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και ο µαρξισµ(ς χουν σαφ! εδαφικ/ (ρια, (πως και η Χριστιανοσνη και το
Ισλ/µ στο Μεσαωνα, αλλ/ ο εθνικισµ(ς εναι µια διεθν!ς ιδεολογα» (Billig
1995: 22).
Η τρτη ερµηνεα για την επικρ/τηση του εθνικισµο εναι πολιτικ! και
αφορ/ στο κρ/τος και το ρ(λο και λειτουργα του στη νεωτερικ(τητα –ερµηνεα που σχετζεται και µε τους λ(γους που συνβαλλαν στην αρχικ! αν/δειξ!
του. Αν/µεσα στις οικονοµικς και πολιτικς αλλαγς που µετβαλλαν το κρ/τος, αυτ! που µας αφορ/ κυρως σε αυτ( το σηµεο εναι η ενοποηση των κοινωνικ1ν, οικονοµικ1ν, διοικητικ1ν, δικαστικ1ν και πολιτικ1ν αρµοδιοτ!των
των τοπικ1ν και περιφερειακ1ν αρχ1ν σε αντστοιχες κεντρικς (δηλαδ! κρατικς) αρχς και υπηρεσες. Στην προ-νεωτερικ! εποχ! το κρ/τος δεν υπ!ρχε !
νοονταν ως µια κεντρικ! αρχ! που !ταν (µως αποκοµµνη απ( τις κατακερµατισµνες τοπικς κοιν(τητες και περιφρειες. Οι τελευταες εχαν σχετικ! αυτονοµα αναφορικ/ µε τις κοινωνικς, διοικητικς και /λλες λειτουργες, και η
κεντρικ! αρχ! εχε ναν αποµακρυσµνο ρ(λο ως φ(ρο-εισπρ/κτορας. Η αν/δειξη και ο εκσυγχρονισµ(ς του κρ/τους σµφωνα µε τις νες συνθ!κες της νεωτερικ(τητας, και κυρως µε την /νοδο της αστικ!ς τ/ξης και του εµπορου,
επβαλε την αλλαγ! της παραπ/νω σχσης αν/µεσα στο κντρο και την περιφρεια. Το κρ/τος διεσδυσε στην περιφρεια και συννωσε τις τοπικς αρχς
και λειτουργες τ(σο µεταξ τους (σο και µε το διο το κρ/τος, δηλαδ! υπ!ρξε
µια οριζ(ντια και µια κ/θετη ενοποηση. ?τσι, ο πολιτικ(ς, οικονοµικ(ς κ.ο.κ.
σχεδιασµ(ς οργ/νωσης της κοινωνας γινε κοιν(ς για τις επιµρους τοπικς
αρχς, αφο εκπορευ(ταν απ( µια κεντρικ! αρχ!\ η ννοια του τοπικο και
του κεντρικο /λλαξε, και ο συνειρµ(ς των εννοι1ν διαφοροποι!θηκε σε σχση µε τη φεουδαρχικ! εποχ!.
