην �δια τη νεωτερικ�τητα, ε�ν µπ�-
ρ�.µε να 4'σ�υµε *ωρ�ς κ�τι π�υ να ε�ναι ιερ� για µας, ερ-τηµα στ� �π���
απαντ� αρνητικ�. «�ι κ�σµ�π�λ�τες», υπ�στηρ�4ει � Giddens, «πρ$πει να κα-
ταστ�σ�υν σα#�ς �τι η αν�*' και � δι�λ�γ�ς µπ�ρ�.ν να καθ�δηγηθ�.ν απ�
παγκ�σµιες α��ες… Πρ$πει να ε�µαστε πρ�ετ�ιµασµ$ν�ι να ε+απ�λ.σ�υµε µια
ενεργητικ� �µυνα αυτ-ν των α+ι-ν �π�υδ�π�τε αυτ�ς δεν ε�ναι επαρκ!ς ανε-
πτυγµ�νες � απειλ��νται. Η κ�σµ�π�λ�τικη ηθικ� πρ$πει να καθ�δηγε�ται απ�
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τ� π�θ�ς. Κανε�ς απ� εµ�ς δεν θα ε�*ε τ�π�τα για τ� �π��� να 4'σει αν δεν ε�-
*ε κ�τι για τ� �π��� να α��(ει να πεθ�νει» (1999: 50, πρ�σθετη $µ�αση). Και,
τ$λ�ς, σε αυτ'ν τη σ.γκρ�υση «µπ�ρ�.µε ν�µιµ�π�ιηµ�να να ελπ�4�υµε �τι η
κ�σµ�π�λ�τικη �π�ψη θα νικ'σει» (1999: 5, πρ�σθετη $µ�αση).

Με µια µικρ' δ�ση υπερ,�λ'ς θα µπ�ρ�.σαµε να π�.µε �τι, αλλ�4�ντας
τ�υς δ.� π�λ�υς, τ�υ κ�σµ�π�λιτισµ�. και τ�υ ��νταµενταλισµ�., θα µπ�-
ρ�.σε να παρατεθε� τ� παραπ�νω απ�σπασµα ως π�λεµικ' κ�π�ι�υ ακρα��υ
��νταµενταλιστικ�. κιν'µατ�ς! Κατ’ αρ*�ς, υπ�ρ*�υν �ρισµ$να κρ�σιµα ερω-
τ'µατα, �πως π�ι� ε�ναι τ� περιε*�µεν� των παγκ�σµιων α+ι-ν, π�ι�ς τις �ρ�-
4ει και µε ,�ση π�ια κριτ'ρια, και επ�σης π�ι�υς περιλαµ,�νει τ� ‘εµε�ς’ π�υ
πρ$πει να π�λεµ'σει γι’ αυτ$ς τις α+�ες. 2µως, αυτ� τα ερωτ'µατα αν��γ�υν
$να τερ�στι� θ$µα π�υ δε θα θ�+�υµε σε αυτ� τ� σηµε��, π�λ. περισσ�τερ�
γιατ� � �δι�ς � Giddens π�υ τα ανα�$ρει δεν τα απαντ�. Θα µε�ν�υµε λ�ιπ�ν
στη ρητ�ρικ' π�υ *ρησιµ�π�ιε�ται για την υπερ�σπισ' τ�υς. Εδ- παρατηρ�.-
µε �τι η λ$+η ‘ανεκτικ�τητα’ σε συνδυασµ� µε τη ρητ�ρικ' περ� ‘σ.γκρ�υσης’,
‘µ�*ης’ κλπ. απ�τελε� αντ��αση. Πρ�κειται για µια ρητ�ρικ' π�υ *ρησιµ�π�ιε�
την �δια �ρασε�λ�γ�α και λ�γικ' µε αυτ' την �π��α αντιπαλε.εται. Πρ�κειται
δηλαδ' για την υπερ�σπιση της ανεκτικ�τητας π�υ, �µως, ακ�µη και σε θεω-
ρητικ� επ�πεδ�, ε�ναι ανεπιτυ*'ς γιατ� δεν πραγµατ�π�ιε�ται µε ανεκτικ� τρ�-
π� (δηλαδ' µε την επισ'µανση τ�υ σε,ασµ�. και την πρ�σπ�θεια καταν�η-
σης) αλλ� µε µια σκληρ' π�λεµικ'. Επιπλ$�ν, τ� γεγ�ν�ς �τι σε �λ�κληρ� τ�
,ι,λ�� τ�υ Giddens δε γ�νεται η απ�σα�'νιση των �ρων και των α+ι-ν τ�υ κ�-
σµ�π�λιτισµ�., υπ�δηλ-νει �τι αυτ$ς θεωρ�.νται δεδ�µ$νες και αυτ�ν�ητες
και, �ρα, δεν απ�τελ�.ν αντικε�µεν� συ4'τησης, αν�λυσης ' διαπραγµ�τευσης
–�πως ακρι,-ς και �ι ‘απ�λυτ�τητες’ των ��νταµενταλιστ-ν. Επ�σης, δεν επι-
*ειρε�ται � �ρισµ�ς, η αν�λυση, η ερµηνε�α ' η καταν�ηση τ�υ ��νταµενταλι-
σµ�. και των αιτι-ν π�υ µπ�ρε� να �δηγ'σ�υν σε αυτ�ν. :τσι, � κ�σµ�π�λιτι-
σµ�ς τ�υ Giddens απ�τυγ*�νει στην απαιτ�.µενη καταν�ηση των αιτι-ν π�υ
εγε�ρ�υν και ενδυναµ-ν�υν τ�ν ��νταµενταλισµ� και, συνεπ-ς, στην απ�τελε-
σµατικ' καταπ�λ$µησ' τ�υ την �π��α επιδι-κει17.

Με την επισ'µανση αυτ' θα 'θελα να επιστ'σω την πρ�σ�*' σε µια σηµα-
ντικ' παρ�µετρ� π�υ α��ρ� τ�σ� στ�ν εθνικισµ� �σ� και στα περισσ�τερα
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17. �.τως ' �λλως, η τ�π�θ$τηση τ�υ Giddens �τι � ��νταµενταλισµ�ς ε�ναι $να καιν�.ρι�
�αιν�µεν� π�υ εµ�αν�στηκε ως απ�ντηση στην παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι λανθασµ$νη, εκτ�ς αν τ�-
π�θετ'σει κανε�ς *ρ�νικ� την παγκ�σµι�π��ηση πριν απ� τις αρ*$ς τ�υ 20�. αι-να –κ�τι τ�
�π��� δεν κ�νει � Giddens (π�υ την τ�π�θετε� στην δεκαετ�α τ�υ ’60). 2µως, � ��νταµενταλισµ�ς
ως $νν�ια $*ει τις ρ�4ες της στις αρ*$ς τ�υ 20�. αι-να στις ΗΠΑ, και συγκεκριµ$να στα κε�µενα
�ρισµ$νων λευκ-ν Aµερικ�νων πρ�τεσταντ-ν π�υ $�εραν τ�ν τ�τλ� ‘Fundamentals’.



π�λιτικ� �αιν�µενα: �πως η α��σ�ωση στα εθνικ� και θρησκευτικ� ιδε-δη
µπ�ρε� να ακ�λ�υθ'σει αντιδραστικ� µ�ν�π�τια και να µετα,ληθε� σε εθνικι-
σµ� και ��νταµενταλισµ�, µε παρ�µ�ι� τρ�π� µπ�ρ�.ν να επηρεαστ�.ν και τα
κ�σµ�π�λ�τικα ιδε-δη και να υπ�,ληθ�.ν απ� $ναν κ�σµ�π�λ�τικ� #�νταµε-
νταλισµ�. � ισ*υρισµ�ς πως �ι κ�σµ�π�λ�τικες α+�ες ε�ναι κ�τι για τ� �π���
‘α+�4ει να πεθ�νει κανε�ς’ ε�ναι παρ�µ�ι�ς µε την εθνικιστικ' α+�ωση π�υ δ�νει
απ�λυτη πρ�τεραι�τητα στ� $θν�ς $ναντι �π�ιασδ'π�τε �λλης α+�ας, ακ�µη
και της ανθρ-πινης 4ω'ς: �ι εθνικιστ$ς ανα�$ρ�νται στ� ‘$θν�ς-κρ�τ�ς’ µε τ�ν
�δι� τρ�π� π�υ � Giddens ανα�$ρεται στις παγκ�σµιες α+�ες, τ� �π��� µ�λιστα
απ�λαµ,�νει της �διας αυτ�ν�ητης ν�µιµ�π��ησης. Με αυτ'ν την $νν�ια, και �
κ�σµ�π�λ�τικ�ς ��νταµενταλισµ�ς µπ�ρε� να πρ�κ.ψει µ$σω της ψυ*�λ�γικ'ς
παλινδρ�µησης απ� τ� λ�γικ� στ�δι� τ�υ παγκ�σµι�υ ακτι,ισµ�. ' τ�υ κ�-
σµ�π�λιτισµ�.. 2πως $*�υµε δει, η τα.τιση µε $να ιδε-δες και η σηµασ�α π�υ
θα απ�κτ'σει στ� ασυνε�δητ� ε�ναι µια ρευστ' παρ�µετρ�ς. Αυτ�ς ε�ναι $νας
�ρατ�ς κ�νδυν�ς π�υ ενυπ�ρ*ει σε κ�θε λ�γ'ς ιδε�λ�γικ�π��ηση, ε+ιδαν�κευ-
ση ' απλ� τα.τιση. Μ�λιστα, στην περ�πτωση τ�υ κ�σµ�π�λ�τικ�υ ��νταµε-
νταλισµ�., εκτ�ς τ�υ �τι *ρησιµ�π�ιε�ται η �δια λ�γικ' και �ρασε�λ�γ�α π�υ �
κ�σµ�π�λιτισµ�ς αντιπαλε.εται, µπ�ρ�.µε να δ�.µε �τι και �ι επιπτ-σεις τ�υ
στην πρ�+η ε�ναι συ*ν� ε+�σ�υ καταστρ��ικ$ς. Στην περ�πτωση τ�υ κ�σµ�π�-
λ�τικ�υ ��νταµενταλισµ�. υπ�ρ*ει, για παρ�δειγµα, $νας ε*θρ�ς, π�υ ε�ναι τ�
εθνικ� κρ�τ�ς, δι�τι θεωρε�ται υπε.θυν� για τ�υς π�λ$µ�υς, τ�ν εθνικισµ�
κλπ. Αυτ�, σε συνδυασµ� µε τη ρητ�ρικ' της παγκ�σµι�π��ησης π�υ απα+ι--
νει την .παρ+η των εθνικ-ν κρατ-ν στη ν$α επ�*', ε�*ε ως συν$πεια την �ρ-
θρωση τ�υ επι*ειρ'µατ�ς των ‘ν�µιµ�π�ιηµ$νων επεµ,�σεων’ (ανθρωπιστικ-ν
κ.�.) στα εσωτερικ� εθνικ-ν κρατ-ν π�υ λειτ�.ργησε ν�µιµ�π�ιητικ� αρκετ$ς
��ρ$ς απ� τις αρ*$ς της δεκαετ�ας τ�υ ’90 σε αντ�στ�ι*ες πρακτικ$ς.

Σε σ*$ση µε αυτ'ν τη ν�µιµ�π�ιητικ' λειτ�υργ�α αυτ'ς της επι*ειρηµατ�λ�-
γ�ας τ� �ρθρ� τ�υ Segell (2001) ε�ναι *αρακτηριστικ�. � Segell ανα�$ρει ως
αυτ�ν�ητ� �τι 4�.µε στην επ�*' ‘µετ� τ� εθνικ� κρ�τ�ς’, στην �π��α επιπλ$�ν
υπ�ρ*ει µια παγκ�σµια κ�ινων�α π�λιτ-ν π�υ δ.ναται να *ρησιµ�π�ιε� στρα-
τιωτικ$ς υπ�δ�µ$ς για την «επι,�λ' παγκ�σµιων α+ι-ν» (2001: 133). Αυτ' η
κ�ινων�α π�λιτ-ν *ρησιµ�π�ιε� ‘υπερεθνικ�.ς στρατ�.ς’, �πως *αρακτηρ�4ει
τ� ΝΑΤ�, τη EUROCORP (µια στρατιωτικ' συµµα*�α αν�µεσα στη Γαλλ�α,
Β$λγι� και Γερµαν�α) και �λλες παρ�µ�ιες στρατιωτικ$ς δυν�µεις, π�υ $*�υν
τ� ν�µιµ�π�ιηµ$ν� δικα�ωµα δρ�σης, γιατ� εκ�ρ�4�υν υπερεθνικ$ς α+�ες.
:τσι, υπ�στηρ�4ει � Segell, καθ-ς δεν υπ�ρ*�υν σ'µερα σ.ν�ρα στις �ικ�ν�-
µ�ες των εθνικ-ν κρατ-ν, η παγκ�σµια κ�ινων�α π�λιτ-ν «δεν µπ�ρε� πια να
αν��εται την .παρ+η στρατ-ν π�υ περιπ�λ�.ν σε σ.ν�ρα π�υ $*�υν απ� και-
ρ� π�ψει να υπ�ρ*�υν…» (2001: 137). Τα 4ητ'µατα π�υ θ�γ�νται απ� την επι-
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*ειρηµατ�λ�γ�α τ�υ Segell ε�ναι π�λλ� και θα τα ανα�$ρω επιγραµµατικ�: η
κατ�ργηση των εθνικ-ν συν�ρων και η .παρ+η µιας παγκ�σµιας κ�ινων�ας
π�λιτ-ν ως δεδ�µ$νης πραγµατικ�τητας, η .παρ+η α+ι-ν π�υ ε�ναι παγκ�-
σµιες, � *αρακτηρισµ�ς δι-εθν-ν συµµα*ι-ν δυτικ-ν κρατ-ν ως υπερ-εθνικ-ν
και η ν�µιµ�π��ησ' τ�υς να επι,�λλ�υν µε στρατιωτικ� µ$σα τις παγκ�σµιες
α+�ες π�υ αυτ� εκ�ρ�4�υν και, τ$λ�ς, η $λλειψη αν�*'ς αυτ'ς της ‘παγκ�σµιας
κ�ινων�ας π�λιτ-ν’ για τα εθνικ� κρ�τη και, γενικ�, �τιδ'π�τε αντιτ�θεται στις
‘παγκ�σµιες’ α+�ες της.

Τα 4ητ'µατα αυτ� $*�υν λ�γ�-π�λ. αναλυθε� ως τ-ρα@ αρκε� να ανα�$ρ�υ-
µε �τι η συν.παρ+' τ�υς στ� �ρθρ� τ�υ Segell υπ�δεικν.ει την ενια�α λ�γικ'
π�υ *αρακτηρ�4ει την ιδε�λ�γικ' δι�σταση της παγκ�σµι�π��ησης και των
πρακτικ-ν π�υ αυτ' ν�µιµ�π�ιε�. :τσι, παρ�µ�ιες απ�ψεις µπ�ρε� να δη-
µι�υργ'σ�υν αρκετ� πρ�,λ'µατα, �πως δε�*νει και τ� παρ�δειγµα π�υ $*�υµε
'δη ε+ετ�σει στ� κε��λαι� 5 και α��ρ� στην επ�δραση των διεθν-ν µη-κυ,ερ-
νητικ-ν �ργαν-σεων και δια��ρων µεµ�νωµ$νων ατ�µων π�υ θεωρε�ται �τι
εκπρ�σωπ�.ν την παγκ�σµια κ�ινων�α π�λιτ-ν στη διαµ�ρ�ωση αµυντικ'ς
ταυτ�τητας και στ�σης των Σ$ρ,ων της Β�σν�ας (Armakolas 2001). 2πως ε�-
δαµε στην περ�πτωση αυτ', η αντ�ληψη περ� ‘παγκ�σµιας συνυπευθυν�τητας’
π�υ αυτ�� �ι δρ-ντες $*�υν και ε�αρµ�4�υν µπ�ρε� να µετατραπε� στην πρ�-
+η σε µια απα�τηση ε�αρµ�γ'ς συγκεκριµ$νων π�λιτικ-ν και αλλαγ-ν π�υ
αγν�ε� τις ιδια�τερες συνθ'κες τ�υ τ�πικ�. και α�'νει ανε��ρµ�στη την πρα-
κτικ' της ανεκτικ�τητας. Σε παρ�µ�ιες περιπτ-σεις, η διεθν'ς π�λιτικ' κινη-
τ�π��ηση αυτ-ν των παραγ�ντων εµπερι$*ει α�εν�ς την πρ�,�λ' των δικ-ν
τ�υς πρ�καταλ'ψεων και αντιλ'ψεων στ�υς �λλ�υς, και α�ετ$ρ�υ την πιθα-
ν�τητα πρ�κλησης ανεπιθ.µητων αντιδρ�σεων απ� την πλευρ� τ�υ $θν�υς '
της κ�ιν�τητας στην �π��α αυτ$ς πρ�,�λλ�νται. Η συνεισ��ρ� λ�ιπ�ν της
ανεκτικ�τητας και της καταν�ησης εκλε�πει �ταν αυτ$ς �ι α+�ες στην �υσ�α δεν
ε�αρµ�4�νται και η ε�αρµ�γ' τ�υς γ�νεται µια απα�τηση π�υ πρ$πει να ικα-
ν�π�ιηθε� µε κ�θε τρ�π�.

Αυτ� π�υ πρ$πει να γ�νει αντιληπτ� για να µην γ�νει και � �δι�ς � κ�σµ�π�-
λιτισµ�ς µια κυρ�αρ*η και καταπιεστικ' ιδε�λ�γ�α ε�ναι �τι, κατ’ αρ*�ς, η κα-
ταν�ηση πρ$πει να +εκιν'σει απ� την παραδ�*' �τι η θεωρ�.µενη ‘παγκ�σµια
κ�ινων�α π�λιτ-ν’ πρ�$ρ*εται κατ� κ.ρι� λ�γ� απ� *-ρες π�υ εδ- και καιρ�
απ�λαµ,�ν�υν τ�υ δικαι-µατ�ς µιας σταθερ'ς ταυτ�τητας, µιας εθνικ'ς ταυ-
τ�τητας συγκεκριµ$να. � Giddens (1999), για παρ�δειγµα, διατυπ-νει την
�π�ψη �τι � κ�σµ�π�λιτισµ�ς πρ$πει να σταθε� εµπ�δι� στις πρ�σπ�θειες των
��νταµενταλιστ-ν να εµπ�δ�σ�υν την αναπ�#ευκτη π�ρε�α της παγκ�σµι�-
π��ησης π�υ �$ρνει τ�ν κ�σµ� σε επα�'. Ε�ναι τελικ� αυτ' και �ι παρ�µ�ιες
απ�ψεις ‘παγκ�σµιες’, δηλαδ' θεωρ'σεις τ�υ κ�σµ�υ στ� σ.ν�λ� τ�υ και στην
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π�λυπλ�κ�τητ� τ�υ, ' ε�ναι *ωρ�*ρ�νικ� και ιδε�λ�γικ� συγκεκριµ$νες; Ως
απ�ντηση θα παρατεθε� $να απ�σπασµα απ� τ� ,ι,λ�� τ�υ Ignatieff Blood and
Belonging (1993) π�υ ανα�$ρεται στ�ν κ�σµ�π�λιτισµ�.

+ κ�σµ�π�λιτισµ�ς ε�ναι τ� πρ�ν�µι� αυτ!ν π�υ δ�νανται να θεωρ�σ�υν �να
ασ#αλ�ς εθνικ� κρ�τ�ς ως δεδ�µ�ν�. Παρ�λ� π�υ ���υµε περ�σει σε µια µετ�-
ιµπεριαλιστικ� επ���, δε �ρισκ�µαστε σε µια µετα-εθνικιστικ� επ��� […] Η κ�-
σµ�π�λ�τικη τ��η των µεγ�λων π�λεων –Λ�νδ�ν�, Λ�ς 6ντ(ελες, Ν�α Υ�ρκη,
Παρ�σι– ε�αρτ�ται απ�#ασιστικ� απ� τη δυνατ�τητα τ�υ �θν�υς κρ�τ�υς να
επι��λει τ� ν�µ�. >ταν αυτ� η τ��η καταρρε�σει … ε�ναι πρ�#αν�ς �τι �ι π�λι-
τισµ�νες, κ�σµ�π�λ�τικες π�λυεθνικ�ς π�λεις ���υν την �δια �ντ�νη τ�ση για
εθν�τικ�ς συµπλ�κ�ς �σ� και �π�ιαδ�π�τε �!ρα της Ανατ�λικ�ς Ευρ!πης.
[)τσι], κ�σµ�π�λ�τες �πως και εγ! δεν ���υν �επερ�σει τ� �θν�ς… Με αυτ�ν
την �νν�ια και µ�ν�, ε�µαι �νας π�λιτικ�ς εθνικιστ�ς [civic nationalist], κ�π�ι�ς
π�υ πιστε�ει στην αναγκαι�τητα των εθν!ν για να παρ���υν την ασ#�λεια και
τα δικαι!µατα π�υ �ρεια(�µαστε για να (�σ�υµε µε κ�σµ�π�λ�τικ� τρ�π�. Τ� λι-
γ�τερ� π�υ µπ�ρ��µε να π��µε ε�ναι �τι η περι#ρ�νηση και κατ�πλη�η των κ�-
σµ�π�λιτ!ν απ�ναντι στην αγρι�τητα µε την �π��α �ι λα�� π�λεµ��ν για να κερ-
δ�σ�υν �να δικ� τ�υς εθνικ� κρ�τ�ς ε�ναι �τ�πη. Τελικ�, αυτ�� απλ� π�λεµ��ν
για �να πρ�ν�µι� π�υ �ι κ�σµ�π�λ�τες ���υν εδ! και καιρ� ως δεδ�µ�ν�
(Ignatieff 1993: 9).

2πως ανα�$ρεται σε αυτ� τ� απ�σπασµα, η ρητ�ρικ' και ε.κ�λη απα+�ω-
ση της εθνικ'ς/εθν�τικ'ς δι�στασης δεν ε�ναι απ�συνδεµ$νη απ� τ� γεγ�ν�ς
�τι η σταθερ�τητα και ασ��λεια π�υ παρ$*ει τ� εθνικ� κρ�τ�ς θεωρε�ται δε-
δ�µ$νη για τ�υς κ�σµ�π�λ�τες τ�υ ανεπτυγµ$ν�υ κ�σµ�υ. Ας µην παρα,λ$-
π�υµε �λλωστε τ� γεγ�ν�ς �τι η διεθν'ς κινητικ�τητα και επα�' ε�ναι $να
πρ�απαιτ�.µεν� της επιτυ*ηµ$νης καρι$ρας π�λλ-ν απ� τ�υς επαγγελµατ�ες
και ακαδηµαϊκ�.ς π�υ πρεσ,ε.�υν αυτ$ς τις απ�ψεις@ �α�νεται �τι αυτ� τ�
πρ�απαιτ�.µεν�, π�υ γ�νεται και τρ�π�ς 4ω'ς τ�υς και α��ρ� π�λ. περι�ρι-
σµ$ν� αριθµ� ατ�µων, τε�νει να παρερµηνε.εται ως εµπειρ�α �λων των ατ�µων
και κ�ινωνι-ν παγκ�σµ�ως. Επ�σης, η επι,�λ' των ‘παγκ�σµιων α+ι-ν’, π�υ ε�-
ναι �µως συγκεκριµ$νες π�λιτισµικ� και ιδε�λ�γικ�, δεν υπ�δηλ-νει π�ντα
την απ�δ�*' της π�λιτισµικ'ς π�ικιλ�ας αλλ�, µ�λλ�ν, την πρ�σπ�θεια αλλα-
γ'ς µιας �γνωστης πραγµατικ�τητας σ.µ�ωνα µε τα πρ�τυπα και τις πρ�κα-
ταλ'ψεις αυτ-ν π�υ τις πρεσ,ε.�υν. Με αυτ� δεν θ$λ�υµε να ε+ισ-σ�υµε τ�ν
κ�σµ�π�λιτισµ� µε τ�ν κ�σµ�π�λ�τικ� ��νταµενταλισµ� αλλ�, αντιθ$τως, να
εστι�σ�υµε στ� γεγ�ν�ς �τι και αυτ�ς µπ�ρε� να γ�νει αντικε�µεν� ιδε�λ�γικ�-
π��ησης και ρητ�ρικ'ς εκµετ�λλευσης, και $*ει πρ�γµατι γ�νει µ$σα απ� την
τα.τισ' τ�υ µε την παγκ�σµι�π��ηση.

