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εθνικ! ταυτ(τητα συνιστ/ µια κοινωνικ! και πολιτικ! ταυτ(τητα. Αυτ(ς ο
διπλ(ς της προσδιορισµ(ς, αλλ/ και το γεγον(ς (τι παρουσι/ζει πολλς
ιδιαιτερ(τητες και ως κοινωνικ! και ως πολιτικ! ταυτ(τητα, καθιστον την
αν/λυση και τον ορισµ( της πολπλοκο και πολυσ!µαντο. Ταυτ(χρονα, πρ(κειται για ναν τπο τατισης µε ντονες συναισθηµατικς αναφορς και ποικλες εκδηλ1σεις. Ας τα δοµε αυτ/ αναλυτικ/ για να προχωρ!σουµε στον ορισµ( της εθνικ!ς ταυτ(τητας και τον προσδιορισµ( των χαρακτηριστικ1ν της.
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A

π( κοινωνιολογικ!ς /ποψης, η εθνικ! ταυτ(τητα εναι η ταυτ(τητα που
αποκτ/ κανες µσα απ( την τατιση µε την κοινωνικ! και πολιτισµικ!
οµ/δα στην οποα γεννιται και µεγαλ1νει, δηλαδ! το θνος. Εναι µια απ( τις
πολλς ταυτ(τητες που µπορε να αποκτηθον, (µως χει πολλς ιδιαιτερ(τητες σε σχση µε /λλες κοινωνικς ταυτ(τητες. Η κυρι(τερη ιδιαιτερ(τητ/ της εναι (τι δεν εναι εθελοντικ#: ουσιαστικ/ προκπτει µσα απ( την κοινωνικοποηση, και δεν επιλγεται απ( τα /τοµα, αλλ/ προσδδεται σε αυτ/. Το θνος δεν εναι µια οµ/δα στην οποα επιλγει κανες να συµµετ/σχει, για κοινωνικος, πολιτιστικος ! /λλους λ(γους, αλλ/ µια οµ/δα στην οποα βρσκεται και λειτουργε αναπ(φευκτα, εναι δηλαδ! η κοινωνα στην οποα ζει. Ο µη εθελοντικ(ς χαρακτ!ρας της εθνικ!ς ταυτ(τητας εκφρ/ζεται µε δο τρ(πους. Πρ1τον,
τα /τοµα εξ αρχ!ς δεν χουν τη δυνατ(τητα επιλογ!ς οποιασδ#ποτε εθνικ!ς
ταυτ(τητας, δηλαδ! δεν µπορον να επιλξουν αν θα αποτελσουν µρος εν(ς
οποιουδ!ποτε θνους ! (χι. Το θνος ως τπος οµαδικ!ς κατηγοριοποησης δεν
επιλγεται πριν συµµετ/σχει κανες σε αυτ(, οτε µπορε να βγει απ( αυτ(. Τα
/τοµα που αποκηρσσουν τα θνη ως κοινωνικ/ σνολα εναι ελ/χιστα και υφστανται ετε την αναγκαστικ!-εξωτερικ! κατηγοριοποηση ως ‘?λληνες’, ‘Ινδο’
! (ποια /λλη µπορε να εναι η καταγωγ! τους ακ(µη και αν την αποποιονται,
ετε την κοινωνικ!-ιδεολογικ! περιθωριοποηση. ?τσι, αυτ! η επιλογ!, αν και
θεωρητικ/ (χι αδνατη, δεν εναι πρακτικ/ πιθαν!. ∆ετερον, τα µλη της εθνικ!ς οµ/δας δεν χουν επιλογ! αν θα χουν τη συγκεκριµνη εθνικ! ταυτ(τητα,
δηλαδ! δεν µπορον να επιλξουν αν θα αποτελσουν µλη του συγκεκριµνου
θνους στο οποο χουν βρεθε ! απ( το οποο χουν καταγωγ!. ?τσι, αποκτον την εθνικ! ταυτ(τητ/ τους και την υπερασπζονται σαν να !ταν επιλογ!
τους. Ακ(µη και (σοι µεταναστεουν, προσωριν/ ! µ(νιµα και για οποιοδ!ποτε λ(γο (για να εργαστον, για να σπουδ/σουν, για να γνωρσουν τον κ(σµο
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κλπ.), η εθνικ! τους ταυτ(τητα τους ακολουθε ως στοιχεο τ(σο εξωτερικ!ς κατηγοριοποησης, (σο και εσωτερικ!ς διαφοροποησης. Rλλωστε, συν!θως η µεταν/στευση δεν αποτελε επιλογ! εν(ς /λλου θνους, αλλ/ εν(ς /λλου κρ/τους,
και συνοδεεται απ( συναισθ!µατα και εκδηλ1σεις νοσταλγας.
