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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σ

την αυγ της τρ της χιλιετηρ δας ο κσµος φα νεται περισστερο ακατανητος και απρβλεπτος απ ποτ. Τα φαινµενα που λαµβνουν χρα
µοιζουν αντιφατικ, εν και οι ερµηνε ες και οι προβλψεις δε βοηθον
πντα στο να ξεπεραστε αυτ η σγχυση. !τσι, στον απηχο των συνταρακτικν ιστορικν γεγοντων που συνβησαν στα τλη της δεκαετ ας του ’80 και
οδγησαν στην κατρρευση της Σοβιετικς !νωσης, µια σειρ απ διαδικασ ες και εξελ ξεις δροµολογθηκαν  εντθηκαν. Οι νες τεχνολογ ες εισχρησαν για τα καλ στη ζω των ανθρπων, τουλχιστον στις αναπτυγµνες κοινων ες, και προσφρουν νες δυναττητες επικοινων ας και πληροφρησης,
εν και πολλ ‘σενρια επιστηµονικς φαντασ ας’ προηγοµενων δεκαετιν
αρχ ζουν να φα νονται λιγτερο φανταστικ. Κινµατα αναδονται στην Ευρπη και τις ΗΠΑ που οργαννονται και συντον ζονται σε υπερεθνικ βση,
αλλ και εξελ ξεις που συµβα νουν σε µια µερι του πλαντη επηρεζουν τη
ζω και τις εξελ ξεις και σε λλα µρη της υφηλ ου. Παρατηρε ται µια ‘συρρ κνωση’ του κσµου και µια ταυτχρονη προοπτικ συνντησης και συνεργασ ας των ατµων και των οµδων σε παγκσµιο επ πεδο που δε χνει να ξεπερν τα σνορα των κρατν. Επ σης, αναδεται µια τση τατισης µε το παγκσµιο,  τουλχιστον µια ντονη συζτηση για την προοπτικ µιας παγκσµιας
οικουµενικς κουλτορας και ταυττητας βασισµνης σε κοινς αξ ες.
Ταυτχρονα µε αυτς τις εξελ ξεις, παρατηρε ται µια αναβ ωση του εθνικισµο σε πολλ µρη του κσµου. Αυτ η αναβ ωση παρατηρε ται τσο στα διφορα κινµατα, συγκροσεις και διεκδικσεις εθνικς αυτονοµ ας και ανεξαρτησ ας, αλλ και στην επαναδιατπωση και ισχυροπο ηση των εθνικν ταυτοττων. Οι τελευτα ες αποτελον στη σγχρονη εποχ να ουσιαστικ σηµε ο
αναφορς και καθορισµο των ατµων, παρλο που οι διαδικασ ες της παγκοσµιοπο ησης ε ναι θεωρητικ αντ θετες σε αυτ. Επ σης, οι εθνικς ταυττητες λειτουργον συχν µε ναν τρπο ‘παρλογο’, ακρα ο  ακατανητο.
Πς µπορε να ερµηνευτε , για παρδειγµα, τι ολκληρα θνη παραληρον
[ 11 ]
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µπροστ στις ‘εθνικς επιτυχ ες’, ποιας φσης και αν ε ναι αυτς; Πς γ νεται
και νας µουσικς διαγωνισµς δηµιουργε συµµαχ ες που καθορ ζονται απ
τους γεω-πολιτικος συσχετισµος (π.χ. Eurovision); Πς εξηγε ται τι νας
ποδοσφαιρικς αγνας µεταξ εθνικν οµδων µπορε να διεγε ρει εθνικς
αντιπαλτητες και αντ στοιχες ακρτητες;
Αυτ και πολλ παρεµφερ ερωτµατα τ θενται στην ρευνα αυτ. Αρχικ,
επιχειρε ται η εµβθυνση στην εθνικ ταυττητα, δηλαδ ο προσδιορισµς της
φσης της, της ουσ ας της και των δυναµικν της. Με αυτ τον τρπο µποροµε κατ’ αρχς να γνωρ ζουµε ποια ε ναι η σηµασ α της για τα τοµα και τις
οµδες, αλλ και τις ανγκες που ικανοποιε . Μσω αυτς της εµβθυνσης
µπορον να ερµηνευτον σε βθος πολλ απ τα ‘παρλογα’ φαινµενα που
συχν µας εκπλσσουν. Αφο ορ σουµε την εθνικ ταυττητα, θα επιχειρσουµε να ερµηνεσουµε τους λγους για τους οπο ους παραµνει µια ισχυρ
και καθοριστικ συνιστσα σε µια περ οδο που γ νεται λγος για την κυριαρχ α της παγκοσµιοπο ησης, η οπο α θεωρε ται τι σηµατοδοτε αντ στροφες διαδικασ ες και υπερεθνικς δυναττητες ταυτ σεων. !τσι, θα αποσαφηνιστον πολλς ννοιες που κυριαρχον στη σγχρονη προβληµατικ, πως η
παγκοσµιοπο ηση και ο εθνικισµς, θα εµβαθνουµε στην εθνικ τατιση και
τη σηµασ α του θνους για τα τοµα, και θα καταλξουµε στο ζητοµενο: την
ερµηνε α της παρατηροµενης ενδυνµωσης των εθνικν ταυτοττων στην
‘εποχ της παγκοσµιοπο ησης’ και τις δυναµικς αυτς της τσης.
Το βιβλ ο αυτ αποτελε το επιστγασµα µιας ρευνας η οπο α ξεκ νησε το
1998 και ολοκληρθηκε το 2004 και ε χε ως κ νητρο την κατανηση της φσης
της εθνικς ταυττητας και την εξτασ της στη σγχρονη εποχ. Τα θεµλια
της υλοπο ησς του τθηκαν κατ την περ οδο 1998-2002, που και πραγµατοποιθηκε η πρτη και βασικ µελτη στα πλα σια της διδακτορικς µου διατριβς στο London School of Economics (LSE). Η µελτη αυτ χρηµατοδοτθηκε εξ ολοκλρου απ το πργραµµα της Ευρωπαϊκς Επιτροπς Training
and Mobility for Researchers (TMR),  αλλις Marie Curie. Το πργραµµα αυτ ε χε ως γενικτερο σκοπ την προθηση της ενδο-ευρωπαϊκς ακαδηµαϊκς συνεργασ ας και την εξειδ κευση των νων επιστηµνων σε να πολυπολιτισµικ περιβλλον. Σε αυτ το πλα σιο, το LSE υπρξε µια ιδανικ εµπειρ α,
τσο για την πολυπολιτισµικτητ του σο και για τις ερευνητικς δυναττητες που παρε χε, καθς βρ σκεται στην αιχµ των συζητσεων και ερευνν
των σγχρονων κοινωνικν επιστηµν. Επ σης, η συµµετοχ µου σε οµδες
ρευνας και συζτησης πως το Association for the Study of Ethnicity and
Nationalism µε φεραν σε επαφ µε σηµαντικς προσωπικτητες του διεθνος
ακαδηµαϊκο χρου και µε τις πιο σηµαντικς και σγχρονες ρευνες.
Στο πλα σιο αυτ, σηµαντικ ταν η συνεισφορ συγκεκριµνων προσ[ 12 ]
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πων, που επιθυµ να ευχαριστσω απ αυτ τη θση. Συγκεκριµνα, θα θελα
να ευχαριστσω τους καθηγητς Ν κο Μουζλη και David Held για το ενδιαφρον που δειξαν για την ρευν µου καθς και για τα χρσιµα σχλι τους
επ του τελικο κειµνου. Για τους διους λγους ευχαριστ και τη φ λη και πολιτικ επιστµονα Κτια Γκ κιζα, οι κριτικς παρατηρσεις της οπο ας συνεισφεραν αισθητ στη βελτ ωση του κειµνου. Τις µεγαλτερες ευχαριστ ες,
µως, οφε λω στον επιβλποντα καθηγητ µου στο LSE, John Gray, καθς και
στην ∆ρ. Abigail Innes. Το ιδια τερο ενδιαφρον που δειξαν για την ρευν
µου, η πολτιµη βοθεια σε λα τα επ πεδα και, κυρ ως, ο σεβασµς τους στην
επιστηµονικ ελευθερ α που αναζητοσα δηµιοργησαν τις ιδανικς συνθκες
για την ρευν µου. Αισθνοµαι ιδια τερα τυχερ γι’ αυτ την ψογη συνεργασ α.
Κατ τη διρκεια της περιδου 2002-2004 η παραπνω ρευνα διευρνθηκε, εξετστηκε, αµφισβητθηκε και βελτιθηκε. Η κεντρικ υπθεση της διατριβς αυτς αποτλεσε το θεµλιο της µετπειτα µελτης και επεξεργασ ας
που οδγησε σε αυτ το βιβλ ο. Το τελικ αποτλεσµα ε ναι µια ουσιαστικ
αναδµηση της αρχικς µελτης, εµπλουτισµνης µε βιβλιογραφικς αναφορς
αλλ κυρ ως εµπειρικ στοιχε α, που το βασικ επιχε ρηµα ε ναι οριοθετηµνο µε σαφνεια και επαληθευµνο εκ νου. Σηµαντικ ρλο στη διαδικασ α αυτ και στο τελικ αποτλεσµα που παρουσιζω σε αυτ το βιβλ ο χει, εκτς
απ την προφαν προσωπικ προσπθεια και ρευνα, η ερευνητικ και διδακτικ µου ενασχληση εντς του θεσµικο πλαισ ου του Πανεπιστηµ ου Κρτης. Ως διδσκουσα στο τµµα Κοινωνιολογ ας της Σχολς Κοινωνικν Επιστηµν του Πανεπιστηµ ου Κρτης απ το 2003 ως σµερα βρθηκα σε να
περιβλλον που η συµµετοχ σε συζητσεις, συνδρια και ενδο-τµηµατικ σεµινρια προσφεραν πλε στες αφορµς για κριτικ και αναθερηση της µελτης µου που αυτ χρειαζταν. Επ σης, η διαδικασ α της διδασκαλ ας υπρξε
καταλυτικ στην προσπθεια βελτ ωσης και αναδµησης των υποθσεων και
συµπερασµτων της ρευνς µου, αλλ και στην παρουσ ασ τους. Συνεπς,
θα θελα να ευχαριστσω τσο τους φοιτητς που µε το ενδιαφρον και τη
συµµετοχ τους αποτελον µρη της εποικοδοµητικς αυτς διδρασης, σο
και τους συναδλφους που συµβλλουν στη δηµιουργ α και λειτουργ α αυτο
του θεσµικο πλαισ ου τσο στο τµµα Κοινωνιολογ ας σο και στη Σχολ
Κοινωνικν Επιστηµν. Ιδια τερα να ευχαριστσω τον αναπληρωτ καθηγητ
στο τµµα Κοινωνιολογ ας Ανδρα Μοσχον, για το ενδιαφρον και τα σχλι
του επ του τελικο κειµνου αυτς της κδοσης.
Τλος, θα θελα να εκφρσω τις βαθτατες ευχαριστ ες µου στις εκδσεις
Gutenberg για τη δυναττητα που µου προσφεραν να παρουσισω την πολυετ αυτ µελτη στο ελληνικ αναγνωστικ κοιν. Ιδια τερα να ευχαριστσω
[ 13 ]
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τον Γιργο ∆αρδαν, αλλ και τον Αποστλη Λυκοργο, που δηµιοργησαν
να ιδανικ πλα σιο επικοινων ας και συνεργασ ας για την πρτη εκδοτικ
µου αππειρα. Στο διο πλα σιο ευχαριστ και τον καθηγητ ∆ηµτρη Τσαοση, υπευθνου της σειρς Βιβλιοθ κη Κοινωνικ ς Επιστ µης και Κοινωνικ ς
Πολιτικ ς, που συµπεριλαβε το βιβλ ο µου στη σειρ που επιµελε ται. Κλε νοντας να ευχαριστσω και τους φ λους Χρστο Καρρ και Βασ λη Ξηρ για τα
πολτιµα σχλια σε ουσιαστικς λεπτοµρειες του βιβλ ου αυτο.
Φυσικ, η ευθνη για το τελικ αποτλεσµα και τις θσεις ενς βιβλ ου παραµνει πντα στη συγγραφα. Σε αυτ τη βση, ε µαι ανοιχτ στην ποια κριτικ, σχλιο  λλη παρατρηση σχετικ µε το περιεχµενο αυτο του βιβλ ου.
Tλος, εχοµαι η κδοση αυτ να αποτελσει την αφορµ ενς εποικοδοµητικο διαλγου.
Αθ να, 2005
ΝΕΛΛΗ ΨΑΡΡΟΥ
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A

ντικε µενο της παροσας µελτης ε ναι η εθνικ ταυττητα. Ο σκοπς
της ε ναι η βαθτερη κατανηση της φσης της εθνικς ταυττητας, της
δναµης και των δυνατοττων της, αλλ και η κατανηση του ρλου και
λειτουργ ας της στη νεωτερικτητα. Ως νεωτερικτητα ορ ζουµε την περ οδο
που ξεκιν µε την Αναγννηση και το ∆ιαφωτισµ στη δυτικ Ευρ%πη και χαρακτηρ ζεται απ το σπσιµο της παρδοσης, την εκκοσµ κευση, την επιστµη
και την εµπιστοσνη στα επιτεγµατ της, και το βιοµηχανικ τρπο παραγωγς. Η νεωτερικτητα αναφρεται στο ξεπρασµα των φεουδαρχικ%ν κοινωνι%ν του Μεσα ωνα και τη µετβαση σε να νο ιστορικ παρδειγµα που
διρκεσε απ τον 16ο-17ο περ που αι%να µχρι και σµερα1. )σο γενικ και αν
φα νεται εν πρ%τοις αυτ το εγχε ρηµα, εν τοτοις δεν ε ναι αριστο: το αντικε µεν µας ε ναι η εθνικ ταυττητα αφ’ εαυτ και χι κποια συγκεκριµνη
στο χ%ρο και στο χρνο εθνικ ταυττητα. Ο λγος ε ναι τι το συγκεκριµνο προσφρει τη σε βθος περιγραφ µιας περ πτωσης και µια ερµηνε α των
ιδια τερων συστατικ%ν στοιχε ων της εθνικς ταυττητας ενς συγκεκριµνου
θνους, εν% η µελτη αυτ επιδι%κει τον προσδιορισµ των βασικ%ν χαρακτηριστικ%ν της εθνικς ταυττητας εν γνει, τον κοιν παρανοµαστ λων των
εθνικ%ν ταυτοττων. *τσι, δε θα ασχοληθοµε µε τα συστατικ στοιχε α που
απαρτ ζουν τις εθνικς ταυττητες, πως ε ναι η θρησκε α, η γλ%σσα και λλα,
αλλ θα εστισουµε στον προσδιορισµ και ανλυση των µηχανισµ%ν που
οδηγον να τοµο και µια οµδα στη συλλογικ-εθνικ τατιση.
1. Υπρχει κατ τις τελευτα ες δο δεκαετ ες µια συζτηση για το αν βρισκµαστε ακµη στη
νεωτερικτητα  χουµε περσει στη µετα-νεωτερικ περ οδο. Σε αυτν τη συζτηση δε θα υπεισλθουµε σε αυτν τη µελτη, αποδεχµενοι τι βρισκµαστε ακµη στο παρδειγµα της νεωτερικτητας,  της λεγµενης ‘στερης νεωτερικτητας’, δηλαδ σε µια στερη φση που µως δε
συνιστ αλλαγ παραδε γµατος.

[ 15 ]
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Επµενο βµα µας, αφο αναλυθε και κατανοηθε πλρως η ννοια της
εθνικς ταυττητας, θα ε ναι να την εντξουµε στο σγχρονο πεδ ο πολιτικς
ανλυσης, και συγκεκριµνα στο κοµµτι εκε νο της ‘στερης νεωτερικτητας’
που αναφρεται ως παγκοσµιοπο ηση. Απ%τερος σκοπς της µελτης αυτς ε ναι η απντηση στο ερ%τηµα, ποιες ε ναι οι δυναµικς και οι προοπτικς της
εθνικς ταυττητας στη σγχρονη ‘εποχ της παγκοσµιοπο ησης’. Απντηση
που δε θα µποροσε βεβα ως να δοθε χωρ ς να χουµε πρ%τα αναλσει πλρως την εθνικ ταυττητα. Η ανλυση µως αυτ απαιτε την εκτεταµνη αναφορ στον εθνικισµ. Ο λγος ε ναι τι ο εθνικισµς– και η συνακλουθη δηµιουργ α των εθνικ%ν κρατ%ν– σηµασιοδοτον σε µεγλο βαθµ τις εθνικς
ταυτ σεις και προσδιορ ζουν αρκετς απ τις δυναµικς και επιπτ%σεις τους,
τουλχιστον στο πολιτικ επ πεδο. Επιπλον, ο εθνικισµς και οι δυναµικς
του εµπλκονται εξ σου στη συζτηση για την παγκοσµιοπο ηση και το µλλον
των εθνικ%ν ταυτοττων. Ε ναι λοιπν επιβεβληµνη η ανλυση του εθνικισµο σε αυτ τη µελτη.
Η µεθοδολογ α, ο τρπος προσγγισης του αντικε µνου σε αυτ τη µελτη
καθορ ζεται απ το διο το αντικε µενο. Η εθνικ ταυττητα αποτελε τη σνθεση δο στοιχε ων: του εθνικο και της ταυτ τητας. Το καθνα απ αυτ τα
συστατικ στοιχε α πρπει να αναλυθε χωριστ και να κατανοηθε σε σχση
µε την δια του την ιστορ α και δυναµικ, %στε να µπορσουν στη συνχεια να
ερµηνευτον σε συνδυασµ µεταξ τους. Επ σης, χρειζεται να κατανοσουµε
χωριστ την υποκειµενικ δισταση απ την κοινωνικ και πολιτικ, δηλαδ
να προσεγγ σουµε αρχικ τις ατοµικς διεργασ ες συγκρτησης ταυττητας για
να προχωρσουµε στην ανλυση της εθνικς ταυττητας ως κοινωνικς και
πολιτικς ταυττητας. Συνεπ%ς, απαιτε ται µια πολυδιστατη προσγγιση. Η
ανγκη πολυδιστατης προσγγισης γ νεται ακµα πιο κδηλη καθ%ς η ιστορικ και πολιτικ, κυρ ως, δισταση του εθνικισµο και της παγκοσµιοπο ησης
εµπλκονται σε να πολυσνθετο ερµηνευτικ πλγµα που αφορ τις ανθρ%πινες αντιδρσεις στα ερεθ σµατα που αυτς θτουν.
Για τις ανγκες της πολυδιστατης αυτς προσγγισης στρφηκα αρχικ
στην κοινωνικ ψυχολογ α ως την επιστµη που χει ως αντικε µενο το σηµε ο
συνντησης του κοινωνικο και του ατοµικο. Κεντρικ σηµε ο της κοινωνικς
ψυχολογ ας, και ειδικ των θεωρι%ν της κοινωνικς διδρασης, ε ναι η σχση
ατµου και κοινων ας και η αλληλεπ δρασ τους. Οι κλασικο της προσγγισης
αυτς (George Mead, Charles Cooley, Richard Jenkins κ..) θεωρον την ταυττητα ως το αποτλεσµα µιας συνεχος και αδικοπης διαδικασ ας στο επ κεντρο της διδρασης ανµεσα στην κοινων α και τα τοµα. Ασχολονται δηλαδ µε τη σηµασ α του επηρεασµο των κοινωνικ%ν επιδρσεων στα τοµα
και στη διαµρφωση της ταυττητς τους και µε το σηµε ο συνντησης του
[ 16 ]
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ατοµικο µε το κοινωνικ. )µως, εν% σε περιγραφικ επ πεδο η προσγγιση
αυτ ε ναι εξαιρετικ ακριβς, δεν προβα νει σε µια περισστερο αναλυτικ
εξταση του κθε συστατικο µρους αυτς της σχσης  στην λεπτοµερστερη
εξγηση της διαδικασ ας. Συνεπ%ς, παραµνει η ανγκη µελτης του κθε συστατικο στοιχε ου του αντικειµνου µας χωριστ, καθ%ς επ σης και η ανγκη
ανλυσης της διαδικασ ας της τατισης.
)σον αφορ στην ανλυση της ταυττητας, η προσγγιση που επιλχτηκε
ε ναι η ψυχαναλυτικ. Η ψυχανλυση δ νει ιδια τερη βαρτητα στη διαδικασ α
της τατισης και τοποθετε στο κντρο της ανλυσς της το τοµο και την ψυχοσνθεσ του, τους ασυνε δητους µηχανισµος και τις ορµς που δραστηριοποιονται εντς του. *τσι, µε αυτ την προσγγιση θα καταστε δυνατ η γνωριµ α µε τους µηχανισµος που διπουν την τατιση εν γνει και η κατανηση
της διαδικασ ας σχηµατισµο ταυτοττων, οποιουδποτε τπου  µορφς.
)µως, ας µην θεωρηθε τι θα προσεγγ σουµε το τοµο σε αποµνωση απ
το κοινωνικ του περιβλλον, ε τε αυτ ε ναι η οικογνεια ε τε µια µεγαλτερη
οµδα. Απεναντ ας, αφενς ο ανθρ%πινος ψυχισµς αναλεται σε σχση µε
τον τρπο που τον διαµορφ%νουν και οι εξωτερικο παργοντες, αφετρου το
τοµο εντσσεται σε οµαδοποισεις και εξετζεται µσα σε αυτς. Σε αυτ το
πλα σιο, η ψυχανλυση αποτελε να σηµαντικ συµπληρωµατικ εργαλε ο
στην ιστορικ, κοινωνι(ολογι)κ και πολιτικ προσγγιση της εθνικς ταυττητας, χι µνο επειδ προσφρει µια ερµηνε α της τατισης, αλλ και επειδ
απαντ σε ερωτµατα που απασχολον ντονα τους θεωρητικος στους σχετικος τοµε ς. Για παρδειγµα, γιατ οι εθνικς ταυττητες ε ναι τσο διεισδυτικς και τσο ισχυρς %στε να προκαλον την κινητοπο ηση των ατµων και
των (εθνικ%ν) οµδων, πως συχν παρατηρε ται; Π%ς ερµηνεεται ο ‘παραλογισµς’ που συχν αποδ δεται εξ σου στις εθνικς ταυτ σεις και στον εθνικισµ αλλ και η συνεχιζµενη ισχ τους, παρ την απαξ ωσ του ακρα ου χαρακτρα τους; Ο Schopflin επισηµα νει τι για να διατηρε τη δναµη και την
παρουσ α του ο εθνικισµς, πως και οι εθνικς ταυττητες, παρλο τον ‘παραλογισµ’ που του αποδ δεται, θα πρπει «να λειτουργε µε δικος του καννες, καννες που χουν λογικ εντς του πλαισ ου του» (Schopflin 1995: 55).
Αυτος τους καννες και τη λογικ µας αποκαλπτει η ψυχαναλυτικ προσγγιση καθ%ς προσφρει µια βαθι ανλυση των δυνµεων και µηχανισµ%ν που
δρουν εντς του ανθρ%πινου ψυχισµο και προκαλον αντιδρσεις και φαινµενα που εµφαν ζονται ως παρλογα. Αυτ τα φαινµενα ε ναι απολτως κατανοητ και αιτιολογηµνα (ρα και ‘λογικ’ µε την ννοια του Schopflin) αν
ερµηνευτον εντς του πλαισ ου τους. Αυτ το πλα σιο, τον τρπο που επιδρ
το ‘εξωτερικ’ στο ‘εσωτερικ’, βοηθ να κατανοσουµε η ψυχανλυση.
Η εφαρµοστικτητα της φροϋδικς θεωρ ας σε κοινωνικ και πολιτικ φαι[ 17 ]
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νµενα χει επισηµανθε και χρησιµοποιηθε απ µελετητς και στο παρελθν
(Parsons 1970, Φροϋδοµαρξισµς κλπ.). Αλλ και ο διος ο Freud υποστριζε
τι «αυτ που χαρακτηρ ζει την ψυχανλυση ως επιστµη δεν ε ναι το υλικ
που χει στα χρια της, αλλ η τεχνικ µε την οπο α το αναλει. Μπορε να
εφαρµοστε στην ιστορ α των πολιτισµ%ν, στην επιστµη των θρησκει%ν… Αυτ το οπο ο στοχεει και ανακαλπτει ε ναι… αυτ που ε ναι ασυνε δητο στην
πνευµατικ ζω», ατοµικ  συλλογικ (Freud 1917γ: 437). Συνεπ%ς, η επιστµη που εισγαγε το ασυνε δητο και ανλυσε τους µηχανισµος του µπορε να
χρησιµοποιηθε στην ερµηνε α κοινωνικ%ν (ως συλλογικ%ν) φαινοµνων, µε
την ννοια τι µπορε να χρησιµοποιηθε στην ανλυση την ανθρ%πινης συµπεριφορς ταν το τοµο εντσσεται σε µια οµδα. Μποροµε να ποµε τι
µε την ψυχαναλυτικ µθοδο δ νεται η δυναττητα ερµηνε ας της ατοµικς παθολογ ας, ανεξρτητα απ το πλα σιο. Ο Freud το εξφρασε και πλι χαρακτηριστικ:
εναι αλθεια τι η ατοµικ ψυχολογα ασχολεται µε το τοµο και τα µονοπτια
µσα απ τα οποα αναζητ την ικανοποηση των ορµν του µως, µ νο σπνια
και υπ εξαιρετικς συνθκες εναι η ατοµικ ψυχολογα σε θση να αγνοσει τις
σχσεις του υποκειµνου µε τους λλους. Στη διανοητικ ζω του ατ µου κποιος λλος εµπλκεται απαραιττως ρα, και εξ αρχς η ατοµικ ψυχολογα,
µε αυτ την ευρεα αλλ απολτως δικαιολογηµνη ννοια, εναι ταυτ χρονα και
κοινωνικ ψυχολογα (Freud 1921: 95)*.

Παρλο που η ψυχανλυση ε ναι κατλληλη για την κατανηση των ψυχολογικ%ν διεργασι%ν της τατισης και του τρπου αλληλεπ δρασης του ‘εσωτερικο’ µε τον ‘εξωτερικ’ κσµο, δεν ε ναι βεβα ως αρκετ για να συλλβει την
πολυπλοκτητα του κοινωνικο και του πολιτικο πλαισ ου. Τα ευρτερα φαινµενα που καλοµαστε να αναλσουµε χρζουν πολιτικς ανλυσης, καθ%ς
πρκειται σε µεγλο βαθµ για πολιτικς και ιδεολογικς διαδικασ ες που καθορ ζουν την κοινωνικ δραστηριτητα και τις πολιτικς δοµς. Αλλ και η
προσγγιση των διων των πολιτικ%ν φαινοµνων δεν µπορε να ε ναι µονοδιστατη εφσον υπρχουν πολλ αλληλοσυµπληροµενα πεδ α. Η ανλυση και
ερµηνε α κοινωνικ%ν και πολιτικ%ν φαινοµνων –φαινοµνων που εµπεριχουν το τοµο, την κοινων α και τη θεσµικ συγκρτηση και οργνωσ της στη
διδρασ τους– αποτελε , για παρδειγµα, το πεδ ο της πολιτικς κοινωνιολογ ας, χι µως και το προνοµιακ  αποκλειστικ της πεδ ο: η ειδικτερη θεµατολογ α του εθνικισµο απαιτε τη συµβολ της ιστορικς κοινωνιολογ ας
* Σηµ.: )λες οι µεταφρσεις των ξενγλωσσων αποσπασµτων στα ελληνικ χουν γ νει απ
τη συγγραφα.
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αλλ και µια γενικτερη ιστορικ γν%ση των γεγοντων, καθ%ς αφορ πολιτισµικ και ιστορικ συλλογικ υποκε µενα και την πορε α τους µσα στο χρνο. Επιπλον, το αντικε µενο της εθνικς ταυττητας εµπεριχει την ανλυση
της πολιτικς, ως πρακτικς και ως ιδεολογ ας,  καλτερα ως πρακτικς που
συνεπικουρε ται απ την ιδεολογικοποηση των µεταβλητ%ν που καθορ ζουν
τη συλλογικ ζω και δρση (οικονοµικ%ν, πολιτικ%ν κλπ.). Συνεπ%ς, και σε
αυτ το επ πεδο –πραν δηλαδ του διαχωρισµο ψυχολογικ%ν και λοιπ%ν
διεργασι%ν– ανακπτει η αναγκαιτητα υιοθτησης µιας πολυδιστατης ανλυσης, που θα ονοµσουµε πολιτικ ανλυση. Λγοντας πολιτικ ανλυση εννοοµε την κριτικ σπουδ, ερµηνε α και αξιολγηση φαινοµνων που πτονται του πολιτικο, δηλαδ που αφορον τη συλλογικ κατσταση και δρση
και τη θεσµικ της συγκρτηση εν µσω ιδεολογι%ν, και η οπο α προϋποθτει
την –κριτικ και πλι– ανγνωση των (σηµαντικτερων) προσεγγ σεων που
αφορον τα ειδικτερα πεδ α που καθορ ζουν το αντικε µεν της. Στο βαθµ
που το αντικε µενο µιας ττοιας ανλυσης ε ναι εξ ορισµο πολυδιστατο, εφσον τα κοινωνικοπολιτικ γεγοντα εµπεριχουν τον υποκειµενικ/ψυχολογικ, κοινωνικ, πολιτικ, οικονοµικ, αλλ και τυχα ο παργοντα, η πολιτικ
τους ανλυση θα πρπει να ορ ζει τις διφορες πτυχς προς µελτη, χοντας
πντα κατ νου τη γν%ση της ιστορ ας, η οπο α µε να διακριτικ τρπο διδσκει πντα το παρν.
Πριν προχωρσουµε θα θελα να προβ% σε µια διευκρινιστικ παρατρηση. Ορισµνοι εκ των µελετητ%ν που χουν χρησιµοποισει την ψυχανλυση
στην ερµηνε α πολιτικ%ν φαινοµνων ονοµζουν την προσγγισ τους µε να
συγκεκριµνο τρπο. Για παρδειγµα ο Ross (1995) χρησιµοποιε τον ρο ‘ψυχοπολιτισµικ ερµηνε α’ (psychocultural interpretation) και οι Volkan (1995,
1998) και Λ ποβατς (1990) ‘πολιτικ ψυχολογ α’ για ν’ αναφερθον στην ψυχαναλυτικ ερµηνε α της κοινων ας /και της πολιτικς. Χωρ ς να θεωρ% τι οι
ροι αυτο ε ναι αδκιµοι  µη-χρσιµοι γι’ αυτ που περιγρφουν, δε χρησιµοποι% αυτος  κποιον παρµοιο για δο λγους. Ο πρ%τος και σηµαντικτερος ε ναι πως η παροσα µελτη δε συνιστ µια προσπθεια ψυχαναλυτικς
ερµηνε ας της εθνικς ταυττητας, αλλ µια προσπθεια ερµηνε ας της εν γνει µσω της ευρτερης δυνατς οπτικς. *τσι, χρησιµοποιε ται η ψυχαναλυτικ προσγγιση ως να απ τα εργαλε α προσγγισης του αντικειµνου µας και
χι ως επαρκς  µνη ερµηνε α που προτε νεται σε αυτ τη µελτη. ∆ετερον,
ο ρος ‘πολιτικ ανλυση’, πως τον περιγραψα αµσως παραπνω, καλπτει
πλρως τσο τον τρπο προσγγισης που θα ακολουθηθε σο και τη συµπερ ληψη της φροϋδικς θεωρ ας ως µιας απ τις προσεγγ σεις. Πιστεω τι η πληρστερη ερµηνε α της εθνικς ταυττητας, πως και των περισσοτρων πολιτικοκοινωνικ%ν φαινοµνων, προϋποθτει την, απαιτητικ αλλ απαρα τητη,
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και πντα σε συνδυασµ χρση των επιστηµονικ%ν προσεγγ σεων εντς συγκεκριµνου πεδ ουK δηλαδ, την επιστηµονικ επικοινωνα στα πλα σια της
κριτικς πολιτικς ανλυσης. Η µφαση που δ νω σε αυτ την εισαγωγ στην
επιλογ της ψυχαναλυτικς προσγγισης δεν απορρει απ την αντ στοιχη
κτασ της σε αυτ τη µελτη, αλλ απ το γεγονς τι δε συνηθ ζεται ως προσγγιση και, συνεπ%ς, απαιτε ται η λεπτοµερς εξγηση της επιλογς και της
χρησιµτητς της.

∏

¢Oª∏ ∆OÀ µπµ§πOÀ

T

ο βιβλ ο που κρατ ο αναγν%στης στα χρια του θα ακολουθσει τρ α µονοπτια, τρεις θεµατικς εντητες που, πως υποδηλ%νει και ο τ τλος του,
αποτελον και τα τρ α µρη αυτς της µελτης: Τατιση, Εθνικισµς, και Παγκοσµιοπο ηση.
Στο πρ%το µρος του βιβλ ου θα τεθον οι βσεις ανλυσης του ανθρ%πινου ψυχισµο που ε ναι απαρα τητες για να προχωρσουµε στη συγκεκριµνη
ανλυση της εθνικς ταυττητας. Το κεφλαιο 1 ε ναι εισαγωγικ στις αρχς
της ψυχανλυσης και χει σκοπ την εξοικε ωση του αναγν%στη µε τις βασικς
ννοιες της φροϋδικς θεωρ ας, πως ε ναι το ασυνε δητο, οι ορµς, η αρχ της
ευχαρ στησης και της πραγµατικτητας κλπ., µε ιδια τερη µφαση στη διαδικασ α της τατισης η οπο α µας αφορ εδ%. Πρκειται για µια σνοψη των κεντρικ%ν εννοι%ν της ψυχανλυσης που γρφτηκε µε γν%µονα την ελογη υπθεση της σχετικς γνοιας  της λλειψης εξοικε ωσης µε την ψυχαναλυτικ
θεωρ α –ελογη γιατ το βιβλ ο αυτ αφορ να θµα των κοινωνικ%ν επιστηµ%ν (της κοινωνιολογ ας και της πολιτικς επιστµης κυρ ως). Ως πολιτικς
επιστµονας και η δια δεν εµβθυνα –σο δελεαστικ και αν το βρκα πολλς
φορς– περισστερο απ’ σο θεωροσα τι απαιτε ται για την επαρκ και
ακριβ ανγνωση του αντικειµνου µου µσω αυτς της προσγγισης. Ε ναι
λοιπν µια περιληπτικ εισαγωγ σε ννοιες και ορισµος της ψυχανλυσης,
που ε ναι µως το απαρα τητο υπβαθρο για την ανλυση που θα ακολουθηθε για σους δεν χουν γν%ση της ψυχαναλυτικς θεωρ ας.
Η τατιση ε ναι να θµα που µας απασχολε και στο δετερο κεφλαιο. Σε
αυτ ασχολοµαστε κυρ ως µε τη διαδικασ α της τατισης σε συλλογικ επ πεδο, τις οµαδικς ταυτ σεις, και µε τους µηχανισµος µσω των οπο ων τα µλη
µιας οµδας αποκτον την δια ταυττητα. Εδ% η ψυχανλυση προσφρει µια
ερµηνε α της ψυχολογ ας της οµδας (γνωστ και ως ψυχολογ α των µαζ%ν)
και της παθολογ ας της σε σχση µε την οµαδικ τατιση γενικ και την εθνικ τατιση ειδικτερα. Σε αυτ το κεφλαιο θα αναλυθον φαινµενα πως η
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‘ανγκη’ παρξης εχθρ%ν και η σχση της µε την ορµ της επιθετικτητας, η
δηµιουργ α µιας οµδας µσω της οµοιτητας και της διαφορς κλπ.
Με αυτ τα δο κεφλαια το πρ%το µρος προσφρει εν συντοµ α µια βασικ κατανηση της διαµρφωσης ταυτοττων που ε ναι απαρα τητη για να
προχωρσουµε στον προσδιορισµ των κοινωνικ%ν και πολιτικ%ν χαρακτηριστικ%ν της εθνικς ταυττητας. Η κατανηση αυτ θα µας συνοδεει στη συνχεια που, περν%ντας στην κατεξοχν ανλυση της εθνικς ταυττητας µσω του εθνικισµο, η ερµηνε α της ατοµικς συµπεριφορς εντς της οµδας
θα ε ναι ιδια τερα χρσιµη και συνεχ%ς παροσα, πως για παρδειγµα στην
ερµηνε α της απχησης του εθνικισµο, της χειραγ%γησης των ανθρ%πινων ορµ%ν και επιθυµι%ν σε πολιτικ επ πεδο κ.ο.κ. *τσι, περνµε στο δετερο µρος
του βιβλ ου που αφορ στον εθνικισµ και στην επιρρο του στην εθνικ ταυττητα. Στο βαθµ που η µελτη της εθνικς ταυττητας ε ναι αδνατη χωρ ς
την εκτεν αναφορ στον εθνικισµ (ο οπο ος εµπλκεται και στη συζτηση
για την παγκοσµιοπο ηση), η µελτη αυτ ε ναι ταυτχρονα και µια πολυδιστατη ανλυση του εθνικισµο.
Το δετερο µρος αποτελε ται απ δο κεφλαια. Στο κεφλαιο 3 αναζητε ται απντηση στο εξς ερ%τηµα: πο οφε λεται η επικρτηση και απχηση
της εθνικς ταυττητας στη νεωτερικτητα σε σχση µε τις λλες κοινωνικς
και πολιτικς ταυττητες; Η απντηση βρ σκεται στη σηµασιοδτηση της εθνικς ταυττητας απ τον εθνικισµ, γεγονς που την καθιστ ταυτχρονα και
‘εθνικιστικ’. Στο κεφλαιο 3 ξεκινµε ορ ζοντας τον εθνικισµ και ερµηνεοντας τη σηµαντικτητ του ως πολιτικς ιδεολογ ας –και χι µνο– που προσδ δει ξεχωριστ αξ α και ‘ποιτητα’ στο εθνικ κρτος. Ακολοθως διαχωρ ζεται ο εθνικισµς απ τον πατριωτισµ και αξιολογονται διφοροι τποι εθνικισµο σε µια προσπθεια να βρεθε ο κοινς παρανοµαστς τους. Ιδια τερη
µφαση δ νεται στη φαντασιακ δισταση της εθνικς τατισης, στα συγκεκριµνα α τια της ισχυρς ασυνε δητης επιρρος του εθνικισµο, καθ%ς και στο
ρλο των µθων και των στερεοτπων. Τλος, γ νεται µια προσπθεια προσδιορισµο των ιδια τερων χαρακτηριστικ%ν που αποκτ η ταυττητα µσω του
εθνικισµο.
Στο κεφλαιο 4 επιχειρε ται η οριοθτηση των στοιχε ων που χαρακτηρ ζουν την εθνικ ταυττητα και την ξεχωρ ζουν απ λλες, παρµοιου τπου
ταυττητες. Επ σης, αποσαφην ζονται ορισµνα ερωτηµατικ σχετικ µε την
εθνικ ταυττητα, τα εθνικ κρτη και τον εθνικισµ που εγε ρονται απ την
ανλυση του τρ του κεφαλα ου. *τσι, εξετζεται η συσχτιση της µεγλης
απχησης της εθνικς ταυττητας και του εθνικισµο µε το χρνο εµφνισης
του τελευτα ου, αλλ και µε τις ιδια τερες συνθκες που διευκλυναν τη δηµιουργ α και διδοσ του –ε τε αυτς ε ναι πολιτικς, κοινωνικς, ιστορικς, 
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οικονοµικς. Επ σης τ θεται το ερ%τηµα: ε ναι ο εθνικισµς να φαινµενο που
εµφαν στηκε για πρ%τη φορ στην ιστορ α τους τελευτα ους τρεις αι%νες; Πτε και γιατ δηµιουργθηκε; Ε ναι τα εθνικ κρτη αποκλειστικ νεωτερικς
ονττητες; Τι ε ναι οι εθνοτικς ταυτ σεις και ποια η σχση τους µε τις εθνικς;
Ποιοι λγοι συντελον στην εµφνιση  µεταστροφ του εθνικισµο προς
ακρα ες και επιθετικς µορφς; Με αυτ τα ερωτµατα θα κλε σουµε το δετερο µρος, ρ χνοντας φως σε ορισµνα κοµµτια της ιστορ ας και των εννοι%ν
που θα αποσαφην σουν περισστερο το αντικε µεν µας.
Στα δο πρ%τα µρη, για την Τατιση και τον Εθνικισµ, δ νεται απντηση
στο αρχικ ερ%τηµα σχετικ µε τη φση της εθνικς ταυττητας, τα ιδια τερα
χαρακτηριστικ της και τις συνθκες υπ τις οπο ες ισχυροποιε ται  παραµνει σε λανθνουσα κατσταση. Αυτ η ανλυση παρχει και τη βαθτερη κατανηση που ε ναι απαρα τητη για τον περαιτρω προσδιορισµ µιας συγκεκριµνης εθνικς ταυττητας και την εξτασ της υπ επιµρους συνθκες. Το
τρ το και τελευτα ο µρος του βιβλ ου αναφρεται στην παγκοσµιοπο ηση και
την ενδεχµενη επ δρασ της στην εθνικ ταυττητα. Ββαια, υπρχει η ιδιαιτερτητα τι η µελτη της εθνικς ταυττητας σε σχση µε την παγκοσµιοπο ηση δεν ε ναι απλ µια µελτη της σε να συγκεκριµνο χωροχρονικ πλα σιο
αλλ, επιπλον, η µελτη της εντς του χωροχρονικο πλαισ ου που ζει δη ο
µελετητς. Αυτ δηµιουργε µια επιπλον πολυπλοκτητα, γιατ απαιτε τσο
την αποσαφνιση εννοι%ν και γεγοντων που ε ναι σγχρον µας σο και την
αποστασιοπο ηση απ αυτ. )µως, η συµπερ ληψη της παγκοσµιοπο ησης
υπαγορεθηκε απ µια πληθ%ρα επιχειρηµτων αλλ και ρητορικ%ν αναφορ%ν στο δηµσιο Λγο, η εγκυρτητα των οπο ων πρεπε να ελεγχθε καθ%ς
θεταν υπ αµφισβτηση βασικ συµπερσµατα σχετικ µε τη φση των εθνικ%ν ταυτ σεων και το µηχανισµ της τατισης γενικτερα.
*τσι, θα εξετσουµε ορισµνα σηµαντικ και σχετικ µεταξ τους ερωτµατα. Η παγκοσµιοπο ηση λγεται τι παργει νες µορφς κοινωνικς αλλαγς, τσο µσα σο και ανµεσα στα θνη και στα κρτη, νες πηγς και µορφς συγκροσεων, και –ως εκ τοτου;– εγε ρει να ζητµατα σχετικ µε τις
ταυττητες και τους πολιτισµος που πρπει να ερµηνευτον και αξιολογηθον εκ νου. Αρχικ, πρπει να ελεγχθε η ακρ βεια, θεωρητικ και εµπειρικ,
και η κταση αυτ%ν των ισχυρισµ%ν. Για παρδειγµα, απ τη µ α υποστηρ ζεται τι η οικονοµικ παγκοσµιοπο ηση, που αποδυναµ%νει το εθνικ κρτος,
συνεπικουρε ται απ µια παγκοσµιοπο ηση της κουλτορας, καθ%ς οι νοι επηρεζονται απ τους συνοµλικος τους σε λλες, µακρινς κοινων ες. Απ την
λλη, µως, υπρχει το αντεπιχε ρηµα τι σο περισστερο επικοινωνον οι
νθρωποι µεταξ τους τσο ανακαλπτουν τις ιδιαιτερτητς τους, τις οπο ες
µπορε να τε νουν να αξιολογσουν ως διαχωριστικ γραµµ. Παροµο ως, και
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κατ συνπεια, τ θενται ζητµατα σχετικ µε την εθνικ ταυττητα και τις δυναττητς της στο παρν και στο µλλον. Ποιες οι προοπτικς της εθνικς ταυττητας καθ%ς –και αν– ο κσµος γ νεται να µικρ χωρι; Πο βρ σκονται οι
ρ ζες των ατοµικ%ν και συλλογικ%ν ταυτ σεων καθ%ς –και αν– οι τοπικς, περιφερειακς και παγκσµιες κουλτορες και πολιτισµο αλληλοεπηρεζονται,
και π%ς αυτς αναδιαµορφ%νονται µσω της γεωγραφικς και πολιτισµικς κινητικτητας; Επ σης, ποιο ε ναι το µλλον του εθνικισµο µσα στις διαδικασ ες της παγκοσµιοπο ησης; Ποια η σχση του εθνικισµο και της παγκοσµιοπο ησης µε τις παρατηροµενες εθνικς αφυπν σεις, συγκροσεις κλπ.;
Η ανλυση αυτ%ν των ερωτηµτων θα µας απασχολσει στα τρ α κεφλαια
του τρ του µρους, το οπο ο θα ξεκινσει µε το πµπτο κεφλαιο. Σε αυτ θα
γ νει µια σντοµη εισαγωγ στη σχετικ συζτηση και θα καθοριστε ο ορισµς
εργασ ας µας για την παγκοσµιοπο ηση. *τσι, το κεφλαιο αυτ ε ναι εισαγωγικ στην ννοια της παγκοσµιοπο ησης. Κατπιν, στο κεφλαιο 6 θα αναφερθοµε λεπτοµερ%ς στα σχετικ επιχειρµατα και αντεπιχειρµατα που αναφρονται στον παρωχηµνο χαρακτρα του εθνικο κρτους στην ‘εποχ της παγκοσµιοπο ησης’. Στο βαθµ που το εθνικ κρτος αποτελε ται απ το εθνικ
και το κρατικ στοιχε ο, θα απευθνουµε χωριστ τα ερωτµατα, πρ%τα σον
αφορ το κρτος και τις µεταβολς του λγω της παγκοσµιοπο ησης και στη
συνχεια σον αφορ στις µχρι τ%ρα µεταβολς στις εθνικς ταυτ σεις. ∆ηλαδ, σε αυτ το κεφλαιο θα µας απασχολσει ο βαθµς και η κατεθυνση της
µεταβολς τσο του διου του κρτους σο και των µηχανισµ%ν που δρουν
εντς του και δηµιουργον/ενισχουν/υποστηρ ζουν την εθνικ τατιση.
Το µληµ µας και στο επµενο και τελευτα ο κεφλαιο θα ε ναι να αναδε ξουµε τις δυναµικς και δυναττητες της εθνικς ταυττητας εντς του πλαισ ου της παγκοσµιοπο ησης. *τσι στο κεφλαιο 7 θα µας απασχολσουν οι
προοπτικς της εθνικς-ως-συλλογικς ταυττητας εντς της παγκοσµιοπο ησης γενικ, δηλαδ χι σε συνρτηση µε το εθνικ κρτος (που ε ναι το αντικε µενο µελτης του κτου κεφαλα ου), αλλ σε σχση µε τις ιδια τερες συνθκες που δηµιουργε η παγκοσµιοπο ηση στην ‘στερη νεωτερικτητα’. Γι’ αυτν
το σκοπ θα προσπαθσουµε να καταγρψουµε τις προσλψεις των ατµων
και των οµδων σε σχση µε την παγκοσµιοπο ηση (π.χ. ποια εικνα χουν γι’
αυτ), και να διαγρψουµε πιθανς τσεις και εξελ ξεις για την εθνικ αλλ
και γενικτερη συλλογικ τατιση εντς αυτο του πλαισ ου.
)πως επισµανα και στην αρχ αυτς της εισαγωγς, ο στχος µου σε αυτ την ρευνα ε ναι η κατκτηση της µεγαλτερης δυνατς κατανησης της
εθνικς ταυττητας. Η πολυπλοκτητα του αντικειµνου, σε συνδυασµ µε την
επιλογ προσγγισς του µσω πολλαπλ%ν επιστηµονικ%ν προσεγγ σεων, χει
ως αποτλεσµα την ανλυσ του εντς διαφορετικ%ν πεδ ων και την ανδειξη
[ 23 ]
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πολλ%ν ερωτηµτων, η συνφεια των οπο ων προκπτει απ την µεση σχση
τους µε την εθνικ ταυττητα. Αν και η κθε µ α απ τις θεµατικς –Τατιση,
Εθνικισµς, Παγκοσµιοπο ηση– αποτελε να ξεχωριστ επιστηµονικ πεδ ο
και µια µεγλη συζτηση απ µνη της, και µλιστα απαιτ%ντας συχν διαφορετικς επιστηµονικς προσεγγ σεις καθαυτς, ταυτοχρνως η κθε µ α συµπεριλαµβνει ως υπο-εντητα το ζτηµα των εθνικ%ν ταυτ σεων: και πνω σε
αυτ το κοιν σηµε ο στηρ ζεται ο συσχετισµς τους.
Η κθε µ α απ τις θεµατικς εντητες ανο γει µπροστ µας απεριριστες
δυναττητες µελτης, δυναττητες που, οµολογουµνως, ε ναι ιδια τερα ενδιαφρουσες και δελεαστικς. Αυτ ε ναι και µια µεγλη πρκληση για µελλοντικς µελτες. Προς το παρν, το βιβλ ο αυτ στοχεει στη σφαιρικ κατανηση
της εθνικς τατισης που θα συµβλλει στην ευρτερη κατανησ της. Επ σης,
εχοµαι το βιβλ ο αυτ να εκπληρ%σει το σκοπ που πρπει να χει κθε βιβλ ο: να καλψει υπρχοντα κεν και να συµβλλει στη σχετικ συζτηση για
το αντικε µενο που πραγµατεεται, να διεγε ρει τη σκψη των αναγνωστ%ν του
και να βοηθσει στην ανδειξη θεµτων για µελλοντικ ρευνα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Σ

τα πρτα δο κεφλαια αυτο του βιβλ$ου το βασικ& µας µ(ληµα θα ε$ναι
η καταν&ηση της ψυχολογ$ας του ατ&µου και της διαδικασ$ας µ(σω της
οπο$ας τα τοµα αποκτον ταυτ&τητα. Για το σκοπ& αυτ&, το µεθοδολογικ& µας εργαλε$ο θα ε$ναι η ψυχανλυση. Στο πρτο κεφλαιο θα γ$νει µια
σντοµη αλλ συστηµατικ3 εισαγωγ3 στην ψυχαναλυτικ3 θεωρ$α –στις βασικ(ς (ννοιες της ψυχανλυσης &πως αυτ(ς πρωτοδιατυπθηκαν απ& τον Freud.
Ιδια$τερη (µφαση θα δοθε$ στην (ννοια της τατισης, δηλαδ3 της διαδικασ$ας
µ(σω της οπο$ας τα τοµα συγκροτον τις προσωπικ(ς και συλλογικ(ς τους
ταυτ&τητες. Στο δετερο κεφλαιο θα ασχοληθοµε µε τις οµαδικ(ς ταυτ$σεις
και την οµαδικ3 ψυχολογ$α στε να κατανο3σουµε τους µηχανισµος και την
λειτουργ$α της συγκρ&τησης οµδων και της τατισης µε αυτ(ς. Το (θνος, δηλαδ3 η εθνικ3 οµδα, θα αποτελ(σει συχν3 αναφορ ως παρδειγµα οµδας
και οµαδικ3ς τατισης, χωρ$ς ωστ&σο να περιοριστοµε σε αυτ&.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

H ΨΥΧΑΝΑΛΥTIΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ

Τ

ο παρ&ν κεφλαιο αποτελε$ µια εισαγωγ3 στις βασικ(ς (ννοιες της ψυχανλυσης, µε ιδια$τερη (µφαση στη διαδικασ$α της τατισης αλλ και στις
(ννοιες αυτ(ς που µας βοηθον να την κατανο3σουµε καλτερα. Η παρουσ$αση της προσ(γγισης αυτ3ς βασ$ζεται στην κλασικ3 ψυχαναλυτικ3 παρδοση, &πως αυτ3 θεµελιθηκε απ& τον Freud. Η φροϋδικ3 θεωρ$α περι(χει τα
θεµελιδη στοιχε$α της ψυχανλυσης και προσφ(ρει τα εργαλε$α που ε$ναι
απαρα$τητα για να κατανο3σουµε τον ανθρπινο ψυχισµ& και τους µηχανισµος που προσδιορ$ζουν τη διανοητικ3 και συναισθηµατικ3 ζω3: µηχανισµος και εργαλε$α που ανακαλφθηκαν αρχικ απ& την κλινικ3 (ρευνα του
Freud. Παρ&λο που υπρχουν σηµε$α και (ννοιες που δεν αν(πτυξε λεπτοµερς, ο ‘πατ(ρας’ της ψυχανλυσης αν(δειξε τα ερµηνευτικ εργαλε$α για την
προσ(γγιση του ασυνε$δητου ψυχισµο. Για παρδειγµα, τα ενδιαφ(ροντα του
$διου του Freud και η (ρευν του προσδιορ$στηκαν σε µεγλο βαθµ& τ&σο απ&
το γεγον&ς &τι βρισκ&ταν στο ξεκ$νηµα ν(ων ανακαλψεων (που οδ3γησαν
στη δηµιουργ$α της ψυχανλυσης), &σο και απ& τις ιδιαιτερ&τητες της εποχ3ς
στην οπο$α (ζησε. >τσι, η κλινικ3 του (ρευνα ξεκ$νησε και εστ$ασε στην υστερ$α, εν σ3µερα το ενδιαφ(ρον των ψυχαναλυτν (χει µεταφερθε$ στη µελ(τη
λλων παθολογικν φαινοµ(νων, &πως η κατθλιψη και η ψχωση. Ε$ναι λοιπ&ν σηµαντικ& να ‘κατ(χει’ κανε$ς αυτ τα εργαλε$α καταν&ησης της ανθρπινης συµπεριφορς, γιατ$ αυτ& προσφ(ρει τη δυνατ&τητα χρησιµοπο$ησ3ς τους
για την προσ(γγιση των εννοιν 3 των ιδια$τερων προβληµτων που επιθυµοµε.
Για παρ&µοιους λ&γους δεν θα αναφερθοµε στην εξ(λιξη της ψυχαναλυτι[ 27 ]
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κ3ς θεωρ$ας και στις διφορες σχολ(ς, δηλαδ3 στις ιδιαιτερ&τητες που αν(πτυξαν στη συν(χεια (π.χ. στους Ορθ&δοξους, Λακανικος κλπ.). Αυτ& γιατ$ οι κυρι&τερες σχολ(ς αν(πτυξαν στην ουσ$α τη φροϋδικ3 θεωρ$α, διατηρντας τις
θεµελιακ(ς της παραδοχ(ς, και προ(βησαν σε διφορες επιµ(ρους ερµηνε$ες
που την εµπλουτ$ζουν χωρ$ς να την αµφισβητον. Αυτ& δεν σηµα$νει &τι δεν
θα γ$νει αναφορ σε ορισµ(νους αναλυτ(ς και στην συγκεκριµ(νη συνεισφορ
τους &που κρ$νεται απαρα$τητο, αλλ &τι δεν θα γ$νει εκτεν3ς αναφορ σε κποια απ& αυτ(ς τις µετεξελ$ξεις. >τσι, για παρδειγµα, εν οι θεωρητικο$ της
ψυχανλυσης που (χουν ασχοληθε$ µε παρεµφερ3 µε αυτ3 τη µελ(τη ζητ3µατα
(&πως ο εθνικισµ&ς, ο ρατσισµ&ς κ..) τοποθετονται στην παρδοση που δηµιοργησε ο Lacan (π.χ. Zizek, Kristeva, Λ$ποβατς), δεν κρ$θηκε απαρα$τητη η
ιδια$τερη αναφορ στη Λακανικ3 προσ(γγιση, π(ραν των αναφορν σε συγκεκριµ(νους θεωρητικος.
Η παρουσ$αση αυτ3 θα ξεκιν3σει µε τις κεντρικ(ς ψυχαναλυτικ(ς (ννοιες
στε να (ρθουµε σε επαφ3 µε τη σχετικ3 ορολογ$α. ?πως ε$ναι φυσικ&, δε θα
εξαντλ3σουµε &λα τα σηµαντικ στοιχε$α και (ννοιες –κτι τ(τοιο θα απαιτοσε περισσ&τερο απ& (να κεφλαιο, περισσ&τερο και απ& (να βιβλ$ο $σως. Θα
γ$νει αναφορ µ&νο σε αυτ(ς που ε$ναι ουσιδεις και απαρα$τητες για µια αρχικ3 και βασικ3 καταν&ηση της ψυχαναλυτικ3ς θεωρ$ας και, επ$σης, για την
καταν&ηση της τατισης, που αποτελε$ το αντικε$µενο ανλυσ3ς µας. Κποιες
λοιπ&ν απ& αυτ(ς τις (ννοιες θα εξεταστον ανεξρτητα στην αρχ3, εν κποιες λλες θα ερµηνευτον σε συνρτηση µε την τατιση, την οπο$α θα αναλσουµε εκτενς στη συν(χεια αυτο του κεφαλα$ου.

µ∞™π∫∂™

∂¡¡Oπ∂™ ™∆∏¡ æÀÃ∞¡∞§À™∏

Η

βασικ&τερη (ννοια στην ψυχανλυση ε$ναι αυτ3 του ασυνειδ3του. Το ασυνε$δητο ε$ναι η πιο σηµαντικ3 και καινοτ&µος ανακλυψη του Freud –ανακλυψη µε την (ννοια της πρτης συστηµατικ3ς επεξεργασ$ας και παρουσ$ασ3ς του ως µιας σλληψης αναλυτικ3ς, και &χι απλ ως µια γενικ&λογη αναφορ 3 υποθετικ3 σκ(ψη &πως αναφερ&ταν 3δη σε φιλοσοφικ, κυρ$ως, κε$µενα. Απ& ιεραρχικ3 σκοπι, συνεπς, θα (πρεπε να ε$ναι ο πρτος ψυχαναλυτικ&ς &ρος που θα εξηγ3σουµε εδ. Παρ’ &λα αυτ, ε$ναι ιδια$τερα πολπλοκο
ν’ αναφερθοµε στο ασυνε$δητο χωρ$ς να (χουµε µια εικ&να των ορµν1, δι&τι
1. Η γερµανικ3 λ(ξη που µεταφρστηκε στα αγγλικ ως ‘instinct’ ε$ναι η λ(ξη ‘Trieb’, που σηµα$νει ορµ3 (drive). Αντιθ(τως, η λ(ξη ‘Instinkt’ (‘instinct’ στα αγγλικ) χρησιµοποιε$ται απ& τον
Freud µ&νο σε σχ(ση µε τα ζα: “... the instincts of animals”, στο Moses and Monotheism, 1939: 346
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η $δια η επ$γνωση της παρξ3ς του δηµιουργ3θηκε µ(σα απ& τις ορµ(ς –εν µ(ρει2. >τσι, για την ευκολ&τερη καταν&ησ3 του, ας ξεκιν3σουµε µε τις ορµ(ς.
Οι ορµς ε$ναι οι «αντιπρ&σωποι/εκφραστ(ς &λων των εσωτερικν δυνµεων που προ(ρχονται απ& το σµα και διαχ(ονται στο µηχανισµ& της διαν&ησης» (Freud, 1920: 306)3 3, µε λλα λ&για, µια απα$τηση των εσωτερικν δυνµεων στη σκ(ψη και το πνεµα. Η ουσ$α των ορµν ε$ναι η π$εση (pressure)
που ασκον για την ικανοπο$ηση των απαιτ3σεν τους, η ποσ&τητα εν(ργειας
που εξωτερικεουν: στην πραγµατικ&τητα, οι ορµ(ς ε$ναι οι $διες οι εσωτερικ(ς
δυνµεις που αναζητον δι(ξοδο στη διαν&ηση, η δι-(ξοδος των οπο$ων γ$νεται µ(σω ψυχικν ‘αντιπροσπων’/αναπαραστσεων (Freud 1915b). Η χρ3ση
του &ρου, &πως τον εισ3γαγε ο Freud, δεν υπονοε$ σχ(ση µε το λεγ&µενο ‘ζωικ& (νστικτο’. Πρ&κειται για ψυχικος αντιπροσπους που εδρζονται στον
$διο τον οργανισµ& και, συνεπς, βρ$σκονται στα σνορα µεταξ του πνευµατικο και του σωµατικο: φ(ρνουν στη ν&ηση τα µηνµατα που στ(λνει ο ανθρπινος οργανισµ&ς. Ο σκοπ&ς των ορµν ε$ναι η ευχαρ$στηση: αναζητον
την ευχαρ$στηση, δηλαδ3 την ικανοπο$ηση του ερεθ$σµατος που τις θ(τει σε κινητοπο$ηση και τις κνει να στ(λνουν διφορα µηνµατα στο µηχανισµ& της

(δε$τε επ$σης την υποσηµε$ωση 1 στο $διο, σ. 346). Η λανθασµ(νη απ&δοση στα αγγλικ απ& την
Standard Edition επισηµνθηκε αργ&τερα αλλ διατηρ3θηκε για στιλιστικος λ&γους, καθς ο
&ρος ‘(νστικτο’ ε$χε 3δη καθιερωθε$. Αξ$ζει να αναφ(ρουµε εδ την υποσηµε$ωση της επιµ(λειας
(κδοσης απ& το New Introductory Lectures on Psychoanalysis των εκδ&σεων Penguin σχετικ µε
τη λ(ξη ‘Trieb’: “Κυριολεκτικ ορµ3 [‘drive’]. Η γερµανικ3 λ(ξη µεταφρζεται συχν (τσι, αλλ
χριν του στιλ και της γραµµατικ3ς, και για να αποφευχθε$ η αναχρονιστικ3 παρερµηνε$α
(anachronistic misrepresentation) των ιδεν του Freud, η λ(ξη ‘(νστικτο’ [‘instinct’] χρησιµοποιε$ται σε &λη τη Standard Edition” (1933β: 129, υποσηµε$ωση 1). ?µως, αυτ& το λθος στη µετφραση δεν ε$ναι ασ3µαντο, γιατ$ οι δο λ(ξεις υποδηλνουν κτι διαφορετικ&. Η ορµ3 αναφ(ρεται σε
µια παρ&ρµηση, µια αυθ&ρµητη θηση 3 λαχτρα για κτι. Το (νστικτο, απ& την λλη, ε$ναι θεµελιωδς βιολογικ&, ρα και αναπ&φευκτο, και δεν µπορε$ να γ$νει αντικε$µενο διανοητικ3ς επεξεργασ$ας (π.χ. το (νστικτο της επιβ$ωσης που επιτσσει τη διατροφ3). Τα (νστικτα δεν µπορον
να γ$νουν αντικε$µενο κοινωνικ3ς διαµεσολβησης, κτι που αντιθ(τως χαρακτηρ$ζει τις ορµ(ς
και αποτελε$ ουσιαστικ& παργοντα στη µετουσ$ωσ3 τους (διαδικασ$α που θα δοµε στη συν(χεια). Λ&γω της σηµαντικ&τητας της διαφορς τους, θα κρατ3σουµε την ορθ3 µετφραση του
&ρου γενικ ως ‘ορµ3ς’, εκτ&ς απ& παραθ(µατα και αναφορ(ς σε συγγραφε$ς που αναφ(ρονται
στο ‘(νστικτο’, 3 &ταν η (ννοια που θ(λουµε να περιγρψουµε ε$ναι πργµατι αυτ3 του ενστ$κτου
(π.χ. στα ζωικ (νστικτα). Ο &ρος εµφαν$ζεται στην ελληνικ3 µετφραση του Language of
Psychoanalysis των Laplanche & Pontalis (1973) ως εν&ρµηση (Εκδ&σεις Κ(δρος, 1986).
2. Εν µ(ρει, γιατ$ το ασυνε$δητο το προσεγγ$ζουµε και µ(σα απ& τα &νειρα και την ανλυσ3
τους.
3. «Τhe representatives of all the forces originating in the interior of the body and transmitted
to the mental apparatus».
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διαν&ησης. Για την ακρ$βεια, οι ορµ(ς υπηρετον την αρχ3 της ευχαρ$στησης4,
δηλαδ3 αναζητον την ευχαρ$στηση/ικανοπο$ησ3 τους σε κθε περ$πτωση,
ακ&µα και &ταν αυτ& δεν ε$ναι µεσα ορατ& (&ταν δηλαδ3 ενδιµεσοι τρ&ποι
ικανοπο$ησης µιας ορµ3ς δηµιουργον την εντπωση &τι εξυπηρετον κποιο
λλο σκοπ&).
Τα αντικε$µενα των ορµν ε$ναι συν3θως (µψυχα 3 ψυχα (πργµατα 3 νθρωποι), αλλ ακ&µη και δραστηρι&τητες, ιδ(ες, σηµε$α του σµατος κλπ., µ(σω των οπο$ων οι ορµ(ς µπορον να ικανοποι3σουν το σκοπ& τους, το σκοπ&
της ευχαρ$στησης. Τα αντικε$µενα των ορµν ε$ναι στην ουσ$α τα µ(σα επ$τευξης του σκοπο τους. Η πρξη της επιλογ3ς εν&ς ανθρπου, πργµατος κλπ.
ως αντικειµ(νου των ορµν, ως ‘αντικε$µενο αγπης’ (love-object) σµφωνα µε
τη φροϋδικ3 ορολογ$α, ονοµζεται επιλογ3 αντικειµ(νου (object-choice) 3 κθεξης (object-cathexis)5. Σε ορισµ(νες δε περιπτσεις παρατηρε$ται µια ιδια$τερα στεν3 σχ(ση, προσκ&λληση θα λ(γαµε εν&ς ατ&µου στο αντικε$µενο αγπης:
&ταν αυτ& συµβα$νει, το αντικε$µενο µετατρ(πεται περισσ&τερο σε αυτοσκοπ&
παρ σε µ(σο επ$τευξης εν&ς σκοπο. Αυτ(ς οι περιπτσεις ε$ναι παθολογικ(ς,
και περιγρφονται µε τον &ρο καθ3λωση (fixation: αλλις προσκ&λληση 3
προσ3λωση), που περιγρφει την εµµον3 µε (να αντικε$µενο.
Ο Freud στα γραπτ της ωριµ&τητς του ταξιν&µησε τις ορµ(ς σε δο µεγλες κατηγορ$ες: στις ορµ(ς της ζω3ς και στις ορµ(ς της επιθετικ&τητας6. Ας
ξεκιν3σουµε µε τις τελευτα$ες. Οι ορµς της επιθετικ τητας, 3 της καταστροφ3ς, (χουν ως σκοπ& την καταστροφ3, την ταπε$νωση, 3 ακ&µη και το θνατο.
?ταν κατευθνονται προς τα (ξω, τον εξωτερικ& κ&σµο, επιζητον να καταστρ(ψουν οτιδ3ποτε περιβλλει το τοµο, και εκδηλνονται µε επιθετικ&τητα
και εχθρ&τητα προς τους λλους. ?ταν κατευθνονται προς τα µ(σα, προς τον

4. Θα αναφερθοµε στην αρχ3 της ευχαρ$στησης λ$γο παρακτω, σε αυτ& το κεφλαιο.
5. Η (ννοια της κθεξης αναφ(ρεται στο γεγον&ς &τι µια ποσ&τητα ψυχικ3ς εν(ργειας (χει
επενδυθε$ σε (να αντικε$µενο. Να διευκρινιστε$ εδ &τι πρ&κειται για µια οικονοµικ3 (ννοια: η οικονοµικ δισταση στη φροϋδικ3 θεωρ$α αναφ(ρεται στην υπ&θεση &τι οι ψυχικ(ς διεργασ$ες και
διαδικασ$ες εµπερι(χουν τη µετδοση και κυκλοφορ$α µετρσιµης ποσ τητας εν(ργειας, δηλαδ3
εν(ργειας που µπορε$ να αυξηθε$ 3 να µειωθε$. Στην κθεξη µιλµε συχν για αυξηµ(νη ποσ&τητα εν(ργειας που (χει επενδυθε$ σε (να αντικε$µενο. ∆ε$τε επ$σης στο Laplanche & Pontalis, 1973:
62-65 και 127-130.
6. Αναφ(ροµαι εδ στη µεταγεν(στερη ταξιν&µηση που (κανε στο New Introductory Lectures
of Psychoanalysis (1933β). Νωρ$τερα, στο Beyond the Pleasure Principle (1920), την $δια κατηγοριοπο$ηση αν(φερε και ως >ρως και Θνατος. Στα νε&τερα (ργα του, και συγκεκριµ(να στο
Instincts and their Vicissitudes (1915) αν(φερε µ&νο τις ορµ(ς του εγ, 3 ορµ(ς της αυτοσυντ3ρησης, και τις ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας (1915: 121). Αυτ(ς οι δο οµδες δεν εξαφαν$στηκαν, αλλ εντχθηκαν το 1920 στην ευρτερη κατηγορ$α του >ρωτα/ζω3ς.
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$διο τον εαυτ&, εκδηλνονται ως τση αυτοκαταστροφ3ς. Στην αλληλογραφ$α
του µε τον Einstein (στο Why War? 1933), ο Freud τοποθ(τησε τις ορµ(ς αυτ(ς
στην καρδι της πεσιµιστικ3ς του ποψης για (να µ(λλον χωρ$ς πολ(µους και
συγκροσεις, καθς π$στευε &τι ε$ναι αδνατο να απαλλαχτον οι νθρωποι
απ& τις επιθετικ(ς ορµ(ς τους. Παρ’ &λα αυτ, επισ3µανε &τι θα µποροσε η
επιθετικ&τητα να εκτραπε$, να διοχετευτε$ δηλαδ3 σε στ&χους που θα ε$ναι λιγ&τερο επιζ3µιοι για την κοινων$α, µ(σω της επιστ3µης και του πολιτισµο, και
(τσι να αποφευχθον οι π&λεµοι (η διαδικασ$α εκτροπ3ς λ(γεται µετουσ$ωση)7.
Οι ορµς της ζως ε$ναι αυτ(ς που κνουν τους ανθρπους να ζουν µαζ$
και να δηµιουργον εν&τητες και συλλογικ(ς οντ&τητες. Αυτ(ς χωρ$ζονται στις
ορµ(ς του εγ 3 της αυτοσυντ3ρησης, και στις ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας. Οι
ορµς της αυτοσυντρησης (χουν µεση σχ(ση µε τις σωµατικ(ς λειτουργ$ες
που ε$ναι απαρα$τητες για τη ζω3 του ανθρπου (&πως η πε$να κλπ.). Επ$σης,
&µως, ε$ναι υπεθυνες και για τη δηµιουργ$α συναισθηµατικν και κοινωνικν

7. >χει ενδιαφ(ρον να επισηµνουµε το εξ3ς. ?πως αναφ(ρθηκε, οι ορµ(ς αυτ(ς µπορε$ να
επιδιξουν ακ&µη και το θνατο, και γι’ αυτ& (χουν ονοµαστε$ και ορµ(ς του θαντου. Οι ορµ(ς
του θαντου ε$ναι αυτ(ς που «επιδικουν να οδηγ3σουν τον νθρωπο να καταστρ(ψει και να
µεισει τη ζω3 στην αρχικ3 της κατσταση της αν&ργανης ζω3ς» (Freud 1933: 357). Οι ορµ(ς αυτ(ς συνδ(ονται µε την καταπιεστικ3 παρ&ρµηση για επανληψη (compulsion to repeat), η οπο$α
συνδ(εται µε τη συντηρητικ3 φση των ορµν και χαρακτηρ$ζει το ασυνε$δητο γενικ. Η παρ&ρµηση για επανληψη περιγρφει την εσωτερικ3 π$εση που ασκε$ται στε να επιστρ(ψει ο ψυχισµ&ς σε προγεν(στερη κατσταση απ& αυτ3 που ε$ναι. Αυτ& σηµα$νει ε$τε να επαναλβει στο παρ&ν µια παλαι&τερη ψυχολογικ3 εµπειρ$α, χωρ$ς συνειδητ3 γνση της αρχικ3ς, ε$τε να επιθυµε$
την επιστροφ3 σε προγεν(στερες καταστσεις τις οπο$ες αναπολε$ ως ιδεατ(ς. Στο βαθµ&, λοιπ&ν,
που πριν απ& τη ζω3, τη γ(ννηση δηλαδ3 εν&ς ατ&µου, υπρχει η ανυπαρξ$α, η αν&ργανη ζω3, η
τση επιστροφ3ς στην προγεν(στερη κατσταση που περιγρφει η παρ&ρµηση για επανληψη
σηµα$νει επιδ$ωξη του θαντου. Στη δυδα >ρως και Θνατος, ο τελευτα$ος επιδικει να ακυρσει, να καταστρ(ψει τη δηµιουργ$α δεσµν και εν&τητας που επιδικουν οι ορµ(ς του >ρωτα,
της ζω3ς (Laplanche & Pοntalis 1973: 103). Οι ορµ(ς του θαντου πρωτοαναφ(ρθηκαν το 1920,
στο Beyond the Pleasure Principle, και η επιθετικ&τητα θεωρε$ται η εξωτερικευµ(νη τους (κφραση: µλιστα, οι Laplanche και Pοntalis αναφ(ρουν την επιθετικ&τητα ως το κοµµτι εκε$νο των
ορµν του θαντου που κατευθνεται προς τον εξωτερικ& κ&σµο. Πντως, εν οι ορµ(ς της επιθετικ&τητας 3 της καταστροφ3ς αποτελον βασικ& στοιχε$ο της ψυχαναλυτικ3ς θεωρ$ας, η αναφορ στις ορµ(ς του θαντου ε$ναι ιδια$τερα περιορισµ(νη. Χωρ$ς να (χει ρητ απορριφθε$, η
ιδ(α της εν&ρµησης που επιδικει το θνατο προκλεσε την αντ$δραση ακ&µη και των ‘ορθ&δοξων’ υποστηρικτν του Freud, βασισµ(νη κυρ$ως σε ηθικ(ς αντιρρ3σεις, αλλ και επειδ3 3ταν
ιδια$τερα ακρα$α για να στηριχτε$ χωρ$ς ισχυρ3 κλινικ3 υποστ3ριξη. Μλιστα, και ο $διος ο Freud
δεν τις αν(πτυξε περισσ&τερο, χωρ$ς ωστ&σο να τις απορρ$ψει, και στο New Introductory Lectures
to Psychoanalysis (1933β: 136) ακολοθησε την ευρ(ως αποδεκτ3 και στη συν(χεια ταξιν&µηση, σε
ορµ(ς της ζω3ς, και σε ορµ(ς της επιθετικ&τητας (που κατευθνονται και στον εξωτερικ& και
στον εσωτερικ& κ&σµο του ατ&µου).
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δεσµν, στο βαθµ& που αυτ& ε$ναι απαρα$τητο για την αυτοσυντ3ρηση: επειδ3
τα ανθρπινα &ντα δεν (χουν τη βιολογικ3 δυνατ&τητα να ε$ναι αυτ&νοµα και
αυτρκη µε το που γεννιονται, χρειζονται απαραιτ3τως (να προστατευτικ&
περιβλλον για τη ζω3 τους –µε βασικ& στοιχε$ο την οικογ(νεια, 3 απλ τη µητ(ρα. Ας µην ξεχνµε &τι το ανθρπινο βρ(φος ε$ναι $σως το µ&νο απ& τα θηλαστικ που γεννι(ται τ&σο πρ&ωρα, και η επιβ$ωσ3 του εξαρτται κυριολεκτικ απ& την παρξη εν&ς λλου. Η συνειδητοπο$ηση αυτ3 ε$ναι καθοριστικ3
για την παρξη κοινων$ας, αλλ δηµιουργε$ και αντικρου&µενα συναισθ3µατα:
η εξρτηση απ& κποιον λλο δηµιουργε$ εκνευρισµ& στο βρ(φος, αλλ και τη
συνειδητοπο$ηση &τι η παρξ3 του προϋποθ(τει και τους λλους. >τσι, οι ορµ(ς της αυτοσυντ3ρησης ε$ναι απ& τη φση τους αρκετ εγωιστικ(ς8 (ορµ(ς του
εγ), καθς δηµιουργον και στηρ$ζουν τη συνπαρξη και συµβ$ωση των ανθρπων σε µια αναγκαι&τητα. Αντιλαµβνεται κανε$ς πως οι σωµατικ(ς λειτουργ$ες υπαγορεουν επιθυµ$ες που εκφρζονται στη συν(χεια ως ψυχολογικ(ς ανγκες, &πως η ανγκη για προστασ$α και το α$σθηµα της ασφλειας, που
δηµιουργονται απ& το σµα αλλ στη συν(χεια αυτονοµονται στο ψυχολογικ&-διανοητικ& επ$πεδο –αυτ&ς ε$ναι λλωστε και ο ορισµ&ς των ορµν.
Οι σεξουαλικς ορµς επ$σης σχετ$ζονται µε σωµατικ ερεθ$σµατα και ανγκες που αναζητον την ευχαρ$στηση και (χουν ως σκοπ& την ικανοπο$ηση
του σµατος (µε απτερο σκοπ& τη διαινιση του ε$δους). Αλλ δεν ε$ναι µ&νο αυτ&: αναφ(ρονται σε οτιδ3ποτε µπορε$ να συµπεριληφθε$ στη λ(ξη ‘αγπη’
(ερωτικ(ς σχ(σεις, συναισθηµατικος δεσµος, φιλ$ες κλπ.). Πρ&κειται για την
ορµ3 της αγπης, που (χει στον πυρ3να της τη σεξουαλικ3 αγπη, και αποτελε$ κινητ3ριο δναµη κθε οµαδοπο$ησης. >τσι, στις ερωτικ(ς σχ(σεις των ζευγαριν οι ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας (χουν (ναν µεσο σεξουαλικ& στ&χο:
&µως, και στις οµδες υπρχει επ$σης η σεξουαλικ&τητα, αλλ η ορµ3 της διοχετεεται προς διαφορετικος στ&χους, αφο ο αρχικ&ς της αναστ(λλεται: (τσι,
η σχ(ση (3 οι λιµπιντικο$ δεσµο$)9 που αναπτσσεται µεταξ των ατ&µων διατηρε$ την αρχικ3 της εν(ργεια/δναµη, που &µως δηµιουργε$ (ναν οµαδικ& δε-

8. Θα µποροσαµε να υποθ(σουµε &τι εξαιτ$ας της ορµ3ς της αυτοσυντ3ρησης η ορµ3 της επιθετικ&τητας κατευθνεται συχν&τερα προς τον εξωτερικ& κ&σµο, και να το συνδ(σουµε αυτ& και
µε την (ντονη επιθετικ&τητα που αναπτσσουν τα τοµα &ταν βρ$σκονται σε κ$νδυνο, &ταν αµνονται, συσχετ$ζοντας (τσι την επιθετικ&τητα των ατ&µων και µε την ορµ3 της αυτοσυντ3ρησ3ς
τους. Ο Freud ε$χε αναρωτηθε$ για τη σνδεση των ορµν της αυτοσυντ3ρησης και του Θαντου
στο Beyond the Pleasure Principle (1920).
9. Λ$µπιντο (libido) ε$ναι το &νοµα της εν(ργειας που βρ$σκεται π$σω απ& τις ορµ(ς και µε την
οπο$α αυτ(ς εκφρζονται, (ρχονται στο προσκ3νιο (Freud 1917γ: 355). Συν3θως συνδ(εται µε τις
σεξουαλικ(ς ορµ(ς.
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σµ& αντ$ για µια ερωτικ3 σχ(ση. Αυτ& εκφρζεται ως ανγκη επικοινων$ας10,
που προ(ρχεται απ& τις ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας.
Αρχικ ο Freud χρησιµοπο$ησε τη λ(ξη ‘σεξουαλικ&ς’ µε τη συγκεκριµ(νη,
καθοµιλουµ(νη της (ννοια, αλλ αργ&τερα της (δωσε µια «πολ ευρτερη ερµηνε$α που ισχει για κθε ευχριστο α$σθηµα που σχετ$ζεται µε τις σωµατικ(ς
λειτουργ$ες και, επ$σης, µ(σω της µετουσ$ωσης, µε συναισθ3µατα &πως η τρυφερ&τητα, η ευχαρ$στηση στην εργασ$α και η φιλ$α. Με λλα λ&για, χρησιµοπο$ησε τη λ(ξη για να αναφερθε$ σε αυτ& που µπορε$ αρχικ να περιγραφε$ ως
‘επιθυµ$α’» (Brown 1961: 20). Η επιθυµα ε$ναι µια πολ σηµαντικ3 (ννοια, που
βρ$σκεται στο κ(ντρο κθε ορµ3ς: ε$ναι η θ(ληση που αναζητ την εκπλ3ρωσ3
της, η κινητ3ριος δναµη για να επιδιξουν οι ορµ(ς την ικανοπο$ησ3 τους. Ε$ναι επ$σης και ο λ&γος που οι ορµ(ς µπορον να διαµεσολαβηθον κοινωνικ:
γιατ$, οι επιθυµ$ες µπορον τ&σο να δηµιουργηθον &σο και να επηρεαστον
απ& το κοινωνικ& περιβλλον.
Σµφωνα µε (να νε&τερο ερµηνευτ3 του Freud, τον Anthony Elliott, η επιθυµ$α εγε$ρεται πντα σε σχ(ση µε κποιον Wλλο, προϋποθ(τει την παρξη
των λλων. Εν αρχικ ξεκιν απ& µια βιολογικ3 ανγκη, την ξεπερν και
υπρχει αυτ&νοµα ως επιθυµ$α, επιθυµ$α για ευχαρ$στηση. Χαρακτηριστικ& ε$ναι εδ το παρδειγµα του θηλασµο, που αποτελε$ µια απ’ τις πρτες στιγµ(ς
της ζω3ς εν&ς βρ(φους, και µια απ’ τις πρτες του ικανοποι3σεις επ$σης. Εν
αρχικ ο θηλασµ&ς ε$ναι επιθυµητ&ς γιατ$ ικανοποιε$ τη βιολογικ3 ανγκη και
το συνα$σθηµα της πε$νας, στη συν(χεια γ$νεται επιθυµητ&ς καθαυτ&ς, ανεξρτητα απ& την πε$να, γιατ$ δηµιουργε$ ευχριστα συναισθ3µατα στο βρ(φος
(αγκαλι, αγπη, ζεστασι κλπ.). Αυτ3 η αναζ3τηση της απ&λαυσης ανεξρτητα απ& την τροφ3 ονοµζεται ‘σεξουαλικ3’ (σεξουαλικ3 επιθυµ$α). Η σεξουαλικ&τητα λοιπ&ν γεννι(ται καθς µια ν(α σχ(ση δηµιουργε$ται µε τον Wλλο, µια
σχ(ση λιµπιντικ3 (δηλαδ3, που περι(χει τις σεξουαλικ(ς ορµ(ς). >τσι καθς η
αναζ3τηση/απα$τηση αυτονοµε$ται απ& την ανγκη γεννι(ται και η ασυνε$δητη
επιθυµ$α (Elliott 1999: 119)11. Επ$σης, η επιθυµ$α ξεπερν και τα $δια τα αντικε$µενα που την ικανοποιον γιατ$, ως θεµελιακ3 δναµη για την (κφραση των
ορµν, ε$ναι αστε$ρευτη και αδικοπη. Ε$ναι, τ(λος, ιδια$τερα ενδιαφ(ρον &τι
δεν απευθνεται απαραιτ3τως σε (να λλο αντικε$µενο, αλλ και σε µια λλη

10. Αυτ& αναφ(ρεται στα κε$µενα της κοινωνικ3ς ψυχολογ$ας ως ‘εσωτερικ3 ανγκη για επικοινων$α’ (Cooley 1902).
11. Αυτ3 ε$ναι και η µεγλη συνεισφορ του Lacan στην ψυχανλυση, σµφωνα µε τον Elliott:
η επεξεργασ$α της (ννοιας της επιθυµ$ας και η σχ(ση της µε τον Wλλο, ο οπο$ος µλιστα επισ3µανε τη σηµασ$α της γλσσας, στο βαθµ& που αυτ3 εκφρζει την επιθυµ$α.
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επιθυµ$α –&πως η επιθυµ$α να ε$µαι επιθυµητ&ς, επιθυµ$α για αναγνριση,
αγπη κ.ο.κ. (Szpilka 1999: 1176).
Μια δυσκολ$α &σον αφορ τις ορµ(ς ε$ναι &τι ε$ναι συχν δσκολο να τις
διακρ$νουµε 3 να τις αναγνωρ$σουµε γιατ$ υπ&κεινται σε σηµαντικ(ς µεταστροφ(ς (vicissitudes). Οι µεταστροφ(ς αυτ(ς ε$ναι οι εξ3ς: αντιστροφ3 στο αντ$θετ& τους, επαναστροφ3 προς το $διο το τοµο, απθηση, και µετουσ$ωση. Η
αντιστροφ µιας ορµ3ς στο αντ$θετ& της (reversal into the opposite) ε$ναι µια
διεργασ$α κατ την οπο$α ο στ&χος, η (κφραση 3 η εν(ργεια µιας ορµ3ς µεταστρ(φεται στο αντ$θετ& της. Η αντιστροφ3 µπορε$ να ε$ναι, για παρδειγµα,
µια αλλαγ3 απ& την ενεργητικ&τητα στην παθητικ&τητα (π.χ. σαδισµ&ς και µαζοχισµ&ς) 3 µια αλλαγ3 στο περιεχ&µεν& της (π.χ. αγπη και µ$σος). Wµεσα
συνδεδεµνη µε αυτ3 τη διεργασ$α ε$ναι η επαναστροφ3 (turning around the
subjects own self), κατ την οπο$α η ορµ3 υποκαθιστ (να αντικε$µενο µε το
$διο το τοµο. Εδ, περιγραφικ µποροµε να ποµε &τι υπρχει αλλαγ3 αντικειµ(νου, συγκεκριµ(νη µλιστα αφο η ορµ3 στρ(φεται στο $διο το τοµο, χωρ$ς να συντελε$ται παρλληλα λλη µεταβολ3 της, αλλ, &πως µας πληροφορον οι Laplanche και Pontalis (1973), µπορε$ αυτ3 η διεργασ$α να επακολουθ3σει της αντιστροφ3ς της ορµ3ς στο αντ$θετ& της 3 να συµβε$ σε κποιο ενδιµεσο στδιο αυτ3ς: πντως, η σχ(ση τους ε$ναι στεν3, &πως υποδηλνει και
το παρδειγµα του σαδισµο-µαζοχισµο.
Η απθηση (repression)12 ε$ναι µια πολ σηµαντικ3 λειτουργ$α του ψυχισµο µ(σω της οπο$ας «επιχειρε$ να απωθ3σει 3 να περιορ$σει στο ασυνε$δητο
αναπαραστσεις (σκ(ψεις, εικ&νες, αναµν3σεις) που συνδ(ονται µε την ορµ3.
Προκπτει &ταν η ικανοπο$ηση µιας ορµ3ς –που µπορε$ η $δια να δηµιουργ3σει ευχαρ$στηση– εµπερι(χει το ρ$σκο να προκαλ(σει δυσαρ(σκεια εξαιτ$ας λλων απαιτ3σεων» (Laplanche & Pontalis 1973: 390), απαιτ3σεις που µπορε$ να
ε$ναι εσωτερικ(ς (ψυχικ(ς) 3 εξωτερικ(ς (κοινωνικ(ς). Συνεπς, η απθηση ε$ναι (νας αµυντικ&ς µηχανισµ&ς που αρνε$ται σε ορισµ(νες ψυχικς αναπαραστσεις των ορµν πρ&σβαση στο συνειδητ&. Να τονιστε$ σε αυτ& το σηµε$ο το
γεγον&ς &τι η απθηση µιας ορµ3ς πραγµατοποιε$ται µ(σω της απθησης των
ψυχικν αναπαραστσεν της (συναισθ3µατα, εικ&νες, &νειρα κλπ.) καθς
µ&νο µ(σα απ& αυτ(ς µπορον οι ορµ(ς να φτσουν στο συνειδητ& και &χι αφ’
εαυτ(ς (&πως για παρδειγµα και το (νστικτο για τροφ3 εκδηλνεται µε το α$σθηµα της πε$νας). Επ$σης, &ταν µια ορµ3 απωθε$ται, η αναπαρσταση µε την
οπο$α εκδηλθηκε παραµ(νει συν3θως καθηλωµ(νη στην εν λ&γω ορµ3 –αυτ3
12. Ο αγγλικ&ς &ρος repression (χει δο σηµασ$ες: καταπ$εση και απθηση. Στην ψυχανλυση χρησιµοποιε$ται µε τη δετερη σηµασ$α του αν και, προφανς, υποδηλνεται η παρξη µιας
µορφ3ς καταπ$εσης στη διαδικασ$α της απθησης (καταπ$εση των ορµν π.χ.).
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η προσκ&λληση των αναπαραστσεων περιγρφεται ως καθ3λωση (fixation).
Η δναµη που κινητοποιε$ και διατηρε$ την απθηση ε$ναι η αντσταση
(resistance)13 και πηγζει απ& το εγ (το οπο$ο θα αναφερθε$ παρακτω). Η
δναµη της αντ$στασης ε$ναι απαρα$τητη γιατ$ η απωθηµ(νη ορµ3 τε$νει να
επαναλβει την προσπθεια να εκδηλωθε$ και να βγει στην επιφνεια, στο συνειδητ&: ρα, η αντ$σταση αρνε$ται στην ορµ3 ‘πρ&σβαση’ στο συνειδητ& και
προστατεει την απθηση που (χει επ(λθει. Αυτ3 β(βαια ε$ναι µια δυναµικ3,
και &χι στατικ3, διαδικασ$α, και συνεπς (χει ποικ$λα στδια και εξελ$ξεις.
Επειδ3 λοιπ&ν η απωθηµ(νη ορµ3 δεν σταµατ ποτ( να επιδικει τρ&πους ικανοπο$ησης, η προσπθει της να υπερνικ3σει την αντ$σταση ενδ(χεται να ε$ναι
επιτυχ3ς –µερικς, β(βαια, δι&τι θα περσει απαραιτ3τως απ& τη λογοκρισ$α
που επιβλλει η αντ$σταση και &ταν φτνει στο συνειδητ& ε$ναι συν3θως παραµορφωµ(νη/µη αναγνωρ$σιµη. Εποµ(νως, &ταν η διαδικασ$α της απθησης
αποτυγχνει, λαµβνει χρα η παραµ&ρφωση (distortion), η διαδικασ$α που
παραποιε$ τις ψυχικ(ς αναπαραστσεις µετατρ(ποντς τις σε συµπτµατα, καθιστντας τις µη αναγνωρ$σιµες. Τα &νειρα και οι παραπραξ$ες (αστε$α, γλωσσικ(ς παραδροµ(ς, απλεια πραγµτων, λ3θη κλπ.) ε$ναι καθηµεριν παραδε$γµατα (απωθηµ(νων) ορµν που εκδηλνονται στο συνειδητ& παραµορφωµ(νες. Τ(λος, να ποµε &τι υπρχει µια οικονοµικ3 δισταση στην απθηση
(οικονοµικ3 µε τη φροϋδικ3 σηµασ$α, &πως εξηγ3σαµε στην υποσηµε$ωση 5),
δηλαδ3 ο αριθµ&ς και η (νταση των απωθ3σεων που πραγµατοποιονται λειτουργον σωρευτικ στον ψυχισµ&. Αυτ& σηµα$νει &τι του δηµιουργον πι(σεις: και, &πως µας πληροφορε$ ο Elliott, «η ποσ&τητα απθησης που µπορον
οι νθρωποι να δεχτον και να αντ(ξουν εξαρτται απ& πολλος παργοντες,
&πως ο εσωτερικ&ς τους κ&σµος, η ψυχικ3 τους δηµιουργικ&τητα και… η θ(ση
τους στο σστηµα των κοινωνικν και οικονοµικν σχ(σεων» (Elliott 1999:
19). Αυτ& σηµα$νει &τι ορισµ(νοι νθρωποι ε$ναι πιο ευλωτοι στις πι(σεις και,
συνεπς, (χουν περισσ&τερες πιθαν&τητες να υποφ(ρουν απ& απογο3τευση
και γχος, 3 ακ&µη και να αρρωστ3σουν ψυχικ, σε σχ(ση µε λλους που µπορε$ να αντ(χουν περισσ&τερο, ακ&µη και δεχ&µενοι πολ µεγαλτερη ποσ&τητα
ψυχικν πι(σεων και απωθ3σεων.
Η µετουσωση, 3 εξα\λωση, ε$ναι η διαδικασ$α κατ την οπο$α ο σκοπ&ς 3
το αντικε$µενο µιας ορµ3ς µετατρ(πεται σε (να λλο. Για παρδειγµα: η απαγ&ρευση σε (ναν ν(ο να (χει σεξουαλικ(ς σχ(σεις θα ε$χε ως αποτ(λεσµα τον
εγκλωβισµ& µ(σα του µεγλης ποσ&τητας λιµπιντικ3ς εν(ργειας που θα αναζητοσε αναπ&φευκτα δι(ξοδο. Για να αποφγει, λοιπ&ν, την απογο3τευση 3
13. Εδ ακριβς βλ(πουµε µε σαφ3νεια και την λλη (ννοια της λ(ξης repression, την καταπ$εση.
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λλα συµπτµατα, η λ$µπιντ& του, η σεξουαλικ3 του εν(ργεια, κατευθνεται
προς λλες δραστηρι&τητες, &πως ο αθλητισµ&ς, η επιστηµονικ3 περι(ργεια
κλπ. Σε αυτ3 την περ$πτωση λ(µε &τι αναστ(λλεται ο σκοπ&ς του σεξουαλικο
ενστ$κτου. >τσι, η µετουσ$ωση βοηθ το τοµο να παρ-εκτρ(ψει την εκδ3λωση
των ορµν του, (τσι στε να αποφγει το γχος και την απογο3τευση και, πιο
σηµαντικ& σε αυτ& το σηµε$ο, να αποφγει τις κοινωνικ καταστροφικ(ς εκδηλσεις των ορµν. Να διευκρινιστε$ πντως &τι &ταν λ(µε &τι ο σκοπ&ς των
ορµν µετατρ(πεται σε κποιον λλο δεν εννοοµε σε καµ$α περ$πτωση τον
αρχικ& και καθολικ& σκοπ& των ορµν, που ε$ναι η αναζ3τηση ευχαρ$στησης:
οι ορµ(ς αναζητον πντα δι(ξοδο ικανοπο$ησης. Εννοοµε &τι αποσυνδ(εται
η ορµ3 απ& τον αρχικ& σκοπ&, που ε$ναι η µεση δι(ξοδος της ορµ3ς σε σχ(ση
µε το αρχικ& ερ(θισµα, π.χ. το σεξουαλικ&. Μετατρ(πονται δηλαδ3 οι ενδιµεσοι σκοπο$ µ(σω των οπο$ων εκδηλνεται. Θα 3ταν $σως πιο ακριβ(ς αν λ(γαµε &τι ο σκοπ&ς των ορµν (η ευχαρ$στηση) παραµ(νει ο $διος, αλλ αλλζουν
οι τρ&ποι και τα µ(σα ικανοπο$ησ3ς του. Τ(λος, ο Freud θεωροσε &τι η µετουσ$ωση θα µποροσε, χριν του πολιτισµο, να επιτευχθε$ µ(σω της τ(χνης, της
λογοτεχν$ας και της επιστ3µης. Η διαδικασ$α της µετουσ$ωσης ε$ναι εξ(χουσας
σηµασ$ας για τη διατ3ρηση της κοινωνικ3ς τξης και για την ειρηνικ3 συνπαρξη: &πως θα φανε$ και στη συν(χεια αυτο του βιβλ$ου, ε$ναι σηµαντικ3 για
τη διαδικασ$α της επ$λυσης συγκροσεων καθς (χει τη δυνατ&τητα να κατευθνει τις ορµ(ς της επιθετικ&τητας προς µη καταστροφικος για την κοινωνικ3
συνοχ3 και ειρ3νη στ&χους.
Αφο αναλσαµε τις ορµ(ς µποροµε να περσουµε στην ανλυση του
ασυνειδτου14. Αυτ& δεν µποροσε να γ$νει νωρ$τερα γιατ$, &πως µας λ(ει ο
Freud, «αποκτοµε αντ$ληψη του ασυνειδ3του απ& την θεωρ$α της απθησης… Το απωθηµ(νο ε$ναι το πρωτ&τυπο του ασυνειδ3του για µας» (Freud
1923: 353). Χωρ$ς λοιπ&ν την παρουσ$αση των ορµν δε θα µποροσαµε να
κατανο3σουµε το περιεχ&µενο του ασυνειδ3του. Οτιδ3ποτε απωθηµ(νο ε$ναι
ασυνε$δητο, &µως το ασυνε$δητο ε$ναι κτι περισσ&τερο απ& αυτ&. Αποτελε$ται
απ& απωθηµνες και απ& εν δυνµει δρσεις. Οι ορµ(ς ε$ναι πντα ασυνε$δητες, και µπορον να φτσουν στο συνειδητ& µ(σω των ψυχικν τους αντιπροσπων. Ο Freud προ(βη και σε µια λεπτοµερ(στερη ταξιν&µηση, αυτ3 του προσυνειδητο, το οπο$ο εξακολουθε$ να ε$ναι ασυνε$δητο αλλ περι(χει οτιδ3ποτε (οποιαδ3ποτε (κφραση των ορµν) «ε$ναι ικαν& να γ$νει συνειδητ&» (Freud
14. Ο &ρος ασυνε$δητο ε$ναι ο ακριβ3ς φροϋδικ&ς &ρος, και &χι ο ευρ(ως χρησιµοποιοµενος
‘υποσυνε$δητο’. Ο τελευτα$ος υπονοε$ &τι υπρχει διανοητικ3 δραστηρι&τητα που βρ$σκεται ‘υπ&’
του συνειδητο και (χει µικρ&τερο µ(γεθος 3 σηµασ$α, εν ο πρτος δε$χνει &τι πρ&κειται για την
παρξη διανοητικ3ς δραστηρι&τητας που δεν ε$ναι συνειδητ3.
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1915β: 175). Πρ&κειται για (ναν ‘προθλαµο’ αναπαραστσεων που δεν (χουν
γ$νει ακ&µα συνειδητ(ς, και µπορε$ ποτ( να µη γ$νουν, αλλ παραµ(νουν σε
λανθνουσα κατσταση και ε$ναι οι µ&νες που µπορε$ να φτσουν στο συνειδητ&.
Το µεγαλτερο κοµµτι της πνευµατικ3ς δραστηρι&τητας παραµ(νει ασυνε$δητο και µ&νο (να µικρ& κοµµτι της συνειδητ&. Η γενικευµ(νη ποψη &τι
οι εν δυνµει, ασυνε$δητες εικ&νες ε$ναι αδναµες και ισχυροποιονται καθς
(ρχονται προς το συνειδητ& δεν ε$ναι ακριβ3ς. Στην πραγµατικ&τητα ισχει
ακριβς το αντ$θετο: οι ασυνε$δητες ιδ(ες και αναπαραστσεις ε$ναι ισχυρ&τερες, αλλ και καταλαµβνουν µεγαλτερο ‘χρο’. Το ασυνε$δητο δεν ε$ναι το
‘καλθι των αχρ3στων’ για τις ασ3µαντες αναµν3σεις και ιδ(ες, αλλ (να ‘ζωνταν&’ δοχε$ο που περι(χει &λη την εν(ργεια και την κινητ3ριο δναµη π$σω
απ& κθε συνειδητ3 εν(ργεια15. Επ$σης, δεν πρ(πει να µπερδευ&µαστε µε την
ανακριβ3, &πως µας λ(ει ο Rieff, χρ3ση του &ρου ‘ασυνε$δητο’ και ως ουσιαστικ& και ως επ$θετο, καθς «η λ(ξη δηλνει στην ουσ$α µια ποι&τητα/ιδι&τητα
του µυαλο και &χι (να σηµε$ο µ(σα σε αυτ&» (Rieff 1960: 22): η χρ3ση του και
ως ουσιαστικο δεν ε$ναι παρ µια ‘σµβαση’ (π.χ. λ(µε ‘το ασυνε$δητο’ αντ$ να
ποµε ‘το ασυνε$δητο κοµµτι του µυαλο’).
Το ασυνε$δητο (χει κποια ιδια$τερα χαρακτηριστικ που επηρεζουν τις
πρξεις των ατ&µων. Συνεπς, για να κατανο3σουµε καλτερα την ανθρπινη
συµπεριφορ πρ(πει να δοµε αυτ τα χαρακτηριστικ. Αυτ ε$ναι: η ρνηση
και η αντ$φαση, η αντικατσταση της εξωτερικ3ς µε την εσωτερικ3 πραγµατικ&τητα, η αχρον$α, η παλινδρ&µηση, και η κινητικ&τητα και µεταβλητ&τητα
(Freud 1915δ: 191-2)16. Ας ξεκιν3σουµε µε την ρνηση και την αντφαση (negation and exemption from mutual contradiction), που ε$ναι παρεµφερε$ς και
αλληλοσυσχετιζ&µενες. Η ρνηση αφορ τ&σο στην εξωτερικ3 &σο και στην
εσωτερικ3 πραγµατικ&τητα, πρ&κειται δηλαδ3 για ρνηση µιας κακ3ς πραγµατικ&τητας, που µπορε$ να αναφ(ρεται σε δυσµενε$ς κοινωνικ(ς συνθ3κες, αλλ
και σε δυσαρ(σκεια και ρνηση του $διου του εαυτο. Η ρνηση µπορε$ να κυµανθε$ απ& την απθηση ως και την πλ3ρη απ&ρριψη, που ε$ναι µια ψυχωτικ3
κατσταση. Η αντ$φαση σηµα$νει &τι µπορον να συνυπρχουν στο ασυνε$δητο επιθυµ$ες, ιδ(ες και ορµ(ς που &µως ε$ναι αµοιβα$α αντικρου&µενες, χωρ$ς
αυτ& να δηµιουργε$ πρ&βληµα στη συνπαρξ3 τους (ρνηση της αντ$φασης).
Τυπικ παραδε$γµατα αποτελον η ρνηση του θαντου (π.χ. ο χαρακτηρι15. Ε$ναι ενδεικτικ& &τι ακ&µη και το εγ ε$ναι εν µ(ρει ασυνε$δητο (Freud 1923: 355-6).
16. Ο Λ$ποβατς αναφ(ρει επ$σης και την πλαστικ δναµη πνω στο σµα, δηλαδ3 την εµφαν3 επιρρο3 του ασυνειδ3του σε αυτ&: π.χ. τα διφορα ψυχοσωµατικ φαιν&µενα, κοκκ$νισµα
του προσπου απ& ντροπ3 κλπ. (στο Λ$ποβατς 1990: 59-60).
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σµ&ς ‘αθνατος’ για νεκρος 3ρωες), η συνπαρξη αντικρου&µενων συναισθηµτων (π.χ. αγπη και µ$σος ταυτ&χρονα) 3 ιδεν (π.χ. εθνικοσοσιαλισµ&ς), η
αδυναµ$α διαχωρισµο της αλ3θειας απ& το ψ(µα (π.χ. οι µθοι των ζωντανν-νεκρν) και λλα, &που η ρνηση και η αντ$φαση συνυπρχουν και στηρ$ζει η µ$α την λλη.
Σχετικ& µε την ρνηση ε$ναι και το χαρακτηριστικ& της αντικατστασης της
εξωτερικς µε την εσωτερικ πραγµατικ τητα (replacement of external by psychical reality). Το ασυνε$δητο µπορε$ να αρνηθε$ την εξωτερικ3 πραγµατικ&τητα, κοινωνικ3 3 λλη, αν του ε$ναι δυσρεστη και να την αντικαταστ3σει µε µια
πλαστ3, κατασκευασµ(νη πραγµατικ&τητα µε βση το συνα$σθηµα της εσωτερικ3ς του ευχαρ$στησης. Βεβα$ως, το $διο µπορε$ να γ$νει και µε µια εσωτερικ3
δυσαρ(σκεια, την οπο$α θα τε$νει να αντικαταστ3σει µε µια λλη εσωτερικ3
πραγµατικ&τητα. Συν(πεια τοτου ε$ναι η δηµιουργ$α 3 αποδοχ3 µιας λλης
πραγµατικ&τητας µ(σω των φαντασισεων, της ψευδα$σθησης της ολ&τητας
και της πληρ&τητας που δηµιουργε$ ο ψυχισµ&ς, της µη (λλειψης κλπ. Τρ$το χαρακτηριστικ& του ασυνειδ3του ε$ναι η αχρονα (timelessness), δηλαδ3 η αδυναµ$α προσδιορισµο του χρονικο πλαισ$ου των ασυνε$δητων πεπραγµ(νων.
Αυτ& δε σηµα$νει &τι το ασυνε$δητο δεν (χει µια ιστορ$α, αλλ &τι ο χρ&νος ε$ναι µια δισταση που δεν αναγνωρ$ζεται στη συν(χει του: τα γεγον&τα δεν
µπορον να τοποθετηθον σε µια λογικ3 3 χρονικ3 σειρ, το παρ&ν µε το παρελθ&ν εµπλ(κονται συνεχς, και υπρχει µια διαρκ3ς παρ&ρµηση για επανληψη (που χαρακτηρ$ζει λλωστε και τις ορµ(ς εντ&ς του).
Wµεσο συνεπαγ&µενο της αχρον$ας ε$ναι και το επ&µενο χαρακτηριστικ&
του ασυνειδ3του, που ε$ναι η παλινδρ µηση (regression), δηλαδ3 η επιστροφ3
του ψυχισµο σε πρωθστερα στδια της εξ(λιξ3ς του. Αυτ& σηµα$νει κυρ$ως
δο πργµατα. Το (να ε$ναι &τι τε$νει να αναζητε$ και να αναπαργει προηγοµενες καταστσεις, εµπειρ$ες και συναισθ3µατα που του προκαλοσαν ευχαρ$στηση, ε$τε ως αντ$δραση σε µια (νταση στο παρ&ν ε$τε ανεξρτητα απ&
αυτ&: χαρακτηριστικ& παρδειγµα ε$ναι η αινια επιθυµ$α για (νωση µε τη µητ(ρα (η ‘επιστροφ3 στη µ3τρα’) 3 η παλινδρ&µηση στις παιδικ(ς ταυτ$σεις. Ο
λλος τρ&πος παλινδρ&µησης ε$ναι η ψυχικ3 ‘επιστροφ3’ σε µια παθολογικ3
κατσταση, σε (να αντικε$µενο απθησης, σε µια καθ3λωση (fixation), 3 η (ντονη επαναφορ µιας καταπιεσµ(νης ορµ3ς. Τ(λος, το ασυνε$δητο χαρακτηρ$ζεται απ& κινητικ τητα και µεταβλητ τητα (mobility and mutability) των ορµν
που λειτουργον εντ&ς του. Αυτ& µεταφρζεται σε διαρκ3 επιθυµ$α (για κτι),
3 συνεχ3 εναλλαγ3 στ&χων και αντικειµ(νων µιας ορµ3ς 3 και των ορµν µεταξ τους.
Η κινητικ&τητα και η µεταβλητ&τητα των ορµν εκδηλνονται µ(σω της
συµπκνωσης και της µετθεσης (Λ$ποβατς 1990: 60). Πρ&κειται για δο µη[ 38 ]
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χανισµος, δο τρ&πους λειτουργ$ας του ασυνειδ3του που εκδηλνονται σε
πολλ(ς πλευρ(ς της ασυνε$δητης δραστηρι&τητας. Η συµπκνωση µπορε$ να
περιγραφε$ ως η συγκ(ντρωση πολλν νοηµτων, επιθυµιν κλπ. σε (να αντικε$µενο: δηλαδ3 το $διο αντικε$µενο 3 ψυχικ3 αναπαρσταση µπορε$ να αντιπροσωπεει πληθρα ορµν, καθ(ξεων και ψυχικν αναφορν. Η συµπκνωση σχετ$ζεται µεσα µε τα &νειρα, αλλ και ε$ναι ιδια$τερα εµφαν3ς στο Λ&γο
(παραπρξεις, αστε$α κλπ.): καθιστ δε την αναγνριση του νο3µατος δσκολη και γι’ αυτ& συνδ(εται µε τη λογοκρισ$α. Η µετθεση, την οπο$α θα συναντ3σουµε ξαν παρακτω, ε$ναι µια ιδια$τερα σηµαντικ3 λειτουργ$α και
περιγρφεται ως η µεταφορ της επιθυµ$ας 3 της (ντασης ορισµ(νων αναπαραστσεων σε λλες 3 σε λλα αντικε$µενα. Σχετ$ζεται επ$σης µε τη λογοκρισ$α
και ε$ναι ιδια$τερα εµφαν3ς ως αµυντικ&ς µηχανισµ&ς απ(ναντι σε φοβ$ες κλπ.,
&που τα αρνητικ συναισθ3µατα µετατ$θενται και αποδ$δονται σε εξωτερικος
παργοντες 3 στα τοµα/αντικε$µενα που τα προκαλον σε κποιον.
?πως διαπιστνεται, η δοµ3 ολ&κληρου του ψυχισµο ε$ναι τ(τοια στε να
επιφ(ρει ευχαρ$στηση 3, (στω, να αποµακρνει τις αιτ$ες αναταραχ3ς και δυσαρ(σκειας. Αυτ& µας φ(ρνει στη σηµαντικ3 δικριση ανµεσα στις δο αρχ(ς
που καθορ$ζουν την ψυχικ3 λειτουργ$α: την αρχ3 της ευχαρ$στησης και την αρχ3 της πραγµατικ&τητας (Freud 1911 και 1920). Η αρχ της ευχαρστησης
(pleasure principle) ε$ναι ο σκοπ&ς που καθορ$ζει το ασυνε$δητο, ο σκοπ&ς των
ορµν, και αντιπροσωπεει την εσωτερικ3, ψυχικ3 πραγµατικ&τητα στην προσπθει της να λβει ευχαρ$στηση και να αποφγει το δυσρεστο. Η αρχ της
πραγµατικ τητας (reality principle), απ& την λλη µερι, ε$ναι ο εκπρ&σωπος
της εξωτερικ3ς, κοινωνικ3ς και φυσικ3ς, πραγµατικ&τητας, αυτο που ε$ναι
πραγµατικ& και συν3θως &χι ευχριστο 3 επιθυµητ&. Η αρχ3 της ευχαρ$στησης
κυριαρχε$ και ικανοποιε$ται περισσ&τερο στην παιδικ3 ηλικ$α, µ(χρι το τ(λος
της βρεφικ3ς περι&δου κυρ$ως αλλ και µ(χρις &του το παιδ$ αποκτ3σει πλ3ρη
σωµατικ3 απεξρτηση απ& τους γονε$ς για την ικανοπο$ηση των φυσικν του
αναγκν και λειτουργιν (αυτ3 η περ$οδος τοποθετε$ται µ(χρι τα π(ντε χρ&νια). ?ταν το παιδ$ αρχ$σει τις δικ(ς του κοινωνικ(ς συναναστροφ(ς µακρι
απ& το µεσο οικογενειακ& του περιβλλον, η αρχ3 της πραγµατικ&τητας διαµεσολαβε$ τις δραστηρι&τητες των ατ&µων σε µεγαλτερο βαθµ&: ε$ναι (να µ(σο περιορισµο της αχαλ$νωτης ευχαρ$στησης, επιθυµ$ας και φαντασ$ας.
Αν και οι δο αρχ(ς ε$ναι εντελς αυτ&νοµες, δε δρουν αποµονωµ(να η µ$α
απ& την λλη αλλ επικοινωνον. Για παρδειγµα, η αρχ3 της πραγµατικ&τητας, µ(σω της επιδ$ωξ3ς της γι’ αυτ& που ε$ναι χρ3σιµο λειτουργε$ και ως θεµατοφλακας της αρχ3ς της ευχαρ$στησης: (τσι, µια στιγµια$α ηδον3 µπορε$ να
εγκαταλειφθε$ ε$τε για µια λλη πιο σ$γουρη στο µ(λλον, ε$τε για να µην προκληθε$ µια µεγαλτερη ανασττωση (για κοινωνικος 3 λλους λ&γους). Σµφωνα
[ 39 ]
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µε τον Freud, σε αυτ3 τη λειτουργ$α στηρ$ζεται και η µεγλη αποδοχ3 του θρησκευτικο δ&γµατος της επιβρβευσης στη µετ-θνατο ζω3 για τις θυσ$ες που
καλονται οι πιστο$ να κνουν στην επ$γεια ζω3. Σε κθε περ$πτωση, πντως, το
τοµο παραµ(νει διχασµ(νο ανµεσα στις δο, και η µετβαση απ& τη µ$α στην
λλη µπορε$ να ε$ναι προβληµατικ3. Επ$σης, η αρχ3 της ευχαρ$στησης πντα
προσπαθε$ να βγει στην επιφνεια και να επικρατ3σει: (τσι, αν κτι δυσρεστο
ενεργοποι3σει την µυνα της απθησης, η επιθυµ$α παραµ(νει σε λανθνουσα
κατσταση και σε αναζ3τηση εκπλ3ρωσης του σκοπο της, που ε$ναι η πρ&σβαση στο συνειδητ& και η ικανοπο$ηση των ορµν που την ενδυναµνουν.
Θα κλε$σουµε αυτ3 την αναφορ στις βασικ(ς (ννοιες της ψυχανλυσης µε
µια σντοµη αναφορ στο εγ, το υπερ-εγ, και το ‘αυτ&’, τις τρεις ‘περιοχ(ς’
της διαν&ησης. Το ‘αυτ&’ (id) ε$ναι το «απροσπ(λαστο τµ3µα της προσωπικ&τητας» (Freud 1933β: 105) που περι(χει &λες τις ορµ(ς και τη λιµπιντικ3 εν(ργεια. Ε$ναι εξ ολοκλ3ρου ασυνε$δητο και επιδικει την ικανοπο$ηση των ορµν υπ& την καθοδ3γηση της αρχ3ς της ευχαρ$στησης. Το εγ (ego) προ(ρχεται απ& (να κοµµτι του ‘αυτ&’ που (χει διαφοροποιηθε$ λ&γω της επαφ3ς µε
τον εξωτερικ& κ&σµο: «το εγ αντιπροσωπεει τη λογικ3 και την ισορροπ$α,
εν το ‘αυτ&’ τα αδµαστα πθη» (Freud 1933β: 109). Σηµαντικ& ποσοστ& του
εγ ε$ναι επ$σης ασυνε$δητο, &πως για παρδειγµα οι αµυντικο$ µηχανισµο$
του, και καθοδηγε$ται απ& την αρχ3 της πραγµατικ&τητας σε µεγλο βαθµ&.
Τ(λος, το υπερ-εγ (super-ego) προ(ρχεται απ& µια δισταση του εγ. Ε$ναι
κατ κριο λ&γο ασυνε$δητο και ο ρ&λος του ε$ναι να εποπτεει το εγ στε
να συµµορφνεται στις απαιτ3σεις της εξωτερικ3ς πραγµατικ&τητας αλλ και
να αντιστ(κεται στις απαιτ3σεις του ‘αυτ&’17. >τσι, το εγ, ωθοµενο απ& το
‘αυτ&’ και περιοριζ&µενο απ& το υπερ-εγ, προσπαθε$ να επιφ(ρει µια αρµον$α
στις δυνµεις που τελικ διαµορφνουν την ανθρπινη δραστηρι&τητα (Freud
1933β: 100-1).
Μ(χρι τρα εξετσαµε τις τρεις σηµαντικ&τερες κατηγορ$ες εννοιν της
ψυχανλυσης: το ασυνε$δητο, τις ορµ(ς, και τις αρχ(ς της ευχαρ$στησης και της
πραγµατικ&τητας. Στη συν(χεια θα αναλσουµε την κρια (ννοια που µας
αφορ σε αυτ3 τη µελ(τη, την (ννοια της τατισης. Κατ τη διρκεια αυτ3ς της
ανλυσης, θα αναφερθοµε συµπληρωµατικ σε ορισµ(νους ακ&µη ψυχαναλυτικος &ρους, πντα &µως σε µεση συνρτηση µε το µηχανισµ& της τατισης
και στο βαθµ& που εµπλ(κεται σε αυτ3ν.

