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A

ντικε µενο της παροσας µελτης ε ναι η εθνικ ταυττητα. Ο σκοπς
της ε ναι η βαθτερη κατανηση της φσης της εθνικς ταυττητας, της
δναµης και των δυνατοττων της, αλλ και η κατανηση του ρλου και
λειτουργ ας της στη νεωτερικτητα. Ως νεωτερικτητα ορ ζουµε την περ οδο
που ξεκιν µε την Αναγννηση και το ∆ιαφωτισµ στη δυτικ Ευρ%πη και χαρακτηρ ζεται απ το σπσιµο της παρδοσης, την εκκοσµ κευση, την επιστµη
και την εµπιστοσνη στα επιτεγµατ της, και το βιοµηχανικ τρπο παραγωγς. Η νεωτερικτητα αναφρεται στο ξεπρασµα των φεουδαρχικ%ν κοινωνι%ν του Μεσα ωνα και τη µετβαση σε να νο ιστορικ παρδειγµα που
διρκεσε απ τον 16ο-17ο περ που αι%να µχρι και σµερα1. )σο γενικ και αν
φα νεται εν πρ%τοις αυτ το εγχε ρηµα, εν τοτοις δεν ε ναι αριστο: το αντικε µεν µας ε ναι η εθνικ ταυττητα αφ’ εαυτ και χι κποια συγκεκριµνη
στο χ%ρο και στο χρνο εθνικ ταυττητα. Ο λγος ε ναι τι το συγκεκριµνο προσφρει τη σε βθος περιγραφ µιας περ πτωσης και µια ερµηνε α των
ιδια τερων συστατικ%ν στοιχε ων της εθνικς ταυττητας ενς συγκεκριµνου
θνους, εν% η µελτη αυτ επιδι%κει τον προσδιορισµ των βασικ%ν χαρακτηριστικ%ν της εθνικς ταυττητας εν γνει, τον κοιν παρανοµαστ λων των
εθνικ%ν ταυτοττων. *τσι, δε θα ασχοληθοµε µε τα συστατικ στοιχε α που
απαρτ ζουν τις εθνικς ταυττητες, πως ε ναι η θρησκε α, η γλ%σσα και λλα,
αλλ θα εστισουµε στον προσδιορισµ και ανλυση των µηχανισµ%ν που
οδηγον να τοµο και µια οµδα στη συλλογικ-εθνικ τατιση.
1. Υπρχει κατ τις τελευτα ες δο δεκαετ ες µια συζτηση για το αν βρισκµαστε ακµη στη
νεωτερικτητα  χουµε περσει στη µετα-νεωτερικ περ οδο. Σε αυτν τη συζτηση δε θα υπεισλθουµε σε αυτν τη µελτη, αποδεχµενοι τι βρισκµαστε ακµη στο παρδειγµα της νεωτερικτητας,  της λεγµενης ‘στερης νεωτερικτητας’, δηλαδ σε µια στερη φση που µως δε
συνιστ αλλαγ παραδε γµατος.
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Επµενο βµα µας, αφο αναλυθε και κατανοηθε πλρως η ννοια της
εθνικς ταυττητας, θα ε ναι να την εντξουµε στο σγχρονο πεδ ο πολιτικς
ανλυσης, και συγκεκριµνα στο κοµµτι εκε νο της ‘στερης νεωτερικτητας’
που αναφρεται ως παγκοσµιοπο ηση. Απ%τερος σκοπς της µελτης αυτς ε ναι η απντηση στο ερ%τηµα, ποιες ε ναι οι δυναµικς και οι προοπτικς της
εθνικς ταυττητας στη σγχρονη ‘εποχ της παγκοσµιοπο ησης’. Απντηση
που δε θα µποροσε βεβα ως να δοθε χωρ ς να χουµε πρ%τα αναλσει πλρως την εθνικ ταυττητα. Η ανλυση µως αυτ απαιτε την εκτεταµνη αναφορ στον εθνικισµ. Ο λγος ε ναι τι ο εθνικισµς– και η συνακλουθη δηµιουργ α των εθνικ%ν κρατ%ν– σηµασιοδοτον σε µεγλο βαθµ τις εθνικς
ταυτ σεις και προσδιορ ζουν αρκετς απ τις δυναµικς και επιπτ%σεις τους,
τουλχιστον στο πολιτικ επ πεδο. Επιπλον, ο εθνικισµς και οι δυναµικς
του εµπλκονται εξ σου στη συζτηση για την παγκοσµιοπο ηση και το µλλον
των εθνικ%ν ταυτοττων. Ε ναι λοιπν επιβεβληµνη η ανλυση του εθνικισµο σε αυτ τη µελτη.