� Γ�λλ�ς κ�ινωνι�λ�γ�ς Denis Duclos αναλ.ει τις αντιδρ�σεις στην πα-
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γκ�σµι�π��ηση, �*ι σε σ*$ση µε τις απειλ$ς π�υ µπ�ρε� να εµπερι$*ει αλλ� σε
συν�ρτηση µε τ� παντ�τιν� και ανεπ�λυτ� πρ�,ληµα π�υ θ$τει η παγκ�σµια
πρ��πτικ'. Στ� �ρθρ� τ�υ ‘La Globalisation Va-t-elle Unifier le Monde?’ (‘Η
παγκ�σµι�π��ηση θα εν-σει τ�ν κ�σµ�;’, 2001) υπ�στηρ�4ει �τι η παγκ�σµι�-
π��ηση εν$*ει την πρ��πτικ' εν�ς κ�σµ�υ π�υ θα συνεν-σει την ανθρωπ�τη-
τα, πρ��πτικ' π�υ $*ει εκ�ραστε� ως τ-ρα µ$σω τ�υ διεθνισµ�., τ�υ �υµανι-
σµ�., τ�υ κ�σµ�π�λιτισµ�. κλπ. Αυτ' η πρ��πτικ' ε�ναι και ελκυστικ' και
τρ�µα*τικ': εκ�ρ�4ει µια ,αθι� ναρκισσιστικ' επιθυµ�α, αυτ' της ε+�λειψης
της ∆ια��ρ�ς, αλλ� και µια $ντ�νη ανησυ*�α για τ� αν ‘εµε�ς’ ε�µαστε ικαν��
να απαλλαγ�.µε απ� τ�ν Vλλ�. ∆ιαγρ���ντας τ�ν Vλλ� διαγρ���υµε και τ�ν
εαυτ� µας, τις �διες µας τις δια��ρ$ς, και αυτ� δηµι�υργε� τ� �γ*�ς �τι µπ�ρε�
να απ�ρρ��ηθ�.µε σε $να ασ�υκτικ� 2λ�ν. Στην πραγµατικ�τητα, υπ�στηρ�-
4ει, η επιθυµ�α ε+�λειψης της ∆ια��ρ�ς ε�ναι πρωτ�στως �ρνηση τ�υ ‘εσωτερι-
κ�. µας Vλλ�υ’, τ�υ �γνωστ�υ εαυτ�.@ ταυτ�*ρ�να, ε�ναι µια $κ�ραση ναρ-
κισσισµ�. στ� ,αθµ� π�υ πρ�σδ�κ� την $νωση τ�υ κ�σµ�υ µ$σω της ενσωµ�-
τωσης των �λλων στην εικ�να και πραγµατικ�τητα π�υ $*ει *τ�σει κανε�ς και
ε�ναι �ικε�α πρ�ς τ�ν εαυτ� τ�υ. Αυτ', εν τ$λει, δεν ε�ναι µια επιθυµ�α ε+�λει-
ψης της ∆ια��ρ�ς, αλλ� επιθυµ�α αντικατ�στασης των δια��ρ-ν µε τις �µ�ι�-
τητες π�υ *αρακτηρ�4�υν τ� �ικε��. Γι’ αυτ�, κατ� τ�ν Duclos, η πρ��πτικ'
αυτ' π�υ εκ�ρ�4εται και µε την παγκ�σµι�π��ηση $*ει �δηγ'σει �π�τε $*ει $ρ-
θει $ντ�να στ� πρ�σκ'νι� (ειδικ� σε συνδυασµ� µε σ�,αρ$ς �ικ�ν�µικ$ς υ�$-
σεις, �πως τ� 1880, 1929 κλπ.) σε $ντ�νη κ�ινωνικ' και π�λιτικ' κινητικ�τητα
και σε εµµ�ν' ' πρ�σ'λωση πρ�ς τ� επιµ$ρ�υς, τ� τ�πικ�, τ� εθνικ�. ∆ηλαδ',
παρατηρε�ται �τι η $ντ�νη αν�δει+η µιας κ�σµ�π�λ�τικης πρ��πτικ'ς εγε�ρει
συ*ν� και αντ�θετες αντιδρ�σεις και πρ�καλε� την περι*αρ�κωση γ.ρω απ� τ�
επιµ$ρ�υς.

Η παραπ�νω αν�λυση ανα�$ρεται στις απ�ψεις π�υ �ρ�4�υν την παγκ�-
σµι�π��ηση µ$σα απ� την τ�ση δηµι�υργ�ας εν�ς ενια��υ κ�σµ�υ. Ανα�$ρεται
επ�σης στη λανθασµ$νη καταν�ηση τ�υ κ�σµ�π�λιτισµ�. ως µιας αν-τερης
α+�ας, αντ� για την καταν�ησ' της ως απ�ρριψη της ιδ$ας �τι µπ�ρε� να υπ�ρ-
+ει µια συγκεκριµ$νη αν-τερη α+�α η �π��α να ε�ναι ε+�σ�υ σηµαντικ' στ�ν
καθ$να. Συνεπ-ς, η παγκ�σµι�π��ηση-ως-κ�σµ�π�λιτισµ�ς, �ταν εκπ$σει σε
µια �λιστικ' αντ�ληψη τ�υ κ�σµ�υ, υπ�κειται στην �δια αν�λυση π�υ α��ρ�
�π�ιαδ'π�τε �λλη �λιστικ' αντ�ληψη τ�υ κ�σµ�υ, �πως τ�ν εθνικισµ�: γ�νεται
$νας ‘εθνικισµ�ς τ�υ παγκ�σµι�υ’, π�υ συνιστ� παλινδρ�µηση πρ�ς τ�ν �ανα-
τισµ�. Αντ� αυτ�., ε�ναι πρ�τιµ�τερη η θε-ρηση τ�υ κ�σµ�υ µ$σα απ� την $ν-
ν�ια τ�υ δι-εθν�.ς, δηλαδ' ως µια σ*$ση αν�µεσα σε δια��ρετικ$ς εθνικ$ς και
�λλες τ�πικ$ς �ντ�τητες, π�υ διατηρ�.ν τ� δικα�ωµα της δια��ρετικ�τητ�ς
τ�υς στ� ,αθµ� π�υ δε θ�γ�υν µε τη *ρ'ση ,�ας τη δια��ρετικ�τητα και την
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.παρ+η των �λλων δια��ρετικ-ν �ντ�τ'των. Αυτ' ε�ναι ,ασικ' πρ�ϋπ�θεση
της γενικ�τερης καταν�ησης π�υ επιδι-κεται, καθ-ς αυτ$ς �ι τ�πικ$ς/εθνικ$ς
�ντ�τητες πρ�σ�$ρ�υν κατα�.γι� και ταυτ�τητα στα �τ�µα π�υ ε�ναι απα-
ρα�τητα γι’ αυτ� και θ$τ�υν τα θεµ$λια για την �δια την πιθαν�τητα της συναι-
σθηµατικ'ς πρ�σ$γγισης τ�υ κ�σµ�υ στην �λ�τητ� τ�υ. Τ� διακ.,ευµα δεν ε�-
ναι αν η �πτικ' γων�α θα ε�ναι εθνικ', τ�πικ', παγκ�σµια ' �λλη, αλλ� αν η
θ$αση τ�υ κ�σµ�υ θα γ�νεται µε ��νταµενταλιστικ�/αντιδραστικ�/µη ανεκτικ�
τρ�π� ' �*ι. Και �πως $*�υµε υπ�στηρ�+ει, κανε�ς απ� αυτ�.ς τ�υς τρ�π�υς
δεν $*ει τ� απ�κλειστικ� ‘πρ�ν�µι�’ της µιας ' της �λλης �πτικ'ς γων�ας. 2σ�ν
α��ρ� ειδικ�τερα στην παγκ�σµι�π��ηση, ε�ναι σηµαντικ' η παρατ'ρηση των
Marty και Appleby στη µελ$τη τ�υς για τ�ν ��νταµενταλισµ�, �τι «� παρ�+ε-
ν�ς ν$�ς κ�σµ�ς π�υ +εδιπλ-νεται στ� τ$λ�ς τ�υ αι-να δηµι�υργε� ν$ες πιθα-
ν�τητες για ��νταµενταλισµ�.ς»18.

∏ ¶∞°∫O™ªπO¶Oπ∏™∏ ø™ ¶O§π∆π∫∏ π¢∂O§O°π∞

Π ριν συν�ψ�σ�υµε τα συµπερ�σµατα αυτ'ς της µελ$της �σ�ν α��ρ� στην
εθνικ' ταυτ�τητα, θα 'ταν *ρ'σιµη και µια σ.ν�ψη της ιδε�λ�γικ�π��η-

σης της παγκ�σµι�π��ησης και των τρ�πων π�υ αυτ' συντελε�ται. Αυτ' η σ.-
ν�ψη θα συµ,�λει στην καλ.τερη καταν�ηση της παγκ�σµι�π��ησης συν�λικ�,
αλλ� και των ευρ.τερων 4ητηµ�των π�υ σ*ετ�4�νται µε τη *ρ'ση των ιδε�λ�-
γι-ν απ� τα κρ�τη στη σ.γ*ρ�νη επ�*'. Ε+αιτ�ας της ιδε�λ�γικ�π��ησης π�υ
$*ει συν�δε.σει την ε+�πλωση τ�υ �ιλελε.θερ�υ καπιταλισµ�. σε παγκ�σµι�
επ�πεδ� *ρησιµ�π�ιε�ται και � �ρ�ς παγκ�σµι�π��ηση, π�υ δ�νει µια �υδ$τερη
και απ�στασι�π�ιηµ$νη *ρ�ι� στις π�λιτικ$ς και �ικ�ν�µικ$ς επιλ�γ$ς και δια-
δικασ�ες π�υ συντελ�.νται. Γι’ αυτ� και στην παρ�.σα µελ$τη �ρ�σαµε την πα-
γκ�σµι�π��ηση ως µια σειρ� διαδικασι-ν π�υ +εκ�νησε απ� τα µ$σα της δεκα-
ετ�ας τ�υ ’80: στην πραγµατικ�τητα, �.τε η ελε.θερη αγ�ρ� �.τε η επαν�στα-
ση των ν$ων τε*ν�λ�γι-ν (π�υ $*ει +εκιν'σει απ� τ� 1960) ε�ναι τ�σ� πρ�σ�α-
τες, αλλ� η ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης τ�υς $*ει πρ�σδ-σει ν$�
*αρακτ'ρα και δυναµικ' και σε αυτ'ν θ$λ�υµε να επικεντρ-σ�υµε.

:νας σηµαντικ�ς αριθµ�ς αλλαγ-ν και γεγ�ν�των $*�υν συντελεστε�, ενι-
σ*υθε� ' δικαι�λ�γηθε� κ�τω απ� την �µπρ$λα της παγκ�σµι�π��ησης. Αυτ�
$*�υν υπ�ρ+ει π�λ. σηµαντικ� στ� επ�πεδ� της π�λιτικ'ς και της διαν�ησης
και �ι επιπτ-σεις τ�υς ε�ναι ιδια�τερα $κδηλες στην �ικ�ν�µ�α και την κ�ινω-
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ν�α. Τ� σηµαντικ� στ�ι*ε�� στην παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι �τι, εν- η �ιλελε.θερη
ιδε�λ�γ�α ' τα πρ�,λ'µατα π�υ ανακ.πτ�υν απ� την ελε.θερη αγ�ρ� δεν ε�-
ναι τωριν�, για πρ-τη ��ρ� ανα�$ρ�νται �*ι ως π�λιτικ' επιλ�γ' αλλ� ως
αναγκαι�τητα ' σ*εδ�ν ως �υσικ' ε+$λι+η. Στ� π�λιτικ� επ�πεδ� (δηλαδ' της
π�λιτικ'ς διακυ,$ρνησης αλλ� και της δηµ�σιας συ4'τησης για την π�λιτικ')
υπ�ρ*�υν δ.� σηµαντικ$ς ε+ελ�+εις. Η µ�α α��ρ� στην αµη*αν�α και σ.γ*υση
τ�σ� των π�λιτικ-ν �σ� και των διαν��υµ$νων µετ� την πτ-ση της Σ�,ιετικ'ς
:νωσης, π�υ πρ�κ�λεσαν περισσ�τερ� τα ‘επιν�κια’ εκ µ$ρ�υς των υπ�στηρι-
κτ-ν τ�υ �ιλελευθερισµ�. παρ� η π�στη �τι η Σ�,ιετικ' :νωση απ�τελ�.σε
την ‘πρ�σωπ�π��ηση’ τ�υ σ�σιαλισµ�. ' τ�υ κ�µµ�υνισµ�.. Η δε.τερη ε�ναι
�τι, εν µ$σω αυτ'ς της σ.γ*υσης, π�λλ$ς *-ρες �ρ*ισαν να ε�αρµ�4�υν τις νε�-
�ιλελε.θερες π�λιτικ$ς µε $ντ�ν�, ασυντ�νιστ� ' ακρα�� τρ�π�, αν�γ�ντας τ�
κριτ'ρι� της ανταγωνιστικ�τητας σε ,ασικ� κριτ'ρι� των περισσ�τ$ρων π�λι-
τικ-ν, κ�ινωνικ-ν και �ικ�ν�µικ-ν πρωτ�,�υλι-ν. Αυτ$ς �ι δ.� ε+ελ�+εις συ-
ντ$λεσαν στη διατ.πωση της ρητ�ρικ'ς π�υ ε+ηγ�.σε ' δικαι�λ�γ�.σε αυτ$ς
τις π�λιτικ$ς ως αναπ��ευκτες στ� πλα�σι� της επικαλ�.µενης $λλειψης εναλ-
λακτικ'ς –ιδε�λ�γικ'ς ' πρακτικ'ς– και στ� πλα�σι� της πρ�σαρµ�γ'ς στην
παγκ�σµι�π��ηση. :τσι, η πρ�σαρµ�γ� στην παγκ�σµι�π��ηση $γινε µ$σω της
υι�θ�τησης της �ικ�ν�µικ'ς παγκ�σµι�π��ησης.

�αρακτηριστικ� παρ�δειγµα της υι�θ$τησης των π�λιτικ-ν της �ικ�ν�µι-
κ'ς παγκ�σµι�π��ησης απ�τελ�.ν �ι *-ρες της Ευρωπαϊκ'ς :νωσης στη δε-
καετ�α τ�υ ’90, περ��δ� κατ� την �π��α στη συντριπτικ' πλει�ν�τητα των µε-
λ-ν-κρατ-ν της κυ,ερν�.σαν κεντρ�αριστερ� και σ�σιαλδηµ�κρατικ� κ�µµα-
τα, τα �π��α απεµπ�λησαν π�λλ$ς κ�ινωνικ$ς και εργατικ$ς κατακτ'σεις �π�-
τε τ$θηκε τ� δ�ληµµα ανταγωνιστικ�τητα-κ�ινωνικ� κρ�τ�ς. Εδ- $γκειται και
µια ακ�µη απειλ' της παγκ�σµι�π��ησης, µια π�λιτικ' απειλ': στ� ,αθµ� π�υ
�ι κ�ιν�,�υλευτικ�� εκ�ραστ$ς της λεγ�µενης αριστερ�ς, δηλαδ' τ�υ εναλλα-
κτικ�. µ�ντ$λ�υ στη �ιλελε.θερη ιδε�λ�γ�α και δια*ε�ριση, υι�θετ�.ν τις π�λι-
τικ$ς της ελε.θερης αγ�ρ�ς, εν- ταυτ�*ρ�να συνε*�4�υν να α+ι-ν�υν σε ρη-
τ�ρικ� επ�πεδ� τη σ�σιαλιστικ' τ�υς ταυτ�τητα, δηµι�υργε�ται $να $ντ�ν� π�-
λιτικ� κεν�, δηλαδ', κεν� στην κ�ιν�,�υλευτικ' εκπρ�σ-πηση της ‘αριστε-
ρ�ς’, ε��σ�ν τα λεγ�µενα σ�σιαλιστικ� κ�µµατα διατηρ�.ν και α+ι-ν�υν τ�ν
τ�τλ� και �ικει�π�ι�.νται τ�ν αντ�στ�ι*� π�λιτικ� *-ρ�. Αυτ� πρ�καλε� απ�-
γ�'τευση απ� τη συνακ�λ�υθη –πραγµατικ' πλ$�ν– $λλειψη εναλλακτικ'ς
στην π�λιτικ' πρ�τ�µηση των ψη����ρων. Αναµεν�µενη δι$+�δ�ς απ� αυτ�
τ� κ�ιν�,�υλευτικ� αδι$+�δ� ε�ναι ε�τε η πρ�τ�µηση σε ε+ωκ�ιν�,�υλευτικ�
κ�µµατα, π�λλ� απ� τα �π��α κιν�.νται στα �κρα τ�υ π�λιτικ�. συστ'µατ�ς,
ε�τε η στρ��' σε συντηρητικ$ς π�λιτικ$ς επιλ�γ$ς. Πρ�γµατι, στην Ευρωπαϊκ'
:νωση απ� τις αρ*$ς τ�υ 20�. αι-να παρατηρε�ται µια στρ��' πρ�ς τα λεγ�-
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µενα συντηρητικ� κ�µµατα, π�υ παραδ�σιακ� εκ�ρ�4�υν τ�ν �ικ�ν�µικ� �ι-
λελευθερισµ�, αλλ� και πρ�ς ακρ�δε+ι$ς και αντιδραστικ$ς π�λιτικ$ς επιλ�γ$ς
π�υ εκ�ρ�4�υν τ�ν αρνητισµ� και τη διαµαρτυρ�α για τις ε�αρµ�4�µενες π�-
λιτικ$ς αλλ� και την αντ�δραση στ� ενδε*�µεν� µιας ‘αν�ι*τ'ς κ�ινων�ας’.

Στ� επ�πεδ� της διαν�ησης µπ�ρ�.µε να κ�ν�υµε δ.� ,ασικ$ς παρατηρ'-
σεις. Η µ�α α��ρ� στην $λλειψη ακρ�,ειας στην πρ�τειν�µενη �ρ�λ�γ�α και ει-
δικ� στ�ν �ρισµ� της παγκ�σµι�π��ησης. Β$,αια, εν- αυτ� θα µπ�ρ�.σε να
θεωρηθε� ‘�υσι�λ�γικ�’, υπ� την $νν�ια �τι π�λλ�� κ�ινωνι�λ�γικ�� και π�λιτι-
κ�� �ρ�ι ε�ναι ε+αιρετικ� δ.σκ�λ� να �ριστ�.ν ε+αιτ�ας της π�λυπλ�κ�τητας
των �αιν�µ$νων π�υ περιγρ���υν, τ� πρ�,ληµα µε τ�ν �ρ� παγκ�σµι�π��ηση
ε�ναι �τι υπ�ρ*ει η τ�ση να συµπεριλαµ,�ν�νται σ*εδ�ν τα π�ντα στ�ν �ρ�
αυτ�. Σ*ετικ� παρ�δειγµα απ�τελε� � συλλ�γικ�ς τ�µ�ς Globalisation and
National Identities (επιµ. Kennedy & Danks, 2001), στ�ν �π��� περιλαµ,�ν�-
νται �ι περιπτ-σεις της µεταν�στευσης στ� Ισρα'λ (Berthomiere 2001), των
αµυντικ-ν αντιδρ�σεων των Ανατ�λικ�γερµαν-ν µετ� την εν�π��ηση της Γερ-
µαν�ας (Hogwood 2001), και της συµ�ιλ�ωσης των θυµ�των και των θυτ-ν στη
Ν�τι� Α�ρικ' µετ� τη λ'+η τ�υ συστ'µατ�ς τ�υ Απαρτ*�ιντ (Stanley 2001),
�π�υ ε+�σ�υ ανα�$ρ�νται �λες ως παραδε�γµατα και *αρακτηριστικ� της πα-
γκ�σµι�π��ησης. O συσ*ετισµ�ς αυτ�ς �α�νεται αυταπ�δεικτ�ς στ� ,αθµ� π�υ
�λα συµπεριλαµ,�ν�νται στην $νν�ια της παγκ�σµι�π��ησης. Η δε.τερη πα-
ρατ'ρηση, π�υ σ*ετ�4εται και π�λι µε την ενν�ι�λ�γικ' σ.γ*υση, ε�ναι �τι *ρη-
σιµ�π�ι�.νται ευρ$ως δι���ρ�ι νε�λ�γισµ�� για να περιγρ�ψ�υν γεγ�ν�τα
π�υ ε�τε δεν ε�ναι καιν�.ρια ε�τε υπ�ρ*�υν 'δη �ρ�ι π�υ µπ�ρ�.ν µε ακρ�,εια
να τ�υς περιγρ�ψ�υν. :τσι, τ� ΝΑΤ� �ρ�4εται ως ‘υπερεθνικ' δ.ναµη’ (Segell
2001), �ι εθνικ$ς ανα4ωπυρ-σεις τ�πικισµ��, ν$�ι �ρ�ι εισ�γ�νται �πως �ι
‘υ,ριδικ$ς’ ταυτ�τητες ' η ‘παγκ�σµι�τ�πικ�π��ηση’, και �λλ�ι αντικαθ�στα-
νται απ� καιν�.ρι�υς, �πως η ‘αλυσ�δα’ απ� τ� ‘δ�κτυ�’, ακ�µη και η �δια η πα-
γκ�σµι�-π��ηση π�υ $*ει αντικαταστ'σει τη διεθν�-π��ηση.

Στ� πλα�σι� των απ�ψεων και επι*ειρηµ�των π�υ διατυπ-ν�νται για την
παγκ�σµι�π��ηση τ�σ� στ� επ�πεδ� της π�λιτικ'ς �σ� και σε αυτ� της διαν�η-
σης εντ�σσ�νται και αυτ$ς π�υ θ$λ�υν τις επιµ$ρ�υς εθνικ$ς ταυτ�τητες και τα
υπ�ρ*�ντα εθνικ� κρ�τη να µην $*�υν θ$ση σε αυτ�ν τ� ν$� κ�σµ� π�υ δια-
µ�ρ�-νεται. Σ*ετικ' µε αυτ� ε�ναι και η επι*ειρηµατ�λ�γ�α �τι η παγκ�σµι�-
π��ηση θα εν-σει τ�ν πλαν'τη και θα τ�ν µετατρ$ψει σε $να ‘παγκ�σµι� *ω-
ρι�’. � ισ*υρισµ�ς �τι τα εθνικ� κρ�τη και �ι αντ�στ�ι*ες εθνικ$ς ταυτ�τητες
ε�ναι παρω*ηµ$νες και, ενδε*�µ$νως, �δε.�υν πρ�ς την ε+α��νισ' τ�υς $*ει
διαδ�θε� ιδια�τερα µ$σα στις τελευτα�ες δεκαετ�ες τ�υ εικ�στ�. αι-να, παρ�λ�
π�υ παρατηρε�ται µια συνε*'ς �ν�δ�ς παλαι-ν και ν$ων εθν�τικ-ν και εθνι-
κ-ν αντιπαλ�τ'των ' ανα4ωπυρ-σεων. Αυτ$ς �ι ανα4ωπυρ-σεις συ*ν� εντ�σ-

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN ‘EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ’

[ 317 ]



σ�νται σε $να ρευστ� πλα�σι� περ� ‘τ�πικισµ�.’ ' ‘περι�ερει�π��ησης’, τ�
�π��� θεωρε�ται �τι θ�γει τ�ν εθνικισµ� και δηµι�υργε� µια �λιστικ' θ$αση τ�υ
παγκ�σµι�υ και θεωρε� τα εθνικ� κρ�τη και ταυτ�τητες ως αρνητικ� ε+ αρ*'ς,
ως τ� εµπ�δι� στην εµπ$δωση αυτ'ς της �λιστικ'ς θε-ρησης. Αυτ� �µως π�υ
πρ$πει να επισηµανθε� ε�ναι �τι αυτ$ς �ι απ�ψεις συνδ$�νται µε συγκεκριµ$νες
π�λιτικ$ς και �ικ�ν�µικ$ς συνθ'κες π�υ απ� τη µ�α δηµι�υργ�.ν αυτ$ς τις
απ�ψεις και απ� την �λλη ενισ*.�νται απ� αυτ$ς. Ας τ� αναλ.σ�υµε αυτ�
εκτεν$στερα.

