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.παρξη των λλων διαφορετικ-ν οντοτ'των. Αυτ' εναι βασικ' προϋπθεση
της γενικτερης κατανησης που επιδι-κεται, καθ-ς αυτ$ς οι τοπικ$ς/εθνικ$ς
ονττητες προσφ$ρουν καταφ.γιο και ταυττητα στα τοµα που εναι απαρατητα γι’ αυτ και θ$τουν τα θεµ$λια για την δια την πιθαντητα της συναισθηµατικ'ς προσ$γγισης του κσµου στην ολτητ του. Το διακ.βευµα δεν εναι αν η οπτικ' γωνα θα εναι εθνικ', τοπικ', παγκσµια ' λλη, αλλ αν η
θ$αση του κσµου θα γνεται µε φονταµενταλιστικ/αντιδραστικ/µη ανεκτικ
τρπο ' χι. Και πως $χουµε υποστηρξει, κανες απ αυτο.ς τους τρπους
δεν $χει το αποκλειστικ ‘προνµιο’ της µιας ' της λλης οπτικ'ς γωνας. 2σον
αφορ ειδικτερα στην παγκοσµιοποηση, εναι σηµαντικ' η παρατ'ρηση των
Marty και Appleby στη µελ$τη τους για τον φονταµενταλισµ, τι «ο παρξενος ν$ος κσµος που ξεδιπλ-νεται στο τ$λος του αι-να δηµιουργε ν$ες πιθαντητες για φονταµενταλισµο.ς»18.
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ριν συνοψσουµε τα συµπερσµατα αυτ'ς της µελ$της σον αφορ στην
εθνικ' ταυττητα, θα 'ταν χρ'σιµη και µια σ.νοψη της ιδεολογικοποησης της παγκοσµιοποησης και των τρπων που αυτ' συντελεται. Αυτ' η σ.νοψη θα συµβλει στην καλ.τερη κατανηση της παγκοσµιοποησης συνολικ,
αλλ και των ευρ.τερων ζητηµτων που σχετζονται µε τη χρ'ση των ιδεολογι-ν απ τα κρτη στη σ.γχρονη εποχ'. Εξαιτας της ιδεολογικοποησης που
$χει συνοδε.σει την εξπλωση του φιλελε.θερου καπιταλισµο. σε παγκσµιο
εππεδο χρησιµοποιεται και ο ρος παγκοσµιοποηση, που δνει µια ουδ$τερη
και αποστασιοποιηµ$νη χροι στις πολιτικ$ς και οικονοµικ$ς επιλογ$ς και διαδικασες που συντελο.νται. Γι’ αυτ και στην παρο.σα µελ$τη ορσαµε την παγκοσµιοποηση ως µια σειρ διαδικασι-ν που ξεκνησε απ τα µ$σα της δεκαετας του ’80: στην πραγµατικτητα, ο.τε η ελε.θερη αγορ ο.τε η επανσταση των ν$ων τεχνολογι-ν (που $χει ξεκιν'σει απ το 1960) εναι τσο πρσφατες, αλλ η ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης τους $χει προσδ-σει ν$ο
χαρακτ'ρα και δυναµικ' και σε αυτ'ν θ$λουµε να επικεντρ-σουµε.
:νας σηµαντικς αριθµς αλλαγ-ν και γεγοντων $χουν συντελεστε, ενισχυθε ' δικαιολογηθε κτω απ την οµπρ$λα της παγκοσµιοποησης. Αυτ
$χουν υπρξει πολ. σηµαντικ στο εππεδο της πολιτικ'ς και της διανησης
και οι επιπτ-σεις τους εναι ιδιατερα $κδηλες στην οικονοµα και την κοινω18. MARTY & APPLEBY (1991), Fundamentalisms Observed, Chicago, IL: Chicago Univ. Press, p.
xii, παρατθεται στο Scott 2001: 96.
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να. Το σηµαντικ στοιχεο στην παγκοσµιοποηση εναι τι, εν- η φιλελε.θερη
ιδεολογα ' τα προβλ'µατα που ανακ.πτουν απ την ελε.θερη αγορ δεν εναι τωριν, για πρ-τη φορ αναφ$ρονται χι ως πολιτικ' επιλογ' αλλ ως
αναγκαιτητα ' σχεδν ως φυσικ' εξ$λιξη. Στο πολιτικ εππεδο (δηλαδ' της
πολιτικ'ς διακυβ$ρνησης αλλ και της δηµσιας συζ'τησης για την πολιτικ')
υπρχουν δ.ο σηµαντικ$ς εξελξεις. Η µα αφορ στην αµηχανα και σ.γχυση
τσο των πολιτικ-ν σο και των διανοουµ$νων µετ την πτ-ση της Σοβιετικ'ς
:νωσης, που προκλεσαν περισστερο τα ‘επινκια’ εκ µ$ρους των υποστηρικτ-ν του φιλελευθερισµο. παρ η πστη τι η Σοβιετικ' :νωση αποτελο.σε
την ‘προσωποποηση’ του σοσιαλισµο. ' του κοµµουνισµο.. Η δε.τερη εναι
τι, εν µ$σω αυτ'ς της σ.γχυσης, πολλ$ς χ-ρες ρχισαν να εφαρµζουν τις νεοφιλελε.θερες πολιτικ$ς µε $ντονο, ασυντνιστο ' ακραο τρπο, ανγοντας το
κριτ'ριο της ανταγωνιστικτητας σε βασικ κριτ'ριο των περισσοτ$ρων πολιτικ-ν, κοινωνικ-ν και οικονοµικ-ν πρωτοβουλι-ν. Αυτ$ς οι δ.ο εξελξεις συντ$λεσαν στη διατ.πωση της ρητορικ'ς που εξηγο.σε ' δικαιολογο.σε αυτ$ς
τις πολιτικ$ς ως αναπφευκτες στο πλασιο της επικαλο.µενης $λλειψης εναλλακτικ'ς –ιδεολογικ'ς ' πρακτικ'ς– και στο πλασιο της προσαρµογ'ς στην
παγκοσµιοποηση. :τσι, η προσαρµογ στην παγκοσµιοποηση $γινε µ$σω της
υιοθ τησης της οικονοµικ'ς παγκοσµιοποησης.
