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Yπ�ρ*ει 'να γενικ&τερ� ερ2τηµα αν τ� 'θν�ς ε"ναι 'να δηµι��ργηµα τ�υ
εθνικισµ��. Περισσ&τερ� απ& ερ2τηµα ε"ναι µια �π�ψη π�υ τυγ*�νει αρ-

κετ� µεγ�λης απ�δ�*$ς και υπ�στηρ"1εται απ& τ�υς σηµαντικ&τερ�υς µελετη-
τ'ς τ�υ εθνικισµ�� και εκπρ�σ2π�υς τ�υ λεγ&µεν�υ ‘µ�ντ'ρν�υ’ παραδε"γµα-
τ�ς (Hobsbawm, Gellner, Nairn, Kedourie, Anderson και �λλ�ι). Σε αντ"θεση µε
αυτ$ την �π�ψη, τ� επι*ε"ρηµα π�υ θα υπ�στηρ"0�υµε σε αυτ$ν την εν&τητα
ε"ναι &τι τα 'θνη ε"ναι αρ*'γ�νες κ�ινωνικ�ς κατηγ�ρ�ες �ι �π�"ες, στην επ�*$
τ�υ εθνικισµ��, '*�υν ανασηµασι�δ�τηθε" και απ�κτ$σει, σε µεγ�λ� 7αθµ&,
δια��ρετικ& �ρισµ& και ν&ηµα. Επ"σης, � ν'�ς τρ&π�ς �ρισµ�� τ�υ 'θν�υς στη
νεωτερικ&τητα δηµι�υργε" δ�� σηµαντικ� πρ�7λ$µατα: τ� 'να ε"ναι η σ�γ*υση
και η ‘συγ*2νευση’ τ�υ �ρισµ�� τ�υ 'θν�υς µε αυτ&ν τ�υ κρ�τ�υς και τ� �λλ�
ε"ναι &τι η ανα1$τηση �παρ0ης εθνικ2ν �µ�δων σε πρ�νεωτερικ��ς *ρ&ν�υς
γ"νεται µε κριτ$ρια πρ�σδι�ρισµ'να απ& τις νεωτερικ'ς συνθ$κες και �ρισµ��ς
και, �ρα, πρ�δικ�1ει αρνητικ� τ� απ�τ'λεσµα.

Να 0εκιν$σ�υµε µε µια διευκρ"νιση. Η ιδε�λ�γ"α τ�υ εθνικισµ�� πρ�7�λλει
την α0"ωση &τι τ� 'θν�ς και τ� κρ�τ�ς πρ'πει να συνεν2ν�νται σε 'να ‘'θν�ς-
κρ�τ�ς’. 3τσι, διαµ�ρ�2θηκε η εθνικιστικ$ π�λιτικ$ πρ�τεραι&τητα της πρ�-
σπ�θειας δηµι�υργ"ας ‘εθν2ν-κρατ2ν’ κατ� τ�υς τελευτα"�υς τρεις περ"π�υ
αι2νες, αλλ� και η επικρ�τηση τ�υ &ρ�υ ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’ &ταν γ"νεται ανα��ρ�
στα σ�γ*ρ�να εθνικ� κρ�τη. 6µως, πρ'πει να τ�νιστε" &τι αυτ$ η ιδε�λ�γικ$
α0"ωση και �ι αντ"στ�ι*ες πρ�σπ�θειες δεν �δ$γησαν σε &λες τις περιπτ2σεις
στη δηµι�υργ"α πραγµατικ2ν ‘εθν2ν-κρατ2ν’ –πραγµατικ2ν µε την 'νν�ια της
'νωσης εν&ς 'θν�υς σε 'να κρ�τ�ς. Αντιθ'τως, �ι περιπτ2σεις &π�υ αυτ&
πραγµατ�π�ι$θηκε ε"ναι �ι µει�ν&τητες. 6πως *αρακτηριστικ� ανα�'ρει �
Connor (1994: 29-30) σε 'ρευνα π�υ 'κανε τ� 1970, απ& τ� σ�ν�λ� των 132 κρα-
τ2ν π�υ ε0'τασε µ&ν� τ� 9,1% ε"*αν απ&λυτη εθνικ$ �µ�ι�γ'νεια και τ� 18,9%
σ*ετικ$ �µ�ι�γ'νεια (δηλαδ$ τ� 90% τ�υ πληθυσµ�� τ�υς $ταν εθνικ� �µ�ι�-
γεν$ς). Παρ’ &λα αυτ�, και τ� υπ&λ�ιπ� 72% των κρατ2ν π�υ απαρτ"1�νται
απ& δ�� $ περισσ&τερες σηµαντικ'ς εθνικ'ς/εθν�τικ'ς �µ�δες απ�καλ��νται
‘'θνη-κρ�τη’. Τα στ�ι*ε"α αυτ� επαληθε��νται και απ& στ�ι*ε"α τ�υ 20043. Γι’
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3. Απ& 'ρευνα π�υ πραγµατ�π�"ησα σ*ετικ� µε την εθνικ$/εθν�τικ$ σ�νθεση των κρατ2ν
εντ&ς τ�υ 2004, *ρησιµ�π�ι2ντας τα επ"σηµα στ�ι*ε"α της αµερικανικ$ς υπηρεσ"ας πληρ���ρι2ν
CIA, πρ�κ�πτει &τι: σε σ�ν�λ� 188 κρατ2ν (&λα µ'λη τ�υ �ΗΕ), τα 24 (12.76%) $ταν απ&λυτα
�µ�ι�γεν$, τα 37 (19.6%) ε"*αν εθνικ$ �µ�ι�γ'νεια σε π�σ�στ& 90-97%, τα 42 (22.3%) απαρτ"1�-
νταν απ& µια πλει�ψη���σα εθνικ$ �µ�δα σε π�σ�στ& 75-89%, τα 49 (26%) σε π�σ�στ& 50-75%,
και τα 36 (19.1%) σε π�σ�στ& κ�τω τ�υ 50%. Τα αντ"στ�ι*α π�σ�στ� π�υ ανα�'ρει � Connor
(τ�υ �π�"�υ τις κατηγ�ρι�π�ι$σεις ακ�λ��θησα) ε"ναι 9.1%, 18.9%, 18.9%, 23.5%, και 29.5%.



αυτ& τ� λ&γ� � Smith *ρησιµ�π�ιε" τ�ν &ρ� εθνικ& κρ�τ�ς (national state), για
να υπ�δηλ2σει τη συν$θη σ�νθεση των σ�γ*ρ�νων κρατ2ν απ& εθνικ'ς �µ�-
δες, µ"α $ περισσ&τερες (Smith 1995α: 86). Αυτ&ν τ� &ρ� '*�υµε πρ�τιµ$σει κι
εµε"ς σε αυτ$ τη µελ'τη ως πι� ακρι7$, και π�υ ταυτ&*ρ�να τ�ν"1ει τ&σ� τη ση-
µασ"α της εθνικ$ς σ�νθεσης των κρατ2ν, την επ"κληση δηλαδ$ της εθνικ$ς
εν&τητας ακ&µη και αν αυτ$ ε"ναι πλασµατικ$, &σ� και τ� γεγ�ν&ς &τι παρα-
µ'νει τ� εθνικ& κρ�τ�ς 'να διακ�7ευµα στη νεωτερικ&τητα. Αντ"στ�ι*α, *ρησι-
µ�π�ι��µε τ�ν &ρ� ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’ εντ&ς εισαγωγικ2ν ως µη ακρι7$ αλλ� π�υ,
παρ’ &λα αυτ�, υπ�δεικν�ει την �παρ0η τ�υ εθνικιστικ�� αιτ$µατ�ς.

Η επιρρ�$ τ�υ εθνικισµ�� στ�ν τρ&π� πρ�σδι�ρισµ�� τ�υ 'θν�υς '*ει
υπ�ρ0ει καταλυτικ$. Τ� 'θν�ς, απ& τη µ"α, ε"ναι µια �µ�δα ανθρ2πων π�υ
'*�υν, $ πιστε��υν &τι '*�υν, κ�ιν$ καταγωγ$, ιστ�ρ"α, κ�υλτ��ρα, γλ2σσα
κλπ. και θεωρ��ν &τι αν$κ�υν στ� "δι� 'θν�ς (Kedourie 1994: 5, Connor 1994:
i). Απ& την �λλη, τ� κρ�τ�ς ε"ναι � π�λιτικ&ς θεσµ&ς κεντρικ�� σ*εδιασµ�� και
�ργ�νωσης &λων των λειτ�υργι2ν µιας κ�ινων"ας π�υ µπ�ρ��ν να γ"ν�υν αντι-
κε"µεν� δια*ε"ρισης εκ µ'ρ�υς της π�λιτικ$ς ε0�υσ"ας (της �ικ�ν�µ"ας και δι�"-
κησης, της ασ��λειας και αστυν&µευσης, της ν�µ�θεσ"ας κλπ.)4. � εθνικισµ&ς
&µως '*ει συµ7�λει στην �ρι�θ'τηση τ�υ 'θν�υς ως ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’: � Smith,
για παρ�δειγµα, �ρ"1ει τ� 'θν�ς ως «'να συγκεκριµ'ν� και µε &ν�µα πληθυσµ&
π�υ µ�ιρ�1εται µια ιστ�ρικ$ επικρ�τεια, κ�ιν��ς µ�θ�υς και ιστ�ρικ'ς µν$µες,
µια µα1ικ$ λαϊκ$ κ�υλτ��ρα, κ�ιν$ �ικ�ν�µ"α, καθ2ς και δικαι2µατα και υπ�-
*ρε2σεις π�υ απ�ρρ'�υν απ& 'να κ�ιν& δ"και�» (Smith 1991: 14). 3τσι, στ�ι-
*ε"α π�υ �ρ"1�υν τ� κρ�τ�ς συνεν2ν�νται και απ�τελ��ν µ'ρ�ς τ�υ �ρισµ��
τ�υ 'θν�υς: η κ�ιν$ �ικ�ν�µ"α, τα π�λιτικ� και ν�µικ� δικαι2µατα και υπ�-
*ρε2σεις κλπ., π�υ πρ�σδι�ρ"1�υν τ� κρ�τ�ς και τη σ*'ση τ�υ µε τ�υς π�λ�τες,
εµπλ'κ�νται στ�ν �ρισµ& της ιδια"τερης π�λιτισµικ$ς �µ�δας, µε 0ε*ωριστ$
ταυτ&τητα, µ�θ�υς, γλ2σσα, ιστ�ρ"α κλπ. π�υ απ�τελε" τ� 'θν�ς.