Αν ανατρ$+�υµε για λ�γ� στις αρ*$ς της νεωτερικ�τητας και στις συνθ'κες
π�υ δηµι�.ργησαν τα εθνικ� κρ�τη και τ�ν εθνικισµ�, θα δ�.µε �τι υπ'ρ+αν
συγκεκριµ$νες �ικ�ν�µικ$ς, κυρ�ως, και π�λιτικ$ς συνθ'κες π�υ �δ'γησαν
στην αναγκαι�τητα εν�ς κεντρικ�. συγκεντρωτικ�. κρ�τ�υς. Συν�πτικ�, η ε+�-
πλωση τ�υ εµπ�ρ��υ µε τη συνακ�λ�υθη �ν�δ� της αστικ'ς τ�+ης και η αν�-
πτυ+η τ�υ καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς παραγωγ'ς δηµι�.ργησαν α�εν�ς την
αναγκαι�τητα µεγαλ.τερων π�λιτικ-ν �ντ�τ'των απ� τα κατακερµατισµ$να
ως τ�τε �$�υδα, -στε να µπ�ρ$σει τ� εµπ�ρι� να λειτ�υργ'σει και να αναπτυ-
*θε� εντ�ς τ�υς, α�ετ$ρ�υ την αναγκαι�τητα µικρ�τερων �ντ�τ'των απ� τις
α*ανε�ς αυτ�κρατ�ρ�ες, -στε να ε+ασ�αλ�4εται η πρ�στασ�α των �ικ�ν�µικ-ν
δραστηρι�τ'των και η �µ�ι�γ$νεια τ�υ εργατικ�. δυναµικ�.. :τσι, �ρ*ισαν να
δηµι�υργ�.νται στην Ευρ-πη, 'δη απ� τ�ν 16�-17� αι-να (π.*. Αγγλ�α), συ-
γκεντρωτικ� κρ�τη π�υ 'ταν απαρα�τητα για την αν�πτυ+η τ�υ εµπ�ρ��υ και
την �ικ�ν�µικ' δραστηρι�τητα της ανερ*�µενης αστικ'ς τ�+ης. Στ� πλα�σι�
αυτ-ν των ε+ελ�+εων, αναδ.θηκε και αναπτ.*θηκε � εθνικισµ�ς. � εθνικισµ�ς
πρ�-θησε τη δηµι�υργ�α των κρατ-ν γιατ�, µ$σω τ�υ επι*ειρ'µατ�ς της εθνι-
κ'ς εν�τητας, διευκ�λυνε την $ντα+η ευρ.τερων περι�*-ν στα ενια�α υπ� δια-
µ�ρ�ωση κρ�τη και ταυτ�*ρ�να λειτ�.ργησε ν�µιµ�π�ιητικ� και για την
.παρ+η αλλ� και τη λειτ�υργ�α των κρατ-ν και την �σκηση των ευρ.τερων
π�λιτικ-ν τ�υς. Συνεπ-ς, ,ασικ' π�λιτικ' συν$πεια της αρ*ικ'ς αν�πτυ+ης
τ�υ εθνικισµ�. υπ'ρ+ε η διευκ�λυνση και ν�µιµ�π��ηση τ�υ κρ�τ�υς και των
�ικ�ν�µικ-ν συνθηκ-ν π�υ δηµι�.ργησαν την αναγκαι�τητα της �διας της
.παρ+'ς τ�υ. Να σηµειωθε� δε �τι η ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνικισµ�. αρθρ-θηκε κυ-
ρ�ως απ� τ�υς π�λιτικ�.ς και διαν��.µεν�υς της επ�*'ς, αν και µε δια��ρετι-
κ� κριτ'ρια ' κ�νητρα. 2πως ε�δαµε στ� δε.τερ� µ$ρ�ς αυτ'ς της µελ$της, στη
συν$*εια � εθνικισµ�ς κυρι�ρ*ησε και, εν µ$ρει, αυτ�ν�µ'θηκε απ� τις αρ*ικ$ς
συνθ'κες αν�δει+'ς τ�υ, δ�ν�ντας -θηση σε πληθ-ρα εθνικ-ν κρατ-ν και
εθνικιστικ-ν κινηµ�των µ$*ρι σ'µερα.

Παρ�µ�ιες διαδικασ�ες, τηρ�υµ$νων των αναλ�γι-ν, $*�υν διαµ�ρ�-σει τη
συ4'τηση για την παγκ�σµι�π��ηση αλλ� και τη *ρ'ση της ως π�λιτικ'ς ιδε�-
λ�γ�ας. Εν- τα εθνικ� κρ�τη δηµι�.ργησαν αρ*ικ� τ� πλα�σι� λειτ�υργ�ας τ�υ
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καπιταλισµ�., στη σηµεριν' ��ση της αν�πτυ+'ς τ�υ απ�τελ�.ν ‘εµπ�δι�’
στην παγκ�σµια ε+�πλωση και λειτ�υργ�α τ�υ –εµπ�δι� στ� ,αθµ� π�υ ενερ-
γ�.ν µε γν-µ�να την εθνικ' �ικ�ν�µ�α και κυριαρ*�α. ∆ηλαδ', �ι καν�νες και
τα πρ�στατευτικ� µ$τρα π�υ ως τ-ρα ε+υπηρετ�.σαν την εγ*-ρια �ικ�ν�µικ'
αν�πτυ+η και λειτ�υργ�α, απ�τελ�.ν πλ$�ν τρ�*�π$δη στην παγκ�σµια αν�-
πτυ+η τ�υ καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς π�υ εκ�ρ�4ει η παγκ�σµι�π��ηση. �ι
�ικ�ν�µικ$ς συνθ'κες π�υ δηµι�.ργησαν την αναγκαι�τητα της παγκ�σµι�-
π��ησης ε�ναι η παγκ�σµια αν�πτυ+η τ�υ εµπ�ρ��υ και η περαιτ$ρω κερδ���-
ρ�α ισ*υρ-ν π�λυεθνικ-ν αλλ� και ισ*υρ-ν κρατ-ν. 2πως $*ει επισηµανθε�
απ� αρκετ�.ς αναλυτ$ς, η σ.γ*ρ�νη καπιταλιστικ' τ�+η �ργαν-νεται πλ$�ν
και συντ�ν�4εται σε παγκ�σµι� επ�πεδ�, εν- σε αυτ' περιλαµ,�ν�νται και
κρατικ�� λειτ�υργ�� και διαν��.µεν�ι στ� ,αθµ� π�υ µε τη δραστηρι�τητ�
τ�υς διευκ�λ.ν�υν την .παρ+η και αν�πτυ+η της παγκ�σµιας καπιταλιστικ'ς
�ικ�ν�µ�ας (Sklair 1999). :τσι, η παγκ�σµι�π��ηση στην ‘.στερη νεωτερικ�τη-
τα’ –�πως και � εθνικισµ�ς στην ‘πρ-ιµη νεωτερικ�τητα’– διευκ�λ�νει και ν�-
µιµ�π�ιε�: την επικρ�τηση τ�υ καπιταλισµ�. και την πρ�τεραι�τητα τ�υ κριτη-
ρ��υ της ανταγωνιστικ�τητας σε διεθν$ς επ�πεδ�.

Ειδικ�τερα η επι*ειρηµατ�λ�γ�α π�υ θ�γει τις υπ�ρ*�υσες κρατικ$ς δ�µ$ς,
αλλ� και τ� εθνικ� κριτ'ρι� και την τα.τιση π�υ ε+ασ��λι4αν τη συν�*' και
ν�µιµ�π��ηση αυτ-ν, απ� τη µ�α διευκ�λ.νει τη δρ�ση των π�λυεθνικ-ν π�υ
δραστηρι�π�ι�.νται µε απερι�ριστη ελευθερ�α πρ�ς τη µεγιστ�π��ηση των
κερδ-ν τ�υς και, απ� την �λλη, ν�µιµ�π�ιε� αυτ' τη διαδικασ�α �*ι µ�ν� ως
αναπ��ευκτη αλλ� και ως πρ��δευτικ', εκσυγ*ρ�νιστικ' και αναγκα�α, α��.
απ�δ�δει στ� ‘εθνικ�’ την �πισθ�δρ�µηση αλλ� και την ευθ.νη για τις συµ��-
ρ$ς των λα-ν στη νεωτερικ�τητα. Επ�σης, �πως και στην περ�πτωση τ�υ εθνι-
κισµ�., η ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης συντελε�ται κυρ�ως απ� τ�
Λ�γ� π�υ εκ�$ρ�υν τ�σ� �ι π�λιτικ�� �σ� και αρκετ�� διαν��.µεν�ι. Β$,αια,
�σ�ν α��ρ� στην αυτ�ν�µηση της παγκ�σµι�π��ησης ως ιδε�λ�γ�ας και την
αυτ�µατη αναπαραγωγ' της, ε�ναι µ�λλ�ν π�λ. νωρ�ς για να ανα�ερθ�.µε µε
σα�'νεια, καθ-ς η ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι πρ�ς τ�
παρ�ν µια διαδικασ�α π�υ συνε*�4εται και ε�ναι αδ.νατ�ν να γνωρ�4�υµε την
π�ρε�α της@ γι’ αυτ� τ� λ�γ� �λλωστε �ρ�σαµε την παγκ�σµι�π��ηση ως διαδι-
κασ�α και �*ι ιδε�λ�γ�α. Ε�ναι λ�ιπ�ν *ρ'σιµ� να επικεντρ-ν�υµε στην ιδε�-
λ�γικ�π��ηση αυτ'ς της διαδικασ�ας, π�υ συντελε�ται επ� τ�υ παρ�ντ�ς και
µπ�ρ�.µε να εντ�π�σ�υµε µε σα�'νεια τ�υς τρ�π�υς µ$σω των �π��ων µπ�ρε�
τελικ� να δηµι�υργηθε� µια ν$α π�λιτικ' ιδε�λ�γ�α.

Η πρ�σπ�θεια ερµηνε�ας τ�υ κ�σµ�υ ως $να εν�π�ιηµ$ν� 2λ�ν ε�ναι *α-
ρακτηριστικ� των ιδε�λ�γι-ν, �πως υπ�στηρ�+αµε σε σ*$ση µε τ�ν εθνικισµ�
στ� τρ�τ� κε��λαι�. Μ�λιστα, η επι*ειρηµατ�λ�γ�α µας σ*ετικ� µε τ�ν εθνικι-
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σµ� µπ�ρε� να *ρησιµ�π�ιηθε� ε+�σ�υ και για την παγκ�σµι�π��ηση. Θα παρα-
θ$σω αυτ�.σι� τ� σ*ετικ� κ�µµ�τι τ�υ επι*ειρ'µατ�ς π�υ υπ�στ'ρι+α, �πως αυ-
τ� ανα�$ρεται στ� τρ�τ� κε��λαι� στ�ν �ρισµ� τ�υ εθνικισµ�. ως ιδε�λ�γ�ας.

Ως ιδε�λ�γ�α � εθνικισµ�ς *αρακτηρ�4εται απ� κ�π�ιες γενικ�τερες λειτ�υργ�ες
των ιδε�λ�γι-ν, �ι ,ασικ�τερες εκ των �π��ων… ε�ναι: δικα�ωση-ν�µιµ�π��ηση,
κινητ�π��ηση, και τα.τιση. Με τη δικα�ωση-ν�µιµ�π��ηση �ι ιδε�λ�γ�ες γ�ν�νται
«µ$σα διασ��λισης επιδιωκ�µενων απ�τελεσµ�των µε τη µ$γιστη δυνατ' συνα�-
νεση» (Λ�π�,ατς & ∆εµερτ4'ς 1994: 94). Η ν�µιµ�π��ηση επιτυγ*�νεται µ$σω της
εν�π��ησης, κατ�τµησης και συγκ�λυψης της πραγµατικ�τητας […] Η κινητ�π��η-
ση ε�ναι απαρα�τητη λειτ�υργ�α των π�λιτικ-ν ιδε�λ�γι-ν, π�υ επιδι-κ�υν ε�τε
να αλλ�+�υν την κ�ινων�α και την π�λιτικ' ε�τε να ν�µιµ�π�ι'σ�υν την επιτευ-
*θε�σα αλλαγ' µ$σω της ευρε�ας συµµετ�*'ς και κινητ�π��ησης. �ι ιδε�λ�γικ$ς
στρατηγικ$ς κινητ�π��ησης ε�ναι η καθ�λ�κευση και η �υσικ�π��ηση (Λ�π�,ατς &
∆εµερτ4'ς 1994: 99-100). Με την καθ�λ�κευση αµ,λ.ν�νται �ι αντι��σεις αν�µε-
σα στ� γενικ� και τ� επιµ$ρ�υς, και $τσι τα ειδικ� συµ�$ρ�ντα εντ�ς µιας κ�ινω-
ν�ας εµ�αν�4�νται ως γενικ� συµ�$ρ�ντα �λ�κληρης της κ�ινων�ας... Ταυτ�*ρ�να,
µε τη �υσικ�π��ηση τ� α�τηµα της κινητ�π��ησης εµ�αν�4εται �*ι ως π�λιτικ� '
κ�ινωνικ� αλλ� ως �υσικ� και δεδ�µ$ν�. […] �υσιαστικ�, η καθ�λ�κευση και η
κινητ�π��ηση ε�ναι µη*ανισµ�� π�υ ν�µιµ�π�ι�.ν την κινητ�π��ηση. Η τα.τιση ε�-
ναι η τρ�τη ,ασικ' λειτ�υργ�α της ιδε�λ�γ�ας, π�υ ε+ηγε� σε µεγ�λ� ,αθµ� γιατ�
γ�ν�νται απ�δεκτ$ς �ι ιδε�λ�γ�ες. Μ$σω της τα.τισης �ι ιδε�λ�γ�ες εσωτερικε.�-
νται στ� ασυνε�δητ� των ατ�µων τα �π��α απ�κτ�.ν ατ�µικ$ς και συλλ�γικ$ς
ταυτ�τητες π�υ λειτ�υργ�.ν συνενωτικ� για την �µ�δα. � εθνικισµ�ς, συγκεκρι-
µ$να, εντε�νει την τα.τιση των ατ�µων µε τ� $θν�ς και, στη συν$*εια, µετα+. τ�υς,
δηµι�υργ-ντας µια συµπαγ' �µ�δα ατ�µων π�υ $*�υν ταυτ�σει τα συµ�$ρ�ντ�
τ�υς µε αυτ� τ�υ $θν�υς και ε�ναι $τ�ιµα να κινητ�π�ιηθ�.ν για την υπερ�σπισ'
τ�υ. […] �αρακτηριστικ� ανα�$ρει � Breuilly �τι υπ�ρ*ει στη νεωτερικ�τητα µια
γενικευµ$νη αν�γκη για ταυτ�τητα π�υ εκ�ρ�4εται ως µια γενικ' αν�γκη για ιδε�-
λ�γ�ες, και επισηµα�νει �τι «η εθνικιστικ' ιδε�λ�γ�α ε�ναι µια ιδιαιτ$ρως ισ*υρ'
απ�ντηση σε αυτ' την αν�γκη» (Breuilly 1993: 381-382) τ�σ� γιατ� ε�ναι ρευστ'
και ακαθ�ριστη, �σ�ν α��ρ� τ�ν τρ�π� επ�τευ+ης τ�υ σκ�π�. π�υ θ$τει, �σ� και
γιατ� ε�ναι απα+ιωτικ' απ$ναντι στ�ν απρ�σωπ� *αρακτ'ρα της νεωτερικ�τητας.

Και στην παγκ�σµι�π��ηση παρατηρ�.µε τις παραπ�νω λειτ�υργ�ες των
ιδε�λ�γι-ν. Μ$σω της γεν�κευσης, η παγκ�σµι�π��ηση εµ�αν�4εται να $*ει διε-
θν' εγκυρ�τητα και απ�δ�*' ', �ταν αυτ� δε συµ,α�νει, τα α�τια απ�δ�δ�νται
σε αντιδραστικ$ς ν��τρ�π�ες π�υ αρν�.νται την ‘αναπ��ευκτη’ π�ρε�α της.
Ταυτ�*ρ�να, τα συµ�$ρ�ντα επιµ$ρ�υς �µ�δων, συγκεκριµ$να της διεθν�.ς
καπιταλιστικ'ς τ�+ης, παρ�υσι�4�νται ως παγκ�σµια συµ�$ρ�ντα. Επιπλ$�ν,
η �υσικ�π��ηση γ�νεται εµ�αν'ς στις απ�ψεις περ� αναπ��ευκτης και ευρε�ας
ε+�πλωσης της παγκ�σµι�π��ησης σε κ�θε γωνι� τ�υ κ�σµ�υ, και στ�ν πρ�σ-
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δι�ρισµ� µιας ‘παγκ�σµιας κ�ινων�ας π�λιτ-ν’ η .παρ+η και η ν�µιµ�π��ηση
της �π��ας εµ�αν�4�νται ως αυτ�ν�ητες. Επ�σης, η τα.τιση εκδηλ-νεται στην
.παρ+η ‘παγκ�σµιων α+ι-ν’ τις �π��ες η ‘παγκ�σµια κ�ινων�α π�λιτ-ν’ $*ει τη
δεδ�µ$νη δικα�ωση στην κινητ�π��ηση για την υπερ�σπισ' τ�υς εν�ντια στ�υς
‘ε*θρ�.ς’ π�υ µπ�ρε� να $*�υν παγκ�σµ�ως. Τα λ�για τ�υ Breuilly, �πως τα πα-
ραθ$σαµε στ� παραπ�νω απ�σπασµα, ,ρ�σκ�υν την απ�λυτη $κ�ρασ' τ�υς
στην �π�ψη τ�υ Giddens �τι, η 4ω' δεν α+�4ει αν δεν υπ�ρ*ει κ�τι για τ�
�π��� να π�λεµ'σεις (τα.τιση) εν-, ταυτ�*ρ�να, ταυτ�4ει αυτ� τ� κ�τι (αλλ�
και την παγκ�σµι�π��ηση) µε τις ‘παγκ�σµιες α+�ες’ (�υσικ�π��ηση) π�υ µας
συνεν-ν�υν �λ�υς (καθ�λ�κευση). Τ$λ�ς, η ν�µιµ�π�ιητικ' λειτ�υργ�α της πα-
γκ�σµι�π��ησης γ�νεται �ανερ' στ� ,αθµ� π�υ αυτ' λειτ�υργε� ως ‘µ$σ� δια-
σ��λισης επιδιωκ�µενων απ�τελεσµ�των µε τη µ$γιστη δυνατ' συνα�νεση’, µε
ιδια�τερα $ντ�νη τη λειτ�υργ�α της ‘συγκ�λυψης της πραγµατικ�τητας’.

Υπ�ρ*�υν και �ρισµ$νες �µ�ι�τητες της παγκ�σµι�π��ησης π�υ εµ�αν�4�-
νται και στις ψυ*�λ�γικ$ς αντιδρ�σεις π�υ πρ�καλ�.ν, κυρ�ως δε στ� �τι µπ�-
ρ�.ν να επι�$ρ�υν, ' να διευκ�λ.ν�υν, µια ψυ*�λ�γικ' παλινδρ�µηση πρ�σ�$-
ρ�ντας �λλ�θι, δηλαδ' ν�µιµ�π�ιηµ$νη δι$+�δ�, στην εκδ'λωση της επιθετικ�-
τητας. Για παρ�δειγµα, η παγκ�σµι�π��ηση εν$*ει µια �λιστικ' θε-ρηση τ�υ κ�-
σµ�υ, αλλ� και µια πρ��πτικ' για τ� µ$λλ�ν. Επιπρ�σθετα, η τα.τιση µε αυτ'ν,
µ$σω της τα.τισης µε τις παγκ�σµιες α+�ες, µπ�ρε� να γ�νει µε �ανατικ� τρ�π�,
�πως υπ�δηλ-νει τ�σ� η ε+ιδαν�κευση �σ� και η δαιµ�ν�π��ησ' της (θετικ' και
αρνητικ' τα.τιση). Τελικ-ς, η παγκ�σµι�π��ηση και τ� ‘παγκ�σµι�’ $*�υν σηµα-
ντικ$ς �µ�ι�τητες µε τ�ν εθνικισµ� και τ� ‘εθνικ�’: και �ι δ.� εµπερι$*�υν τη δυ-
νατ�τητα δηµι�υργικ-ν ' καταστρ��ικ-ν εκ��νσεων και, κυρ�ως, και �ι δ.�
µπ�ρ�.ν να γ�ν�υν –και $*�υν γ�νει– αντικε�µεν� εκµετ�λλευσης απ� συγκεκρι-
µ$νες ελ�τ πρ�ς την ε+υπηρ$τηση τ�υ (παγκ�σµι�υ) καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς.

Β$,αια, και η �δια η *ρ'ση τ�υ ‘�υδ$τερ�υ’ �ρ�υ παγκ�σµι�π��ηση συντελε�
στη συγκ�λυψη των πραγµατικ-ν δεδ�µ$νων τ�υ παγκ�σµι�υ συστ'µατ�ς µε
απ�τ$λεσµα τη δικα�ωση των πρ�σ�ατων π�λιτικ-ν και �ικ�ν�µικ-ν διαδικα-
σι-ν (�λλωστε, η συγκ�λυψη ε�ναι $νας απ� τ�υς τρ�π�υς ν�µιµ�π��ησης των
ιδε�λ�γι-ν, π�υ αν$�εραν �ι Λ�π�,ατς και ∆εµερτ4'ς). Η κριτικ' τ�υ Π�υλα-
ντ4� ε�ναι ιδια�τερα επ�καιρη καθ-ς, �πως αν$�ερε, «�ι ιδ$ες και �ι $νν�ιες δεν
ε�ναι π�τ$ αθ-ες, κι αν *ρησιµ�π�ι'σ�υµε τις $νν�ιες τ�υ αντιπ�λ�υ για να τ�υ
απαντ'σ�υµε, τ�τε τις ν�µιµ�π�ι�.µε και τ�υς επιτρ$π�υµε να διαιων�4�νται.
Κ�θε ιδ$α ' $νν�ια $*ει ν�ηµα µ�ν� µ$σα σε µια συν�λικ' θεωρητικ' πρ�,λη-
µατικ' π�υ τη στηρ�4ει...»19. Μ$σα απ� αυτ' τη συλλ�γιστικ', ενδε*�µ$νως να
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πρ$πει να απ�ρρι�θε� � �ρ�ς παγκ�σµι�π��ηση µ$σα απ� τη συν�λικ' αµ�ι-
σ,'τησ' της. 2µως, για τ�ν µελετητ' τ�υ �αιν�µ$ν�υ, δηµι�υργ�.νται πρ�-
,λ'µατα απ� την �δια τη *ρ'ση τ�υ �ρ�υ στ� επιστηµ�νικ� πεδ��@ δηλαδ', τ�
γεγ�ν�ς �τι ανα�ερ�µεν�ς σε αυτ'ν την αναπαρ�γει. Επ�σης, στ� ,αθµ� π�υ η
ανα��ρ� στις δι���ρες διαστ�σεις τις παγκ�σµι�π��ησης γ�νεται σαν να 'ταν
ανε+�ρτητες µετα+. τ�υς, πρ�γµατι αυτ�ν�µ�.νται απ� τη λ�γικ' π�υ επι,�λ-
λει την .παρ+' τ�υς. �αρακτηριστικ$ς ε�ναι σε αυτ� τ� σηµε�� �ι ανα��ρ$ς
στη δηµι�υργ�α ‘εναλλακτικ'ς παγκ�σµι�π��ησης’, π�υ α+ι-ν�υν τα δι���ρα
κιν'µατα, ' και ακ�µη και στη ‘σ�σιαλιστικ' παγκ�σµι�π��ηση’ π�υ $*ει πρ�-
ταθε� σε ακαδηµαϊκ� επ�πεδ�20.