Εκτ(ς απ( τις τοπικς/περιφερειακς αρχς, υπηρεσες και αρµοδι(τητες
που συννωσε το κρ/τος, πρεπε να συνεν1σει και τις τοπικς κοινωνες οτως
1στε να µπορε να ασκ!σει τις λειτουργες του και να νοµιµοποι!σει την εξουσα του απναντι σε (λες αυτς τις τοπικς οµ/δες που ως τ(τε εχαν αυτονοµα αλλ/ και !ταν οριοθετηµνες µσα απ( µια κοιν! τοπικ! συνεδηση και
ταυτ(τητα. ?τσι, το κρ/τος συννωσε και αυτς τις κοιν(τητες σε µια κοιν! και
µεγ/λη ‘κοιν(τητα’, την κοιν(τητα του θνους. Το θνος και ο φαντασιακ(ς
προσδιορισµ(ς του ως κοιν(τητας µσω του εθνικισµο δωσε δναµη στο
κρ/τος, 1στε να συστηµατοποι!σει και να συγχρονσει τους δι/φορους τοπικισµος και τοπικς ταυτ(τητες σε ναν ‘τοπικισµ( µεγ/λης κλµακας’ (εθνικισµ(ς) και σε µια κοιν! ενιαα ταυτ(τητα για (λα τα µλη της επικρ/τει/ς του
–! τουλ/χιστον γι’ αυτ/ που πληροσαν τις πολιτισµικς προϋποθσεις. Με
αυτ! την ννοια ο εθνικισµ(ς εναι µια εγγεν!ς συνθ!κη της νεωτερικ(τητας,
στο βαθµ( που βασικ( χαρακτηριστικ( της τελευταας εναι και η δηµιουργα
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! µεταβολ! του κρ/τους στο γνωστ( µας σγχρονο κρ/τος, το εθνικ( κρ/τος
–εξ ου και ο ττλος εποχ! του εθνικισµο σε αυτ( το κεφ/λαιο. Να προσθσουµε στα παραπ/νω και την αυξαν(µενη συµµετοχ! των µαζ1ν στην πολιτικ! (mass politics), η οποα συνπεσε !, µ/λλον, προκλ!θηκε απ( τη δηµιουργα
του σγχρονου κρ/τους. Η δηµοκρατικοποηση των πολιτικ1ν διαδικασι1ν
και η µαζικ! συµµετοχ!, σε συνδυασµ( µε την αν/δειξη µιας εξουσας σε κρατικ( εππεδο, οδ!γησαν στη χειραγ1γηση των µαζ1ν µσω του εθνικισµο. Η
αν/δειξη της κρατικ!ς εξουσας /ρχισε να στηρζεται, εν µρει, στην επιχειρηµατολογα της εθνικ!ς εκπροσ1πησης, δηλαδ! της αυξηµνης αποτελεσµατικ(τητας της εξουσας που θα προερχ(ταν απ( τον διο το λα( για να υπηρετ!σει τα συµφροντ/ του. Το εθνικ( συµφρον λειτοργησε λοιπ(ν ως να ιδεολογικ( αποκηµα που συγκ/λυπτε τα επιµρους συµφροντα, στο (νοµα του
κοινο και υπρτατου εθνικο συµφροντος.
Συνεπ1ς, το σγχρονο κρ/τος !ταν ο καθοριστικ(ς παρ/γοντας (χι µ(νο
της επιτυχας της εθνικιστικ!ς ιδεολογας αλλ/ και της αν/δειξ!ς της. Επιπλον, !ταν αυτ( που συννωσε τις ποιοτικ/ παρ(µοιες, αλλ/ πολιτικ/ και
κοινωνικ/ διαφοροποιηµνες, επιθυµες και ταυτ(τητες σε ‘µα κοιν(τητα’ και
‘µα ταυτ(τητα’. Αυτ! η διαδικασα ενσχυσε τα συναισθ!µατα που προρχονταν απ( την τατιση µε µια οικεα ‘κοιν(τητα’ σε µεγ/λο βαθµ( εξαιτας του
σηµαντικο και αυξηµνου αριθµο ατ(µων που πλον µοιρ/ζονταν το διο
συνασθηµα, επιθυµα ! στ(χο16. Αυτ( οφελεται στη ‘συναισθηµατικ! µεταδοτικ(τητα’, που αναφρθηκε στο δετερο κεφ/λαιο, σµφωνα µε την οποα η
‘επικοινωνα’ των συναισθηµ/των, ειδικ/ απ( πολλος ανθρ1πους, εντενει τη
συναισθηµατικ! φ(ρτισ! τους.
