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1ναν µ1σα απ$ τον #λλον, εν µ1σω µιας περπλοκης ορολογας που, επιπλ1ον,
περιγρ#φει µια διαδικασα εµφαν* σε $λη τη δι#ρκεια της νεωτερικ$τητας. Συνεπ.ς, δεν αφ*νεται να διαφανο'ν οι ιστορικ1ς συν1χειες αλλ# ταυτ$χρονα
και οι αλλαγ1ς που παρουσι#ζουν αυτ1ς οι 1ννοιες και η σχ1ση τους µ1σα στο
χρ$νο.
Lτσι, η ευρεα δι#δοση και χρ*ση πληθ.ρας νεολογισµ.ν υποδεικν'ει $τι η
αποδυν#µωση του εθνικισµο' καθ.ς και το παρωχηµ1νο των εθνικ.ν κρατ.ν
και ταυτοτ*των εναι σε µεγ#λο βαθµ$ µια υπερβολ* * µια ρητορικ* κατασκευ*. Ειδικ# $σον αφορ# στα εθνικ# κρ#τη, η ρητορικ* αυτ* κατασκευ* συνοδε'τηκε, ακολο'θησε * συν1πεσε µε µια διεθν* πρακτικ* 1κδηλης παρεµβατικ$τητας στα εσωτερικ# εθνικ.ν κρατ.ν εκ µ1ρους #λλων, ισχυρ.ν κρατ.ν
που ταυτ$χρονα υποστ*ριζαν την παγκοσµιοποηση, µε δι#φορες προφ#σεις
–µεταξ' αυτ.ν και της θεωρητικ*ς ‘τεκµηρωσης’ και δικαιολ$γησης/νοµιµοποποησης που προσ1φερε το επιχερηµα για τον παρωχηµ1νο χαρακτ*ρα των
εθνικ.ν συν$ρων στη ‘ν1α εποχ*’. Lτσι, ο κυραρχος πολιτικ$ς λ$γος και οι
αντστοιχες πρακτικ1ς και ιδεολογες λειτο'ργησαν συµπληρωµατικ#, δηµιουργ.ντας το ιδεολογικ$, πολιτικ$ και οικονοµικ$ πλασιο της ‘εποχ*ς της παγκοσµιοποησης’. ∆ηλαδ*, η δια η επιχειρηµατολογα που, στην υπερβολ* της,
διακ*ρυττε τον παρωχηµ1νο χαρακτ*ρα των εθνικ.ν κρατ.ν, εναι συν-υπε'θυνη για τη δικαιολ$γηση και εµπ1δωση πρακτικ.ν που πραγµατικ# θγουν τα
εθνικ# κρ#τη και 1χουν ως συν1πεια, εν τ1λει, την πραγµατικ* και ουσιαστικ*
αποδυν#µωση της πλειοψηφας των εθνικ.ν κρατ.ν απ1ναντι στις πι1σεις #λλων κρατ.ν, διεθν.ν οικονοµικ.ν οργανισµ.ν κλπ. (και $χι στις πι1σεις της
‘παγκοσµιοποησης’ γενικ#).