Χαρακτηριστικ παρδειγµα της υιοθ$τησης των πολιτικ-ν της οικονοµικ'ς παγκοσµιοποησης αποτελο.ν οι χ-ρες της Ευρωπαϊκ'ς :νωσης στη δεκαετα του ’90, περοδο κατ την οποα στη συντριπτικ' πλειοντητα των µελ-ν-κρατ-ν της κυβερνο.σαν κεντροαριστερ και σοσιαλδηµοκρατικ κµµατα, τα οποα απεµπλησαν πολλ$ς κοινωνικ$ς και εργατικ$ς κατακτ'σεις ποτε τ$θηκε το δληµµα ανταγωνιστικτητα-κοινωνικ κρτος. Εδ- $γκειται και
µια ακµη απειλ' της παγκοσµιοποησης, µια πολιτικ' απειλ': στο βαθµ που
οι κοινοβουλευτικο εκφραστ$ς της λεγµενης αριστερς, δηλαδ' του εναλλακτικο. µοντ$λου στη φιλελε.θερη ιδεολογα και διαχεριση, υιοθετο.ν τις πολιτικ$ς της ελε.θερης αγορς, εν- ταυτχρονα συνεχζουν να αξι-νουν σε ρητορικ εππεδο τη σοσιαλιστικ' τους ταυττητα, δηµιουργεται $να $ντονο πολιτικ κεν, δηλαδ', κεν στην κοινοβουλευτικ' εκπροσ-πηση της ‘αριστερς’, εφσον τα λεγµενα σοσιαλιστικ κµµατα διατηρο.ν και αξι-νουν τον
ττλο και οικειοποιο.νται τον αντστοιχο πολιτικ χ-ρο. Αυτ προκαλε απογο'τευση απ τη συνακλουθη –πραγµατικ' πλ$ον– $λλειψη εναλλακτικ'ς
στην πολιτικ' προτµηση των ψηφοφρων. Αναµενµενη δι$ξοδος απ αυτ
το κοινοβουλευτικ αδι$ξοδο εναι ετε η προτµηση σε εξωκοινοβουλευτικ
κµµατα, πολλ απ τα οποα κινο.νται στα κρα του πολιτικο. συστ'µατος,
ετε η στροφ' σε συντηρητικ$ς πολιτικ$ς επιλογ$ς. Πργµατι, στην Ευρωπαϊκ'
:νωση απ τις αρχ$ς του 20ο. αι-να παρατηρεται µια στροφ' προς τα λεγ[ 316 ]
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µενα συντηρητικ κµµατα, που παραδοσιακ εκφρζουν τον οικονοµικ φιλελευθερισµ, αλλ και προς ακροδεξι$ς και αντιδραστικ$ς πολιτικ$ς επιλογ$ς
που εκφρζουν τον αρνητισµ και τη διαµαρτυρα για τις εφαρµοζµενες πολιτικ$ς αλλ και την αντδραση στο ενδεχµενο µιας ‘ανοιχτ'ς κοινωνας’.