Η µεθοδολογ α, ο τρπος προσγγισης του αντικε µνου σε αυτ τη µελτη
καθορ ζεται απ το διο το αντικε µενο. Η εθνικ ταυττητα αποτελε τη σνθεση δο στοιχε ων: του εθνικο και της ταυτ τητας. Το καθνα απ αυτ τα
συστατικ στοιχε α πρπει να αναλυθε χωριστ και να κατανοηθε σε σχση
µε την δια του την ιστορ α και δυναµικ, %στε να µπορσουν στη συνχεια να
ερµηνευτον σε συνδυασµ µεταξ τους. Επ σης, χρειζεται να κατανοσουµε
χωριστ την υποκειµενικ δισταση απ την κοινωνικ και πολιτικ, δηλαδ
να προσεγγ σουµε αρχικ τις ατοµικς διεργασ ες συγκρτησης ταυττητας για
να προχωρσουµε στην ανλυση της εθνικς ταυττητας ως κοινωνικς και
πολιτικς ταυττητας. Συνεπ%ς, απαιτε ται µια πολυδιστατη προσγγιση. Η
ανγκη πολυδιστατης προσγγισης γ νεται ακµα πιο κδηλη καθ%ς η ιστορικ και πολιτικ, κυρ ως, δισταση του εθνικισµο και της παγκοσµιοπο ησης
εµπλκονται σε να πολυσνθετο ερµηνευτικ πλγµα που αφορ τις ανθρ%πινες αντιδρσεις στα ερεθ σµατα που αυτς θτουν.
Για τις ανγκες της πολυδιστατης αυτς προσγγισης στρφηκα αρχικ
στην κοινωνικ ψυχολογ α ως την επιστµη που χει ως αντικε µενο το σηµε ο
συνντησης του κοινωνικο και του ατοµικο. Κεντρικ σηµε ο της κοινωνικς
ψυχολογ ας, και ειδικ των θεωρι%ν της κοινωνικς διδρασης, ε ναι η σχση
ατµου και κοινων ας και η αλληλεπ δρασ τους. Οι κλασικο της προσγγισης
αυτς (George Mead, Charles Cooley, Richard Jenkins κ..) θεωρον την ταυττητα ως το αποτλεσµα µιας συνεχος και αδικοπης διαδικασ ας στο επ κεντρο της διδρασης ανµεσα στην κοινων α και τα τοµα. Ασχολονται δηλαδ µε τη σηµασ α του επηρεασµο των κοινωνικ%ν επιδρσεων στα τοµα
και στη διαµρφωση της ταυττητς τους και µε το σηµε ο συνντησης του
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ατοµικο µε το κοινωνικ. )µως, εν% σε περιγραφικ επ πεδο η προσγγιση
αυτ ε ναι εξαιρετικ ακριβς, δεν προβα νει σε µια περισστερο αναλυτικ
εξταση του κθε συστατικο µρους αυτς της σχσης  στην λεπτοµερστερη
εξγηση της διαδικασ ας. Συνεπ%ς, παραµνει η ανγκη µελτης του κθε συστατικο στοιχε ου του αντικειµνου µας χωριστ, καθ%ς επ σης και η ανγκη
ανλυσης της διαδικασ ας της τατισης.
)σον αφορ στην ανλυση της ταυττητας, η προσγγιση που επιλχτηκε
ε ναι η ψυχαναλυτικ. Η ψυχανλυση δ νει ιδια τερη βαρτητα στη διαδικασ α
της τατισης και τοποθετε στο κντρο της ανλυσς της το τοµο και την ψυχοσνθεσ του, τους ασυνε δητους µηχανισµος και τις ορµς που δραστηριοποιονται εντς του. *τσι, µε αυτ την προσγγιση θα καταστε δυνατ η γνωριµ α µε τους µηχανισµος που διπουν την τατιση εν γνει και η κατανηση
της διαδικασ ας σχηµατισµο ταυτοττων, οποιουδποτε τπου  µορφς.
)µως, ας µην θεωρηθε τι θα προσεγγ σουµε το τοµο σε αποµνωση απ
το κοινωνικ του περιβλλον, ε τε αυτ ε ναι η οικογνεια ε τε µια µεγαλτερη
οµδα. Απεναντ ας, αφενς ο ανθρ%πινος ψυχισµς αναλεται σε σχση µε
τον τρπο που τον διαµορφ%νουν και οι εξωτερικο παργοντες, αφετρου το
τοµο εντσσεται σε οµαδοποισεις και εξετζεται µσα σε αυτς. Σε αυτ το
πλα σιο, η ψυχανλυση αποτελε να σηµαντικ συµπληρωµατικ εργαλε ο
στην ιστορικ, κοινωνι(ολογι)κ και πολιτικ προσγγιση της εθνικς ταυττητας, χι µνο επειδ προσφρει µια ερµηνε α της τατισης, αλλ και επειδ
απαντ σε ερωτµατα που απασχολον ντονα τους θεωρητικος στους σχετικος τοµε ς. Για παρδειγµα, γιατ οι εθνικς ταυττητες ε ναι τσο διεισδυτικς και τσο ισχυρς %στε να προκαλον την κινητοπο ηση των ατµων και
των (εθνικ%ν) οµδων, πως συχν παρατηρε ται; Π%ς ερµηνεεται ο ‘παραλογισµς’ που συχν αποδ δεται εξ σου στις εθνικς ταυτ σεις και στον εθνικισµ αλλ και η συνεχιζµενη ισχ τους, παρ την απαξ ωσ του ακρα ου χαρακτρα τους; Ο Schopflin επισηµα νει τι για να διατηρε τη δναµη και την
παρουσ α του ο εθνικισµς, πως και οι εθνικς ταυττητες, παρλο τον ‘παραλογισµ’ που του αποδ δεται, θα πρπει «να λειτουργε µε δικος του καννες, καννες που χουν λογικ εντς του πλαισ ου του» (Schopflin 1995: 55).