Το σηµαντικ$ σε σχ1ση µε το αντικεµενο της παρο'σας µελ1της εναι $τι
αυτο οι νεολογισµο, σε συνδυασµ$ µε την υιοθετο'µενη –απ$ τις πολιτικ1ς
και ακαδηµαϊκ1ς ελτ– ρητορικ* περ παγκοσµιοποησης και της ισοπεδωτικ*ς
της δρ#σης απ1ναντι στα εθνικ# κρ#τη και τις ταυτ$τητες, προσφ1ρουν µια
επιπλ1ον εξ*γηση στο γιατ ο εθνικισµ$ς και οι εθνικο' τ'που ταυτσεις εναι
περισσ$τερο πιθαν$ να ενισχυθο'ν παρ# να αποδυναµωθο'ν σε αυτ$ το πλασιο. Στο βαθµ$ που τα 1θνη, και τα κρ#τη που τα περιχαρακ.νουν, αποτελο'ν
‘σηµεα συν#ντησης’ για οµ#δες ανθρ.πων που συγκροτο'ν µια ταυτ$τητα µ1σω αυτ.ν αλλ# και µια ασθηση ασφ#λειας και προστασας, η επαπειλο'µενη
αποσ'νθεση των εθνικ.ν κρατ.ν */και οµ#δων εναι ικαν* να προκαλ1σει #γχος στα #τοµα, πραγµατικ$ * νευρωτικ$. Το #γχος αυτ$ προκαλεται ουσιαστικ# γιατ χ#νεται * απειλεται το πεδο οικει τητας των ατ$µων και οµ#δων. Η
οικει$τητα, $πως 1χουµε δεξει, εναι απαρατητη προϋπ$θεση για τη δηµιουργα ταυτ$τητας, η οποα µε τη σειρ# της εναι απαρατητη τ$σο για τη συγκρ$τηση προσωπικ$τητας $σο και για την ασθηση του ‘αν*κειν’ (µε $λα τα συνε[ 273 ]
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πακ$λουθ# του, $πως η ασθηση ασφ#λειας). Επιπλ1ον, η διαδικασα της τα'τισης εξ-υπηρετε την αρχ* της ευχαρστησης, δηλαδ* αποµακρ'νει οτιδ*ποτε
δυσ#ρεστο και οικειοποιεται το ευχ#ριστο και βοηθ# τα #τοµα να µετασχηµατζουν µια δυσ#ρεστη πραγµατικ$τητα σε µια #λλη, οικεα και ευχ#ριστη.
Lτσι, λοιπ$ν, η απειλ της απλειας, που συνιστ# και η παραπ#νω ρητορικ*, µπορε και απ$ µ$νη της να προκαλ1σει αντ-δραση. Η αντδραση αυτ* εναι πιθαν$τερο να εναι αντιδραστικ*, δηλαδ* να π#ρει τη µορφ* της περιχαρ#κωσης γ'ρω απ$ αυτ$ που εναι οικεο. Με #λλα λ$για µπορε να προκαλ1σει την ενδυν#µωση της ανγκης για µια ταυτ$τητα, της εθνικ*ς ταυτ$τητας εν
προκειµ1νω που εναι *δη υπ#ρχουσα και ισχυρ*, * της θρησκευτικ*ς $που
αυτ* εναι περισσ$τερο ισχυρ*. Αυτ$ γιατ, $πως εδαµε στο κεφ#λαιο 2 και το
παρ#δειγµα του πανικο', ο φ$βος απ.λειας της οµ#δας και των λιµπιντικ.ν
δεσµ.ν αγ#πης µε αυτ*ν προκαλε #γχος */και πανικ$ και ωθε τα #τοµα στην
περιχαρ#κωση και προστασα της οµ#δας στην οποα αν*κουν. Σε αυτ$ το
πλασιο, µπορε να παρατηρηθε η υποστ*ριξη * τ#ση δηµιουργας και περιχαρ#κωσης γ'ρω απ$ µικρ$τερες πολιτικ1ς µον#δες και πολιτισµικ1ς ταυτ$τητες,
που σηµανει και περισσ$τερο συµπαγες και ελεγχ$µενες, ειδικ# εκ µ1ρους
εθνικ.ν/εθνοτικ.ν µειονοτ*των εντ$ς ευρ'τερων σχηµατισµ.ν που στερο'νται του ‘δικο' τους’ κρ#τους.