Η ερµηνεα της επιτυχας του εθνικισµο λ(γω της εµφ/νισης του σγχρονου κρ/τους φανεται εν τοτοις να περιορζεται απ( δο εγγενες προϋποθσεις της διας αυτ!ς ερµηνεας. Η µα εναι (τι µπορε να εφαρµοστε ως ερµηνεα µ(νο στις περιπτ1σεις εθνικισµ1ν (που υπ/ρχει να κρ/τος, και η /λλη
(τι το κρ/τος που υπ/ρχει πρπει να χει ακολουθ!σει µια πορεα εκσυγχρονισµο, (πως την περιγρ/ψαµε παραπ/νω. Παρ’ (λα αυτ/, οι προϋποθσεις αυτς, που λογικ/ φανεται να περιορζουν την τρτη αυτ! ερµηνεα, ταυτ(χρονα
την επιβεβαι1νουν και ενισχουν την ακρβει/ της. Η επιβεβαωση που αναφρω εναι εµπειρικ!: ο εθνικισµ(ς αναδθηκε κατ’ αρχ/ς και !ταν ιδιατερα
ισχυρ(ς ακριβ1ς σε εκενες τις περιοχς και χρονικς περι(δους που οι παραπ/νω προϋποθσεις σχυσαν για πρ1τη φορ/. Αν εξετ/σουµε προσεκτικ/ την
ιστορα του εθνικισµο, θα παρατηρ!σουµε (τι πρωτοεµφανστηκε και ισχυρο16. Rλλος λ(γος !ταν η συστηµατοποηση των διαδικασι1ν της τατισης απ( το κρ/τος, στον
οποο θα αναφερθοµε στο επ(µενο κεφ/λαιο.
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ποι!θηκε στη (∆υτικ!) Ευρ1πη, ειδικ/ εκε (που υπ!ρχε να κρ/τος στη διαδικασα του νεωτερικο εκσυγχρονισµο, και να εθνικ( κρ/τος στη συνχεια.
Στην Ευρ1πη /λλωστε δηµιουργ!θηκαν τα πρ1τα εθνικ/ κρ/τη, και εκε πρωτοδιατυπ1θηκε και σε θεωρητικ( εππεδο η ιδεολογα του εθνικισµο. Να
διευκρινιστε, ββαια, (τι η ιδεολογα του εθνικισµο δεν διατυπ1θηκε αρχικ/
ως µια συνεκτικ! θεωρα, (πως τη συστηµατοποιοµε σ!µερα, αλλ/ σηµαντικο στοχαστς της Αναγννησης και του ∆ιαφωτισµο µε τις απ(ψεις τους θεταν το λιθαρ/κι για τη συγκρ(τηση του εθνικισµο –απ( τον Machiavelli µχρι
τον Kant, και απ( τον Rousseau µχρι τον Hegel.
Η παρξη του κρ/τους, συνεπ1ς, συνβαλε στην κυριαρχα του εθνικισµο
καθ1ς διθετε τα µσα για την εφαρµογ! και συστηµατοποηση των επιλογ1ν
του !, µ/λλον, νοµιµοποιοσε µσω αυτο τις επιλογς και τους σκοπος του.
Αυτ! η κυριαρχα στην Ευρ1πη, στη ∆ση θα λγαµε γενικ(τερα, υπ!ρξε το
θεµλιο για τη γενικ(τερη επικρ/τησ! του και σε /λλες περιοχς του κ(σµου
στη συνχεια, ανεξ/ρτητα απ( την παρξη κρ/τους. Η ιδεολογικ! του επικρ/τηση στη ∆ση, που !ταν οικονοµικ/ και πολιτικ/ κυραρχη, εχε ως αποτλεσµα, αφεν(ς τη διεθν! αναγν1ριση και επιδωξη του εθνικο κρ/τους και αφετρου την ιδεολογικ! κυριαρχα του εθνικισµο παγκοσµως. Η απο-αποικιοποηση που λαβε χ1ρα µαζικ/ στη δι/ρκεια του 20ο αι1να συνπεσε µε τοπικ/ κιν!µατα που διεκδικοσαν και αυτ/ το δικ( τους κυραρχο κρ/τος, καθ’
εικ(να και οµοωση των κρατ1ν που ως τ(τε επβαλλαν π/νω τους την κυριαρχα τους. Επιπλον, πολλ/ απ( αυτ/ τα κιν!µατα καθοδηγονταν απ(
ηγεσες µε δυτικ! µ(ρφωση και επιρρο!. Συνεπ1ς, ο εθνικισµ(ς γινε αναπ(φευκτα να ‘εξαγ1γιµο’ προϊ(ν, που η επιτυχα της εξαγωγ!ς αυτ!ς προσδιορστηκε απ( την ιδεολογικο-πολιτικ! κυριαρχα των χωρ1ν στις οποες πρ1τα
‘καταναλ1θηκε’ και κυρι/ρχησε. Αλλ/ σε αυτ( θα αναφερθοµε εκτενστερα
στην επ(µενη εν(τητα.
