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πρχει 'να γενικ&τερο ερ2τηµα αν το 'θνος ε"ναι 'να δηµιοργηµα του
εθνικισµο. Περισσ&τερο απ& ερ2τηµα ε"ναι µια ποψη που τυγχνει αρκετ µεγλης αποδοχ$ς και υποστηρ"ζεται απ& τους σηµαντικ&τερους µελετητ'ς του εθνικισµο και εκπροσ2πους του λεγ&µενου ‘µοντ'ρνου’ παραδε"γµατος (Hobsbawm, Gellner, Nairn, Kedourie, Anderson και λλοι). Σε αντ"θεση µε
αυτ$ την ποψη, το επιχε"ρηµα που θα υποστηρ"ξουµε σε αυτ$ν την εν&τητα
ε"ναι &τι τα 'θνη ε"ναι αρχ'γονες κοινωνικς κατηγορες οι οπο"ες, στην εποχ$
του εθνικισµο, 'χουν ανασηµασιοδοτηθε" και αποκτ$σει, σε µεγλο βαθµ&,
διαφορετικ& ορισµ& και ν&ηµα. Επ"σης, ο ν'ος τρ&πος ορισµο του 'θνους στη
νεωτερικ&τητα δηµιουργε" δο σηµαντικ προβλ$µατα: το 'να ε"ναι η σγχυση
και η ‘συγχ2νευση’ του ορισµο του 'θνους µε αυτ&ν του κρτους και το λλο
ε"ναι &τι η αναζ$τηση παρξης εθνικ2ν οµδων σε προνεωτερικος χρ&νους
γ"νεται µε κριτ$ρια προσδιορισµ'να απ& τις νεωτερικ'ς συνθ$κες και ορισµος
και, ρα, προδικζει αρνητικ το αποτ'λεσµα.
Να ξεκιν$σουµε µε µια διευκρ"νιση. Η ιδεολογ"α του εθνικισµο προβλλει
την αξ"ωση &τι το 'θνος και το κρτος πρ'πει να συνεν2νονται σε 'να ‘'θνοςκρτος’. 3τσι, διαµορφ2θηκε η εθνικιστικ$ πολιτικ$ προτεραι&τητα της προσπθειας δηµιουργ"ας ‘εθν2ν-κρατ2ν’ κατ τους τελευτα"ους τρεις περ"που
αι2νες, αλλ και η επικρτηση του &ρου ‘'θνος-κρτος’ &ταν γ"νεται αναφορ
στα σγχρονα εθνικ κρτη. 6µως, πρ'πει να τονιστε" &τι αυτ$ η ιδεολογικ$
αξ"ωση και οι αντ"στοιχες προσπθειες δεν οδ$γησαν σε &λες τις περιπτ2σεις
στη δηµιουργ"α πραγµατικ2ν ‘εθν2ν-κρατ2ν’ –πραγµατικ2ν µε την 'ννοια της
'νωσης εν&ς 'θνους σε 'να κρτος. Αντιθ'τως, οι περιπτ2σεις &που αυτ&
πραγµατοποι$θηκε ε"ναι οι µειον&τητες. 6πως χαρακτηριστικ αναφ'ρει ο
Connor (1994: 29-30) σε 'ρευνα που 'κανε το 1970, απ& το σνολο των 132 κρατ2ν που εξ'τασε µ&νο το 9,1% ε"χαν απ&λυτη εθνικ$ οµοιογ'νεια και το 18,9%
σχετικ$ οµοιογ'νεια (δηλαδ$ το 90% του πληθυσµο τους $ταν εθνικ οµοιογεν$ς). Παρ’ &λα αυτ, και το υπ&λοιπο 72% των κρατ2ν που απαρτ"ζονται
απ& δο $ περισσ&τερες σηµαντικ'ς εθνικ'ς/εθνοτικ'ς οµδες αποκαλονται
‘'θνη-κρτη’. Τα στοιχε"α αυτ επαληθεονται και απ& στοιχε"α του 20043. Γι’

3. Απ& 'ρευνα που πραγµατοπο"ησα σχετικ µε την εθνικ$/εθνοτικ$ σνθεση των κρατ2ν
εντ&ς του 2004, χρησιµοποι2ντας τα επ"σηµα στοιχε"α της αµερικανικ$ς υπηρεσ"ας πληροφορι2ν
CIA, προκπτει &τι: σε σνολο 188 κρατ2ν (&λα µ'λη του ΟΗΕ), τα 24 (12.76%) $ταν απ&λυτα
οµοιογεν$, τα 37 (19.6%) ε"χαν εθνικ$ οµοιογ'νεια σε ποσοστ& 90-97%, τα 42 (22.3%) απαρτ"ζονταν απ& µια πλειοψηφοσα εθνικ$ οµδα σε ποσοστ& 75-89%, τα 49 (26%) σε ποσοστ& 50-75%,
και τα 36 (19.1%) σε ποσοστ& κτω του 50%. Τα αντ"στοιχα ποσοστ που αναφ'ρει ο Connor
(του οπο"ου τις κατηγοριοποι$σεις ακολοθησα) ε"ναι 9.1%, 18.9%, 18.9%, 23.5%, και 29.5%.
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αυτ& το λ&γο ο Smith χρησιµοποιε" τον &ρο εθνικ& κρτος (national state), για
να υποδηλ2σει τη συν$θη σνθεση των σγχρονων κρατ2ν απ& εθνικ'ς οµδες, µ"α $ περισσ&τερες (Smith 1995α: 86). Αυτ&ν το &ρο 'χουµε προτιµ$σει κι
εµε"ς σε αυτ$ τη µελ'τη ως πιο ακριβ$, και που ταυτ&χρονα τον"ζει τ&σο τη σηµασ"α της εθνικ$ς σνθεσης των κρατ2ν, την επ"κληση δηλαδ$ της εθνικ$ς
εν&τητας ακ&µη και αν αυτ$ ε"ναι πλασµατικ$, &σο και το γεγον&ς &τι παραµ'νει το εθνικ& κρτος 'να διακβευµα στη νεωτερικ&τητα. Αντ"στοιχα, χρησιµοποιοµε τον &ρο ‘'θνος-κρτος’ εντ&ς εισαγωγικ2ν ως µη ακριβ$ αλλ που,
παρ’ &λα αυτ, υποδεικνει την παρξη του εθνικιστικο αιτ$µατος.
Η επιρρο$ του εθνικισµο στον τρ&πο προσδιορισµο του 'θνους 'χει
υπρξει καταλυτικ$. Το 'θνος, απ& τη µ"α, ε"ναι µια οµδα ανθρ2πων που
'χουν, $ πιστεουν &τι 'χουν, κοιν$ καταγωγ$, ιστορ"α, κουλτορα, γλ2σσα
κλπ. και θεωρον &τι αν$κουν στο "διο 'θνος (Kedourie 1994: 5, Connor 1994:
i). Απ& την λλη, το κρτος ε"ναι ο πολιτικ&ς θεσµ&ς κεντρικο σχεδιασµο και
οργνωσης &λων των λειτουργι2ν µιας κοινων"ας που µπορον να γ"νουν αντικε"µενο διαχε"ρισης εκ µ'ρους της πολιτικ$ς εξουσ"ας (της οικονοµ"ας και διο"κησης, της ασφλειας και αστυν&µευσης, της νοµοθεσ"ας κλπ.)4. Ο εθνικισµ&ς
&µως 'χει συµβλει στην οριοθ'τηση του 'θνους ως ‘'θνος-κρτος’: ο Smith,
για παρδειγµα, ορ"ζει το 'θνος ως «'να συγκεκριµ'νο και µε &νοµα πληθυσµ&
που µοιρζεται µια ιστορικ$ επικρτεια, κοινος µθους και ιστορικ'ς µν$µες,
µια µαζικ$ λαϊκ$ κουλτορα, κοιν$ οικονοµ"α, καθ2ς και δικαι2µατα και υποχρε2σεις που απορρ'ουν απ& 'να κοιν& δ"καιο» (Smith 1991: 14). 3τσι, στοιχε"α που ορ"ζουν το κρτος συνεν2νονται και αποτελον µ'ρος του ορισµο
του 'θνους: η κοιν$ οικονοµ"α, τα πολιτικ και νοµικ δικαι2µατα και υποχρε2σεις κλπ., που προσδιορ"ζουν το κρτος και τη σχ'ση του µε τους πολτες,
εµπλ'κονται στον ορισµ& της ιδια"τερης πολιτισµικ$ς οµδας, µε ξεχωριστ$
ταυτ&τητα, µθους, γλ2σσα, ιστορ"α κλπ. που αποτελε" το 'θνος.