17. Θα αναφερθοµε εκτενς στο υπερ-εγ παρακτω σε αυτ& το κεφλαιο.
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O

πως αναφ(ρθηκε παραπνω, στις συλλογικ&τητες µας απασχολον οι ορµ(ς της αγπης που (χουν παρεκτραπε$ απ& τον µεσ& τους στ&χο δι&τι
αυτ(ς δηµιουργον συναισθηµατικος δεσµος µε τοµα 3 οµδες µ(σω της
επιλογ3ς αντικειµ(νου, κατευθυν&µενες ε$τε απ& τις ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας ε$τε της αυτοσυντ3ρησης. Εκτ&ς απ& την επιλογ3/κθεξη του αντικειµ(νου,
λλοι µηχανισµο$ που δηµιουργον συναισθηµατικος δεσµος ε$ναι οι ταυτ$σεις. Η τατιση ε$ναι «µια ψυχολογικ3 διαδικασ$α κατ την οπο$α το τοµο
αφοµοινει µια πλευρ, ιδι&τητα 3 συµπεριφορ του λλου και µετασχηµατ$ζεται, µερικς 3 ολικς, σµφωνα µε το πρ&τυπο που προβλλει» (Laplanche
& Pontalis 1973: 205). >να ενοποιηµ(νο εγ δεν ε$ναι παρ&ν απ& την πρτη
στιγµ3 που γεννι(ται το βρ(φος, αλλ η προσωπικ&τητ του σχηµατ$ζεται και
συγκεκριµενοποιε$ται µ(σω µιας σειρς ταυτ$σεων (Laplanche & Pontalis 1973:
205, Elliott 1999: 113). Το πιο σηµαντικ& στοιχε$ο που θα πρ(πει να συγκρατ3σουµε απ& τον ορισµ& ε$ναι η λ(ξη ‘διαδικασ$α’, γιατ$ η τατιση ε$ναι ακριβς
αυτ&: µια συνεχ3ς διαδικασ$α που εµπλουτ$ζει ασταµτητα την προσωπικ&τητα και την ταυτ&τητα κποιου. Επ$σης, &σο πιο ν(ο και αδιαµ&ρφωτο ε$ναι το
τοµο τ&σο πιο σηµαντικ3 και καθοριστικ3 ε$ναι αυτ3 η διαδικασ$α. Συνεπς,
οι πρτες του ταυτ$σεις το χαρακτηρ$ζουν στο µ(γιστο βαθµ&, αλλ και αποτελον το πρ&τυπο πνω στο οπο$ο θα γ$νουν &λες οι µετ(πειτα ταυτ$σεις στη
ζω3 του. Γι’ αυτ& το λ&γο, θα ξεκιν3σουµε και θα επικεντρσουµε στις πρτες
ταυτ$σεις των ατ&µων, δηλαδ3 αυτ(ς που προκπτουν ως τα 4-5 πρτα χρ&νια
της ζω3ς τους.

OÈ ÚÒÙÂ˜ Ù·˘Ù›ÛÂÈ˜

Η

ανλυση των πρτων ταυτ$σεων ξεκιν συν3θως στην ψυχαναλυτικ3 θεωρ$α µε το Οιδιπ δειο σµπλεγµα (Oedipus complex) –&χι απαραιτ3τως ως
την πρτη µορφ3 τατισης (&πως θα δοµε στη συν(χεια), αλλ ως την πιο σηµαντικ3. Τι ε$ναι το Οιδιπ&δειο σµπλεγµα; Το Οιδιπ&δειο σµπλεγµα αφορ
κατ’ ουσ$αν την (κφραση εχθρικν και ερωτικν συναισθηµτων απ(ναντι
στους γονε$ς και συν3θως λαµβνει χρα µεταξ των τριν και π(ντε χρονν
του παιδιο. Η περιγραφ3 του ε$ναι η εξ3ς –για χρη του επιχειρ3µατος, θα
προυµε το παρδειγµα του µικρο αγοριο. Κατ την Οιδιπ&δεια φση οι σεξουαλικ(ς ορµ(ς του µικρο αγοριο προσανατολ$ζονται προς τη µητ(ρα, την
οπο$α αγαπ αλλ βλ(πει και ως σεξουαλικ& αντικε$µενο. Ταυτ&χρονα συνειδητοποιε$ την παρξη του πατ(ρα ως εµπ&διο ανµεσα σε αυτ& και τη µητ(ρα
[ 41 ]
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του και, συνεπς, νιθει επιθετικ&τητα απ(ναντ$ του. ∆εν παει &µως να τον
αγαπ και να τον θαυµζει για &λα αυτ που τον κνουν αγαπητ& στη µητ(ρα. Αυτ3 η συνπαρξη αγπης/θαυµασµο και εχθρ&τητας δηµιουργε$ αµφιταλντευση (ambivalence) των συναισθηµτων του, αµφιταλντευση ικαν3 να
προκαλ(σει µια εσωτερικ3 διαµχη. Αυτ3 την εσωτερικ3 διαµχη και τα αµφ$ρροπα συναισθ3µατα τα ξεπερν µε την τατιση, µ(σω της οπο$ας ταυτ$ζεται µε τον πατ(ρα, δηλαδ3 ταυτ$ζεται µε αυτ που θα θελε να εναι (πρτος
τπος τατισης). >τσι, ξεπερν την εχθρ&τητα που νιθει γι’ αυτ&ν και που
προκλ3θηκε απ& την επιθυµ$α για τη µητ(ρα. Παραδ&ξως, συν3θως ξεπερν
και την επιθυµ$α για τη µητ(ρα µε αυτ& τον τρ&πο και βρ$σκει λλα υποκατστατ της. Αντιστρ&φως θα παρουσιζαµε την περ$πτωση για το κορ$τσι.
Αυτ3, β(βαια, ε$ναι µια απλουστευµ(νη παρουσ$αση των Οιδιπ&δειων διληµµτων, και το παραπνω παρδειγµα δεν αποτελε$ καν&να –που δεν υπρχει λλωστε. Κατ’ αρχς, η τατιση µπορε$ να ε$ναι λλου τπου, δηλαδ3 να
ταυτιστε$ το παιδ$ µε αυτ που θα θελε να χει (δετερος τπος τατισης): σε
αυτ3ν την περ$πτωση, το αγ&ρι θα ταυτιστε$ µε το αντικε$µενο που επ(λεξε, δηλαδ3 τη µητ(ρα (Freud 1921: 134). ∆ετερον, η διαδικασ$α που περιγρψαµε ε$ναι η απλοστερη αλλ &χι και η µ&νη µορφ3 του Οιδιπ&δειου. Το αγ&ρι (για
να κρατ3σουµε το $διο παρδειγµα) µπορε$ να εκδηλσει µια θηλυκ3 στση
επιλ(γοντας τον πατ(ρα ως αντικε$µενο της σεξουαλικ3ς επιθυµ$ας του. Αυτ&
δεν θα 3ταν παρξενο 3 µη φυσιολογικ& γιατ$ τα παιδι σε αυτ3 την ηλικ$α δεν
ε$ναι σε θ(ση να διακρ$νουν τις διαφορ(ς των φλων και, επιπλ(ον, δεν αναγνωρ$ζουν καµα διαφορ 3 αντ$φαση στην εκδ3λωση των ορµν τους. >τσι,
συχν εµφαν$ζουν οµοφυλοφιλικ(ς προσκολλ3σεις. Πντως, το Οιδιπ&δειο
ορ$ζεται, &χι απ& την επιλογ3 του αντικειµ(νου (µητ(ρα 3 πατ(ρας), αλλ απ&
την αµφιταλντευση των συναισθηµτων που προκαλονται εξαιτ$ας της επιλογ3ς εν&ς γονιο ως σεξουαλικ& αντικε$µενο και της εχθρ&τητας απ(ναντι
στον λλο, και την τατιση που προκπτει ως λση στην εσωτερικ3 σγκρουση
που προκαλε$ αυτ3 η αµφιταλντευση.
Το Οιδιπ&δειο σµπλεγµα εντοπ$ζεται &ταν το παιδ$ ε$ναι µεταξ τριν και
π(ντε χρονν, &µως οι ταυτ$σεις που δηµιουργονται σε αυτ3 τη φση δεν ε$ναι οι µ&νες, οτε και οι πρτες. Μ(χρι να φτσει τριν χρονν το βρ(φος (χει
3δη αναπτξει κποιες ταυτ$σεις: σχετικ&ς εδ ε$ναι ο δετερος τπος τατισης, µε ‘αυτ& που θα 3θελα να (χω’. Αυτ(ς οι ταυτ$σεις περιλαµβνουν βασικ
τη µητ(ρα (πραγµατικ3 3 συµβολικ3 µητ(ρα, δηλαδ3 το πρ&σωπο που ασκε$ τα
καθ3κοντ της), το πρτο πρ&σωπο που διεγε$ρει την ικανοπο$ηση του βρ(φους. Η µητ(ρα γ$νεται το πρτο αντικε$µενο αγπης (love-object) µ(σα απ&
τις πρτες καθ(ξεις και οι συναισθηµατικο$ δεσµο$ µαζ$ της προκαλον τις
πρτες ταυτ$σεις στη ζω3 εν&ς ατ&µου. >τσι, στην πρτη φση, απ& τη γ(ννη[ 42 ]
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ση ως το Οιδιπ&δειο (που αναφ(ρεται και ως στοµατικ& στδιο –oral phase) η
τατιση και η επιλογ3 αντικειµ(νου για την ικανοπο$ηση των ορµν δεν ε$ναι
εκολα διακριτ(ς. Επ$σης, συχν η τατιση ‘βοηθ’ το τοµο να αποστασιοποιηθε$, να ‘ξεκολλ3σει’ απ& το αντικε$µενο αγπης του, ως εν αυτ3 η εµφσηση (introjection) (δηλαδ3 η ασυνε$δητη ενσωµτωση/εσωτερ$κευση του αντικειµ(νου στο εγ) διευκολνει στο να ξεπεραστε$. Παρ’ &λα αυτ, και σε αυτ3
την περ$πτωση το τοµο αποκτ κποια χαρακτηριστικ του αντικειµ(νου µε
το οπο$ο ταυτ$στηκε. Να επισηµνουµε &τι οι (ννοιες εµφσηση και τατιση
(χουν συχν ταυτιστε$: ο Freud τις (χει χρησιµοποι3σει εναλλξ καθς επ$σης
η Melanie Klein (χει ορ$σει την τατιση ως το επακ&λουθο της εµφσησης («a
sequel to introjection», Klein 1988: 141). Για να ε$µαστε ακριβε$ς, πντως, η
τατιση ε$ναι συνυφασµ(νη εξ ορισµο µε την εσωτερ$κευση, την εµφσηση
ιδιοτ3των του αντικειµ(νου στο τοµο.
Ιδια$τερα διαφωτιστικ3 και µε µεγλη επιρρο3 υπ3ρξε η (ρευνα της Klein
πνω στα µικρ παιδι ((ως τριν χρονν), που (δειξε &τι κατ τους πρτους
µ3νες της ζω3ς τους δεν µπορον να κνουν το διαχωρισµ& ανµεσα σε αυτ
και τον περιβλλοντα χρο: αντιλαµβνονται τον εξωτερικ& κ&σµο, και κυρ$ως
τη µητ(ρα, ως κοµµτι του εαυτο τους. Επιπλ(ον, σε αυτ& το στδιο τα παιδι
δεν µπορον να αντ(ξουν και να διαχειριστον την (νταση, την εν&χληση: µε
τις παραµικρ(ς αλλαγ(ς στην κατστασ3 τους (να ευχριστο ερ(θισµα µπορε$
να µετατραπε$ σε (να δυσρεστο18. Αυτ& οφε$λεται στο ναρκισσισµ&, που ε$ναι
πρωταρχικ3ς σηµασ$ας και κυριαρχε$ σε αυτ3 τη φση της ζω3ς τους. Αυτ(ς οι
‘ενοχλ3σεις’, σµφωνα µε την Klein, συντελον στη διαφοροπο$ηση των βρεφν απ& τον εξωτερικ& κ&σµο, διαφοροπο$ηση &µως που εν(χει ναρκισσιστικ&
περιεχ&µενο. ∆ηλαδ3, επειδ3 τα βρ(φη και τα µικρ παιδι αποδ$δουν τα συναισθ3µατα που τους προκαλον τα ‘αντικε$µενα’ του εξωτερικο κ&σµου στα
$δια τα αντικε$µενα και ταυτ&χρονα τα εκλαµβνουν ως κοµµτια του εαυτο
τους, αισθνονται περικυκλωµ(να απ& ‘καλ’ και ‘κακ’ αντικε$µενα που τα
εγκλωβ$ζουν. Το πρ&βληµα αυτ& λνεται µε τον αµυντικ& µηχανισµ& του διχασµο (splitting) –διχασµ& του αντικειµ(νου, &χι διχασµ& του εγ. Με το διχασµ& το παιδ$ διαχωρ$ζει τα ‘καλ’ απ& τα ‘κακ’ αντικε$µενα, εσωτερικεει και
ενσωµατνει τα πρτα, και εξωτερικεει και µεταθ(τει τα δετερα, διατηρντας (τσι και την ιδεατ3 εικ&να του ναρκισσιστικο εαυτο του. Με αυτ&ν τον
τρ&πο λοιπ&ν οι εξωτερικ(ς ‘ενοχλ3σεις’ ενεργοποιον το ναρκισσισµ& και δ$νουν το (ναυσµα για τον κατ’ αρχς διαχωρισµ& στον ‘εαυτ&’ και στον Wλλο.

18. Ως εν&χληση νοε$ται οποιαδ3ποτε µη ικανοπο$ηση των επιθυµιν τους (π.χ. η πε$να 3 η
(λλειψη της µητ(ρας) 3 µεταβολ3 µιας κατστασης που (χουν συνηθ$σει.
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Κεντρικ3ς σηµασ$ας στην παραπνω διαδικασ$α ε$ναι οι διαδικασ$ες της
εµφσησης και της µετθεσης, δηλαδ3 της εσωτερ$κευσης και της προβολ3ς. Η
Klein, και η θεωρ$α της των σχ(σεων των αντικειµ(νων (object relations theory),
προ(βη στον πολ σηµαντικ& διαχωρισµ& ανµεσα στην ‘εµφυσητικ3’ (introjective) και στη µεταθετικ3 τατιση (projective identification). Η πρτη περιγρφει τη διαδικασ$α κατ την οπο$α (να εξωτερικ& αντικε$µενο εντρυφε$ στο
εγ και το εµπλουτ$ζει µε τα χαρακτηριστικ του. Η δετερη διαδικασ$α περιγρφει την τατιση του ατ&µου µε (να αντικε$µενο επειδ3 (χει προβλλει δικ
του ποιοτικ χαρακτηριστικ πνω του και, ρα, διακρ$νει σε αυτ& κοµµτια
του εαυτο του. Ειδικ&τερα στην περ$πτωση που το παιδ$ µεταθ(τει στον λλο
τις ‘κακ(ς’ πλευρ(ς 3 και επιθυµ$ες του εαυτο του, αυτ(ς που θ(λει να ξεφορτωθε$, µιλµε για αρνητικ τατιση. Wρα, λοιπ&ν, η τατιση αρχικ εµφαν$ζεται ως (νας αµυντικ&ς µηχανισµ&ς στην υπηρεσ$α του ναρκισσισµο: ε$ναι (νας
τρ&πος διαφλαξης της ιδεατ3ς εικ&νας που (χει το παιδ$ για τον εαυτ& του,
αλλ και τους αγαπηµ(νους του. Ειδικ&τερα η ιδεοπο$ηση του γονιο, που
προκπτει συν3θως και συµπτωµατικ ως κοµµτι της ναρκισσιστικ3ς ιδεοπο$ησης του εαυτο, αποδεικνεται ιδια$τερα σηµαντικ3 στη συν(χεια της ζω3ς
του ατ&µου και στις µελλοντικ(ς του ταυτ$σεις.
Η τατιση λοιπ&ν ε$ναι µια µυνα που σχετ$ζεται µε το ναρκισσισµ&, αλλ
και µια µυνα που βοηθ το τοµο να αντεπεξ(λθει στην εξωτερικ3 πραγµατικ&τητα και στις απογοητεσεις της, &πως ε$δαµε και µε το Οιδιπ&δειο σµπλεγµα. Ανεξρτητα απ& την αιτ$α, το παιδ$ γ$νεται εχθρικ& και επιθετικ&
απ(ναντι στην Αρχ3 (authority) που (χει την εξουσ$α να του υπαγορεσει τι θα
κνει 3 να του απαγορεσει &,τι επιθυµε$ και του στερε$ τις πρτες του απολασεις. Τ&τε, µ(σω της τατισης, εσωτερικεει την εξουσιαστικ3 Αρχ3 καταφ(ρνοντας (τσι να διαχειριστε$ την επιθετικ&τητα και τα αρνητικ συναισθ3µατα που επιθυµε$ να εκφρσει αλλ δεν µπορε$. >τσι, στην περ$πτωση του
Οιδιπ&δειου, το αγ&ρι ταυτ$ζεται µε τον πατ(ρα που αποτελε$ εµπ&διο στην
(φαντασιακ3) (νωσ3 του µε τη µητ(ρα, εν ε$ναι ταυτ&χρονα αντικε$µενο αγπης, για να ελ(γξει την επιθετικ&τητ του αλλ και να ξεπερσει τη δυσφορ$α
που προκαλε$ το αµφ$ρροπο των συναισθηµτων του. Η τατιση ως µ(σο µυνας και διαχε$ρισης της δυσφορ$ας, του γχους κλπ. ε$ναι εµφαν3ς σε πολλ
απτ παραδε$γµατα: θα αναφερθοµε σε δο απ’ αυτ. Πρτον, ε$ναι σνηθες
τα παιδι να φοβονται τον οδοντ$ατρο και να προσπαθον να τον αποφγουν, κτι που &µως ε$ναι πνω απ& τις δυνµεις τους αφο το επιβλλουν οι
γονε$ς τους. >νας συνηθισµ(νος τρ&πος να ελ(γξουν το φ&βο τους ε$ναι το παιχν$δι: πα$ζουν µεταξ τους τον ‘οδοντ$ατρο’ και τον ‘ασθεν3’, αναλαµβνουν
δηλαδ3 τους αντ$στοιχους ρ&λους σε (να συµβολικ& παιχν$δι. >τσι, µ(σω αυτ3ς της προσωριν3ς τατισης µε τον ‘οδοντ$ατρο’ και τον ‘ασθεν3’, οικειο[ 44 ]
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ποιονται τις ιδι&τητ(ς τους (αυτ(ς που φοβονται κυρ$ως) µε τρ&πο συµβολικ& και διοχετεουν το φ&βο τους. >να δετερο παρδειγµα ε$ναι οι πρωτ&γονες φυλ(ς που πιστεουν και φοβονται τα ‘κακ πνεµατα’. Σε ορισµ(νες τελετ(ς τους, µ(λη της φυλ3ς µεταµφι(ζονται σε ‘κακ πνεµατα’ τα οπο$α στο
τ(λος εκδικονται απ& αυτ3. >τσι, µ(σω του τελετουργικο τα ξορκ$ζουν, 3
µλλον ξορκ$ζουν το φ&βο τους γι’ αυτ. Αυτ τα δο παραδε$γµατα αφορον
απλ(ς και πρ&σκαιρες ταυτ$σεις, ε$ναι &µως ενδεικτικ του τρ&που λειτουργ$ας
της τατισης στην καθηµεριν&τητα.
Η λειτουργ$α της τατισης ως αµυντικο µηχανισµο και η µεση σχ(ση της
µε το ναρκισσισµ& ε$ναι ιδια$τερα σηµαντικ3. Πολ περισσ&τερο που, &πως
υποστηρ$ζει ο Freud στο Totem and Taboo, ο αρχικ&ς «ναρκισσιστικ&ς οργανισµ&ς δεν εγκαταλε$πεται τελε$ως ποτ(. Ο νθρωπος παραµ(νει σε κποιο βαθµ& ναρκισσιστ3ς, ακ&µη και αφο βρει εξωτερικ αντικε$µενα για τη λ$µπιντ&
του» (Freud 1913: 147). Με αυτ3 την (ννοια, και οι επιλογ(ς αντικειµ(νων και οι
ταυτ$σεις που συντελονται στη βση του Οιδιπ&δειου (χουν ναρκισσιστικ3
βση. >χει ενδιαφ(ρον να δοµε πιο αναλυτικ τη σχ(ση τατισης και ναρκισσισµο.

∆·‡ÙÈÛË Î·È Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌﬁ˜

O

ναρκισσισµ&ς ορ$ζεται ως η «στση εν&ς ατ&µου που αντιλαµβνεται το
$διο του το σµα µε τον $διο τρ&πο που φυσιολογικ γ$νεται αντιληπτ& το
σµα εν&ς σεξουαλικο αντικειµ(νου» (Freud 1914: 65): µε λλα λ&για, ε$ναι
«(ρωτας που κατευθνεται προς την εικ&να του εαυτο» (Laplanche &
Pontalis 1973: 255). Στο ναρκισσισµ& η ερωτικ3 εν(ργεια (λ$µπιντο) αποσρεται
απ& τον εξωτερικ& κ&σµο και κινε$ται προς το εγ. «Ο ναρκισσισµ&ς ε$ναι η
πρτη µας ερωτικ3 προδιθεση», αναφ(ρει o Rieff, «καθς η λ$µπιντο κατευθνεται αρχικ προς τον εαυτ&»: µε αυτ3 την (ννοια, «η ικανοπο$ηση απ& (να
αντικε$µενο δεν ε$ναι παρ (νας πλγιος τρ&πος αυτο-ερωτισµο» (Rieff 1960:
157-8). Επιπλ(ον, οι ναρκισσιστικ(ς ταυτ$σεις, εκτ&ς απ& διαδικασ$ες τατισης
σµφωνα µε το πρ&τυπο του εγ, αποτελον και τρ&πο προστασ$ας του. Στη
βρεφικ3 και πριµη παιδικ3 ηλικ$α το παιδ$ ζει σε µια ‘ναρκισσιστικ3 τελει&τητα’, δηλαδ3 µια κατσταση που κυριαρχε$ η τ(λεια εικ&να του εαυτο. Οι
νουθεσ$ες των λλων και η κρ$ση του ιδ$ου καθς αναπτσσεται καταρρ$πτουν αυτ3 την τελει&τητα. Προκειµ(νου να διατηρ3σει αυτ3 την τ(λεια εικ&να, το µικρ& παιδ$ ταυτ$ζεται µε τους λλους 3 υιοθετε$ ως ιδεδες (να υποκατστατο πνω στο οπο$ο προβλλει το δικ& του ναρκισσιστικ& πρ&τυπο. Σε
αυτ& ακριβς το πλα$σιο λειτουργον και οι εµφυσητικ(ς και µεταθετικ(ς ταυτ$σεις ως µυνα της τ(λειας εικ&νας του εαυτο.
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Κατ τα πρτα χρ&νια το αντικε$µενο της τατισης ε$ναι συν3θως το αντικε$µενο αγπης, δηλαδ3 το αντικε$µενο επιλογ3ς των ορµν. Σχετικ µε την
επιλογ3 αντικειµ(νου, ο Freud δι(κρινε δο τπους: τον ‘ανακλητικ ’ 3 προσκολλητικ (‘anaclitic’ or attachment) και τον ναρκισσιστικ& (narcissistic) τπο
επιλογ3ς αντικειµ(νου (Freud 1914: 84). Σµφωνα µε τον πρτο, το παιδ$ µπορε$ να αγαπ το πρ&σωπο που το τρ(φει 3 το πρ&σωπο που το προστατεει.
Σµφωνα µε το δετερο τπο, το παιδ$ µπορε$ να αγαπ: αυτ& που ε$ναι το
$διο, αυτ& που 3ταν, αυτ& που θα 3θελε να ε$ναι, και αυτ& που 3ταν κποτε
κοµµτι του εαυτο του. Αν παρατηρ3σουµε &µως προσεκτικ θα δοµε &τι
και ο πρτος τπος επιλογ3ς αντικειµ(νου εµπερι(χει (ντονα ναρκισσιστικ
στοιχε$α. Ας το δοµε αναλυτικ.
Κατ’ αρχς, η τατιση µε το πρ&σωπο που προσφ(ρει την τροφ3 ε$ναι συν3θως η µητ(ρα, που στις περισσ&τερες περιπτσεις ε$ναι και το πρτο αντικε$µενο των ορµν. Σµφωνα µε τον Hart, «µια απ’ τις πρτες πρξεις τατισης ε$ναι το πιπ$λισµα του δακτλου που ακολουθε$ το θηλασµ&», µια πρξη
που παρατηρε$ται σχεδ&ν σε κθε βρ(φος. Αυτ& που αποκαλπτεται µε αυτ3
την πρξη ε$ναι η «απροθυµ$α του βρ(φους να δεχτε$ την ανγκη για κποιον
3 κτι (ξω απ& τον εαυτ& του», και γι’ αυτ& ικανοποιε$ αυτ3 την επιθυµ$α το
$διο στον εαυτ& του (Hart 1947: 272). Ο ναρκισσισµ&ς του πληγνεται µε την
ιδ(α &τι ε$ναι εξαρτηµ(νο απ& τη µητ(ρα και &τι αναζητ το στ3θος της µετ
απ& κθε θηλασµ&: γι’ αυτ&, ‘ελ(γχει’ αυτ τα συναισθ3µατα ταυτ$ζοντας το
στ3θος της µητ(ρας µε το δχτυλο. Με αυτ& τον τρ&πο διατηρε$ µια ψευδα$σθηση αυτρκειας, αφο την καθιστ µ(ρος του εαυτο του και δεν χρειζεται
να εξαρτται πλ(ον απ& αυτ3.
Με παρ&µοιο τρ&πο λειτουργε$ και η τατιση µε το πρ&σωπο που το προστατεει. ?πως υποστηρ$ζει η Balint, τα παιδι συχν θ(λουν να κνουν το
αντ$θετο απ& αυτ& που τους λ(νε, γιατ$ ο ναρκισσισµ&ς τους δεν µπορε$ να
ανεχτε$ µια διαταγ3. Η εγωιστικ3 τους εικ&να και προδιθεση διατηρονται µε
την τατιση. Μ(σω της τατισης µε το γον(α (και γενικ το φορ(α εντολν) ε$ναι διατεθειµ(να να θελσουν αυτ& που τους ζητνε να κνουν αντ$ να υπακοσουν σε αυτ& παρ τη θ(λησ3 τους. Εσωτερικεοντας τις εντολ(ς και τις
απαγορεσεις, τις κνουν κοµµτι του εαυτο τους: (τσι, «η υπακο3 λαµβνει
χρα &χι µ(σω της καταν&ησης, αλλ µ(σω της τατισης» (Balint 1945: 329).
Χωρ$ς τη διαδικασ$α της τατισης ε$ναι πιθαν3 η δηµιουργ$α απογο3τευσης
και, συνεπς, επιθετικ&τητας στο βαθµ& που τα παιδι οφε$λουν να συµµορφνονται µε τις υποδε$ξεις των µεγλων. Θα µποροσαµε να ποµε &τι η τατιση ως αµυντικ&ς µηχανισµ&ς λειτουργε$ προστατεοντας το ναρκισσισµ&, 3
καλτερα το ναρκισσιστικ& εγ.
Βλ(πουµε, συνεπς, &τι ο ‘ανακλητικ&ς’ τπος επιλογ3ς αντικειµ(νου, που
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αντλε$ εν(ργεια απ& τις ορµ(ς της αγπης και τη συνεπακ&λουθη προσκ&λληση προς τους γονε$ς, ε$ναι µεσα συνδεδεµ(νος µε τη ναρκισσιστικο τπου
επιλογ3 αντικειµ(νου. Οι δο δεν ε$ναι αντικρου&µενοι µεταξ τους οτως 3
λλως: αντιθ(τως, και οι δο σχετ$ζονται µε τους δο τπους τατισης που περι(γραψε ο Freud, δηλαδ3 την ‘τατιση µε αυτ& που θ(λω να ε$µαι’ και την
‘τατιση µε αυτ& που θ(λω να (χω’. Στο Group Psychology and Analysis of the
Ego (1921) ο Freud, αναφερ&µενος ξαν στις ταυτ$σεις, πρ&σθεσε και (ναν τρ$το τπο τατισης. ?πως υποστ3ριξε, «πρτον, η τατιση ε$ναι η αυθεντικ3 και
νε&τερη µορφ3 συναισθηµατικο δεσµο µε (να αντικε$µενο: δετερον, εν µ(σω παλινδρ&µησης, γ$νεται υποκατστατο για (ναν λιµπιντικ& δεσµ& µε (να
αντικε$µενο…: και τρ$τον, µπορε$ να εµφανιστε$ βασισµ(νη σε µια ν(α αντ$ληψη εν&ς κοινο ποιοτικο χαρακτηριστικο που µοιρζεται µε κποιον λλον,
που δεν ε$ναι το αντικε$µενο της σεξουαλικ3ς ορµ3ς» (Freud 1921: 137).
Αυτ&ς ο τρ$τος τπος τατισης που περιγρφει ο Freud προκπτει µ(σω της
σλληψης εν&ς κοινο ποιοτικο χαρακτηριστικο που µοιρζεται κανε$ς µε
κποιον λλο, ο οπο$ος δεν ε$ναι σεξουαλικ& αντικε$µενο, και «βασ$ζεται πνω
σε µια σηµαντικ3 συναισθηµατικ3 ιδι&τητα» (Freud 1921: 137). Η τατιση µε
µια οµδα και τα µ(λη της (τοµα που µοιρζονται κτι κοιν&) και µε (ναν αρχηγ& υπγεται σε αυτ&ν τον τπο τατισης. ?πως µποροµε να διαπιστσουµε, και ο τρ$τος τπος τατισης (χει µεση σχ(ση µε τη ναρκισσιστικο τπου
επιλογ3 αντικειµ(νου, καθς πρ&κειται για τατιση µε κποιον ‘παρ&µοιο’ µε
εµς 3 µε κποιον ιδεατ& σε εµς. Επιπλ(ον, &µως, υπηρετε$ και µια µεγλη
ψυχικ3 ανγκη: την ασθηση του ανκειν. Το α$σθηµα του αν3κειν σχετ$ζεται,
µε µεσο 3 (µµεσο τρ&πο, µε τις ορµ(ς. Ε$ναι (να µεσο συνεπαγ&µενο, κατ
πρτον, των σεξουαλικν ορµν, που ε$ναι υπεθυνες για τους κοινοτικος
δεσµος των ανθρπων και, κατ δετερον, των ορµν της αυτοσυντ3ρησης,
στο βαθµ& που εκφρζει την ανγκη για προστασ$α µ(σα σε (να οικε$ο περιβλλον απ(ναντι σε µια γνωστη και γι’ αυτ& τροµαχτικ3 πραγµατικ&τητα. Με
(µµεσο τρ&πο, το α$σθηµα του αν3κειν αφ3νει διεξ&δους απελευθ(ρωσης της
επιθετικ&τητας των ατ&µων στους ‘(ξω’ απ& την οµδα στην οπο$α αν3κουν,
&πως θα δοµε στη συν(χεια. Επ$σης, το α$σθηµα του αν3κειν αποτελε$ τη βση για τη δηµιουργ$α κοινωνικ3ς ταυτ&τητας, η οπο$α επιτυγχνεται στη βση
της δηµιουργ$ας ταυτ$σεων µε διαφ&ρου τπου οµδες –µεταξ αυτν και η
οικογ(νεια, που αποτελε$ την πρωτ&-τυπη τατιση. Συνεπς, ο τρ$τος τπος
τατισης ικανοποιε$ την α$σθηση του αν3κειν και σχετ$ζεται µε την ικανοπο$ηση των ορµν της ζω3ς αλλ και της επιθετικ&τητας, εν ε$ναι και αυτ&ς ναρκισσιστικ&ς.
Πρ(πει να υπογραµµιστε$ σε αυτ& το σηµε$ο η στεν3 σνδεση της τατισης
µε το συνα$σθηµα της οικει&τητας. ?πως εξηγε$ η Balint, τα µικρ παιδι µπο[ 47 ]
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ρον να ταυτιστον µε οποιοδ3ποτε τρ&πο (θετικ 3 αρνητικ) µ&νο µε κτι
το οπο$ο τους ε$ναι οικε$ο. Αυτ& συµβα$νει γιατ$ η οικει&τητα ε$ναι προϋπ&θεση για να προσεγγ$σουν το γνωστο, τον (ξω κ&σµο: ρα αυτ&ς πρ(πει να ε$ναι
συν-γεν3ς προς το εγ. «Σε τελευτα$α ανλυση», υποστηρ$ζει, «το παιδ$ επιθυµε$ να συναντηθε$ µ&νο µε τον αγαπηµ(νο του εαυτ&» (Balint 1945: 320), ποψη που ενισχει τη στεν3 σνδεση της τατισης µε το ναρκισσισµ&. Υποστηρ$ζει, επιπλ(ον, &τι «το σκεπτικ& της τατισης στοχεει στην αποφυγ3 του δυσρεστου και στην εξασφλιση του ευχριστου, και στοχεει στο µετασχηµατισµ&
µιας ξ(νης και συνεπς τροµαχτικ3ς πραγµατικ&τητας σε µια που θα ε$ναι οικε$α και απολαυστικ3» (Balint 1945: 318). Πργµατι, τα παιδι αγαπον, για
παρδειγµα, τους γονε$ς τους, γιατ$ τους προκαλον ευχαρ$στηση και ικανοπο$ηση, και ταυτ$ζονται µαζ$ τους, εν µ(ρει γιατ$ αντιπροσωπεουν τον αγχωτικ& ‘(ξω’ κ&σµο. Συνεπς, ο ναρκισσισµ&ς ε$ναι προεξρχουσας σηµασ$ας για
τη διαδικασ$α της τατισης, γεγον&ς που (χει πολ σηµαντικ(ς επιπτσεις
&πως θα καταδε$ξουµε µ(σω της ανλυσης του εθνικισµο.

∆Ô ˘ÂÚ-ÂÁÒ

Σ

ε αυτ& το σηµε$ο θα κνουµε µια ιδια$τερη αναφορ στο υπερ-εγ καθς,
εκτ&ς απ& µια βασικ3 ψυχαναλυτικ3 (ννοια γενικ, ε$ναι πολ σηµαντικ3
(ννοια για την καταν&ηση της τατισης και των οµαδικν ταυτ$σεων ειδικ&τερα. Το υπερ-εγ ε$ναι (νας ‘πρκτορας’ της προσωπικ&τητας απ(ναντι στο
εγ, πλ3ρως αποκοµµ(νο απ& αυτ&, αλλ το οπο$ο λειτουργε$ ως εσωτερικ&ς
‘δικαστ3ς’ 3 λογοκριτ3ς του. Ανµεσα στις λειτουργ$ες του ε$ναι η συνε$δηση,
ο αυτο-(λεγχος και η διαµ&ρφωση ιδεωδν (Laplanche & Pontalis 1973: 435).
Το υπερ-εγ αρχ$ζει να σχηµατ$ζεται µ(σα απ& τη διαδικασ$α της τατισης, και
συγκεκριµ(να µ(σα απ& τις πρτες ταυτ$σεις του παιδιο. Ο Freud το θεωροσε ως τον ‘κληρον&µο’ του Οιδιπ&δειου συµπλ(γµατος (στο βαθµ& που το Οιδιπ&δειο συνιστ και τις πρτες ταυτ$σεις για τον Freud). ?πως ε$δαµε, µ&λις
το µικρ& παιδ$ συνειδητοποιε$ &τι οι ‘Οιδιπ&δειες επιθυµ$ες’ του δεν γ$νεται να
εκπληρωθον, ταυτ$ζεται µε το γονι& που του ‘απαγορεει’ τη συν(νωση µε το
αντικε$µενο του π&θου του. Αυτ& σηµα$νει &τι εσωτερικεει και τις απαγορεσεις, τις αξ$ες, τους ηθικος περιορισµος και τις διαταγ(ς του. ?λα αυτ τα
στοιχε$α απαρτ$ζουν το υπερ-εγ, που αποτελε$ πλ(ον αυτ& (ναν εσωτερικ
πρκτορα που ελ(γχει και διατζει το εγ. Στην πραγµατικ&τητα το υπερ-εγ
ε$ναι το κοµµτι του εγ που εµφυσ3θηκε µε &λες αυτ(ς τις ιδι&τητες και στη
συν(χεια αποσπστηκε και αυτονοµ3θηκε. Σχηµατικ, θα µποροσαµε να ποµε &τι υπρχει (να κοµµτι του εγ που στ(κεται απ(ναντι στο λλο προκαλντας σγκρουση. Αυτ3 η αναπ&φευκτη σγκρουση –αναπ&φευκτη γιατ$ το
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εγ προσπαθε$ ταυτ&χρονα να ικανοποι3σει το ‘αυτ&’– ε$ναι η απαρχ3 του αισθ3µατος ενοχ3ς, που προκαλε$ται απ& την (νταση ανµεσα στις απαιτ3σεις
της συνε$δησης και τις επιθυµ$ες των ορµν. >τσι, το υπερ-εγ λειτουργε$ ως
(νας ιδια$τερα σκληρ&ς ‘πρκτορας’, γιατ$ η λογοκρισ$α του ε$ναι εσωτερικ3
και το εγ δεν µπορε$ να ξεφγει 3 να κρυφτε$ απ& αυτ3ν.
∆εν υπρχει συµφων$α για το π&τε ακριβς δηµιουργε$ται το υπερ-εγ,
αφο δεν υπρχει σαφ3ς συµφων$α για το π&τε παρατηρονται οι πρτες ταυτ$σεις (η Klein, για παρδειγµα, τις τοποθετε$ νωρ$τερα απ& το Οιδιπ&δειο).
?µως, παρ&λο που ε$ναι δσκολο να ποµε ποιο στδιο ταυτ$σεων ε$ναι το πιο
καθοριστικ& για τη δηµιουργ$α του υπερ-εγ, το β(βαιο ε$ναι &τι η διαµ&ρφωσ3 του αρχ$ζει στα πρτα χρ&νια της ζω3ς του παιδιο, &ταν προκπτουν οι
πρτες ταυτ$σεις (Laplanche & Pontalis 1973: 437, Hart 1947: 287). ?σον αφορ στην ορολογ$α που χρησιµοποιε$ται, να διευκρινιστε$ &τι το υπερ-εγ αναφ(ρεται συχν εναλλακτικ µε το ιδεδες του εγ (ego ideal) –εν$οτε και µε το
ιδεατ& εγ (ideal ego). Ο Freud υποστ3ριξε &τι το υπερ-εγ «ε$ναι το &χηµα
του ιδεδους του εγ… του οπο$ου τις απαιτ3σεις για τελει&τητα προσπαθε$
να εκπληρσει» (Freud 1933β: 96). Wλλοι θεωρητικο$ αναφ(ρουν το ιδεδες
του εγ ως το πιο συνειδητ& και καλτερα ενσωµατωµ(νο υπερ-εγ και συν3θως το τοποθετον µετ την εφηβε$α, εν λλοι ξεχωρ$ζουν το ιδεδες του εγ
και το υπερ-εγ, που απαιτε$ και τιµωρε$, απ& το ιδεατ& εγ, που αποτελε$ το
ιδανικ& στις επιθυµ$ες και προσδοκ$ες για ναρκισσιστικ3 τελει&τητα19. Επ$ του
παρ&ντος, θα παραβλ(ψουµε τις λεπτ(ς διαφοροποι3σεις και θα θεωρ3σουµε
και τους τρεις &ρους ως συννυµους, ακολουθντας το συµπ(ρασµα του
Loewald &τι το υπερ-εγ, το ιδεατ& του εγ και το ιδεατ& εγ ε$ναι «διαδοχικ
στδια εξ(λιξης προς τη θ(σµιση του υπερ-εγ» (Loewald 1962: 265) –ποψη
που ε$ναι λλωστε συνεπ3ς µε τον τρ&πο που αν(πτυξε ο Freud την (ννοια.
Η διαµ&ρφωση του υπερ-εγ αρχ$ζει καθς εισ(ρχεται το παιδ$ στην κοινωνικ3 τξη (social order). Αυτ& γ$νεται κατ’ αρχς µε τους γονε$ς, και ιδια$τερα µε τον πατ(ρα (συµβολικ&ς πατ(ρας, αυτ&ς που επιτελε$ τις λειτουργ$ες του
πατ(ρα), ο ρ&λος του οπο$ου ε$ναι πολ σηµαντικ&ς καθς διαµεσολαβε$ και
‘σπει’ τη δυδα µητ(ρας-παιδιο στερντας απ& το παιδ$ τη φαντασιακ3
πληρ&τητα µαζ$ της. Η παρουσ$α του αποτελε$ ‘τη γονικ3 απαγ&ρευση… που
µε µια κ$νηση συνιστ την απωθηµ(νη επιθυµ$α και την κοινωνικ3 τξη»
(Elliott 1999: 34). Εδ (χουµε, σµφωνα µε τη Λακανικ3 παρδοση, την εισαγωγ3 της (ννοιας του Ν&µου, δηλαδ3 των ρυθµιστικν και απαγορευτικν κα19. ∆ε$τε τις σχετικ(ς αναφορ(ς στη συζ3τηση των Rosenfeld, Loewald, and Weigert, στο
International Journal of Psychoanalysis (Vol. 43, 1962), στα ρθρα τους µε τον κοιν& τ$τλο ‘The
Super Ego and the Ego Ideal’.
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ν&νων, που δηµιουργε$ ο πατ(ρας: το παιδ$, φοβοµενο την τιµωρ$α20, απωθε$
την επιθυµ$α του. Ο Ν&µος θεµελινεται στην απωθηµ(νη επιθυµ$α και στη
συνειδητοπο$ηση του παιδιο &τι υπρχουν πργµατα που δεν του επιτρ(πονται &σο και αν τα επιθυµε$. Αυτ3 η πρξη συνιστ, εν τ(λει, πρξη κοινωνικοπο$ησης. ?µως, ας µην µπερδ(ψουµε το υπερ-εγ µε εν&ς ε$δους ηθικ& ‘πρκτορα’. ?πως σηµεινει ο Jones, «το υπερ-εγ δεν ε$ναι ηθικ&, γιατ$ µπορε$ να
υπαγορεει (να φ&νο. Ε$ναι (να πρ(πει… που δεν προσδιορ$ζεται απ& κποια
ηθικ3 στα πρτα του στδια» (Jones 1948: 43). Η ηθικ&τητα διαφυλσσεται
απ& τη συνε$δηση, που ε$ναι (να µ&νο κοµµτι του υπερ-εγ.
Και µια τελευτα$α παρατ3ρηση, που θα µας µεταφ(ρει απ& τις πρτες ταυτ$σεις στις µετ(πειτα, αυτ(ς που πραγµατοποιονται µετ τα 4-5 χρ&νια του
παιδιο και στη συν(χεια της ζω3ς του. Το υπερ-εγ δεν ε$ναι στατικ& και αµετβλητο: απεναντ$ας, εµπλουτ$ζεται συνεχς µε ν(α στοιχε$α σε &λη τη διρκεια της ζω3ς του ατ&µου. Αυτ& γ$νεται µ(σα απ& τις συνεχε$ς ταυτ$σεις. ?πως
περιγρφει ο Freud, «καθς το παιδ$ µεγαλνει, το ρ&λο του πατ(ρα αναλαµβνουν οι δσκαλοι και λλοι που ε$ναι σε θ(ση εξουσ$ας σε σχ(ση µε το παιδ$: οι εντολ(ς και οι απαγορεσεις τους παραµ(νουν ισχυρ(ς στο ιδεδες του
εγ και συνεχ$ζουν, µε τη µορφ3 συνε$δησης, να ασκον ηθικ3 λογοκρισ$α»
(Freud 1923: 376). Αυτ&ς ε$ναι (νας κρ$σιµος κρ$κος που συνδ(ει το υπερ-εγ
(που εµπερι(χει το ιδεδες του εγ) µε την οµαδικ3 ψυχολογ$α, εξαιτ$ας της
κοινωνικ3ς του πλευρς: το υπερ-εγ/ιδεδες του εγ ε$ναι «επ$σης το κοιν&
ιδεδες µιας οικογ(νειας, µιας τξης, εν&ς (θνους» (Freud 1914: 96).
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παρα$τητη προϋπ&θεση για την καταν&ηση των ταυτ$σεων που πραγµατοποιονται κατ τη διρκεια της ζω3ς του ατ&µου ε$ναι η γνση και καταν&ηση της διαδικασ$ας της τατισης και των πρτων ταυτ$σεων, γιατ$ αποτε20. Απ& εδ πηγζει και το σµπλεγµα του ευνουχισµο (castration complex). Συνοπτικ, αυτ& ορ$ζεται ως «το σµπλεγµα που εδρζει στη φαντασ$ωση του ευνουχισµο που προκαλε$ η
απορ$α σχετικ µε την ανατοµικ3 διαφορ ανµεσα στα δο φλα (παρξη 3 µη του π(ους): το
παιδ$ αποδ$δει τη διαφορ στο συµπ(ρασµα &τι το π(ος του κοριτσιο (χει αφαιρεθε$. Η δοµ3 και
οι συν(πειες του συµπλ(γµατος ευνουχισµο διαφ(ρουν στο αγ&ρι και το κορ$τσι. Το αγ&ρι φοβται τον ευνουχισµ&, τον οπο$ο εκλαµβνει ως την πραγµατοπο$ηση της πατρικ3ς απειλς για τις
σεξουαλικ(ς του δραστηρι&τητες: αυτ& (χει ως αποτ(λεσµα την παρξη (ντονου γχους ευνουχισµο. Στο κορ$τσι η απλεια π(ους θεωρε$ται ως τιµωρ$α στην οπο$α (χει υποβληθε$ και την
οπο$α προσπαθε$ να αρνηθε$, να επανορθσει 3 να βρει υποκατστατο γι’ αυτ3ν. Το σµπλεγµα
ευνουχισµο συνδ(εται µε το Οιδιπ&δειο, και ειδικ&τερα µε την απαγορευτικ3 και κανονιστικ3
λειτουργ$α του» (Laplanche & Pontalis 1973: 56).
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λον το πρ&τυπο πνω στο οπο$ο πραγµατοποιονται οι µετ(πειτα ταυτ$σεις.
Τι σηµα$νει αυτ&; Πρτον, σηµα$νει &τι ο µηχανισµ&ς παραµ(νει ο $διος, δηλαδ3 κθε τατιση συντελε$ται απ& τους $διους ψυχικος µηχανισµος και, επ$σης, καλπτει παρ&µοιες ανγκες. ∆ετερον, οι πρτες ταυτ$σεις καθαυτς
(&χι ως διαδικασ$α αλλ ως συγκεκριµ(νο περιεχ&µενο) συνθ(τουν το πρ&τυπο
των επ&µενων ταυτ$σεων και διαµορφνουν το χαρακτ3ρα και τη στση του
ατ&µου µε τρ&πο καθοριστικ&. Σηµαντικ& ρ&λο διαδραµατ$ζει ο χαρακτ3ρας
και η συµπεριφορ των γονιν και η σχ(ση τους µε το παιδ$, καθς επ$σης και
τα ποιοτικ τους χαρακτηριστικ που εµπλουτ$ζουν το υπερ-εγ του. Αυτ&
σηµα$νει &τι η εσωτερ$κευση καλν 3 κακν αντικειµ(νων, η τατιση µε (να
δεσποτικ& πατ(ρα, 3 η παντελ3ς απουσ$α του κλπ. θα (χει µια µεση και διαρκ3 επ$δραση στις επιλογ(ς του ατ&µου &ταν µεγαλσει (και στις επιλογ(ς αντικειµ(νων για την ικανοπο$ηση των ορµν του φυσικ), στις ταυτ$σεις του µε
λλους ανθρπους, αντικε$µενα 3 ιδ(ες, στην προσχρησ3 του σε οµδες κλπ.
(Freud 1923: 370). Σχετικ& παρδειγµα αποτελε$ η (ρευνα των FrenkelBrunswik και Sanford σχετικ µε τις ‘αντισηµιτικ(ς προσωπικ&τητες’, η οπο$α
κατ(ληξε στο συµπ(ρασµα &τι κορ$τσια της εφηβε$ας που 3ταν ιδια$τερα επηρεασµ(να απ& τον αντισηµιτισµ& χαρακτηρ$ζονταν απ& κριτη αφοσ$ωση
στους γονε$ς τους: µλιστα, η αφοσ$ωση και υπακο3 τους εκφραζ&ταν προς
κθε αρχ3 γενικ&τερα (Frenkel-Brunswik & Sanford 1947: 249-245).
Τα αντικε$µενα των µετ(πειτα ταυτ$σεων επιλ(γονται µ(σα απ& τις κοινωνικ(ς συναναστροφ(ς και τις επαφ(ς µε οµδες εκτ&ς της οικογ(νειας που ποικ$λλουν σε µ(γεθος και µορφ3 (οι παρ(ες, οι τξεις, τα (θνη κ..). Η ταυτ&τητα του ατ&µου αποκρυσταλλνεται σε µεγλο βαθµ& στην εφηβε$α, αφο (χει
περσει την παιδικ3 του ηλικ$α σε µια συγκεκριµ(νη κοινων$α και (χει γαλουχηθε$ στις στσεις και τις συν3θει(ς της. Το τελικ& αποτ(λεσµα δεν ε$ναι απλ
το σνολο των επιρρον που (χει δεχτε$, αλλ το αµλγαµα των ζυµσεων
των διαφ&ρων χαρακτηριστικν, &πως αυτ (χουν µεταβληθε$, ισχυροποιηθε$
3 αποδυναµωθε$ µ(σα στο χρ&νο και υπ& την καθοδ3γηση πολλν και, συχν,
καινοριων σηµαντικν προσπων (Volkan 1988: 37). Επ$σης, η ταυτ&τητα του
κθε ατ&µου καθορ$ζεται σε µεγλο βαθµ& και απ& τις κοινωνικ(ς κατηγορ$ες
στις οπο$ες εντσσεται και απ& τις πολιτικ(ς και ιδεολογικ(ς του τοποθετ3σεις.
Ως το επιστ(γασµα πολλαπλν οµαδικν και µη ταυτ$σεων, η ταυτ&τητα ε$ναι
σηµαντικ3 γιατ$ απαντ στην αναζ3τηση του εαυτο (στο θεµελιδες ερτηµα
‘Ποιος ε$µαι;’), οριοθετε$ τις κοινωνικ(ς του συναναστροφ(ς και ικανοποιε$ το
α$σθηµα του αν3κειν (απαντ στο ερτηµα ‘Πο αν3κω;’). Επ$σης, οι µετ(πειτα ταυτ$σεις (ρχονται ως αποτ(λεσµα της εγκατστασης εν&ς ‘πρκτορα’ στο
µυαλ&, της κοινωνικ3ς λογοκρισ$ας, που εµφυσται στο υπερ-εγ: &πως και
στις πρτες ταυτ$σεις, το τοµο ενσωµατνει στο υπερ-εγ τις αξ$ες, απαγο[ 51 ]
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ρεσεις κλπ. της οµδας 3 των σηµαντικν ανθρπων που συµβλουν στη
διαµ&ρφωσ3 του. Αυτ(ς ε$ναι και οι ρ$ζες του κοµφορµισµο: οι νθρωποι συµπεριφ(ρονται ‘καθς πρ(πει’, &πως ο περ$γυρος 3 η οµδα τους απαιτε$, στε
να εξασφαλ$σουν την (νταξ3 τους κπου, αλλ και γιατ$ αυτ(ς οι απαιτ3σεις
ε$ναι πλ(ον και δικ(ς τους.
Οι µετ(πειτα ταυτ$σεις ε$ναι πολλαπλ(ς και ποικ$λες και, φυσικ, δεν (χουν
&λες τους την $δια βαρτητα και σηµασ$α στη διαµ&ρφωση της ταυτ&τητας
εν&ς ατ&µου, οτε αφ3νουν εξ$σου τα χαρακτηριστικ τους στην προσωπικ&τητ του. Επιπλ(ον, πρ(πει να επισηµανθε$ &τι καινοριες ταυτ$σεις πντα
προκπτουν, &χι µ&νο στη ζω3 των παιδιν (που ε$ναι περισσ&τερες) αλλ και
στη ζω3 των ενηλ$κων, καθς πρ&κειται για µια διαδικασ$α που συνεχ$ζεται σε
&λη τη διρκεια της ζω3ς του ατ&µου. >τσι, &ταν µιλµε για αποκρυστλλωση
µιας ταυτ&τητας δεν εννοοµε τη διαµ&ρφωση µιας σταθερ3ς και αµετβλητης
ταυτ&τητας, αλλ µια ταυτ&τητα της οπο$ας τα πιο σταθερ και καθοριστικ
στοιχε$α (χουν διαµορφωθε$, τα θεµ(λια δηλαδ3 (χουν τεθε$. Ο Erikson (1968)
υποστηρ$ζει &τι η ταυτ&τητα αποκτται στην στερη εφηβε$α και ε$ναι αποτ(λεσµα των αναζητ3σεων και πειραµατισµν του εφ3βου που οδηγον σε µια
απ&φαση 3, διαφορετικ, οι (φηβοι απορροφον τις εθνικ(ς, θρησκευτικ(ς και
λλες στσεις των γονιν τους. Πργµατι, αυτ3 ε$ναι η κατεξοχ3ν περ$οδος
που γ$νονται τ(τοιου ε$δους πειραµατισµο$, αλλ δεν θα πρ(πει να υπερτιµµε
την ικαν&τητα των εφ3βων να πα$ρνουν τ(τοιες αποφσεις. Τα τοµα δεν ε$ναι
tabula rasa σε αυτ3 τη φση της ζω3ς τους και, παρ&λο που αναζητον µια
ταυτ&τητα, δεν µπορον να διαγρψουν τις προηγοµενες ασυνε$δητες εγγραφ(ς. Οι εθνικ(ς και θρησκευτικ(ς ταυτ&τητες, για παρδειγµα, ε$ναι περισσ&τερο το αποτ(λεσµα µακροχρ&νιων εσωτερικεσεων και λιγ&τερο θ(µα απ&φασης που πα$ρνει το τοµο στην εφηβε$α: πρ&κειται για οµδες στις οπο$ες µαθα$νει να συµµετ(χει απ& τη γ(ννησ3 του και, συνεπς, η αποδοχ3 τους δεν
(χει (ντονο το στοιχε$ο της συνειδητ3ς απ&φασης και επιλογ3ς –στοιχε$ο που
µλλον θα µποροσε να χαρακτηρ$σει περισσ&τερο την απ&ρριψ3 τους. Επ$σης, ο Erikson αν(πτυξε (να µοντ(λο ‘υγιος ταυτ&τητας’ (‘identity-health’
model, &ρος που χρησιµοποιε$ η Sharon MacDonald 1973: 7), µε το οπο$ο προτε$νει &τι η ταυτ&τητα ε$ναι ουσιδης για µια υγι3 προσωπικ&τητα. Αυτ3 η
ποψη ε$ναι απορριπτ(α απ& την ψυχανλυση, που θεωρε$ &τι η ταυτ&τητα ε$ναι ουσιδης για κθε προσωπικ&τητα: ο καθ(νας (χει µια ταυτ&τητα, αλλ
αυτ3 δεν ‘προσφ(ρει’ εξ ορισµο ψυχικ3 υγε$α και σταθερ&τητα, αφο οι ταυτ$σεις ποικ$λλουν σε µεγλο βαθµ&.
Ο Freud αναφ(ρθηκε ελχιστα στην εφηβε$α και γενικ&τερα στις µετ(πειτα
ταυτ$σεις. Εστ$ασε περισσ&τερο στις σχ(σεις µε τους γονε$ς στα πρτα χρ&νια
της ζω3ς του νηπ$ου που, ως ο πρτος κοινωνικ&ς δεσµ&ς ενσωµτωσης,
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προσδ$δουν µια πρτη α$σθηση ταυτ&τητας. Wλλοι θεωρητικο$ (χουν επικεντρσει στην εφηβε$α, &πως η Leao (1986), για παρδειγµα, που προβα$νει στα
εξ3ς συµπερσµατα: η εφηβε$α ε$ναι µια ανακεφαλα$ωση των µεταστροφν
των ορµν της παιδικ3ς ηλικ$ας και των αναταρξεν της, καθς επαναδραστηριοποιε$ται µε κποιο τρ&πο το Οιδιπ&δειο: παρατηρε$ται προτεραι&τητα
στη δρση αντ$ του λ&γου: αυξνεται η ναρκισσιστικ3 λ$µπιντο, η οπο$α µλιστα αποκολλται απ& τους γονε$ς και µεταφ(ρεται σε ν(α αντικε$µενα, ταυτ$σεις και ιδεδη: η διαµ&ρφωση παρεν αποκτ πρωταρχικ3 σηµασ$α κλπ. Θα
µποροσαµε να ποµε πολλ γι’ αυτ3 την περ$οδο της ζω3ς, 3 και να επικεντρσουµε σε κποια µορφ3 ταυτ$σεων. ?µως, &πως παρατηροµε και απ&
την περιγραφ3 της Leao, το ουσιδες ε$ναι να γνωρ$ζουµε το µηχανισµ& πνω
στον οπο$ο στηρ$ζεται αυτ3 η διαδικασ$α, η οπο$α επαναδραστηριοποιε$ται
στη συν(χεια της ζω3ς του ατ&µου. >τσι, η παροσα ανλυση προσφ(ρει ικαν3 γνση των εσωτερικν δυνµεων και µηχανισµν του ανθρπινου ψυχισµο για τους σκοπος αυτ3ς της µελ(της. Περισσ&τερες αναφορ(ς, και πιο
εξειδικευµ(νες, θα γ$νουν στο επ&µενο κεφλαιο, &που θα µιλ3σουµε για τις
οµαδικ(ς ταυτ$σεις.
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ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
Η ‘ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ’

O

πως υποστηρχθηκε στο προηγο!µενο κεφ$λαιο, η τα!τιση δεν εναι µ)νο µια ατοµικ* διαδικασα, αλλ$ περιλαµβ$νει και την αλληλεπδραση
µε το ευρ!τερο περιβ$λλον, κοινωνικ) και πολιτικ). Η ατοµικ* ψυχολογα 0χει ταυτ)χρονα και µια κοινωνικ* δι$σταση, καθ1ς π$ντα κ$ποιος $λλος
εµπλ0κεται στη ζω* του ατ)µου: µε µια ευρεα 0ννοια, οι σχ0σεις του µε τους
γ!ρω του (γονες, αγαπηµ0νους, φλους κλπ.) εναι και κοινωνικ$ φαιν)µενα.
Επσης, εκτ)ς της αλληλεπδρασης µε τον περγυρο στη διαµ)ρφωση ταυτ)τητας, τα $τοµα ‘συµµετ0χουν’ σε ορισµ0νες κοινωνικ0ς και πολιτικ0ς ταυτ)τητες,
δηλαδ* συµµετ0χουν σε κ$ποιες κοινωνικ0ς και πολιτικ0ς οµ$δες (ταξικ0ς,
θρησκευτικ0ς κλπ.) και ταυτζονται µαζ τους σε µικρ)τερο * µεγαλ!τερο βαθµ), αποκτ1ντας 0τσι επιµ0ρους συλλογικ0ς ταυτ)τητες και εµπλουτζοντας την
ταυτ)τητ$ τους µε επιπλ0ον χαρακτηριστικ$. Η εθνικ* ταυτ)τητα, στην οποα
θα επικεντρ1σουµε ως παρ$δειγµα, εναι µια απ) αυτ0ς τις επιµ0ρους συλλογικ0ς ταυτ)τητες και προ0ρχεται απ) την τα!τιση µε την εθνικ* οµ$δα. Η
ιδιαιτερ)τητα του 0θνους ως κοινωνικοπολιτικ*ς οµ$δας εναι )τι περιλαµβ$νει και πολλ0ς $λλες οµ$δες, µικρ0ς * µεγ$λες (απ) οικογ0νειες µ0χρι εκκλησες π.χ.) και οι εθνικ0ς ταυτ)τητες ‘αγκαλι$ζουν’ αυτ0ς τις ταυτ)τητες σε µεγ$λο βαθµ).
Η ταυτ)τητα 0χει µεγ$λη διεισδυτικ)τητα και κ$νει αισθητ* την παρουσα
της παντο! στην πολιτικ*. 7πως υποστηρζει ο Hoover, «αυτ) που κ$νουν τα
πολιτικ$ συστ*µατα εναι να θεσµοποιο!ν διαδικασες και πολιτικ0ς που διαµορφ1νουν και διαχειρζονται τις ταυτ)τητες, 1στε αυτ0ς να υπηρετο!ν κ$ποια 0ννοια κοινο! καλο!» (Hoover 1997: 6), και να δηµιουργο!ν τα εθνικ$
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κρ$τη για να δεξουν ποιοι εναι και σε τι διαφ0ρουν απ) τους $λλους. Ικανοποιεται 0τσι η αν$γκη των ανθρ1πων να ταυτζονται, να αν*κουν σε µια οµ$δα, και να περιχαρακ1νουν τους εαυτο!ς τους σε σχ0ση µε τους $λλους. Θα
µπορο!σαµε να πο!µε )τι η εθνικ* ταυτ)τητα εναι επσης µια πολιτικ* ταυτ)τητα * µια κοινωνικ* ταυτ)τητα πολιτικ$ διαχειρσιµη και η οποα συν*θως γνεται αντικεµενο εκµετ$λλευσης για την κινητοποηση των ατ)µων προς συγκεκριµ0νους πολιτικο!ς σκοπο!ς.
Η εθνικ* ταυτ)τητα αποκτ$ται * αποδδεται συλλογικ$ στα $τοµα µε οργανωµ0να µ0σα και διαδικασες, που θα τις αναλ!σουµε στο επ)µενο κεφ$λαιο. Επ του παρ)ντος, θα πρ0πει να κατανο*σουµε γιατ οι περισσ)τεροι $νθρωποι, αν )χι )λοι, υιοθετο!ν την εθνικ* ταυτ)τητα που τους αποδδεται. Γι’
αυτ) το σκοπ), θα αναφερθο!µε στους µηχανισµο!ς της συλλογικ*ς τα!τισης.
Θα ξεκιν*σουµε µε την περιγραφ* του ατ)µου )ταν αυτ) εντ$σσεται σε µια
οµ$δα και τις ενδεχ)µενες αλλαγ0ς στη συµπεριφορ$ του. Αυτ)ς ο τοµ0ας αναφ0ρεται ως ‘οµαδικ* ψυχολογα’ * ‘ψυχολογα των µαζ1ν’, καθ1ς ασχολεται
µε την ψυχολογα της οµ$δας, * καλ!τερα µε την ψυχολογα του ατ)µου µ0σα
στην οµ$δα και στις µαζικ0ς οµαδοποι*σεις, αφο! µ)νο τα $τοµα µπορο!ν να
0χουν ψυχολογα (Freud 1921: 95-98). ∆ηλαδ*, δεν πρ)κειται για την ψυχολογα εν)ς ‘συλλογικο! µυαλο!’, αφο! κ$τι τ0τοιο δεν υπ$ρχει. Απ) τη µια, οι
συλλογικ)τητες δεν εναι απλ$ µια συγκ0ντρωση ατ)µων, καθ1ς ενοτε παρατηρεται )τι η συµπεριφορ$ των ατ)µων εναι διαφοροποιηµ0νη )ταν βρσκονται εντ)ς µιας οµ$δας@ αυτ)ς εναι και ο λ)γος που ο Moscovici (1985) θεωρε
)τι οι κοιν0ς πεποιθ*σεις και η κοιν* ταυτ)τητα µιας οµ$δας ατ)µων τα µετατρ0πει σε 0να συλλογικ) υποκεµενο. Απ) την $λλη, αυτ) το ‘συλλογικ) υποκεµενο’ δεν πρ0πει να εννοηθε µε κ$ποια γενικ)τερη 0ννοια ‘συλλογικο! µυαλο!’: ο )ρος 0χει χρησιµοποιηθε µεταφορικ$, υποδεικν!οντας την τα!τιση και
οµοιοµορφα της ατοµικ*ς συµπεριφορ$ς )ταν βρσκεται σε µια µαζικ* οµαδοποηση και τις αλλαγ0ς που αυτ* υφσταται, που 0χουν ως αποτ0λεσµα να
δρουν συχν$ τα $τοµα ως 0να. Αυτ) µας δεχνει µε απ)λυτη σαφ*νεια )τι στην
οµαδικ* ψυχολογα αυτ) που µας απασχολε εναι και π$λι η ψυχολογα του
ατ)µου1.
Η αν$λυση του παρ)ντος κεφαλαου θα ξεκιν*σει µε την περιγραφ* των
αλλαγ1ν που παρατηρο!νται στη συµπεριφορ$ των ατ)µων )ταν αποτελο!ν
µ0λη µιας οµ$δας, και στη συν0χεια µε την ερµηνεα τους. Μ0σα απ) την ερµηνεα αυτ* θα εξεταστε και η διαδικασα τα!τισης µε µια οµ$δα. Αυτ) θα µας
διαφωτσει σχετικ$ µε τις ασυνεδητες δυναµικ0ς και ορµ0ς που εγερονται σε
1. Ο Freud αναφ0ρεται στην 0ννοια του ‘συλλογικο! ασυνειδ*του’, η οποα επσης εναι µεταφορικ* και δεν σχετζεται µε τα παραπ$νω. Θα την αναλ!σουµε ξεχωριστ$ στο τρτο κεφ$λαιο.
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0να τ0τοιο πλασιο, αλλ$ και θα µας δ1σει µια πρ1τη ιδ0α για το ζ*τηµα µε το
οποο θα ασχοληθο!µε στο τρτο κεφ$λαιο, τον εθνικισµ). Τ0λος, θα αναφερθο!µε στο ρ)λο των εχθρ1ν στη συνοχ* µιας οµ$δας και στις εκλαµβαν)µενες
διαφορ0ς µε αυτο!ς, εν αντιθ0σει µε τις εκλαµβαν)µενες οµοι)τητες µε τα µ0λη
της οµ$δας. Πρ)κειται για 0ννοιες που µας βοηθο!ν να κατανο*σουµε τις
οµαδικ0ς ταυτσεις µε σαφ*νεια –ειδικ$ δε τις εθνικ0ς ταυτσεις– και να ερµηνε!σουµε την επιθετικ)τητα και τις διακρσεις που σχετζονται µε τη συµµετοχ* * )χι σε µια οµ$δα.

∆O
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Η

καταν)ηση της οµαδικ*ς ψυχολογας και των αλλαγ1ν στη συµπεριφορ$
των ατ)µων σε µια οµ$δα εναι εξ0χουσας σηµασας για τις περισσ)τερες
µορφ0ς πολιτικ1ν ταυτοτ*των, ειδικ)τερα δε για τις δρ$σεις και αντιδρ$σεις
των ατ)µων σε σχ0ση µε το 0θνος τους και $λλες εθνικ0ς * εθνοτικ0ς οµ$δες.
Οι πρ1τες αναφορ0ς στην ψυχολογα της οµ$δας 0γιναν απ) τον Gustav Le
Bon και το Psychologie des Foules (που πρωτοεκδ)θηκε το 1895) και λγο αργ)τερα απ) τον McDougall και το Group Mind. Τις ερµηνεες τους επεξεργ$στηκαν και αν0πτυξαν στη συν0χεια ο Freud και ο Moscovici, µεταξ! $λλων. Η
παρουσαση της οµαδικ*ς ψυχολογας που θα ακολουθ*σει βασζεται στους
Freud (1921), Moscovici (1985) και Λποβατς (1990) στην παρουσαση, αν$λυση και ερµηνεα τους της οµαδικ*ς ψυχολογας.
Πριν περ$σουµε στην περιγραφ* της ψυχολογας του ατ)µου µ0σα στην
οµ$δα ας ορσουµε την οµ$δα, * µ$λλον ας δ1σουµε τον ορισµ) εργασας που
θα χρησιµοποιηθε στην παρο!σα αν$λυση. Οµ$δα εναι 0νας αριθµ)ς ατ)µων
που συγκροτο!ν µια συγκεκριµ0νη συλλογικ)τητα στη β$ση εν)ς κοινο! ‘κ$τι’.
Β0βαια, η !παρξη ‘κοινο! τ)που’ εναι απαρατητη συνθ*κη, )χι )µως ικαν*,
αφο! οποιοιδ*ποτε 0χουν κ$τι κοιν) δεν αποτελο!ν συγκροτηµ0νη οµ$δα
απαραιτ*τως. Η οµ$δα πρ0πει να 0χει 0ναν ελ$χιστο βαθµ) οργ$νωσης που να
της εξασφαλζει σταθερ)τητα και συν0χεια: µια περιστασιακ* συν$ντηση δεν
µπορε να θεωρηθε οµ$δα. Επσης, τα µ0λη της οµ$δας δεν πρ0πει να εναι
αδι$φορα µεταξ! τους: εκτ)ς της κοιν*ς επιθυµας για κ$τι, τα µ0λη της οµ$δας πρ0πει να 0χουν µια ασθηση αλληλεγγ!ης και συντα!τισης, τουλ$χιστον
)σον αφορ$ στον κοιν) τους στ)χο. Αυτ) που κ$νει τα $τοµα να αισθ$νονται
αλληλ0γγυα και να 0χουν 0να βαθµ) αµοιβαι)τητας * και συναισθηµατικο! δεσµο! εναι το κοιν) σηµεο που τα εν1νει, το κοιν) σηµεο αναφορ$ς. Ο Freud
θεωρο!σε ως βασικ) σηµεο αναφορ$ς την !παρξη αρχηγο!, µπορε )µως να
εναι και µια ηγετικ* ιδ0α, 0να ιδε1δες. Η !παρξη )µως εν)ς ηγετικο! προσ1[ 57 ]
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που, επισηµανει ο Λποβατς (1990: 84), * ακ)µη και µιας ηγετικ*ς οµ$δας
–που µπορε να υπηρετε 0να κοιν) ιδε1δες παρ’ αυτ$– 0χει µεγαλ!τερη σηµασα, γιατ µ0σω της εξιδανκευσης και τα!τισης εν)ς προσ1που εναι ευκολ)τερο να διαµορφωθε η κοιν* ταυτ)τητα, που εναι το κ!ριο ενοποιητικ) στοιχεο
σε µια οµ$δα.
Τα βασικ$ χαρακτηριστικ$ της οµ$δας εναι λοιπ)ν η !παρξη κοινο! σηµεου αναφορ$ς, εν)ς αρχηγο! */και µιας ιδ0ας, η οργ$νωση, σταθερ)τητα και
συν0χεια, καθ1ς και η αλληλεγγ!η των µελ1ν της. Βεβαως, το µ0γεθος και ο
τρ)πος οργ$νωσης της οµ$δας την διαφοροποιε σε µεγ$λο βαθµ): αφεν)ς,
)σο µεγαλ!τερη εναι τ)σο πιο 0ντονα εναι τα χαρακτηριστικ$ και οι εκδηλ1σεις της και, αφετ0ρου, ανεξ$ρτητα απ) το µ0γεθ)ς της, η !παρξη και ο ρ)λος
του αρχηγο! (π.χ. κ$θετη ιεραρχα) και το οργανωτικ) πλασιο (π.χ. αυστηρ*
οργ$νωση) επηρε$ζουν σηµαντικ$ τη λειτουργα της. Επιπλ0ον, επηρε$ζεται
και η λειτουργα της ως φορ0α κοιν*ς ταυτ)τητας, που µας ενδιαφ0ρει εδ1
ιδιατερα. Εναι χαρακτηριστικ) )τι ο Freud χρησιµοποησε στην αν$λυσ* του
τα παραδεγµατα της Εκκλησας και του στρατο!, οµ$δων δηλαδ* µε πολ!πλοκη οργ$νωση, µε συνοχ* και συν0χεια, µε αρχηγ) και αυστηρ* ιεραρχα,
και µεγ$λο αριθµ) µελ1ν –προφαν1ς η !παρξη πολλ1ν µελ1ν εναι και ο λ)γος !παρξης της αυστηρ*ς οργ$νωσης. Η αν$λυσ* µας θα εστι$σει σε τ0τοιες
οµ$δες, καθ1ς σχετζονται περισσ)τερο µε τη µορφ* που λαµβ$νουν οι εθνικ0ς οµ$δες, που µας απασχολο!ν σε αυτ* τη µελ0τη, αλλ$ και γιατ η οµαδικ*
ψυχολογα ασχολεται κυρως µε µαζικ0ς οµαδοποι*σεις.

∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜

Σ

ε αυτ* την εν)τητα θα περιγρ$ψουµε εν συντοµα ορισµ0να χαρακτηριστικ$ της οµ$δας που σχετζονται µε παρατηρο!µενες αλλαγ0ς σε σ!γκριση
µε αυτ) που θεωρεται ως ‘φυσιολογικ)’ για τα µεµονωµ0να $τοµα. Πριν προβο!µε σε αυτ* την περιγραφ* πρ0πει να διευκρινσουµε )τι η αρχικ* αναφορ$,
απ) τους Le Bon και McDougal, και σε κ$ποιο βαθµ) και απ) τον Moscovici,
αφορο!σε στις µ$ζες και στην ψυχολογα των µαζ1ν: συνεπ1ς, εναι περισσ)τερο σχετικ* µε τις οµ$δες µαζικο! χαρακτ*ρα, χωρς )µως αυτ) να εναι απ)λυτο. Γενικ$, αυτ) που πρ0πει να συγκρατ*σει κανες απ) την παρακ$τω αν$λυση εναι ο τρ)πος κατε!θυνσης της ατοµικ*ς συµπεριφορ$ς υπ) συνθ*κες
επηρεασµο! σε µια συλλογικ)τητα.
7πως αναφ0ραµε, )ταν τα $τοµα εντ$σσονται σε µια οµ$δα δνανται υπ)
ορισµ0νες συνθ*κες να συµπεριφερθο!ν διαφορετικ$. Κατ$ πρ1τον, µπορο!ν
να εκφρ$σουν ορισµ0νες ιδ0ες * συναισθ*µατα που δεν τα εξωτερικε!ουν
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)ταν εναι µεµονωµ0να, τουλ$χιστον )χι 0ντονα * µε πρ$ξεις. Ο Freud αναφ0ρει ως χαρακτηριστικ) )τι «η οµ$δα εναι αφ!σικα ε!πιστη, δεν 0χει κριτικ*
ικαν)τητα, και το αδ!νατο δεν υπ$ρχει γι’ αυτ*» (Freud 1921: 104). 7ταν τα
$τοµα βρσκονται σε µια οµ$δα τενουν ε!κολα να αγνοο!ν την ασθηση του
αδ!νατου, της αµφιβολας και της αβεβαι)τητας και αισθ$νονται συχν$ παντοδ!ναµα. Τα συναισθ*µατ$ τους απλοποιο!νται και εκφρ$ζονται µε υπερβολ* * µε ακραο τρ)πο: µια απλ* φ*µη, για παρ$δειγµα, µπορε να µετατραπε σε απ)λυτη βεβαι)τητα στη στιγµ*, η συµπ$θεια και η αντιπ$θεια σε αγ$πη και µσος κλπ.
Ο τρ)πος επηρεασµο! των µαζικ1ν οµαδοποι*σεων εναι εξαιρετικ$ χαρακτηριστικ)ς του τρ)που λειτουργας τους (αν και δεν περιορζεται σε αυτ0ς):
απαιτεται 0να 0ντονο ερ0θισµα που θα απευθ!νεται στο συνασθηµα * την
ηθικ* των ατ)µων, η υπερβολικ* του χρ*ση εν µ0σω µιας απλοϊκ*ς φ)ρµουλας
και η συνεχ*ς επαν$ληψη. Η κριτικ* ικαν)τητα δεν εναι δ!σκολο να χαθε καθ1ς τα $τοµα υποβ$λλονται ε!κολα µ0σω απλ1ν µηνυµ$των και εικ)νων:
σ!µφωνα µε τον Le Bon, «υπ)κειται στην πραγµατικ$ µαγικ* δ!ναµη των λ0ξεων… Ο Λ)γος και τα επιχειρ*µατα δεν µπορο!ν να συναγωνιστο!ν κ$ποιες
λ0ξεις και φ)ρµουλες»2. Παροµοως ο Moscovici αναφ0ρει )τι οι µ$ζες διεγερονται ευκολ)τερα µ0σω της συλλογικ*ς µν*µης παρ$ µε τη λογικ*. Να επισηµανθε σε αυτ) το σηµεο )τι αυτ0ς εναι οι µ0θοδοι που χρησιµοποιε η προπαγ$νδα, δηλαδ* απλ0ς επαναλαµβαν)µενες φρ$σεις που γνονται ‘σλ)γκαν’
και απευθ!νονται στο συνασθηµα. Η εθνικιστικ* ρητορικ* και προπαγ$νδα,
για παρ$δειγµα, χρησιµοποιε απλ0ς φρ$σεις που γνονται συνθ*µατα µε την
επαν$ληψη, οπτικ$ σ!µβολα (π.χ. η σηµαα), απλοποιηµ0νες εικ)νες (π.χ. µνηµεα), συλλογικ0ς µν*µες και µ!θους κλπ. Συνολικ$ αναφ0ρεται )τι στο εππεδο της µ$ζας δεν αναζητεται απαραιτ*τως η αλ*θεια και συχν$ προτιµ$ται ο
µ!θος και η ψευδασθηση. Αυτ0ς οι ψευδαισθ*σεις, )µως, γνονται αποδεκτ0ς
ως η αλ*θεια στο βαθµ) που εναι πιο ευχ$ριστες και ενισχ!ουν τη συνοχ* της
οµ$δας. Ο Freud συνδ0ει αυτ) το χαρακτηριστικ) των οµ$δων µε τη συµπεριφορ$ των νευρωτικ1ν ασθεν1ν, αναφ0ροντας )τι «η κυριαρχα της φαντασας
και της ψευδασθησης που γενν$ η ανεκπλ*ρωτη επιθυµα εναι καθοριστικ)ς
παρ$γοντας στην ψυχολογα των νευρ1σεων» (Freud 1921: 107). Αυτ)ς ο παραλληλισµ)ς µπορε να µας διαφωτσει σχετικ$ µε τη χρ*ση των µ!θων και
αφηγ*σεων που αποτελο!ν συστατικ) στοιχεο της εθνικιστικ*ς ρητορικ*ς και
των οποων η πηγ* και η αξιοπιστα σπανως αµφισβητο!νται: τα $τοµα αποδ0χονται αυτ) που εκλαµβ$νουν ως αληθιν), χωρς απαραιτ*τως να εναι.
2. Αναφ0ρεται στον Freud (1921: 107), απ)σπασµα απ) την αγγλικ* µετ$φραση του LE BON,
G. (1920), The Crowd: a Study of the Popular Mind, London, p. 117.
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Σ!µφωνα µε τον Moscovici, τρα εναι τα βασικ$ χαρακτηριστικ$ των οµ$δων: αδιαφορα ως προς τις διες τους τις αντιφ$σεις, ζωηρ)τητα (vividness),
και επαναληπτικ)τητα (repetitiveness) (Moscovici 1985: 97-101). Το πρ1το χαρακτηριστικ) –)τι δεν κατανοο!ν τις εσωτερικ0ς τους αντιφ$σεις– 0χει ως συν0πεια τη συν!παρξη αντικρου)µενων εννοι1ν, αντιλ*ψεων κλπ. χωρς να
προκαλεται λογικ* αντφαση (π.χ. η ρητορικ* συν!παρξη εθνικ*ς κ$θαρσης
και δηµοκρατας). Το δε!τερο –η ζωηρ)τητα– σχετζεται µε την κινητικ)τητα
της οµ$δας και των επιλογ1ν της: αυτ) της επιτρ0πει, για παρ$δειγµα, την επιλογ* µ0σα απ) 0να σ!νολο ιδε1ν, εικ)νων κλπ. αυτ1ν που θα εναι πιο καθοριστικ0ς για τη δηµιουργα συνειρµ1ν που θα προκαλ0σουν τον ενθουσιασµ).
Μ0σω δε της επαναληπτικ)τητας –που εναι το τρτο χαρακτηριστικ)– η επιλεχθεσα ιδ0α µετατρ0πεται σε ιδεοληπτικ) σχ*µα, συµπυκν1νεται σε µια απλοποιηµ0νη φ)ρµουλα που διεγερει τη φαντασα * το συνασθηµα και επιφ0ρει
την κινητοποηση. Σε αυτ) το σηµεο πρ0πει να τονιστε )τι και τα τρα αυτ$
χαρακτηριστικ$ τα 0χουµε ξανασυναντ*σει ως θεµελι1δη χαρακτηριστικ$ του
ασυνειδ*του3.
Ακρ)τητα, επσης, παρατηρεται και )σον αφορ$ στην ηθικ* των οµ$δων.
Μ0σα σε µια οµ$δα οι ατοµικ0ς επιφυλ$ξεις και οι εσωτερικο περιορισµο τενουν υπ) συνθ*κες να παραµερζονται–µε συν0πεια, )πως επαµε παραπ$νω,
οι πρ$ξεις των ατ)µων να γνονται ακραες. Αυτ) συν*θως συνδ0εται µε κτην1δεις * καταστροφικ0ς επιθυµες και πρ$ξεις βανδαλισµο! και εκτ)νωσης.
Αυτ* )µως εναι η µια πτυχ* της ακρ)τητας. Η $λλη πτυχ* εµπερι0χει αξι)λογες * ακ)µα και θαυµαστ0ς πρ$ξεις. Ο λ)γος εναι )τι, µ0σα σε µια οµ$δα το
κνητρο των πρ$ξεων δεν εναι τ)σο το ατοµικ) συµφ0ρον )σο το κοιν), οµαδικ) συµφ0ρον. Τα $τοµα λειτουργο!ν µη-εγωιστικ$, )χι τ)σο επειδ* τοποθετο!ν την οµ$δα π$νω απ) τα δια, αλλ$ επειδ*, ταυτιζ)µενα µε αυτ*ν, θεωρο!ν το συµφ0ρον της και δικ) τους συµφ0ρον. Qτσι, το κνητρο της δρ$σης
τους προσδιορζεται απ) το ιδε1δες της τα!τισ*ς τους: αν αυτ) το ιδε1δες
(αρχηγ)ς, ιδ0α) εναι θετικ) * προβ$λλει µια θετικ* εν0ργεια, οι αντστοιχες
πρ$ξεις θα εναι θετικ0ς, εν1 αν εναι αρνητικ), µπορε να προκαλ0σει αρνητικ0ς συν0πειες. Σε κ$θε περπτωση, οι οµ$δες εκλαµβ$νουν το κοιν) τους ιδε1δες ως κ$τι ‘καλ)’ και αφοσι1νονται σε αυτ)4. 7ταν, β0βαια, αναφερ)µαστε
3. Τα περιγρ$ψαµε στο κεφ$λαιο 1, και εναι η αντφαση, η κινητικ)τητα και µεταβλητ)τητα,
και η αχρονα/παλλινδρ)µηση, σε συνδυασµ) β0βαια µε την τ$ση για επαν$ληψη που χαρακτηρζει τις ορµ0ς (Freud 1915δ: 191-2, 1933b: 139-140).
4. 7σον αφορ$ τις πιθαν0ς συν0πειες, το γεγον)ς δηλαδ* )τι συν*θως παρατηρο!νται αρνητικ0ς εκδηλ1σεις, ας µην ξεχν$µε )τι οι ορµ0ς που αναζητο!ν δι0ξοδο εναι σε µεγ$λο βαθµ) επιθετικ0ς και καταστροφικ0ς, και αυτ) καθορζει τ)σο τα ιδε1δη και την ηθικ* της οµ$δας, )σο και
τις πρ$ξεις της.
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στα 0θνη εµπλ0κεται και η πολιτικ* καθ1ς και η ιστορικ* συγκυρα: αυτ) σηµανει )τι το ‘καλ)’ * ‘κακ)’ ιδε1δες εναι και θ0µα χρ)νου, χ1ρου και $λλων
συνθηκ1ν. Για παρ$δειγµα, η ελληνικ* επαν$σταση του 1821, µε την επιδωξη
της αυτον)µησης απ) την Οθωµανικ* αυτοκρατορα και της δηµιουργας ανεξ$ρτητου ελληνικο! κρ$τους που εµπεριεχε, αγκαλι$στηκε ως θετικ) ιδε1δες
–το ιδε1δες της αυτοδι$θεσης του λαο!–, εν1 επσης υποστηρχτηκε απ) τις
κυραρχες ευρωπαϊκ0ς χ1ρες εκενη την εποχ* για γεω-πολιτικο!ς λ)γους. ∆!ο
αι1νες περπου αργ)τερα, αντιθ0τως, που η διεθν*ς πολιτικ* συγκυρα εναι
εντελ1ς διαφορετικ*, τυχ)ν αποσχιστικ0ς τ$σεις και κιν*µατα που αξι1νουν
αυτονοµα * ανεξαρτησα (π.χ. το Κεµπ0κ στον Καναδ$, * οι Β$σκοι στην
Ισπανα) αντιµετωπζονται δυσµεν1ς και, επσης, δεν αναφ0ρονται ως κιν*µατα ‘αυτοδι$θεσης των λα1ν’ αλλ$ ως ακραοι εθνικισµο. Αυτ), β0βαια, δεν
εµποδζει τους υποστηρικτ0ς τ0τοιων εγχειρηµ$των σ*µερα να εναι εξσου
αφοσιωµ0νοι στο ιδε1δες της απ)σχισης και ανεξαρτησας µε τους Qλληνες *
$λλους λαο!ς σε προηγο!µενες ιστορικ0ς περι)δους.
Οι αλλαγ0ς που περιγρ$ψαµε στη συµπεριφορ$ των ατ)µων )ταν µετ0χουν
σε µια µαζικ* οµαδοποηση δεν εναι δεδοµ0νες * συνεχες. Αντιθ0τως, εναι πιθαν0ς, * αναµεν)µενες σε συγκεκριµ0νες συγκυρες, εναι δηλαδ* εν δυν µει.
Συνεπ1ς, δεν αντκεινται σε εκδηλ1σεις που 0χουν *πιο και κριτικ) χαρακτ*ρα, )πως οι αντιπολεµικ0ς διαδηλ1σεις. Απ) την $λλη, ερµηνε!ουν ορισµ0νες
συµπεριφορ0ς που τενουν να εκπλ*σσουν µε το ‘παρ$λογο’ * βαιο του χαρακτ*ρα τους, και οι οποες συν*θως εµφανζονται µαζικ$ –σε συνδυασµ) π$ντα
µε την πολιτικ* * κοινωνικ* αν$λυση που απαιτε το δεδοµ0νο ‘σ!µπτωµα’.
Επσης, η περιγραφ* αυτ* δεν αφορ$ µ)νο συγκροτηµ0νες οµ$δες, µε οργ$νωση και αρχηγ): αφορ$ τ)σο τις ‘απλ0ς’ µαζικ0ς συγκεντρ1σεις, )πως των
οπαδ1ν των γηπ0δων, )σο και µικρ)τερες οµ$δες µε συγκεκριµ0να οργανωτικ$ χαρακτηριστικ$. Π$ντως, στην παρο!σα µελ0τη θα επικεντρ1σουµε στο
προκεµενο, που εναι οµ$δες µαζικο! χαρακτ*ρα µε οργ$νωση, συν0χεια και
συνοχ*, και µε !παρξη αρχηγο! * καθοδηγητικ*ς ιεραρχας.
Η σηµασα της συνεισφορ$ς του Le Bon και του McDougall συνσταται κυρως στην περιγραφ* της οµαδικ*ς ψυχολογας. Σχετικ$ µε την ερµηνεα τους,
αυτ* εστι$ζει στο σχετικ$ απ)λυτο διαχωρισµ) αν$µεσα στις ‘β$ρβαρες µ$ζες’
και στις ατοµικ0ς ικαν)τητες. Σηµαντικ) ρ)λο στην ερµηνεα τους αυτ* 0χει
διαδραµατσει το ιστορικ) πλασιο στο οποο γρ$φτηκαν τα 0ργα τους: µια
εποχ* 0ντονης απογο*τευσης απ) τις µ$ζες και τη συµµετοχ* τους στη δηµοκρατα, που προερχ)ταν σε µεγ$λο βαθµ) απ) τη γαλλικ* Κοµµο!να5. Qτσι, η
5. 7πως αναφ0ρει ο Moscovici, το βιβλο του Le Bon απευθυν)ταν στους πολιτικο!ς, )πως
απευθυν)ταν και το βιβλο του Machiavelli Ο Ηγεµνας στους βασιλες και µον$ρχες της εποχ*ς
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ερµηνεα του απ)λυτου διαχωρισµο! ατ)µου και οµ$δας, µε τη δαιµονοποηση
της τελευταας, οδηγε σε παρερµηνεες καθ1ς αποκρ!πτει το γεγον)ς )τι οι
οµ$δες αποτελο!νται ουσιαστικ$ απ) µεµονωµ0να $τοµα των οποων η συµπεριφορ$ εκδηλ1νεται ταυτ)χρονα και µαζικ$: οι τυχ)ν επιθετικ0ς συµπεριφορ0ς «προ0ρχονται απ) το κυριολεκτικ$ υπνωτικ) ερ0θισµα εν)ς συναισθηµατικ$ φορτισµ0νου περιβ$λλοντος που, µαζ µε την προστατευτικ* του ανωνυµα, επιδρ$ στο $λογο και ε!κολα επηρεαζ)µενο κοµµ$τι του κ$θε ατ)µου»
(Rieff 1960: 232). Συνεπ1ς, για την ερµηνεα, το ‘π1ς’ και το ‘γιατ’ της οµαδικ*ς ψυχολογας, θα ανατρ0ξουµε στη φροϋδικ* αν$λυση. 7πως αν0φερε και ο
Adorno αναφορικ$ µε το βιβλο του Freud Group Psychology and the Analysis
of the Ego, «η µ0θοδ)ς του… εναι η δυναµικ* ερµηνεα της περιγραφ*ς του Le
Bon για το συλλογικ) µυαλ)»6.

æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÂÚÌËÓÂ›·: ÔÈ ÏÈÌÈÓÙÈÎ¤˜ Ù·˘Ù›ÛÂÈ˜

T

ο κυρι)τερο 0ργο του Freud που ασχολεται αποκλειστικ$ µε το θ0µα της
οµαδικ*ς ψυχολογας και της ερµηνεας της εναι το Group Psychology and
the Analysis of the Ego (1921). 7πως υποδηλ1νει ο ττλος (‘Η ψυχολογα της
οµ$δας και η αν$λυση του εγ1’), µ0σα απ) το εγ1, µ0σα απ) την αν$λυση της
ατοµικ*ς ψυχολογας, µπορο!µε να γνωρσουµε καλ!τερα την ψυχολογα της
οµ$δας. Σ’ αυτ) το 0ργο του Freud αναλ!ονται οι µεταστροφ0ς της συµπεριφορ$ς των ατ)µων )ταν εισ0ρχονται σε µια οµ$δα και, επσης, η διαδικασα
απ)κτησης κοιν*ς ταυτ)τητας.
Ο Le Bon εχε προτενει τρεις παρ$γοντες για την ερµηνεα της οµαδικ*ς
ψυχολογας: την ανωνυµα, τη µεταδοτικ)τητα, και την υποβλητικ)τητα –δηλαδ* )τι η ανωνυµα ‘καλ!πτει’ το $τοµο στις )ποιες πρ$ξεις και συναισθ*µατ$ του, τα ιδε1δη του µεταδδονται σχεδ)ν αυτ)µατα στα $λλα µ0λη της οµ$δας και, )πως στην !πνωση, υποβ$λλεται και χ$νει τη συνειδητ)τητα των πρ$ξε1ν του. Χωρς να απορρπτει τους τρεις αυτο!ς παρ$γοντες, ο Freud τους
θε1ρησε περισσ)τερο εκφ$νσεις του φαινοµ0νου –που κι αυτ0ς πρ0πει να ερµηνευτο!ν– παρ$ ερµηνεα του. 7πως υποστ*ριξε, εντ)ς µιας οµ$δας πληρο!-

του@ µ$λιστα, εχε επηρε$σει πολλο!ς στρατιωτικο!ς κ!κλους και οι αρχ0ς του τ0θηκαν σε εφαρµογ* απ) τους Mussolini και Hitler (Moscovici 1985: 53-63). Στο βαθµ) που υπ*ρξε αυτ* η επιρρο*, και συνυπολογζοντας την καταστροφικ* επιρρο* και υποβλητικ* δ!ναµη του Hitler στο
γερµανικ) 0θνος, γνεται αντιληπτ* η σηµασα της καταν)ησης της ατοµικ*ς και οµαδικ*ς ψυχολογας.
6. Στο Moscovici (1985: 57).
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νται κ$ποιες προϋποθ0σεις που «επιτρ0πουν στο $τοµο την απαλλαγ* απ) τις
απωθ*σεις των ενστικτωδ1ν ενορµ*σε1ν του» µε αποτ0λεσµα αυτ0ς να απαλλ$σσονται απ) την εσωτερικ* και εξωτερικ* λογοκρισα και να εκδηλ1νονται
ορισµ0νες ακραες συµπεριφορ0ς (Freud 1921: 101). Η 0ννοια που χρησιµοποησε για την εξ*γησ* τους εναι η λµπιντο.
Η λµπιντο εναι «η εν0ργεια των ορµ1ν που σχετζονται µε οτιδ*ποτε µπορε να συµπεριληφθε στη λ0ξη αγ$πη, και εναι ποσοτικ) µ0γεθος (αν και )χι
µετρ*σιµο)» (Freud 1921: 119)7. Η ουσα των οµαδοποι*σεων, υποστηρζει ο
Freud, εναι οι σχ0σεις αγ$πης –η αγ$πη νοεται π$ντα µε τη γενικ)τερη 0ννοια– και οι συναισθηµατικο δεσµο. Qνας $νθρωπος εγκαταλεπει την ιδιαιτερ)τητ$ του σε µια οµ$δα για να βρσκεται σε αρµονα µε τα µ0λη της: για την
αγ$πη τους. Qτσι, αρχικ$ ενεργοποιο!νται οι συναισθηµατικο δεσµο που συγκροτο!ν µια οµ$δα@ στη συν0χεια, αυτο οι δεσµο υποκαθιστ1νται απ) ταυτσεις που τη ‘συγκρατο!ν’ και διατηρο!ν τη συνοχ* της.
Η θεωρητικ* αν$λυση των ορµ1ν της αγ$πης και της διαδικασας της τα!τισης 0γινε στο πρ1το κεφ$λαιο@ θα *ταν χρ*σιµο )µως να σχηµατοποιηθο!ν
µε τα παραδεγµατα της Εκκλησας και του στρατο!, παραδεγµατα που 0χει
χρησιµοποι*σει ο Freud. Τ)σο στην Εκκλησα )σο και στο στρατ), η σ!σταση
της οµ$δας εξαρτ$ται σε µεγ$λο βαθµ) απ) την !παρξη * ψευδασθηση της
!παρξης µιας Αρχ*ς (Χριστ)ς8, αν1τατος διοικητ*ς) και την ‘ση’ αγ$πη της
για )λα τα µ0λη της οµ$δας. Η Αρχ* αυτ* εναι η εικ)να του πατ0ρα, ο οποος
αγαπ$ )λα τα µ0λη της οικογ0νειας και δικαιολογε µε την αγ$πη του τις διαταγ0ς και απαγορε!σεις –που διατηρο!ν τη συνοχ* της οικογ0νειας. 7πως
υποστηρζει ο Freud (1921), το πρ)τυπο των οµ$δων εναι η οικογ0νεια: οι πιστο, για παρ$δειγµα, εναι σαν αδ0ρφια, που εν1νονται υπ) την αγ$πη του
Χριστο!. Φανεται, επσης, πως η αγ$πη του Χριστο! για τα µ0λη της Εκκλησας εναι µεγαλ!τερης σηµασας απ’ ),τι η αγ$πη των πιστ1ν γι’ αυτ)ν: εναι
το µεγαλ!τερο ταµπο!, η µεγαλ!τερη αµαρτα, να αµφισβητε κανες την αγ$πη του, καθ1ς 0τσι αµφισβητο!νται τα θεµ0λια της διας της Εκκλησας, οι λιµπιντικ0ς σχ0σεις αγ$πης που τη συγκροτο!ν. Παροµοως, οι στρατι1τες εναι
σ!ντροφοι ενωµ0νοι απ) την αγ$πη, αν και )χι προς τον αρχηγ) του στρατε!-

7. Στο προηγο!µενο κεφ$λαιο, στην υποσηµεωση 9, εδαµε 0ναν απ) τους πρ1τους ορισµο!ς
της λµπιντο, ως της εν0ργειας των ορµ1ν γενικ$, στον οποο αναφ0ρθηκε )τι συνθως συνδ0εται
µε τη σεξουαλικ)τητα (Freud 1917γ). Τ1ρα, στον ορισµ) που δνεται στο µεταγεν0στερο 0ργο του,
η λµπιντο ορζεται µε σαφ*νεια σε σχ0ση µε τις ορµ0ς της αγ$πης, πυρ*νας της οποας εναι η σεξουαλικ)τητα.
8. Ο Freud αναφ0ρεται στον Χριστ), γιατ εξετ$ζει το παρ$δειγµα των χριστιανικ1ν Εκκλησι1ν.
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µατος, )πως αναφ0ρει ο Freud, αλλ$ προς το 0θνος, που αποτελε σε αυτ*ν την
περπτωση το ιδε1δες και το αντικεµενο αγ$πης και του διου του αρχηγο!.
Qνα ακ)µη χαρακτηριστικ) παρ$δειγµα της λειτουργας των λιµπιντικ1ν
δεσµ1ν µπορο!µε να δο!µε στο παρ$δειγµα του πανικο!. Ο πανικ)ς δηµιουργεται απ) την παρουσα κινδ!νου * απλ$ απ) το φ)βο κινδ!νου. 7σον αφορ$ στο προκεµενο –δηλαδ* στις οµ$δες– πανικ)ς δηµιουργεται ε$ν η οµ$δα
διαλυθε * απειληθε µε δι$λυση@ σε αυτ*ν την περπτωση, τα $τοµα που την
αποτελο!ν λειτουργο!ν αυτ)νοµα, χωρς ιδιατερη µ0ριµνα για τους υπ)λοιπους. Αυτ) οφελεται στο γεγον)ς )τι οι δεσµο αγ$πης που τους συνεν1νουν
πα!ουν να υπ$ρχουν, εφ)σον η οµ$δα διαλ!εται και η αυτοσυντ*ρηση γνεται
επιτακτικ*. Σ!µφωνα µε τον Freud (1921), αν εκλ$βουµε τον πανικ) ως συλλογικ$ εκφρασµ0νο φ)βο, αναδεικν!εται µια ευρ!τερη αναλογα. 7πως υποστηρζει, ο φ)βος προκαλεται στα µεµονωµ0να $τοµα ετε λ)γω αυξηµ0νου κινδ!νου (πραγµατικο! * µη) ετε επειδ* πα!ουν οι συναισθηµατικο δεσµο που
τα περιβ$λλουν@ στη δε!τερη περπτωση, αλλ$ και στην περπτωση µη πραγµατικο! κινδ!νου, εκφρ$ζεται νευρωτικ)ς φ)βος * $γχος. Τηρουµ0νων των
αναλογι1ν, ο πανικ)ς στην οµ$δα δηµιουργεται )ταν αυτ* βρσκεται σε κνδυνο * απειλο!νται οι δεσµο αγ$πης που την κρατο!ν ενωµ0νη: τ)τε η περπτωση οµοι$ζει µε αυτ* του νευρωτικο! $γχους. 7µως, γιατ δηµιουργεται
πανικ)ς απ) τη δι$-λυση των λιµπιντικ1ν δεσµ1ν της οµ$δας; Ο λ)γος εναι
)τι, καθ1ς οι λιµπιντικο δεσµο αποτελο!ν τον πυρ*να της οµ$δας, τη β$ση
των ταυτσεων µε αυτ*ν, η δι$λυσ* τους προκαλε και τη δι$λυση της οµ$δας,
που εναι και ο πραγµατικ)ς φ)βος των µελ1ν της. Η δι$λυση της οµ$δας συνεπ$γεται κρση ταυτ)τητας, αλλ$ και απ1λεια σηµαντικ1ν αισθηµ$των, )πως
της ασφ$λειας, της σιγουρι$ς και της ασθησης του αν*κειν. Συνεπ1ς, το γεγον)ς µπορε να βιωθε ως ιδιατερα καταλυτικ) για την ατοµικ* ψυχολογα του
κ$θε µ0λους της9.
Β0βαια, στην περπτωση του φ)βου απ1λειας των λιµπιντικ1ν δεσµ1ν και
της δι$λυσης της οµ$δας, η πιθαν)τερη αντδραση εναι η περιχαρ$κωση γ!ρω
απ) αυτ*ν, και η εµµον* σχετικ$ µε την προστασα της. Αυτ) διαφωτζει σε µεγ$λο βαθµ) τη σηµασα της εθνικ*ς ταυτ)τητας, αλλ$ και την εµµον* που παρατηρεται σε ορισµ0να $τοµα και οµ$δες µε αυτ*ν, εµµον* που εκφρ$ζεται
και ως 0νας µ)νιµος φ)βος και ασθηση απειλ*ς απ0ναντι στο 0θνος. Σε ακραους
εθνικιστικο!ς κ!κλους, για παρ$δειγµα, ο φ)βος της απειλ*ς εναι συνεχ*ς και
αποδδεται π$ντα στους Uλλους, τους ‘κακο!ς’ εχθρο!ς που επιβουλε!ονται
το 0θνος. Ο µεγαλ!τερος φ)βος εναι οι τυχ)ν εδαφικ0ς απ1λειες, που εκλαµ-

9. Για το παρ$δειγµα του πανικο!, δετε στο Freud 1921: 125-6.
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β$νονται ως προσωπικ0ς απ1λειες –σχετικ) εδ1 εναι το σ!µπλεγµα του ευνουχισµο!. Β0βαια, δεν γνονται )λοι εθνικιστ0ς και δεν αποδδουν )λοι οι $νθρωποι την δια σηµασα στην εθνικ* τους ταυτ)τητα –τουλ$χιστον )χι σε ειρηνικ0ς και *ρεµες περι)δους. Επειδ* )µως, )πως αναφ0ρει ο Λποβατς (1990:
84-87), η ανθρ1πινη ψυχοσ!νθεση εναι πολ! ε!θραυστη, εναι αναµεν)µενο
)τι σε περι)δους κρσεων και αστ$θειας εναι ε!κολο να παλινδροµ*σει το
$τοµο και να υποβληθε σε εθνικιστικ* * $λλη ακραα ρητορικ* * κινητοποηση. Uλλωστε δεν πρ0πει να υποτιµ$ται το γεγον)ς )τι εναι πολ! πιο ευχ$ριστο
για τα $τοµα να περιορσουν την κρση τους και να ακολουθ*σουν τις ορµ0ς
τους, καθ1ς οι τελευταες υπηρετο!ν την αρχ* της ευχαρστησης.
Με αυτ* την 0ννοια, υπ$ρχει 0νας εν δυν µει εθνικιστ*ς, ρατσιστ*ς κλπ.,
στον καθ0να απ) µας, ο οποος υπ) συνθ*κες µπορε να βγει στην επιφ$νεια@
ιδιατερα σε µια µαζικ* οµαδοποηση, )που οι ιδιαιτερ)τητες τενουν να ισοπεδ1νονται και προβ$λλονται οι ασυνεδητες προδιαθ0σεις (Freud 1921: 100).
Qτσι εξηγεται και το γεγον)ς )τι µια ειρηνικ* και δηµοκρατικ* εθνικ* * εθνοτικ* οµ$δα µπορε, σε συγκεκριµ0νο χρ)νο, να γνει επιθετικ*, ρατσιστικ* κλπ.
Η ακραα και φαινοµενικ$ ‘παρ$λογη’ αντδραση σε µια απειλ* –πραγµατικ*
* εκλαµβαν)µενη ως τ0τοια– εναι $λλωστε φυσιολογικ*: τα $τοµα αντιδρο!ν
)πως τα παιδι$, για τα οποα η ακρ)τητα των αντιδρ$σεων εναι αναµεν)µενη
και οφελεται στο )τι υπαγορε!εται απ) τις ασυνεδητες ορµ0ς που κυριαρχο!νται απ) την αρχ* της ευχαρστησης. Αυτ* η παρατ*ρηση, )µως, δεν πρ0πει να οδηγ*σει στη δικαιολ)γηση των ακραων και καταστροφικ1ν αντιδρ$σεων στη β$ση )τι πρ)κειται για αµυντικ0ς αντιδρ$σεις. Ο τρ)πος που θα
αντιµετωπσει 0να $τοµο * µια οµ$δα ορισµ0νες καταστ$σεις µπορε να ποικλλει, και εναι σηµαντικ) να διακρνουµε τις *πιες και εκλογικευµ0νες αντιδρ$σεις απ) τις ακραες: οι τελευταες µπορο!ν να εξηγηθο!ν και να κατανοηθο!ν, αλλ$ )χι και να δικαιολογηθο!ν * και να νοµιµοποιηθο!ν στη συνεδησ*
µας. Επσης, η δυνατ)τητα κρσης των ατ)µων δε βρσκεται απαραιτ*τως σε
αντθεση µε τις αν$γκες του ψυχισµο!: )πως αναφ0ρθηκε, η αρχ* της πραγµατικ)τητας (µε την οποα συνδ0εται η λογικ* κρση) συχν$ λειτουργε 1στε να
προστατε!ει την ψυχοσ!νθεση του ατ)µου και τη µακροπρ)θεσµη ικανοποησ* του.
Η παρουσαση των λιµπιντικ1ν δεσµ1ν και των ταυτσεων οδηγε την αν$λυσ* µας στην αναφορ$ στις κοιν0ς ταυτ)τητες, τις οποες )µως δεν 0χουµε
ακ)µη εξετ$σει λεπτοµερ1ς. Σε αυτ0ς θα εστι$σουµε στην επ)µενη εν)τητα.
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ο ερ1τηµα που τθεται εναι µε ποιo τρ)πο $τοµα που 0χουν απλ$ και µ)νο 0να κοιν) σηµεο αναφορ$ς αποκτο!ν µια κοιν* ταυτ)τητα; Η απ$ντηση βρσκεται στην !παρξη αρχηγο!, * ‘αρχηγικ*ς ιδ0ας’, µε τον οποο ταυτζονται αρχικ$ και στη συν0χεια ταυτζονται δευτερευ)ντως µεταξ! τους. Η βασικ* τα!τιση που γνεται σε αυτ) το εππεδο εναι του κ$θε ατ)µου ξεχωριστ$ µε
τον αρχηγ) της οµ$δας. Ο Moscovici υποστηρζει )τι οι οµ$δες 0χουν µια αυθ)ρµητη τ$ση προς το δεσποτισµ): 0χουν αν$γκη 0ναν αρχηγ), που θα εµφανζεται ισχυρ)ς και χωρς αδυναµες, που θα δνει «απαντ*σεις στα ερωτ*µατ$
τους και ‘)νοµα’ στην ανωνυµα τους» (Moscovici 1985: 38). Η λ0ξη ‘δεσποτισµ)ς’, που χρησιµοποιε ο Moscovici, πρ0πει να γνει κατανοητ* κατ’ ουσαν ως
!παρξη Αρχ*ς (authority). Η αυθ)ρµητη τ$ση προς µια εξουσιαστικ* αρχ*,
λοιπ)ν, 0χει τις ρζες της στις πρ1τες ταυτσεις που αποτελο!ν το πρ)τυπο για
τις µεταγεν0στερες και προκ!πτουν αρχικ$ µε τη γονικ* Αρχ*, το πρ)τυπο του
πατ0ρα, κυρως, */και της µητ0ρας10. Οι µαζικ0ς οµ$δες, )πως και οι µ$ζες καθαυτ0ς, 0χουν αν$γκη 0ναν αρχηγ), 0ναν καθοδηγητ* δηλαδ* και 0να ιδε1δες,
)πως ακριβ1ς και η οικογ0νεια χρει$ζεται 0ναν Πατ0ρα, δηλαδ* το πρ)σωπο
που τα παιδι$ αγαπο!ν και θαυµ$ζουν, αλλ$ και φοβο!νται και σ0βονται ως
‘παντοδ!ναµο’.
Η τα!τιση µε τον αρχηγ) αποτελε το µηχανισµ) κ$θε απ)λυτης Αρχ*ς και
συν$γεται πρωταρχικ$ απ) την υπακο* στους γονες. 7πως αναφ0ρει και ο
Rieff, τα θεµ0λια της τ$σης του ατ)µου να προσκολλ$ται στην πρ1τη του σχ0ση µε την Αρχ* τοποθετο!νται µε την «αρχικ* και πρωτ)τυπη µορφ* συναισθηµατικο! δεσµο!, που προηγεται του σεξουαλικο! συναισθ*µατος» (Rieff
1960: 160). Αυτ) γιατ η σεξουαλικ)τητα ανακ!πτει ως µια µορφ* επαν$στασης εν$ντια στην εξουσιαστικ* Αρχ* των γονι1ν: αρχικ$, «η αγ$πη εναι δεσποτικ*@ η σεξουαλικ)τητα –)πως και η ελευθερα– εναι µια επτευξη που 0ρχεται αργ)τερα, και π$ντα κινδυνε!ει απ) τις βαθ!τερες κλσεις µας για υποταγ* και κυριαρχα» (Rieff 1960: 159). Εναι σηµαντικ* η $ποψη του Rieff γιατ τονζει το γεγον)ς )τι η τ$ξη και η αναρχα, η πειθαρχα και η ανυποταξα
συνυπ$ρχουν σε κ$θε κοινωνα, εφ)σον τις φ0ρει µαζ του η διχαστικ* και διφορο!µενη φ!ση του Οιδιπ)δειου συµπλ0γµατος. Με $λλα λ)για, οι κοινωνες
10. Ιδιατερο ρ)λο παζει ο πατ0ρας ως αρχηγικ) πρ)τυπο, και σε αυτ)ν θα αναφερθο!µε περισσ)τερο. ∆εν πρ)κειται, ωστ)σο, για αποκλειστικ) πρ)τυπο, ειδικ$ σε κοινωνες που το οικογενειακ) περιβ$λλον εναι πιο διαφοροποιηµ0νο απ) το αυστηρ) πατριαρχικ) µοντ0λο, και η µητ0ρα µπορε να εναι η Αρχ* της οικογ0νειας, * ο µ)νος γονι)ς σε αυτ*ν. Παρ’ )λα αυτ$, τθεται και
ο βιολογικ)ς παρ$γοντας που, ανεξ$ρτητα απ) το κοινωνικ) * και πολιτικ) περιβ$λλον, ενισχ!ει
την αρσενικ* παρουσα που υπερισχ!ει σε δ!ναµη 0ναντι της θηλυκ*ς ως πρ)τυπο Αρχ*ς.
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0χουν περισσ)τερες επιλογ0ς απ) την απολυταρχικ)τητα, αλλ$ π$ντα και την
ελλοχε!ουσα τ$ση προς αυτ*ν. Και φυσικ$, η Αρχ* δεν εναι απαρατητο να
εναι εξ ορισµο! απολυταρχικ*: µπορε να εναι η Αρχ* του Ν)µου και ο σεβασµ)ς στο δκαιο, που ισχ!ει στις δηµοκρατικ0ς κοινωνες. Uλλωστε, η επιθυµα για µια Αρχ* δε συνεπ$γεται αυτοµ$τως )τι αυτ* πρ0πει να εναι δεσποτικ* µε τον διο τρ)πο που, τηρουµ0νων των αναλογι1ν, τα παιδι$ επιθυµο!ν
0ναν Πατ0ρα, αλλ$ )χι 0ναν καταπιεστικ) που επιβ$λλει τιµωρες. Η δια η
φροϋδικ* θεωρα αναλ!ει ταυτ)χρονα τις «ασυνεδητες διαδικασες που εργ$ζονται εν ντια στην κυριαρχα και την κοινωνικ* εξουσα», )πως ασχολεται
και µε τον τρ)πο που η ιδ0α της Αρχ*ς εσωτερικε!εται στο ασυνεδητο (Rieff
1960: 43).
Το ζ*τηµα του ηγ0τη εναι πολ! σηµαντικ), ιδιατερα σε αυτ* τη µελ0τη που
µας ενδιαφ0ρουν και οι πολιτικ0ς οµ$δες. Ο πολιτικ)ς αρχηγ)ς, συγκεκριµ0να,
πρ0πει να επιδεικν!ει «ακρβεια και επιβλητικ)τητα στον τρ)πο οµιλας του,
απλ)τητα στην κρση και ταχ!τητα στη λ*ψη αποφ$σεων», υποστηρζει ο
Moscovici (1985: 132), ειδικ$ σε εξαιρετικ0ς συνθ*κες, )πως ο π)λεµος * κ$ποια $λλη κρση, )που πρ0πει να δεχνει ισχυρ)ς και ικαν)ς για να βασιστο!ν
οι πολτες π$νω του. Φυσικ$, δεν µπορο!ν )λοι οι αρχηγο να εναι επιτυχηµ0νοι. Qνα σηµαντικ) προσ)ν, αν και )χι απ) µ)νο του ικαν), για 0ναν ηγ0τη εναι το χ ρισµα, που του προσδδει γ)ητρο και κ!ρος11. Εναι χαρακτηριστικ)
)τι οι χαρισµατικο ηγ0τες συγκινο!ν ιδιατερα και συν*θως απευθ!νονται στο
συνασθηµα παρ$ στη λογικ*@ )µως, αν το χ$ρισµ$ τους αµφισβητηθε, ε!κολα
καταρρπτονται (παρ$δειγµα αποτελε το γεγον)ς )τι οι νεκρο ηγ0τες συχν$
διατηρο!ν την αγλη τους, καθ1ς το χ$ρισµ$ τους διατηρεται αν0παφο). Β0βαια, το χ$ρισµα δεν εξασφαλζει και την επιτυχηµ0νη ηγεσα, εφ)σον υπ$ρχουν πολλο $λλοι παρ$γοντες που την επηρε$ζουν.
Μια διαφοροποηση που πρ0πει να γνει αφορ$ στα σ!γχρονα εθνικ$ κρ$τη, οποιουδ*ποτε τ!που ηγεσα και αν αναλ$βει τη διακυβ0ρνηση του κρ$τους, πρ0πει απαραιτ*τως να (δεχνει )τι) εµπν0εται απ) το κοιν) εθνικ ιδεδες και να τθεται στην υπηρεσα αυτο! του κοινο εθνικο ιδεδους. Εδ1, η
τα!τιση 0χει γνει κατ’ αρχ$ς µε το 0θνος και στη συν0χεια µε τα µ0λη του µεταξ! τους. Το ιδε1δες του 0θνους εσωτερικε!εται απ) )λα τα µ0λη της εθνικ*ς
οµ$δας µ0σω της διαδικασας της τα!τισης και αποτελε 0να κοιν) σηµεο αναφορ$ς. 7πως επισηµανει ο Freud, η οµ$δα «εναι 0να σ!νολο ανθρ1πων που
0χουν τοποθετ*σει το διο αντικεµενο στη θ0ση του ιδε1δους του εγ1 και
11. Ο Moscovici ορζει το χ$ρισµα ως «0να εδος µαγεας που βασζεται στο θαυµασµ) και την
εκτµηση και παραλ!ει την κριτικ* ικαν)τητα» (Moscovici 1985: 129). Εναι 0να ποιοτικ) χαρακτηριστικ) που δεν αποκτι0ται, αλλ$ υπ$ρχει εκ γενετ*ς.
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0χουν κατ$ συν0πεια ταυτιστε µεταξ! τους στο εγ1 τους» (Freud 1921: 147).
Με αυτ* την 0ννοια, και η τα!τιση µε τον αρχηγ) 0πεται της πρ1της τα!τισης
µε το 0θνος –αν και παραµ0νει ιδιατερα σηµαντικ* γιατ ικανοποιε τη γενικ)τερη αν$γκη τα!τισης µε 0να ισχυρ) πρ)σωπο. Σε κ$θε περπτωση π$ντως,
0νας πολιτικ)ς ηγ0της εθνικο! κρ$τους οφελει να υπηρετε τα συµφ0ροντα
του 0θνους του και να διατηρε την ισχ! και επιρρο* στο βαθµ) που (εµφανζεται να) υπηρετε αυτ) το ρ)λο12.
Σηµαντικ) ρ)λο στις οµ$δες παζουν τα σ!µβολα. Το σ!µβολο αποτελε 0να
χαρακτηριστικ) της οµ$δας που συµπυκν1νει τα στοιχεα και τους συνειρµο!ς
που την ορζουν. Πρ)κειται για 0να σηµανον εν)τητας και ταυτ)τητας. Στα
0θνη, για παρ$δειγµα, το πρωταρχικ*ς σηµασας σ!µβολο εναι η σηµαα, 0να
σ!µβολο ιδιατερα σεβαστ) και φορτισµ0νο συναισθηµατικ$. Το κ$ψιµο της
σηµαας, $λλωστε, δεν εναι µια τυχαα πρ$ξη, αλλ$ µια συµβολικ* κνηση
εχθρ)τητας και απαξωσης ιδιατερα προσβλητικ*, γιατ απευθ!νεται σε ολ)κληρο 0θνος και την ταυτ)τητ$ του. Εναι ιδιατερα σηµαντικ) επσης το γεγον)ς )τι )σο περισσ)τεροι $νθρωποι µοιρ$ζονται το διο σ!µβολο, τ)σο πιο
0ντονο εναι το συνασθηµα που αυτ) διεγερει (Λποβατς 1990: 83). Αυτ) δεν
αφορ$, β0βαια, µ)νο στο σ!µβολο αλλ$ γενικ)τερα στην αριθµητικ* συµµετοχ* σε µια οµ$δα, και 0χει επισηµανθε *δη απ) τον McDougall, ο οποος το
ονοµ$ζει ‘συναισθηµατικ* µεταδοτικ)τητα’ (emotional contagion) * ‘0κσταση
* 0νταση των συναισθηµ$των’ (exaltation or intensification of emotion)13. Με αυτ* την 0ννοια περιγρ$φει το γεγον)ς )τι ο αµοιβαος επηρεασµ)ς εντενει τη συναισθηµατικ* φ)ρτιση των ατ)µων. Η παρατ*ρηση αυτ* σχετζεται και µε αυτ*
του Freud )τι «το ασυνεδητο εν)ς ανθρ1που µπορε να επιδρ$σει στο ασυνεδητο εν)ς $λλου, χωρς να διαµεσολαβ*σει το συνειδητ)» (Freud 1915δ: 198).
Η συναισθηµατικ* µεταδοτικ)τητα εναι η µετ$δοση των συναισθηµ$των
µ0σω $µεσης * 0µµεσης επαφ*ς ατ)µου * οµ$δας µε κ$ποιον $λλο. Qχει παρατηρηθε ως τ$ση στα µικρ$ παιδι$, τα οποα αντιλαµβ$νονται τα αισθ*µατα
των γονι1ν χωρς αυτ$ να εκφρ$ζονται µε το λ)γο. Μιµητισµ)ς και οµοιοµορφα µπορε να προκ!ψουν ως αποτ0λεσµα της συναισθηµατικ*ς µεταδοτικ)τητας καθ1ς, επσης στα παιδι$, εµφανζονται ως στοιχει1δεις µηχανισµο προσαρµογ*ς του εγ1, οι οποοι εναι απλο!στεροι στη λειτουργα απ) ),τι $λλοι
αµυντικο µηχανισµο, δι)τι απαιτο!ν λιγ)τερη εν0ργεια (Parin 1988: 104). Ο
12. Απ) αυτ) συν$γεται, εν µ0ρει, και η συν*θης πρακτικ* των πολιτικ1ν ηγεσι1ν να επικαλο!νται σοβαρ$ εθνικ$ ζητ*µατα σε περι)δους εσωτερικ1ν πολιτικ1ν κρσεων για τη συσπερωση του κ)µµατος * του 0θνους.
13. Αναφ0ρεται στο Freud (1921: 112-113), απ) το MCDOUGALL (1920), The Group Mind,
Cambridge: Cambridge University Press, σ. 22.
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φ)βος και ο κοµφορµισµ)ς εµπλ0κονται σε αυτ* τη διαδικασα, γιατ δηµιουργο!ν αλλ$ και δηµιουργο!νται απ) τη µεταδοτικ)τητα αυτ*. Ο Moscovici χρησιµοποιε το ακ)λουθο παρ$δειγµα για να περιγρ$ψει µε απλ$ λ)για τη διαδικασα. 7πως αναφ0ρει, )ταν κ$ποιος βρεθε σε 0να δηµ)σιο χ1ρο τενει να
αναζητ$ οικεα πρ)σωπα, διες ηλικιακ0ς οµ$δες κλπ. Αυτ) συµβανει για δ!ο
λ)γους: πρ1τον, για να προστατευτε απ) την ενδεχ)µενη εχθρ)τητα του περιβ$λλοντος, αλλ$ και τη δικ* του προς αυτ) και, δε!τερον, γιατ 0τσι κ$νει ‘οικονοµα δυν$µεων’, δηλαδ* του εναι πιο ε!κολο να προσαρµοστε σε 0να γνωστ) περιβ$λλον παρ$ σε κ$ποιο καινο!ριο * ξ0νο (Moscovici 1985: 258-259).
Αυτ)ς εναι και ο λ)γος που οι ξ0νοι (µεταν$στες κλπ.) τενουν ετε να δηµιουργο!ν οµ$δες οµοεθν1ν τους και να συναναστρ0φονται µε αυτ0ς ετε να
ενσωµατ1νονται µε υπερβολικ* προθυµα στο ν0ο περιβ$λλον και να υπερβ$λλουν τα θετικ$ χαρακτηριστικ$ του –να εναι δηλαδ* ‘βασιλικ)τεροι του
βασιλ0ως’. Αυτ0ς οι τ$σεις εντ$σσονται στην αν$γκη $µυνας απ0ναντι στο ξ0νο και µη οικεο.

OÌ¿‰Â˜ Î·È ÈÛﬁÙËÙ·

Y

ποστηρξαµε )τι η διαδικασα διαµ)ρφωσης κοιν*ς ταυτ)τητας για τα µ0λη της οµ$δας ξεκιν$ απ) την κατ’ αρχ$ς τα!τιση µε 0να κοιν) ‘κ$τι’, δηλαδ* το πρ)σωπο του αρχηγο! * 0να ιδε1δες (που µπορε να εκφρ$ζεται και
απ) 0να αρχηγικ) πρ)σωπο). Ο τ!πος τα!τισης που περιγρ$φεται σε αυτ*ν
την περπτωση εναι κυρως ο τρτος, αν και δεν αποκλεεται και ο πρ1τος
(τα!τιση µε αυτ) που θα *θελα να εµαι) * ο δε!τερος στην περπτωση της επιδωξης εν)ς στ)χου (µε αυτ) που θα *θελα να 0χω). Στη συν0χεια, ακολουθε,
ως συν0πεια, η τα!τιση των ατ)µων µεταξ! τους, µ0σω του τρτου τ!που τα!τισης, δηλαδ* της τα!τισης που προκ!πτει επειδ* υπ$ρχει κ$τι κοιν). Η κοιν*
τα!τιση των ατ)µων µε τον αρχηγ) * την Ιδ0α επιφ0ρει και την τα!τιση µεταξ! τους, που πλ0ον συγκροτο!ν µια οµ$δα 0χοντας αποκτ*σει µια κοιν* οµαδικ* ταυτ)τητα. Αυτ)ς ο τρ)πος τα!τισης 0χει ως συν0πεια 0να βασικ) στοιχεο, * καλ!τερα απατηση των οµ$δων, που εναι η ισ)τητα.
Η ισ)τητα, * το ατηµα για ισ)τητα, των µελ1ν της οµ$δας εναι 0να σηµαντικ) στοιχεο που τις χαρακτηρζει –ετε πραγµατικ$ ετε φαινοµενικ$. Ο
Moscovici το θεωρε 0να κοµµ$τι της διας τους της φ!σης (Moscovici 1985: 42).
Η ισ)τητα των ατ)µων µ0σα στην οµ$δα στηρζεται στους διους τους λιµπιντικο!ς δεσµο!ς που την 0χουν δηµιουργ*σει. Τα $τοµα που απαρτζουν µια
οµ$δα 0χουν συνενωθε λ)γω της αγ$πης για τον αρχηγ) (κοιν) ιδε1δες) που
τους ‘αγαπ$’ )λους εξσου και δεν ευνοε καν0ναν. Η β$ση και εξ*γηση αυτο!
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βρσκεται επσης στην οικογ0νεια. 7λοι οι $νθρωποι θ0λουν να τους αγαπο!ν,
ιδιαιτ0ρως τα παιδι$ που, εξαιτας του ναρκισσισµο! τους, θ0λουν να συγκεντρ1νουν )λη την αγ$πη. 7ταν, για παρ$δειγµα, υπ$ρξει 0νας ‘αντζηλος’
–αδελφ)ς * αδελφ*– νι1θουν ζ*λια και εχθρ)τητα απ0ναντι στο νεοφερµ0νο
που τους στερε την αποκλειστικ* αγ$πη των γονι1ν και του ευρ!τερου οικογενειακο! περιβ$λλοντος. Ωστ)σο, η –αµοιβαα– εχθρ)τητα που νι1θουν τα
αδ0λφια δεν επιτρ0πεται να εκδηλωθε και, $ρα, πρ0πει να εκτονωθε µε κ$ποιο τρ)πο 1στε να µη γνει επιζ*µια για το εγ1 τους. Qτσι, η εχθρ)τητα υποχωρε και δνει τη θ0ση της σε µια ‘συµµαχα’ και, αργ)τερα, στην τα!τιση. Αυτ* η τα!τιση συνοδε!εται π$ντα απ) την απατηση σης αγ$πης, στη β$ση της
οποας πραγµατοποιεται $λλωστε.
Η τα!τιση, ουσιαστικ$, αποτελε και σε αυτ* την περπτωση µια λ!ση απ0ναντι στο πρ)βληµα που δηµιουργε η αµφιταλ$ντευση των συναισθηµ$των:
απ) τη µα, η ζ*λια απ0ναντι στον ανταγωνιστ* που θα τους στερ*σει το ‘µονοπ1λιο της αγ$πης’, απ) την $λλη η αγ$πη προς το νεοφερµ0νο µ0λος της οικογ0νειας. 7ταν τα παιδι$ συνειδητοποιο!ν )τι οι γονες αγαπο!ν τον αδελφ)
* την αδελφ* τους θ0λουν να του/της µοι$σουν, 1στε να διεκδικ*σουν ση αγ$πη. ∆ε µπορο!ν να συνειδητοποι*σουν )τι οι γονες τους θα τους αγαπο!ν ο!τως * $λλως, αλλ$ πιστε!ουν )τι η αγ$πη αυτ* οφελεται σε κ$ποια χαρακτηριστικ$ που µπορε να 0χει. Qτσι, η τα!τιση προκ!πτει µ0σα απ) την προσπ$θει$ τους να µοι$σουν στα αδ0λφια τους για να εξασφαλσουν ‘ση’ αγ$πη.
Ταυτ)χρονα παρατηρεται )τι ο αδελφ)ς/αδελφ* που απολαµβ$νει της ε!νοιας των γονι1ν γνεται αντικεµενο εχθρ)τητας.
Με παρ)µοιο τρ)πο η απατηση της οµ$δας για ισ)τητα 0χει τις ρζες της σε
αυτ) που αρχικ$ *ταν ζ*λια. ‘Αν εγ1 δεν µπορ1 να ευνοηθ1, κανες δεν πρ0πει να ευνοεται’: αυτ* θεωρε ο Freud )τι εναι η πηγ* της δικαιοσ!νης και της
σης µεταχερισης )λων (Freud 1921: 151-152). Η απατηση για ισ)τητα, ωστ)σο, δεν αφορ$ στην ηγεσα/ηγ0τη της οµ$δας, αλλ$ µ)νο στα µ0λη της. Ο αρχηγ)ς εναι ο ενοποιητικ)ς δεσµ)ς, το $τοµο που συνεν1νει την οµ$δα µ0σω
της αγ$πης του και προκαλε και την τα!τισ* τους µαζ του. Στις κοινοβουλευτικ0ς δηµοκρατες, που δεν υπ$ρχει 0ντονο το στοιχεο της τα!τισης µε 0ναν
αρχηγ) αλλ$ µε την ‘πατρδα’, το ατηµα της ισ)τητας εµφανζεται σε σχ0ση µε
τους θεσµο!ς και τις διαδικασες του κρ$τους. Να σηµειωθε )τι αυτ0ς οι παρατηρ*σεις αναφ0ρονται στα $τοµα που εναι µ0λη της οµ$δας. Τα µη-µ0λη δε
δικαιο!νται –εξ ορισµο! * στην πρ$ξη– ση µεταχεριση εν1, επιπλ0ον, γνονται οι αποδ0κτες της επιθετικ)τητας που ‘εγκλωβζεται’ µ0σα στο κ$θε $τοµο,
καθ1ς δεν µπορε να την εξωτερικε!σει στην οµ$δα του. Στις σ!γχρονες κοινωνες, η δια η !παρξη του αιτ*µατος για σεβασµ) των δικαιωµ$των των ξ0νων και µεταναστ1ν και της σης µεταχερισ*ς τους υποδηλ1νει )τι αυτ) εναι
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ακ)µη 0να ζητο!µενο και η εφαρµογ* του δεν 0χει καταστε δυνατ*. Ο Freud
αναφ0ρεται στο παρ$δειγµα της θρησκεας. Οι θρησκεες, αναφ0ρει, εναι θρησκεες αγ$πης µνο για τα µ0λη τους, εν1 µπορο!ν να εναι ιδιατερα σκληρ0ς
µε )σους δεν αν*κουν σε αυτ0ς. Η ισχυροποηση των οµαδικ1ν δεσµ1ν µει1νει την ανεκτικ)τητα στους απ’ 0ξω, )πως 0χουν δεξει και οι θρησκευτικο π)λεµοι. Με αυτ* την 0ννοια, οι $θεοι, για παρ$δειγµα, εναι απ) ψυχολογικ*
$ποψη σε πολ! καλ!τερη θ0ση σε σχ0ση µε τη σκληρ)τητα και εχθρ)τητα που
θα αντιµετωπσουν σε σχ0ση µε τους πιστο!ς µιας $λλης θρησκεας (Freud
1921: 128). Το παρ$δειγµα αυτ) εναι ιδιατερα χαρακτηριστικ) ακριβ1ς επειδ* οι θρησκεες θεωρεται )τι πρεσβε!ουν τη µη ανταποδοτικ* αγ$πη.
7πως αναφ0ρθηκε, στις σ!γχρονες κοινωνες (της ∆!σης ειδικ)τερα) υπ$ρχει το ατηµα για ισ)τητα, ανοχ*, σεβασµ) και πολιτικ$ δικαι1µατα, που πρ0πει βεβαως να ισχ!ουν για )λους αλλι1ς εναι $τοπο. Στην πρ$ξη, το ατηµα
αφορ$ κυρως στα µ0λη µιας συγκεκριµ0νης κοινωνας και, εν1 επεκτενεται
θεωρητικ$ και στους ξ0νους, δεν εφαρµ)ζεται ολοκληρωτικ$ και σε αυτο!ς (η
µη εφαρµογ* τεκµηρι1νεται τ)σο εµπειρικ$ )σο και απ) την δια την !παρξη
συζ*τησης για τα δικαι1µατα των ξ0νων και µεταναστ1ν). Οι ξ0νοι εναι ‘διαφορετικο’ και, συνεπ1ς, η παρουσα τους εναι απειλητικ* για τη συνοχ* της
ταυτ)τητας εν)ς 0θνους, η οποα δοµεται π$νω στην (εκλαµβαν)µενη) οµοι)τητα των µελ1ν του. Αν οι µειον)τητες * οι ξ0νοι αξι1σουν ση αγ$πη (που σηµανει ση µεταχεριση χωρς διακρσεις) εν)σω εναι διαφορετικο, τ)τε το
0θνος θεωρεται )τι απειλεται µε δι$λυση, τουλ$χιστον απ) ορισµ0να µ0λη του
που αντιλαµβ$νονται )τι ορισµ0νοι ‘παρεσακτοι’ εισχωρο!ν στην οικογ0νει$
τους (0θνος-‘µητ0ρα πατρδα’) και τη διαβρ1νουν. Uλλωστε, δεν πρ0πει να
υποτιµ$ται η σηµασα του γεγον)τος )τι οι ‘ξ0νοι’ εκλαµβ$νονται ως διαφορετικο εξ ορισµο!, χωρς να τθεται το ερ1τηµα αν εναι πραγµατικ$ τ)σο διαφορετικο )σο εµφανζονται. Αυτ) οφελεται στο )τι, αν ετθετο αυτ) το ερ1τηµα θα 0πρεπε πραγµατικ$ κανες ετε να αποδεχτε )τι οι ‘ξ0νοι’ δεν εναι
και τ)σο διαφορετικο, ετε )τι οι ‘οµοεθνες’ δεν εναι και τ)σο )µοιοι σε τελευταα αν$λυση. Τ0τοιες παραδοχ0ς, )µως, ενδ0χεται να 0χουν συν0πειες στην
δια τη συνοχ* και ταυτ)τητα του 0θνους.
Π1ς )µως εξηγο!νται οι ανισ)τητες και η !παρξη ιεραρχι1ν στο εσωτερικ)
των οµ$δων; Με ποιο τρ)πο δικαιολογο!νται και γνονται ανεκτ0ς οι διαφορ0ς
των κοινωνικ1ν τ$ξεων εντ)ς των κοινωνι1ν, εν1 οι οµ$δες απαιτο!ν ισ)τητα;
7πως θα υποστηριχτε παρακ$τω, η ασθηση του αν*κειν σε 0να 0θνος λειτουργε σε µεγ$λο βαθµ) ως αντιστ$θµισµα, γιατ ικανοποιε το ασθηµα του
ναρκισσισµο!, που επσης χαρακτηρζει τις οµ$δες. Η επ)µενη εν)τητα, σχετικ$ µε το ναρκισσισµ), θα διαφωτσει αυτ$ τα ζητ*µατα.

[ 71 ]

KEΦAΛAIO 2

O Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ

Η

ασυνεδητη συγκρ)τηση των οµ$δων µ0σω της τα!τισης 0χει και µια βαθ!τερη ναρκισσιστικ* δι$σταση. Στο βαθµ) που τα $τοµα δεν αντ0χουν
στην ιδ0α )τι κ$ποιος $λλος µπορε να ευνοεται, το ατηµα για ισ)τητα εναι
0νας συµβιβασµ)ς του ναρκισσιστικο! εγ1 που επιθυµε την απ)λυτη προτεραι)τητα14. Υπ$ρχει )µως ανταποδοτικ)τητα σε αυτ)ν το συµβιβασµ), µε την
0ννοια )τι αναπτ!σσεται στη συν0χεια 0νας οµαδικ)ς ναρκισσισµ)ς που εκφρ$ζεται συλλογικ$ µ0σα απ) την εικ)να της οµ$δας. 7πως αναφ0ρουν οι
Ulman και Abse, «η συνειδητ* και ασυνεδητη εικ)να που 0χει η οµ$δα για τον
εαυτ) της συχν$ συνεν1νεται σε µια επιδεικτικ* και µεγαλοµαν* ιδ0α» (Ulman
& Abse 1983: 645). Τα $τοµα συγκροτο!ν την οµαδικ* τους ταυτ)τητα εν µ0σω
‘θετικ1ν’ και ‘αρνητικ1ν’ ταυτσεων. Ταυτζονται (θετικ$) µε την εικ)να του
αρχηγο! */και του ιδε1δους προβ$λλοντας π$νω του )λα τα ποιοτικ$ χαρακτηριστικ$ που 0χουν * εσωτερικε!οντας αυτ$ που θα *θελαν να 0χουν και τα
εκφρ$ζει ο αρχηγ)ς. Με αυτ)ν τον τρ)πο ο αρχηγ)ς –* η Ιδ0α– γνεται µια
επ0κταση του εαυτο!: η αγ$πη προς το πρ)σωπ) του εναι 0να εδος αυτ)ερωτισµο!. Ταυτοχρ)νως, αποκηρ!σσεται ο Uλλος, ο ξ0νος και η εικ)να του,
αφο! σε αυτ)ν προβ$λλονται )λα τα αρνητικ$ και ανεπιθ!µητα χαρακτηριστικ$ της διας της οµ$δας. Με αυτ* την αρνητικ* τα!τιση, µ0σω εν)ς αρνητικο!
ιδε1δους * ατ)µου, επιτυγχ$νεται και π$λι η συνοχ* της οµ$δας καθ1ς και το
µσος εναι ενοποιητικ) (Freud 1921: 129). Η εικ)να του Uλλου συντηρε και
ενδυναµ1νει την εικ)να της οµ$δας και την ταυτ)τητ$ της, αφο! γνεται ο
αποδ0κτης αρνητικ1ν εικ)νων και συναισθηµ$των που διαφορετικ$ θα διοχετε!ονταν στην δια την οµ$δα απειλ1ντας την µε δι$λυση.
Στο ναρκισσισµ) το $τοµο επιθυµε να κρατ*σει τη λµπιντο στον εαυτ)
του, και η τα!τιση εναι λοιπ)ν 0νας τρ)πος για να το επιτ!χει. Επεκτενοντας
την τ$ση αυτ* στην οµ$δα, «η 0κσταση στο υποκεµενο του εγ1 και του σ1µατ)ς του αναπτ!σσεται σε αποκλειστικ* αγ$πη σε 0να ευρ!τερο εππεδο, )πως
αυτ* των κατοκων µιας π)λης για τον τ)πο τους, … των πολιτ1ν για το 0θνος
τους…» (Moscovici 1985: 247). Η συµπ$θεια για $τοµα του 0θνους µας, για
τους συµ-πατρι1τες, 0χει 0να ναρκισσιστικ) περιεχ)µενο στο βαθµ) που προ0ρχεται απ) την τα!τιση µαζ τους και την αγ$πη για την πατρδα –δηλαδ* για
κ$τι που εναι δικ) µας. Και, )πως υποστηρζει ο Moscovici, «ο συνδυασµ)ς

14. Αυτ) ισχ!ει µ)νο )σον αφορ$ στη διαδικασα της τα!τισης και τη συγκρ)τηση της οµ$δας.
Γιατ, β0βαια, η ισ)τητα εναι και 0να πολιτικ) διακ!βευµα, 0να ιδε1δες που πηγ$ζει απ) την ηθικ*, τον Ν)µο, και τα πολιτικ$ ιδε1δη. Εδ1 )µως εξετ$ζουµε την ψυχολογικ* συνιστ1σα της, που
αφορ$ στη συγκρ)τηση οµ$δας και τους ασυνεδητους µηχανισµο!ς που λειτουργο!ν εντ)ς της.
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συµπ$θειας για ‘εµ$ς’ και αντιπ$θειας για ‘αυτο!ς’ 0χει ως φυσικ) συνεπακ)λουθο την ασθηση )τι ‘εµες’ εµαστε αν1τεροι» (Moscovici 1985: 247). Ο ναρκισσισµ)ς αναζητε ικανοποηση σε συλλογικ) εππεδο και εκφρ$ζεται πλ0ον
ως ανωτερ)τητα της οµ$δας, * τουλ$χιστον ως 0νας θετικ)ς προσδιορισµ)ς της.
Το επιχερηµα του Freud σχετικ$ µε τις πολιτισµικ0ς οµ$δες ειδικ)τερα εναι )τι π$ντα αγωνζονται για 0να ιδε1δες * ισχυρζονται )τι υπηρετο!ν µια
αν1τερη ιδ0α * σκοπ). Αυτ$ τα ιδε1δη και οι σκοπο προσφ0ρουν στα $τοµα
ναρκισσιστικ* ικανοποηση που εκφρ$ζεται ως υπερηφ$νεια γι’ αυτ$ που
0χουν επιτευχθε. Η ικανοποηση αυτ* µεγαλ1νει µ0σω της σ!γκρισης µε $λλες
πολιτισµικ0ς οµ$δες και µε τα δικ$ τους επιτε!γµατα που εναι διαφορετικ$.
7πως αναφ0ρει ο Freud, «στη β$ση αυτ*ς της διαφορετικ)τητας, κ$θε κουλτο!ρα υποστηρζει το δικαωµα να περιφρονε τις υπ)λοιπες. Qτσι, τα πολιτισµικ$ ιδε1δη µετατρ0πονται σε πηγ* εχθρ)τητας αν$µεσα σε διαφορετικ0ς πολιτισµικ0ς οµ$δες, )πως βλ0πουµε ξεκ$θαρα στην περπτωση των εθν1ν»
(Freud 1927: 192). Αυτ* η διαπστωση του Freud αποτυπ1νεται στην εθνικιστικ* ρητορικ*, η οποα 0χει 0ναν κοιν) παρανοµαστ* για )λα τα 0θνη, που εναι
η αναφορ$ στο σπουδαο, * σπουδαι)τερο, πολιτισµ), τα επιτε!γµατ$ του κλπ.
Οι διατυπ1σεις αυτ0ς διευκολ!νονται απ) το κοιν) ναρκισσιστικ) υπερ-εγ1 (*
ιδε1δες του εγ1 σε αυτ*ν την περπτωση) που 0χουν εσωτερικε!σει τα $τοµα
της οµ$δας (Freud 1914: 88).
Η επιστηµονικ* οµ$δα GAP των ΗΠΑ (Group for Advancement of Psychiatry) διεξ*γαγε µια 0ρευνα την περοδο 1972-1977 σχετικ$ µε τις βαθ!τερες
ψυχολογικ0ς αιτες της Aραβο-Ισραηλιν*ς δι0νεξης στη Μ0ση Ανατολ*. Η 0κθεση της οµ$δας αν0φερε, µεταξ! $λλων, τα εξ*ς:
Η γη µας, το θνος, η χρα και το κρ τος εναι κοµµ τια της επκτασης του εαυτο µας. Η βλ βη σε αυτ βινεται ως βλ βη στον διο µας τον εαυτ. Η κ θε
πλευρ νιθει και πιστεει τι οι πληγς της προκαλονται απ την λλη πλευρ , αλλ στην πραγµατικτητα εναι επσης βαλτωµνες σε µια διαµ χη µε τις
διες. Ο ναρκισσισµς των οµ δων πλττεται β ναυσα, και η κ θε πλευρ προσπαθε να διορθσει τη δικ της εικνα. … Οι ρζες της διαµ χης [πρπει να
αναζητηθον] στις εσωτερικς διαµ χες της κ θε πλευρ ς, και χι σε εξωτερικς
συνθκες (Falk, 1992: 225)15.

Αυτ) που διαπιστ1νεται εναι )τι τα $τοµα και οι οµ$δες δηµιουργο!ν την
15. Βεβαως, υπ$ρχει µια υπερβολ* σε αυτ*ν τη διαπστωση, στο βαθµ) που θεωρε )τι οι αιτες πρ0πει να αναζητηθο!ν σε εσωτερικ$ και )χι εξωτερικ$ ατια. ∆εν θα πρ0πει να θεωρ*σει
κανες )τι αυτ0ς εναι οι µοναδικες αιτες της συγκεκριµ0νης * και $λλων συγκρο!σεων, αλλ$
πρ)κειται για µια διαπστωση που αφορ$ στα ψυχολογικ$ ατια και επηρε$ζουν τις δυνατ)τητες
επλυσης του προβλ*µατος.
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ψευδασθηση εν)ς ‘µεγαλει1δους εαυτο!’, δηλαδ* µια ψευδασθηση δικαου
και ισχ!ος που αναπτ!σσεται ως $µυνα απ0ναντι στα αισθ*µατα κατωτερ)τητας και αδυναµας. Ο ‘µεγαλει1δης εαυτ)ς’ εµφανζεται στα πρ1τα χρ)νια της
ζω*ς του παιδιο!, )ταν αυτ) κρατ$ και εσωτερικε!ει τα θετικ$ στοιχεα του
εαυτο! του και των $λλων σε µια προσπ$θεια να διατηρ*σει µια ασθηση
αξας και παντοδυναµας (Falk 1992: 224).
7σον αφορ$ στο ζ*τηµα των οµ$δων και της παρατηρο!µενης ανισ)τητας
στο εσωτερικ) τους, και ειδικ)τερα στις κοινωνικ0ς ανισ)τητες που διατηρο!νται ταυτ)χρονα µε το ατηµα για ισ)τητα, η ψυχαναλυτικ* ερµηνεα εναι )τι
η ναρκισσιστικ* ικανοποηση εναι µια δ!ναµη τ)σο ισχυρ* που µπορε να
υπερκερ$σει επιτυχ1ς και για µεγ$λα χρονικ$ διαστ*µατα την εχθρ)τητα στο
εσωτερικ) µιας κοινωνας. «Αυτ* την ικανοποηση νι1θουν )χι µ)νο οι ευνοο!µενες τ$ξεις, που απολαµβ$νουν και τα πλεονεκτ*µατα της κουλτο!ρας
αυτ*ς, αλλ$ και οι καταπιεζ)µενες, καθ1ς το δικαωµα να περιφρονε κανες
τους ανθρ1πους 0ξω απ) αυτ*ν αποζηµι1νει για τις αδικες που υφστανται
στο εσωτερικ) της» (Freud 1927: 192). Επιπλ0ον, σε συγκεκριµ0νες περιπτ1σεις, οι καταπιεζ)µενες οµ$δες µπορε να εναι σε µεγ$λο βαθµ) αφοσιωµ0νες
στην ηγεσα, ακ)µη και αν εναι καταπιεστικ*, και αυτ) να αποτελε µ0ρος των
ιδεωδ1ν τους. Βεβαως, υπ$ρχουν και $λλα στοιχεα που οφελει να γνωρζει
κανες για να εξηγ*σει πλ*ρως 0να φαιν)µενο, )πως εναι η ιστορικ* και πολιτικ* συγκυρα. 7σον αφορ$ π$ντως στην ψυχαναλυτικ* ερµηνεα, αυτ* εστι$ζει στο γεγον)ς )τι η εθνικιστικ* ρητορικ*, που διατυπ1νεται στις περισσ)τερες σ!γχρονες κοινωνες που 0χουν οργανωθε ως ‘0θνη-κρ$τη’, δ!ναται να συσπειρ1νει διαφορετικ0ς και αντικρου)µενες οµ$δες γιατ εκµεταλλε!εται και
χειραγωγε τα συναισθ*µατα και απευθ!νεται στο ασυνεδητο. Με τον τρ)πο
αυτ), οι επιµ0ρους διαφορ0ς συγκαλ!πτονται. Στην πολιτικ*, η ‘εθνικ* εγρ*γορση’ 0χει συχν$ –και επιτυχ1ς– χρησιµοποιηθε ως µ0θοδος αποπροσανατολισµο! των πολιτ1ν απ) κ$ποιο εσωτερικ) πρ)βληµα, )πως επσης 0χει συχν$
κατηγορηθε µια κυβ0ρνηση, κ)µµα κλπ. για προδοσα * εθνικ* µειοδοσα ως
τρ)πος $σκησης επιθετικ*ς αντιπολτευσης.

OÈ ÔÚÌ¤˜ ÙË˜ ÂÈıÂÙÈÎﬁÙËÙ·˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Â¯ıÚÔ‡˜

Η

δι$κριση αν$µεσα σε ‘εµ$ς’ και τους ‘$λλους’ αλλ$ και η εχθρ)τητα που
απευθ!νεται στους τελευταους 0χει ως αιτα, εκτ)ς απ) τις ναρκισσιστικ0ς ταυτσεις που αναφ0ρθηκαν ως τ1ρα, και τις ορµ0ς της επιθετικ)τητας.
7πως αναφ0ρθηκε στο προηγο!µενο κεφ$λαιο, η επιθετικ)τητα µπορε να
αναζητ*σει δι0ξοδο ετε στο διο το $τοµο ετε 0ξω απ) αυτ). Αυτ* η δε!τερη
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περπτωση µας ενδιαφ0ρει εδ1, που εναι $λλωστε και η πιο συνηθισµ0νη,
αφο! το $τοµο ‘προστατε!εται’ απ) τις ορµ0ς της αυτοσυντ*ρησης. Το κ$θε
$τοµο, υποστηρζει ο Freud, 0χει τ)σο ισχυρ* εν0ργεια επιθετικ)τητας που το
κ$νει να βλ0πει το ‘γετον$’ του ως 0να πιθαν) αντικεµενο εκµετ$λλευσης,
εξευτελισµο!, ξυλοδαρµο! * και θαν$τωσης. Τ)τε, )µως, π1ς εναι δυνατ)ν να
διατηρεται η εν)τητα µιας οµ$δας, εφ)σον τα µ0λη της 0χουν την τ$ση της
επιθετικ)τητας απ0ναντι στον καθ0να, ακ)µα και στα αντικεµενα αγ$πης
τους; Η απ$ντηση που δνει εναι )τι «εναι π$ντα δυνατ) να συνεν1σεις 0ναν
αξιοσηµεωτο αριθµ) ατ)µων µε την αγ$πη, στο βαθµ) που θα υπ$ρχουν $λλοι $νθρωποι για να δεχτο!ν τις εκδηλ1σεις της επιθετικ)τητ$ς τους. Το πλεον0κτηµα που προσφ0ρει µια συγκριτικ$ µικρ* πολιτισµικ* οµ$δα )ταν αφ*νει
διεξ)δους στις ορµ0ς αυτ0ς µε τη µορφ* της εχθρ)τητας απ0ναντι στους ‘απ’
0ξω’ δεν πρ0πει να υποτιµ$ται» (Freud 1930: 305). Αυτ) εξηγε εν µ0ρει και γιατ οι δι$φορες αλλ$ παρ)µοιες (παρ)µοιου τ!που) οµ$δες εκφρ$ζουν τ)ση
επιθετικ)τητα µεταξ! τους και )χι µε $λλες (διαφορετικο! τ!που) οµ$δες
–φραστικ$ * 0µπρακτα.
Η Linda Colley δνει 0να ενδεικτικ) παρ$δειγµα στο βιβλο της Britons,
Forging the Nation (Βρετανο, Σφυρηλατντας το %θνος) )που πραγµατε!εται
τις ιστορικ0ς, κοινωνιολογικ0ς και πολιτικ0ς συνθ*κες συγκρ)τησης της Βρετανας και της βρετανικ*ς ταυτ)τητας. Αναφερ)µενη στα τ0λη του 18ου αι1να,
υποστηρζει )τι οι µαζικο π)λεµοι και το χτσιµο της αυτοκρατορας κατ$ την
περοδο εκενη, )που η Βρετανα *ταν µ)νη εναντον )λων (Αµερικαν1ν, Γ$λλων, Ινδ1ν, Αφρικαν1ν), 0φερε τους Uγγλους, Ουαλο!ς, Σκοτσ0ζους και
Ιρλανδο!ς σε πρωτοφαν* επαφ* µεταξ! τους και τους 0κανε να αντιληφθο!ν
τα κοιν$ τους σηµεα –σε συνδυασµ) µε την αντστοιχη πολιτικ* πρωτοβουλα
φυσικ$. Με παρ)µοιο τρ)πο, αναφ0ρει, «αν οι κ$τοικοι του Ηνωµ0νου Βασιλεου εναι σ*µερα περισσ)τερο συνειδητοποιηµ0νοι ως προς τους εσωτερικο!ς
τους διαχωρισµο!ς, αυτ) εναι αντιστοχως µ0ρος τους τιµ*µατος που πρ0πει
να πληρ1σουν για την ειρ*νη και το τ0λος της παγκ)σµιας ηγεµονας. ∆εν
0χουν πια την δια αναγκαι)τητα να ενωθο!ν εν$ντια σε 0ναν εχθρικ) Uλλο,
εν$ντια στους ‘απ’ 0ξω’» (Colley 1992: 164).
Αυτ) το παρ$δειγµα µας εισ$γει στον Vamic Volkan και το βιβλο του The
Need to Have Enemies and Allies (1988), )που προβανει στην αν$λυση συγκρο!σεων και εθνικ1ν διαφορ1ν απ) τη σκοπι$ της ψυχαν$λυσης και, συγκεκριµ0να, την ‘αν$γκη να 0χεις εχθρο!ς και συµµ$χους’, )πως υποδηλ1νει
και ο ττλος. Το κ!ριο επιχερηµ$ του εναι )τι τ)σο τα $τοµα )σο και οι οµ$δες χρει$ζονται εχθρο!ς για να δηµιουργ*σουν και να διατηρ*σουν µια ασθηση ταυτ)τητας και αυτοελ0γχου, εχθρο!ς που λειτουργο!ν ως ‘εξωτερικο σταθεροποιητ0ς’ (external stabilisers). Αντστοιχα, χρει$ζονται και συµµ$χους, φ[ 75 ]
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λους, για τους διους λ)γους, ως ‘εσωτερικο!ς σταθεροποιητ0ς’ (internal stabilisers). Σε ολ)κληρο το βιβλο του ο Volkan προσπαθε να καταδεξει τις επιπτ1σεις αυτ*ς της αν$γκης για τις σχ0σεις των εθν1ν/εθνοτ*των. Η µ0θοδ)ς
του εναι βαθ!τατα επηρεασµ0νη απ) την Μelanie Klein και τη θεωρα της για
τις σχ0σεις των µικρ1ν παιδι1ν µε τα αντικεµενα.
Στο διο πνε!µα µε τις πρ1τες ταυτσεις που περι0γραψε η Klein και την εµφυσητικ* και µεταθετικ* τα!τιση, ο Volkan υποστηρζει )τι µια απ) τις πρ1τες
προσπ$θειες του εγ1 εστι$ζει στην ενσωµ$τωση και αποµ$κρυνση διαφ)ρων
αντικρου)µενων εικ)νων και συναισθηµ$των, καλ1ν και κακ1ν, του διου του
εαυτο! * εξωτερικ1ν απ) αυτ)ν. Μερικ$ απ) αυτ$, )µως, δεν γνεται να εξαλειφθο!ν και διατηρο!νται στο εγ1 χωρς να 0χουν αφοµοιωθε απ) αυτ), εν1
παραµ0νουν φορτισµ0να µε επιθετικ* εν0ργεια ορµ1ν. Η !παρξ* τους δηµιουργε εσωτερικ* διαµ$χη * και διχασµ), και γι’ αυτ) το λ)γο εναι επιτακτικ* η αν$γκη να διοχετευθο!ν µε κ$ποιο τρ)πο 0ξω απ) το εγ1. Qτσι, το εγ1
εξωτερικε!ει αυτ$ τα µη ενσωµατωµ0να και ανεπιθ!µητα κοµµ$τια του σε ορισµ0νες «διαρκες, κοιν0ς ‘δεξαµεν0ς’ [durable, shared reservoirs], υπ) την καθοδ*γηση της µητ0ρας» (Volkan 1988: 31). Αποκαλε αυτ0ς τις δεξαµεν0ς ‘κατ$λληλους στ)χους για εξωτερκευση’ (suitable targets of externalisation), δηλαδ*
στ)χους (αντικεµενα, $τοµα, οµ$δες) που εναι ιδανικο για να µετατεθο!ν
π$νω τους οι εικ)νες, συναισθ*µατα κλπ. που το εγ1 θ0λει να εξωτερικε!σει.
Αναφερ)µενος ο Volkan στους κατ$λληλους στ)χους για εξωτερκευση ως
‘διαρκες κοιν0ς δεξαµεν0ς’ εναι προφαν0ς )τι αναφ0ρεται στα $τοµα ως µ0λη
εν)ς δεδοµ0νου κοινωνικο! συν)λου και διαµορφωµ0να απ) αυτ)@ αυτ) σηµανει )τι αυτ0ς οι δεξαµεν0ς εναι κοινωνικ$, κυρως, αλλ$ και πολιτικ$ προσδιορισµ0νες. Αρχικ$, τα παιδι$ µαθανουν απ) την οικογ0νεια και το $µεσο περιβ$λλον )τι τους επιτρ0πεται να εξωτερικε!ουν εικ)νες και συναισθ*µατα σε
συγκεκριµ0νους στ)χους, πρακτικ* που επιφ0ρει οµοιοµορφα και προβλεψιµ)τητα )σον αφορ$ στη συγκεκριµ0νη συµπεριφορ$ (Volkan 1988: 32). Αυτ$
τα αντικεµενα, $τοµα κλπ., οι κατ$λληλοι στ)χοι για εξωτερκευση δηλαδ*, εναι χαρακτηρισµ0να κοινωνικ$ και πολιτικ$ µε τ0τοιο τρ)πο που να επιτρ0πει
τη µετ$θεση π$νω τους των διαφ)ρων συναισθηµ$των –αυτ$ εναι ταυτ)χρονα και αντικεµενα συγκεκριµ0νων προκαταλ*ψεων. Με την εξωτερκευση των
καλ1ν εικ)νων και επιθυµι1ν δηµιουργο!νται οι σ!µµαχοι, οι φλοι, και µε την
εξωτερκευση των κακ1ν εικ)νων δηµιουργο!νται οι εχθρο. Τα µ0λη µιας οµ$δας µοιρ$ζονται τους διους στ)χους, οι οποοι τους εν1νουν. Επσης, λ)γω
της τ$σης του ασυνειδ*του να απλοποιε, ο διαχωρισµ)ς αν$µεσα στην οµ$δα
και τους $λλους –αν$µεσα στο καλ) και στο κακ)– µπορε να µετατραπε σε
µια ακραα π)λωση που παρουσι$ζει ‘εµ$ς’ ως το απ)λυτο καλ) και, αντστοιχα, τους $λλους ως την προσωποποηση του κακο!. Τ0τοια παραδεγµατα στη
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δηµ)σια ζω* και στην πολιτικ* εναι εµφαν*: )πως 0χει παρατηρηθε, η 0νταση
των εσωτερικ1ν και διαπροσωπικ1ν συγκρο!σεων συχν$ µεταφ0ρεται στην
απρ)σωπη αρ0να των πολιτικ1ν ιδεολογι1ν (Bromberg 1960: 33).
Η 0ννοια των κατ$λληλων στ)χων εξωτερκευσης 0χει ορισµ0νες σηµαντικ0ς οµοι)τητες µε την 0ννοια του υπερ-εγ1. Η διαµ)ρφωσ* τους αρχζει απ)
τη βρεφικ* και νηπιακ* ηλικα και συνεχζεται σε )λη τη δι$ρκεια της ζω*ς, αν
και µε λιγ)τερη 0νταση µετ$ την εφηβεα, και επηρε$ζεται απ) )λους )σοι περιβ$λλουν τη ζω* του ατ)µου (γονες, δ$σκαλοι, παρ0ες, αλλ$ και οι διαµορφωµ0νοι θεσµο, το πολιτικ) σ!στηµα, ο στρατ)ς κλπ.)16. Επσης, η διαδικασα
της τα!τισης εναι κεντρικ* και για τις δ!ο 0ννοιες, εφ)σον διαµορφ1νονται
µ0σω αυτ*ς. Η διαφορ$ τους 0γκειται στο )τι το υπερ-εγ1 εναι πολ! ευρ!τερο
(περιλαµβ$νει τη διαµ)ρφωση ιδεωδ1ν, για παρ$δειγµα) και δεν εξαντλεται
στη διαδικασα εξωτερκευσης και επλυσης των εσωτερικ1ν συγκρο!σεων
που αντιµετωπζουν τα $τοµα. Π$ντως, επισηµανει ο Volkan, η εθνικ)τητα εναι 0να στοιχεο που καθορζει σε µεγ$λο βαθµ) τις ‘δεξαµεν0ς’ εξωτερκευσης
γιατ, καθ1ς τα $τοµα µεγαλ1νουν εντ)ς µιας πολιτισµικ*ς οµ$δας, τα στοιχεα της αποκρυσταλλ1νονται στην εθνικ* ταυτ)τητα που αποκτ$ κανες17:
«µ0σω της τα!τισης µε τα $λλα µ0λη της οµ$δας… ταυτζεται κανες και µε την
επ0νδυσ* τους στη θρησκεα, εθνικ)τητα κλπ.» (Volkan 1988: 49).
Εναι σηµαντικ) να παρατηρ*σουµε τα εξ*ς. Πρ1τον, πολλαπλ0ς και τυχ)ν
αντικρου)µενες ταυτ)τητες εναι δυνατ)ν να δηµιουργ*σουν εσωτερικ* 0νταση και, σως, κρση ταυτ)τητας. Αυτ) συµβανει γιατ η τα!τιση συνεπ$γεται
συναισθηµατικ* επ0νδυση, η οποα θγεται )ταν βρεθε σε εσωτερικ* αντιπαρ$θεση µε µια αντστοιχη $λλη επ0νδυση. Η µ)νη, σως, ταυτ)τητα που ξεφε!γει απ) αυτ)ν τον καν)να εναι η εθνικ*, γιατ δεν αντιπαρατθεται σε καµα
$λλη ταυτ)τητα, )πως θα δο!µε στο επ)µενο κεφ$λαιο. ∆ε!τερον, δεν πρ0πει
να υποτιµ$ται η επιρρο* των ερωτικ1ν σχ0σεων που συν$πτουν τα $τοµα απ)
την εφηβεα και µετ$. Αυτ0ς εναι αρκετ$ ισχυρ0ς 1στε να αλλ$ξουν ορισµ0νες
πεποιθ*σεις και προκαταλ*ψεις των ν0ων ατ)µων. Παρ)λο που οι οµαδικ0ς
ταυτσεις εναι ιδιατερα ισχυρ0ς, υποστηρζει ο Volkan, οι διαπροσωπικ0ς σχ0σεις επηρε$ζουν σε µεγαλ!τερο βαθµ) κατ$ την εφηβεα. Η γνωριµα µε 0να
σ!ντροφο (* και φλο) σε αυτ* την ηλικα µπορε να αλλ$ξει την τα!τιση κ$ποιου µε τα συγκεκριµ0να στοιχεα των κατ$λληλων στ)χων για εξωτερκευση
που αφορο!ν σε συγκεκριµ0να εθνικ$ χαρακτηριστικ$.
16. Αναφορικ$ µε τους γονες δεν πρ0πει να παραβλ0πεται το γεγον)ς )τι εναι και οι διοι
φορες του ευρ!τερου κοινωνικο! και πολιτικο! πλαισου, το οποο µεταδδουν στα παιδι$ µε τις
πρ1τες ταυτσεις, που ισοδυναµο!ν 0τσι και µε τις πρ1τες µορφ0ς κοινωνικοποησης.
17. Φυσικ$, υπ$ρχουν και $λλοι λ)γοι, που θα εξηγ*σουµε στο επ)µενο κεφ$λαιο.
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Εναι σηµαντικ* σε αυτ* τη συζ*τηση η συνεισφορ$ του Καστορι$δη, ο
οποος στο $ρθρο του ‘Οι ρζες του µσους’ (1999)18 υποστ*ριξε )τι οι δ!ο εκφρ$σεις του ψυχικο! µσους –το µσος για τον Uλλο και το µσος για τον εαυτ)– 0χουν τις διες ρζες, που εδρ$ζονται στην ανικαν)τητα του ψυχισµο! να
αναγνωρσει οτιδ*ποτε εναι ξ0νο και µη οικεο προς αυτ)ν. Ορισµ0νη εν0ργεια
αυτο! του µσους χαλιναγωγεται µ0σω της κοινωνικοποησης και κατευθ!νεται προς δηµιουργικ0ς διεξ)δους, αλλ$ )χι )λη. Η εναποµ0νουσα εν0ργεια παραµ0νει σε λανθ$νουσα κατ$σταση, δηλαδ* αναµ0νει την κατ$λληλη ευκαιρα
για να εξωτερικευτε. Ο π)λεµος, αναφ0ρει, εναι 0νας θεσµοποιηµ0νος τρ)πος
διοχ0τευσης αυτ*ς της επιθετικ*ς εν0ργειας και, παρ)λο που το µσος δεν εναι
η αιτα του, εναι µια ουσιαστικ* και απαρατητη προϋπ)θεσ* του. 7ταν η δεξαµεν* του µσους δε βρσκει δι0ξοδο στον π)λεµο, εκδηλ1νεται στην πιο συγκαλυµµ0νη της µορφ*, που εναι ο ρατσισµ)ς και η ξενοφοβα. Στο ρατσισµ),
για παρ$δειγµα, ο $λλος παρουσι$ζεται ως 0χων φυσικ$ (βιολογικ$) αναλλοωτα χαρακτηριστικ$ γνωρσµατα, τα οποα αποτελο!ν τους αντικειµενοποιηµ0νους, $ρα και νοµιµοποιηµ0νους, αποδ0κτες της επιθετικ)τητας. Παραµ0νει
)µως η σ!νδεση αυτο! του µσους µε το βαθ!τερο και $γνωστο µσος, το µσος
για τον εαυτ).
Οι καταστροφικ0ς επιθετικ0ς ορµ0ς των ατ)µων, συνεχζει ο Καστορι$δης,
βρσκονται σε συµφωνα µε την αν$γκη κ$θε κοινωνας να ισχυροποιε τους
ν)µους, καν)νες και αξες της, παρουσι$ζοντ$ς τους ταυτ)χρονα ως τους καλ!τερους, ως αυτο!ς που υπηρετο!ν µια ασθηση αλ*θειας και δικαου ολ)κληρης της οµ$δας, σε αντθεση µε οτιδ*ποτε 0ξω απ) αυτ). 7ταν διαµορφ1νουν τα $τοµα την κοινωνικ* τους ταυτ)τητα εκλαµβ$νουν την κοινωνικ*
οµ$δα και τις αξες της ως δικ0ς τους, και οτιδ*ποτε ξ0νο προς αυτ*ν ως $σχηµο και ασ!µβατο. Qτσι, η οποιαδ*ποτε απειλ* εν$ντια στις –θεσµοποιηµ0νες–
οµ$δες στις οποες αν*κουν αντιµετωπζεται ως ισ$ξια * και πιο σοβαρ* απ)
µια απειλ* κατ$ της ζω*ς τους. Ο λ)γος εναι )τι πρ)κειται για µια απειλ* κατ$ της διας τους της ταυτ)τητας. Ο Καστορι$δης αναφ0ρει ως παρ$δειγµα το
γεγον)ς )τι στις σ!γχρονες καπιταλιστικ0ς κοινωνες η κατ$ρρευση των παραδοσιακ1ν κοινοτικ1ν αξι1ν, που *ταν µια υποστ*ριξη για τα $τοµα, 0χει συντελ0σει στη συσπερωση των ατ)µων γ!ρω απ) τη θρησκεα, το 0θνος * τη φυλ* σε µια αναζ*τηση ταυτ)τητας.

18. Uρθρο που δηµοσιε!τηκε στην Le Monde µετ$ το θ$νατ) του και επαναδηµοσιε!τηκε µεταφρασµ0νο στην εφηµερδα Το Βµα.
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Σ

ε ),τι αφορ$ τις σχ0σεις των οµ$δων µε )σους εναι 0ξω απ) αυτ0ς, συχν$
αναφ0ρεται )τι οι $λλοι γνονται αποδ0κτες διακρσεων * και επιθετικ)τητας γιατ εναι διαφορετικο. Η πραγµατικ* και βαθ!τερη αιτα )µως εναι
)τι δεν αποτελο!ν µ0ρος της οµ$δας, και η παρουσα τους µπορε να εκληφθε
ως απειλητικ* για τη συνοχ* και ταυτ)τητ$ της. Uλλωστε, )πως υποστηρζει
ο Volkan, οι αποδ0κτες τ0τοιων συµπεριφορ1ν δεν εναι και τ)σο διαφορετικο στην πραγµατικ)τητα εν1, απεναντας, εναι σχετικ$ οικεοι στην οµ$δα.
Στις περισσ)τερες περιπτ1σεις, )σο πιο διαφορετικο εναι οι $λλοι τ)σο λιγ)τερη επιθετικ)τητα κατευθ!νεται προς αυτο!ς * τ)σο λιγ)τερο απτ$ εναι
τα στερε)τυπα που τους αφορο!ν@ και αντιστρ)φως, )σο πιο )µοιες εναι οι
οµ$δες τ)σο πιο 0ντονα εκφρ$ζεται η µεταξ! τους αντιπαλ)τητα. Υπ$ρχουν
πολλ$ παραδεγµατα αντιπαλ)τητας που εκδηλ1νεται αν$µεσα σε γειτονικ0ς συνοικες, π)λεις και χ1ρες. Θα µπορο!σαµε να εικ$σουµε )τι )σο µεγαλ!τερη εναι η επαφ* δ!ο οµ$δων, τ)σο περισσ)τερες αιτες µπορε να
προκ!ψουν για να προκληθε µια διαµ$χη. Αυτ* η εικασα, )µως, δεν αναφ0ρεται στη βαθ!τερη ψυχολογικ* αιτα του προβλ*µατος. Η εξ*γηση που δνει ο Volkan εναι )τι «η σ!γκρουση δεν αναφ0ρεται µ)νο στη σχ0ση µας µε
τους εξωτερικο!ς εχθρο!ς αλλ$… στις εσωτερικ0ς µας αναπαραστ$σεις γι’ αυτο!ς» (Volkan 1988: 95). Βασικ) ρ)λο σε αυτ) παζει η διαδικασα της µετ$θεσης.
Υπ$ρχει οµοι)τητα αν$µεσα σε εµ$ς και τον ‘εχθρ)’, υποστηρζει ο Volkan,
γιατ ο εχθρ)ς αποτελε µ0ρος της δεξαµεν*ς των ανεπιθ!µητ1ν µας αναπαραστ$σεων: π$νω σε αυτ)ν προβ$λουµε τις εσωτερικ0ς µας αρνητικ0ς αναπαραστ$σεις που δεν 0χουν αφοµοιωθε και, µ$λιστα, θεωρο!µε θεµιτ) να το
κ$νουµε, αφο! αποτελε µ0ρος της δεξαµεν*ς των στ)χων εξωτερκευσης. Υπ$ρχει µια ασυνεδητη οµοι)τητα που µας συνδ0ει µαζ του, αν και συνειδητ$ βλ0πουµε τερ$στιες διαφορ0ς, οι οποες ενισχ!ουν την ασθηση του εαυτο! και της
οµ$δας. Εκλαµβ νουµε τον εχθρ) ως διαφορετικ), αλλ$ η αντιπ$θεια και η
εχθρ)τητα πηγ$ζει απ) το γεγον)ς )τι συσσωρε!ουµε π$νω του )λη την αρνητικ)τητα που υπ$ρχει µ0σα µας. Επιπλ0ον, αναφ0ρει ο Volkan, στο συνειδητ)
εππεδο 0χουµε αν$γκη την ‘απ)σταση’ απ) τον εχθρ), την !παρξη εν)ς ‘ψυχολογικο! κενο!’@ και αυτ* )µως η ‘απ)σταση’ δηµιουργε µια σ!νδεση, µε
αρνητικ) τρ)πο (αρνητικ* τα!τιση). Η ∆ιαφορ$, λοιπ)ν, αναφ0ρεται σε αυτ)
το πλασιο ως δικαιολογα, ως $λλοθι για την εχθρ)τητα. Σχετικ* εναι και η
0ννοια της ‘εχθρικ*ς συµπ$θειας’ (hostile sympathy) που χρησιµοποησε ο
Charles Cooley το 1902 για να αναφερθε στο γεγον)ς )τι δεν εναι δυνατ)ν να
νι1σει 0να $τοµο * οµ$δα εχθρ)τητα απ0ναντι σε κ$ποιον που εναι τελεως
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διαφορετικ)ς και αποµακρυσµ0νος (ψυχολογικ$), γιατ θα εναι αδ!νατο να
τον συλλ$βει διανοητικ$ και ψυχολογικ$ ο!τως * $λλως και, συνεπ1ς, θα
του εναι αδι$φορος. Η λ0ξη ‘συµπ$θεια’ αναφ0ρεται απ) τον Cooley µε την
0ννοια της σχ0σης, επαφ*ς και επικοινωνας. Η ‘εχθρικ* συµπ$θεια’ σηµανει
)τι για να αντιπαθ*σουµε κ$ποιον πρ0πει απαραιτ*τως να 0χουµε µια σχ0ση
µαζ του, να τον γνωρζουµε στοιχειωδ1ς, για να µπορ0σουµε να τον αντιπαθ*σουµε. Χρει$ζεται δηλαδ* µια σχ0ση «οµοι)τητας µε διαφορ$» (Cooley
1902: 235).
Αναφορικ$ µε τις διαµ$χες, ο Volkan χρησιµοποιε τον )ρο του Freud ‘ναρκισσισµ)ς των ελ$χιστων διαφορ1ν’ (narcissism of minor differences) για να
αναφερθε στην !παρξη εξαιρετικ$ µικρ1ν διαφορ1ν αν$µεσα στις οµ$δες
που συχν$ δεν εναι ορατ0ς σε 0ναν εξωτερικ) παρατηρητ* και οι οποες διαδραµατζουν ιδιατερα σηµαντικ) ρ)λο ως εµπ)δια και διαχωριστικ0ς γραµµ0ς
(Freud 1921: 131, 1930: 305, και Volkan 1988: 103-118). Αυτ) δε σηµανει )τι δεν
υπ$ρχουν παρ$ ελ$χιστες διαφορ0ς αν$µεσα σε αντπαλες οµ$δες αλλ$ )τι,
και )ταν οι διαφορ0ς εναι ελ$χιστες εκλαµβ$νονται ως µεγ$λες και σηµαντικ0ς. Αυτ0ς οι διαφορ0ς * ιδιαιτερ)τητες τονζονται συχν$ σε τελετουργικ$ των
οµ$δων που χρησιµε!ουν και ως δι0ξοδοι της επιθετικ)τητας. Η πα!ση αυτ1ν
των τελετουργικ1ν µπορε να σηµ$νει το 0ναυσµα αρχ*ς εχθροπραξι1ν. Στην
κλινικ* πρακτικ*, $λλωστε, οι τελετουργες συνιστο!ν $µυνα εν$ντια στο $γχος και θ0τουν την επιθετικ)τητα υπ) 0λεγχο.
Η σηµασα της διαφορετικ)τητας και της αναγν1ρισ*ς της γνεται επσης
αντιληπτ* µ0σα απ) τον προσδιορισµ) µιας $λλης οµ$δας ως οµοι)µορφης και
αδιαφοροποητης, δηλαδ* απ) την αδυναµα * απροθυµα να δει κανες τις
διαφοροποι*σεις που υπ$ρχουν εντ)ς της. Πρ)κειται για τη δηµιουργα στερεοτ!πων που ουσιαστικ$ ορζουν ‘εµ$ς’ και τους ‘$λλους’ αγνο1ντας τις εσωτερικ0ς διαφορ0ς και των δ!ο. Για παρ$δειγµα, η αναφορ$ σε $λλους λαο!ς
γνεται χρησιµοποι1ντας τον τρτο ενικ) αριθµ) και )χι τον πληθυντικ): λ0µε,
ο Γερµαν)ς, αναφερ)µενοι σε κ$ποια χαρακτηριστικ$ των Γερµαν1ν, ο Βρεταν)ς, ο Εβραος, και ο!τω καθεξ*ς. Αυτ* η πρακτικ* δηµιουργε την (ψευδ)ασθηση )τι οι $λλοι –αλλ$ και ‘εµες’– αποτελο!ν 0να ενιαο και συµπαγ0ς
‘)λον’ που χαρακτηρζεται απ) οµοιοµορφα, και προκαλε ε!κολα την αναγωγ* του )λου στον 0ναν. Qτσι, ο κ θε Γερµαν)ς, π.χ., προσδιορζεται µε β$ση το
στερε)τυπο που 0χει δηµιουργηθε για τους Γερµανο!ς κ.ο.κ. Σχετικ0ς µελ0τες αναφ0ρουν παρ)µοιες πρακτικ0ς κατηγοριοποησης στην περιγραφ* των
∆υτικ1ν (και λευκ1ν) απ) τους Ι$πωνες και τους Ταϊλανδο!ς ως gaijin και
farang αντστοιχα. Η στερεοτυπικ* κατασκευ* που αντιστοιχε στους )ρους
αυτο!ς υποδηλ1νει την $ρνηση της ατοµικ*ς ιδιαιτερ)τητας αν$µεσα στους
∆υτικο!ς, οι οποοι µετατρ0πονται σε µια αδιαφοροποητη κατηγορα που
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ανταποκρνεται στο αρχικ) στερε)τυπο σχετικ$ µε το ‘τι εναι ο $νθρωπος στη
∆!ση’19.

ªÂÙÔ˘Û›ˆÛË

Θ

α κλεσουµε µε τη µετουσωση, δηλαδ* µε τις δυνατ)τητες να επιτευχθε
κοινωνικ* διαµεσολ$βηση των ορµ1ν προς εποικοδοµητικ0ς διεξ)δους. Η
αφετηρα εναι και π$λι το $τοµο και το $γχος. Υπ$ρχουν δ!ο τ!ποι $γχους: το
ρεαλιστικ) και το νευρωτικ). Το ρεαλιστικ) $γχος εναι µια αντδραση σε 0ναν
εξωτερικ) κνδυνο που εµφανζεται. Το νευρωτικ) $γχος εναι µια παθολογικ*
κατ$σταση )που η πραγµατικ* !παρξη κινδ!νου δεν εναι τ)σο σηµαντικ*
)σο το γεγον)ς )τι το $τοµο βρσκεται σε 0να διαρκ* φ)βο )τι ο κνδυνος θα
προκ!ψει: ο φ)βος υπ$ρχει ανεξ$ρτητα απ) το αν ο κνδυνος εµφανζεται τελικ$ * )χι. Ο ασθεν*ς για να αποκρ!ψει την –αναπ)φευκτη– εκδ*λωση του
$γχους αναπτ!σσει συµπτ1µατα, µε τα οποα τελικ$ εκδηλ1νεται το $γχος.
Με παρ)µοιο τρ)πο γνεται και η εκδ*λωση των συµπτωµ$των του $γχους σε
µια οµ$δα. Μια οµ$δα * κοινωνα στην οποα ελλοχε!ει το νευρωτικ) $γχος
ενδ0χεται να ‘υποφ0ρει’ απ) µανα καταδωξης, την οποα εκδηλ1νει εν$ντια
σε συγκεκριµ0νες κοινωνικ0ς οµ$δες µ)λις υπ$ρξει η κατ$λληλη αφορµ*, * και
χωρς αυτ*ν. Ο ακραος εθνικισµ)ς και ο ρατσισµ)ς, για παρ$δειγµα, 0χουν
επηρε$σει σε µεγ$λο βαθµ) αγροτικο!ς πληθυσµο!ς, ειδικ$ σε περι)δους µεγ$λων αλλαγ1ν που προκαλο!ν αναστ$τωση και ανασφ$λεια. Χαρακτηριστικ) παρ$δειγµα εκδ*λωσης νευρωτικο! $γχους µε πολ! καταστροφικ0ς συν0πειες αποτελε η ναζιστικ* Γερµανα. Ο Χτλερ εκµεταλλε!τηκε το λανθ$νον
–και σε κ$ποιο βαθµ) ρεαλιστικ)– $γχος των ηττηµ0νων Γερµαν1ν κατ$ τον
Πρ1το Παγκ)σµιο Π)λεµο και το µετ0τρεψε σε νευρωτικ) $γχος µ0σω του
τρ)µου20 και της προπαγ$νδας. Η καταδωξη του κοινο! εχθρο!, των Εβραων
και )χι µ)νο21, *ταν το ‘λογικ)’ επακ)λουθο µιας κοινωνας σε παροξυσµ).
Ενδιαφ0ρον παρουσι$ζει και το γεγον)ς )τι οι Εβραοι 0χουν συχν$ υπ$ρξει ο
‘αποδιοποµπαος τρ$γος’ σε αρκετ0ς φ$σεις της ανθρ1πινης ιστορας22.
19. Αναφ0ρεται στο Nedpogaeo 2001: 105. Για την αν$λυση της Ιαπωνικ*ς περπτωσης δετε
το CREIGHTON, M.R. (1995), ‘Imaging the Other in Japanese Advertising Campaigns’, στο CARRIER,
J.G. (επιµ.), Occidentalism: images of the West, Oxford: Oxford University Press.
20. Τρ)µος, * τροµοκρατα, ορζεται ο πανικ)ς )ταν κατευθ!νεται 0ξω απ) την οµ$δα, και )χι
προς την δια.
21. Αντικεµενο δι1ξεων 0γιναν και $λλες κοινωνικ0ς και πολιτικ0ς οµ$δες, )πως οι κοµµουνιστ0ς, οι Τσιγγ$νοι, οι οµοφυλ)φιλοι κ.$.
22. Σχετικ$ µε αυτ), ο Λποβατς υποστηρζει )τι οι Εβραοι γνονται αντικεµενο ζ*λιας και
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Ο Freud υποστηρζει )τι «0να $τοµο αναπτ!σσει µια παθολογα των νευρ1σεων µ)νο αν 0χει χ$σει την ικαν)τητ$ του να επιµερζει τη λµπιντ) του µε
κ$ποιο τρ)πο» (Freud 1917γ: 434). Τηρουµ0νων των αναλογι1ν, µια νευρωτικ*
κοινωνα 0χει τη δυνατ)τητα να απαλλαχτε απ) τα αγχωτικ$ συµπτ1µατ$
της, αν καταφ0ρει να δηµιουργ*σει εναλλακτικο!ς τρ)πους εκτ)νωσης των ορµ1ν ‘της’ –δηλαδ* των ορµ1ν των ατ)µων που την απαρτζουν. Ο τρ)πος εναι η µετουσωση, η οποα )µως πρ0πει να πραγµατοποιεται πριν την εκδ*λωση των συµπτωµ$των και να εναι συνεχ*ς, γιατ η εκδ*λωση των συµπτωµ$των προσφ0ρει ικανοποηση και ευχαρστηση και εναι δ!σκολο σε αυτ) το
στ$διο να διαµεσολαβηθο!ν οι ορµ0ς. Ο Freud 0χει αναφερθε στην εκπαδευση, τις τ0χνες και τα σπορ ως βασικ$ µ0σα µετουσωσης σε µια κοινωνα. Η
τα!τιση, β0βαια, εναι µια αναπ)φευκτη διαδικασα, και γι’ αυτ) παραµ0νει ζητο!µενο να διατηρο!ν τα $τοµα την ατοµικ)τητ$ τους για να 0χουν τη δυνατ)τητα αποστασιοποησης απ) τις εκδηλ1σεις και επιταγ0ς της οµ$δας. Επσης, ο Freud υποστηρζει )τι η αγ$πη εναι 0νας παρ$γοντας που µπορε να
καθοδηγ*σει τις επιλογ0ς µιας κοινωνας προς τη µετουσωση των ορµ1ν και
να λειτουργ*σει ως παρ$γοντας εκπολιτισµο!, αφο! εναι η µ)νη ικαν* να διαµεσολαβ*σει την εγωιστικ* αγ$πη προς τον εαυτ) σε αγ$πη για την εν)τητα
(Freud 1921 και 1933α). Στο Why War (1933α) αναφ0ρει και την τα!τιση, χωρς
)µως να εναι σαφ0ς µε ποιο τρ)πο µπορε να υπερκεραστε ο κνδυνος των
αντιπαλοτ*των αν$µεσα στις οµ$δες που δηµιουργο!νται µε την τα!τιση.
Στο ειδικ)τερο παρ$δειγµα των εθνικ1ν αντιπαλοτ*των και συγκρο!σεων,
ιδιατερη βαρ!τητα 0χει το ευρ!τερο πολιτικ) περιβ$λλον. Ειδικ)τερα, ο Λ)γος που εκφ0ρεται απ) τους πολιτικο!ς και τα µ0σα µαζικ*ς ενηµ0ρωσης διαµορφ1νει το ευρ!τερο πλασιο αναφορ$ς αλλ$ επηρε$ζει και την εκπαδευση,
που εναι σως ο σηµαντικ)τερος διαµορφωτ*ς διαµεσολαβ*σεων για τις ορµ0ς
των παιδι1ν. Αν θεωρ*σουµε την πολιτικ* )πως την ορζει ο Moscovici, δηλαδ* ως τον «εκλογικευµ0νο τρ)πο εκµετ$λλευσης του παρ$λογου υπ)βαθρου
των µαζ1ν» (Moscovici 1985: 37), και θεωρ*σουµε επσης )τι η διατ*ρηση της
εξουσας εναι πρωτστης σηµασας για )σους εµπλ0κονται σ’ αυτ*ν, τ)τε η εκπαδευση και $λλοι τρ)ποι κοινωνικ*ς διαµεσολ$βησης των ορµ1ν προς περισσ)τερο εποικοδοµητικο!ς κοινωνικ$ στ)χους χ$νουν αυτ* τη λειτουργα
τους στο βαθµ) που προσδιορζονται µε πολιτικ$ κριτ*ρια. Εφ)σον τα $τοµα
0χουν την τ$ση να παλινδροµο!ν στις ταυτσεις της παιδικ*ς τους ηλικας και
να αναζητο!ν την ικανοποηση των ορµ1ν τους, το ζητο!µενο εναι να κατευθυνθε η επιθυµα τους (η κινητ*ριος δ!ναµη κ$θε ορµ*ς) προς µη καταστροαρνητικ*ς τα!τισης, εν µ0ρει γιατ παρουσι$ζονται ως ισχυρο και επιτυχηµ0νοι. Για µια λεπτοµερ* αν$λυση του ρατσισµο! και του αντισηµιτισµο! δετε στο Λποβατς 1990.
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φικο!ς στ)χους µ0σω της µετουσωσης. Αυτ), στο εππεδο µιας ολ)κληρης κοινωνας, απαιτε ισχυρ* πολιτικ* βο!ληση και δ0σµευση καθ1ς και συνεχ* κοινωνικ* επιτ*ρηση και προσπ$θεια. Ο λ)γος εναι )τι, )πως υποστηρζει ο
Freud, η ορµητικ* δι$θεση προς την επιθετικ)τητα, ειδικ)τερα, αναγκ$ζει την
κοινωνα σε µια τ)σο µεγ$λη καταν$λωση εν0ργειας που «ο πολιτισµ)ς πρ0πει
να καταβ$λει )λες τις προσπ$θει0ς του για να θ0σει κ$ποια )ρια στις επιθετικ0ς ορµ0ς των ανθρ1πων» (Freud 1930: 302). Η δυσκολα της µετουσωσης,
λοιπ)ν, 0γκειται στο )τι αυτ* εναι µια συνεχ*ς και αδι$λειπτη διαδικασα που
δεν ‘επιτυγχ$νεται’ ποτ0, εννο1ντας )τι δεν ολοκληρ1νεται και σταµατ$ σε
κ$ποιο στ$διο, γιατ οι ορµ0ς βρσκονται σε µια διαρκ* κινητικ)τητα και εναντωση στην αναστολ* τους. Μια επιπλ0ον δυσκολα εναι )τι οι ασυνεδητες
ορµ0ς γνονται συχν$ αντικεµενο εκµετ$λλευσης σε πολιτικ) εππεδο * ακ)µα
και καλλι0ργειας. Αυτ* η επιπλ0ον δυσκολα θ0τει το ερ1τηµα αν η µετουσωση σε συλλογικ) εππεδο µπορε να υπ$ρξει κατ’ αρχ$ς, και )χι αν θα εναι
επιτυχηµ0νη. Το κοινωνικ) και πολιτικ) πλασιο αναφορ$ς εναι καθοριστικ$
και αυτ$ πρ0πει να αναλυθο!ν στη συν0χεια.
* * *
Η µ0χρι τ1ρα αν$λυσ* µας επικεντρ1θηκε στην ψυχαναλυτικ* καταν)ηση της
ατοµικ*ς ψυχοσ!νθεσης και των δυναµικ1ν της µ0σα σε µια οµ$δα καθ1ς και
στη δηµιουργα κοιν1ν οµαδικ1ν ταυτοτ*των, µε χαρακτηριστικ) παρ$δειγµα
την εθνικ* ταυτ)τητα. Η καταν)ηση αυτ* αποτελε το απαρατητο υπ)βαθρο
για την ερµηνεα φαινοµ0νων που θα µελετ*σουµε στη συν0χεια, εν1 ταυτ)χρονα µπορε να χρησιµοποιηθε και για την ερµηνεα αρκετ1ν $λλων φαινοµ0νων της πολιτικ*ς και κοινωνικ*ς ζω*ς )που εµπλ0κεται η ανθρ1πινη συµπεριφορ$. Qτσι, στα επ)µενα κεφ$λαια θα χρησιµοποιηθο!ν 0ννοιες και διαπιστ1σεις που 0χουµε ερµηνε!σει αναλυτικ$ στο πρ1το µ0ρος του βιβλου.
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
Η ΣΗΜΑΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

Σ

το δετερο µρος του βιβλου η κεντρικ! ννοια που θα χρησιµοποιηθε
για την προσγγιση της εθνικ!ς ταυτ(τητας θα εναι ο εθνικισµ(ς. )πως
θα υποστηριχτε, ο εθνικισµ(ς εναι µια κυραρχη ιδεολογα της νεωτερικ(τητας και χει σηµασιοδοτ!σει τ(σο το σηµανον του θνους, (σο και την
τατιση των ατ(µων µε αυτ(. Η µελτη του εθνικισµο θα µας βοηθ!σει να κατανο!σουµε τ(σο το ιστορικο-πολιτικ( πλασιο αναφορ/ς, (σο και τη φση
των ταυτσεων, που πραγµατοποιονται σε κ/ποιο βαθµ( υπ( την επιρρο! του
και προσδιορζουν τις τυχ(ν παθογνειες αυτ!ς της τατισης. Συνεπ1ς, η αν/λυση της εθνικ!ς ταυτ(τητας προϋποθτει την αν/λυση του εθνικισµο. Στο
τρτο κεφ/λαιο θα ξεκιν!σουµε µε τον ορισµ( του εθνικισµο και την ερµηνεα
της επιτυχηµνης δι/δοσης και κυριαρχας του στη νεωτερικ! εποχ!. Επσης,
θα αναφερθον τα χαρακτηριστικ/ του εθνικισµο και θα εξεταστον συνοπτικ/ οι λ(γοι που συνβαλλαν στην αρχικ! αν/δειξη του εθνικισµο στο τλος της φεουδαρχικ!ς εποχ!ς. Στο κεφ/λαιο 4 θα ασχοληθοµε µε τη διαφορ/
αν/µεσα στα θνη και τις εθν(τητες και τις αντστοιχες ταυτσεις. Σε αυτ( το
πλασιο, θα αναφερθοµε συνοπτικ/ και στο ερ1τηµα αναφορικ/ µε την παρξη εθνικ1ν οµ/δων πριν την αν/δειξη του εθνικισµο και τη διαφοροποησ!
τους απ( τις λεγ(µενες εθν(τητες. Τλος, θα µελετηθον οι ειδικς συνθ!κες
που καθορζουν την αν/πτυξη και εκδ!λωση των επιµρους µορφ1ν εθνικισµο σε συγκεκριµνα χωροχρονικ/ πλασια, δηλαδ! στους λ(γους που συντλεσαν στην εκδ!λωση διαφ(ρων τπων εθνικισµο κατ/ τη δι/ρκεια της νεωτερικ(τητας.
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

H

ως τ1ρα µελτη των ασυνεδητων µηχανισµ1ν που προσδιορζουν τις
ατοµικς και οµαδικς συµπεριφορς, επιθυµες και ταυτσεις χουν απαντ!σει στο υποκειµενικ( σκλος του ερωτ!µατος για την εθνικ! ταυτ(τητα: στην ταυττητα. Σε αυτ( το κεφ/λαιο θα προσθσουµε στην αν/λυσ!
µας και το σκλος του εθνικο , που οριοθετε και προσδιορζει το συγκεκριµνο τπο τατισης και σχηµατζει αυτ( που ονοµ/ζουµε εθνικ! ταυτ(τητα. Η
εθνικ! ταυτ(τητα εναι µια κοινωνικ! και πολιτικ! ταυτ(τητα. Κοινωνικ! γιατ διαµορφ1νεται λ(γω του (τι τα /τοµα αποτελον µλη αυτ!ς της οµ/δας,
και µ/λιστα απ( τη γννησ! τους, και µεγαλ1νουν µσα στο κοινωνικ( περιβ/λλον που περιχαρακ1νει η δια. Πολιτικ! γιατ, αφεν(ς, αποδδεται συλλογικ/ στα µλη του θνους µσω οργανωµνων µσων και πολιτικ/ θεσµοθετηµνων
διαδικασι1ν και, αφετρου, επηρε/ζεται και σηµασιοδοτεται απ( µια πολιτικ!
ιδεολογα, τον εθνικισµ(. Αυτ! η διττ! δι/σταση της τατισης µε το θνος προσφρει απαντ!σεις σε πολλ/ ερωτ!µατα, (πως: γιατ η εθνικ! ταυτ(τητα εναι
τ(σο ισχυρ! και ελκτικ! αν/µεσα σε /λλες ταυτ(τητες; Γιατ τα εθνικ/ συµφροντα τενουν να υπερισχουν των ατοµικ1ν ! µ/λλον να ταυτζονται µε αυτ/; Πο οφελεται η ντονη εκµετ/λλευση και κινητοποηση των µαζ1ν που
µπορε να πραγµατοποιηθε µε την επκληση στο εθνικ( φρ(νηµα; Αυτ/ και
/λλα παρεµφερ! ερωτ!µατα θα προσπαθ!σουµε να απαντ!σουµε µσω της
αν/λυσης του εθνικισµο.
Πρ1τα θα !θελα να εξηγ!σω την επιλογ! του ττλου του κεφαλαου αυτο
που αναφρεται στην εποχ! του εθνικισµο. Ο (ρος εποχ! χρησιµοποιεται περισσ(τερο σχηµατικ/ για να υποδηλ1σει τη συγκεκριµνη περοδο εµφ/νισης
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και επικρ/τησης του εθνικισµο. ∆εν αναφρεται µε την αυστηρ! ννοια του
(ρου που συνοδεει τις ευρτερες χρονικς και ποιοτικς κατηγοριοποι!σεις
που συνιστον την αλλαγ! παραδεγµατος, (πως για παρ/δειγµα νεωτερικ!
εποχ!, αλλ/ µε την ννοια της περι(δου. Εν τοτοις, η νεωτερικ! εποχ! εναι
ταυτ(χρονα εποχ! εθνικισµο, και µ/λιστα η σνδεσ! τους δεν εναι τυχαα
αλλ/ αµοιβαα και αλληλοεπηρεαζ(µενη. Συγκεκριµνα, η ιδεολογα του εθνικισµο /ρχισε να διαµορφ1νεται και να εγερεται ταυτ(χρονα µε την επικρ/τηση του παραδεγµατος της νεωτερικ(τητας, υποστηριζ(µενη απ( αυτ( αλλ/
και υποστηρζοντ/ς το. Η διαµ(ρφωση εθνικ1ν κρατ1ν και συνειδ!σεων, για
παρ/δειγµα, !ταν σηµαντικ(ς ενοποιητικ(ς και νοµιµοποιητικ(ς παρ/γοντας
των κρατ1ν που !ταν υπ( διαµ(ρφωση µετ/ το τλος της φεουδαρχας, η δηµιουργα των οποων επιτασσ(ταν απ( τις οικονοµικς, κυρως, αλλαγς και
την /νοδο της αστικ!ς τ/ξης και του εµπορου, που χρει/ζονταν να ευρτερο
και ενοποιηµνο πλασιο λειτουργας ναντι των κατακερµατισµνων φουδων.
Συνεπ1ς, η εθνικιστικ! ιδεολογα δηµιουργ!θηκε και λειτοργησε παρ/λληλα
µε τις οικονοµικς και πολιτικς αλλαγς που οριοθτησε το πρασµα στη νεωτερικ(τητα. Επσης, η ‘εθνικ! ταυτ(τητα στην εποχ! του εθνικισµο’ υποδεικνει την παρξ! της ετε πριν την επικρ/τηση του εθνικισµο ((πως θα δοµε στο κεφ/λαιο 4), ετε και εντ(ς /λλων πλαισων, (πως για παρ/δειγµα η παγκοσµιοποηση. Θα επανλθουµε σε αυτ/ τα ζητ!µατα στη συνχεια. Κατ’ αρχ/ς, θα πρπει να ορσουµε τον εθνικισµ(.

∂£¡π∫π™ªO™

O

εθνικισµ(ς και η µελτη του αποτελον να µεγ/λο κοµµ/τι των κοινωνικ1ν επιστηµ1ν που εµπεριχει δι/φορες παραµτρους και πολλαπλ/ επιµρους ζητ!µατα στα οποα µπορε κανες να εστι/σει. Αυτ( φανεται /λλωστε
και απ( τη σχετικ! βιβλιογραφα, η οποα εναι αρκετ/ πλοσια και συνεχ1ς
αυξαν(µενη. Φυσικ/, δεν µποροµε να αναφερθοµε σε κ/θε παρ/µετρ( του
σε αυτ( το κεφ/λαιο, οτε εναι στις προθσεις µας να κ/νουµε κ/τι ττοιο !
να προβοµε σε µια συνοπτικ! περληψη της σχετικ!ς συζ!τησης. Μ/λιστα,
καθ1ς αυτ! η µελτη απευθνεται κυρως, αν και (χι αποκλειστικ/, σε κοινωνικος επιστ!µονες, θα θεωρ!σουµε ως δεδοµνη µια ελ/χιστη οικει(τητα µε
τη σχετικ! συζ!τηση και µια βασικ! γν1ση του αντικειµνου. Αυτ( δε σηµανει
(τι δε θα ορσουµε τον εθνικισµ(, για παρ/δειγµα, αλλ/ (τι δεν θ’ αναφερθοµε εισαγωγικ/ στους υπ/ρχοντες ορισµος ! στην ταξιν(µησ! τους.
Η παροσα αναφορ/ στον εθνικισµ( προσδιορζεται απ( το αντικεµενο
µελτης, που εναι η εθνικ! ταυτ(τητα. Συνεπ1ς, θα εξετ/σουµε τα στοιχεα
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του που κρνουµε ως περισσ(τερο σχετικ/ µε αυτ( το αντικεµενο, χωρς να
υπονοοµε (τι δεν υπ/ρχουν /λλα που να εναι σηµαντικ/ γενικ(τερα. Στην
εν(τητα που ακολουθε θα ορσουµε τον εθνικισµ( και θα αναφερθοµε στην
κυριαρχα του ως ιδεολογα της νεωτερικ(τητας, 1στε να ερµηνευτε η ντονη
και καθοριστικ! παρουσα του στη σγχρονη εποχ!.

OÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡

O

πως συµβανει συχν/ µε βασικς ννοιες της Kοινωνιολογας και της Πολιτικ!ς Eπιστ!µης, ο εθνικισµ(ς ορζεται ποικιλοτρ(πως. Η ποικιλα των
ορισµ1ν οφελεται στην πολυπλοκ(τητα του φαινοµνου και των διαφ(ρων εκδηλ1σε1ν του, αλλ/ και στο γεγον(ς (τι ο κ/θε ερευνητ!ς επιλγει συν!θως
να εστι/σει σε µια συγκεκριµνη του δι/σταση. Παρ’ (λα αυτ/, υπ/ρχει συµφωνα σε ορισµνα του στοιχεα. Ο ορισµ(ς του εθνικισµο που θα προτενω
εδ1 εναι το αποτλεσµα µιας προσπ/θειας να παρουσιαστον τα κυρι(τερα
στοιχεα του αλλ/ και αυτ/ που, εν1 εναι σηµαντικ/ για τη βαθτερη καταν(ησ! του, χουν αγνοηθε ! παραµεληθε. ?να επιπλον ζητοµενο εναι η γενικ(τερη εγκυρ(τητα και εφαρµοσιµ(τητ/ του, ανεξ/ρτητα απ( το πλασιο
αναφορ/ς ! το υπ( µελτη αντικεµενο. ?τσι, αν και ο σκοπ(ς δεν !ταν η συνοπτικ! παρουσαση των περισσοτρων ορισµ1ν, ο ορισµ(ς που προτενεται
περιχει (λα εκενα τα στοιχεα που εναι απολτως απαρατητα για να τον
ορσουµε και να τον κατανο!σουµε.
Εφ(σον ο σκοπ(ς του ορισµο µας εναι η καταν(ηση και αποσαφ!νιση της
ννοιας του εθνικισµο, θεωροµε (τι σε µια πρ(ταση δεν µποροµε να την
ορσουµε. Συνεπ1ς, οι επ(µενες παρ/γραφοι που ακολουθον σε αυτ! την
εν(τητα αποτελον συνολικ/ τον ορισµ( του εθνικισµο.
Ο εθνικισµς εναι ιδεολογα, Λγος, κνηµα και συνασθηµα.
Ως ιδεολογα ο εθνικισµ(ς εµφανζεται στη νεωτερικ(τητα και πρεσβεει
(τι ο κ(σµος εναι χωρισµνος σε διακριτ/ θνη, το καθνα απ’ τα οποα οφελει να βρει πολιτικ! κφραση στο δικ( του κυραρχο κρ/τος –το ‘θνος-κρ/τος’1. Επσης πρεσβεει (τι τα συµφροντα των εθν1ν εναι πρωταρχικ!ς σηµασας σε σχση µε οποιοδ!ποτε /λλο συµφρον, αξα, ! πστη (loyalty), και ο
ρ(λος του κρ/τους εναι να τα προασπζει. Ο εθνικισµ(ς κατ/ την εµφ/νισ!

1. )πως το διατυπ1νει ο γνωστ(ς και γκυρος ορισµ(ς του Gellner, ο εθνικισµ(ς «εναι µια
πολιτικ! αρχ! που πρεσβεει (τι η πολιτικ! και η εθνικ! µον/δα πρπει να συγκλνουν» (Gellner
1983: 1). Επσης, ο Hastings τον ορζει ως πολιτικ! θεωρα που πρεσβεει (τι «κ/θε θνος πρπει
να χει το δικ( του κρ/τος» (Hastings 1997: 3).
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του τον 18ο αι1να περπου συνδθηκε –στη θεωρα και την πρ/ξη– µε την ‘αρχ! της αυτοδι/θεσης των λα1ν’. )µως, απ( τα µσα του 20ο αι1να και µετ/
περιβ/λλεται απ( αρνητικς προσλ!ψεις που τονζουν τις αποσχιστικς ! επεκτατικς βλψεις κρατ1ν και κινηµ/των, τις γενοκτονες κλπ. Ο ορισµ(ς του
εθνικισµο ως ιδεολογας εναι ο κυρι(τερος και πιο συνηθισµνος2, γιατ η ιδεολογα του εθνικισµο καθορζει και τα υπ(λοιπα στοιχεα του ορισµο (το Λ(γο, το κνηµα και το συνασθηµα).
Σµφωνα µε την αν/λυση των Λποβατς και ∆εµερτζ! στο ∆οκµιο για την
Ιδεολογα (1994), η ιδεολογα εναι να «συστηµατοποιηµνο σνολο προτ/σεων/αποφ/νσεων που συγκροτεται απ( ειδικος φορες στις κοινωνες της
νεωτερικ(τητας και προσφρεται… ως ορθολογικ! εξ!γηση και δικαωση σχσεων εξουσας και κυριαρχας, και του τρ(που που τα υποκεµενα εντ/σσονται
σε αυτς» (1994: 31). Ως ιδεολογα ο εθνικισµ(ς χαρακτηρζεται απ( κ/ποιες
γενικ(τερες λειτουργες των ιδεολογι1ν, οι βασικ(τερες εκ των οποων αναφρονται απ( τους Λποβατς και ∆εµερτζ! και εναι: δικαωση-νοµιµοποηση, κινητοποηση και τατιση3. Με τη δικαωση-νοµιµοποηση οι ιδεολογες γνονται
«µσα διασφ/λισης επιδιωκ(µενων αποτελεσµ/των µε τη µγιστη δυνατ! συνανεση» (1994: 94). Η νοµιµοποηση επιτυγχ/νεται µσω της ενοποησης, κατ/τµησης και συγκ/λυψης της πραγµατικ(τητας: στοιχεα της που εναι διαφοροποιηµνα εµφανζονται ως ενιαα, ! αντστροφα τονζονται οι διαφορς, και
γνεται παραποηση των κοινωνικ1ν δεδοµνων, αντιφ/σεων κλπ. (1994: 96).
?τσι, εν1 οι ιδεολογες εµφανζονται ως εκλογικευµνες διατυπ1σεις, στην
πραγµατικ(τητα εµποδζουν τη λογικ! διαµεσολ/βηση των ατ(µων µε το κοινωνικ( τους περιβ/λλον, αφο αυτς καθορζουν το πλασιο αν/πτυξης των
επιχειρηµ/των4.