Αυτος τους καννες και τη λογικ µας αποκαλπτει η ψυχαναλυτικ προσγγιση καθ%ς προσφρει µια βαθι ανλυση των δυνµεων και µηχανισµ%ν που
δρουν εντς του ανθρ%πινου ψυχισµο και προκαλον αντιδρσεις και φαινµενα που εµφαν ζονται ως παρλογα. Αυτ τα φαινµενα ε ναι απολτως κατανοητ και αιτιολογηµνα (ρα και ‘λογικ’ µε την ννοια του Schopflin) αν
ερµηνευτον εντς του πλαισ ου τους. Αυτ το πλα σιο, τον τρπο που επιδρ
το ‘εξωτερικ’ στο ‘εσωτερικ’, βοηθ να κατανοσουµε η ψυχανλυση.
Η εφαρµοστικτητα της φροϋδικς θεωρ ας σε κοινωνικ και πολιτικ φαι[ 17 ]
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νµενα χει επισηµανθε και χρησιµοποιηθε απ µελετητς και στο παρελθν
(Parsons 1970, Φροϋδοµαρξισµς κλπ.). Αλλ και ο διος ο Freud υποστριζε
τι «αυτ που χαρακτηρ ζει την ψυχανλυση ως επιστµη δεν ε ναι το υλικ
που χει στα χρια της, αλλ η τεχνικ µε την οπο α το αναλει. Μπορε να
εφαρµοστε στην ιστορ α των πολιτισµ%ν, στην επιστµη των θρησκει%ν… Αυτ το οπο ο στοχεει και ανακαλπτει ε ναι… αυτ που ε ναι ασυνε δητο στην
πνευµατικ ζω», ατοµικ  συλλογικ (Freud 1917γ: 437). Συνεπ%ς, η επιστµη που εισγαγε το ασυνε δητο και ανλυσε τους µηχανισµος του µπορε να
χρησιµοποιηθε στην ερµηνε α κοινωνικ%ν (ως συλλογικ%ν) φαινοµνων, µε
την ννοια τι µπορε να χρησιµοποιηθε στην ανλυση την ανθρ%πινης συµπεριφορς ταν το τοµο εντσσεται σε µια οµδα. Μποροµε να ποµε τι
µε την ψυχαναλυτικ µθοδο δ νεται η δυναττητα ερµηνε ας της ατοµικς παθολογ ας, ανεξρτητα απ το πλα σιο. Ο Freud το εξφρασε και πλι χαρακτηριστικ:
εναι αλθεια τι η ατοµικ ψυχολογα ασχολεται µε το τοµο και τα µονοπτια
µσα απ τα οποα αναζητ την ικανοποηση των ορµν του µως, µ νο σπνια
και υπ εξαιρετικς συνθκες εναι η ατοµικ ψυχολογα σε θση να αγνοσει τις
σχσεις του υποκειµνου µε τους λλους. Στη διανοητικ ζω του ατ µου κποιος λλος εµπλκεται απαραιττως ρα, και εξ αρχς η ατοµικ ψυχολογα,
µε αυτ την ευρεα αλλ απολτως δικαιολογηµνη ννοια, εναι ταυτ χρονα και
κοινωνικ ψυχολογα (Freud 1921: 95)*.

