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χουµε, λοιπ ν, φτσει στο τλος αυτς της µελτης σχετικ µε τη φση,
την ισχ, τις δυναµικς και τις προοπτικς της εθνικς ταυτ τητας. Μια
µελτη που πραγµατοποιθηκε διαµσου του διου του ατ µου και του
ψυχισµο του, του ατ µου ως µλους οµδων και συλλογικοττων και, ταυτ χρονα, διαµσου ιστορικ"ν διαδικασι"ν και πολιτικ"ν ιδεολογι"ν. Το µεµονωµνο τοµο και οι συνειδητς και ασυνεδητες λειτουργες του βρθηκαν στην
καρδι της ερµηνεας και καταν ησης της δυναµικς των συλλογικ"ν ταυτσεων. Ταυτ χρονα, οι ψυχαναλυτικς ερµηνεες συνδιαλχτηκαν και συνεργστηκαν µε τις κοινωνιολογικς και πολιτικς δηµιουργ"ντας µια επιπρ σθετη
οπτικ γωνα, συνεισφροντας τσι στη βαθτερη καταν ηση των κοινωνικ"ν
και πολιτικ"ν φαινοµνων που εξετσαµε. Πρπει να επισηµανθε τι η ψυχαναλυτικ προσγγιση χρησιµοποιθηκε τ σο, σο κρθηκε απαρατητο "στε να
συµπληρ"σει και να εµπλουτσει την πολιτικ ανλυση και καταν ηση, και χι
ως µια αποκλειστικ και εξαντλητικ ερµηνεα. Αυτ ενδεχοµνως να ‘απογοτευσε’ τους γν"στες της ψυχανλυσης, στο βαθµ που περµεναν µια εξειδικευµνη ψυχαναλυτικ ερµηνεα της εθνικς ταυτ τητας, του εθνικισµο 
και της παγκοσµιοποησης, µως η µελτη αυτ δεν επιδωξε να εναι µια συγκεκριµνη ερµηνεα αλλ µια συνολικ και, σο το δυνατ ν, πλρης ανλυση.
Ας συνοψσουµε τα κυρι τερα συµπερσµατα αυτο του βιβλου. Η δηµιουργα ταυτ τητας εναι µια ατοµικ εµπειρα, η οποα µως διαµεσολαβεται κοινωνικ. Η διαδικασα της τατισης ξεκιν µε τη γννηση του βρφους
και συνεχζεται σε λη τη διρκεια της ζως του ατ µου, αν και µε µικρ τερη
νταση µετ την εφηβεα. Η τατιση εγερεται ως νας αµυντικ ς µηχανισµ ς
στην υπηρεσα της αρχς της ευχαρστησης, καθ"ς το νπιο προσπαθε να
αποφγει οποιαδποτε εν χληση και να διατηρσει τη ναρκισσιστικ του εικ να, αλλ ταυτ χρονα προσφρει διξοδο στις ορµς της ζως. Η τατιση πραγµατοποιεται σε αυτ το αρχικ στδιο της ζως του παιδιο µ νο µε οικεα
πρ σωπα και εικ νες) και αυτ εναι να χαρακτηριστικ που παρατηρεται
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και στη συνχεια, που µλιστα αποτελε προϋπ θεση για την οποιαδποτε
τατιση.
Η τατιση µε τους γονες εναι η πρ"τη και σηµαντικ τερη στη ζω εν ς
ατ µου: διαµορφ"νει σε µεγλο βαθµ την προσωπικ τητ του και αποτελε
το πρ τυπο των µετπειτα ταυτσεων. Η πορεα των ταυτσεων που θα ακολουθηθε αποτελε και την προσωπικ ιστορα εν ς ατ µου: οι διαδικασες και
συνθκες διαµ ρφωσης της ταυτ τητς του εναι µοναδικς και συνιστον την
ατοµικ εµπειρα. Ταυτ χρονα, µως, το κθε τοµο εντσσεται σε να δεδοµνο ιστορικ , κοινωνικ και πολιτικ περιβλλον) συνεπ"ς, οι επιλογς και
εµπειρες του καθορζονται και απ αυτ . Αυτ το περιβλλον ‘εγγρφεται’
στο παιδ αρχικ µσα απ τους γονες και, στη συνχεια, µσα απ τους θεσµος και διαδικασες του διου του περιβλλοντος διαµσου της κοινωνικοποησης. Ββαια, ακ µη και µσα απ την τατιση µε τους γονες, που εναι
προσωπικ και µοναδικ, εσωτερικεονται κοινωνικς αντιλψεις και αναπαραστσεις, εφ σον και οι διοι οι γονες αποτελον µλη του ευρτερου κοινωνικο συν λου. Εσωτερικεεται, δηλαδ, το υπερ-εγ" τους, που εισγει το
παιδ σε µια συγκεκριµνη κοινωνικ πραγµατικ τητα. Με αυτ την ννοια και
µ νο, οι προσωπικς εµπειρες εναι και κοινωνικς και η επιλογ ταυτ τητας
ενχει την κοινωνικ διαµεσολβηση και καθορισµ . 0τσι, η τατιση, ως διαδικασα και χι ως µηχανισµ ς, εναι στεν συνδεδεµνη µε την ννοια της κοινωνικοποησης. Με βση αυτ την παρατρηση ασκσαµε κριτικ στην ποψη
τι, στην ‘εποχ της παγκοσµιοποησης’ µπορε κανες να προβε σε ελεθερη
επιλογ ταυτ τητας µσα απ µια µεγλη ποικιλα πηγ"ν τατισης: η ποψη
αυτ παραβλπει την παρξη και αναγκαι τητα των κοινωνικ"ν –αλλ και
πολιτικ"ν– δοµ"ν στις οποες εντσσονται τα υποκεµενα για τη διαµ ρφωση
της ταυτ τητς τους, ανεξρτητα απ το αν αυτς θα εναι εθνικς  λλες.