Μια συν'πεια της παραπ�νω σ�γ*υσης των κριτηρ"ων �ρισµ�� ε"ναι και η
πρακτικ$ δυσκ�λ"α π�υ συναντ��ν π�λλ�" κ�ινωνικ�" επιστ$µ�νες να εντ�π"-
σ�υν τυ*&ν �παρ0η εθν2ν στ� µακριν& παρελθ&ν. � Smith, τ�ν �π�"� επικα-
λ��µαι 0αν� ακρι72ς επειδ$ η πρ�σ'γγισ$ τ�υ ε"ναι πι� µετρι�παθ$ς απ’ αυτ$
των µ�ντερνιστ2ν και αναγνωρ"1ει κατ’ αρ*�ς την �παρ0η εθνικ�� τ�π�υ συ-
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6πως �α"νεται, τα στ�ι*ε"α τ�υ Connor δεν '*�υν µετα7ληθε" σηµαντικ�, εν2 παρατηρε"ται µια
µικρ$ τ�ση πρ�ς την περαιτ'ρω �µ�γεν�π�"ηση των εθνικ2ν κρατ2ν. Τα σ*ετικ� στ�ι*ε"α π�υ συ-
ν'λε0α πρ�'ρ*�νται απ& την ιστ�σελ"δα της CIA

[http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2075.html].
4. � �ρισµ&ς αυτ&ς ανα�'ρεται στη λειτ�υργικ$ δι�σταση τ�υ κρ�τ�υς, και &*ι στην ιδε�λ�-

γικ$ τ�υ.



νε"δησης $δη απ& τ�ν 15� αι2να $ και νωρ"τερα, δεν εντ�π"1ει καµ"α �µ�δα σε
πρ�-νεωτερικ��ς *ρ&ν�υς π�υ να ταιρι�1ει στ�ν �ρισµ& τ�υ 'θν�υς. Αυτ&
��ε"λεται α�εν&ς στ� &τι πρ�σπαθε" να ε�αρµ&σει τ� σ�γ*ρ�ν� �ρισµ& σε πα-
λαι&τερες επ�*'ς και, α�ετ'ρ�υ, &τι στ�ν �ρισµ& τ�υ 'θν�υς εµπερι'*�νται
στ�ι*ε"α π�υ πρ�σδι�ρ"1�υν τα σ�γ*ρ�να κρ�τη. Υπ�στηρ"1ει, παραδε"γµατ�ς
*�ριν, &τι �ι π&λεις-κρ�τη της αρ*α"ας Ελλ�δας θα µπ�ρ��σαν να θεωρηθ��ν
ως πρ2ιµα $ µικρ$ς κλ"µακας 'θνη, καθ2ς τ� µ'γεθ�ς της αρ*α"ας Αθ$νας
$ταν τ� "δι� µε την σηµεριν$ Ισλανδ"α (200.000 κ�τ�ικ�ι), αλλ� αυτ& δεν ε"ναι
ε�ικτ& γιατ", &πως ανα�'ρει, «µ&ν� �ι 30.000 των εν$λικων ανδρ2ν $ταν π�λ"-
τες: �ι µ'τ�ικ�ι, �ι γυνα"κες και �ι σκλ�7�ι απ�κλε"�νταν» (Smith 1995α: 169,
υπ�σηµε"ωση 7). Με αυτ& τ�ν τρ&π�, περι�ρ"1ει τα 'θνη στις σ�γ*ρ�νες συνθ$-
κες των µα1ικ2ν κ�ινωνι2ν και των π�λιτ2ν π�υ ε"ναι σ$µερα «π�λυπληθ'-
στερ�ι σε σ*'ση µε τ�υς π�λιτικ� ενεργ��ς π�λ"τες των πρ�-νεωτερικ2ν εθν�-
τ$των $ των π&λεων-κρατ2ν» (Smith 1995α: 54). 6µως, ακ&µη και πρ�7�λλ�-
ντας τ� σ�γ*ρ�ν� �ρισµ& τ�υ στ� παρ�δειγµα των π&λεων-κρατ2ν της αρ*α"ας
Ελλ�δας, ε"ναι δ�σκ�λ� να απ�ρρι�θε" η �παρ0η εθν2ν *ωρ"ς να υπ�π'σει κα-
νε"ς σε αντι��σεις. Συγκεκριµ'να, αν πρ�7�λλ�υµε τ� επι*ε"ρηµα τ� σ*ετικ& µε
την π�λιτικ$ συµµετ�*$ στις σ�γ*ρ�νες εθνικ'ς �ντ&τητες, θα πρ'πει να αµ�ι-
σ7ητ$σ�υµε την �παρ0η �π�ι�υδ$π�τε 'θν�υς µ'*ρι τ�ν 20& αι2να ακ&µη και
σε αρκετ� δυτικ� εθνικ� κρ�τη, των �π�"ων � µισ&ς πληθυσµ&ς –�ι γυνα"κες–
$ταν απ�κλεισµ'νες απ& τη συµµετ�*$ στην π�λιτικ$ µ'*ρι π�λ� πρ&σ�ατα= ε"-
ναι ενδεικτικ& &τι τ� δικα"ωµα καθ�λικ$ς ψη����ρ"ας θεσπ"στηκε στ� Β'λγι�
τ� 1948, και στην Ελ7ετ"α τ� 1971!

Παρ&µ�ι�υ τ�π�υ αντ"�αση παρατηρ��µε και στην τ�π�θ'τηση &τι �ι π&-
λεις-κρ�τη «στερ��νταν τ� καθ�ριστικ& συστατικ& της π�λιτισµικ$ς ιδι�µ�ρ-
�"ας… Η αθηναϊκ$ κ�υλτ��ρα $ταν µια συνιστ2σα τ�υ ευρ�τερ�υ ιωνικ��
εθν�τικ��, και ακ&µη ευρ�τερ�υ ελληνικ�� π�λιτισµικ��, δικτ��υ» (Smith
1995α: 169, υπ�σηµε"ωση 7). Αν απ�δε*τ��µε αυτ& τ� επι*ε"ρηµα, &µως, θα
$ταν σαν να αµ�ισ7ητ��σαµε, τηρ�υµ'νων των αναλ�γι2ν, την ‘εθνικ&τητα’
της Γερµαν"ας $ της Γαλλ"ας σ$µερα στη 7�ση &τι αυτ'ς απ�τελ��ν µ'ρ�ς, συ-
νιστ2σες, τ�υ ευρ�τερ�υ ευρωπαϊκ��, $ ακ&µη τ�υ ευρ�τερ�υ δυτικ��, π�λιτι-
σµικ�� δικτ��υ. Στην πραγµατικ&τητα, η επι*ειρηµατ�λ�γ"α τ�υ Smith εµπε-
ρι'*ει &*ι µ&ν� την πρ�7�λ$ των σ�γ*ρ�νων κριτηρ"ων και �ρισµ2ν, αλλ� και
των σ�γ*ρ�νων αντιλ$ψεων και κυρ"αρ*ων αναπαραστ�σεων. �ι π&λεις-κρ�-
τη $ταν µικρ&τερες των σηµεριν2ν εθνικ2ν κρατ2ν αλλ� αν�λ�γες πρ�ς αυτ�,
&*ι σε µ'γεθ�ς αλλ� σε �ργ�νωση και δραστηρι&τητα. Και � Smith αναγνωρ"-
1ει αυτ& τ� γεγ�ν&ς, αλλ� τις *αρακτηρ"1ει ως τ� πρ�-νεωτερικ& ισ�δ�ναµ�
των εθν2ν π�υ, &µως, στην καλ�τερη περ"πτωση µπ�ρ��µε να απ�καλ'σ�υµε
εθν&τητες και &*ι 'θνη (Smith 1995α: 57-58).
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Η ανασηµασι�δ$τηση της λ'0ης ‘'θν�ς’ στη νεωτερικ&τητα εν µ'σω τ�υ
κρ�τ�υς µπ�ρε", συνεπ2ς, να δηµι�υργ$σει την α"σθηση &τι αυτ� δεν '*�υν
πρ�ϋπ�ρ0ει και &τι � �ρισµ&ς τ�υς ως ‘εθν&τητες’ αρκε" για να δηµι�υργ$σει
'ναν π�ι�τικ& δια*ωρισµ&. Αυτ&ς � π�ι�τικ&ς, &µως, δια*ωρισµ&ς, ε"ναι πλα-
σµατικ&ς. Ε"ναι γεγ�ν&ς &τι σε δια��ρετικ'ς επ�*'ς υπ�ρ*�υν και δια��ρ�-
π�ιηµ'νες µ�ρ�'ς κ�ινωνικ$ς και π�λιτικ$ς �ργ�νωσης, αλλ� αυτ& δεν πρ'πει
να �δηγε" στην a priori δι*�τ�µικ$ δι�κριση των επ�*2ν. �ι συν'*ειες ε"ναι ση-
µαντικ'ς και πρ'πει να αναγνωρ"1�νται για την καλ�τερη καταν&ηση των σ�γ-
*ρ�νων �αιν�µ'νων, &πως επ"σης και �ι δια��ρ'ς. � τρ&π�ς �ρισµ�� τ�υ
'θν�υς εν µ'σω τ�υ κρ�τ�υς ε"ναι τρ&π�ς εθνικιστικ&ς, δηλαδ$ επηρεασµ'ν�ς
απ& τ� πρ&ταγµα τ�υ εθνικισµ�� π�υ α0ι2νει τη συν'νωση 'θν�υς και κρ�-
τ�υς.