Παρλο που η ψυχανλυση ε ναι κατλληλη για την κατανηση των ψυχολογικ%ν διεργασι%ν της τατισης και του τρπου αλληλεπ δρασης του ‘εσωτερικο’ µε τον ‘εξωτερικ’ κσµο, δεν ε ναι βεβα ως αρκετ για να συλλβει την
πολυπλοκτητα του κοινωνικο και του πολιτικο πλαισ ου. Τα ευρτερα φαινµενα που καλοµαστε να αναλσουµε χρζουν πολιτικς ανλυσης, καθ%ς
πρκειται σε µεγλο βαθµ για πολιτικς και ιδεολογικς διαδικασ ες που καθορ ζουν την κοινωνικ δραστηριτητα και τις πολιτικς δοµς. Αλλ και η
προσγγιση των διων των πολιτικ%ν φαινοµνων δεν µπορε να ε ναι µονοδιστατη εφσον υπρχουν πολλ αλληλοσυµπληροµενα πεδ α. Η ανλυση και
ερµηνε α κοινωνικ%ν και πολιτικ%ν φαινοµνων –φαινοµνων που εµπεριχουν το τοµο, την κοινων α και τη θεσµικ συγκρτηση και οργνωσ της στη
διδρασ τους– αποτελε , για παρδειγµα, το πεδ ο της πολιτικς κοινωνιολογ ας, χι µως και το προνοµιακ  αποκλειστικ της πεδ ο: η ειδικτερη θεµατολογ α του εθνικισµο απαιτε τη συµβολ της ιστορικς κοινωνιολογ ας
* Σηµ.: )λες οι µεταφρσεις των ξενγλωσσων αποσπασµτων στα ελληνικ χουν γ νει απ
τη συγγραφα.
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αλλ και µια γενικτερη ιστορικ γν%ση των γεγοντων, καθ%ς αφορ πολιτισµικ και ιστορικ συλλογικ υποκε µενα και την πορε α τους µσα στο χρνο. Επιπλον, το αντικε µενο της εθνικς ταυττητας εµπεριχει την ανλυση
της πολιτικς, ως πρακτικς και ως ιδεολογ ας,  καλτερα ως πρακτικς που
συνεπικουρε ται απ την ιδεολογικοποηση των µεταβλητ%ν που καθορ ζουν
τη συλλογικ ζω και δρση (οικονοµικ%ν, πολιτικ%ν κλπ.). Συνεπ%ς, και σε
αυτ το επ πεδο –πραν δηλαδ του διαχωρισµο ψυχολογικ%ν και λοιπ%ν
διεργασι%ν– ανακπτει η αναγκαιτητα υιοθτησης µιας πολυδιστατης ανλυσης, που θα ονοµσουµε πολιτικ ανλυση. Λγοντας πολιτικ ανλυση εννοοµε την κριτικ σπουδ, ερµηνε α και αξιολγηση φαινοµνων που πτονται του πολιτικο, δηλαδ που αφορον τη συλλογικ κατσταση και δρση
και τη θεσµικ της συγκρτηση εν µσω ιδεολογι%ν, και η οπο α προϋποθτει
την –κριτικ και πλι– ανγνωση των (σηµαντικτερων) προσεγγ σεων που
αφορον τα ειδικτερα πεδ α που καθορ ζουν το αντικε µεν της. Στο βαθµ
που το αντικε µενο µιας ττοιας ανλυσης ε ναι εξ ορισµο πολυδιστατο, εφσον τα κοινωνικοπολιτικ γεγοντα εµπεριχουν τον υποκειµενικ/ψυχολογικ, κοινωνικ, πολιτικ, οικονοµικ, αλλ και τυχα ο παργοντα, η πολιτικ
τους ανλυση θα πρπει να ορ ζει τις διφορες πτυχς προς µελτη, χοντας
πντα κατ νου τη γν%ση της ιστορ ας, η οπο α µε να διακριτικ τρπο διδσκει πντα το παρν.
Πριν προχωρσουµε θα θελα να προβ% σε µια διευκρινιστικ παρατρηση. Ορισµνοι εκ των µελετητ%ν που χουν χρησιµοποισει την ψυχανλυση
στην ερµηνε α πολιτικ%ν φαινοµνων ονοµζουν την προσγγισ τους µε να
συγκεκριµνο τρπο. Για παρδειγµα ο Ross (1995) χρησιµοποιε τον ρο ‘ψυχοπολιτισµικ ερµηνε α’ (psychocultural interpretation) και οι Volkan (1995,
1998) και Λ ποβατς (1990) ‘πολιτικ ψυχολογ α’ για ν’ αναφερθον στην ψυχαναλυτικ ερµηνε α της κοινων ας /και της πολιτικς. Χωρ ς να θεωρ% τι οι
ροι αυτο ε ναι αδκιµοι  µη-χρσιµοι γι’ αυτ που περιγρφουν, δε χρησιµοποι% αυτος  κποιον παρµοιο για δο λγους. Ο πρ%τος και σηµαντικτερος ε ναι πως η παροσα µελτη δε συνιστ µια προσπθεια ψυχαναλυτικς
ερµηνε ας της εθνικς ταυττητας, αλλ µια προσπθεια ερµηνε ας της εν γνει µσω της ευρτερης δυνατς οπτικς. *τσι, χρησιµοποιε ται η ψυχαναλυτικ προσγγιση ως να απ τα εργαλε α προσγγισης του αντικειµνου µας και
χι ως επαρκς  µνη ερµηνε α που προτε νεται σε αυτ τη µελτη. ∆ετερον,
ο ρος ‘πολιτικ ανλυση’, πως τον περιγραψα αµσως παραπνω, καλπτει
πλρως τσο τον τρπο προσγγισης που θα ακολουθηθε σο και τη συµπερ ληψη της φροϋδικς θεωρ ας ως µιας απ τις προσεγγ σεις. Πιστεω τι η πληρστερη ερµηνε α της εθνικς ταυττητας, πως και των περισσοτρων πολιτικοκοινωνικ%ν φαινοµνων, προϋποθτει την, απαιτητικ αλλ απαρα τητη,
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και πντα σε συνδυασµ χρση των επιστηµονικ%ν προσεγγ σεων εντς συγκεκριµνου πεδ ουK δηλαδ, την επιστηµονικ επικοινωνα στα πλα σια της
κριτικς πολιτικς ανλυσης. Η µφαση που δ νω σε αυτ την εισαγωγ στην
επιλογ της ψυχαναλυτικς προσγγισης δεν απορρει απ την αντ στοιχη
κτασ της σε αυτ τη µελτη, αλλ απ το γεγονς τι δε συνηθ ζεται ως προσγγιση και, συνεπ%ς, απαιτε ται η λεπτοµερς εξγηση της επιλογς και της
χρησιµτητς της.