2. Ο Gellner ορζει τον εθνικισµ( ως «πολιτικ! αρχ!, κνηµα και συνασθηµα» (Gellner 1983:
1), ο Smith ως «ιδεολογα και κνηµα» (Smith 1995α: vii ) και ο Hastings ως «πολιτικ! θεωρα και
πρ/ξη» (Hastings 1997: 3). Rλλοι ορισµο τονζουν διαφορετικ/ στοιχεα, (πως του Breuilly που
τον ορζει ως µια µορφ! πολιτικ!ς για τη διεκδκηση και λεγχο της εξουσας στα σγχρονα κρ/τη, και θεωρε τις απ(ψεις περ θεωρας, συναισθ!µατος κλπ. ως διερυνση του ειδικο νο!µατος
του εθνικισµο (Breuilly 1998: 1).
3. Αντστοιχα, ο Breuilly αναφρει ως βασικς λειτουργες της ιδεολογας τη νοµιµοποηση,
την κινητοποηση και τον συντονισµ( (Breuilly 1993: 93).
4. Ενδεικτικ! του νοµιµοποιητικο χαρακτ!ρα της εθνικιστικ!ς ιδεολογας µσω της ενοποησης, κατ/τµησης και συγκ/λυψης εναι η σχετικ! αναφορ/ του Πουλαντζ/ για το κρ/τος. Εν1 το
αστικ( κρ/τος, αναφρει, αρχικ/ διαχωρζει και αποµον1νει τα µλη των τ/ξεων σε ατοµικ/
υποκεµενα µσω του νοµικο-πολιτικο του µηχανισµο, στη συνχεια τα ενοποιε ξαν/ σε λαϊκ(
εθνικ( κρ/τος. ?τσι, η εθνικιστικ! ιδεολογα γνεται µρος της ταξικ!ς π/λης, και συγκεκριµνα
της συγκ/λυψ!ς της, εφ(σον µε την εξατοµκευση και αποµ(νωση των µελ1ν κ/θε τ/ξης και τον
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Η κινητοποηση εναι απαρατητη λειτουργα των πολιτικ1ν ιδεολογι1ν,
που επιδι1κουν ετε ν’ αλλ/ξουν την κοινωνα και την πολιτικ! ετε να νοµιµοποι!σουν την επιτευχθεσα αλλαγ! µσω της ευρεας συµµετοχ!ς και κινητοποησης. Οι ιδεολογικς στρατηγικς κινητοποησης εναι η καθολκευση και
η φυσικοποηση (Λποβατς & ∆εµερτζ!ς 1994: 99-100). Με την καθολκευση
αµβλνονται οι αντιφ/σεις αν/µεσα στο γενικ( και το επιµρους, και τσι τα
ειδικ/ συµφροντα εντ(ς µιας κοινωνας εµφανζονται ως γενικ/ συµφροντα
ολ(κληρης της κοινωνας –µηχανισµ(ς παρ(µοιος µε την ενοποηση που αναφραµε ως µσο νοµιµοποησης. Ο εθνικισµ(ς, συγκεκριµνα, παρουσι/ζει τα
συµφροντα του θνους ως καθολικ/, δνοντ/ς τους τσι γενικ(τερη αξα και
προτεραι(τητα. Ταυτ(χρονα, µε τη φυσικοποηση το ατηµα της κινητοποησης
εµφανζεται (χι ως πολιτικ( ! κοινωνικ(, αλλ/ ως φυσικ( και δεδοµνο. ?τσι,
ο κ(σµος των εθνικ1ν κρατ1ν, που παρουσι/ζει ο εθνικισµ(ς, εµφανζεται ως
φυσικ(ς και (χι επιλεγµνος υπ( δεδοµνες συνθ!κες. Ουσιαστικ/, η καθολκευση και η κινητοποηση εναι µηχανισµο που νοµιµοποιον την κινητοποηση.
Η τατιση εναι η τρτη λειτουργα της ιδεολογας και εξηγε σε µεγ/λο βαθµ( γιατ γνονται αποδεκτς οι ιδεολογες. Μσω της τατισης οι ιδεολογες
εσωτερικεονται στο ασυνεδητο των ατ(µων τα οποα αποκτον ατοµικς και
συλλογικς ταυτ(τητες που λειτουργον συνενωτικ/ για την οµ/δα. Ο εθνικισµ(ς, συγκεκριµνα, εντενει την τατιση των ατ(µων µε το θνος και, στη συνχεια, µεταξ τους, δηµιουργ1ντας µια συµπαγ! οµ/δα ατ(µων που χουν
ταυτσει τα συµφροντ/ τους µε αυτ/ του θνους και εναι τοιµα να κινητοποιηθον για την υπερ/σπισ! του. Η τατιση /λλωστε διευκολνεται απ( την
καθολκευση καθ1ς ενοποιε να σνολο, αποκρβοντας τις εσωτερικς του
διαφορς και διαφοροποι!σεις. Η εθνικιστικ! ιδεολογα ‘προσφρει’ ιδιατερα
ισχυρς οµαδικς ταυτ(τητες, τις εθνικς ταυτ(τητες και για επιπλον λ(γους
πρα απ( την ιδεολογικ! λειτουργα της τατισης. Οι λ(γοι αυτο σχετζονται
µε τη µετ/βαση στις νεωτερικς κοινωνες και τη ρ!ξη µε το κοινοτικο χαρακτ!ρα πρ(τυπο κοινωνικ!ς οργ/νωσης. Χαρακτηριστικ/ αναφρει ο Breuilly
(τι υπ/ρχει στη νεωτερικ(τητα µια γενικευµνη αν/γκη για ταυτ(τητα που εκφρ/ζεται ως µια γενικ! αν/γκη για ιδεολογες, και επισηµανει (τι «η εθνικιστικ! ιδεολογα εναι µια ιδιαιτρως ισχυρ! απ/ντηση σε αυτ! την αν/γκη» τ(σο γιατ εναι ρευστ! και ακαθ(ριστη (σον αφορ/ στον τρ(πο επτευξης του
εν συνεχεα επαναπροσδιορισµ( τους σε να οµογενοποιηµνο εθνικ( κρ/τος, συγκαλπτει τις οικονοµικς και πολιτικς συνθ!κες τ(σο της π/λης (σο και της λειτουργας του διου του κρ/τους,
που εµφανζεται ως εκφραστ!ς εν(ς εθνικο συν-(λου. POULANTZAS, N. (1980), State, Power,
Socialism, London: New Left Books (ελληνικ! κδοση ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, Νκος (1983), Κρτος, Εξουσα, Σοσιαλισµς, Αθ!να: Θεµλιο), στο Carnoy 1984, κεφ/λαιο 6.
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σκοπο που θτει, (σο και γιατ εναι απαξιωτικ! απναντι στον απρ(σωπο
χαρακτ!ρα της νεωτερικ(τητας (Breuilly 1993: 381-382)5.
Ο εθνικισµ(ς εναι επσης και νας Λγος (Discourse) που εκφρ/ζει την
ιδεολογα του εθνικισµο και τις βασικς του αρχς και αξι1σεις µσω της εθνικιστικ!ς ρητορικ!ς. Το σηµαντικ(τερο χαρακτηριστικ( αυτο του Λ(γου εναι
(τι εναι ταυτ(χρονα οικουµενικ(ς (! παγκοσµιοποιηµνος, (πως θα λγαµε
σ!µερα) και επιµεριστικ(ς. Η οικουµενικ(τητ/ του γκειται σε δο βασικ/
στοιχεα. Πρ1τον, (τι αποτελε µια καθοριστικ! ρυθµιστικ! αρχ! της νεωτερικ(τητας, η οποα οριοθετε τη διεθν! τ/ξη και τις σχσεις των εθν1ν και των
κρατ1ν µσα σε αυτ!ν\ αυτ( εκφρεται στο διεθν! Λ(γο, στις διεθνες συνθ!κες κλπ. ∆ετερον, εναι νας Λ(γος που ενυπ/ρχει σε (λα τα εθνικ/ κρ/τη
και τις εθν(τητες διεθν1ς, ακ(µη και σε αυτ/ που χουν επιτχει το σκοπ(
τους, δηλαδ! την αυτοδι/θεσ! τους. Σε αυτ! την τελευταα περπτωση που τα
θνη χουν το δικ( τους κυραρχο κρ/τος, η εθνικιστικ! ρητορικ! συντηρε την
εν(τητ/ τους ‘υπενθυµζοντας’ στα µλη την εθνικ(τητ/ τους και διαχοντας
την επιθετικ(τητ/ τους προς /λλες εθνικς οµ/δες ! κρ/τη.
Ο ταυτ(χρονα επιµεριστικ(ς χαρακτ!ρας του Λ(γου του εθνικισµο εκφρ/ζεται µε τον τρ(πο που τα /τοµα αναφρονται στο δικ τους θνος και
στην ιδα που χουν γι’ αυτ(. Χαρακτηριστικ! εναι η αυτο-εκτµηση του κ/θε
θνους (τι τα διακριτικ/ του γνωρσµατα εναι µοναδικ/, ενοτε και µε µια
αν1τερη αξα ! ποι(τητα, σε κ/θε περπτωση π/ντως ξεχωριστ!. Με /λλα λ(για, εναι νας Λ(γος που κολακεει την οµ/δα και ικανοποιε το ναρκισσισµ(
της και τον εκφρει για τον εαυτ( του κ/θε θνος µσα στο διεθνς σστηµα.
Μ/λιστα, αυτ(ς ο ‘εθνικ(ς ναρκισσισµ(ς’ εκφρ/ζεται εξσου απ( ακραους
εθνικιστς (σο και απ( µετριοπαθες πολιτικος. Για παρ/δειγµα, εναι σνηθες να αναφρονται πολιτικο αρχηγο στο θνος τους ως το ‘σπουδαι(τερο
θνος στον κ(σµο’, ετε πρ(κειται για την Θ/τσερ και τον Κλντον, ετε για τον
Μιλ(σεβιτς6. Αυτς οι αναφορς συνοδεονται απ( µια συν!θως υπονοοµενη,
! και εκφρασµνη, υποτιµητικ! δι/θεση απναντι στα /λλα θνη. Αυτ! η περιφρ(νηση !/και υποτµηση σχετζεται µε την αντστοιχη υπερ-τµηση του διου
του θνους, και ερµηνεεται απ( τη διαδικασα της τατισης: (πως χει κατα-

5. Αναφορικ/ µε τους λ(γους που καθιστον τον εθνικισµ( µια ‘ιδιαιτρως ισχυρ! απ/ντηση’
στην αν/γκη για ταυτ(τητα θα αναφερθοµε στην αµσως επ(µενη εν(τητα.
6. Ο Billig παραθτει δι/φορα παραδεγµατα επσηµων λ(γων που χουν εκφων!σει πολιτικο
αρχηγο, ιδιατερα στις ΗΠΑ και στη Βρετανα, (πως του Κλντον µετ/ την νκη του στις προεδρικς εκλογς του 1992, που εξφραζε τη χαρ/ και την ευθνη να εναι «ο αρχηγ(ς αυτο, του
σπουδαι(τερου θνους στην ιστορα της ανθρωπ(τητας» (Billig 1995: 88). ∆ετε στο Billig 1995,
την εισαγωγ!, το κεφ/λαιο 5, και τις σσ. 87-91.
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δειχτε, µσω της τατισης τα /τοµα εσωτερικεουν τις εξωτερικς αναπαραστ/σεις που τα ευχαριστον και εξωτερικεουν αυτς που δεν εναι επιθυµητς. Με αυτ! την ννοια, η θετικ! εικ(να του θνους για το διο και η αρνητικ!
για τα υπ(λοιπα –ειδικ/ τα γειτονικ/ και οικεα– δεν εναι παρ/ οι δο πλευρς του διου νοµσµατος.
Κοιν( στοιχεο κ/θε εθνικιστικο Λ(γου εναι η αναφορ/ σε µια ‘Χρυσ!
Εποχ!’. Η ‘Χρυσ! Εποχ!’ εναι να χρονικ( σηµεο στο παρελθ(ν (συχν/ στην
αρχαι(τητα) (που το θνος !ταν νδοξο, ισχυρ( και ικαν( για µεγαλει1δη επιτεγµατα, ! η στιγµ! της δηµιουργας του. Ο Anthony Smith σε µελτη του σχετικ/ µε τη ‘Χρυσ! Εποχ! και την Εθνικ! Αναγννηση’ (‘The Golden Age and
National Renewal’, 1997) υποστηρζει (τι η χρ!ση της ‘Χρυσ!ς Εποχ!ς’ (!
?νδοξου Παρελθ(ντος’ (πως αλλι1ς αναφρεται) στον εθνικιστικ( Λ(γο πληρο ξι βασικς λειτουργες: ικανοποιε την «αναζ!τηση αυθεντικ(τητας», «δνει µια ασθηση συνχειας», «υπενθυµζει στα µλη της κοιν(τητας το νδοξο
παρελθ(ν και /ρα την εγγεν! τους αξα», «προκηρττει την αντιστροφ! της
τωριν!ς κατ/στασης», και «δεχνει προς να νδοξο πεπρωµνο» (Smith 1997:
48-51). Αυτς οι λειτουργες της ‘Χρυσ!ς Εποχ!ς’ σχετζονται /µεσα µε βασικ/
επιµεριστικ/ στοιχεα του εθνικισµο ως Λ(γου που δεχνει προς το µλλον
χοντας το βλµµα στραµµνο στο παρελθ(ν. Ο εθνικισµ(ς τοποθετε τις ρζες
του θνους στο µακριν( παρελθ(ν και το συνδει µε το παρ(ν ετε µσω της
συνχειας ετε µσω της δι/σπασ!ς της, που (µως οφελεται σε εξωτερικς,
‘κακς’ δυν/µεις. Σε κ/θε περπτωση, η υπ(σχεση και προσδοκα της επαν(ρθωσης του παρελθ(ντος και της παλιν(ρθωσης του µεγαλεου του εναι π/ντα
παροσα. Επιπλον, η αναζ!τηση της αυθεντικ(τητας αντιπροσωπεει στην
ουσα την αγωνι1δη αναζ!τηση των ριζ1ν µας, του εαυτο και των /λλων, και
την απ/ντηση στο ερ1τηµα ‘Απ( πο ερχ(µαστε;’. Τλος, η ρητορικ! που εκφρει η ‘Χρυσ! Εποχ!’ εναι ιδιατερα σαγηνευτικ!, γιατ εµπεριχει µια εικ(να ναρκισσιστικ!ς τελει(τητας που υπ!ρχε µ(νο στη βρεφικ! ηλικα, µια ολ(τητα απ( την οποα σταδιακ/ αποκ(βεται ο καθνας καθ1ς µεγαλ1νει. Η
‘Χρυσ! Εποχ!’ εµπεριχει την ασυνεδητη υπ(σχεση της επαν(ρθωσης για τον
‘χαµνο παρ/δεισο’, και απ( αυτ!ν αντλε τη δναµη και γοητεα της και χρησιµοποιεται µε επιτυχα σε κ/θε εθνικιστικ( Λ(γο.
Ο εθνικισµ(ς ως κνηµα εναι η δραστηριοποηση των εθν1ν και εθνοτ!των
προς την επτευξη της πολιτικ!ς τους κφρασης στο δικ τους ‘θνος-κρ/τος’,
1στε να αναγνωριστε η ανεξαρτησα και αυτονοµα τους στη διεθν! πολιτικ!,
! προς την επκταση του κρ/τους που !δη διαθτουν. Με την πρ1τη ννοια,
της επιδωξης εθνικο κρ/τους, ο εθνικισµ(ς ως κνηµα εναι συνδεδεµνος µε
την αρχ! της αυτοδι/θεσης, που εναι ‘παιδ’ του ∆ιαφωτισµο, και συνδεται
κυρως µε τα απελευθερωτικ/ κιν!µατα και τους εθνικισµος που κυρι/ρχη[ 93 ]
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σαν ως τις αρχς του 20ο αι1να. Συνδεται επσης και µε αποσχιστικ/ ! διεκδικητικ/ κιν!µατα εθν1ν/εθνοτ!των και µειονοτ!των που κινητοποιονται
εντ(ς εγκαθιδρυµνων εθνικ1ν κρατ1ν και διεκδικον ετε το δικ( τους κρ/τος ετε να καθεστ1ς σχετικ!ς αυτονοµας και αναγν1ρισης µσα στο υπ/ρχον κρ/τος. Με τη δετερη ννοια, ο εθνικισµ(ς συµπεριλαµβ/νει την κινητοποηση εθνικ1ν κρατ1ν προς την επκτασ! τους και, κατ/ συνπεια, τη δ(ξα !
τον εξωραϊσµ( τους για παλαι(τερες απ1λειες –πραγµατικς ! φαντασιακς.
Αυτο οι εθνικισµο εµφανζονται συν!θως µε τον επιθετικ( προσδιορισµ( ‘µεγ/λος’ στον χαρακτηρισµ( και τη ρητορικ! τους (π.χ. Μεγ/λη Ελλ/δα, Μεγ/λη Αλβανα, και γενικ(τερα ‘Μεγ/λη Ιδα’) και εναι στην πλειοψηφα τους µιλιταριστικο.
Η λειτουργα των ιδεολογικ1ν µηχανισµ1ν της κινητοποησης, δηλαδ! της
καθολκευσης και της φυσικοποησης που εδαµε παραπ/νω, χει δ1σει τερ/στια 1θηση στα εθνικιστικ/ κιν!µατα και τις αξι1σεις τους, γιατ τις δικαιολογον/δικαι1νουν και τις εµφανζουν ως φυσικς. Αυτ( γιατ, σε µια εποχ! που
κυριαρχε η εθνικιστικ! ιδεολογα το ‘θνος-κρ/τος’ εναι το κανονιστικ( πρ(τυπο κοινωνικ!ς και πολιτικ!ς οργ/νωσης, δηλαδ! αναγνωρζεται ως ο υπρτατος φορας κυριαρχας (τουλ/χιστον µχρι πρ(σφατα)7. Σε αυτ( το πλασιο,
η επιθυµα εν(ς θνους να συµµετ/σχει µε σους (ρους στη διεθν! τ/ξη της
νεωτερικ(τητας, (πως αυτ! διαµορφ1θηκε απ( τη συνθ!κη της Βεστφαλας
και µετ/, δεν εναι απλ/ δικαιολογηµνη αλλ/ χει δηµιουργηθε απ τον διο
τον εθνικισµ, απ( την ιδεολογα δηλαδ! που χει προβ/λλει αυτ( το κανονιστικ( πρ(τυπο. Επσης, η σνδεση της πορεας του θνους µε την αρχαι(τητα
του δνει µια επιπλον αξα, καθιστ/ τις αξι1σεις του φυσικς και τις εµπλουτζει µε µια ηθικ! δι/σταση.
Ο εθνικισµ(ς ως συνασθηµα εναι η ασθηση περηφ/νιας και αυτο-εκτµησης που νι1θουν τα /τοµα επειδ! αν!κουν στο θνος τους, το οποο εκλαµβ/νεται ως µια αν1τερη µορφ! συµµετοχ!ς, και εγερεται απ( την παρξη
σηµαντικ1ν επιτευγµ/των στο παρ(ν ! στο παρελθ(ν\ εκφρ/ζεται συχν/ ως
ασθηµα ανωτερ(τητας σε σχση µε /λλα θνη !/και ως περιφρ(νησ! τους. Ο
εθνικισµ(ς ως συνασθηµα εναι επσης η θλψη, η ντροπ! και ο θυµ(ς που
προκαλεται απ( την ενθµηση των κακοτυχι1ν και αποτυχι1ν του θνους8.
7. Υπ/ρχει µια συζ!τηση και αµφισβ!τηση για το ρ(λο αυτ( του εθνικο κρ/τους στο πλασιο
της παγκοσµιοποησης, στην οποα θα αναφερθοµε στο τρτο µρος του βιβλου.
8. Ο Gellner ορζει τον εθνικισµ( ως συνασθηµα ως «την ασθηση θυµο που εγερει η παραβαση της αρχ!ς [του εθνικισµο] ! η ασθηση ικανοποησης που εγερει η εκπλ!ρωσ! της»
(Gellner 1983: 1). Αυτ(ς ο ορισµ(ς, αν και σωστ(ς, περιορζει το εθνικιστικ( συνασθηµα στο θυµ( ! την ικανοποηση µ(νο σε σχση µε την επτευξη του σκοπο της δηµιουργας εθνικο κρ/τους, εν1 ο ορισµ(ς που προτενεται παραπ/νω αναφρεται σε οποιαδ!ποτε αφορµ! εθνικ!ς επι-

[ 94 ]

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

Επειδ! η συµµετοχ! σε µια οµ/δα συνεισφρει στην ικανοποηση και των συναισθηµατικ1ν αναγκ1ν των ατ(µων, η θετικ! αξιολ(γηση του θνους στο
οποο αν!κει κανες εναι το φυσικ( συνεπακ(λουθο της συµµετοχ!ς σε αυτ(.
Τα ‘σπουδαα επιτεγµατ/’ του λειτουργον ως µια εκλογκευση και δικαιολ(γηση (του θετικο συναισθ!µατος) που προκπτει εκ των υστρων. Επειδ!,
(µως, υπ/ρχουν και /λλα θνη στο διεθνς περιβ/λλον, η θετικ! αυτο-αξιολ(γηση του κ/θε θνους ρχεται συχν/ και µσα απ( τη σγκριση: σε αυτ( το
πλασιο, η υποτµηση του Rλλου ‘απαιτεται’ σχεδ(ν για τη διατ!ρηση των συναισθηµ/των αξας του εαυτο –και αυτ( ισχει τ(σο για τα θνη (σο και για
τα µεµονωµνα /τοµα. Η διαδικασα της µετ/θεσης εναι σχετικ! µε αυτ(, (χι
µ(νο γιατ εξωτερικεει κανες τις ανεπιθµητες εσωτερικς του αναπαραστ/σεις, αλλ/ και γιατ τα δυσ/ρεστα γεγον(τα στην ιστορα εν(ς θνους προκαλον επιθετικ(τητα και θυµ( απναντι στους /λλους, καθ1ς η ευθνη αποδδεται στις ενργειες εξωτερικ1ν παραγ(ντων. ∆εν µποροµε ββαια να αρνηθοµε (τι συχν/ συµβανει στην πολιτικ! να επεµβανουν εξωτερικο παρ/γοντες ! /λλα ισχυρ/ κρ/τη στα εσωτερικ/ ζητ!µατα εν(ς θνους και κρ/τους,
συν!θως µε δραµατικ/ αποτελσµατα. Απ( ψυχολογικ! /ποψη, (µως, η τ/ση
µετ/θεσης και αν/πτυξης αρνητικ1ν και επιθετικ1ν συναισθηµ/των απναντι
στους /λλους εναι ορατ!, ανεξ/ρτητα απ( την αφορµ! εκδ!λωσ!ς της.
Η σηµασα και η νταση των συναισθηµ/των που αναπτσσονται στον εθνικισµ( προρχονται απ( την τατιση µε το θνος σε συνδυασµ( µε το γεγον(ς
(τι το θνος θεωρεται ! προβ/λλεται ως η πρωταρχικ! µορφ! συλλογικο
αν!κειν. Στο βαθµ( που η τατιση δεν εναι διον του εθνικισµο, τα ιδιατερα
χαρακτηριστικ/ αυτ!ς καθορζονται απ( τη φση και τα ιδιατερα χαρακτηριστικ/ του θνους. Εναι ενδεικτικ( (τι το θνος παροµοι/ζεται συχν/ ως οικογνεια, που εναι ο πιο σηµαντικ(ς και καθοριστικ(ς δεσµ(ς στη ζω! των ατ(µων. ∆εν εναι τυχαο το γεγον(ς (τι συχν/ το εθνικ( κρ/τος αναφρεται ως
‘Μητρα πατρδα’ ! ως ‘π/τρια εδ/φη’, και οι συµπατρι1τες ως αδλφια. Ο
Renan εκφρ/ζει την ιδιαιτερ(τητα του αν!κειν στο θνος ορζοντ/ς το ως «µεγ/λης κλµακας αλληλεγγη» (Renan 1996: 53). Η τατιση, λοιπ(ν, µε το θνος
προσοµοι/ζει µε οικογενειακ( δεσµ(, απ( τον οποο αντλε τη δναµ! της η
εθνικ! ταυτ(τητα: οι ασυνεδητες επιθυµες και ταυτσεις προβ/λλονται ψυχολογικ/ π/νω σε αυτ(.
Η εν(τητα αυτ! αποτελε και τον ορισµ( του εθνικισµο. Στον ορισµ( αυτ(
γινε συχν! αναφορ/ στη µεγ/λη επιτυχα του εθνικισµο, µε την ννοια της
τυχας ! αποτυχας, που συµπεριλαµβ/νει τον ορισµ( του Gellner αλλ/ και τον επεκτενει στην
παρξη αντστοιχων συναισθηµ/των σε εγκαθιδρυµνα ‘θνη-κρ/τη’ και σε σχση µε την πορεα
τους αν/µεσα στα /λλα θνη.
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κυριαρχας της εθνικιστικ!ς ιδεολογας σε (λη τη νεωτερικ(τητα, και στη δηµιουργα ισχυρ1ν ταυτοτ!των. Θα αναφερθοµε λεπτοµερ1ς στην κυριαρχα
αυτ!, στις εκδηλ1σεις της δηλαδ! και στα ατια που την χουν προκαλσει.

ªÈ· Î˘Ú›·Ú¯Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÓÂˆÙÂÚÈÎﬁÙËÙ·˜

O

κ(σµος εναι χωρισµνος αν/µεσα σε θνη και κρ/τη\ αν ο εθνικισµ(ς εναι η ιδεολογα που διατηρε αυτ/ τα θνη-κρ/τη σε θνη-κρ/τη, τ(τε
εναι ‘η πιο επιτυχηµνη ιδεολογα στην ανθρ1πινη ιστορα’»9. Η παρατ!ρηση
του Birch για την επιτυχα του εθνικισµο εναι σηµαντικ!, ειδικ/ αν αναλογιστοµε (τι ως ιδεολογα χει υπ/ρξει µ(νο στη νεωτερικ(τητα10. Η επιτυχα του
εθνικισµο ((που επιτυχα εννοοµε την κυριαρχα και ευρεα δι/δοσ! του)
εκδηλ1νεται ντονα µσα απ( τρεις παρατηρ!σεις: πρ1τον, (τι το ‘θνος-κρ/τος’ χει κερδσει διεθν! αναγν1ριση ως το κριο και νοµιµοποιηµνο σ1µα
/σκησης εξουσας και αντιπροσ1πευσης, δετερον (τι ο εθνικισµ(ς αξι1νει
και επιτυγχ/νει πστη στο θνος και στο ιδε1δες του ‘θνους-κρ/τους’, και τρτον (τι συνδυ/ζεται µε οποιαδ!ποτε /λλη ιδεολογα και πρακτικ! µε αποτλεσµα να εναι συµβατ(ς µε (λες χωρς αντιφ/σεις.
Η πρ1τη παρατ!ρηση, αναφορικ/ µε τη διεθν! αναγν1ριση του ‘θνουςκρ/τους’ και την επικρ/τησ! του ως κανονιστικο προτπου πολιτικ!ς οργ/νωσης, σχετζεται µε το διεθνοποιηµνο και επιµεριστικ( χαρακτ!ρα του εθνικισµο. )πως χαρακτηριστικ/ αναφρει ο Billig, «αν το θνος µας πρπει να
φαντασιωθε µσα στην ιδιαιτερ(τητ/ του, πρπει να φαντασιωθε ως να θνος
αν/µεσα σε /λλα θνη» (Billig 1995: 83). Τα ανεξ/ρτητα και κυραρχα κρ/τη
εναι αυτ/ που απολαµβ/νουν διεθνος αναγν1ρισης ως ττοια, δηλαδ! αναγν1ριση µε (ρους αµοιβαι(τητας. Αυτ! εναι και η πρακτικ! αλλ/ και το πρ(τυπο των διεθν1ν σχσεων στη νεωτερικ! εποχ!, (που τυχ(ν παραβασ! της
οδηγε σε διενξεις και συγκροσεις11.

«

9. BIRCH, A.H. (1989), Nationalism and National Integration, London: Unwin Hyman, σ. 3, στο
Billig 1995: 22.
10. Γιατ, (πως αναφρουν οι Λποβατς και ∆εµερτζ!ς (1994: 47), οι ιδεολογες, και ο (ρος
‘ιδεολογα’ εναι δηµιουργ!µατα της νεωτερικ(τητας.
11. Η Kristeva, σε µια κριτικ! της αναφορικ/ µε την αναγν1ριση των ανθρωπνων δικαιωµ/των εκτ(ς του πλαισου των εθνικ1ν κρατ1ν, διατυπ1νει την /ποψη (τι να ‘ανθρ1πινο ον’ εναι
αυτοµ/τως πολιτικ( και εθνικ( ον, (πως προκπτει απ( τη ∆ιακ!ρυξη του Ανθρ1που και του
Πολτη. Η δια αναρωτιται σχετικ/ µε τη µορα των ατοµικ1ν δικαιωµ/των αφο, ακ(µη και σε
µια απ( τις πιο φιλελεθερες και ανθρωπιστικς διακηρξεις, τα δικαι1µατα των ατ(µων τους
αποδδονται µ(νο στο βαθµ( που αποτελον µρος µιας συγκεκριµνης πολιτικ!ς οντ(τητας, του
εθνικο κρ/τους (Kristeva 1991: 148-9).
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Η δετερη παρατ!ρηση, αναφορικ/ µε την ιδιατερη πστη στο θνος και
στο ιδε1δες του εθνικο κρ/τους, προκπτει τ(σο απ( τις εκδηλ1σεις προσ!λωσης και /κριτης υποστ!ριξης του θνους, για το οποο εναι τοιµα τα µλη
του να θυσιαστον, (σο και απ( την προσπ/θεια δηµιουργας εθνικ1ν κρατ1ν
απ( θνη/εθν(τητες που δεν χουν επιτχει πολιτικ! εκπροσ1πηση σε να
κρ/τος. Η δηµιουργα εθνικ1ν κρατ1ν που /ρχισε µαζικ/ τον 18ο αι1να (αν
και σε ορισµνες περιπτ1σεις εχε αρχσει νωρτερα, (πως στην Αγγλα) εναι
µια προοπτικ! που ακ(µη συγκινε και κινητοποιε τα /τοµα και τις εθν(τητες
που δεν χουν επιτχει την αποκλειστικ! πολιτικ! τους εκπροσ1πηση, αποδεχτηκε δε εξαιρετικ/ δελεαστικ! για τα θνη που προ!λθαν απ( τη δι/λυση της
ΕΣΣ∆ στις αρχς της δεκαετας του ’90.
Η τρτη παρατ!ρηση της επιτυχας του εθνικισµο, σχετικ/ µε την ικαν(τητ/ του να περικλεει δι/φορες ιδεολογες και πρακτικς χωρς αντιφ/σεις, συνσταται στις δι/φορες και ποικλες εκδηλ1σεις του. ?χουν παρατηρηθε δι/φοροι τποι εθνικιστικ1ν κινηµ/των και ρητορικ1ν: απελευθερωτικο, ενσωµατωτικο, επεκτατικο, ρατσιστικο, (πως και φιλελεθεροι, σοσιαλιστικο, φασιστικο κλπ. Ο εθνικισµ(ς λοιπ(ν χει εκδηλωθε και συνδυαστε µε κ/θε εδους ιδεολογα και πρακτικ! που χει κ/νει την εµφ/νισ! της στους περπου
τρεις αι1νες της εµφ/νισ!ς του, χωρς να ρχεται σε εσωτερικ! αντφαση, και
αυτ( τον κ/νει ‘πανταχο παρ(ντα’ και ιδιατερα ισχυρ(.
Εναι αξιοσηµεωτο, σε σχση µε την τελευταα παρατ!ρηση, (τι ο εθνικισµ(ς δεν εναι ασµβατος οτε µε τη θρησκεα. Αντιθτως, υποστηρζεται πολλς φορς (τι η θρησκεα συνιστ/ αναπ(σπαστο κοµµ/τι της ιστορας εν(ς
θνους και της εθνικ!ς του ταυτ(τητας. Περισσ(τερο αξιοπρ(σεκτο π/ντως εναι (τι η θρησκεα µπορε να ‘µιλ!σει’ µε εθνικιστικος (ρους ! και αντστροφα. Για παρ/δειγµα, ο Rached Gannouchi, πνευµατικ(ς ηγτης του Ισλαµικο
Κιν!µατος της Τυνησας, διακ!ρυττε (τι «ο µ(νος τρ(πος να προσχωρ!σουµε
στη νεωτερικ(τητα εναι µσω του δικο µας µονοπατιο, που χει διαγραφε
για µας µσω της θρησκεας, της ιστορας και του πολιτισµο µας»12. Εξαιρετικ( ενδιαφρον παρουσι/ζει το γεγον(ς (τι στην παραπ/νω δ!λωση το ‘εµες’
µπορε εξσου να αναφρεται στην εθνικ! οµ/δα (στο Ισλαµικ( Κνηµα της Τυνησας) και στη θρησκευτικ! οµ/δα (Ισλαµικ Κνηµα της Τυνησας), ! και
στα δο, διατηρ1ντας την λξη και τη συνοχ! του –παρ/ την προφαν! αντφαση που εµπεριχει ο συνδυασµ(ς της πολιτισµικ!ς ιδιαιτερ(τητας που προβ/λλει ο εθνικισµ(ς και της οικουµενικ(τητας της Ισλαµικ!ς θρησκεας13.
12. Συνντευξη στην Jeune Afrique, παρατθεται στο Castells 1997: 13.
13. Τ(σο η Ισλαµικ! (σο και Χριστιανικ! θρησκεα αναφρονται στην οικουµενικ(τητα του
δ(γµατ(ς τους και εναι, συνεπ1ς, αντιφατικς µε το εθνικιστικ( πρ(ταγµα. Παρ’ (λα αυτ/, αυτ!

[ 97 ]
7 Eθνικ# Tαυττητα στην Eποχ# της Παγκοσµιοποησης

KEΦAΛAIO 3

Αυτ( εναι µ(νο να απ( τα πολλ/ παραδεγµατα που θρησκευτικο ηγτες
χρησιµοποιον εθνικιστικο τπου ρητορικ! –! εθνικο ηγτες χρησιµοποιον
θρησκευτικο τπου ρητορικ!. Πρ/γµατι, η σχση συχν/ αντιστρφεται και ο
εθνικιστικ(ς Λ(γος αποκτ/ µια θρησκευτικ(τητα: καθαγι/ζει τις ρζες του
θνους, διαιωνζει την εθνικ! κοιν(τητα πρα απ( τη ζω! και το θ/νατο (των
µελ1ν του), και µεγιστοποιε την αξα του θνους αποδδοντας σε αυτ( µια µεταφυσικ! ουσα. Το γεγον(ς (τι στεκ(µαστε (ρθιοι και τηροµε σιγ! µπροστ/
σε σµβολα του θνους, (πως η σηµαα ! ο εθνικ(ς µνος, ως εκδ!λωση σεβασµο, εναι µια συµπεριφορ/ παρ(µοια της θρησκευτικ!ς ευλ/βειας και υποδηλ1νει την ιερ(τητα του θνους, (πως υπογραµµζει η Schnapper (2000). Οι
Λποβατς και ∆εµερτζ!ς αναφρουν (τι οι ιδεολογες διαφρουν γενικ/ απ(
τις θρησκεες ως προς το (τι δε συνιστον ρυθµιστικς αναπαραστ/σεις του
κ(σµου και δεν αναφρονται σε να «υπερβατικ( επκεινα» (Λποβατς & ∆εµερτζ!ς 1994: 49). Μπορον (µως να λειτουργ!σουν µε θρησκευτικ( τρ(πο,
και η περπτωση του εθνικισµο εναι χαρακτηριστικ!. ?τσι, ο εθνικισµ(ς παρουσι/ζεται ως µια «κοσµικ! πολιτικ! θρησκεα», (πως την αναφρει ο ∆εµερτζ!ς (∆εµερτζ!ς 1996: 148-9)14.
Ο εθνικισµ(ς λοιπ(ν εναι µια απ( τις πιο διαρκες, διεισδυτικς και ελκτικς ιδεολογες στη νεωτερικ(τητα. Π1ς ερµηνεεται αυτ! η επιτυχα; Ας δοµε
π1ς αντιµετωπζουν το θµα αυτ( δο γνωστο επιστ!µονες, ο Gellner και ο
Smith. )πως και αρκετο /λλοι θεωρητικο, ο Gellner (1983) αναφρεται σε πιο
συγκεκριµνες εκφ/νσεις και απτ/ χαρακτηριστικ/ του εθνικισµο. Εξετ/ζει,
για παρ/δειγµα, τη γλ1σσα ως να πολιτισµικ( στοιχεο καθοριστικ( εν(ς
θνους που αναζητ/ την κρατικ! ολοκλ!ρωση. Η γλ1σσα εξετ/ζεται απ( τον
Gellner ως κριτ!ριο εθνικ!ς οριοθτησης και, συνεπ1ς, πιθαν!ς εκδ!λωσης
εθνικισµο. Θτοντας αυτ( το κριτ!ριο ως β/ση, υποστηρζει (τι υπ/ρχει νας
ν αριθµ(ς πιθαν1ν εθνικισµ1ν που αντιστοιχον σε κ/θε επιτυχηµνο εθνικισµ(, µε την ννοια (τι υπ/ρχουν πολ περισσ(τερες γλ1σσες και γλωσσικ/
ιδι1µατα, /ρα και πιθανο εθνικισµο, απ’ (,τι εγκαθιδρυµνα εθνικ/ κρ/τη,
/ρα αποτελεσµατικο εθνικισµο (Gellner 1983: 44-45). Με αυτ(ν τον τρ(πο
(µως περιορζει την επιτυχα του εθνικισµο, µε (λα τα χαρακτηριστικ/ που
η αντφαση αγνοεται ! παραβλπεται απ( σηµαντικ! µερδα πιστ1ν, γεγον(ς ενδεικτικ( (χι µ(νο της επιτυχας του εθνικισµο, αλλ/ και της ικαν(τητας του ασυνειδ!του των ανθρ1πων να φιλοξενε αντιφατικς προτ/σεις.
14. Αν ο Hastings (1997) χει δκιο παρατηρ1ντας (τι ο κ(σµος του Ισλ/µ, που εναι λιγ(τερο
εκκοσµικευµνος σε σχση µε τη ∆ση, εναι λιγ(τερο επηρεασµνος απ( τον εθνικισµ(, µποροµε να υποθσουµε (τι η /νοδος του εθνικισµο στη νεωτερικ(τητα, µια εποχ! πτ1σης της κυριαρχας του θρησκευτικο στοιχεου, λειτουργε και ως υποκατ/στατο για τη ‘χαµνη’ θρησκευτικ(τητα.
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χει, στην επιτυχα του ως κνηµα να εγκαθιδρσει να εθνικ( κρ/τος. Συνεπ1ς, οι εθνικιστικς προσδοκες των εθνικ1ν κρατ1ν ! και τα αποτυχηµνα
εθνικιστικ/ κιν!µατα δεν αποτελον σµφωνα µε την ερµηνεα αυτ! του
Gellner ενδεξεις της κυριαρχας του εθνικισµο σε δι/φορα εππεδα, και ο
εθνικισµ(ς αν/γεται σε συγκεκριµνα απτ/ χαρακτηριστικ/.
Ο Smith, απ( την /λλη, υποστηρζει (τι η επιτυχα του εθνικισµο εξαρτ/ται απ( «συγκεκριµνα πολιτισµικ/ και ιστορικ/ πλασια και απ( προϋπ/ρχοντες και πολ ιδιατερους εθνοτικος σχηµατισµος», εν1 ταυτ(χρονα ο εθνικισµ(ς ως ιδεολογα «µπορε να ριζ1σει µ(νο αν χτυπ!σει ευασθητες χορδς
του λαο» (Smith 1995α: viii). )µως, συνδει την πιθαν(τητα να ‘χτυπ!σει
ευασθητες χορδς’ µ(νο µε τα συγκεκριµνα πολιτισµικ/ πλασια και τις προϋπ/ρχοντες παραδ(σεις. Εδ1 µποροµε να κ/νουµε δο παρατηρ!σεις. Πρ1τον, αν δεχτοµε την ερµηνεα του Smith θα πρπει να προσθσουµε στην παρ/δοση και στις πολιτισµικς αναφορς και τις ιδιατερες πολιτικς και ιστορικς συνθ!κες, αλλ/ και τις εσωτερικς και εξωτερικς πολιτικς και συγκυρες
(κυβερνητικς επιλογς, εξωτερικς επεµβ/σεις), που επηρε/ζουν την /νοδο
και πορεα των διαφ(ρων εθνικισµ1ν. ∆ετερον, και σηµαντικ(τερο, η ερµηνεα που προτενει ο Smith, η οποα εξαρτ/ την επιτυχα του εθνικισµο απ(
συγκεκριµνα πολιτισµικ/ στοιχεα, δεν απαντ/ στο ερ1τηµα της ‘οικουµενικ!ς’ επιτυχας του εθνικισµο, σε (λα τα πλ/τη και µ!κη του πλαν!τη. Προφαν1ς, οι ειδικς συνθ!κες που περιγρ/φει, καθ1ς και οι ιστορικς και πολιτικς συνθ!κες καθορζουν την ιδιατερη πορεα του εθνικισµο σε κ/θε περπτωση, αλλ/ δεν απαντον στο γενικ( ερ1τηµα της καθολικ!ς παρουσας του
στη νεωτερικ(τητα.
Παραµνει λοιπ(ν το ερ1τηµα σχετικ/ µε την επιτυχα του εθνικισµο και
την ευρτατη δι/δοση και κυριαρχα του στη νεωτερικ! εποχ!. Θα προτενω
τρεις ερµηνεες για την επιτυχα αυτ!. Η πρ1τη ερµηνεα αναφρεται στα /τοµα και τις ψυχολογικς προδιαθσεις τους, π/νω στις οποες βρσκει ρεισµα ο
εθνικισµ(ς. Αναφρεται δηλαδ! στις ‘ευασθητες χορδς’ (λων των ατ(µων, ως
ανθρ1πινων υποκειµνων, και στον ‘συγχρονισµ(’ τους απ( τον εθνικισµ(.
∆ετερον, η επιτυχα του εθνικισµο σχετζεται µε την εγγεν! ρευστ(τητα και
ακαθοριστα του, που εξηγε τη συνπαρξ! του µε δι/φορες πολιτικς πρακτικς και ιδεολογες που αναφρθηκαν προηγουµνως. Η τρτη ερµηνεα αφορ/
στο κρ/τος, τη λειτουργα και το µεταβαλλ(µενο ρ(λο του στη νεωτερικ(τητα,
αφορ/ δηλαδ! στην παρξη του σγχρονου κρ/τους και τη συνδροµ! του
στην /νοδο και κυριαρχα του εθνικισµο. Ας δοµε αναλυτικ/ τις τρεις αυτς
ερµηνεες.
Η πρ1τη εναι µια ψυχαναλυτικ! ερµηνεα του εθνικισµο που βασζεται
στα ασυνεδητα θεµλια του ψυχισµο που χουµε περιγρ/ψει στο πρ1το µ[ 99 ]
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ρος του βιβλου, στην ισχυρ! λξη του εθνικισµο στο ασυνεδητο. Συγκεκριµνα, µποροµε να συστηµατοποι!σουµε την ψυχαναλυτικ! ερµηνεα στις ακ(λουθες τσσερις παραµτρους: ναρκισσισµ(ς, ορµς, ασθηση πληρ(τητας και
συµµετοχ!ς, και δηµιουργα ταυτ(τητας. Κατ/ πρ1τον, ο εθνικισµ(ς ασκε µεγ/λη λξη στο ασυνεδητο γιατ ικανοποιε και ενδυναµ1νει τον ατοµικ( και
οµαδικ( ναρκισσισµ(. Ο εθνικισµ(ς ως συνασθηµα χει µια ντονα ναρκισσιστικ! φση που υποστηρζεται απ( την ιδεολογα και το Λ(γο του. Γι’ αυτ( το
λ(γο χει περιγραφε και ως «αµυντικ(ς ναρκισσισµ(ς της οµ/δας» (Falk 1992:
227). Ο εθνικισµ(ς κολακεει τ(σο την οµ/δα (σο και τα /τοµα που την αποτελον, καθ1ς αποδδει στο κ/θε θνος µια εγγεν! αξα και εξυψ1νει την εικ(να του εαυτο που χουν τα µλη του. Στις ακραες του εκφ/νσεις και, ειδικ(τερα, (ταν συνδυ/ζεται µε το ρατσισµ(, διακηρσσει /µεσα και ανοιχτ/ την
ανωτερ(τητα της οµ/δας και εκφρ/ζεται ! λειτουργε επιθετικ/ απναντι
στους /λλους.
∆ετερον, ο εθνικισµ(ς απελευθερ1νει τις ασυνεδητες ορµς, ειδικ(τερα τις
επιθετικς. Εν1 τα /τοµα χουν την τ/ση να εξωτερικεουν την επιθετικ(τητ/
τους, προσπαθον µσα απ( τη λογοκρισα του υπερ-εγ1 να την ελγξουν και
να την κατευθνουν προς µη καταστροφικς διεξ(δους για την κοινωνικ! τους
συνπαρξη. Ο εθνικισµ(ς, (µως, διακ(πτει αυτ! τη διαδικασα προσφροντας
να γενναι(δωρο ‘/λλοθι’, µια νοµιµοποιηµνη και απο-ενοχοποιητικ! διξοδο
στην επιθετικ(τητα. Ως Λ(γος και συνασθηµα, επιτρπει την επιθετικ(τητα να
εκδηλωθε φραστικ/, και ως κνηµα επιτρπει τη φυσικ! βα. Εναι λοιπ(ν
αντικοινωνικ(ς, (πως δηλαδ! και ο ναρκισσισµ(ς. )µως, αν ο εθνικισµ(ς εναι
σµφωνα µε την παραπ/νω ννοια αντικοινωνικ(ς, αν εξετασθε απ( /λλη
σκοπι/, θα δοµε (τι εναι ταυτ(χρονα κοινωνικ(ς. Ο εθνικισµ(ς απευθνεται
και απελευθερ1νει τις ορµς της ζω!ς, δηλαδ! της αγ/πης και της αυτοσυντ!ρησης: δνει στα µλη µιας δεδοµνης εθνικ!ς οµ/δας την επιθυµα να ζ!σουν
και να εργαστον µαζ, να δηµιουργ!σουν µια ‘κοιν(τητα’. Αν και εναι αντικοινωνικ(ς απναντι σε αυτος που δεν αν!κουν σε αυτ!ν, εναι ωστ(σο ενοποιητικ(ς για την δια την οµ/δα. ?τσι, µε αυτ(ν τον αντιφατικ( αλλ/ χαρακτηριστικ( τρ(πο, ο εθνικισµ(ς ικανοποιε και κινητοποιε τις ασυνεδητες ορµς, κυρως της επιθετικ(τητας, (πως υποστηρχτηκε, αλλ/ και της ζω!ς. Προφαν1ς, η µπνευση και λξη που προκαλε οφελονται ακριβ1ς σε αυτ!ν την
ιδι(τητ/ του, δηλαδ! στο να εναι ταυτ(χρονα κοινωνικ(ς και αντι-κοινωνικ(ς,
στο να συνδυ/ζει τα αντθετα και να ικανοποιε και τις δο σηµαντικς για τον
ψυχισµ( κατηγορες ορµ1ν.
Τρτον, µια δι/σταση της ασυνεδητης λξης του εθνικισµο που εξηγε την
επιτυχα του εναι η ασθηση πληρ(τητας, αλλ/ και οι απαντ!σεις που προσφρει σε βασικ/ και αρχγονα ερωτ!µατα. Η πληρ(τητα αυτ! αντιστοιχε στη
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ναρκισσιστικ! τελει(τητα στην οποα ζοσαν, ! θεωροσαν (τι ζοσαν, τα µικρ/ παιδι/, πληρ(τητα που διακ(πηκε µε τη µεσολ/βηση της αρχ!ς της πραγµατικ(τητας, αλλ/ παραµνει στο ασυνεδητο των ατ(µων ως µια βασικ! επιθυµα απ(λυτης ικανοποησης και ευχαρστησης. Ο εθνικισµ(ς προσφρει την
(ψευδ)ασθηση της συνχειας και ικανοποησης, καθ1ς τοποθετε τα /τοµα σε
να ευρτερο και συνεχς περιβ/λλον, µε παρελθ(ν και µλλον και αν1τερη
αξα. ?τσι, απαντ/ και στα ερωτ!µατα ‘Ποιοι εµαστε;’, ‘Απ( πο ερχ(µαστε;’,
και ‘Προς τα πο πηγανουµε;’, που χουν απασχολ!σει τον /νθρωπο απ( την
αρχ! της ιστορας του και χουν δηµιουργ!σει αναρθµητες φιλοσοφικς σχολς και θρησκευτικ/ δ(γµατα. Και, τταρτον, ο εθνικισµ(ς αποδδει στα /τοµα
και τις εθνικς οµ/δες ισχυρς ταυτ(τητες, ισχυρς γιατ δηµιουργον ασθηση
πληρ(τητας. Αυτ! εναι /λλωστε και µια λειτουργα των ιδεολογι1ν: δηµιουργον οµαδικς και ατοµικς ταυτ(τητες. Οι ταυτ(τητες δηµιουργονται µσω
της τατισης των ατ(µων µε το θνος τους και στη συνχεια µε την τατιση µεταξ τους. Οι εθνικς ταυτ(τητες αναφρονται σε µια ‘κοιν(τητα’, την οποα τα
/τοµα δεσµεονται να προασπζουν σε κ/θε περπτωση. Επσης, η συνχεια
της κοιν(τητας µσα στο χρ(νο βοηθ/ τα /τοµα να προσδιορσουν τον εαυτ(
τους και να αποκτ!σουν µια ισχυρ! ασθηση του αν!κειν15.
Αυτς οι τσσερις παρ/µετροι συνθτουν την πρ1τη, ψυχαναλυτικ! ερµηνεα της επιτυχος εξ/πλωσης του εθνικισµο. Η δετερη ερµηνεα της επιτυχας του εθνικισµο εναι η εγγεν!ς ασ/φει/ του. Η ασ/φεια γκειται στο (τι ο
εθνικισµ(ς δεν προσδιορζει τα µσα επτευξης του σκοπο του, δηλαδ! τον
τρ(πο µε τον οποο να θνος θα διεκδικ!σει το κρ/τος του, οτε (µως και το
ποιος αποτελε µρος του θνους, αφο το θνος δεν ορζεται επακριβ1ς. Αυτ(ς εναι και ο λ(γος που εναι τ(σο ευλικτος και µπορε να συνδυαστε µε /λλες ιδεολογες και πρακτικς. Οι Jenkins και Sofos υποστηρζουν (τι η ρευστ(τητα και ασ/φεια του εθνικισµο οφελεται στο γεγον(ς (τι συνυπ/ρχει δυνητικ/ µε δηµοκρατικ/ και αυταρχικ/ στοιχεα, που τον καθιστον ευµετ/βλητο
(Jenkins & Sofos 1996: 19), ορζουν (µως µε λ/θος τρ(πο τη σχση αιτας-αποτελσµατος. Η ασ/φεια εναι εγγενς στοιχεο του εθνικισµο, ο οποος χει µια
εσωτερικ! ρευστ(τητα γιατ δεν προσδιορζει οτε τα µσα οτε το περιεχ(µενο και τον τπο του ‘θνους-κρ/τους’: εξαιτας αυτ!ς της ασ/φειας µπορε να
συνδυαστε µε δηµοκρατικ/ ! αυταρχικ/ στοιχεα, και (χι το αντστροφο. Αυτ! η ασ/φει/ του τον κ/νει ιδιατερα αποδεκτ( στο ασυνεδητο. Μ/λιστα, στην
πρ/ξη, φανεται (τι ο εθνικισµ(ς δεν χει (ρια και περιορισµος σε σχση µε
/λλες ιδεολογες και θρησκεες. )πως παρατηρε ο Billig, «ο φιλελευθερισµ(ς
15. Για τις ιδιατερες συνθ!κες που καθιστον τις εθνικς ταυτσεις ιδιατερα ισχυρς θα αναφερθοµε στην επ(µενη εν(τητα.
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και ο µαρξισµ(ς χουν σαφ! εδαφικ/ (ρια, (πως και η Χριστιανοσνη και το
Ισλ/µ στο Μεσαωνα, αλλ/ ο εθνικισµ(ς εναι µια διεθν!ς ιδεολογα» (Billig
1995: 22).
Η τρτη ερµηνεα για την επικρ/τηση του εθνικισµο εναι πολιτικ! και
αφορ/ στο κρ/τος και το ρ(λο και λειτουργα του στη νεωτερικ(τητα –ερµηνεα που σχετζεται και µε τους λ(γους που συνβαλλαν στην αρχικ! αν/δειξ!
του. Αν/µεσα στις οικονοµικς και πολιτικς αλλαγς που µετβαλλαν το κρ/τος, αυτ! που µας αφορ/ κυρως σε αυτ( το σηµεο εναι η ενοποηση των κοινωνικ1ν, οικονοµικ1ν, διοικητικ1ν, δικαστικ1ν και πολιτικ1ν αρµοδιοτ!των
των τοπικ1ν και περιφερειακ1ν αρχ1ν σε αντστοιχες κεντρικς (δηλαδ! κρατικς) αρχς και υπηρεσες. Στην προ-νεωτερικ! εποχ! το κρ/τος δεν υπ!ρχε !
νοονταν ως µια κεντρικ! αρχ! που !ταν (µως αποκοµµνη απ( τις κατακερµατισµνες τοπικς κοιν(τητες και περιφρειες. Οι τελευταες εχαν σχετικ! αυτονοµα αναφορικ/ µε τις κοινωνικς, διοικητικς και /λλες λειτουργες, και η
κεντρικ! αρχ! εχε ναν αποµακρυσµνο ρ(λο ως φ(ρο-εισπρ/κτορας. Η αν/δειξη και ο εκσυγχρονισµ(ς του κρ/τους σµφωνα µε τις νες συνθ!κες της νεωτερικ(τητας, και κυρως µε την /νοδο της αστικ!ς τ/ξης και του εµπορου,
επβαλε την αλλαγ! της παραπ/νω σχσης αν/µεσα στο κντρο και την περιφρεια. Το κρ/τος διεσδυσε στην περιφρεια και συννωσε τις τοπικς αρχς
και λειτουργες τ(σο µεταξ τους (σο και µε το διο το κρ/τος, δηλαδ! υπ!ρξε
µια οριζ(ντια και µια κ/θετη ενοποηση. ?τσι, ο πολιτικ(ς, οικονοµικ(ς κ.ο.κ.
σχεδιασµ(ς οργ/νωσης της κοινωνας γινε κοιν(ς για τις επιµρους τοπικς
αρχς, αφο εκπορευ(ταν απ( µια κεντρικ! αρχ!\ η ννοια του τοπικο και
του κεντρικο /λλαξε, και ο συνειρµ(ς των εννοι1ν διαφοροποι!θηκε σε σχση µε τη φεουδαρχικ! εποχ!.
Εκτ(ς απ( τις τοπικς/περιφερειακς αρχς, υπηρεσες και αρµοδι(τητες
που συννωσε το κρ/τος, πρεπε να συνεν1σει και τις τοπικς κοινωνες οτως
1στε να µπορε να ασκ!σει τις λειτουργες του και να νοµιµοποι!σει την εξουσα του απναντι σε (λες αυτς τις τοπικς οµ/δες που ως τ(τε εχαν αυτονοµα αλλ/ και !ταν οριοθετηµνες µσα απ( µια κοιν! τοπικ! συνεδηση και
ταυτ(τητα. ?τσι, το κρ/τος συννωσε και αυτς τις κοιν(τητες σε µια κοιν! και
µεγ/λη ‘κοιν(τητα’, την κοιν(τητα του θνους. Το θνος και ο φαντασιακ(ς
προσδιορισµ(ς του ως κοιν(τητας µσω του εθνικισµο δωσε δναµη στο
κρ/τος, 1στε να συστηµατοποι!σει και να συγχρονσει τους δι/φορους τοπικισµος και τοπικς ταυτ(τητες σε ναν ‘τοπικισµ( µεγ/λης κλµακας’ (εθνικισµ(ς) και σε µια κοιν! ενιαα ταυτ(τητα για (λα τα µλη της επικρ/τει/ς του
–! τουλ/χιστον γι’ αυτ/ που πληροσαν τις πολιτισµικς προϋποθσεις. Με
αυτ! την ννοια ο εθνικισµ(ς εναι µια εγγεν!ς συνθ!κη της νεωτερικ(τητας,
στο βαθµ( που βασικ( χαρακτηριστικ( της τελευταας εναι και η δηµιουργα
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! µεταβολ! του κρ/τους στο γνωστ( µας σγχρονο κρ/τος, το εθνικ( κρ/τος
–εξ ου και ο ττλος εποχ! του εθνικισµο σε αυτ( το κεφ/λαιο. Να προσθσουµε στα παραπ/νω και την αυξαν(µενη συµµετοχ! των µαζ1ν στην πολιτικ! (mass politics), η οποα συνπεσε !, µ/λλον, προκλ!θηκε απ( τη δηµιουργα
του σγχρονου κρ/τους. Η δηµοκρατικοποηση των πολιτικ1ν διαδικασι1ν
και η µαζικ! συµµετοχ!, σε συνδυασµ( µε την αν/δειξη µιας εξουσας σε κρατικ( εππεδο, οδ!γησαν στη χειραγ1γηση των µαζ1ν µσω του εθνικισµο. Η
αν/δειξη της κρατικ!ς εξουσας /ρχισε να στηρζεται, εν µρει, στην επιχειρηµατολογα της εθνικ!ς εκπροσ1πησης, δηλαδ! της αυξηµνης αποτελεσµατικ(τητας της εξουσας που θα προερχ(ταν απ( τον διο το λα( για να υπηρετ!σει τα συµφροντ/ του. Το εθνικ( συµφρον λειτοργησε λοιπ(ν ως να ιδεολογικ( αποκηµα που συγκ/λυπτε τα επιµρους συµφροντα, στο (νοµα του
κοινο και υπρτατου εθνικο συµφροντος.
Συνεπ1ς, το σγχρονο κρ/τος !ταν ο καθοριστικ(ς παρ/γοντας (χι µ(νο
της επιτυχας της εθνικιστικ!ς ιδεολογας αλλ/ και της αν/δειξ!ς της. Επιπλον, !ταν αυτ( που συννωσε τις ποιοτικ/ παρ(µοιες, αλλ/ πολιτικ/ και
κοινωνικ/ διαφοροποιηµνες, επιθυµες και ταυτ(τητες σε ‘µα κοιν(τητα’ και
‘µα ταυτ(τητα’. Αυτ! η διαδικασα ενσχυσε τα συναισθ!µατα που προρχονταν απ( την τατιση µε µια οικεα ‘κοιν(τητα’ σε µεγ/λο βαθµ( εξαιτας του
σηµαντικο και αυξηµνου αριθµο ατ(µων που πλον µοιρ/ζονταν το διο
συνασθηµα, επιθυµα ! στ(χο16. Αυτ( οφελεται στη ‘συναισθηµατικ! µεταδοτικ(τητα’, που αναφρθηκε στο δετερο κεφ/λαιο, σµφωνα µε την οποα η
‘επικοινωνα’ των συναισθηµ/των, ειδικ/ απ( πολλος ανθρ1πους, εντενει τη
συναισθηµατικ! φ(ρτισ! τους.
Η ερµηνεα της επιτυχας του εθνικισµο λ(γω της εµφ/νισης του σγχρονου κρ/τους φανεται εν τοτοις να περιορζεται απ( δο εγγενες προϋποθσεις της διας αυτ!ς ερµηνεας. Η µα εναι (τι µπορε να εφαρµοστε ως ερµηνεα µ(νο στις περιπτ1σεις εθνικισµ1ν (που υπ/ρχει να κρ/τος, και η /λλη
(τι το κρ/τος που υπ/ρχει πρπει να χει ακολουθ!σει µια πορεα εκσυγχρονισµο, (πως την περιγρ/ψαµε παραπ/νω. Παρ’ (λα αυτ/, οι προϋποθσεις αυτς, που λογικ/ φανεται να περιορζουν την τρτη αυτ! ερµηνεα, ταυτ(χρονα
την επιβεβαι1νουν και ενισχουν την ακρβει/ της. Η επιβεβαωση που αναφρω εναι εµπειρικ!: ο εθνικισµ(ς αναδθηκε κατ’ αρχ/ς και !ταν ιδιατερα
ισχυρ(ς ακριβ1ς σε εκενες τις περιοχς και χρονικς περι(δους που οι παραπ/νω προϋποθσεις σχυσαν για πρ1τη φορ/. Αν εξετ/σουµε προσεκτικ/ την
ιστορα του εθνικισµο, θα παρατηρ!σουµε (τι πρωτοεµφανστηκε και ισχυρο16. Rλλος λ(γος !ταν η συστηµατοποηση των διαδικασι1ν της τατισης απ( το κρ/τος, στον
οποο θα αναφερθοµε στο επ(µενο κεφ/λαιο.
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ποι!θηκε στη (∆υτικ!) Ευρ1πη, ειδικ/ εκε (που υπ!ρχε να κρ/τος στη διαδικασα του νεωτερικο εκσυγχρονισµο, και να εθνικ( κρ/τος στη συνχεια.
Στην Ευρ1πη /λλωστε δηµιουργ!θηκαν τα πρ1τα εθνικ/ κρ/τη, και εκε πρωτοδιατυπ1θηκε και σε θεωρητικ( εππεδο η ιδεολογα του εθνικισµο. Να
διευκρινιστε, ββαια, (τι η ιδεολογα του εθνικισµο δεν διατυπ1θηκε αρχικ/
ως µια συνεκτικ! θεωρα, (πως τη συστηµατοποιοµε σ!µερα, αλλ/ σηµαντικο στοχαστς της Αναγννησης και του ∆ιαφωτισµο µε τις απ(ψεις τους θεταν το λιθαρ/κι για τη συγκρ(τηση του εθνικισµο –απ( τον Machiavelli µχρι
τον Kant, και απ( τον Rousseau µχρι τον Hegel.
Η παρξη του κρ/τους, συνεπ1ς, συνβαλε στην κυριαρχα του εθνικισµο
καθ1ς διθετε τα µσα για την εφαρµογ! και συστηµατοποηση των επιλογ1ν
του !, µ/λλον, νοµιµοποιοσε µσω αυτο τις επιλογς και τους σκοπος του.
Αυτ! η κυριαρχα στην Ευρ1πη, στη ∆ση θα λγαµε γενικ(τερα, υπ!ρξε το
θεµλιο για τη γενικ(τερη επικρ/τησ! του και σε /λλες περιοχς του κ(σµου
στη συνχεια, ανεξ/ρτητα απ( την παρξη κρ/τους. Η ιδεολογικ! του επικρ/τηση στη ∆ση, που !ταν οικονοµικ/ και πολιτικ/ κυραρχη, εχε ως αποτλεσµα, αφεν(ς τη διεθν! αναγν1ριση και επιδωξη του εθνικο κρ/τους και αφετρου την ιδεολογικ! κυριαρχα του εθνικισµο παγκοσµως. Η απο-αποικιοποηση που λαβε χ1ρα µαζικ/ στη δι/ρκεια του 20ο αι1να συνπεσε µε τοπικ/ κιν!µατα που διεκδικοσαν και αυτ/ το δικ( τους κυραρχο κρ/τος, καθ’
εικ(να και οµοωση των κρατ1ν που ως τ(τε επβαλλαν π/νω τους την κυριαρχα τους. Επιπλον, πολλ/ απ( αυτ/ τα κιν!µατα καθοδηγονταν απ(
ηγεσες µε δυτικ! µ(ρφωση και επιρρο!. Συνεπ1ς, ο εθνικισµ(ς γινε αναπ(φευκτα να ‘εξαγ1γιµο’ προϊ(ν, που η επιτυχα της εξαγωγ!ς αυτ!ς προσδιορστηκε απ( την ιδεολογικο-πολιτικ! κυριαρχα των χωρ1ν στις οποες πρ1τα
‘καταναλ1θηκε’ και κυρι/ρχησε. Αλλ/ σε αυτ( θα αναφερθοµε εκτενστερα
στην επ(µενη εν(τητα.
)πως αναφραµε, η παρξη του νεωτερικο κρ/τους συνβαλε (χι µ(νο
στην κυριαρχα του εθνικισµο, αλλ/ και στην αρχικ! δηµιουργα και αν/δειξ! του. Θα !ταν χρ!σιµο, λοιπ(ν, να δοµε συνοπτικ/ τους λ(γους που συνβαλαν στην εµφ/νιση του εθνικισµο στη νεωτερικ! εποχ! και στην αν/δειξ!
του σε κυραρχη ιδεολογα.
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εµφ/νιση και µεταβολ! του κρ/τος στη νεωτερικ(τητα !ταν νας καθοριστικ(ς παρ/γοντας της αν/δειξης του εθνικισµο, (πως επσης και της
κυριαρχας του. Ποιοι /λλοι λ(γοι χουν συντελσει στην εµφ/νιση της εθνικι[ 104 ]
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στικ!ς ιδεολογας και των συνεπακ(λουθων κινηµ/των, λ(γων και συναισθηµ/των κατ/ τη µετ/βαση απ( τη φεουδαρχικ! στη νεωτερικ! κοινωνικ! και
πολιτικ! οργ/νωση; Πολλο εκ των µελετητ1ν του εθνικισµο χουν προσεγγσει αυτ( το ερ1τηµα, που χει αποτελσει αντικεµενο µεγ/λης συζ!τησης. Εναι ιδιατερα δσκολο να αναφρουµε εδ1 ολ(κληρη τη σχετικ! συζ!τηση και
να εµπλακοµε σε αυτ!ν, καθ1ς κ/τι ττοιο θα απαιτοσε µια ολ(κληρη ξεχωριστ! αν/λυση και, επιπλον, δεν σχετζεται /µεσα µε το θµα της εθνικ!ς ταυτ(τητας. Rλλωστε, /λλοι µελετητς χουν !δη συστηµατοποι!σει και παρουσι/σει τη σχετικ! συζ!τηση17. Εδ1 θα παρουσι/σουµε εν συντοµα τα σχετικ/
επιχειρ!µατα των κυριοτρων θεωρητικ1ν που απαντον σε αυτ( το ερ1τηµα.
Αυτο εναι οι Gellner, Hobsbawm, Anderson, Hastings, Breuilly, και Kedourie.
Ο Gellner (1983) τοποθετε τα ατια της εµφ/νισης του εθνικισµο στην
εκβιοµηχ/νιση. )πως υποστηρζει, η µετ/βαση απ( τις διαχωρισµνες σε
στρ1µατα αγροτικς κοινωνες στις βιοµηχανικς κοινωνες της υψηλ!ς κινητικ(τητας απαιτοσε να ανανεωµνο και µεγαλτερο εργατικ( δυναµικ(, το
οποο θα τγχανε καθολικ!ς εξειδκευσης. Αυτ( απαιτοσε µεγ/λο και συντονισµνο εκπαιδευτικ( µηχανισµ(, που µ(νο το κρ/τος µποροσε να οργαν1σει.
?τσι, το κρ/τος και η γενικ! κουλτορα πρεπε µε κ/ποιο τρ(πο να συνδονται. Απ( αυτ! την αν/γκη ‘γενν!θηκε’ ο εθνικισµ(ς. Παρ(µοια εναι η συλλογιστικ!, αν και απ( διαφορετικ! οπτικ! γωνα, που ακολουθε ο Hobsbawm
(1990), που τοποθετε τα ατια στον καπιταλισµ(. Το καπιταλιστικ( σστηµα
παραγωγ!ς δηµιοργησε την αν/γκη µαζικ!ς συγκντρωσης εργατ1ν σε µια
συγκεκριµνη εδαφικ! και πολιτικ! οντ(τητα, οι οποοι θα µιλον την δια
γλ1σσα για να µπορον να συν-εργ/ζονται στη µαζικ! καπιταλιστικ! παραγωγ!. ∆ο ακ(µα εξελξεις, προσθτει ο Hobsbawm, συνβαλλαν στη δηµιουργα του θνους: ο εκδηµοκρατισµ(ς της πολιτικ!ς διαδικασας µε την παραχ1ρηση του δικαι1µατος ψ!φου σε µεγ/λη µερδα του (ανδρικο) πληθυσµο
και η δηµιουργα του νεωτερικο κρ/τους µε την αυξαν(µενη δυνατ(τητ/ του
να επηρε/ζει και να κινητοποιε τις µ/ζες. Αυτ! η τελευταα εξλιξη συνδεται
τ(σο µε την /ποψη που, ως µαρξιστ!ς, διατυπ1νει (τι ο εθνικισµ(ς !ταν νας
αποτελεσµατικ(ς τρ(πος για να µπορσει η αναδυ(µενη αστικ! τ/ξη να συνεν1σει τα διασκορπισµνα /τοµα εντ(ς του καπιταλιστικο συστ!µατος, (σο
και µε την /ποψ! του (τι, προς τα τλη του 19ου αι1να και µετ/, οι πολιτικο
και οι αναλυτς εχαν συνειδητοποι!σει πως «αυτ( που κρατ/ τις συλλογικ(τητες των ανθρ1πων µαζ δεν εναι οι ορθολογικο υπολογισµο τους»
(Hobsbawm 1983β: 269).
17. Για µια πλ!ρη εισαγωγ! και κριτικ! αξιολ(γηση των σχετικ1ν επιχειρηµ/των δετε το
Hutchinson 1994, κεφ/λαιο 1 (ειδικ/ σσ. 19-26), και Hastings 1997, κεφ/λαιο 1.
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Ο Anderson (1991) αναφρεται επσης στην εµφ/νιση του καπιταλισµο, ειδικ(τερα (µως στη διεισδυτικ(τητ/ του στα τοπικ/ ιδι1µατα και τις διαλκτους18. Σµφωνα µε αυτ(ν, ο καπιταλισµ(ς, η τυπογραφα και η γλωσσικ! ποικιλοµορφα των ανθρωπνων κοινωνι1ν !ταν καταλυτικο παρ/γοντες στη δηµιουργα εθνικ!ς συνεδησης: ο καπιταλισµ(ς ενοποησε τις διαλκτους και
«δηµιοργησε µηχανικ/ αναπαραγ(µενες γλ1σσες τοιµες προς δι/δοση µσω
της αγορ/ς» (Anderson 1991: 44). ?τσι, πρ(σφερε σταθερ(τητα στις γλ1σσες
και τα µσα επικοινωνας σε χωριστος και διασκορπισµνους λαος. Στη
γλ1σσα εστι/ζει το ενδιαφρον του και ο Hastings, την οποα θεωρε κεντρικ!ς
σηµασας για την αν/δειξη της εθνικ!ς συνεδησης. Θεωρε (τι τα θνη δηµιουργ!θηκαν λ(γω της δι/δοσης της γραπτ!ς γλ1σσας και τις συντονισµνες
προσπ/θειες του κρ/τους. Η δι/δοση της γλ1σσας µσω της 1θησης της τυπογραφας, και ειδικ(τερα η µετ/φραση και δι/δοση της Ββλου, θεωρονται
απ( τον Hastings κεντρικ!ς σηµασας για την αν/δειξη της εθνικ!ς συνεδησης. Αυτ( (µως εναι και το µ(νο σηµεο συν/ντησης των Hastings και Anderson. Ο Anderson ενταξε την αν/λυσ! του στο πλασιο της καπιταλιστικ!ς παραγωγ!ς και, επσης, θεωροσε (τι ο εθνικισµ(ς εναι να αµερικανικ( δηµιοργηµα, που µε τη σειρ/ του δηµιοργησε τα θνη. O Hastings, αντιθτως,
τοποθετε την παρξη των πρ1των εθν1ν στο Μεσαωνα, τα οποα παρ!γαγαν
εθνικισµος καθ1ς ανπτυσσαν εθνικ! αυτοσυνειδησα. Στη συνχεια, η διαδικασα αντιστρ/φηκε σε αρκετς περιπτ1σεις αλλ/, π/ντως, τα θνη χουν τις
ρζες τους σε υπ/ρχουσες εθνοτικς καταβολς (Hastings 1997: 11).
Η εµφ/νιση του σγχρονου κρ/τους εναι στο επκεντρο της αν/λυσης του
Breuilly (1993), ο οποος θεωρε τον εθνικισµ( µια µορφ! πολιτικ!ς που στοχεει στην κρατικ! εξουσα ! την διαχειρζεται !δη. Ο εθνικισµ(ς, υποστηρζει,
γενν/ται απ( τις ανεπ/ρκειες του κρ/τους που προκαλον ετε εθνικιστικ/ κιν!µατα που στοχεουν στην κατ/κτηση της κρατικ!ς εξουσας ετε την εθνικιστικ! πρακτικ! και ρητορικ! εκ µρους της κρατικ!ς εξουσας που επιχειρε µε
αυτ(ν τον τρ(πο να δικαιολογ!σει τις πολιτικς της επιλογς. Ο Kedourie
(1994), απ( την /λλη, εναι απ( τους πρ1τους αλλ/ και λγους µελετητς που
χουν ασχοληθε µε την επδραση των ιδε1ν στη διαµ(ρφωση του εθνικισµο.
Ο Kedourie επισηµανει την επδραση του ∆ιαφωτισµο, ειδικ/ των ιδε1ν του
Kant, στη δηµιουργα του εθνικισµο. Η συλλογιστικ! των ιδε1ν του Kant !ταν
(τι σκοπ(ς του ανθρ1που εναι η ελευθερα, η αυτονοµα και η εξουσα π/νω
στον εαυτ( του: δηλαδ! (τι η «αυτο-κυβρνηση… εναι καλτερη απ( τη χρηστ! διακυβρνηση» (Kedourie 1994: 22)19. Αυτ( εχε ως αποτλεσµα την εξ18. Ο (ρος που χρησιµοποιε εναι ‘vernacularising thrust’ of capitalism, 1991: 39.
19. “Self government… is better than good government”.
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ψωση της αξας της αυτοδι/θεσης στην κορυφ! των ηθικ1ν και πολιτικ1ν
αξι1ν. ∆ι/φοροι φιλ(σοφοι µετ/ τον Kant θε1ρησαν ως συνπεια (τι το κρ/τος χει µεγαλτερη αξα απ( το /τοµο και (τι η συνερεση των δο αποτελε
την πραγµ/τωση της ατοµικ!ς ελευθερας. ?τσι, σταδιακ/, η θεωρα του Kant
κατληξε στο αξωµα του Fichte (τι «η πραγµατικ! ατοµικ! ελευθερα µπορε
να εξασφαλιστε µ(νο σε να κρ/τος που θα ρυθµζει µχρι την τελευταα λεπτοµρεια τη ζω! των πολιτ1ν του», (πως αναφρει ο Kedourie (1994: 31). Με
αυτς, µεταξ /λλων, τις διανοητικς επιρρος δηµιουργ!θηκε και ενδυναµ1θηκε ο εθνικισµ(ς.
∆ι/φοροι /λλοι παρ/γοντες χουν επισηµανθε απ( τους µελετητς του
εθνικιστικο φαινοµνου, (πως το τλος της θρησκευτικ!ς κυριαρχας και των
δυναστικ1ν βασιλεων, η επδραση των πολµων στη διαµ(ρφωση των εθνοτ!των, η επδραση της Γαλλικ!ς Επαν/στασης κλπ. )λοι οι λ(γοι που χουν προταθε χουν να σηµαντικ( βαθµ( εγκυρ(τητας και µπορον να ερµηνεσουν
την εµφ/νιση του εθνικισµο\ (µως, δεν µπορον να προσφρουν µια επαρκ!
ερµηνεα απ( µ(νοι τους και, κυρως, σε (λες τις περιπτ1σεις. Αν π/ρουµε το
κριτ!ριο της εκβιοµηχ/νισης, λ(γου χ/ριν, θα δοµε (τι υπ/ρχουν αρκετς περιπτ1σεις (που χουν κ/νει την εµφ/νισ! τους εθνικιστικ/ κιν!µατα, και µ/λιστα επιτυχ!, σε χ1ρες που πολ απεχαν απ( τη διαδικασα της εκβιοµηχ/νισης (π.χ. Ελλ/δα)\ τσι, µνει χωρς ερµηνεα η εµφ/νιση του εθνικισµο ! και
η εγκαθδρυση εθνικ1ν κρατ1ν σε χ1ρες που εξακολουθοσαν να στηρζονται
στην αγροτικ! παραγωγ!. Στην πραγµατικ(τητα, τα ερµηνευτικ/ κριτ!ρια των
προαναφερθντων µελετητ1ν χουν µεγαλτερη αναλυτικ! αξα σε σχση µε
την αρχικ! εµφ/νιση του εθνικισµο στη ∆υτικ! Ευρ1πη και Β(ρεια Αµερικ!
κατ/ τον 17ο και 18ο αι1να, παρ/ µε τη δευτερογεν! αναπαραγωγ! του. Πρ(κειται για την δια περοδο που παρατηροµε τις τερ/στιες κοινωνικς, πολιτικς και οικονοµικς αλλαγς που δωσαν 1θηση στη µετ/βαση στη νεωτερικ(τητα –σε αυτς περιλαµβ/νονται και (λα τα προαναφερθντα κριτ!ρια, (πως ο
καπιταλισµ(ς, η τυπογραφα, η µαζικ! δηµοκρατα κλπ. Το ποιο απ( αυτ/ τα
κριτ!ρια !ταν το πιο σηµαντικ( πιστεουµε (τι πρπει να απαντηθε σε σχση
µε τις ιδιατερες συνθ!κες που υπ!ρχαν στο κ/θε κρ/τος, καθ1ς αυτς οι συνθ!κες διαµορφ1νουν το ξεχωριστ( πλασιο αναφορ/ς για την κ/θε περπτωση
και συνεπ1ς να κριτ!ριο µπορε να εναι πρωτστης σηµασας σε µια χ1ρα αλλ/ δευτερεουσας σε µια /λλη.
∆ιαπιστ1νεται (τι (λοι οι παρ/γοντες που αναφρθησαν χουν µια γενικ!
εγκυρ(τητα αλλ/ και µια αναλυτικ! ακρβεια που εφαρµ(ζεται αν/ περσταση. ?να γενικ(τερο συµπρασµα στο οποο οδηγε αυτ! η αν/λυση εναι (τι
πρπει να διαχωρσουµε την πρωτογεν# εµφνιση του εθνικισµο απ( τη δευτερογεν# αναπαραγωγ# του. Στην πρωτογεν! εµφ/νιση του εθνικισµο, δηλα[ 107 ]
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δ! κατ/ τον 17ο και 18ο αι1να στις χ1ρες της ∆υτικ!ς Ευρ1πης και Β(ρειας
Αµερικ!ς, οι µετασχηµατισµο του κρ/τους ((πως τους περιγρ/ψαµε παραπ/νω σχετικ/ µε την επιτυχα και κυριαρχα του εθνικισµο) !ταν καταλυτικο
για την αν/δειξη της εθνικιστικ!ς ιδεολογας και τη δι/δοσ! της. Μσα στο
πλασιο των κρατικ1ν λειτουργι1ν, η συστηµατοποηση και δι/δοση µιας γλ1σσας, απ( τη µα, και η µαζικ! συµµετοχ! στην πολιτικ!, απ( την /λλη, !ταν ιδιατερα σηµαντικς. Και οι δο αυτς διαδικασες, (µως, δεν θα εχαν την δια επδραση αν απουσαζε να κεντρικ( κρ/τος. Συνεπ1ς, η αν/δειξη του σγχρονου νεωτερικο κρ/τους !ταν καταλυτικ! για τη δηµιουργα του εθνικισµο.
∆εν εναι τυχαο /λλωστε (τι το κρ/τος στη νεωτερικ(τητα αναφρεται και ως
εθνικ( κρ/τος ! ‘θνος-κρ/τος’.
)πως και κ/θε πολιτικ! ιδεολογα και φαιν(µενο, τσι και ο εθνικισµ(ς δεν
εναι να στατικ( γεγον(ς, αλλ/ ακολουθε µια εξελικτικ! πορεα. Αυτ( σηµανει (τι στην πορεα του χρ(νου οι προϋποθσεις εµφ/νισ!ς του διαφοροποι!θηκαν σε κ/ποιο βαθµ(. ?τσι, λοιπ(ν, κατ(πιν της πρωτογενος του εµφ/νισης ο εθνικισµ(ς εξαπλ1θηκε και επηρασε τη διαµ(ρφωση πολιτικ1ν κινηµ/των και πρωτοβουλι1ν και αλλο –! µ/λλον παντο. Η δευτερογεν!ς αναπαραγωγ! του εθνικισµο !ταν το αποτλεσµα δο κυρως γεγον(των. Πρ1τον, η
εγκαθδρυση εθνικ1ν κρατ1ν που πραγµατοποι!θηκε στη ∆υτικ! Ευρ1πη και
Β(ρεια Αµερικ! κανε την αρχ! της αυτοδι/θεσης πολιτικ( καν(να, πλαισιωµνο µε διανοητικ! υποστ!ριξη και θετικ! αξιολ(γηση. ∆ετερον, η οικονοµικ!, πολιτικ! και ιδεολογικ! κυριαρχα των πρωτοεγκαθιδρυµνων εθνικ1ν
κρατ1ν της ∆υτικ!ς Ευρ1πης εχε ως αποτλεσµα την επιρρο! ! και επιβολ!
των ιδε1ν και πρακτικ1ν τους σε /λλα σηµεα και περιοχς του κ(σµου. ∆ηλαδ!, ο εθνικισµ(ς µεταφρθηκε στην ‘περιφρεια’. Αυτ( συνβη µε δι/φορους
τρ(πους, (πως: µσω της επδρασης της εθνικιστικ!ς ιδεολογας στις ελτ χωρ1ν της ‘περιφρειας’ που εχαν δυτικ! εκπαδευση\ µσω της υποστ!ριξης δυτικ1ν κρατ1ν σε εθνικιστικ/ κιν!µατα που αξωναν το δικ( τους κρ/τος\ µσω
της µµεσης επιρρο!ς των χωρ1ν που θεταν το πρ(τυπο, το κανονιστικ( µοντλο διεθνος αναγν1ρισης\ και µσω των /µεσων πολιτικ1ν των χωρ1ν αυτ1ν στις περιοχς (που εχαν αποικες.
?να παρ/δειγµα αποτελε η υποστ!ριξη της Γαλλας, της Βρετανας και της
Ρωσας που υποστ!ριξαν ενεργ/ το κνηµα της εθνικ!ς ανεξαρτησας στην
Ελλ/δα το 1821, να κνηµα που ξεκνησε µε πρωτοβουλα µορφωµνων εµπ(ρων και διανοουµνων που εχαν κυρως ‘δυτικ! µ(ρφωση’. Η υποστ!ριξη αυτ! δεν εναι /σχετη µε το θετικ( για την Ελλ/δα αποτλεσµα εν1, βεβαως, δεν
κινητοποι!θηκε για την ‘υποστ!ριξη του κανονιστικο προτπου του εθνικο
κρ/τους’, αλλ/ για ιδιοτελες σκοπος. ?να ακ(µη παρ/δειγµα αποτελε η διαµ/χη στη Ρου/ντα, η οποα ξεκνησε και υπονοµετηκε απ( την υποκειµενικ!
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ερµηνεα και χειραγ1γηση των Hutu και Tutsi απ( το Βελγικ( αποικιοκρατικ(
καθεστ1ς: οι Hutu και Tutsi !ταν δυο διαφορετικς κοινωνικς και παραγωγικς τ/ξεις της Ρου/ντας, που επικοινωνοσαν και βρισκ(ντουσαν σε αλληλεξ/ρτηση µεταξ τους. Το Βελγικ( αποικιακ( κρ/τος (ρισε και παρουσασε αυτς τις παραγωγικς τ/ξεις ως δο διαφορετικς εθνοτικς οµ/δες µε αντικρου(µενα συµφροντα. ?τσι, δηµιουργ!θηκε µια εθνικιστικο τπου διαµ/χη
λ(γω της προβολ!ς των προσλ!ψεων και προκαταλ!ψεων µιας /λλης, διαφορετικ!ς κοινωνας.
Τλος, πρπει να αναφερθε το εξ!ς. Η δευτερογεν!ς αναπαραγωγ! του
εθνικισµο εχε ως αποτλεσµα τον προσδιορισµ( του στα τλη του 20ο αι1να µε αρνητικ( πρ(σηµο. ?τσι, εν1 αρχικ/ !ταν µια κυραρχη πολιτικ! διαδικασα, που υποστηρχτηκε και ιδεολογικ/ ως το ‘αναφαρετο δικαωµα των
λα1ν στην αυτοδι/θεση’, απ( τη δεκαετα του ’70 που ολοκληρ1θηκε η αποαποικιοποηση και µετ/ εναι συνδεδεµνος σχεδ(ν αποκλειστικ/ µε τις αρνητικς του εκφ/νσεις (τη βα, την επεκτατικ(τητα, την λλειψη ανοχ!ς και ενσωµ/τωσης, τον π(λεµο κλπ.). Αυτ( οφελεται αφεν(ς στην απ(ρριψ! του ως κ/τι που ‘δεν αφορ/ εµ/ς’ (που θα εξετ/σουµε παρακ/τω σ’ αυτ( το κεφ/λαιο
(ταν θα µιλ!σουµε για τον Billig και τον κοιν(τοπο εθνικισµ(), αφετρου οφελεται στο (τι πολλς περιπτ1σεις της δευτερογενος αναπαραγωγ!ς του εθνικισµο θιγαν –και θγουν– πολιτικ/ και οικονοµικ/ τα !δη υπ/ρχοντα κρ/τη.
Οι αναδυ(µενοι εθνικισµο στις αποικες, για παρ/δειγµα, !ταν επιζ!µιοι για
την κυριαρχα των αποικιοκρατικ1ν κρατ1ν και τα εθνικ/ κρ/τη που δηµιουργ!θηκαν κατ/ τη δι/ρκεια του 20ο αι1να σε πολλς περιοχς σ!µαναν
και το τλος της, τυπικ!ς τουλ/χιστον, κυριαρχας τους εκε. Επιπλον, τα εθνικιστικ/ κιν!µατα που εµφανζονται σ!µερα, (πως των Β/σκων αυτονοµιστ1ν,
! των Σκοτσζων που ζητον αυτονοµα, απειλον τη σταθερ(τητα και συνοχ!
των εθνικ1ν κρατ1ν στα οποα εντ/σσονται και εναι, ως εκ τοτου, ανεπιθµητα. Συνεπ1ς, ο εθνικισµ(ς δεν εναι σ!µερα επιθυµητ(ς για παρ(µοιους, αν
και αντστροφους πολιτικος λ(γους που τον καναν επιθυµητ( κατ/ τον 18ο
αι1να: τ(τε συνβαλε στη δηµιουργα εθνικ1ν κρατ1ν που οι συγκυρες επβαλαν, εν1 σ!µερα η δηµιουργα εθνικ1ν κρατ1ν (προφαν1ς πιο κατακερµατισµνων αλλ/ και πιο κοντ/ στο πρ(τυπο του πραγµατικο ‘θνους-κρ/τους’)
εναι απειλητικ! και επιζ!µια για τα κρ/τη που χουν εγκαθιδρυθε. Ββαια,
αυτ( σχυε π/ντα για τα κρ/τη που !ταν !δη διαµορφωµνα.
Αφο εξετ/σαµε τον εθνικισµ( και προσδιορσαµε τα βασικ/ χαρακτηριστικ/ και τις ιστορικς και /λλες συνθ!κες αν/δειξ!ς του, θα περ/σουµε στην
αν/λυση της εθνικ!ς ταυτ(τητας. Στην επ(µενη εν(τητα θα ορσουµε την εθνικ! ταυτ(τητα, θα προσδιορσουµε τα βασικ/ της χαρακτηριστικ/ και θα προσπαθ!σουµε να κατανο!σουµε τους λ(γους που εκδηλ1νεται συχν/ µε νταση.
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εθνικ! ταυτ(τητα συνιστ/ µια κοινωνικ! και πολιτικ! ταυτ(τητα. Αυτ(ς ο
διπλ(ς της προσδιορισµ(ς, αλλ/ και το γεγον(ς (τι παρουσι/ζει πολλς
ιδιαιτερ(τητες και ως κοινωνικ! και ως πολιτικ! ταυτ(τητα, καθιστον την
αν/λυση και τον ορισµ( της πολπλοκο και πολυσ!µαντο. Ταυτ(χρονα, πρ(κειται για ναν τπο τατισης µε ντονες συναισθηµατικς αναφορς και ποικλες εκδηλ1σεις. Ας τα δοµε αυτ/ αναλυτικ/ για να προχωρ!σουµε στον ορισµ( της εθνικ!ς ταυτ(τητας και τον προσδιορισµ( των χαρακτηριστικ1ν της.

∏ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙﬁÙËÙ· ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·

A

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

OÚÈÛÌﬁ˜ Î·È ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·˜
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α παραπ/νω στοιχεα συνθτουν την εθνικ! ταυτ(τητα µσα απ( τις κοινωνικς και πολιτικς της ιδιαιτερ(τητες. Βεβαως, να διευκρινιστε (τι αυτ/ τα στοιχεα αποτελον εν δυνµει εκδηλ1σεις της τατισης µε το θνος. ∆ηλαδ!, ορισµνες εκδηλ1σεις της τατισης δεν εναι αν/ π/σα στιγµ! ορατς,
υπ/ρχουν (µως σε λανθ/νουσα κατ/σταση: σε ορισµνα /τοµα ενδχεται να
µην εκδηλωθον ποτ, και αντιστρ(φως. Σηµαντικ( ρ(λο παζει η επιρρο! του
εθνικισµο στα /τοµα και, συνεπ1ς, οι πιθαν(τητες να επηρεαστον απ( την
εθνικιστικ! ρητορικ!. Επσης σηµαντικ! εναι η πολιτικ! κινητοποηση απ(
να κ(µµα, ενδεχ(µενοι ακραοι εθνικισµο που εκδηλ1νονται σε /λλα γειτονικ/ θνη, και οι γενικ(τεροι αστ/θµητοι παρ/γοντες και, εσωτερικς και εξωτερικς, συγκυρες. Ββαια, η σχετικ! αυτονοµα και ελευθερα του κ/θε ατ(µου
δεν ακυρ1νεται: παραµνει η ατοµικ! επιλογ! (σον αφορ/ την αποδοχ! των
πολιτικ1ν ιδεολογι1ν και την κινητοποησ! τους απ( αυτς. Η αυτονοµα αυτ!, (µως, εναι σχετικ! στην εποχ! του εθνικισµο, τ(σο γιατ ο εθνικισµ(ς εναι µια ιδεολογα, Λ(γος και συνασθηµα που απευθνεται µε ισχυρ( τρ(πο
στο ασυνεδητο και τις επιθυµες, (σο και γιατ ευνοεται απ( τη ραγδαα µετ/δοση των συναισθηµ/των που συντελεται και εντενεται λ(γω του µεγ/λου
αριθµο ατ(µων που συνιστον το θνος.
Η εθνικ! ταυτ(τητα λοιπ(ν εναι το αποτλεσµα της συνεχο ς διαδικασας
τα τισης µε το θνος, καθ'ς και το συνασθηµα που εγερεται απ αυτ# την
τα τιση. Ο ορισµ(ς αυτ(ς εναι αρκετ/ ελαστικ(ς, αλλ/ και ακριβ!ς. ∆εν ορζει την εθνικ! ταυτ(τητα σε σχση µε συγκεκριµνα χαρακτηριστικ/ που µπορε να χει, καθ1ς η παρουσα τους εναι θµα ιστορικ1ν, πολιτικ1ν και /λλων
συγκυρι1ν. Αντιθτως, τονζεται τ(σο η υποκειµενικ(τητα της διαδικασας της
τατισης, (σο και το γεγον(ς (τι η τατιση µε το θνος προσδιορζεται απ( τον
τρ(πο οριοθτησης του θνους. Στο βαθµ( που το σηµαιν(µενο του θνους
προσδιορζεται µε διαφοροποιηµνο τρ(πο στο χ1ρο και στο χρ(νο, τσι και η

23. Στο ζ!τηµα της οργ/νωσης της εθνικ!ς ταυτ(τητας απ( το κρ/τος θα αναφερθοµε εκτεν1ς στο τταρτο κεφ/λαιο.
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εθνικ! ταυτ(τητα παρουσι/ζει ιδιαιτερ(τητες. Και ββαια, να τονσουµε (τι
στην εποχ! του εθνικισµο το σηµανον ‘θνος’ αποκτ/ χαρακτηριστικ/ που
προσδδονται απ( αυτ! την ιδεολογα και προσδιορζουν µε τη σειρ/ τους την
εθνικ! ταυτ(τητα και τα επιµρους χαρακτηριστικ/ της. Σαφ1ς, η επιρρο! του
εθνικισµο εναι καταλυτικ! και ο τρ(πος οριοθτησης των εθν1ν και των
εθνικ1ν ταυτοτ!των λγο-πολ προσδιορισµνος. Εν τοτοις οφελουµε να
αναγνωρσουµε τη δυναττητα διαφοροποησης των ατ(µων –δηλαδ! τη δυνατ(τητ/ τους να διαµορφ1σουν µια αδι/φορη πολιτικ/ εθνικ! ταυτ(τητα–
και να ορσουµε την εθνικ! ταυτ(τητα τσι 1στε, θεωρητικ/, να εναι ακριβ!ς
και να σβεται αυτ! τη δυνατ(τητα επιλογ!ς.
Σχετικ/ µε τις δυνατ(τητες επιλογ!ς και διαφοροποησης των ατ(µων, ενδιαφρον παρουσι/ζει ο διαχωρισµ(ς αν/µεσα σε συµβολικ! και φαντασιακ!
τατιση. Η συµβολικ# τα τιση εναι η τατιση µε κ/ποιον ! κ/τι ! να ιδιατερο χαρακτηριστικ( που διευκολνει το /τοµο να συγκροτ!σει µια ταυτ(τητα
και προσωπικ(τητα. Στη συµβολικ! τατιση, το αντικεµενο της τατισης εναι
απλ/ να µσο, να ‘µεταβατικ(’ αντικεµενο, που χρησιµοποιεται για (σο καιρ( χρει/ζεται στην πορεα αναζ!τησης ταυτ(τητας. Η φαντασιακ# τα τιση,
απ( την /λλη, δηµιουργεται καθ1ς το /τοµο ταυτζεται µε το αντικεµενο αλλ/ δεν το εκλαµβ/νει ως µσο που το διευκολνει στη συγκρ(τηση ταυτ(τητας,
αλλ/ ως κοµµ/τι του εαυτο του. Το αντικεµενο µεταβ/λλεται απ( µσο σε
αυτοσκοπ(. Σε αυτ!ν την περπτωση, το αντικεµενο εσωτερικεεται πλ!ρως,
‘καταλαµβ/νει’ το εγ1 και γνεται µρος του εαυτο. Το αποτλεσµα εναι (τι η
εικ(να του εαυτο εξαρτ/ται απ( την εικ(να του αντικειµνου !, (πως υποστηρζουν οι Λποβατς και ∆εµερτζ!ς, να χ/νεται και να εγκλωβζεται µσα σε
αυτ!ν (Λποβατς & ∆εµερτζ!ς 1994: 110-112). Η φαντασιακ! τατιση εκφρ/ζει
το /γχος του ναρκισσιστικο εγ1 και την επιθυµα του να εκπληρ1σει την ολοκληρωµνη εικ(να του εαυτο που πλ/θει στη φαντασα του και εµπεριχει εικ(νες πληρ(τητας και παντοδυναµας. Η συµβολικ! τατιση, απ( την /λλη, εκφρ/ζει την κοινωνικ! διαµεσολ/βηση, την παρουσα του Rλλου και την αναγν1ριση της ?λλειψης και της ∆ιαφορ/ς –δηλαδ! της αδυναµας πληρ(τητας
και παντοδυναµας του εαυτο, αφο π/ντα κ/τι θα του λεπει, και της αναγκαας παρουσας του κοινωνικο πλαισου (δηλαδ! της αρχ!ς της Πραγµατικ(τητας). ∆εν πρ(κειται για αποκλειστικς καταστ/σεις, µε την ννοια (τι ! ο
συµβολικ(ς ! ο φαντασιακ(ς τρ(πος θα χαρακτηρζει την τατιση: αν/λογα µε
την περσταση, µπορε να γνει το πρασµα απ( τη µα στην /λλη και, κυρως,
η παλινδρ(µηση απ( το συµβολικ( στο φαντασιακ(.
)σον αφορ/ στην τατιση µε το θνος, (ταν η εικ(να του θνους εκλαµβ/νεται ως εικ(να του εαυτο, η τατιση µε αυτ( εναι φαντασιακ! ! γνεται φαντασιακ! σε µια δεδοµνη χρονικ! συγκυρα που ευνοε ττοιες εξ/ρσεις. Αντ[ 118 ]
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στοιχα, συµβολικ! εναι η τατιση µε το θνος (ταν δεν συνοδεεται απ( /κριτη αφοσωση σε αυτ( και στις (εθνικς) επιλογς του κρ/τους που το αντιπροσωπεει. Για την αποφυγ! σγχυσης µε τη σχετικ! ορολογα, να διευκρινιστε
(τι ο γνωστ(ς (ρος ‘φαντασιακς κοιν(τητες’ (imagined communities) του Benedict Anderson δεν αναφρεται στην ννοια του φαντασιακο που µ(λις αναφραµε. Υπ/ρχει µια παρερµηνεα του αγγλικο (ρου ‘imagined’ που αναφρεται στα θνη ως ‘κατασκευασµνα’ ! ως ‘ψευδες δηµιουργες’, που πιθαν(ν να
προρχεται απ( το γεγον(ς (τι πρ/γµατι ο Anderson υποστ!ριζε το επιχερηµα της κατασκευ!ς των εθν1ν απ( τον εθνικισµ( –ο Anderson ασκε κριτικ!
και στον Gellner γι’ αυτ!ν την παρερµηνεα24. Λγοντας ‘φαντασιακς’, (µως,
εννοε ‘εκλαµβαν(µενες’. )πως εξηγε, σε τ(σο µεγ/λες κοιν(τητες (πως το
θνος, (που δεν γνωρζουµε τα /λλα µλη, φανταζ(µαστε στο µυαλ( µας την
παρξ! µας στην δια κοιν(τητα. «Στην πραγµατικ(τητα», υποστηρζει, «κ/θε
κοιν(τητα που εναι µεγαλτερη απ( τα πρωτ(γονα χωρι/, (που η επαφ! !ταν
διαπροσωπικ! επαφ! (και σως ακ(µη και σε αυτ/), εναι φαντασιακ!» (Anderson 1991: 6), δηλαδ! εναι αντιληπτ! στο µυαλ( µας µσω της φαντασας
και (χι της /µεσης εµπειρας. Rρα, η φαντασιακ! κοιν(τητα του Anderson εναι µια κοιν(τητα που την χουµε φανταστε25: δηλαδ!, µποροµε να τη ‘φανταστοµε’, να τη συγκροτ!σουµε στο µυαλ( µας, ετε µε συµβολικ( ετε µε φαντασιακ( τρ(πο.
Ο διαχωρισµ(ς αν/µεσα σε συµβολικ! και φαντασιακ! τατιση εναι στην
ουσα διαχωρισµ(ς αν/µεσα στις φυσιολογικς και στις ακραες ! παθολογικς
εκδηλ1σεις της ταυτ(τητας. Αυτ( εναι εµφανς στον τρ(πο που λειτουργε η
εθνικ# ταυττητα ως διαχωριστικ φργµα. Βασικ! παρατ!ρηση σε αυτ( το
σηµεο αποτελε το γεγον(ς (τι η ταυτ(τητα αναφρεται περισσ(τερο στα (ρια
και το διαχωρισµ( αν/µεσα στα /τοµα ! στις οµ/δες παρ/ σε µια εσωτερικ!
αντληψη του εαυτο. Ο Kyper, σε µια ανθρωπολογικ! µελτη για την κουλτορα και τις πολιτισµικς ταυτ(τητες, υποστηρζει (τι «ο (ρος ταυτ(τητα
[identity] εναι να οξµωρο σχ!µα που χρησιµοποιεται σε σχση µε το /τοµο,
εφ(σον π1ς γνεται να µην αντιστοιχε –να µην εναι ταυτ(σηµο [identical]– µε
τον διο του τον εαυτ(;»\ και, συνεχζει, η ταυτ(τητα υπονοε «ταυτ(τητα µε
/λλους» (που «ο εσωτερικ(ς εαυτ(ς βρσκει την πατρδα του στην ταυτ(τητα

24. Αναφρει (τι «ο Gellner χει τ(ση αγωνα να δεξει (τι ο εθνικισµ(ς µεταµφιζεται κ/τω
απ( ψευδ! προσχ!µατα που αφοµοι1νει την επιν(ηση στην ψευδ! κατασκευ! παρ/ στη δηµιουργα και στη φαντασα» (Anderson 1991: 6).
25. Αντιλαµβ/νεται κανες και το πρ(βληµα που υπ/ρχει και στη µετ/φραση της ξνης ορολογας, πρ(βληµα που δεν οφελεται εν προκειµνω στον µεταφραστ!, αλλ/ στη δυσκολα του
(ρου να αποδοθε µε ακρβεια στα Ελληνικ/.
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µιας συλλογικ(τητας» (Kyper 1999: 234-235)26. Με αυτ! την ννοια, η ατοµικ!
ταυτ(τητα αποτελεται απ( τα στοιχεα που (επιλεκτικ/) εσωτερικεουν τα
/τοµα µσω της τατισης µε οµ/δες.
Η εθνικ! ταυτ(τητα εναι µια ταυτ(τητα οµοι(τητας και διαφορ/ς: οµοι(τητας µε την εθνικ! οµ/δα και διαφορ/ς µε τις /λλες. Συνεπ1ς, προϋποθτει
τους /λλους και το διαχωρισµ( απ( αυτος για να υπ/ρξει. Αυτ(ς ο διαχωρισµ(ς χει συµβολικ( χαρακτ!ρα ως µια παραδοχ! της αναγκαας παρξης διαφορετικ1ν εθνικ1ν οµ/δων και κρατ1ν, που αναγνωρζει ταυτ(χρονα τις
οµοι(τητες µε /λλα θνη, αλλ/ και τη διαφορετικ(τητα που ενυπ/ρχει σε κ/ποιο βαθµ( και στο διο το θνος. )µως, ο διαχωρισµ(ς γνεται φαντασιακ(ς
(ταν εγερει αρνητικ/ συναισθ!µατα απναντι στους /λλους και τους εκλαµβ/νει ως διαφορετικος ! και κατ1τερους εξ ορισµο. Παροµοως, εναι φαντασιακ! η αντληψη οµοι(τητας της εθνικ!ς οµ/δας που παραγνωρζει τις
εσωτερικς διαφοροποι!σεις και φαντασι1νει να συµπαγς και ενιαο (λον. Η
επιρρο! του εθνικισµο εναι καθοριστικ! στη µετατροπ! του συµβολικο διαχωρισµο σε φαντασιακ(, (πως επσης σηµαντικς εναι και /λλες υποκειµενικς ! αντικειµενικς συνθ!κες. ?τσι, η τατιση παρνει να συµβολικ( χαρακτ!ρα σε ‘φυσιολογικς’ περι(δους σχετικ!ς ηρεµας (πολιτικ!ς, οικονοµικ!ς
κλπ.), µε εξαρεση τις εθνικιστικς οµ/δες και τα /τοµα που, για εσωτερικος
τους λ(γους, π/ντα βρσκουν να λ(γο για να εκφρ/σουν και να εξωτερικεσουν θυµ(, απογο!τευση κλπ.\ αντστοιχα, οι µεγ/λες αλλαγς στις συνθ!κες
ζω!ς του θνους εναι εκολο να δηµιουργ!σουν /γχος και αναστ/τωση που
εγερουν το φαντασιακ( –ειδικ/ υπ( την εστοχη κινητοποηση κ/ποιας ηγετικ!ς οµ/δας.
Εκτ(ς απ( το ‘σχεσιακ( χαρακτ!ρα’ του εθνικισµο, που ‘απαιτε’ την
παρξη /λλων εθν1ν και το διαχωρισµ( απ( αυτ/ ως σηµεα αναφορ/ς (∆εµερτζ!ς 1996: 163), η εθνικ! ταυτ(τητα µπορε να θσει ιδιατερα σκληρς διαχωριστικς γραµµς απναντι και εν/ντια σε /τοµα (µεταν/στες) και οµ/δες
(µειον(τητες) που ενυπ/ρχουν στο εθνικ( κρ/τος. Αυτ(ς εναι και ο λ(γος που
η Kristeva, για παρ/δειγµα, ορζει τους ‘ξνους’ αρνητικ/, δηλαδ! ως αυτος
που δεν αν#κουν στη οµ/δα (Kristeva 1991: 95). Οι λ(γοι της παρξης διακρσεων κατ/ των ‘ξνων’ εναι πολλο\ µεταξ αυτ1ν και (τι η παρουσα τους εναι µια διαρκ!ς υπενθµιση της ?λλειψ!ς µας, της λλειψης αγν(τητας του
θνους που αξι1νει ο εθνικισµ(ς και ‘σπιλ1νει’ ο Ξνος µε την παρουσα του.
Με τον διο τρ(πο ακυρ1νεται και η φαντασιακ! εικ(να οµοι(τητας και διαφορ/ς: η επαφ! µε τους /λλους φρει τη συνειδητοποηση (τι ‘εµες’ –οι συµ26. Το βιβλο του Kyper περιχει σηµαντικς αναφορς στην ταυτ(τητα και την κουλτορα,
καθ1ς και στις αµερικ/νικες προσλ!ψεις της κουλτορας.
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πατρι1τες– δεν εµαστε και τ(σο διοι, και (τι ‘εµες’ –η οµ/δα και οι ‘ξνοι’–
δεν εµαστε και τ(σο διαφορετικο τελικ/. Συνεπ1ς, ο Rλλος εναι µια απειλ!
για τη συγκρ(τηση της οµ/δας. Ο Kyper αναφρει το παρ/δειγµα των Aµερικαν1ν συντηρητικ1ν, οι οποοι ανησυχον (τι η πολυπολιτισµικ(τητα και η
κριτικ! των οπαδ1ν της θα απειλ!σουν την εθνικ! τους συνοχ! (Kyper 1999:
234). Τλος, νας ακ(µη λ(γος σκληρ(τητας του διαχωρισµο εναι η µετ/θεση,
µε την οποα προβ/λλουµε π/νω στους /λλους τις δικς µας αρνητικς σκψεις
γι’ αυτος. Με τη µετ/θεση τους αποδδουµε αρνητικ/ χαρακτηριστικ/, δικαιολογ1ντας τις διακρσεις σε β/ρος τους, και απαλλασσ(µαστε απ( αυτ/, διατηρ1ντας µια τλεια εικ(να για ‘εµ/ς’. Αυτ! η λειτουργα µου θυµζει µια φρ/ση
που /κουσα παλι/ απ( να γνωστ(, κοσµογυρισµνο, !ρεµο και µετριοπαθς
/τοµο, και µου κανε τ(ση εντπωση που τη θυµ/µαι ακ(µη: «Εµες οι ?λληνες», επε, «εµαστε αν1τεροι, αριστοκρ/τες», και (ταν ρ1τησα ‘Γιατ;’ µου
απ/ντησε, «Γιατ δεν εµαστε ρατσιστς»!
Η Kristeva εξηγε (τι οι διακρσεις αυτς πηγ/ζουν απ( το µσος απναντι
στον εαυτ( µας, γιατ εµαστε (λοι ξνοι στους εαυτος µας (Kristeva 1991: 24,
βλ. επσης Καστορι/δης 1999). Επσης, αναφρει, οι ‘ξνοι’ προκαλον την περιφρ(νηση και, κυρως, τη ζ!λια µας γιατ χουν καταφρει να εγκαταλεψουν
τη ‘Μητρα πατρδα’, τις ρζες τους, και να αναζητ!σουν κ/τι καινοριο. Ββαια, θα µποροσε να αναρωτηθε κανες, αφο οι ‘ξνοι’ εναι αποκλεισµνοι
απ( την κοινωνα στην οποα εισρχονται, γιατ δεν συνεν1νονται; Η απ/ντηση που δνει η Kristeva εναι ενδεικτικ! των ασυνεδητων µηχανισµ1ν που
χουµε εξετ/σει ως τ1ρα σε αυτ!ν τη µελτη: «πρπει να λαµβ/νουµε υπ’ (ψιν
(τι η φαντασωση της κυριαρχας/αποκλεισµο χαρακτηρζει τον καθνα: επειδ! κ/ποιος εναι ξνος δεν σηµανει (τι δεν χει και αυτ(ς τον δικ( του ξνο…
Στη Γαλλα, οι Ιταλο αποκαλον τους Ισπανος ξνους, οι Ισπανο τους Πορτογ/λους, οι Πορτογ/λοι τους Rραβες, οι Rραβες τους µαρους, και οτω
καθ’ εξ!ς» (Kristeva 1991: 24). Αυτ( µας δεχνει (τι οι φαντασιακς εικ(νεςεπιθυµες αποκλεισµο δεν εναι διον του εθνικισµο µ(νο, αλλ/ προρχονται
απ( τις ασυνεδητες προδιαθσεις του ψυχισµο. Εναι αυτς οι ασυνεδητες
προδιαθσεις που καθιστον τον εθνικισµ( εν δυν/µει ακραο και (χι το αντθετο. Η κ/θε πολιτικ! ιδεολογα υπ(κειται σε διαστρεβλ1σεις και χει καταστροφικς προεκτ/σεις, χωρς (µως π/ντα να φταει η δια και αυτ( που πρεσβεει.
Μια τελευταα αναφορ/ στο φαντασιακ( τρ(πο λειτουργας της τατισης
σχετζεται µε την ερµηνεα της λξης που ασκε το παρελθ(ν στο ασυνεδητο
των ατ(µων, που αναφρθηκε εν συντοµα στον ορισµ( του εθνικισµο ως Λ(γου µε την αναφορ/ στη ‘Χρυσ! Εποχ!’. Πολλο αναλυτς του εθνικισµο παρατηρον (τι ακ(µη και στις µετα-ψυχροπολεµικς, µετα-βιοµηχανικς κοινω[ 121 ]
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νες, που συνοδεονται απ( πολυεθνικς οικονοµες και ηλεκτρονικ/ µσα ενηµρωσης, η αναφορ/ σε να κοιν( παρελθ(ν και µν!µες εναι σηµαντικ! για τη
σσταση των εθν1ν και την κινητοποηση των µαζ1ν (Smith 1997, Bhabha
1994, Anderson 1991). Π1ς ερµηνεεται (µως αυτ( το γεγον(ς; Για να κατανο!σουµε την λξη του παρελθ(ντος και της αναφορ/ς σε αυτ( πρπει να
αναλσουµε την ψυχολογικ! β/ση που χει. Η ρητορικ! ‘επιστροφ!’ στο παρελθ(ν εν(ς θνους χει σαφες αναλογες µε την ασυνεδητη επιθυµα επιστροφ!ς των ατ(µων στη βρεφικ! και νηπιακ! ηλικα. Αυτ! η ηλικα αντιπροσωπεει την εποχ! που το ν!πιο ζοσε στην κατ/σταση της ναρκισσιστικ!ς τελει(τητας και καµα αναστ/τωση δεν µποροσε να διαταρ/ξει αυτ!ν την εικ(να. )ταν (µως ο εξωτερικ(ς κ(σµος /ρχισε να θτει ‘απειλς’ σε αυτ! την ασθηση πληρ(τητας, το ν!πιο αντδρασε µε δι/φορους αµυντικος µηχανισµος, νας απ’ τους οποους εναι η τατιση. Εναι χαρακτηριστικ( της ατοµικ!ς ψυχολογας (τι, στο εξ!ς και σε (λη τη δι/ρκεια της ζω!ς τους, τα /τοµα
χουν την τ/ση –και την επιθυµα– να παλινδροµον διανοητικ/ σε µια προγενστερη κατ/σταση πληρ(τητας και ασφ/λειας. Αυτ! η τ/ση πηγ/ζει απ( την
παρ(ρµηση για επαν/ληψη που χαρακτηρζει τις ορµς, καθ1ς επσης και την
αναζ!τηση της ικανοποησης. Ο εθνικισµ(ς και η ρητορικ! της ‘Χρυσ!ς Εποχ!ς’ απευθνεται –! πηγ/ζει– ακριβ1ς σε αυτ!ν την επιθυµα του ατ(µου και
τ/ση του ασυνεδητου ψυχισµο του να αποκατασταθε η προηγοµενη τ/ξη
πραγµ/των. Το παρελθ(ν του θνους, και συγκεκριµνα το ‘?νδοξο Παρελθ(ν’, µπορε να ιδωθε σε µια µεταφορικ! αναλογα ως η νηπιακ! ηλικα του, η
οποα αντιπροσωπεει την εποχ! που ζοσε σε µια τελει(τητα, ! που φαντ/ζεται (τι ζοσε σε µια τελει(τητα, αγν( και ‘αµ(λυντο’, χωρς καννας να το
εµποδζει να εκπληρ1σει τη λαµπρ! του αποστολ!. ?τσι, η αφ!γηση του εθνικο παρελθ(ντος προσοµοι/ζει τη ‘ναρκισσιστικ! τελει(τητα’ της νηπιακ!ς
ηλικας, στην οποα επιστρφουν τα θνη και τα /τοµα φαντασιακ/. Αυτ! η
επιστροφ! στο εθνικ( παρελθ(ν εναι µια ‘επιστροφ! στη µ!τρα’.
Παρ’ (λα αυτ/, η ντονη λξη του εθνικιστικο Λ(γου της ‘Χρυσ!ς Εποχ!ς’
δεν οφελεται µ(νο στο νοσταλγικ( ‘πισωγρισµα’, αλλ/ και στην ταυτ(χρονη
κατεθυνσ! της προς το µλλον. Αυτ! η φαινοµενικ! ιδιοµορφα του εθνικισµο ενσωµατ1νει το πραγµατικ( ν(ηµα της φρ/σης ‘επιστροφ! στη µ!τρα’:
µε την ταυτ(χρονη αναφορ/ στο παρελθ(ν και στο µλλον, ο εθνικισµ(ς καλε
τα /τοµα να αποκαταστ!σουν τη ‘σωστ!’ τ/ξη, να επαναφρουν τη χαµνη
πληρ(τητα και δ(ξα στο µλλον27. Το µλλον, (µως, δεν πρπει να εναι µακρι27. Η αναφορ/ στο παρελθ(ν µπορε να εµπεριχει και µια τραγικ! στιγµ! στην ιστορα του,
για την οποα ευθνονται (µως οι /λλοι. Και π/λι, η επαναφορ/ στη σωστ! τ/ξη πραγµ/των σηµανει να επανορθ1σει το θνος το ‘κακ(’ που του γινε.
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ν(, αν πρ(κειται να χει κ/ποια αγλη\ γι’ αυτ(, ο εθνικισµ(ς, ως κνηµα, καλε
τα /τοµα να εργαστον σκληρ/ στο παρν για να απολασουν αυτ( που ‘δικαιωµατικ/ αξζουν’ στο κοντιν( µλλον. Οι θυσες απαιτονται και δικαιολογονται σε αυτ!ν τη β/ση και ο εθνικισµ(ς ως κνηµα ενισχεται απ( την υπ(σχεση εν(ς /µεσου µλλοντος (που θα αποκατασταθε το παρελθ(ν. Πρ(κειται για µια φαντασιακ! επιστροφ! στην αδι/σπαστη νωση µε τη Μητρα, που
συµβολζει η ‘επιστροφ! στη µ!τρα’.
Αφο αναλσαµε και ορσαµε την εθνικ! ταυτ(τητα, ας επιστρψουµε στον
εθνικισµ(. Η αναφορ/ µας στον εθνικισµ( θα εστι/σει στη νοµιµοποιητικ! δι/σταση που εµπεριχει ως πολιτικ! ιδεολογα και στη χρησιµοποησ! της για πολιτικος σκοπος. ∆ηλαδ!, θα δεξουµε (τι η χρ!ση του εθνικισµο και της
εθνικ!ς ταυτ(τητας µε β/ση τα χαρακτηριστικ/ τους που αναπτξαµε ως τ1ρα, εντ/σσεται στα πλασια εν(ς γενικ(τερου κυραρχου λ(γου τον οποο βοηθ/ να αναπαραχθε µσω της νοµιµοποησης που του παρχει. Για το σκοπ(
αυτ( θα αναφερθοµε στη συγκεκριµνη τυπολογικ! δι/κριση αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( και την υπονοοµενη, ! και σαφ1ς νοοµενη,
αντιστοιχα τους σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ εθνικισµ(
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π/ρχουν πολλς τυπολογικς διακρσεις του εθνικισµο, οι περισσ(τερες
εκ των οποων σχετζονται µε τα δι/φορα κιν!µατα και τις πολιτικς συνθ!κες που τα χουν δηµιουργ!σει (απελευθερωτικ(ς, επεκτατικ(ς κ./.). Αυτς
οι τυπολογες συχν/ ενχουν και µια ηθικ! αξιολ(γηση: για παρ/δειγµα, οι
Jenkins και Sofos (1996: 19) αναφρουν (τι ο εθνικισµ(ς των κρατ1ν και αυτ(ς
των κινηµ/των χουν ερµηνευτε και ως δι/κριση αν/µεσα σε συντηρητικ( και
εκλεκτικ(, και προοδευτικ( και δηµοκρατικ( εθνικισµ( αντστοιχα. Η βασικ(τερη τυπολογα που χρησιµοποιεται ευρως στη σχετικ! βιβλιογραφα εναι
αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( (civic και ethnic nationalism). Αυτο οι δο τποι θεωρονται επσης και ως ζευγ/ρι αντιθτων ‘καλο’ και ‘κακο’, ενχοντας τσι και µια ηθικολογικ! δι/σταση. Θα εξετ/σουµε λοιπ(ν αυτος τους δο τπους εθνικισµο και θα προσπαθ!σουµε να απαντ!σουµε στο
ερ1τηµα αν αντιστοιχον πρ/γµατι σε µια ττοιου, ! /λλου, τπου δι/κριση.
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πολιτικ(ς και ο εθνοτικ(ς εθνικισµ(ς χουν τις ρζες τους στις συνθ!κες
που οδ!γησαν στη διαµ(ρφωση των εθνικ1ν κρατ1ν στην Ευρ1πη απ(
τα τλη του 17ου αι1να και µετ/ και στα αντστοιχα κιν!µατα που δραστηριοποι!θηκαν. Ο πολιτικ(ς (! πολιτειακ(ς ! επικρατειακ(ς, (πως χει αποδοθε ο
αγγλικ(ς (ρος ‘civic’) εθνικισµ(ς «θεωρε το θνος ως µια κοιν(τητα σων πολιτ1ν µε σα δικαι1µατα, συνενωµνων µε µια πατριωτικ! προσ!λωση σε µια
σειρ/ κοιν1ν πολιτικ1ν πρακτικ1ν και αξι1ν» (Ignatieff 1993: 3). Αποκαλεται
επσης και ‘µοντλο υπηκο(τητας’ (citizenship model) γιατ σµφωνα µε αυτ( ο
καθνας, ανεξαρτ!του φυλ!ς, φλου, θρησκεας και εθν(τητας, µπορε να αν!κει στο θνος, εφ(σον αποδχεται τα πολιτικ/ πιστεω του. Θεωρεται απ(
πολλος αναλυτς ως δηµοκρατικ(ς εξ ορισµο γιατ «αποδδει την κυριαρχα
σε (λο το λα(» και προβ/λλει την ιδα του σεβασµο των /λλων εθν1ν
(Ignatieff 1993: 3, Jenkins & Sofos 1996: 21-22). Ο πολιτικ(ς εθνικισµ(ς εναι
γνωστ(ς και ως γαλλικ( µοντλο γιατ χει τις ρζες του στη Γαλλικ! Επαν/σταση. Σµφωνα µε αυτ(, η εθνικ(τητα εναι εθελοντικ! και αποκτ/ται µε το
κριτ!ριο της διαµον!ς: (πως θσπιζε το Σνταγµα του 1790, οι ‘ξνοι’ που διµεναν για πντε χρ(νια στη Γαλλα και εχαν ιδιοκτησα µποροσαν να πολιτογραφηθον και να αποκτ!σουν πλ!ρη πολιτικ/ δικαι1µατα (Kristeva 1991: 155).
Ο εθνοτικ(ς (! πολιτιστικ(ς, ‘ethnic’) εθνικισµ(ς, απ( την /λλη, θεωρε το
θνος µια πολιτιστικ!, γλωσσικ! κλπ. οµ/δα µε ιδιατερα χαρακτηριστικ/, η
συµµετοχ! στην οποα δεν εναι εθελοντικ!, αλλ/ κληρονοµικ!, και εξαρτ/ται
απ( την κοιν! καταγωγ!, γλ1σσα, παρ/δοση ! ακ(µη και θρησκεα. Θεωρεται
επσης (τι εναι απολυταρχικ(ς και αποκλεει τους /λλους, γιατ υπερασπζεται τα δικαι1µατα µιας συγκεκριµνης οµ/δας β/ση των ανωτρω κληρονοµικ1ν κριτηρων (Ignatieff 1993, Jenkins & Sofos 1996). Εναι γνωστ(ς και ως
γερµανικ( µοντλο γιατ προβλ!θηκε απ( τους Γερµανος ροµαντικος, εν µρει και ως αντδραση στη Γαλλικ! Επαν/σταση. Στη Γερµανα, πλ!ρη πολιτικ/
δικαι1µατα αποδδονταν αυτοµ/τως µ(νο σε (σους εχαν τη γερµανικ! ιθαγνεια εκ γενετ!ς, ακ(µη και στους Γερµανος που γεννι(ντουσαν εκτ(ς της Γερµανας, εν1 τα παιδι/ µεταναστ1ν που γεννι(ντουσαν στη Γερµανα δεν µποροσαν να χουν τη γερµανικ! υπηκο(τητα (citizenship) πριν παρλθει µια συγκεκριµνη χρονικ! περοδος πολιτογρ/φησης. ?τσι, υπ/ρχει µια σαφ!ς σνδεση αν/µεσα στην ιθαγνεια και τα πλ!ρη πολιτικ/ δικαι1µατα, µε συνδετικ(
κρκο τους δεσµος αµατος. Στη Γερµανα η σχετικ! ρθµιση /λλαξε το 1999
και πλον πλ!ρη πολιτικ/ δικαι1µατα χουν και τα παιδι/ των µεταναστ1ν
απ( τη στιγµ! της γννησ!ς τους, εν1 η περοδος πολιτογρ/φησης για τους µεταν/στες γινε οκτ1 απ( δεκαπντε χρ(νια. )µως, τα παιδι/ καλονται µχρι
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τα 23 τους χρ(νια να αποφασσουν ποια ιθαγνεια θα διατηρ!σουν επισ!µως
(τη Γερµανικ! ! των γονι1ν τους), καθ1ς οφελουν να παραιτηθον απ( το
να απ’ τα δο διαβατ!ρια.
Σε (,τι αφορ/ τη δι/κριση αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ(, θα
υποστηρξουµε (τι, εκτ(ς της περιορισµνης αναλυτικ!ς της χρησιµ(τητας και
αξας, δεν αντιστοιχε σε να ξεκ/θαρο διαχωρισµ( στην πρ/ξη καθ1ς υπ/ρχουν πολλ/ παραδεγµατα (που συνυπ/ρχουν πολιτικ/ και εθνοτικ/ στοιχεα
και κριτ!ρια. Επιπλον, και το κυρι(τερο, αυτ! η αναλυτικ! δι/κριση δεν µπορε να εξισωθε µε µια δι/κριση αν/µεσα σε !πιο και επιζ!µιο εθνικισµ(, σε
‘καλ(’ και ‘κακ(’ µοντλο, σε δηµοκρατικ( και αυταρχικ(. Αυτ/ τα δο αλληλνδετα επιχειρ!µατα θα υποστηριχθον σε αυτ!ν την εν(τητα.
Ο διαχωρισµ(ς αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( χει µια δεδοµνη αναλυτικ! αξα, στο βαθµ( που βοηθ/ τους µελετητς του φαινοµνου να
ταξινοµ!σουν τα διαφορετικ/ χαρακτηριστικ/ και κριτ!ρια του εθνικισµο,
αλλ/ και να χουν επγνωση της ιστορικ!ς και πολιτικ!ς ποικιλοµορφας του.
Πραν τοτου, (µως, αν χρησιµοποιηθε ως απ(λυτο ταξινοµικ( εργαλεο για
υπ/ρχουσες περιπτ1σεις µπορε να οδηγ!σει σε παρερµηνεα τους. Αυτ( οφελεται στο (τι ο διαχωρισµ(ς αν/µεσα στους δι/φορους τπους εθνικισµο δεν
εναι τ(σο ξεκ/θαρος στην πρ/ξη, (σο εναι στο θεωρητικ( εππεδο. Η ταξιν(µηση µιας περπτωσης σε ναν απ( τους δο αυτος τπους εθνικισµο µπορε
να οδηγ!σει –και συχν/ οδηγε– σε µια σχηµατοποηση που µπορε να δηµιουργ!σει καρικατορες των τπων αυτ1ν, µε συνπεια την παραγν1ριση των εσωτερικ1ν διαφοροποι!σεων και /λλων λεπτ1ν συσχετισµ1ν και συνεχει1ν στη
συνπαρξη πολιτικ1ν και εθνοτικ1ν κριτηρων. Αυτ( οφελεται στο (τι, εν1 τα
πολιτικ/ ! εθνοτικ/ στοιχεα εναι αυτ/ που κυριαρχον στους αντστοιχους
τπους εθνικισµο, συνυπ/ρχουν επσης σε µεγ/λο βαθµ(. Για παρ/δειγµα, ο
εθνικισµ(ς στην Καταλονα προβ/λλει την πολιτισµικ! και γλωσσικ! ιδιαιτερ(τητα των Καταλαν1ν αλλ/ εναι ταυτ(χρονα πολ δεκτικ(ς, µε την ννοια
(τι αναγνωρζει την ενσωµ/τωση και επιθυµε τη συνπαρξη µε το ισπανικ(
κρ/τος και τους Ισπανος.
Αν υιοθετ!σουµε τα στοιχεα που ορζουν τον πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( (πως παρουσι/ζονται απ( τους Ignatief, Jenkins και Sofos στην απολυτ(τητ/ τους, θα οδηγηθοµε στη θε1ρηση (τι ο πολιτικ(ς εθνικισµ(ς χαρακτηρζεται απ( την ενσωµ/τωση και την αποδοχ!, εν1 ο εθνοτικ(ς απ( τον αποκλεισµ( και τις διακρσεις σχεδ(ν εξ ορισµο. )µως, µια προσεκτικ(τερη εξταση των κριτηρων που θτουν και οι δο αυτο τποι εθνικισµο για την ενσωµ/τωση και αποδοχ! των /λλων στο θνος αποκαλπτει (τι εθνοτικ/ στοιχεα ενυπ/ρχουν π/ντα σε κ/θε πολιτικ( εθνικισµ(, ακ(µα και αν δεν εναι τ(σο εµφαν! ! µε σαφ!νεια εκδηλωµνα στον εθνικιστικ( λ(γο που εκφρεται.
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Στον πολιτικ( εθνικισµ(, για παρ/δειγµα, η υπηκο(τητα αποκτ/ται µε τη συµµετοχ! σε να ‘λα(’, (που ο λα(ς χρησιµοποιεται ως συν1νυµο του θνους. Η
συµµετοχ! (µως σε να ‘λα(’ γνεται επσης µε κριτ!ρια οµοι(τητας και ‘εθελοσιας’ αποκ!ρυξης της ιδιαιτερ(τητας κ/ποιου προκειµνου να εισχωρ!σει
σε µια /λλη ‘ιδιαιτερ(τητα’. ∆ηλαδ!, η διαφορετικ(τητα εναι στην πραγµατικ(τητα ο πολιτικ(ς εθνικισµ(ς να ζ!τηµα και για τον πολιτικ( εθνικισµ(: εν1
η ρητορικ! του εναι ανεκτικ!, στην πραγµατικ(τητα δεν εναι εξ ορισµο περισσ(τερο ! λιγ(τερο ανεκτικ(ς απ’ τον εθνοτικ( εθνικισµ(. Σε αυτ!ν τη β/ση,
ο Smith υποστηρζει:
Απ την οπτικ# γωνα των µειονοτ#των που θγονται, ο πολιτικς εθνικισµς δεν
εναι ανεκτικς ο τε απροκατληπτος, πως υπονοε η εικνα του. Στην πραγµατικτητα, µπορε να εναι τσο σκληρς και ασυµββαστος σο και οι εθνοτικο
εθνικισµο. Γιατ, ως τµηµα για την απκτηση της υπηκοτητας και των πλεονεκτηµτων της, συχν απαιτε την αποκ#ρυξη της εθνικ#ς κοιντητας και ατοµικτητας, την ιδι'τευση της ‘εθνικ#ς’ θρησκεας και την περιθωριοποηση της εθνικ#ς κουλτο ρας και κληρονοµις των µειονοτ#των εντς των συνρων του εθνικο κρτους+ για παρδειγµα, για να γνουν πολτες της Γαλλας, [οι Εβραοι και
οι µα ροι] #ταν αναγκασµνοι να γνουν µα ροι # Εβραοι Γλλοι …[γιατ] οι
κουλτο ρες και κληρονοµις τους υποτιµο νταν, οι παραδοσιακς θρησκεες
τους περιφρονο νταν και καταπιζονταν # τοποθετο νταν στη σφαρα του ιδιωτικο και αποστερο νταν απ την εθνικτητ τους (Smith 1995: 101).