Ενδε*�µ'νως υπ�ρ*ει η πεπ�"θηση &τι η τ�π�θ'τηση υπ'ρ της �παρ0ης των
εθν2ν στ� πρ�-νεωτερικ& παρελθ&ν θα εν"σ*υε τα επι*ειρ$µατα ακρα"ων εθνι-
κιστ2ν µε απ�τ'λεσµα την �ρνησ$ τ�υς και την αντικατ�στασ$ τ�υς µε τις
εθν&τητες= &µως τα δ�� 1ητ$µατα ε"ναι ανε0�ρτητα στην επιστηµ�νικ$ 'ρευνα.
� ∆εµερτ1$ς, για παρ�δειγµα, ανα�'ρει &τι αυτ'ς �ι τ�π�θετ$σεις π�υ τ�π�-
θετ��ν τα 'θνη ($ και τ�ν εθνικισµ&) στην πρ�-νεωτερικ$ επ�*$ �'ρ�υν µια
εθνικιστικ$ πρ�κατ�ληψη $ αδυνατ��ν να απαλλα*τ��ν απ& την «εθνικιστικ$
στρ'7λωση περ" της αιωνι&τητας τ�υ 'θν�υς», και µ�λιστα «παρ� τις πρ�θ'-
σεις τ�υ συγγρα�'α» &πως ανα�'ρει µε συγκεκριµ'νες α��ρµ'ς (∆εµερτ1$ς
1996: 132, υπ�σηµε"ωση 22, και σ. 62, υπ�σηµε"ωση 14). Αυτ$ η επι*ειρηµατ�-
λ�γ"α, &µως, παρ�υσι�1ει δ�� σηµαντικ� πρ�7λ$µατα. Πρ2τ�ν, αν και µπ�ρε"
κ�λλιστα να ευσταθε", µπ�ρε" ε0"σ�υ ε�κ�λα να ε"ναι λανθασµ'νη, καθ2ς ανα-
�'ρεται στις πρ�σωπικ'ς πεπ�ιθ$σεις εν&ς ερευνητ$ και στερε"ται εµπειρικ$ς
τεκµηρ"ωσης $ γενικ&τερης εµ7'λειας5. Συνεπ2ς, δεν µπ�ρε" να απευθυνθε" ως
αντεπι*ε"ρηµα σε µια ανταλλαγ$ επιστηµ�νικ2ν απ&ψεων, &π�υ κρ"ν�νται τα
επι*ειρ$µατα και η επ�ρκει� τ�υς και &*ι �ι πρ�σωπικ'ς πεπ�ιθ$σεις $ �ι αντι-
στ�σεις στις κυρ"αρ*ες ιδε�λ�γ"ες. ∆ε�τερ�ν, η επι*ειρηµατ�λ�γ"α σ*ετικ� µε
την επιρρ�$ απ& µια κυρ"αρ*η �π�ψη $ ιδε�λ�γ"α µπ�ρε" ε�κ�λα να αντιστρα-
�ε", καθ2ς και η �ρνηση αναγν2ρισης πρ�σδι�ρισµ�� εθνικιστικ2ν τ�σεων $
εθνικ2ν �µ�δων σε πρ�-νεωτερικ'ς περι&δ�υς ε"ναι συµ7ατ$ µε, και συ*ν�
πρ�'ρ*εται απ& τη σ*ετικ$ �π�ψη π�υ επικρατε" στ�ν επιστηµ�νικ& *2ρ� και
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5. Θυµ"1ει τη µ�µ�$ τ�υ ‘καλυµµ'ν�υ αντισηµιτισµ��’ π�υ '*ει απευθυνθε" κατ� καιρ��ς σε
&σ�υς ασκ��ν κριτικ$ στ� Ισρα$λ. Τ� 1$τηµα ε"ναι πως αυτ$ η ‘κατηγ�ρ"α’ µπ�ρε" να αληθε�ει
αλλ�, α�εν&ς, δεν ακυρ2νει την κριτικ$, α�ετ'ρ�υ, δεν µπ�ρε" να απευθυνθε" σε κ�π�ι�ν αν δεν
γνωρ"1�υµε αν &ντως ε"ναι ρατσιστ$ς.



τε"νει να θεωρε"ται αυτ�ν&ητη και δεδ�µ'νη6. Sπ�ψη π�υ επ"σης δεν ε"ναι λαν-
θασµ'νη, α��� υπ�στηρ"1εται απ& την εµπειρικ$ παρατ$ρηση της �παρ0ης
κρατ2ν π�υ '*�υν δηµι�υργ$σει εθνικ$ εν&τητα για να ν�µιµ�π�ι$σ�υν την
π�λιτικ$ ε0�υσ"α, αλλ� ασ�αλ2ς ε"ναι υπερ7�λικ$ η µ�ν�σ$µαντη υι�θ'τησ$
της καθ2ς αυτ'ς δεν ε"ναι �ι µ�ναδικ'ς περιπτ2σεις. 6πως '*ει εκτεν2ς επι-
σηµανθε" σε αυτ$ τη µελ'τη, τ� εθνικ& συνα"σθηµα '*ει γ"νει αντικε"µεν� π�λι-
τικ$ς εκµετ�λλευσης και *ειραγ2γησης, αλλ� αυτ& δε συνεπ�γεται και την ε0
�ρισµ�� κατασκευ$ τ�υ. Τ'λ�ς, η υι�θ'τηση εν&ς επιστηµ�νικ�� επι*ειρ$µατ�ς
απ& �µ�δες π�υ τελικ� τ� δυσ�ηµ��ν δε συνεπ�γεται την αυτ&µατη απα0"ω-
σ$ τ�υ.

Υπ�στηρ"1ω, λ�ιπ&ν, &τι στ� 7αθµ& π�υ τα κριτ$ρια ανα1$τησης εθν2ν στ�
παρελθ&ν �ρ"1�νται απ& τις σ�γ*ρ�νες συνθ$κες, ε"ναι αναµεν&µεν� &τι αυτ�
καθ�ρ"1�υν τ� τελικ& απ�τ'λεσµα της µελ'της. � Καστ�ρι�δης (1985) απ�κα-
λε" αυτ$ τη διαδικασ"α ‘κατ�πτριστικ& πρ&ταγµα’. Υπ�στηρ"1ει &τι �ι γλ2σσες
δια��ρετικ2ν στ� *2ρ� και στ� *ρ&ν� κ�ινωνι2ν δεν αντανακλ��ν ισ�δ�να-
µ�υς κ2δικες επικ�ινων"ας, γιατ" κ�τω απ& τη δηµι�υργ"α τ�υς υπ�ρ*�υν δια-
��ρετικ'ς εικ&νες και επιθυµ"ες. Γι’ αυτ& τ� λ&γ� «τ� δυτικ& πρ&ταγµα της συ-
γκρ&τησης µιας �λικ$ς ιστ�ρ"ας, ε0αντλητικ$ς καταν&ησης των κ�ινωνι2ν �λ-
λων επ�*2ν και *ωρ2ν, περι'*ει στη ρ"1α τ�υ την απ�τυ*"α, αν θεωρηθε" ως
κατ�πτριστικ& πρ&ταγµα» (Καστ�ρι�δης 1985: 242).

\στερα απ& τη διατ�πωση των σ*ετικ2ν αντιρρ$σεων και αντεπι*ειρηµ�-
των, ας περ�σ�υµε στ� πρ�κε"µεν�, π�υ ε"ναι τ� 'θν�ς. � &ρ�ς ‘'θν�ς’ ε"ναι
αρκετ� παλαι&ς –εµ�αν"1εται στην Παλαι� ∆ιαθ$κη– αλλ� τ� ν&ηµ� τ�υ δια-
τηρε" αρκετ'ς �µ�ι&τητες µε τη σ�γ*ρ�νη 'νν�ια, αν η τελευτα"α απ�κ�πε" απ&
τα στ�ι*ε"α π�υ �ρ"1�υν τ� κρ�τ�ς. � Hastings (1997: 14-19, και 194-195) πα-
ραθ'τει αρκετ� απ�σπ�σµατα &π�υ συναντ�µε τη λ'0η 'θν�ς, &πως στ� @ρ�-
νικ& τ�υ Regino της Prum, τ�υ 900 περ"π�υ µετ� @ριστ&ν &π�υ, &πως ανα�'-
ρει, αντικατ�πτρ"1εται η *ριστιανικ$ �π�ψη για την κ�ινων"α. 3να απ&σπα-
σµα ανα�'ρει: «&πως δια��ρετικ�" λα�" (diversae nationes populorum) δια�'-
ρ�υν µετα0� τ�υς στην καταγωγ$, τ�υς τρ&π�υς, τη γλ2σσα και τ�υς ν&µ�υς…
'τσι και η αγ"α και καθ�λικ$ εκκλησ"α σε &λη την �ικ�υµ'νη δια�'ρει στα εκ-
κλησιαστικ� $θη αν�µεσα σε αυτ��ς τ�υς λα��ς παρ’ &λη την εν&τητα της π"-
στης» (στ� Hastings 1997: 195, πρ&σθετη 'µ�αση). � Hastings κριτικ�ρει επ"σης
τ�υς Kedourie και Hobsbawm γιατ" ανα�'ρ�νται στ� ‘'θν�ς’ κατ� τ� Μεσα"ω-
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6. @αρακτηριστικ& αυτ�� ε"ναι τ� γεγ�ν&ς &τι στη σ*ετικ$ αρθρ�γρα�"α, η υι�θ'τηση τ�υ επι-
*ειρ$µατ�ς των ‘µ�ντερνιστ2ν’ γ"νεται µε την απλ$ παρ�θεση 7ασικ2ν εκπρ�σ2πων αυτ$ς της
τ�σης, εν2 τ� αντ"θετ� επι*ε"ρηµα πρ'πει να υπ�στηρι*τε" ε0 αρ*$ς, αµυν&µεν� µ�λιστα για τη µη
εθνικιστικ$ τ�υ πρ�κατ�ληψη.