Μια συν'πεια της παραπνω σγχυσης των κριτηρ"ων ορισµο ε"ναι και η
πρακτικ$ δυσκολ"α που συναντον πολλο" κοινωνικο" επιστ$µονες να εντοπ"σουν τυχ&ν παρξη εθν2ν στο µακριν& παρελθ&ν. Ο Smith, τον οπο"ο επικαλοµαι ξαν ακριβ2ς επειδ$ η προσ'γγισ$ του ε"ναι πιο µετριοπαθ$ς απ’ αυτ$
των µοντερνιστ2ν και αναγνωρ"ζει κατ’ αρχς την παρξη εθνικο τπου συ-

6πως φα"νεται, τα στοιχε"α του Connor δεν 'χουν µεταβληθε" σηµαντικ, εν2 παρατηρε"ται µια
µικρ$ τση προς την περαιτ'ρω οµογενοπο"ηση των εθνικ2ν κρατ2ν. Τα σχετικ στοιχε"α που συν'λεξα προ'ρχονται απ& την ιστοσελ"δα της CIA
[http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2075.html].
4. Ο ορισµ&ς αυτ&ς αναφ'ρεται στη λειτουργικ$ δισταση του κρτους, και &χι στην ιδεολογικ$ του.
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νε"δησης $δη απ& τον 15ο αι2να $ και νωρ"τερα, δεν εντοπ"ζει καµ"α οµδα σε
προ-νεωτερικος χρ&νους που να ταιριζει στον ορισµ& του 'θνους. Αυτ&
οφε"λεται αφεν&ς στο &τι προσπαθε" να εφαρµ&σει το σγχρονο ορισµ& σε παλαι&τερες εποχ'ς και, αφετ'ρου, &τι στον ορισµ& του 'θνους εµπερι'χονται
στοιχε"α που προσδιορ"ζουν τα σγχρονα κρτη. Υποστηρ"ζει, παραδε"γµατος
χριν, &τι οι π&λεις-κρτη της αρχα"ας Ελλδας θα µποροσαν να θεωρηθον
ως πρ2ιµα $ µικρ$ς κλ"µακας 'θνη, καθ2ς το µ'γεθος της αρχα"ας Αθ$νας
$ταν το "διο µε την σηµεριν$ Ισλανδ"α (200.000 κτοικοι), αλλ αυτ& δεν ε"ναι
εφικτ& γιατ", &πως αναφ'ρει, «µ&νο οι 30.000 των εν$λικων ανδρ2ν $ταν πολ"τες: οι µ'τοικοι, οι γυνα"κες και οι σκλβοι αποκλε"ονταν» (Smith 1995α: 169,
υποσηµε"ωση 7). Με αυτ& τον τρ&πο, περιορ"ζει τα 'θνη στις σγχρονες συνθ$κες των µαζικ2ν κοινωνι2ν και των πολιτ2ν που ε"ναι σ$µερα «πολυπληθ'στεροι σε σχ'ση µε τους πολιτικ ενεργος πολ"τες των προ-νεωτερικ2ν εθνοτ$των $ των π&λεων-κρατ2ν» (Smith 1995α: 54). 6µως, ακ&µη και προβλλοντας το σγχρονο ορισµ& του στο παρδειγµα των π&λεων-κρατ2ν της αρχα"ας
Ελλδας, ε"ναι δσκολο να απορριφθε" η παρξη εθν2ν χωρ"ς να υποπ'σει κανε"ς σε αντιφσεις. Συγκεκριµ'να, αν προβλλουµε το επιχε"ρηµα το σχετικ& µε
την πολιτικ$ συµµετοχ$ στις σγχρονες εθνικ'ς οντ&τητες, θα πρ'πει να αµφισβητ$σουµε την παρξη οποιουδ$ποτε 'θνους µ'χρι τον 20& αι2να ακ&µη και
σε αρκετ δυτικ εθνικ κρτη, των οπο"ων ο µισ&ς πληθυσµ&ς –οι γυνα"κες–
$ταν αποκλεισµ'νες απ& τη συµµετοχ$ στην πολιτικ$ µ'χρι πολ πρ&σφατα= ε"ναι ενδεικτικ& &τι το δικα"ωµα καθολικ$ς ψηφοφορ"ας θεσπ"στηκε στο Β'λγιο
το 1948, και στην Ελβετ"α το 1971!
Παρ&µοιου τπου αντ"φαση παρατηροµε και στην τοποθ'τηση &τι οι π&λεις-κρτη «στερονταν το καθοριστικ& συστατικ& της πολιτισµικ$ς ιδιοµορφ"ας… Η αθηναϊκ$ κουλτορα $ταν µια συνιστ2σα του ευρτερου ιωνικο
εθνοτικο, και ακ&µη ευρτερου ελληνικο πολιτισµικο, δικτου» (Smith
1995α: 169, υποσηµε"ωση 7). Αν αποδεχτοµε αυτ& το επιχε"ρηµα, &µως, θα
$ταν σαν να αµφισβητοσαµε, τηρουµ'νων των αναλογι2ν, την ‘εθνικ&τητα’
της Γερµαν"ας $ της Γαλλ"ας σ$µερα στη βση &τι αυτ'ς αποτελον µ'ρος, συνιστ2σες, του ευρτερου ευρωπαϊκο, $ ακ&µη του ευρτερου δυτικο, πολιτισµικο δικτου. Στην πραγµατικ&τητα, η επιχειρηµατολογ"α του Smith εµπερι'χει &χι µ&νο την προβολ$ των σγχρονων κριτηρ"ων και ορισµ2ν, αλλ και
των σγχρονων αντιλ$ψεων και κυρ"αρχων αναπαραστσεων. Οι π&λεις-κρτη $ταν µικρ&τερες των σηµεριν2ν εθνικ2ν κρατ2ν αλλ ανλογες προς αυτ,
&χι σε µ'γεθος αλλ σε οργνωση και δραστηρι&τητα. Και ο Smith αναγνωρ"ζει αυτ& το γεγον&ς, αλλ τις χαρακτηρ"ζει ως το προ-νεωτερικ& ισοδναµο
των εθν2ν που, &µως, στην καλτερη περ"πτωση µποροµε να αποκαλ'σουµε
εθν&τητες και &χι 'θνη (Smith 1995α: 57-58).
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Η ανασηµασιοδ$τηση της λ'ξης ‘'θνος’ στη νεωτερικ&τητα εν µ'σω του
κρτους µπορε", συνεπ2ς, να δηµιουργ$σει την α"σθηση &τι αυτ δεν 'χουν
προϋπρξει και &τι ο ορισµ&ς τους ως ‘εθν&τητες’ αρκε" για να δηµιουργ$σει
'ναν ποιοτικ& διαχωρισµ&. Αυτ&ς ο ποιοτικ&ς, &µως, διαχωρισµ&ς, ε"ναι πλασµατικ&ς. Ε"ναι γεγον&ς &τι σε διαφορετικ'ς εποχ'ς υπρχουν και διαφοροποιηµ'νες µορφ'ς κοινωνικ$ς και πολιτικ$ς οργνωσης, αλλ αυτ& δεν πρ'πει
να οδηγε" στην a priori διχοτοµικ$ δικριση των εποχ2ν. Οι συν'χειες ε"ναι σηµαντικ'ς και πρ'πει να αναγνωρ"ζονται για την καλτερη καταν&ηση των σγχρονων φαινοµ'νων, &πως επ"σης και οι διαφορ'ς. Ο τρ&πος ορισµο του
'θνους εν µ'σω του κρτους ε"ναι τρ&πος εθνικιστικ&ς, δηλαδ$ επηρεασµ'νος
απ& το πρ&ταγµα του εθνικισµο που αξι2νει τη συν'νωση 'θνους και κρτους.