Με αυτ! την ννοια, ο πολιτικ(ς εθνικισµ(ς µπορε να εναι τ(σο σκληρ(ς,
(σο θεωρεται (τι εναι και ο εθνοτικ(ς εθνικισµ(ς. Το θνος παραµνει η αν1τερη µορφ! κοινωνικο δεσµο και το κριο σ1µα νοµιµ(τητας και συµµετοχ!ς και για τους δο τπους εθνικισµο. ?τσι, η ιθαγνεια και η πλ#ρης υπηκο(τητα, δηλαδ! η εθνικ(τητα και τα πλ!ρη πολιτικ/ δικαι1µατα, π/νε στην
ουσα µαζ, εφ(σον για να αποκτ!σει κανες τα τελευταα πρπει να πολιτογραφηθε και να αποκτ!σει και την αντστοιχη ιθαγνεια. Ββαια, θα πρπει να
επισηµ/νουµε (τι, εν1 και οι δο τποι εθνικισµο µπορε να αποκλεουν τους
/λλους, ο πολιτικ(ς επιτρπει κατ’ αρχ!ν σε /τοµα που δεν αν!κουν στην εθνικ! οµ/δα να προσχωρ!σουν σε αυτ!, στω και αν εγκαταλεψουν την εθνικ!
τους ιδιαιτερ(τητα, εν1 ο εθνοτικ(ς δεν το επιτρπει. Στην πρ/ξη ββαια αυτς
οι αρχς και παραδοχς ισχουν και επιβεβαι1νονται αν/ περσταση.
Στη β/ση των παρατηρ!σεων αυτ1ν, το επιχερηµα που υποστηρζω εναι
(τι δεν υπ/ρχουν δο διακριτο τποι εθνικισµο, αλλ/ µ(νο νας που αποτελεται απ( τα λεγ(µενα πολιτικ/ και εθνοτικ/ χαρακτηριστικ/. Αυτ/ τα χαρακτηριστικ/ προβ/λλονται ! αποσιωπ1νται αν/λογα µε τις ιστορικς και πολιτικς συνθ!κες. Ο λ(γος εναι το διο το αξωµα του εθνικισµο, δηλαδ! (τι το
θνος πρπει να βρει πολιτικ! κφραση στο δικ( του κρ/τος και να δηµιουρ[ 126 ]
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γ!σει να ‘θνος-κρ/τος’. Τα πολιτικ/ κριτ!ρια, λοιπ(ν, θτουν τα πολιτικ/-πολιτειακ/, διοικητικ/ και οικονοµικ/ κριτ!ρια για να αν!κει κανες σε να
‘θνος-κρτος’, δηλαδ! τα κοιν/ σε (λους νοµικ/, οικονοµικ/ και πολιτικ/ δικαι1µατα και υποχρε1σεις, τη διαµον! και κινητικ(τητα εντ(ς της επικρ/τειας
κλπ. Αυτ/ εναι στην πραγµατικ(τητα κριτ!ρια υπηκο(τητας, δηλαδ! κριτ!ρια
που προσδιορζουν το /τοµο ως πολτη του κρ/τους, χουν (µως ενσωµατωθε
στον ορισµ( του ως ‘θνους-κρ/τους’ και συγχονται τελικ/ και µε τον ορισµ(
του θνους. Τα εθνοτικ/ κριτ!ρια του εθνικισµο, απ( την /λλη, θτουν τα πολιτισµικ/ κριτ!ρια που προσδιορζουν την ιδιαιτερ(τητα του θνους, (πως εναι η κοιν! κουλτορα, γλ1σσα, παρ/δοση, !θη, θιµα και µυθοπλασες, η πατρδα (στοιχεο κοιν( µε τα πολιτικ/ κριτ!ρια, αν και µε διαφορετικ! ‘απ(χρωση’), θρησκεα κλπ.\ αυτ/ τα στοιχεα µπορε να εµφανιστον επιλεκτικ/ ! και
(λα µαζ. ?τσι, σµφωνα µε την εθνικιστικ! ιδεολογα, τα πολιτικ/ µε τα εθνοτικ//πολιτιστικ/ κριτ!ρια µαζ συνιστον και ορζουν το εθνικ( κρ/τος.
Ορισµνοι εθνικισµο χρησιµοποιον ! εστι/ζουν σε ορισµνα απ( αυτ/ τα
κριτ!ρια για λ(γους που συχν/ υπαγορεονται απ( τις ρζες του θνους και
την ιστορα του. Για παρ/δειγµα, η σσταση του κρ/τους στη Γαλλα προηγ!θηκε της δηµιουργας ! συσπερωσης του γαλλικο θνους28, µε αποτλεσµα
την µφαση που δνεται στα πολιτικ/ κριτ!ρια\ στη Γερµανα η διαδικασα
!ταν αντστροφη καθ1ς, µε β/ση το εθνικ(/εθνοτικ( κριτ!ριο, επετεχθη η συννωση των διαφ(ρων βασιλεων. Ταυτ(χρονα, (µως, η συνπαρξη ! εναλλαγ!
των εθνοτικ1ν και πολιτικ1ν κριτηρων εναι ζ!τηµα πολιτικ1ν και ιστορικ1ν
συγκυρι1ν και (χι κ/τι δεδοµνο και οριοθετηµνο. Για παρ/δειγµα, στη Γαλλα του 1793, τρα µ(λις χρ(νια µετ/ τη θσπιση του φιλελεθερου Συντ/γµατος του 1790, γνονταν διακρσεις εις β/ρος Γ/λλων πολιτ1ν µε β/ση την εθνικ(τητ/ τους, τους οποους µ/λιστα χρησιµοποιοσαν ως αποδιοποµπαους
τρ/γους. )πως αναφρει η Kristeva, οι ‘ξνοι’ (οι (χι γαλλικ!ς καταγωγ!ς)
Γ/λλοι πολτες κατηγορονταν συχν/ για τα /σχηµα µαντ/τα που ρχονταν
απ( το πεδο της µ/χης: «στις 5 Απριλου 1793, ο Ροβεσπιρος ζ!τησε απ( τους
Ιακωβνους ‘να εκδι1ξουν (λους τους ξνους στρατηγος που τ(σο απερσκεπτα εµπιστευθ!καµε για τη διοκηση του στρατεµατος’» (Kristeva 1991:157).
Συνεπ1ς, η πολιτικ! και η εθνοτικ! δι/σταση εναι συστατικς του εθνικισµο
εν γνει, δο αναλυτικς ννοιες που ενυπ/ρχουν εντ(ς του και (χι δο διακριτ/ µοντλα θσπισης εθνικ1ν κρατ1ν.
28. Η αναφορ/ µου στη ‘δηµιουργα ! συσπερωση’ του γαλλικο θνους σχετζεται µε τη συγκεκριµνη αναφορ/ του E. WEBER στο βιβλο του From Peasants into Frenchmen: the modernization of rural France (London: Chatton & Windus 1979), (που προβ/λλεται το επιχερηµα (τι δεν
υπ!ρχε το γαλλικ( θνος πριν απ( τη δηµιουργα του απ( το γαλλικ( κρ/τος.

[ 127 ]

KEΦAΛAIO 3

Αυτ( το συµπρασµα µας οδηγε στο δετερο επιχερηµα σε σχση µε το
προκεµενο, δηλαδ! (τι η δι/κριση αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( δεν αντιστοιχε σε δι/κριση αν/µεσα σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ εθνικισµ(, (πως
πολ συχν/ θεωρεται –(που ‘καλ(ς’ σηµανει !πιος, δηµοκρατικ(ς, ανεκτικ(ς
και ‘κακ(ς’ σηµανει καταστροφικ(ς, αυταρχικ(ς, πολεµοχαρ!ς κλπ.29. Κατ’ αρχ/ς, (πως !δη αναφρθηκε, η δι/κριση αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( εναι κατ/ β/ση σχηµατικ! και δεν αντιστοιχε σε δο διακριτος τπους
εθνικισµο: συνεπ1ς, η παραπ/νω αντιστοιχα τους σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ δε δναται εξ αρχ!ς να ευσταθε. Επιπλον, πρπει να επισηµανθε για µια ακ(µη
φορ/ το γεγον(ς (τι ο εθνικισµ(ς δεν εναι να πρ(γραµµα /σκησης και διαχερισης της πολιτικ!ς εξουσας, αλλ/ µια ιδεολογα που αφορ/ στην εθνικ!
αυτο-δι/θεση. Αν το κρ/τος θα εναι δηµοκρατικ(, απολυταρχικ( ! οτιδ!ποτε
/λλο εναι αδι/φορο απ( τη σκοπι/ του εθνικισµο. Το καθεστ1ς και ο τρ(πος
/σκησης της εξουσας καθορζονται απ( την πολιτικ! ιδεολογα της ηγεσας
καθ1ς και /λλες πολιτικς, οικονοµικς κλπ. συγκυρες. Η κυβρνηση του κρ/τους καθορζει την αναγκαι(τητα χρ!σης του εθνικισµο και τα στοιχεα του
που θα επισηµανθον στη συνχεια. ∆ηλαδ!, εξ ορισµο η εθνικιστικ! ιδεολογα δε σχετζεται ! δεν ασχολεται µε το ζ!τηµα της πολιτικ!ς διακυβρνησης,
αν και οριοθετε ως µοναδικ( κριτ!ριο (τι αυτ! θα πρπει να ασκεται µε γν1µονα την προ/σπιση των συµφερ(ντων του θνους και, /ρα, απ( µλη του.
Ταυτ(χρονα, η ‘αδιαφορα’ του εθνικισµο απναντι στο καθεστ1ς διακυβρνησης δεν ισχει µ(νο θεωρητικ/ αλλ/ και ουσιαστικ/, στην πρ/ξη. ∆ηλαδ!, δεν παρατηρεται (τι οι εθνικισµο που χαρακτηρζονται ως ‘εθνοτικο’ τπου εναι περισσ(τερο πολεµοχαρες ! αυταρχικο, για παρ/δειγµα, απ’ (,τι οι
‘πολιτικο’ τπου και, συνεπ1ς, δε θεµελι1νεται εµπειρικ/ η γενικευµνη αντιστοχιση πολιτικο-‘καλο’ και εθνοτικο-‘κακο’ εθνικισµο. Η Τσεχα εναι
µια χ1ρα που θεωρεται ως παρ/δειγµα εθνοτικο εθνικισµο, αλλ/ ταυτ(χρονα χει µια δηµοκρατικ! και ειρηνικ! διακυβρνηση –µ/λιστα ττοιου τπου !ταν και η ‘ξοδ(ς’ της απ( τον κοµµουνισµ(. Αντστοιχα, το εθνικιστικ(
κνηµα του Pilsudski στην Πολωνα των αρχ1ν του 20ο αι1να ενσωµ/τωνε
(λες τις κοινωνικς και εθνικς/εθνοτικς οµ/δες, αλλ/ και κατ/ τη δι/ρκεια
της διακυβρνησ!ς του στην Πολωνα του µεσοπολµου (απ( το 1926 ως το
1935) εχε αποδ1σει σα κοινωνικ/ και πολιτικ/ δικαι1µατα στα /τοµα και τις
οµ/δες που αποτελοσαν το κρ/τος. )µως, ο Pilsudski !ταν νας δικτ/τορας
που π!ρε την εξουσα στα χρια του µε το πραξικ(πηµα του 1926. )πως φα29. Πρ(κειται για µια διαδεδοµνη δι/κριση που συνεπ/γεται απ( την αρχικ! δι/κριση σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( και τον τρ(πο που ορζονται αυτο οι δο. ∆ετε Ignatieff 1993, και
Jenkins & Sofos 1996.
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νεται και µε τα παραπ/νω παραδεγµατα, πολλς περιπτ1σεις εθνικισµ1ν εναι
αδνατο να κατηγοριοποιηθον και να ταξινοµηθον µσα απ( την τυπολογα
και ερµηνεα των Ignatieff, Jenkins και Sofos και /λλων. Συνεπ1ς, ο διαχωρισµ(ς αυτ(ς εναι θεωρητικ/ µη σχετιζ(µενος µε το υπ( εξταση θµα, πρακτικ/ µη επαληθεσιµος, αλλ/ και δυσλειτουργικ(ς, γιατ θτει επιπρ(σθετα κριτ!ρια στην υπ/ρχουσα τυπολογα περ πολιτικο και εθνοτικο εθνικισµο την
οποα και περιπλκει, αν δεν την ακυρ1νει.
Ο Ignatieff υποστηρζει (τι ο πολιτικ(ς εθνικισµ(ς εναι δηµοκρατικ(ς, γιατ «περιβ/λλει µε κυριαρχα το σνολο του λαο», και (τι ο εθνοτικ(ς εναι
απολυταρχικ(ς, γιατ «εναι µια µορφ! δηµοκρατας που οδηγεται απ( τα
συµφροντα της εθνοτικ!ς πλειοψηφας» (Ignatieff 1993: 3, 5). Αυτ! η ερµηνεα
παραγνωρζει το γεγον(ς (τι, απ( τη σκοπι/ της εθνικιστικ!ς ιδεολογας, δεν
υπ/ρχει δι/σταση αν/µεσα σε ‘(λο το λα(’ και την ‘εθνικ! πλειοψηφα’, αφο
σκοπ(ς εναι η τατισ! τους και η συννωσ! τους σε να κρ/τος, στο ‘θνοςκρ/τος’. Επιπλον, και οι δο τποι εθνικισµο αναφρονται σε ‘(λο το λα(’
αλλ/ µε διαφορετικ/ κριτ!ρια. Εναι σηµαντικ( (τι για να εναι κανες µλος
του θνους, οριοθετηµνου µε τα πολιτικ/ κριτ!ρια, πρπει να πληρο τις προϋποθσεις για να αν#κει στο θνος. Το γαλλικ( και το βρετανικ( θνος, για παρ/δειγµα, θεωρεται (τι ανταποκρνονται στον πολιτικ( τπο εθνικισµο, και
µ/λιστα µε παρ(µοια πολιτικ/ κριτ!ρια, (µως εναι τ(σο αυστηρ! η οριοθτηση και περιχαρ/κωσ! τους που θυµζει εθνοτικ/ κριτ!ρια –που /λλωστε τα περιλαµβ/νουν σε µεγ/λο βαθµ(. Επσης, στο βαθµ( που ο εθνικισµ(ς πρεσβεει
! απλ/ εξυπηρετε τη δηµιουργα των εθνικ1ν κρατ1ν, τα κρ/τη αυτ/ λειτουργον συν!θως προς (φελος της διατ!ρησης και ισχυροποησ!ς τους. Αυτ(
σηµανει (τι το κρ/τος πρεσβε ει την ση εκπροσ1πηση (λων. ?τσι, τα κρ/τη
εµφανζονται ως εκπρ(σωποι του θνους, ετε αυτ( αποτελεται απ( δι/φορες
εθνικς/εθνοτικς οµ/δες (π.χ. Ισπανα και Βρετανα), ετε απ( να σχετικ/ συµπαγς θνος (π.χ. Ελλ/δα, Ιαπωνα). Σε κ/θε περπτωση, η επκληση των
αντστοιχων κριτηρων απ( το κρ/τος γνεται µε γν1µονα την ευρτερη κινητοποηση ! νοµιµοποηση των επιλογ1ν του.
Μια τελευταα παρατ!ρηση σχετικ/ µε αυτ! τη δι/κριση και την παρατηροµενη κατηγοριοποηση εθνικ1ν κρατ1ν στον να ! τον /λλο τπο εθνικισµο εναι (τι αυτς οι κατηγοριοποι!σεις δεν πρπει να θεωρονται σταθερς
και να οδηγον στη δηµιουργα αµετακνητων χαρακτηρισµ1ν. Ο τσχικος
εθνικισµ(ς, για παρ/δειγµα, θεωρεται σ!µερα ειρηνικ(ς, αλλ/ αυτ( δεν εναι
να π/γι( του χαρακτηριστικ(: µ(λις µισ( αι1να πριν, µετ/ το ∆ετερο Παγκ(σµιο Π(λεµο, οι Τσχοι (! µ/λλον οι Τσεχοσλοβ/κοι) προβησαν στη µαζικ! και βαιη εθνικ! κ/θαρση των Γερµαν1ν της Σουδητας, που εχε ως αποτλεσµα το διωγµ( τρι1ν εκατοµµυρων ανθρ1πων. Παροµοως, η Γερµανα που
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προκ/λεσε το ∆ετερο Παγκ(σµιο Π(λεµο και τη γενοκτονα εκατοµµυρων
Εβραων και Τσιγγ/νων, εναι σ!µερα µια δηµοκρατικ! χ1ρα που σβεται τα
ανθρ1πινα δικαι1µατα. ?να ακ(µη παρ/δειγµα αποτελε η Γιουγκοσλαβα,
που συστ/θηκε ως µια πολυ-εθνικ!/πολυ-εθνοτικ! οµοσπονδα και εχε σχετικ! επιτυχα υπ( το ιδι(µορφο κοµµουνιστικ( καθεστ1ς του Ττο, η κατ/ρρευση του οποου συνοδετηκε απ( τους καταστροφικος πολµους και τις εχθρ(τητες που ξσπασαν στις αρχς του 1990 και χαρακτ!ρισαν ολ(κληρη τη δεκαετα. Αυτ/ τα παραδεγµατα υποδεικνουν (τι, αφεν(ς, το επιχερηµα (τι τ(σο
ο πολιτικ(ς (σο και ο εθνοτικ(ς εθνικισµ(ς µπορε να χουν !πιες ! καταστροφικς εκδηλ1σεις και συνπειες και, αφετρου, (τι δεν πρ(κειται για σταθερς
κατηγοριοποι!σεις και δεδοµνες πραγµατικ(τητες. Επσης καταδεικνουν µε
τον πιο φανερ( τρ(πο (τι η πολιτικ! και εθνοτικ! δι/σταση του εθνικισµο
δεν ‘αν!κουν’ σε καννα εθνικ( κρ/τος, πολιτικ( σστηµα κλπ., και (τι δεδοµνες συνθ!κες και ιδιαιτερ(τητες καθορζουν τα χαρακτηριστικ/ του εθνικισµο που θα επικρατ!σουν. Συνεπ1ς, η εδραιωµνη ταξιν(µηση εθνικ1ν κρατ1ν στον να ! τον /λλο τπο εθνικισµο χωρς επισ!µανση για τη χρονικ! της
ακρβεια µπορε να στερ!σει τις σχετικς τυπολογες απ( την αναλυτικ! τους
εγκυρ(τητα και την εµπειρικ! τους χρησιµ(τητα.
Γνεται αντιληπτ( (τι οι εκδηλ1σεις του εθνικισµο δεν εναι σταθερς αλλ/ µεταβ/λλονται λ(γω της εγγενος του δυνατ(τητας να γνεται επιθετικ(ς
και να αποκλεει τους /λλους ! να ενσωµατ1νει και να περικλεει τους /λλους,
ετε υπερισχουν τα πολιτικ/ ετε τα εθνοτικ/ του χαρακτηριστικ/. Αυτ( οφελεται στο γεγον(ς (τι ο εθνικισµ(ς «εν1νει να λα( χωρζοντας τους λαος»,
(πως αναφρει η Shafer30. Αυτ! η λειτουργα βασζεται στις θετικς και αρνητικς ταυτσεις, δηλαδ! στη θετικ! εικ(να του εαυτο και στην αρνητικ! εικ(να των /λλων. ?τσι, η θετικ! εικ(να του θνους µπορε να επικαλεται τ(σο
την παρξη του ανεκτικο του πολιτισµο, (σο και τους δεσµος αµατος για
παρ(µοιους σκοπος. Η Βρετανα, που θεωρεται παρ/δειγµα πολιτικο εθνικισµο µε ιδιατερη µφαση στο στοιχεο της πολυ-πολιτισµικ(τητας, κινητοποησε και χρησιµοποησε την πολεµικ! της µηχαν! στα νησι/ Φ(κλαντ στο
ν(τιο Ατλαντικ( το 1982 στο (νοµα του εθνικο ‘εδ/φους’ και των εθνικ1ν
συµφερ(ντων. Αυτ(, (πως και /λλα παραδεγµατα, δεν εναι χαρακτηριστικ/
µ(νο του πολιτικο, ! /λλου τπου, εθνικισµο αλλ/ εναι χαρακτηριστικ/ της
εκολης και αποδοτικ!ς χρ!σης της εθνικιστικ!ς ρητορικ!ς ‘(ταν χρει/ζεται’,
δηλαδ! (ταν η κυβρνηση του κρ/τους αποφασζει την εφαρµογ! κ/ποιας πολιτικ!ς και αναζητ/ τη νοµιµοποηση και ενεργ! υποστ!ριξ! της (κινητοποη30. SHAFER, B.C. (1972), Faces of Nationalism: new realities and old myths, New York: Harcourt
Brace Jovanovich, σ. 19, αναφρεται στο ∆εµερτζ!ς 1996: 164, υποσηµεωση 78.

[ 130 ]

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

ση)31. Αυτ( συνδεται µε την επιχειρηµατολογα µας (τι οι εκδηλ1σεις του εθνικισµο καθορζονται σε µεγ/λο βαθµ( απ( την πολιτικ! ιδεολογα των κυβερνουσ1ν ελτ και απ( τις πολιτικς που επιθυµον να εφαρµ(σουν. Εδ1 γκειται και η σηµασα της πολιτικ!ς στον καθορισµ( και τη χρ!ση του εθνικισµο.
)πως αναφραµε, ο εθνικισµ(ς βρσκει σηµαντικ/ ερεσµατα στο ασυνεδητο
των ατ(µων, τα οποα υπ(κεινται συνεχ1ς στην επιρρο! του. Γι’ αυτ( το λ(γο
οι ανθρ1πινες αδυναµες γνονται αντικεµενο πολιτικ!ς εκµετ/λλευσης απ(
τους κυβερν1ντες, αλλ/ και οι διοι οι πολιτικο υπ(κεινται στην επιρρο! του
λ(γω των εσωτερικ1ν τους ασυνεδητων επιθυµι1ν.
Συνεπ1ς, η δι/κριση του εθνικισµο σε πολιτικ(-‘καλ(’ και εθνοτικ(-‘κακ(’
εναι λανθασµνη τ(σο σε θεωρητικ( (σο και σε πρακτικ( εππεδο. ∆ο επιπλον στοιχεα αυτ!ς της δι/κρισης εναι τα εξ!ς. Αφεν(ς, αρκετς φορς η
παρξη του εθνικισµο περν/ει απαρατ!ρητη: στο βαθµ( που ο εθνικισµ(ς
εξισ1νεται µε τις ακραες του µορφς και τα εθνικιστικ/ κιν!µατα παραβλπεται το γεγον(ς (τι πρ(κειται επσης και για ιδεολογα, Λ(γο και συνασθηµα
που υπ/ρχουν ακ(µη και (ταν δεν εκδηλ1νονται ντονα. Αφετρου, ο ‘καλ(ς’
και ο ‘κακ(ς’ εθνικισµ(ς αποτελον στην ουσα µετ/θεση των ‘καλ1ν’ στοιχεων στην οµ/δα µας και των ‘κακ1ν’ στα /λλα θνη. Σχετικ! εναι εδ1 και η
χωρικ! δι/κριση σε Ανατολικ( και ∆υτικ( εθνικισµ(, που αντιστοιχε περπου
στη δι/κριση αν/µεσα σε εθνοτικ( και πολιτικ( αντστοιχα (∆εµερτζ!ς 1996:
236-241). Παρ(λο που υπ/ρχουν αρκετς εξαιρσεις στο σχ!µα Ανατολικο
και ∆υτικο εθνικισµο, αυτ( εκφρ/ζει σε µεγ/λο βαθµ( την κυραρχη αντληψη που χουν τα ∆υτικ/ κρ/τη γι’ αυτ/ και τα υπ(λοιπα. Αυτ/ τα δο στοιχεα της δι/κρισης του εθνικισµο –αφεν(ς (τι δεν εναι π/ντα κδηλος και
περν/ απαρατ!ρητος και, αφετρου, (τι προβ/λλεται π/νω στους /λλους–
χουν σοβαρς επιπτ1σεις στην πολιτικ! και στην εµπδωση εν(ς κυραρχου
Λ(γου και εναι πολ σηµαντικ/ για την καταν(ησ! τους. Θα επιχειρ!σουµε
την πληρστερη αν/λυση και καταν(ησ! τους µσω της σηµαντικ!ς συνεισφορ/ς του Michael Billig και του βιβλου του Banal Nationalism.

31. Εξαιρεται εδ1 η χρ!ση του εθνικισµο απ( κιν!µατα αυτοδι/θεσης, που δεν χουν το
‘κρ/τος τους’, και δραστηριοποιονται για την απ(κτησ! του. Σε αυτς τις περιπτ1σεις η ‘αναγκαι(τητα’ του εθνικισµο εναι δεδοµνη και (χι κατασκευασµνη.
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Σ

το βιβλο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολεται µε το ζ!τηµα του
καθηµερινο εθνικισµο που περν/ απαρατ!ρητος, και εστι/ζει στον εθνικισµ( των δυτικ1ν κρατ1ν διαπιστ1νοντας (τι αγνοεται αρκετ/ απ( τους
κοινωνικος επιστ!µονες και την καθηµεριν! ρητορικ!. Ο Billig υποστηρζει
(τι, σµφωνα µε την ευρεα χρ!ση των (ρων, εθνικιστς θεωρονται (σοι µετχουν σε αποσχιστικ/ ! ακροδεξι/ κιν!µατα, και (τι αυτ! η /ποψη τοποθετε
τον εθνικισµ( ‘εκε’, στην περιφρεια –περιφρεια του κρ/τους, (ταν πρ(κειται
για αντ/ρτικο, και περιφρεια της ∆σης, (ταν πρ(κειται για χ1ρες που δεν
αν!κουν στο δυτικ( κ(σµο. Αυτ! η /ποψη εναι παραπλανητικ! γιατ «παραβλπει τον εθνικισµ( των δυτικ1ν εθν1ν-κρατ1ν. Σε ναν κ(σµο εθν1ν-κρατ1ν, ο εθνικισµ(ς δεν µπορε να περιορζεται στις περιφρειες» (Billig, 1995: 5).
Γι’ αυτ(ν το λ(γο, ο Billig επικεντρ1νει την αν/λυση του εθνικισµο και των
εκδηλ1σε1ν του στα εγκαθιδρυµνα εθνικ/ κρ/τη του δυτικο κ(σµου. )πως
υποστηρζει, τα εθνικ/ κρ/τη απ( τη στιγµ! που δηµιουργονται αναπαρ/γονται και διατηρονται συνεχ1ς ως η αν1τερη οντ(τητα αφοσωσης και νοµιµ(τητας. Αυτ! η διαδικασα πηγ/ζει απ( τον εθνικισµ(: (χι µ(νο η δηµιουργα
αλλ/ και η συνεχ!ς αναπαραγωγ! των διων των εθνικ1ν κρατ1ν εναι να
επακ(λουθο του εθνικισµο και της συνεχος λειτουργας του. Κοιν(τοπος
εθνικισµ(ς (banal nationalism) εναι ο (ρος που χρησιµοποιε ο Billig για να περιγρ/ψει «τις ιδεολογικς συν!θειες που καθιστον ικαν/ τα εγκαθιδρυµνα
θνη της ∆σης να αναπαρ/γονται» (1995: 6). Ο κοιν(τοπος εθνικισµ(ς αναπαρ/γει συν!θειες στην πρ/ξη και στη σκψη, αλλ/ και στα συναισθ!µατα,
που διαιωνζουν την εθνικ(τητα. Επιπλον, τα σµβολα που χρησιµοποιονται
για να συµβολσουν την ιερ! φση του θνους, (πως οι σηµαες ξω απ( δηµ(σια κτρια, εξυµνον το θνος χωρς µνους, το ‘κυµατζουν’ χωρς να υπ/ρχει
κυµατισµ(ς (‘flagging’ the nation ‘unflaggingly’), δηλαδ! το χαιρετζουν µσω
µιας !πιας αλλ/ συνεχος και απαρατ!ρητης δραστηρι(τητας.
Σε (λο το βιβλο του ο Billig παραθτει πολλ/ παραδεγµατα πολιτικ1ν που
εφαρµ(ζονται σε δυτικ/ εθνικ/ κρ/τη που ‘παζουν το χαρτ του πατριωτισµο’ και, παρ(λο που χρησιµοποιον οι διοι την εθνικιστικ! ρητορικ! εκτεν1ς, εντοπζουν και αναφρουν την παρξη εθνικισµο µακρι/ απ( τη ρητορικ! τους και τη χ1ρα τους. Γι’ αυτ(ν το λ(γο, εφιστ/ την προσοχ! µας στο εξ!ς:
«τα κεν/ στην πολιτικ! γλ1σσα εναι σπανως αθ1α. Η περπτωση του εθνικισµο δεν αποτελε εξαρεση. )ντας σηµασιολογικ/ περιορισµνος σε µικρ/ µεγθη και εξωτικ/ χρ1µατα, ο εθνικισµ(ς ορζεται ως πρ(βληµα: εµφανζεται
‘εκε’ στην περιφρεια, (χι ‘εδ1’ στο κντρο. Οι αποσχιστικς οµ/δες, οι φασστες και οι αντ/ρτες εναι το πρ(βληµα του εθνικισµο. Οι ιδεολογικς συν![ 132 ]
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θειες, µσω των οποων αναπαρ/γονται τα θνη ‘µας’, δεν ονοµ/ζονται και,
συνεπ1ς, δεν παρατηρονται» (1995: 6). ?τσι, λοιπ(ν, διακρνει δο τπους
θεωρητικ!ς προσγγισης του εθνικισµο, τον µεταθετικ( και τον ‘φυσικοποιητικ(’ (naturalising) –που συν!θως π/νε µαζ. Οι µεταθετικς θεωρες εξισ1νουν τον εθνικισµ( µε τα εθνικιστικ/ κιν!µατα και τα ακραα και παρ/λογα
συναισθ!µατα. Θεωρον τον κ(σµο των εθνικ1ν κρατ1ν ως δεδοµνο και
αντιµετωπζουν τον εθνικισµ( ως µια διατ/ραξη της ηρεµας τους απ( τους /λλους. ?τσι, αυτς οι θεωρ!σεις αποτελον ‘ρητορικς µεταθσεις’: προβ/λλουν
τον εθνικισµ( στους ‘/λλους’, εν1 τον ‘δικ(’ τους τον παραβλπουν, τον ξεχνον, ! και τον αρνονται θεωρητικ/. Οι θεωρες της ‘φυσικοποησης’ παρουσι/ζουν την αφοσωση στο θνος ως ενδηµικ!, φυσικ! κατ/σταση των ανθρ1πων: τσι, «ο κοιν(τοπος εθνικισµ(ς δεν παει απλ/ να θεωρεται εθνικισµ(ς, αλλ/ παει να εναι πρ(βληµα που χρ!ζει αν/λυσης» (1995: 16).
Η διαφορετικ! οπτικ! του Billig απναντι στον εθνικισµ( εναι χρ!σιµη για
την αν/λυσ! του στη σγχρονη πολιτικ! γιατ δεν τον περιορζει στα κιν!µατα
και στις ακραες του εκφ/νσεις. Ο εθνικισµ(ς εναι να καθηµεριν( φαιν(µενο
που χει, ασφαλ1ς, τις εξ/ρσεις του, αλλ/ δεν περιορζεται σε αυτς. Αυτ(ς εναι και ο λ(γος που τον ορσαµε εκτ(ς απ( ιδεολογα και κνηµα, και ως Λ(γο
και συνασθηµα. Παρ’ (λα αυτ/, επειδ! συνειρµικ/ θεωρεται κ/τι ‘κακ(’, µια
καταστροφικ! δναµη και να επιζ!µιο συνασθηµα, κανες δεν επιθυµε να το
δεχτε για τον εαυτ( του ! το θνος του\ απεναντας, υπ/ρχει η τ/ση να αποδδεται σε /λλα /τοµα και θνη. Με αυτ(ν τον τρ(πο, εκλαµβ/νει κανες επιπλον ευχαρστηση, καθ1ς δεν εναι απλ/ ‘καλ(ς’ αλλ/ ‘καλτερος’, εφ(σον
και οι /λλοι εναι ταυτ(χρονα ‘κακο’. Πρ(κειται για την ασθηση της υπρµετρης αυτο-εκτµησης που προρχεται µσα απ( τη σγκριση, που χουµε !δη
εξετ/σει.
Η δι/κριση αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( και η αντιστοχισ!
τους µε τον !πιο και τον επιζ!µιο εθνικισµ( εναι µια µετριοπαθ!ς, θα λγαµε,
κφραση της διαδικασας της µετ/θεσης του εθνικισµο. )πως υποστηρχθηκε
παραπ/νω, η δι/κριση και η αντιστοχιση αυτ! δεν εναι γκυρες, και νας απ’
τους λ(γους γι’ αυτ( εναι (τι και ο λεγ(µενος πολιτικ(ς εθνικισµ(ς µπορε να
χει ακραες εκδηλ1σεις ! να προετοιµ/ζει το δαφος γι’ αυτς. Σε σχση µε
αυτ!ν την παρατ!ρηση θα παραθσουµε τον Billig και την /ποψ! του για τον
καθηµεριν(, κοιν(τοπο εθνικισµ( των δυτικ1ν κρατ1ν, που συν!θως θεωρεται παρ/δειγµα πολιτικο εθνικισµο:
Θα #ταν λθος να θεωρ#σουµε τι ο ‘κοιντοπος εθνικισµς’ εναι ‘καλς’, επειδ# φανεται να διαθτει µια καθησυχαστικ# κανονικτητα, # επειδ# δεχνει να
στερεται των βαιων παθ'ν της κρας δεξις… το κοιντοπο δεν εναι συν'νυ[ 133 ]
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µο µε το ακνδυνο. Στην περπτωση των εθν'ν-κρατ'ν της ∆ σης, ο κοιντοπος
εθνικισµς σπανως εναι αθ'ος: αναπαργει θεσµο ς που κατχουν τερστια
οπλοστσια. 0πως φνηκε και µε τους πολµους στον [Περσικ] Κλπο και στα
Φκλαντ, οι [στρατιωτικς] δυνµεις µπορο ν να κινητοποιηθο ν χωρς µεγλες
εκστρατεες πολιτικ#ς προετοιµασας. Τα πλα εναι σε ετοιµτητα, ‘πρθυµα’ να
χρησιµοποιηθο ν στη µχη. Και οι πληθυσµο των εθν'ν εναι επσης σε ετοιµτητα, πρθυµοι να υποστηρξουν τη χρ#ση αυτ'ν των πλων (1995: 7).

Ο κοιν(τοπος εθνικισµ(ς εναι, λοιπ(ν, ο λ(γος που τα θνη κινητοποιονται χωρς ιδιατερα µεγ/λες εκστρατεες: εναι µια καθηµεριν! εκστρατεα
αφοσωσης και συσπερωσης γρω απ( το θνος και τα συµφροντ/ του.
Επειδ! ο εθνικισµ(ς εγερει αρνητικος συνειρµος και θεωρεται επιζ!µιος, χρησιµοποιεται σε αρκετς περιπτ1σεις αντ’ αυτο ο πατριωτισµ(ς, ο
οποος χρησιµοποιεται µε µεγαλτερη /νεση και συχν(τητα καθ1ς θεωρεται
θετικ! ννοια. Φυσικ/, οι δο ννοιες δεν ταυτζονται. Μας ενδιαφρει (µως σε
αυτ( το σηµεο η σχση µεταξ τους και ο τρ(πος χρ!σης τους αναφορικ/ µε
το προκεµενο, που εναι η δι/κριση σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ εθνικισµ( και η µετ/θεσ! του στους /λλους.

¶·ÙÚÈˆÙÈÛÌﬁ˜ Î·È ÂıÓÈÎÈÛÌﬁ˜

H

λξη πατριωτισµ(ς προρχεται απ( τη λξη ‘πατρδα’, που σηµανει τον
τ(πο γννησης, και χει τις ρζες της στην ελληνικ! λξη ‘πατρας’: τσι, η
πατρδα εναι µε αυτ! την ννοια ‘ο τ(πος των πατρων µας’. ?ναν συνοπτικ(
και επαρκ! ορισµ( του πατριωτισµο δνει το Oxford English Dictionary, που
τον ορζει ως την «αγ/πη και αφοσωση για την πατρδα»32. Εναι, µε αυτ!ν την
ννοια, το ασθηµα αφοσωσης στο οικεο περιβ/λλον που απαντ/ται σε κ/θε
εθνογραφικ! οµ/δα (Bar-Tal 1993: 48). Ο πατριωτισµ(ς θεωρεται θετικ! ννοια και επιθυµητ! αξα, θεµελι1δης για το θνος, γιατ αντανακλ/ ορισµνες
κοινς απ(ψεις και συναισθ!µατα και, κυρως, την ασθηση του αν!κειν.
Ο πατριωτισµ(ς χρησιµοποιεται αντ /λλων εννοι1ν, µεταξ των οποων
εναι και ο εθνικισµ(ς. Η εννοιολογικ! δι/κριση αν/µεσα σε εθνικισµ( και πατριωτισµ( εναι συνηθισµνη, παρ(λο που οι (ροι που χρησιµοποιονται ποικλλουν. Για παρ/δειγµα, χει αναφερθε η δι/κριση αν/µεσα σε πατριωτισµ(
και εθνοκεντρισµ( ! σωβινισµ( (Bar-Tal 1993: 51), σε εποικοδοµητικ( και τυφλ( πατριωτισµ( (Schatz, Staud & Lavine 1999: 153), σε γν!σιο και ψευδο-πα32. «Love and devotion for one’s own country», Oxford English Dictionary, 1953, παρατθεται
στο Bar-Tal 1993: 46.
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τριωτισµ( (Adorno et all)33, ! απλ/ αν/µεσα σε πατριωτισµ( και εθνικισµ(
(Gellner 1983: 138). Θα µποροσαµε να ποµε (τι αυτ! εναι µια δι/κριση αν/µεσα στις θετικς και τις αρνητικς πλευρς που τ(σο ο πατριωτισµ(ς (σο και ο
εθνικισµ(ς συνεπ/γονται, στο βαθµ( που και οι δο µπορον να οριστον ως
‘αγ/πη και αφοσωση για τη χ1ρα µου’. ?τσι, ως γν!σιος, εποικοδοµητικ(ς πατριωτισµ(ς θεωρεται η αγ/πη για την πατρδα, η προσ!λωση στις εθνικς αξες,
αλλ/ και η «κριτικ! αφοσωση» (Schatz 1999: 153), (που η κριτικ! πηγ/ζει απ(
την επιθυµα για πρ(οδο, και απ( τον σεβασµ( και την ανοχ! προς τα /λλα
θνη και /τοµα. Απ( την /λλη, ο εθνικισµ(ς, σωβινισµ(ς, εθνοκεντρισµ(ς, τυφλ(ς πατριωτισµ(ς ! ψευδο-πατριωτισµ(ς περιγρ/φεται ως η τυφλ! αφοσωση
στις εθνικς αξες, η /κριτη θετικ! αξιολ(γηση του θνους, η µη ανοχ! της κριτικ!ς σε αυτ( και η απ(ρριψη των /λλων34. Αυτ( που παρατηρε κανες εναι (τι
ο πατριωτισµ(ς και ο εθνικισµ(ς περιγρ/φονται ως οι δο (ψεις του διου νοµσµατος: και οι δο µπορον να περιγραφον µε τα δια χαρακτηριστικ/ –ως συναισθηµατικ( δσιµο µε το θνος, την πατρδα και τους συµ-πατρι1τες, και ως
αφοσωση στις εθνικς αξες–, (µως µε τον πατριωτισµ( περιγρ/φονται τα θετικ/ συνεπακ(λουθα αυτο του δεσµο, εν1 µε τον εθνικισµ( οι συνειρµο εναι
αρνητικο. Θα µποροσαµε να θεωρ!σουµε (τι αυτ! εναι η διαφορ/ τους, ! µ!πως ο τρ(πος που χρησιµοποιονται οι (ροι αποτελε µια υπεραπλοστευση;
Η δι/κριση αν/µεσα στον πατριωτισµ( και τον εθνικισµ( δεν εναι τ(σο ξεκ/θαρη, και σγουρα δεν µπορε να οριστε ως δι/κριση αν/µεσα στα θετικ/
και στα αρνητικ/ χαρακτηριστικ/ που εµπεριχει η αγ/πη για την πατρδα αν
θλουµε να εµαστε ακριβες στη χρ!ση των (ρων. Ο πατριωτισµ(ς περιγρ/φει
τα συναισθ!µατα και τις πεποιθ!σεις που προρχονται απ( τον δεσµ( µε την
πατρδα. Εναι νας φυσικ(ς και φυσιολογικ(ς δεσµ(ς που δηµιουργεται µε το
µρος (που γεννι(µαστε και αισθαν(µαστε οικει(τητα, µια τατιση µε τα ‘π/τρια εδ/φη’ που εµπεριχει π/ντα µια συναισθηµατικ! φ(ρτιση, (πως αποκαλπτεται µσα απ( τα τραγοδια, τα διηγ!µατα, τα ποι!µατα, αλλ/ και την
δια την ιστορα. Εναι φυσικ(ς και φυσιολογικ(ς αυτ(ς ο δεσµ(ς, γιατ αντιπροσωπεει τον τ(πο (που χουν λ/βει χ1ρα οι πρ1τες, και /λλες, σηµαντικς
ταυτσεις του ατ(µου, και εναι νας συµβολικ(ς χ1ρος οικεων εικ(νων, γεσεων, ακουσµ/των και προσωπικ1ν επαφ1ν. Η αγ/πη για την πατρδα, (πως

33. Ο (ρος ψευδο-πατριωτισµ(ς χρησιµοποι!θηκε απ( τους Adorno, Flenkel-Brunswik,
Levinson και Sanford, για να περιγρ/ψει την «τυφλ! αφοσωση σε ορισµνες εθνικς πολιτισµικς
αξες, τον /κριτο κοµφορµισµ( µε τις συµπεριφορς της κυραρχης οµ/δας, και την απ(ρριψη
των /λλων εθν1ν ως ‘ξω απ( την οµ/δα’», The Authoritarian Personality, New York: Harper,
1950, σ. 107, παρατθεται στο Bar-Tal 1993: 47.
34. Εδ1 ο εθνικισµ(ς περιγρ/φεται κυρως ως συνασθηµα.
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και η αγ/πη για τους συµ-πατρι1τες που προκπτει δευτερευ(ντως, εναι χαρακτηριστικ/ που αξιολογονται θετικ/. )µως, ο πατριωτισµ(ς, η αγ/πη για
την πατρδα µπορε να χει και ορισµνες αρνητικς πλευρς που, (πως και
στον εθνικισµ(, πηγ/ζουν απ( την αν/γκη να αξιολογεται η οµ/δα ως θετικ!
εξ ορισµο. ?να παρ/δειγµα εναι (τι, εν1 η αυτοκριτικ! µπορε να εναι ευπρ(σδεκτη καθ1ς στοχεει στην καλυτρευση της οµ/δας, δεν ισχει π/ντα το
διο (ταν η κριτικ! προρχεται απ( /τοµα ! οµ/δες που δεν αν!κουν στην
‘πατρδα’, οπ(τε τα κνητρ/ τους αµφισβητονται και η κρση τους απορρπτεται. Ο πατριωτισµ(ς συνδεται µε την εθνικ! ταυτ(τητα, και συγκεκριµνα µε
την κοινωνικ! της πλευρ/ που αναλσαµε νωρτερα σε αυτ( το κεφ/λαιο: χαρακτηρζεται απ( τις θετικς και αρνητικς πλευρς που χαρακτηρζουν και
την εθνικ! ταυτ(τητα, την ταυτ(τητα που δηµιουργεται και εµπεδ1νεται διαµσου της επαφ!ς µε το θνος ως κοινωνικ! οµ/δα (π.χ. προσφρει την ασθηση του αν!κειν σε µια οµ/δα, αλλ/ ταυτ(χρονα περιχαρακ1νει ‘εµ/ς’ σε σχση
µε τους /λλους). Πρ(κειται για παρ(µοια ψυχολογικ! τατιση µε τον τοπικισµ(: το συναισθηµατικ( δσιµο που χει κανες µε την ‘ιδιατερη πατρδα’ του.
Ο εθνικισµ(ς δεν εναι διαφορετικ(ς απ( τον πατριωτισµ(, αλλ/ κ/τι παραπ/νω απ( αυτ(ν: εµπεριχει τον πατριωτισµ(, µε τον διο τρ(πο που η εθνικ! ταυτ(τητα ως πολιτικ! ταυτ(τητα εµπεριχει και τα χαρακτηριστικ/ της
κοινωνικ!ς ταυτ(τητας. Εναι και τα δο παρ(µοια συναισθ!µατα, (µως ο
εθνικισµ(ς ως πολιτικ! ιδεολογα εξειδικεει και συγκεκριµενοποιε. Πολ χαρακτηριστικ( εναι το παρ/δειγµα της πατρδας και του θνους. )πως αναφρει ο Deutch, ο πατριωτισµ(ς απευθνεται σε (λους τους κατοκους µιας πατρδας ανεξ/ρτητα απ( την εθνικ! τους καταγωγ!, εν1 ο εθνικισµ(ς απευθνεται σε (λα τα µλη του θνους ανεξ/ρτητα απ( τον τ(πο που κατοικον !
και που χουν γεννηθε35. Ββαια, η καταγωγ! χει υπ/ρξει σηµαντικ( κριτ!ριο
στην ιστορα, πριν την εµφ/νιση του εθνικισµο, και δεν εναι δι(ν του. Επιπλον, η πατρδα ορζεται απ( τον εθνικισµ( µσα απ( την περιχαρ/κωση µιας
επικρ/τειας που ορζεται απ( το ‘θνος-κρ/τος’. Αυτ( χει ως συνπεια ετε η
‘πατρδα’, ως εδαφικ! επικρ/τεια, να εναι µικρ(τερη απ( αυτ!ν που το θνος
θεωρε (τι του αν!κει (ε/ν υπ/ρχουν ‘αλτρωτες πατρδες’), ετε να εναι µεγαλτερη απ( αυτ! µε την οποα θα ταυτιζ(ταν αν δεν υπ!ρχε το κρ/τος και
η σαφ!ς οριοθτηση των συν(ρων. Αυτς εναι δο απ( τις πολλς επιπτ1σεις
της παρξης του εθνικισµο και του τρ(που που η πολιτικ! δι/σταση που
εµπεριχει εµβολι/ζει τον πατριωτισµ( µε επιπλον στοιχεα και τον ενδυναµ1νει ως εθνικισµ(. Π/ντως, (πως υποστηρζει ο Billig, δεν υπ/ρχουν στοιχεα
που να διαφοροποιον ψυχολογικ/ τον εθνικισµ( απ( τον πατριωτισµ( και να
35. Deutch 1966: 104, 288, στο ∆εµερτζ!ς 1996: 204.
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τους αν/γουν στη σφαρα του παρ/λογου και του λογικο αντστοιχα (Billig
1995: 56). Πραγµατικ/, οι ψυχολογικς τους β/σεις εναι διες. Η θυσα, για παρ/δειγµα, εναι µια ‘ηρωικ!’ αξα, µια αρετ! που τ(σο οι πατρι1τες (σο και οι
εθνικιστς θεωρον (τι πρπει να χουν\ επσης, η τατιση µε το θνος εναι ουσι1δης και για τα δο αυτ/ συναισθ!µατα, που αναφρονται πολλς φορς
εναλλακτικ/. Παρ’ (λη τη διαφοροποηση του εθνικισµο λ(γω της πολιτικ!ς
του δι/στασης, ο πατριωτισµ(ς εµπεριχεται στον εθνικισµ(: εναι προϋπ(θεσ!
του στο βαθµ( που αποτελε το πρ1το β!µα προς την τατιση µε την πατρδα,
αλλ/ µπορε και εκολα να επηρεαστε απ( τον εθνικισµ(.
Η µεγαλτερη διαφορ/ αν/µεσα στον πατριωτισµ( και τον εθνικισµ( εναι
λειτουργικ! και προρχεται απ( τη χρ!ση τους στην καθηµεριν! ρητορικ! και
στην πολιτικ! προπαγ/νδα. Επειδ! στην ευρτερη αντληψη ο πατριωτισµ(ς
θεωρεται ως η υγι!ς τατιση µε το θνος, σε αντθεση µε τον εθνικισµ( που
θεωρεται ως η παθολογικ! τατιση που προκαλε διακρσεις, βα και αποκλεισµ(, η συνπεια εναι (τι /τοµα, οµ/δες και κιν!µατα τενουν να εκφρουν τον
(ρο ‘πατρι1της/πατριωτικ(ς’ για τα δια και να αποδδουν τον (ρο ‘εθνικιστ!ς/εθνικιστικ(ς’ στους /λλους. Αυτ( υποστηρζει και ο Billig αναφροντας
(τι «η αφοσωσ! ‘µας’ στο θνος ‘µας’ πρπει να υπερασπζεται, ακ(µη και να
επαινεται. ?νας ρητορικς διαχωρισµς εναι απαρατητος για να επιτευχθε
αυτ! η υπερ/σπιση. ?τσι, ο εθνικισµ(ς ‘µας’ δεν παρουσι/ζεται ως εθνικισµ(ς,
που εναι επικνδυνα παρ/λογος… Ο εθνικισµ(ς ‘µας’ εµφανζεται ως ‘πατριωτισµ(ς’ –µια ευεργετικ!, απαρατητη… δναµη» (Billig 1995: 55, πρ(σθετη
µφαση). Ας παραθσουµε να σχετικ( παρ/δειγµα. Τον Ιανου/ριο του 1996,
(λες σχεδ(ν οι βρετανικς (και (χι µ(νο) εφηµερδες σχολαζαν αρνητικ/, και
αρκετ/ ειρωνικ/, τον παραλογισµ( του ελληνικο και τορκικου εθνικισµο
που φερε τις δο χ1ρες σε µια τ(σο µεγ/λη αντιπαρ/θεση σχετικ/ µε µια µικρ! βραχονησδα στην /κρη του Αιγαου (τα cµια). Το συµβ/ν θεωρ!θηκε
ακαταν(ητο και παρ/λογο. )χι (τι ενδεχοµνως δεν !ταν. )µως, σσσωµες οι
βρετανικς εφηµερδες υποστ!ριξαν, δεκατσσερα περπου χρ(νια πριν, τον
π(λεµο της Βρετανας στα νησι/ Φ(κλαντ (Falklands), µια µικρ! περιοχ! µλια
µακρι/ απ( τη Βρετανα (στον ν(τιο Ατλαντικ(), ως υπερ/σπιση της εθνικ!ς
τους ταυτ(τητας και ως µια λογικ!, πατριωτικ! επιχερηση που εχε σκοπ( να
‘αποδ1σει δικαιοσνη’. Αυτ( εναι να µ(νο απ( τα πολλ/ καθηµεριν/ παραδεγµατα, ενδεικτικ/ του τρ(που λειτουργας εν(ς ασυνεδητου στην ουσα µηχανισµο, που υποστηρζεται (µως και πολιτικ/, και αποδδει στους /λλους
την (ποια αρνητικ(τητα (του εθνικισµο εν προκειµνω), την οποα αρνεται
να δει κανες στον διο του τον εαυτ(.
* * *
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Θα κλεσουµε την εν(τητα αυτ! σχετικ/ µε την παρξη ‘καλο’ και ‘κακο’
εθνικισµο και την τυπολογικ! δι/κριση αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ(
εθνικισµ(, µε ορισµνες παρατηρ!σεις. Σε θεωρητικ( εππεδο, αν συγκρνουµε
τα πολιτικ/ και τα εθνοτικ/ χαρακτηριστικ/ εθνικισµ1ν µποροµε να ποµε
(τι τα πρ1τα εναι προτιµ(τερα, καθ1ς διευκολνουν την ενσωµ/τωση των
‘ξνων’ σε να εθνικ( κρ/τος και την ανοχ! τουλ/χιστον του επσηµου κρ/τους απναντι σε αυτος. )µως, στην πρ/ξη ο πολιτικ(ς εθνικισµ(ς δεν συνιστ/ µια ξεχωριστ! κατηγορα εθνικισµο που εναι ‘καλ(ς’, εφ(σον µπορε να
εναι επσης επιζ!µιος. Επιπλον, εµπειρικ/, οι χ1ρες που τα πολιτικ/ στοιχεα
του εθνικισµο επικρατον ξεκ/θαρα και διατηρονται µσα στο χρ(νο και θα
µποροσαµε να θεωρ!σουµε ως παραδεγµατα πολιτικο εθνικισµο εναι πολ λγες: οι ΗΠΑ, η Αυστραλα, η Ολλανδα, η Γαλλα, ο Καναδ/ς, η Βρετανα,
η Ισπανα εναι σως οι µ(νες που αναµφισβ#τητα αν!κουν σε αυτ! την κατηγορα. Αν αναλογιστοµε τον συνολικ( αριθµ( των εθνικ1ν κρατ1ν που υπ/ρχουν σ!µερα (παρνοντας ως β/ση τα 189 περπου µλη του ΟΗΕ), µποροµε
να ποµε (τι αυτς οι περιπτ1σεις εναι η µειον(τητα των εθνικ1ν κρατ1ν.
Π(σο µ/λλον που και στα δια αυτ/ εθνικ/ κρ/τη ανακπτουν προβλ!µατα
ενσωµ/τωσης και ουσιαστικ!ς (δηλαδ! (χι του επσηµου κρ/τους) αποδοχ!ς
των µειονοτ!των: στη Βρετανα πολλο αποκαλον τους Πακιστανος µεταν/στες ειρωνικ/ ‘Π/κι’, στη Γαλλα υπ!ρχε ο λεγ(µενος ‘π(λεµος του τσαντ(ρ’
στη δεκαετα του ’90 και συνεχζεται ακ(µα, εν1 στην Ισπανα υπ/ρχουν τα
αυτονοµιστικ/ και αποσχιστικ/ κιν!µατα των Καταλαν1ν και των Β/σκων
αντστοιχα. Ιδιατερα σηµαντικ( εναι το παρ/δειγµα του Καναδ/ (που η
ντονη κινητοποηση και επιθυµα των µισ1ν, σχεδ(ν, κατοκων του Κεµπκ να
αποσχιστον προβ/λλοντας, µεταξ /λλων, τη γαλλικ! τους ‘καταγωγ!’ χει
προκαλσει αµηχανα στους υποστηρικτς του επιχειρ!µατος (τι ο σεβασµ(ς
στον ν(µο, η οικονοµικ! ευηµερα, η ανοχ! κλπ. εξασφαλζουν την οµαλ! ενσωµ/τωση των εθνοτ!των και την απ(ρριψη του εθνικισµο.
Να υπογραµµιστε σε αυτ( το σηµεο (τι, στην ευρτερη χρ!ση του (ρου
(στην πολιτικ!, στη δηµοσιογραφα, ακ(µη και στο δηµ(σιο λ(γο των διανοουµνων), ο ‘πολιτικ(ς εθνικισµ(ς’ δεν αναφρεται καθ(λου ως εθνικισµ(ς, εν1
(ταν χαρακτηρζεται κ/ποιο θνος ως εθνικιστικ( εννοεται συνειρµικ/ (τι
πρ(κειται για εθνοτικο τπου εθνικισµ(. Ο χαρακτηρισµ(ς ‘εθνικιστ!ς’ αποδδεται σε κ/ποιον που εκδηλ1νεται µε ακρ(τητα ! επικαλεται εθνοτικ/ στοιχεα αφοσωσης στο θνος (την κοιν! καταγωγ! κλπ.), εν1 αντστοιχα δε χρησιµοποιεται για κ/ποιον που αποδχεται τα πολιτικ/ στοιχεα του εθνικισµο.
Στην πραγµατικ(τητα, λοιπ(ν, η επικρατοσα δι/κριση αν/µεσα σε πολιτικ(
και εθνοτικ( εθνικισµ( καταλ!γει σε µια δι/κριση αν/µεσα σε µη-εθνικισµ(
και εθνικισµ(. Σχετικ! εναι και η επισ!µανση (τι, εκτ(ς της διαδικασας της
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µετ/θεσης που προκαλε εν µρει αυτ( το γεγον(ς, υπ/ρχουν και πολιτικο
λ(γοι που υπαγορεουν κ/τι ττοιο: δεν εναι τυχαο το γεγον(ς (τι οι θεωροµενες σ!µερα ως περιπτ1σεις πολιτικο εθνικισµο εναι εθνικ/ κρ/τη που
συγκροτον µια, χαλαρ! ! µη, συµµαχα και, επσης, (τι ορισµνες απ( αυτς
κυριαρχον και στο χ1ρο των επιστηµ1ν, µε αποτλεσµα να επηρε/ζουν σηµαντικ/ την επιστηµονικ! συζ!τηση προβ/λλοντας τους σχετικος συνειρµος
που αφορον την παρξη ‘καλο’ και ‘κακο’ εθνικισµο.
Μια ακ(µη σηµαντικ! παρατ!ρηση εναι (τι η παρξη και εκδ!λωση !πιων,
! π/ντως ηπι(τερων, εθνικιστικ1ν εκδηλ1σεων εναι σαφ1ς προτιµ(τερη, γιατ οι συνπεις τους εναι λιγ(τερο καταστροφικς: οι /τυπες φραστικς επιθσεις εις β/ρος των ξνων εναι λιγ(τερο β/ρβαρες απ’ (,τι τα πογκρ(µ, (πως
και η εθνικ! υπερηφ/νεια ! ο κοιν(τοπος εθνικισµ(ς εναι ασ!µαντοι σε σχση
µε τον ρατσισµ( ! τις εθνικς εκκαθαρσεις. Παρ’ (λα αυτ/, η παρξη των
!πιων στω εκδηλ1σεων δεν µπορε να εναι καθησυχαστικ! δι(τι µπορον τα
/τοµα, και τα θνη συλλογικ/, να ‘παλινδροµ!σουν’ σε πιο ακραες εκφρ/σεις
των συναισθηµ/των τους. Οι !πιες και οι επιζ!µιες εκδηλ1σεις εναι οι δο
(ψεις του διου νοµσµατος, η µια προϋποθτει την /λλη και συνεχ1ς εναλλ/σσονται, (πως δεχνουν πλεστα ιστορικ/ παραδεγµατα. Στο παρ/δειγµα της
Πολωνας, που αναφραµε πριν, παρ(λο που ο εθνικισµ(ς του Pilsudski !ταν
δεκτικ(ς, µ(λις λγα χρ(νια µετ/ το θ/νατ( του εξολοθρετηκαν τρα εκατοµµρια Εβραοι –ββαια η Πολωνα !ταν υπ( Γερµανικ! κατοχ!, αλλ/ η κταση
που λαβε η γενοκτονα των Εβραων σε αυτ! τη χ1ρα συνδεται µε τον υποβ(σκοντα αντισηµιτισµ( των Πολων1ν (εν1 σε /λλες υπ( κατοχ! χ1ρες οι
Εβραοι βοηθ!θηκαν απ( τους ‘ντ(πιους’ να κρυφτον ! να ξεφγουν, αυτ( δε
συνβη στην Πολωνα). Συνεπ1ς, στην αν/λυση του εθνικισµο πρπει να λαµβ/νονται υπ(ψη (λες οι παρ/µετροι που τον επηρε/ζουν, ακ(µα και οι φαινοµενικ/ πιο αθ1ες.
Υπ/ρχουν πολλς ιδιατερες συνθ!κες που δηµιουργον εθνικιστικς εξ/ρσεις, (πως πολιτικς, οικονοµικς, κοινωνικς και /λλες. Μεταξ αυτ1ν36 καθοριστικ! εναι η πολιτικ! βοληση και η αντστοιχη προπαγ/νδα. Εναι χαρακτηριστικ(ς ο τρ(πος µε τον οποο οι πολιτικο ηγτες εκµεταλλεονται και
χειραγωγον το εθνικ( συνασθηµα και το χρησιµοποιον σε κ/θε περσταση,
προφαν1ς λ(γω της ‘αποδοτικ(τητ/ς’ του. Εδαµε το παρ/δειγµα της Βρετανας, (που η κυβρνηση της Θ/τσερ επικαλσθηκε τα εθνικ/ συµφροντα για
τη νοµιµοποηση του πολµου στα Φ(λκλαντ. Παρ(µοια επιχειρ!µατα χρησιµοποησε σχεδ(ν δο δεκαετες αργ(τερα η κυβρνηση του Μπλερ για την

36. Αυτς τις ιδιατερες συνθ!κες θα τις εξετ/σουµε στο τταρτο κεφ/λαιο.
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υποστ!ριξη της συµµετοχ!ς της Βρετανας στην Οικονοµικ! Νοµισµατικ!
?νωση (ΟΝΕ): εν1 αναφερ(ταν στη σγκλιση και συνεργασα των ευρωπαϊκ1ν χωρ1ν, ταυτ(χρονα ζητ!θηκε η υποστ!ριξη των Bρεταν1ν προς την ΟΝΕ
στο (νοµα των εθνικ1ν συµφερ(ντων και της ισχυρ!ς βρετανικ!ς παρουσας
µσα στην Ευρωπαϊκ! ?νωση37. ?τσι, η χρησιµοποηση των σχετικ1ν επιχειρηµ/των γνεται µε κριτ!ριο την επιτυχα τους στον επηρεασµ( των πολιτ1ν, και
(χι µε β/ση το σεβασµ( σε ορισµνα κριτ!ρια, πολιτικ/, εθνοτικ/ ! /λλα.
)µως, για να εναι επιτυχ!ς η εθνικιστικ! προπαγ/νδα και η πολιτικ! επιρρο! µιας κυβρνησης ! κιν!µατος, σηµαντικ( ρ(λο παζει η ‘προσωπικ! ιστορα’ του θνους. Τι εννοοµε µε αυτ(; Κατ/ αναλογα µε την προσωπικ! ιστορα εν(ς ατ(µου, που περιλαµβ/νει κυρως την παιδικ! του ηλικα –πρ1τες
ταυτσεις, παιδικ/ τραµατα, απωθηµνες επιθυµες, οµαδικς ταυτσεις, εκπαδευση κλπ.–, η ‘προσωπικ! ιστορα’ εν(ς θνους περιλαµβ/νει το εππεδο
εκπαδευσης και πολιτισµο, τους πολιτικος θεσµος, αλλ/ και το παρελθ(ν
του, δηλαδ! συλλογικ/ τραµατα και ιστορικ/ γεγον(τα που χουν ‘στιγµατσει’ το συλλογικ( ασυνεδητο του θνους. Πολλ/ απ( αυτ/ τα γεγον(τα του
παρελθ(ντος βρσκονται ‘κρυµµνα’ στους µθους και τις διηγ!σεις. Η επιτυχ!ς προπαγ/νδα εναι αυτ! που βρσκει ρεισµα σε παρελθοντικ/ γεγον(τα
της πορεας του θνους και τα αναδεικνει µε ττοιο τρ(πο 1στε να φανονται
σηµαντικ/ στο παρ(ν. Θα !ταν χρ!σιµο να δοµε, εν συντοµα, τι περιλαµβ/νει η ‘προσωπικ! ιστορα’ εν(ς θνους και π1ς αυτ! επηρε/ζει το παρ(ν του.

∆O
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πορεα εν(ς θνους µσα στο χρ(νο εξυµνεται µσα απ( ιστορικ/ ντοκουµντα, µνηµεα, µθους, τραγοδια κλπ. Αυτ/ αποτελον την ιστορα
του, το παρελθ(ν του και αυτ/ εγγρ/φονται στο µυαλ( και στο ασυνεδητο
των µελ1ν του. Αυτ( εναι να παρελθ(ν µου µ(νο τα µλη εν(ς θνους µπορον να κατχουν, γιατ περιχει τις αντιλ!ψεις που χει το θνος για το διο
και τα /λλα θνη, καθ1ς και την κουλτορα και τη νοοτροπα του. Αυτ( το
παρελθ(ν δεν εναι απλ/ η γν1ση που µπορε να αποκτ!σει ο οποιοσδ!ποτε για
να /λλο θνος µσα απ( επισκψεις στη χ1ρα, τη σπουδ! της ιστορας και, γενικ/, το ενδιαφρον για ναν /λλον πολιτισµ(. Περιλαµβ/νει, φυσικ/, και αυτ! τη γν1ση, αλλ/ εναι κ/τι περισσ(τερο: εναι η νοοτροπα που δηµιουργεται απ( αυτ! τη γν1ση, σε συνδυασµ( µε (λα τα /λλα στοιχεα που συνθτουν
37. Ενδεικτικ! εναι η συνντευξη τπου του πρωθυπουργο Τ(νι Μπλερ στους Bρετανος
δηµοσιογρ/φους στις 20 Ιουνου 2002.
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την εµπειρα ζω!ς σε µια συλλογικ! οµ/δα, (πως η γλ1σσα και οι συνειρµο
της. Αυτ( εναι το συλλογικ ασυνεδητο εν(ς θνους. Ο Freud χρησιµοποησε
τον (ρο συλλογικ( ασυνεδητο αναφερ(µενος σε στοιχεα της αρχαας κληρονοµι/ς και σηµαντικ1ν γεγον(των του παρελθ(ντος που επιβι1νουν και επηρε/ζουν τα /τοµα στο παρ(ν, στοιχεα που εγγρ/φονται σε να «συλλογικ(
µυαλ(, στο οποο οι διανοητικς διεργασες λαµβ/νουν χ1ρα (πως και στο
µυαλ( εν(ς ατ(µου» (Freud 1913: 220). Ο (ρος συλλογικ( ασυνεδητο δεν πρπει να εκληφθε στην κυριολεξα του, ως το ασυνεδητο εν(ς ‘συλλογικο µυαλο’\ εναι µια ιστορικ προσδιορισµνη ννοια που στερεται κ/θε µετα-ψυχολογικο συνειρµο. Περιλαµβ/νει στοιχεα απ( την ιστορα και παρ/δοση του
θνους, στοιχεα που εγγρ/φονται σε (λα τα /τοµα µσα απ( τη διαδικασα
της κοινωνικοποησης, που περιλαµβ/νει και τη µετ/δοση εικ(νων και αντιλ!ψεων µσα απ( τελετς, µθους κλπ. Μ/λιστα, στοιχεα του συλλογικο ασυνειδ!του εναι ιδιατερα κδηλα µσα απ( τα σµβολα, τη µυθολογα, τη θρησκεα κλπ. Αυτ/ τα στοιχεα εναι κοιν/ γιατ, εκτ(ς της κοινωνικοποησης (δηλαδ! της κοιν!ς εκµ/θησ!ς τους), τα /τοµα ταυτζονται µεταξ τους ως µλη
του θνους. Σµφωνα µε τον Rieff, ο Freud θεωροσε την παρ/δοση ως το
«πρωτ(τυπο περιεχ(µενο του συλλογικο ασυνειδ!του» (Rieff 1960: 200).
Μρος του συλλογικο ασυνειδ!του εν(ς θνους αποτελον σηµαντικ/ δυσ/ρεστα γεγον(τα, (πως !ττες, καταστροφς κλπ., τα οποα µπορον –περιστασιακ/ και υπ( προϋποθσεις– να προκαλσουν συναισθηµατικ! φ(ρτιση
στο παρ(ν. )πως και το /τοµο, τσι και το θνος µπορε να βι1σει το παρελθ(ν ως τραµα και να παλινδροµ!σει σε µια ψυχολογικ! παθολογικ! κατ/σταση (που θα αναζητ!σει την αναπτρωση του ηθικο του και την επαν(ρθωση της ‘ζηµι/ς’ στη ναρκισσιστικ! του εικ(να38. Ο Falk εξετ/ζει αυτ! τη
λειτουργα στην περπτωση του Παλαιστινιακο ζητ!µατος\ υποστηρζει στο
/ρθρο του ‘Unconscious Aspects of the Arab-Israeli Conflict’ (‘Ασυνεδητες
Πλευρς της Αραβο-Ισραηλιν!ς ∆ινεξης’) (τι µεζονα τραµατα στην ιστορα
των Εβραων και των Παλαιστινων χουν επηρε/σει τη σηµεριν! κατ/σταση
οδηγ1ντας σε ρ!ξη. «Οι Σιωνιστς», υποστηρζει, «επιθυµοσαν να αποζηµι1σουν τους Εβραους για τις µεγ/λες απ1λειες του παρελθ(ντος… Επιθυµοσαν να εξασφαλσουν να εβραϊκ( µλλον διαφορετικ( απ( το παρελθ(ν, αλλ/
αναπολοσαν ταυτ(χρονα και τις παλαι(τερες δ(ξες… Απ( ψυχαναλυτικ!ς
απ(ψεως, η αναπ(ληση αυτ! µοιαζε µε αυτ! του παιδιο για τη Σπουδαα
Καλ! Μητρα απ( την οποα αποκ(πηκε, και η οποα υπ/ρχει µ(νο στη φαντασα του… )σοι !ρθαν στην Παλαιστνη απβλεπαν σε µια καινορια ζω!
38. Σχετικ/ µε την παλινδρ(µηση του ατ(µου στην οµαδικ! παθολογα, αναφρονται οι
Ulman & Abse 1982, ειδικ/ στη σελδα 638.
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σε µια καινορια µητρα-πατρδα… Σγουρα δεν επιθυµοσαν να βρουν αδλφια ! ξαδλφια στην Παλαιστνη, που θα !ταν οι ανταγωνιστς στην αγ/πη
της ιδανικ!ς µητρας-πατρδας» (Falk 1992: 216-217). Η Αραβικ! ιστοριογραφα, απ( την /λλη, εναι γεµ/τη µε κατηγορες εν/ντια στις εξωτερικς δυν/µεις για τις αποτυχες και !ττες τους, και πολλο Rραβες «ακ(µη θλουν να
γυρσουν πσω το ρολ(ι της ιστορας και να επαναφρουν την δ(ξα των Αρ/βων» (Falk 1992: 218). Παρ(µοιο εναι το παρ/δειγµα του πολµου στα Φ(κλαντς, κατ/ τη δι/ρκεια του οποου η Θ/τσερ παρατηροσε (τι ορισµνοι
«ν(µιζαν (τι δεν µποροσαµε πλον να κ/νουµε τα µεγ/λα πρ/γµατα που καταφρναµε κ/ποτε... (τι η Βρετανα δεν !ταν πλον το θνος που χτισε µια
αυτοκρατορα και κυρι/ρχησε στο να τταρτο του κ(σµου... Ε, λοιπ(ν, καναν λ/θος... η Βρετανα δεν /λλαξε» (στο Hall 2003: 431).
Ο Berlin αναφρει (τι ο εθνικισµ(ς «συν!θως φανεται να προκαλεται απ(
πληγς, απ( κ/ποια µορφ! συλλογικ!ς ταπενωσης» (Berlin 1990: 245)39. Τις
απ1λειες του παρελθ(ντος στην ιστορα των εθν1ν/εθνοτ!των θα ονοµ/σουµε
συλλογικ τρα µατα, δηλαδ! τραµατα που χει το θνος ως συλλογικ(τητα.
Αυτ/ τα τραµατα µπορον να χουν δυσ/ρεστες επιπτ1σεις (ταν, και για
(σους, τα βι1σουν φαντασιακ/ στο παρ(ν ως παρ(ν (Καστορι/δης 1985: 197)40.
)πως αναφρει ο Καστορι/δης, να γεγον(ς δεν εναι τραυµατικ( απ( µ(νο
του (µε εξαρεση ακραα συµβ/ντα), αν τα /τοµα δεν του αποδ1σουν ιδιατερη σηµασα ως ττοιο. Rλλωστε, τα συλλογικ/ τραµατα δεν εναι κοιν τραµατα, δηλαδ! τραµατα που (λα τα µλη της εθνικ!ς οµ/δας βι1νουν ως ττοια, αλλ/ τραµατα που αφορον στην ιστορα του θνους, εγγρ/φονται στο
συλλογικ( ασυνεδητο ως γεγον(τα, αλλ/ ο τρ(πος µε τον οποον θα εκληφθον και βιωθον απ( το κ/θε /τοµο µπορε να διαφρει. ?τσι, να γεγον(ς
µπορε να βιωθε ως εθνικ( τραµα στο παρν αν νας χαρισµατικ(ς ηγτης !
µια οµ/δα µε επιρρο! ασκ!σουν αποτελεσµατικ! προπαγ/νδα και καταφρουν να µεταδ1σουν στο θνος, ! σε µεγ/λο κοµµ/τι του, τη συναισθηµατικ!
τους φ(ρτιση γι’ αυτ( το γεγον(ς –πραγµατικ! ! προσποιοµενη. Ειδικ/ σε περι(δους κρσης, µια ττοια αναφορ/ µπορε να χει καταστροφικς συνπειες.
Στη Σερβα, για παρ/δειγµα, ο ‘Μθος του Κοσ(βου’, που αναφερ(ταν σε να
τραυµατικ( γεγον(ς στην ιστορα του σερβικο θνους, εχε µεγ/λη λξη στις
µ/ζες, ιδιατερα σε µια περοδο σηµαντικ1ν αλλαγ1ν και αναταραχ1ν, και
αποτλεσε ‘επιτυχς’ συστατικ( της προπαγ/νδας του Μιλ(σεβιτς.
Τα θνη στην προσπ/θει/ τους να διατηρ!σουν ζωντανς τις µν!µες τους
39. Εδ1 ο εθνικισµ(ς πρπει να εννοηθε ως συνασθηµα.
40. Παροµοως αναφρει και ο Marx στο Κεφλαιο (τι, η µν!µη των παλαι1ν γενε1ν βαρανει στη συνεδηση των νε(τερων, (πως αναφρεται στο Καστορι/δης 1985: 197.
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κατασκευ/ζουν µνηµεα και ‘αναµνηστικ/’ σµβολα. Αυτ/ εναι παρ(µοια µε
τα συµπτ1µατα που εµφανζονται στα /τοµα, και δεν εναι π/ντα τραυµατικ/,
αλλ/ αποκαλπτουν την ιστορα του θνους ! σηµαντικς στιγµς του: δεν
υπενθυµζουν µ(νο συλλογικ/ τραµατα αλλ/, κυρως, σηµαντικ/ επιτεγµατα, στιγµς δ(ξας ! τη στιγµ! της δηµιουργας στη σγχρονη ιστορα τους (π.χ.
επαν/σταση). Η λειτουργα και σηµασα αυτ1ν των ‘αναµνηστικ1ν συµβ(λων’
ποικλλει απ( /τοµο σε /τοµο, (πως ποικλλει για να θνος σε διαφορετικς
περι(δους, και µπορε να µετατραπον απ( συµβολικς αναπαραστ/σεις σε
φαντασιακ/ σµβολα. Ο Freud αναφρει να ενδεικτικ( παρ/δειγµα σχετικ/
µε το π1ς µπορον διαφορετικ/ /τοµα να βι1σουν να γεγον(ς. Γρ/φει στο
Five Lectures on Psychoanalysis:
Οι υστερικο µας ασθενες υποφρουν απ’ τις αναπολ#σεις. Τα συµπτ'µατ τους
εναι κατλοιπα και σ µβολα της µν#µης συγκεκριµνων (τραυµατικ'ν) εµπειρι'ν. Θα µπορο σαµε σως να κατανο#σουµε καλ τερα αυτ το εδος συµβολισµο αν το συγκρνουµε µε λλα µνηµονικ σ µβολα σε λλους τοµες. Τα µνηµεα που κοσµο ν µεγλες πλεις εναι επσης µνηµονικ σ µβολα… [π.χ. το
Charring Cross και το Monument στο Λονδνο]. Αυτ τα µνηµεα, ττε, θυµζουν
υστερικ σ µβολα, εφσον εναι µνηµονικ σ µβολα+ µχρι εδ' η σ γκριση εναι
λογικ#. Αλλ, τι θα σκεφτµασταν για να Λονδρζο που θα σταµατο σε σ#µερα σε βαθι µελαγχολα µπροστ απ το µνηµεο της κηδεας της Βασλισσας
Ελεονρας [το Charring Cross] … # για ναν λλο που θα χυνε τα δκρυ του
µπροστ απ το Monument που µνηµονε ει τη µετατροπ# της αγαπηµνης του
µητρπολης σε στχτες παρλο που αυτ# χει εδ' και πολ καιρ εξυψωθε ξαν µε µεγαλ τερη λαµπρτητα; Κι µως, ο κθε υστερικς και νευρωτικς συµπεριφρεται ακριβ'ς πως αυτο οι δυο µη ρεαλιστς Λονδρζοι. 0χι µνο ενθυµο νται οδυνηρς εµπειρες του µακρινο παρελθντος, αλλ εναι ακµη συναισθηµατικ προσκολληµνοι σε αυτς+ δεν µπορο ν να απαλλαχτο ν απ το
παρελθν και για χρη του παραµελο ν το πραγµατικ και µεσο. Η καθ#λωση
της διανοητικ#ς ζω#ς σε παθογνα τρα µατα εναι να απ τα πιο σηµαντικ
στην πρξη χαρακτηριστικ των νευρ'σεων (Freud 1910α: 16).

Βλπουµε, λοιπ(ν, π1ς µπορε η µνηµ(νευση του διου γεγον(τος να εναι η
αφορµ! τ(σο για να το ξεπερ/σει κανες µσα απ( τη συµβολικ! του αναπαρ/σταση, (σο και για να το ξανα-ζ!σει στο παρ(ν µσω της φαντασιακ!ς τατισης µε αυτ(. Ο εθνικισµ(ς, ! καλτερα η εθνικιστικ! ξαρση, µοι/ζει µε µια
παθολογικ! κατ/σταση που βι1νεται συλλογικ/ απ( µλη του θνους, και
εντενεται πολ περισσ(τερο λ(γω της µεταδοτικ(τητας των συναισθηµ/των,
αφο απευθνεται σε να ολ(κληρο θνος και (χι σε µεµονωµνα /τοµα. Σε ττοιες ‘ντονες’ περιστ/σεις, οι µν!µες και τα συλλογικ/ τραµατα του παρελθ(ντος γνονται υστερικ/ συµπτ1µατα στα οποα τενουν να παλινδροµ!σουν
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τα µλη εν(ς θνους ταυτ(χρονα, συλλογικ/. Αντστοιχα, σε περι(δους ‘φυσιολογικ!ς’ ηρεµας η λξη αυτ1ν των συµβ(λων ισχει για µεµονωµνα /τοµα
και οµ/δες που, µσα απ( τη φαντασιακ! τατιση µε αυτ/, ικανοποιον προσωπικς τους αν/γκες.
)πως χουµε υποστηρξει, να βασικ( χαρακτηριστικ( του εθνικισµο εναι
η επιθυµα αποκατ/στασης του νδοξου παρελθ(ντος. ?να επιπρ(σθετο χαρακτηριστικ( σχετικ( µε αυτ( εναι η ρνηση των συλλογικ1ν τραυµ/των.
Πρ(κειται για µια λειτουργα που ανταποκρνεται σε βασικ( χαρακτηριστικ(
του ασυνειδ!του: την /ρνηση δυσ/ρεστων γεγον(των και συναισθηµ/των.
?τσι, η απογο!τευση ! ο θυµ(ς που προκαλε να γεγον(ς σε συνδυασµ( µε
την αδυναµα αποδοχ!ς του οδηγε στην ασυνεδητη /ρνηση. Μια συνπεια
αυτο εναι η αδυναµα πνθους. Το πνθος εναι µια διαδικασα που λυτρ1νει
απ( τη λπη, προϋποθτει (µως (τι χει αναγνωριστε η απ1λεια, (τι χει γνει
αποδεκτ!, (πως επισηµανουν αρκετο µελετητς (Volkan 1988, Falk 1992, Ross
1995, Ben-Amos 1999). Ο θρ!νος παζει ναν αναγεννητικ( ρ(λο στη ζω! µας,
και χωρς αυτ(ν προσκολλοµαστε στο παρελθ(ν (Falk 1992: 238-240, Ross
1995: 537).
Ο Volkan θεωρε (τι ορισµνα αντικεµενα και διαδικασες, (πως τα µνηµεα και οι τελετς (π.χ. παρελ/σεις), που συνδουν το παρελθ(ν µε το παρ(ν
(και το µλλον),µπορον να βοηθ!σουν στο ‘θρ!νο’ της οµ/δας. Ταυτ(χρονα,
(µως, µπορε να χουν και το αντθετο αποτλεσµα: (πως υποστηρζει ο Ross,
«οι τελετς πνθους µιας κοιν(τητας µπορον επσης να υπερβ/λλουν την
νταση και να µεταδ1σουν την ασθηση κινδνου καθ1ς αυτ( που χαιρετζει
ως νκη η µια πλευρ/ αποτελε συχν/ µια πικρ! !ττα για την /λλη» (Ross 1995:
538). Και οι δο περιπτ1σεις ισχουν, ββαια, καθ1ς τα µνηµεα και οι τελετς
µπορε να χουν διαφορετικ! απ!χηση σε διαφορετικος ανθρ1πους ! θνη
(συµβολικ( ! φαντασιακ( χαρακτ!ρα). Π/ντως, ειδικ/ για τα τελετουργικ/
χει υποστηριχτε (τι «η αποδοχ! τους και η συµµετοχ! σε αυτ/… εναι ζωτικ!, ακ(µη και υποχρεωτικ! για τη διατ!ρηση του συστ!µατος, [εν1] η πστη
στο τελετουργικ( εναι λιγ(τερο σηµαντικ!» (Schopflin 1997: 21). Αυτ( οφελεται στο γεγον(ς (τι οι τελετς δηµιουργον την ασθηση της ισχυροποησης της
κοιν(τητας και του ρ(λου των ατ(µων µσα σ’ αυτ!, χωρς να επιβ/λλουν
οµοιοµορφα στη σκψη (δεν επιβ/λλουν να την αποδχονται οι συµµετχοντες). Γνωρζουµε (τι στα παιδι/ ορισµνα αυτοσχδια τελετουργικ/ ! παιχνδια εναι χρ!σιµοι αµυντικο µηχανισµο ενσωµ/τωσης στο κοινωνικ( τους περιβ/λλον\ επσης, (µως, η υπερβολ! στην τελετουργα (υπερβολ! στην τ!ρησ!
της ! στα στοιχεα που εµπεριχει) εναι µια εκδ!λωση /γχους (Parin 1988: 101102). Σε κ/θε περπτωση, πρ(κειται για ιδιατερα σηµαντικς αναφορς στη
συλλογικ! ζω! των σγχρονων εθνικ1ν κρατ1ν, (που οι εθνικο εορτασµο, η
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κατ/θεση στεφ/νων σε µνηµεα κλπ. οργαν1νονται απ( το διο το εθνικ( κρ/τος. Και, (πως παρατηρε ο Anderson, «δεν υπ/ρχουν εµβλ!µατα της σγχρονης κουλτορας του εθνικισµο που να ασκον µεγαλτερη λξη απ( τα κενοτ/φια και τους ναος των Αγν1στων Στρατιωτ1ν» (Anderson 1991: 9), εκε
(που κετονται οι ηρωικο πρ(γονοι, και οι συµβολικο τ/φοι τους µετατρπονται σε ενοποιητικ/ σµβολα.
Σηµαντικ/ σηµεα στην πορεα των εθν1ν και εθνοτ!των εγγρ/φονται
στους µθους, τα ποι!µατα, τα τραγοδια και τα διηγ!µατα, εκε δηλαδ! που
η φαντασα αφ!νεται εξ ορισµο ελεθερη να δηµιουργ!σει και να εξωτερικευτε. Αυτο οι µθοι κλπ. αποτελον ενδεικτικς αναφορς των ασυνεδητων
συνειρµ1ν που εµπεριχονται στην εθνικ! ταυτ(τητα, τους οποους δεν µποροµε να προσεγγσουµε και να γνωρσουµε διαφορετικ/ (δηλαδ! µσα απ(
µελτη της ιστορας), αλλ/ και αντικεµενα χειραγ1γησης και εκµετ/λλευσης.
Ας δοµε αναλυτικ(τερα αυτ( το κοµµ/τι του συλλογικο ασυνειδ!του.

ª‡ıÔÈ Î·È ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·

O

ι µθοι, (πως και τα τραγοδια, διηγ!µατα κλπ., χουν µια ισχυρ! και, κυρως, ασυνεδητη επδραση στις συλλογικς ταυτ(τητες καθ1ς εµπεριχουν σηµαντικς παραστ/σεις και εικ(νες που χει να θνος για τον εαυτ( του
και για την ταυτ(τητ/ του. Οι µθοι, συγκεκριµνα, εναι «θρυλικς διηγ!σεις
που αντιπροσωπεουν µρος των πεποιθ!σεων των ανθρ1πων ! ερµηνεουν
φυσικ/ φαιν(µενα… δεν απαιτον εµπειρικ! επιβεβαωση… Ο αρχικ(ς σκοπ(ς των µθων εναι να δνουν ν(ηµα» (Schutz 1993: 96). Οι µθοι εναι διηγ!σεις πλοσιες σε ιδες, εικ(νες και φαντασα και, ως εκ τοτου, εναι ελκυστικο
σε (λους. Οι Λποβατς και ∆εµερτζ!ς εξηγον (τι οι µθοι αποτελον ‘αυτ(µατες αναγκαι(τητες του ψυχισµο’: δεν προσπαθον να διευκρινσουν κ/ποιο
ν(ηµα αλλ/ να διαµεσολαβ!σουν συµβολικ/ τα /τοµα και τον κ(σµο τους και να
τα συµφιλι1σουν µε τις διες τους τις αντιφ/σεις (Λποβατς & ∆εµερτζ!ς 1994:
52-53). Μια ενδιαφρουσα παρατ!ρηση εναι (τι οι πρ1τοι, αρχγονοι µθοι εµφανζουν µια αξιοσηµεωτη οµοι(τητα (σον αφορ/ στο περιεχ(µεν( τους. O
Otto Rank ανφερε (τι οι µθοι για τους εθνικος !ρωες εναι «εξαιρετικ/ επενδυµνοι µε φανταστικ/ στοιχεα που, σε διαφορετικος λαος, αν και διασκορπισµνους και εντελ1ς ανεξ/ρτητους µεταξ τους, εµφανζουν µια εκπληκτικ!
οµοι(τητα και… µια κυριολεκτικ! προσαρµοστικ(τητα [literal conformity]»41.
41. RANK, Otto (1914), The Myth and the Birth of the Hero, New York, σ. 1, αναφρεται στο
Freud 1939: 247.
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Παροµοως, o Brown αναφρει (τι «περιγραφς πατροκτονας και αιµοµιξας
µε τη µητρα, ευνουχισµο, τιµωρας και επαν(ρθωσης, µητροκτονας, κανιβαλισµο και διαµελισµο αποτελον κοµµ/τια της µυθολογας (λων των λα1ν»\
η ψυχαν/λυση επισηµανει ως ερµηνεα του φαινοµνου (τι «ττοιες φαντασι1σεις εναι οικουµενικς στα πρ1τα χρ(νια της ζω!ς» (Brown 1961: 115).
Οι µθοι αποκαλπτουν τις αυτοαντιλ!ψεις των ατ(µων, τις επιθυµες και
τους φ(βους τους\ το διο ισχει και για την προσ!λωση, το φιξ/ρισµα π/νω σε
κ/ποιους µθους. Οι µθοι και η προσ!λωση σε αυτος δεν µας αφηγονται
την ‘πραγµατικ!’ ιστορα µιας κοιν(τητας, αλλ/ αποκαλπτουν τα σηµεα που
χουν ιδιατερη σηµασα, αυτ/ που επηρε/ζουν στο µεγαλτερο βαθµ( την αυτοαντληψ! και τη νοοτροπα της κοιν(τητας. Rλλωστε, οι µθοι δεν εναι ιστορικς αλ!θειες: αποτελονται απ( αντιφ/σεις και µια τ/ση να παρουσι/ζουν
τα γεγον(τα ως φυσικ/. ?τσι, παραµνουν «απρ(σβλητοι στην κριτικ!»
(Schutz 1993: 96). Επιπλον, απευθνονται στο συνασθηµα και (χι στην ορθολογικ! σκψη. Αυτ/ ακριβ1ς τα χαρακτηριστικ/ κ/νουν εκολη την εκµετ/λλευσ! τους για τη δηµαγωγα των µαζ1ν.
Ο Schopflin προβανει σε µια ταξιν(µηση των µθων που αναφρονται στην
εθνικ(τητα (nationhood), και τους εντ/σσει στις ακ(λουθες κατηγορες (που
µπορε να συνυπ/ρχουν ! να αλληλοκαλπτονται): µθοι της πατρδας (αναφρονται στη ‘µητρα πατρδα’, στη γη της αγν(τητας, και συνδονται µε τους
µθους της ‘Χρυσ!ς Εποχ!ς’)\ µθοι του π(νου της λτρωσης (αναφρονται
στα δειν/ του θνους και στην επερχ(µενη ‘επαγγελα’)\ µθοι της /δικης µεταχερισης (δικαιολογε τα δειν/ µε κ/ποια αδικα)\ µθοι της εκλογ!ς και της
αποστολ!ς εκπολιτισµο (ο µθος του ‘εκλεκτο θνους’)\ µθοι της στρατιωτικ!ς αξας (εστι/ζουν στις πολεµικς αρετς)\ µθοι της εθνογνεσης και της
αρχαι(τητας\ και, τλος, µθοι της γενεαλογας και της κοιν!ς καταγωγ!ς. Αυτο οι µθοι που αναφρει ο Schopflin αποτελον συστατικ/ της εθνικιστικ!ς
ρητορικ!ς και χρησιµοποιονται, επιλεκτικ/ αλλ/ ευρως, απ’ (λα τα θνη για
να ενισχσουν τη συνοχ! και ακεραι(τητα της εθνικ!ς οµ/δας. Χρησιµοποιονται επσης σε πολιτικς εκλογικς εκστρατεες καθ1ς ο πιο ενδεδειγµνος τρ(πος για να προσελκσει κανες τους ψηφοφ(ρους θεωρονται τα συναισθηµατικ/ ερεθσµατα. Για παρ/δειγµα, η µελτη του Schutz π/νω σε να φιλµ/κι
δι/ρκειας µισ!ς 1ρας που δηµιουργ!θηκε για την προ1θηση της προεκλογικ!ς
εκστρατεας του Ριγκαν το 1984 οδ!γησε στο εξ!ς συµπρασµα: ο Ριγκαν
παρουσι/ζεται ως «‘Αµερικαν(ς _ρωας’, [ως] η προσωποποηση παραδοσιακ1ν αξι1ν (πως τα θρησκευτικ/ πιστεω, ο πατριωτισµς, η ευτυχισµνη οικογνεια, η ζω! και η ελευθερα, µε /λλα λ(για ως ο πραγµατικ(ς εκπρ(σωπος
του Αµερικανικο Ονερου. Η εικ(να χει ζωγραφιστε π/νω σ’ να φ(ντο που
δεχνει την Αµερικ! ως να ισχυρ( θνος που χει ανακτ!σει τη στρατιωτικ!
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και οικονοµικ! δναµη που εχε κποτε» (Schutz 1993: 97, πρ(σθετη µφαση).
Το παραπ/νω παρ/δειγµα, εκτ(ς απ( συγκεκριµνη αναφορ/ στις εικ(νες
που χρησιµοποι!θηκαν για να επηρε/σουν να συγκεκριµνο θνος, αποτελε
µια συν!θη µυθοπλαστικ! αναπαρ/σταση που χρησιµοποιεται στον εθνικιστικ( Λ(γο (που παρουσι/ζεται ως πατριωτικ(ς) των περισσ(τερων εγκαθιδρυµνων εθνικ1ν κρατ1ν. Πιο εξειδικευµνοι µθοι αναφρονται σε ειδικς περιστ/σεις και γνονται κατανοητο µ(νο απ( την εθνικ!/εθνοτικ! οµ/δα στην
οποα απευθνονται. Ο ‘µθος του Κοσ(βου’, για παρ/δειγµα, που χρησιµοποι!θηκε απ( τον Μιλ(σεβιτς, εχε διαµορφ1σει µια ασθηση µ(νιµης απειλ!ς
στην εθνικ! ταυτ(τητα των Σρβων, αλλ/ και ξεκ/θαρου διαχωρισµο του
θνους αυτο και των /λλων. Επιπλον, αναφερ(ταν σε µια µεγ/λη απ1λεια
του Σερβικο λαο, η οποα δε διατυπ1θηκε απλ/ µε επιτυχα απ( τον Μιλ(σεβιτς, αλλ/ εχε εγγραφε σε µεγ/λο βαθµ( στο συλλογικ( ασυνεδητο του
λαο –σε αυτ( οφελεται /λλωστε και η επιτυχ!ς χρησιµοποησ! του42. Rρα, η
αποτελεσµατικ(τητα εν(ς µθου στην κινητοποηση των πολιτ1ν εξαρτ/ται
απ( το π(σο ‘ζωνταν(ς’ εναι στο συλλογικ( ασυνεδητο του θνους43.
?να τελευταο ζ!τηµα αφορ/ στην επιλεκτικ! µν!µη και τη διαµ(ρφωση
στερεοτπων στο συλλογικ( ασυνεδητο των εθνικ1ν οµ/δων που επιτρπουν
µε επιδξιο τρ(πο τη συνπαρξη µθων, διηγηµ/των και ιστορικ1ν δεδοµνων
και την παρουσασ! τους χωρς αντιφ/σεις. Ββαια, (πως χουµε υποστηρξει,
η χωρς αντιφ/σεις συνπαρξ! τους υποστηρζεται !δη απ( τη σχετικ! λειτουργα του ασυνειδ!του. )µως, η επιλεκτικ! µν!µη και τα στερε(τυπα, στα
οποα θα αναφερθοµε εν συντοµα, χουν το επιπρ(σθετο ‘πλεονκτηµα’ (τι
δηµιουργον µια ενοποιηµνη εθνικ! αφ!γηση στην οποα συνυπ/ρχουν (λα
τα παραπ/νω στοιχεα, χωρς να προκαλονται αντιφ/σεις και σε συνειδητ(
εππεδο.