να ως λ'0η π�υ υπ�δηλ2νει τ� δια*ωρισµ& των ��ιτητ2ν στα πανεπιστ$µια
εν2, &πως υπ�γραµµ"1ει, η λ'0η ε"*ε την 'νν�ια «εν&ς πληθυσµ�� (a people)
π�υ δι'�ερε στη γλ2σσα, τ�υς ν&µ�υς, τις συν$θειες, τ�ν τρ&π� κρ"σης και τα
'θιµα…» (Hastings 1997: 17).

Η πληρ'στερη "σως µελ'τη για τ� θ'µα αυτ& παρ�υσι�1εται στ� �ρθρ� τ�υ
Guido Zernatto ‘Nation: the history of a word’ (1944), &π�υ αναλ�ει τη *ρ$ση
της λ'0ης ‘'θν�ς’ σε δια��ρετικ'ς περι&δ�υς. Η λ'0η πρ�'ρ*εται απ& τ� λατι-
νικ& natio π�υ σηµα"νει γεννηµ'ν�ς. 6πως υπ�στηρ"1ει � Zernatto, «µια λ'0η
ε"ναι σαν 'να ν&µισµα» π�υ η α0"α τ�υ µετα7�λλεται καθ2ς µετα7�λλ�νται �ι
συνθ$κες 1ω$ς. Κατ� τ�υς ρωµαϊκ��ς *ρ&ν�υς *ρησιµ�π�ι��νταν στην καθ�-
µιλ�υµ'νη για να περιγρ�ψει µια �µ�δα ατ&µων π�υ ε"*αν µε κ�π�ι� τρ&π�
κ�ιν$ καταγωγ$= υπ�δ$λωνε &µως µια κ�ιν&τητα 0'νων, και ανα�ερ&ταν κυ-
ρ"ως στ�υς 0'ν�υς π�υ συγκεντρ2ν�νταν στις µεγ�λες π&λεις και τα λιµ�νια
πρ�κειµ'ν�υ να µιλ$σ�υν τη µητρικ$ τ�υς γλ2σσα. Στ� Μεσα"ωνα τα 'θνη
(nationes) ανα�'ρ�νταν πρ�γµατι στ�υς ��ιτητ'ς= &µως, ανα�'ρ�νταν συγκε-
κριµ'να σε εν2σεις π�υ ε0'�ρα1αν τις ιδιαιτερ&τητες των ��ιτητ2ν π�υ $ταν
0'ν�ι στις πανεπιστηµιακ'ς π&λεις –και �ι περισσ&τερ�ι $ταν 0'ν�ι, δηλαδ$
απ& �λλες π&λεις και περι�*'ς– και &*ι απλ� στ� δια*ωρισµ& τ�υς σε πανεπι-
στ$µια (�π�ψη π�υ συµ�ωνε" µε τ�υ Hastings και την κριτικ$ τ�υ στ�υς
Kedourie και Hobsbawm). Αργ&τερα τα 'θνη �ρ*ισαν να σηµα"ν�υν την ‘κ�ι-
ν&τητα απ&ψεων’= αυτ$ $ταν, σ�µ�ωνα µε τ�ν Zernatto, η πρ2τη σηµαντικ$
µετα7�λ$ στ� αρ*ικ& της ν&ηµα. Μετ� τ�ν 13� αι2να και µ'*ρι τ�ν 18� τ� ν&η-
µα τ�υ 'θν�υς �λλα0ε και δε σ$µαινε πια τ�υς 0'ν�υς αλλ� τ�υς αντιπρ�σ2-
π�υς: «'να 'θν�ς �ρ*ισε να σηµα"νει 'να αντιπρ�σωπευτικ& σ2µα, τ�υ �π�"�υ
κ�ρι� *αρακτηριστικ& $ταν &τι τα µ'λη τ�υ ε"*αν κ�π�ι� *αλαρ& συνδετικ&
κρ"κ� εδα�ικ$ς ��σης. 6µως, 'να αντιπρ�σωπευτικ& σ2µα ε"ναι… µια επ�λε-
κτη �µ�δα, µια ελ"τ» (1944: 361). Η τρ"τη σηµαντικ$ µετα7�λ$ τ�υ ν�$µατ�ς
συντελ'σθη απ& τα τ'λη τ�υ 18�υ αι2να και µετ�, &ταν η λ'0η '*ασε τ� δια-
*ωριστικ& της ν&ηµα σε αντιπρ�σ2π�υς (ελ"τ) και λα& και ενσωµ�τωσε &λ�υς
τ�υς π�λ"τες τ�υ κρ�τ�υς: «µε αυτ$ τη µα1ικ$ 'νν�ια αρ*"1ει η ν'α *ρ�ι� της
λ'0ης 'θν�ς» (Zernatto 1944: 366).

�ι &ρ�ι π�υ *ρησιµ�π�ι��νται στη σ�γ*ρ�νη 7ι7λι�γρα�"α για τη µελ'τη
αυτ2ν των �αιν�µ'νων και για να περιγρ�ψ�υν τις εθνικ'ς �µ�δες πριν την
εµ��νιση των σ�γ*ρ�νων κρατ2ν και τ�υ εθνικισµ�� ε"ναι �ι ‘εθν&τητες’ $
‘εθν�τικ'ς �µ�δες’. Στην αγγλικ$ 7ι7λι�γρα�"α ανα�'ρ�νται ως ethnie (&ρ�ς
π�υ εισ$γαγε � Smith), ethnic groups $ ethnicities, και πρ�'ρ*�νται απ& τ� ελ-
ληνικ& ‘'θν�ς’. Η λ'0η �θν�ς πηγ�1ει πιθαν&τατα απ& τ� �θ�ς, π�υ σηµα"νει
συν$θεια, 'θιµ�, τρ&π�ι. Τ� �θν�ς εµ�αν"1εται στα �µηρικ� 'πη και '*ει την
'νν�ια τ�υ συµ7ι��ντ�ς πλ$θ�υς= τ� "δι� και στ�ν Αριστ�τ'λη, π�υ συµπερι-
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λαµ7�νει κ�θε πλ$θ�ς 1ωνταν2ν, νεκρ2ν $ και 12ων. Στ�ν Θ�υκυδ"δη '*ει τη
σηµασ"α της �υλ$ς και στ�ν Πλ�τωνα επ"σης της �υλ$ς και της 0ε*ωριστ$ς
κ�ινωνικ$ς �µ�δας. Η λ'0η εµ�αν"στηκε στ�ν πληθυντικ& αριθµ& (�θνη) στην
Παλαι� ∆ιαθ$κη, &π�υ σ$µαινε τ�υς ειδωλ�λατρικ��ς λα��ς της αρ*αι&τητας
και *ρησιµ�π�ι��νταν για να τα δια*ωρ"σει απ& τ�ν περι��σι� λα& τ�υ
Ισρα$λ7= στην Καιν$ ∆ιαθ$κη η λ'0η 'γινε συν2νυµη µε τ�υς 3λληνες, αλλ�
σ�ντ�µα ε0αλε"�θηκε αυτ&ς � συνειρµ&ς µε την ε0�πλωση τ�υ @ριστιανισµ��.
6πως και στα Λατινικ�, λ�ιπ&ν, � &ρ�ς ανα�ερ&ταν σε πληθυσµ��ς µε κ�ιν�
*αρακτηριστικ� –κ�ιν� 7�ση π�ικ"λων κριτηρ"ων– αλλ� κυρ"ως σε �λλ�υς
πληθυσµ��ς και &*ι σε αυτ&ν π�υ αν$κει κανε"ς8.

Η παραπ�νω αν�λυση καταδεικν�ει τις αλλαγ'ς της λ'0ης 'θν�ς αλλ� και
τις αιτ"ες, τις κ�ινωνικ'ς και π�λιτικ'ς συνθ$κες, π�υ '*�υν πρ�καλ'σει αυτ'ς
τις αλλαγ'ς µ'σα στ� *ρ&ν�. Υπ�δεικν�ει επ"σης &τι η λ'0η *ρησιµ�π�ι��νταν
για να περιγρ�ψει �µ�δες ατ&µων π�υ ε"*αν κ�π�ια κ�ιν� *αρακτηριστικ� και
�µ�ι&τητες, &σ� ρευστ&ς κι αν $ταν � τρ&π�ς πρ�σδι�ρισµ�� τ�υς, κυρι&τερη
των �π�"ων $ταν η κ�ιν$ τ�υς καταγωγ$. Συνεπ2ς, τ� 'θν�ς δεν ε"ναι µια επι-
ν&ηση τ�υ εθνικισµ�� αλλ� µια 'νν�ια π�υ, αν δια*ωριστε" πλ$ρως απ& τ� συ-
νειρµ& τ�υ ‘'θν�υς-κρ�τ�υς’, ε"ναι απ�λ�τως σ*ετικ$ µε τις ρ"1ες της, δηλαδ$
µε κριτ$ρια �µ�ι&τητας και καταγωγ$ς. Επ"σης, ανε0αρτ$τως της *ρησιµ�-
π�ι��µενης �ρ�λ�γ"ας, η κατηγ�ρι�π�"ηση των συλλ�γικ�τ$των σ�µ�ωνα µε
κριτ$ρια εδα�ικ$ς καταγωγ$ς, πρωτ"στως, και �λλα, &πως η γλ2σσα, �ι συ-
ν$θειες, η θρησκε"α και γενικ&τερα κριτ$ρια �µ�ι&τητας, ε"ναι κ�τι π�υ *α-
ρακτηρ"1ει &λες τις κ�ινων"ες απ& την αρ*αι&τητα µ'*ρι σ$µερα. Αυτ$ η κατη-
γ�ρι�π�"ηση ε"ναι τ&σ� εσωτερικ$ &σ� και ε0ωτερικ$, και σ*ετ"1εται µε την
τα�τιση των ατ&µων µε την �µ�δα καταγωγ$ς τ�υς, την �π�"α θεωρ��ν κατ�
συν'πεια σηµαντικ$ και για τις �λλες �µ�δες. Συνεπ2ς, θεωρ��µε &τι η 'νν�ια
τ�υ 'θν�υς και η σηµασ"α της ε"ναι δια*ρ�νικ$. �ι δια��ρ'ς της στη νεωτερι-
κ&τητα σ*ετ"1�νται µε την �παρ0η τ�υ κρ�τ�υς και τ� πρ&ταγµα τ�υ εθνικι-
σµ��, π�υ '*�υν επηρε�σει και τ�ν �ρισµ& τ�υ 'θν�υς.