Ενδεχοµ'νως υπρχει η πεπο"θηση &τι η τοποθ'τηση υπ'ρ της παρξης των
εθν2ν στο προ-νεωτερικ& παρελθ&ν θα εν"σχυε τα επιχειρ$µατα ακρα"ων εθνικιστ2ν µε αποτ'λεσµα την ρνησ$ τους και την αντικατστασ$ τους µε τις
εθν&τητες= &µως τα δο ζητ$µατα ε"ναι ανεξρτητα στην επιστηµονικ$ 'ρευνα.
Ο ∆εµερτζ$ς, για παρδειγµα, αναφ'ρει &τι αυτ'ς οι τοποθετ$σεις που τοποθετον τα 'θνη ($ και τον εθνικισµ&) στην προ-νεωτερικ$ εποχ$ φ'ρουν µια
εθνικιστικ$ προκατληψη $ αδυνατον να απαλλαχτον απ& την «εθνικιστικ$
στρ'βλωση περ" της αιωνι&τητας του 'θνους», και µλιστα «παρ τις προθ'σεις του συγγραφ'α» &πως αναφ'ρει µε συγκεκριµ'νες αφορµ'ς (∆εµερτζ$ς
1996: 132, υποσηµε"ωση 22, και σ. 62, υποσηµε"ωση 14). Αυτ$ η επιχειρηµατολογ"α, &µως, παρουσιζει δο σηµαντικ προβλ$µατα. Πρ2τον, αν και µπορε"
κλλιστα να ευσταθε", µπορε" εξ"σου εκολα να ε"ναι λανθασµ'νη, καθ2ς αναφ'ρεται στις προσωπικ'ς πεποιθ$σεις εν&ς ερευνητ$ και στερε"ται εµπειρικ$ς
τεκµηρ"ωσης $ γενικ&τερης εµβ'λειας5. Συνεπ2ς, δεν µπορε" να απευθυνθε" ως
αντεπιχε"ρηµα σε µια ανταλλαγ$ επιστηµονικ2ν απ&ψεων, &που κρ"νονται τα
επιχειρ$µατα και η επρκει τους και &χι οι προσωπικ'ς πεποιθ$σεις $ οι αντιστσεις στις κυρ"αρχες ιδεολογ"ες. ∆ετερον, η επιχειρηµατολογ"α σχετικ µε
την επιρρο$ απ& µια κυρ"αρχη ποψη $ ιδεολογ"α µπορε" εκολα να αντιστραφε", καθ2ς και η ρνηση αναγν2ρισης προσδιορισµο εθνικιστικ2ν τσεων $
εθνικ2ν οµδων σε προ-νεωτερικ'ς περι&δους ε"ναι συµβατ$ µε, και συχν
προ'ρχεται απ& τη σχετικ$ ποψη που επικρατε" στον επιστηµονικ& χ2ρο και

5. Θυµ"ζει τη µοµφ$ του ‘καλυµµ'νου αντισηµιτισµο’ που 'χει απευθυνθε" κατ καιρος σε
&σους ασκον κριτικ$ στο Ισρα$λ. Το ζ$τηµα ε"ναι πως αυτ$ η ‘κατηγορ"α’ µπορε" να αληθεει
αλλ, αφεν&ς, δεν ακυρ2νει την κριτικ$, αφετ'ρου, δεν µπορε" να απευθυνθε" σε κποιον αν δεν
γνωρ"ζουµε αν &ντως ε"ναι ρατσιστ$ς.
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τε"νει να θεωρε"ται αυτον&ητη και δεδοµ'νη6. Sποψη που επ"σης δεν ε"ναι λανθασµ'νη, αφο υποστηρ"ζεται απ& την εµπειρικ$ παρατ$ρηση της παρξης
κρατ2ν που 'χουν δηµιουργ$σει εθνικ$ εν&τητα για να νοµιµοποι$σουν την
πολιτικ$ εξουσ"α, αλλ ασφαλ2ς ε"ναι υπερβολικ$ η µονοσ$µαντη υιοθ'τησ$
της καθ2ς αυτ'ς δεν ε"ναι οι µοναδικ'ς περιπτ2σεις. 6πως 'χει εκτεν2ς επισηµανθε" σε αυτ$ τη µελ'τη, το εθνικ& συνα"σθηµα 'χει γ"νει αντικε"µενο πολιτικ$ς εκµετλλευσης και χειραγ2γησης, αλλ αυτ& δε συνεπγεται και την εξ
ορισµο κατασκευ$ του. Τ'λος, η υιοθ'τηση εν&ς επιστηµονικο επιχειρ$µατος
απ& οµδες που τελικ το δυσφηµον δε συνεπγεται την αυτ&µατη απαξ"ωσ$ του.
Υποστηρ"ζω, λοιπ&ν, &τι στο βαθµ& που τα κριτ$ρια αναζ$τησης εθν2ν στο
παρελθ&ν ορ"ζονται απ& τις σγχρονες συνθ$κες, ε"ναι αναµεν&µενο &τι αυτ
καθορ"ζουν το τελικ& αποτ'λεσµα της µελ'της. Ο Καστοριδης (1985) αποκαλε" αυτ$ τη διαδικασ"α ‘κατοπτριστικ& πρ&ταγµα’. Υποστηρ"ζει &τι οι γλ2σσες
διαφορετικ2ν στο χ2ρο και στο χρ&νο κοινωνι2ν δεν αντανακλον ισοδναµους κ2δικες επικοινων"ας, γιατ" κτω απ& τη δηµιουργ"α τους υπρχουν διαφορετικ'ς εικ&νες και επιθυµ"ες. Γι’ αυτ& το λ&γο «το δυτικ& πρ&ταγµα της συγκρ&τησης µιας ολικ$ς ιστορ"ας, εξαντλητικ$ς καταν&ησης των κοινωνι2ν λλων εποχ2ν και χωρ2ν, περι'χει στη ρ"ζα του την αποτυχ"α, αν θεωρηθε" ως
κατοπτριστικ& πρ&ταγµα» (Καστοριδης 1985: 242).
\στερα απ& τη διατπωση των σχετικ2ν αντιρρ$σεων και αντεπιχειρηµτων, ας περσουµε στο προκε"µενο, που ε"ναι το 'θνος. Ο &ρος ‘'θνος’ ε"ναι
αρκετ παλαι&ς –εµφαν"ζεται στην Παλαι ∆ιαθ$κη– αλλ το ν&ηµ του διατηρε" αρκετ'ς οµοι&τητες µε τη σγχρονη 'ννοια, αν η τελευτα"α αποκοπε" απ&
τα στοιχε"α που ορ"ζουν το κρτος. Ο Hastings (1997: 14-19, και 194-195) παραθ'τει αρκετ αποσπσµατα &που συναντµε τη λ'ξη 'θνος, &πως στο Χρονικ& του Regino της Prum, του 900 περ"που µετ Χριστ&ν &που, &πως αναφ'ρει, αντικατοπτρ"ζεται η χριστιανικ$ ποψη για την κοινων"α. 3να απ&σπασµα αναφ'ρει: «&πως διαφορετικο" λαο" (diversae nationes populorum) διαφ'ρουν µεταξ τους στην καταγωγ$, τους τρ&πους, τη γλ2σσα και τους ν&µους…
'τσι και η αγ"α και καθολικ$ εκκλησ"α σε &λη την οικουµ'νη διαφ'ρει στα εκκλησιαστικ $θη ανµεσα σε αυτος τους λαος παρ’ &λη την εν&τητα της π"στης» (στο Hastings 1997: 195, πρ&σθετη 'µφαση). Ο Hastings κριτικρει επ"σης
τους Kedourie και Hobsbawm γιατ" αναφ'ρονται στο ‘'θνος’ κατ το Μεσα"ω6. Χαρακτηριστικ& αυτο ε"ναι το γεγον&ς &τι στη σχετικ$ αρθρογραφ"α, η υιοθ'τηση του επιχειρ$µατος των ‘µοντερνιστ2ν’ γ"νεται µε την απλ$ παρθεση βασικ2ν εκπροσ2πων αυτ$ς της
τσης, εν2 το αντ"θετο επιχε"ρηµα πρ'πει να υποστηριχτε" εξ αρχ$ς, αµυν&µενο µλιστα για τη µη
εθνικιστικ$ του προκατληψη.