∂ÈÏÂÎÙÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È ÛÙÂÚÂﬁÙ˘·

T

ο συλλογικ( ασυνεδητο εναι η µν!µη του θνους\ στη διαµ(ρφωση του
συλλογικο ασυνειδ!του συµβ/λλει και η συλλογικ! λ!θη και ενθµηση,
δηλαδ! η λεγ(µενη επιλεκτικ! µν!µη. Αυτ! η διαδικασα µας φρνει στο νου
και π/λι τις αναµν!σεις που χουν τα /τοµα απ( την παιδικ! τους ηλικα, οι
οποες µπορε και να εναι απλς φαντασι1σεις που διαµορφ1νονται αργ(τε-

42. Περισσ(τερες πληροφορες για τον ‘µθο του Κοσ(βου’ στο Hastings 1997: 190.
43. Φυσικ/, ρ(λο παζουν και /λλες παρ/µετροι, που πρπει να αναλυθον κ/θε φορ/ σε
σχση µε την υπ( εξταση περπτωση.
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ρα. Οι αναµν!σεις της παιδικ!ς ηλικας , υποστηρζει ο Freud, «εκµαιεονται
αργ(τερα στη ζω! του ατ(µου, (ταν η παιδικ! ηλικα εναι πια παρελθ(ν» και
εναι συχν/ διαστρεβλωµνες, γιατ «χουν τεθε στην υπηρεσα στερων τ/σεων». Με παρ(µοιο τρ(πο, συνεχζει, η συγγραφ! του παρελθ(ντος εν(ς θνους
που γνεται στο παρ(ν επηρε/ζεται αναπ(φευκτα απ( τις ισχουσες αντιλ!ψεις, αναπαραστ/σεις και επιθυµες «καθ1ς πολλ/ πρ/γµατα χουν απορριφθε απ( τη µν!µη του θνους, εν1 /λλα χουν παραποιηθε, και ορισµνα
αποµειν/ρια του παρελθ(ντος χουν παρερµηνευτε µσα απ( την προσπ/θεια
να ταιρι/ξουν µε τις σγχρονες ιδες» (Freud 1910β: 83). Παρ’ (λα αυτ/, επισηµανει, δεν πρπει να απορρψουµε αυτς τις φαντασι1σεις των ατ(µων, !
την ιστορα των εθν1ν, γιατ παρουσι/ζουν µια πραγµατικ(τητα του παρελθ(ντος, στω και αν χουν µεσολαβ!σει ορισµνες παραποι!σεις ! παραβλψεις.
Θα !ταν ενδεχοµνως υπερβολικ( να θεωρ!σουµε (τι ο κ/θε ιστορικ(ς ως
επιστ!µονας συλλγει και γρ/φει την ιστορα µε β/ση την παραπ/νω διαδικασα. )µως, πρπει να επισηµανθε η ακρβεια της περιγραφ!ς (σον αφορ/ στη
διαµ(ρφωση των στοιχεων του συλλογικο ασυνειδ!του, της συλλογικ!ς µν!µης, αλλ/ και στις παραποι!σεις που χουν εξακριβωθε σε ιστορικ/ βιβλα και
αντικατοπτρζουν ορισµνες προκαταλ!ψεις, διαθσεις ! σκοπιµ(τητες. Με
αυτ! την ννοια, στο συλλογικ( ασυνεδητο δεν εγγρ/φεται απαραιτ!τως η
ακριβ!ς ιστορικ! πορεα του θνους, αλλ/ τα στοιχεα της που χουν τονιστε
1στε να ανταποκριθον σε συγκεκριµνες προσλ!ψεις ! ιδεολογες. Η διαδικασα αν/κλησης στη µν!µη των ιστορικ1ν γεγον(των εναι επιλεκτικ!, ιδιατερα σε συλλογικς αναφορς.
Οι κοινς µν!µες εν(ς θνους δηµιουργονται µσω των ‘συνηθει1ν του
ηµερολογου’ (‘calendar custom’) ! της ‘τελετουργικ!ς ενθµησης’ (‘ritualised
rememberance’), (πως αναφρουν οι Noys και Abrahams (1999) και ο Zerubavel (1995) αντστοιχα\ αυτς περιγρ/φουν τη συλλογικ! επαν/ληψη πρακτικ1ν οι οποες παρ/γουν κοινς συν!θειες και µν!µες που προσδιορζονται κυρως απ( αυτς τις πρακτικς. Οι τελετς, τα µνηµεα, τα µουσεα κλπ. εναι οι
θεµατοφλακες της συλλογικ!ς µν!µης και δηµιουργον ισχυρος δεσµος µε
την εθνικ! κοιν(τητα. Ο Billig θεωρε (τι η συλλογικ! µν!µη εναι µια «περπλοκη διαλεκτικ! θµησης και λ!θης» που εξυπηρετε τη διατ!ρηση της εικ(νας της οµ/δας και των /λλων (Billig 1995: 37), εν1 ο Renan αποκαλε τη λ!θη ιστορικ( λ/θος (Renan 1996: 45). Εναι (µως να λ/θος που δε γνεται στην
τχη, εφ(σον αυτ( που ξεχν/µε εναι συν!θως οι βιαι(τητες του θνους µας !
της δηµιουργας εθνικο κρ/τους ((ταν αυτ( υπ/ρχει). Συνεπ1ς, οι προσλ!ψεις που διαµορφ1νει να θνος σχηµατζονται µσα απ( µια επιλεκτικ! αν/γνωση της ιστορας και διατηρονται µσα απ( την τελετουργικ! ενθµηση αυτ1ν των προσλ!ψεων.
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Συνπεια της επιλεκτικ!ς αν/γνωσης της ιστορας εναι η δηµιουργα στερεοτ πων. Τα στερε(τυπα εναι οι «κοινς πολιτισµικς αντιλ!ψεις κοινωνικ1ν
οµ/δων» που χουν τ(σο για τη δικ! τους (σο και για /λλες οµ/δες (Billig
1995: 80). Ο Billig υποστηρζει (τι, στο βαθµ( που η ‘δικ! µας’ οµ/δα θεωρεται το ‘κανονικ(’, η β/ση σγκρισης, τα στερε(τυπα απευθνονται κυρως
στους /λλους. )µως πρπει να επισηµ/νουµε (τι η κανονικ(τητα της οµ/δας
µας στηρζεται και αυτ! σε συγκεκριµνα στερε(τυπα. Ββαια, τα στερε(τυπα
δεν εναι στατικ/ και το περιεχ(µεν( τους αλλ/ζει καθ1ς ορζουµε συνεχ1ς
τους εαυτος µας και τους /λλους µσα απ( µια αργ! αλλ/ συνεχ! διαδικασα.
Η διαδικασα αυτ! εναι (µως εξαιρετικ/ αργ! καθ1ς σηµαντικ( χαρακτηριστικ( των στερεοτπων εναι η τ/ση τους να αυτο-επιβεβαι1νονται, δηλαδ! να
υποστηρζουν τις υπ/ρχουσες αντιλ!ψεις και εικ(νες.
Αυτ( επιβεβαι1νει και µια ρευνα του Hirsberg που διενεργ!θηκε σχετικ/
µε τις εθνικς αντιλ!ψεις φοιτητ1ν σε πανεπιστ!µια των ΗΠΑ, η οποα επιβεβαωσε (τι τα /τοµα τενουν να ανακαλον στη µν!µη τους πληροφορες που
εναι συµβατς προς τα στερε(τυπ/ τους και να ξεχνον αυτς που δεν εναι
συνεπες µε αυτ/. Ορισµνα συµπερ/σµατα αυτ!ς της µελτης εναι ενδεικτικ/.
)πως αναφρει ο Hirsberg, η συντριπτικ! πλειοψηφα των Aµερικαν1ν φοιτητ1ν εναι περ!φανοι για την εθνικ(τητ/ τους, καθ1ς βασικ( στοιχεο της εικ(νας της Αµερικ!ς εναι η ελευθερα και η δηµοκρατα. Γεγον(τα και κριτικς
που θγουν αυτ!ν την εικ(να, (πως το πραξικ(πηµα στη Γουατεµ/λα ! ο π(λεµος στο Βιετν/µ, σπανως εγκαλονται στη µν!µη ! θεωρονται αντιδηµοκρατικ/ ! καταπιεστικ/. Οι φοιτητς που π!ραν µρος στην ρευνα «θυµονταν πληροφορες σµφωνες µε τα στερε(τυπα ((πως την υποστ!ριξη των
ΗΠΑ για τη δηµοκρατα ! την αντθεση στον κοµµουνισµ() πολ πιο εκολα
απ’ (,τι θυµονταν πληροφορες ασµβατες µε τα στερε(τυπα [(πως αντιδηµοκρατικς επεµβ/σεις]». Επιπλον, οι πληροφορες που ελ/µβαναν ερµηνεονταν µε τρ(πο που να µην απειλε την εικ(να που εχαν αυτο οι φοιτητς για
το θνος και τον εαυτ( τους. ?τσι, για παρ/δειγµα, «η υποστηρικτικ! συµπεριφορ/ [π.χ. η ρψη προµηθει1ν απ( αρος] θεωρονταν φυσικ/ αµερικανικ!
και εθελοντικ!, εν1 οι επιζ!µιες δρ/σεις [π.χ. ρψη βοµβ1ν] θεωρονταν µ/λλον µη χαρακτηριστικς αµερικανικς συµπεριφορς στις οποες εχαν αναγκαστε να εµπλακον» (Hirsberg 1993: 96). )πως δεχνει και αυτ! η ρευνα, τα
στερε(τυπα χουν σοβαρς πολιτικς επιπτ1σεις, καθ1ς µπορον να χρησιµοποιηθον µσω της πολιτικ!ς προπαγ/νδας για να εξασφαλιστε υποστ!ριξη
σε εσωτερικς ! εξωτερικς υποθσεις αλλ/ και για µαζικ! κινητοποηση.
* * *
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Αναφρθηκαν σε αυτ( το κεφ/λαιο πολλς πλευρς του εθνικισµο και της
εθνικ!ς ταυτ(τητας, τουλ/χιστον (σες εκτιµ!σαµε (τι εναι σηµαντικς για την
ουσιαστικ! και σε β/θος καταν(ηση του φαινοµνου. ∆εν επιδι1χθηκε η δηµιουργα µιας ‘καρικατορας’ του εθνικισµο αλλ/, αντιθτως, η αν/λυση και
ερµηνεα σηµαντικ1ν του χαρακτηριστικ1ν που επηρε/ζουν και τις εθνικς
ταυτ(τητες. Φυσικ/, αυτ( δε σηµανει (τι (λες αυτς οι εκφ/νσεις και τα χαρακτηριστικ/ θα εµφανιστον σε κ/θε περπτωση και σε (λες τις εθνικς ταυτ(τητες. Σηµανει (µως (τι τα περισσ(τερα απ( αυτ/ χουν εκδηλωθε στις περισσ(τερες περιπτ1σεις µσα στη δι/ρκεια του χρ(νου, και πρπει να εναι σε
γν1ση των µελετητ1ν του εθνικισµο (ταν εξετ/ζουν συγκεκριµνες ιστορικς
εκφ/νσεις. Καθ1ς οι εξωτερικς –πολιτικς, οικονοµικς και /λλες– συνθ!κες
αλλ/ζουν, µεταβ/λλονται και οι συναισθηµατικς σταθερς: (λα αυτ/ συντελον στην εµφ/νιση αλλαγ1ν στην πορεα των εθν1ν και την εκδ!λωση !πιων
χαρακτηριστικ1ν απ( τη µα και ακραων απ( την /λλη. Αυτ( που παραµνει
σταθερ( εναι η εσωτερικ! ψυχοσνθεση των ατ(µων, οι ψυχολογικς τους
προδιαθσεις, και η ασυνεδητη λξη τους προς τον εθνικισµ(. Κρσιµες εναι
και οι παρατηροµενες προσπ/θειες πολιτικ1ν ηγεσι1ν, κινηµ/των κλπ. να εκµεταλλευτον αυτς τις προδιαθσεις και, ενοτε, να τις καλλιεργ!σουν. ∆υστυχ1ς, η βαθτερη καταν(ηση των ατ(µων και της ψυχοσνθεσ!ς τους που ξεκνησε απ( τα τλη του 19ου αι1να µε τις σχετικς σπουδς χει χρησιµοποιηθε
για τη χειραγ1γηση και κινητοποηση των µαζ1ν.
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4

Η ΑΝΑΣΗΜΑΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σ

το προηγοµενο κεφλαιο προσεγγ"σαµε την εθνικ$ ταυτ&τητα µ'σω της
ανλυσης του εθνικισµο. Ορ"σαµε τον εθνικισµ&, ερµηνεσαµε την ισχυρ$ του ψυχολογικ$ επ"δραση, αναφερθ$καµε στην κοιν&τοπη δικριση
ανµεσα σε πολιτικ& και εθνοτικ& εθνικισµ& και στην αξιολ&γησ$ τους ως ‘καλ&’ και ‘κακ&’ εθνικισµ&, και µελετ$σαµε τα στοιχε"α εκε"να του συλλογικο
ασυνειδ$του που εµπλουτ"ζουν και καθορ"ζουν τις εθνικ'ς ταυτ&τητες. Υπρχουν &µως κποια κεν, $ καλτερα κποια ερωτ$µατα που πρ'πει να απαντηθον για να επιτευχθε" η πληρ'στερη γν2ση της εθνικ$ς ταυτ&τητας και του
εθνικισµο. 3να απ& αυτ ε"ναι το εξ$ς ερ2τηµα: εφ&σον οι ψυχολογικ'ς προδιαθ'σεις δεν περιορ"ζονται στο χρ&νο και στο χ2ρο, µποροµε να υποστηρ"ξουµε &τι η εθνικ$ ταυτ&τητα, &πως και τα 'θνη και ο εθνικισµ&ς, 'χουν υπρξει και σε λλες, προηγοµενες ιστορικ'ς περι&δους $, αντιθ'τως, πρ&κειται για
καινορια φαιν&µενα της νεωτερικ&τητας; 3να λλο ερ2τηµα ε"ναι: ποιες ε"ναι
αυτ'ς οι επιµ'ρους συνθ$κες που, &πως αναφ'ραµε, επηρεζουν την εµφνιση
και πορε"α του εθνικισµο σε συγκεκριµ'να χωρο-χρονικ πλα"σια; Με λλα
λ&για, εκτ&ς απ& τις ψυχολογικ'ς προϋποθ'σεις, που 'χουµε εξετσει, τι προκαλε" την εµφνιση διαφ&ρων µορφ2ν του εθνικισµο και των εθνικιστικ2ν
εξρσεων σε 'να 'θνος που δεν εκδηλ2νει επιθετικ& εθνικισµ&; Με αυτ τα
διευκρινιστικ ερωτ$µατα θα ασχοληθοµε σ’ αυτ& το κεφλαιο.
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∂£¡π∫π™ªO™,

∂£¡∏ ∫∞π ∂£¡π∫∏ ∆∞À∆O∆∏∆∞ :
º∞π¡Oª∂¡∞ ∆∏™ ¡∂ø∆∂ƒπ∫O∆∏∆∞™ ;

Σ

το τρ"το κεφλαιο οι αναφορ'ς στην εθνικ$ ταυτ&τητα και στον εθνικισµ&
περιορ"στηκαν στη νεωτερικ$ εποχ$ τ&σο γιατ" ο εθνικισµ&ς ε"ναι µια ιδεολογ"α της νεωτερικ&τητας, &σο και γιατ" το ζ$τηµα της εθνικ$ς ταυτ&τητας µας
ενδιαφ'ρει σε σχ'ση µε τη σγχρονη εποχ$. 6µως, η βαθι και πλ$ρης καταν&ηση τ&σο της εθνικ$ς ταυτ&τητας &σο και του εθνικισµο επιβλει τη διερενησ$ τους διαχρονικ µ'σα στην ιστορ"α καθ2ς και την απντηση στο ερ2τηµα αν πρ&κειται για ν'α φαιν&µενα. Αυτ$ η διερενηση επιβλλεται επ"σης
απ& το γεγον&ς &τι επικρατε" στη σχετικ$ βιβλιογραφ"α µια συγκεκριµ'νη ποψη επ’ αυτο, η ποψη των ‘µοντερνιστ2ν’, και θεωρε" &τι τα 'θνη ε"ναι αποκλειστικ νεωτερικ'ς οντ&τητες που δηµιοργησε ο εθνικισµ&ς (Gellner, Anderson, Kedourie, Hobsbawm κ..). Αυτ τα ζητ$µατα θα εξεταστον αναλυτικ στη συν'χεια.

∂ıÓÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

M

'σα απ& τη µελ'τη της ιστορ"ας παρατηρονται πολλ'ς τσεις και συµπεριφορ'ς που µοιζουν µε αυτ'ς που 'χουµε περιγρψει ως χαρακτηριστικ'ς του εθνικισµο. Τα παραδε"γµατα ε"ναι πολλ. Στον Ηρ&δοτο, για παρδειγµα, αναφ'ρεται &τι οι Αιγπτιοι υποτιµοσαν τους 3λληνες γιατ" δεν 'καναν περιτοµ$1= οι αρχα"οι 3λληνες, απ& την λλη, θεωροσαν &τι ‘πας µη
3λλην βρβαρος’. Επ"σης, προς το τ'λος της Ελληνιστικ$ς περι&δου, η Παυλικ$ εκκλησ"α προσ'φερε ευνοϊκ$ µεταχε"ριση και νοµικ$ κλυψη στους φτωχος και ξ'νους, η οπο"α περιλµβανε και χριστιανικ$ φιλοξεν"α στα hospita
και xenodohia που υπ$ρχαν στις εισ&δους των π&λεων και κοντ στις εκκλησ"ες= αυτ$ η γενναιοδωρ"α, &µως, επιφυλασσ&ταν µ&νο για τους Χριστιανος,
οι οπο"οι αποδε"κνυαν &τι ε"ναι Χριστιανο" µε την επ"δειξη εν&ς διαβατηρ"ου
που ε"χε υιοθετηθε" $δη απ& τους αποστολικος χρ&νους, αλλ αργ&τερα η
χρ$ση του γενικετηκε (Kristeva 1991: 86-87). Αυτ ε"ναι µ&νο ελχιστα µεταξ πλε"στων παραδειγµτων που υποδεικνουν &τι οι διακρ"σεις σε βρος ατ&µων και οµδων µε βση την καταγωγ$ $ τη συµµετοχ$ σε µια οµδα δεν ε"ναι
καινοριο φαιν&µενο, ανεξρτητα απ& τα κριτ$ρια που χρησιµοποιονται γι’
αυτ'ς τις διακρ"σεις (θρησκευτικ, πολιτισµικ $ λλα). Ε"ναι &µως αυτ αρ1. HERODOTUS (1921), History, Vol. I, London/New York: Loeb Classical Library, σσ. 36-47 (µετφραση του A.D. Godley απ& το Βιβλ"ο II)= αναφ'ρεται στο Freud 1939: 269.
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κετ για να µας κνουν να µιλ$σουµε για εθνικισµ& στο Μεσα"ωνα $ στην αρχαι&τητα;
Ο εθνικισµ&ς, ως η συγκεκριµ'νη αξωση &τι το 'θνος οφε"λει να 'χει πολιτικ$ 'κφραση στο δικ& του κυρ"αρχο κρτος, δεν 'χει ιστορικ& προηγοµενο
και περιορ"ζεται στη νεωτερικ&τητα. Συνεπ2ς, η εθνικιστικ$ ιδεολογ"α και τα
κιν$µατα που επιχε"ρησαν να εφαρµ&σουν το πρ&ταγµ της αποτελον σαφ2ς
κοµµτια της νεωτερικ$ς εποχ$ς. Ο εθνικισµ&ς, απ& την λλη, ως συνα"σθηµα
και, εν µ'ρει, ως Λ&γος ε"ναι παρ&µοιος µε πολλ'ς εκφνσεις µ'σα στην ιστορ"α. Ασφαλ2ς, δεν ε"ναι αυτ'ς οι εκφνσεις "διες µ'σα στο χρ&νο, και σ"γουρα
στη νεωτερικ&τητα η εθνικιστικ$ ιδεολογ"α 'χει ‘εµπλουτ"σει’ τ&σο το εθνικιστικ& συνα"σθηµα &σο και τις αναφορ'ς του Λ&γου, στον οπο"ο 'χει προσδ2σει και µια συγκεκριµ'νη κατεθυνση. Παρ’ &λα αυτ, σηµαντικ στοιχε"α που
βρ"σκουµε στον εθνικισµ& ως συνα"σθηµα και Λ&γο δεν ε"ναι καινορια. ∆εν
ε"ναι αποκλειστικ νεωτερικ& φαιν&µενο ο προσανατολισµ&ς των κοινωνι2ν
στο παρελθ&ν τους, παραδε"γµατος χριν: ο Smith αναφ'ρει &τι οι 3λληνες
στην κλασικ$ αρχαι&τητα –που 'χουν εξιδανικευτε" σ$µερα– ε"χαν και αυτο"
εξιδανικεσει το ‘σπουδα"ο παρελθ&ν τους’ αλλ και τους $ρωες των Οµηρικ2ν επ2ν και, αφο παραθ'τει διφορα λλα παραδε"γµατα, καταλ$γει &τι
«το ιδε2δες της ‘Χρυσ$ς Εποχ$ς’ δεν ε"ναι µια δηµιουργ"α των εθνικιστ2ν και
των Ροµαντικ2ν. Μποροµε να το βροµε ανµεσα σε πολλος λαος στον αρχα"ο κ&σµο» (Smith 1997: 40).
Επ"σης, δεν ε"ναι νεωτερικ& φαιν&µενο το α"σθηµα υπερηφνειας και υψηλ$ς αυτοεκτ"µησης, του αν$κειν και της ταυτ&τητας που αποκτ κανε"ς &ταν
συµµετ'χει σε µια εθνοτικ$ και εθνικ$ οµδα. Ο Gellner επισηµα"νει &τι οι νθρωποι ζοσαν πντα σε οµδες, και πολλ'ς απ& αυτ'ς 'χουν επιζ$σει µ'σα
στο χρ&νο. «3νας σηµαντικ&ς παργοντας για τη συν'χιση [αυτ2ν των οµδων] $ταν η αφοσωση που 'νιωθαν τα τοµα γι’ αυτ'ς τις οµδες και το γεγον&ς &τι ταυτζονταν µαζ" τους (Gellner 1983: 138, πρ&σθετη 'µφαση). Παρ’ &λα
αυτ, ο Gellner αρνε"ται &τι ο εθνικισµ&ς, ακ&µη και ως συνα"σθηµα, υπ$ρξε
σε προνεωτερικ'ς εποχ'ς, υποστηρ"ζοντας &τι, «αν κποιος αποκαλ'σει αυτος
τους παργοντες [την αφοσ"ωση και την τατιση], γενικ, ‘πατριωτισµ&’, τ&τε
δεν 'χω πρ&θεση να αρνηθ2 &τι κποιος βαθµ&ς τ'τοιου πατριωτισµο ε"ναι
πραγµατικ µ'ρος της ανθρ2πινης ζω$ς» (Gellner 1983: 138), και προσθ'τει
&τι ο εθνικισµ&ς ε"ναι 'να πολ ιδια"τερο ε"δος πατριωτισµο που διακρ"νεται
απ& λ"γα αλλ πολ σηµαντικ χαρακτηριστικ: οµοιογ'νεια, εκπα"δευση και
ανωνυµ"α. Σε συν'χεια του επιχειρ$µατος που υποστηρ"χτηκε στο προηγοµενο κεφλαιο σχετικ µε τη χρ$ση του πατριωτισµο ως την ‘καλ$’ πλευρ του
πατριωτισµο, θα υποστηρ"ξουµε &τι ο εθνικισµ&ς ως ιδεολογ"α και κ"νηµα εµφαν"ζεται στη νεωτερικ&τητα, αλλ εθνικιστικ'ς-ως-σωβινιστικ'ς/τοπικιστικ'ς
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στσεις αποτελον εγγεν'ς κοµµτι της ιστορ"ας απ& την αρχαι&τητα. Ο εθνικισµ&ς ιδωµ'νος ως σωβινισµς της οµδας 'χει προϋπρξει.
Ο εθνικισµ&ς ως συνα"σθηµα δεν ε"ναι "διον της εθνικιστικ$ς ιδεολογ"ας, δηλαδ$ δεν προ'ρχεται απ’ αυτ$ν, τουλχιστον &χι αποκλειστικ, δι&τι παρ&µοια
συναισθ$µατα 'χουν εκδηλωθε" πολλ'ς φορ'ς µ'σα στην ιστορ"α. Οι 'ννοιες
του πατριωτισµο, του σωβινισµο (που ορ"ζεται στο Oxford Dictionary ως
«υπερβλλων $ επιθετικ&ς εθνικισµ&ς»)2, του ρατσισµο, του εθνοκεντρισµο
και του τοπικισµο χρησιµοποιονται για να περιγρψουν ουσιαστικ στσεις,
συναισθ$µατα και συµπεριφορ'ς που πηγζουν απ’ τους συναισθηµατικος
δεσµος µε την πατρ"δα και την οµδα και την απ&ρριψη του Sλλου. Τ'τοιοι
δεσµο" εκτε"νονται παντο µ'σα στο χρ&νο, αλλ και στο χ2ρο. 3να απ& τα
παλαι&τερα 'πη, η Οδσσεια του Οµ$ρου, για παρδειγµα, βασ"ζεται και περιγρφει τη λαχτρα και προσπθεια του Οδυσσ'α να επιστρ'ψει στην αγαπηµ'νη του πατρ"δα και οικογ'νεια. Τ'τοιου ε"δους δεσµο" βρ"σκουν σ$µερα συγκεκριµ'νη 'κφραση στον εθνικισµ& που &χι µ&νο περιγρφει παρ&µοια συναισθ$µατα αλλ τα συστηµατοποιε" και τα εµπλουτ"ζει µε ν'α ποιοτικ χαρακτηριστικ. Εν λοιπ&ν θ'λουµε να ε"µαστε απ&λυτα ακριβε"ς και συνεπε"ς
στον ορισµ& που δ2σαµε στο τρ"το κεφλαιο, ο εθνικισµ&ς ‘αν$κει’ στη νεωτερικ&τητα, καθ2ς ορ"ζεται πρωτ"στως ως πολιτικ$ ιδεολογ"α, και εµφαν"στηκε
στη νεωτερικ&τητα για λ&γους που $δη αναλσαµε. Οπωσδ$ποτε, &µως, στην
ειδικ&τερη 'κφρασ$ του ως συνα"σθηµα και, εν µ'ρει, ως Λ&γος ε"ναι παρ&µοιος, $ και ταυτ&σηµος, µε ανλογα συναισθ$µατα και λ&γους, &πως ο τοπικισµ&ς, που 'χουν προϋπρξει.
Η αντ"θεση στην παρξη εθνικιστικ2ν συµπεριφορ2ν στο παρελθ&ν, $ στον
χαρακτηρισµ& τους ως τ'τοιων, &πως ε"δαµε στην περ"πτωση του Gellner παραπνω, συνδ'εται σε µεγαλτερο $ µικρ&τερο βαθµ& µε το επιχε"ρηµα &τι τα
'θνη ε"ναι επ"σης νεωτερικ'ς συλλογικ'ς οντ&τητες που δηµιουργ$θηκαν λ&γω
του εθνικισµο. 3τσι, το ερ2τηµα σχετικ µε τα 'θνη 'ρχεται στο προσκ$νιο.
Επ"σης, χρειζεται να αποσαφην"σουµε και τους &ρους 'θνη και εθν&τητες,
που 'χουµε χρησιµοποι$σει ως ταυτ&σηµες σε κποια σηµε"α. ∆εν ε"ναι στην
πρ&θεσ$ µας να αναφ'ρουµε εδ2 την πραγµατικ µεγλη συζ$τηση για την
παρξη των εθν2ν, αλλ να αποσαφην"σουµε τον τρ&πο που ο εθνικισµ&ς 'χει
σηµασιοδοτ$σει το 'θνος και να διευκριν"σουµε τις 'ννοιες 'θνος και εθν&τητα.

2. Oxford Dictionary and Thesaurus, Oxford: Oxford Univ. Press, 1995.
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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
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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).

[ 163 ]

KEΦAΛAIO 4

'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.

∂ıÓÈÎ‹ Î·È ÂıÓÔÙÈÎ‹ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·

M

'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.

∂Î·›‰Â˘ÛË

H

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 ]
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φωση της εθνικ$ς ταυτ&τητας. Η εκπα"δευση, δηλαδ$, ε"ναι σε µεγλο βαθµ&
εθνο-κεντρικ$, προσανατολισµ'νη προς την εθνικ$ οµδα. Ο εθνοκεντρισµ&ς
της εκπα"δευσης ε"ναι ιδια"τερα 'κδηλος σε τρεις πλευρ'ς της: στη διδασκαλ"α,
στη γλ2σσα και στα σπορ. Αυτ'ς τις τρεις πλευρ'ς θα εξετσουµε εδ2, για τον
επιπρ&σθετο λ&γο &τι δεν αφορον µ&νο την εκπαιδευτικ$ διαδικασ"α αλλ
'χουν µια γενικ&τερη απ$χηση.
Αναφορικ µε την εκπα"δευση, ο Zerubavel υποστηρ"ζει &τι «τα σχολε"α
πα"ζουν εξ'χοντα ρ&λο στην κοινωνικοπο"ηση των εθνικ2ν παραδ&σεων»
(Zerubavel 1995: 6). 6πως αναφ'ρει, στις πολ µικρ'ς ηλικ"ες, &ταν πηγα"νουν
στον παιδικ& σταθµ& και µ'χρι τις πρ2τες τξεις του δηµοτικο, τα παιδι
«µαθα"νουν για τα σηµαντικ ιστορικ πρ&σωπα και γεγον&τα µ'σα απ& ιστορ"ες, ποι$µατα, σχολικ παιχν"δια και τραγοδια… που συχν µπλ'κουν τα γεγον&τα µε τη φαντασ"α και την ιστορ"α µε τους θρλους, καθ2ς αυτ& το πολµορφο µε"γµα θεωρε"ται &τι κνει το µθηµα πιο ελκυστικ& για τους πολ µικρος»= 'τσι, διαµορφ2νονται συναισθ$µατα και αναπαραστσεις που εξακολουθον να υπρχουν ακ&µη και &ταν µαθα"νουν την ιστορ"α σε µεγαλτερη
ηλικ"α (Zerubavel 1995: 6). 3τσι, απ& την πρ2τη τους επαφ$ µε το σχολε"ο τα
παιδι επηρεζονται απ& το συλλογικ& ασυνε"δητο του 'θνους. Εκτ&ς, &µως,
απ& την εθνικ$ συνε"δηση που διαµορφ2νεται µ'σω των µθων και διηγηµτων, και το "διο το µθηµα της ιστορ"ας που διδσκεται σε µεγαλτερες τξεις
'χει το στοιχε"ο της υποκειµενικ&τητας, δηλαδ$ του εθνοκεντρικο προσανατολισµο= µλιστα, αυτ& δεν 'ρχεται καν σε αντ"θεση µε τις προσλ$ψεις $ εικ&νες που 'χει κανε"ς απ& τα πρ2τα στδια της εκπα"δευσης. Η ‘υποκειµενικ&τητα’ της εκπα"δευσης εκδηλ2νεται και στην επιλογ$ της θεµατολογ"ας αλλ και
στο περιεχ&µενο: τα θ'µατα που διδσκονται αφορον ως επ" το πλε"στον την
εθνικ$ οµδα και, επ"σης, παρουσιζονται, µε τρ&πο που δε"χνει µια προκατληψη υπ'ρ του 'θνους. 3τσι, τενουν να παρουσιζονται τα γεγον&τα που ευνοον $ µε τρ&πο που να ευνοε" την εθνικ$ εικ&να µ'σω τ'τοιων παραλε"ψεων
και αλλαγ2ν στην παρουσ"αση των θεµτων που να οδηγον στη σχηµατοπο"ηση της γν2σης υπ'ρ µιας εικ&νας θετικ$ς για το 'θνος και συνεπος προς
τις αρχικ'ς αναπαραστσεις.
Ο Χρ$στος Κτσικας, συγγραφ'ας αρκετ2ν βιβλ"ων σχετικ µε την εκπα"δευση10, αναφ'ρει στο ρθρο του ‘Η Εικ&να του Sλλου: η επανσταση του ’21
στα σχολικ βιβλ"α ιστορ"ας Ελλδας και Τουρκ"ας’ (2002) &τι οι π&λεµοι, οι
σφαγ'ς και οι αδικ"ες παρουσιζονται ως εθνικ χαρακτηριστικ των λλων
10. Τα πιο σχετικ µε το θ'µα της παροσας µελ'της ε"ναι το ∆%δεκα Μ&θοι της Εκπαδευσης, Αθ$να: Τραµκια, και Τα Παραµ&θια της Σχολικς µας Ζως, Αθ$να: Ελληνικ Γρµµατα,
1999.
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εθν2ν. 6πως υποστηρ"ζει, παρ’ &λη τη γενικ$ τση βελτ"ωσης των σχολικ2ν
βιβλ"ων ιστορ"ας σµφωνα µε τις συστσεις της UNESCO11, η περιφρονητικ$
περιγραφ$ που συµβλει στη δηµιουργ"α της εικ&νας των λλων αντιπλων
εθν2ν ως ‘'θνη του κακο’ ε"ναι προφαν$ς στα µτια εν&ς αναλυτ$. Με αυτ&
τον τρ&πο, αυταρχικ'ς κυβερν$σεις, ιµπεριαλιστικ'ς πρακτικ'ς, βιαι&τητες κλπ.
φυσικοποιονται, εκλαµβνονται ως εγγεν$ χαρακτηριστικ του ‘κακο’
εχθρο αντ" να παρουσιζονται ως πολιτικ φαιν&µενα. Η ιστορικ$ επιστ$µη
'τσι παραµερ"ζεται και υποκαθ"σταται απ& τη µν$µη, που ε"ναι επιλεκτικ$
–υπερβλλει σε κποια γεγον&τα και σιγε" σε λλα– και εξυπηρετε" τις ανγκες
του παρ&ντος. Το παρδειγµα της επανστασης του 1821, το ιστορικ& γεγον&ς
που οδ$γησε στη σσταση του ελληνικο εθνικο κρτους και συν'βαλλε στη
διλυση της Οθωµανικ$ς Αυτοκρατορ"ας, παρουσιζεται στα ελληνικ βιβλ"α
ως η καθολικ$ 'κφραση ελευθερ"ας και αυτοδιθεσης εν&ς λαο καταπιεσµ'νου απ& ‘τον βρβαρο Τορκο’. Αντ"στοιχα, στα τορκικα βιβλ"α ιστορ"ας παρουσιζεται ως µια συν'πεια των ξ'νων επεµβσεων στις εσωτερικ'ς υποθ'σεις της Αυτοκρατορ"ας, αλλ και ως κινητοπο"ηση εν&ς 'θνους, του ελληνικο, που ε"χε τα µεγαλτερα προν&µια και ευµρεια σε σχ'ση µε τους λλους
λαος της Αυτοκρατορ"ας και, συνεπ2ς, $ταν το πιο αχριστο και, εξ ορισµο,
φιλοπ&λεµο και επεκτατικ&12.
Αυτ'ς οι προσλ$ψεις και προκαταλ$ψεις υποστηρ"ζονται και ενισχονται
µ'σω τελετουργικ2ν που συν$θως οργαν2νει η πολιτε"α &που συµµετ'χουν
ενεργ τα σχολε"α. Αυτ τα τελετουργικ περιλαµβνουν εθνικος εορτασµος και επετε"ους &που τα παιδι συµµετ'χουν σε παρελσεις, απαγγ'λλουν
ποι$µατα και τραγουδον τραγοδια που δοξζουν το 'θνος και αποδ"δουν
τιµ'ς στους ‘ηρωικος προγ&νους’= στην ‘κορυφ$’ των εκδηλ2σεων αυτ2ν βρ"σκεται το σµβολο του 'θνους, η σηµα"α. Τα τραγοδια, ποι$µατα κλπ. πα"ζουν
τον "διο ρ&λο που ε"δαµε σχετικ µε τους µθους στο προηγοµενο κεφλαιο:
καθιστον το µεταδιδ&µενο µ$νυµα πιο θελκτικ& και, απευθυν&µενα στο θυµικ&, εσωτερικεονται ευκολ&τερα στο ασυνε"δητο. Αυτ τα τελετουργικ, στα
οπο"α πρωταγωνιστον τα σχολε"α, ο στρατ&ς και η επ"σηµη πολιτε"α, εγγρφονται στη µν$µη των παιδι2ν απ& πολ µικρ$ ηλικ"α, αλλ συνεχ"ζονται και
π'ραν της εκπα"δευσης ‘υπενθυµ"ζοντας’ την εθνικ&τητα και την τατιση µε το

11. Οι συστσεις της UNESCO για την εκπα"δευση αναφ'ρουν &τι τα βιβλ"α ιστορ"ας πρ'πει
να παρουσιζουν &λους τους παργοντες π"σω απ& µια διαφων"α $ δι'νεξη ανµεσα στα 'θνη
2στε να αποκαλπτονται τα πραγµατικ συµφ'ροντα των εθν2ν και των οµδων που µονοπωλον την οικονοµικ$ και πολιτικ$ εξουσ"α και καλλιεργον τις συγκροσεις (ρθρο 15, 1974).
12. Ε"ναι ενδιαφ'ρον &τι την "δια α"σθηση 'χουν και οι 3λληνες για τους Τορκους γε"τον'ς
τους, &πως και τα περισσ&τερα 'θνη για τις αντ"παλ'ς τους εθνικ'ς οµδες.
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'θνος σε &λους τους οµοεθνε"ς. Αυτο του ε"δους οι τελετ'ς (π.χ. η Μ'ρα της
Ανεξαρτησ"ας στις 4 Ιουλ"ου στις ΗΠΑ και στις 4 Ιανουαρ"ου στη Μυανµρ, η
Μ'ρα του Συντγµατος στις 17 Μα`ου στη Νορβηγ"α, η Μεγλη Εθνικ$ Ηµ'ρα
στις 18 Σεπτεµβρ"ου στην Κ"να κλπ.) πραγµατοποιονται πλ'ον σε &λα τα σγχρονα εθνικ κρτη, µε τις ελχιστες εξαιρ'σεις της Ρωσ"ας, της Γιουγκοσλαβ"ας, του Ανατολικο Τιµ&ρ και της Λευκορωσ"ας (που ε"ναι ν'α κρτη, αλλ
'χουν παρ’ &λα αυτ αρκετ'ς τοπικ'ς γιορτ'ς), τη ∆υτικ$ Σαχρα (της οπο"ας
το νοµικ& καθεστ2ς της επικρτεις της δεν 'χει ακ&µα διευθετηθε"), µερικ
νησι του Ειρηνικο (το Κιριµπτι, το Ναορου, το Παλου, και την Τουβαλο), και την πντα αξιοσηµε"ωτη περ"πτωση της Βρεταν"ας.
Παρατηροµε, λοιπ&ν, τρ"α βασικ στοιχε"α στην εκπαιδευτικ$ διδασκαλ"α
και διαδικασ"α. Το 'να ε"ναι η κατασκευ$ και επαναδιατπωση µθων, διηγ$σεων, εικ&νων κλπ. για το 'θνος που απευθνονται στις ασυνε"δητες ορµ'ς και
δηµιουργον µια εικ&να του 'θνους θετικ$ και µια αντ"στοιχη εικ&να για τους
λλους αδιφορη $ αρνητικ$ (αρνητικ$ &ταν πρ&κειται για αντ"παλα 'θνη). Η
εικ&να αυτ$ εµπερι'χει και τους εθνικος $ρωες που, &πως συχν αναφ'ρεται
στους εθνικος µθους, πολεµον και νικον µε αυταπρνηση και υπ& αντ"ξοες συνθ$κες τους –σχεδ&ν πντα πολυπληθ'στερους $/και βρβαρους– εχθρος. ∆ετερο στοιχε"ο ε"ναι η επιλεκτικ$ παρουσ"αση των ιστορικ2ν γεγον&των που δεν ευνοον την εικ&να του 'θνους $ 'χουν αντιφσεις µεταξ τους.
Και, τρ"τον, η παρξη τελετ2ν και εορτασµ2ν που συνεπικουρον στη δηµιουργ"α $ ενδυνµωση των παραπνω αναπαραστσεων. Να σηµειωθε" &τι το
συγκεκριµ'νο περιεχ&µενο των µεταδιδ&µενων µηνυµτων εξαρτται απ& την
ιστορικ$ περ"οδο και το πολιτικ& πλα"σιο αναφορς. Σχετικ& παρδειγµα ε"ναι
η περ"πτωση της Βρεταν"ας και της Μυανµρ: η εκπα"δευση της πρ2της εξυµνοσε στις αρχ'ς του 19ου αι2να τον ανδρικ& ηρωισµ& ως στοιχε"ο του να ε"ναι κανε"ς Βρεταν&ς13, εν2 στη Μυανµρ στον 20& αι2να τα παιδι συµµετ'χουν στους εβδοµαδια"ους εορτασµος της Μ'ρας της Ανεξαρτησ"ας, &που
εορτζεται η ανεξαρτησ"α της χ2ρας απ& τη Βρετανικ$ αποικιοκρατ"α14.
Η εκπαιδευτικ$ διαδικασ"α συµµετ'χει στη διαµ&ρφωση εθνικ2ν συνειδ$σεων και ταυτοτ$των και µ'σω της γλ2σσας. Η διδασκαλ"α µιας ενια"ας συγκροτηµ'νης εθνικ$ς γλ2σσας ε"ναι εξαιρετικ$ς σηµασ"ας για την εµπ'δωση

13. Περ"οδο κατ την οπο"α γιν&ταν η µετβαση απ& την ιδιωτικ$-αριστοκρατικ$ στη δηµ&σια εκπα"δευση στη Βρεταν"α και, επιπλ'ον, η χ2ρα ε"χε ενεργ εµπλακε" σε διφορους ιµπεριαλιστικος πολ'µους= δε"τε σχετικ στο Colley, 1992, κεφλαιο 4.
14. Τα δο αυτ παραδε"γµατα 'χουν επιλεχτε" γιατ" δε"χνουν, µεταξ λλων, και το π2ς µπορε" γεγον&τα µε µεγλη χρονικ$ και χωρικ$ απ&σταση να συνδ'ονται µεταξ τους, αλλ και µε τις
προσλ$ψεις που 'χει το 'να 'θνος για το λλο.
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της κοιν$ς εθνικ$ς ταυτ&τητας. Αυτ& γιατ" η γλ2σσα, εκτ&ς του &τι αποτελε"
τον κ2δικα επικοινων"ας και µ&ρφωσης εν&ς 'θνους, ε"ναι απ& µ&νη της 'να
«καθοριστικ& στοιχε"ο αυτοαναγν2ρισης» (Castells 1997: 52) και το πρ2το, το
πιο 'κδηλο, γν2ρισµα της εθνικ&τητας και του διαχωρισµο των εθν2ν (Anderson 1991). Καθ2ς &λα τα τοµα εντ&ς της επικρτειας του εθνικο κρτους
µαθα"νουν µια κοιν$ γλ2σσα, αποκτον και 'να σηµαντικ& ενοποιητικ& γν2ρισµα που τα ξεχωρ"ζει απ& τους λλους15. Σηµαντικ& γν2ρισµα της γλ2σσας,
που τη διαφοροποιε" απ& τη διλεκτο, ε"ναι &τι ε"ναι γραπτ$ και, ρα, µπορε"
να µεταδοθε" π'ρα απ& τα &ρια µια τοπικ$ς κοιν&τητας. Sλλωστε, &πως υποστηρ"ζει ο Haugen, η «διλεκτος ε"ναι συν$θως µια γλ2σσα που δεν π'τυχε πολιτικ», δηλαδ$ στην υιοθ'τησ$ της απ& 'να εθνικ& κρτος16. Το παρδειγµα
της µετφρασης της Β"βλου απ& τον Λοθηρο, η οπο"α 'γινε αρκετ δηµοφιλ$ς σε σντοµο χρονικ& διστηµα, συν'βαλε στη γερµανικ$ ενοπο"ηση γιατ" µετ'δωσε µια ενια"α γλ2σσα σε &λους τους Γερµανος (Wittels 1954: 271-277).
Σµφωνα µε τον Renan (1996), η γλ2σσα δεν εν2νει απαραιτ$τως 'ναν
πληθυσµ&. Πργµατι, υπρχουν πολλ παραδε"γµατα &που υπρχει µια ενια"α
γλ2σσα αλλ η εθνικ$ οµοιογ'νεια αµφισβητε"ται, &πως δε"χνουν τα παραδε"γµατα της Ισπαν"ας, της Βρεταν"ας και του Κεµπ'κ. 6µως, τα "δια αυτ παραδε"γµατα, που θ'τουν υπ& αµφισβ$τηση την ενοποιητικ$ δναµη της γλ2σσας, την επιβεβαι2νουν ταυτ&χρονα. Αυτ& γιατ", &πως ακριβ2ς η γλ2σσα 'χει
ενοποιητικ$ δναµη για 'να 'θνος, ταυτ&χρονα 'χει και διαχωριστικ$ δναµη
για τα 'θνη µεταξ τους. Τα παραπνω παραδε"γµατα αφορον πολυ-εθνικ
κρτη, δηλαδ$ κρτη που 'χουν εξ ορισµο συσταθε" απ& διφορα 'θνη/εθν&τητες. Φα"νεται, λοιπ&ν, &τι παρ’ &λη τη διδοση µιας εθνικ$ς γλ2σσας, τα επιµ'ρους 'θνη/εθν&τητες διατ$ρησαν τη διλεκτο $ και λλα διαφοροποιητικ
χαρακτηριστικ τους, για λ&γους που πτονται της κθε περ"πτωσης ξεχωριστ. Συνεπ2ς, στο µικροεπ"πεδο της κθε εθνικ$ς $ εθνοτικ$ς οµδας εντ&ς
των εγκαθιδρυµ'νων κρατ2ν, η γλ2σσα $ η διλεκτος ενοποιε" τη συγκεκριµ'νη εθνικ$ $ εθνοτικ$ οµδα. Η σηµασ"α της γλ2σσας φα"νεται πολ περισσ&τερο στην περ"πτωση του Κεµπ'κ, που 'χει ως δετερη επ"σηµη γλ2σσα τα
Γαλλικ: οι πολ"τες του Κεµπ'κ που υποστηρ"ζουν την εθνικ$ τους διαφορετικ&τητα σε σχ'ση µε τους υπ&λοιπους Καναδος αναφ'ρονται, µεταξ λλων,
στη γαλλικ$ γλ2σσα και τους δεσµος τους µε τη Γαλλ"α, αλλ και στην κυριαρχ"α της αγγλικ$ς γλ2σσας απ'ναντι στην ισοπεδωτικ$ δναµη της οπο"ας
15. Στη σηµασ"α της γλ2σσας για την ενοπο"ηση των εθν2ν 'χουν αναφερθε" διεξοδικ οι
Hastings (1997) και Anderson (1991).
16. HAUGEN, ‘Dialect, Language, nation’, American Anthropologist, 68, 1966, παρατ"θεται στο
Billing 1995:32.
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επιθυµον να προστατευτον. 3τσι, η γαλλικ$ γλ2σσα ε"ναι ταυτ&χρονα 'να
διαχωριστικ& στοιχε"ο στον Καναδ αλλ και 'να ενοποιητικ& για το Κεµπ'κ.
Πντως, η κοιν$ γλ2σσα που µεταδ"δεται µε συστηµατικ& τρ&πο απ& το κρτος ε"ναι πρωτ"στης σηµασ"ας για τη συνεκτικ&τητα των εθνικ2ν κρατ2ν και
'χει λειτουργ$σει συνεκτικ και στις περιπτ2σεις της Ισπαν"ας και της Βρεταν"ας.
Τρ"τον, ο εθνικ&ς προσανατολισµ&ς της εκπα"δευσης σε 'να εθνικ& κρτος
παρατηρε"ται και στον αθλητισµ&. Το ζ$τηµα του αθλητισµο, β'βαια, δεν αφορ µ&νο στην εκπαιδευτικ$ διαδικασ"α, καθ2ς ιδια"τερη βαρτητα 'χει το ευρτερο κοινωνικ& πλα"σιο. Συγκεκριµ'να, τα παιδι συµµετ'χοντας σε εθνικ'ς
αθλητικ'ς οµδες εµπεδ2νουν την αντ"ληψη συµµετοχ$ς στο 'θνος και, &ταν
αγων"ζονται µε λλες εθνικ'ς οµδες, ισχυροποιον την τατισ$ τους µε αυτ&.
Ο ρ&λος του κρτους και της εκπα"δευσης εδ2 ε"ναι πρωτ"στως κοινωνικοποιητικ&ς και η αναφορ στην εθνικ$ ταυτ&τητα ε"ναι ασυνε"δητη. Απ& την λλη,
ο αθλητισµ&ς 'χει µεγλη σηµασ"α γιατ" εµπερι'χει φυσικ$ σκηση η οπο"α, π'ραν της αυτον&ητης αξ"ας της, ε"ναι ιδια"τερα σηµαντικ$ για τη διαδικασ"α της
µετουσ"ωσης. Τα στοιχε"α &µως εδ2 ε"ναι αντιφατικ. Απ& τη µ"α µερι η συµµετοχ$ στα σπορ, ακριβ2ς επειδ$ εν'χει το στοιχε"ο της φυσικ$ς δραστηρι&τητας και εκτ&νωσης, θεωρε"ται &τι φ'ρνει µια ισορροπ"α στις ασυνε"δητες ορµ'ς
των ατ&µων. Αυτ& σε συλλογικ& επ"πεδο σηµα"νει την αποφυγ$ συγκροσεων
και εχθροπραξι2ν. Ο Langman αναφ'ρει &τι το Αµερικνικο ‘superbowl’ (αγ2νες ποδοσφα"ρου που γ"νονται στις ΗΠΑ ανµεσα σε οµδες κολεγ"ων) ε"ναι
'να υποκατστατο των εχθροπραξι2ν που γ"νονται για τον 'λεγχο εδαφικ2ν
περιοχ2ν, «µια προσοµο"ωση της φαλλικ$ς επιθετικ&τητας και της ανδρικ$ς
µχης» που χαιρετ"ζει τ&σο την ανδρικ$ β"α και κυριαρχ"α &σο και την α"σθηση εθνικ$ς ταυτ&τητας (Langman 2001: 202)= αυτ$ η προσοµο"ωση µπορε" να
λειτουργ$σει 2στε να µετατεθε" η β"α και να µεταφερθε" η µχη στο γ$πεδο.
Παρ&µοια, λλωστε, $ταν και η ιδ'α της Ολυµπιακ$ς Εκεχειρ"ας τον 8ο αι2να
προ Χριστο, η οπο"α θ'τονταν σε εφαρµογ$ επτ µ'ρες πριν και µετ τους
Ολυµπιακος Αγ2νες: γιν&ταν παση των &ποιων εχθροπραξι2ν και οι αθλητ'ς µποροσαν να ανταγωνιστον µεταξ τους στα σπορ.
Απ& την λλη, &µως, η αποτελεσµατικ&τητα των σπορ ως υποκατστατο
των β"αιων συγκροσεων αµφισβητε"ται απ& απ&ψεις που τα θεωρον, στη συν$θη πρακτικ$, ως προετοιµασα για τη µχη στο &νοµα του 'θνους. Ο Billig,
για παρδειγµα, υποστηρ"ζει &τι τα σπορ αποτελον µ'ρος του κοιν&τοπου
εθνικισµο, δηλαδ$ της προετοιµασ"ας των ατ&µων να θυσιαστον για την πατρ"δα και της ‘ενθµησης’ της εθνικ$ς ταυτ&τητας. Ενδεικτικ αναφ'ρει παραδε"γµατα αθλητ2ν που, µιλ2ντας για 'να επικε"µενο αθλητικ& γεγον&ς, λ'νε &τι
«&ταν η χ2ρα σου σε χρειζεται… δεν µπορε"ς να αρνηθε"ς», $ &τι «αυτ$ $ταν
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µια κατσταση ζω$ς και θαντου. Η περιοδε"α 'πρεπε να σωθε"» (Billig 1995:
124): χρησιµοποιον δηλαδ$ τη γλ2σσα του πολ'µου $ του εθνικο συµφ'ροντος για να µιλ$σουν για 'να αθλητικ& γεγον&ς &που συµµετ'χει η χ2ρα τους.
Πργµατι, πλε"στα στοιχε"α υποδεικνουν &τι σε διεθνε"ς αγ2νες η τατιση µε
την εθνικ$ οµδα 'ρχεται ως φυσικ& επακ&λουθο της συµµετοχ$ς σε 'να
'θνος, και η ν"κη γ"νεται ζ$τηµα εθνικ$ς υπερηφνειας, ειδικ&τερα &ταν η
αντ"παλη οµδα αν$κει σε 'ναν ‘αι2νιο αντ"παλο’. Σχετικ& παρδειγµα ε"ναι οι
σγχρονοι Ολυµπιακο" αγ2νες, &που το κθε 'θνος µετρ µετ το τ'λος τους
τις επιτυχ"ες του, ειδικ αυτ'ς της πρωτις (το χρυσ& µετλλιο), και τις αναγγει σε σµβολο εθνικ$ς υπερηφνειας $ ταπε"νωσης. Θυµµαι χαρακτηριστικ
'ναν εκφωνητ$ ραδιοφ2νου κατ τους Ολυµπιακος Αγ2νες του 2000 να λ'ει,
&ταν 'νας 3λληνας αθλητ$ς κ'ρδισε το χρυσ& µετλλιο στην ρση βαρ2ν, &τι
«σ$µερα &λοι οι 3λληνες ε"µαστε χρυσο" ολυµπιον"κες µαζ" του…».
Στη µετδοση παρ&µοιου τπου µηνυµτων στα αθλητικ γεγον&τα συµβλλουν πολ τα µ'σα µαζικ$ς ενηµ'ρωσης. Σε 'ρευνα που πραγµατοπο"ησε ο
Billig σχετικ µε τη σχετικ$ ρητορικ$ που χρησιµοποιον οι εφηµερ"δες, διαπιστ2νει &τι «η προσωπικ$ θυσ"α για το 'θνος χαιρετ"ζεται στις αθλητικ'ς σελ"δες» (Billig 1995: 124) και συνιστ σηµαντικ& µ'ρος της εθνικιστικ$ς ρητορικ$ς. Παροµο"ως, ο Lasch περιγρφει αυτ& που ονοµζει ‘λατρε"α της ν"κης’,
δηλαδ$ τη «µαν"α για τη ν"κη που ενθαρρνει µια υπερβολικ$ 'µφαση στην
ανταγωνιστικ$ πλευρ των σπορ (Lasch 1980: 103). Αυτ$ την υπερβολικ$ 'µφαση τη διακρ"νει στα ΜΜΕ τα οπο"α, λ&γω της επιδ"ωξης επικερδος θεµατολογ"ας, 'χουν συνδ'σει τη θεαµατικ&τητα µε τη β"α και τον ανταγωνισµ&. Σε
αυτ& το πλα"σιο, εκε" &που τα σπορ χρησιµοποιονται ως 'νας επιπρ&σθετος
τρ&πος προσ'γγισης των οµοεθν2ν και µεταδ"δουν εθνικιστικ'ς αξ"ες, ενσωµατ2νονται στη διαδικασ"α της εθνικ$ς τατισης. 6πως λ'ει και ο Hobsbawm, τα
σπορ ε"ναι «'να µ'σο εθνικ$ς τατισης» (Hobsbawm 1983: 300)17. Αυτ& το γενικ&τερο πλα"σιο επηρεζει τα σπορ και τη λειτουργ"α τους, τ&σο µ'σα στην εκπα"δευση, &σο και 'ξω απ& αυτ$ν.

17. Για µια ανλυση των σπορ και του ρ&λου τους στη διαδικασ"α της τατισης µε το 'θνος
δε"τε το Hobsbawm 1983: 188-303, Billig 1995: 123-127, Lasch 1980: 100-123, και Langman 2001:
201-208.
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M

ε τα µ'σα µαζικ$ς ενηµ'ρωσης και επικοινων"ας (ΜΜΕ) εννοοµε τα µ'σα µαζικ$ς µετδοσης πληροφορι2ν και προσφορς ψυχαγωγ"ας, δηλαδ$ το ραδι&φωνο, τις εφηµερ"δες και την τηλε&ραση18. Τα ΜΜΕ επηρεζουν τη
διαµ&ρφωση εικ&νων και ταυτοτ$των, αλλ και ‘υπενθυµ"ζουν’ στα τοµα τις
εθνικ'ς τους αναφορ'ς, και µλιστα µε τρ&πο επιτακτικ& καθ2ς απευθνονται
µε τρ&πο δυναµικ& σε 'να παθητικ& ακροατ$ριο. Αυτ& οφε"λεται στο &τι ε"ναι
εστιασµ'να στο εθνικ& κριτ$ριο και ακροατ$ριο, που θεωρε"ται ο πιο ασφαλ$ς
τρ&πος απ&κτησης ακροατηρ"ου και ρα κερδοφορ"ας, ανεξρτητα απ& το
βαθµ& διεθνοπο"ησ$ς τους, δηλαδ$ απ& το αν η οργνωση και διεθυνσ$ τους
γ"νεται σε τοπικ& επ"πεδο $ &χι. ∆εν οµιλον απλ µια εθνικ$ γλ2σσα αλλ,
&πως υποστηρ"ζει ο Smith, µ'σα απ& αυτ «ο κ&σµος γ"νεται ορατ&ς µ'σα απ&
τους φακος του εθνικο κρτους» (Smith 1995α: 93). Britons Killed (‘Βρετανο" Σκοτ2θηκαν’) $ταν το πρωτοσ'λιδο εφηµερ"δας στη Βρεταν"α &ταν 'να
αεροπλνο συνετρ"βη στην Ταϊβν και σκοτ2θηκαν περισσ&τεροι απ& εκατ&
νθρωποι, µ&νο τ'σσερις απ& τους οπο"ους $ταν Βρετανο" 19! 3τσι, τα ΜΜΕ µεταφ'ρουν νο$µατα σε µεγλο πληθυσµ&, στον οπο"ο δ"νουν κοιν σηµε"α αναφορς.
«Η προπαγνδα και η διαφ$µιση που µεταδ"δονται µε τα Μαζικ Μ'σα…
'χουν στην πραγµατικ&τητα ως σκοπ& την κινητοπο"ηση ναρκισσιστικ2ν αναγκ2ν και την προσφορ µ'σων ναρκισσιστικ$ς ικανοπο"ησης», υποστηρ"ζει ο
Parin (1988: 127), ειδικ σε σχ'ση µε την ατοµικ$ κατανλωση. Σε εθνικ$ κλ"µακα, τα ΜΜΕ µεταδ"δουν δραµατοποιηµ'νες εικ&νες και οργαν2νουν το εθνικ& φαντασιακ& απ& απ&σταση: προσφ'ρουν ναρκισσιστικο τπου ικανοπο"ηση χρησιµοποι2ντας τον εθνικιστικ& Λ&γο που απευθνεται περισσ&τερο στο
συνα"σθηµα των ατ&µων. 6πως αναφ'ρεται απ& πολλος µελετητ'ς (∆εµερτζ$ς
1996, Billig 1995, Anderson 1991), ο εθνοκεντρισµ&ς $ ο πατριωτισµ&ς ε"ναι
σταθερ'ς αναφορ'ς, ειδικ στις ‘Ειδ$σεις’ αλλ &χι µ&νο: η µετδοση µηνυµτων, στερεοτπων κλπ. επιδρ µεσα σε τοµα που 'χουν $δη ταυτιστε" µε το
'θνος, ενισχοντας την εθνικ$ τους συνε"δηση. Η οργανωµ'νη και συγκροτηµ'νη ‘ενορχ$στρωση’ των εθνικ2ν συναισθηµτων που γ"νεται στα εθνικ κρ18. ∆εν συµπεριλαµβνουµε εδ2 το διαδ"κτυο γιατ", πρ2τον, δεν 'χει τη µαζικ&τητα των λλων µ'σων που, µ'χρι σ$µερα, 'χουν κυριαρχ$σει και επηρεζουν σηµαντικ µε την ευρε"α µετδοσ$ τους και δετερον, οι 'ρευνες γι’ αυτ& ε"ναι ακ&µη περιορισµ'νες, πολ περισσ&τερο για το
συγκεκριµ'νο ζ$τηµα της µελ'της µας. Sλλωστε, οποιαδ$ποτε αναφορ σε αυτ& στα πλα"σια αυτ$ς της µελ'της θα τεθε" στο τρ"το µ'ρος του βιβλ"ου καθ2ς αφορ τη µελ'τη της εθνικ$ς ταυτ&τητας στην παγκοσµιοπο"ηση.
19. Εφηµερ"δα Evening Standard, 1 Νοεµβρ"ου 2000.
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τη και απ& τα ΜΜΕ δηµιουργον µια αισθητ$ διαφορ στην εθνικ$ ταυτ&τητα
σε σχ'ση µε την εθνοτικ$, &που &λες αυτ'ς οι διαδικασ"ες λε"πουν και η τατιση προκπτει µ'σα απ& την προσωπικ$ εµπειρ"α της κοιν&τητας. Τ'λος, πρ'πει
να συνυπολογ"σουµε τη µεγλη επ"δραση των ΜΜΕ που ασκε"ται γενικ&τερα
στα τοµα. Απ& τη µ"α, τα τοµα ε"ναι παθητικο" δ'κτες των µηνυµτων των
ΜΜΕ εν2, απ& την λλη, τα τελευτα"α ε"ναι αυτ που κνουν την επιλογ$ των
θεµτων και καθορ"ζουν και επιβλλουν τη δηµ&σια συζ$τηση. 3τσι, λοιπ&ν, η
εθνοκεντρικ$ θεµατολογ"α επιλ'γεται και επιβλλεται µε βασικ& κριτ$ριο την
εκολη υποδοχ$ της, και συντελε" µε τη σειρ της στην εµπ'δωση και εν"σχυση
των εθνικ2ν ταυτοτ$των20.

EÏ›Ù

M

ε τον &ρο ‘ελ"τ’ θα αναφερθοµε στους διανοοµενους και τους πολιτικος. Ο ρ&λος των ελ"τ στην κατασκευ$ $ την εµπ'δωση και ενδυνµωση
της εθνικ$ς ταυτ&τητας ε"ναι 'να ζ$τηµα που 'χει απασχολ$σει πολ τη σχετικ$ συζ$τηση, ειδικ&τερα µ'σω της κριτικ$ς των ‘µοντερνιστ2ν’ που την 'χουν
προσανατολ"σει προς τη θε2ρηση της εθνικ$ς ταυτ&τητας ως το αποτ'λεσµα
πολιτικ$ς χειραγ2γησης. Πργµατι, η ποψη σχετικ µε το ρ&λο των ελ"τ στη
δηµιουργ"α $ εν"σχυση $ συστηµατοπο"ηση των εθνικ2ν ταυτοτ$των 'χει ισχυρ$ βση και εµπειρικ$ τεκµηρ"ωση. ∆εν ε"ναι &µως και η µ&νη που ισχει. Υπρχει µια επιπλ'ον δισταση του ζητ$µατος που 'χει αγνοηθε" στη σχετικ$ βιβλιογραφ"α και αφορ στο γεγον&ς &τι και οι "διες οι ελ"τ αποτελονται απ& τοµα
που 'χουν ταυτιστε" µε το 'θνος και οι εν'ργει'ς τους, εκτ&ς απ& τις συνειδητ'ς
προσπθειες χειραγ2γησης των εθνικ2ν συναισθηµτων, αντανακλον και την
προσωπικ$ τους αγων"α για το 'θνος και την εθνικ$ τους ταυτ&τητα.
Ε"ναι, κατ’ αρχς, αναµεν&µενο και λογικ& &τι οι ελ"τ καθορ"ζουν και διαχειρ"ζονται τις κρατικ'ς πρωτοβουλ"ες και µηχανισµος, καθ2ς ε"ναι αυτ'ς οι
οµδες που 'χουν τα µ'σα, δηλαδ$ τη θ'ση και την εκπα"δευση, για να το κνουν. Ο Smith υποστηρ"ζει &τι οι ελ"τ, ειδικ οι διανοοµενοι, ε"ναι εξ επαγγ'λµατος επιφορτισµ'νες µε τη διαφλαξη και διαχε"ριση των πολιτισµικ2ν και
εκπαιδευτικ2ν θεσµ2ν, δουλει που αναλαµβνουν &χι µ&νο επειδ$ 'χουν τις
σχετικ'ς απολαβ'ς $ θ'λουν να διασφαλ"σουν τη θ'ση τους, αλλ και ως «'κφραση και ενσρκωση της ταυτ&τητας, εν&τητας και αυτονοµ"ας των µελ2ν
του 'θνους, που αντιπροσωπεονται απ& τις εθνοτικ'ς ελ"τ…» (Smith 1995α:
100). Επιπλ'ον, οι διανοοµενοι και πολιτικο", που αποτελον σηµαντικ& κοµ-

20. Στο ζ$τηµα των ΜΜΕ και του εθνικο τους προσανατολισµο θα αναφερθοµε ξαν µε
ορισµ'να επιπλ'ον στοιχε"α στο Kεφλαιο 6.
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µτι της ελ"τ, ε"ναι οι πρ2τοι που γοητετηκαν απ& το εθνικιστικ& ιδε2δες και
δηµιοργησαν την εθνικιστικ$ ιδεολογ"α= λλωστε, ε"ναι ο ρ&λος των διανοοµενων να συστηµατοποιον την κουλτορα και τη νοοτροπ"α εν&ς λαο σε
ιδεολογ"α21. Οι ελ"τ 'χουν 'να σηµαντικ& ρ&λο στη διαµ&ρφωση εθνικ2ν ταυτοτ$των, ε"ναι &µως και οι "διες επηρεασµ'νες απ& &λες αυτ'ς τις υπρχουσες
νοοτροπ"ες και ταυτ"σεις: 'χουν και αυτ'ς µια εθνικ$ ταυτ&τητα. Ε"ναι σε µεγλο βαθµ& και οι δικ'ς τους αναζητ$σεις σχετικ µε τις ρ"ζες και το παρελθ&ν
τους που διαπερνον την κοινων"α και εµποτ"ζουν τις λαϊκ'ς πεποιθ$σεις και
αντιλ$ψεις. Αυτ'ς οι αρχικ'ς αναζητ$σεις επηρεζουν και τη µετ'πειτα αναζ$τηση των επιστηµ&νων, µε αποτ'λεσµα η &ποια προσπθεια αντικειµενικ$ς
αναζ$τησης και 'ρευνας να συναντ τις δυσκολ"ες που 'χουν θ'σει $δη οι
προηγοµενες επιστηµονικ'ς παραδοχ'ς. Για παρδειγµα, τα αρχε"α που χρησιµοποιον οι ιστορικο" στη σγχρονη εποχ$ για την 'ρευν τους ε"ναι σε µεγλο βαθµ& παργωγα εθνικιστικ$ς προτ"µησης: στη µελ'τη του για τις ‘Βιβλιοθ$κες ως Κοιτ"δες Πολιτισµικ$ς Μν$µης’ (‘Libraries as a Locus of Cultural
Memories’) o Traister υποστηρ"ζει &τι το διαθ'σιµο υλικ& που υπρχει για µελ'τη ε"ναι προϊ&ν κατασκευασµ'νο, µια επιλογ$ που 'χει γ"νει εκ των προτ'ρων
απ& λλους µελετητ'ς και αντανακλ τα δεδοµ'να µιας προγεν'στερης περι&δου (Traister 1999: 220).
6σον αφορ στην πολιτικ$, ε"ναι αναµφισβ$τητο γεγον&ς &τι, ως πρακτικ$
αλλ και ρητορικ$, ε"ναι σε πολλ'ς περιπτ2σεις οργανωµ'νη και σχεδιασµ'νη
στη βση του κριτηρ"ου της χειραγ2γησης των µαζ2ν, ανεξρτητα απ& την
ιδεολογ"α του εκστοτε πολιτικο $ κ&µµατος: &λοι οι αρχηγο" κρατ2ν απ& τα
µ'σα του 20ο αι2να και µετ αξι2νουν τη νοµιµοπο"ηση της διακυβ'ρνησ$ς
τους στο &νοµα της εθνικ$ς εκπροσ2πησης και προστασ"ας, συµπεριλαµβανοµ'νων και των δικτατ&ρων. Υπρχει στη σγχρονη πολιτικ$ 'να ολ&κληρο επιτελε"ο γρω απ& κθε σηµαντικ& πολιτικ&, $ αρχηγ& κ&µµατος, αποτελοµενο
απ& ‘διαµορφωτ'ς εικ&νας’, συµβολους και διαφηµιστ'ς που γνωρ"ζουν π2ς
µπορε" να γ"νει η αποτελεσµατικ&τερη προπαγνδα, η οπο"α οφε"λει να περιστρ'φεται γρω απ& τις εθνικ'ς προκαταλ$ψεις και, κυρ"ως, να επιβεβαι2νει
τα εθνικ συναισθ$µατα των πολιτ2ν. 3τσι, ε"τε οι "διοι ε"ναι αληθινο" εκφραστ'ς του εθνικισµο ε"τε &χι, σε πολιτικ& επ"πεδο ο εθνικισµ&ς ως Λ&γος και
συνα"σθηµα χρησιµοποιε"ται ως το κριο µ'σο επηρεασµο των ατ&µων. Πρ'πει &µως να επισηµνουµε &τι, ανεξρτητα απ& τις &ποιες σκοπιµ&τητες, οι πολιτικο", αλλ και οι διανοοµενοι, 'χουν γαλουχηθε" &πως και οι οµοεθνε"ς
τους, σε 'να συγκεκριµ'νο εθνικ& και εθνικιστικ& περιβλλον και ε"ναι αναµε21. Για το ρ&λο των ελ"τ στη δηµιουργ"α των ιδεολογι2ν δε"τε το Λ"ποβατς και ∆εµερτζ$ς
1994: 66-69.
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ν&µενο &τι και οι "διοι 'χουν µια εθνικ$ ταυτ&τητα και µια α"σθηση αφοσ"ωσης
στο 'θνος τους. Σε κθε περ"πτωση, πντως, πρ'πει να επισηµνουµε &τι οι
ελ"τ επηρεζουν και διαµορφ2νουν την εθνικ$ ταυτ&τητα και τη συστηµατοποιον µε τ'τοιο τρ&πο που την ενισχει και τη διαφοροποιε" σε σχ'ση µε τις
εθνοτικ'ς ταυτ&τητες.
* * *
Συνοψ"ζοντας, η εθνικ$ και η εθνοτικ$ ταυτ&τητα εγε"ρονται µ'σα απ& τον "διο
τπο οµαδοπο"ησης και τατισης, αλλ διαφ'ρουν ως προς τις δυνατ&τητες
και δυναµικ'ς. Αυτ& γιατ" η εθνικ$ ταυτ&τητα ε"ναι επ"σης µια πολιτικ$ ταυτ&τητα $, στο βαθµ& που και οι εθν&τητες ε"ναι σε κποιο βαθµ& πολιτικ αναγνωρισµ'νες, ε"ναι µια ταυτ&τητα που χρ$ζει µεγλης πολιτικ$ς προστασ"ας
απ& το νεωτερικ& κρτος, το οπο"ο την ενισχει. Συνεπ2ς, η εθνικ$ ταυτ&τητα
καθαυτ$ δεν ε"ναι µια κατασκευ$ του κρτους $ των ελ"τ, αφο στηρ"ζεται σε
σηµαντικ'ς προϋπρχουσες κοινωνικ'ς δοµ'ς και ψυχολογικ'ς προϋποθ'σεις=
&µως η ισχς και η διδοσ$ της οφε"λονται στον εθνικισµ& και στο εθνικ& κρτος. Στη σκι αυτ2ν των δυναµικ2ν, οι προοπτικ'ς των εθνοτικ2ν ταυτοτ$των
ε"ναι ε"τε να µετασχηµατιστον σε εθνικ'ς ταυτ&τητες αξι2νοντας τη δηµιουργ"α εθνικο κρτους, ε"τε να παραµε"νουν περιθωριοποιηµ'νες $ και καταπιεσµ'νες. 6µως, σε 'να περιβλλον κυριαρχ"ας του εθνικισµο, η αυτοσυνειδησ"α των εθνοτ$των προκαλε"ται απ& αυτ& και, ακ&µα και χωρ"ς την επιδ"ωξη
κρατικ$ς αντιπροσ2πευσης, µπορε" µια εθν&τητα να 'χει τα χαρακτηριστικ
και την αυτοσυνειδησ"α εν&ς 'θνους, συνεπ2ς και να αποτελε" 'θνος µε µια συγκροτηµ'νη εθνικ$ ταυτ&τητα.
Ο εθνικισµ&ς, τ'λος, 'χει µεταβλει το πεδ"ο της πολιτικ$ς και 'χει ενδυναµ2σει τις ταυτ"σεις των ατ&µων. Ως συνα"σθηµα, ο εθνικισµ&ς ε"ναι µια µεγλης κλ"µακας αφοσ"ωση. Λ'γοντας µεγλης κλ"µακας εννοοµε &τι 'χει µεταφ'ρει την αφοσ"ωση και την τατιση απ& τις τοπικ'ς κοινων"ες σε πολ ευρτερες, σε κοινων"ες τις οπο"ες ενδει µε το π'πλο της µεγλης κοιν&τητας.
3τσι, 'χει µετατραπε" ο τοπικισµ&ς σε εθνικισµ&. Αυτ& δε σηµα"νει &τι οι νθρωποι στερονται των τοπικ2ν τους δεσµ2ν, των συναισθηµατισµ2ν που
τους συνδ'ουν µε την π&λη που γενν$θηκαν $ τις ιδια"τερες πατρ"δες τους:
&πως προκπτει απ& σχετικ'ς 'ρευνες, αυτο" οι δεσµο" διατηρον τη συναισθηµατικ$ τους αξ"α και δναµη22. Ταυτ&χρονα, &µως, τα τοµα µαθα"νουν &τι
22. Σµφωνα µε 'ρευνα του Ευροβαρ&µετρου σχετικ µε τα αισθ$µατα αφοσ"ωσης των πολιτ2ν της ΕΕ προς τη χ2ρα τους, οι απαντ$σεις 'χουν δε"ξει &τι παραµ'νουν αφοσιωµ'νοι κατ
89% στη χ2ρα τους, 87% στην π&λη/χωρι& τους, και 86% στην περιοχ$ τους. Τα στοιχε"α αυτ ε"-
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η τοπικ&τητ τους περιλαµβνεται σε 'να ευρτερο κοινωνικ&-πολιτικ& σχ$µα
το οπο"ο ‘ζητ’ την αφοσ"ωσ$ τους. Με αυτ&ν τον τρ&πο, 'νας Παριζινος
'µπορος και 'νας αγρ&της στη Λυ2ν συνδ'ονται συναισθηµατικ µεταξ τους
σε µια ‘φαντασιακ$ κοιν&τητα’, &πως την αναφ'ρει ο Anderson. Η κοιν$ τους
ταυτ&τητα ε"ναι η εθνικ$ τους ταυτ&τητα. Με αυτ$ την 'ννοια, ο εθνικισµ&ς ε"ναι 'νας µεγλης κλ"µακας συστηµατοποιηµ'νος τοπικισµ&ς.

¶O∆∂
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ο επιχε"ρηµα που υποστηρ"ξαµε παραπνω ε"ναι &τι η ανθρ2πινη ψυχοσνθεση 'χει προδιθεση σε εθνικιστικ'ς-ως-σωβινιστικ'ς τσεις και συµπεριφορ'ς και, επ"σης, &τι η συγκεκριµ'νη διρθρωση του εθνικισµο ως ιδεολογ"α και πολιτικ& κ"νηµα 'χει γ"νει κατ τους τελευτα"ους τρεις αι2νες για συγκεκριµ'νους πολιτικο-οικονοµικος και ιστορικος λ&γους. Τ"θεται &µως το
ερ2τηµα: ποιοι ε"ναι οι λ&γοι που δηµιουργον την ενεργ$ εκδ$λωση του εθνικισµο; ∆ηλαδ$, δεδοµ'νης της εµφνισ$ς του στη νεωτερικ&τητα και των ψυχολογικ2ν προδιαθ'σεων προς αυτ&ν, γιατ" εκδηλ2νεται ενεργ σε ορισµ'νες
περιπτ2σεις, εν2 σε λλες παραµ'νει σε λανθνουσα κατσταση; Τι ε"ναι αυτ&
που δηµιουργε" 'να εθνικιστικ& κ"νηµα στα τ'λη του 20ο αι2να σε µια εθνικ$
οµδα που ως τ&τε παρ'µενε ενσωµατωµ'νη σε 'να πολυεθνικ& κρτος; Τι ε"ναι αυτ& που απελευθερ2νει 'ναν ακρα"ο εθνικισµ& σε 'να εθνικ& κρτος που
$ταν $πιο και φιλειρηνικ&; Γιατ" ορισµ'να 'θνη και εθνικ κρτη εκδηλ2νουν
πιο ακρα"ο $ ενεργ& εθνικισµ& $ γιατ" το "διο 'θνος παρουσιζει εθνικιστικ'ς
‘αναλαµπ'ς’ σε ορισµ'νες περι&δους, εν2 σε λλες &χι; 3χουµε αναφ'ρει ως
τ2ρα &τι η εκδ$λωση του εθνικισµο εξαρτται απ& ορισµ'νες ‘επιµ'ρους συνθ$κες’ και την εµφνισ$ τους σε δεδοµ'νες ιστορικ'ς περι&δους $ σε συγκεκριµ'νες περιοχ'ς. Αυτ'ς οι ειδικ'ς περιπτ2σεις συµβλουν στην εκδ$λωση του
εθνικισµο που παραµ'νει σχεδ&ν πντα σε λανθνουσα κατσταση. Ποιες ε"ναι αυτ'ς οι επιµ'ρους συνθ$κες;

ναι απ& το Ευροβαρ&µετρο Νο 51, Sνοιξη 1999, σ. 8, αλλ τα ποσοστ αυτ παραµ'νουν παρ&µοια σε &λη τη διρκεια της δεκαετ"ας του ’90.
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'σα στο πλα"σιο της νεωτερικ&τητας, που ε"ναι και µια εποχ$ εθνικισµο,
υπρχουν επιµ'ρους γεγον&τα $ πλα"σια που προκαλον µεσες $ 'µµεσες αλλαγ'ς σε µια κοινων"α και, συνεπ2ς, την αντ"δρασ$ της. Τ'τοιες αντιδρσεις µπορε" να 'χουν εθνικιστικ& χαρακτ$ρα. Οι συνθ$κες αυτ'ς ε"ναι οικονοµικ$ς, πολιτικ$ς, κοινωνικ$ς, ιστορικ$ς, $ ατοµικ$ς φσης, συχν αλληλοσυνδε&µενες $ και δυσδικριτες µεταξ τους, και ενδ'χεται να προκπτουν
µαζ" $ η κθε µ"α χωριστ. Η κατεθυνση των αντιδρσεων των κοινωνι2ν εν
γ'νει ε"ναι δσκολο να προβλεφτε", καθ2ς αυτ'ς µπορε" να ε"ναι τελε"ως αντιφατικ'ς σε κθε επιµ'ρους περ"πτωση= γι’ αυτ& το λ&γο, ε"ναι σηµαντικ$ η εξ'ταση της κθε περ"πτωσης και η σγκριση µε αντ"στοιχα γεγον&τα τ&σο στο
χ2ρο &σο και στο χρ&νο.
Οι οικονοµικς συνθ$κες αναφ'ρονται σε σηµαντικ'ς οικονοµικ'ς µεταβολ'ς $ κρ"σεις. Η κατεθυνση αυτ2ν των αλλαγ2ν σε συνδυασµ& µε την υπρχουσα οικονοµικ$ κατσταση εν&ς κρτους ε"ναι σηµαντικ$ για την ευηµερ"α
αλλ και το α"σθηµα ασφλειας των ατ&µων. Γενικ, &ταν υπρχει σοβαρ$ και
µακρ&χρονη οικονοµικ$ αστθεια $ παρατειν&µενη οικονοµικ$ δυσπραγ"α ε"ναι αναµεν&µενη η γενικ&τερη δυσφορ"α, η απογο$τευση $ ο θυµ&ς των πολιτ2ν, που µπορε" να αποτελ'σουν την αφορµ$ $ το υπ&βαθρο για ορισµ'νες
αντιδρσεις. Οι οικονοµικ'ς εξελ"ξεις που 'δωσαν 2θηση προς τη δηµιουργ"α
καπιταλιστικ2ν οικονοµι2ν κατ τον 18ο και 19ο αι2να στην Ευρ2πη, παραδε"γµατος χριν, αρχικ εν"σχυσαν τις ν'ες αναδυ&µενες ελ"τ οι οπο"ες σταδιακ προ2θησαν τις ν'ες οικονοµικ'ς εξελ"ξεις και υποστ$ριξαν τη δηµιουργ"α
του ‘'θνους-κρτους’. Αντ"στοιχες οικονοµικ'ς µεταρρυθµ"σεις, &µως, προκλεσαν την αντ"δραση οικονοµικ2ν στρωµτων που αισθνονταν &τι πλ$ττονταν, &πως οι µικρο'µποροι και καταστηµατρχες. Η οικονοµικ$ µετανστευση ε"ναι 'νας λλος παργοντας, &χι µ&νο οικονοµικ$ς φσης, που µπορε" να
προκαλ'σει ξενοφοβικ'ς αντιδρσεις, ειδικ &ταν οι δε"κτες ανεργ"ας ε"ναι
υψηλο". Επ’ αυτο ο Breuilly αναφ'ρει &τι πολλ εξαρτ2νται απ& την ικαν&τητα µιας αστικ$ς οικονοµ"ας να υποδεχτε", να εκπαιδεσει και να δ2σει εργασ"α στον πληθυσµ& της: «ο ανταγωνισµ&ς γι’ αυτος τους π&ρους, ειδικ &ταν
ε"ναι σπνιοι, ε"ναι σηµαντικ& συστατικ& της δηµιουργ"ας και διατ$ρησης κοινοτικ2ν διαµαχ2ν» (Breuilly 1993: 23). Επ"σης, να επισηµανθε" &τι οι αντιδρσεις ποικ"λλουν ανλογα και µε το γενικ&τερο πλα"σιο. ∆ηλαδ$, σε µια κοινοβουλευτικ$ δηµοκρατ"α, η δυσαρ'σκεια µπορε" να εκδηλωθε" µε την ψ$φο, εν
υπρχει κ&µµα που να µπορε" να εκφρσει αυτ$ τη δυσαρ'σκεια, &πως στην
περ"πτωση της ψ$φου στο κ&µµα του Le Pen στη Γαλλ"α.
Οι πολιτικς συνθ$κες ποικ"λλουν σηµαντικ και περιλαµβνουν τη διεν'ρ[ 179 ]
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γεια πολ'µων, το υπρχον πολιτικ& σστηµα, την κρ"ση του πολιτικο $/και
κοµµατικο συστ$µατος και την τυχ&ν απαξ"ωσ$ του απ& τους πολ"τες, την
πολιτικ$ συµµετοχ$ των πολιτ2ν και τη δ'σµευση στις δηµοκρατικ'ς αξ"ες και
µεθ&δους (τις πραγµατικ'ς εν'ργειες υπερσπισης των δηµοκρατικ2ν αξι2ν
δηλαδ$), το βαθµ& συµµετοχ$ς των µειονοτ$των στην πολιτικ$, κοινωνικ$ και
οικονοµικ$ ζω$ του κρτους, τις εξωτερικ'ς απειλ'ς $ επεµβσεις και λλες
διεθνε"ς συγκυρ"ες. Τα παραδε"γµατα ε"ναι πολλ. Μια δικη $ ταπεινωτικ$
συνθ$κη τερµατισµο εν&ς πολ'µου ε"ναι δυνατ&ν να προκαλ'σει µακροπρ&θεσµα θυµ& και ‘συναισθηµατικ$’ αποµ&νωση του 'θνους και, 'τσι, να θ'σει τα
θεµ'λια για µελλοντικ'ς προστριβ'ς, &πως δε"χνει χαρακτηριστικ το παρδειγµα της Γερµαν"ας µετ τον Πρ2το Παγκ&σµιο Π&λεµο. Επιπλ'ον, ο εθνικισµ&ς εγε"ρεται συχν ως αντ"δραση σε µια –πραγµατικ$ $ εκλαµβαν&µενη–
απειλ$ $ στις εθνικιστικ'ς απαιτ$σεις γειτονικ2ν εθν2ν. Σχετικ& παρδειγµα
ε"ναι ο εθνικισµ&ς των Μαγυρων στα µ'σα του 18ου αι2να, που εµφαν"στηκε
ως απντηση µιας κυρ"αρχης πολιτισµικ οµδας στις µεταρρυθµιστικ'ς προσπθειες της Αυστροουγγρικ$ς Αυτοκρατορ"ας. Αυτ'ς οι µεταρρυθµ"σεις
εκλ$φθησαν ως γερµανικ$ απειλ$ ενντια στην κυρ"αρχη θ'ση των Μαγυρων
και προκλεσαν την εθνικιστικ$ τους αντ"δραση, η οπο"α µε τη σειρ της προκλεσε τις αντ"στοιχες αντιδρσεις εθνικ2ν οµδων, &πως $ταν οι Κροτες και
οι Ρουµνοι23. Επ"σης, οι εξωτερικ'ς επεµβσεις 'χουν µια προφαν$ επιρρο$,
&πως στην περ"πτωση της υποστ$ριξης των Βρεταν2ν, των Γλλων και των
Ρ2σων στα εθνικιστικ κιν$µατα που αναπτχθηκαν εντ&ς της Οθωµανικ$ς
Αυτοκρατορ"ας κατ τον 19ο αι2να, εν2 λλες 'µµεσες επιρρο'ς ε"ναι λιγ&τερο ορατ'ς αλλ, συχν, εξ"σου ισχυρ'ς: τ'τοιο παρδειγµα αποτελε" η ενοπο"ηση της Ιταλ"ας και της Γερµαν"ας κατ τον 19ο αι2να σε εθνικ κρτη, η οπο"α
'θεσε το ‘'θνος-κρτος’ ως παρδειγµα, το οπο"ο ακολοθησαν και λλα 'θνη
και κρτη στην Ευρ2πη και αλλο24.
Οι κοινωνικς συνθ$κες αναφ'ρονται στη σνθεση του κρτους (κοινωνικ$,
εθνικ$/εθνοτικ$, θρησκευτικ$ $ λλη), και σε αλλαγ'ς που µπορε" να επιδρσουν στη σνθεσ$ του $ σε κποια οµδα εντ&ς του. ∆εν αναφερ&µαστε σε
κποια απαρα"τητη σχ'ση ανµεσα σε συγκεκριµ'νες οικονοµικ'ς και κοινωνικ'ς οµδες και τον εθνικισµ&, καθ2ς µια τ'τοια σχ'ση δεν 'χει αποδειχτε" &τι
υπρχει (Breuilly 1993, κεφλαιο 2). Αναφερ&µαστε στη συνεργασ"α των διαφ&ρων οµδων σε αντ"θεση µε την π&λωσ$ τους, στην επιρρο$ της θρησκε"ας
στην κοινωνικοπο"ηση των ατ&µων $ στην ανµειξη της εκκλησ"ας στις κρατικ'ς υποθ'σεις κλπ. Οι κοινωνικ'ς συνθ$κες ε"ναι οι λιγ&τερο διακριτ'ς και ανε23. Για τη λεπτοµερ$ εξ'ταση της περ"πτωσης των Μαγρων, δε"τε στο Breuilly 1993: 125-131.
24. Σχετικ µε την επιρρο$ εθνικισµ2ν σε λλες χ2ρες, δε"τε στο Breuilly 1993: 379.
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ξρτητες απ& &λες τις λλες, καθ2ς τα κοινωνικ κριτ$ρια διαµορφ2νονται
πντα σε σχ'ση µε τις διφορες λλες παραµ'τρους που επιδρον σε µια κοινων"α, &πως οι οικονοµικ'ς. 3τσι, οι διακρ"σεις ενντια σε µια µειονοτικ$ οµδα ε"ναι 'να κοινωνικ& κριτ$ριο, αλλ ε"ναι και οικονοµικ& στο βαθµ& που συνοδεεται απ& οικονοµικ'ς διακρ"σεις. Παρ’ &λα αυτ, 'να µαζικ& µεταναστευτικ& ρεµα θεωρε"ται πιθαν& να προκαλ'σει κοινωνικ$ ανασττωση ανεξρτητα απ& τις τυχ&ν οικονοµικ'ς προεκτσεις του. Η θρησκε"α ε"ναι επ"σης
'νας καθοριστικ&ς κοινωνικ&ς παργοντας, εφ&σον εµπλ'κεται στην κοινωνικ$ συµπεριφορ και στην κοινωνικοπο"ηση των ατ&µων= ε"ναι &µως και πολιτικ&ς παργοντας στο βαθµ& που ε"ναι 'να µ'σο σκησης πολιτικ$ς. Οι µεταρρυθµ"σεις προς την κατεθυνση της εκκοσµ"κευσης µιας παραδοσιακ$ς
θρησκευ&µενης κοινων"ας ε"ναι πιθαν& να προσβλλουν τα θρησκευτικ συναισθ$µατα των πιστ2ν και να προκαλ'σουν την αντ"δρασ$ τους σε αυτ'ς,
&πως συν'βη για παρδειγµα µε τις µεταρρυθµ"σεις που προ2θησε η Οθωµανικ$ Αυτοκρατορ"α στις αρχ'ς του 19ου αι2να και τις αντιδρσεις των
Μουσουλµνων. Επ"σης, η θρησκε"α στη Β&ρεια Ιρλανδ"α 'χει µετατραπε" σε
διαχωριστικ& χαρακτηριστικ& ανµεσα στους Προτεστντες και τους Καθολικος, αν και οι πρ2τες διεν'ξεις δηµιουργ$θηκαν απ& κοινωνικ'ς και οικονοµικ'ς διαφορ'ς (π.χ. καλτερες δουλει'ς για τους Προτεστντες) που στη
συν'χεια οδ$γησαν σε πολλαπλ'ς πολιτικ'ς αντιξο&τητες.
Οι κοινωνικ'ς συνθ$κες περιλαµβνουν επ"σης και τα πολιτισµικ χαρακτηριστικ εν&ς εθνικο κρτους, &πως ε"ναι η εκπα"δευση, ο αναλφαβητισµ&ς, η ισχυροπο"ηση της κοινων"ας πολιτ2ν κλπ. Οι πολιτισµικ'ς συνθ$κες,
&µως, εν2 θεωρονται σηµαντικ'ς για την αποφυγ$ των ακρα"ων εθνικιστικ2ν
εκδηλ2σεων, στην πρξη αποδεικνεται &τι το επ"πεδο πολιτισµο εν&ς 'θνους
δεν αποτελε" ασφαλιστικ$ δικλε"δα ενντια στον εθνικισµ&. Και β'βαια, εδ2
πρ'πει να επισηµνουµε ξαν το διαχωρισµ& ανµεσα στον πρωτογεν$ εθνικισµ& και στον δευτερογεν$: κατ τον 18ο αι2να ο εθνικισµ&ς υποστηρ"χτηκε
ενεργ απ& τα ανερχ&µενα στρ2µατα των εµπ&ρων και των αστ2ν και απ&
τους διανοοµενους, σε αντ"θεση µε τη σηµεριν$ απαξ"ωσ$ του, τουλχιστον
απ& τους διανοοµενους.
3νας ακ&µη παργοντας που καθορ"ζει την ανπτυξη εν&ς εθνικισµο ε"ναι το ιστορικ πλασιο. Το ιστορικ& πλα"σιο αφορ στην ιστορ"α εν&ς 'θνους,
στις µν$µες και τις εµπειρ"ες του, αλλ και στα γεγον&τα που 'χουν οδηγ$σει
στην &ποια εξ'λιξ$ του. Αντ"θετα απ& τις λλες συνθ$κες, το ιστορικ& πλα"σιο
δε συντελε" στην ανπτυξη του εθνικισµο αυτοµτως, δηλαδ$ δεν προκαλε"
µεσα αποτελ'σµατα $ αντιδρσεις, αλλ θ'τει το µωσαϊκ& πνω στο οπο"ο θα
στηθε" &λο το ‘σκηνικ&’, θ'τει τις βσεις των επερχ&µενων εξελ"ξεων. Στο παρδειγµα που αναφ'ραµε νωρ"τερα, αυτ& της διαµχης της Ελλδας µε την
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πρ2ην Γιουγκοσλαβικ$ ∆ηµοκρατ"α της Μακεδον"ας (fYROM), δεν αν'κυψε
'να πρ&βληµα ξαφνικ στα 1990, &πως αρκετο" σε τρ"τες χ2ρες ν&µιζαν, αλλ
ε"χε µια ιστορ"α µε αρκετ'ς πολιτικ'ς προεκτσεις που π$γαινε αρκετ π"σω
στο χρ&νο25. Η ιστορ"α αυτ$ 'θεσε το πλα"σιο της ν'ας διαµχης, αλλ και της
κινητοπο"ησης των ατ&µων και απ& τις δο πλευρ'ς. Συνεπ2ς, το ιστορικ&
πλα"σιο δηµιουργε" τις συνθ$κες 2στε να αισθανθον τα τοµα µαζικ &τι το
εθνικιστικ& µ$νυµα που εκφ'ρεται (γιατ" πντα εκφ'ρεται απ& κποιους) τους
αφορ.
Τ'λος, σηµαντικ'ς ε"ναι και οι ατοµικς συνθ$κες εµφνισης του εθνικισµο. Αυτ'ς αφορον στο ρ&λο που πα"ζουν µεµονωµ'να τοµα στην ανπτυξη του εθνικισµο, και συγκεκριµ'να στο ρ&λο των ελ"τ και των ηγετ2ν. Στις
ελ"τ 'χουµε $δη αναφερθε": ε"ναι αυτ'ς που εκφ'ρουν την εθνικιστικ$ ιδεολογ"α, $ καθοδηγον 'να κ"νηµα, $ επηρεζουν ορισµ'νες πολιτικ'ς αποφσεις.
Ελχιστα 'χει επισηµανθε", αντιθ'τως, ο ρ&λος των αρχηγ2ν, µιας χαρισµατικ$ς προσωπικ&τητας, που µπορε" να ε"ναι καταλυτικ&ς για τη δηµιουργ"α $
εξ'λιξη του εθνικισµο σε 'να 'θνος. Ο Γκντι, για παρδειγµα, $ταν αυτ&ς
που, µε την ισχυρ$ του προσωπικ&τητα, τις ιδ'ες του και το πε"σµα του µετ'βαλε τον ελιτ"στικο και βασισµ'νο στο Ινδικ& Κογκρ'σο εθνικισµ& σε 'να λαϊκ&, µαζικ&, αντι-αποικιακ& κ"νηµα ανεξαρτησ"ας. Επ"σης, $ταν ο Χ"τλερ αυτ&ς
που µετ'δωσε µια ισχυρ$, ηρωικ$ εικ&να και κ'ρδισε την υποστ$ριξη στο κ&µµα του χωρ"ς να 'χει καµ"α συγκεκριµ'νη πολιτικ$ πρ&ταση. Η παρ'µβαση, συνεπ2ς, µιας ισχυρ$ς προσωπικ&τητας $ αρχηγικ$ς οµδας ε"ναι σηµαντικ$ για
την εξ'λιξη του εθνικισµο, χωρ"ς β'βαια αυτ& να σηµα"νει &τι αυτ&ς ο παργοντας ($ οποιοσδ$ποτε παργοντας) απ& µ&νος του ε"ναι αρκετ&ς για την εµφνισ$ του. Η εµφνιση εν&ς χαρισµατικο αρχηγο ε"ναι τυχα"α, πρ'πει να
ενταχτε" δηλαδ$ στο σηµαντικ& ρ&λο της συγκυρας στην κοινων"α και την πολιτικ$. Η συγκυρ"α αναφ'ρεται σε απρ&σµενα γεγον&τα που 'χουν καταλυτικ$
επ"δραση στις κοινωνικ'ς και πολιτικ'ς εξελ"ξεις. Ο τυχα"ος τους χαρακτ$ρας
δεν αφορ τ&σο στην 'λλειψη ερµηνε"ας τους, αλλ στην απροσδιοριστ"α σχετικ µε την εµφνισ$ τους. Χαρακτηριστικ& παρδειγµα αποτελε" η πρ&σφατη

25. Ο προηγοµενος σηµαντικ&ς ‘σταθµ&ς’ σε αυτ$ν την υπ&θεση $ταν µετ το ∆ετερο Παγκ&σµιο Π&λεµο, µε την αντιπαρθεση της Ελλδας µε τη Γιουγκοσλαβ"α (Σοσιαλιστικ$ Οµοσπονδιακ$ ∆ηµοκρατ"α της Γιουγκοσλαβ"ας) για το θ'µα της ονοµασ"ας της συγκεκριµ'νης περιοχ$ς ως Μακεδον"α. Η αντιπαρθεση αποσιωπ$θηκε στερα απ& πι'σεις που δ'χτηκε η Ελλδα, σε µια προσπθεια των δυτικ2ν δυνµεων να µη δηµιουργ$σουν προβλ$µατα στον Τ"το και,
'τσι, να υποστηρ"ξουν την αποστασιοπο"ησ$ του απ& τη Σοβιετικ$ 3νωση. Η διλυση της Γιουγκοσλαβ"ας επαν'φερε το θ'µα για την Ελλδα και το ν'ο κρτος που, λογικ, ε"χε µθει για παραπνω απ& µια γενι να (αυτ&)αποκαλε"ται µε το &νοµα Μακεδον"α.
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τροµοκρατικ$ επ"θεση στη Ν'α Υ&ρκη (στις 11 Σεπτεµβρ"ου 2001), η οπο"α
µπορε" να ε"ναι εκ των υστ'ρων ερµηνεσιµη, δεν $ταν &µως αναµεν&µενη και,
πντως, ε"χε καταλυτικ$ επ"δραση στη διεθν$ πολιτικ$ ως γεγον&ς.
Αυτο" οι οικονοµικο", πολιτικο", κοινωνικο", ιστορικο" και ατοµικο" παργοντες ε"ναι καθοριστικο" για την εµφνιση και µετατροπ$ του εθνικισµο µ'σα
στο χ2ρο και στο χρ&νο –παργοντες που σχετ"ζονται και µε λλα πολιτικ γεγον&τα εκτ&ς του εθνικισµο. Αυτ'ς οι επιµ'ρους συνθ$κες ε"ναι οι αντικειµενικο" παργοντες που µπορε" να δηµιουργ$σουν σχετικ'ς αντιδρσεις στην
ψυχολογ"α των ατ&µων και των οµδων, δηλαδ$ να προκαλ'σουν ενθουσιασµ& και υποστ$ριξη $, αντ"θετα, αβεβαι&τητα, φ&βο, ανασφλεια και, γενικ,
απ&τοµη µεταβολ$ των συνθηκ2ν που καθορ"ζουν το οικε"ο και σταθερ&. Ο
φ&βος και η ανασφλεια των ατ&µων ε"ναι ο κυρι&τερος λ&γος που µπορε" να
απειλ$σει την πολιτικ$ και κοινωνικ$ σταθερ&τητα. Συνεπ2ς, &ταν οι συνθ$κες
προκαλον τ'τοια συναισθ$µατα µαζικ, οι &ποιες ακρα"ες αντιδρσεις δεν
πρ'πει να µας προκαλον 'κπληξη. Πντως, ε"ναι απ"θανο να προκληθον
αντιδρσεις απ& την εµφνιση εν&ς µ&νο εκ των παραπνω επιµ'ρους συνθηκ2ν: στις περισσ&τερες περιπτ2σεις παρατηρε"ται 'νας συνδυασµ&ς και συσχετισµ&ς επιµ'ρους συνθηκ2ν που ‘κρβονται’ π"σω απ& 'να γεγον&ς. Ας δοµε
'να χαρακτηριστικ& παρδειγµα που, µ'σα στην ακρ&τητ του, συνδυζει τις
περισσ&τερες απ& τις επιµ'ρους συνθ$κες που περιγρψαµε: το παρδειγµα
της ναζιστικ$ς Γερµαν"ας.
Η Γερµαν"α ε"χε υποφ'ρει 'να σκληρ& χτπηµα µετ την $ττα της στον
Πρ2το Παγκ&σµιο Π&λεµο και βρισκ&ταν υπ& συνθ$κες σοβαρ$ς οικονοµικ$ς
φεσης, τ&σο εξαιτ"ας του πολ'µου &σο και εξαιτ"ας της συνθ$κης των Βερσαλλι2ν (Ιονιος 1919) που φηνε ελχιστες δυνατ&τητες για την οικονοµικ$
ανπτυξη της γερµανικ$ς οικονοµ"ας. Τ&σο η $ττα &σο και η ταπεινωτικ$ µεταχε"ριση µετ τη συνθ$κη $ταν 'να στ"γµα για τους Γερµανος. Ο Φασισµ&ς
ξεκ"νησε ως µια απντηση στην απειλ$ που 'θετε για το πολιτικ& σστηµα η
Αριστερ –απειλ$ περισσ&τερο φανταστικ$ παρ αληθιν$, αφο η Αριστερ
$ταν διχασµ'νη ανµεσα στους σοσιαλιστ'ς και τους κοµµουνιστ'ς. Επιπλ'ον,
παρ&λο που τα περισσ&τερα κ&µµατα της δηµοκρατ"ας της Βαϊµρης υποστ$ριζαν την κοινοβουλευτικ$ δηµοκρατ"α, οι Γερµανο" ρχισαν σταδιακ να
απογοητεονται απ& αυτ για τρεις κυρ"ως λ&γους: πρ2τον, πολλ'ς αρµοδι&τητες ε"χαν αφεθε" εκτ&ς κοινοβουλευτικο ελ'γχου (στο στρατ&, την αστυνοµ"α, τους εργοδ&τες και τα συνδικτα)= δετερον, υπ$ρχε 'να πολιτικ& κεν&
που δηµιουργοσε η 'λλειψη εν&ς κ&µµατος που να αντιπροσωπεει τους Προτεστντες, τους συντηρητικος και τους µη εργαζ&µενους= και, τρ"τον, υπ$ρχε
'ντονος κατακερµατισµ&ς, &χι µ&νο στα κ&µµατα της Αριστερς αλλ και στο
υπ&λοιπο πολιτικ& σκηνικ&, κατακερµατισµ&ς που $ταν εν µ'ρει υπεθυνος
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για την αδυναµ"α συνεργασ"ας ενντια στο Φασισµ&. Μ'σα σε αυτ& το πλα"σιο,
οι δο συγκυρ"ες, της οικονοµικ$ς κρ"σης το 1929-1930 και της εµφνισης του
Χ"τλερ στην πολιτικ$ σκην$ της Γερµαν"ας $ταν καθοριστικ'ς για την υποστ$ριξη των Γερµαν2ν στο Φασισµ&. ∆εν µποροµε να θεωρ$σουµε &τι οι Γερµανο" υποστ$ριξαν το ναζιστικ& κ&µµα, αφο αυτ& δεν ε"χε πρ&γραµµα και αρχικ απευθυν&ταν ακ&µη και στην εργατικ$ τξη, αλλ &τι µλλον προ'βησαν
σε µια κ"νηση απελπισ"ας. 6πως υποστηρ"ζει ο Breuilly, το ναζιστικ& κ&µµα
«ωφελ$θηκε απ& την αποτυχ"α των λλων κοµµτων, … [$ταν] 'να κ&µµα που
δεν ε"χε φθαρε" απ& την εξουσ"α, µε 'ναν αρχηγ& που εξ'πεµπε ισχ… που
οδ$γησε τους ψηφοφ&ρους σε αυτ&» (Breuilly 1993: 298)26. 3τσι, η νοδος του
Χ"τλερ στην εξουσ"α σχετ"ζεται και µε τη λαϊκ$ απογο$τευση απ& την αναποτελεσµατικ&τητα του κοινοβουλευτικο συστ$µατος.
Ε"ναι εντυπωσιακ&ς ο τρ&πος µε τον οπο"ο αυτ'ς οι επιµ'ρους οικονοµικ'ς,
πολιτικ'ς, ατοµικ'ς αλλ και ψυχολογικ'ς συνθ$κες συν'θεσαν το γνωστ& σε
&λους παρδειγµα της Γερµαν"ας και τις καταστρεπτικ'ς συν'πειες που ε"χε.
Σχετικ&ς ε"ναι, επ"σης, ο κεντρικ&ς ρ&λος του ρατσισµο υπ'ρ της Sριας φυλ$ς
και κατ των Εβρα"ων (και των Τσιγγνων, των οµοφυλ&φιλων, και των κοµµουνιστ2ν, αν και σε λιγ&τερο βαθµ&) στο γερµανικ& εθνικισµ&. Ο ρατσισµ&ς
και ο αντισηµιτισµ&ς χαρακτ$ριζαν τη σκ'ψη του Χ"τλερ πολ πριν βρεθε"
στην εξουσ"α (οι ιδ'ες του αυτ'ς αναφ'ρονται στο βιβλ"ο του Ο Αγ%ν µου), αλλ υιοθετ$θηκαν και απ& αρκετος Γερµανος. Πρ'πει να προστεθε" σε αυτ&
το σηµε"ο 'να ενδιαφ'ρον στοιχε"ο που αφορ στο ιστορικ& πλα"σιο της συγκεκριµ'νης περ"πτωσης αλλ και στο συλλογικ& ασυνε"δητο των Γερµαν2ν.
Το στοιχε"ο αυτ& µας το δ"νει ο Hobsbawm (1983β) µε τη µελ'τη του για τις επινοηµ'νες παραδ&σεις. Εκε" αναφ'ρεται στη σσταση της ∆ετερης Γερµανικ$ς
Αυτοκρατορ"ας και τις προσπθειες να καταδειχτε" η συν'χει της µε την
Πρ2τη Γερµανικ$ Αυτοκρατορ"α αλλ και οι ιστορικο" δεσµο" µε την Πρωσ"α,
που τους 'νωσαν στη δετερη Αυτοκρατορ"α το 1871. Οι προσπθειες αυτ'ς,
&µως, δεν µποροσαν να στηριχτον ιστορικ, και 'τσι χρησιµοποι$θηκαν δο
τεχνσµατα: το 'να $ταν η παρξη εν&ς κοσµικο εθνικο εχθρο, και το λλο
«η ιδ'α της κατκτησης $ της πολιτισµικ$ς, πολιτικ$ς και στρατιωτικ$ς υπεροχ$ς» (Hobsbawm 1983β: 274). Καθ2ς αυτ τα τεχνσµατα χρησιµοποι$θηκαν
στις ιδρυτικ'ς στιγµ'ς της δετερης Αυτοκρατορ"ας, αποτ'λεσαν συστατικ
στοιχε"α και προσλ$ψεις της νεοσστατης γερµανικ$ς εθνικ$ς ταυτ&τητας. Ο
Χ"τλερ απευθνθηκε και κινητοπο"ησε ακριβ2ς αυτ'ς τις προσλ$ψεις µε τη