Η εθνικ ταυτ τητα εναι η ταυτ τητα που αποκτ κανες ως αποτλεσµα
της τατισς του µε το θνος, δηλαδ µε µια πολιτισµικ οµδα µε κοινς παραδ σεις, µνµες, γλ"σσα, ιστορα, πατρδα και, συχν, θρησκεα, η ιδιαιτερ τητα της οποας εναι συνειδητοποιηµνη απ τα µλη της. Ιδιατερη µφαση
χει δοθε στην τατιση µε το ‘θνος-κρτος’, χι επειδ το κρτος απ µ νο
του αποτελε αντικεµενο τατισης, αλλ γιατ η παρξη κρτους αποτελε καθοριστικ παργοντα της εµπδωσης της εθνικς ταυτ τητας και της οριοθτησς της, αλλ αποτελε επσης και µια επιδωξη, µια επιθυµα, στο πλασιο
της εθνικιστικς ιδεολογας. 0τσι, η εθνικ ταυτ τητα δεν εναι µ νο κοινωνικ ταυτ τητα αλλ και πολιτικ και επηρεζεται απ το πλασιο και τους στ χους που θτει η πολιτικ ιδεολογα του εθνικισµο. 2λλωστε, ο εθνικισµ ς
χει ανασηµασιοδοτσει την ννοια του θνους µε τα χαρακτηριστικ και τους
στ χους του κρτους στη νεωτερικ τητα και, συνεπ"ς, χει επηρεσει τον ορι[ 334 ]
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σµ του αλλ και την τατιση µε αυτ . Γι’ αυτ το λ γο ορσαµε την εθνικ
ταυτ τητα ως το αποτλεσµα της συνεχος διαδικασας τατισης µε το θνος,
καθς και τα συναισθµατα που εγερονται απ αυτν την τατιση. Τα επιµρους χαρακτηριστικ της κθε εθνικς ταυτ τητας καθορζονται απ την ιστορα και τα χαρακτηριστικ του συγκεκριµνου κθε φορ θνους.
Χωρς να παραβλπουµε τις διαφορς, πρπει να τονσουµε τι η παρξη
πολιτικς και κοινωνικς οργνωσης και τατισης που βασζεται σε κριτρια
οµοι τητας και εξοικεωσης δεν εναι καινορια στην ιστορα. Αντιθτως, κοινωνικς διαρθρ"σεις και συναισθηµατικο δεσµο που δηµιουργονται στη βση εδαφικ"ν, γλωσσικ"ν, πολιτισµικ"ν  και θρησκευτικ"ν δεσµ"ν µς εναι
γνωστο απ τα Οµηρικ πη. Αυτο οι δεσµο εναι σµερα κδηλοι και στους
συναισθηµατικος δεσµος που αναπτσσονται µε τις ‘ιδιατερες πατρδες’,
τους τ πους γννησης των ατ µων εντ ς των εθνικ"ν κρατ"ν. Μλιστα, αυτο
οι δεσµο µοιζουν µε τους εθνοτικος στο βαθµ που παραµνουν σηµαντικο
για τα τοµα, αν και δεν εναι συστηµατοποιηµνοι απ κποια πολιτικ αρχ
 πρωτστης σηµασας σε σχση µε τις εθνικς ταυτσεις. Αυτ δεχνει τι τα
ποιοτικ χαρακτηριστικ στα οποα δνει µφαση ο εθνικισµ ς δεν εναι καινορια  κατασκευασµνα, αλλ µλλον αποτελον αρχγονα χαρακτηριστικ
της συλλογικς τατισης ( πως εναι η ψυχολογικ ανγκη τατισης µε µια οικεα οµδα, η περιχαρκωση των ορων της σε σχση µε τις λλες οµδες κ..).
Φυσικ, πρπει να τονιστε τι, η ισχς και κυριαρχα των εθνικ"ν ταυτοττων
στη νεωτερικ τητα απορρει και απ τη συστηµατικ της οργνωση, καλλιργεια  και χειραγ"γηση απ τους κρατικος µηχανισµος και την κυριαρχα
του εθνικισµο. 8µως, δεν θα µποροσαµε να υποστηρξουµε τι ο εθνικισµ ς
ταν αυτ ς που δηµιοργησε τα θνη: πολ πριν απ την εµφνισ του ο Σαξπηρ αναφερ ταν στη ‘γη των εστεµµνων’ και στη ‘γλυκι Αγγλα’. Και αυτ
εναι να µ νο απ τα πολλ παραδεγµατα.
Η γν"ση της ψυχολογας του ατ µου µπορε να συνεισφρει στην καταν ηση χι µ νο των ψυχικ"ν προδιαθσεων που καθιστον τον εθνικισµ και την
εθνικ ταυτ τητα κυραρχα φαιν µενα στη νεωτερικ τητα, αλλ και στην καταν ηση των αιτι"ν των συγκροσεων και διαµαχ"ν και των αντιδρσεων σε
ορισµνα γεγον τα. Αυτ η καταν ηση προρχεται απ τη µελτη των ασυνεδητων ορµ"ν –ειδικ τερα των επιθετικ"ν– και της ανγκης δηµιουργας µιας
ολοκληρωτικς και αδισπαστης εικ νας του εαυτο µσω της µετθεσης των
ανεπιθµητων εικ νων και συναισθηµτων στους λλους. 8ταν αυτ εφαρµ ζεται σε συλλογικ εππεδο, ερµηνεει την τ σο ισχυρ δικριση ανµεσα σε
‘εµς’ και τους ‘λλους’ και τη δηµιουργα εχθρ"ν που µπορε να εναι αρκετ
παρ µοιοι µε ‘εµς’. 0νας επσης σηµαντικ ς τρ πος να κατανοσουµε τις διαµχες εναι µσα απ τη µελτη των ατοµικ"ν αντιδρσεων σε τραυµατικ γε[ 335 ]
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γον τα. Υπρχουν γεγον τα στη ζω εν ς ατ µου που παζουν σηµαντικ ρ λο στην ανπτυξη της προσωπικ τητς του  αποτελον τραµατα. Τα τραυµατικ γεγον τα απωθονται συχν απ τη µνµη και κνουν την εµφνισ
τους στο συνειδητ µσω συµπτωµτων. Φυσικ, οτε λα τα εν δυνµει τραυµατικ γεγον τα θα βιωθον ως ττοια απ κθε τοµο, οτε το διο γεγον ς
θα εναι εξσου σηµαντικ  τραυµατικ για διαφορετικ τοµα. Η πιθαν τητα των αντιδρσεων εξαρτται απ την ικαν τητα του ατ µου να αντεπεξλθει στα γεγον τα και απ την ψυχικ του δναµη να αντξει σε ορισµνο βαθµ πεσης, απογοτευσης  γχους.