Στο εππεδο της διανησης µπορο.µε να κνουµε δ.ο βασικ$ς παρατηρ'σεις. Η µα αφορ στην $λλειψη ακρβειας στην προτεινµενη ορολογα και ειδικ στον ορισµ της παγκοσµιοποησης. Β$βαια, εν- αυτ θα µπορο.σε να
θεωρηθε ‘φυσιολογικ’, υπ την $ννοια τι πολλο κοινωνιολογικο και πολιτικο ροι εναι εξαιρετικ δ.σκολο να οριστο.ν εξαιτας της πολυπλοκτητας
των φαινοµ$νων που περιγρφουν, το πρβληµα µε τον ρο παγκοσµιοποηση
εναι τι υπρχει η τση να συµπεριλαµβνονται σχεδν τα πντα στον ρο
αυτ. Σχετικ παρδειγµα αποτελε ο συλλογικς τµος Globalisation and
National Identities (επιµ. Kennedy & Danks, 2001), στον οποο περιλαµβνονται οι περιπτ-σεις της µετανστευσης στο Ισρα'λ (Berthomiere 2001), των
αµυντικ-ν αντιδρσεων των Ανατολικογερµαν-ν µετ την ενοποηση της Γερµανας (Hogwood 2001), και της συµφιλωσης των θυµτων και των θυτ-ν στη
Ντιο Αφρικ' µετ τη λ'ξη του συστ'µατος του Απαρτχιντ (Stanley 2001),
που εξσου αναφ$ρονται λες ως παραδεγµατα και χαρακτηριστικ της παγκοσµιοποησης. O συσχετισµς αυτς φανεται αυταπδεικτος στο βαθµ που
λα συµπεριλαµβνονται στην $ννοια της παγκοσµιοποησης. Η δε.τερη παρατ'ρηση, που σχετζεται και πλι µε την εννοιολογικ' σ.γχυση, εναι τι χρησιµοποιο.νται ευρ$ως διφοροι νεολογισµο για να περιγρψουν γεγοντα
που ετε δεν εναι καινο.ρια ετε υπρχουν 'δη ροι που µπορο.ν µε ακρβεια
να τους περιγρψουν. :τσι, το ΝΑΤΟ ορζεται ως ‘υπερεθνικ' δ.ναµη’ (Segell
2001), οι εθνικ$ς αναζωπυρ-σεις τοπικισµο, ν$οι ροι εισγονται πως οι
‘υβριδικ$ς’ ταυττητες ' η ‘παγκοσµιοτοπικοποηση’, και λλοι αντικαθστανται απ καινο.ριους, πως η ‘αλυσδα’ απ το ‘δκτυο’, ακµη και η δια η παγκοσµιο-ποηση που $χει αντικαταστ'σει τη διεθνο-ποηση.
Στο πλασιο των απψεων και επιχειρηµτων που διατυπ-νονται για την
παγκοσµιοποηση τσο στο εππεδο της πολιτικ'ς σο και σε αυτ της διανησης εντσσονται και αυτ$ς που θ$λουν τις επιµ$ρους εθνικ$ς ταυττητες και τα
υπρχοντα εθνικ κρτη να µην $χουν θ$ση σε αυτν το ν$ο κσµο που διαµορφ-νεται. Σχετικ' µε αυτ εναι και η επιχειρηµατολογα τι η παγκοσµιοποηση θα εν-σει τον πλαν'τη και θα τον µετατρ$ψει σε $να ‘παγκσµιο χωρι’. Ο ισχυρισµς τι τα εθνικ κρτη και οι αντστοιχες εθνικ$ς ταυττητες
εναι παρωχηµ$νες και, ενδεχοµ$νως, οδε.ουν προς την εξαφνισ' τους $χει
διαδοθε ιδιατερα µ$σα στις τελευταες δεκαετες του εικοστο. αι-να, παρλο
που παρατηρεται µια συνεχ'ς νοδος παλαι-ν και ν$ων εθνοτικ-ν και εθνικ-ν αντιπαλοτ'των ' αναζωπυρ-σεων. Αυτ$ς οι αναζωπυρ-σεις συχν εντσ[ 317 ]
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σονται σε $να ρευστ πλασιο περ ‘τοπικισµο.’ ' ‘περιφερειοποησης’, το
οποο θεωρεται τι θγει τον εθνικισµ και δηµιουργε µια ολιστικ' θ$αση του
παγκσµιου και θεωρε τα εθνικ κρτη και ταυττητες ως αρνητικ εξ αρχ'ς,
ως το εµπδιο στην εµπ$δωση αυτ'ς της ολιστικ'ς θε-ρησης. Αυτ µως που
πρ$πει να επισηµανθε εναι τι αυτ$ς οι απψεις συνδ$ονται µε συγκεκριµ$νες
πολιτικ$ς και οικονοµικ$ς συνθ'κες που απ τη µα δηµιουργο.ν αυτ$ς τις
απψεις και απ την λλη ενισχ.ονται απ αυτ$ς. Ας το αναλ.σουµε αυτ
εκτεν$στερα.