)πως αναφραµε, η παρξη του νεωτερικο κρ/τους συνβαλε (χι µ(νο
στην κυριαρχα του εθνικισµο, αλλ/ και στην αρχικ! δηµιουργα και αν/δειξ! του. Θα !ταν χρ!σιµο, λοιπ(ν, να δοµε συνοπτικ/ τους λ(γους που συνβαλαν στην εµφ/νιση του εθνικισµο στη νεωτερικ! εποχ! και στην αν/δειξ!
του σε κυραρχη ιδεολογα.
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εµφ/νιση και µεταβολ! του κρ/τος στη νεωτερικ(τητα !ταν νας καθοριστικ(ς παρ/γοντας της αν/δειξης του εθνικισµο, (πως επσης και της
κυριαρχας του. Ποιοι /λλοι λ(γοι χουν συντελσει στην εµφ/νιση της εθνικι[ 104 ]
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ψωση της αξας της αυτοδι/θεσης στην κορυφ! των ηθικ1ν και πολιτικ1ν
αξι1ν. ∆ι/φοροι φιλ(σοφοι µετ/ τον Kant θε1ρησαν ως συνπεια (τι το κρ/τος χει µεγαλτερη αξα απ( το /τοµο και (τι η συνερεση των δο αποτελε
την πραγµ/τωση της ατοµικ!ς ελευθερας. ?τσι, σταδιακ/, η θεωρα του Kant
κατληξε στο αξωµα του Fichte (τι «η πραγµατικ! ατοµικ! ελευθερα µπορε
να εξασφαλιστε µ(νο σε να κρ/τος που θα ρυθµζει µχρι την τελευταα λεπτοµρεια τη ζω! των πολιτ1ν του», (πως αναφρει ο Kedourie (1994: 31). Με
αυτς, µεταξ /λλων, τις διανοητικς επιρρος δηµιουργ!θηκε και ενδυναµ1θηκε ο εθνικισµ(ς.
∆ι/φοροι /λλοι παρ/γοντες χουν επισηµανθε απ( τους µελετητς του
εθνικιστικο φαινοµνου, (πως το τλος της θρησκευτικ!ς κυριαρχας και των
δυναστικ1ν βασιλεων, η επδραση των πολµων στη διαµ(ρφωση των εθνοτ!των, η επδραση της Γαλλικ!ς Επαν/στασης κλπ. )λοι οι λ(γοι που χουν προταθε χουν να σηµαντικ( βαθµ( εγκυρ(τητας και µπορον να ερµηνεσουν
την εµφ/νιση του εθνικισµο\ (µως, δεν µπορον να προσφρουν µια επαρκ!
ερµηνεα απ( µ(νοι τους και, κυρως, σε (λες τις περιπτ1σεις. Αν π/ρουµε το
κριτ!ριο της εκβιοµηχ/νισης, λ(γου χ/ριν, θα δοµε (τι υπ/ρχουν αρκετς περιπτ1σεις (που χουν κ/νει την εµφ/νισ! τους εθνικιστικ/ κιν!µατα, και µ/λιστα επιτυχ!, σε χ1ρες που πολ απεχαν απ( τη διαδικασα της εκβιοµηχ/νισης (π.χ. Ελλ/δα)\ τσι, µνει χωρς ερµηνεα η εµφ/νιση του εθνικισµο ! και
η εγκαθδρυση εθνικ1ν κρατ1ν σε χ1ρες που εξακολουθοσαν να στηρζονται
στην αγροτικ! παραγωγ!. Στην πραγµατικ(τητα, τα ερµηνευτικ/ κριτ!ρια των
προαναφερθντων µελετητ1ν χουν µεγαλτερη αναλυτικ! αξα σε σχση µε
την αρχικ! εµφ/νιση του εθνικισµο στη ∆υτικ! Ευρ1πη και Β(ρεια Αµερικ!