26. Περισσ&τερες πληροφορ"ες για τη Γερµαν"α του µεσοπολ'µου υπρχουν στην 'ξοχη και
λεπτοµερ$ ανλυση του Breuilly 1993: 291-307.
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χρ$ση δο, µλιστα, εσωτερικ2ν εχθρ2ν (των κοµµουνιστ2ν και των Εβρα"ων)
και µε την ιδ'α της φυλετικ$ς ανωτερ&τητας των Γερµαν2ν και του στρατιωτικο $θους. Η ψυχολογικ$ απ$χηση αυτ$ς της προπαγνδας, που φα"νεται &τι
ε"χε απ$χηση και στον "διο τον Χ"τλερ, στους απογοητευµ'νους και αγανακτισµ'νους Γερµανος ε"ναι προφαν$ς, καθ2ς απευθυν&ταν σε στερε&τυπα και
προσλ$ψεις που αποτελοσαν συστατικ στοιχε"α της εθνικ$ς τους ταυτ&τητας $δη απ& το 1870 και, επιπλ'ον, απελευθ'ρωναν την 'κφρασ$ τους.
Αυτ'ς οι επιµ'ρους συνθ$κες συντελον στην ανπτυξη και εξ'λιξη των
εθνικιστικ2ν εκδηλ2σεων και ο εντοπισµ&ς τους ε"ναι αναγκα"ος για την ερµηνε"α πολιτικ2ν φαινοµ'νων, &πως ο εθνικισµ&ς. Β'βαια, πρ'πει να επισηµνουµε τα εξ$ς. Κατ πρ2τον, κθε µ"α απ& αυτ'ς τις συνθ$κες δε συντελε"
απαραιτ$τως στην εκδ$λωση εθνικιστικ2ν αντιδρσεων. Για παρδειγµα, µπορε" στη Γερµαν"α το πολιτικ& κεν& που δηµιουργ$θηκε απ& την 'λλειψη αντιπροσ2πευσης ορισµ'νων κοινωνικ2ν οµδων να συν'βαλε στην νοδο του
φασισµο και του επεκτατικο εθνικισµο, &µως δε συν'βη το "διο και στην
Ιταλ"α &που διφορες εθνικιστικ'ς οµδες προσπθησαν αλλ απ'τυχαν να
γεµ"σουν το πολιτικ& κεν& που δηµιοργησε η πολιτικ$ κρ"ση το 1848. ∆ετερον, ακ&µη και &ταν οι συνθ$κες αυτ'ς προκαλον κποια αντ"δραση δεν µποροµε να γνωρ"ζουµε εκ των προτ'ρων την κατεθυνση $ το χαρακτ$ρα της.
3τσι, &πως αναφ'ραµε, οι οικονοµικ'ς και πολιτικ'ς µεταρρυθµ"σεις κατ τον
18ο αι2να υπ'ρ της καπιταλιστικ$ς οικονοµ"ας της αγορς υποστηρ"χτηκαν
απ& την αναδυ&µενη αστικ$ τξη, αλλ προκλεσαν την αντ"δραση λλων
στρωµτων, &πως οι µικρο'µποροι. Τρ"τον, αυτ'ς οι συνθ$κες περιλαµβνουν &λο
το φσµα της κοινωνικ$ς δραστηρι&τητας και, συνεπ2ς, ε"ναι πολ α&ριστες
2στε να µας προσφ'ρουν 'να ερµηνευτικ& µοντ'λο των πιθαν2ν αντιδρσεων
των συλλογικοτ$των. Ο Breuilly, µ'σα απ’ τη µελ'τη πληθ2ρας εθνικιστικ2ν
κινηµτων, καταλ$γει &τι, εκτ&ς του σηµαντικο ρ&λου που πα"ζουν οι οικονοµικ ανεπτυγµ'νες $ αναπτυσσ&µενες περιοχ'ς, δεν µποροµε να προβοµε
σε λλες γενικεσεις, καθ2ς οι πολιτικ'ς συνθ$κες, οι πολιτισµικ'ς αναφορ'ς
και οι µ'θοδοι που χρησιµοποιονται ποικ"λλουν σηµαντικ (Breuilly 1993:
334). Πργµατι, οι β"αιες µ'θοδοι των Βσκων και οι κοινοβουλευτικ'ς διαδικασ"ες που χρησιµοποιονται για την επ"λυση του προβλ$µατος στο Κεµπ'κ
δεν µπορον να ερµηνευτον µε 'να ενια"ο γενικ& ερµηνευτικ& µοντ'λο. Μποροµε, λοιπ&ν, να ε"µαστε πιο συγκεκριµ'νοι αναφορικ µε τις επιµ'ρους συνθ$κες 2στε να ε"µαστε σε θ'ση να εκτιµ$σουµε τις πιθαν'ς επιδρσεις τους;
Γενικ, µποροµε να ποµε &τι συνθ$κες που προκαλον ανασφλεια και
φ&βο πρ'πει να επισηµα"νονται και να εγε"ρουν την προσοχ$ και το σκεπτικισµ& των µελετητ2ν. Αυτ& γιατ" αυτ τα συναισθ$µατα συν$θως αναζητον
δι'ξοδο µ'σα απ& αντιδραστικ'ς λσεις $ ‘κατλληλα αντικε"µενα εξωτερ"κευ[ 185 ]
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σης’. Π'ραν αυτ$ς της γενικ$ς παρατ$ρησης, µποροµε να ε"µαστε πιο ακριβε"ς µ&νο &ταν προσεγγ"ζουµε συγκεκριµ'νες περιπτ2σεις και ε"µαστε σε θ'ση
να εξετσουµε τις ειδικ&τερες συνθ$κες στις οπο"ες λαµβνει χ2ρα 'να γεγον&ς (το πολιτικ& και ιστορικ& πλα"σιο λ.χ.). Σηµαντικ$ ε"ναι και η σγκριση µε
αντ"στοιχα γεγον&τα που 'χουν συµβε" σε διαφορετικ& χ2ρο $ και χρ&νο, καθ2ς η γν2ση της ιστορ"ας ε"ναι απαρα"τητη για την αντ"ληψη του αναλυτ$.
Πντως, και σε αυτ& το σηµε"ο, η αντιστο"χιση ανµεσα στα τοµα και τα 'θνη
ε"ναι χρ$σιµη. Στα τοµα, για να προσεγγ"σει κανε"ς την ψυχολογ"α εν&ς ατ&µου και να πιθανολογ$σει τα συναισθ$µατα και τις αντιδρσεις του πρ'πει να
γνωρ"ζει καλ –ε"τε µ'σω προσωπικ$ς επαφ$ς ε"τε µ'σω ψυχ-ανλυσης– την
προσωπικ$ του ιστορ"α, τα συναισθ$µατα και επιθυµ"ες του, αλλ και τα σηµαντικ γεγον&τα και τραυµατικ'ς εµπειρ"ες της ζω$ς του. Το "διο ισχει και
για τα 'θνη, και τα εθνικ κρτη, των οπο"ων η ανλυση των προοπτικ2ν
απαιτε" τη συστηµατικ$ γν2ση της ιστορ"ας τους, τις νοοτροπ"ες και προσλ$ψεις που αποτελον µ'ρη των εθνικ2ν ταυτοτ$των, αλλ και &λα τα δεδοµ'να
που αφορον τις πολιτικ'ς, οικονοµικ'ς και κοινωνικ'ς συνθ$κες της σστασ$ς
τους. Ε"ναι δσκολο να γνωρ"ζουµε εκ των προτ'ρων το συνδυασµ& και τη συγκυρ"α των γεγον&των. Μποροµε &µως να αντιληφθοµε τις υπρχουσες τσεις και, σε συνδυασµ& µε τις επιµ'ρους συνθ$κες που ανακπτουν, να προσεγγ"ζουµε τις δυναµικ'ς των γεγον&των.
Στον ψυχολογικ& παργοντα του φ&βου και της ανασφλειας πρ'πει να
προσθ'σουµε και το ρ&λο που πα"ζει η ταπεινωτικ$, επιθετικ$ $ δικη µεταχε"ριση απ& τα λλα 'θνη. Αυτ&ς ο παργοντας αναφ'ρεται επ"σης στη µετθεση εικ&νων και προκαταλ$ψεων πνω σε µια εθνικ$ οµδα, στην οπο"α πιθαν&τατα δηµιουργε" θυµ& και επιθετικ&τητα. Ο Langman υποστηρ"ζει &τι σε
αυτ'ς τις περιπτ2σεις η β"αιη συµπεριφορ $ αντ"δραση ε"ναι πιθαν$ και
εντσσεται στην ασυνε"δητη προσπθεια της οµδας να αποκαταστ$σει την εικ&να της (Langman 2001: 197). Και ο Isaiah Berlin στην ανλυσ$ του για τον
εθνικισµ& εξετζει το ρ&λο των ‘τραυµτων’ και της ‘συλλογικ$ς ταπε"νωσης’
και υποστηρ"ζει &τι «το να ε"ναι ['να 'θνος] αντικε"µενο περιφρ&νησης $ συγκαταβατικ$ς ανοχ$ς εκ µ'ρους των υπερ$φανων γειτ&νων ε"ναι µια απ& τις
πιο τραυµατικ'ς εµπειρ"ες που µπορε" να 'χει µια κοινων"α. Η απντηση µπορε" να ε"ναι η παθολογικ$ υπερβολ$ των πραγµατικ2ν $ φαντασιακ2ν αρετ2ν
της και η µνησικακ"α και εχθρ&τητα απ'ναντι στους υπερ$φανους, τους ευτυχισµ'νους, τους επιτυχηµ'νους. Αυτ$ η στση πργµατι χαρακτ$ριζε τα αισθ$µατα των Γερµαν2ν για τη ∆ση, ειδικ για τη Γαλλ"α, στον 18ο αι2να» (Berlin
1990: 245-246). Ο εθνικισµ&ς ε"ναι µια σχετικ αναµεν&µενη αντ"δραση, &πως
και γενικ οι εκφνσεις οµαδικο σωβινισµο (&πως ε"ναι ο ρατσισµ&ς), σε διεθν$ γεγον&τα, &ταν συνδυζονται µε αισθ$µατα ταπε"νωσης και υποβιβα[ 186 ]
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σµο, γιατ" 'χει την ικαν&τητα να προσφ'ρει µια φαντασιακ$ επαν&ρθωση γι’
αυτ27.
3να πρ&σφατο παρδειγµα &που οι αρνητικ'ς προκαταλ$ψεις των λλων
αποτ'λεσαν 'ναν απ& τους παργοντες ανπτυξης ακρα"ου εθνικισµο µας δ"νει ο Αρµακ&λας στη µελ'τη του για τους Σ'ρβους της Βοσν"ας, &που υποστηρ"ζει &τι η εµπλοκ$ του ‘διεθνος παργοντα’ $ταν καταλυτικ$ για τη διαµχη,
αλλ και για την εθνικ$ ταυτ&τητα των Σ'ρβων. Ως διεθν$ ανµειξη αναφ'ρει
τ&σο τις στρατιωτικ'ς κινητοποι$σεις ενντια στους Σ'ρβους, &σο και τις χιλιδες ανθρ2πων που, κυρ"ως µ'σω των διεθν2ν ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικ2ν
Οργαν2σεων), «αναµε"χτηκαν ενεργ κνοντας ερνους, δηµιουργ2ντας δ"κτυα, οργαν2νοντας δραστηρι&τητες και µεταδ"δοντας πληροφορ"ες σχετικ
µε τη διαµχη» στα ΜΜΕ, στις ακαδηµαϊκ'ς συζητ$σεις και ρθρα κλπ. (Armakolas 2001: 50). Αυτο" οι ενδιαφερ&µενοι σκησαν πι'σεις στα κρτη τους, 2στε
να επ'µβουν ενεργ (και στρατιωτικ) στη διαµχη στη Γιουγκοσλαβ"α αλλ,
απ& την λλη, προ'βαλαν τις δικ'ς τους αντιλ$ψεις και προκαταλ$ψεις. 6πως
αναφ'ρει ο Αρµακ&λας, ερµ$νευσαν τη διαµχη ως τυπικ& πρ&βληµα παρξης
διαφορετικ2ν εθνοτικ2ν ταυτοτ$των, κατηγ&ρησαν αδιακρ"τως τους Σ'ρβους
για τη διαµχη και προ'βαλαν σ’ αυτ$ τις δικ'ς τους αξ"ες και εικ&νες. Αναφ'ρει επ"σης και τη σχετικ$ 'ρευνα της Sorabji, η οπο"α αναφ'ρει &τι η διεθν$ς
παρ'µβαση $ταν συστατικ& στοιχε"ο της διαµχης και νοµιµοπο"ησε ουσιαστικ τους εθνικιστ'ς: «τα σχ'δια αποκλεισµο που προ2θησαν οι εθνικιστ'ς αρχηγο" αρχικ ε"χαν ελχιστη υποστ$ριξη απ& τον πληθυσµ&»28. Η αλλαγ$ στσης των Σ'ρβων της Βοσν"ας φα"νεται να ε"ναι 'νας συνδυασµ&ς των αισθηµτων που προκαλοσε η αρνητικ&τητα και αδικ"α των δυτικ2ν κρατ2ν και των
πολιτ2ν τους, ο αποκλεισµ&ς τους απ& την εναποµ'νουσα Γιουγκοσλαβ"α και
η διχοτοµικ$ στση της ηγεσ"ας τους. Το ψευτο-δ"ληµµα που 'θεσε η εθνικιστικ$ ηγεσ"α των Σ'ρβων, που τους 'βαζε να διαλ'ξουν ανµεσα σε δο κρα
27. Η µνησικακ"α (ressentiment) ε"ναι ο &ρος που χρησιµοποιε" η Greenfeld, και δανε"ζεται
απ& τον Nietzsche και τον Scheler, για να περιγρψει «την ψυχολογικ$ κατσταση που δηµιουργον τα καταπιεσµ'να αισθ$µατα ζ$λιας και µ"σους και της αδυναµ"ας ικανοπο"ησης αυτ2ν των
αισθηµτων» (1992: 15). Η µνησικακ"α προκαλε"ται µ'σω επαφ2ν που εγε"ρουν αισθ$µατα κατωτερ&τητας σε 'ναν απ& τους δο που 'ρχονται σε επαφ$, για οποιοδ$ποτε λ&γο. Η Greenfeld
υποστηρ"ζει &τι «η µνησικακ"α &χι µ&νο κνει 'να 'θνος πιο επιθετικ&, αλλ αντιπροσωπεει 'να
ασυν$θιστα ισχυρ& ερ'θισµα των εθνικ2ν συναισθηµτων και της συλλογικ$ς δρσης…»
(Greenfeld 1992: 488), αν και συνδ'ει περισσ&τερο αυτ& το συνα"σθηµα µε την επιθετικ$ κινητοπο"ηση στα 'θνη που αποκαλε" ‘των συλλογικοτ$των’ (collectivistic) απ’ &,τι σε αυτ που αποκαλε" ‘ατοµικιστικ’ (‘individualistic’).
28. SORABJI, Cornelia (1993), ‘Ethnic War in Bosnia?’, Radical Philosophy, 63: 33-35, αναφορ
στο Armakolas 2001: 48-49.
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(‘ε"τε ε"σαι µαζ" µας, $ µε τους λλους’), σε συνδυασµ& µε τις αρνητικ'ς προκαταλ$ψεις που προ'βαλλαν οι ‘λλοι’, δεν φηνε πολλ περιθ2ρια για µια µετριοπαθ$ λση την περ"οδο εκε"νη: τα εκβιαστικ διλ$µµατα –και απ’ τις δο
πλευρ'ς– οδ$γησαν στα κρα. Αντιδρ2ντας αµυντικ, οι Σ'ρβοι της Βοσν"ας
βρ$καν καταφγιο στην ισχυρ$ ‘εθνικιστικ$’ ταυτ&τητα και ‘αγκλιασαν’ την
ιδ'α της Μεγλης Σερβ"ας που ‘αποκαθιστοσε τη δικαιοσνη’ (Armakolas
2001: 59).
Συν'πεια των γεγον&των αυτ2ν ε"ναι &τι η εθνικ$ ταυτ&τητα των Σ'ρβων,
ειδικ των ν'ων, 'χει πλ'ον εµπολιαστε" µε 'ναν 'ντονο αντι-δυτικισµ&, αλλ
και µια α"σθηση αδικ"ας και αποµ&νωσης. Λαµβνοντας υπ’ &ψιν και το παρδειγµα της Γερµαν"ας και την παρξη µνησικακ"ας απ'ναντι στους ‘∆υτικος’, δε θα πρ'πει να εκπλαγοµε αν στο µ'λλον, και µε την κατλληλη αφορµ$, οι Σ'ρβοι εκτον2σουν (ξαν) ενεργ αυτ τα συναισθ$µατα µε την εµφνιση εθνικισµο $ λλων µαζικ2ν εκδηλ2σεων. Ε"ναι επ"σης ενδιαφ'ρον &τι οι
συγκροσεις και διαµχες στη Γιουγκοσλαβ"α κατ τη δεκαετ"α του ’90 προσ'φεραν την κατλληλη αφορµ$, το λλοθι στους λλους, στο ‘διεθν$ παργοντα’, 2στε να εκφρσουν και να προβλλουν τα αρνητικ τους στερε&τυπα και
τις αρνητικ'ς τους αναπαραστσεις και, 'τσι, να επιβεβαι2σουν τη θετικ$ εικ&να του εαυτο και των εθν2ν τους. Αυτ& ταιριζει και µε την παρατ$ρηση
του Bauman &τι υπρχει µια προφαν$ς συµµετρ"α ανµεσα στους φ"λους και
τους εχθρος, µε την 'ννοια &τι ο 'νας δεν µπορε" να υπρξει χωρ"ς τον λλον=
αυτ$ η συµµετρ"α ε"ναι, &µως, µια ψευδα"σθηση καθ2ς «ε"ναι οι φ"λοι αυτο"
που καθορ"ζουν τους εχθρος» (Bauman 1990: 43).
Ο Breuilly 'χει υποστηρ"ξει &τι, σε 'να κ&σµο ‘εθν2ν-κρατ2ν’, ειδικ στον
ανεπτυγµ'νο κ&σµο, «οι συνθ$κες ανδειξης [εθνικιστικ2ν] κινηµτων 'χει πψει να υπρχει» (Breuilly 1993: 400). Β'βαια, ο Breuilly εννοε" ως εθνικισµ& τις
προσπθειες κατκτησης της εξουσ"ας και &χι τα συναισθ$µατα που προκαλονται απ& την τατιση µε το 'θνος $ την εθνικιστικ$ ρητορικ$ των κρατ2ν,
συµπεριλαµβανοµ'νων των ανεπτυγµ'νων. Ακ&µη και αν ορ"σουµε 'τσι τον
εθνικισµ&, &µως, η ακρ"βεια του επιχειρ$µατος µετριζεται σηµαντικ απ& την
ανδειξη εθνικιστικ2ν κινηµτων σε κρτη του ανεπτυγµ'νου κ&σµου που, ε"τε ζητον αυτονοµ"α ε"τε ανεξαρτησ"α, ε"ναι αρκετ για να θεωρηθον εξαιρ'σεις. Επ"σης, στο βαθµ& που ο εθνικισµ&ς ορ"ζεται απ& τον Breuilly ως µορφ$
πολιτικ$ς που εγε"ρεται απ& τις δοµ'ς και τις δυσλειτουργ"ες του σγχρονου
κρτους, αυτ'ς οι δοµ'ς κλπ. δεν 'χουν καταργηθε"= συνεπ2ς, δεν µποροµε να
θεωρ$σουµε &τι οι προϋποθ'σεις ανδειξ$ς του 'χουν πψει να υπρχουν.
Αντιθ'τως, &πως αναγνωρ"ζει και ο "διος, ο εθνικισµ&ς 'χει χσει τη σαφ$νει
του, τα ειδοποι του χαρακτηριστικ, και εφαρµ&ζεται πιο 'ντονα και χωρ"ς
διαχωρισµος απ& λλες πολιτικ'ς. Τ'λος, θεωρε" &τι σε λλα µ'ρη του κ&σµου,
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&πως στην Aνατολικ$ Ευρ2πη, ισχουν οι συνθ$κες που αρχικ δηµιοργησαν τον εθνικισµ&, δηλαδ$: «ο συνδυασµ&ς των περιφερειακ2ν ανοµοιοτ$των
στην πολιτικ$ επιρρο$, οι πολιτικ'ς ελ"τ που ε"ναι 'τοιµες και ικαν'ς να αντισταθον στο υπρχον κρτος, η 'λλειψη ανµειξης του πληθυσµο σε λλες,
µη εθνικιστικ'ς, πολιτικ'ς, και η παρξη πιθαν2ν πολιτισµικ2ν και/$ θεσµικ2ν
χαρακτηριστικ2ν για µια αντ"σταση περιφερειακο χαρακτ$ρα» (Breuilly
1993: 398). Β'βαια, εκτ&ς του &τι ορισµ'νες απ& αυτ'ς τις συνθ$κες υπρχουν
και σε σγχρονα ανεπτυγµ'να εθνικ κρτη (π.χ. Βρεταν"α), αυτ'ς ε"ναι µερικ'ς µ&νο απ& τις συνθ$κες που οδηγον στην εµφνιση του εθνικισµο εντ&ς
του ιστορικο πλαισ"ου της νεωτερικ&τητας, που ε"ναι και µια εποχ$ εθνικισµο= &πως καταδεικνεται απ& την "δια την ανλυση του Breuilly, αυτ&ς ε"ναι
και ο λ&γος που δεν µποροµε να προβοµε σε µια ‘τυπολογ"α’ των συνθηκ2ν
και προϋποθ'σεων δηµιουργ"ας και ανδειξης του εθνικισµο. Π&σο µλλον
που, στην εποχ$ του εθνικισµο, δηλαδ$ στο βαθµ& που αυτ&ς ε"ναι κυρ"αρχος, αποτελε" απ& µ&νος του µια βασικ$ προϋπ&θεση της αναπαραγωγ$ς του.
Συνεπ2ς, ο εθνικισµ&ς δεν ε"ναι πουθεν προορισµ'νος να αναπτυχθε" $ να
πετχει. Π'ρα απ& τις γενικ'ς κατηγοριοποι$σεις υπρχουν επιµ'ρους συνθ$κες που αφορον στην κθε περ"πτωση ξεχωριστ, ο συνδυασµ&ς των οπο"ων
ε"ναι λ"γο-πολ µοναδικ&ς αν και, ταυτ&χρονα, ιστορικ επαναλαµβαν&µενος
και "σως προβλ'ψιµος. Η ανλυση της κθε περ"πτωσης πρ'πει να λαµβνει
υπ’ &ψιν τ&σο τις κοινοτοπ"ες, &σο και τις ειδικ'ς συνθ$κες. Οι υποθ'σεις που
µπορε" να κνει κανε"ς δε γ"νεται να στηριχτον σε κποιο ερµηνευτικ& µοντ'λο, αλλ στη συστηµατικ$ γν2ση των πλαισ"ων αναφορς, των επιµ'ρους συνθηκ2ν, και στην καλ$ γν2ση της ιστορ"ας, 2στε να µπορε" να προβε" στις ανλογες συγκρ"σεις. Επ"σης, η ανθρ2πινη ψυχολογ"α ε"ναι παρµετρος η οπο"α
παραµ'νει πντα 'να σταθερ& σηµε"ο αναφορς. Και, τ'λος, η παρξη και κυριαρχ"α του εθνικισµο ε"ναι απ& µ&νη της µια συνθ$κη που προκαλε" την ανδειξη και αναπαραγωγ$ του εθνικισµο.
* * *
Σε αυτ& το σηµε"ο ολοκληρ2σαµε την ανλυση της εθνικ$ς ταυτ&τητας και του
εθνικισµο. Σε αυτ τα δο µ'ρη του βιβλ"ου απαντ$σαµε στο ερ2τηµα ‘Τι ε"ναι η εθνικ$ ταυτ&τητα’ και περιγρψαµε τη φση, τα συστατικ και τις δυναµικ'ς της. Η αναφορ µας επικεντρ2θηκε στο πλα"σιο της νεωτερικ&τητας και
στο σχηµατισµ& εθνικ$ς ταυτ&τητας αναφορικ µε το 'θνος, &πως αυτ& περιγρφεται απ& τον εθνικισµ&. Φυσικ, η ανλυση αυτ$ δε θα µποροσε να γ"νει
χωρ"ς την εξ'ταση του εθνικισµο, &χι µ&νο επειδ$ ανασηµασιοδ&τησε το
'θνος και τις αντ"στοιχες ταυτ"σεις µε αυτ&, αλλ και επειδ$ πρ&κειται για µια
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κυρ"αρχη ιδεολογ"α µ'σα στη νεωτερικ&τητα. Sλλωστε, το ενδιαφ'ρον µας τοποθετ$θηκε στα σηµε"α εκε"να που εµπλουτ"ζουν το περιεχ&µενο των περισσοτ'ρων εθνικισµ2ν και εθνικ2ν ταυτοτ$των, στην κατρριψη των µθων $
ιδεολογικ2ν κατασκευ2ν που 'χουν κυριαρχ$σει αναφορικ µε τον εθνικισµ&
και επηρεζουν την ανλυσ$ του και στην ερµηνε"α φαινοµ'νων που 'χουν
παρατηρηθε" αλλ &χι επαρκ2ς εξηγηθε". 3χοντας, λοιπ&ν, κατακτ$σει µια βασικ$ γν2ση της εθνικ$ς ταυτ&τητας, και της φσης των συλλογικ2ν ταυτοτ$των γενικ&τερα, θα περσουµε στη µελ'τη της εθνικ$ς ταυτ&τητας στις ‘επιµ'ρους συνθ$κες’ της παγκοσµιοπο"ησης.
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Σ

το τρτο και τελευταο µρος αυτο του βιβλου θα εξετ"σουµε την εθνικ&
τατιση και τις προοπτικς της στο σγχρονο κ*σµο, και ειδικ*τερα στις
πρ*σφατες εξελξεις που οριοθετον την παγκοσµιοποηση. Μχρι τ/ρα
εδαµε τις δυναµικς της εθνικ&ς τατισης στην εποχ& του εθνικισµο, µια περοδο που η διαλεκτικ& του τοπικο µε το διεθνς ανδειξε τα εθνικ" κρ"τη ως
κυραρχες οντ*τητες και κανονιστικ" µοντλα ‘διαχερισης’ των λα/ν, αλλ"
και την εθνικιστικ& ιδεολογα ως µια απ* τις ισχυρ*τερες της νεωτερικ&ς περι*δου. Σ&µερα, στη σγχρονη αρθρογραφα αναφρεται ντονα µια "λλη περοδος –και διαδικασα– αυτ& της παγκοσµιοποησης, που χει επιφρει πολλς
και σηµαντικς αλλαγς στην ζω& των ανθρ/πων στα τλη του εικοστο αι/να. Πρ*κειται για µια διαδικασα που απ* τη µα επηρε"ζει τους περισσ*τερους τοµες της ανθρ/πινης ζω&ς –αν *χι *λους– και απ* την "λλη χαρακτηρζεται απ* ντονη αµφισηµα *σον αφορ" στην κατεθυνση των αλλαγ/ν, εννο/ντας *τι µπορε να χουν τ*σο θετικς *σο και αρνητικς πλευρς και συνπειες.
3να χαρακτηριστικ* αυτ&ς της περι*δου εναι οι ντονες πολιτικς αλλαγς
και οι νες µορφς συγκροσεων στο εσωτερικ* των χωρ/ν αλλ" και µεταξ
τους. Αυτς υποστηρζεται συχν" πως µει/νουν την ισχ του εθνικισµο και
ασκον µεγ"λη επιρρο& στις ταυτ*τητες των ατ*µων, και στις εθνικς τους
ταυτ*τητες ειδικ*τερα. Εναι λοιπ*ν απαρατητο να εξετ"σουµε τις συνπειες
της παγκοσµιοποησης στο σχηµατισµ* και δναµη των εθνικ/ν ταυτσεων,
/στε να χουµε µια ολοκληρωµνη εικ*να της εθνικ&ς ταυτ*τητας.
Αυτ* εναι και το αντικεµενο του τρτου µρους της παροσας µελτης, η
οποα θα χωριστε σε τρα κεφ"λαια. Στο κεφ"λαιο 5, που εναι και το εισαγωγικ* στην παγκοσµιοποηση, θα παρουσι"σουµε τον ορισµ* εργασας για την
παγκοσµιοποηση. Στο κεφ"λαιο 6 θα αναλυθον οι αλλαγς και οι προοπτικς
του εθνικο κρ"τους. Για το σκοπ* αυτ* θα δοµε πρ/τα το κρ"τος και τη συζ&τηση σχετικ" µε τους θεωροµενους µετασχηµατισµος του και στη συνχεια
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θα απαντ&σουµε στο ερ/τηµα αν και σε ποιο βαθµ* υπ"ρχουν αλλαγς στους
µηχανισµος εντ*ς των κρατ/ν που συντελον στη διαδικασα της εθνικ&ς
τατισης. 3τσι, θα εξετ"σουµε την εθνικ& ταυτ*τητα σε σχση µε το εθνικ*
κρ"τος και τις αλλαγς του που προ&λθαν απ* την παγκοσµιοποηση. Τλος,
στο βδοµο κεφ"λαιο θα επιχειρ&σουµε να διαγρ"ψουµε τις προοπτικς των
εθνικ/ν ταυτοτ&των σε σχση µε την παγκοσµιοποηση, ανεξ"ρτητα απ* τα
εθνικ" κρ"τη και το µλλον τους, αλλ" σε συν"ρτηση µε τις ειδικς συνθ&κες
που χαρακτηρζουν την περοδο της παγκοσµιοποησης. Σε αυτ* θα απαντ&σουµε και στο ερ/τηµα αν η σγχρονη εποχ& συνιστ" µια ‘εποχ& παγκοσµιοποησης’. Αυτ*ς εναι και ο νας λ*γος που θα χρησιµοποι&σουµε στο εξ&ς τη
φρ"ση εντ*ς εισαγωγικ/ν: µε τη φρ"ση αυτ& αναφερ*µαστε σε µια περοδο
που κυριαρχον οι διαδικασες της αλλ" και ο δηµ*σιος Λ*γος γρω απ’ αυτ&ν, θτοντας ταυτ*χρονα το ερ/τηµα αν αυτ* αρκε για να µιλ"µε για µια
εποχ& παγκοσµιοποησης και µ"λιστα σε αντιδιαστολ& µε την εποχ& του εθνικισµο.
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συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση εναι ιδιατερα ευρεα και σηµαντικ&, αλλ" και πολ πρ*σφατη. Ο διος ο *ρος παγκοσµιοποηση (globalisation) χρησιµοποιεται ευρως τις τελευταες δο δεκαετες περπου,
αν και αναφρεται &δη απ* τη δεκαετα του ’60. Εναι ενδεικτικ* *τι η British
Library of the Political and Economic Science (η βιβλιοθ&κη του δι"σηµου βρετανικο πανεπιστηµου London School of Economics) εχε το 2002 στους καταλ*γους της 492 ττλους που περιεχαν τη λξη παγκοσµιοποησηA απ* αυτος,
µ*λις πντε εχαν εκδοθε την περοδο 1988-89 και οι υπ*λοιποι απ* το 1989
και µετ", αυξαν*µενοι µε ρυθµος γεωµετρικ&ς προ*δου κ"θε χρ*νο. Το αυξαν*µενο και ντονο ενδιαφρον για την παγκοσµιοποηση δεν περιορζεται σε
να επιστηµονικ* πεδο: στην πραγµατικ*τητα αποτελε τη λξη-κλειδ σε µια
σειρ" συγγεν/ν επιστηµονικ/ν πεδων, *πως η Kοινωνιολογα, η Πολιτικ& Eπιστ&µη, τα Oικονοµικ", οι ∆ιεθνες Σπουδς κλπ. ∆εν περιορζεται *µως αυτ*
το ενδιαφρον οτε και στον ακαδηµαϊκ* χ/ρο, καθ/ς γνεται σχεδ*ν καθηµεριν& αναφορ" σε αυτ&ν απ* πολιτικος, δηµοσιογρ"φους, επαγγελµατες & και
απλος πολτες.
Υπ"ρχουν ποικλες ερµηνεες για το φαιν*µενο της παγκοσµιοποησης καθ/ς και επιµρους πλευρς που µπορε κανες να επικεντρ/σει. Επσης, πραν
της πρ*σφατης χρ&σης της στο επιστηµονικ* και καθηµεριν* λεξιλ*γιο, αφορ"
πεδα και ζητ&µατα που χουν &δη απασχολ&σει εδ/ και καιρ* την επιστηµονικ& κοιν*τητα και, σε κ"ποιο βαθµ*, τους πολιτικος. Αυτο οι λ*γοι δυσχερανουν τη δηµιουργα εν*ς ορισµο της παγκοσµιοποησης που να εναι πλ&ρης, κατανοητ*ς αλλ" και σντοµος. Για να ξεπερ"σουµε αυτ& τη δυσκολα,
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θα ξεκιν&σουµε µε µια σντοµη περιγραφ& της σγχρονης επιστηµονικ&ς συζ&τησης και των βασικ*τερων επιχειρηµ"των για την παγκοσµιοποηση, οτως
/στε να χουµε µια εικ*να των ζητηµ"των στα οποα αναφρεται. Στη συνχεια θα δ/σουµε τον ορισµ* της παγκοσµιοποησης που προτενουµε και που
θα αποτελσει το αναλυτικ* εργαλεο για την εξταση της εθνικ&ς ταυτ*τητας
στη συνχεια. Jπως και µε τον εθνικισµ*, δε θα παρουσι"σουµε τον ορισµ* της
παγκοσµιοποησης σε µια πρ*ταση του τπου «Η παγκοσµιοποηση εναι…»,
αλλ" σε µια εν*τητα που θα παρουσι"ζει αναλυτικ" τα καθ-οριστικ" χαρακτηριστικ" της παγκοσµιοποησης. Βεβαως, τσι δεν θα το λσουµε το πρ*βληµα της συντοµας του ορισµο, αλλ" πιστεουµε *τι εναι σηµαντικ*τερη η
πλ&ρης και κατανοητ& παρουσαση του φαινοµνου.
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πως αναφρθηκε παραπ"νω, θα &ταν λ"θος να εντ"ξουµε την παγκοσµιοποηση σε να µ*νο αναλυτικ* πεδο καθ/ς σχετζεται, "µεσα & µµεσα, µε
τις περισσ*τερες εµπειρες και δραστηρι*τητες των πολιτ/ν. Ο Nederveen Pieterse (1995β: 45) λει χαρακτηριστικ" *τι εναι µ"λλον προτιµ*τερο να µιλ"µε
για ‘παγκοσµιοποι&σεις’ στον πληθυντικ*, γιατ µποροµε να προσδιορσουµε
τ*σες παγκοσµιοποι&σεις *σοι εναι και οι επιστηµονικο κλ"δοι που ασχολονται µ’ αυτ&ν, και εναι *λοι τους σχετικο. Αυτ& η παρξη πολλ/ν διαστ"σεων
εναι σε κ"ποιο βαθµ* υπεθυνη για τη δυσκολα του ορισµο τηςA παρ’ *λ’
αυτ", ακριβ/ς µσα απ* την πολυδι"στατη αν"λυση και τη συστηµατοποηση
µπορε κανες να προσεγγσει πληρστερα µια διαδικασα που καλπτει τ*σες
πολλς πλευρς της πολιτικ&ς, κοινωνικ&ς και οικονοµικ&ς ζω&ς.
Υπ"ρχουν πολλο τρ*ποι να ταξινοµ&σει κανες τα δι"φορα επιχειρ&µατα
και ορισµος που χουν προταθε για την παγκοσµιοποηση και &δη αρκετο
µελετητς χουν προβε σε κατηγοριοποι&σεις αν"λογα µε τα κριτ&ρια που θτουν1. Ταυτ*χρονα υπ"ρχει και µια συζ&τηση για τον διο τον *ρο ‘παγκοσµιο-

1. Ενδεικτικ": µα απ* τις πιο συνηθισµνες ταξινοµ&σεις εναι αν"µεσα σε σκεπτικιστς και
υποστηρικτς. Αυτ* το διαχωρισµ* ακολουθον οι Held και McGrew (2000) σε µια ξοχη σνοψη
των επιχειρηµ"των, *που παρουσι"ζουν βασικς απ*ψεις σκεπτικιστ/ν και υποστηρικτ/ν σε κ"θε µα απ* τις επιµρους θεµατικς/πεδα αναφορ"ς (οικονοµα, οικολογα, σχσεις εξουσας
κλπ.). Ββαια, η παραπ"νω ταξιν*µηση εναι περισσ*τερο σχηµατικ& και φανεται να σκι"ζει το
γεγον*ς *τι στην πραγµατικ*τητα οι µελετητς δεν εναι ετε σκεπτικιστς ετε υποστηρικτς σε
*λους τους τοµες και "ρα εναι δσκολο να τοποθετηθον σε µα απ* τις δο κατηγορες γενικ".
Sλλοι ακολουθον µια ταξιν*µηση µε β"ση το µοντλο αν"λυσης, την προσγγιση που ακολουθεται. Ο Sklair (1999), για παρ"δειγµα, ταξινοµε τα επιχειρ&µατα µε β"ση τις εξ&ς τσσερις προ-
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ποηση’ και τη δι"κρισ& της απ* τη διεθνοποηση (internationalisation)2. Επ
του παρ*ντος, θα παρουσι"σουµε ορισµνους θεωρητικος που ετε θεωρονται κλασικο στο χ/ρο αυτ* ετε τα επιχειρ&µατ" τους βρσκουν ευρεα απ&χηση –φυσικ" η παρουσαση αυτ& δεν θα εναι εξαντλητικ&, αλλ" *σο το δυνατ*ν αντιπροσωπευτικ&. Η ταξιν*µηση που θα ακολουθ&σουµε για το σκοπ*
αυτ* χωρζει τους θεωρητικος σε δο κατηγορες αν"λογα µε το π*σες διαστ"σεις της παγκοσµιοποησης ακολουθον για τον ορισµ* της. Η µα κατηγορα εναι µονοδι"στατη και οικονοµικ&, και η "λλη εναι πολυδι"στατη. Η
ταξιν*µηση αυτ& βασζεται στο γεγον*ς *τι, αφεν*ς, οι προσεγγσεις που εστι"ζουν σε µια πλευρ" της παγκοσµιοποησης αναφρονται συν&θως στην οικονοµικ& και, αφετρου, τα οικονοµικ" επιχειρ&µατα συν&θως αντιµετωπζονται
& αµφισβητονται απ* θεωρητικος της πολυδι"στατης κατηγορας.

σεγγσεις: των παγκ*σµιων συστηµ"των (world-systems approach), του παγκ*σµιου πολιτισµο
(global culture approach), της παγκ*σµιας κοινωνας (global society approach), και του παγκ*σµιου καπιταλισµο (global capitalism approach). Η πρ/τη εναι οικονοµικ&, η δετερη και η τρτη πολιτισµικςA η τταρτη, που παρουσι"ζει το επιχερηµα του ιδου του Sklair, εστι"ζει στο οικονοµικ* πεδο, αλλ" αναλει και το πολιτισµικ* και πολιτικ*. Αυτ" τα τσσερα πεδα θα συναντ&σουµε και στον Halliday (2001, κεφ"λαιο 3) κ"τω απ* τους ττλους ηγεµονικ& αισιοδοξα
(hegemonic optimism), φιλελεθερη µεταρρθµιση (liberal reform), νος αντι-ιµπεριαλισµ*ς (new
anti-imperialism), και νος µεσαωνας (‘new middle-ages’). Τλος, "λλο παρ"δειγµα ταξιν*µησης
ακολουθε ο Beck (2000), που χωρζει τους θεωρητικος αν"λογα µε τον αριθµ* των διαστ"σεων
της παγκοσµιοποησης που αναλουν. 3τσι, τους χωρζει σε δο κατηγορες: αυτος που ακολουθον µα δι"σταση ως κεντρικ& (*πως ο Wallerstein που εστι"ζει στον καπιταλισµ*, οι Rosenau
και Gilpin, που εστι"ζουν στις διεθνες σχσεις και τα εθνικ" κρ"τη κλπ.) και αυτος που υποστηρζουν *τι η παγκοσµιοποηση εναι συν"ρτηση της αν"λυσης πολλ/ν αιτι/ν και πεδων (π.χ.
Robertson, Appadurai, Albrow, Featherstone, Lash, Urry).
2. Καθ/ς οι δο *ροι δεν εναι π"ντα σαφ/ς διαχωρισµνοι και ενοτε χρησιµοποιονται
εναλλ"ξ, πολλο εκφρ"ζουν την αναγκαι*τητα αυτο του διαχωρισµο, αν και µε διαφορετικ"
κριτ&ρια. Οι Hirst & Thompson (1999), για παρ"δειγµα, αµφισβητον την *λη ιδα της παγκοσµιοποησης µε την ννοια *τι δεν υπ"ρχει τποτε παγκ*σµιο (global) που να διακρνει τη σγχρονη οικονοµα και κοινωναA υποστηρζουν δε *τι ο *ρος ‘διεθνς’ (international) ορζει ικανοποιητικ" τη σγχρονη εποχ&. Sλλοι π"λι δνουν µφαση στη διαφορετικ*τητα του διεθνος απ*
το παγκ*σµιο και υποστηρζουν *τι βρισκ*µαστε ξεκ"θαρα σε µια καινορια παγκοσµιοποιηµνη εποχ&. Ο Castells και ο Sclair αν&κουν σε αυτ& την κατηγορα. Ο Castells (2000α: 101) µιλ" για
µια global economy ως διαφορετικ&ς της world economy (που υπ&ρχε απ* τον 16ο αι/να), και ο
Sklair (1999: 323) τονζει τη χρησιµοποηση της παλας στη λξη δι-εθνικ*ς (inter-national), /στε
να διαφανεται η κυριαρχα των εθνικ/ν κρατ/ν στην περοδο αυτ& που προηγεται ξεκ"θαρα
της παγκοσµιοποησης, µια περοδο που χαρακτηρζεται ακριβ/ς απ* την λλειψη αυτ&ς της κυριαρχας.
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ι προσεγγσεις που εναι αποκλειστικ" & κατ" κριο λ*γο οικονοµικς επικεντρ/νουν στον καπιταλισµ* και το σστηµα της ελεθερης αγορ"ς ως
το αντικεµενο αν"λυσ&ς τους και, συχν", της κριτικ&ς τους. Ββαια, καθ/ς ο
καπιταλισµ*ς δεν εναι κ"τι καινοριο, υποστηρζεται επσης *τι η διαδικασα
της παγκοσµιοποησης υπ"ρχει εδ/ και πολ καιρ*A συνεπ/ς, συναντ"µε και
απ*ψεις που εστι"ζουν στις οµοι*τητες της σηµεριν&ς εποχ&ς µε παλαι*τερες
περι*δους της νεωτερικ*τητας που υπ&ρχαν µεγ"λα ανογµατα στη διεθν&
αγορ". Sλλωστε και η δια η ιδα µιας παγκοσµιοποιηµνης οικονοµας τθεται
υπ* αµφισβ&τηση, στη β"ση *τι δεν πρ*κειται για µια πραγµατικ" παγκ*σµια
οικονοµα, αλλ" για µια τριµερ& κυριαρχα των ισχυρ/ν οικονοµικ" περιοχ/ν
της Ευρ/πης, της Ιαπωνας και της Β*ρειας Αµερικ&ς.
Βασικ& θση αν"µεσα στις οικονοµικς προσεγγσεις κατχει ο Immanuel
Wallerstein (1979) και η δι"σηµη θεωρα του περ παγκ*σµιων συστηµ"των
(world systems theory) –που πλον εναι περισσ*τερο µια σχολ& παρ" µια απλ&
θεωρα. Η θεωρα των παγκ*σµιων συστηµ"των µπορε να συνοψιστε ως εξ&ς:
κ"θε κοινωνα, και οικονοµα βεβαως, εναι τοποθετηµνη σε να σστηµα, το
παγκ*σµιο καπιταλιστικ* σστηµα. Αυτ* το σστηµα χει τα εξ&ς τρα βασικ"
χαρακτηριστικ": κοιν& αγορ" που λειτουργε µε το κριτ&ριο της µεγιστοποησης του κρδους, διευκ*λυνση των δυν"µεων της αγορ"ς απ* τα υπ"ρχοντα
κρ"τη και υπεραξα/πλε*νασµα που προκπτει απ* την εκµετ"λλευση. Η εκµετ"λλευση εδ/ δε συντελεται αν"µεσα σε δο τ"ξεις, αλλ" αν"µεσα σε τρα
εππεδα: το κντρο, την περιφρεια και την ηµι-περιφρεια. Ουσιαστικ", τα
δι"φορα κρ"τη εναι τα υποκεµενα αυτο του διαχωρισµο, καθ/ς αυτ" διαφοροποιονται αν"λογα µε το διεθν&, πλον, καταµερισµ* εργασας που τα τοποθετε σε καθνα απ* αυτ" τα εππεδα3. Οι χ/ρες του κντρου (Β*ρεια Αµερικ&, ∆υτικ& Ευρ/πη, κυρως, αλλ" και Ιαπωνα) εναι αυτς που ιστορικ"
χουν εκµεταλλευτε φτωχς, υπαν"πτυκτες & αναπτυσσ*µενες, χ/ρες της περιφρειας (Αφρικ&, Κεντρικ& και ∆υτικ& Ασα) και της ηµι-περιφρειας (Λατινικ& Αµερικ&, Ανατολικ& Ασα), και συνεχζουν να τις εκµεταλλεονται χρησιµοποι/ντας τη µα εν"ντια στην "λλη, δηλαδ& µετακιν/ντας τις οικονοµικς
και επιχειρηµατικς τους δραστηρι*τητες απ* τη µα χ/ρα στην "λλη, απ* την
περιφρεια στην ηµιπεριφρεια και οτω καθεξ&ς, σµφωνα µε το κριτ&ριο των

3. Αυτ* δε σηµανει *τι οι ταξικς διαφορς & οι συγκροσεις εντ*ς των κρατ/ν καταργονται
& χ"νουν τη σηµασα τους. Απεναντας, στο εσωτερικ* των χωρ/ν το καπιταλιστικ* σστηµα δηµιουργε και αναπαρ"γει ταξικος διαχωρισµος. Η παγκοσµιοποηση *µως δηµιουργε και αν"λογους διαχωρισµος σε διεθνς εππεδο, εφ*σον πρ*κειται για καπιταλισµ* µεν, παγκ*σµιο δε.
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χαµηλ/ν µισθ/ν και της παρξης πρ/των υλ/ν, µε στ*χο τη µεγιστοποηση
του κρδους. 3τσι, σµφωνα µε αυτ& τη θεωρα, αυτ* το σστηµα του παγκ*σµιου καπιταλισµο παρ"γει µεν πλοτο και ευηµερα για τις χ/ρες του κντρου και φτ/χεια και ανισ*τητα για αρκετς "λλες, παρ"γει *µως και πολλς
συγκροσεις και αιτες συγκροσεων.
Ο Wallerstein δε χρησιµοποησε τον *ρο παγκοσµιοποηση για να εισ"γει τη
θεωρα του, που "λλωστε πρωτοπαρουσι"στηκε στα µσα της δεκαετας ’70,
αλλ" µιλ" για παγκ*σµιο σστηµα και παγκ*σµιο καπιταλισµ*, & αναφρεται
στο εθνικ* και το διεθνς ως τα δο στοιχεα της δι"κρισης αν"µεσα στο παγκ*σµιο και το επιµρους. Βεβαως, *µως, η αν"λυσ& του αναφρεται στον παγκ*σµιο καταµερισµ* της εργασας και εναι κλασικ& µσα στη βιβλιογραφα
για την παγκοσµιοποηση.
Μια "λλη πολ σηµαντικ& οικονοµικ& προσγγιση εναι αυτ& των Hirst και
Thompson οι οποοι µε το βιβλο τους Globalisation in Question (1999) πραγµατικ" θτουν την παγκοσµιοποηση σε αµφισβ&τηση (*πως υποδηλ/νει ο ττλος του βιβλου). Η προσγγισ& τους επικεντρ/νεται στην οικονοµα γιατ,
*πως αναφρουν, εναι η προϋπ*θεση για "λλες εξελξεις (πολιτικς, κοινωνικς κλπ.). Γι’ αυτος η παγκοσµιοποηση εναι ταυτ*σηµη µε τη διεθν& καπιταλιστικ& οικονοµα, µια οικονοµα που δεν εναι χωρς προηγοµενο αλλ",
απεναντας, στηρζεται στη βιοµηχανικ& οικονοµα της νεωτερικ*τητας που γενικετηκε απ* το 1860 και µετ". Στην πραγµατικ*τητα, υποστηρζουν, το σηµεριν* σστηµα της ελεθερης αγορ"ς εναι λιγ*τερο ανοιχτ* σε ορισµνες παραµτρους του απ* την αγορ" της Belle Époque. Επσης υποστηρζουν *τι η
παγκ*σµια οικονοµικ& δραστηρι*τητα συγκεντρ/νεται στις χ/ρες της G3 (∆υτικ& και Κεντρικ& Ευρ/πη, Β*ρεια Αµερικ& και Ιαπωνα), εν/ ο Τρτος Κ*σµος παραµνει περιθωριοποιηµνος ως προς το εµπ*ριο και τις επενδσεις.
Αντιτθενται σθεναρ" στην ευρως διαδεδοµνη "ποψη που θλει τις σηµερινς παγκ*σµιες αγορς να βρσκονται πρα απ* κ"θε δυνατ*τητα ρθµισης
και ελγχου, αντιπροτενοντας *τι οι χ/ρες της G3 δεν χουν απολσει την ικαν*τητα να ασκον ισχυρς πολιτικς-κυβερνητικς πισεις στις αγορς και τους
οικονοµικος παρ"γοντες. Παροµοως, κριτικ"ρουν την (αφετηριακ" οικονοµικ&) "ποψη *τι η παγκοσµιοποηση εναι να τετελεσµνο και αναπ*φευκτο
γεγον*ς που δε µπορε να ‘κυβερνηθε’A αυτ& η "ποψη, θεωρον οι Hirst &
Thompson, *χι απλ" αγνοε τις πολιτικς δυνατ*τητες, επιλογς και προσπ"θειες για να ελεγχθε η παγκ*σµια οικονοµα, αλλ" και τις αποδυναµ/νει.
Την "ποψη *τι παγκοσµιοποηση σηµανει τη δηµιουργα µιας παγκ*σµιας
καπιταλιστικ&ς αγορ"ς συµµερζεται και ο John Gray. Στο βιβλο του The False
Dawn (1998) αφιερ/νει κι αυτ*ς µεγ"λο µρος της αν"λυσ&ς του στην περοδο
των µεγ"λων µεταρρυθµσεων στην Αγγλα (1870-1914), µε διαφορετικ* κριτ&[ 197 ]
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ριο *µως απ* τους ανωτρω θεωρητικος. Ο Gray συµφωνε µε την κριτικ&
που ασκον οι Hirst και Thompson στις θεωρες της ‘υπερ- παγκοσµιοποησης’
(hyper-globalisation theories)4 και τις επιπτ/σεις τους στην πολιτικ&5, *µως
θεωρε *τι αυτ& η κριτικ& παραβλπει το γεγον*ς *τι η νταση και κταση των
οικονοµικ/ν µεταβολ/ν που χουν συντελεστε καθιστον την παγκοσµιοποηση µια διαδικασα χωρς προηγοµενο, αλλ" και το γεγον*ς *τι, *πως υποστηρζει, ο κ*σµος χει γνει πραγµατικ" µη διαχειρσιµος-κυβερν&σιµος. Ο
Gray συγκρνει τη σγχρονη οικονοµα της αγορ"ς µε το laissez-faire της εποχ&ς εκενης, και καταλ&γει σε δο σηµαντικ" συµπερ"σµατα. Το να εναι *τι
«το laissez-faire πρπει να σχεδι"ζεται κεντρικ". ... δεν εναι να δ/ρο της κοινωνικ&ς εξλιξης»A εναι µ"λλον το αποτλεσµα µιας διαδικασας πολιτικο
σχεδιασµο που χει δηµιουργηθε & ενισχυθε απ* τις αντστοιχες παρεµβ"σεις και νοµοθετικς ρυθµσεις των κρατ/ν, «… του οποου το αποτλεσµα
µποροµε να γνωρζουµε εκ των προτρων» (1998: 16, 17). Αυτ* µας οδηγε
στο δετερο συµπρασµα *τι, *πως η Belle Époque οδ&γησε & κατληξε σε σοβαρ& κοινωνικ& αστ"θεια και αναταραχ&, το διο µπορε να συµβε και ως συνπεια της παγκοσµιοποησης. Jπως υποστηρζει, η ενσωµ"τωση *λων των οικονοµι/ν του κ*σµου σε µα παγκ*σµια κοιν& αγορ" εναι «µια Ουτοπα που
ποτ δεν µπορε να πραγµατοποιηθεA το κυν&γι της χει &δη προκαλσει κοινωνικς µετατοπσεις και οικονοµικ& και πολιτικ& αστ"θεια σε µεγ"λο βαθµ*»
(1998: 2). Κι αυτ* εναι κ"τι που επσης θεωρε χωρς προηγοµενο: την κατ"ρρευση των κοινωνικ/ν δοµ/ν που εναι &δη προφαν&ς στις ανεπτυγµνες
χ/ρες.
Τθεται βεβαως το ερ/τηµα: αν η παγκοσµιοποηση σχετζεται µε τον καπιταλισµ* τ*τε τι την διακρνει απ* αυτ*ν; Ο καλτερος τρ*πος να απαντηθε το
ερ/τηµα εναι παρουσι"ζοντας την "ποψη του Leslie Sklair. Κατ" πρ/τον,
στην ‘εποχ& της παγκοσµιοποησης’ ο καπιταλισµ*ς διαρκ/ς απλ/νεται σε
ολονα και περισσ*τερες περιοχς του πλαν&τη. Σµφωνα µε τον Sklair (1999),
το παγκ*σµιο σστηµα στηρζεται σε υπερεθνικς (transnational) πρακτικς.
Αυτς οι υπερεθνικς πρακτικς χωρζονται σε τρεις σφαρες που η κ"θε µα
στηρζει τη λειτουργα της σε κ"ποιο θεσµ*: η οικονοµικ& σφαρα, που στηρ4. Ο *ρος ‘hyper-globalisation’ χει χρησιµοποιηθε απ* τον Held και αναφρεται στους ενθουσι/δεις υποστηρικτς *λων & των περισσοτρων διαδικασι/ν της παγκοσµιοποησης, *πως ο
Ohmae, o Reich κλπ. Για µια κριτικ& αυτ/ν των θεωρι/ν δετε PERRATON, GOLDBLATT, HELD and
MCGREW (1997), ‘The Globalisation of Economic Activity’, New Political Economy, 2 (2): 257-77.
Επσης, για την κριτικ& του Gray στους Hirst & Thompson δετε Gray 1998: 63-67.
5. ∆ηλαδ& *τι προκαλον επιπρ*σθετη απογο&τευση *σον αφορ" στις δυνατ*τητες ελγχου
της παγκοσµιοποησης και προσφρουν "λλοθι στους πολιτικος για την λλειψη πρωτοβουλι/ν
για τη ρθµιση των αγορ/ν υπρ των εργαζοµνων και του κοινωνικο συν*λου.
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ζεται απ* τις υπερεθνικς επιχειρ&σεις, η πολιτικ& σφαρα, που στηρζεται απ*
την υπερεθνικ& καπιταλιστικ& τ"ξη, και η πολιτισµικ& σφαρα, που στηρζεται
απ* την ιδεολογα του καταναλωτισµο. ∆ετερον, η παγκοσµιοποηση διαφρει απ* τον ‘παραδοσιακ*’ καπιταλισµ* στο *τι τα µλη της καπιταλιστικ&ς τ"ξης δεν περιορζονται σε αυτος που κατχουν και ελγχουν τα µσα παραγωγ&ς. Η υπερεθνικ& καπιταλιστικ& τ"ξη απαρτζεται απ* τσσερις οµ"δες: αυτος που κατχουν και ελγχουν τις υπερεθνικς επιχειρ&σεις, τους συµµ"χους
τους στον κρατικ* µηχανισµ* και τα πολιτικ" κ*µµατα, τους συµµ"χους τους
σε επαγγλµατα µε επιρρο& (καθηγητς και διανοοµενοι, αν/τατα στελχη
επιχειρ&σεων κλπ.), και τις καταναλωτικς ελτ (1999: 334). Τλος, τρτο διαφοροποιητικ* στοιχεο για τον σγχρονο παγκοσµιοποιηµνο καπιταλισµ* αποτελε, σµφωνα µε τον Sklair, το γεγον*ς *τι χει χαθε, & ελαττωθε, η –παραδοσιακ" νοοµενη, τουλ"χιστον για τους µαρξιστς– σχετικ& αυτονοµα του κρ"τους να ελγξει την καπιταλιστικ& τ"ξη.
Αυτ& η αν"λυση των οικονοµικ/ν θεωρ&σεων της παγκοσµιοποησης εναι
επαρκ&ς, *χι επειδ& δεν υπ"ρχουν "λλες σηµαντικς αλλ" επειδ& η βασικ& επιχειρηµατολογα χει καταδειχτε. Το κοιν* χαρακτηριστικ* *λων εναι *τι τοποθετον τον καπιταλισµ* στο κντρο της αν"λυσ&ς τους, αλλ" και στο κντρο
της κριτικ&ς τους. Βεβαως, η οικονοµικ& δι"σταση της παγκοσµιοποησης εναι κεντρικ& και δεν λεπει και απ* "λλες αναλσεις, που *µως την εντ"σσουν
ως µα απ* τις πολλς "λλες διαστ"σεις της. Συν&θως η περιγραφ& της οικονοµικ&ς δι"στασης στις πολυδι"στατες προσεγγσεις εναι ακριβ&ς, αλλ"
αποφεγεται ο *ρος ‘καπιταλισµ*ς’, ακ*µη και στην περπτωση που δεν αντικροεται η "ποψη *τι η παγκοσµιοποηση αναφρεται στον καπιταλισµ*. 3τσι
προτιµ/νται πιο ουδτεροι, µη φορτισµνοι ιδεολογικ", *ροι, *πως ‘παγκ*σµια
οικονοµα’ κλπ. Απ* την "λλη, αναλονται εξσου, & και περισσ*τερο, "λλες
συνιστ/σες του φαινοµνου, *πως η πολιτισµικ& και η κοινωνικ&. Εδ/ βασζεται και η κριτικ& που ασκεται στις (αποκλειστικ") οικονοµικς προσεγγσεις
*τι εναι µον*πλευρες και αγνοον "λλες σηµαντικς παραµτρους. Ας δοµε
αναλυτικ" ορισµνες αντιπροσωπευτικς πολυδι"στατες θεωρ&σεις της παγκοσµιοποησης.

¶ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÂ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
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π* τον ττλο ‘πολυδι"στατες προσεγγσεις’ θα εξετ"σουµε δι"φορα επιχειρ&µατα που εξετ"ζουν τ*σο την οικονοµικ& *σο και τις "λλες διαστ"σεις
ανεξαρτ&τως της βαρτητας που προσδδουν στην κ"θε µα. Αυτ* βεβαως δεν
σηµανει *τι οι οικονοµικς προσεγγσεις παραγνωρζουν αυτς τις "λλες πλευ[ 199 ]
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ρς του ζητ&µατος6, αλλ" στις πολυδι"στατες αναλσεις εµπεριχονται περισσ*τερες της µας διαστ"σεις ως βασικς. Ο Giddens, για παρ"δειγµα, θεωρε
*τι η παγκοσµιοποηση εναι οικονοµικ&, πολιτικ&, πολιτισµικ& και τεχνολογικ&, και ο Ulrich Beck µιλ" για τη διεθν&, οικονοµικ&, οικολογικ&, εργασιακ&
και πολιτισµικ& δι"σταση της παγκοσµιοποησης.
Οι βασικς δο διαστ"σεις που αναφρονται στις περισσ*τερες αναλσεις
της παγκοσµιοποησης εναι της επικοινωνας/τεχνολογας και του πολιτισµοA
"λλωστε, η πρ/τη δωσε /θηση στη (συζ&τηση για) την "λλη. Η ιδα µιας παγκ*σµιας κουλτορας χει τις ρζες της στη γνωστ& σλληψη του κ*σµου απ*
τον McLuchan ως να παγκ σµιο χωρι (global village) στη δεκαετα του ’60 7.
Η ιδα αυτ& επηρε"στηκε απ* τη ραγδαα αν"πτυξη των τεχνολογι/ν της
πληροφορας και ειδικ*τερα απ* τη δυνατ*τητα των µσων επικοινωνας να
µεταδ/σουν την δια εικ*να σε *λο τον κ*σµο ταυτοχρ*νως. Υπ* αυτ& την ννοια, η παγκοσµιοποηση αρχικ" θεωρ&θηκε *τι θα επιφρει την οµογενοποηση, *χι µ*νο στην οικονοµα αλλ" και στην κουλτορα. Ββαια, απ* την "λλη,
οι κριτικο αυτ&ς της "ποψης χρησιµοποιον τον *ρο ‘McDonaldisation’ για να
καυτηρι"σουν την "ποψη της πολιτισµικ&ς παγκοσµιοποησης και να δεξουν
*τι δε διαµορφ/νεται µια παγκ*σµια κοινωνα αλλ" µια παγκ*σµια αγορ".
Π"ντως, στο γρισµα του 21ου αι/να, η θση της οµογενοποησης χει σχετικ"
αποδυναµωθε, & µετριαστε, απ* απ*ψεις *πως του Hannerz 1991) *τι δεν
αναφερ*µαστε πια σε µια παγκ*σµια κουλτορα οµοι*τητας αλλ" διαφορ"ς, &
του Featherstone (1990) που αναφρεται στην παρξη παγκ*σµιων πολιτισµικ/ν ρο/ν.
Η αν"πτυξη των νων τεχνολογι/ν εναι καθοριστικ&ς σηµασας κατ’ αρχ"ς για την δια την οικονοµα. Σµφωνα µε τον Castells, η επαν"σταση της τεχνολογας κατ" τον εικοστ* αι/να υπ&ρξε καθοριστικ* εργαλεο για την παγκ*σµια αναδι"ρθρωση και µετασχηµατισµ* του καπιταλιστικο συστ&µατος.
Jπως υποστηρζει, στο νο επικοινωνιακ* τρ*πο αν"πτυξης η πηγ& της παραγωγικ*τητας βρσκεται στην τεχνολογα που επιτρπει τη δηµιουργα γν/σης,
την επεξεργασα της πληροφορας και τη µετ"δοση των συµβ*λων (2000α: 17).
Εναι ενδεικτικ* *τι στις ΗΠΑ, κατ" τη δεκαετα του ’90, οι βιοµηχανες-κλειδι" για την οικονοµα (της χρηµατοοικονοµικ&ς δραστηρι*τητας και της τεχνολογας της πληροφορας) εχαν µια µση αν"πτυξη της τ"ξης του 10%, πντε
φορς µεγαλτερη απ* ολ*κληρη την οικονοµαA οι εταιρεες Internet βρσκο-

6. Jπως αναφρουν και οι Hirst & Thompson, η σηµαντικ*τητα της οικονοµικ&ς δι"στασης
γκειται στο *τι εναι καθοριστικ& και διαµορφωτικ& για τις υπ*λοιπες.
7. MC LUCHAN (1964), Understanding Media: the Extensions of Man, New York: Macmillan.
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νταν στο κντρο αυτ&ς της αν"πτυξης8. 3τσι, ο Castells ονοµ"ζει το νο οικονοµικ* σστηµα ‘πληροφοριακ* καπιταλισµ*’ (informational capitalism) και τη
σγχρονη κοινωνα ‘κοινωνα της πληροφορας & των δικτων’ (information[al]
or network society)9.
Οι νες τεχνολογες χουν προκαλσει πολλαπλς εξελξεις και αντστοιχες
συζητ&σεις, *πως αυτ& σχετικ" για την ‘παγκ*σµια συνειδητ*τητα’ (global
awareness), δηλαδ& τη συνειδητ& θε/ρηση του κ*σµου ως εν*ς ενιαου και αλληλοεξαρτ/µενου χ/ρου, ετε αυτ* αφορ" οικολογικ", πολιτισµικ" & "λλα θµατα. Χαρακτηριστικo εκπρ*σωποι αυτ&ς της "ποψης εναι οι Robertson και
Giddens. Ο Robertson θεωρε εξ*χως σηµαντικ* το γεγον*ς της συνειδητ*τητας (awareness) *τι ο κ*σµος σ&µερα εναι νας ενιαος χ/ρος. 3τσι, ορζει την
παγκοσµιοποηση ως τη «συµπκνωση του κ*σµου και εντατικοποηση της συνεδησ&ς του ως *λον» (Robertson 1992: 8), εστι"ζοντας τσι στις ννοιες της αλληλεξ"ρτησης και της συνειδητ*τητας. Παροµοως, ο Giddens την ορζει ως την
«εντατικοποηση των παγκ*σµιων σχσεων που συνδουν τις δι"φορες τοπικ*τητες µε ττοιο τρ*πο /στε τοπικ" γεγον*τα να διαµορφ/νονται απ* συµβ"ντα
που λαµβ"νουν χ/ρα µλια µακρι", και αντιστρ*φως» (Giddens 1990: 64).
Και για τον Appadurai (1990) η ηλεκτρονικ& επικοινωνα χει ιδιατερη σηµασα καθ/ς αποτελε το µσο επικοινωνας, ως επαφ&ς και διαµεσολ"βησης,
για τις δι"φορες διαστ"σεις & ‘διαστ&µατα’ (landscapes) που διακρνει. Ο
Appadurai διακρνει αν"µεσα σε πντε αλληλοσχετιζ*µενες διαστ"σεις παγκ*σµιων πολιτισµικ/ν ρο/ν: των εθν/ν (‘ethnoscapes’), των Μσων (‘mediascapes’), των τεχνολογι/ν (‘technoscapes’), των οικονοµικ/ν (‘finanscapes’) και
των ιδε/ν (‘ideoscapes’)10. Αυτο οι τ*ποι αποτελον αυτ* που ο διος ονοµ"ζει
‘φαντασιακος κ*σµους’11, δηλαδ& «πολλαπλος κ*σµους που συγκροτονται
απ* τις ιστορικ" καθορισµνες φαντασες/φαντασι/σεις ατ*µων και οµ"δων
που βρσκονται διασκορπισµνοι στον κ*σµο» (Appadurai 1990: 296). Χωρς τα
Μσα δε θα &ταν δυνατ*ν να συλλ"βει κανες αυτς τις διαστ"σεις.
Υπ"ρχουν και "λλα σηµαντικ" θµατα που απασχολον τη σχετικ& συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση *πως, για παρ"δειγµα, ο ρ*λος και η δι"κριση
αν"µεσα σε πολυεθνικς και υπερεθνικς επιχειρ&σεις, η διαλεκτικ& του τοπι8. Για περισσ*τερες πληροφορες δετε Castells 2000α: 148-9.
9. O Castells κ"νει να λεπτ* διαχωρισµ* αν"µεσα σε information και informational society,
και χρησιµοποιε τους *ρους εναλλακτικ". ∆ετε γι’ αυτ* το διαχωρισµ* Castells 2000α: 100.
10. Ως διαστ"σεις & ‘διαστ&µατα’ τα αναφρει ο ∆εµερτζ&ς, που µεταφρ"ζει τους αντστοιχους *ρους ως εξ&ς: εθνοδιαστ&µατα, επικοινωνιοδιαστ&µατα, τεχνοδιαστ&µατα, χρηµατοδιαστ&µατα, και ιδεοδιαστ&µατα (1996: 288-294).
11. ‘Imagined worlds’, παραφρ"ζοντας τις φαντασιακς κοιν*τητες (imagined communities)
του Benedict Anderson.
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κο και του παγκ*σµιου, αλλ" και το πολ σηµαντικ* ζ&τηµα που αφορ" στην
απορρθµιση των εθνικ/ν κρατ/ν και των εθνικ/ν ταυτοτ&των και αποτελε
κεντρικ& αναφορ" στη συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση. Σ’ αυτ" τα θµατα
δε θα αναφερθοµε σε αυτ&ν την εν*τητα, αλλ" θα τα αναλσουµε εκτεν/ς
στο επ*µενο κεφ"λαιο. Προς το παρ*ν θα κλεσουµε αυτ& την εν*τητα µε µια
σντοµη αναφορ" στη χρονικ& εµφ"νιση της παγκοσµιοποησης.
Οι απ*ψεις σχετικ" µε το π*τε εµφανστηκε η παγκοσµιοποηση στο προσκ&νιο ποικλλουν, και µ"λιστα αν"λογα µε τον ορισµ* της παγκοσµιοποησης
που υιοθετε ο κ"θε µελετητ&ς. Για τον Wallerstein, για παρ"δειγµα, η *λη διαδικασα πρωτοξεκνησε τον 16ο αι/να, *ταν δηλαδ& "ρχισε να γεννιται το καπιταλιστικ* σστηµα. Οι Hirst και Thompson τοποθετον τη δηµιουργα του
διεθνος συστ&µατος στα 1870, οπ*τε συντελστηκε η πρ/τη και ποιοτικ& αλλαγ& στις επικοινωνες και την τεχνολογα (δηλαδ& µια αλλαγ& στο διεθνς
εµπ*ριο *που πλον τα αγαθ" και οι πληροφορες ‘ταξδευαν’ µε τη δναµη
του ατµο και του ηλεκτρισµο). Πολλο εναι οι θεωρητικο που συνδουν
"µεσα την παγκοσµιοποηση µε τη νεωτερικ*τητα. 3τσι, ο Giddens θεωρε *τι
η παγκοσµιοποηση εναι µια συνπεια της νεωτερικ*τητας, η οποα εναι συµφυ&ς µε τη δηµιουργα παγκοσµιοποησης, αν και την τοποθετε χρονικ" στη
δεκαετα του ’60. Παροµοως ο Beck την τοποθετε στην ‘στερη νεωτερικ*τητα’, εν/ ο Robertson εξετ"ζει σγχρονες εξελξεις που πρ*σφατα φεραν τον
κ*σµο σε πραγµατικ& επαφ&, παρ*λο που θεωρε *τι η παγκοσµιοποηση
προηγεται της νεωτερικ*τητας, καθ/ς υπ"ρχουν κεµενα που αναφρονται
στην ‘ενοποηση’ του κ*σµου απ* τον 2ο αι/να προ Χριστο. Επσης, ο ∆εµερτζ&ς υποστηρζει *τι «η συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση δεν εναι κ"τι
ριζικ" διαφορετικ* απ* το δι"λογο περ νεωτερικ*τητας και µετανεωτερικ*τητας, οπ*τε η στροφ& που σηµει/θηκε στις αρχς της τρχουσας δεκαετας δε
συνιστ" αλλαγ& παραδεγµατος µε την αυστηρ& και περιορισµνη, τουλ"χιστον, ννοια που δωσε ο Kuhn στους *ρους ‘αλλαγ&’ και ‘παρ"δειγµα’» (∆εµερτζ&ς 1996: 262). Απ* την "λλη, ο Castells υποστηρζει *τι η ‘πληροφοριακ&’
κοινωνα διαφρει απ* τη βιοµηχανικ& και *τι η παγκοσµιοποηση, που ξεκνησε στα 1950, χει &δη αλλ"ξει την κοινωνα µε την τεχνολογικ& επαν"σταση.
Αυτ* που προκπτει π"ντως απ* τις περισσ*τερες απ*ψεις εναι η υποβ*σκουσα ιδα πως, εν/ η παγκοσµιοποηση χει αρκετ" µεγ"λο παρελθ*ν, χει
αναπτξει νες δοµς και εξελξεις µ*λις στις τελευταες δεκαετες. Η ιδιαιτερ*τητ" της γκειται στην πυκν*τητα, στην κλµακα και στα πεδα των αλλαγ/ν
που εκδηλ/θηκαν κατ" τις τελευταες δεκαετες του 20ο αι/να. Το µ*νο σηµεο
στο οποο δεν υπ"ρχει διαφωνα εναι ‘Απ* πο;’ ξεκνησε η παγκοσµιοποηση:
σε αυτ* υπ"ρχει οµοφωνα *τι η παγκοσµιοποηση αρχικ" διαµορφ/θηκε µσω
εξελξεων που λαβαν χ/ρα στη ∆ση γενικ*τερα, και στις ΗΠΑ ειδικ*τερα.
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παγκοσµιοποηση δεν παραγκωνζει και αντικαθιστ" οτιδ&ποτε χει
προηγηθε. Πρπει, ταυτ*χρονα µε τις καινοτοµες στην κοινωνα, να δνουµε προσοχ& και στις προφανες συνχειες της κοινωνικ&ς και πολιτισµικ&ς
ζω&ς» (Robins 2000: 197). Η παραπ"νω επισ&µανση του Robins εναι σηµαντικ& και θα την χουµε συνεχ/ς στο µυαλ* *ταν εξετ"ζουµε την παγκοσµιοποηση, *πως και οποιαδ&ποτε "λλη διαδικασα που επηρε"ζει τ*σο βαθι" την
κοινωνα. Λαµβ"νοντας αυτ* υπ’ *ψην, θα ορσουµε την παγκοσµιοποηση και
θα προβοµε στην περιγραφ& των καθ-οριστικ/ν στοιχεων και διαστ"σεων
της παγκοσµιοποησης.
Οι δι"φορες διαστ"σεις που εδαµε ως τ/ρα συµπεριλαµβ"νονται στη συζ&τηση για την πολυσνθετη διαδικασα που αποκαλεται παγκοσµιοποηση.
Κ"ποιες απ* αυτς, *µως, εναι ετε πιο σηµαντικς ετε πιο καθοριστικς στη
διαµ*ρφωση και των "λλων διαστ"σεωνA τσι λοιπ*ν θα περιοριστοµε σε αυτς για να ορσουµε την παγκοσµιοποηση. Η βασικ& και καθοριστικ& δι"σταση της παγκοσµιοποησης εναι η δι"σταση της οικονοµας. Αυτ* γιατ αποτελε την κινητ&ριο δναµη της παγκοσµιοποησης, την ουσα της θα λγαµε,
αλλ" και γιατ εναι αυτ& που διαµορφ/νει και επηρε"ζει καθοριστικ" τις υπ*λοιπες. Μ"λιστα, οι περισσ*τερες διαστ"σεις που αναφρονται αποτελον συνπειες της οικονοµικ&ς παγκοσµιοποησης, & λειτουργον συµπληρωµατικ"
προς αυτ&ν. Μια απ* αυτς τις διαστ"σεις που θεωροµε σηµαντικ& να αναφερθε εναι η δι"σταση του πολτη. Η δι"σταση του πολτη αναφρεται στους
πολτες, τ*σο ατοµικ" *σο και ως µλη οµ"δων. ∆εν εναι µια αυτ*νοµη δι"σταση, *πως αυτ& της οικονοµας, µε την ννοια *τι και η δια χει σαφστατα
προκψει και επηρεαστε απ* την οικονοµικ& παγκοσµιοποηση, σε συνδυασµ*
ββαια µε την επαν"σταση της τεχνολογας. Παρ’ *λα αυτ", χει γνει ιδιατερα σηµαντικ& και, επιπλον, απ* το 1990 και µετ" συχν" οργαν/νεται σε αντιπαρ"θεση µε την οικονοµικ&. Ας τις δοµε *µως αναλυτικ".
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παγκοσµιοποηση, στη βασικ& και καθοριστικ& της δι"σταση, που εναι η
οικονοµικ&, εναι µια διαδικασα που επιφρει την χωρς προηγοµενο
εξ"πλωση της καπιταλιστικ&ς οικονοµας παγκοσµως, τη δι"χυση της ελεθερης αγορ"ς σε ολονα και περισσ*τερα µρη του κ*σµου. Το βασικ* κριτ&ριο
λειτουργας σε αυτ& τη διαδικασα δεν εναι "λλο απ* τη µεγιστοποηση του
κρδους. Στην παγκοσµιοποηση το καπιταλιστικ* κριτ&ριο συνεχζει να εφαρ[ 203 ]
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µ*ζεται στο εσωτερικ* των χωρ/ν, αν"µεσα δηλαδ& στις διαφορετικς κοινωνικς και παραγωγικς τ"ξεις *πως σχυε ως σ&µερα στις καπιταλιστικς οικονοµες, αλλ" εφαρµ*ζεται και παγκοσµως αν"µεσα στα κρ"τη. Εντ*ς εν*ς
κρ"τους µε καπιταλιστικ& οικονοµα, η εργατικ& τ"ξη –ως ‘περιφρεια’ στο µοντλο του Wallertein– βρσκεται σε εξ"ρτηση απ* την καπιταλιστικ& τ"ξη. Αυτ* κατ’ αναλογα συµβανει και στο παγκ*σµιο καπιταλιστικ* σστηµα, *που
τα κρ"τη χουν δο επιλογς: ετε να συµµορφωθον µε τους καν*νες του ‘παιχνιδιο’, ετε να αποµονωθον/περιθωριοποιηθον. 3τσι, η ιδιαιτερ*τητα της
παγκοσµιοποησης γκειται στην παγκ*σµια εξ"πλωση του καπιταλιστικο συστ&µατος.
Η οικονοµα λοιπ*ν εναι η ουσα της παγκοσµιοποησης. Ββαια, π"ντα µσα στην ιστορα &ταν η οικονοµα η ‘ατµοµηχαν&’ των κοινωνι/ν. Jµως η κοινωνικ& ζω& ρυθµιζ*ταν µσω οικονοµικ/ν, πολιτικ/ν και κοινωνικ/ν κριτηρων και διαδικασι/ν: η κοινωνικ& εξλιξη προκυπτε µσω εν*ς συνεχος
‘παζαρµατος’ αυτ/ν των τρι/ν και η εξουσα µοιραζ*ταν αν"µεσα στους οικονοµικος, κοινωνικος και πολιτικος δρ/ντες. Η διαδικασα της παγκοσµιοποησης, *µως, επιφρει µια κυριαρχα του οικονοµικο ναντι *λων των
"λλων κριτηρων. Jπως χαρακτηριστικ" αναφρει ο ∆εµερτζ&ς, «οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης συµβ"λλουν τα µγιστα στην ασµµετρη (ανα)δ*µηση των σχσεων εξουσας» (1996: 304). Αυτ* που παρατηροµε στην πρ*σφατη αναδ*µηση των εξουσιαστικ/ν σχσεων εναι, *χι µ*νο η κυριαρχα των
οικονοµικ/ν δεδοµνων, αλλ" και µια αυξαν*µενη απ*σταση, και αποστασιοποηση, απ* τις ‘παρ"πλευρες απ/λειες’ στην δια την κοινωνα. Το οικονοµικ*
στοιχεο αυτονοµεται και κυριαρχε ολονα και περισσ*τεροA *πως θα δοµε
και στη συνχεια, αυτ& η ανισορροπα και ασυµµετρα προκαλε κοινωνικς µετατοπσεις και συγκροσεις. Ο Beck υποστηρζει *τι η ισορροπα της ‘πρ/της
νεωτερικ*τητας’ χει πλον παρλθει, και χει δ/σει τη θση της στο «ανεξ"ρτητο βασλειο της οικονοµικ&ς δραστηρι*τητας» (2000: 4). Jµως, π/ς κατστη
αυτ* δυνατ*ν;
Εν πρ/τοις, δε θα &ταν υπερβολικ* να ποµε *τι το πολιτικ* στοιχεο ‘παραδ*θηκε’ στο οικονοµικ*, δηλαδ& *τι η διαµεσολ"βηση της πολιτικ&ς αν"µεσα στην οικονοµα και την κοινωνα παψε να λειτουργε στω και στοιχειωδ/ς
υπρ της κοινωνικ&ς ειρ&νης και ευηµερας –αν θεωρ&σουµε *τι λειτουργοσε
ως ττοια πρωθστερα. Αυτ* δε σηµανει *τι η πολιτικ& εξαφανστηκε ως δι"
µαγεας. Απεναντας, συνχισε να υπ"ρχει χωρς *µως να διαµεσολαβε αλλ"
υιοθετ/ντας και εξυπηρετ/ντας το οικονοµικ* κριτ&ριο. Jπως υποστηρζουν
ο Gray, οι Hirst και Thompson και "λλοι, η παγκοσµιοποιηµνη καπιταλιστικ&
οικονοµα δεν εναι παρ" το αποτλεσµα κεντρικο πολιτικο σχεδιασµο. Η
φιλελευθεροποηση της οικονοµας δε θα µποροσε να εξαπλωθε χωρς τις
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απαρατητες ρυθµιστικς ενργειες εκ µρους των κρατ/ν, οτε χωρς την εθελοσια απ*συρση των µτρων που τα δια τα κρ"τη εχαν θεσπσει για την
προστασα των οικονοµι/ν και κοινωνι/ν τους. Και ββαια, στο βαθµ* που η
οικονοµικ& παγκοσµιοποηση χει διευκολυνθε απ* πολιτικς πρωτοβουλες
και ρυθµσεις, υποστηρζουµε (σε αντθεση εδ/ µε τον Gray) *τι µπορε και να
ελεγχθε και να ‘κυβερνηθε’. Προς αυτ& την κατεθυνση υπ"ρχει ισχυρ& επιχειρηµατολογα που τονζει την αυξαν*µενη ανισ*τητα, την κοινωνικ& αναταραχ&, και τη συνεχ/ς µειοµενη συνανεση των πολιτ/ν για τις πολιτικς που
εφαρµ*ζονται –τ*σο στο εσωτερικ* των κρατ/ν *σο και παγκοσµως (Castells,
Hirst & Thompson, Gray κ.".).
Φυσικ", σηµαντικ* ρ*λο στις παραπ"νω εξελξεις χει παξει και η αποδυν"µωση των κοινωνικ/ν οµ"δων /στε να δραστηριοποιηθον συλλογικ" και
διεκδικητικ", µε αποτλεσµα να χαθον πολλ" κοινωνικ" κεκτηµνα, τουλ"χιστον στην Ευρ/πη *που οι κοινωνικς διεκδικ&σεις &ταν πιο κδηλες (π.χ.
κρ"τος πρ*νοιας). Επιγραµµατικ", θα λγαµε *τι η ιδεολογα της εξατοµκευσης και ο καταναλωτισµ*ς ως προβαλλ*µενη κουλτορα και τρ*πος ζω&ς αποτελον σηµαντικς αιτες της αποδυν"µωσης αυτ&ς. Καθοριστικ& υπ&ρξε επσης και η απογο&τευση των πολιτ/ν απ* την πολιτικ&. Ας µην ξεχν"µε *τι κατ" τη µεγαλτερη δι"ρκεια της δεκαετας του ’90 και στην πλειον*τητα των
χωρ/ν της Ευρωπαϊκ&ς 3νωσης, για παρ"δειγµα, η διακυβρνηση του κρ"τους και η "σκηση της πολιτικ&ς εχε ανατεθε σε σοσιαλιστικ" κ*µµατα, που
*µως εφ"ρµοσαν νεο-φιλελεθερη πολιτικ& µε πρ*σχηµα την προσαρµογ&
στην παγκοσµιοποηση & ακ*µη και στην δια την ΕΕ! Αυτ& *µως εναι µια µεγ"λη συζ&τηση που δεν µπορε να ολοκληρωθε σε αυτ& τη µελτη. 3να σηµαντικ* στοιχεο της *µως εναι η απ"ντηση στο ακ*λουθο ερ/τηµα: ποια βαθτερη αιτα βρσκεται πσω απ* την πρ*σφατη κοινωνικ& αποδυν"µωση και,
κυρως, την πολιτικ& φιλελευθεροποηση;
Η αιτα που συντεινε στην αυξαν*µενη διαβρωτικ*τητα του οικονοµικο
κριτηρου π"νω στο πολιτικ* και κοινωνικ* εναι η ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης. Ο *ρος ‘παγκοσµιοποηση’ "ρχισε να χρησιµοποιεται ευρως
µετ" τα πρ/τα γεγον*τα που συνδονται µε την ιδεολογικοποησ& της, και συγκεκριµνα µετ" το 1989. Με την κατ"ρρευση της Σοβιετικ&ς 3νωσης, οι αντπαλο της χαιρτησαν το γεγον*ς ως µια νκη του φιλελεθερου καπιταλισµο,
που επαινθηκε ως το µ*νο βι/σιµο σστηµα, το οποο πλον θα κυριαρχοσε
σε παγκ*σµια κλµακα. Ενδεικτικ& εναι η ευρεα δι"δοση θεωρι/ν που µιλοσαν για το ‘τλος της ιστορας’ (π.χ. Fukuyama). Ταυτοχρ*νως, οι σοσιαλιστς,
σοσιαλδηµοκρ"τες και δι"φοροι αριστερο (πολιτικο, διανοοµενοι, συνδικαλιστς κλπ.), µαζ µε τους υποστηρικτς της ΕΣΣ∆, νιωσαν ντονη αµηχανα
και σγχυση εξαιτας αυτ/ν των απροσδ*κητων γεγον*των. Αυτ* /θησε τους
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περισσ*τερους ετε να ‘υποµενουν’ παθητικ" τους εορτασµος των αντιπ"λων, ετε να τους αποδεχτον και να υιοθετ&σουν τη νεοφιλελεθερη πρακτικ&
ως απαρατητο εκσυγχρονιστικ* µοντλο των κοινωνι/ν τους, χωρς ταυτ*χρονα να αποδεχτον και την αντστοιχη ιδεολογικ& τοποθτηση για τους εαυτος τους, δηµιουργ/ντας σγχυση των *ρων και ιδεολογι/ν (συνπεια τοτου
&ταν, µεταξ "λλων, η εφαρµογ& φιλελεθερων απ* σοσιαλιστικς κυβερν&σεις
και οι υποστ&ριξ& τους απ* τους διανοοµενους της Αριστερ"ς).
Οι πιο ενδεικτικς συνπειες των παραπ"νω, στο ιδεολογικ* εππεδο, εναι
δο: αφεν*ς, η θε/ρηση *τι ο διαχωρισµ*ς αριστερ"ς-δεξι"ς εναι πλον ανεπκαιρος και ανεφ"ρµοστος (γνωστ* παρ"δειγµα ο Τρτος ∆ρ µος του Giddens),
αφετρου η δι"δοση της "ποψης *τι δεν υπ"ρχει εναλλακτικ& επιλογ& και, κατ" συνπεια, *τι οι πολιτικς που εφαρµ*ζονται εναι αναπ*φευκτες (παρατηρηθεσα εφαρµογ& ο ‘Μ νος ∆ρ µος’ της υιοθτησης της παγκοσµιοποησης σε
πολιτικ* εππεδο). Στο εππεδο της οικονοµας η συνπεια εναι η εξ"πλωση
της ελεθερης αγορ"ς ως κανονιστικο πλον προτπου οργ"νωσης της οικονοµας. Η παγκοσµιοποηση υπ&ρξε το ιδανικ* "λλοθιA δεδοµνου *τι η χρ&ση
του *ρου κ"λυπτε "λλους ιδεολογικ" φορτισµνους *ρους (π.χ. καπιταλισµ*ς),
και *τι υπ&ρχε σγχυση στους πολτες για το τι πραγµατικ" σηµανει καθ/ς τα
µηνµατα και οι ερµηνεες &ταν αντιφατικς, η παγκοσµιοποηση και η ιδεολογικοποησ& της λειτοργησαν ως η τλεια δικαιολογα για την εξ"πλωση του
καπιταλιστικο συστ&µατος παγκοσµως.
Η εξ"πλωση της ελεθερης αγορ"ς δεν &ταν να δσκολο εγχερηµα στην
πρ"ξη, δεδοµνου *τι οι κυβερν&σεις των Thatcher και Reagan εχαν &δη απ*
τις αρχς της δεκαετας ’80 δεξει το δρ*µο προς την περαιτρω φιλελευθεροποηση της οικονοµας και την "ρση των εµποδων στην ελεθερη αγορ"12. Η
επιπλον αξωση στο *νοµα της παγκοσµιοποησης &ταν προς την κατεθυνση
της απορρθµισης των εγχ/ριων οικονοµι/ν και του κρ"τους πρ*νοιας µε το
επιχερηµα, & πρ*σχηµα, *τι δε θα µποροσαν πλον να συντηρηθον αν τα
κρ"τη &θελαν να εναι ανταγωνιστικ" στη διεθν& καπιταλιστικ& αγορ". Το
κρ"τος, τσι, αντιµετωπστηκε ως επιχερηση ενταγµνη σε να διεθνς πλασιο
ανταγωνιστικ/ν κρατ/ν-επιχειρηµατι/ν. Κατ" συνπεια, η ανταγωνιστικ τητα προβλ&θηκε, και προβ"λλεται, ως η να αξα, εξυπηρετ/ντας το βασικ* κριτ&ριο του παγκ*σµιου καπιταλισµο: το κριτ&ριο του κρδους. Στο βαθµ*, λοιπ*ν, που το κριτ&ριο της ανταγωνιστικ*τητας συνδθηκε µε τη λειτουργα του
κρ"τους σαν αυτ* να &ταν µια ιδιωτικ& επιχερηση, και εν µσω της σγχυσης
των συνεχ/ν αλλαγ/ν και των διαφ*ρων ρητορικ/ν που κυρι"ρχησαν απ* τα
12. Αν και &δη απ* τη δεκαετα του ’70 συνβαιναν σηµαντικς αλλαγς προς αυτ&ν την κατεθυνση. Για περισσ*τερα στοιχεα δετε Hirst & Thompson 1999: 14-16.
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τλη της δεκαετας ’80 και µετ", παραγκωνστηκε η διαφορετικ*τητα των ρ*λων του κρ"τους και της επιχερησης ακ*µη και σε θεωρητικ* εππεδο: δηλαδ& *τι για τη µεν επιχερηση το ζητοµενο µπορε να εναι η ευρωστα και το
ιδιωτικ* της συµφρον, *µως για το κρ"τος το ζητοµενο εναι το δηµ*σιο συµφρον και η κοινωνικ& γαλ&νη. Αυτ& η τατιση ρ*λων και κριτηρων εναι αποτλεσµα της ιδεολογικοποησης της παγκοσµιοποησης.
Jπως µπορε να παρατηρ&σει κανες, η ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης προρχεται απ* την ερµηνεα των γεγον*των και *χι απ* τα γεγον*τα
καθαυτ", και απ* τη δι"δοση της κ"θε ερµηνεας. Ββαια, χουν υπ"ρξει προσεγγσεις που στκονται περισσ*τερο κριτικ" απναντι στα γεγον*τα απ’ *,τι η
καθηµεριν& ρητορικ& –που αγγζει τα *ρια της προπαγ"νδας– αφ&νει να φανε. Μια απ* αυτς εναι του Huntington, ο οποος παρατηρε πως το ενθουσι/δες επιχερηµα του ‘τλους της ιστορας’ και της διεθνος επικρ"τησης του
φιλελευθερισµο που επικρ"τησε µετ" την πτ/ση του αντπαλου Σοβιετικο
‘µπλοκ’, π"σχει απ* την ‘πλ"νη της µοναδικ&ς εναλλακτικ&ς’ (‘single alternative fallacy’): «στηρζεται στην υπ*θεση του Ψυχρο Πολµου *τι η µ*νη εναλλακτικ& στον κοµµουνισµ* εναι η φιλελεθερη δηµοκρατα και *τι η πτ/ση
του πρ/του συνεπ"γεται τη διεθνοποηση του δετερου» (1996: 63). Επσης, τα
‘ενθουσι/δη επιχειρ&µατα’ που αναφραµε αγνοον το ρ*λο της συγκυρας
στην ιστορα. Η συγκυρα εναι π"ντα νας παρ"γοντας που επηρε"ζει την
ιστορικ& εξλιξη. Αφορ" κ"ποια γεγον*τα τυχαα & συγκυριακ", που δεν &ταν
απαρατητο να συµβον, αλλ" η εµφ"νισ& τους παζει καταλυτικ* ρ*λο στην
εξλιξη των ιστορικ/ν γεγον*των (π.χ. η εµφ"νιση εν*ς χαρισµατικο ηγτη).
Για παρ"δειγµα, αναφρει ο Castells *τι «ο κ*σµος και οι κοινωνες θα &ταν
πολ διαφορετικς αν ο Gorbatchev εχε επιτχει στην περεστρ ικ του» (2000α:
18). Αυτ&, *πως και "λλες συγκυρες, χουν συχν" ερµηνευτε ως διαρθρωτικο
µετασχηµατισµο της διεθνος οικονοµας, συντελ/ντας τσι στην ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης.
Ας δοµε µια ακ*µη πλευρ" αυτ&ς της ιδεολογικοποησης. Η παγκοσµιοποηση συν&θως περιγρ"φεται ως αλληλεξ"ρτηση, & ως αυξαν*µενη αλληλεξ"ρτηση (Sklair, Giddens, Castells, Halliday και "λλοι). Jµως, η αλληλεξ"ρτηση εναι νας *ρος που &δη χρησιµοποιονταν το ’70 και ’80 για να περιγρ"ψει
διαδικασες αρκετ" παρ*µοιες µε την οικονοµικ& παγκοσµιοποηση. Για παρ"δειγµα, οι Keohane και Nye, στο βιβλο τους Power and Interdependence που
εκδ*θηκε το 1977, περιγρ"φουν τη σγχρον& τους συζ&τηση αν"µεσα στους
‘µοντερνιστς’, που υποστ&ριζαν τη δηµιουργα εν*ς παγκ*σµιου χωριο και
τη φθνουσα πορεα του εθνικο κρ"τους, και στους ‘παραδοσιακος’ που χαρακτ&ριζαν την "ποψη αυτ& ‘παγκ*σµια φοσκα’ (‘globaloney’) και υποστ&ριζαν τη συνχεια στη διεθν& πολιτικ&. Αυτ* που παρατηρε κανες εναι *τι αυ[ 207 ]
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τ& η συζ&τηση εναι σχεδ*ν ταυτ*σηµη µε αυτ& που γνεται σ&µερα, δο δεκαετες αργ*τερα (µε την εξαρεση των επιπτ/σεων απ* την πτ/ση της ΕΣΣ∆)
και *τι η χρ&ση της ννοιας της αλληλεξ"ρτησης εναι παρ*µοια µε αυτ& της
παγκοσµιοποησης. Οι Keohane και Nye υποστηρζουν *τι, παρ"λληλα µε την
χρ&ση του *ρου αλληλεξ"ρτηση ως αναλυτικ&ς ννοιας (των µεγ"λων αλλαγ/ν στο διεθνς γγνεσθαι), υπ"ρχει και η χρ&ση του ως ‘αναλυτικ&ς επιν*ησης’ (analytical device) που χρησιµοποιεται απ* τα δηµ*σια πρ*σωπα, κυρως
φορες της εξουσας αλλ" και δηµοσιογρ"φους. «Για τους πολιτικος», υποστηρζουν, «που ενδιαφρονται να αυξ&σουν τον αριθµ* των οπαδ/ν τους, α ριστες λξεις µε ευρεα απχηση εναι χρσιµες» (1977: 6, πρ*σθετη µφαση).
Οι δο συγγραφες συνεχζουν µε το αποκαλυπτικ* παρ"δειγµα των ΗΠΑ:
«κατ" τη δι"ρκεια του Ψυχρο πολµου, το σλ*γκαν που χρησιµοποιοσαν οι
πολιτικο αρχηγο για να αντλ&σουν υποστ&ριξη για τις πολιτικς του &ταν η
‘εθνικ& ασφ"λεια’», ετε επρ*κειτο για την οικονοµικ& και πολιτικ& αναδ*µηση
του ‘ελεθερου κ*σµου’, ετε για συµµαχες και στρατιωτικς παρεµβ"σεις
(1977: 7). Jταν στη συνχεια οι απειλς στην ασφ"λεια χαλ"ρωσαν, ο οικονοµικ*ς ανταγωνισµ*ς στο εξωτερικ* και η σγκρουση για την αναδιανοµ& του
εθνικο προϊ*ντος στο εσωτερικ* εντ"θηκανA τ*τε *µως, η περιγραφικ& ακρβεια αλλ" και η συµβολικ& δναµη της ‘εθνικ&ς ασφ"λειας’ αποδυναµ/θηκε,
γιατ η ννοια &ταν περισσ*τερο συσχετισµνη µε στρατιωτικς ανησυχες.
3τσι, η ‘εθνικ& ασφ"λεια’ συνοδετηκε σντοµα απ* µια "λλη συµβολικ& ρητορικ&: την αλληλεξ"ρτηση. Jπως υποστηρζουν, «οι πολιτικο αρχηγο συχν"
χρησιµοποιον τη ρητορικ& της αλληλεξ"ρτησης για να την παρουσι"σουν ως
µια φυσικ αναγκαι*τητα, να γεγον*ς στο οποο οι κρατικς πολιτικς (και οι
οµ"δες συµφερ*ντων στο εσωτερικ*) πρπει να προσαρµοστον και *χι µια
κατ"σταση που οι διες οι πολιτικς χουν δηµιουργ&σει» (1977: 7, πρ*σθετη
µφαση). Αυτ& η να ρητορικ&, καταλ&γουν οι Keohane και Nye, χρησιµοποιεται µαζ µε τη ρητορικ& της εθνικ&ς ασφ"λειας, παρ’ *λη την αντφαση, για
να νοµιµοποιηθον οι επιλογς των πολιτικ/ν ηγεσι/ν στα διεθν& ζητ&µατα.
Οι αναλογες και οι συσχετισµο µε τη σηµεριν& χρ&ση της παγκοσµιοποησης εναι προφανες και θα &ταν περιττ* να τους επισηµ"νουµε. Jπως αντιλαµβ"νεται κανες, η χρ&ση των λξεων εναι σπανως αθ/α: οι λξεις π"ντα
κυοφορον να ν*ηµα. Ο Anthony King (1991) κ"νει να ενδιαφρον σχ*λιο
στη εισαγωγ& εν*ς συλλογικο τ*µου που επιµελ&θηκε για την παγκοσµιοποηση. Η ννοια της λξης global εναι πολ πιο ουδτερη σε σχση µε τη λξη
world13. Ενδεικτικ", αναφρει, το λεξικ* αγγλικ/ν της Οξφ*ρδης χει µισ& σε13. Και οι δο ββαια µεταφρ"ζονται στα ελληνικ" ‘παγκ*σµιος’ και εναι πολ δσκολο να
τις αποδ/σουµε µε διαφορετικ* τρ*πο. Εναι σως λγο πιο ξεκ"θαρη η διαφορ" *ταν µιλ"µε για
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λδα αναφορ" στη λξη globe (πλαν&της) και τσσερις σελδες για τη λξη
world (κ*σµος)A η πρ/τη χει µια περιορισµνη αναφορ" στη γη ως σφαρα,
εν/ η δετερη αναφρεται στην ανθρωπ*τητα, στην ανθρ/πινη κοινωνα, &
χρησιµοποιεται και για θεωρες µε συγκεκριµνους συµβολισµος (*πως εδαµε και µε τη θεωρα του Wallerstein). 3τσι, συµπερανει ο King, «η ορολογα
του διαλ*γου επιβ"λλει θσεις και καταλαµβ"νει τις επιµρους επιλογς. Το
υπερ-γενικευτικ* σ"ρωµα της παγκοσµιοποησης σκεπ"ζει τις διαφορς σε τοπικ&, περιφερειακ& & εθνικ& κλµακα» (1991: 12). Το συµπρασµα εναι *τι, η
δια η χρ&ση της λξης παγκοσµιοποηση αποπροσανατολζει σε µεγ"λο βαθµ*
απ* το περιεχ*µεν* της και παρουσι"ζει ως εντελ/ς νο κ"τι το οποο δεν εναι.
3χοντας αναφερθε στην οικονοµικ& παγκοσµιοποηση και την ιδεολογικοποησ& της, θα &θελα να επανλθω στο θµα της κυριαρχας του οικονοµικο
ναντι του πολιτικο και του κοινωνικο κριτηρου. Στις πρ/τες παραγρ"φους
του ορισµο της οικονοµικ&ς παγκοσµιοποησης υποστ&ριξα *τι η πολιτικ& δεν
εναι παρωχηµνη αλλ" *τι ‘παρδωσε’ τη θση της στην οικονοµα, δηλαδ&
παψε να διαµεσολαβε αν"µεσα στο κοινωνικ* και το οικονοµικ* εππεδο.
Στην πραγµατικ*τητα, η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση χει υποστηριχτε απ*
µια πολιτικ& ιδεολογα: τον νεο-φιλελευθερισµ*. Χωρς την πολιτικ& νοµιµοποηση και µεθ*δευση, η ελεθερη αγορ" δεν θα µποροσε να υπ"ρξει. Jπως
υποστηρζει και ο Beck, η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση δεν εναι µια αυτ*µατη, φυσικ& διαδικασα, αλλ" προρχεται απ* πολιτικ* σχεδιασµ* (2000: 123).
Συνεπ/ς, οι οικονοµικς πολιτικς που εφαρµ*ζονται µσω της παγκοσµιοποησης υποστηρζονται και νοµιµοποιονται απ* την αντστοιχη πολιτικ& ιδεολογα.
Αυτ& εναι µια "ποψη που υποστηρζεται απ* αρκετος µελετητς της παγκοσµιοποησης. Εναι, *µως, αξιοσηµεωτο *τι κ"ποιοι εξ αυτ/ν, που αναγνωρζουν *τι η παγκοσµιοποηση χει υποστηριχτε απ* την ενεργ* πολιτικ&,
θεωρον *τι η διαδικασα αυτ& εναι και µη αναστρψιµη και µη κυβερν&σιµη
(*πως οι Beck, Castells, και εν µρει ο Gray). Ο Castells, για παρ"δειγµα, υποστηρζει *τι, στο βαθµ* που η παγκοσµιοποιηµνη οικονοµα δεν εναι παρ"
να δκτυο αλληλοϋποστηριζ*µενων οικονοµι/ν, η αποσνδεση απ* αυτ* το
δκτυο συνεπ"γεται περιθωριοποηση (Castells 2000α: 147), εν/ ο Beck (2000)
θεωρε *τι &δη ζοµε στην ‘παγκοσµι*τητα’ (globality) και "ρα δε µπορε να
αντιστραφε η διαδικασα. Τθεται τσι το ερ/τηµα: στο βαθµ* που κανες υποστηρζει *τι η παγκ*σµια εξ"πλωση της ελεθερης αγορ"ς δεν &ταν µ*νο το
αποτλεσµα των τεχνολογικ/ν εξελξεων & της υπεροχ&ς του καπιταλιστικο
συστ&µατος αλλ" και της πολιτικ&ς βολησης και υποστ&ριξης σε συνδυασµ*
παγκοσµιοποηση (globalisation) σε σχση µε "λλες παρ*µοιες ννοιες, *πως η διεθνοποηση
(internationalisation).
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µε την ιστορικ& συγκυρα της κυριαρχας της νεοφιλελεθερης ιδεολογας, π/ς
µπορε να υποστηριχτε β"σιµα *τι δεν υπ"ρχει δυνατ*τητα µεταβολ&ς της
διαδικασας και ρθµισης των οικονοµι/ν µε διαφορετικ* τρ*πο; Τ*τε θα πρπει να αποδεχτε κανες *τι πρ"γµατι &ρθε το τλος της ιστορας και των ιδεολογι/ν14. Η απ"ντηση ββαια σε αυτ* εξαρτ"ται απ* το π/ς ορζει κανες την
παγκοσµιοποηση: αν για παρ"δειγµα την ορζει θτοντας ως β"ση τις νες τεχνολογες, εναι ελογο να διακρνει µη αναστρψιµα στοιχεα στην *λη διαδικασα. Με β"ση π"ντως την ως τ/ρα αν"λυση και ορισµ* της παγκοσµιοποησης, που αφορ" στην οικονοµικ& της δι"σταση και τις πολιτικς της συνιστ/σες, θεωρ/ *τι ο δι"λογος των πολιτικ/ν ιδεολογι/ν δεν εναι ανεπκαιρος και
η προβολ& εναλλακτικ/ν δεν εναι ανεφ"ρµοστη.
Ας συνοψσουµε: η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση εναι η περαιτρω διεθνοποηση της καπιταλιστικ&ς οικονοµας και της νεο-φιλελεθερης ιδεολογας,
µια διαδικασα µε πολλ" στοιχεα ιδεολογικοποησης που περιλαµβ"νει πολλς
απ* τις ανησυχες και συζητ&σεις της νεωτερικ*τητας. Η διαδικασα αυτ& χει
ξεκιν&σει απ* τις χ/ρες της ∆σης, µε προεξ"ρχουσες τις ΗΠΑ και δευτερευ*ντως τη Βρετανα, *µως επηρε"ζει *λες τις χ/ρες και τους πληθυσµος της
υφηλου. H οικονοµικ& παγκοσµιοποηση χει δ/σει προτεραι*τητα στο στοιχεο της οικονοµας ναντι του κοινωνικο και του πολιτικο. Η ιδιαιτερ*τητα
και µοναδικ*τητ" της συνσταται σε δο χαρακτηριστικ" της: το να εναι η
κλµακα της εξ"πλωσ&ς της διεθν/ς και το δετερο εναι η "µεση σχση της µε
τις νες τεχνολογες. Αν και η τεχνολογικ& πρ*οδος χει προωθ&σει τις οικονοµικς συναλλαγς &δη απ* τον 19ο αι/να, η σγχρονη επαν"σταση στις τεχνολογες της επικοινωνας και της πληροφορας χει συµβ"λλει κατ" πολ στην
ταχεα και παγκ*σµια δι"δοση του καπιταλισµο και στη µεταβολ& του οικονοµικο συστ&µατος µε ττοιον τρ*πο /στε οι τεχνολογικ" καθυστερηµνες
χ/ρες να περιθωριοποιονται και οικονοµικ". Jπως "λλωστε επισηµανουν
και οι Carnoy και Castells, η να παγκ*σµια οικονοµα διαφρει απ* παλαι*τερες εποχς (και τη διεθνοποηση) στο *τι µ*νο σε αυτ* το σηµεο της ιστορας
υπ"ρχει η τεχνολογικ& υποδοµ& που την καθιστ" εφικτ&» (Carnoy & Castells
2001: 395). Jµως, *πως και οι διοι επισηµανουν, η τεχνολογα εναι µ*νο το
µσον: «η πηγ& της παγκοσµιοποησης &ταν η διαδικασα της καπιταλιστικ&ς
αναδι"ρθρωσης που εχε στ*χο το ξεπρασµα της οικονοµικ&ς κρσης στα µσα της δεκαετας του ’70», στην οποα πρωταγωνιστικ* ρ*λο παιξαν οι επιχειρ&σεις και το κρ"τος (Carnoy & Castells 2001: 398).
14. Οι Hirst και Thompson κριτικ"ρουν αυτς τις απ*ψεις ως υπερβολικς και τις συνοψζουν
στη φρ"ση ‘παθολογα των υπερβολικ" µειωµνων προσδοκι/ν’ (pathology of overdiminished
expectations, 1999: 6).
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H