∏

¢Oª∏ ∆OÀ µπµ§πOÀ

T

ο βιβλ ο που κρατ ο αναγν%στης στα χρια του θα ακολουθσει τρ α µονοπτια, τρεις θεµατικς εντητες που, πως υποδηλ%νει και ο τ τλος του,
αποτελον και τα τρ α µρη αυτς της µελτης: Τατιση, Εθνικισµς, και Παγκοσµιοπο ηση.
Στο πρ%το µρος του βιβλ ου θα τεθον οι βσεις ανλυσης του ανθρ%πινου ψυχισµο που ε ναι απαρα τητες για να προχωρσουµε στη συγκεκριµνη
ανλυση της εθνικς ταυττητας. Το κεφλαιο 1 ε ναι εισαγωγικ στις αρχς
της ψυχανλυσης και χει σκοπ την εξοικε ωση του αναγν%στη µε τις βασικς
ννοιες της φροϋδικς θεωρ ας, πως ε ναι το ασυνε δητο, οι ορµς, η αρχ της
ευχαρ στησης και της πραγµατικτητας κλπ., µε ιδια τερη µφαση στη διαδικασ α της τατισης η οπο α µας αφορ εδ%. Πρκειται για µια σνοψη των κεντρικ%ν εννοι%ν της ψυχανλυσης που γρφτηκε µε γν%µονα την ελογη υπθεση της σχετικς γνοιας  της λλειψης εξοικε ωσης µε την ψυχαναλυτικ
θεωρ α –ελογη γιατ το βιβλ ο αυτ αφορ να θµα των κοινωνικ%ν επιστηµ%ν (της κοινωνιολογ ας και της πολιτικς επιστµης κυρ ως). Ως πολιτικς
επιστµονας και η δια δεν εµβθυνα –σο δελεαστικ και αν το βρκα πολλς
φορς– περισστερο απ’ σο θεωροσα τι απαιτε ται για την επαρκ και
ακριβ ανγνωση του αντικειµνου µου µσω αυτς της προσγγισης. Ε ναι
λοιπν µια περιληπτικ εισαγωγ σε ννοιες και ορισµος της ψυχανλυσης,
που ε ναι µως το απαρα τητο υπβαθρο για την ανλυση που θα ακολουθηθε για σους δεν χουν γν%ση της ψυχαναλυτικς θεωρ ας.
Η τατιση ε ναι να θµα που µας απασχολε και στο δετερο κεφλαιο. Σε
αυτ ασχολοµαστε κυρ ως µε τη διαδικασ α της τατισης σε συλλογικ επ πεδο, τις οµαδικς ταυτ σεις, και µε τους µηχανισµος µσω των οπο ων τα µλη
µιας οµδας αποκτον την δια ταυττητα. Εδ% η ψυχανλυση προσφρει µια
ερµηνε α της ψυχολογ ας της οµδας (γνωστ και ως ψυχολογ α των µαζ%ν)
και της παθολογ ας της σε σχση µε την οµαδικ τατιση γενικ και την εθνικ τατιση ειδικτερα. Σε αυτ το κεφλαιο θα αναλυθον φαινµενα πως η
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‘ανγκη’ παρξης εχθρ%ν και η σχση της µε την ορµ της επιθετικτητας, η
δηµιουργ α µιας οµδας µσω της οµοιτητας και της διαφορς κλπ.