Ε�ναι πρ��αν$ς �τι η σ*ετικ' �ρ�λ�γ�α $*ει εισα*θε� στη σ*ετικ' συ4'τηση
αλλ� και σε π�λλ�.ς τ�µε�ς της καθηµεριν�τητ�ς µας. Β$,αια, στ� επ�πεδ� της
π�λιτικ'ς πρ�παγ�νδας, $*ει συµπληρωθε� ' αντικατασταθε� εν µ$ρει απ� τ�ν
�ρ� ‘τρ�µ�κρατ�α’ �π�υ αυτ�ς ε+υπηρετε� απ�τελεσµατικ�τερα την ε�αρµ�γ'
συγκεκριµ$νων π�λιτικ-ν παγκ�σµ�ως. Στην ακαδηµαϊκ' συ4'τηση, π�ντως, η
$νν�ια της παγκ�σµι�π��ησης παραµ$νει κυρ�αρ*η και �ι ανα��ρ$ς στη διεθν'
,ι,λι�γρα��α ε�ναι π�λλ$ς. Η περαιτ$ρω *ρ'ση και παρ�υσ�α της θα καθ�ρ�-
σ�υν αν αυτ' απ�τελε� πρ�γµατι µια π�λιτικ' ιδε�λ�γ�α ' απλ� µια περιστα-
σιακ' επικ�λυψη των κυρ�αρ*ων σ*$σεων µε περι�ρισµ$νη ισ*. και δι�ρκεια.
Γι’ αυτ� τ� λ�γ� και η ‘επ�*' της παγκ�σµι�π��ησης’ ανα�$ρεται εντ�ς εισα-
γωγικ-ν: για να περιγρ�ψει µια περ��δ� π�υ επικρατ�.ν �ι σ*ετικ$ς διαδικα-
σ�ες αλλ� και η συ4'τηση για την παγκ�σµι�π��ηση, *ωρ�ς �µως να $*�υν αυ-
τ$ς εδραιωθε� επαρκ-ς σε µια +εκ�θαρη ‘επ�*'’, αλλ� και *ωρ�ς αυτ' να ,ρ�-
σκεται σε αντ�θεση µε την επ�*' τ�υ εθνικισµ�., �πως η σ*ετικ' συ4'τηση
α�'νει να ενν�ηθε�. :νας επιπρ�σθετ�ς λ�γ�ς ε�ναι �τι η ‘επ�*' της παγκ�-
σµι�π��ησης’ δε συνιστ� $να καιν�.ρι� παρ�δειγµα ' µια περ��δ� π�υ αντιτ�-
θεται στ�ν εθνικισµ� ' ακ�µη και στη νεωτερικ�τητα@ ε�ναι ταυτ�*ρ�να και µια
επ�*' εθνικισµ�.. Επ�σης, τ�σ� η παγκ�σµι�π��ηση �σ� και �λλες ευρ.τερες
$νν�ιες και *ρ�νικ$ς κατηγ�ρι�π�ι'σεις εκπ�ρε.�νται �υσιαστικ� απ� τις δυ-
τικ$ς κ�ινων�ες και τις �ικ�ν�µικ$ς και π�λιτικ$ς συνθ'κες π�υ διαµ�ρ�-θη-
καν σε αυτ$ς. Συνεπ-ς, η αυτ�µατη πρ�,�λ' τ�υς σε παγκ�σµια κλ�µακα ε�ναι
πρ�,ληµατικ'.

Αυτ� π�υ θ$λ�υµε να επισηµ�ν�υµε ε�ναι �τι η παγκ�σµι�π��ηση δεν ε�ναι
µια κατ�σταση ‘στην �π��α 4�.µε’, �πως ανα�$ρει � Giddens (1999), αλλ� $να
κ�λυµµα, $να επ�ικ�δ�µηµα π�υ δηµι�υργ'θηκε µ$σω συγκεκριµ$νων �ικ�ν�-
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µικ-ν διαδικασι-ν µε σκ�π� την αναπαραγωγ' και ν�µιµ�π��ησ' τ�υς. Π�-
ντως, ε�ναι γεγ�ν�ς �τι, � κυρ�αρ*�ς λ�γ�ς π�υ συν�δε.ει και εκ�$ρει και �ι
αντ�στ�ι*ες διεργασ�ες $*�υν 'δη επηρε�σει τις σ.γ*ρ�νες κ�ινων�ες σε �λα τα
επ�πεδα. Ενδε*�µ$νως, τ� καθ�ριστικ� στ�ι*ε�� της δι�ρκει�ς της να απ�τελ$-
σει η αυτ�ν�µηση των διαστ�σεων και επιπ�δων στα �π��α ανα#�ρεται και την
καθ�ρ�(�υν.

Με την τελευτα�α επισ'µανση θα κλε�σ�υµε αυτ' την εν�τητα. �ι δι���ρες
και δια��ρετικ$ς διαστ�σεις της παγκ�σµι�π��ησης απ�τελ�.ν συνιστ-σες
εν�ς ενια��υ πλαισ��υ ανα��ρ�ς, εν�ς συγκεκριµ$ν�υ συστ'µατ�ς στη λ�γικ'
τ�υ �π���υ εντ�σσ�νται. ∆ηλαδ', η �ικ�ν�µικ', π�λιτισµικ', κ�ινωνικ' κλπ.
δι�σταση α��ρ�.ν �υσιαστικ� τις συνιστ-σες και ε�αρµ�γ$ς της παγκ�σµι�-
π��ησης σε �λα τα επ�πεδα �ργ�νωσης των κ�ινωνι-ν, π�υ σηµα�νει τη
λειτ�υργ�α και εδρα�ωση τ�υ νε�-�ιλελευθερισµ�. και τ�υ καπιταλισµ�. πα-
γκ�σµ�ως. :τσι, η κ�θε δι�σταση τρ���δ�τε� την �λλη και λειτ�υργ�.ν συ-
µπληρωµατικ� σε $να ενια�� πλα�σι� µε απ-τερ� σκ�π� τη δηµι�υργ�α και δια-
τ'ρηση τ�υ παγκ�σµι�υ συστ'µατ�ς –ακρι,-ς �πως λειτ�.ργησε και � εθνικι-
σµ�ς ως πρ�ς τη δηµι�υργ�α και τη διατ'ρηση τ�υ συστ'µατ�ς των (εθνικ-ν)
κρατ-ν και ε+υπηρετ�.σε την κατ’ αρ*�ς αν�δει+η τ�υ καπιταλισµ�.. Τ� ιδε�-
λ�γικ� επ�πεδ�, για παρ�δειγµα, ε�ναι στεν� συνυ�ασµ$ν� µε τ� π�λιτισµικ�
και τ� π�λιτικ�, τ� π�λιτικ� µε τ� �ικ�ν�µικ�, και �λα αυτ� µετα+. τ�υς. Συ-
γκεκριµ$να, η κ�υλτ�.ρα τ�υ καταναλωτισµ�. τρ���δ�τε� τ� καπιταλιστικ�
σ.στηµα παραγωγ'ς, αλλ� και τα δ.� υπ�στηρ�4�νται απ� τ�ν ατ�µικισµ� της
�ιλελε.θερης π�λιτικ'ς ιδε�λ�γ�ας@ η τελευτα�α µε τη σειρ� της ν�µιµ�π�ιε� τις
π�λιτικ$ς διαδικασ�ες και επιλ�γ$ς, π�υ απ�τελ�.ν τ� ε�αλτ'ρι� της �ικ�ν�µι-
κ'ς παγκ�σµι�π��ησης. Συνεπ-ς, µπ�ρ�.µε να �ρ�σ�υµε την παγκ�σµι�π��ηση
ως τη διαδικασ�α π�υ εδραι-νει την παγκ�σµια κυριαρ*�α τ�υ νε�-�ιλελε.θε-
ρ�υ καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς. Η $νν�ια τ�υ συστ'µατ�ς ε�ναι κεντρικ' εδ-:
ως σ.στηµα αλληλ�τρ���δ�τε�ται απ� τα επιµ$ρ�υς σηµε�α τ�υ, απ� τις επιµ$-
ρ�υς διαστ�σεις. Πρ��αν-ς, η εδρα�ωση τ�υ συστ'µατ�ς τ�υ παγκ�σµι�υ �ι-
λελε.θερ�υ καπιταλισµ�. θα $*ει επιτευ*θε� πλ'ρως �ταν τα επιµ$ρ�υς επ�πε-
δα τ�υ συστ'µατ�ς αρ*�σ�υν να αυτ�ν�µ�.νται, δηλαδ' �ταν �ι διαστ�σεις
της παγκ�σµι�π��ησης θα λειτ�υργ�.ν και θα αναπαρ�γ�νται η µια ανε+�ρτη-
τα απ� την �λλη και η ρευστ�τητα της λειτ�υργ�ας τ�υ θα αντικατασταθε� απ�
τη σταθερ�τητα. Τ�τε, η παγκ�σµι�π��ηση θα ε�ναι και αυτ' µια επιτυ*ηµ$νη
π�λιτικ' ιδε�λ�γ�α.
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Φτ�σαµε, λ�ιπ�ν, στ� τ$λ�ς αυτ�. τ�υ ,ι,λ��υ και στ� αρ*ικ� ερ-τηµα π�υ
απ�τ$λεσε και την α��ρµ' αυτ'ς της επιστηµ�νικ'ς ανα4'τησης. Μ$σα

στ� πλα�σι� π�υ διαγρ��ει η παγκ�σµι�π��ηση, π�ι� ε�ναι τ� µ$λλ�ν της εθνι-
κ'ς ταυτ�τητας; Και, γενικ�τερα, π�ι� ε�ναι τ� µ$λλ�ν των συλλ�γικ-ν ταυτ�-
σεων; Στη δι�ρκεια αυτ'ς της µελ$της αναλ.θηκαν �ι πιθαν$ς δυναµικ$ς της
τα.τισης µε τ� $θν�ς στα πλα�σια τ�υ εθνικ�. κρ�τ�υς και �ι κατευθ.νσεις
των ταυτ�σεων π�υ µπ�ρε� να πρ�κ.ψ�υν ως αντ�δραση στην παγκ�σµι�π��η-
ση. Θα ανακε�αλαι-σ�υµε αυτ� τα στ�ι*ε�α και ενδε�+εις π�υ ανα�$ρθηκαν
ως τ-ρα, µε γν-µ�να την απ�ντηση στ� ,ασικ� γι’ αυτ' τη µελ$τη ερ-τηµα:
π�ιες ε�ναι �ι πιθαν$ς αντιδρ�σεις των εθνικ-ν και συλλ�γικ-ν ταυτ�σεων
στην επ�*' π�υ κυριαρ*�.ν �ι διαδικασ�ες και � Λ�γ�ς της παγκ�σµι�π��η-
σης; 2πως θα υπ�στηρ�+�υµε, �ι πρ��πτικ$ς της µεγ�λης κλ�µακας συλλ�γικ'ς
τα.τισης, �πως ε�ναι η εθνικ' τα.τιση, στη σ.γ*ρ�νη επ�*' ε�ναι κυρ�ως δ.�: η
µ�α ε�ναι �τι η εθνικ' ταυτ�τητα θα παραµε�νει και θα ενισ*υθε� ως πρωταρ*ι-
κ' µ�ρ�' συλλ�γικ'ς τα.τισης@ η �λλη �τι, αν τ� $θν�ς π�ψει να απ�τελε� ,α-
σικ� π�λ� $µπνευσης και τα.τισης, θα αντικατασταθε� απ� κ�π�ι� �λλ� π�υ
�µως θα εµπερι$*ει παρ�µ�ια *αρακτηριστικ� και θα ικαν�π�ιε� τις �διες ψυ-
*�λ�γικ$ς αν�γκες –µε κ.ρια εναλλακτικ' τη θρησκε�α. Σε κ�θε περ�πτωση, τα
,ασικ� *αρακτηριστικ� της ταυτ�τητας δεν ε�ναι πιθαν� να µετα,ληθ�.ν στην
�υσ�α τ�υς, $τσι �πως περιγρ��ηκαν σε σ*$ση µε την εθνικ' ταυτ�τητα.

∏ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ˆ˜ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ·

Oπως υπ�στηρ�*τηκε σε αυτ'ν τη µελ$τη, τα �τ�µα και �ι �µ�δες ε�ναι πε-
ρισσ�τερ� πιθαν� να επανα,ε,αι-σ�υν ' να περι*αρακωθ�.ν γ.ρω απ�

τις υπ�ρ*�υσες ταυτ�τητ$ς τ�υς. Αυτ� για µεγ�λ� µ$ρ�ς τ�υ κ�σµ�υ σηµα�νει
την εθνικ' τ�υς ταυτ�τητα στ� ,αθµ� π�υ τ� $θν�ς $*ει απ�τελ$σει στη νεωτε-
ρικ�τητα, π�υ ε�ναι και επ�*' τ�υ εθνικισµ�., την κυρι�τερη πηγ' τα.τισης. �
λ�γ�ς ε�ναι �τι στην ‘επ�*' της παγκ�σµι�π��ησης’, σε $ναν κ�σµ� π�υ (δε�*νει
να ) µετα,�λλεται τ�σ� ραγδα�α �ρισµ$να σταθερ� σηµε�α ανα��ρ�ς ε�ναι αυ-
τ� π�υ συνε*�4�υν να δ�ν�υν ν�ηµα. 2πως ανα�$ρει και � Hall, «�ι ταυτ�τη-
τες ��ε�λ�υν να ε�ναι σταθερ� σηµε�α ανα��ρ�ς, τα �δια π�υ 'ταν στ� παρελ-
θ�ν, ε�ναι στ� παρ�ν και θα ε�ναι για π�ντα, σταθερ� σηµε�α σε �ναν µετα�αλ-
λ�µεν� κ�σµ�» (Hall 1991α: 22, πρ�σθετη $µ�αση). Η εθνικ' ταυτ�τητα ε�ναι
µια ταυτ�τητα π�υ εγγυ�ται µια συναισθηµατικ' συν$*εια µ$σα στ� *ρ�ν�,
καθ-ς τα $θνη ε�ναι ' παρ�υσι�4�νται ως σταθερ$ς και παντ�τιν$ς �ντ�τητες
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στ� παρ�ν, τ� παρελθ�ν και τ� µ$λλ�ν. Επιπλ$�ν, η σηµασ�α τ�υ εθνικ�. κρ�-
τ�υς στην παρ�*' ασ��λειας παραµ$νει π�λ. µεγ�λη ' και µεγαλ.τερη, γιατ�
ε�ναι ακ�µη η κυρ�αρ*η �ντ�τητα αλλ� και τ� καν�νιστικ� πρ�τυπ� (λ�γω της
.παρ+ης της εθνικιστικ'ς ιδε�λ�γ�ας) π�υ µπ�ρε� να πρ�σ�$ρει κατα�.γι� στα
�τ�µα, τ�υλ�*ιστ�ν ψυ*�λ�γικ�. Σε συνθ'κες ανασ��λειας και α,ε,αι�τητας
η δ.ναµη τ�υ εθνικισµ�. ασκε� ακ�µη µεγαλ.τερη $λ+η και τα σ.µ,�λα της
εθνικ'ς τα.τισης, µε πρ�ε+$*�υσα την πατρ�δα, απ�κτ�.ν µεγ�λη σηµασ�α.

:τσι, $*�υν διαµ�ρ�ωθε� �ι συνθ'κες -στε η εθνικ' ταυτ�τητα να $*ει τις
πρ�ϋπ�θ$σεις να ισ*υρ�π�ιηθε� περισσ�τερ� στ� πλα�σι� της παγκ�σµι�π��η-
σης. Β$,αια, �πως $*�υµε ανα�$ρει, δεν ε�ναι απαρα�τητ� �ι εθνικ$ς ταυτ�τη-
τες να ε�ναι παθ�λ�γικ$ς ' απ�ρριπτικ$ς για τ�ν Vλλ�, αλλ� µπ�ρ�.ν να λει-
τ�υργ'σ�υν ως σηµε�α ανα��ρ�ς π�υ διευκ�λ.ν�υν ' πρ�ετ�ιµ�4�υν τ�ν πρ�-
σανατ�λισµ� της σκ$ψης ' και της δρ�σης πρ�ς τ� παγκ�σµι� στην �λ�τητ�
τ�υ. Αυτ' ε�ναι π�ντα µια πιθαν�τητα. 2µως, ε�ναι ε+αιρετικ� απ�θαν� να συµ-
,ε� αυτ� ως απ�ντηση στις σ.γ*ρ�νες συνθ'κες π�υ �ρ�4�υν την παγκ�σµι�-
π��ηση. Αυτ� γιατ�, �πως $*�υµε υπ�στηρ�+ει, η εθνικ' ταυτ�τητα τε�νει πρ�ς
παθ�λ�γικ$ς αντιδρ�σεις σε περι�δ�υς κρ�σεων, σε περι�δ�υς δηλαδ' π�υ �ι
�υσι�λ�γικ�� ρυθµ�� της 4ω'ς διακ�πτ�νται απ�τ�µα και συγ*ρ�νως επικρα-
τ�.ν συνθ'κες �ικ�ν�µικ'ς .�εσης και ανασ��λειας: τ�τε δηλαδ' π�υ � εθνι-
κισµ�ς ως συνα�σθηµα και Λ�γ�ς ,ρ�σκει γ�νιµ� $δα��ς για να αναπτυ*θε�.
Στην Ευρ-πη, για παρ�δειγµα, �π�υ υπ�ρ*�υν $ντ�νες αντιδρ�σεις απ$ναντι
στην παγκ�σµι�π��ηση, παρατηρε�ται και ανησυ*�α, $ως και ε*θρ�τητα, για
τ�ν αυ+αν�µεν� αριθµ� µεταναστ-ν π�υ εισ$ρ*�νται σε αυτ'ν. �ι ‘+$ν�ι’ 'ταν
π�ντα �ι απ�δ$κτες επιθετικ�τητας, �ι ‘κατ�λληλ�ι στ�*�ι’ ε+ωτερ�κευσης@ π�-
λ. περισσ�τερ� �µως στις σ.γ*ρ�νες συνθ'κες π�υ �ι �νθρωπ�ι $*�υν ιδια�τε-
ρη αν�γκη απ� $ναν απ�δι�π�µπα�� τρ�γ�, κ�τι πι� απτ� απ� την παγκ�σµι�-
π��ηση για να κατηγ�ρ'σ�υν για την ανεργ�α, τις π�λιτισµικ$ς απειλ$ς κλπ.
Vλλωστε, για $ναν αριθµ� ατ�µων, η αν�γκη για ταυτ�τητα και $να σταθερ�
εθνικ� κρ�τ�ς µπ�ρε� να σηµα�νει αν�γκη για $να ‘αγν�’ $θν�ς, στ� �π��� �ι
+$ν�ι απ�τελ�.ν εµπ�δι�. ∆εν ε�ναι, ασ�αλ-ς, σ.µπτωση �τι η +εν���,ικ' και
ρατσιστικ' ρητ�ρικ' τ�υ απ�κλεισµ�. κ$ρδισε τη συµπ�θεια µερ�δας τ�υ κ�-
σµ�υ στη ∆αν�α και την Αυστρ�α και $�ερε τα κ�µµατα π�υ τη *ρησιµ�π��η-
σαν στην κυ,$ρνηση των *ωρ-ν αυτ-ν στα τ$λη της δεκαετ�ας τ�υ ’90. ∆εν ε�-
ναι σ.µπτωση επ�σης τ� γεγ�ν�ς �τι η Ευρωπαϊκ' :νωση στις αρ*$ς τ�υ εικ�-
στ�. πρ-τ�υ αι-να ,ρ�σκεται στη διαδικασ�α ε�αρµ�γ'ς των αυστηρ�τερων
ν�µων για τη µεταν�στευση και τ� �συλ�, τε�ν�ντας $τσι πρ�ς τη δηµι�υργ�α
της λεγ�µενης ‘Ευρ-πης �ρ�.ρι�’.

Μια �λλη τ�ση, η �π��α δια�α�νεται 'δη, ε�ναι η �ν�δ�ς τ�υ εθνικισµ�. ως
κ�νηµα, δηλαδ' η κινητ�π��ηση πρ�ς τη δηµι�υργ�α περισσ�τερ� εν�π�ιηµ$-
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νων και �µ�γεν�π�ιηµ$νων εθνικ-ν κρατ-ν ' απλ� πρ�ς την αναγν-ριση
εθνικ-ν �µ�δων και ταυτ�τ'των και της σ*ετικ'ς αυτ�ν�µ�ας τ�υς εντ�ς εθνι-
κ-ν κρατ-ν@ �ι περιπτ-σεις των Β�σκων, των Καταλαν-ν και των Αλ,αν-ν
ε�ναι ενδεικτικ$ς. Ακ�µη πι� *αρακτηριστικ� ε�ναι τα παραδε�γµατα της Γι�υ-
γκ�σλα,�ας και της Τσε*�σλ�,ακ�ας, π�υ διασπ�στηκαν πρ�ς περισσ�τερ�
�µ�ι�γενε�ς π�λιτικ$ς �ντ�τητες. Συνεπ-ς, δια�α�νεται η τ�ση πρ�ς περισσ�τε-
ρ� ισ*υρ$ς και σταθερ$ς ταυτ�τητες. Εκτ�ς απ� τ�υς συγκεκριµ$ν�υς λ�γ�υς
π�υ καθ�ρ�4�υν την ε+$λι+η αυτ-ν των περιπτ-σεων, αυτ� τα εθνικιστικ� κι-
ν'µατα επηρε�4�νται σηµαντικ� απ� τ�ν εθνικισµ� και την παγκ�σµι�π��ηση.
� εθνικισµ�ς απ� τη µια παραµ$νει στ� πρ�σκ'νι�, και µ�λιστα ως $να π�λ.
ισ*υρ�ς παρ�γ�ντας. Μπ�ρε� � εθνικισµ�ς να αναδ.θηκε ως ιδε�λ�γ�α µ$σα
απ� τα κρ�τη και για την ε+υπηρ$τηση των συµ�ερ�ντων τ�υς, �µως ‘*τ.πησε
ευα�σθητες *�ρδ$ς’, ,ρ'κε γ�νιµ� $δα��ς στ� ανθρ-πιν� ασυνε�δητ�. Η πα-
γκ�σµι�π��ηση, απ� την �λλη, στ� ,αθµ� π�υ εµπερι$*ει την –ρητ�ρικ' '/και
πραγµατικ'– επ�θεση στ� εθνικ� κρ�τ�ς, τα �τ�µα και �ι �µ�δες ενδ$*εται να
ανα4ητ'σ�υν ταυτ�τητα σε περισσ�τερ� τ�πικ$ς και κατακερµατισµ$νες εθνι-
κ$ς ταυτ�τητες, σ.µ�ωνα µε τ� πρ�τυπ� των εθνικ-ν ταυτ�τ'των, για να κα-
λ.ψ�υν τ� κεν�, �πως δε�*ν�υν και τα υπ�ρ*�ντα παραδε�γµατα. Και, ,$,αια,
ενυπ�ρ*ει π�ντα � κ�νδυν�ς να υπ�ρ+ει εθνικιστικ' �ν�δ�ς µ$σα σε $να κλ�µα
πανικ�.. 2πως υπ�στηρ�+αµε, � πανικ�ς δηµι�υργε�ται �ταν η �µ�δα διαλ.ε-
ται ' ,ρ�σκεται σε κ�νδυν�, και εκ�ρ�4εται µε συλλ�γικ� ��,� αν�λ�γ� πρ�ς
τ� νευρωτικ� �γ*�ς: η δι�λυση της �µ�δας ' µια απειλ' στη συν�*' της ε�ναι
δυνατ�ν να πρ�καλ$σει κρ�ση ταυτ�τητας, π�υ σηµα�νει την απ-λεια της σι-
γ�υρι�ς, της ασ��λειας και τ�υ αν'κειν. Επειδ' αυτ� ε�ναι ιδια�τερα δυσ�ρε-
στ� για τα �τ�µα, τ� �γ*�ς ε�ναι αναµεν�µεν� να πρ�καλ$σει �ρισµ$νες ακρα�ες
αντιδρ�σεις α��. η �µυνα δηµι�υργε� π�ντα µια επιθετικ�τητα (�ι �ρµ$ς της
επιθετικ�τητας συνδρ�µ�υν αυτ$ς της αυτ�συντ'ρησης �ταν απαιτε�ται). :τσι,
η �ν�δ�ς τ�υ εθνικισµ�. ε�ναι θεωρητικ� αναµεν�µενη και εµπειρικ� παρατη-
ρηµ$νη.