Αναφραµε (τι η εθνικ! ταυτ(τητα προκπτει απ( την τατιση µε το θνος
στο οποο γεννιται και µεγαλ1νει κανες. Υπ/ρχουν (µως /τοµα µε δο ταυτ(τητες, ! που µεγαλ1νουν µακρι/ απ( το µρος που γενν!θηκαν κλπ. Εκε
παρατηροµε (τι οι ταυτ(τητες που αποκτον τα /τοµα εναι αυτς του
θνους προλευσης των γονι1ν τους, ! και του θνους στο οποο ζουν, αν εναι
διαφορετικ( απ( αυτ( των γονων. Ουσιαστικ/, λοιπ(ν, η εθνικ! ταυτ(τητα
εναι κληρονοµικ#: εναι, αφεν(ς, η ταυτ(τητα των γονι1ν και, αφετρου, του
τ(που στον οποο µεγαλ1νουµε. Αυτ( φανεται ξεκ/θαρα στο παρ/δειγµα των
ατ(µων που χουν δο ταυτ(τητες. Πρ(κειται συν!θως για περιπτ1σεις παιδι1ν που προρχονται απ( µεικτος γ/µους ! παιδι/ µεταναστ1ν, που η τατιση χει γνει και µε το θνος καταγωγ!ς των γονι1ν και µε το θνος (που
χουν µεγαλ1σει και ζ!σει. Υπ/ρχουν πολλο παρ/γοντες που καθορζουν
ποια απ( αυτς τις ταυτ(τητες θα γνει πιο σηµαντικ! για το κ/θε /τοµο, (πως
το µρος µ(νιµης κατοικας, η σχση και τατιση µε τους γονες, οι φλοι, οι
ερωτικο σντροφοι κλπ. Σε κ/θε περπτωση, π/ντως, δεν ακυρ1νουν τον κληρονοµικ( και, συνεπ1ς, µη εθελοντικ( χαρακτ!ρα της εθνικ!ς ταυτ(τητας.
?να παρ/δειγµα ενδεικτικ( της σηµασας που αποδδεται στην οικογενειακ! κληρονοµι/ εναι αυτ( της εθνικ!ς ταυτ(τητας στις ΗΠΑ. Επλεξα αυτ( το
παρ/δειγµα ως ιδιατερα χαρακτηριστικ( καθ1ς πρ(κειται για να εθνικ( κρ/τος που συστ/θηκε στη β/ση της εθελοντικ!ς µεταν/στευσης και συµµετοχ!ς,
και επσης για να παρ/δειγµα ισχυρ!ς τατισης µε να θνος –το αµερικανικ(
θνος– εξσου ισχυρ!ς µε /λλα, ‘ιστορικ/’ θνη. Παρ’ (λα αυτ/, οι Αµερικ/νοι
χουν την τ/ση να ‘ενθυµονται’ τις παλαι(τερες και µακρινς ρζες τους και
να αποκαλον εαυτος και /λλους µε τρ(πο που να αναφρει την τατισ!
τους µε αυτς: Αφρο-Αµερικανο, Ελληνο-Αµερικανο, Ιρλανδο-Αµερικανο
κλπ. Π(σο µ/λλον που αυτ! η ‘ενθµηση’ εναι καθαρ/ φαντασιακ! στο βαθµ( που αφορ/ τρτης, τταρτης κ.ο.κ. γενι/ς µεταν/στες, που γνωρζουν την
‘/λλη’ καταγωγ! µ(νο µσα απ( οικογενειακς διηγ!σεις ! απ( περιστασιακς
επισκψεις για διακοπς. Βλπουµε λοιπ(ν (τι η ασθηση και µ(νο παρξης οικογενειακ1ν δεσµ1ν µε να /λλο θνος εναι ικαν! να δηµιουργ!σει συναισθηµατικος δεσµος και, χαλαρς ! σηµαντικς, ταυτσεις. Αυτς οι ταυτσεις
δεν µπορε να εναι ββαια σηµαντικ(τερες απ( την αµερικανικ! ταυτ(τητα !
πιο προσδιοριστικς για τη νοοτροπα των ατ(µων, αλλ/ υποδεικνουν το γεγον(ς (τι οι οικογενειακο/εθνικο δεσµο εναι ισχυρο ακ(µη και γι’ αυτος
που απλ/ τους µαθανουν χωρς να τους βι1νουν.