Με αυτ τα δο κεφλαια το πρ%το µρος προσφρει εν συντοµ α µια βασικ κατανηση της διαµρφωσης ταυτοττων που ε ναι απαρα τητη για να
προχωρσουµε στον προσδιορισµ των κοινωνικ%ν και πολιτικ%ν χαρακτηριστικ%ν της εθνικς ταυττητας. Η κατανηση αυτ θα µας συνοδεει στη συνχεια που, περν%ντας στην κατεξοχν ανλυση της εθνικς ταυττητας µσω του εθνικισµο, η ερµηνε α της ατοµικς συµπεριφορς εντς της οµδας
θα ε ναι ιδια τερα χρσιµη και συνεχ%ς παροσα, πως για παρδειγµα στην
ερµηνε α της απχησης του εθνικισµο, της χειραγ%γησης των ανθρ%πινων ορµ%ν και επιθυµι%ν σε πολιτικ επ πεδο κ.ο.κ. *τσι, περνµε στο δετερο µρος
του βιβλ ου που αφορ στον εθνικισµ και στην επιρρο του στην εθνικ ταυττητα. Στο βαθµ που η µελτη της εθνικς ταυττητας ε ναι αδνατη χωρ ς
την εκτεν αναφορ στον εθνικισµ (ο οπο ος εµπλκεται και στη συζτηση
για την παγκοσµιοπο ηση), η µελτη αυτ ε ναι ταυτχρονα και µια πολυδιστατη ανλυση του εθνικισµο.
Το δετερο µρος αποτελε ται απ δο κεφλαια. Στο κεφλαιο 3 αναζητε ται απντηση στο εξς ερ%τηµα: πο οφε λεται η επικρτηση και απχηση
της εθνικς ταυττητας στη νεωτερικτητα σε σχση µε τις λλες κοινωνικς
και πολιτικς ταυττητες; Η απντηση βρ σκεται στη σηµασιοδτηση της εθνικς ταυττητας απ τον εθνικισµ, γεγονς που την καθιστ ταυτχρονα και
‘εθνικιστικ’. Στο κεφλαιο 3 ξεκινµε ορ ζοντας τον εθνικισµ και ερµηνεοντας τη σηµαντικτητ του ως πολιτικς ιδεολογ ας –και χι µνο– που προσδ δει ξεχωριστ αξ α και ‘ποιτητα’ στο εθνικ κρτος. Ακολοθως διαχωρ ζεται ο εθνικισµς απ τον πατριωτισµ και αξιολογονται διφοροι τποι εθνικισµο σε µια προσπθεια να βρεθε ο κοινς παρανοµαστς τους. Ιδια τερη
µφαση δ νεται στη φαντασιακ δισταση της εθνικς τατισης, στα συγκεκριµνα α τια της ισχυρς ασυνε δητης επιρρος του εθνικισµο, καθ%ς και στο
ρλο των µθων και των στερεοτπων. Τλος, γ νεται µια προσπθεια προσδιορισµο των ιδια τερων χαρακτηριστικ%ν που αποκτ η ταυττητα µσω του
εθνικισµο.
Στο κεφλαιο 4 επιχειρε ται η οριοθτηση των στοιχε ων που χαρακτηρ ζουν την εθνικ ταυττητα και την ξεχωρ ζουν απ λλες, παρµοιου τπου
ταυττητες. Επ σης, αποσαφην ζονται ορισµνα ερωτηµατικ σχετικ µε την
εθνικ ταυττητα, τα εθνικ κρτη και τον εθνικισµ που εγε ρονται απ την
ανλυση του τρ του κεφαλα ου. *τσι, εξετζεται η συσχτιση της µεγλης
απχησης της εθνικς ταυττητας και του εθνικισµο µε το χρνο εµφνισης
του τελευτα ου, αλλ και µε τις ιδια τερες συνθκες που διευκλυναν τη δηµιουργ α και διδοσ του –ε τε αυτς ε ναι πολιτικς, κοινωνικς, ιστορικς, 
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οικονοµικς. Επ σης τ θεται το ερ%τηµα: ε ναι ο εθνικισµς να φαινµενο που
εµφαν στηκε για πρ%τη φορ στην ιστορ α τους τελευτα ους τρεις αι%νες; Πτε και γιατ δηµιουργθηκε; Ε ναι τα εθνικ κρτη αποκλειστικ νεωτερικς
ονττητες; Τι ε ναι οι εθνοτικς ταυτ σεις και ποια η σχση τους µε τις εθνικς;
Ποιοι λγοι συντελον στην εµφνιση  µεταστροφ του εθνικισµο προς
ακρα ες και επιθετικς µορφς; Με αυτ τα ερωτµατα θα κλε σουµε το δετερο µρος, ρ χνοντας φως σε ορισµνα κοµµτια της ιστορ ας και των εννοι%ν
που θα αποσαφην σουν περισστερο το αντικε µεν µας.