Αν ανατρ$ξουµε για λγο στις αρχ$ς της νεωτερικτητας και στις συνθ'κες
που δηµιο.ργησαν τα εθνικ κρτη και τον εθνικισµ, θα δο.µε τι υπ'ρξαν
συγκεκριµ$νες οικονοµικ$ς, κυρως, και πολιτικ$ς συνθ'κες που οδ'γησαν
στην αναγκαιτητα ενς κεντρικο. συγκεντρωτικο. κρτους. Συνοπτικ, η εξπλωση του εµπορου µε τη συνακλουθη νοδο της αστικ'ς τξης και η ανπτυξη του καπιταλιστικο. συστ'µατος παραγωγ'ς δηµιο.ργησαν αφενς την
αναγκαιτητα µεγαλ.τερων πολιτικ-ν οντοτ'των απ τα κατακερµατισµ$να
ως ττε φ$ουδα, -στε να µπορ$σει το εµπριο να λειτουργ'σει και να αναπτυχθε εντς τους, αφετ$ρου την αναγκαιτητα µικρτερων οντοτ'των απ τις
αχανες αυτοκρατορες, -στε να εξασφαλζεται η προστασα των οικονοµικ-ν
δραστηριοτ'των και η οµοιογ$νεια του εργατικο. δυναµικο.. :τσι, ρχισαν να
δηµιουργο.νται στην Ευρ-πη, 'δη απ τον 16ο-17ο αι-να (π.χ. Αγγλα), συγκεντρωτικ κρτη που 'ταν απαρατητα για την ανπτυξη του εµπορου και
την οικονοµικ' δραστηριτητα της ανερχµενης αστικ'ς τξης. Στο πλασιο
αυτ-ν των εξελξεων, αναδ.θηκε και αναπτ.χθηκε ο εθνικισµς. Ο εθνικισµς
προ-θησε τη δηµιουργα των κρατ-ν γιατ, µ$σω του επιχειρ'µατος της εθνικ'ς εντητας, διευκλυνε την $νταξη ευρ.τερων περιοχ-ν στα ενιαα υπ διαµρφωση κρτη και ταυτχρονα λειτο.ργησε νοµιµοποιητικ και για την
.παρξη αλλ και τη λειτουργα των κρατ-ν και την σκηση των ευρ.τερων
πολιτικ-ν τους. Συνεπ-ς, βασικ' πολιτικ' συν$πεια της αρχικ'ς ανπτυξης
του εθνικισµο. υπ'ρξε η διευκλυνση και νοµιµοποηση του κρτους και των
οικονοµικ-ν συνθηκ-ν που δηµιο.ργησαν την αναγκαιτητα της διας της
.παρξ'ς του. Να σηµειωθε δε τι η ιδεολογα του εθνικισµο. αρθρ-θηκε κυρως απ τους πολιτικο.ς και διανοο.µενους της εποχ'ς, αν και µε διαφορετικ κριτ'ρια ' κνητρα. 2πως εδαµε στο δε.τερο µ$ρος αυτ'ς της µελ$της, στη
συν$χεια ο εθνικισµς κυριρχησε και, εν µ$ρει, αυτονοµ'θηκε απ τις αρχικ$ς
συνθ'κες ανδειξ'ς του, δνοντας -θηση σε πληθ-ρα εθνικ-ν κρατ-ν και
εθνικιστικ-ν κινηµτων µ$χρι σ'µερα.
Παρµοιες διαδικασες, τηρουµ$νων των αναλογι-ν, $χουν διαµορφ-σει τη
συζ'τηση για την παγκοσµιοποηση αλλ και τη χρ'ση της ως πολιτικ'ς ιδεολογας. Εν- τα εθνικ κρτη δηµιο.ργησαν αρχικ το πλασιο λειτουργας του
[ 318 ]
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καπιταλισµο., στη σηµεριν' φση της ανπτυξ'ς του αποτελο.ν ‘εµπδιο’
στην παγκσµια εξπλωση και λειτουργα του –εµπδιο στο βαθµ που ενεργο.ν µε γν-µονα την εθνικ' οικονοµα και κυριαρχα. ∆ηλαδ', οι καννες και
τα προστατευτικ µ$τρα που ως τ-ρα εξυπηρετο.σαν την εγχ-ρια οικονοµικ'
ανπτυξη και λειτουργα, αποτελο.ν πλ$ον τροχοπ$δη στην παγκσµια ανπτυξη του καπιταλιστικο. συστ'µατος που εκφρζει η παγκοσµιοποηση. Οι
οικονοµικ$ς συνθ'κες που δηµιο.ργησαν την αναγκαιτητα της παγκοσµιοποησης εναι η παγκσµια ανπτυξη του εµπορου και η περαιτ$ρω κερδοφορα ισχυρ-ν πολυεθνικ-ν αλλ και ισχυρ-ν κρατ-ν. 2πως $χει επισηµανθε
απ αρκετο.ς αναλυτ$ς, η σ.γχρονη καπιταλιστικ' τξη οργαν-νεται πλ$ον
και συντονζεται σε παγκσµιο εππεδο, εν- σε αυτ' περιλαµβνονται και
κρατικο λειτουργο και διανοο.µενοι στο βαθµ που µε τη δραστηριτητ
τους διευκολ.νουν την .παρξη και ανπτυξη της παγκσµιας καπιταλιστικ'ς
οικονοµας (Sklair 1999). :τσι, η παγκοσµιοποηση στην ‘.στερη νεωτερικτητα’ –πως και ο εθνικισµς στην ‘πρ-ιµη νεωτερικτητα’– διευκολνει και νοµιµοποιε: την επικρτηση του καπιταλισµο. και την προτεραιτητα του κριτηρου της ανταγωνιστικτητας σε διεθν$ς εππεδο.