∏ ·Ó·‚›ˆÛË ÙË˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜

H δε.τερη πρ��πτικ' της εθνικ'ς ταυτ�τητας ε�ναι να υπ�,αθµιστε� η σπ�υ-
δαι�τητ� της σε σ*$ση µε τη θρησκευτικ' ταυτ�τητα και, $τσι, η συλλ�γι-

κ' τα.τιση να στρα�ε� πρ�ς τη θρησκευτικ' τα.τιση. Αυτ� και π�λι σ*ετ�4εται
σε µεγ�λ� ,αθµ� µε τη ρητ�ρικ' ‘επ�θεση’ π�υ υ��σταται τ� εθνικ� κρ�τ�ς και
µε την τυ*�ν πραγµατικ' απ�δυν�µωσ' τ�υ, σε συνδυασµ� µε τ� γεγ�ν�ς �τι �
εθνικισµ�ς ε�ναι στην πραγµατικ�τητα µια κ�σµικ' θρησκε�α καθ-ς *ρησιµ�-

KEΦAΛAIO 7

[ 326 ]



π�ιε� τ�ν �δι� Λ�γ� και ικαν�π�ιε� παρ�µ�ιες αν�γκες. :τσι, αν τ� εθνικ� κρ�-
τ�ς θεωρηθε� �τι απ�τυγ*�νει, και αν τελικ� απ�τ.*ει (π�υ δε θεωρ�.µε ισ*υ-
ρ' πιθαν�τητα), τ�τε θα πρ$πει να ανα4ητηθε� µια �λλη τα.τιση για να ικαν�-
π�ι'σει τις αν�γκες των ατ�µων. Αυτ' η πρ��πτικ' ε�ναι κυρ�ως πιθαν' στις
περιπτ-σεις �π�υ τ� θρησκευτικ� στ�ι*ε�� ε�ναι ιδια�τερα ισ*υρ� ' κυρ�αρ*�.
Η ‘στρ��'’ στη θρησκε�α, απ� την �λλη, δεν ε�ναι απαρα�τητ� να αντικατα-
στ'σει ε+ �λ�κλ'ρ�υ την εθνικ' ταυτ�τητα, αλλ� να συνυπ�ρ+ει µα4� της: η
θρησκε�α απ�τελε� �λλωστε θεµελι-δες συστατικ� στ�ι*ε�� π�λλ-ν εθνικ-ν
ταυτ�τ'των, γεγ�ν�ς τ� �π��� ενισ*.ει την πρ��πτικ' αυτ'. Η ιστ�ρ�α κ�θε
λα�. ' περι�*'ς ε�ναι καθ�ριστικ' για τ$τ�ι�υ τ.π�υ ε+ελ�+εις, ε��σ�ν �ι συλ-
λ�γικ�τητες διαµ�ρ�-ν�νται στη ,�ση πρ�ϋπαρ*�υσ-ν κ�ινωνικ-ν κατηγ�-
ρι-ν και συσ*ετισµ-ν.

� θρησκευτικ�ς �ανατισµ�ς ' ��νταµενταλισµ�ς, επ�σης, µπ�ρε� υπ� περι-
πτ-σεις να αντικαταστ'σει ' να συνυπ�ρ+ει µε τ�ν εθνικισµ�, ε��σ�ν � Λ�γ�ς
των δ.� ε�ναι παρ�µ�ι�ς και δανε�4εται τα ,ασικ� στ�ι*ε�α τ�υ απ� τ� �δι�
πλα�σι�: αυθεντικ�τητα, $µπνευση, δυνατ�τητα π�λλ-ν ερµηνει-ν, αλλ� επ�-
σης και $νν�ια τ�υ επ�λεκτ�υ $θν�υς, της ιερ�τητας, της αγν�τητας κλπ. Τ� πα-
ρακ�τω παρ�θεµα ε�ναι ενδεικτικ� αυτ-ν των �µ�ι�τ'των: «�ι ��νταµενταλι-
σµ�� ε�ναι επιλεκτικ��. Μπ�ρε� να θεωρ�.ν �τι υι�θετ�.ν την �λ�τητα εν�ς
αγν�. παρελθ�ντ�ς αλλ� η εν$ργει� τ�υς καταναλ-νεται στη *ρησιµ�π��ηση
των στ�ι*ε�ων π�υ ενισ*.�υν την ταυτ�τητ� τ�υς, κρατ�.ν τ� κ�νηµα µα4�, *τ�-
4�υν �µυνες γ.ρω απ� τα σ.ν�ρ� τ�υς, και κρατ�.ν τ�υς �λλ�υς σε απ�στα-
ση…»21. Επ�σης, «� ��νταµενταλισµ�ς υπ�γραµµ�4ει την κ�ιν�τητα ως πηγ'
δ.ναµης, $κ�ραση αλληλεγγ.ης και αντικε�µεν� πρ�ς *ρ'ση» (Scott 2001: 82).
Συνεπ-ς, η κ�ιν�τητα –εθνικ' ' θρησκευτικ'– µπ�ρε� να ε�ναι πηγ' δ.ναµης
υπ� συνθ'κες π�υ τα �τ�µα διακατ$*�νται απ� µια αδυναµ�α να ελ$γ+�υν τις
4ω$ς τ�υς και να διαµ�ρ�-σ�υν τις συνθ'κες .παρ+'ς τ�υς.

Υπ�ρ*�υν 'δη σ*ετικ� παραδε�γµατα ανα,�ωσης θρησκευτικ-ν �ανατι-
σµ-ν. Η Scott στη σ*ετικ' µελ$τη της υπ�στηρ�4ει �τι στη µεταπ�λεµικ' περ��-
δ� παρατηρε�ται η �ν�δ�ς των ��νταµενταλισµ-ν κ�θε θρησκε�ας, ειδικ� της
*ριστιανικ'ς και της ισλαµικ'ς, �ν�δ�ς π�υ 'ταν $κπλη+η για τ�υς κ�ινωνι�-
λ�γ�υς της θρησκε�ας π�υ θεωρ�.σαν �τι � εκσυγ*ρ�νισµ�ς και η εκκ�σµ�κευ-
ση θα ε�*αν περιθωρι�π�ι'σει και ε+ατ�µικε.σει τη θρησκε�α. Στις σ*ετικ$ς µε-
λ$τες τ�υς για τ�ν ισλαµικ� και τ�ν *ριστιανικ� (ιδια�τερα της Αµερικ'ς) ��-
νταµενταλισµ�, �ι Castells (1997: 13-27) και Scott (2001) ανα�$ρ�υν τα ε+'ς. �
ισλαµικ�ς ��νταµενταλισµ�ς επαν'λθε κυρ�ως ως αντ�δραση στην παγκ�σµι�-
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π��ηση και την ταυτ�*ρ�νη απα+�ωση τ�υ εθνικ�. κρ�τ�υς σε αρκετ$ς µ�υ-
σ�υλµανικ$ς *-ρες. 2πως ανα�$ρεται, «η $κρη+η τ�υ ισλαµικ�. ��νταµεντα-
λισµ�. �α�νεται να σ*ετ�4εται τ�σ� µε την απ�σ.νθεση των παραδ�σιακ-ν
κ�ινωνι-ν… �σ� και µε την απ�τυ*�α τ�υ $θν�υς-κρ�τ�υς να επι�$ρει εκσυγ-
*ρ�νισµ�, να αναπτ.+ει την �ικ�ν�µ�α, και/' να διανε�µει τα ��$λη απ� την
�ικ�ν�µικ' αν�πτυ+η στ� σ.ν�λ� τ�υ πληθυσµ�.» (Castells 1997:17). Ταυτ�-
*ρ�να, � θρησκευτικ�ς �ανατισµ�ς �ρ*ισε να γ�νεται ιδια�τερα ελκυστικ�ς
αν�µεσα στη µ�υσ�υλµανικ' νε�λα�α *ωρ-ν �πως η Γαλλ�α, η Γερµαν�α και η
Βρεταν�α ε+αιτ�ας της απ�γ�'τευσης και της πικρ�ας π�υ δηµι�.ργησαν �ι
διακρ�σεις και � κ�ινωνικ�ς απ�κλεισµ�ς σε ,�ρ�ς των µ�υσ�υλµανικ-ν µει�-
ν�τ'των. Συνεπ-ς, µια σειρ� παραγ�ντων συν$,αλλαν στην απ�ρριψη της
εθνικ'ς κ�ιν�τητας ως συναισθηµατικ'ς πρ�τεραι�τητας και στην αντικατ�-
στασ' της απ� την umma, την κ�ιν�τητα των πιστ-ν@ µετα+. αυτ-ν και η απ�-
τυ*�α τ�υ εθνικ�. κρ�τ�υς. Αυτ' η απ�τυ*�α, ,$,αια, δεν ε+ηγε� απ� µ�νη της
την απα+�ωση τ�υ εθνικ�. κρ�τ�υς. :νας παρ�γ�ντας π�υ πρ$πει να επιση-
µανθε� ε�ναι �τι τ� εθνικ� κρ�τ�ς δεν 'ταν µια µ�ρ�' π�λιτικ'ς �ργ�νωσης µε
µακρ� παρ�δ�ση και, επ�σης, ε�*ε εκλη�θε� ως επι,ληθε�σα δυτικ' επιλ�γ'.
Επιπλ$�ν, πρ$πει να πρ�σθ$σ�υµε και την ιστ�ρικ' συγκυρ�α: η δεκαετ�α τ�υ
’70 'ταν για τ�υς Μ�υσ�υλµ�ν�υς τ� +εκ�νηµα τ�υ 14�υ αι-να της Hegira,
«µιας περι�δ�υ Ισλαµικ'ς ανα,�ωσης, ε+αγνισµ�. και ενδυν�µωσης» (Castells
1997: 14). Συνεπ-ς, �λα αυτ� τα γεγ�ν�τα, π�υ συνιστ�.ν αυτ� π�υ �ν�µ�σα-
µε ‘ειδικ$ς συνθ'κες’, συν$πεσαν και πρ�κ�λεσαν την �ν�δ� τ�υ ��νταµεντα-
λισµ�. σε σηµαντικ� αριθµ� Ισλαµιστ-ν.

Με παρεµ�ερ' τρ�π� αναλ.�υν την �ν�δ� τ�υ *ριστιανικ�. ��νταµενταλι-
σµ�. στις ΗΠΑ �ι Castells και Scott, τ�ν �π��� περιγρ���υν ως $να �πισθ�-
δρ�µικ� κ�νηµα π�υ «στ�*ε.ει στην κατασκευ' µιας κ�ινωνικ'ς και πρ�σωπι-
κ'ς ταυτ�τητας στη ,�ση εικ�νων τ�υ παρελθ�ντ�ς τις �π��ες πρ�,�λλει σε
$να �υτ�πικ� µ$λλ�ν». Σε αυτ� κυρ�αρ*� ρ�λ� πα�4ει η �ικ�γ$νεια, η �π��α πα-
ρ�υσι�4εται ως επ�γει�ς παρ�δεισ�ς απ’ �π�υ µπ�ρε� κανε�ς «να πρ�σευ*ηθε�
στ� Θε� να τ�υς �αναγυρ�σει στην κατ�σταση της αθω�τητας �π�υ θα ε�ναι
ικαν�π�ιηµ$ν�ι µε την καλ�κ�γαθη πατριαρ*�α υπ� την καθ�δ'γηση τ�υ
Θε�.» (Castells 1997: 25, 27, πρ�σθετη $µ�αση). � Castells ερµηνε.ει αυτ� τα
κιν'µατα ως αντ�δραση απ$ναντι στ� ��,� και την α,ε,αι�τητα π�υ πρ�καλε�
η παγκ�σµι�π��ηση και η κρ�ση της πατριαρ*�ας. Πρ�γµατι, η ψυ*�λ�γικ' δ.-
ναµη και $λ+η της πατριαρ*�ας και �ι ασυνε�δητες δυναµικ$ς της α+�ωσης να
+αναγυρ�σει κανε�ς στην ‘κατ�σταση της αθω�τητας’ (‘επιστρ��' στη µ'τρα’)
ε�ναι ιδια�τερα ισ*υρ$ς. Ταυτ�*ρ�να, ,ε,α�ως, � λ�γ�ς π�υ αυτ' η αντ�δραση
συν$,η στις ΗΠΑ και �*ι κ�π�υ αλλ�. δεν µπ�ρε� να ερµηνευτε� απ� την πα-
γκ�σµι�π��ηση µ�ν� αλλ� και απ� την παρ�δ�ση και τ�υς µ.θ�υς της αµερι-
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κανικ'ς κ�ινων�ας. Σε αυτ� τ� πλα�σι� πρ$πει να επισηµ�ν�υµε τα ε+'ς: «� *ρι-
στιανικ�ς ��νταµενταλισµ�ς ε�ναι $να αρ*$γ�ν� στ�ι*ε�� της αµερικανικ'ς
ιστ�ρ�ας» (Castells 1997: 21) και συνδ$εται στεν� µε την αµερικανικ' π�λιτ�-
�υλακ'@ επ�σης, απ� τα τ$λη της δεκαετ�ας τ�υ ’80 �ι Αµερικ�ν�ι ‘στερ'θηκαν’
τ� ,ασικ� τ�υς ε*θρ�, τ�ν κ�µµ�υνισµ�, π�υ αντικαταστ�θηκε εν µ$ρει απ� τ�
Ισλ�µ@ τ$λ�ς, $νας θεµελιακ�ς µ.θ�ς στην αµερικανικ' παρ�δ�ση ε�ναι η λεγ�-
µενη ‘αµερικανικ' ε+α�ρεση’ (exceptionalism), δηλαδ' η π�στη των µεταναστ-ν
�ταν πρωτ�$ρ*�νταν στην Αµερικ' �τι θα $,ρισκαν στις ΗΠΑ τη γη της επαγ-
γελ�ας, $ναν παρ�δεισ� στη γη. Ας µην παραγνωρ�4εται τ� γεγ�ν�ς �τι � �δι�ς
� �ρ�ς ��νταµενταλισµ�ς εισ'*θη στις ΗΠΑ σε σ*$ση µε τ�ν πρ�τεσταντισµ�,
και ε�*ε στην καρδι� τ�υ την $νν�ια τ�υ πρ�σηλυτισµ�..

Γ�νεται �ανερ� �τι τ�σ� �ι κ�ινωνικ$ς, π�λιτικ$ς και �ικ�ν�µικ$ς συνθ'κες
�σ� και η ιστ�ρικ' συγκυρ�α παρ�υσι�4�υν τ$τ�ια δυναµικ' π�υ ευν��.ν την
εν�σ*υση τ�υ θρησκευτικ�. αισθ'µατ�ς και πρ�καλ�.ν ακ�µη και τ�ν �ανατι-
σµ� µε αυτ�. Γενικ� δεν ε�ναι π�λλ$ς �ι περι�*$ς τ�υ κ�σµ�υ π�υ �α�νεται πι-
θαν� να αντικατασταθε� τ� $θν�ς ως κ.ρια πηγ' τα.τισης απ� τη θρησκε�α,
παρ�λ� π�υ παραµ$νει µια πιθαν�τητα και, σε συγκεκριµ$νες περι�*$ς, παρα-
τηρε�ται 'δη, αν και εντ�ς των συν�ρων υπαρ*�ντων εθνικ-ν κρατ-ν22. Περισ-
σ�τερ� ε�ικτ' �α�νεται η ανα,�ωση τ�υ θρησκευτικ�. στ�ι*ε��υ εντ�ς των
εθνικ-ν κρατ-ν ως συστατικ�. στ�ι*ε��υ της εθνικ'ς ταυτ�τητας των ατ�µων.
Αυτ� ε�ναι �λλωστε συµ,ατ� και µε την ισ*. π�υ $*ει και διατηρε� � εθνικι-
σµ�ς, τη δυναµικ' των θρησκευτικ-ν δεσµ-ν, και των �µ�ι�τ'των αν�µεσα
στ�ν εθνικισµ� και τ�ν ��νταµενταλισµ�.

Σ*ετικ', αν και αρκετ� δια��ρ�π�ιηµ$νη, �α�νεται να ε�ναι η �π�ψη τ�υ
Huntington. Στ� ,ι,λ�� τ�υ The Clash of Civilisations (1996) υπ�στηρ�4ει �τι �ι
αυ+αν�µενες επα�$ς θα «εντε�ν�υν τη συνειδητ�π��ηση των π�λιτισµ-ν και τη
διαπ�στωση τ�σ� των δια��ρ-ν αν�µεσ� τ�υς, �σ� και των �µ�ι�τ'των στ�
εσωτερικ� τ�υς» (1996: 4). Μ�λιστα, �ρισε τ�υς ‘π�λιτισµ�.ς’ σ.µ�ωνα µε θρη-
σκευτικ� κριτ'ρια και *αρακτηριστικ�, κ�ν�ντας την πρ�,λεψη �τι �ι ,ασικ$ς
αντιπαραθ$σεις ' και συγκρ�.σεις στ� µ$λλ�ν θα συντελ�.νται αν�µεσα στα
π�λιτισµικ�-θρησκευτικ� ‘στρατ�πεδα’. Σ*ετικ� µε τ� επι*ε�ρηµα τ�υ Huntin-
gton µπ�ρ�.µε να κ�ν�υµε την ε+'ς παρατ'ρηση. �ι θρησκευτικ$ς �µαδ�π�ι'-
σεις στις �π��ες πρ�,α�νει ε�ναι σε µεγ�λ� ,αθµ� ε+ωτερικ$ς κατηγ�ρι�π�ι'-
σεις, δηλαδ' κατηγ�ρι�π�ι'σεις π�υ κ�νει � αναλυτ'ς απ’ $+ω επικεντρ-ν�-
ντας στα στ�ι*ε�α π�υ τ�υ �α�ν�νται �µ�ια, αλλ� παρα,λ$π�ντας τις εσωτερι-
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κ$ς λεπτ$ς δια��ρ�π�ι'σεις. Αυτ$ς �ι ε+ωτερικ$ς κατηγ�ρι�π�ι'σεις ενδ$*εται
να δηµι�υργ'σ�υν δ.� δια��ρετικ$ς πρ��πτικ$ς. Απ� τη µ�α, τη δι�ψευση τ�υ
επι*ειρ'µατ�ς τ�υ Ηuntington, στ� ,αθµ� π�υ �ι λεπτ$ς δια��ρ�π�ι'σεις στ�
εσωτερικ� µιας κατηγ�ρ�ας ε�ναι συ*ν� π�λ. σηµαντικ$ς και δηµι�υργ�.ν µια
εσωτερικ' δι�σπαση. :τσι, �ι :λληνες, παραδε�γµατ�ς *�ριν, δια��ρ�π�ι�.-
νται στην Ευρ-πη και ως :λληνες (µε εθνικ� κριτ'ρια) και ως �ρθ�δ�+�ι σε
σ*$ση µε τ�υς Πρ�τεστ�ντες ' Καθ�λικ�.ς �ριστιαν�.ς. Απ� την �λλη, �µως,
�ι ε+ωτερικ$ς κατηγ�ρι�π�ι'σεις µπ�ρ�.ν να �δηγ'σ�υν στην τα.τιση αν�µε-
σα στις �µ�δες µιας ευρ.τερης κατηγ�ρ�ας αν *ρησιµ�π�ιηθ�.ν ευρ$ως και,
επιπλ$�ν, µε π�λιτικ' επιτυ*�α. :τσι, εκτ�ς Ευρ-πης ενδ$*εται �ι :λληνες να
θεωρ�.νται απλ� κ�π�ι�ι Ευρωπα��ι –ε�τε απ� �γν�ια ε�τε για λ�γ�υς γεω-π�-
λιτικ'ς. Στ� ,αθµ� π�υ αυτ' η κατηγ�ρι�π��ηση ε�ναι επιτυ*'ς, ε�ναι πιθαν�
να δηµι�υργ'σει µακρ�πρ�θεσµα την �µ�δα την �π��α περιγρ��ει. Αυτ� $*ει
συµ,ε� σε µεγ�λ� ,αθµ� και µε τη θεωρ�α τ�υ Huntington: η θεωρ�α αυτ' �ρ-
*ισε να επι,ε,αι-νεται σε µεγ�λ� ,αθµ� απ� τη στιγµ' π�υ υι�θετ'θηκε απ�
µεγ�λη µερ�δα π�λιτικ-ν και διεθν�λ�γων στις ΗΠΑ και καθ�ρισε στη συν$-
*εια την ε+ωτερικ' τ�υς π�λιτικ'. Σε αυτ� πρ$πει να πρ�σθ$σ�υµε την �σκηση
της ε+ωτερικ'ς π�λιτικ'ς στις ΗΠΑ απ� µια �µ�δα Πρ�τεσταντ-ν ��νταµε-
νταλιστ-ν και την $ντα+η των κατηγ�ρι�π�ι'σεων τ�υ Huntington στ�ν ‘π�λε-
µ� κατ� της τρ�µ�κρατ�ας’ απ� την π�λιτικ' ηγεσ�α των ΗΠΑ. Η π�λωση π�υ
δηµι�.ργησε αυτ�ς � ‘π�λεµ�ς’ σε �λ�κληρ� τ�ν κ�σµ� ε�*ε ως απ�τ$λεσµα τη
συ*ν' ανα��ρ� σε π�λλ$ς δυτικ$ς *-ρες στ� Ισλ�µ και στην τρ�µ�κρατ�α στην
�δια συ4'τηση, δηµι�υργ-ντας σε κ�π�ι� ,αθµ� τη σ.γκρ�υση των π�λιτι-
σµ-ν. Θα πρ$πει να τ�νιστε� �τι, �π�ι� και αν ε�ναι τ� συµπ$ρασµα των σ*ετι-
κ-ν συ4ητ'σεων και αναλ.σεων, η ανα��ρ� τ�υ Ισλ�µ, της τρ�µ�κρατ�ας και
της αντιπαρ�θεσης µε τη ∆.ση στ� �δι� πλα�σι� συ4'τησης µπ�ρε� να δηµι�υρ-
γ'σει απ� µ�νη της τις σ*ετικ$ς κατηγ�ρι�π�ι'σεις µακρ�πρ�θεσµα. :τσι, η
υπ�θεση της ισ*υρ�π��ησης των θρησκευτικ-ν ταυτ�τ'των ενισ*.εται απ� τις
σ.γ*ρ�νες π�λιτικ$ς ε+ελ�+εις. Παραµ$νει �µως δ.σκ�λη η υπερκ$ραση των
εσωτερικ-ν δια��ρ�π�ι'σεων και αντιπαλ�τ'των, �πως µε σα�'νεια υπ�δη-
λ-νει η δι�σπαση τ�υ Ισλ�µ, για παρ�δειγµα ' η $λλειψη συνενν�ησης αν�µε-
σα σε κρ�τη µε τ� �δι� θρ'σκευµα, τα �π��α εν��τε $ρ*�νται σε αν�ι*τ' σ.-
γκρ�υση µετα+. τ�υς (π.*. Ιρ�κ-Ιρ�ν).