Στα δο πρ%τα µρη, για την Τατιση και τον Εθνικισµ, δ νεται απντηση
στο αρχικ ερ%τηµα σχετικ µε τη φση της εθνικς ταυττητας, τα ιδια τερα
χαρακτηριστικ της και τις συνθκες υπ τις οπο ες ισχυροποιε ται  παραµνει σε λανθνουσα κατσταση. Αυτ η ανλυση παρχει και τη βαθτερη κατανηση που ε ναι απαρα τητη για τον περαιτρω προσδιορισµ µιας συγκεκριµνης εθνικς ταυττητας και την εξτασ της υπ επιµρους συνθκες. Το
τρ το και τελευτα ο µρος του βιβλ ου αναφρεται στην παγκοσµιοπο ηση και
την ενδεχµενη επ δρασ της στην εθνικ ταυττητα. Ββαια, υπρχει η ιδιαιτερτητα τι η µελτη της εθνικς ταυττητας σε σχση µε την παγκοσµιοπο ηση δεν ε ναι απλ µια µελτη της σε να συγκεκριµνο χωροχρονικ πλα σιο
αλλ, επιπλον, η µελτη της εντς του χωροχρονικο πλαισ ου που ζει δη ο
µελετητς. Αυτ δηµιουργε µια επιπλον πολυπλοκτητα, γιατ απαιτε τσο
την αποσαφνιση εννοι%ν και γεγοντων που ε ναι σγχρον µας σο και την
αποστασιοπο ηση απ αυτ. )µως, η συµπερ ληψη της παγκοσµιοπο ησης
υπαγορεθηκε απ µια πληθ%ρα επιχειρηµτων αλλ και ρητορικ%ν αναφορ%ν στο δηµσιο Λγο, η εγκυρτητα των οπο ων πρεπε να ελεγχθε καθ%ς
θεταν υπ αµφισβτηση βασικ συµπερσµατα σχετικ µε τη φση των εθνικ%ν ταυτ σεων και το µηχανισµ της τατισης γενικτερα.
*τσι, θα εξετσουµε ορισµνα σηµαντικ και σχετικ µεταξ τους ερωτµατα. Η παγκοσµιοπο ηση λγεται τι παργει νες µορφς κοινωνικς αλλαγς, τσο µσα σο και ανµεσα στα θνη και στα κρτη, νες πηγς και µορφς συγκροσεων, και –ως εκ τοτου;– εγε ρει να ζητµατα σχετικ µε τις
ταυττητες και τους πολιτισµος που πρπει να ερµηνευτον και αξιολογηθον εκ νου. Αρχικ, πρπει να ελεγχθε η ακρ βεια, θεωρητικ και εµπειρικ,
και η κταση αυτ%ν των ισχυρισµ%ν. Για παρδειγµα, απ τη µ α υποστηρ ζεται τι η οικονοµικ παγκοσµιοπο ηση, που αποδυναµ%νει το εθνικ κρτος,
συνεπικουρε ται απ µια παγκοσµιοπο ηση της κουλτορας, καθ%ς οι νοι επηρεζονται απ τους συνοµλικος τους σε λλες, µακρινς κοινων ες. Απ την
λλη, µως, υπρχει το αντεπιχε ρηµα τι σο περισστερο επικοινωνον οι
νθρωποι µεταξ τους τσο ανακαλπτουν τις ιδιαιτερτητς τους, τις οπο ες
µπορε να τε νουν να αξιολογσουν ως διαχωριστικ γραµµ. Παροµο ως, και
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κατ συνπεια, τ θενται ζητµατα σχετικ µε την εθνικ ταυττητα και τις δυναττητς της στο παρν και στο µλλον. Ποιες οι προοπτικς της εθνικς ταυττητας καθ%ς –και αν– ο κσµος γ νεται να µικρ χωρι; Πο βρ σκονται οι
ρ ζες των ατοµικ%ν και συλλογικ%ν ταυτ σεων καθ%ς –και αν– οι τοπικς, περιφερειακς και παγκσµιες κουλτορες και πολιτισµο αλληλοεπηρεζονται,
και π%ς αυτς αναδιαµορφ%νονται µσω της γεωγραφικς και πολιτισµικς κινητικτητας; Επ σης, ποιο ε ναι το µλλον του εθνικισµο µσα στις διαδικασ ες της παγκοσµιοπο ησης; Ποια η σχση του εθνικισµο και της παγκοσµιοπο ησης µε τις παρατηροµενες εθνικς αφυπν σεις, συγκροσεις κλπ.;
Η ανλυση αυτ%ν των ερωτηµτων θα µας απασχολσει στα τρ α κεφλαια
του τρ του µρους, το οπο ο θα ξεκινσει µε το πµπτο κεφλαιο. Σε αυτ θα
γ νει µια σντοµη εισαγωγ στη σχετικ συζτηση και θα καθοριστε ο ορισµς
εργασ ας µας για την παγκοσµιοπο ηση. *τσι, το κεφλαιο αυτ ε ναι εισαγωγικ στην ννοια της παγκοσµιοπο ησης. Κατπιν, στο κεφλαιο 6 θα αναφερθοµε λεπτοµερ%ς στα σχετικ επιχειρµατα και αντεπιχειρµατα που αναφρονται στον παρωχηµνο χαρακτρα του εθνικο κρτους στην ‘εποχ της παγκοσµιοπο ησης’. Στο βαθµ που το εθνικ κρτος αποτελε ται απ το εθνικ
και το κρατικ στοιχε ο, θα απευθνουµε χωριστ τα ερωτµατα, πρ%τα σον
αφορ το κρτος και τις µεταβολς του λγω της παγκοσµιοπο ησης και στη
συνχεια σον αφορ στις µχρι τ%ρα µεταβολς στις εθνικς ταυτ σεις. ∆ηλαδ, σε αυτ το κεφλαιο θα µας απασχολσει ο βαθµς και η κατεθυνση της
µεταβολς τσο του διου του κρτους σο και των µηχανισµ%ν που δρουν
εντς του και δηµιουργον/ενισχουν/υποστηρ ζουν την εθνικ τατιση.