Ειδικτερα η επιχειρηµατολογα που θγει τις υπρχουσες κρατικ$ς δοµ$ς,
αλλ και το εθνικ κριτ'ριο και την τα.τιση που εξασφλιζαν τη συνοχ' και
νοµιµοποηση αυτ-ν, απ τη µα διευκολ.νει τη δρση των πολυεθνικ-ν που
δραστηριοποιο.νται µε απεριριστη ελευθερα προς τη µεγιστοποηση των
κερδ-ν τους και, απ την λλη, νοµιµοποιε αυτ' τη διαδικασα χι µνο ως
αναπφευκτη αλλ και ως προοδευτικ', εκσυγχρονιστικ' και αναγκαα, αφο.
αποδδει στο ‘εθνικ’ την οπισθοδρµηση αλλ και την ευθ.νη για τις συµφορ$ς των λα-ν στη νεωτερικτητα. Επσης, πως και στην περπτωση του εθνικισµο., η ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης συντελεται κυρως απ το
Λγο που εκφ$ρουν τσο οι πολιτικο σο και αρκετο διανοο.µενοι. Β$βαια,
σον αφορ στην αυτονµηση της παγκοσµιοποησης ως ιδεολογας και την
αυτµατη αναπαραγωγ' της, εναι µλλον πολ. νωρς για να αναφερθο.µε µε
σαφ'νεια, καθ-ς η ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης εναι προς το
παρν µια διαδικασα που συνεχζεται και εναι αδ.νατον να γνωρζουµε την
πορεα της@ γι’ αυτ το λγο λλωστε ορσαµε την παγκοσµιοποηση ως διαδικασα και χι ιδεολογα. Εναι λοιπν χρ'σιµο να επικεντρ-νουµε στην ιδεολογικοποηση αυτ'ς της διαδικασας, που συντελεται επ του παρντος και
µπορο.µε να εντοπσουµε µε σαφ'νεια τους τρπους µ$σω των οποων µπορε
τελικ να δηµιουργηθε µια ν$α πολιτικ' ιδεολογα.
Η προσπθεια ερµηνεας του κσµου ως $να ενοποιηµ$νο 2λον εναι χαρακτηριστικ των ιδεολογι-ν, πως υποστηρξαµε σε σχ$ση µε τον εθνικισµ
στο τρτο κεφλαιο. Μλιστα, η επιχειρηµατολογα µας σχετικ µε τον εθνικι[ 319 ]
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σµ µπορε να χρησιµοποιηθε εξσου και για την παγκοσµιοποηση. Θα παραθ$σω αυτο.σιο το σχετικ κοµµτι του επιχειρ'µατος που υποστ'ριξα, πως αυτ αναφ$ρεται στο τρτο κεφλαιο στον ορισµ του εθνικισµο. ως ιδεολογας.
Ως ιδεολογα ο εθνικισµς χαρακτηρζεται απ κποιες γενικτερες λειτουργες
των ιδεολογι-ν, οι βασικτερες εκ των οποων… εναι: δικαωση-νοµιµοποηση,
κινητοποηση, και τα.τιση. Με τη δικαωση-νοµιµοποηση οι ιδεολογες γνονται
«µ$σα διασφλισης επιδιωκµενων αποτελεσµτων µε τη µ$γιστη δυνατ' συνανεση» (Λποβατς & ∆εµερτζ'ς 1994: 94). Η νοµιµοποηση επιτυγχνεται µ$σω της
ενοποησης, καττµησης και συγκλυψης της πραγµατικτητας […] Η κινητοποηση εναι απαρατητη λειτουργα των πολιτικ-ν ιδεολογι-ν, που επιδι-κουν ετε
να αλλξουν την κοινωνα και την πολιτικ' ετε να νοµιµοποι'σουν την επιτευχθεσα αλλαγ' µ$σω της ευρεας συµµετοχ'ς και κινητοποησης. Οι ιδεολογικ$ς
στρατηγικ$ς κινητοποησης εναι η καθολκευση και η φυσικοποηση (Λποβατς &
∆εµερτζ'ς 1994: 99-100). Με την καθολκευση αµβλ.νονται οι αντιφσεις ανµεσα στο γενικ και το επιµ$ρους, και $τσι τα ειδικ συµφ$ροντα εντς µιας κοινωνας εµφανζονται ως γενικ συµφ$ροντα ολκληρης της κοινωνας... Ταυτχρονα,
µε τη φυσικοποηση το ατηµα της κινητοποησης εµφανζεται χι ως πολιτικ '
κοινωνικ αλλ ως φυσικ και δεδοµ$νο. […] Ουσιαστικ, η καθολκευση και η
κινητοποηση εναι µηχανισµο που νοµιµοποιο.ν την κινητοποηση. Η τα.τιση εναι η τρτη βασικ' λειτουργα της ιδεολογας, που εξηγε σε µεγλο βαθµ γιατ
γνονται αποδεκτ$ς οι ιδεολογες. Μ$σω της τα.τισης οι ιδεολογες εσωτερικε.ονται στο ασυνεδητο των ατµων τα οποα αποκτο.ν ατοµικ$ς και συλλογικ$ς
ταυττητες που λειτουργο.ν συνενωτικ για την οµδα. Ο εθνικισµς, συγκεκριµ$να, εντενει την τα.τιση των ατµων µε το $θνος και, στη συν$χεια, µεταξ. τους,
δηµιουργ-ντας µια συµπαγ' οµδα ατµων που $χουν ταυτσει τα συµφ$ροντ
τους µε αυτ του $θνους και εναι $τοιµα να κινητοποιηθο.ν για την υπερσπισ'
του. […] Χαρακτηριστικ αναφ$ρει ο Breuilly τι υπρχει στη νεωτερικτητα µια
γενικευµ$νη ανγκη για ταυττητα που εκφρζεται ως µια γενικ' ανγκη για ιδεολογες, και επισηµανει τι «η εθνικιστικ' ιδεολογα εναι µια ιδιαιτ$ρως ισχυρ'
απντηση σε αυτ' την ανγκη» (Breuilly 1993: 381-382) τσο γιατ εναι ρευστ'
και ακαθριστη, σον αφορ τον τρπο επτευξης του σκοπο. που θ$τει, σο και
γιατ εναι απαξιωτικ' απ$ναντι στον απρσωπο χαρακτ'ρα της νεωτερικτητας.