*   *   *

Θα µπ�ρ�.σε να θ$σει κανε�ς τ� ερ-τηµα αν �ι παραπ�νω ε�ναι �ι µ�νες εναλ-
λακτικ$ς �σ�ν α��ρ� στη συλλ�γικ' τα.τιση και, αν ναι, γιατ�. Παρεµ�ερ$ς
ερ-τηµα ε�ναι αν µια εναλλακτικ' στα παραπ�νω θα µπ�ρ�.σε να απ�τελ$σει
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η µη συλλ�γικ' ταυτ�τητα, �πως ε�ναι η ταυτ�τητα τ�υ καταναλωτ' ' τ�υ κ�-
σµ�π�λ�τη. Η απ�ντηση ε�ναι η ε+'ς. Η ατ�µικ' επιλ�γ' στην τα.τιση, �πως
αυτ' δια�α�νεται µ$σα απ� τις π�λιτικ$ς ταυτ�τητες ' τις ατ�µικ$ς τ�π�θετ'-
σεις, δεν ακυρ-νεται µ$σα απ� τις συλλ�γικ$ς ταυτ�σεις π�υ σε µεγ�λ� ,αθµ�
‘επι,�λλ�νται’ στα �τ�µα µ$σα απ� κ�ινωνικ$ς και π�λιτικ$ς διαδικασ�ες@ απε-
ναντ�ας τις συµπεριλαµ,�νει. Επ�σης, εν- για µια µικρ' µει�ν�τητα τ�υ κ�ι-
νωνικ�. συν�λ�υ αυτ� θα µπ�ρ�.σε υπ� συνθ'κες να πραγµατ�π�ιηθε�, θα
πρ$πει να απ�κλειστε� για τη µεγ�λη πλει�ν�τητα τ�υ πληθυσµ�. σε κ�θε κ�ι-
νων�α. �ι λ�γ�ι ε�ναι �τι, α�εν�ς �ι συλλ�γικ$ς ταυτ�τητες ικαν�π�ι�.ν ασυ-
νε�δητες αν�γκες και �ρµ$ς και µ�λιστα µε τρ�π� $ντ�ν� και καθ�λικ� και
α�ετ$ρ�υ η µα4ικ�τητα $*ει την ιδι�τητα να συµπαρασ.ρει ακ�µη περισσ�-
τερ�υς µα4� της και, �ρα, να ε�ναι πι� θελκτικ'. :τσι, δε θα µπ�ρ�.σαµε να
συµπεριλ�,�υµε τις ε+ατ�µικευµ$νες ταυτ�τητες στις κ.ριες και κυρ�αρ*ες
εναλλακτικ$ς της διαµ�ρ�ωσης ταυτ�τ'των. Στα δυ� παραδε�γµατα π�υ ανα-
�$ρ�νται συ*ν� απ� αναλυτ$ς, τ�υ κ�σµ�π�λιτισµ�. και τ�υ καταναλωτισµ�.,
µπ�ρ�.µε να παρατηρ'σ�υµε τα ε+'ς. Κατ’ αρ*�ς, στην περ�πτωση τ�υ κ�-
σµ�π�λιτισµ�., και ε+αιρ-ντας την πιθαν�τητα να γ�νει και αυτ' µε �ανατι-
σµ$ν� τρ�π�, η τα.τιση µε τ� ‘παγκ�σµι�’ ε�ναι π�λ. ρευστ' και ασα�'ς -στε
να απ�τελ$σει τ� πλα�σι� ανα��ρ�ς για τη δηµι�υργ�α ταυτ�τητας. Τ� ‘παγκ�-
σµι�’ ' ‘διεθν$ς’ ε�ναι και π�λ. µεγ�λ� και ιδια�τερα ακαθ�ριστ� -στε να γ�νει
�ικε�� ' να συστηµατ�π�ι'σει τις 4ω$ς των ατ�µων µε συγκεκριµ$ν� και σα�'
τρ�π�. Επ�σης, η τα.τιση µε τις παγκ�σµιες α+�ες και µε τ�ν καταναλωτισµ�
(ταυτ�τητα τ�υ καταναλωτ') συν'θως ενσωµατ-ν�νται στ� πλα�σι� α+ι-ν
των ατ�µων και των κ�ινωνι-ν και µπ�ρ�.ν να απ�τελ$σ�υν συστατικ� της
συν�λικ'ς ν��τρ�π�ας και ταυτ�τητας τ�υ $θν�υς, *ωρ�ς �µως να υπ�,αθµ�-
4�υν ' να υπ�καθιστ�.ν τις υπ�ρ*�υσες ταυτ�τητες –ειδικ� τις εθνικ$ς ταυτ�-
τητες. Τ� παρ�δειγµα της Βρεταν�ας και των ΗΠΑ ε�ναι ενδεικτικ� καθ-ς πρ�-
κειται για *-ρες �π�υ η κ�υλτ�.ρα της καταν�λωσης ε�ναι ,αθ.τατα εµπεδω-
µ$νη και ισ*υρ', αλλ� σε καµ�α περ�πτωση δεν απ�δυναµ-νει ' δεν ανταγων�-
4εται τις εθνικ$ς κ�υλτ�.ρες και ταυτ�σεις@ απεναντ�ας, θεωρε�ται �τι απ�τελε�
µ$ρ�ς των α+ι-ν και συνηθει-ν π�υ *αρακτηρ�4�υν τη ,ρετανικ' και αµερι-
κανικ' ν��τρ�π�α και ταυτ�τητα. Συνεπ-ς, τ�σ� � κ�σµ�π�λιτισµ�ς �σ� και �
καταναλωτισµ�ς δεν υπ�καθιστ�.ν τις εθνικ$ς ταυτ�τητες, αλλ� ενσωµατ-ν�-
νται σε αυτ$ς και τις εµπλ�υτ�4�υν.

�ι διαδικασ�ες και �ι αντιδρ�σεις π�υ $*�υµε επισηµ�νει σε αυτ'ν τη µελ$-
τη δε θα πρ$πει να γ�ν�υν αντικε�µεν� υπερ,�λ'ς, αλλ� �.τε και υπ�,�θµισης.
Η τα.τιση ε�ναι µια µακρ� και συνε*'ς διαδικασ�α και �ι τυ*�ν µετα,�λ$ς π�υ
συντελ�.νται την επηρε�4�υν αργ� και σταθερ�. Αυτ�ς ε�ναι $νας ακ�µη λ�-
γ�ς π�υ τ� $θν�ς, αλλ� και τ� εθνικ� κρ�τ�ς, δεν πρ$πει να παρ�υσι�4εται ως
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απειλ�.µεν� απ� την παγκ�σµι�π��ηση, γιατ� απ�τελε� την πηγ' τα.τισης για
τα �τ�µα και δ�νει τ� συνα�σθηµα της συν$*ειας στα $θνη. Η απειλ' δι�λυσης
τ�υ $θν�υς, και τ�υ εθνικ�. κρ�τ�υς �π�υ αυτ� υπ�ρ*ει, εκλαµ,�νεται ως
�µεση απειλ' για τα �τ�µα π�υ $*�υν συσ*ετ�σει τη 4ω' τ�υς µε αυτ�, �µεσα
' $µµεσα. Μια λ�γικ' αντ�δραση θα ε�ναι η ανα4'τηση ν$ων ταυτ�τ'των.
2µως, πρ$πει να επισηµ�ν�υµε εδ- �τι τ� γενικ�τερ� π�λιτικ�, �ικ�ν�µικ� και
κ�ινωνικ� πλα�σι� π�υ εκ�ρ�4ει η παγκ�σµι�π��ηση παρ�υσι�4εται ασταθ$ς
και α,$,αι�. Σε αυτ� να πρ�σθ$σ�υµε και τ� γεγ�ν�ς �τι �ι �ρθ�λ�γικ$ς σκ$-
ψεις και αντιδρ�σεις $*�υν περι�ριστε� σηµαντικ� και $*�υν εγκλω,ιστε� αν�-
µεσα σε υπερ,�λικ� π�λλ�.ς �ανατισµ�.ς (εθνικ�.ς, θρησκευτικ�.ς, ‘κ�σµ�-
π�λ�τικ�υς’, συµπεριλαµ,αν�µ$νης και της π�λωσης π�υ δηµι�υργε� � ‘π�λε-
µ�ς κατ� της τρ�µ�κρατ�ας’) π�υ αντιµ�*�νται � $νας τ�ν �λλ�ν (�πως περι$-
γραψε και � Giddens) και δεν α�'ν�υν πρ�σ��ρ� $δα��ς για µετρι�παθε�ς
σκ$ψεις και αντιδρ�σεις. Στ� πλα�σι� δηλαδ' π�υ η π�λιτικ' 4ω' κινε�ται στα
�κρα και �ι π�λ�τες καλ�.νται να επιλ$+�υν αν�µεσα ‘σε εµ�ς ' στ�υς �λ-
λ�υς’, �ι δυνατ�τητες �ρθ�λ�γικ'ς αντ�δρασης περι�ρ�4�νται σηµαντικ�, �*ι
τ�σ� λ�γω των ατ�µικ-ν αδυναµι-ν, αλλ� περισσ�τερ� λ�γω της ευρ.τερης
π�λιτικ'ς π�λωσης. Σε αυτ$ς λ�ιπ�ν τις συνθ'κες, η ανα4'τηση ν$ων ταυτ�τ'-
των ε�ναι σ*εδ�ν ,$,αι� �τι θα καθ�δηγηθε� απ� τ� ��,� και την ανασ��λεια.
Και � ��,�ς δεν ε�ναι καλ�ς �δηγ�ς για �π�ιαδ'π�τε πρ�+η ' επιλ�γ'.
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EΠIΛOΓOΣ

E��υµε, λ�ιπ�ν, �τ�σει στ� τ�λ�ς αυτ�ς της µελ�της σ�ετικ� µε τη ��ση,
την ισ��, τις δυναµικ�ς και τις πρ��πτικ�ς της εθνικ�ς ταυτ�τητας. Μια
µελ�τη π�υ πραγµατ�π�ι�θηκε διαµ�σ�υ τ�υ �δι�υ τ�υ ατ�µ�υ και τ�υ

ψυ�ισµ�� τ�υ, τ�υ ατ�µ�υ ως µ�λ�υς �µ�δων και συλλ�γικ�τ�των και, ταυτ�-
�ρ�να, διαµ�σ�υ ιστ�ρικ"ν διαδικασι"ν και π�λιτικ"ν ιδε�λ�γι"ν. Τ� µεµ�νω-
µ�ν� �τ�µ� και �ι συνειδητ�ς και ασυνε�δητες λειτ�υργ�ες τ�υ $ρ�θηκαν στην
καρδι� της ερµηνε�ας και καταν�ησης της δυναµικ�ς των συλλ�γικ"ν ταυτ�-
σεων. Ταυτ��ρ�να, �ι ψυ�αναλυτικ�ς ερµηνε�ες συνδιαλ��τηκαν και συνεργ�-
στηκαν µε τις κ�ινωνι�λ�γικ�ς και π�λιτικ�ς δηµι�υργ"ντας µια επιπρ�σθετη
�πτικ� γων�α, συνεισ��ρ�ντας �τσι στη $αθ�τερη καταν�ηση των κ�ινωνικ"ν
και π�λιτικ"ν �αιν�µ�νων π�υ ε%ετ�σαµε. Πρ�πει να επισηµανθε� �τι η ψυ�α-
ναλυτικ� πρ�σ�γγιση �ρησιµ�π�ι�θηκε τ�σ�, �σ� κρ�θηκε απαρα�τητ� "στε να
συµπληρ"σει και να εµπλ�υτ�σει την π�λιτικ� αν�λυση και καταν�ηση, και ��ι
ως µια απ�κλειστικ� και ε%αντλητικ� ερµηνε�α. Αυτ� ενδε��µ�νως να ‘απ�-
γ��τευσε’ τ�υς γν"στες της ψυ�αν�λυσης, στ� $αθµ� π�υ περ�µεναν µια ε%ει-
δικευµ�νη ψυ�αναλυτικ� ερµηνε�α της εθνικ�ς ταυτ�τητας, τ�υ εθνικισµ�� �
και της παγκ�σµι�π��ησης, �µως η µελ�τη αυτ� δεν επιδ�ω%ε να ε�ναι µια συ-
γκεκριµ�νη ερµηνε�α αλλ� µια συν�λικ� και, �σ� τ� δυνατ�ν, πλ�ρης αν�λυση.

Ας συν�ψ�σ�υµε τα κυρι�τερα συµπερ�σµατα αυτ�� τ�υ $ι$λ��υ. Η δη-
µι�υργ�α ταυτ�τητας ε�ναι µια ατ�µικ� εµπειρ�α, η �π��α �µως διαµεσ�λα$ε�-
ται κ�ινωνικ�. Η διαδικασ�α της τα�τισης %εκιν� µε τη γ�ννηση τ�υ $ρ���υς
και συνε��(εται σε �λη τη δι�ρκεια της (ω�ς τ�υ ατ�µ�υ, αν και µε µικρ�τερη
�νταση µετ� την ε�η$ε�α. Η τα�τιση εγε�ρεται ως �νας αµυντικ�ς µη�ανισµ�ς
στην υπηρεσ�α της αρ��ς της ευ�αρ�στησης, καθ"ς τ� ν�πι� πρ�σπαθε� να
απ���γει �π�ιαδ�π�τε εν��ληση και να διατηρ�σει τη ναρκισσιστικ� τ�υ εικ�-
να, αλλ� ταυτ��ρ�να πρ�σ��ρει δι�%�δ� στις �ρµ�ς της (ω�ς. Η τα�τιση πραγ-
µατ�π�ιε�ται σε αυτ� τ� αρ�ικ� στ�δι� της (ω�ς τ�υ παιδι�� µ�ν� µε �ικε�α
πρ�σωπα και εικ�νες) και αυτ� ε�ναι �να �αρακτηριστικ� π�υ παρατηρε�ται
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και στη συν��εια, �π�υ µ�λιστα απ�τελε� πρ�ϋπ�θεση για την �π�ιαδ�π�τε
τα�τιση.

Η τα�τιση µε τ�υς γ�νε�ς ε�ναι η πρ"τη και σηµαντικ�τερη στη (ω� εν�ς
ατ�µ�υ: διαµ�ρ�"νει σε µεγ�λ� $αθµ� την πρ�σωπικ�τητ� τ�υ και απ�τελε�
τ� πρ�τυπ� των µετ�πειτα ταυτ�σεων. Η π�ρε�α των ταυτ�σεων π�υ θα ακ�-
λ�υθηθε� απ�τελε� και την πρ�σωπικ� ιστ�ρ�α εν�ς ατ�µ�υ: �ι διαδικασ�ες και
συνθ�κες διαµ�ρ�ωσης της ταυτ�τητ�ς τ�υ ε�ναι µ�ναδικ�ς και συνιστ��ν την
ατ�µικ� εµπειρ�α. Ταυτ��ρ�να, �µως, τ� κ�θε �τ�µ� εντ�σσεται σε �να δεδ�-
µ�ν� ιστ�ρικ�, κ�ινωνικ� και π�λιτικ� περι$�λλ�ν) συνεπ"ς, �ι επιλ�γ�ς και
εµπειρ�ες τ�υ καθ�ρ�(�νται και απ� αυτ�. Αυτ� τ� περι$�λλ�ν ‘εγγρ��εται’
στ� παιδ� αρ�ικ� µ�σα απ� τ�υς γ�νε�ς και, στη συν��εια, µ�σα απ� τ�υς θε-
σµ��ς και διαδικασ�ες τ�υ �δι�υ τ�υ περι$�λλ�ντ�ς διαµ�σ�υ της κ�ινωνικ�-
π��ησης. Β�$αια, ακ�µη και µ�σα απ� την τα�τιση µε τ�υς γ�νε�ς, π�υ ε�ναι
πρ�σωπικ� και µ�ναδικ�, εσωτερικε��νται κ�ινωνικ�ς αντιλ�ψεις και ανα-
παραστ�σεις, ε��σ�ν και �ι �δι�ι �ι γ�νε�ς απ�τελ��ν µ�λη τ�υ ευρ�τερ�υ κ�ι-
νωνικ�� συν�λ�υ. Εσωτερικε�εται, δηλαδ�, τ� υπερ-εγ" τ�υς, π�υ εισ�γει τ�
παιδ� σε µια συγκεκριµ�νη κ�ινωνικ� πραγµατικ�τητα. Με αυτ� την �νν�ια και
µ�ν�, �ι πρ�σωπικ�ς εµπειρ�ες ε�ναι και κ�ινωνικ�ς και η επιλ�γ� ταυτ�τητας
εν��ει την κ�ινωνικ� διαµεσ�λ�$ηση και καθ�ρισµ�. 0τσι, η τα�τιση, ως διαδι-
κασ�α και ��ι ως µη�ανισµ�ς, ε�ναι στεν� συνδεδεµ�νη µε την �νν�ια της κ�ι-
νωνικ�π��ησης. Με $�ση αυτ� την παρατ�ρηση ασκ�σαµε κριτικ� στην �π�ψη
�τι, στην ‘επ��� της παγκ�σµι�π��ησης’ µπ�ρε� κανε�ς να πρ�$ε� σε ελε�θερη
επιλ�γ� ταυτ�τητας µ�σα απ� µια µεγ�λη π�ικιλ�α πηγ"ν τα�τισης: η �π�ψη
αυτ� παρα$λ�πει την �παρ%η και αναγκαι�τητα των κ�ινωνικ"ν –αλλ� και
π�λιτικ"ν– δ�µ"ν στις �π��ες εντ�σσ�νται τα υπ�κε�µενα για τη διαµ�ρ�ωση
της ταυτ�τητ�ς τ�υς, ανε%�ρτητα απ� τ� αν αυτ�ς θα ε�ναι εθνικ�ς � �λλες.

Η εθνικ� ταυτ�τητα ε�ναι η ταυτ�τητα π�υ απ�κτ� κανε�ς ως απ�τ�λεσµα
της τα�τισ�ς τ�υ µε τ� �θν�ς, δηλαδ� µε µια π�λιτισµικ� �µ�δα µε κ�ιν�ς πα-
ραδ�σεις, µν�µες, γλ"σσα, ιστ�ρ�α, πατρ�δα και, συ�ν�, θρησκε�α, η ιδιαιτερ�-
τητα της �π��ας ε�ναι συνειδητ�π�ιηµ�νη απ� τα µ�λη της. Ιδια�τερη �µ�αση
��ει δ�θε� στην τα�τιση µε τ� ‘�θν�ς-κρ�τ�ς’, ��ι επειδ� τ� κρ�τ�ς απ� µ�ν�
τ�υ απ�τελε� αντικε�µεν� τα�τισης, αλλ� γιατ� η �παρ%η κρ�τ�υς απ�τελε� κα-
θ�ριστικ� παρ�γ�ντα της εµπ�δωσης της εθνικ�ς ταυτ�τητας και της �ρι�θ�-
τησ�ς της, αλλ� απ�τελε� επ�σης και µια επιδ�ω%η, µια επιθυµ�α, στ� πλα�σι�
της εθνικιστικ�ς ιδε�λ�γ�ας. 0τσι, η εθνικ� ταυτ�τητα δεν ε�ναι µ�ν� κ�ινωνι-
κ� ταυτ�τητα αλλ� και π�λιτικ� και επηρε�(εται απ� τ� πλα�σι� και τ�υς στ�-
��υς π�υ θ�τει η π�λιτικ� ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνικισµ��. 2λλωστε, � εθνικισµ�ς
��ει ανασηµασι�δ�τ�σει την �νν�ια τ�υ �θν�υς µε τα �αρακτηριστικ� και τ�υς
στ���υς τ�υ κρ�τ�υς στη νεωτερικ�τητα και, συνεπ"ς, ��ει επηρε�σει τ�ν �ρι-
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σµ� τ�υ αλλ� και την τα�τιση µε αυτ�. Γι’ αυτ� τ� λ�γ� �ρ�σαµε την εθνικ�
ταυτ�τητα ως τ� απ�τ�λεσµα της συνε��ς διαδικασ�ας τα�τισης µε τ� �θν�ς,
καθ�ς και τα συναισθ�µατα π�υ εγε�ρ�νται απ� αυτ�ν την τα�τιση. Τα επιµ�-
ρ�υς �αρακτηριστικ� της κ�θε εθνικ�ς ταυτ�τητας καθ�ρ�(�νται απ� την ιστ�-
ρ�α και τα �αρακτηριστικ� τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κ�θε ��ρ� �θν�υς.

3ωρ�ς να παρα$λ�π�υµε τις δια��ρ�ς, πρ�πει να τ�ν�σ�υµε �τι η �παρ%η
π�λιτικ�ς και κ�ινωνικ�ς �ργ�νωσης και τα�τισης π�υ $ασ�(εται σε κριτ�ρια
�µ�ι�τητας και ε%�ικε�ωσης δεν ε�ναι καιν��ρια στην ιστ�ρ�α. Αντιθ�τως, κ�ι-
νωνικ�ς διαρθρ"σεις και συναισθηµατικ�� δεσµ�� π�υ δηµι�υργ��νται στη $�-
ση εδα�ικ"ν, γλωσσικ"ν, π�λιτισµικ"ν � και θρησκευτικ"ν δεσµ"ν µ�ς ε�ναι
γνωστ�� απ� τα 4µηρικ� �πη. Αυτ�� �ι δεσµ�� ε�ναι σ�µερα �κδηλ�ι και στ�υς
συναισθηµατικ��ς δεσµ��ς π�υ αναπτ�σσ�νται µε τις ‘ιδια�τερες πατρ�δες’,
τ�υς τ�π�υς γ�ννησης των ατ�µων εντ�ς των εθνικ"ν κρατ"ν. Μ�λιστα, αυτ��
�ι δεσµ�� µ�ι�(�υν µε τ�υς εθν�τικ��ς στ� $αθµ� π�υ παραµ�ν�υν σηµαντικ��
για τα �τ�µα, αν και δεν ε�ναι συστηµατ�π�ιηµ�ν�ι απ� κ�π�ια π�λιτικ� αρ��
� πρωτ�στης σηµασ�ας σε σ��ση µε τις εθνικ�ς ταυτ�σεις. Αυτ� δε��νει �τι τα
π�ι�τικ� �αρακτηριστικ� στα �π��α δ�νει �µ�αση � εθνικισµ�ς δεν ε�ναι και-
ν��ρια � κατασκευασµ�να, αλλ� µ�λλ�ν απ�τελ��ν αρ��γ�να �αρακτηριστικ�
της συλλ�γικ�ς τα�τισης (�πως ε�ναι η ψυ��λ�γικ� αν�γκη τα�τισης µε µια �ι-
κε�α �µ�δα, η περι�αρ�κωση των �ρ�ων της σε σ��ση µε τις �λλες �µ�δες κ.�.).
Φυσικ�, πρ�πει να τ�νιστε� �τι, η ισ��ς και κυριαρ��α των εθνικ"ν ταυτ�τ�των
στη νεωτερικ�τητα απ�ρρ�ει και απ� τη συστηµατικ� της �ργ�νωση, καλλι�ρ-
γεια � και �ειραγ"γηση απ� τ�υς κρατικ��ς µη�ανισµ��ς και την κυριαρ��α
τ�υ εθνικισµ��. 8µως, δεν θα µπ�ρ��σαµε να υπ�στηρ�%�υµε �τι � εθνικισµ�ς
�ταν αυτ�ς π�υ δηµι��ργησε τα �θνη: π�λ� πριν απ� την εµ��νισ� τ�υ � Σα�%-
πηρ ανα�ερ�ταν στη ‘γη των εστεµµ�νων’ και στη ‘γλυκι� Αγγλ�α’. Και αυτ�
ε�ναι �να µ�ν� απ� τα π�λλ� παραδε�γµατα.