Το µληµ µας και στο επµενο και τελευτα ο κεφλαιο θα ε ναι να αναδε ξουµε τις δυναµικς και δυναττητες της εθνικς ταυττητας εντς του πλαισ ου της παγκοσµιοπο ησης. *τσι στο κεφλαιο 7 θα µας απασχολσουν οι
προοπτικς της εθνικς-ως-συλλογικς ταυττητας εντς της παγκοσµιοπο ησης γενικ, δηλαδ χι σε συνρτηση µε το εθνικ κρτος (που ε ναι το αντικε µενο µελτης του κτου κεφαλα ου), αλλ σε σχση µε τις ιδια τερες συνθκες που δηµιουργε η παγκοσµιοπο ηση στην ‘στερη νεωτερικτητα’. Γι’ αυτν
το σκοπ θα προσπαθσουµε να καταγρψουµε τις προσλψεις των ατµων
και των οµδων σε σχση µε την παγκοσµιοπο ηση (π.χ. ποια εικνα χουν γι’
αυτ), και να διαγρψουµε πιθανς τσεις και εξελ ξεις για την εθνικ αλλ
και γενικτερη συλλογικ τατιση εντς αυτο του πλαισ ου.
)πως επισµανα και στην αρχ αυτς της εισαγωγς, ο στχος µου σε αυτ την ρευνα ε ναι η κατκτηση της µεγαλτερης δυνατς κατανησης της
εθνικς ταυττητας. Η πολυπλοκτητα του αντικειµνου, σε συνδυασµ µε την
επιλογ προσγγισς του µσω πολλαπλ%ν επιστηµονικ%ν προσεγγ σεων, χει
ως αποτλεσµα την ανλυσ του εντς διαφορετικ%ν πεδ ων και την ανδειξη
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πολλ%ν ερωτηµτων, η συνφεια των οπο ων προκπτει απ την µεση σχση
τους µε την εθνικ ταυττητα. Αν και η κθε µ α απ τις θεµατικς –Τατιση,
Εθνικισµς, Παγκοσµιοπο ηση– αποτελε να ξεχωριστ επιστηµονικ πεδ ο
και µια µεγλη συζτηση απ µνη της, και µλιστα απαιτ%ντας συχν διαφορετικς επιστηµονικς προσεγγ σεις καθαυτς, ταυτοχρνως η κθε µ α συµπεριλαµβνει ως υπο-εντητα το ζτηµα των εθνικ%ν ταυτ σεων: και πνω σε
αυτ το κοιν σηµε ο στηρ ζεται ο συσχετισµς τους.
Η κθε µ α απ τις θεµατικς εντητες ανο γει µπροστ µας απεριριστες
δυναττητες µελτης, δυναττητες που, οµολογουµνως, ε ναι ιδια τερα ενδιαφρουσες και δελεαστικς. Αυτ ε ναι και µια µεγλη πρκληση για µελλοντικς µελτες. Προς το παρν, το βιβλ ο αυτ στοχεει στη σφαιρικ κατανηση
της εθνικς τατισης που θα συµβλλει στην ευρτερη κατανησ της. Επ σης,
εχοµαι το βιβλ ο αυτ να εκπληρ%σει το σκοπ που πρπει να χει κθε βιβλ ο: να καλψει υπρχοντα κεν και να συµβλλει στη σχετικ συζτηση για
το αντικε µενο που πραγµατεεται, να διεγε ρει τη σκψη των αναγνωστ%ν του
και να βοηθσει στην ανδειξη θεµτων για µελλοντικ ρευνα.
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