Και στην παγκοσµιοποηση παρατηρο.µε τις παραπνω λειτουργες των
ιδεολογι-ν. Μ$σω της γενκευσης, η παγκοσµιοποηση εµφανζεται να $χει διεθν' εγκυρτητα και αποδοχ' ', ταν αυτ δε συµβανει, τα ατια αποδδονται
σε αντιδραστικ$ς νοοτροπες που αρνο.νται την ‘αναπφευκτη’ πορεα της.
Ταυτχρονα, τα συµφ$ροντα επιµ$ρους οµδων, συγκεκριµ$να της διεθνο.ς
καπιταλιστικ'ς τξης, παρουσιζονται ως παγκσµια συµφ$ροντα. Επιπλ$ον,
η φυσικοποηση γνεται εµφαν'ς στις απψεις περ αναπφευκτης και ευρεας
εξπλωσης της παγκοσµιοποησης σε κθε γωνι του κσµου, και στον προσ[ 320 ]

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN ‘EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ’

διορισµ µιας ‘παγκσµιας κοινωνας πολιτ-ν’ η .παρξη και η νοµιµοποηση
της οποας εµφανζονται ως αυτονητες. Επσης, η τα.τιση εκδηλ-νεται στην
.παρξη ‘παγκσµιων αξι-ν’ τις οποες η ‘παγκσµια κοινωνα πολιτ-ν’ $χει τη
δεδοµ$νη δικαωση στην κινητοποηση για την υπερσπισ' τους ενντια στους
‘εχθρο.ς’ που µπορε να $χουν παγκοσµως. Τα λγια του Breuilly, πως τα παραθ$σαµε στο παραπνω απσπασµα, βρσκουν την απλυτη $κφρασ' τους
στην ποψη του Giddens τι, η ζω' δεν αξζει αν δεν υπρχει κτι για το
οποο να πολεµ'σεις (τα.τιση) εν-, ταυτχρονα, ταυτζει αυτ το κτι (αλλ
και την παγκοσµιοποηση) µε τις ‘παγκσµιες αξες’ (φυσικοποηση) που µας
συνεν-νουν λους (καθολκευση). Τ$λος, η νοµιµοποιητικ' λειτουργα της παγκοσµιοποησης γνεται φανερ' στο βαθµ που αυτ' λειτουργε ως ‘µ$σο διασφλισης επιδιωκµενων αποτελεσµτων µε τη µ$γιστη δυνατ' συνανεση’, µε
ιδιατερα $ντονη τη λειτουργα της ‘συγκλυψης της πραγµατικτητας’.
Υπρχουν και ορισµ$νες οµοιτητες της παγκοσµιοποησης που εµφανζονται και στις ψυχολογικ$ς αντιδρσεις που προκαλο.ν, κυρως δε στο τι µπορο.ν να επιφ$ρουν, ' να διευκολ.νουν, µια ψυχολογικ' παλινδρµηση προσφ$ροντας λλοθι, δηλαδ' νοµιµοποιηµ$νη δι$ξοδο, στην εκδ'λωση της επιθετικτητας. Για παρδειγµα, η παγκοσµιοποηση εν$χει µια ολιστικ' θε-ρηση του κσµου, αλλ και µια προοπτικ' για το µ$λλον. Επιπρσθετα, η τα.τιση µε αυτ'ν,
µ$σω της τα.τισης µε τις παγκσµιες αξες, µπορε να γνει µε φανατικ τρπο,
πως υποδηλ-νει τσο η εξιδανκευση σο και η δαιµονοποησ' της (θετικ' και
αρνητικ' τα.τιση). Τελικ-ς, η παγκοσµιοποηση και το ‘παγκσµιο’ $χουν σηµαντικ$ς οµοιτητες µε τον εθνικισµ και το ‘εθνικ’: και οι δ.ο εµπερι$χουν τη δυναττητα δηµιουργικ-ν ' καταστροφικ-ν εκφνσεων και, κυρως, και οι δ.ο
µπορο.ν να γνουν –και $χουν γνει– αντικεµενο εκµετλλευσης απ συγκεκριµ$νες ελτ προς την εξυπηρ$τηση του (παγκσµιου) καπιταλιστικο. συστ'µατος.