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Να διευκρινιστε (τι, εν1 η εθνικ! ταυτ(τητα εναι κληρονοµηµνη απ(
τους γονες, δεν εναι απαραιτ!τως η δια µε αυτ! των γονι1ν, µε την ννοια (τι
µπορε να απαρτζεται απ( διαφορετικ/ στοιχεα. Για παρ/δειγµα, η θρησκεα
εναι για πολλος σηµαντικ( συστατικ( της εθνικ!ς τους ταυτ(τητας, εν1 για
/λλους µπορε να µην αποτελε καν συστατικ( ! να ασπ/ζονται διαφορετικ!
θρησκεα. )µως το γεγον(ς αυτ( δεν υποβαθµζει την εθνικ! συνεδηση του
καθεν(ς: η λξη και σηµασα της εθνικ!ς ταυτ(τητας εναι ανεξ/ρτητη της
αντληψης του κ/θε ατ(µου σχετικ/ µε τα συστατικ/ στοιχεα της. Ο /θεος, ο
Καθολικ(ς και ο Ορθ(δοξος ?λληνας, για παρ/δειγµα, µπορε να αισθ/νονται
εξσου ?λληνες χωρς αυτ! η διαφοροποηση να επηρε/ζει το γεγον(ς (τι
χουν κοιν! εθνικ! ταυτ(τητα. Η ασθηση του αν!κειν εµπεδ1νεται στην εθνικ! ταυτ(τητα διαµσου της ανατροφ!ς σε να οικογενειακ( περιβ/λλον, το
οποο εναι µοναδικ( για τον καθνα\ τα πιστεω και οι ιδεολογες εναι σηµαντικ/ για τη γενικ(τερη κοινωνικο-πολιτικ! ταυτ(τητα των ατ(µων, (µως η
εθνικ! ταυτ(τητα δεν προσδιορζεται απ( αυτ/, αλλ/ απ( τα συναισθ!µατα
και τις αν/γκες που ικανοποιε. Το θνος ουσιαστικ/ ενοποιε σε µια κοιν!
οµ/δα και ταυτ(τητα /τοµα που εναι ντονα διαφοροποιηµνα σε (λους τους
/λλους τοµες (οικονοµικ/, πολιτικ/, ταξικ/ κλπ.) και, ενδεχοµνως, αποκρπτει τις διαφοροποι!σεις τους σε κ/ποιο βαθµ(. Αυτ( οφελεται στην προσαρµοστικ(τητα του θνους ως κοινωνικ!ς οµ/δας, που περιλαµβ/νει (λους και
δεν συγκροεται µε /λλες οµ/δες στο εσωτερικ( του.
Συνπεια της συµµετοχ!ς στην εθνικ! οµ/δα a priori, χωρς να χει αξιολογ!σει κανες την δια, τα χαρακτηριστικ/ της και τα µλη της πριν αποφασσει
να ενταχτε σε αυτ!, εναι η a posteriori υπερ-τµησ! της, δηλαδ! η αποδοχ!
και αξιολ(γησ! της εκ των υστρων ως θετικ!, αξι(λογη ! και αν1τερη. Το επιπρ(σθετο γεγον(ς (τι τα /τοµα δεν εναι απλ/ µλη του θνους αλλ/ συστατικ/ και καθοριστικ/ του στοιχεα –γιατ αυτ/ το συνιστον στο παρ(ν απ( την
στιγµ! της γννησ!ς τους και οι πρ/ξεις τους συνδονται µε την εικ(να και πορεα του– καθιστ/ την εκ των υστρων θετικ! αξιολ(γησ! του µια ‘επιβεβληµνη’ αναγκαι(τητα. Εναι µια αναγκαι(τητα εκ των πραγµ/των επιβεβληµνη
γιατ, στο βαθµ( που ταυτζονται µε το θνος, η εικ(να και αξιολ(γησ! του εναι ταυτ(χρονα εικ(να των µελ1ν του. Η εθνικ! ταυτ(τητα, συνεπ1ς, δεν εναι
απλ/ η κοιν! ταυτ(τητα µε µια κοινωνικ! οµ/δα, αλλ/ να συστατικ( στοιχεο
της διας της προσωπικ(τητας.