Στη δι�ρκεια αυτ�� και τ�υ πρ�ηγ��µεν�υ κε�αλα"�υ ανα�ερθ$καµε αρ-
κετ'ς ��ρ'ς στ� 'θν�ς και στην εθν&τητα µε τρ&π� π�υ υπ�δηλ2νει µια π�ι�-

H ANAΣHMAΣIO∆OTHΣH TΩN EΘNΩN KAI THΣ EΘNIKHΣ TAYTOTHTAΣ

[ 161 ]

7. Ενδια�'ρ�ν παρ�υσι�1ει � *αρακτηρισµ&ς πρ�σ�λυτ�ι για &σ�υς απ& τα �θνη ασπ�1�νταν
τ�ν Ι�υδαϊσµ&.

8. �ι πληρ���ρ"ες σ*ετικ� µε την πρ�'λευση και ερµηνε"α της λ'0ης 'θν�ς πρ�'ρ*�νται απ&
δι���ρα λε0ικ� και εγκυκλ�πα"δειες, µετα0� των �π�"ων η Εγκυκλ�πα�δεια Papiros Larrousse
Britannica, Αθ$να: Π�πυρ�ς, 1984, τ&µ�ς 22, η Υδρ�α: Μεγ�λη Γενικ� Εγκυκλ�πα�δεια, Ελληνικ�
και Παγκ�σµια, Αθ$να: Εταιρε"α Ελληνικ2ν Εκδ&σεων, 1982, τ&µ�ς 22, και τ� ΣΤΑΜΑΤΑΚ�Σ

Ιω�ννης (1999), Λε�ικ�ν της Αρ$α�ας Ελληνικ�ς Γλ%σσας, Αθ$να: Βι7λι�πρ�µηθευτικ$.
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τικ$ �µ�ι&τητα των &ρων. Θα κλε"σ�υµε, λ�ιπ&ν, αυτ$ν την εν&τητα ε0ετ�1�-
ντας τη δι�κριση αν�µεσα στις δ��. Στη σ*ετικ$ 7ι7λι�γρα�"α ανα�'ρεται &τι
τ� 'θν�ς '*ει µια «πρ�σδι�ρισµ'νη πατρ"δα» και µια «µα1ικ$ λαϊκ$ κ�υλτ��-
ρα», εν2 η εθν&τητα '*ει «κ�π�ια σ�νδεση µε µια ιστ�ρικ$ περι�*$» (Smith
1995α: 56-57)= τ� 'θν�ς '*ει κ�ιν$ �ικ�ν�µ"α και "σα δικαι2µατα και υπ�*ρε2-
σεις για &λα τα µ'λη τ�υ, π�υ δεν ανα�'ρ�νται για την εθν&τητα= τ� 'θν�ς '*ει
µια συγκεκριµ'νη, επ"σηµη, γλ2σσα, εν2 η εθν&τητα '*ει δι�λεκτ� (Hastings
1997: 12)= τα �τ�µα π�υ απ�τελ��ν τ� 'θν�ς '*�υν επ"γνωση της ιδιαιτερ&τη-
τ�ς τ�υς, εν2 η εθν&τητα στερε"ται αυτ$ς της συνειδητ&τητας (Connor 1994:
43). Συγ*ρ&νως, και �ι δ�� �ντ&τητες '*�υν κ�ιν$ π�λιτισµικ$ ταυτ&τητα, κ�ι-
ν��ς µ�θ�υς και ιστ�ρικ'ς µν$µες, κ�ιν$ γλ2σσα $ δι�λεκτ� και, συ*ν�, κ�ιν$
θρησκε"α.

Σ�µ�ωνα µε τα παραπ�νω διακριτ� *αρακτηριστικ�, τα 'θνη και �ι εθν&-
τητες ε"ναι �µ�δες-κ�ινωνικ'ς κατηγ�ρ"ες µε κ�ιν$ ιστ�ρ"α και π�λιτισµικ'ς
αναπαραστ�σεις π�υ *αρακτηρ"1�νται απ& την αγ�πη τ�υς για την πατρ"δα
αλλ� και &,τι αυτ$ συνειρµικ� εκ�ρ�1ει. Αυτ& π�υ δια��ρ�π�ιε" τα 'θνη και
τις εθν&τητες ε"ναι µια επ"σηµη γλ2σσα, η πρ�σδι�ρισµ'νη πατρ"δα (επικρ�-
τεια), η µα1ικ&τητα, η κ�ιν$ �ικ�ν�µ"α και τα ν�µικ� κατ�*υρωµ'να δικαι2-
µατα και υπ�*ρε2σεις. Τα 'θνη ε"ναι, λ�ιπ&ν, κ�τι παραπ�νω απ& τις εθν&τη-
τες και &*ι κ�τι δια��ρετικ&. Και �ι εθν&τητες ως κ�ινωνικ'ς �µ�δες '*�υν
πρ��αν2ς κ�ιν��ς καν&νες π�υ καθ�ρ"1�υν τις σ*'σεις των ατ&µων µετα0�
τ�υς, δια��ρετικ� δε θα µπ�ρ��σαν να υπ�ρ0�υν ως κ�ινωνικ'ς κατηγ�ρ"ες,
'*�υν γλ2σσα µ'σω της �π�"ας επικ�ινων��ν και µια πατρ"δα. 6µως τα 'θνη
'*�υν ν�µικ� κατ�*υρωµ'ν�υς καν&νες συν�παρ0$ς και, επ"σης, κατ�*υρωµ'-
νη και πρ�στατευµ'νη γλ2σσα, σα�2ς πρ�σδι�ρισµ'νη πατρ"δα (πρ��αν2ς
µ'σω συν&ρων κατ�*υρωµ'νων και αναγνωρισµ'νων, δια��ρετικ� δεν υπ�ρ-
*ει κ�π�ια δια��ρ� µε την εθν&τητα), µα1ικ&τητα και συνειδητ&τητα της
�παρ0ης και ιδιαιτερ&τητ�ς τ�υς.

6πως διαπιστ2νεται, τα 'θνη *αρακτηρ"1�νται απ& �ργ�νωση και αναγν2-
ριση της �παρ0$ς τ�υς αλλ� και απ& συνθ$κες π�υ *αρακτηρ"1�υν τις σ�γ-
*ρ�νες κ�ινων"ες, &πως ε"ναι η µα1ικ&τητα και η συνειδητ&τητα. 3τσι, α�εν&ς
τα στ�ι*ε"α π�υ �ρ"1�υν τ� 'θν�ς συνδ'�νται στ�υς σ�γ*ρ�ν�υς �ρισµ��ς µε
τις σ�γ*ρ�νες κ�ινωνικ'ς εµπειρ"ες και ανα�'ρ�νται σε αυτ'ς, α�ετ'ρ�υ, πρ�σ-
δι�ρ"1�νται απ& την �παρ0η τ�υ κρ�τ�υς. Τ� κρ�τ�ς, εκτ&ς απ’ τ� &τι '*ει τ�
µ�ν�π2λι� της 7"ας σε µια κ�ινων"α (&πως τ� �ρ"1�υν �ι Weber και Giddens)
–κριτ$ρι� π�υ µας ε"ναι αδι���ρ� απ& τη σκ�πι� αυτ$ς της µελ'της–, αναλαµ-
7�νει τη συστηµατικ$ �ργ�νωσ$ της, δηλαδ$ την �ργ�νωση και θεσµ�θ'τηση
τ�υ ν�µικ�� συστ$µατ�ς, των καν&νων δηλαδ$ π�υ δι'π�υν τη συν�παρ0η,
την �ικ�ν�µικ$ δραστηρι&τητα, την πρ�στασ"α της σα�2ς πρ�σδι�ρισµ'νης
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πια επικρ�τειας, τη δι�δ�ση της γλ2σσας και της λαϊκ$ς κ�υλτ��ρας κλπ. Στην
πραγµατικ&τητα, λ�ιπ&ν, τ� 'θν�ς τε"νει να �ρ"1εται στη διεθν$ 7ι7λι�γρα�"α
ως εθν&τητα περι*αρακωµ'νη και αναγνωρισµ'νη εντ&ς εν&ς κρ�τ�υς. 3τσι,
&µως, η σηµασι�δ&τηση τ�υ 'θν�υς µ'σα απ& τ�ν εθνικισµ& (π�υ πρ�7�λλει
την α0"ωση τ�υ ‘εθνικ��-κρ�τ�υς’) ε"ναι αυτ& π�υ �υσιαστικ� τ� δια��ρ�π�ι-
ε" απ& την εθν&τητα. Τα 'θνη και �ι εθν&τητες ε"ναι παρ&µ�ιες κ�ινωνικ'ς δια-
στρωµατ2σεις, π�υ δια�'ρ�υν στην �ργ�νωση και συστηµατ�π�"ηση, αλλ� και
στη µα1ικ&τητα και συνειδητ&τητα π�υ '*�υν τα 'θνη ως απ�τ'λεσµα της συ-
ντα�τισ$ς τ�υς µε τ� κρ�τ�ς σε ‘'θν�ς-κρ�τ�ς’ $ της �παρ0ης εντ&ς τ�υ.