Β$βαια, και η δια η χρ'ση του ‘ουδ$τερου’ ρου παγκοσµιοποηση συντελε
στη συγκλυψη των πραγµατικ-ν δεδοµ$νων του παγκσµιου συστ'µατος µε
αποτ$λεσµα τη δικαωση των πρσφατων πολιτικ-ν και οικονοµικ-ν διαδικασι-ν (λλωστε, η συγκλυψη εναι $νας απ τους τρπους νοµιµοποησης των
ιδεολογι-ν, που αν$φεραν οι Λποβατς και ∆εµερτζ'ς). Η κριτικ' του Πουλαντζ εναι ιδιατερα επκαιρη καθ-ς, πως αν$φερε, «οι ιδ$ες και οι $ννοιες δεν
εναι ποτ$ αθ-ες, κι αν χρησιµοποι'σουµε τις $ννοιες του αντιπλου για να του
απαντ'σουµε, ττε τις νοµιµοποιο.µε και τους επιτρ$πουµε να διαιωνζονται.
Κθε ιδ$α ' $ννοια $χει νηµα µνο µ$σα σε µια συνολικ' θεωρητικ' προβληµατικ' που τη στηρζει...»19. Μ$σα απ αυτ' τη συλλογιστικ', ενδεχοµ$νως να
19. POULANTZAS, N. (1969), ‘The problem of the capitalist state’, New Left Review, αρ. 58: 67-78,
στο Carnoy 1990: 147.
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πρ$πει να απορριφθε ο ρος παγκοσµιοποηση µ$σα απ τη συνολικ' αµφισβ'τησ' της. 2µως, για τον µελετητ' του φαινοµ$νου, δηµιουργο.νται προβλ'µατα απ την δια τη χρ'ση του ρου στο επιστηµονικ πεδο@ δηλαδ', το
γεγονς τι αναφερµενος σε αυτ'ν την αναπαργει. Επσης, στο βαθµ που η
αναφορ στις διφορες διαστσεις τις παγκοσµιοποησης γνεται σαν να 'ταν
ανεξρτητες µεταξ. τους, πργµατι αυτονοµο.νται απ τη λογικ' που επιβλλει την .παρξ' τους. Χαρακτηριστικ$ς εναι σε αυτ το σηµεο οι αναφορ$ς
στη δηµιουργα ‘εναλλακτικ'ς παγκοσµιοποησης’, που αξι-νουν τα διφορα
κιν'µατα, ' και ακµη και στη ‘σοσιαλιστικ' παγκοσµιοποηση’ που $χει προταθε σε ακαδηµαϊκ εππεδο20.
Εναι προφαν$ς τι η σχετικ' ορολογα $χει εισαχθε στη σχετικ' συζ'τηση
αλλ και σε πολλο.ς τοµες της καθηµεριντητς µας. Β$βαια, στο εππεδο της
πολιτικ'ς προπαγνδας, $χει συµπληρωθε ' αντικατασταθε εν µ$ρει απ τον
ρο ‘τροµοκρατα’ που αυτς εξυπηρετε αποτελεσµατικτερα την εφαρµογ'
συγκεκριµ$νων πολιτικ-ν παγκοσµως. Στην ακαδηµαϊκ' συζ'τηση, πντως, η
$ννοια της παγκοσµιοποησης παραµ$νει κυραρχη και οι αναφορ$ς στη διεθν'
βιβλιογραφα εναι πολλ$ς. Η περαιτ$ρω χρ'ση και παρουσα της θα καθορσουν αν αυτ' αποτελε πργµατι µια πολιτικ' ιδεολογα ' απλ µια περιστασιακ' επικλυψη των κυραρχων σχ$σεων µε περιορισµ$νη ισχ. και διρκεια.
Γι’ αυτ το λγο και η ‘εποχ' της παγκοσµιοποησης’ αναφ$ρεται εντς εισαγωγικ-ν: για να περιγρψει µια περοδο που επικρατο.ν οι σχετικ$ς διαδικασες αλλ και η συζ'τηση για την παγκοσµιοποηση, χωρς µως να $χουν αυτ$ς εδραιωθε επαρκ-ς σε µια ξεκθαρη ‘εποχ'’, αλλ και χωρς αυτ' να βρσκεται σε αντθεση µε την εποχ' του εθνικισµο., πως η σχετικ' συζ'τηση
αφ'νει να εννοηθε. :νας επιπρσθετος λγος εναι τι η ‘εποχ' της παγκοσµιοποησης’ δε συνιστ $να καινο.ριο παρδειγµα ' µια περοδο που αντιτθεται στον εθνικισµ ' ακµη και στη νεωτερικτητα@ εναι ταυτχρονα και µια
εποχ' εθνικισµο.. Επσης, τσο η παγκοσµιοποηση σο και λλες ευρ.τερες
$ννοιες και χρονικ$ς κατηγοριοποι'σεις εκπορε.ονται ουσιαστικ απ τις δυτικ$ς κοινωνες και τις οικονοµικ$ς και πολιτικ$ς συνθ'κες που διαµορφ-θηκαν σε αυτ$ς. Συνεπ-ς, η αυτµατη προβολ' τους σε παγκσµια κλµακα εναι
προβληµατικ'.