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ιδιαιτερ(τητα του θνους ως κοινωνικ!ς οµ/δας εξηγε σε µεγ/λο βαθµ(
τη σπουδαι(τητα της εθνικ!ς ταυτ(τητας σε σχση µε /λλες ταυτ(τητες. Η
εθνικ! ταυτ(τητα χει (µως και µια πολιτικ! πτυχ!, η οποα µπορε να µας διαφωτσει σχετικ/ µε τη συνεχ! παρουσα της, αλλ/ και τις θεωροµενες ως
ακραες εκφ/νσεις της. Η πολιτικ! πτυχ! σχετζεται τ(σο µε την επιρρο! του
εθνικισµο στη σηµασιοδ(τηση του θνους και της εθνικ!ς ταυτ(τητας, (σο
και µε την πολιτικ! εκπροσ1πηση του θνους απ( το κρ/τος και τη συστηµατοποηση της εθνικ!ς ταυτ(τητας απ( αυτ(. Κατ’ αρχ/ς, η εθνικ! ταυτ(τητα
αποκτ/ ορισµνες ιδιαιτερ(τητες που σχετζονται µε την επιρρο! του εθνικισµο στον τρ(πο που αντιλαµβαν(µαστε το θνος. Το θνος υπ( την επιρρο!
του εθνικισµο τενει να θεωρεται ως η σηµαντικ(τερη αξα, εν1 το αντστοιχο συµβανει και µε την εθνικ! ταυτ(τητα. )πως χει !δη αναφερθε, το θνος
φαντασι1νεται ως µια ‘οικογνεια’, ως µια «βαθι/, οριζ(ντια συντροφικ(τητα»
(Anderson 1991: 7), µια µεγ/λη ‘αδελφ(τητα’, που αντλε τα σµβολ/ της απ(
αυτ! τη φαντασωση. Η Grant, για παρ/δειγµα, στην ρευν/ της σχετικ/ µε
τους θεµελιακος µθους της δηµιουργας των ΗΠΑ, αναφρει πως (ταν οι
Αµερικ/νοι αναζητοσαν σµβολα εν(τητας του θνους τους, ανακ!ρυξαν τον
George Washington ως τον ‘Πατρα του ?θνους’ ως την πρ1τη τους ιδεατ!
προσωπικ(τητα (Grant 1997: 93). Το σµβολο του Πατρα ! της Μητρας εναι
το ισχυρ(τερο, αφο ανακαλε /µεσα τις ασυνεδητες αναµν!σεις και ταυτσεις
απ( τη βρεφικ! και παιδικ! ηλικα. Η δυνατ(τητα της εθνικ!ς ταυτ(τητας να
προκαλε /µεση κινητοποηση στα /τοµα ενδεχοµνως προκαλε κατ/πληξη,
(µως κανες δεν θα αρνονταν να κινητοποιηθε αν η οικογνει/ του το ‘απαιτοσε’. Η εθνικ! ταυτ(τητα λειτουργε (πως νας οικογενειακ(ς δεσµ(ς.
Το θνος αποκτ/ σταθερ( σηµεο αναφορ/ς µσω µιας συγκεκριµνης εδαφικ!ς περιοχ!ς, η οποα θεωρεται απ(λυτη και µη διαπραγµατεσιµη και αναφρεται ως ‘η γη των προγ(νων’, ‘τα π/τρια εδ/φη’, ‘τα ιερ/ µας χ1µατα’ κλπ.
∆εν µπορε να υπ/ρχει θνος χωρς το ‘σπτι’ του ! χωρς να εδαφικ( σηµεο
αναφορς. Το ‘σπτι’ εν(ς θνους εναι η επικρ/τεια στην οποα βρσκει πολιτικ! κφραση\ υπ/ρχει δηλαδ! να κρ/τος το οποο περιχαρακ1νει και οριοθετε τα σνορα του ‘θνους-κρ/τους’. Το σηµεο αναφορ/ς ποικλλει: µπορε να
εναι το διο το εθνικ( κρ/τος (το ‘σπτι’) για τα µλη της ∆ιασπορ/ς εν(ς
θνους (π.χ. η Ιταλα για τους Ιταλος που ζουν εκτ(ς της), ! το ιστορικ( σηµεο καταγωγ!ς εν(ς θνους χωρς καννα εθνικ( κρ/τος (π.χ. η ‘γη του
Ισρα!λ’ για τους Εβραους ως το 1948, το Κουρδιστ/ν για τους Κορδους
κλπ.), ! οι ‘αλτρωτες περιοχς’ που αν!κουν ιστορικ/ στο θνος ! που το
θνος θεωρε (τι ιστορικ/ του αν!κουν, αλλ/ δεν αποτελον µρος του εθνι[ 113 ]
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κο κρ/τους (η Β(ρειος Ιρλανδα για τους Ιρλανδος, η ‘Β(ρεια _πειρος’ και
η Μικρ/ Ασα για αρκετος ?λληνες κλπ.). Στην τελευταα περπτωση παρατηροµε (τι πολλς χρ(νιες διαµ/χες εθν1ν εξελσσονται γρω απ( µια δι/σταση απ(ψεων σχετικ/ µε τις αλτρωτες περιοχς.
