
∏ ∂£¡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

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

[ 117 ]

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�.


	k3
	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��.Δεν ε�ναι τυ%α�� /λλωστε (τι τ� κρ/τ�ς στη νεωτερικ(τητα ανα+�ρεται και ωςεθνικ( κρ/τ�ς ! ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’.
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