Πρ#γµατι, αυτ* η θεωρητικ* αν#λυση υποστηρζεται και απ$ εµπειρικ#
στοιχεα που δεχνουν $τι *δη απ$ τη δεκαετα του ’90 1χουν παρατηρηθε
τ1τοιες αντιδρ#σεις, µε αποτ1λεσµα αρκετο κοινωνικο επιστ*µονες να αναφ1ρουν $τι η παγκοσµιοποηση χαρακτηρζεται και απ$ την επιστροφ* της πολιτισµικ*ς αυτογνωσας και επιβεβαωσης. Ο Hall (1991α), για παρ#δειγµα,
υποστηρζει $τι «$ταν αυτ# τα κιν*µατα του περιθωρου απειλο'νται µε τ$σο
1κδηλο τρ$πο απ$ τις παγκ$σµιες δυν#µεις της µετα-νεωτερικ$τητας, αποσ'ρονται απ$ µ$να τους στις αποκλειστικ1ς και αµυντικ1ς τους κλειστ1ς κοιν$τητες. […] η απ$ρριψη της νεωτερικ$τητας παρνει τη µορφ* της επιστροφ*ς
στην ταυτ$τητα, της επαν-ανακ#λυψ*ς της…» (1991α:36). Επσης, το #γχος
που δηµιουργε στα #τοµα η απειλ*, πραγµατικ* * $χι, εν#ντια στο µικρ$κοσµ$ τους µπορε ε'κολα να γνει αντικεµενο εκµετ#λλευσης και χειραγ.γησης
εκ µ1ρους κ#ποιου ικανο'/χαρισµατικο' ηγ1τη * οµ#δας µε αποτ1λεσµα την
υποστ*ριξη ακραων εθνικιστικ.ν * #λλων ιδεολογι.ν και πρακτικ.ν. Χαρακτηριστικ$ εναι το παρ#δειγµα της επιρρο*ς του Le Pen στη Γαλλα. Ειδικ# ο
εθνικισµ$ς, που ικανοποιε και την αν#γκη συν1χειας και σ'νδεσης του παρ$ντος µε το παρελθ$ν αλλ# και το µ1λλον, εναι αναµεν$µενο να ενισχυθε και
να ισχυροποιηθε καλ'πτοντας 1τσι το κεν$ που µπορε να νι.θουν τα #τοµα
ως αποτ1λεσµα των απειλ.ν εν#ντια στις εθνικ1ς τους ταυτ$τητες –σε συνδυασµ$ µε την οικονοµικ* ανασφ#λεια που προκαλο'ν οι διαδικασες της παγκο[ 274 ]
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σµιοποησης. Η αναβωση των εθνικισµ.ν 1χει *δη παρατηρηθε στα τ1λη του
εικοστο' αι.να σ'µφωνα µε στοιχεα των Kennedy (2001), Castells (1997),
Halliday (2001) και #λλων.
Lτσι, λοιπ$ν, οι τοπικ1ς διεκδικ*σεις που απειλο'ν τα εγκαθιδρυµ1να κρ#τη διαγρ#φουν την τ#ση δηµιουργας αυτ$νοµων και συµπαγ.ν ‘εθν.ν-κρατ.ν’ και ταυτοτ*των. Αυτ$ $µως εναι και το ατηµα του εθνικισµο', που 1τσι
ενισχ'εται: δηλαδ*, το ‘1θνος-κρ#τος’ εξακολουθε να εναι το κανονιστικ$
πρ$τυπο, η επιθυµα και η επιδωξη των εθν.ν/εθνοτ*των στον διο * στο µεγαλ'τερο βαθµ$ σε σχ1ση µε τη νεωτερικ* εποχ*, την εποχ* του εθνικισµο'.
Απ$ την #λλη, και η ενδυν#µωση της εθνικ*ς ταυτ$τητας που παρατηρεται σε
1θνη που 1χουν αποκτ*σει το εθνικ$ τους κρ#τος καταρρπτει το επιχερηµα
της αποδυν#µωσης των εθνικ.ν κρατ.ν και της τα'τισης µε αυτ#. Συµπερανουµε $τι η σχετικ* επιχειρηµατολογα για τον παρωχηµ1νο χαρακτ*ρα του
εθνικισµο', των εθνικ.ν ταυτσεων και οντοτ*των αφεν$ς δε βρσκει επαρκ*
εµπειρικ* τεκµηρωση και, αφετ1ρου, εναι ικαν* απ$ µ$νη της να συµβ#λλει
στην αντθετη τ#ση απ$ αυτ* που περιγρ#φει. Περισσ$τερα στοιχεα και παραδεγµατα σχετικ# µε αυτ$ θα αναφερθο'ν στο επ$µενο κεφ#λαιο, $που θα
αναλ'σουµε την ενδυν#µωση του εθνικισµο' ως αποτ1λεσµα της διας της παγκοσµιοποησης, ανεξ#ρτητα δηλαδ* απ$ τη θ1ση του κρ#τους και την αντστοιχη επιχειρηµατολογα που επικρατε.