Αυτ που θ$λουµε να επισηµνουµε εναι τι η παγκοσµιοποηση δεν εναι
µια κατσταση ‘στην οποα ζο.µε’, πως αναφ$ρει ο Giddens (1999), αλλ $να
κλυµµα, $να εποικοδµηµα που δηµιουργ'θηκε µ$σω συγκεκριµ$νων οικονο20. Η ‘σοσιαλιστικ' παγκοσµιοποηση’ αναφ$ρθηκε απ τον Sklair ως εναλλακτικ' πρταση
στην ‘καπιταλιστικ' παγκοσµιοποηση’, στο συν$δριο ‘Παγκοσµιοποηση και πολιτικ' µεταβολ'’,
Πανεπιστ'µιο Κρ'της, Ρ$θυµνο, 28-29 Νοεµβρου 2003.
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µικ-ν διαδικασι-ν µε σκοπ την αναπαραγωγ' και νοµιµοποησ' τους. Πντως, εναι γεγονς τι, ο κυραρχος λγος που συνοδε.ει και εκφ$ρει και οι
αντστοιχες διεργασες $χουν 'δη επηρεσει τις σ.γχρονες κοινωνες σε λα τα
εππεδα. Ενδεχοµ$νως, το καθοριστικ στοιχεο της διρκεις της να αποτελ$σει η αυτονµηση των διαστσεων και επιπ δων στα οποα αναφ ρεται και την
καθορζουν.
Με την τελευταα επισ'µανση θα κλεσουµε αυτ' την εντητα. Οι διφορες
και διαφορετικ$ς διαστσεις της παγκοσµιοποησης αποτελο.ν συνιστ-σες
ενς ενιαου πλαισου αναφορς, ενς συγκεκριµ$νου συστ'µατος στη λογικ'
του οποου εντσσονται. ∆ηλαδ', η οικονοµικ', πολιτισµικ', κοινωνικ' κλπ.
δισταση αφορο.ν ουσιαστικ τις συνιστ-σες και εφαρµογ$ς της παγκοσµιοποησης σε λα τα εππεδα οργνωσης των κοινωνι-ν, που σηµανει τη
λειτουργα και εδραωση του νεο-φιλελευθερισµο. και του καπιταλισµο. παγκοσµως. :τσι, η κθε δισταση τροφοδοτε την λλη και λειτουργο.ν συµπληρωµατικ σε $να ενιαο πλασιο µε απ-τερο σκοπ τη δηµιουργα και διατ'ρηση του παγκσµιου συστ'µατος –ακριβ-ς πως λειτο.ργησε και ο εθνικισµς ως προς τη δηµιουργα και τη διατ'ρηση του συστ'µατος των (εθνικ-ν)
κρατ-ν και εξυπηρετο.σε την κατ’ αρχς ανδειξη του καπιταλισµο.. Το ιδεολογικ εππεδο, για παρδειγµα, εναι στεν συνυφασµ$νο µε το πολιτισµικ
και το πολιτικ, το πολιτικ µε το οικονοµικ, και λα αυτ µεταξ. τους. Συγκεκριµ$να, η κουλτο.ρα του καταναλωτισµο. τροφοδοτε το καπιταλιστικ
σ.στηµα παραγωγ'ς, αλλ και τα δ.ο υποστηρζονται απ τον ατοµικισµ της
φιλελε.θερης πολιτικ'ς ιδεολογας@ η τελευταα µε τη σειρ της νοµιµοποιε τις
πολιτικ$ς διαδικασες και επιλογ$ς, που αποτελο.ν το εφαλτ'ριο της οικονοµικ'ς παγκοσµιοποησης. Συνεπ-ς, µπορο.µε να ορσουµε την παγκοσµιοποηση
ως τη διαδικασα που εδραι-νει την παγκσµια κυριαρχα του νεο-φιλελε.θερου καπιταλιστικο. συστ'µατος. Η $ννοια του συστ'µατος εναι κεντρικ' εδ-:
ως σ.στηµα αλληλοτροφοδοτεται απ τα επιµ$ρους σηµεα του, απ τις επιµ$ρους διαστσεις. Προφαν-ς, η εδραωση του συστ'µατος του παγκσµιου φιλελε.θερου καπιταλισµο. θα $χει επιτευχθε πλ'ρως ταν τα επιµ$ρους εππεδα του συστ'µατος αρχσουν να αυτονοµο.νται, δηλαδ' ταν οι διαστσεις
της παγκοσµιοποησης θα λειτουργο.ν και θα αναπαργονται η µια ανεξρτητα απ την λλη και η ρευσττητα της λειτουργας του θα αντικατασταθε απ
τη σταθερτητα. Ττε, η παγκοσµιοποηση θα εναι και αυτ' µια επιτυχηµ$νη
πολιτικ' ιδεολογα.
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