κατ/ τον 17ο και 18ο αι1να, παρ/ µε τη δευτερογεν! αναπαραγωγ! του. Πρ(κειται για την δια περοδο που παρατηροµε τις τερ/στιες κοινωνικς, πολιτικς και οικονοµικς αλλαγς που δωσαν 1θηση στη µετ/βαση στη νεωτερικ(τητα –σε αυτς περιλαµβ/νονται και (λα τα προαναφερθντα κριτ!ρια, (πως ο
καπιταλισµ(ς, η τυπογραφα, η µαζικ! δηµοκρατα κλπ. Το ποιο απ( αυτ/ τα
κριτ!ρια !ταν το πιο σηµαντικ( πιστεουµε (τι πρπει να απαντηθε σε σχση
µε τις ιδιατερες συνθ!κες που υπ!ρχαν στο κ/θε κρ/τος, καθ1ς αυτς οι συνθ!κες διαµορφ1νουν το ξεχωριστ( πλασιο αναφορ/ς για την κ/θε περπτωση
και συνεπ1ς να κριτ!ριο µπορε να εναι πρωτστης σηµασας σε µια χ1ρα αλλ/ δευτερεουσας σε µια /λλη.
∆ιαπιστ1νεται (τι (λοι οι παρ/γοντες που αναφρθησαν χουν µια γενικ!
εγκυρ(τητα αλλ/ και µια αναλυτικ! ακρβεια που εφαρµ(ζεται αν/ περσταση. ?να γενικ(τερο συµπρασµα στο οποο οδηγε αυτ! η αν/λυση εναι (τι
πρπει να διαχωρσουµε την πρωτογεν# εµφνιση του εθνικισµο απ( τη δευτερογεν# αναπαραγωγ# του. Στην πρωτογεν! εµφ/νιση του εθνικισµο, δηλα[ 107 ]
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δ! κατ/ τον 17ο και 18ο αι1να στις χ1ρες της ∆υτικ!ς Ευρ1πης και Β(ρειας
Αµερικ!ς, οι µετασχηµατισµο του κρ/τους ((πως τους περιγρ/ψαµε παραπ/νω σχετικ/ µε την επιτυχα και κυριαρχα του εθνικισµο) !ταν καταλυτικο
για την αν/δειξη της εθνικιστικ!ς ιδεολογας και τη δι/δοσ! της. Μσα στο
πλασιο των κρατικ1ν λειτουργι1ν, η συστηµατοποηση και δι/δοση µιας γλ1σσας, απ( τη µα, και η µαζικ! συµµετοχ! στην πολιτικ!, απ( την /λλη, !ταν ιδιατερα σηµαντικς. Και οι δο αυτς διαδικασες, (µως, δεν θα εχαν την δια επδραση αν απουσαζε να κεντρικ( κρ/τος. Συνεπ1ς, η αν/δειξη του σγχρονου νεωτερικο κρ/τους !ταν καταλυτικ! για τη δηµιουργα του εθνικισµο.
∆εν εναι τυχαο /λλωστε (τι το κρ/τος στη νεωτερικ(τητα αναφρεται και ως
εθνικ( κρ/τος ! ‘θνος-κρ/τος’.