Παρ µοια εναι, τηρουµνων των αναλογι"ν, και η περπτωση των εθν"ν.
Υπρχει µια σειρ γεγον των στην ιστορα τους που εναι µεζονος σηµασας 
εναι τραγικ. Αυτ τα γεγον τα χουν τη δυνατ τητα, τη δυναµικ, να γνουν
συλλογικ τραµατα και να προκαλσουν παθολογικς αντιδρσεις (συµπτ"µατα). Απ τη µα, παραµνουν στην κοιν µνµη εν ς θνους µσω των ιστορικ"ν  µυθικ"ν διηγσεων και γνονται κοµµτια του συλλογικο ασυνειδτου του µσα στο χρ νο. Απ την λλη, εκτ ς απ εξαιρετικς περιπτ"σεις, παρελθοντικ γεγον τα δε βι"νονται στο παρ ν ως τραυµατικ αν κποιος δεν
τους αποδ"σει βαρτητα. Εδ" ακριβ"ς γκειται η σηµασα των αρχηγ"ν και
των πολιτικ"ν οµδων στη χειραγ"γηση εν ς ολ κληρου θνους και της ιστορας του: δνοντας µφαση σε να συµβν του παρελθ ντος και παρουσιζοντς το ως τραυµατικ  θεµελι"δους σηµασας, µπορον να επηρεσουν το
θνος, συνεπικουροµενοι ασφαλ"ς και απ τις κατλληλες ειδικς συνθκες
και συγκυρες. Θα πρπει να τονιστε τι οι διαδικασες που περιγρψαµε σε
αυτ τη µελτη και οι παθολογικς αντιδρσεις ατ µων και οµδων δεν εναι
νοµοτελειακς συνθκες που θα συµβον οπωσδποτε σε λες τις εθνικς οµδες και σε λες τις περιπτ"σεις, αλλ αντιδρσεις που µπορε να συµβον και
δεν πρπει να µας προκαλον κπληξη ταν αυτ γνεται. Στο βαθµ δε που εναι αναµεν µενες, µπορε να βοηθσουν στην πρ βλεψη πιθαν"ν αντιδρσεων
σε δεδοµνες ειδικς πολιτικς, κοινωνικς κλπ. συνθκες.
Κατ την ανλυση του εθνικισµο στο δετερο µρος του βιβλου υποστηρξαµε τι η δικριση σε ‘καλ ’ και ‘κακ ’ εθνικισµ εναι στοχη και παραπλανητικ. Αυτ η τοποθτηση εχε ως σκοπ , χι να αντιµετωπσει λες τις
εθνικιστικς εκφνσεις ως αντιδραστικς, αλλ να εστισει σε δο σηµαντικς
παρατηρσεις. Η µια εναι τι ο εθνικισµ ς δηµιουργε ‘σνορα’ και διακρσεις
λ γω της φσης του και, επειδ και οι ασυνεδητες ορµς λειτουργον προς αυτν την κατεθυνση, µπορε εκολα να αποκτσει ακραες εκδηλ"σεις. Πργµατι, πως δεχνουν και αρκετ εµπειρικ στοιχεα, η ιστορα των εθν"ν εναι
γεµτη µε παραδεγµατα που µια σχετικ πια και ρεµη περοδος ακολουθεται απ µια ντονη  βαιη και οτω καθεξς. Η δετερη παρατρηση σχε[ 336 ]
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τζεται µε τον τρ πο που χαρακτηρζει κανες τους λλους και τις συνπειες
αυτ"ν των χαρακτηρισµ"ν, ταν αυτο χρησιµοποιονται στην πολιτικ. Μια
πλευρ αυτ"ν των χαρακτηρισµ"ν αποτελε η µετθεση και προβολ των
εθνικιστικ"ν προθσεων και συναισθηµτων στους ‘λλους’, σε ‘λλα’ θνη
και περιοχς (στην περιφρεια, πως αναφρει ο Billig) και την αντστοιχη
απ δοση των θετικ"ν  ‘πολιτικ"ν’ στοιχεων εθνικισµο στο δικ µας θνος.
Μια λλη πλευρ που αφορ στην πολιτικ χρση των χαρακτηρισµ"ν εναι
τι οι πολιτικς συνθκες και ισορροπες καθορζουν σε µεγλο βαθµ το χαρακτηρισµ που θα δοθε σε να θνος  κνηµα. Για παρδειγµα, να κνηµα
που χαρακτηριζ ταν απελευθερωτικ µπορε σε να λλο πλασιο  ιστορικ
περοδο να ονοµζεται εθνικιστικ  αποσχιστικ . Αυτ ς εναι και ο λ γος που
η πολιτικ ανλυση πρπει πντα να λαµβνει υπ’ ψιν τις ιστορικς και πολιτικς συγκυρες, "στε να διατηρε µια κριτικ µατι σε αυτς.