Η γν"ση της ψυ��λ�γ�ας τ�υ ατ�µ�υ µπ�ρε� να συνεισ��ρει στην καταν�η-
ση ��ι µ�ν� των ψυ�ικ"ν πρ�διαθ�σεων π�υ καθιστ��ν τ�ν εθνικισµ� και την
εθνικ� ταυτ�τητα κυρ�αρ�α �αιν�µενα στη νεωτερικ�τητα, αλλ� και στην κα-
ταν�ηση των αιτι"ν των συγκρ��σεων και διαµα�"ν και των αντιδρ�σεων σε
�ρισµ�να γεγ�ν�τα. Αυτ� η καταν�ηση πρ��ρ�εται απ� τη µελ�τη των ασυνε�-
δητων �ρµ"ν –ειδικ�τερα των επιθετικ"ν– και της αν�γκης δηµι�υργ�ας µιας
�λ�κληρωτικ�ς και αδι�σπαστης εικ�νας τ�υ εαυτ�� µ�σω της µετ�θεσης των
ανεπιθ�µητων εικ�νων και συναισθηµ�των στ�υς �λλ�υς. 8ταν αυτ� ε�αρµ�-
(εται σε συλλ�γικ� επ�πεδ�, ερµηνε�ει την τ�σ� ισ�υρ� δι�κριση αν�µεσα σε
‘εµ�ς’ και τ�υς ‘�λλ�υς’ και τη δηµι�υργ�α ε�θρ"ν π�υ µπ�ρε� να ε�ναι αρκετ�
παρ�µ�ι�ι µε ‘εµ�ς’. 0νας επ�σης σηµαντικ�ς τρ�π�ς να καταν��σ�υµε τις δια-
µ��ες ε�ναι µ�σα απ� τη µελ�τη των ατ�µικ"ν αντιδρ�σεων σε τραυµατικ� γε-
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γ�ν�τα. Υπ�ρ��υν γεγ�ν�τα στη (ω� εν�ς ατ�µ�υ π�υ πα�(�υν σηµαντικ� ρ�-
λ� στην αν�πτυ%η της πρ�σωπικ�τητ�ς τ�υ � απ�τελ��ν τρα�µατα. Τα τραυ-
µατικ� γεγ�ν�τα απωθ��νται συ�ν� απ� τη µν�µη και κ�ν�υν την εµ��νισ�
τ�υς στ� συνειδητ� µ�σω συµπτωµ�των. Φυσικ�, ��τε �λα τα εν δυν�µει τραυ-
µατικ� γεγ�ν�τα θα $ιωθ��ν ως τ�τ�ια απ� κ�θε �τ�µ�, ��τε τ� �δι� γεγ�ν�ς
θα ε�ναι ε%�σ�υ σηµαντικ� � τραυµατικ� για δια��ρετικ� �τ�µα. Η πιθαν�τη-
τα των αντιδρ�σεων ε%αρτ�ται απ� την ικαν�τητα τ�υ ατ�µ�υ να αντεπε%�λ-
θει στα γεγ�ν�τα και απ� την ψυ�ικ� τ�υ δ�ναµη να αντ�%ει σε �ρισµ�ν� $αθ-
µ� π�εσης, απ�γ��τευσης � �γ��υς.

Παρ�µ�ια ε�ναι, τηρ�υµ�νων των αναλ�γι"ν, και η περ�πτωση των εθν"ν.
Υπ�ρ�ει µια σειρ� γεγ�ν�των στην ιστ�ρ�α τ�υς π�υ ε�ναι µε�(�ν�ς σηµασ�ας �
ε�ναι τραγικ�. Αυτ� τα γεγ�ν�τα ���υν τη δυνατ�τητα, τη δυναµικ�, να γ�ν�υν
συλλ�γικ� τρα�µατα και να πρ�καλ�σ�υν παθ�λ�γικ�ς αντιδρ�σεις (συµπτ"-
µατα). Απ� τη µ�α, παραµ�ν�υν στην κ�ιν� µν�µη εν�ς �θν�υς µ�σω των ιστ�-
ρικ"ν � µυθικ"ν διηγ�σεων και γ�ν�νται κ�µµ�τια τ�υ συλλ�γικ�� ασυνειδ�-
τ�υ τ�υ µ�σα στ� �ρ�ν�. Απ� την �λλη, εκτ�ς απ� ε%αιρετικ�ς περιπτ"σεις, πα-
ρελθ�ντικ� γεγ�ν�τα δε $ι"ν�νται στ� παρ�ν ως τραυµατικ� αν κ�π�ι�ς δεν
τ�υς απ�δ"σει $αρ�τητα. Εδ" ακρι$"ς �γκειται η σηµασ�α των αρ�ηγ"ν και
των π�λιτικ"ν �µ�δων στη �ειραγ"γηση εν�ς �λ�κληρ�υ �θν�υς και της ιστ�-
ρ�ας τ�υ: δ�ν�ντας �µ�αση σε �να συµ$�ν τ�υ παρελθ�ντ�ς και παρ�υσι�(�-
ντ�ς τ� ως τραυµατικ� � θεµελι"δ�υς σηµασ�ας, µπ�ρ��ν να επηρε�σ�υν τ�
�θν�ς, συνεπικ�υρ��µεν�ι ασ�αλ"ς και απ� τις κατ�λληλες ειδικ�ς συνθ�κες
και συγκυρ�ες. Θα πρ�πει να τ�νιστε� �τι �ι διαδικασ�ες π�υ περιγρ�ψαµε σε
αυτ� τη µελ�τη και �ι παθ�λ�γικ�ς αντιδρ�σεις ατ�µων και �µ�δων δεν ε�ναι
ν�µ�τελειακ�ς συνθ�κες π�υ θα συµ���ν �πωσδ�π�τε σε �λες τις εθνικ�ς �µ�-
δες και σε �λες τις περιπτ"σεις, αλλ� αντιδρ�σεις π�υ µπ�ρε� να συµ���ν και
δεν πρ�πει να µας πρ�καλ��ν �κπλη%η �ταν αυτ� γ�νεται. Στ� $αθµ� δε π�υ ε�-
ναι αναµεν�µενες, µπ�ρε� να $�ηθ�σ�υν στην πρ�$λεψη πιθαν"ν αντιδρ�σεων
σε δεδ�µ�νες ειδικ�ς π�λιτικ�ς, κ�ινωνικ�ς κλπ. συνθ�κες.

Κατ� την αν�λυση τ�υ εθνικισµ�� στ� δε�τερ� µ�ρ�ς τ�υ $ι$λ��υ υπ�στη-
ρ�%αµε �τι η δι�κριση σε ‘καλ�’ και ‘κακ�’ εθνικισµ� ε�ναι �στ��η και παρα-
πλανητικ�. Αυτ� η τ�π�θ�τηση ε��ε ως σκ�π�, ��ι να αντιµετωπ�σει �λες τις
εθνικιστικ�ς εκ��νσεις ως αντιδραστικ�ς, αλλ� να εστι�σει σε δ�� σηµαντικ�ς
παρατηρ�σεις. Η µια ε�ναι �τι � εθνικισµ�ς δηµι�υργε� ‘σ�ν�ρα’ και διακρ�σεις
λ�γω της ��σης τ�υ και, επειδ� και �ι ασυνε�δητες �ρµ�ς λειτ�υργ��ν πρ�ς αυ-
τ�ν την κατε�θυνση, µπ�ρε� ε�κ�λα να απ�κτ�σει ακρα�ες εκδηλ"σεις. Πρ�γ-
µατι, �πως δε��ν�υν και αρκετ� εµπειρικ� στ�ι�ε�α, η ιστ�ρ�α των εθν"ν ε�ναι
γεµ�τη µε παραδε�γµατα �π�υ µια σ�ετικ� �πια και �ρεµη περ��δ�ς ακ�λ�υ-
θε�ται απ� µια �ντ�νη � $�αιη και ��τω καθε%�ς. Η δε�τερη παρατ�ρηση σ�ε-
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τ�(εται µε τ�ν τρ�π� π�υ �αρακτηρ�(ει κανε�ς τ�υς �λλ�υς και τις συν�πειες
αυτ"ν των �αρακτηρισµ"ν, �ταν αυτ�� �ρησιµ�π�ι��νται στην π�λιτικ�. Μια
πλευρ� αυτ"ν των �αρακτηρισµ"ν απ�τελε� η µετ�θεση και πρ�$�λ� των
εθνικιστικ"ν πρ�θ�σεων και συναισθηµ�των στ�υς ‘�λλ�υς’, σε ‘�λλα’ �θνη
και περι���ς (στην περι��ρεια, �πως ανα��ρει � Billig) και την αντ�στ�ι�η
απ�δ�ση των θετικ"ν � ‘π�λιτικ"ν’ στ�ι�ε�ων εθνικισµ�� στ� δικ� µας �θν�ς.
Μια �λλη πλευρ� π�υ α��ρ� στην π�λιτικ� �ρ�ση των �αρακτηρισµ"ν ε�ναι
�τι �ι π�λιτικ�ς συνθ�κες και ισ�ρρ�π�ες καθ�ρ�(�υν σε µεγ�λ� $αθµ� τ� �α-
ρακτηρισµ� π�υ θα δ�θε� σε �να �θν�ς � κ�νηµα. Για παρ�δειγµα, �να κ�νηµα
π�υ �αρακτηρι(�ταν απελευθερωτικ� µπ�ρε� σε �να �λλ� πλα�σι� � ιστ�ρικ�
περ��δ� να �ν�µ�(εται εθνικιστικ� � απ�σ�ιστικ�. Αυτ�ς ε�ναι και � λ�γ�ς π�υ
η π�λιτικ� αν�λυση πρ�πει π�ντα να λαµ$�νει υπ’ �ψιν τις ιστ�ρικ�ς και π�λι-
τικ�ς συγκυρ�ες, "στε να διατηρε� µια κριτικ� µατι� σε αυτ�ς.

Η κριτικ� αν�λυση και � συνυπ�λ�γισµ�ς των π�λιτικ"ν συγκυρι"ν ε�ναι
απαρα�τητες πρ�ϋπ�θ�σεις της µελ�της κ�θε ιστ�ρικ�ς περι�δ�υ και ε�ναι ιδια�-
τερα σηµαντικ�ς για την αν�λυση σ�γ�ρ�νων γεγ�ν�των, τη µελ�τη περι�δων
στις �π��ες (ει � µελετητ�ς. Αυτ� γιατ� η κριτικ� αν�λυση µπ�ρε� να λειτ�υρ-
γ�σει ως αντ�$αρ� στην �λλειψη απ�στασης απ� τ� αντικε�µεν� αν�λυσης, π�υ
ε�ναι �να µει�ν�κτηµα �σ�ν α��ρ� στ� (ητ��µεν� της αντικειµενικ�τητας της
κρ�σης. Η παγκ�σµι�π��ηση, για παρ�δειγµα, δεν ε�ναι µ�ν� π�λ� πρ�σ�ατη
αλλ� ε�ναι και σ�γ�ρ�ν� µας. 0τσι, τ� �δι� τ� αντικε�µεν� απαιτε� τ�ν ακρι$�
πρ�σδι�ρισµ� τ�υ πλαισ��υ αν�λυσης, ιδια�τερα δε των ιστ�ρικ"ν γεγ�ν�των
και συγκυρι"ν, "στε να µελετηθε� τ�σ� η παγκ�σµι�π��ηση �σ� και �λλα �αι-
ν�µενα στ� πλα�σι� της, �πως στην πρ�κειµ�νη περ�πτωση η εθνικ� ταυτ�τητα.
Η διαδικασ�α της παγκ�σµι�π��ησης πρ�$�λλει �ρισµ�να εµπ�δια στην αν�-
λυσ� της, εµπ�δια π�υ κυρ�ως πρ�καλε� η ιδε�λ�γικ�π��ησ� της και η σ�γ�υση
στην ερµηνε�α �ρισµ�νων γεγ�ν�των. Σε αυτ� τα εµπ�δια περιλαµ$�νεται η
πτ"ση της Σ�$ιετικ�ς 0νωσης και η επακ�λ�υθη π�λιτικ� και ιδε�λ�γικ� �ει-
ραγ"γηση τ�υ συµ$�ντ�ς, η αντ�ληψη �τι τα εθνικ� κρ�τη $ρ�σκ�νται στη ‘δ�-
ση’ της ιστ�ρικ�ς τ�υς π�ρε�ας, αλλ� και η �λλειψη σα��νειας και η σ�γ�υση
στην �ρ�λ�γ�α �σ�ν α��ρ� στ�ν �ρισµ� της παγκ�σµι�π��ησης. Αυτ� και �λ-
λα εµπ�δια ���υν διευκ�λ�νει την περαιτ�ρω ιδε�λ�γικ�π��ησ� της και τη ρη-
τ�ρικ� π�υ ερµηνε�ει τις π�λιτικ�ς π�υ ασκ��νται ως αναπ��ευκτες αναγκαι�-
τητας εντ�ς της παγκ�σµι�π��ησης.

Τ� (�τηµα π�υ µας απασ��λησε ιδια�τερα σ�ετικ� µε την παγκ�σµι�π��ηση
�ταν η εθνικ� ταυτ�τητα και � εθνικισµ�ς. Απ� τα τ�λη της δεκαετ�ας τ�υ ’80
και µετ� διατυπ"θηκε ευρ�ως η �π�ψη �τι η παγκ�σµι�π��ηση ‘θα διαγρ�ψει
τ�ν εθνικισµ� απ� τ�ν ��ρτη’ και θα απαλλ�%ει τ�ν κ�σµ� απ� την καταστρ�-
�ικ� τ�υ επ�δραση � θα την περιθωρι�π�ι�σει. Β�$αια, στ� $αθµ� π�υ η πα-
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γκ�σµι�π��ηση µ�σω της ιδε�λ�γικ�π��ησ�ς της αντικαθιστ� τ�ν εθνικισµ� ως
�ναν ιδι�τυπ� ��νταµενταλισµ�, δεν περιθωρι�π�ιε�ται � ‘εθνικιστικ�ς’ τρ�π�ς
σκ�ψης απ� αυτ�ν, αλλ� απλ� εναλλ�σσ�νται �ι �ρ�ι της συ(�τησης. Και στην
πρ�%η, $�$αια, παρατηρ��µε τα ε%�ς. Εθνικιστικ� κιν�µατα συνε��(�υν την κι-
νητ�π��ησ� τ�υς σε δι���ρες περι���ς τ�υ πλαν�τη, εν" τα εθνικιστικ� συναι-
σθ�µατα και �ι Λ�γ�ι π�υ αναπτ�σσ�νται στα εγκαθιδρυµ�να εθνικ� κρ�τη
π�λ� απ���υν απ’ τ� να ε�ναι αµελητ�α. Επ�σης, τα εθνικ� κρ�τη απ�τελ��ν
και στην αυγ� τ�υ 21�υ αι"να µια πρ�σδ�κ�α, αλλ� και τη µ�νη συγκρ�τηµ�-
νη µ�ρ�� συλλ�γικ�ς �ργ�νωσης π�υ υπ�ρ�ει � επιδι"κεται. 2λλωστε, τα
εθνικ� κρ�τη παραµ�ν�υν τα ευρ�τερα αντικε�µενα συλλ�γικ�ς τα�τισης π�υ
µε θεσµικ� τρ�π� τη συστηµατ�π�ι��ν, µε µ�ν� ‘ανταγωνιστ�’ τις Εκκλησ�ες
π�υ συστηµατ�π�ι��ν τις θρησκε�ες και τ� θρησκευτικ� συνα�σθηµα. Τα εθνι-
κ� κρ�τη µπ�ρε� να ���υν απ�δυναµωθε� µερικ"ς σε �ρισµ�νες απ� τις �ικ�-
ν�µικ�ς τ�υς λειτ�υργ�ες, αλλ� αυτ� ε�ναι τ� απ�τ�λεσµα δικ"ν τ�υς π�λιτικ"ν
πρωτ�$�υλι"ν και ��ι της ανε%�λεγκτης και ρευστ�ς διαδικασ�ας της παγκ�-
σµι�π��ησης. Ταυτ��ρ�να, �ι µη�ανισµ�� τ�υ κρ�τ�υς π�υ ελ�γ��υν και συστη-
µατ�π�ι��ν την τα�τιση µε τ� �θν�ς ε�ναι ε%�σ�υ, αν ��ι περισσ�τερ�, ισ�υρ��
µε τ�υς αντ�στ�ι��υς π�υ υπ�ρ�αν σε �λη τη νεωτερικ�τητα –συµπεριλαµ$α-
ν�µ�νων και των ιδιωτικ"ν π�υ δεν υπ�κεινται στ�ν (�µεσ�) �λεγ�� τ�υ κρ�-
τ�υς, �πως τα ΜΜΕ. Τ�λ�ς, �ι πι�σεις π�υ ασκ��νται απ� τ�υς π�λ�τες και τις
δι���ρες συλλ�γικ�ς πρωτ�$�υλ�ες τ�υς για µεταρρυθµ�σεις απευθ�ν�νται
στα εθνικ� κρ�τη και, συνεπ"ς, τα ενισ���υν, ακ�µα και �ταν �ι µεταρρυθµ�-
σεις α��ρ��ν �να ‘παγκ�σµι�’ (�τηµα (π.�. �ικ�λ�γικ�).

0τσι, η εθνικ� ταυτ�τητα δεν ��ει απ�δυναµωθε� στην επ��� της παγκ�-
σµι�π��ησης. Απεναντ�ας, υπ�ρ��υν ενδε�%εις για τ� αντ�θετ�, δηλαδ� για
π�λιτισµικ�ς και εθνικ�ς/εθν�τικ�ς ανα(ωπυρ"σεις ταυτ�τ�των και συναισθη-
µ�των σε π�λλ�ς περιπτ"σεις. 2λλωστε, �ι συν�λικ�ς συνθ�κες π�υ δηµι�υργε�
η παγκ�σµι�π��ηση δε��ν�υν �τι η εθνικ� τα�τιση και � εθνικισµ�ς ���υν µε-
γαλ�τερες πιθαν�τητες να ισ�υρ�π�ιηθ��ν παρ� να απ�δυναµωθ��ν. Η εκτ�-
µηση αυτ� ε�ναι τ� απ�τ�λεσµα της π�λιτικ�ς αν�λυσης της υπ�ρ��υσας
κατ�στασης και των τ�σεων π�υ δια�α�ν�νται µε σκ�π� τη συνεκτ�µηση των
σ��σεων και διαδρ�σεων των π�λιτικ"ν θεσµ"ν και πρωτ�$�υλι"ν µε τ�υς
αντ�στ�ι��υς κ�ινωνικ��ς, και εµπερι��ει: την αν�λυση των ατ�µικ"ν και συλ-
λ�γικ"ν συναισθηµ�των και αντιδρ�σεων σε συνδυασµ� µε τη γν"ση των
ασυνε�δητων δυναµικ"ν π�υ αναπτ�σσ�νται µ�σω της ψυ�αν�λυσης) τη συν-
δρ�µ� της ιστ�ρικ�ς κ�ινωνι�λ�γ�ας π�υ µας πληρ���ρε� σ�ετικ� µε παρ�µ�ια
ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα στ� παρελθ�ν, και σ�ετικ� µε τις ειδικ�ς συνθ�κες π�υ συν-
θ�τ�υν τ� συν�λικ� ιστ�ρικ� και π�λιτισµικ� πλα�σι� µιας περι���ς, �θν�υς
κλπ.) αλλ� και την κριτικ� θε"ρηση και τ�ν εντ�πισµ� των π�λιτικ"ν ιδε�λ�-
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γι"ν και κυρ�αρ�ων Λ�γων π�υ επηρε�(�υν τις ιστ�ρικ�ς ε%ελ�%εις. Αυτ� π�υ
δεν µπ�ρε� να συνεκτιµηθε� ε�ναι τ� απρ�$λεπτ�, δηλαδ� γεγ�ν�τα και παρ�-
γ�ντες π�υ ���υν καταλυτικ� επ�δραση σε µια κατ�σταση αλλ� δε γ�νεται να
υπ�λ�γισθ��ν (η εµ��νιση εν�ς αρ�ηγ��, �να �υσικ� γεγ�ν�ς κλπ.) –δηλαδ� η
συγκυρ�α.

Στ� παρ�ν πλα�σι� π�υ ε%ετ�(�υµε, η παγκ�σµι�π��ηση παρ�υσι�(εται ε%�-
σ�υ απειλητικ� για τα �τ�µα και τις �µ�δες. 4ι λ�γ�ι π�ικ�λλ�υν και περιλαµ-
$�ν�υν: �ρηµατ��ικ�ν�µικ� αστ�θεια, �ικ�ν�µικ� ��εση και αυ%αν�µενη ανι-
σ�τητα, απ�δυν�µωση της κρατικ�ς πρ�στασ�ας και πρ�ν�ιας π�υ παρ��εται
στ�υς π�λ�τες, �ικ�λ�γικ�ς καταστρ���ς, ανε%�λεγκτη πληρ���ρηση και πα-
ραπληρ���ρηση, π�λιτισµικ�ς απειλ�ς (συµπεριλαµ$αν�µ�νης και της ρητ�ρι-
κ�ς για την απ�δυν�µωση των εθνικ"ν κρατ"ν και ταυτ�τ�των) κλπ. 4ρισµ�-
ν�ι απ� αυτ��ς ���υν πρ�γµατι ενισ�υθε� απ� την παγκ�σµι�π��ηση (π.�. η �ι-
κ�ν�µικ� ανασ��λεια) και �λλ�ι απ� την ιδε�λ�γικ�π��ησ� της (π.�. απειλ�ς
πρ�ς τ� εθνικ� κρ�τ�ς), εν" �λλ�ι δε σ�ετ�(�νται �µεσα µε αυτ�ν (π.�. �ικ�-
λ�γικ�ς απειλ�ς). Παρ’ �λα αυτ�, �λες �ι παραπ�νω απειλ�ς συνδ��νται στη
συνε�δηση των π�λιτ"ν µε τις ν�ες συνθ�κες π�υ διαγρ���νται στη σ�γ�ρ�νη
επ��� �π�υ ��ει αναδει�τε� η παγκ�σµι�π��ηση, µε απ�τ�λεσµα τη δαιµ�ν�-
π��ησ� της –σε αντ�θεση µε την ε%ιδαν�κευσ� της, π�υ ε�ναι η �λλη �ψη τ�υ ν�-
µ�σµατ�ς. 4ι συνε�ε�ς ραγδα�ες αλλαγ�ς και η πρ�σληψη της παγκ�σµι�π��η-
σης ως µιας κατ�στασης επικινδυν�τητας δεν µπ�ρε� παρ� να πρ�καλε� αντι-
δρ�σεις, π�υ µ�λιστα τε�ν�υν πρ�ς τη διατ�ρηση των σταθερ"ν κ�ινωνικ"ν
µ�ν�δων και ταυτ�τ�των. Αυτ� γιατ� η τ�πικ� τα�τιση ε�ναι ευκ�λ�τερ� να
πραγµατ�π�ιηθε� καθ"ς ε�ναι �µεση και εν��ει τ� στ�ι�ε�� της �ικει�τητας.
Και η τ�πικ� τα�τιση σε µια επ��� �π�υ � εθνικισµ�ς ε�ναι και παραµ�νει ισ�υ-
ρ�ς, �πως ε�ναι και η ‘επ��� της παγκ�σµι�π��ησης’, κυριαρ�ε�ται απ� την
εθνικ�/εθν�τικ� τα�τιση. Λ�γω αυτ"ν των δεδ�µ�νων και πλαισ�ων, θεωρ��µε
πιθαν� �τι η διαδικασ�α της παγκ�σµι�π��ησης θα επι��ρει την εν�σ�υση των
εθνικ"ν ταυτ�σεων –εκτ�µηση π�υ ��ει �δη τ��ει µερικ�ς εµπειρικ�ς επαλ�θευ-
σης.