)πως και κ/θε πολιτικ! ιδεολογα και φαιν(µενο, τσι και ο εθνικισµ(ς δεν
εναι να στατικ( γεγον(ς, αλλ/ ακολουθε µια εξελικτικ! πορεα. Αυτ( σηµανει (τι στην πορεα του χρ(νου οι προϋποθσεις εµφ/νισ!ς του διαφοροποι!θηκαν σε κ/ποιο βαθµ(. ?τσι, λοιπ(ν, κατ(πιν της πρωτογενος του εµφ/νισης ο εθνικισµ(ς εξαπλ1θηκε και επηρασε τη διαµ(ρφωση πολιτικ1ν κινηµ/των και πρωτοβουλι1ν και αλλο –! µ/λλον παντο. Η δευτερογεν!ς αναπαραγωγ! του εθνικισµο !ταν το αποτλεσµα δο κυρως γεγον(των. Πρ1τον, η
εγκαθδρυση εθνικ1ν κρατ1ν που πραγµατοποι!θηκε στη ∆υτικ! Ευρ1πη και
Β(ρεια Αµερικ! κανε την αρχ! της αυτοδι/θεσης πολιτικ( καν(να, πλαισιωµνο µε διανοητικ! υποστ!ριξη και θετικ! αξιολ(γηση. ∆ετερον, η οικονοµικ!, πολιτικ! και ιδεολογικ! κυριαρχα των πρωτοεγκαθιδρυµνων εθνικ1ν
κρατ1ν της ∆υτικ!ς Ευρ1πης εχε ως αποτλεσµα την επιρρο! ! και επιβολ!
των ιδε1ν και πρακτικ1ν τους σε /λλα σηµεα και περιοχς του κ(σµου. ∆ηλαδ!, ο εθνικισµ(ς µεταφρθηκε στην ‘περιφρεια’. Αυτ( συνβη µε δι/φορους
τρ(πους, (πως: µσω της επδρασης της εθνικιστικ!ς ιδεολογας στις ελτ χωρ1ν της ‘περιφρειας’ που εχαν δυτικ! εκπαδευση\ µσω της υποστ!ριξης δυτικ1ν κρατ1ν σε εθνικιστικ/ κιν!µατα που αξωναν το δικ( τους κρ/τος\ µσω
της µµεσης επιρρο!ς των χωρ1ν που θεταν το πρ(τυπο, το κανονιστικ( µοντλο διεθνος αναγν1ρισης\ και µσω των /µεσων πολιτικ1ν των χωρ1ν αυτ1ν στις περιοχς (που εχαν αποικες.
?να παρ/δειγµα αποτελε η υποστ!ριξη της Γαλλας, της Βρετανας και της
Ρωσας που υποστ!ριξαν ενεργ/ το κνηµα της εθνικ!ς ανεξαρτησας στην
Ελλ/δα το 1821, να κνηµα που ξεκνησε µε πρωτοβουλα µορφωµνων εµπ(ρων και διανοουµνων που εχαν κυρως ‘δυτικ! µ(ρφωση’. Η υποστ!ριξη αυτ! δεν εναι /σχετη µε το θετικ( για την Ελλ/δα αποτλεσµα εν1, βεβαως, δεν
κινητοποι!θηκε για την ‘υποστ!ριξη του κανονιστικο προτπου του εθνικο
κρ/τους’, αλλ/ για ιδιοτελες σκοπος. ?να ακ(µη παρ/δειγµα αποτελε η διαµ/χη στη Ρου/ντα, η οποα ξεκνησε και υπονοµετηκε απ( την υποκειµενικ!
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ερµηνεα και χειραγ1γηση των Hutu και Tutsi απ( το Βελγικ( αποικιοκρατικ(
καθεστ1ς: οι Hutu και Tutsi !ταν δυο διαφορετικς κοινωνικς και παραγωγικς τ/ξεις της Ρου/ντας, που επικοινωνοσαν και βρισκ(ντουσαν σε αλληλεξ/ρτηση µεταξ τους. Το Βελγικ( αποικιακ( κρ/τος (ρισε και παρουσασε αυτς τις παραγωγικς τ/ξεις ως δο διαφορετικς εθνοτικς οµ/δες µε αντικρου(µενα συµφροντα. ?τσι, δηµιουργ!θηκε µια εθνικιστικο τπου διαµ/χη
λ(γω της προβολ!ς των προσλ!ψεων και προκαταλ!ψεων µιας /λλης, διαφορετικ!ς κοινωνας.
