
#)+�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.

OMA∆IKEΣ TAYTIΣEIΣ KAI H ‘ΨYXOΛOΓIA THΣ OMA∆AΣ’

[ 71 ]



O Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ

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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