Υπ�ρ�ει �να (�τηµα π�υ θα �ταν �ρ�σιµ� να διευκρινιστε� στ�ν επ�λ�γ� αυ-
τ�ς της µελ�της. Τ�θεται τ� ερ"τηµα, α��� η τα�τιση ε�ναι µια διαρκ�ς διαδι-
κασ�α και �ι ταυτ�τητες εµπλ�υτ�(�νται διαρκ"ς, γιατ� δ�ν�υµε τ�ση �µ�αση
στην �παρ%η σταθερ"ν εθνικ"ν ταυτ�τ�των ως σηµε�α ανα��ρ�ς; Η καταν�η-
ση αυτ��, και της εθνικ�ς ταυτ�τητας, εµπερι��ει την παρατ�ρηση π�υ κ�ναµε
στ� τρ�τ� κε��λαι� �τι, εν" δ�� �τ�µα µπ�ρε� να $ι"ν�υν µε ε%�σ�υ ισ�υρ�
τρ�π� την τα�τισ� τ�υς µε τ� �θν�ς, τα επιµ�ρ�υς στ�ι�ε�α π�υ συνθ�τ�υν την
εθνικ� ταυτ�τητα τ�υ καθεν�ς µπ�ρε� να π�ικ�λλ�υν λ�γ� � π�λ�. Ανα��ραµε,
για παρ�δειγµα, �τι �νας Ιταλ�ς µπ�ρε� να θεωρε� τ�ν Καθ�λικισµ� θεµελι"-
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δες στ�ι�ε�� τ�υ να ε�ναι κανε�ς Ιταλ�ς, εν" �να �λλ�ς να ε�ναι �θε�ς: αυτ�
τ�υς η δια��ρ�, �µως, ε�ναι αδι���ρη �σ�ν α��ρ� στ� συνα�σθηµα και τη ση-
µασ�α της ιταλικ�ς εθνικ�ς ταυτ�τητας για τ�ν καθ�να τ�υς. Αυτ� ε�ναι και
�να π�ι�τικ� �αρακτηριστικ� τ�υ εθνικισµ��: ενσωµατ"νει τ�υς π�ντες και
δεν καθ�ρ�(ει τα µ�σα και τα κριτ�ρια π�υ �ρ�(�υν τ� �θν�ς και την εθνικ�
τα�τιση. 0τσι, η ‘παλινδρ�µηση’ στις εθνικ�ς ταυτ�τητες ως ‘σταθερ� σηµε�α
ανα��ρ�ς’ δε σηµα�νει την παλινδρ�µηση σε ‘σταθερ�ς εθνικ�ς ταυτ�τητες’,
δηλαδ� σε ταυτ�τητες π�υ παραµ�ν�υν αµετ�$λητες και αναλλ��ωτες, αλλ�
ταυτ�τητες π�υ, �π�ι� και αν ε�ναι τ� περιε��µεν� τ�υς, πρ�σ��ρ�υν µια σ�ν-
δεση µε τ� παρελθ�ν και τ� παρ�ν και µια α�σθηση σταθερ�τητας π�υ πρ��ρ-
�εται απ’ τ� �τι ε�ναι στ� πρ�σκ�νι� απ� καιρ� και �αρακτηρ�(�νται απ� την
ε%�ικε�ωση. Να επισηµανθε�, επ�σης, �τι η παλινδρ�µηση πρ�ς υπ�ρ��υσες
ταυτ�τητες συνεπ�γεται και την –µερικ�– ανασηµασι�δ�τησ� τ�υς, �ταν γ�νε-
ται ως αντ�δραση, γιατ� επι��ρει πρ�γµατι µια αλλαγ� σ’ αυτ�ς: α�εν�ς, µετα-
$�λλ�νται η �νταση και η �µ�αση της �διας της τα�τισης (η εθνικ� ταυτ�τητα
απ�κτ� µεγαλ�τερη $αρ�τητα � ε�ναι περισσ�τερ� επιρρεπ�ς στ�ν εθνικισµ�)
και, α�ετ�ρ�υ, απ�κτ� ν�α στ�ι�ε�α και �αρακτηριστικ� π�υ πρ��ρ��νται απ�
την �δια την αντ�δραση σε κ�τι: για παρ�δειγµα, η αρνητικ�τητα απ�ναντι στην
παγκ�σµι�π��ηση � σε µια �µ�δα ανθρ"πων γ�νεται µ�ρ�ς της εθνικ�ς ταυτ�-
τητας (γ�νεται πι� κλειστ� και αµυντικ� και απ�κλε�ει τ�υς �λλ�υς µε ευκ�-
λ�α). Ας µην %ε�ν�µε, �µως, �τι �ι ταυτ�σεις π�υ γ�ν�νται στην π�λ� νεαρ� ηλι-
κ�α απ�τελ��ν τα θεµ�λια των µετ�πειτα ταυτ�σεων. Αυτ� ισ��σει και για την
εθνικ� ταυτ�τητα: �σ� και να δια��ρ�π�ιηθε� � να εµπλ�υτιστε� µε ν�α �αρα-
κτηριστικ�, αυτ� θα διαµ�ρ�ωθ��ν και θα επε%εργαστ��ν µε $�ση τις πρ�ϋ-
π�ρ��υσες εγγρα��ς στ� συλλ�γικ� ασυνε�δητ� της �µ�δας. 0τσι, τ� περιε��-
µεν� µιας συγκεκριµ�νης εθνικ�ς ταυτ�τητας απ�καλ�πτεται µ�σα απ� την
ιστ�ρικ� π�ρε�α της εθνικ�ς �µ�δας, αλλ� και τις ειδικ�τερες κ�ινωνικ�ς και
π�λιτικ�ς συνθ�κες της περι�δ�υ π�υ ε%ετ�(εται.

0να τελευτα�� θ�µα π�υ µας απασ��λησε, λιγ�τερ� �µως, σε αυτ� τη µελ�-
τη και θα θ�λαµε να θ�%�υµε σε αυτ�ν τ�ν επ�λ�γ� ε�ναι η µετ�υσ�ωση. Η µε-
τ�υσ�ωση ε�ναι η διαδικασ�α κατ� την �π��α � στ���ς µιας �ρµ�ς αντικαθ�-
σταται απ� κ�π�ι�ν �λλ�ν. 8πως ε%ηγ�σαµε στα κε��λαια 1 και 2, αυτ� π�υ
κινε� τις �ρµ�ς "στε να ανα(ητ�σ�υν την ευ�αρ�στηση ε�ναι η επιθυµ�α, π�υ
$ρ�σκεται στην καρδι� των �ρµ"ν. Τα �τ�µα δεν µπ�ρ��ν να %ε��γ�υν απ� τη
��ση τ�υς, δηλαδ� απ� τις ασυνε�δητες �ρµ�ς τ�υς, αλλ� µπ�ρ��ν να τις δια-
µεσ�λα$�σ�υν. Αυτ� ε�ναι και τ� ν�ηµα της µετ�υσ�ωσης: τα αντικε�µενα των
�ρµ"ν µπ�ρ��ν να διαµ�ρ�ωθ��ν � να διαµεσ�λα$ηθ��ν µε κ�ινωνικ�, κυ-
ρ�ως, � π�λιτικ� µ�σα. 8µως, �ταν ανα�ερ�µαστε στη µετ�υσ�ωση των ασυνε�-
δητων �ρµ"ν εντ�ς �µ�δων �πως τα �θνη/εθν�τητες, η �νν�ια αυτ� ��ει κυ-
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ρ�ως θεωρητικ� α%�α, εν" ε�ναι πρακτικ� �υτ�πικ�. 8πως υπ�στ�ρι(ε � Freud,
η συνε��ς τ�ση των �ρµ"ν να εκδηλωθ��ν στ� συνειδητ� και η ταυτ��ρ�νη
�παρ%η επιθετικ"ν �ρµ"ν, ε%αναγκ�(ει τις κ�ινων�ες σε τ�σ� µεγ�λη ‘καταν�-
λωση εν�ργειας’ π�υ «� π�λιτισµ�ς πρ�πει να κατα$�λει τις µεγαλ�τερες πρ�-
σπ�θειες για να θ�σει �ρια στα επιθετικ� �νστικτα τ�υ ανθρ"π�υ» (Freud
1930: 302). 2ρα, τ� (ητ��µεν� για την επιτυ�ηµ�νη µετ�υσ�ωση σε κ�ινωνικ�
και π�λιτικ� επ�πεδ� ε�ναι να κατευθυνθε� η επιθυµ�α πρ�ς λιγ�τερ� κατα-
στρ��ικ�ς εναλλακτικ�ς διε%�δ�υς και, ταυτ��ρ�να, να καταστε� αυτ� µια συ-
νε��ς και αδι�λειπτη πρ�σπ�θεια π�υ π�τ� δεν πρ�πει να θεωρηθε� �τι ��ει
�τ�σει σε �να τ�λ�ς. Αυτ� απαιτε� ισ�υρ� π�λιτικ� $��ληση και µακρ�πρ�θε-
σµη δ�σµευση. Αυτ� η αναγκαι�τητα �παρ%ης π�λιτικ�ς $��λησης και απ�τε-
λεσµατικ�τητας ε�ναι π�υ καθιστ� τη µετ�υσ�ωση πρακτικ� απ�θανη, αν και
��ι θεωρητικ� αδ�νατη.

Η �π�ψη αυτ� δεν ��ε�λεται σε κ�π�ια αρ�ικ� πεσιµιστικ� τ�π�θ�τηση, αλ-
λ� σε µια ρεαλιστικ� απ�τ�µηση της ισ���υσας π�λιτικ�ς πρακτικ�ς. Τα $ασι-
κ� στ�ι�ε�α αυτ�ς της απ�τ�µησης ε�ναι δ��: πρ"τ�ν, �τι η κατ�κτηση και δια-
τ�ρηση της ε%�υσ�ας απ�τελε� την πρ"τη και $ασικ� πρ�τεραι�τητα για τις π�-
λιτικ�ς ελ�τ και, δε�τερ�ν, �τι η ε%�υσ�α ��ει συ�ν� �ρησιµ�π�ιηθε� απ� τ�υς
π�λιτικ��ς µε τ�τ�ι� τρ�π�, "στε να ικαν�π�ι�σει τις ασυνε�δητες �ρµ�ς, τ�σ�
των ψη����ρων, κυρ�ως, �σ� και των �διων. 8πως επισηµ�ναµε, η αν�πτυ%η
των µελετ"ν σ�ετικ� µε την �µαδικ� ψυ��λ�γ�α και η επιστηµ�νικ� γν"ση σ�ε-
τικ� µε τις ψυ��λ�γικ�ς αν�γκες τ�υ ατ�µ�υ �δ�γησε συ�ν� στη �ρησιµ�π��η-
ση αυτ�ς της γν"σης για π�λιτικ�ς σκ�πιµ�τητες. Για παρ�δειγµα, η γν"ση �τι
τα �τ�µα συσπειρ"ν�νται στην �µ�δα και τε�ν�υν να ‘αγν���ν’ τις εσωτερικ�ς
τ�υς δια�ων�ες, �ταν $ρ�σκ�νται σε αντιπαρ�θεση µε �λλη � �λλες ανταγωνι-
στικ�ς �µ�δες, ��ει γ�νει συ�ν� αντικε�µεν� εκµετ�λλευσης απ� τις π�λιτικ�ς
ηγεσ�ες π�υ $ρ�σκ�νται στην ε%�υσ�α, �ταν επιδι"κ�υν να διατηρ�σ�υν την
εν�τητα και συν��� τ�υ �θν�υς �/και να απ�µακρ�ν�υν την πρ�σ��� απ� τυ-
��ν λ�θη και παραλε�ψεις της π�λιτικ�ς τ�υς. Αυτ� η παρατ�ρηση ε�ναι σ�µε-
ρα περισσ�τερ� επ�καιρη απ� π�τ�. Η πρακτικ� αυτ� �κανε τ� Moscovici να
�ρ�σει την π�λιτικ� ως τ�ν «εκλ�γικευµ�ν� τρ�π� εκµετ�λλευσης τ�υ παρ�λ�-
γ�υ υπ�$αθρ�υ των µα("ν» (Moscovici 1985: 37). Ε�ναι πρ��αν�ς και απ� τα
παραδε�γµατα της εκπα�δευσης και τ�υ αθλητισµ�� �τι, στην επ��� τ�υ εθνι-
κισµ��, ��ι απλ� ��νεται η απ�τελεσµατικ�τητα αυτ"ν των πιθαν"ν διε%�δων
της επιθετικ�τητας των ανθρ"πων αλλ�, επιπλ��ν, �ρησιµ�π�ι��νται στην
υπηρεσ�α της κατασκευ�ς � συσπε�ρωσης τ�υ �θν�υς � για �λλ�υς π�λιτικ��ς
σκ�π��ς.

Σ�ετικ� µε τ� παραπ�νω ε�ναι και η παρατ�ρηση �τι δεν πρ�πει να κατηγ�-
ρ��νται τα εθνικ� κρ�τη καθαυτ� για τις διεθνε�ς διεν�%εις και συγκρ��σεις,
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��τε � εθνικισµ�ς, � ακ�µη η θρησκε�α, η παρ�δ�ση κλπ. 8πως πρ�σπαθ�σα-
µε να δε�%�υµε, η ‘��νταµενταλιστικ�’ σκ�ψη µπ�ρε� να $ρει �δα��ς σε δια��-
ρ�υς σκ�π��ς και α%�ες και εµ�αν�(εται µε τη λ�γικ� και τ� Λ�γ� της αντιπα-
ρ�θεσης �π�υ κι αν �ρησιµ�π�ιε�ται. Επ�σης, µ�ρ�ς της αν�λυσης σ�ετικ� µε
τα εθνικ� κρ�τη ε�ναι �ρ�σιµη και για την αν�λυση π�λλ"ν �αιν�µ�νων της
κ�ινωνικ�ς και π�λιτικ�ς (ω�ς στα �π��α εµπλ�κ�νται �µαδ�π�ι�σεις. Τηρ�υ-
µ�νων των αναλ�γι"ν, παρ�µ�ιες συµπερι��ρ�ς µε αυτ�ς π�υ περιγρ�ψαµε για
τα �τ�µα ως µ�λη εθνικ"ν/εθν�τικ"ν �µ�δων µπ�ρ��µε να δ��µε, λ�γ�υ ��ρη,
σε σ��ση µε τις π�δ�σ�αιρικ�ς �µ�δες και τ�υς �παδ��ς τ�υς. 4ι �παδ��, λ�ι-
π�ν, µπ�ρε� να ε�ναι �ανατικ��, µπ�ρε� και ��ι, µπ�ρε� να ε�ναι �ιλ�συ��ι υπ�-
στηρικτ�ς σε �να παι�ν�δι � �ανατικ�� ���λιγκαν σε �να �λλ� –αν και υπ�ρ-
��υν π�ντα αυτ�� π�υ ε�ναι ε�τε �ιλ�συ��ι ε�τε ���λιγκαν σε κ�θε αγ"να–, συ-
σπειρ"ν�νται κυρ�ως �ταν η �µ�δα τ�υς αντιµετωπ�(ει τ�ν κυρι�τερ� αντ�πα-
λ�-‘ε�θρ�’, και �ι πα�κτες και ιδι�κτ�τες των �µ�δων µπ�ρε� να ε%ηµερ"ν�υν
� να διεγε�ρ�υν τα π�θη µε τη συµπερι��ρ� τ�υς στ� γ�πεδ� � τις δηλ"σεις
τ�υς εκτ�ς αυτ��, �πως µπ�ρε� και να ε�ναι ψυ�ρ�� επαγγελµατ�ες � συναισθη-
µατικ� ��ρτισµ�ν�ι �παδ�� της �µ�δας στην �π��α συµµετ���υν. Βλ�π�υµε,
λ�ιπ�ν, �τι σηµαντικ� ρ�λ� στη συµπερι��ρ� των �µ�δων πα�(ει τ�σ� η ψυ��-
λ�γικ� πρ�δι�θεση των ατ�µων και η διευκ�λυνση της ε%ωτερ�κευσ�ς της σε
µια µα(ικ� �µαδ�π��ηση, �σ� και η συµπερι��ρ� και � �ειρισµ�ς των ηγεσι"ν
π�υ ε�ναι επι��ρτισµ�νες µε την �ργ�νωση και ‘δια�ε�ριση’ των �µ�δων) και �ι
δ�� αυτ�� παρ�γ�ντες ε�ναι σηµαντικ�� στην αν�λυση και καταν�ηση των µα-
(ικ"ν �αιν�µ�νων. 2ρα, δεν �τα�νε �ι �π�ιες �µ�δες, αλλ� �ι συλλ�γικ�ς και
µα(ικ�ς συµπερι��ρ�ς σε συνδυασµ� µε τις π�λιτικ�ς µεθ�δε�σεις π�υ µπ�ρε�
να απ�τελ�σ�υν τ� �ναυσµα εκδ�λωσης ακρ�τ�των σε �π�ιαδ�π�τε περ�σταση.

*   *   *

Σε αυτ� τ� $ι$λ�� επι�ειρ�θηκε η αν�λυση της εθνικ�ς ταυτ�τητας και δ�θηκε
ιδια�τερη �µ�αση στις αιτ�ες π�υ δηµι�υργ��ν αντιδραστικ�ς πρ�%εις και π�λι-
τικ�ς. ∆εν πρ�σπαθ�σαµε να �ρ�σ�υµε τα επιµ�ρ�υς �αρακτηριστικ� π�υ συν-
θ�τ�υν τις εθνικ�ς ταυτ�τητες, αλλ� να θ�σ�υµε τ� ερ"τηµα της διαδικασ�ας
της τα�τισης µε τ� �θν�ς και τ� εθνικ� κρ�τ�ς. Επι�ειρ�θηκε η π�λυδι�στατη
πρ�σ�γγιση για τη µελ�τη της ��σης της εθνικ�ς ταυτ�τητας, της ισ���ς της
και των δυναµικ"ν της, αλλ� και �αιν�µ�νων π�υ ���υν ως τ"ρα επισηµανθε�
αλλ� ��ι επαρκ"ς ερµηνευτε�. Κατ� τη δι�ρκεια αυτ�ς της µελ�της για την
εθνικ� ταυτ�τητα �ρθαν στ� πρ�σκ�νι� µια σειρ� απ� θ�µατα και �αιν�µενα
ευρ�τερ�υ αλλ� απ�λυτα σ�ετικ�� ενδια��ρ�ντ�ς, �πως � ρατσισµ�ς, η %εν�-
��$�α, � απ�κλεισµ�ς και �ι διακρ�σεις, �ι εθνικ�ς συγκρ��σεις, αλλ� και � ��-
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νταµενταλισµ�ς, � κ�σµ�π�λιτισµ�ς κ.�. Αυτ� τα �αιν�µενα αναλ�θηκαν σε
�ρισµ�ν� $αθµ�, αν και ��ι ε%αντλητικ�, γιατ� �αρακτηρ�(�νται απ� παρ�µ�ιες
ψυ��λ�γικ�ς διαδικασ�ες και πρ�διαθ�σεις και, επ�σης, γιατ� σ�ετ�(�νται και
αυτ� µε τη συ(�τηση για τ�ν εθνικισµ�, την παγκ�σµι�π��ηση κλπ., και µπ�-
ρ��ν να γ�ν�υν αντικε�µεν� εκµετ�λλευσης απ� �ρ��υσες ελ�τ, θρησκευτικ�ς,
εθνικ�ς, � ‘παγκ�σµιες’. Βε$α�ως, δεν µπ�ρ��µε να ισ�υριστ��µε �τι ε%αντλ�-
σαµε �λα τα (ητ�µατα π�υ σ�ετ�(�νται µε την εθνικ� ταυτ�τητα: υπ�ρ��υν θε-
µατικ�ς π�υ µας απασ��λησαν κατ� τη δι�ρκεια της �ρευνας αυτ�ς στ� $αθµ�
π�υ κρ�θηκε απαρα�τητ�, αλλ� απ�τελ��ν θ�µατα και για µελλ�ντικ� και πι�
εµπεριστατωµ�νη �ρευνα. Τ�τ�ια παραδε�γµατα θεµ�των απ�τελ��ν: η σ�νδε-
ση της εκκ�σµ�κευσης και τ�υ θρησκευτικ�� �ανατισµ�� µε την αν�δει%η τ�υ
εθνικισµ��, η εµπειρικ� µελ�τη π�νω σε �τ�µα π�υ ���υν διπλ�ς � π�λλαπλ�ς
εθνικ�ς ταυτ�τητες και καταγωγ�ς, τα κιν�µατα εν�ντια στην παγκ�σµι�π��η-
ση, �ι ταυτ�τητες των ατ�µων π�υ πρ�σδι�ρ�(�νται ως µ�λη της ‘παγκ�σµιας
κ�ινων�ας π�λιτ"ν’ κλπ. 2λλα θ�µατα π�υ θ��τηκαν ελ��ιστα αλλ� ε�ναι σ�ε-
τικ� µε την αν�λυση της εθνικ�ς ταυτ�τητας στην ‘επ��� της παγκ�σµι�π��η-
σης’ και �ρ�(�υν µελλ�ντικ�ς αν�λυσης π�ικ�λλ�υν, απ� τ� περιε��µεν� των
ταυτ�σεων των ακτι$ιστ"ν, των υπ�στηρικτ"ν � των ατ�µων π�υ εναντι"ν�-
νται στην παγκ�σµι�π��ηση, µ��ρι την επ�δραση τ�υ καταναλωτισµ�� στην πα-
γκ�σµι�π��ηση και την επ�δραση αυτ�ς στη δηµ�κρατ�α.

Σε κ�θε περ�πτωση, η περαιτ�ρω αν�λυση αυτ"ν των (ητηµ�των εκτιµ��µε
πως θα πρ�πει να λ�$ει υπ’ �ψιν και να $ασιστε� στην καταν�ηση της ψυ��λ�-
γ�ας τ�υ ατ�µ�υ και της λειτ�υργ�ας τ�υ �ταν $ρ�σκεται σε µια �µ�δα. Επ�σης,
θα πρ�πει να λ�$ει υπ’ �ψιν τις π�λιτικ�ς συνθ�κες π�υ εµπλ�κ�νται στη συλ-
λ�γικ� τα�τιση και τη λειτ�υργ�α των π�λιτικ"ν ιδε�λ�γι"ν. Με αυτ� την �ν-
ν�ια, αυτ� η µελ�τη �ιλ�δ�%ε� να συνεισ��ρει �υσιαστικ� στη µελ�τη και αν�-
λυση αυτ"ν των (ητηµ�των. Στ� $ι$λ�� αυτ� δε συµπεριλ��θηκε η λεπτ�µερ�ς
αν�λυση εν�ς � περισσ�τ�ρων επιµ�ρ�υς παραδειγµ�των, παρ� µ�ν� η ανα-
��ρ� τ�υς �π�υ αυτ� �ταν αναγκα�α ως ενδεικτικ� της επι�ειρηµατ�λ�γ�ας
π�υ αναπτυσσ�ταν. Αυτ� η επιλ�γ� ε��ε ως στ��� τη διαµ�ρ�ωση και κατα-
ν�ηση των εθνικ"ν ταυτ�σεων γενικ�, δηλαδ� την αν�λυση τ�υ πλαισ��υ π�υ
ε�ναι απαρα�τητ� "στε να πρ�$ε� κανε�ς στη µελ�τη πι� συγκεκριµ�νων περι-
πτ"σεων. Με αυτ� τ� σκεπτικ�, εν µ�ρει, µελετ�θηκε και η εθνικ� ταυτ�τητα
σε σ��ση µε την παγκ�σµι�π��ηση: τ�π�θετ"ντας τ� αντικε�µεν� της αν�λυσης
στ� σ�γ�ρ�ν� µας περι$�λλ�ν, θεωρ��µε πως αυτ� καθ�σταται πι� απτ� και,
συνεπ"ς, σα��ς.

Ας κλε�σ�υµε, λ�ιπ�ν, υπ�γραµµ�(�ντας την αν�γκη των ατ�µων για συλ-
λ�γικ�ς ταυτ�σεις, την ιδια�τερη σηµασ�α των εθνικ"ν ταυτ�τ�των στη σ�γ�ρ�-
νη επ���, και την αν�γκη "στε �ι ταυτ�τητες αυτ�ς να γ�ν�νται καταν�ητ�ς
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και σε$αστ�ς. 4ι διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης δεν µπ�ρ��ν να µετα$�λ-
λ�υν αυτ� την αν�γκη, ��τε και να πρ�σ��ρ�υν π�λλαπλ� ερεθ�σµατα συλλ�-
γικ�ς τα�τισης π�υ να �ρ��νται σε αντ�θεση µε τα τ�πικ�/εθνικ�. Στ� $αθµ�
�µως π�υ �ι διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης � � Λ�γ�ς γ�ρω απ� αυτ�ν
απειλ�σ�υν τις εθνικ�ς ταυτ�τητες, ε�ναι µ�λλ�ν αναµεν�µεν� �ι τελευτα�ες να
εκδηλωθ��ν µε �ντ�ν� � ακρα�� τρ�π� και να παρ�υσιαστε� ανα(ωπ�ρωση
τ�υ εθνικισµ��. Γιατ�, η ‘επ��� της παγκ�σµι�π��ησης’ ε�ναι πρωτ�στως µια
επ��� κυριαρ��ας και εµπ�δωσης τ�υ εθνικισµ��, ��ι µ�ν� ως ιδε�λ�γ�ας, Λ�-
γ�υ � κιν�µατ�ς, αλλ� κυρ�ως ως συναισθ�µατ�ς.
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