Το εδαφικ( στοιχεο εναι σηµαντικ( για τα θνη και τις εθν(τητες, αλλ/ ο
εθνικισµ(ς ιδεολογικοποησε και προσδι(ρισε µε ακρβεια την παρξ! του καθ1ς προβαλε την αν/γκη παρξης εθνικο κρ/τους. Χαρακτηριστικ( εναι το
παρ/δειγµα των Εβραων, οι οποοι εχαν καταφρει να διατηρ!σουν την εθνικ!-θρησκευτικ!20 τους ταυτ(τητα για πολλος αι1νες χωρς να χουν δικ( τους
κρ/τος. Αφ(του ο εθνικισµ(ς εµφανστηκε και επικρ/τησε µε το ιδεολογικ(
πρ(ταγµα του ‘θνους-κρ/τους’, κανε την εµφ/νιση του το πολιτικ( κνηµα του
Σιωνισµο, που αξωνε την επιστροφ! στη ‘γη του Ισρα!λ’. Η διεθν!ς πολιτικ!
τ/ξη των εθνικ1ν κρατ1ν που δηµιουργ!θηκε µσω του εθνικισµο υπ!ρξε τ(σο ισχυρ! 1στε, (πως υπογραµµζει ο Hastings, 1θησε αρκετος Εβραους που
ως τ(τε διατηροσαν την εθνικ! τους ιδιαιτερ(τητα µσω της θρησκεας να
ενεργ!σουν εν/ντια στις γραφς και να ζητ!σουν πολιτικ! κφραση σε να
κρ/τος: µχρι τ(τε «η Εβραϊκ! θρησκεα εχε εγκλιµατιστε στη διασπορ/ και,
στην πραγµατικ(τητα, !ταν για πολ καιρ( ιδιατερα εχθρικ! προς τον Σιωνισµ(» (Hastings 1997: 186)21.
Η εθνικ! επικρ/τεια εναι λοιπ(ν βασικ( στοιχεο του θνους και επσης βασικ! αναφορ/ της εθνικ!ς ταυτ(τητας, γεγον(ς που εξηγε και την ντονη κινητοποηση που προκαλεται (ταν υπ/ρχει απειλ!, ! υποψα απειλ!ς, προς αυτ!ν. Επσης, η ονοµασα του θνους ! της εδαφικ!ς επικρ/τειας εναι σηµαντικ!, (πως υποδηλ1νουν και οι περιπτ1σεις ντασης ! διαµ/χης σχετικ/ µε το
(νοµα του θνους ! κ/ποιας περιοχ!ς εντ(ς των συν(ρων του. Η διαµ/χη για
την ονοµασα εναι στην πραγµατικ(τητα να ζ!τηµα ταυτ(τητας. Ο Moscovici
αναφρει (τι η ονοµασα φρει και επιβ/λει µια ταυτ(τητα (Moscovici 1985:
372) και, παροµοως, ο Laclau υποστηρζει (τι η ταυτ(τητα εν(ς ατ(µου/αντικειµνου εναι «το αναδροµικ( αποτλεσµα της ονοµασας του» και το (νοµα
την υποστηρζει: η ονοµασα εν(ς αντικειµνου αποτελε τη «φραστικ! του κατασκευ!» (discursive construction)22. ?τσι, το (νοµα εν(ς θνους εναι η ταυτ(20. Εναι δσκολο να ορσουµε την εβραϊκ! ταυτ(τητα ως αποκλειστικ/ θρησκευτικ! ! εθνικ!. Απ( τη µια, εναι αναµφισβ!τητα µια θρησκευτικ! ταυτ(τητα αλλ/, απ( την /λλη, οι Εβραοι
χουν αναπτξει µια ασθηση ταυτ(τητας και ιδιαιτερ(τητας ως ‘λα(ς’, ως θνος, που βασζεται
µεν στη θρησκεα τους, αλλ/ χει πλον διαµορφ1σει (λα τα χαρακτηριστικ/ µιας εθνικ!ς ταυτ(τητα. Και οι διοι /λλωστε αυτο-προσδιορζονται ως θνος.