Η κριτικ ανλυση και ο συνυπολογισµ ς των πολιτικ"ν συγκυρι"ν εναι
απαρατητες προϋποθσεις της µελτης κθε ιστορικς περι δου και εναι ιδιατερα σηµαντικς για την ανλυση σγχρονων γεγον των, τη µελτη περι δων
στις οποες ζει ο µελετητς. Αυτ γιατ η κριτικ ανλυση µπορε να λειτουργσει ως αντβαρο στην λλειψη απ στασης απ το αντικεµενο ανλυσης, που
εναι να µειονκτηµα σον αφορ στο ζητοµενο της αντικειµενικ τητας της
κρσης. Η παγκοσµιοποηση, για παρδειγµα, δεν εναι µ νο πολ πρ σφατη
αλλ εναι και σγχρον µας. 0τσι, το διο το αντικεµενο απαιτε τον ακριβ
προσδιορισµ του πλαισου ανλυσης, ιδιατερα δε των ιστορικ"ν γεγον των
και συγκυρι"ν, "στε να µελετηθε τ σο η παγκοσµιοποηση σο και λλα φαιν µενα στο πλασι της, πως στην προκειµνη περπτωση η εθνικ ταυτ τητα.
Η διαδικασα της παγκοσµιοποησης προβλλει ορισµνα εµπ δια στην ανλυσ της, εµπ δια που κυρως προκαλε η ιδεολογικοποησ της και η σγχυση
στην ερµηνεα ορισµνων γεγον των. Σε αυτ τα εµπ δια περιλαµβνεται η
πτ"ση της Σοβιετικς 0νωσης και η επακ λουθη πολιτικ και ιδεολογικ χειραγ"γηση του συµβντος, η αντληψη τι τα εθνικ κρτη βρσκονται στη ‘δση’ της ιστορικς τους πορεας, αλλ και η λλειψη σαφνειας και η σγχυση
στην ορολογα σον αφορ στον ορισµ της παγκοσµιοποησης. Αυτ και λλα εµπ δια χουν διευκολνει την περαιτρω ιδεολογικοποησ της και τη ρητορικ που ερµηνεει τις πολιτικς που ασκονται ως αναπ φευκτες αναγκαι τητας εντ ς της παγκοσµιοποησης.
Το ζτηµα που µας απασχ λησε ιδιατερα σχετικ µε την παγκοσµιοποηση
ταν η εθνικ ταυτ τητα και ο εθνικισµ ς. Απ τα τλη της δεκαετας του ’80
και µετ διατυπ"θηκε ευρως η ποψη τι η παγκοσµιοποηση ‘θα διαγρψει
τον εθνικισµ απ τον χρτη’ και θα απαλλξει τον κ σµο απ την καταστροφικ του επδραση  θα την περιθωριοποισει. Ββαια, στο βαθµ που η πα[ 337 ]
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γκοσµιοποηση µσω της ιδεολογικοποησς της αντικαθιστ τον εθνικισµ ως
ναν ιδι τυπο φονταµενταλισµ , δεν περιθωριοποιεται ο ‘εθνικιστικ ς’ τρ πος
σκψης απ αυτν, αλλ απλ εναλλσσονται οι ροι της συζτησης. Και στην
πρξη, ββαια, παρατηροµε τα εξς. Εθνικιστικ κινµατα συνεχζουν την κινητοποησ τους σε διφορες περιοχς του πλαντη, εν" τα εθνικιστικ συναισθµατα και οι Λ γοι που αναπτσσονται στα εγκαθιδρυµνα εθνικ κρτη
πολ απχουν απ’ το να εναι αµελητα. Επσης, τα εθνικ κρτη αποτελον
και στην αυγ του 21ου αι"να µια προσδοκα, αλλ και τη µ νη συγκροτηµνη µορφ συλλογικς οργνωσης που υπρχει  επιδι"κεται. 2λλωστε, τα
εθνικ κρτη παραµνουν τα ευρτερα αντικεµενα συλλογικς τατισης που
µε θεσµικ τρ πο τη συστηµατοποιον, µε µ νο ‘ανταγωνιστ’ τις Εκκλησες
που συστηµατοποιον τις θρησκεες και το θρησκευτικ συνασθηµα. Τα εθνικ κρτη µπορε να χουν αποδυναµωθε µερικ"ς σε ορισµνες απ τις οικονοµικς τους λειτουργες, αλλ αυτ εναι το αποτλεσµα δικ"ν τους πολιτικ"ν
πρωτοβουλι"ν και χι της ανεξλεγκτης και ρευστς διαδικασας της παγκοσµιοποησης. Ταυτ χρονα, οι µηχανισµο του κρτους που ελγχουν και συστηµατοποιον την τατιση µε το θνος εναι εξσου, αν χι περισσ τερο, ισχυρο
µε τους αντστοιχους που υπρχαν σε λη τη νεωτερικ τητα –συµπεριλαµβανοµνων και των ιδιωτικ"ν που δεν υπ κεινται στον (µεσο) λεγχο του κρτους, πως τα ΜΜΕ. Τλος, οι πισεις που ασκονται απ τους πολτες και τις
διφορες συλλογικς πρωτοβουλες τους για µεταρρυθµσεις απευθνονται
στα εθνικ κρτη και, συνεπ"ς, τα ενισχουν, ακ µα και ταν οι µεταρρυθµσεις αφορον να ‘παγκ σµιο’ ζτηµα (π.χ. οικολογικ ).