Ε"ναι ενδεικτικ&ς � �ρισµ&ς τ�υ Hastings για τις εθν&τητες και τα 'θνη. Η
εθν&τητα, ανα�'ρει, «ε"ναι µια �µ�δα ανθρ2πων µε κ�ιν$ π�λιτισµικ$ ταυτ&-
τητα και καθ�µιλ�υµ'νη γλ2σσα. Συνιστ� τ� κ�ρι� δια*ωριστικ& στ�ι*ε"� σε
&λες τις πρ�-εθνικ'ς κ�ινων"ες αλλ� και µπ�ρε" να επι7ι2σει ως ισ*υρ$ υπ�-
δια"ρεση µε δικ$ της α��σ"ωση εντ&ς εγκαθιδρυµ�νων εθν%ν» (πρ&σθετη 'µ-
�αση). «Τ� 'θν�ς», απ& την �λλη, «ε"ναι µια περισσ&τερ� συνειδητ$ κ�ιν&τητα
απ’ &,τι η εθν&τητα. Σ*ηµατ"1εται απ& µια $ περισσ&τερες εθν&τητες, '*ει δικ$
τ�υ γρα�$ και αν�γνωση, και κατ'*ει $ α0ι2νει τ� δικα"ωµα σε µια π�λιτικ$
ταυτ&τητα και αυτ�ν�µ"α ως λα&ς, συγ*ρ&νως µε τ�ν 'λεγ*� µιας συγκεκριµ'-
νης επικρ�τειας» &πως και �λλες ανε0�ρτητες �ντ&τητες σε 'ναν κ&σµ� ‘εθν2ν-
κρατ2ν’ (Hastings 1997: 3). Τ� ιδε�λ�γικ& πρ&ταγµα τ�υ εθνικισµ�� και η π�-
λιτικ$ πρακτικ$ της δηµι�υργ"ας κρατ2ν, εθνικ2ν κρατ2ν, ε"ναι �ρατ$ στ�υς
�ρισµ��ς τ�υ Hastings. Πρ2τ�ν, ανα�'ρεται σε εθν&τητες ‘εντ&ς εγκαθιδρυµ'-
νων εθν2ν’, τ� �π�"� παραπ'µπει σα�2ς στη δηµι�υργ"α ‘'θν�υς-κρ�τ�υς’,
ε�&σ�ν δεν µπ�ρ��µε να µιλ$σ�υµε για ‘εγκαθ"δρυση’ εθν2ν αλλ� κρατ2ν.
∆ε�τερ�ν, τ� 'θν�ς σ*ηµατ"1εται στη 7�ση εθν�τ$των, µ�λλ�ν συγγενικ2ν µε-
τα0� τ�υς, και '*ει δικ$ τ�υ γρα�$ και αν�γνωση. Ε"ναι γνωστ& &τι η δυνατ&-
τητα της δι�δ�σης κ�ιν$ς και ενια"ας γλ2σσας, την �π�"α ευν&ησε η τυπ�γρα-
�"α και συστηµατ�π�"ησε τ� κρ�τ�ς, $ταν σηµαντικ$ στην εµπ'δωση κ�ιν2ν
π�λιτισµικ2ν ανα��ρ2ν και στη δηµι�υργ"α εθνικ2ν κρατ2ν9. Τ'λ�ς, η κατ�*$
$ α0"ωση κατ�*$ς π�λιτικ$ς ταυτ&τητας και αυτ�ν�µ"ας ταυτ&*ρ�να µε τ�ν
'λεγ*� µιας επικρ�τειας ε"ναι σα�$ς ανα��ρ� στην ‘απ&κτηση’ κρ�τ�υς, τ�
�π�"� περι*αρακ2νει και πρ�στατε�ει µια επικρ�τεια και απ�τελε" την 'κ�ρα-
ση π�λιτικ$ς ταυτ&τητας και αυτ�ν�µ"ας εν&ς 'θν�υς. Φα"νεται, λ�ιπ&ν, &τι τ�
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9. 6πως ανα�'ρει � Hastings, καθ2ς µια δι�λεκτ�ς γ"νεται γραπτ$ γλ2σσα, και ιδια"τερα µε
τη λ�γ�τε*ν"α, και τα θρησκευτικ� και ν�µικ� κε"µενα, απ�κτ� µια καν�νικ&τητα και µ�νιµ&τητα
π�υ «ωθε" &σ�υς την µιλ�νε απ& την κατηγ�ρ"α της εθν&τητας σε αυτ$ν τ�υ 'θν�υς» (1997: 20).
Στ� "δι� ανα�'ρει επ"σης τη σηµασ"α της µετ��ρασης της Β"7λ�υ. ∆ε"τε σ*ετικ� µε τη γλ2σσα και
στ� Anderson (1991).



'θν�ς, &πως �ρι�θετε"ται απ& τ�ν Hastings, αλλ� και �λλ�υς επιστ$µ�νες, �ρ"-
1εται ως εθν&τητα και κρ�τ�ς µα1", $ εθν&τητα π�υ επιδι2κει την π�λιτικ$ της
'κ�ραση σε κρ�τ�ς. Η επιδ"ω0η αυτ$ ε"ναι "σως τ� σηµαντικ&τερ� δια��ρ�-
π�ιητικ& στ�ι*ε"� της εθν&τητας και τ�υ 'θν�υς, ειδικ� &ταν δεν υπ�ρ*ει τ�
κρ�τ�ς, καθ2ς ανα�'ρεται στ� επ"πεδ� αυτ�συνειδησ"ας της δια��ρετικ&τη-
τας της �µ�δας και στην επιδ"ω0η της αναγν2ρισ$ς της.

Αυτ& π�υ δια��ρ�π�ιε" �υσιαστικ� τα 'θνη απ& τις εθν&τητες ε"ναι η �παρ-
0η τ�υ εθνικισµ��: πρωτ�γεν2ς, µε την α0"ωση της π�λιτικ$ς τ�υς 'κ�ρασης σε
'να κρ�τ�ς εθνικ&, π�υ '*ει επιπτ2σεις στην π�λιτικ$ τ�υς �ρι�θ'τηση και,
δευτερ�γεν2ς, µε την σε επιστηµ�νικ& επ"πεδ� αν�γκη δια��ρ�π�"ησης των
εθν2ν απ& πρ�γεν'στερες �ντ&τητες. Λ&γω τ�υ εθνικισµ��, � �ρισµ&ς τ�υ κρ�-
τ�υς ενεπλ�κη µε αυτ&ν τ�υ 'θν�υς, αλλ� και η �παρ0η τ�υ κρ�τ�υς υπ$ρ0ε
καταλυτικ$ για την ιστ�ρ"α των εθν2ν. Ε�&σ�ν '*�υµε ανα�ερθε" $δη στ�υς
�ρισµ��ς και τ� πρ&7ληµα τ�υ �ρισµ�� τ�υ 'θν�υς µ'σω τ�υ κρ�τ�υς, ας δ��-
µε π2ς επηρε�1ει η �παρ0η τ�υ κρ�τ�υς τα 'θνη σε σ*'ση µε τις εθν&τητες. Τ�
7ασικ& στ�ι*ε"� ε"ναι &τι η ‘συγ*2νευση’ µε τ� κρ�τ�ς δ"νει στ� 'θν�ς συν'*εια
και σταθερ&τητα. Τ� πρ�στατε�ει απ& ε0ωτερικ��ς κινδ�ν�υς και απ& εσωτε-
ρικ$ δι�7ρωση, συστηµατ�π�ιε" και µεταδ"δει την κ�ιν$ γλ2σσα και ρυθµ"1ει
την κ�ινωνικ$ και π�λιτικ$ τ�υ 1ω$= &λα αυτ� ε"ναι περισσ&τερ� ρευστ� για
τις εθν&τητες. Ειδικ&τερα στην επ�*$ τ�υ εθνικισµ��, π�υ η διεθν$ς τ�0η �ρ"-
1εται απ& τ�ν κατακερµατισµ& τ�υ διεθν��ς πεδ"�υ σε εθνικ� κρ�τη και, συ-
νεπ2ς, η διεθν$ς αναγν2ριση µιας �µ�δας ως 'θν�ς ε"ναι σηµαντικ$ ακ&µη και
αν δεν '*ει τ� δικ& της κρ�τ�ς, η σ*ετικ$ ρευστ&τητα των εθν�τ$των µπ�ρε" να
ε"ναι απειλητικ$ ακ&µη και για την "δια την επι7"ωσ$ τ�υς.