21. Η αντιπαρ/θεση ορθ(δοξων Εβραων και Σιωνιστ1ν εναι ακ(µη και σ!µερα υπαρκτ!,
καθ1ς ο επαναπατρισµ(ς των Εβραων πριν την λευση του Μεσσα εναι εν/ντια στις Γραφς.
22. Laclau, Ernesto, στην εισαγωγ! του Zizek 1989: xiii.
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τητ/ του και η ταυτ(τητα των µελ1ν του. Ο Billig αναφρει σχετικ/ (τι «αν θλουµε να φανταστοµε τους εαυτος µας ως µοναδικος, χρειαζ(µαστε να
(νοµα γι’ αυτ(» (Billig 1995: 73), να (νοµα επσης µοναδικ(, και παραθτει το
παρ/δειγµα της διαµ/χης αν/µεσα στην Ελλ/δα και τη fYROM, που εχε
προκαλσει τ(ση οργ! στους δο λαος, αλλ/ και τ(ση ειρωνεα στους εξωτερικος παρατηρητς που θεωροσαν το ζ!τηµα ανοσιο. Προσπαθ1ντας να
ερµηνεσει την αντιπαρ/θεση ο Billig υποστηρζει (τι «ο κ(σµος εναι πολ µικρ(ς για να χωρσει δυο πατρδες µε το (νοµα ‘Μακεδονα’, ακ(µη και αν
χουν ξεκ/θαρα συµφωνηθε τα σνορα. Κ/θε πατρδα πρπει να θεωρεται
ιδιατερη και να εναι φυσικ/ και µεταφορικ/ χωρισµνη απ( τις /λλες» (Billig
1995: 75).
Η µοναδικ(τητα της κ/θε ταυτ(τητας εναι µια ακ(µη πλευρ/ της σηµασιοδ(τησ!ς της απ( τον εθνικισµ( και προρχεται απ( την αφ!γηση του ‘εκλεκτο θνους’, που αποδδει σε να θνος ‘αγι(τητα’ και ξεχωριστ( προορισµ(.
Ο Hastings συνδει την ασθηση –και απατηση– µοναδικ(τητας µε τον τρ(πο
που η Χριστιανοσνη σστησε τα κρ/τη, και υποστηρζει (τι ο εθνικισµ(ς χρησιµοποιε την προτµηση που εκφρ/ζεται στην Παλαι/ ∆ιαθ!κη προς να
θνος για να εµφυσ!σει την ασθηση (τι κ/θε λα(ς µπορε να εναι εκλεκτ(ς,
(πως και ο εβραϊκ(ς. «Ακριβ1ς εδ1 βρσκεται η ρζα των πιο ακραων ευρωπαϊκ1ν εθνικισµ1ν, στην ευρως διαδεδοµνη χριστιανικ! υπ(θεση (τι µπορε
να υπ/ρχει µ(νο να θνος εκλεκτ(, αυτ( στο οποο αν!κει ο καθνας, ο πραγµατικ(ς δι/δοχος του αρχαου Ισρα!λ» (Hastings 1997: 198). ?τσι, υποστηρζει
ο Hastings, (σο περισσ(τερο αυτο-ορζεται να θνος ως περιοσιο, τ(σο περισσ(τερο επιθυµε να εξουδετερ1σει το πρ1το περιοσιο θνος, τους Εβραους.
Αυτ(ς ο συνδυασµ(ς εθνικισµο και αντι-Σηµιτιµο βρ!κε κφραση µε φριχτ/
αποτελσµατα στη ναζιστικ! Γερµανα, (που η ‘Rρια’ φυλ! επιθυµοσε και
επιδωξε την εξ(ντωση των διων της των πολιτ1ν που εχαν εβραϊκ! καταγωγ!.
Η ρητορικ! του ‘εκλεκτο θνους’ εκφρ/ζεται ρητ/ σε ακραους εθνικισµος, αλλ/ υπονοεται µε σαφ!νεια και σε πολλς περιπτ1σεις που θεωρεται
(τι δεν υπ/ρχει εθνικισµ(ς ! (τι, αν υπ/ρχει, εναι µετριοπαθ!ς. Οι περισσ(τεροι /νθρωποι µπορον να φρουν στο µυαλ( τους παραδεγµατα συµπολιτ1ν
τους, µη προερχοµνων απ( εξτρεµιστικος κκλους, οι οποοι να αναφρουν
στην καθηµεριν(τητ/ τους (τι το θνος τους εναι µοναδικ( ! ασγκριτο !