0τσι, η εθνικ ταυτ τητα δεν χει αποδυναµωθε στην εποχ της παγκοσµιοποησης. Απεναντας, υπρχουν ενδεξεις για το αντθετο, δηλαδ για
πολιτισµικς και εθνικς/εθνοτικς αναζωπυρ"σεις ταυτοττων και συναισθηµτων σε πολλς περιπτ"σεις. 2λλωστε, οι συνολικς συνθκες που δηµιουργε
η παγκοσµιοποηση δεχνουν τι η εθνικ τατιση και ο εθνικισµ ς χουν µεγαλτερες πιθαν τητες να ισχυροποιηθον παρ να αποδυναµωθον. Η εκτµηση αυτ εναι το αποτλεσµα της πολιτικς ανλυσης της υπρχουσας
κατστασης και των τσεων που διαφανονται µε σκοπ τη συνεκτµηση των
σχσεων και διαδρσεων των πολιτικ"ν θεσµ"ν και πρωτοβουλι"ν µε τους
αντστοιχους κοινωνικος, και εµπεριχει: την ανλυση των ατοµικ"ν και συλλογικ"ν συναισθηµτων και αντιδρσεων σε συνδυασµ µε τη γν"ση των
ασυνεδητων δυναµικ"ν που αναπτσσονται µσω της ψυχανλυσης) τη συνδροµ της ιστορικς κοινωνιολογας που µας πληροφορε σχετικ µε παρ µοια
ιστορικ γεγον τα στο παρελθ ν, και σχετικ µε τις ειδικς συνθκες που συνθτουν το συνολικ ιστορικ και πολιτισµικ πλασιο µιας περιοχς, θνους
κλπ.) αλλ και την κριτικ θε"ρηση και τον εντοπισµ των πολιτικ"ν ιδεολο[ 338 ]
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γι"ν και κυραρχων Λ γων που επηρεζουν τις ιστορικς εξελξεις. Αυτ που
δεν µπορε να συνεκτιµηθε εναι το απρ βλεπτο, δηλαδ γεγον τα και παργοντες που χουν καταλυτικ επδραση σε µια κατσταση αλλ δε γνεται να
υπολογισθον (η εµφνιση εν ς αρχηγο, να φυσικ γεγον ς κλπ.) –δηλαδ η
συγκυρα.
Στο παρ ν πλασιο που εξετζουµε, η παγκοσµιοποηση παρουσιζεται εξσου απειλητικ για τα τοµα και τις οµδες. Οι λ γοι ποικλλουν και περιλαµβνουν: χρηµατοοικονοµικ αστθεια, οικονοµικ φεση και αυξαν µενη ανισ τητα, αποδυνµωση της κρατικς προστασας και πρ νοιας που παρχεται
στους πολτες, οικολογικς καταστροφς, ανεξλεγκτη πληροφ ρηση και παραπληροφ ρηση, πολιτισµικς απειλς (συµπεριλαµβανοµνης και της ρητορικς για την αποδυνµωση των εθνικ"ν κρατ"ν και ταυτοττων) κλπ. Ορισµνοι απ αυτος χουν πργµατι ενισχυθε απ την παγκοσµιοποηση (π.χ. η οικονοµικ ανασφλεια) και λλοι απ την ιδεολογικοποησ της (π.χ. απειλς
προς το εθνικ κρτος), εν" λλοι δε σχετζονται µεσα µε αυτν (π.χ. οικολογικς απειλς). Παρ’ λα αυτ, λες οι παραπνω απειλς συνδονται στη
συνεδηση των πολιτ"ν µε τις νες συνθκες που διαγρφονται στη σγχρονη
εποχ που χει αναδειχτε η παγκοσµιοποηση, µε αποτλεσµα τη δαιµονοποησ της –σε αντθεση µε την εξιδανκευσ της, που εναι η λλη ψη του νοµσµατος. Οι συνεχες ραγδαες αλλαγς και η πρ σληψη της παγκοσµιοποησης ως µιας κατστασης επικινδυν τητας δεν µπορε παρ να προκαλε αντιδρσεις, που µλιστα τενουν προς τη διατρηση των σταθερ"ν κοινωνικ"ν
µονδων και ταυτοττων. Αυτ γιατ η τοπικ τατιση εναι ευκολ τερο να
πραγµατοποιηθε καθ"ς εναι µεση και ενχει το στοιχεο της οικει τητας.
Και η τοπικ τατιση σε µια εποχ που ο εθνικισµ ς εναι και παραµνει ισχυρ ς, πως εναι και η ‘εποχ της παγκοσµιοποησης’, κυριαρχεται απ την
εθνικ/εθνοτικ τατιση. Λ γω αυτ"ν των δεδοµνων και πλαισων, θεωροµε
πιθαν τι η διαδικασα της παγκοσµιοποησης θα επιφρει την ενσχυση των
εθνικ"ν ταυτσεων –εκτµηση που χει δη τχει µερικς εµπειρικς επαλθευσης.