3νας ακ&µη παρ�γ�ντας π�υ δια��ρ�π�ιε" τα 'θνη και τις εθν&τητες και
απ�ρρ'ει απ& τ�ν εθνικισµ& ε"ναι η πρ�σδ�κ�α δηµι�υργ"ας εθνικ�� κρ�τ�υς.
Αυτ& συνδ'εται συ*ν� µε την αυτ�συνειδησ"α της �µ�δας: 'να 'θν�ς, υπ�στη-
ρ"1εται, δεν υπ�ρ*ει αν τα µ'λη τ�υ δεν τ� συνειδητ�π�ι��ν, δεν αναγνωρ"-
1�υν την �παρ0η και ιδιαιτερ&τητ� τ�υ (Connor 1994: 92, Gellner 1983: 5-6).
Αυτ& &µως πρ'πει να τ� εκλ�7�υµε ως συνειδητ&τητα &λων των *αρακτηρι-
στικ2ν π�υ συνιστ��ν 'να 'θν�ς, και της π�λιτικ$ς δι�στασ$ς τ�υ, καθ2ς &λες
�ι π�λιτισµικ'ς �µ�δες '*�υν µια α"σθηση ταυτ&τητας και ιδιαιτερ&τητας 7ασι-
σµ'νης σε δι���ρα κριτ$ρια, κυρ"ως δε τ� κριτ$ρι� της εντ�πι&τητας. Τ� ση-
µαντικ&τερ� "σως ε"ναι &τι, στη νεωτερικ$ επ�*$,τα 'θνη επιθυµ��ν και α0ι2-
ν�υν διεθν$ αναγν2ριση και γι’ αυτ& πρ�σδ�κ��ν και επιδι2κ�υν τ� δικ& τ�υς
κρ�τ�ς (&πως �ι Β�σκ�ι και �ι Κ��ρδ�ι) $ σ*ετικ$ π�λιτικ$ αυτ�ν�µ"α εντ&ς
τ�υ κρ�τ�υς στ� �π�"� συµµετ'*�υν (&πως �ι Καταλαν�" και �ι Σκωτσ'1�ι)
δηµι�υργ2ντας και τ� αντ"στ�ι*� εθνικιστικ& κ"νηµα για την �σκηση της π�λι-
τικ$ς αυτ$ς επιδ"ω0ης. ∆ηλαδ$, µε µια 'νν�ια, τα 'θνη ε"ναι εθν&τητες επηρεα-
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σµ'νες απ& τ�ν εθνικισµ& π�υ επιθυµ��ν τ� δικ& τ�υς κρ�τ�ς. Με αυτ$ την 'ν-
ν�ια, &µως, δεν πρ'πει να υπ�ρ*�υν παρ� ελ�*ιστες εθν&τητες σ$µερα α���,
µε την επιρρ�$ τ�υ εθνικισµ�� και τις σ�γ*ρ�νες συνθ$κες επικ�ινων"ας, θα
'*�υν &λες µετατραπε" σε 'θνη, δηλαδ$ θα '*�υν αυτ�συνειδησ"α και θα επι-
θυµ��ν κ�π�ι� επ"πεδ� π�λιτικ$ς αυτ�ν�µ"ας $ και ανε0αρτησ"ας.

Σε κ�θε περ"πτωση, &π�υ η *ρ$ση των &ρων σε αυτ$ τη µελ'τη '*ει γ"νει
εναλλακτικ�, δεν ε"ναι στην πρ&θεσ$ µας να αγν�$σ�υµε τις δια��ρ'ς π�υ
µπ�ρε" να παρ�υσι�1�υν, αλλ� να επισηµ�ν�υµε &τι '*�υν παρ&µ�ια ψυ*�λ�-
γικ� θεµ'λια καθ2ς η διαµ&ρ�ωσ$ τ�υς περν� µ'σα απ& τ�υς "δι�υς ασυνε"-
δητ�υς µη*ανισµ��ς και &τι, τηρ�υµ'νων των αναλ�γι2ν, απ�τελ��ν παρ&-
µ�ιες π�λιτισµικ'ς �ντ&τητες π�υ δια��ρ�π�ι��νται µ&ν� απ& τ� ιστ�ρικ&
πλα"σι� στ� �π�"� εντ�σσ�νται και τις π�λιτικ'ς απαιτ$σεις τ�υ. Επ"σης, πρ&-
θεσ$ µας $ταν η επισ$µανση &τι � δια*ωρισµ&ς αν�µεσα σε 'θνη και εθν&τητες
'*ει δηµι�υργηθε" και ως αναγκαι&τητα ε0αιτ"ας της �ρνησης πρ�σδι�ρισµ��
εθνικ2ν �µ�δων στην πρ�-νεωτερικ$ επ�*$. 6µως, ακ&µη και στην αρ*αι&τη-
τα υπ$ρ*αν 'θνη εντ&ς σα�2ν π�λιτικ2ν-κρατικ2ν µ�ρ�ωµ�των (αν και µε
δια��ρετικ� *αρακτηριστικ� απ& τα σ�γ*ρ�να κρ�τη), π�υ µ�λιστα αν'πτυ-
0αν 'ναν 0ε*ωριστ& π�λιτισµ&, &πως για παρ�δειγµα �ι Αιγ�πτι�ι, �ι Ρωµα"�ι
(π�υ τ� ισ*υρ& κρ�τ�ς τ�υς 'γινε αυτ�κρατ�ρ"α) κλπ. Π�ντως, &πως ανα�'ρει
� Connor για τ� 'θν�ς, «η �υσ"α τ�υ ε"ναι 'νας ψυ*�λ�γικ&ς δεσµ&ς π�υ εν�-
π�ιε" 'να λα& και τ�ν δια��ρ�π�ιε", στ� ασυνε"δητ& τ�υ, απ& &λ�υς τ�υς �λ-
λ�υς» (Connor 1994: 92), 'νας δεσµ&ς συγγ'νειας.

∂ıÓÈÎ‹ Î·È ÂıÓÔÙÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·

M '*ρι τ2ρα σε αυτ$ τη µελ'τη '*�υµε ανα�ερθε" στην τα�τιση µε την εθνι-
κ$ και την εθν�τικ$ �µ�δα σαν να $ταν "διες $ παρ&µ�ιες. Αυτ& 'γινε για

δ�� λ&γ�υς. Πρ2τ�ν, γιατ" εκ�ρ�1�υν τ�ν "δι� τ&π� ταυτ&τητας, δηλαδ$ την
τα�τιση π�υ 7ασ"1εται στην κ�ιν$ ιστ�ρ"α και παρ�δ�ση, την κ�υλτ��ρα και
τ&π� καταγωγ$ς, την π�λιτισµικ$ �µ�ι&τητα και δια��ρ� κλπ. Πρ&κειται δη-
λαδ$ για την τα�τιση µε τ� 'θν�ς $ την εθν&τητα στ� 7αθµ& π�υ αυτ'ς εκ�ρ�-
1�υν τα κ�ιν� τ�υς σηµε"α, απαλλαγµ'νες απ& την π�λιτικ$ �ρι�θ'τηση τ�υ
κρ�τ�υς. 6πως υπ�στηρ"1ει � Connor, τα 'θνη –και �ι εθν&τητες θα πρ�σθ'-
ταµε – δεν �ρ"1�νται µε 7�ση τα απτ� και συγκεκριµ'να κ�θε ��ρ� *αρακτη-
ριστικ� τ�υς, αλλ� µε 7�ση τ�ν ψυ*�λ�γικ& δεσµ& π�υ συνδ'ει τα µ'λη τ�υς
και την π"στη στην κ�ιν$ τ�υς καταγωγ$ (Connor 1994: 92). Ε"ναι δηλαδ$ �
"δι�ς τ�π�ς τα�τισης γιατ" πρ�καλε"ται απ& τα "δια κριτ$ρια και ικαν�π�ιε" τις
"διες αν�γκες και επιθυµ"ες (τ�υ αν$κειν, της αυτ�εκτ"µησης, της πρ�στασ"ας
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κλπ.). ∆ε�τερ�ν, ανα�ερθ$καµε σε αυτ'ς µε αυτ&ν τ�ν τρ&π� γιατ" � µη$ανι-
σµ�ς της τα�τισης ε"ναι "δι�ς σε &λα τα �τ�µα. Ανε0�ρτητα απ& τις δια��ρετι-
κ'ς εκδηλ2σεις $ τα επιµ'ρ�υς *αρακτηριστικ� π�υ µπ�ρε" να '*ει η κ�θε ταυ-
τ&τητα, η ασυνε"δητη υπ�κειµενικ&τητα '*ει µια καθ�λικ$ δι�σταση. Sρα, µε
τη *ρ$ση των &ρων ως ταυτ&σηµ�υς θ'λαµε να δε"0�υµε την ψυ*�λ�γικ$ �-
µ�ι&τητα της τα�τισης µε �µ�δες π�υ στηρ"1�νται σε ‘δεσµ��ς α"µατ�ς’, αλλ�
και τη σ*ετικ$ �µ�ι&τητα των εθνικ2ν και των εθν�τικ2ν �µ�δων.

Παρ’ &λα αυτ�, ε�&σ�ν σκ�π&ς αυτ$ς της µελ'της ε"ναι η αν�λυση της εθνι-
κ$ς ταυτ&τητας στη νεωτερικ&τητα και της ισ*��ς της σε σ*'ση µε �λλες ταυ-
τ&τητες, θα πρ'πει να ε0ετ�σ�υµε τα σηµε"α εκε"να &π�υ η εθνικ$ ταυτ&τητα
ως τα�τιση µε τ� 'θν�ς, δηλαδ$ ως π�λιτικ$ ταυτ&τητα, δια��ρ�π�ιε"ται. �
καθ�ριστικ&ς παρ�γ�ντας της δια��ρ�π�"ησης της εθνικ$ς ταυτ&τητας ε"ναι �
εθνικισµ&ς. � εθνικισµ&ς '*ει διαµ�ρ�2σει την ιδιαιτερ&τητα της εθνικ$ς ταυ-
τ&τητας µε δ�� τρ&π�υς: πρ2τ�ν, η εµ��νιση και κυριαρ*"α της εθνικιστικ$ς
ιδε�λ�γ"ας συντ'λεσε στη δηµι�υργ"α και ενδυν�µωση των εθνικ2ν ταυτ�τ$-
των, ανε0�ρτητα απ& την �παρ0η κρ�τ�υς και, δε�τερ�ν, µ'σα απ& τη δηµι�υρ-
γ"α των εθνικ2ν κρατ2ν, �ι εθνικ'ς ταυτ&τητες απ'κτησαν και µια θεσµικ$,
π�λιτικ$ δι�σταση. Ας δ��µε τ� καθ'να 0ε*ωριστ�.