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να ως λ'ξη που υποδηλ2νει το διαχωρισµ& των φοιτητ2ν στα πανεπιστ$µια
εν2, &πως υπογραµµ"ζει, η λ'ξη ε"χε την 'ννοια «εν&ς πληθυσµο (a people)
που δι'φερε στη γλ2σσα, τους ν&µους, τις συν$θειες, τον τρ&πο κρ"σης και τα
'θιµα…» (Hastings 1997: 17).
Η πληρ'στερη "σως µελ'τη για το θ'µα αυτ& παρουσιζεται στο ρθρο του
Guido Zernatto ‘Nation: the history of a word’ (1944), &που αναλει τη χρ$ση
της λ'ξης ‘'θνος’ σε διαφορετικ'ς περι&δους. Η λ'ξη προ'ρχεται απ& το λατινικ& natio που σηµα"νει γεννηµ'νος. 6πως υποστηρ"ζει ο Zernatto, «µια λ'ξη
ε"ναι σαν 'να ν&µισµα» που η αξ"α του µεταβλλεται καθ2ς µεταβλλονται οι
συνθ$κες ζω$ς. Κατ τους ρωµαϊκος χρ&νους χρησιµοποιονταν στην καθοµιλουµ'νη για να περιγρψει µια οµδα ατ&µων που ε"χαν µε κποιο τρ&πο
κοιν$ καταγωγ$= υποδ$λωνε &µως µια κοιν&τητα ξ'νων, και αναφερ&ταν κυρ"ως στους ξ'νους που συγκεντρ2νονταν στις µεγλες π&λεις και τα λιµνια
προκειµ'νου να µιλ$σουν τη µητρικ$ τους γλ2σσα. Στο Μεσα"ωνα τα 'θνη
(nationes) αναφ'ρονταν πργµατι στους φοιτητ'ς= &µως, αναφ'ρονταν συγκεκριµ'να σε εν2σεις που εξ'φραζαν τις ιδιαιτερ&τητες των φοιτητ2ν που $ταν
ξ'νοι στις πανεπιστηµιακ'ς π&λεις –και οι περισσ&τεροι $ταν ξ'νοι, δηλαδ$
απ& λλες π&λεις και περιοχ'ς– και &χι απλ στο διαχωρισµ& τους σε πανεπιστ$µια (ποψη που συµφωνε" µε του Hastings και την κριτικ$ του στους
Kedourie και Hobsbawm). Αργ&τερα τα 'θνη ρχισαν να σηµα"νουν την ‘κοιν&τητα απ&ψεων’= αυτ$ $ταν, σµφωνα µε τον Zernatto, η πρ2τη σηµαντικ$
µεταβολ$ στο αρχικ& της ν&ηµα. Μετ τον 13ο αι2να και µ'χρι τον 18ο το ν&ηµα του 'θνους λλαξε και δε σ$µαινε πια τους ξ'νους αλλ τους αντιπροσ2πους: «'να 'θνος ρχισε να σηµα"νει 'να αντιπροσωπευτικ& σ2µα, του οπο"ου
κριο χαρακτηριστικ& $ταν &τι τα µ'λη του ε"χαν κποιο χαλαρ& συνδετικ&
κρ"κο εδαφικ$ς φσης. 6µως, 'να αντιπροσωπευτικ& σ2µα ε"ναι… µια επλεκτη οµδα, µια ελ"τ» (1944: 361). Η τρ"τη σηµαντικ$ µεταβολ$ του νο$µατος
συντελ'σθη απ& τα τ'λη του 18ου αι2να και µετ, &ταν η λ'ξη 'χασε το διαχωριστικ& της ν&ηµα σε αντιπροσ2πους (ελ"τ) και λα& και ενσωµτωσε &λους
τους πολ"τες του κρτους: «µε αυτ$ τη µαζικ$ 'ννοια αρχ"ζει η ν'α χροι της
λ'ξης 'θνος» (Zernatto 1944: 366).
Οι &ροι που χρησιµοποιονται στη σγχρονη βιβλιογραφ"α για τη µελ'τη
αυτ2ν των φαινοµ'νων και για να περιγρψουν τις εθνικ'ς οµδες πριν την
εµφνιση των σγχρονων κρατ2ν και του εθνικισµο ε"ναι οι ‘εθν&τητες’ $
‘εθνοτικ'ς οµδες’. Στην αγγλικ$ βιβλιογραφ"α αναφ'ρονται ως ethnie (&ρος
που εισ$γαγε ο Smith), ethnic groups $ ethnicities, και προ'ρχονται απ& το ελληνικ& ‘'θνος’. Η λ'ξη θνος πηγζει πιθαν&τατα απ& το θος, που σηµα"νει
συν$θεια, 'θιµο, τρ&ποι. Το θνος εµφαν"ζεται στα Οµηρικ 'πη και 'χει την
'ννοια του συµβιοντος πλ$θους= το "διο και στον Αριστοτ'λη, που συµπερι[ 160 ]
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λαµβνει κθε πλ$θος ζωνταν2ν, νεκρ2ν $ και ζ2ων. Στον Θουκυδ"δη 'χει τη
σηµασ"α της φυλ$ς και στον Πλτωνα επ"σης της φυλ$ς και της ξεχωριστ$ς
κοινωνικ$ς οµδας. Η λ'ξη εµφαν"στηκε στον πληθυντικ& αριθµ& (θνη) στην
Παλαι ∆ιαθ$κη, &που σ$µαινε τους ειδωλολατρικος λαος της αρχαι&τητας
και χρησιµοποιονταν για να τα διαχωρ"σει απ& τον περιοσιο λα& του
Ισρα$λ7= στην Καιν$ ∆ιαθ$κη η λ'ξη 'γινε συν2νυµη µε τους 3λληνες, αλλ
σντοµα εξαλε"φθηκε αυτ&ς ο συνειρµ&ς µε την εξπλωση του Χριστιανισµο.
6πως και στα Λατινικ, λοιπ&ν, ο &ρος αναφερ&ταν σε πληθυσµος µε κοιν
χαρακτηριστικ –κοιν βση ποικ"λων κριτηρ"ων– αλλ κυρ"ως σε λλους
πληθυσµος και &χι σε αυτ&ν που αν$κει κανε"ς8.