`σως η 1ντονη επιχειρηµατολογα για την αποδυν#µωση των εθνικ.ν ταυτοτ*των να εναι επηρεασµ1νη και απ$ τον κυραρχο ισχυρισµ$ των ‘µοντερνιστ.ν’ $τι τα 1θνη και οι εθνικ1ς ταυτ$τητες εµφανστηκαν στη νεωτερικ* εποχ*: συνεπ.ς, οι παρατηρο'µενες αλλαγ1ς απ$ την παγκοσµιοποηση που επηρε#ζουν τα στοιχεα και τις δοµ1ς που χαρακτηρζουν τη νεωτερικ$τητα µπορε να υποτεθε $τι επηρε#ζουν τα 1θνη και την τα'τιση µε αυτ# µε τον τρ$πο
που 1χει υποστηριχτε. 5µως, τ1τοιες υποθ1σεις παραγνωρζουν την 'παρξη
εθνικ.ν/εθνοτικ.ν οντοτ*των, δεσµ.ν και ταυτοτ*των προ της νεωτερικ$τητας. Εναι µ#λλον ενδεικτικ$ $τι οι αναλυτ1ς που αναγνωρζουν την 'παρξη
τ1τοιων προ-νεωτερικ.ν οντοτ*των και συναισθηµατικ.ν δεσµ.ν εναι ιδιατερα επιφυλακτικο απ1ναντι στην επιχειρηµατολογα περ αποδυν#µωσης των
εθνικ.ν δεσµ.ν και ταυτοτ*των. Να επισηµ#νουµε κλενοντας αυτ* την εν$τητα $τι, ακ$µη και αν τα 1θνη, * µ#λλον τα εθνικ# κρ#τη, αποσ'ρονταν απ$
το προσκ*νιο για οποιοδ*ποτε λ$γο, αυτ$ δε θα συνεπαγ$ταν και την ακ'ρωση της αν#γκης που βρσκεται πσω απ$ τ1τοιου τ'που ταυτσεις, δηλαδ* ταυτσεις βασισµ1νες στο κριτ*ριο της οικει$τητας –εδαφικ1ς, πολιτισµικ1ς, θρησκευτικ1ς, εθνοτικ1ς κλπ. Οι ψυχικ1ς προϋποθ1σεις των ταυτσεων δεν εναι
δηµιο'ργηµα της νεωτερικ$τητας και, συνεπ.ς, δεν αναµ1νεται να αλλ#ξουν
µε το τ1λος της * µε την παγκοσµιοποηση. Αυτ$ που µπορε να αλλ#ξει εναι
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τα εξωτερικ# χαρακτηριστικ# αυτ.ν των ταυτσεων, που εναι ιστορικ# προσδιορισµ1να, αλλ# $χι η αν#γκη δηµιουργας συλλογικ.ν ταυτσεων και οµαδοποι*σεων.
* * *
Για να συνοψσουµε, ο εθνικισµ$ς, που εναι –* θεωρεται $τι εναι– η κινητ*ριος δ'ναµη πσω απ$ τη δηµιουργα των εθνικ.ν κρατ.ν στη νεωτερικ$τητα,
δεν 1χει εξαφανιστε απ$ το προσκ*νιο εν., ταυτ$χρονα, οι ρητορικ1ς αναφορ1ς στον παρωχηµ1νο χαρακτ*ρα των εθνικ.ν κρατ.ν ενδ1χεται να αποτελ1σουν παρ#γοντα ισχυροποησ*ς του. 5µως, και οι σχετικ1ς ρητορικ1ς αναφορ1ς βασζονται σε θεωρο'µενες καινοτοµες της παγκοσµιοποησης που, $µως,
στηρζονται σε λ#θος β#ση * σε µια υπερβολικ* θε.ρηση των αλλαγ.ν που
1χει επιφ1ρει η παγκοσµιοποηση. Στην πραγµατικ$τητα, οι εθνικ1ς ταυτ$τητες
δεν 1χουν αµφισβητηθε στην πρ#ξη απ$ κ#ποιο #λλο τ'πο συλλογικ*ς ταυτ$τητας. 5πως παρατηρε και ο Castells, στην κοινωνα των δικτ'ων «οι κοινωνες τενουν να… επιστρ1φουν στη β#ση των ταυτοτ*των, και να (ανα)κατασκευ#ζουν θεσµο'ς ως 1κφραση αυτ.ν των ταυτοτ*των» (1997: 306). Αυτ$
µπορε να εξηγηθε ως µια αµυντικ* προσπ#θεια των ατ$µων προκειµ1νου να
διατηρ*σουν * να επανατοποθετ*σουν τις βασικ1ς τους ταυτ$τητες. Με αυτ*
την προσπ#θεια, και εν$σω ο εθνικισµ$ς εξακολουθε να εναι στο προσκ*νιο,
η (επαν)αν#δυση των εθνικ.ν, εθνοτικ.ν και, γενικ#, των παροµοων τ'που
οντοτ*των και ταυτοτ*των δεν αποτελε 1κπληξη.