Κατ� πρ2τ�ν, � εθνικισµ&ς '*ει δηµι�υργ$σει και ενδυναµ2σει τις εθνικ'ς
ταυτ&τητες. Κατ’ αρ*�ς, τις '*ει δηµι�υργ$σει εκε" π�υ δεν υπ$ρ*αν νωρ"τερα,
δηλαδ$ σε εκε"νες τις περιπτ2σεις π�υ δηµι�υργ$θηκαν 'θνη π�υ δεν πρ�ϋ-
π$ρ*αν. Β'7αια, στ� 7αθµ& π�υ υπ�στηρ"*θηκε σε αυτ$ τη µελ'τη &τι τα 'θνη
δεν εµ�αν"στηκαν στη νεωτερικ&τητα $ &τι, σε �λλες περιπτ2σεις, δε δηµι�υρ-
γ$θηκαν εκ τ�υ µηδεν&ς, η δηµι�υργ"α της εθνικ$ς ταυτ&τητας απ& τ�ν εθνικι-
σµ& δεν '*ει τη δι�σταση της καιν�τ�µ"ας, αλλ� της µετα7�λ$ς και µετατρ�π$ς
των εθν�τικ2ν ταυτ�τ$των στις συγκρ�τηµ'νες εθνικ'ς ταυτ&τητες της νεωτε-
ρικ&τητας. ∆ηλαδ$, � εθνικισµ&ς ‘δηµι��ργησε’ τις εθνικ'ς ταυτ&τητες µ'σα
απ& την ανα-σηµασι�δ&τησ$ τ�υς. Απ& την �λλη, τις ενδυν�µωσε εκε" &π�υ
υπ$ρ*αν δι&τι ανασηµασι�δ&τησε τα 'θνη καθιστ2ντας τα πρ&τυπα κ�ινωνι-
κ$ς και π�λιτικ$ς �ργ�νωσης στη νεωτερικ&τητα και απ�δ"δ�ντ�ς τ�υς τη θε-
µελι2δη και αν2τερη α0"α π�υ '*�υµε περιγρ�ψει στ� πρ�ηγ��µεν� κε��λαι�.
3τσι, λ�ιπ&ν, η ιδε�λ�γ"α και � Λ&γ�ς τ�υ εθνικισµ�� '*�υν απ�δ2σει ιδια"τε-
ρη α0"α στ� 'θν�ς, συνεπ2ς και στην τα�τιση µε αυτ&. Συν'πεια αυτ�� ε"ναι η
ιδια"τερη �&ρτιση π�υ εκ�ρ�1εται µε τ�ν εθνικισµ& ως συνα"σθηµα, και η εν-
δυν�µωση των εθνικ2ν ταυτ�τ$των. Ενδυν�µωση π�υ α��ρ� τ&σ� στα 'θνη
π�υ εκ�ρ�1�νται π�λιτικ� µ'σα απ& 'να κρ�τ�ς, &σ� και στα υπ&λ�ιπα.

Τ� δε�τερ� σηµε"� α��ρ� στ� θεσµ�π�ιηµ�ν� *αρακτ$ρα της εθνικ$ς ταυ-
τ&τητας. Η δηµι�υργ"α των εθνικ2ν κρατ%ν ε"*ε ως συν'πεια την ιδια"τερη �ρ-
γ�νωση και συστηµατ�π�"ηση των ταυτ"σεων µε αυτ&. Η εθνικ$ ταυτ&τητα δεν
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ε"ναι απλ� τ� απ�τ'λεσµα �µαδικ2ν κ�ινωνικ2ν ταυτ"σεων αλλ�, &π�υ υπ�ρ-
*ει τ� κρ�τ�ς, απ�κτ� και µια επιπρ&σθετη, π�λιτικ$ δι�σταση. 6πως η σηµα-
ντικ&τερη δια��ρ�π�"ηση των εθν2ν απ& τις εθν&τητες 'γκειται στην περι*α-
ρ�κωση των πρ2των απ&/σε 'να κρ�τ�ς, αυτ$ ε"ναι και η σηµαντικ&τερη δια-
��ρ� αν�µεσα στις αντ"στ�ι*ες ταυτ"σεις. Αυτ& γιατ" η εθνικ$ ταυτ&τητα '*ει
κ�τι επιπλ'�ν: ‘απ�δ"δεται’ στα µ'λη τ�υ ‘'θν�υς-κρ�τ�υς’ απ& τ� "δι� τ� κρ�-
τ�ς και στη συν'*εια ‘υπενθυµ"1εται’ σε αυτ� µ'σω διαδικασι2ν &πως αυτ'ς
π�υ περι'γραψε � Billig στην αν�λυσ$ τ�υ για τ�ν κ�ιν&τ�π� εθνικισµ&. Αυτ&
��ε"λεται στ� γεγ�ν&ς &τι τα κρ�τη καταλαµ7�ν�υν µεγ�λες περι�*'ς &π�υ �ι
κ�ιν'ς ταυτ&τητες δεν µπ�ρ��ν να δηµι�υργηθ��ν µ'σω της �µεσης επα�$ς=
'τσι, τ� κρ�τ�ς αναλαµ7�νει να εµ�υσ$σει στα µ'λη τ�υ την α"σθηση ‘κ�ιν&τη-
τας’ και ταυτ&τητας, να δηµι�υργ$σει $ να ενισ*�σει την εθνικ$ εν&τητα και
�µ�ι�γ'νεια. Η εθνικ$ ταυτ&τητα ε"ναι, συνεπ2ς, &*ι κ�τι δια��ρετικ& απ& την
εθν�τικ$ ταυτ&τητα, γιατ" 7ασ"1εται σε αυτ$ν, αλλ� κ�τι παραπ�νω.

Τα πρ2τα και καθ�ριστικ� στ�ι*ε"α για τη διαµ&ρ�ωση της εθνικ$ς ταυτ&-
τητας λαµ7�ν�νται απ& τ� παιδ" στα πρ2τα *ρ&νια της 1ω$ς τ�υ απ& τ�υς γ�-
νε"ς και τ� �µεσ� �ικ�γενειακ& περι7�λλ�ν. Ας µην 0ε*ν�µε και τ� γεγ�ν&ς &τι
�ι γ�νε"ς '*�υν $δη µια διαµ�ρ�ωµ'νη εθνικ$ ταυτ&τητα και µετα�'ρ�υν π�λ-
λ'ς �ικε"ες εικ&νες και αναπαραστ�σεις της δικ$ς τ�υς παιδικ$ς ηλικ"ας στα
παιδι� τ�υς. 6ταν, &µως, τα παιδι� πηγα"ν�υν στ� σ*�λε"� και αρ*"1ει η κ�ι-
νωνικ�π�"ησ$ τ�υς, τ� κρ�τ�ς συνε*"1ει τ�ν εκ-παιδευτικ& ρ&λ� των γ�νι2ν. Η
κ�ινωνικ�π�"ηση των παιδι2ν περιλαµ7�νει και την ‘εθνικ$ κ�ινωνικ�π�"ησ$’
τ�υς, &πως θα δε"0�υµε στη συν'*εια. Αλλ� και π'ραν της εκπα"δευσης, �ι θε-
σµ�", τα �τ�µα και �ι διαδικασ"ες π�υ συνιστ��ν τα σ�γ*ρ�να κρ�τη –θεσµ�"
κρατικ�" �λλα και µη κρατικ�", &πως ε"ναι τα ιδιωτικ� σ*�λε"α $ ιδιωτικ� µ'σα
µα1ικ$ς ενηµ'ρωσης και επικ�ινων"ας– συνε*"1�υν τ� ρ&λ� αυτ& και ενδυνα-
µ2ν�υν την εθνικ$ συνε"δηση των ατ&µων και π'ραν της ε�η7ε"ας (π.*. η
στρατιωτικ$ θητε"α, η π�λιτικ$ ρητ�ρικ$, η λ�γ�τε*ν"α και η π�"ηση). Εδ2 θα
ανα�ερθ��µε συν�πτικ� στην εκπα"δευση, τα ΜΜΕ, και τις ελ"τ ως τ�υς σηµα-
ντικ&τερ�υς παρ�γ�ντες εντ&ς των εθνικ2ν κρατ2ν π�υ συντελ��ν στην εµ��-
σηση και ενδυν�µωση της εθνικ$ς ταυτ&τητας.

∂Î·›‰Â˘ÛË

H εκπα"δευση ε"ναι αναµ�ισ7$τητα 'νας π�λ� σηµαντικ&ς παρ�γ�ντας στη
µ&ρ�ωση και κ�ινωνικ�π�"ηση των ατ&µων. Η µα1ικ$ εκπα"δευση, ειδικ&-

τερα, ε"ναι µια πρ&σ�ατη ε0'λι0η, τ�υ 19�υ κυρ"ως αι2να. Μ'σα απ& τη µα1ι-
κ$ εκπα"δευση, µια ευθ�νη π�υ αναλαµ7�νει τ� εθνικ& κρ�τ�ς για τ�υς π�λ"-
τες τ�υ, αναδεικν��νται τα µ'σα για την τα�τιση µε τ� 'θν�ς και τη διαµ&ρ-

H ANAΣHMAΣIO∆OTHΣH TΩN EΘNΩN KAI THΣ EΘNIKHΣ TAYTOTHTAΣ
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