Η παραπνω ανλυση καταδεικνει τις αλλαγ'ς της λ'ξης 'θνος αλλ και
τις αιτ"ες, τις κοινωνικ'ς και πολιτικ'ς συνθ$κες, που 'χουν προκαλ'σει αυτ'ς
τις αλλαγ'ς µ'σα στο χρ&νο. Υποδεικνει επ"σης &τι η λ'ξη χρησιµοποιονταν
για να περιγρψει οµδες ατ&µων που ε"χαν κποια κοιν χαρακτηριστικ και
οµοι&τητες, &σο ρευστ&ς κι αν $ταν ο τρ&πος προσδιορισµο τους, κυρι&τερη
των οπο"ων $ταν η κοιν$ τους καταγωγ$. Συνεπ2ς, το 'θνος δεν ε"ναι µια επιν&ηση του εθνικισµο αλλ µια 'ννοια που, αν διαχωριστε" πλ$ρως απ& το συνειρµ& του ‘'θνους-κρτους’, ε"ναι απολτως σχετικ$ µε τις ρ"ζες της, δηλαδ$
µε κριτ$ρια οµοι&τητας και καταγωγ$ς. Επ"σης, ανεξαρτ$τως της χρησιµοποιοµενης ορολογ"ας, η κατηγοριοπο"ηση των συλλογικοτ$των σµφωνα µε
κριτ$ρια εδαφικ$ς καταγωγ$ς, πρωτ"στως, και λλα, &πως η γλ2σσα, οι συν$θειες, η θρησκε"α και γενικ&τερα κριτ$ρια οµοι&τητας, ε"ναι κτι που χαρακτηρ"ζει &λες τις κοινων"ες απ& την αρχαι&τητα µ'χρι σ$µερα. Αυτ$ η κατηγοριοπο"ηση ε"ναι τ&σο εσωτερικ$ &σο και εξωτερικ$, και σχετ"ζεται µε την
τατιση των ατ&µων µε την οµδα καταγωγ$ς τους, την οπο"α θεωρον κατ
συν'πεια σηµαντικ$ και για τις λλες οµδες. Συνεπ2ς, θεωροµε &τι η 'ννοια
του 'θνους και η σηµασ"α της ε"ναι διαχρονικ$. Οι διαφορ'ς της στη νεωτερικ&τητα σχετ"ζονται µε την παρξη του κρτους και το πρ&ταγµα του εθνικισµο, που 'χουν επηρεσει και τον ορισµ& του 'θνους.
Στη διρκεια αυτο και του προηγοµενου κεφαλα"ου αναφερθ$καµε αρκετ'ς φορ'ς στο 'θνος και στην εθν&τητα µε τρ&πο που υποδηλ2νει µια ποιο-

7. Ενδιαφ'ρον παρουσιζει ο χαρακτηρισµ&ς προσλυτοι για &σους απ& τα θνη ασπζονταν
τον Ιουδαϊσµ&.
8. Οι πληροφορ"ες σχετικ µε την προ'λευση και ερµηνε"α της λ'ξης 'θνος προ'ρχονται απ&
διφορα λεξικ και εγκυκλοπα"δειες, µεταξ των οπο"ων η Εγκυκλοπαδεια Papiros Larrousse
Britannica, Αθ$να: Ππυρος, 1984, τ&µος 22, η Υδρα: Μεγλη Γενικ Εγκυκλοπαδεια, Ελληνικ
και Παγκσµια, Αθ$να: Εταιρε"α Ελληνικ2ν Εκδ&σεων, 1982, τ&µος 22, και το ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ
Ιωννης (1999), Λεξικν της Αρχαας Ελληνικς Γλ%σσας, Αθ$να: Βιβλιοπροµηθευτικ$.
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τικ$ οµοι&τητα των &ρων. Θα κλε"σουµε, λοιπ&ν, αυτ$ν την εν&τητα εξετζοντας τη δικριση ανµεσα στις δο. Στη σχετικ$ βιβλιογραφ"α αναφ'ρεται &τι
το 'θνος 'χει µια «προσδιορισµ'νη πατρ"δα» και µια «µαζικ$ λαϊκ$ κουλτορα», εν2 η εθν&τητα 'χει «κποια σνδεση µε µια ιστορικ$ περιοχ$» (Smith
1995α: 56-57)= το 'θνος 'χει κοιν$ οικονοµ"α και "σα δικαι2µατα και υποχρε2σεις για &λα τα µ'λη του, που δεν αναφ'ρονται για την εθν&τητα= το 'θνος 'χει
µια συγκεκριµ'νη, επ"σηµη, γλ2σσα, εν2 η εθν&τητα 'χει διλεκτο (Hastings
1997: 12)= τα τοµα που αποτελον το 'θνος 'χουν επ"γνωση της ιδιαιτερ&τητς τους, εν2 η εθν&τητα στερε"ται αυτ$ς της συνειδητ&τητας (Connor 1994:
43). Συγχρ&νως, και οι δο οντ&τητες 'χουν κοιν$ πολιτισµικ$ ταυτ&τητα, κοινος µθους και ιστορικ'ς µν$µες, κοιν$ γλ2σσα $ διλεκτο και, συχν, κοιν$
θρησκε"α.
Σµφωνα µε τα παραπνω διακριτ χαρακτηριστικ, τα 'θνη και οι εθν&τητες ε"ναι οµδες-κοινωνικ'ς κατηγορ"ες µε κοιν$ ιστορ"α και πολιτισµικ'ς
αναπαραστσεις που χαρακτηρ"ζονται απ& την αγπη τους για την πατρ"δα
αλλ και &,τι αυτ$ συνειρµικ εκφρζει. Αυτ& που διαφοροποιε" τα 'θνη και
τις εθν&τητες ε"ναι µια επ"σηµη γλ2σσα, η προσδιορισµ'νη πατρ"δα (επικρτεια), η µαζικ&τητα, η κοιν$ οικονοµ"α και τα νοµικ κατοχυρωµ'να δικαι2µατα και υποχρε2σεις. Τα 'θνη ε"ναι, λοιπ&ν, κτι παραπνω απ& τις εθν&τητες και &χι κτι διαφορετικ&. Και οι εθν&τητες ως κοινωνικ'ς οµδες 'χουν
προφαν2ς κοινος καν&νες που καθορ"ζουν τις σχ'σεις των ατ&µων µεταξ
τους, διαφορετικ δε θα µποροσαν να υπρξουν ως κοινωνικ'ς κατηγορ"ες,
'χουν γλ2σσα µ'σω της οπο"ας επικοινωνον και µια πατρ"δα. 6µως τα 'θνη
'χουν νοµικ κατοχυρωµ'νους καν&νες συνπαρξ$ς και, επ"σης, κατοχυρωµ'νη και προστατευµ'νη γλ2σσα, σαφ2ς προσδιορισµ'νη πατρ"δα (προφαν2ς
µ'σω συν&ρων κατοχυρωµ'νων και αναγνωρισµ'νων, διαφορετικ δεν υπρχει κποια διαφορ µε την εθν&τητα), µαζικ&τητα και συνειδητ&τητα της
παρξης και ιδιαιτερ&τητς τους.
6πως διαπιστ2νεται, τα 'θνη χαρακτηρ"ζονται απ& οργνωση και αναγν2ριση της παρξ$ς τους αλλ και απ& συνθ$κες που χαρακτηρ"ζουν τις σγχρονες κοινων"ες, &πως ε"ναι η µαζικ&τητα και η συνειδητ&τητα. 3τσι, αφεν&ς
τα στοιχε"α που ορ"ζουν το 'θνος συνδ'ονται στους σγχρονους ορισµος µε
τις σγχρονες κοινωνικ'ς εµπειρ"ες και αναφ'ρονται σε αυτ'ς, αφετ'ρου, προσδιορ"ζονται απ& την παρξη του κρτους. Το κρτος, εκτ&ς απ’ το &τι 'χει το
µονοπ2λιο της β"ας σε µια κοινων"α (&πως το ορ"ζουν οι Weber και Giddens)
–κριτ$ριο που µας ε"ναι αδιφορο απ& τη σκοπι αυτ$ς της µελ'της–, αναλαµβνει τη συστηµατικ$ οργνωσ$ της, δηλαδ$ την οργνωση και θεσµοθ'τηση
του νοµικο συστ$µατος, των καν&νων δηλαδ$ που δι'πουν τη συνπαρξη,
την οικονοµικ$ δραστηρι&τητα, την προστασ"α της σαφ2ς προσδιορισµ'νης
[ 162 ]
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πια επικρτειας, τη διδοση της γλ2σσας και της λαϊκ$ς κουλτορας κλπ. Στην
πραγµατικ&τητα, λοιπ&ν, το 'θνος τε"νει να ορ"ζεται στη διεθν$ βιβλιογραφ"α
ως εθν&τητα περιχαρακωµ'νη και αναγνωρισµ'νη εντ&ς εν&ς κρτους. 3τσι,
&µως, η σηµασιοδ&τηση του 'θνους µ'σα απ& τον εθνικισµ& (που προβλλει
την αξ"ωση του ‘εθνικο-κρτους’) ε"ναι αυτ& που ουσιαστικ το διαφοροποιε" απ& την εθν&τητα. Τα 'θνη και οι εθν&τητες ε"ναι παρ&µοιες κοινωνικ'ς διαστρωµατ2σεις, που διαφ'ρουν στην οργνωση και συστηµατοπο"ηση, αλλ και
στη µαζικ&τητα και συνειδητ&τητα που 'χουν τα 'θνη ως αποτ'λεσµα της συντατισ$ς τους µε το κρτος σε ‘'θνος-κρτος’ $ της παρξης εντ&ς του.