Υπρχει να ζτηµα που θα ταν χρσιµο να διευκρινιστε στον επλογο αυτς της µελτης. Τθεται το ερ"τηµα, αφο η τατιση εναι µια διαρκς διαδικασα και οι ταυτ τητες εµπλουτζονται διαρκ"ς, γιατ δνουµε τ ση µφαση
στην παρξη σταθερ"ν εθνικ"ν ταυτοττων ως σηµεα αναφορς; Η καταν ηση αυτο, και της εθνικς ταυτ τητας, εµπεριχει την παρατρηση που κναµε
στο τρτο κεφλαιο τι, εν" δο τοµα µπορε να βι"νουν µε εξσου ισχυρ
τρ πο την τατισ τους µε το θνος, τα επιµρους στοιχεα που συνθτουν την
εθνικ ταυτ τητα του καθεν ς µπορε να ποικλλουν λγο  πολ. Αναφραµε,
για παρδειγµα, τι νας Ιταλ ς µπορε να θεωρε τον Καθολικισµ θεµελι"[ 339 ]
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δες στοιχεο του να εναι κανες Ιταλ ς, εν" να λλος να εναι θεος: αυτ
τους η διαφορ, µως, εναι αδιφορη σον αφορ στο συνασθηµα και τη σηµασα της ιταλικς εθνικς ταυτ τητας για τον καθνα τους. Αυτ εναι και
να ποιοτικ χαρακτηριστικ του εθνικισµο: ενσωµατ"νει τους πντες και
δεν καθορζει τα µσα και τα κριτρια που ορζουν το θνος και την εθνικ
τατιση. 0τσι, η ‘παλινδρ µηση’ στις εθνικς ταυτ τητες ως ‘σταθερ σηµεα
αναφορς’ δε σηµανει την παλινδρ µηση σε ‘σταθερς εθνικς ταυτ τητες’,
δηλαδ σε ταυτ τητες που παραµνουν αµετβλητες και αναλλοωτες, αλλ
ταυτ τητες που, ποιο και αν εναι το περιεχ µεν τους, προσφρουν µια σνδεση µε το παρελθ ν και το παρ ν και µια ασθηση σταθερ τητας που προρχεται απ’ το τι εναι στο προσκνιο απ καιρ και χαρακτηρζονται απ την
εξοικεωση. Να επισηµανθε, επσης, τι η παλινδρ µηση προς υπρχουσες
ταυτ τητες συνεπγεται και την –µερικ– ανασηµασιοδ τησ τους, ταν γνεται ως αντδραση, γιατ επιφρει πργµατι µια αλλαγ σ’ αυτς: αφεν ς, µεταβλλονται η νταση και η µφαση της διας της τατισης (η εθνικ ταυτ τητα
αποκτ µεγαλτερη βαρτητα  εναι περισσ τερο επιρρεπς στον εθνικισµ )
και, αφετρου, αποκτ να στοιχεα και χαρακτηριστικ που προρχονται απ
την δια την αντδραση σε κτι: για παρδειγµα, η αρνητικ τητα απναντι στην
παγκοσµιοποηση  σε µια οµδα ανθρ"πων γνεται µρος της εθνικς ταυτ τητας (γνεται πιο κλειστ και αµυντικ και αποκλεει τους λλους µε ευκολα). Ας µην ξεχνµε, µως, τι οι ταυτσεις που γνονται στην πολ νεαρ ηλικα αποτελον τα θεµλια των µετπειτα ταυτσεων. Αυτ ισχσει και για την
εθνικ ταυτ τητα: σο και να διαφοροποιηθε  να εµπλουτιστε µε να χαρακτηριστικ, αυτ θα διαµορφωθον και θα επεξεργαστον µε βση τις προϋπρχουσες εγγραφς στο συλλογικ ασυνεδητο της οµδας. 0τσι, το περιεχ µενο µιας συγκεκριµνης εθνικς ταυτ τητας αποκαλπτεται µσα απ την
ιστορικ πορεα της εθνικς οµδας, αλλ και τις ειδικ τερες κοινωνικς και
πολιτικς συνθκες της περι δου που εξετζεται.
0να τελευταο θµα που µας απασχ λησε, λιγ τερο µως, σε αυτ τη µελτη και θα θλαµε να θξουµε σε αυτ ν τον επλογο εναι η µετουσωση. Η µετουσωση εναι η διαδικασα κατ την οποα ο στ χος µιας ορµς αντικαθσταται απ κποιον λλον. 8πως εξηγσαµε στα κεφλαια 1 και 2, αυτ που
κινε τις ορµς "στε να αναζητσουν την ευχαρστηση εναι η επιθυµα, που
βρσκεται στην καρδι των ορµ"ν. Τα τοµα δεν µπορον να ξεφγουν απ τη
φση τους, δηλαδ απ τις ασυνεδητες ορµς τους, αλλ µπορον να τις διαµεσολαβσουν. Αυτ εναι και το ν ηµα της µετουσωσης: τα αντικεµενα των
ορµ"ν µπορον να διαµορφωθον  να διαµεσολαβηθον µε κοινωνικ, κυρως,  πολιτικ µσα. 8µως, ταν αναφερ µαστε στη µετουσωση των ασυνεδητων ορµ"ν εντ ς οµδων πως τα θνη/εθν τητες, η ννοια αυτ χει κυ[ 340 ]
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ρως θεωρητικ αξα, εν" εναι πρακτικ ουτοπικ. 8πως υποστριζε ο Freud,
η συνεχς τση των ορµ"ν να εκδηλωθον στο συνειδητ και η ταυτ χρονη
παρξη επιθετικ"ν ορµ"ν, εξαναγκζει τις κοινωνες σε τ σο µεγλη ‘κατανλωση ενργειας’ που «ο πολιτισµ ς πρπει να καταβλει τις µεγαλτερες προσπθειες για να θσει ρια στα επιθετικ νστικτα του ανθρ"που» (Freud
1930: 302). 2ρα, το ζητοµενο για την επιτυχηµνη µετουσωση σε κοινωνικ
και πολιτικ εππεδο εναι να κατευθυνθε η επιθυµα προς λιγ τερο καταστροφικς εναλλακτικς διεξ δους και, ταυτ χρονα, να καταστε αυτ µια συνεχς και αδιλειπτη προσπθεια που ποτ δεν πρπει να θεωρηθε τι χει
φτσει σε να τλος. Αυτ απαιτε ισχυρ πολιτικ βοληση και µακροπρ θεσµη δσµευση. Αυτ η αναγκαι τητα παρξης πολιτικς βολησης και αποτελεσµατικ τητας εναι που καθιστ τη µετουσωση πρακτικ απθανη, αν και
χι θεωρητικ αδνατη.