Τλος, πρπει να αναφερθε το εξ!ς. Η δευτερογεν!ς αναπαραγωγ! του
εθνικισµο εχε ως αποτλεσµα τον προσδιορισµ( του στα τλη του 20ο αι1να µε αρνητικ( πρ(σηµο. ?τσι, εν1 αρχικ/ !ταν µια κυραρχη πολιτικ! διαδικασα, που υποστηρχτηκε και ιδεολογικ/ ως το ‘αναφαρετο δικαωµα των
λα1ν στην αυτοδι/θεση’, απ( τη δεκαετα του ’70 που ολοκληρ1θηκε η αποαποικιοποηση και µετ/ εναι συνδεδεµνος σχεδ(ν αποκλειστικ/ µε τις αρνητικς του εκφ/νσεις (τη βα, την επεκτατικ(τητα, την λλειψη ανοχ!ς και ενσωµ/τωσης, τον π(λεµο κλπ.). Αυτ( οφελεται αφεν(ς στην απ(ρριψ! του ως κ/τι που ‘δεν αφορ/ εµ/ς’ (που θα εξετ/σουµε παρακ/τω σ’ αυτ( το κεφ/λαιο
(ταν θα µιλ!σουµε για τον Billig και τον κοιν(τοπο εθνικισµ(), αφετρου οφελεται στο (τι πολλς περιπτ1σεις της δευτερογενος αναπαραγωγ!ς του εθνικισµο θιγαν –και θγουν– πολιτικ/ και οικονοµικ/ τα !δη υπ/ρχοντα κρ/τη.
Οι αναδυ(µενοι εθνικισµο στις αποικες, για παρ/δειγµα, !ταν επιζ!µιοι για
την κυριαρχα των αποικιοκρατικ1ν κρατ1ν και τα εθνικ/ κρ/τη που δηµιουργ!θηκαν κατ/ τη δι/ρκεια του 20ο αι1να σε πολλς περιοχς σ!µαναν
και το τλος της, τυπικ!ς τουλ/χιστον, κυριαρχας τους εκε. Επιπλον, τα εθνικιστικ/ κιν!µατα που εµφανζονται σ!µερα, (πως των Β/σκων αυτονοµιστ1ν,
! των Σκοτσζων που ζητον αυτονοµα, απειλον τη σταθερ(τητα και συνοχ!
των εθνικ1ν κρατ1ν στα οποα εντ/σσονται και εναι, ως εκ τοτου, ανεπιθµητα. Συνεπ1ς, ο εθνικισµ(ς δεν εναι σ!µερα επιθυµητ(ς για παρ(µοιους, αν
και αντστροφους πολιτικος λ(γους που τον καναν επιθυµητ( κατ/ τον 18ο
αι1να: τ(τε συνβαλε στη δηµιουργα εθνικ1ν κρατ1ν που οι συγκυρες επβαλαν, εν1 σ!µερα η δηµιουργα εθνικ1ν κρατ1ν (προφαν1ς πιο κατακερµατισµνων αλλ/ και πιο κοντ/ στο πρ(τυπο του πραγµατικο ‘θνους-κρ/τους’)
εναι απειλητικ! και επιζ!µια για τα κρ/τη που χουν εγκαθιδρυθε. Ββαια,
αυτ( σχυε π/ντα για τα κρ/τη που !ταν !δη διαµορφωµνα.
Αφο εξετ/σαµε τον εθνικισµ( και προσδιορσαµε τα βασικ/ χαρακτηριστικ/ και τις ιστορικς και /λλες συνθ!κες αν/δειξ!ς του, θα περ/σουµε στην
αν/λυση της εθνικ!ς ταυτ(τητας. Στην επ(µενη εν(τητα θα ορσουµε την εθνικ! ταυτ(τητα, θα προσδιορσουµε τα βασικ/ της χαρακτηριστικ/ και θα προσπαθ!σουµε να κατανο!σουµε τους λ(γους που εκδηλ1νεται συχν/ µε νταση.
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