Ε"ναι ενδεικτικ&ς ο ορισµ&ς του Hastings για τις εθν&τητες και τα 'θνη. Η
εθν&τητα, αναφ'ρει, «ε"ναι µια οµδα ανθρ2πων µε κοιν$ πολιτισµικ$ ταυτ&τητα και καθοµιλουµ'νη γλ2σσα. Συνιστ το κριο διαχωριστικ& στοιχε"ο σε
&λες τις προ-εθνικ'ς κοινων"ες αλλ και µπορε" να επιβι2σει ως ισχυρ$ υποδια"ρεση µε δικ$ της αφοσ"ωση εντ&ς εγκαθιδρυµνων εθν%ν» (πρ&σθετη 'µφαση). «Το 'θνος», απ& την λλη, «ε"ναι µια περισσ&τερο συνειδητ$ κοιν&τητα
απ’ &,τι η εθν&τητα. Σχηµατ"ζεται απ& µια $ περισσ&τερες εθν&τητες, 'χει δικ$
του γραφ$ και ανγνωση, και κατ'χει $ αξι2νει το δικα"ωµα σε µια πολιτικ$
ταυτ&τητα και αυτονοµ"α ως λα&ς, συγχρ&νως µε τον 'λεγχο µιας συγκεκριµ'νης επικρτειας» &πως και λλες ανεξρτητες οντ&τητες σε 'ναν κ&σµο ‘εθν2νκρατ2ν’ (Hastings 1997: 3). Το ιδεολογικ& πρ&ταγµα του εθνικισµο και η πολιτικ$ πρακτικ$ της δηµιουργ"ας κρατ2ν, εθνικ2ν κρατ2ν, ε"ναι ορατ$ στους
ορισµος του Hastings. Πρ2τον, αναφ'ρεται σε εθν&τητες ‘εντ&ς εγκαθιδρυµ'νων εθν2ν’, το οπο"ο παραπ'µπει σαφ2ς στη δηµιουργ"α ‘'θνους-κρτους’,
εφ&σον δεν µποροµε να µιλ$σουµε για ‘εγκαθ"δρυση’ εθν2ν αλλ κρατ2ν.
∆ετερον, το 'θνος σχηµατ"ζεται στη βση εθνοτ$των, µλλον συγγενικ2ν µεταξ τους, και 'χει δικ$ του γραφ$ και ανγνωση. Ε"ναι γνωστ& &τι η δυνατ&τητα της διδοσης κοιν$ς και ενια"ας γλ2σσας, την οπο"α ευν&ησε η τυπογραφ"α και συστηµατοπο"ησε το κρτος, $ταν σηµαντικ$ στην εµπ'δωση κοιν2ν
πολιτισµικ2ν αναφορ2ν και στη δηµιουργ"α εθνικ2ν κρατ2ν9. Τ'λος, η κατοχ$
$ αξ"ωση κατοχ$ς πολιτικ$ς ταυτ&τητας και αυτονοµ"ας ταυτ&χρονα µε τον
'λεγχο µιας επικρτειας ε"ναι σαφ$ς αναφορ στην ‘απ&κτηση’ κρτους, το
οπο"ο περιχαρακ2νει και προστατεει µια επικρτεια και αποτελε" την 'κφραση πολιτικ$ς ταυτ&τητας και αυτονοµ"ας εν&ς 'θνους. Φα"νεται, λοιπ&ν, &τι το
9. 6πως αναφ'ρει ο Hastings, καθ2ς µια διλεκτος γ"νεται γραπτ$ γλ2σσα, και ιδια"τερα µε
τη λογοτεχν"α, και τα θρησκευτικ και νοµικ κε"µενα, αποκτ µια κανονικ&τητα και µονιµ&τητα
που «ωθε" &σους την µιλνε απ& την κατηγορ"α της εθν&τητας σε αυτ$ν του 'θνους» (1997: 20).
Στο "διο αναφ'ρει επ"σης τη σηµασ"α της µετφρασης της Β"βλου. ∆ε"τε σχετικ µε τη γλ2σσα και
στο Anderson (1991).
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'θνος, &πως οριοθετε"ται απ& τον Hastings, αλλ και λλους επιστ$µονες, ορ"ζεται ως εθν&τητα και κρτος µαζ", $ εθν&τητα που επιδι2κει την πολιτικ$ της
'κφραση σε κρτος. Η επιδ"ωξη αυτ$ ε"ναι "σως το σηµαντικ&τερο διαφοροποιητικ& στοιχε"ο της εθν&τητας και του 'θνους, ειδικ &ταν δεν υπρχει το
κρτος, καθ2ς αναφ'ρεται στο επ"πεδο αυτοσυνειδησ"ας της διαφορετικ&τητας της οµδας και στην επιδ"ωξη της αναγν2ρισ$ς της.
Αυτ& που διαφοροποιε" ουσιαστικ τα 'θνη απ& τις εθν&τητες ε"ναι η παρξη του εθνικισµο: πρωτογεν2ς, µε την αξ"ωση της πολιτικ$ς τους 'κφρασης σε
'να κρτος εθνικ&, που 'χει επιπτ2σεις στην πολιτικ$ τους οριοθ'τηση και,
δευτερογεν2ς, µε την σε επιστηµονικ& επ"πεδο ανγκη διαφοροπο"ησης των
εθν2ν απ& προγεν'στερες οντ&τητες. Λ&γω του εθνικισµο, ο ορισµ&ς του κρτους ενεπλκη µε αυτ&ν του 'θνους, αλλ και η παρξη του κρτους υπ$ρξε
καταλυτικ$ για την ιστορ"α των εθν2ν. Εφ&σον 'χουµε αναφερθε" $δη στους
ορισµος και το πρ&βληµα του ορισµο του 'θνους µ'σω του κρτους, ας δοµε π2ς επηρεζει η παρξη του κρτους τα 'θνη σε σχ'ση µε τις εθν&τητες. Το
βασικ& στοιχε"ο ε"ναι &τι η ‘συγχ2νευση’ µε το κρτος δ"νει στο 'θνος συν'χεια
και σταθερ&τητα. Το προστατεει απ& εξωτερικος κινδνους και απ& εσωτερικ$ διβρωση, συστηµατοποιε" και µεταδ"δει την κοιν$ γλ2σσα και ρυθµ"ζει
την κοινωνικ$ και πολιτικ$ του ζω$= &λα αυτ ε"ναι περισσ&τερο ρευστ για
τις εθν&τητες. Ειδικ&τερα στην εποχ$ του εθνικισµο, που η διεθν$ς τξη ορ"ζεται απ& τον κατακερµατισµ& του διεθνος πεδ"ου σε εθνικ κρτη και, συνεπ2ς, η διεθν$ς αναγν2ριση µιας οµδας ως 'θνος ε"ναι σηµαντικ$ ακ&µη και
αν δεν 'χει το δικ& της κρτος, η σχετικ$ ρευστ&τητα των εθνοτ$των µπορε" να
ε"ναι απειλητικ$ ακ&µη και για την "δια την επιβ"ωσ$ τους.
3νας ακ&µη παργοντας που διαφοροποιε" τα 'θνη και τις εθν&τητες και
απορρ'ει απ& τον εθνικισµ& ε"ναι η προσδοκα δηµιουργ"ας εθνικο κρτους.
Αυτ& συνδ'εται συχν µε την αυτοσυνειδησ"α της οµδας: 'να 'θνος, υποστηρ"ζεται, δεν υπρχει αν τα µ'λη του δεν το συνειδητοποιον, δεν αναγνωρ"ζουν την παρξη και ιδιαιτερ&τητ του (Connor 1994: 92, Gellner 1983: 5-6).