Τ1λος, ας µην ξεχν#µε τη συζ*τηση σχετικ# µε τις συν1πειες των αυξαν$µενων επαφ.ν των διαφ$ρων πολιτισµικ.ν οµ#δων: µπορε να προκαλ1σουν µεγαλ'τερη ενσωµ#τωση, αλλ# και περισσ$τερους ανταγωνισµο'ς. Wρα, οι συν1πειες καθορζονται κ#θε φορ# απ$ το συνδυασµ$ διαφ$ρων συνθηκ.ν και συγκυρι.ν που πρ1πει να εξετ#ζονται αν#λογα µε την περσταση. Τα µ1χρι τ.ρα
στοιχεα δεχνουν προς την κατε'θυνση των αυξαν$µενων εθνοτικ.ν και εθνικ.ν διαµαχ.ν και της ενσχυσης των ταυτσεων µε πολιτισµικ1ς και εθνικ1ς
οµ#δες, τ$σο εντ$ς $σο και εκτ$ς των σ'γχρονων δυτικ.ν κοινωνι.ν (Gray
1998, Beck 2000, Smith 1995α). 5µως, αυτ$ το αποτ1λεσµα της αυξαν$µενης
επικοινωνας και επαφ*ς δεν *ταν ‘µοιραο’ * προδικασµ1νο, µε µια σχ1ση αιτας-αποτελ1σµατοςG θα πρ1πει να υπ#ρχουν κ#ποιοι λ$γοι που να ερµηνε'ουν
την πορεα αυτ* των πραγµ#των. Η υπ$θεσ* µας εναι $τι η εντειν$µενη επαφ* και συνειδητοποηση των διαφορ.ν που 1φερε η παγκοσµιοποηση δε συνοδε'τηκε απ$ αυτ1ς τις εξελξεις που θα την καθιστο'σαν µια θετικ* διαδικασα, µια διαδικασα µε θετικ1ς επιπτ.σεις για τα #τοµα και τις οµ#δες: 1τσι,
σε κ#ποιο βαθµ$, οι διες οι επαφ1ς συν1βησαν και εντ#χθηκαν σε 1να αρνητι[ 276 ]
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κ$, απειλητικ$ πλασιο. Με αυτ* την 1ννοια, πρ1πει να εξετ#σουµε τον εθνικισµ$ $χι ως συστατικ$ στοιχεο της παγκοσµιοποησης, αν και δε θα *ταν λ#θος, αλλ# ως αντδραση σε αυτ*ν. Συνεπ.ς, πρ1πει να εξετ#σουµε τις επιπτ.σεις της παγκοσµιοποησης γενικ# για να κατανο*σουµε τη σηµασα και το
ν$ηµ# της για τα #τοµα. ∆ηλαδ*, να καταλ#βουµε τις απειλ1ς που θ1τει η παγκοσµιοποηση, ανεξ#ρτητα απ$ την ως τ.ρα συζ*τηση που την συν1δεσε
αποκλειστικ# µε τα εθνικ# κρ#τη και να διακρνουµε τις ειδικ1ς, αρνητικ1ς,
συνθ*κες που τη συν$δεψαν και τελικ# προκ#λεσαν αντδραση και ‘εσωστρ1φεια’ των κοινωνι.ν. Αυτ$ ακριβ.ς θα εναι και το αντικεµενο του επ$µενου
κεφαλαου: να προσδιορσουµε τις ειδικ1ς συνθ*κες της παγκοσµιοποησης και
να εξετ#σουµε την ενσχυση του εθνικισµο' ως απ#ντηση σε αυτ*ν και τις
προοπτικ1ς των συλλογικ.ν, και εθνικ.ν, ταυτοτ*των εντ$ς του γενικ$τερου
πλαισου της.
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