Η ποψη αυτ δεν οφελεται σε κποια αρχικ πεσιµιστικ τοποθτηση, αλλ σε µια ρεαλιστικ αποτµηση της ισχουσας πολιτικς πρακτικς. Τα βασικ στοιχεα αυτς της αποτµησης εναι δο: πρ"τον, τι η κατκτηση και διατρηση της εξουσας αποτελε την πρ"τη και βασικ προτεραι τητα για τις πολιτικς ελτ και, δετερον, τι η εξουσα χει συχν χρησιµοποιηθε απ τους
πολιτικος µε ττοιο τρ πο, "στε να ικανοποισει τις ασυνεδητες ορµς, τ σο
των ψηφοφ ρων, κυρως, σο και των διων. 8πως επισηµναµε, η ανπτυξη
των µελετ"ν σχετικ µε την οµαδικ ψυχολογα και η επιστηµονικ γν"ση σχετικ µε τις ψυχολογικς ανγκες του ατ µου οδγησε συχν στη χρησιµοποηση αυτς της γν"σης για πολιτικς σκοπιµ τητες. Για παρδειγµα, η γν"ση τι
τα τοµα συσπειρ"νονται στην οµδα και τενουν να ‘αγνοον’ τις εσωτερικς
τους διαφωνες, ταν βρσκονται σε αντιπαρθεση µε λλη  λλες ανταγωνιστικς οµδες, χει γνει συχν αντικεµενο εκµετλλευσης απ τις πολιτικς
ηγεσες που βρσκονται στην εξουσα, ταν επιδι"κουν να διατηρσουν την
εν τητα και συνοχ του θνους /και να αποµακρνουν την προσοχ απ τυχ ν λθη και παραλεψεις της πολιτικς τους. Αυτ η παρατρηση εναι σµερα περισσ τερο επκαιρη απ ποτ. Η πρακτικ αυτ κανε το Moscovici να
ορσει την πολιτικ ως τον «εκλογικευµνο τρ πο εκµετλλευσης του παρλογου υπ βαθρου των µαζ"ν» (Moscovici 1985: 37). Εναι προφανς και απ τα
παραδεγµατα της εκπαδευσης και του αθλητισµο τι, στην εποχ του εθνικισµο, χι απλ χνεται η αποτελεσµατικ τητα αυτ"ν των πιθαν"ν διεξ δων
της επιθετικ τητας των ανθρ"πων αλλ, επιπλον, χρησιµοποιονται στην
υπηρεσα της κατασκευς  συσπερωσης του θνους  για λλους πολιτικος
σκοπος.
Σχετικ µε το παραπνω εναι και η παρατρηση τι δεν πρπει να κατηγορονται τα εθνικ κρτη καθαυτ για τις διεθνες διενξεις και συγκροσεις,
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οτε ο εθνικισµ ς,  ακ µη η θρησκεα, η παρδοση κλπ. 8πως προσπαθσαµε να δεξουµε, η ‘φονταµενταλιστικ’ σκψη µπορε να βρει δαφος σε διαφ ρους σκοπος και αξες και εµφανζεται µε τη λογικ και το Λ γο της αντιπαρθεσης που κι αν χρησιµοποιεται. Επσης, µρος της ανλυσης σχετικ µε
τα εθνικ κρτη εναι χρσιµη και για την ανλυση πολλ"ν φαινοµνων της
κοινωνικς και πολιτικς ζως στα οποα εµπλκονται οµαδοποισεις. Τηρουµνων των αναλογι"ν, παρ µοιες συµπεριφορς µε αυτς που περιγρψαµε για
τα τοµα ως µλη εθνικ"ν/εθνοτικ"ν οµδων µποροµε να δοµε, λ γου χρη,
σε σχση µε τις ποδοσφαιρικς οµδες και τους οπαδος τους. Οι οπαδο, λοιπ ν, µπορε να εναι φανατικο, µπορε και χι, µπορε να εναι φιλσυχοι υποστηρικτς σε να παιχνδι  φανατικο χολιγκαν σε να λλο –αν και υπρχουν πντα αυτο που εναι ετε φιλσυχοι ετε χολιγκαν σε κθε αγ"να–, συσπειρ"νονται κυρως ταν η οµδα τους αντιµετωπζει τον κυρι τερο αντπαλο-‘εχθρ ’, και οι πακτες και ιδιοκττες των οµδων µπορε να εξηµερ"νουν
 να διεγερουν τα πθη µε τη συµπεριφορ τους στο γπεδο  τις δηλ"σεις
τους εκτ ς αυτο, πως µπορε και να εναι ψυχρο επαγγελµατες  συναισθηµατικ φορτισµνοι οπαδο της οµδας στην οποα συµµετχουν. Βλπουµε,
λοιπ ν, τι σηµαντικ ρ λο στη συµπεριφορ των οµδων παζει τ σο η ψυχολογικ προδιθεση των ατ µων και η διευκ λυνση της εξωτερκευσς της σε
µια µαζικ οµαδοποηση, σο και η συµπεριφορ και ο χειρισµ ς των ηγεσι"ν
που εναι επιφορτισµνες µε την οργνωση και ‘διαχεριση’ των οµδων) και οι
δο αυτο παργοντες εναι σηµαντικο στην ανλυση και καταν ηση των µαζικ"ν φαινοµνων. 2ρα, δεν φτανε οι ποιες οµδες, αλλ οι συλλογικς και
µαζικς συµπεριφορς σε συνδυασµ µε τις πολιτικς µεθοδεσεις που µπορε
να αποτελσουν το ναυσµα εκδλωσης ακροττων σε οποιαδποτε περσταση.