Αυτ& &µως πρ'πει να το εκλβουµε ως συνειδητ&τητα &λων των χαρακτηριστικ2ν που συνιστον 'να 'θνος, και της πολιτικ$ς διστασ$ς του, καθ2ς &λες
οι πολιτισµικ'ς οµδες 'χουν µια α"σθηση ταυτ&τητας και ιδιαιτερ&τητας βασισµ'νης σε διφορα κριτ$ρια, κυρ"ως δε το κριτ$ριο της εντοπι&τητας. Το σηµαντικ&τερο "σως ε"ναι &τι, στη νεωτερικ$ εποχ$,τα 'θνη επιθυµον και αξι2νουν διεθν$ αναγν2ριση και γι’ αυτ& προσδοκον και επιδι2κουν το δικ& τους
κρτος (&πως οι Βσκοι και οι Κορδοι) $ σχετικ$ πολιτικ$ αυτονοµ"α εντ&ς
του κρτους στο οπο"ο συµµετ'χουν (&πως οι Καταλανο" και οι Σκωτσ'ζοι)
δηµιουργ2ντας και το αντ"στοιχο εθνικιστικ& κ"νηµα για την σκηση της πολιτικ$ς αυτ$ς επιδ"ωξης. ∆ηλαδ$, µε µια 'ννοια, τα 'θνη ε"ναι εθν&τητες επηρεα[ 164 ]
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σµ'νες απ& τον εθνικισµ& που επιθυµον το δικ& τους κρτος. Με αυτ$ την 'ννοια, &µως, δεν πρ'πει να υπρχουν παρ ελχιστες εθν&τητες σ$µερα αφο,
µε την επιρρο$ του εθνικισµο και τις σγχρονες συνθ$κες επικοινων"ας, θα
'χουν &λες µετατραπε" σε 'θνη, δηλαδ$ θα 'χουν αυτοσυνειδησ"α και θα επιθυµον κποιο επ"πεδο πολιτικ$ς αυτονοµ"ας $ και ανεξαρτησ"ας.
Σε κθε περ"πτωση, &που η χρ$ση των &ρων σε αυτ$ τη µελ'τη 'χει γ"νει
εναλλακτικ, δεν ε"ναι στην πρ&θεσ$ µας να αγνο$σουµε τις διαφορ'ς που
µπορε" να παρουσιζουν, αλλ να επισηµνουµε &τι 'χουν παρ&µοια ψυχολογικ θεµ'λια καθ2ς η διαµ&ρφωσ$ τους περν µ'σα απ& τους "διους ασυνε"δητους µηχανισµος και &τι, τηρουµ'νων των αναλογι2ν, αποτελον παρ&µοιες πολιτισµικ'ς οντ&τητες που διαφοροποιονται µ&νο απ& το ιστορικ&
πλα"σιο στο οπο"ο εντσσονται και τις πολιτικ'ς απαιτ$σεις του. Επ"σης, πρ&θεσ$ µας $ταν η επισ$µανση &τι ο διαχωρισµ&ς ανµεσα σε 'θνη και εθν&τητες
'χει δηµιουργηθε" και ως αναγκαι&τητα εξαιτ"ας της ρνησης προσδιορισµο
εθνικ2ν οµδων στην προ-νεωτερικ$ εποχ$. 6µως, ακ&µη και στην αρχαι&τητα υπ$ρχαν 'θνη εντ&ς σαφ2ν πολιτικ2ν-κρατικ2ν µορφωµτων (αν και µε
διαφορετικ χαρακτηριστικ απ& τα σγχρονα κρτη), που µλιστα αν'πτυξαν 'ναν ξεχωριστ& πολιτισµ&, &πως για παρδειγµα οι Αιγπτιοι, οι Ρωµα"οι
(που το ισχυρ& κρτος τους 'γινε αυτοκρατορ"α) κλπ. Πντως, &πως αναφ'ρει
ο Connor για το 'θνος, «η ουσ"α του ε"ναι 'νας ψυχολογικ&ς δεσµ&ς που ενοποιε" 'να λα& και τον διαφοροποιε", στο ασυνε"δητ& του, απ& &λους τους λλους» (Connor 1994: 92), 'νας δεσµ&ς συγγ'νειας.
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'χρι τ2ρα σε αυτ$ τη µελ'τη 'χουµε αναφερθε" στην τατιση µε την εθνικ$ και την εθνοτικ$ οµδα σαν να $ταν "διες $ παρ&µοιες. Αυτ& 'γινε για
δο λ&γους. Πρ2τον, γιατ" εκφρζουν τον "διο τ&πο ταυτ&τητας, δηλαδ$ την
τατιση που βασ"ζεται στην κοιν$ ιστορ"α και παρδοση, την κουλτορα και
τ&πο καταγωγ$ς, την πολιτισµικ$ οµοι&τητα και διαφορ κλπ. Πρ&κειται δηλαδ$ για την τατιση µε το 'θνος $ την εθν&τητα στο βαθµ& που αυτ'ς εκφρζουν τα κοιν τους σηµε"α, απαλλαγµ'νες απ& την πολιτικ$ οριοθ'τηση του
κρτους. 6πως υποστηρ"ζει ο Connor, τα 'θνη –και οι εθν&τητες θα προσθ'ταµε – δεν ορ"ζονται µε βση τα απτ και συγκεκριµ'να κθε φορ χαρακτηριστικ τους, αλλ µε βση τον ψυχολογικ& δεσµ& που συνδ'ει τα µ'λη τους
και την π"στη στην κοιν$ τους καταγωγ$ (Connor 1994: 92). Ε"ναι δηλαδ$ ο
"διος τπος τατισης γιατ" προκαλε"ται απ& τα "δια κριτ$ρια και ικανοποιε" τις
"διες ανγκες και επιθυµ"ες (του αν$κειν, της αυτοεκτ"µησης, της προστασ"ας
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κλπ.). ∆ετερον, αναφερθ$καµε σε αυτ'ς µε αυτ&ν τον τρ&πο γιατ" ο µηχανισµς της τατισης ε"ναι "διος σε &λα τα τοµα. Ανεξρτητα απ& τις διαφορετικ'ς εκδηλ2σεις $ τα επιµ'ρους χαρακτηριστικ που µπορε" να 'χει η κθε ταυτ&τητα, η ασυνε"δητη υποκειµενικ&τητα 'χει µια καθολικ$ δισταση. Sρα, µε
τη χρ$ση των &ρων ως ταυτ&σηµους θ'λαµε να δε"ξουµε την ψυχολογικ$ οµοι&τητα της τατισης µε οµδες που στηρ"ζονται σε ‘δεσµος α"µατος’, αλλ
και τη σχετικ$ οµοι&τητα των εθνικ2ν και των εθνοτικ2ν οµδων.
Παρ’ &λα αυτ, εφ&σον σκοπ&ς αυτ$ς της µελ'της ε"ναι η ανλυση της εθνικ$ς ταυτ&τητας στη νεωτερικ&τητα και της ισχος της σε σχ'ση µε λλες ταυτ&τητες, θα πρ'πει να εξετσουµε τα σηµε"α εκε"να &που η εθνικ$ ταυτ&τητα
ως τατιση µε το 'θνος, δηλαδ$ ως πολιτικ$ ταυτ&τητα, διαφοροποιε"ται. Ο
καθοριστικ&ς παργοντας της διαφοροπο"ησης της εθνικ$ς ταυτ&τητας ε"ναι ο
εθνικισµ&ς. Ο εθνικισµ&ς 'χει διαµορφ2σει την ιδιαιτερ&τητα της εθνικ$ς ταυτ&τητας µε δο τρ&πους: πρ2τον, η εµφνιση και κυριαρχ"α της εθνικιστικ$ς
ιδεολογ"ας συντ'λεσε στη δηµιουργ"α και ενδυνµωση των εθνικ2ν ταυτοτ$των, ανεξρτητα απ& την παρξη κρτους και, δετερον, µ'σα απ& τη δηµιουργ"α των εθνικ2ν κρατ2ν, οι εθνικ'ς ταυτ&τητες απ'κτησαν και µια θεσµικ$,
πολιτικ$ δισταση. Ας δοµε το καθ'να ξεχωριστ.