διαφορετικ(, (τι χει µια σπουδαα ιστορα, ! (τι πρπει να εκπληρ1σει να
υποδειγµατικ( µλλον. Χαρακτηριστικ/ παραδεγµατα, προερχ(µενα απ( θνη
που δεν αναφρονται στα (ακραα) εθνικιστικ/ παραδεγµατα, εναι τα ακ(λουθα. Στους µθους και διηγ!σεις της δηµιουργας του αµερικ/νικου θνους
η κεντρικ! υπ(θεση εναι (τι «η τελικ! νκη των Αµερικαν1ν απναντι στους
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Βρετανος και, αργ(τερα, των Βορεων απναντι στους Ν(τιους, !ταν µε κ/ποιο τρ(πο ββαιο (τι θα συµβε, αφο να θνος προορισµνο να καθοδηγ!σει την υπ(λοιπη ανθρωπ(τητα δεν θα µποροσε να δηµιουργηθε παρ/ µε τον
τρ(πο που το κανε… ως να ‘θνος ευλογηµνο απ’ τον Θε’, ως να θνος
Σωτ#ρας» (Grant 1997: 91, πρ(σθετη µφαση). Στην /λλη πλευρ/ του Ατλαντικο, οι Rγγλοι εκφρ/ζουν καθηµεριν/ την αντληψ! τους (τι χουν την ισχυρ(τερη ασθηση εθνικ!ς ταυτ(τητας, που τη δικαιολογον στη β/ση (τι η ιστορα τους εκτενεται στο µακριν( παρελθ(ν –µαζ µε πολλ/ /λλα που θεωρον
το διο.
Η εθνικ! ταυτ(τητα εναι και µια ταυτ(τητα πστης στο θνος, που εκφρ/ζεται γενικ/ µε την προθυµα υπερ/σπισης των συµφερ(ντων του, αλλ/ και
διαφλαξης της τατισης µε αυτ(. Ο Stern ενδεικτικ/ αναφρει (τι τα /τοµα
προβ/λλουν αντιστ/σεις στην προοπτικ! αλλαγ!ς της εθνικ!ς τους ταυτ(τητας, ακ(µη και (ταν θα ωφελονταν προσωπικ/ απ’ αυτ(, (πως συµβανει αρκετς φορς µε τους µεταν/στες, ειδικ/ τους δετερης και /νω γενι/ς, που διατηρον την εθνικ! ταυτ(τητ/ τους, ως πρ1τη ! µοναδικ! ταυτ(τητα (Stern
1995: 223). Αυτ! η πστη στο θνος χει σηµαντικς συνπειες, (χι µ(νο για τα
/τοµα και την ταυτ(τητ/ τους αλλ/ και για την /σκηση πολιτικ!ς. Το θνος εναι µσω του κρ/τους και µια πολιτικ! οντ(τητα, στο βαθµ( που το ‘θνοςκρ/τος’ αναπαριστ/ αφεν(ς µια ιστορικ! και πολιτισµικ! οντ(τητα και µια
κοινωνα (το θνος), και αφετρου την πολιτικ! της εκπροσ1πηση και ‘διαχεριση’ απ( το κρ/τος. ?τσι, το θνος κρ/τος εναι η πολιτικ! κφραση και εκπροσ1πηση µιας οργανωµνης κοινωνας µε συγκεκριµνα χαρακτηριστικ/.
Επιπλον, καθ1ς στο εππεδο του κρ/τους υπ/ρχει νας ντονος ανταγωνισµ(ς για την κατ/κτηση της εξουσας, ο ανταγωνισµ(ς αυτ(ς µεταφρεται και
στο εππεδο του θνους απ( τις οµ/δες που διεκδικον την εκπροσ1πησ! του,
! την χουν πετχει. Ο εθνικισµ(ς αναφρεται ακριβ1ς σε αυτ( το σηµεο, καθ1ς χρησιµοποιεται στον ανταγωνισµ( για την εξουσα ετε για να νοµιµοποι!σει ορισµνες επιλογς ετε για να κινητοποι!σει τα /τοµα ! για να κερδισθε η
εµπιστοσνη τους. Εναι δηλαδ! νας τρ(πος χειραγ1γησης και εκµετ/λλευσης των µαζ1ν στην πολιτικ! σκην! που χει κυριαρχ!σει διεθν1ς, ειδικ/ στις
κοινοβουλευτικς δηµοκρατες.
Τλος, η ιδιαιτερ(τητα της εθνικ!ς ταυτ(τητας λ(γω της επιρρο!ς του εθνικισµο σχετζεται και π/λι µε την παρξη του κρ/τους και συγκεκριµνα µε
την οργ/νωση και συστηµατοποηση της εθνικ!ς ταυτ(τητας στα πλασι/ του.