* * *
Σε αυτ το βιβλο επιχειρθηκε η ανλυση της εθνικς ταυτ τητας και δ θηκε
ιδιατερη µφαση στις αιτες που δηµιουργον αντιδραστικς πρξεις και πολιτικς. ∆εν προσπαθσαµε να ορσουµε τα επιµρους χαρακτηριστικ που συνθτουν τις εθνικς ταυτ τητες, αλλ να θσουµε το ερ"τηµα της διαδικασας
της τατισης µε το θνος και το εθνικ κρτος. Επιχειρθηκε η πολυδιστατη
προσγγιση για τη µελτη της φσης της εθνικς ταυτ τητας, της ισχος της
και των δυναµικ"ν της, αλλ και φαινοµνων που χουν ως τ"ρα επισηµανθε
αλλ χι επαρκ"ς ερµηνευτε. Κατ τη διρκεια αυτς της µελτης για την
εθνικ ταυτ τητα ρθαν στο προσκνιο µια σειρ απ θµατα και φαιν µενα
ευρτερου αλλ απ λυτα σχετικο ενδιαφροντος, πως ο ρατσισµ ς, η ξενοφοβα, ο αποκλεισµ ς και οι διακρσεις, οι εθνικς συγκροσεις, αλλ και ο φο[ 342 ]
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νταµενταλισµ ς, ο κοσµοπολιτισµ ς κ.. Αυτ τα φαιν µενα αναλθηκαν σε
ορισµνο βαθµ , αν και χι εξαντλητικ, γιατ χαρακτηρζονται απ παρ µοιες
ψυχολογικς διαδικασες και προδιαθσεις και, επσης, γιατ σχετζονται και
αυτ µε τη συζτηση για τον εθνικισµ , την παγκοσµιοποηση κλπ., και µπορον να γνουν αντικεµενο εκµετλλευσης απ ρχουσες ελτ, θρησκευτικς,
εθνικς,  ‘παγκ σµιες’. Βεβαως, δεν µποροµε να ισχυριστοµε τι εξαντλσαµε λα τα ζητµατα που σχετζονται µε την εθνικ ταυτ τητα: υπρχουν θεµατικς που µας απασχ λησαν κατ τη διρκεια της ρευνας αυτς στο βαθµ
που κρθηκε απαρατητο, αλλ αποτελον θµατα και για µελλοντικ και πιο
εµπεριστατωµνη ρευνα. Ττοια παραδεγµατα θεµτων αποτελον: η σνδεση της εκκοσµκευσης και του θρησκευτικο φανατισµο µε την ανδειξη του
εθνικισµο, η εµπειρικ µελτη πνω σε τοµα που χουν διπλς  πολλαπλς
εθνικς ταυτ τητες και καταγωγς, τα κινµατα ενντια στην παγκοσµιοποηση, οι ταυτ τητες των ατ µων που προσδιορζονται ως µλη της ‘παγκ σµιας
κοινωνας πολιτ"ν’ κλπ. 2λλα θµατα που θχτηκαν ελχιστα αλλ εναι σχετικ µε την ανλυση της εθνικς ταυτ τητας στην ‘εποχ της παγκοσµιοποησης’ και χρζουν µελλοντικς ανλυσης ποικλλουν, απ το περιεχ µενο των
ταυτσεων των ακτιβιστ"ν, των υποστηρικτ"ν  των ατ µων που εναντι"νονται στην παγκοσµιοποηση, µχρι την επδραση του καταναλωτισµο στην παγκοσµιοποηση και την επδραση αυτς στη δηµοκρατα.
Σε κθε περπτωση, η περαιτρω ανλυση αυτ"ν των ζητηµτων εκτιµοµε
πως θα πρπει να λβει υπ’ ψιν και να βασιστε στην καταν ηση της ψυχολογας του ατ µου και της λειτουργας του ταν βρσκεται σε µια οµδα. Επσης,
θα πρπει να λβει υπ’ ψιν τις πολιτικς συνθκες που εµπλκονται στη συλλογικ τατιση και τη λειτουργα των πολιτικ"ν ιδεολογι"ν. Με αυτ την ννοια, αυτ η µελτη φιλοδοξε να συνεισφρει ουσιαστικ στη µελτη και ανλυση αυτ"ν των ζητηµτων. Στο βιβλο αυτ δε συµπεριλφθηκε η λεπτοµερς
ανλυση εν ς  περισσοτρων επιµρους παραδειγµτων, παρ µ νο η αναφορ τους που αυτ ταν αναγκαα ως ενδεικτικ της επιχειρηµατολογας
που αναπτυσσ ταν. Αυτ η επιλογ εχε ως στ χο τη διαµ ρφωση και καταν ηση των εθνικ"ν ταυτσεων γενικ, δηλαδ την ανλυση του πλαισου που
εναι απαρατητο "στε να προβε κανες στη µελτη πιο συγκεκριµνων περιπτ"σεων. Με αυτ το σκεπτικ , εν µρει, µελετθηκε και η εθνικ ταυτ τητα
σε σχση µε την παγκοσµιοποηση: τοποθετ"ντας το αντικεµενο της ανλυσης
στο σγχρον µας περιβλλον, θεωροµε πως αυτ καθσταται πιο απτ και,
συνεπ"ς, σαφς.
Ας κλεσουµε, λοιπ ν, υπογραµµζοντας την ανγκη των ατ µων για συλλογικς ταυτσεις, την ιδιατερη σηµασα των εθνικ"ν ταυτοττων στη σγχρονη εποχ, και την ανγκη "στε οι ταυτ τητες αυτς να γνονται κατανοητς
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και σεβαστς. Οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης δεν µπορον να µεταβλλουν αυτ την ανγκη, οτε και να προσφρουν πολλαπλ ερεθσµατα συλλογικς τατισης που να ρχονται σε αντθεση µε τα τοπικ/εθνικ. Στο βαθµ
µως που οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης  ο Λ γος γρω απ αυτν
απειλσουν τις εθνικς ταυτ τητες, εναι µλλον αναµεν µενο οι τελευταες να
εκδηλωθον µε ντονο  ακραο τρ πο και να παρουσιαστε αναζωπρωση
του εθνικισµο. Γιατ, η ‘εποχ της παγκοσµιοποησης’ εναι πρωτστως µια
εποχ κυριαρχας και εµπδωσης του εθνικισµο, χι µ νο ως ιδεολογας, Λ γου  κινµατος, αλλ κυρως ως συναισθµατος.
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