Κατ πρ2τον, ο εθνικισµ&ς 'χει δηµιουργ$σει και ενδυναµ2σει τις εθνικ'ς
ταυτ&τητες. Κατ’ αρχς, τις 'χει δηµιουργ$σει εκε" που δεν υπ$ρχαν νωρ"τερα,
δηλαδ$ σε εκε"νες τις περιπτ2σεις που δηµιουργ$θηκαν 'θνη που δεν προϋπ$ρχαν. Β'βαια, στο βαθµ& που υποστηρ"χθηκε σε αυτ$ τη µελ'τη &τι τα 'θνη
δεν εµφαν"στηκαν στη νεωτερικ&τητα $ &τι, σε λλες περιπτ2σεις, δε δηµιουργ$θηκαν εκ του µηδεν&ς, η δηµιουργ"α της εθνικ$ς ταυτ&τητας απ& τον εθνικισµ& δεν 'χει τη δισταση της καινοτοµ"ας, αλλ της µεταβολ$ς και µετατροπ$ς
των εθνοτικ2ν ταυτοτ$των στις συγκροτηµ'νες εθνικ'ς ταυτ&τητες της νεωτερικ&τητας. ∆ηλαδ$, ο εθνικισµ&ς ‘δηµιοργησε’ τις εθνικ'ς ταυτ&τητες µ'σα
απ& την ανα-σηµασιοδ&τησ$ τους. Απ& την λλη, τις ενδυνµωσε εκε" &που
υπ$ρχαν δι&τι ανασηµασιοδ&τησε τα 'θνη καθιστ2ντας τα πρ&τυπα κοινωνικ$ς και πολιτικ$ς οργνωσης στη νεωτερικ&τητα και αποδ"δοντς τους τη θεµελι2δη και αν2τερη αξ"α που 'χουµε περιγρψει στο προηγοµενο κεφλαιο.
3τσι, λοιπ&ν, η ιδεολογ"α και ο Λ&γος του εθνικισµο 'χουν αποδ2σει ιδια"τερη αξ"α στο 'θνος, συνεπ2ς και στην τατιση µε αυτ&. Συν'πεια αυτο ε"ναι η
ιδια"τερη φ&ρτιση που εκφρζεται µε τον εθνικισµ& ως συνα"σθηµα, και η ενδυνµωση των εθνικ2ν ταυτοτ$των. Ενδυνµωση που αφορ τ&σο στα 'θνη
που εκφρζονται πολιτικ µ'σα απ& 'να κρτος, &σο και στα υπ&λοιπα.
Το δετερο σηµε"ο αφορ στο θεσµοποιηµνο χαρακτ$ρα της εθνικ$ς ταυτ&τητας. Η δηµιουργ"α των εθνικ2ν κρατ%ν ε"χε ως συν'πεια την ιδια"τερη οργνωση και συστηµατοπο"ηση των ταυτ"σεων µε αυτ&. Η εθνικ$ ταυτ&τητα δεν
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ε"ναι απλ το αποτ'λεσµα οµαδικ2ν κοινωνικ2ν ταυτ"σεων αλλ, &που υπρχει το κρτος, αποκτ και µια επιπρ&σθετη, πολιτικ$ δισταση. 6πως η σηµαντικ&τερη διαφοροπο"ηση των εθν2ν απ& τις εθν&τητες 'γκειται στην περιχαρκωση των πρ2των απ&/σε 'να κρτος, αυτ$ ε"ναι και η σηµαντικ&τερη διαφορ ανµεσα στις αντ"στοιχες ταυτ"σεις. Αυτ& γιατ" η εθνικ$ ταυτ&τητα 'χει
κτι επιπλ'ον: ‘αποδ"δεται’ στα µ'λη του ‘'θνους-κρτους’ απ& το "διο το κρτος και στη συν'χεια ‘υπενθυµ"ζεται’ σε αυτ µ'σω διαδικασι2ν &πως αυτ'ς
που περι'γραψε ο Billig στην ανλυσ$ του για τον κοιν&τοπο εθνικισµ&. Αυτ&
οφε"λεται στο γεγον&ς &τι τα κρτη καταλαµβνουν µεγλες περιοχ'ς &που οι
κοιν'ς ταυτ&τητες δεν µπορον να δηµιουργηθον µ'σω της µεσης επαφ$ς=
'τσι, το κρτος αναλαµβνει να εµφυσ$σει στα µ'λη του την α"σθηση ‘κοιν&τητας’ και ταυτ&τητας, να δηµιουργ$σει $ να ενισχσει την εθνικ$ εν&τητα και
οµοιογ'νεια. Η εθνικ$ ταυτ&τητα ε"ναι, συνεπ2ς, &χι κτι διαφορετικ& απ& την
εθνοτικ$ ταυτ&τητα, γιατ" βασ"ζεται σε αυτ$ν, αλλ κτι παραπνω.
Τα πρ2τα και καθοριστικ στοιχε"α για τη διαµ&ρφωση της εθνικ$ς ταυτ&τητας λαµβνονται απ& το παιδ" στα πρ2τα χρ&νια της ζω$ς του απ& τους γονε"ς και το µεσο οικογενειακ& περιβλλον. Ας µην ξεχνµε και το γεγον&ς &τι
οι γονε"ς 'χουν $δη µια διαµορφωµ'νη εθνικ$ ταυτ&τητα και µεταφ'ρουν πολλ'ς οικε"ες εικ&νες και αναπαραστσεις της δικ$ς τους παιδικ$ς ηλικ"ας στα
παιδι τους. 6ταν, &µως, τα παιδι πηγα"νουν στο σχολε"ο και αρχ"ζει η κοινωνικοπο"ησ$ τους, το κρτος συνεχ"ζει τον εκ-παιδευτικ& ρ&λο των γονι2ν. Η
κοινωνικοπο"ηση των παιδι2ν περιλαµβνει και την ‘εθνικ$ κοινωνικοπο"ησ$’
τους, &πως θα δε"ξουµε στη συν'χεια. Αλλ και π'ραν της εκπα"δευσης, οι θεσµο", τα τοµα και οι διαδικασ"ες που συνιστον τα σγχρονα κρτη –θεσµο"
κρατικο" λλα και µη κρατικο", &πως ε"ναι τα ιδιωτικ σχολε"α $ ιδιωτικ µ'σα
µαζικ$ς ενηµ'ρωσης και επικοινων"ας– συνεχ"ζουν το ρ&λο αυτ& και ενδυναµ2νουν την εθνικ$ συνε"δηση των ατ&µων και π'ραν της εφηβε"ας (π.χ. η
στρατιωτικ$ θητε"α, η πολιτικ$ ρητορικ$, η λογοτεχν"α και η πο"ηση). Εδ2 θα
αναφερθοµε συνοπτικ στην εκπα"δευση, τα ΜΜΕ, και τις ελ"τ ως τους σηµαντικ&τερους παργοντες εντ&ς των εθνικ2ν κρατ2ν που συντελον στην εµφσηση και ενδυνµωση της εθνικ$ς ταυτ&τητας.
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εκπα"δευση ε"ναι αναµφισβ$τητα 'νας πολ σηµαντικ&ς παργοντας στη
µ&ρφωση και κοινωνικοπο"ηση των ατ&µων. Η µαζικ$ εκπα"δευση, ειδικ&τερα, ε"ναι µια πρ&σφατη εξ'λιξη, του 19ου κυρ"ως αι2να. Μ'σα απ& τη µαζικ$ εκπα"δευση, µια ευθνη που αναλαµβνει το εθνικ& κρτος για τους πολ"τες του, αναδεικνονται τα µ'σα για την τατιση µε το 'θνος και τη διαµ&ρ[ 167 ]