Η εθνικ! ταυτ(τητα συστηµατοποιεται και αποδδεται µαζικ/ στα µλη του
θνους απ( τους κρατικος µηχανισµος που εναι υπεθυνοι γι’ αυτ(. Η εκπαδευση, ο αθλητισµ(ς, οι πολιτιστικς εκδηλ1σεις, η ενηµρωση και πληροφ(ρηση, χουν ναν εθνοκεντρικ( χαρακτ!ρα και τονζουν την παρξη του
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θνους και τη σπουδαι(τητα της τατισης µε αυτ(. ?τσι, εκτ(ς της αυθ(ρµητης
εµπδωσης της εθνικ!ς ταυτ(τητας, που λογικ/ προρχεται απ( τη συµµετοχ!
στην εθνικ! οµ/δα, αυτ! γνεται αναγκαστικ! και αναπ(φευκτη στο βαθµ(
που εναι επσης µια πολιτικ! επιλογ!23.
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α παραπ/νω στοιχεα συνθτουν την εθνικ! ταυτ(τητα µσα απ( τις κοινωνικς και πολιτικς της ιδιαιτερ(τητες. Βεβαως, να διευκρινιστε (τι αυτ/ τα στοιχεα αποτελον εν δυνµει εκδηλ1σεις της τατισης µε το θνος. ∆ηλαδ!, ορισµνες εκδηλ1σεις της τατισης δεν εναι αν/ π/σα στιγµ! ορατς,
υπ/ρχουν (µως σε λανθ/νουσα κατ/σταση: σε ορισµνα /τοµα ενδχεται να
µην εκδηλωθον ποτ, και αντιστρ(φως. Σηµαντικ( ρ(λο παζει η επιρρο! του
εθνικισµο στα /τοµα και, συνεπ1ς, οι πιθαν(τητες να επηρεαστον απ( την
εθνικιστικ! ρητορικ!. Επσης σηµαντικ! εναι η πολιτικ! κινητοποηση απ(
να κ(µµα, ενδεχ(µενοι ακραοι εθνικισµο που εκδηλ1νονται σε /λλα γειτονικ/ θνη, και οι γενικ(τεροι αστ/θµητοι παρ/γοντες και, εσωτερικς και εξωτερικς, συγκυρες. Ββαια, η σχετικ! αυτονοµα και ελευθερα του κ/θε ατ(µου
δεν ακυρ1νεται: παραµνει η ατοµικ! επιλογ! (σον αφορ/ την αποδοχ! των
πολιτικ1ν ιδεολογι1ν και την κινητοποησ! τους απ( αυτς. Η αυτονοµα αυτ!, (µως, εναι σχετικ! στην εποχ! του εθνικισµο, τ(σο γιατ ο εθνικισµ(ς εναι µια ιδεολογα, Λ(γος και συνασθηµα που απευθνεται µε ισχυρ( τρ(πο
στο ασυνεδητο και τις επιθυµες, (σο και γιατ ευνοεται απ( τη ραγδαα µετ/δοση των συναισθηµ/των που συντελεται και εντενεται λ(γω του µεγ/λου
αριθµο ατ(µων που συνιστον το θνος.
Η εθνικ! ταυτ(τητα λοιπ(ν εναι το αποτλεσµα της συνεχο ς διαδικασας
τα τισης µε το θνος, καθ'ς και το συνασθηµα που εγερεται απ αυτ# την
τα τιση. Ο ορισµ(ς αυτ(ς εναι αρκετ/ ελαστικ(ς, αλλ/ και ακριβ!ς. ∆εν ορζει την εθνικ! ταυτ(τητα σε σχση µε συγκεκριµνα χαρακτηριστικ/ που µπορε να χει, καθ1ς η παρουσα τους εναι θµα ιστορικ1ν, πολιτικ1ν και /λλων
συγκυρι1ν. Αντιθτως, τονζεται τ(σο η υποκειµενικ(τητα της διαδικασας της
τατισης, (σο και το γεγον(ς (τι η τατιση µε το θνος προσδιορζεται απ( τον
τρ(πο οριοθτησης του θνους. Στο βαθµ( που το σηµαιν(µενο του θνους
προσδιορζεται µε διαφοροποιηµνο τρ(πο στο χ1ρο και στο χρ(νο, τσι και η

23. Στο ζ!τηµα της οργ/νωσης της εθνικ!ς ταυτ(τητας απ( το κρ/τος θα αναφερθοµε εκτεν1ς στο τταρτο κεφ/λαιο.
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