δι"σταση του πολτη αφορ" στον τρ*πο που οι πολτες κατανοον και
εσωτερικεουν την παγκοσµιοποηση, τ*σο σε ατοµικ* *σο και σε συλλογικ* εππεδο, και στον (ανα)καθορισµ* των δρ"σεων και οραµ"των τους υπ*
την επιρρο& της. Πρ*κειται λοιπ*ν για την επδραση της οικονοµικ&ς παγκοσµιοποησης στους πολτες, τ*σο στον τρ*πο που θα τη συλλ"βουν *σο και
στον τρ*πο που θα οργαν/σουν την ατοµικ& και συλλογικ& τους πορεα, δηλαδ& τις κοινωνικς και πολιτικς επιπτ/σεις της. Εδ/, *πως και στην οικονοµικ& δι"σταση, καθοριστικ* και διαµορφωτικ* ρ*λο χουν παξει οι νες τεχνολογες. Η επαν"σταση στις τεχνολογες της επικοινωνας και πληροφορας,
και ιδιατερα η δηµιουργα του Internet – που χει την αφετηρα του σε στρατιωτικς ανησυχες και σχεδιασµος15–, εχε απρ*σµενες και ακοσιες συνπειες στην κοινωνα, και επιπλον δηµιοργησε νους τρ*πους κοινωνικ&ς αλληλεπδρασης και αλλαγ&ς (που ποικλλουν απ* οργαν/σεις καταναλωτ/ν,
την επαν"σταση των Ζαπατστα, µχρι τους διαδηλωτς εν"ντια στον ΠΟΕ &
τα δι"φορα εθνικιστικ" κιν&µατα). Το σηµαντικ* στοιχεο δε βρσκεται (τ*σο)
στο περιεχ*µενο των νων οργαν/σεων και κινηµ"των που εµφανστηκαν, που
µπορε να εναι απελευθερωτικ*, θρησκευτικ*, εθνικιστικ* & κοσµοπολτικο,
αλλ" στη δυνατ*τητα που τους δνουν οι νες τεχνολογες να µεταδ/σουν και
να λ"βουν πληροφορες και να οργανωθον σε παγκ*σµια κλµακα. ∆ηλαδ&, η
δι"σταση του πολτη εστι"ζει πρωτστως στις επικοινωνιακς και οργανωτικς
δυνατ*τητες των πολιτ/ν και δευτερευ*ντως στο περιεχ*µενο της οργ"νωσης
και επικοινωνας τους. Αυτ* *χι επειδ& το περιεχ*µενο δεν εναι σηµαντικ*A
απεναντας. Jµως, η καινοτοµα της παγκοσµιοποησης στο εππεδο των πολιτ/ν δεν γκειται στη θεµατολογα της δρ"σης τους, αλλ" στις νες δυνατ*τητες
επικοινωνας, οργ"νωσης και δρ"σης.
Η παγκοσµιοποηση του πολτη σηµανει επσης συνειδητ*τητα του παγκ*σµιου, συνειδητ*τητα της παρξης και αλληλεπδρασης διαφορετικ/ν σηµεων
αναφορ"ς αν" την υφ&λιο. Η συνειδητ*τητα του παγκ*σµιου εναι συνπεια
15. Το Internet χει τις ρζες του σε να ερευνητικ* πρ*γραµµα που χρηµατοδοτ&θηκε απ* το
Υπουργεο Εξωτερικ/ν των ΗΠΑ (United States Defence Department Advanced Research
Projects Agency) κατ" τη δεκαετα του ’60 µε σκοπ* τη δηµιουργα εν*ς συστ&µατος επικοινωνι/ν που θα αποτελονταν απ* πολλ" αυτ*νοµα κντρα. Η ρευνα αποτλεσε µρος των αµυντικ/ν προγραµµ"των στα πλασια του Ψυχρο Πολµου και σκοπ*ς της &ταν να εµποδιστε η καταστροφ& των αµερικανικ/ν επικοινωνι/ν σε περπτωση πυρηνικ&ς επθεσης απ* τη Σοβιετικ&
3νωση. Αυτ* θα µποροσε να επιτευχθε µε τη δηµιουργα εν*ς συστ&µατος επικοινωνας που
δεν θα εχε να κντρο ελγχου και τα δι"φορα αυτ*νοµα σηµεα θα λειτουργοσαν µε διαφορετικ" ραδιοκµατα: κατ" συνπεια θα µποροσε να λειτουργ&σει και σε περπτωση πυρηνικ&ς επθεσης. Περισσ*τερες λεπτοµρειες γι’ αυτ* παραθτει ο Castells 2000α: 6-7, 45-53.
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της διαρκος αναγκαι*τητας να γνωρζουµε τι µας περιβ"λει, τι επηρε"ζει τις
ζως µας και τι καθορζει τη δρ"ση µας. Ββαια, στην ‘εποχ& της παγκοσµιοποησης’ (δηλαδ& στη σγχρονη εποχ& που κυριαρχον οι διαδικασες και η
συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση) αυτ* που µας περιβ"λλει και επηρε"ζει
εναι ολ*κληρος ο κ*σµος, τουλ"χιστον στα θµατα αυτ" που δεν µπορον να
χουν σνορα (για παρ"δειγµα, οι πολτες της Ευρ/πης θα &ταν σ&µερα ιδιατερα ευασθητοι σε µια οικολογικ& καταστροφ& που θα συνβαινε στην Κνα &
αλλο). Η παγκοσµιοποηση του πολτη δεν εναι µια δι"σταση που διαβρ/νει
& εξαφανζει τις ιδιαιτερ*τητες του πολτη ως ατ*µου και ως µλους συγκεκριµνου κοινωνικο συν*λου, αλλ" µεγαλ/νει το πεδο αναφορ"ς για τους πολτες, διευρνει τα σηµεα που τους αφορον: η ‘γειτονι"’, δηλαδ& αυτ* που
"µεσα περιβ"λλει και αφορ" τους πολτες, γνεται µεγαλτερη απ* την παραδοσιακ", τοπικ" & εθνικ" νοοµενη ‘γειτονι"’. Το γεγον*ς αυτ* δεχνει, *χι µ*νο την αυξαν*µενη αλληλεξ"ρτηση του κ*σµου, αλλ" και την αυξαν*µενη συνειδητοποηση των πολιτ/ν *σον αφορ" αυτ&ν την αλληλεξ"ρτηση.
Αυτ& η συνειδητ*τητα του παγκ*σµιου δε θα µποροσε να προκψει χωρς
τις νες τεχνολογες. Στην πραγµατικ*τητα, η δι"σταση του πολτη αποτελε
κοµµ"τι της παγκοσµιοποησης µ*νο στο βαθµ* που αυτς οι νες τεχνολογες
χουν εξαπλωθε και χρησιµοποιηθε: δηλαδ&, η παγκοσµιοποηση του πολτη
αφορ" κατ" κριο λ*γο τις περιοχς *που οι τεχνολογες της επικοινωνας και
της πληροφορας εναι ευρως διαδεδοµνες στην κοινωνα και χρησιµοποιονται απ* τους πολτες. Με αυτ& την ννοια, η παγκοσµιοποηση του πολτη εναι ανεπτυγµνη στη ∆υτικ& Ευρ/πη και τη Β*ρειο Αµερικ&, αλλ" εναι ανπαρκτη στην Αφρικ&A &, µπορε να εναι ιδιατερα ανεπτυγµνη µεταξ κ"ποιων επαγγελµατι/ν στα εµπορικ" κντρα της Κνας, αλλ" να βρσκεται σε
εµβρυακ& κατ"σταση στις αγροτικς περιοχς της. Ενδεικτικ* παρ"δειγµα
αποτελε το γεγον*ς *τι, κατ" την περοδο 1998-2000, το 88% των χρηστ/ν του
διαδικτου (internet) ισοδυναµοσε µε το 15% του πληθυσµο του πλαν&τη
που προερχ*ταν απ* βιοµηχανοποιηµνες χ/ρες. Εναι ενδεικτικ*ς ο παγκ*σµιος χ"ρτης που παρατθεται στον Castells (2000α: 378), στον οποο φανονται
οι υπ"ρχουσες καταχωρηµνες διευθνσεις στο internet αν" π*ληA ο διος ο
χ"ρτης προκαλε την αµφισβ&τηση της χρ&σης του *ρου παγκοσµιοποηση σε
*,τι αφορ" τη δι"σταση του πολτη, καθ/ς οι προϋποθσεις της δεν εναι παγκοσµως διαδεδοµνες. Π*σο µ"λλον που υπ"ρχουν και ιδιατερα σηµαντικς
ανισ*τητες στη χρ&ση του διαδικτου και µσα στις χ/ρες & τις περιοχς αν"λογα µε το φλο, την ηλικα, την κοινωνικ& θση και την εθνικ*τητα16. 3τσι,
16. Για *λα αυτ" τα στοιχεα δετε Castells 2000α: 377. Παρ*µοια στοιχεα δνονται και στο

UNDP report 1999 (2000).
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εν/ η δι"σταση της παγκοσµιοποησης του πολτη θα µποροσε να αφορ" *λο
τον κ*σµο (δυνητικ"), αφορ" τις περιοχς που εναι τεχνολογικ" –και οικονοµικ"– ανεπτυγµνες & αναπτυσσ*µενες, και αυτς που ωφελονται "µεσα απ*
την οικονοµικ& παγκοσµιοποηση. Συνεπ/ς, η δι"σταση αυτ& δεν εναι αυτ*νοµη αλλ" βρσκεται σε συν"φεια & και εξ"ρτηση απ* την οικονοµικ& δι"σταση.
Η παγκοσµιοποηση λοιπ*ν χει δηµιουργ&σει παγκ*σµια συνειδητ*τητα
(τουλ"χιστον για τους πολτες συγκεκριµνων περιοχ/ν) και αυξαν*µενη επαφ&, κυρως συµβολικ" και εν δυν"µει, δηλαδ& στο εππεδο των δυνατοτ&των.
Αυτ* χει οδηγ&σει πολλος θεωρητικος να βλπουν & να αναµνουν µια
αναδυ*µενη ‘παγκ*σµια κοινωνα’ & ‘παγκ*σµια κουλτορα’. Αρχικ" αυτ* εχε δηµιουργ&σει την υπ*θεση *τι θα επιτυγχ"νονταν µεγαλτερη ενοποηση
και οµογενοποηση παγκοσµως, η οποα *µως αποδυναµ/θηκε σντοµα εξαιτας της εµπειρικ&ς παρατ&ρησης *τι η παγκοσµιοποηση συµπεριλαµβ"νει και
µια αντστροφη κνηση προς το επιµρους, το τοπικ*, αλλ" και *τι η αυξαν*µενη επαφ& µπορε να προκαλσει και περισσ*τερες ‘παρεξηγ&σεις’ και προστριβς. Η "ποψη αυτ& διατηρεται στη σγχρονη προβληµατικ& κυρως *σον
αφορ" στα ΜΜΕ και την επδρασ& τους στην κουλτορα. Ο Stuart Hall, για
παρ"δειγµα, υποστηρζει *τι υπ"ρχει µια ‘παγκ*σµια µαζικ& κουλτορα’ που
εξαπλ/νεται µσω των ταινι/ν και της διαφ&µισης, µε κριο µσο τη δορυφορικ& τηλε*ραση (Hall 1991α: 27). O Ulrich Beck, επσης, µιλ" για ‘place polygamy’, που σηµανει την εσωτερικ& κινητικ*τητα των ατ*µων και τον (αυτ*)προσδιορισµ* τους µσω πολλαπλ/ν τοποθεσι/ν εξαιτας της κθεσ&ς τους
στην επιρρο& των ΜΜΕ, δηλαδ& τη δυνατ*τητα που τους δνεται να συλλ"βουν την εικ*να του εαυτο τους σε "λλα, µακριν" µρη (Beck 2000: 72-75).
Υπ"ρχει κ"ποια δ*ση αλ&θειας σε αυτ& την "ποψη στο βαθµ* που τα ΜΜΕ
χουν την ισχ και την ικαν*τητα να διαµορφ/σουν τις ιδες και προσλ&ψεις
των αποδεκτ/ν των µηνυµ"των. Παρ’ *λα αυτ", εναι υπερβολικ& η "ποψη *τι
µπορον να διαµορφ/σουν µια παγκ*σµια µαζικ& κουλτορα. Απ* τη µα µερι", τα ΜΜΕ εναι σε µεγ"λο βαθµ* εκφραστς αντιλ&ψεων και προκαταλ&ψεων τοπικ" καθορισµνων: συνεπ/ς, εναι δσκολο να αποτελσουν τη β"ση
µιας ενοποιηµνης κουλτορας & και να γνουν αποδεκτς απ* ανθρ/πους και
οµ"δες που ετε εναι οι αποδκτες αυτ/ν των προκαταλ&ψεων (*ταν αυτς εναι αρνητικς) ετε οι αντιλ&ψεις τους εναι τελεως διαφορετικς. Απ* την "λλη, η κουλτορα εναι να στοιχεο της πολιτισµικ&ς κληρονοµι"ς των ανθρ/πινων οµ"δων και διαµορφ/νεται µε ποικλους τρ*πουςA τα ΜΜΕ εναι µ*νο
νας απ* αυτος. Η κοιν& κουλτορα προϋποθτει κοινς εµπειρες, οι οποες
δε διαµορφ/νονται παρακολουθ/ντας στην τηλε*ραση το CNN & το Dallas,
αλλ" απαιτον τη συµ-µετοχ& σε κ"τι κοιν*, το βωµα, τη γαλοχηση σε να
τρ*πο ζω&ς.
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Μια ακ*µη διαδεδοµνη "ποψη σχετικ" µε την παγκ*σµια κουλτορα, εναι
αυτ& της ‘κουλτορας της διαφορετικ*τητας’. Πρ*κειται για την "ποψη *τι
υπ"ρχει µια σγχρονη παγκ*σµια κουλτορα, η οποα *µως συνσταται στην
«οργ"νωση της διαφορετικ*τητας παρ" στην οµοιοµορφα» (Hannerz 1990:
237), δηλαδ& *τι διαµορφ/νονται «παγκ*σµιες κουλτορες στον πληθυντικ*»
(Featherstone 1990: 10) & ‘υβριδικς’, αναµεµειγµνες κουλτορες (‘creole’/’hybrid’/mixed cultures, Nederveen Pieterse 1995β). Σε αυτ* το σηµεο θα µποροσαµε να προβ"λλουµε δο ενστ"σεις. Πρ/τον, το να µιλ"ει κανες για µια
κουλτορα (παγκ*σµια & "λλη) ως την αν"µειξη διαφ*ρων κουλτουρ/ν και
πολιτισµ/ν δεν εναι παρ" µια ταυτολογα: οι κουλτορες και οι πολιτισµο εναι εξ ορισµο το π"ντρεµα διαφ*ρων πολιτισµικ/ν στοιχεων και επιρρο/ν17.
∆ετερον, δεν εναι η πρ/τη φορ" στην ιστορα που συναντ"µε µια αν"µειξη
πολιτισµ/ν, οτε και η πρ/τη φορ" που οι επιστ&µονες και (σε λιγ*τερο βαθµ*) οι "νθρωποι χουν επγνωση της πολυµορφας των πολιτισµ/ν. Συνεπ/ς,
εναι παραπλανητικ* να µιλ"µε για την παγκοσµιοποηση ως να ιστορικ*
πλασιο που δνει την ευκαιρα συνπαρξης πολλ/ν πολιτισµ/ν, γιατ κ"τι ττοιο δε συνιστ" αποκλειστικ* χαρακτηριστικ* & καινοτοµα της παγκοσµιοποησης.
Θα κλεσουµε αυτ&ν την εν*τητα µε να παρ"δειγµα που δεχνει µε σαφ&νεια τη δι"σταση του πολτη µσα στην παγκοσµιοποηση: το παρ"δειγµα των
κινητοποι&σεων εν"ντια στην παγκοσµιοποηση. Κατ’ αρχ"ς, αυτ" τα κιν&µατα και οι αντστοιχες κινητοποι&σεις δε θα µποροσαν να υπ"ρξουν αν δεν
υπ&ρχε η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση: η παγκοσµιοποηση ‘προσφερε’ να
κοιν* σηµεο αναφορ"ς σε *λες αυτς τις οµ"δες που, για τον οποιοδ&ποτε λ*γο, αισθ"νθηκαν *τι απειλονται απ* αυτ&ν και συσπειρ/θηκαν εναντον της.
Ταυτοχρ*νως, τα σγχρονα µσα επικοινωνας παρεχαν τους τρ*πους /στε να
µπορσουν οι δι"φορες διασκορπισµνες –ιδεολογικ" και χωροταξικ"– οµ"δες
να επικοινων&σουν και να οργαν/σουν τη διαµαρτυρα τους και να ενωθον
συµβολικ" σε να κνηµα µε µ*νη κοιν& συνιστ/σα την εναντωση στην παγκοσµιοποηση –*,τι κι αν αυτ& σ&µαινε για τον καθνα18. Βλπουµε, δηλαδ&,
*τι στην πραγµατικ*τητα τα κιν&µατα εν"ντια στην παγκοσµιοποηση αποτελον µια ακ*µη κφραση της διας της παγκοσµιοποησης. Η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση δηµιοργησε & εντεινε τις αιτες για τη δηµιουργα και δρ"ση
17. Αυτ* "λλωστε αναγνωρζει και ο Νederveen Pieterse, παρ*λο που µιλ"ει για ‘υβριδικς’
κουλτορες.
18. Σε πολλς απ* αυτς τις κινητοποι&σεις συµµετεχαν οµ"δες αντιδιαµετρικ" αντθετες,
*πως αναρχικο, εκπρ*σωποι εκκλησι/ν που θεωρον την παγκοσµιοποηση απειλ& για το δ*γµα
τους, οικολ*γοι, εθνικιστς κλπ.
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των κινηµ"των, και οι νες τεχνολογες τα µσα για την οργ"νωση και δρ"ση
τους. Εναι σχεδ*ν µια ειρωνεα της ιστορας *τι η τεχνολογικ& επαν"σταση
υπ&ρξε το µσον δηµιουργας και των δο αυτ/ν αντικρου*µενων διαστ"σεων:
της οικονοµικ&ς παγκοσµιοποησης (εν µρει), δηλαδ& της κυριαρχας της καπιταλιστικ&ς αγορ"ς και του οικονοµικο κριτηρου ναντι του πολιτικο και
κοινωνικο, και της αντδρασης σε αυτ&ν, δηλαδ& της ενδυν"µωσης του κοινωνικο στοιχεου και της πολιτικ&ς δρ"σης ακριβ/ς λ*γω της κυριαρχας της
οικονοµας.
Ο Robertson (1992) αναφρει *τι αυτ" τα κιν&µατα αποτελον µρος της
παγκοσµιοποησης γιατ εµπεριχονται στη συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση. Εδ/ θα µποροσαµε να προσθσουµε *τι η δρ"ση τους συντονζεται σε
παγκ*σµιο εππεδο. Βεβαως το παγκ*σµιο περιορζεται στις περιοχς και τα
"τοµα που χουν πρ*σβαση στις νες τεχνολογες, *που πρ*σβαση σηµανει
*χι µ*νο τη θεωρητικ& δυνατ*τητα παρξης εν*ς υπολογιστ& και εν*ς τηλεφ/νου, αλλ" τις πραγµατικς συνθ&κες που επιτρπουν αυτ&ν την πρ*σβαση
και κυµανονται απ* την παρεχ*µενη εκπαδευση και τις αν"γκες της κ"θε
κοινωνας µχρι την αξα του υπολογιστ& σε σχση µε το µσο µηνιαο εισ*δηµα. ∆εν εναι συµπτωµατικ* το γεγον*ς *τι οι πρ/τες κινητοποι&σεις κατ" της
παγκοσµιοποησης γιναν στη δυτικ& ακτ& των ΗΠΑ, στο Seattle, και συνεχστηκαν στην "λλη πλευρ" του Ατλαντικο, στη ∆υτικ& Ευρ/πη19.
Συνοψζοντας, η παγκοσµιοποηση του πολτη αναφρεται στις δυνατ*τητες των πολιτ/ν να συλλ"βουν τον κ*σµο στην παγκοσµι*τητ" του και στο ενδεχ*µενο να δρ"σουν σε παγκ*σµια κλµακα. Βεβαως, το περιεχ*µενο της
δρ"σης τους µπορε να εναι ετε διεθνιστικ* ετε επιµεριστικ*A σε κ"θε περπτωση, η παγκοσµιοποηση προσφρει τα µσα /στε µια οµ"δα να κερδσει τη
συµπ"θεια & την αντιπ"θεια σε παγκ*σµια κλµακα. Τλος, η παγκοσµιοποηση του πολτη δεν εναι ανεξ"ρτητη απ* την οικονοµικ& παγκοσµιοποηση µε
την ννοια *τι συχν" οργαν/νεται & εκφρ"ζεται σε συν"ρτηση µε αυτ&ν, δηλαδ& ως µια απ"ντηση ετε θετικ& ετε αρνητικ&.
* * *

19. Ας µην παραγνωρζεται *τι οι κοινωνες της ∆σης, *που εµφανστηκαν αυτ" τα κιν&µατα, χαρακτηρζονται απ* ευηµερα, τουλ"χιστον σε σχση µε "λλες. Αυτ* το γεγον*ς εναι καθοριστικ* γιατ δνει τη δυνατ*τητα στους πολτες τους να ασχοληθον µε ζητ&µατα που ξεπερνον
την καθηµεριν& τους επιβωση. 3τσι, εναι λογικ* *τι οικολογικς ανησυχες, αντικαπιταλιστικς
κινητοποι&σεις και αιτ&µατα παγκ*σµιας αναδιανοµ&ς του πλοτου εµφανστηκαν τ*σο ντονα
στις χ/ρες αυτς.
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Η παραπ"νω εν*τητα αποτελε τον ορισµ* της παγκοσµιοποησης που προτενεται σε αυτ& τη µελτη. H παγκοσµιοποηση εναι ο *ρος που χει υιοθετηθε
ως αποτλεσµα ιδεολογικοποησης για να εκφρ"σει την εξ"πλωση του νεοφιλελεθερου καπιταλισµο σε ολονα και περισσ*τερες περιοχς του πλαν&τη.
Εναι επσης η αυξαν*µενη συνειδητ*τητα της αλληλεξ"ρτησης των χωρ/ν του
κ*σµου και η ικαν*τητα των πολιτ/ν να επικοινων&σουν και να οργανωθον
χωρς χωρικος & χρονικος περιορισµος. Και οι δο διαστ"σεις της παγκοσµιοποησης, της οικονοµας και του πολτη, εναι σε µεγ"λο βαθµ* το αποτλεσµα της τεχνολογικ&ς επαν"στασης που ξεκνησε στη δεκαετα του ’60.
Jµως, παρ’ *λη τη σηµασα της τεχνολογας δεν τη συµπεριλ"βαµε ως µια απ*
τις διαστ"σεις που ορζουν την παγκοσµιοποηση, γιατ οι τεχνολογικς αλλαγς σηµατοδοτον µια αλλαγ& στους τρ*πους παραγωγ&ς και στη µετ"δοση
της πληροφορας, εν/ η παγκοσµιοποηση σηµατοδοτεται απ* την ιδεολογικοποηση της αλληλεξ"ρτησης και της ‘νκης’ του φιλελεθερου καπιταλισµο.
Στη µελτη αυτ&, *ταν αναφερ*µαστε στην παγκοσµιοποηση εννοοµε κυρως
την οικονοµικ& της δι"σταση, καθ/ς εναι η κυραρχη αλλ" και αυτ& που χει
δηµιουργ&σει σε µεγ"λο βαθµ* και τη δι"σταση του πολτη. Π"ντως, να επισηµ"νουµε *τι δε ζοµε σε µια &δη διαµορφωµνη ‘παγκοσµι*τητα’ (‘globality’)
*πως µερικο υποστηρζουν: η παγκοσµιοποηση εναι µια διαδικασα που αλλ"ζει συνεχ/ς και µε ραγδαους ρυθµος τις κοινωνες και, καθ/ς βρισκ*µαστε ακ*µη εν µσω µεγ"λων και σηµαντικ/ν αλλαγ/ν, δεν µποροµε να γνωρζουµε την εικ*να του κ*σµου πριν η σκ*νη των µεγ"λων αλλαγ/ν καταλαγι"σει.
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χοντας καθορσει το πλασιο αναφορ#ς $σον αφορ# στην παγκοσµιοποηση, µπορο'µε να προβο'µε στην αν#λυση της εθνικ*ς ταυτ$τητας
και των προοπτικ.ν της εντ$ς αυτ*ς της διαδικασας. Στο βαθµ$ που το
αντικεµενο της εθνικ*ς τα'τισης αλλ# και προσδοκας εναι το εθνικ$ κρ#τος,
θα πρ1πει να ξεκιν*σουµε την αν#λυση αυτ* απ$ το ζ*τηµα του εθνικο' κρ#τους και των προοπτικ.ν του στην εποχ* της παγκοσµιοποησης. Αρχικ#, θα
πρ1πει να απαντ*σουµε στο ερ.τηµα ε#ν οι αλλαγ1ς που 1χει επιφ1ρει η παγκοσµιοποηση 1χουν συντελ1σει στην αποδυν#µωση του εθνικο' κρ#τους. Το
ερ.τηµα αυτ$ προκ'πτει για δ'ο λ$γους. Ο 1νας εναι $τι το εθνικ$ κρ#τος εναι, ιστορικ# και ιδεολογικ#, τ$σο το αντικεµενο των προσδοκι.ν των
εθνικιστικ.ν κινηµ#των $σο και το αντικεµενο της τα'τισης για τα µ1λη µιας
εθνικ*ς οµ#δας. Ο δε'τερος λ$γος εναι $τι η #ποψη που θ1λει τις εθνικ1ς ταυτ$τητες να εναι πλ1ον παρωχηµ1νες και ανεπκαιρες στηρζεται στην επιχειρηµατολογα της αποδυν#µωσης του εθνικο' κρ#τους. Εναι, λοιπ$ν, αναγκαα η
µελ1τη του σε σχ1ση µε την παγκοσµιοποηση. Ταυτ$χρονα, µε τη συζ*τηση για
το κρ#τος και την επδραση της παγκοσµιοποησης ολοκληρ.νεται κατ# κ#ποιον τρ$πο η γν.ση της παγκοσµιοποησης * της συζ*τησης γι’ αυτ*ν, καθ.ς
το ζ*τηµα εναι θεµελιακ$ σε αυτ*ν την προβληµατικ*.
5πως και νωρτερα σ’ αυτ* τη µελ1τη, θα χωρσουµε τα δ'ο ‘συστατικ#’
του αντικειµ1νου αν#λυσης, δηλαδ* του εθνικο' κρ#τους, και θα τα δο'µε ξεχωριστ#: δηλαδ*, θα εξετ#σουµε χωριστ# το ‘κρατικ$’ και µετ# το ‘εθνικ$’
στοιχεο του εθνικο' κρ#τους για να εξετ#σουµε αν και σε ποιο βαθµ$ 1χει αυτ$ απορρυθµιστε. Στην ουσα θα απαντ*σουµε σε δ'ο υποερωτ*µατα: πρ.[ 219 ]
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τον, αν το σ'γχρονο κρ#τος 1χει αποδυναµωθε, στις βασικ$τερες, τουλ#χιστον, λειτουργες του και, δε'τερον, αν οι µηχανισµο εντ$ς του που σχετζονται µε την τα'τιση των πολιτ.ν µε το 1θνος 1χουν αποδυναµωθε, ετε αυτ$νοµα ετε ως συν1πεια της ενδεχ$µενης αποδυν#µωσης του κρ#τους. Στη συν1χεια, θα κλεσουµε αυτ$ το κεφ#λαιο µε την εξ1ταση της εθνικ*ς τα'τισης σε
σχ1ση µε τη συζ*τηση που γνεται για την παγκοσµιοποηση και τις παρατηρο'µενες εθνικιστικ1ς εξ#ρσεις.
Σχετικ# µε την αν#γκη ξεχωριστ*ς αν#λυσης του ‘κρατικο'’ και του ‘εθνικο'’ στοιχεου του εθνικο' κρ#τους, θα πρ1πει να επισηµανθε $τι στη σχετικ*
βιβλιογραφα δεν υπ#ρχει αυτ$ς ο διαχωρισµ$ς, τουλ#χιστον $χι ρητ.ς. Β1βαια, οι αναφορ1ς στο εθνικ$ κρ#τος εναι στην ουσα αναφορ1ς στο κρ#τος
στη νεωτερικ$τητα, και εναι ξεκ#θαρο $τι µιλ.ντας εναλλ#ξ για το κρ#τος
και το ‘1θνος-κρ#τος’ αυτ$ που εννοεται εναι το κρ#τος στη νεωτερικ* εποχ*,
που σηµαδε'τηκε απ$ τον εθνικισµ$ και την πολιτικ* συνε'ρεση των εθν.ν µε
την πολιτικ* τους κοιν$τητα. 5µως, στην ουσα, κρ#τος και 1θνος δεν ταυτζονται εν., επσης, και σε αναλυτικ$ εππεδο πρ1πει να γνεται αυτ$ς ο διαχωρισµ$ς. Η 1λλειψη του διαχωρισµο' 1χει #µεσες συν1πειες στην αν#πτυξη των
επιχειρηµ#των σχετικ# µε την εθνικ* ταυτ$τητα, και αυτ$ς εναι #λλωστε ο ουσιαστικ$ς λ$γος που επιβ#λλει το διαχωρισµ$. Πολλο µελετητ1ς που υποστηρζουν $τι η παγκοσµιοποηση επιφ1ρει την αποδυν#µωση των εθνικ.ν κρατ.ν συν#γουν το συµπ1ρασµα $τι το διο θα συµβε και µε τις εθνικ1ς ταυτσεις, σαν να *ταν αυταπ$δεικτο $τι το 1να συνεπ#γεται το #λλο. ∆ηλαδ*, τα
συµπερ#σµατα που συν#γονται απ$ τη συζ*τηση για το σ'γχρονο εθνικ$ κρ#τος προβ#λλονται αυτοµ#τως στις εθνικ1ς ταυτ$τητες, χωρς να προηγεται σε
αρκετ1ς περιπτ.σεις µια συστηµατικ* µελ1τη των µηχανισµ.ν εντ$ς του κρ#τους που δηµιουργο'ν * συστηµατοποιο'ν την τα'τιση µε το 1θνος, µε τη µ$νη
εξαρεση των ΜΜΕ. Αυτ* εναι µια σηµαντικ* παρ#λειψη, που µπορε να οδηγ*σει σε λ#θος συµπερ#σµατα, και γι’ αυτ$ το λ$γο θα επιχειρ*σουµε να εξετ#σουµε $λες τις σχετικ1ς παραµ1τρους του ζητ*µατος χωριστ#.
Θα ξεκιν*σουµε αυτ$ το κεφ#λαιο µε τη συζ*τηση και αν#λυση για το κρ#τος στη σ'γχρονη εποχ* της παγκοσµιοποησης1, και θα συνεχσουµε στη δε'τερη εν$τητα µε τις επιπτ.σεις που 1χει η δια η σχετικ* συζ*τηση στην οριοθ1τηση των εθνικ.ν ταυτοτ*των και την αν#δειξη του εθνικισµο'.

1. Πρ$κειται για µια µεγ#λη συζ*τηση µε πολλ1ς παραµ1τρους. Επ του παρ$ντος θα παρουσιαστο'ν τα σηµαντικ$τερα σηµεα της καθ.ς και αυτ# που σχετζονται µε το αντικεµενο αυτ*ς
της αν#λυσης, που εναι η εθνικ* ταυτ$τητα.
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ε αυτ*ν την εν$τητα θα ασχοληθο'µε µε το κρ#τος καθαυτ$ και τη θ1ση
του στη διεθν* τ#ξη πραγµ#των, $πως αυτ$ επηρε#ζεται και διαµορφ.νεται απ$ τις διαδικασες της παγκοσµιοποησης. Επσης, θα µας απασχολ*σουν
οι µηχανισµο εντ$ς των κρατ.ν (κρατικο * µη) που δηµιουργο'ν, οργαν.νουν */και ενισχ'ουν τις εθνικ1ς ταυτσεις. Πρ.τα, $µως, θα πρ1πει να υπογραµµσουµε το εξ*ς: η σχετικ* επιχειρηµατολογα που 1χει αναπτυχθε και
συνδ1ει τις εθνικ1ς ταυτ$τητες µε την 'παρξη κρ#τους 1χει σχετικ# περιορισµ1νη εµβ1λεια και εφαρµοσιµ$τητα. Ο λ$γος εναι $τι η σχετικ* αν#λυση αφορ#, #µεσα τουλ#χιστον, µ$νο εκενες τις περιπτ.σεις $που υπ#ρχει 1να κρ#τος
και 1να 1θνος, * µια κυραρχη εθνικ* οµ#δα εντ$ς του, γιατ µ$νο σε αυτ1ς τις
περιπτ.σεις µπορο'µε να εξετ#σουµε την ισχ' του επιχειρ*µατος που συνδ1ει
τις εθνικ1ς ταυτσεις µε το µ1λλον του κρ#τους στην εποχ* της παγκοσµιοποησης και τους µηχανισµο'ς εντ$ς του. Αυτ$ς ο περιορισµ$ς, $µως, απ$ µ$νος του ακυρ.νει τους γενικευµ1νους ισχυρισµο'ς $τι οι εθνικ1ς ταυτσεις θα
αποδυναµωθο'ν εξαιτας της αντστοιχης αποδυν#µωσης των εθνικ.ν κρατ.ν. Αυτ$ γιατ οι παραπ#νω ισχυρισµο αφορο'ν τελικ# µ$νο το 1να τρτο
του συνολικο' αριθµο' των εθνικ.ν κρατ.ν, τα ‘πραγµατικ# ‘1θνη-κρ#τη’
(δηλαδ* $που υπ#ρχει 1να κρ#τος και 1να 1θνος)2.
Επιπλ1ον, παρ# το γεγον$ς αυτ$, οι εθνικ1ς ταυτ$τητες 1χουν αναδειχτε σε
προεξ#ρχουσες µορφ1ς συλλογικ.ν ταυτσεων στη νεωτερικ$τητα, $χι µ$νο
για τη µειοψηφα των εθν.ν που περιχαρακ.θηκαν και οργαν.θηκαν απ$ 1να
κρ#τος αλλ# για $λα τα 1θνη και τις εθνοτικ1ς οµ#δες, σε µικρ$τερο * µεγαλ'τερο βαθµ$. Εναι λοιπ$ν παραπλανητικ* η σ'νδεση της υπεροχ*ς * ακ$µη και
'παρξης του εθνικο' κρ#τους µε την αν#γκη * δυναµικ* των εθνικ.ν, και
εθνοτικ.ν, ταυτσεων, δι$τι παραβλ1πει το γεγον$ς $τι οι συναισθηµατικ1ς
ταυτσεις αυτο' του τ'που διαµορφ.νονται ακ$µη και ανεξ#ρτητα απ$ τη συστηµατοποηση και διευκ$λυνση που παρ1χει 1να οργανωµ1νο κρ#τος. Συνεπ.ς, η κατ’ αρχ#ς σ'νδεση της υπεροχ*ς των εθνικ.ν ταυτοτ*των µε το εθνικ$ κρ#τος και η #ποψη $τι αυτ1ς θα ακολουθ*σουν τη –θεωρο'µενη– πτωτικ*
πορεα του κρ#τους λ$γω της παγκοσµιοποησης τθεται σε λ#θος β#ση: στη-

2. Σ'µφωνα µε τα στοιχεα του Connor αλλ# και αυτ# της CIA, που 1χουµε *δη αναφ1ρει, µ$νο το 9.1-12.7% των κρατ.ν παρουσι#ζουν απ$λυτη εθνικ* οµοιογ1νεια και το 18.9-19.6% σχετικ* οµοιογ1νεια. ∆ηλαδ*, το 28-.32.3% των εθνικ.ν κρατ.ν αποτελο'νται κατ# το 90% * και περισσ$τερο απ$ µια εθνικ* οµ#δα.
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ρζεται σε µια θεωρητικ* υπ$θεση που εναι εµπειρικ# #κυρη, $τι δηλαδ* τα
εθνικ# κρ#τη εναι πραγµατικ# ‘1θνη-κρ#τη’.
5πως συν#γεται απ$ τα παραπ#νω, και η εξ1ταση των µηχανισµ.ν τα'τισης που λειτουργο'ν σε 1να εθνικ$ κρ#τος 1χει περιορισµ1νη εµβ1λεια, καθ.ς
βρσκει εφαρµογ* µ$νο στις εθνικ1ς ταυτ$τητες που περιχαρακ.νονται και οργαν.νονται απ$ 1να κρ#τος και δε δ'ναται να γενικευτε ως 1να επιχερηµα
που θα αφορ# τις εθνικ1ς ταυτσεις στο σ'νολ$ τους. Παρ’ $λα αυτ#, $µως, δεν
εναι περιττ*G απεναντας, 1χει αξα στο βαθµ$ που αναλ'ει αυτ1ς τις περιπτ.σεις, εναι χρ*σιµη για εκενες τις περιπτ.σεις που περισσ$τερες της µιας εθν$τητες συνυπ#ρχουν σε 1να κρ#τος που προσπαθε να τις συνεν.σει κ#τω απ$
µια κυραρχη ταυτ$τητα (ταυτ$τητα ‘οµπρ1λα’, $πως εναι η βρετανικ* για παρ#δειγµα), εν. ταυτ$χρονα απαντ# και σε 1να διαδεδοµ1νο ισχυρισµ$. Ας ξεκιν*σουµε, $µως, µε τα κρ#τη και τις λειτουργες τους στο πλασιο που διαγρ#φει η παγκοσµιοποηση.

∏ ÂÈÚÚÔ‹ ÙË˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜

T

ο ζ*τηµα της αποδυν#µωσης * και δι#λυσης του κρ#τους εναι κεντρικ$
στη συζ*τηση για την παγκοσµιοποηση. Ο Beck (2000), για παρ#δειγµα,
θεωρε $τι, αν#µεσα στις δι#φορες απ$ψεις, το ζ*τηµα αυτ$ αποτελε τον ‘κοιν$ παρανοµαστ*’ της παγκοσµιοποησης (2000: 20). Η σχετικ* συζ*τηση 1χει
προσδιοριστε σε µεγ#λο βαθµ$ απ$ $σους υποστηρζουν $τι η διαδικασα της
παγκοσµιοποησης φ1ρνει το τ1λος, * τη σηµαντικ* αποδυν#µωση, του εθνικο'
κρ#τους. Lτσι, ο ‘κοιν$ς παρανοµαστ*ς’ 1χει µια συγκεκριµ1νη κατε'θυνση,
αυτ* της «φυγ*ς απ$ τις κατηγορες του εθνικο' κρ#τους» (Beck 2000: 1) που
ο Beck ορζει ως καθοριστικ$ χαρακτηριστικ$ της παγκοσµιοποησης. Επικαλο'µενοι την ισχ' των παγκ$σµιων δυν#µεων της αγορ#ς, ορισµ1νοι θεωρητικο υποστηρζουν $τι τα ‘1θνη-κρ#τη’ δεν 1χουν πια τη δ'ναµη να ασκ*σουν
αποτελεσµατικ* διακυβ1ρνηση (Horsman & Marshall 1994), * $τι δεν αποτελο'ν παρ# απλ1ς περιφερειακ1ς διοικητικ1ς αρχ1ς στο παγκ$σµιο σ'στηµα
που η συνεχιζ$µενη 'παρξ* τους τθεται υπ$ αµφισβ*τηση (Ohmae 1990). Κ#ποιοι ακ$µα υποστηρζουν $τι ο εθνικισµ$ς θα εξασθεν*σει και σταδιακ# θα
µας απαλλ#ξει απ$ την παρουσα του, µαζ µε τις εθνικ1ς ταυτ$τητες και ιθαγ1νειες (Reich 1991).
Απ$ την #λλη, βεβαως, υπ#ρχει ο αντλογος αυτ.ν που θεωρο'ν $τι, παρ#
τη σχετικ* αποδυν#µωση του κρ#τους στον 1λεγχο των οικονοµικ.ν και νοµισµατικ.ν του πολιτικ.ν, η δια η (οικονοµικ*) παγκοσµιοποηση 1χει υποστηριχτε και προωθηθε απ$ τις πολιτικ1ς των κρατ.ν, τα οποα διατηρο'ν τον
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ρυθµιστικ$ 1λεγχο των κοινωνι.ν και των πολιτ.ν τους (Hirst & Thompson
1999, Gray 1998). Επσης υποστηρζεται $τι τα κρ#τη εναι και παραµ1νουν οι
µ$νοι φορες πρ$νοιας και κοινωνικ.ν υπηρεσι.ν, καθ.ς και οι µ$νοι αντιπρ$σωποι της λαϊκ*ς βο'λησης (Mann 2000, Smith 1995α). Και φυσικ#, υπ#ρχουν και αυτο που τοποθετο'νται στο µ1σο αυτ.ν των δ'ο αντικρου$µενων
απ$ψεων και υποστηρζουν $τι υπ#ρχει µια σχετικ* αποδυν#µωση των κρατικ.ν πολιτικ.ν, ειδικ$τερα στον τοµ1α της οικονοµας, αλλ# τα κρ#τη παραµ1νουν σηµαντικο παρ#γοντες της διεθνο'ς πολιτικ*ς (Castells 1997, Robertson
1992, Sassen 2003). Οι Robertson (1992) και Nederveen Pieterse (1995β) ειδικ$τερα υποστηρζουν $τι η διαµ$ρφωση και κυριαρχα του κρ#τους στον 19ο και
20$ αι.να υπ*ρξαν διαδικασες σ'ννοµες µε την παγκοσµιοποηση, και $χι
αντθετες προς αυτ*ν, και $τι η φαινοµενικ* αποδυν#µωση του κρ#τους στη
σ'γχρονη φ#ση της παγκοσµιοποησης δεν εναι µια µονοδι#στατη διαδικασα
–$πως υποδηλ.νουν και τα δι#φορα παραδεγµατα αν$δου του εθνικισµο'. Σε
γενικ1ς γραµµ1ς, π#ντως, βλ1πουµε $τι θ1ση του κρ#τους στο κ1ντρο της κοινωνιολογικ*ς και πολιτικ*ς 1ρευνας βρσκεται σε µια αναθε.ρηση.
Στη µελ1τη αυτ* θα προβο'µε στη συνοπτικ* παρουσαση ορισµ1νων βασικ.ν θ1σεων που κυριαρχο'ν στη σχετικ* συζ*τηση και την αν#πτυξη των
αντστοιχων θ1σεων και αντεπιχειρηµ#των που θα υποστηρξουµε, παρουσαση που θα γνει αν#λογα µε τη θεµατολογα των επιχειρηµ#των. Οι βασικ1ς κατηγορες που θα αναφερθο'ν εναι οι εξ*ς: η οικονοµα, οι ν1ες τεχνολογες, ο
π$λεµος, το περιβ#λλον, και η διακυβ1ρνηση και κυριαρχα. Η επιλογ* αυτ.ν
των κατηγορι.ν 1γινε µε β#ση τα θ1µατα που κυριαρχο'ν στη σχετικ* συζ*τηση, µε την εξαρεση της διακυβ1ρνησης και κυριαρχας που γενικ$τερα 1χει παραµεληθε. Επσης, οι επιλεγµ1νες κατηγορες εκφρ#ζουν κ#ποιους βασικο'ς
τοµες της λειτουργας των κρατ.ν και χαρακτηρζουν τα σ'γχρονα κρ#τη. Συνεπ.ς, µ1σω αυτ.ν των κατηγορι.ν θα µπορ1σουµε να απαντ*σουµε στο ερ.τηµα σχετικ# µε τις προοπτικ1ς του εθνικο' κρτους στο σ'γχρονο κ$σµο.
Επιπλ1ον, θα αναλ'σουµε πλευρ1ς της συζ*τησης που δεν 1χουν ως τ.ρα αναφερθε, και 1τσι θα υπ#ρξει και µια πιο ολοκληρωµ1νη εικ$να για την παγκοσµιοποηση.

OÈÎÔÓÔÌ›·

T

ο επιχερηµα $τι το σ'γχρονο εθνικ$ κρ#τος καθσταται σταδιακ# $λο και
πιο παρωχηµ1νο λ$γω των οικονοµικ.ν αλλαγ.ν που 1χει προκαλ1σει η
παγκοσµιοποηση αποτελε κοιν$ τ$πο, $χι µ$νο αν#µεσα στους ενθουσι.δεις
υποστηρικτ1ς της παγκοσµιοποησης, αλλ# και σε #λλους µελετητ1ς που αντιµετωπζουν την παγκοσµιοποηση µε µια κριτικ* µατι# ($πως ο Beck). Η βασι[ 223 ]
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κ* επιχειρηµατολογα εστι#ζει στην αυξηµ1νη ισχ' των παγκοσµιοποιηµ1νων
οικονοµικ.ν δυν#µεων και στην κινητικ$τητα του κεφαλαου, που το καθιστ#
ανεξ#ρτητο απ$ εθνικο'ς συσχετισµο'ς * ελ1γχους και καθιστ# το µακροοικονοµικ$ (* ακ$µα και οποιονδ*ποτε) σχεδιασµ$ απ$ το κρ#τος αδ'νατο. Μεγ#λο µ1ρος της σχετικ*ς συζ*τησης αφορ# στις λεγ$µενες υπερεθνικ1ς επιχειρ*σεις (transnational corporations) οι οποες αναζητο'ν συνεχ.ς το συγκριτικ$
πλεον1κτηµα παγκοσµως και δρουν αδιαφορ.ντας για σ'νορα, θεσµο'ς * καθεστ.τα. Μ#λιστα, κ#ποιες απ$ αυτ1ς τις επιχειρ*σεις εναι περισσ$τερο πλο'σιες κι απ$ πολλ1ς χ.ρες µαζ: το 1996, απ$ τα συνολικ# 200 κρ#τη του κ$σµου
µ$νο τα 70 εχαν ακαθ#ριστο εθνικ$ προϊ$ν (ΑΕΠ) µεγαλ'τερο απ$ 10 δισεκατοµµ'ρια δολ#ρια, τη στιγµ* που τα ετ*σια κ1ρδη των 400 µεγαλ'τερων
υπερεθνικ.ν επιχειρ*σεων υπερ1βαιναν τα 10 δις δολ#ρια3.
Μια παρεµφερ*ς επιχειρηµατολογα αφορ# στο κρ#τος πρ$νοιας. Οι παροχ1ς του κρ#τους πρ$νοιας, που συντελο'ν στην εσωτερικ* ειρ*νη και συνοχ*
των κρατ.ν, δεν µπορο'ν να συνεχιστο'ν στην ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’.
Ο 1νας λ$γος που προβ#λλεται εναι $τι τα κρ#τη πρ1πει να περικ$ψουν τα
1ξοδ# τους για να γνουν περισσ$τερο ανταγωνιστικ#. Ο #λλος λ$γος εναι $τι
*δη το ‘εισ$δηµα’ των κρατ.ν εναι µειωµ1νο, γιατ χ#νουν τα 1σοδα απ$ την
φορολογα των υπερεθνικ.ν –οι οποες χρησιµοποιο'ν απ$ τη µα τις παροχ1ς
και την υποδοµ* των πλο'σιων κρατ.ν (που 1χουν συστ*µατα πρ$νοιας) αλλ#, απ$ την #λλη, ετε επιλ1γουν ως β#ση τους κ#ποιους ‘φορολογικο'ς παραδεσους’ ετε πι1ζουν τα κρ#τη για φορολογικ1ς ελαφρ'νσεις προκειµ1νου να
επενδ'σουν σε αυτ#. Σ'µφωνα µε τον Ohmae (1990), οι δυν#µεις της παγκ$σµιας αγορ#ς και οι υπερεθνικ1ς επιχειρ*σεις εναι αυτ1ς που καθορζουν την
παγκ$σµια οικονοµα, και καµι# τους δεν µπορε να τεθε υπ$ αποτελεσµατικ$
1λεγχο. Το κρ#τος πρ$νοιας αποτελε και για τη Susan Strange (2003) 1ναν απ$
τους κυρι$τερους λ$γους που 1χουν οδηγ*σει στην ‘Westfailure’, δηλαδ* στην
αποτυχα του συστ*µατος της Βεστφαλας –οι #λλοι δ'ο εναι η αποτυχα του
κρ#τους στον 1λεγχο του χρηµατοοικονοµικο' συστ*µατος και η αδυναµα του
να δρ#σει αποτελεσµατικ# για την προστασα του περιβ#λλοντος. 5πως υποστηρζει, το σ'στηµα αυτ$ αδυνατε να διατηρ*σει µια βι.σιµη ισορροπα αν#µεσα στις προνοµιο'χες τ#ξεις και στους «µη 1χοντες», καθ.ς το κρ#τος 1χει
χ#σει την ικαν$τητ# του να δρα ως ασπδα προστασας για τις οµ#δες που το
1χουν αν#γκη. ∆ηλαδ*, το κρ#τος δεν µπορε να δρ#σει ως «υποκεµενο οικο-

3. Τα στοιχεα παρουσι#ζει ο Sklair 1999: 324. Οι πηγ1ς των σχετικ.ν στοιχεων εναι απ$ την
ετ*σια αναφορ# της Παγκ$σµιας Τρ#πεζας (World Bank Development Report) και απ$ το
Fortune Global 500, 1996.
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νοµικ*ς και οικονοµικ*ς αναδιανοµ*ς» εξαιτας της αδυναµας ελ1γχου επ της
εθνικ*ς οικονοµας (Strange 2003: 35).
Αυτ# εναι εν συντοµα τα βασικ# επιχειρ*µατα για την αποδυν#µωση των
κρατ.ν στο εππεδο της οικονοµας. Η κριτικ* που µπορε να ασκηθε σε καθ1να απ$ αυτ# ποικλλει. Κατ’ αρχ#ς, $πως εδαµε *δη στο προηγο'µενο κεφ#λαιο, η 'παρξη πραγµατικ# παγκ$σµιας οικονοµικ*ς δραστηρι$τητας τθεται υπ$ αµφισβ*τηση καθ.ς στοιχεα δεχνουν $τι το 85% των παγκ$σµιων
εµπορικ.ν συναλλαγ.ν εναι συγκεντρωµ1νο στην Ευρ.πη, τις ΗΠΑ και την
Aνατολικ* Ασα (κυρως την Ιαπωνα). Συν1πεια το'του, η οικονοµικ* δραστηρι$τητα 1χει χαρακτηριστε ως ‘τριµερ*ς’ και $χι παγκ$σµια (Mann 2000,
Hirst & Thompson 1999). Επιπλ1ον, η οικονοµικ* παγκοσµιοποηση φανεται
συχν# να 1χει υιοθετηθε και προωθηθε απ$ τα κρ#τη µε βασικ$ κριτ*ριο το
εθνικ$ συµφ1ρον. Για τις ΗΠΑ, για παρ#δειγµα, το #νοιγµα των παγκ$σµιων
αγορ.ν εχε προωθηθε ιδιαιτ1ρως απ$ τις κυβερν*σεις των τελευταων δ'ο
δεκαετι.ν, µε προφαν* πλεονεκτ*µατα για την οικονοµα της χ.ραςG $µως,
$ταν κατ# τη στροφ* του 21ου αι.να οι πολιτικ1ς αν#γκες και προτεραι$τητες
των ΗΠΑ διαφοροποι*θηκαν, οι διες #ρχισαν να εφαρµ$ζουν µια λιγ$τερο φιλελε'θερη οικονοµικ* πολιτικ* µ1σω προστατευτικ.ν παρεµβ#σεων στην οικονοµα τους. Στις χ.ρες της Ευρωπαϊκ*ς Lνωσης, επσης, οι πολιτικ1ς της οικονοµικ*ς παγκοσµιοποησης υιοθετ*θηκαν και δικαιολογ*θηκαν σε µεγ#λο
βαθµ$ ως αναπ$φευκτες για τη βιωσιµ$τητα των εγχ.ριων οικονοµι.ν και το
γενικ$τερο συµφ1ρον του εκ#στοτε εθνικο' κρ#τους. Παρ$µοια στοιχεα παραθ1τει ο Castells και για #λλες χ.ρες, $πως η Ινδα και η Κνα, οι οποες «εδαν το #νοιγµα του παγκ$σµιου εµπορου σαν µια ευκαιρα… να θ1σουν τις τεχνολογικ1ς και οικονοµικ1ς β#σεις για την ανανεωµ1νη τους εθνικ* ισχ'»
(Castells 2000α: 143). Και, $πως υποστηρζει ο Mann, κ#ποιοι διεθνες οργανισµο, $πως η Παγκ$σµια Τρ#πεζα * το ∆ιεθν1ς Νοµισµατικ$ Ταµεο, που
ασκο'ν µια χαλαρ* ρυθµιστικ* διεθν* εποπτεα, εναι προσανατολισµ1νοι
προς τα συµφ1ροντα * τις πολιτικ1ς ανεπτυγµ1νων καπιταλιστικ.ν οικονοµι.ν
της ∆'σης (Mann 2000: 139).
Σηµαντικ* θ1ση στη συζ*τηση για την οικονοµικ* αποδυν#µωση των κρατ.ν 1χουν οι υπερεθνικ1ς επιχειρ*σεις και η ικαν$τητ# τους να δραστηριοποιο'νται ανεξαρτ*τως εθνικ.ν συν$ρων. Κατ’ αρχ#ς, η δια η χρ*ση και τ#ση για επικρ#τηση του $ρου ‘υπερεθνικ$ς’ ως κ#τι το καινο'ριο στην παγκοσµιοποηση δηµιουργε σ'γχυση στο βαθµ$ που περιγρ#φει κ#τι για το οποο
υπ#ρχει *δη ο $ρος ‘πολυεθνικ$ς’. Η δι#κριση αν#µεσα στις πολυεθνικ1ς και
υπερεθνικ1ς επιχειρ*σεις δεν εναι σαφ*ς. Ο Sklair, που θεωρε $τι 1να χαρακτηριστικ$ της ν1ας παγκοσµιοποιηµ1νης οικονοµας εναι οι υπερεθνικ1ς επιχειρ*σεις, τις ορζει ως «εταιρεες που 1χουν δραστηρι$τητες 1ξω απ$ τις χ.ρες
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απ$ τις οποες προ1ρχονται», ακ$µη και αν πρ$κειται για 1να µικρ$ εργοστ#σιο εκτ$ς των συν$ρων (Sklair 1999: 324). Σε αυτ*ν την περπτωση, $µως, ποια
εναι η διαφορ# τους απ$ τις γνωστ1ς µας ως τ.ρα πολυεθνικ1ς; Αντιθ1τως, ο
Castells υποστηρζει $τι οι υπερεθνικ1ς επιχειρ*σεις αν*κουν περισσ$τερο
«στον κ$σµο των µυθικ.ν αναπαραστ#σεων (* στο επιτηδευµ1νο image-making διαφ$ρων ανωτ#των στελεχ.ν επιχειρ*σεων) παρ# στη θεσµικ# καθορισµ1νη και περιορισµ1νη πραγµατικ$τητα της παγκ$σµιας οικονοµας» (Castells
2000α: 208).
Β1βαια, απ$ τη στιγµ* που ο $ρος αυτ$ς εισ*χθη και επικρ#τησε, αποτελε
αναπ$σπαστο κοµµ#τι της συζ*τησης για την παγκοσµιοποηση. Το ερ.τηµα
λοιπ$ν που τθεται εναι αν και σε ποιο βαθµ$ εναι οι υπερεθνικ1ς επιχειρ*σεις πραγµατικ# υπερ-εθνικ1ς, δηλαδ* ανεξ#ρτητες απ$ τα εθνικ# κρ#τη και
αδι#φορες προς την δια τους την ‘εθνικ$τητα’. Η απ#ντηση σε αυτ$ το ερ.τηµα εναι µ#λλον αρνητικ*. Κατ# πρ.τον, η πλειον$τητα των περιουσιακ.ν
στοιχεων και δραστηριοτ*των αυτ.ν των εταιρει.ν βρσκεται στη χ.ρα προ1λευσ*ς τους4. ∆ε'τερον, παρ$λο που οι προσλ*ψεις δεν ακολουθο'ν κ#ποιο
εθνικ$ κριτ*ριο, παρατηρεται $τι τα αν.τερα στελ1χη εναι συχν# της διας
εθνικ$τητας µε αυτ*ν της επιχερησης, εν. το προσωπικ$ των παραρτηµ#των
εναι της διας εθνικ$τητας µε τη χ.ρα του παραρτ*µατος. Το γεγον$ς αυτ$,
που εναι λογικ$ και µ#λλον αναµεν$µενο, ερµηνε'εται απ$ πολλο'ς παρ#γοντες, δ'ο απ$ τους οποους εναι οι ‘εθνικ1ς’ πολιτικ1ς του κρ#τους υποδοχ*ς
και η οικει$τητα και οι διασυνδ1σεις. Οι πολιτικ1ς του κρ#τους σχετζονται, για
παρ#δειγµα, µε την απασχ$ληση και την καταπολ1µηση της ανεργας, που ικανοποιο'νται µ1σω της εργασας σε µια επιχερηση που ξεκιν# τις δραστηρι$τητ1ς της σε 1να κρ#τος. Ο παρ#γοντας της οικει$τητας και των γνωριµι.ν αφορ# τ$σο το προφαν1ς, $τι πρ1πει οι εργαζ$µενοι να µιλο'ν τη γλ.σσα της εν
λ$γω χ.ρας, αλλ# και $τι το προσωπικ$ πρ1πει να γνωρζει το περιβ#λλον της
ν1ας επ1νδυσης και, ειδικ# για τα αν.τατα στελ1χη, πρ1πει να διαθ1τει και
προνοµιακ1ς διασυνδ1σεις στην κυβ1ρνηση της χ.ρας. Αυτ$ µας φ1ρνει στο
τρτο σκ1λος της απ#ντησης, $τι οι πολυεθνικ1ς * υπερεθνικ1ς επιχειρ*σεις
πρ1πει να διατηρο'ν στεν1ς σχ1σεις µε τους πολιτικο'ς και τις κυβερν*σεις
γιατ, στο βαθµ$ που 1χουν µια εθνικ* β#ση, παραµ1νουν εξαρτηµ1νες απ$ τις
πολιτικ1ς και τις ρυθµσεις του εν λ$γω κρ#τους5.
Και τα τρα ανωτ1ρω στοιχεα συνδ1ονται µε δ'ο παρατηρ*σεις που κ#νει
4. ∆ετε τα σχετικ# στοιχεα στο HIRST and THOMPSON, ‘Globalisation’, Soundings, Issue 4,
Autum 1996.
5. ∆ετε περισσ$τερα στο Smith (1995α), κεφ#λαιο 5, ειδικ$τερα τις σελδες 116-8, και στο
Castells 2000α: 121.
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η Sassen (2003). Η µα εναι $τι $σο υπ#ρχει γεωγραφικ* διασπορ# των βιοµηχανικ.ν εγκαταστ#σεων των πολυ/υπερ-εθνικ.ν εταιρει.ν τ$σο παρατηρεται
συγκ1ντρωση των κεντρικ.ν λειτουργι.νG δηλαδ*, «$σο πιο παγκοσµιοποιηµ1νες γνονται οι επιχειρ*σεις, τ$σο αυξ#νονται και οι κεντρικ1ς τους λειτουργες
–σε σηµασα, σε περιπλοκ$τητα, σε αριθµ$ συναλλαγ.ν». Αυτ1ς οι κεντρικ1ς
λειτουργες (διοικητικ1ς, χρηµατοοικονοµικ1ς, νοµικ1ς, λογιστικ1ς, εκτελεστικ1ς, σχεδιαστικ1ς κλπ.) «εναι σε δυσαν#λογο βαθµ$ συγκεντρωµ1νες στα εθνικ# εδ#φη των πολ' ανεπτυγµ1νων χωρ.ν» (Sassen 2003: 241). Η #λλη παρεµφερ*ς παρατ*ρηση εναι $τι οι κεντρικ1ς αυτ1ς λειτουργες, επειδ* εναι πολ'
εξειδικευµ1νες, αναλαµβ#νονται απ$ 1να δκτυο εταιρικ.ν υπηρεσι.ν, απ$
εξειδικευµ1νες επιχειρ*σεις, απ$ τις οποες οι πολυ/υπερ-εθνικ1ς τις αγορ#ζουν. Αυτ1ς οι εξειδικευµ1νες επιχειρ*σεις εναι επσης δυσαν#λογα συγκεντρωµ1νες στα πολ' ανεπτυγµ1να εθνικ# κρ#τη, και µ#λιστα σε συγκεκριµ1νες
π$λεις, τις «πλανητικ1ς π$λεις». Εν τ1λει, η ρευστ* και α$ριστη ‘παγκ$σµια κυκλοφορα’ των εµπορευµ#των, των χρηµατοοικονοµικ.ν συναλλαγ.ν και των
πολυ/υπερ/εθνικ.ν επιχειρ*σεων εν γ1νει στηρζεται στη συγκ1ντρωση υλικ.ν
π$ρων, ανθρ.πινου δυναµικο' και υπηρεσι.ν σε συγκεκριµ1να κ1ντρα και
π$λεις εντ$ς των ανεπτυγµ1νων εθνικ.ν κρατ.ν.
Lχουν ιδιατερη σηµασα σε αυτ$ το σηµεο οι απ$ψεις του Gray, αλλ# και
των Hirst & Thompson $σον αφορ# δ'ο σηµεα. Το 1να εναι $τι υπ#ρχουν λγες επιχειρ*σεις σ*µερα που θα µπορο'σαµε να χαρακτηρσουµε ως αυθεντικ#
υπερεθνικ1ς και αυτ1ς εναι κυρως αµερικανικ1ς. Αυτ$, υποστηρζει ο Gray,
δεν οφελεται στο $τι εναι παγκ$σµιες/υπερεθνικ1ς, αλλ# στο $τι «εκφρ#ζουν
τις τοπικ1ς αµερικανικ1ς αξες και τη γηγεν* επιχειρηµατικ* κουλτο'ρα» που
πρεσβε'ει $τι τα κ1ρδη υπερ1χουν του κοινωνικο' κ$στους και των εθνικ.ν
συµµαχι.ν (Gray 1998: 69). Το δε'τερο σηµεο εναι $τι το ζ*τηµα δεν 1χει µια
σαφ* και µονοδι#στατη απ#ντηση, αλλ# εναι περισσ$τερο περπλοκο. Σ'µφωνα π#λι µε τον Gray, εν. αυτ1ς οι επιχειρ*σεις ξοδε'ουν σηµαντικο'ς π$ρους
στην προσπ#θει# τους να επηρε#σουν τους πολιτικο'ς –που σηµανει κατ’ αρχ#ς $τι τα κρ#τη διατηρο'ν το κυβερνητικ$ τους ρ$λο–, απ$ την #λλη τα κρ#τη αφαιρο'ν απ$ µ$να τους την πολιτικ* τους δ'ναµη συναγωνιζ$µενα το 1να
το #λλο να προσελκ'σουν ξ1νους επενδυτ1ς στο $νοµα της ανταγωνιστικ$τητας. Παρ’ $λα αυτ#, η χαµ1νη δ'ναµη των κρατ.ν δεν 1χει αποκτηθε απ$ τις
επιχειρ*σεις, που παραµ1νουν εξσου εκτεθειµ1νες µε τα κρ#τη στις συνεχες
αλλαγ1ς του σ'γχρονου κ$σµου. Εναι ενδεικτικ$ $τι, µετ# την οικονοµικ* κρση του 1997-8 οι πολυ/υπερ-εθνικ1ς πεσαν τις ισχυρ1ς κυβερν*σεις και τους
διεθνες οργανισµο'ς να παρ1µβουν ρυθµιστικ#, .στε να εξασφαλσουν µεγαλ'τερη σταθερ$τητα, που και οι διες επιθυµο'σαν αλλ# δεν µπορο'σαν να δηµιουργ*σουν (Hirst & Thompson 1999: 272).
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Ας περ#σουµε στο ζ*τηµα του κρ#τους πρ$νοιας. Εδ. βλ1πουµε πρ#γµατι
$τι το κρ#τος πρ$νοιας ($που αυτ$ υπ#ρχει, γιατ η συζ*τηση αυτ* φανεται
να αφορ# κυρως την Ευρ.πη) απειλεται απ$ την εξ#πλωση της καπιταλιστικ*ς οικονοµας, $χι $µως επειδ* το ‘εισ$δηµα’ των κρατ.ν µει.νεται αλλ# γιατ αυτ# ελαττ.νουν τα 1ξοδα και τις παροχ1ς προς τις αδ'ναµες οµ#δες για να
γνουν πιο ανταγωνιστικ#. Το παρ#δειγµα της Γερµανας εναι ενδεικτικ$,
$πως παρατθεται στον Beck: «απ$ το 1979 τα κ1ρδη των εταιρει.ν 1χουν αυξηθε κατ# 90% και οι µισθο κατ# 6%. 5µως, το κρατικ$ εισ$δηµα που προ1ρχεται απ$ τη φορολογα των εισοδηµ#των διπλασι#στηκε τα τελευταα δ1κα
χρ$νια, εν. το εισ$δηµα απ$ τη φορολογα στις επιχειρ*σεις 1χει π1σει στο µισ$. Τ.ρα συνιστ# το 13% της συνολικ* φορολογας, 1ναντι 25% το 1980 και
35% το 1960»6. Στην ουσα, πρ$κειται για µια αναδιανεµητικ* πολιτικ* ‘προς
τα π#νω’ στο βαθµ$ που, για να προσελκ'σει επενδυτ1ς, το κρ#τος τους διευκολ'νει µ1σω της µεωσης της φορολογας και #λλων µ1τρων. Ταυτ$χρονα, η
φηµολογο'µενη µεωση των εσ$δων των κρατ.ν, που θεωρεται ως µα απ$ τις
αιτες για την αποδυν#µωση του κρ#τους πρ$νοιας, δεν ανταποκρνεται στην
πραγµατικ$τητα. Ενδεικτικ#, στα κρ#τη της ∆υτικ*ς Ευρ.πης, τα οικονοµικ#
µεγ1θη που αφορο'ν στο κατ# κεφαλ*ν εισ$δηµα δεχνουν µια µικρ* αλλ#
σταθερ* #νοδο κ#θε χρ$νο απ$ το 1950 ως σ*µερα –#νοδος που καταρρπτει
τον ισχυρισµ$ περ περιορισµ$ των εσ$δων των κρατ.ν.
Το κοινωνικ$ κρ#τος 1χει αρχσει να συρρικν.νεται, σε αυτ1ς τις χ.ρες δηλαδ* που υπ*ρχε κρατικ* πρ$νοια, ταυτ$χρονα $µως οι πολτες ζητο'ν απ$
τις κυβερν*σεις να διασφαλσουν τα κοινωνικ# και εργασιακ# κεκτηµ1να, µεταξ' αυτ.ν και την πρ$νοια. Wρα, τθεται π#λι το ερ.τηµα, εναι τα κρ#τη
ανσχυρα να ικανοποι*σουν τις απαιτ*σεις των πολιτ.ν τους * πρ$κειται για
µια πολιτικ* επιλογ*; Αυτ$ συνδ1εται και µε το επ$µενο ερ.τηµα: 1χει χ#σει το
σ'γχρονο εθνικ$ κρ#τος τη δυνατ$τητ# του να ασκ*σει αποτελεσµατικ* οικονοµικ* πολιτικ* εντ$ς των διαδικασι.ν της παγκοσµιοποησης; Η απ#ντηση
και στα δ'ο αυτ# ερωτ*µατα εναι παρεµφερ*ς, και αποτελε βασικ$ επιχερηµ# µας αναφορικ# µε τη διαδικασα της παγκοσµιοποησης και την #σκηση πολιτικ*ς σε $λους τους τοµες: η παγκ$σµια ελε'θερη αγορ#, και οι συν1πει1ς
της, εναι το αποτ1λεσµα πολιτικ.ν πρωτοβουλι.ν. Lχουµε *δη αναφερθε σε
αυτ$ το ζ*τηµα αλλ# και στις σχετικ1ς απ$ψεις που υπ#ρχουν. Αυτ$ που θα
*θελα να προσθ1σω εναι πως το ερ.τηµα αν η οικονοµικ* παγκοσµιοποηση
υποβαθµζει το ρ$λο και τη δ'ναµη των κρατ.ν δεν εναι µονοµερ.ς οικονο-

6. Συν1ντευξη µε τον Andre Gorz, στο Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 August 1997, σ. 35,
στο Beck, 2000: 6.
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µικ$ αλλ# και πολιτικ$. Πρ$κειται για 1να ζ*τηµα που προκ'πτει απ$ τα παραδοσιακ# διλ*µµατα των διεθν.ν σχ1σεων και συσχετισµ.ν ισχ'ος και εξουσας. Θα επικαλεστ. τον Castells σε αυτ$ το σηµεο, η #ποψη του οποου εναι
ιδιατερα διαφωτιστικ*.
Ο µηχανισµ ς που φερε τη διαδικασα της παγκοσµιοποησης στις περισσ τερες
χρες του κ σµου εναι απλ ς: πολιτικς πισεις ετε µσω µεσων κυβερνητικν
πρωτοβουλιν ετε µσω της επιβολ ς απ το ∆ΝΤ/ΠΟΕ/Παγκ σµια Τρπεζα.
Μ νο µετ τη φιλελευθεροποηση των οικονοµιν θα ρρεαν τα παγκ σµια κεφλαια. Η διοκηση του Κλντον υπ ρξε στην πραγµατικ τητα ο πολιτικ ς ‘παγκοσµιοποιητ ς’ […] ασκντας µεσες πισεις στα κρτη της υφηλου και καθοδηγντας το ∆ΝΤ να επιδιξει αυτ τη στρατηγικ µε κθε αυστηρ τητα. Στ χος ταν η ενοποηση λων των οικονοµιν του κ σµου σε µια σειρ οµογενοποιηµνων καν νων του παιχνιδιο). […το αποτλεσµα αυτ ς ταν οικονοµικς
κρσεις σε πολλς περιοχς]. Στις περισσ τερες περιπτσεις, µετ απ κθε
ττοια κρση, ερχ ταν το ∆ΝΤ και η Παγκ σµια Τρπεζα για βο θεια, υπ την
προϋπ θεση µως τι οι κυβερνντες θα αποδχονταν τις συνταγς του ∆ΝΤ για
οικονοµικ εξυγανση. Αυτς οι πολιτικς συστσεις (στην πραγµατικ τητα επιβολς) βασζονταν σε προ-ετοιµασµνες συνταγς προσαρµογ ς, εκπληκτικ παρ µοιες µεταξ) τους παρ τις ιδιαιτερ τητες της κθε χρας3 […] Ακ µη και µεγλες οικονοµες σηµαντικν χωρν, πως η Ρωσα, το Μεξικ , η Ινδονησα, η
Βραζιλα, εξαρτνταν απ την γκριση του ∆ΝΤ για τις πολιτικς τους. Η πλειον τητα του αναπτυσσ µενου κ σµου αλλ και οι οικονοµες υπ µετβαση γιναν τα οικονοµικ προτεκτορτα του ∆ΝΤ –που σ µαινε εν τλει το Υπουργεο
Οικονοµικν των ΗΠΑ. Η ισχ)ς του ∆ΝΤ δεν ταν τ σο οικονοµικ σο συµβολικ . […] Πστωση απ αυτ σ µαινε αξιοπιστα για τους παγκ σµιους χρηµατοοικονοµικο)ς επενδυτς. Και απ συρση της εµπιστοσ)νης του ∆ΝΤ σ µαινε,
για κθε χρα, τι θα γιν ταν νας οικονοµικ ς παρας. Αυτ ταν και η λογικ
του συστ µατος: αν µια χρα επλεγε να µενει ξω απ αυτ (για παρδειγµα,
το Περο) του Alan Garcia τη δεκαετα του ’80) τιµωρο)νταν µε οικονοµικ εξοστρακισµ –και κατρρεε, επιβεβαινοντας τσι τις αυτο-επιβεβαιο)µενες προφητεες του ∆ΝΤ (Castells 2000a: 140-141).

Το παραπ#νω παρ#θεµα µας οδηγε σε ορισµ1να συµπερ#σµατα. Το πρ.το
συµπ1ρασµα εναι $τι ο διαδεδοµ1νος ισχυρισµ$ς πως ‘µετ# τη φιλελευθεροποηση των οικονοµι.ν θα 1ρρεαν τα παγκ$σµια κεφ#λαια’ δεν 1χει επαληθευτε στην πρ#ξη, τουλ#χιστον $χι µε το ε'ρος που θα *ταν απαρατητο για
τη γενκευση του παραπ#νω ισχυρισµο'. Απ$ τη µα, εν. το ποσοστ$ των #µεσων εξωτερικ.ν επενδ'σεων (Foreign Direct Investment) που τοποθετ*θηκε
στις ανεπτυγµ1νες χ.ρες του ΟΟΣΑ το 1997 *ταν µικρ$τερο σε σχ1ση µε το
αντστοιχο τη δεκαετα του ’70, εν το'τοις αποτ1λεσε τα τρα π1µπτα των συνολικ.ν #µεσων επενδ'σεων (58%) παρ$λο που οι χ.ρες αυτ1ς αποτελο'ν το
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1να π1µπτο του παγκ$σµιου πληθυσµο' (και µ#λιστα το πλουσι$τερο π1µπτο).
Απ$ το υπ$λοιπο ποσοστ$, το 5% τοποθετ*θηκε στις µεταβατικ1ς οικονοµες
της Aνατολικ*ς Ευρ.πης και το υπ$λοιπο 37% στις αναπτυσσ$µενες χ.ρες.
Σε αυτ$ το σηµεο παρατηρεται µια ‘επιλεκτικ* παγκοσµιοποηση, σ'µφωνα
µε τον Castells, γιατ εν. οι #µεσες εξωτερικ1ς επενδ'σεις στις αναπτυσσ$µενες χ.ρες αυξ*θηκαν σηµαντικ# στη δεκαετα του ’90, αυτ1ς συγκεντρ.θηκαν
επιλεκτικ# σε λγες απ$ αυτ1ς: τα τ1σσερα π1µπτα των επενδ'σεων στις αναπτυσσ$µενες χ.ρες π*γαν σε µ$λις 20 χ.ρες, µε την Κνα να παρνει τη µερδα
του λ1οντος (Castells 2000α: 132). Απ$ την #λλη, σε πολλ1ς περιπτ.σεις η φιλελευθεροποηση των οικονοµι.ν, $που 1γινε, δεν ακολουθ*θηκε απ$ επενδ'σεις –τουλ#χιστον $χι σταθερο' και αναπτυξιακο' χαρακτ*ρα. Στις επενδ'σεις που πραγµατοποι*θηκαν στην περιφ1ρεια –κυρως– ακολουθ*θηκε το
κριτ*ριο του ευκαιριακο' κ1ρδους: οι επενδ'σεις 1γιναν ετε στα χρηµατιστ*ρια ($που µετ# απ$ λγο τα κεφ#λαια µαζ µε τα κ1ρδη αποσ'ρονταν) ετε 1γιναν µε β#ση τη λογικ* που περιγρ#φει ο Wallerstein, δηλαδ* της µετακνησης
των κεφαλαων απ$ χ.ρα σε χ.ρα σε αναζ*τηση του µεγαλ'τερου κ1ρδους.
Αυτ$ β1βαια δε συνιστ# επ1νδυση αλλ# ‘αρπαχτ*’G και µ#λιστα µε τη νοµιµοποηση των διεθν.ν οργανισµ.ν και, εν συνεχεα, των κρατ.ν.
Βλ1πουµε $τι η ‘επιλογ*’ µιας χ.ρας στο ζ*τηµα αν θα φιλελευθεροποι*σει
την οικονοµα της δεν εναι ελε'θερη: µ#λλον η επιλογ* να µενει εκτ$ς συστ*µατος επιφ1ρει κυρ.σειςG κι αυτ$ εναι το δε'τερο συµπ1ρασµα. Το σηµαντικ$
εδ. εναι πως οι κυρ.σεις δεν εναι το αποτ1λεσµα της ελε'θερης λειτουργας
της αγορ#ς, αλλ# µια επιβολ* απ$ #λλες χ.ρες και οργανισµο'ς που 1χουν δηλωµ1νη #ποψη για τον τρ$πο µε τον οποο θα 1πρεπε να λειτουργε η παγκ$σµια αγορ#. Επσης, οι κυρ.σεις αυτ1ς δεν εναι µ$νο οικονοµικο' χαρακτ*ρα
αλλ# και πολιτικο'. Σ'νηθες παρ#δειγµα αποτελε η µη αποδοχ* µιας χ.ρας
στη λεγ$µενη ‘διεθν* κοιν$τητα’, τουλ#χιστον $χι ως ισ$τιµο µ1λος. Τυπικ$ παρ#δειγµα αποτελε η περπτωση της Κο'βας, $που η µη συµµ$ρφωση µε τα
πολιτικ# και οικονοµικ# πρ$τυπα που κυριαρχο'ν 1χει επιφ1ρει τον εξοστρακισµ$ της απ$ τη διεθν* κοιν$τητα και την επιβολ* πολιτικ.ν κυρ.σεων και
οικονοµικο' εµπ#ργκο που, µε τη σειρ# τους, εντενουν τα οικονοµικ# προβλ*µατα της χ.ρας αυτ*ς. Μη τυπικ*, αλλ# ιδιατερα χαρακτηριστικ*, εναι η
περπτωση της Κνας: η συµφωνα που υπογρ#φτηκε αν#µεσα στην Κνα και
τις ΗΠΑ το Νο1µβριο του 1999, και αφορο'σε µια σειρ# µ1τρων για τη φιλελευθεροποηση της τερ#στιας και υπαν#πτυκτης κινεζικ*ς αγορ#ς, 1γινε δεκτ*
µε ευφορα απ$ πολλο'ς αξιωµατο'χους των ΗΠΑ, αλλ# και του ΠΟΕ, που
καλωσ$ρισαν τη θετικ* προσπ#θεια της Κινεζικ*ς ∆ηµοκρατας να ‘ενταχτε
στη διεθν* κοιν$τητα’. Στην πραγµατικ$τητα, η Κνα *ρθε πιο κοντ# στη ‘διεθν* κοιν$τητα’ µ1σω της συµφωνας της να #ρει * να µει.σει τους δασµο'ς και
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τις επιδοτ*σεις των εξαγωγ.ν και να προσφ1ρει σηµαντικ1ς διευκολ'νσεις σε
αµερικ#νικες εταιρεες στους τοµες της γεωργας, της βιοµηχανικ*ς παραγωγ*ς, της αυτοκινητοβιοµηχανας, των τραπεζικ.ν και χρηµατοοικονοµικ.ν συναλλαγ.ν, των τηλεπικοινωνι.ν και των υπηρεσι.ν Internet, µε αντ#λλαγµα
την υποστ*ριξη των ΗΠΑ .στε να ενταχθε η Κνα στον ΠΟΕ –ο ρ$λος του
οποου εναι ο'τως * #λλως να πι1ζει προς παρ$µοιες πολιτικ1ς. Και αυτ$ µας
οδηγε στο τελικ$ συµπ1ρασµα $τι, οι ‘εκφρασµ1νες απ$ψεις’ για τον τρ$πο
λειτουργας της αγορ#ς εναι πολιτικ# οριοθετηµ1νες, και η αναγκαι$τητα σ'µπλευσης µαζ τους εναι τ$σο πολιτικ* $σο και οικονοµικ*.
Εν κατακλεδι, η φαινοµενικ* αποδυν#µωση των κρατ.ν να ελ1γξουν την οικονοµα οφελεται στις πολιτικ1ς που 1χουν επιλ1ξει (εντ$ς * εκτ$ς εισαγωγικ.ν)
οι κυβερν*σεις να ασκ*σουν, δηλαδ* στην πολιτικ* της απελευθ1ρωσης των δυν#µεων της αγορ#ς –απελευθ1ρωση που πραγµατοποιεται µ1σω κρατικ.ν µεταρρυθµσεων! Wλλωστε, η οικονοµικ* παγκοσµιοποηση * παγκ$σµια φιλελευθεροποηση 1χει προωθηθε ενεργ# και µε κ#θε τρ$πο (ιδεολογικ$, οικονοµικ$,
πολιτικ$ και στρατιωτικ$) απ$ κρ#τη που εξυπηρετεται το εθνικ$ τους συµφ1ρον απ$ αυτ* τη διαδικασα και 1χουν την απαρατητη ισχ' να επιβ#λλουν την
εξυπηρ1τηση των συµφερ$ντων τους. Η διαδεδοµ1νη ρητορικ* που αξι.νει $τι
τα εθνικ# κρ#τη και τα σ'νορα δεν 1χουν θ1ση στη ν1α παγκοσµιοποιηµ1νη οικονοµα εναι µια υπερβολ* που εξυπηρετε ακριβ.ς την οικονοµα και τα σ'νορα ισχυρ.ν εθνικ.ν κρατ.ν µ1σω των επικερδ.ν δραστηριοτ*των τους σε $λο
τον κ$σµο. Επικερδες δραστηρι$τητες που πραγµατοποιο'νται ακριβ.ς επειδ*
#λλα κρ#τη αφαιρο'ν απ$ τους εαυτο'ς τους τις παρεµβατικ1ς τους δυνατ$τητες υπ1ρ της οικονοµας και κοινωνας τους. Ας µην παραγνωρζεται π#ντως το
γεγον$ς $τι, $πως παρατηρε ο Halliday, το κρ#τος παραµ1νει 1νας κεντρικ$ς
παχτης στην οικονοµα: για παρ#δειγµα, οι οικονοµικ1ς δραστηρι$τητες των
κρατ.ν του ΟΟΣΑ υπολογζονται στο 40% του συνολικο' ΑΕΠ (2001: 7).
Π1ρα απ$ την πολιτικ* αυτ* δι#σταση, στον καθαρ# οικονοµικ$ τοµ1α
µπορο'µε να πο'µε $τι τα κρ#τη 1χουν απορρυθµιστε τ$σο, .στε να µη µπορο'ν να ασκ*σουν οικονοµικ* πολιτικ*; Εδ. και π#λι η συµβολ* της Sassen εναι καθοριστικ*. 5πως υποστηρζει, η θε.ρηση του εθνικο' κρ#τους ως κ#τι
που χ#νει την κυριαρχα του, την οποα κερδζει το πλανητικ$ αντστοιχα, εναι ανεπαρκ*ς. Στην πραγµατικ$τητα, υποστηρζει, το κρ#τος βρσκεται σε µια
διαδικασα µεταρρ'θµισης, και $χι απορρ'θµισης (δηλαδ* απ.λειας ελ1γχου).
Στην πραγµατικ$τητα, οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης περνο'ν µ1σα
απ$ το εθνικ$ κρ#τος, δηλαδ* µ1σα απ$ τους εθνικο'ς θεσµο'ς του αλλ# και
την υποδοµ* του. Lτσι, τα κρ#τη 1χουν προβε σε µια σειρ# µεταρρυθµσεων
που 1χουν διευκολ'νει την εµπλοκ* του µε το πλανητικ$ και εγγυ.νται τη λειτουργα των ‘πλανητικ.ν δρ.ντων’. ∆ηλαδ*, «το κρ#τος 1χει ενσωµατ.σει το
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πλανητικ$ σχ1διο της συρρκνωσης του δικο' του ρ$λου στη ρ'θµιση των οικονοµικ.ν συναλλαγ.ν», εν. ταυτ$χρονα παραµ1νει 1νας «θεσµ$ς-κλειδ» µ1σα στις σ'γχρονες εξελξεις (Sassen 2003: 249, 251).

¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜

O

ι ν1ες τεχνολογες επικοινωνας και πληροφορας 1χουν επιφ1ρει σηµαντικ1ς αλλαγ1ς στον τρ$πο επικοινωνας, στη µετ#δοση µηνυµ#των και εικ$νων και στην οργ#νωση της ζω*ς γενικ$τερα. Συγχρ$νως, 1χουν επηρε#σει *
και διαµορφ.σει αρκετ1ς $ψεις της παγκοσµιοποησης και 1χουν φ1ρει τον κ$σµο σε µεγαλ'τερη επαφ* –* τουλ#χιστον 1χουν προσφ1ρει τα µ1σα για κ#τι
τ1τοιο. Αρκετο ερευνητ1ς υποστηρζουν $τι αυτ1ς οι τεχνολογες 1χουν χαλαρ.σει τον 1λεγχο του κρ#τους εντ$ς των συν$ρων του και $τι, µ1σω των ποικλων πολιτισµικ.ν επαφ.ν, 1χουν αλλ#ξει τις αντιλ*ψεις των ανθρ.πων και
1χουν επιφ1ρει 1να βαθµ$ πολιτισµικ*ς ενσωµ#τωσης * ρευστ$τητας. Συνεπ.ς,
υποστηρζουν $τι η εθνικ* πολιτισµικ* οµοιογ1νεια, το στοιχεο αυτ$ της συνοχ*ς και σταθερ$τητας των εθνικ.ν κρατ.ν, 1χει υποβαθµιστε (Nederveen
Pieterse 1995β, Hall 1991β). Παρ’ $λα αυτ#, θα µπορο'σαµε να πο'µε $τι
υπ#ρχει µια παρεξ*γηση $σον αφορ# στις επιπτ.σεις των ν1ων τεχνολογι.ν: η
ισχ'ς και οι ν1ες δυνατ$τητες της επικοινωνας και της πληροφορας 1χουν
υπερτονιστε προς µια κατε)θυνση και η απ.λεια του #µεσου ελ1γχου των
ΜΜΕ απ$ το κρ#τος 1χει εξισωθε µε την απ.λεια κθε ελ1γχου σε αυτ#. Θα
αναφερθο'µε διεξοδικ# σε αυτ# τα ζητ*µατα. Επ του παρ$ντος θα επιχειρ*σουµε να απαντ*σουµε στο επιχερηµα $τι οι ν1ες τεχνολογες εναι παγκ$σµιες και $τι ξεφε'γουν απ$ τον 1λεγχο του κρ#τους. Το ζ*τηµα της επδρασ*ς
τους στις εθνικ1ς ταυτ$τητες και τοπικ1ς κουλτο'ρες θα εξεταστε στην επ$µενη εν$τητα αυτο' του κεφαλαου $που θα αναφερθο'µε στους µηχανισµο'ς
της εθνικ*ς τα'τισης εντ$ς των κρατ.ν.
Αρχικ#, θα πρ1πει να επαναλ#βουµε (γιατ αναφ1ρθηκε *δη στο προηγο'µενο κεφ#λαιο) $τι οι τεχνολογικ1ς εξελξεις δεν αφορο'ν $λη την υφ*λιο αλλ# εντοπισµ1νες περιοχ1ς της, καθ.ς οι ν1ες τεχνολογες εναι διαδεδοµ1νες σε
συγκεκριµ1νες περιοχ1ς της. Σ'µφωνα µε τα στοιχεα απ$ την αναφορ# των
Ηνωµ1νων Εθν.ν του 1999 για την αν#πτυξη (UNDP 1999 Report 2000), το
91% των χρηστ.ν του διαδικτ'ου βρσκεται σε χ.ρες του ΟΟΣΑ (δηλαδ* εναι
συγκεντρωµ1νο στις χ.ρες µε το 25% του παγκ$σµιου πληθυσµο', και φυσικ#
$χι $λους τους κατοκους τους)7, εν. στη N$τια Ασα, $που κατοικε το 23%
7. Τα στοιχεα του Castells, που παραθ1τουµε στο κεφ#λαιο 5 αναφ1ρουν $τι το 88% των χρηστ.ν Internet αναλογο'ν στο 15% του παγκ$σµιου πληθυσµο' (2000α: 378).
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του πληθυσµο', αντιστοιχε το 1% των χρηστ.ν. Αυτ# τα στοιχεα της #νισης
κατανοµ*ς εναι ακ$µη πιο σηµαντικ# αν σκεφτε κανες $τι το Internet θεωρεται το µ$νο µ1σο επικοινωνας και ανταλλαγ*ς πληροφορι.ν που δεν υπ$κειται σε κρατικ$ 1λεγχο. 5µως, και αυτ$ εναι µια υπερβολ* που αφορ# και
π#λι ορισµ1νες περιοχ1ς του κ$σµου. Η 1λλειψη #µεσου * οποιουδ*ποτε ελ1γχου στο διαδκτυο δεν αφορ# καθ$λου χ.ρες $πως η Σαουδικ* Αραβα, µεταξ' #λλων, $που η χρ*ση του διαδικτ'ου υπ$κειται στην #µεση κρατικ* λογοκρισα και οι χρ*στες δεν 1χουν πρ$σβαση σε οποιαδ*ποτε ιστοσελδα επιθυµο'ν. Συνεπ.ς, και η #ποψη $τι οι ν1ες τεχνολογες αλλ#ζουν τα δεδοµ1να της
επικοινωνας αφορ# περισσ$τερο κ#ποιες κοινωνες και λιγ$τερο * καθ$λου
κ#ποιες #λλες. Το διο ισχ'ει $σον αφορ# στην απ.λεια της ιδιοκτησας και
του #µεσου ελ1γχου των ΜΜΕ απ$ το κρ#τος: αυτ* η απ.λεια εναι γεγον$ς
µ$νο αναφορικ# µε τις χ.ρες εκενες που χαρακτηρζονται ως πλουραλιστικ1ς
δηµοκρατες, οι οποες δεν αποτελο'ν ο'τε τη σχετικ* πλειοψηφα των χωρ.ν
του κ$σµου * του παγκ$σµιου πληθυσµο'. Ας εξετ#σουµε $µως το ζ*τηµα του
ελ1γχου του κρ#τους στα ΜΜΕ για τις χ.ρες που αφορ# αυτ$ το επιχερηµα
–που εναι και οι χ.ρες απ’ $που προ1ρχεται αυτ$ το επιχερηµα–, δηλαδ* χ.ρες που οι ν1ες τεχνολογες εναι διαδεδοµ1νες και τα ΜΜΕ εναι σε µεγ#λο
βαθµ$ ιδιωτικ# (κυρως χ.ρες του ΟΟΣΑ).
Ο #µεσος και επσηµος 1λεγχος των κυβερν*σεων στις πηγ1ς της πληροφ$ρησης και επικοινωνας πρ#γµατι δεν µπορε να εφαρµοστε. 5µως, συχν# παρατηρεται µια αµοιβαα επιρρο* που εναι τ$σο καρια $σο και επωφελ*ς και
για τις δυο µερι1ς. Οι ανεπσηµες συνεργασες των ΜΜΕ µε κυβερν*σεις, πολιτικ# κ$µµατα * µεµονωµ1νους πολιτικο'ς 1χουν επισηµανθε απ$ πολλο'ς µελετητ1ς. Η παγκοσµιοποηση δε δεχνει να αλλ#ζει την εικ$να, τουλ#χιστον $χι
προς την κατε'θυνση της ελε'θερης και ανεξ#ρτητης ενηµ1ρωσης. Οι κυβερν*σεις ωφελο'νται ειδικ$τερα απ$ τ1τοιες συµφωνες και συνεργασες γιατ η
#σκηση πολιτικ*ς προπαγ#νδας µ1σω µιας, θεωρητικ#, ανεξ#ρτητης πηγ*ς καθιστ# το µ*νυµα πιο αξι$πιστο και αποµακρ'νει την κριτικ* της ‘κρατικ*ς
προπαγ#νδας’. Εναι δ'σκολο να ξεχ#σει κανες την προπαγανδιστικ* εικ$να
του βουτηγµ1νου στο πετρ1λαιο Κ$νδορα κατ# τη δι#ρκεια του Πολ1µου του
Κ$λπου (εικ$να που δε σχετιζ$ταν µε τη συγκεκριµ1νη περοδο και περιοχ*),
ο'τε και το προνοµιακ$ µονοπ.λιο του CNN στον διο π$λεµο.
Τα παραδεγµατα γεγον$των που υπερτονζονται και #λλων που αποσιωπο'νται εναι πολλ# και συντενουν στην #ποψη $τι οι πληροφορες που µεταδδονται απ$ τα, µεγαλ'τερης εµβ1λειας τουλ#χιστον, ΜΜΕ (και ειδικ$τερα
την τηλε$ραση) εναι πολιτικ# και ιδεολογικ# καθορισµ1νες. Και β1βαια, καθ.ς κινο'νται στο χ.ρο του ανεπσηµου αυτ1ς οι συµµαχες, µ$νο µε την
εµπειρικ* παρατ*ρηση και µε την κριτικ* σκ1ψη µπορε κανες να αντιληφθε
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τον τρ$πο λειτουργας των ΜΜΕ και αυτ.ν των συµµαχι.ν. Συγχρ$νως, β1βαια, εναι αναµφισβ*τητο γεγον$ς $τι υπ#ρχουν πραγµατικ# ανεξ#ρτητες δηµοσιογραφικ1ς πηγ1ς που ψ#χνουν και µεταδδουν πληροφορες µε σκοπ$ την
αντικειµενικ* ενηµ1ρωση. Αυτ$ που υποστηρζουµε εναι $τι και οι δ'ο τ#σεις
(προς την ανεξ#ρτητη δηµοσιογραφα και προς τις πολιτικ1ς συµµαχες) δεν εναι καινο'ριες και σγουρα δεν εναι αποτ1λεσµα της διαδικασας της παγκοσµιοποησης. Επσης $τι δεν υπ#ρχουν σηµ#δια αποδυν#µωσης του κρ#τους
λ$γω της 1λλειψης #µεσου ελ1γχου στα ΜΜΕ, γιατ ασκο'ν 1µµεση επιρρο*,
που µ#λιστα µπορε συχν# να αποδειχτε πιο αποτελεσµατικ*.
Β1βαια, πρ1πει να παρατηρ*σουµε σε αυτ$ το σηµεο $τι το επιχερηµα που
συνδ1ει τον #µεσο 1λεγχο του κρ#τους π#νω στα µ1σα µαζικ*ς ενηµ1ρωσης,
επικοινωνας και ψυχαγωγας µε την ενδυν#µωση * αποδυν#µωσ* του παραβλ1πει µια ουσιαστικ* δι#σταση της θεωρας και κριτικ*ς για το κρ#τος: $τι η
λειτουργα αλλ# και η εξουσα του συνδ1εται #µεσα µε τους ‘ιδεολογικο'ς µηχανισµο'ς του κρ#τους’, µηχανισµο οι οποοι εναι τ$σο κρατικο-δηµ$σιοι
$σο και, κυρως, ιδιωτικο. 5πως 1χει εκτεν.ς αναλ'σει ο Althusser στα τ1λη
της δεκαετας του ’60 (αλλ# και ο Πουλαντζ#ς, και νωρτερα ο Gramsci), ο
κρατικ$ς µηχανισµ$ς περιλαµβ#νει τους κατασταλτικο'ς και τους ιδεολογικο'ς µηχανισµο'ς: οι πρ.τοι αν*κουν αυστηρ# στο κρ#τος (στρατ$ς, αστυνοµα, δικαστ*ρια), εν. οι δε'τεροι εναι κρατικο αλλ# κυρως ιδιωτικο (εκπαιδευτικο, θρησκευτικο, πολιτικο, ενηµ1ρωσης και ψυχαγωγας κλπ.). 5λοι αυτο λειτουργο'ν στο πλασιο του κρ#τους και εξασφαλζουν την ιδεολογικ*
ηγεµονα της κυραρχης τ#ξης. Το ζητο'µενο, λοιπ$ν, δεν εναι η ιδιοκτησα
τους αλλ# η κυριαρχα σε αυτο'ς. Συνεπ.ς, στο βαθµ$ που το κρ#τος (ως πολιτικ* κυβ1ρνηση) δεν αντιτθεται σε αυτ* την ιδεολογικ* ηγεµονα αλλ# αντιθ1τως την ενισχ'ει στην πρ#ξη, η 1λλειψη #µεσου ελ1γχου στα ΜΜΕ δε συνεπ#γεται την 1λλειψη 1µµεσου ελ1γχου σε αυτ#, αλλ# ο'τε και την εναντωσ*
τους στο κρ#τος. Wλλωστε, στο βαθµ$ που το κρ#τος παραµ1νει ο κ'ριος ρυθµιστικ$ς θεσµ$ς µιας κοινωνας, εναι αναµεν$µενο $τι οι οµ#δες συµφερ$ντων
θα επιδι.κουν τη σ'µπραξη παρ# την εναντωση σε αυτ$G αυτ$ β1βαια ισχ'ει
και αντστροφα.
Υπ#ρχει µια πλευρ# των ν1ων τεχνολογι.ν που $ντως ξεφε'γει πλ*ρως απ$
τον 1λεγχο του κρ#τους και παρ1χει τη δυνατ$τητα #σκησης ανεξ#ρτητου
ελ1γχου του απ$ τους πολτες. Αυτ$ εναι το διαδκτυο. Το διαδκτυο εναι 1να
επαναστατικ$ µ1σο επικοινωνας και πληροφορι.ν που 1χει δ.σει ιδιατερη
.θηση στη δι#σταση του πολτη. Η επαναστατικ$τητ# του συνσταται στο $τι
δεν υπ$κειται σε #µεσο 1λεγχο και στο $τι επιτρ1πει εν δυνµει τη χρ*ση σε
οποιονδ*ποτε το επιθυµε. Παρ’ $λα αυτ#, δε συν#γεται απ$ καν1να στοιχεο
$τι η χρ*ση του υπονοµε'ει τη δ'ναµη του κρ#τους. Κατ# πρ.τον, η δια η
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δηµιουργα του Internet µας δεχνει $τι οι τεχνολογικ1ς καινοτοµες εναι συχν# αποτ1λεσµα κρατικ.ν πρωτοβουλι.ν. Ο Castells αναλ'ει τα παραδεγµατα της Κνας του 1400 και της Ιαπωνας και Σοβιετικ*ς Lνωσης του 19ου και
20ο' αι.να, και καταλ*γει στο συµπ1ρασµα $τι το κρ#τος µπορε να –και 1χει–
υπ#ρξει ως καθοδηγητικ* δ'ναµη στις τεχνολογικ1ς καινοτοµεςG $που δεν το
1χει κ#νει, διατηρ.ντας ταυτ$χρονα 1να κρατικοκεντρικ$ µοντ1λο αν#πτυξης,
στερε απ$ την κοινωνα την πρωτοβουλα και οδηγε σε τεχνολογικ* στασιµ$τητα (2000α: 7-12).
∆ε'τερον, το διαδκτυο δεν αποτελε 1ναν ενοποιηµ1νο κ$σµο απαλλαγµ1νο απ$ σ'νορα, µε την 1ννοια $τι περικλεει τα επιµ1ρους συµφ1ροντα που
υπ#ρχουν, συµπεριλαµβανοµ1νων και των εθνικ.ν συµφερ$ντων. Υπ#ρχουν,
για παρ#δειγµα, διαδικτυακο τ$ποι που αναφ1ρονται σε επιµ1ρους 1θνη * διευκολ'νουν την επικοινωνα οµ#δων της διασπορ#ς κλπ. Σε γενικ1ς γραµµ1ς, δεν
1χουµε ενδεξεις για να υποστηρξουµε $τι συντελε στη δηµιουργα * στην αλλαγ* των ενδιαφερ$ντων και των συµφερ$ντων. Πρ$κειται για 1ναν µικρ$κοσµο, που διευκολ'νει σηµαντικ# την 1ρευνα και την επικοινωνα για τα θ1µατα
που ενδιαφ1ρουν κ#ποιον, χωρς να καθορζει αυτ# τα ενδιαφ1ροντα. Εναι
απλ# το µ1σον. Μ#λιστα, $πως παρατηρο'ν οι Carnoy και Castells, «εν. η εµφ#νιση του Internet ως παγκ$σµιου µ1σου οριζ$ντιας αµφδροµης επικοινωνας θα µπορο'σε να φ1ρει αλλαγ1ς στην ολιγοπ.ληση των ΜΜΕ, τ.ρα λαµβ#νει χ.ρα µια αν#λογη διαδικασα», .στε οι µεγ#λες εταιρεες να αυξ#νουν
το µερδι$ τους στην αγορ# και παρουσα τους µ1σω αυτο' (Carnoy & Castells
2001: 398). Τ1λος, πρ$σφατες εξελξεις δεχνουν µια τ#ση χειραγ.γησης και
ελ1γχου και αυτο' του µ1σου απ$ τα κρ#τη, µε σχετικ* επιτυχα. Το πιο πρ$σφατο και ενδεικτικ$ παρ#δειγµα αποτελε η παρ#δοση των διακοµιστ.ν
(servers) του ανεξ#ρτητου δηµοσιογραφικο' διαδικτυακο' τ$που Indymedia
στο αµερικ#νικο FBI, τον Οκτ.βριο του 2004, 'στερα απ$ αναιτιολ$γητη απατησ* του, που βασζονταν στο νεοψηφισθ1ντα αντιτροµοκρατικ$ ν$µο8.

8. Το FBI ζ*τησε και παρ1λαβε τους µεταδ$τες εκοσι χωρ.ν, µεταξ' αυτ.ν και της Ισπανας,
Βρετανας και Ιταλας, χωρς τη µεσολ#βηση * αντδραση των αντστοιχων κρατικ.ν υπηρεσι.ν,
$πως θα *ταν αναµεν$µενο σε µια τ1τοια περπτωση. 5πως αναφ1ρεται στην ιστοσελδα του
Indymedia, οι διακοµιστ1ς απαιτ*θηκαν και παραδ$θηκαν στις 7-10-2004 και επεστρ#φησαν στις
13-10-2004, χωρς και στις δ'ο περιπτ.σεις να δοθε καµα εξ*γηση.
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ο ζ*τηµα του πολ1µου εναι 1να θ1µα $που η επιχειρηµατολογα $τι η κυριαρχα του κρ#τους εναι περιορισµ1νη στην ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’ υποστηρζεται απ$ την πλειον$τητα των µελετητ.ν. Το τ1λος του Ψυχρο'
Πολ1µου υπ*ρξε 1να ιστορικ$ γεγον$ς που σηµατοδ$τησε µια ν1α εποχ* στη
διεθν* πολιτικ*. Η #ποψη που προβλ*θηκε µε το τ1λος του Ψυχρο' Πολ1µου
(η οποα αφορ# γενικ$τερα τη µετ# το ∆ε'τερο Παγκ$σµιο Π$λεµο εποχ*) εναι $τι υπ#ρχει µια αυξαν$µενη αλληλεξ#ρτηση των κρατ.ν µεταξ' τους και
$τι η δυνατ$τητ# τους να αποφασζουν την εµπλοκ* τους σε εµπ$λεµες συγκρο'σεις εναι σηµαντικ# µειωµ1νη. Το µονοπ.λιο της χρ*σης βας υπ*ρξε
1να καθοριστικ$ χαρακτηριστικ$ των κρατ.ν απ$ τη συνθ*κη της Βεστφαλας
και µετ# που σηµατοδοτο'σε την απ$λυτη #σκηση της κυριαρχας τουςG η δυνατ$τητα #σκησ*ς του σ*µερα, υποστηρζεται, 1χει περιοριστε σηµαντικ#. Οι
λ$γοι που προβ#λλονται εναι οι συν1πειες της τεχνολογικ*ς προ$δου στους
εξοπλισµο'ς, η δι#λυση της ΕΣΣ∆ και ο τερµατισµ$ς της αντιπαρ#θεσης αν#µεσα στα δ'ο ‘µπλοκ’ και, κυρως, η αν#πτυξη των πυρηνικ.ν $πλων9. Η γενικ$τερη αντρρηση που µπορο'µε να προβ#λλουµε σε αυτ$ το σηµεο εναι $τι
τα κρ#τη *ταν π#ντα εξαρτηµ1να το 1να απ$ το #λλο και αυτ$ δεν τα 1χει
εµποδσει να πολεµ*σουν µεταξ' τους. Ακ$µη και στη σ'γχρονη εποχ* της αυξαν$µενης αλληλεξ#ρτησης, τα κρ#τη χρησιµοποιο'ν τα στρατε'µατ# τους
$ταν το κρνουν αναγκαο. Θα αναπτ'ξω την επιχειρηµατολογα αυτ* σε αντιπαρ#θεση µε αυτ* των Hirst και Thompson (1999), η οποα εκφρ#ζει και την
ευρ'τερη #ποψη γι’ αυτ$ το ζ*τηµα10.
Η επιχειρηµατολογα των Hirst και Thompson εστι#ζει σε τρα σηµεα.
Πρ.τον, υποστηρζουν $τι «τα πυρηνικ# $πλα 1διωξαν τον π$λεµο απ$ τις
διεθνες σχ1σεις, τουλ#χιστον αν#µεσα στα ανεπτυγµ1να κρ#τη» (1999: 264) *
τον κατ1στησαν λιγ$τερο πιθαν$. Αυτ$ γιατ η χρ*ση του πυρηνικο' οπλοστασου εγκυµονε τον κνδυνο της αµοιβαας καταστροφ*ς και, εποµ1νως,
καθσταται αδ'νατη αν#µεσα σε πυρηνικ1ς δυν#µεις. Η συνειδητοποηση του
γεγον$τος αυτο' 1χει οδηγ*σει σε συµφωνες που δνουν σε αρµ$διους οργανισµο'ς το δικαωµα να επιθεωρο'ν και να ελ1γχουν την αν#πτυξη του πυρηνι9. ∆ετε γι’ αυτ$ το ζ*τηµα Castells 1997: 262-5, Hirst & Thompson 2999: 263-5, Beck 2000:134,
και για µια πιο µετριοπαθ* #ποψη Halliday 2002, κεφ#λαιο 4.
10. Επ1λεξα να αναπτ'ξω την επιχειρηµατολογα µου απαντ.ντας σε αυτ* των Hirst και
Thompson για τρεις λ$γους. Πρ.τον, γιατ σε $λα τα #λλα ζητ*µατα, εκτ$ς του πολ1µου, υποστηρζουν τη συνεχιζ$µενη ισχ' και σηµασα των κρατ.νG δε'τερον, γιατ σε γενικ1ς γραµµ1ς το
επιχερηµ# τους εναι και µια σ'νοψη των αντστοιχων #λλων επιχειρηµ#τωνG τρτον, ακριβ.ς
επειδ* µ1χρι τ.ρα 1χω αποδεχτε σε µεγ#λο βαθµ$ τις απ$ψεις τους.
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κο' οπλοστασου #λλων κρατ.ν, µε αποτ1λεσµα την αποποηση εν$ς σηµαντικο' ποσοστο' της κυριαρχας τους. ∆ε'τερον, αυτ1ς οι συµφωνες δεν εξασφαλζουν την ειρ*νη στον κ$σµο: «µικρ$τερα κρ#τη θα συνεχσουν να πολεµο'ν µεταξ' τους. Τα ανεπτυγµ1να κρ#τη θα απειλο'νται απ$ την τροµοκρατα. Επαναστατικ# κιν*µατα θα συνεχσουν να εµφανζονται απ$ φτωχ1ς
περιοχ1ς της περιφ1ρειας» (1999: 265). Εν το'τοις, τρτον, τουλ#χιστον τα ανεπτυγµ1να κρ#τη 1χουν χ#σει τη νοµιµοποηση και την ικαν$τητα να κινητοποι*σουν προς 1να π$λεµο. «Το φιλελε'θερο κρ#τος, που αξωνε την ειρηνικ*
συν'παρξη µε τους γετονες… µπορο'σε να αντλ*σει νοµιµοποηση [για στρατιωτικ* δρ#ση] αν του επιτθεντο, εγεροντας 1να βαθµ$ δ1σµευσης στους πολτες… Αυτ1ς οι νοµιµοποι*σεις/δεσµε'σεις 1χουν αρθε, και µαζ τους µια ολ$κληρη σειρ# προβλ1ψεων ‘εθνικ.ν’ αναγκ.ν που δικαιολογο'νταν απ$ την πιθαν* συγκυρα του πολ1µου: ‘εθνικ1ς’ βιοµηχανες, υγεα και πρ$νοια που θα
εξασφ#λιζε την ‘εθνικ* αποτελεσµατικ$τητα’, και κοινωνικ* αλληλεγγ'η που
συνεν.νει φτωχο'ς και πλο'σιους σε 1να κοιν$ αγ.να»G «οι κυβερν*σεις εναι
απθανο να 1χουν την ευκαιρα να επιστρατε'σουν τις ζω1ς και περιουσες των
πολιτ.ν τους για π$λεµο. ∆ε θα 1χουν πια τη δυνατ$τητα να κινητοποι*σουν
τις κοινωνες τους… Χωρς π$λεµο, χωρς εχθρο'ς, το κρ#τος γνεται λιγ$τερο
σηµαντικ$ για τον πολτη» (1999: 265).
Εναι αλ*θεια $τι η χρ*ση των πυρηνικ.ν απ$ δ'ο * περισσ$τερες πυρηνικ1ς
δυν#µεις µπορε να προκαλ1σει την αµοιβαα καταστροφ* τους. Εναι επσης
αλ*θεια $τι, $πως υποστηρζουν οι Hirst και Thompson, χωρς εχθρο'ς τα κρ#τη χ#νουν αρκετ* απ$ τη συνοχ* τους (για λ$γους που εξηγ*σαµε στο κεφ#λαιο
2). ∆υστυχ.ς, $µως, ο π$λεµος δεν αποτελε τη βασικ$τερη προϋπ$θεση για την
'παρξη εχθρ.ν: η απειλ* του αρκε11. Εναι χαρακτηριστικ$ $τι, παρ$λο που οι
ΗΠΑ δεν πολ1µησαν µε τη Σοβιετικ* Lνωση κατ# τη δι#ρκεια του Ψυχρο' Πολ1µου, η τελευταα υπ*ρξε ο µεγαλ'τερος εχθρ$ς και ‘πρ$σφερε’ νοµιµοποηση
για µια σειρ# ‘εθνικ.ν’ πολιτικ.ν. Επσης, η κατ#ρρευση της ΕΣΣ∆ δε στ1ρησε
τον Εχθρ$ απ$ τις ΗΠΑ: η τροµοκρατα, * ακ$µη και η αναδυ$µενη δ'ναµη της
Κνας (αρχικ#), αντικατ1στησαν χωρς προβλ*µατα την κοµµουνιστικ* απειλ*
και, ως ν1οι εχθρο, δικαιολ$γησαν πολλ1ς ‘εθνικ1ς’ επιλογ1ς και πολιτικ1ς (π.χ.
την ‘εθνικ*’ αναγκαι$τητα της ‘Αντιπυραυλικ*ς Οµπρ1λας’ * τον περιορισµ$
των ατοµικ.ν και πολιτικ.ν δικαιωµ#των µ1σα απ$ τη θ1σπιση του ‘Patriotic
Act’). Ο εχθρ$ς µπορε να εναι ετε πραγµατικ$ς ετε φανταστικ$ς και κατασκευασµ1νος (π#ντα µε στοιχεα αληθοφαν*)G σε κ#θε περπτωση εναι ιδιατερα αποτελεσµατικ$ς $ταν γνεται η επκληση και εκµετ#λλευσ* του.
11. Η απειλ* του εδ. νοεται κυρως ως απειλ* που συντηρεται φραστικ# µ1σα στο διο το
κρ#τος, και $χι ως απειλ* απ$ 1να κρ#τος προς 1να #λλο.
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Στη συν1χεια θα µπορο'σαµε να πο'µε πως η #ποψη $τι τα ανεπτυγµ1να
κρ#τη 1χουν χ#σει τη νοµιµοποηση και την ικαν$τητα να κινητοποι*σουν τους
πολτες τους σε π$λεµο εναι 1να εδος αυταπ#της * στρουθοκαµηλισµο'.
Πληθ.ρα εµπειρικ.ν στοιχεων δεχνουν $τι κατ# τις τελευταες δεκαετες του
20ο' αι.να τα πιο ανεπτυγµ1να και φιλελε'θερα κρ#τη της ∆'σης 1χουν
εµπλακε ενεργ# σε αρκετο'ς πολ1µους και εχθροπραξες, που µ#λιστα 1χουν
λ#βει χ.ρα µακρι# απ$ τα σ'νορ# τους και χωρς να 1χει προηγηθε ουσιαστικ* απειλ* * επθεση εναντον τους (απ$ αµερικανικ1ς, βρετανικ1ς * νατοϊκ1ς
δυν#µεις στη Νικαρ#γουα, στα νησι# Φ$κλαντς, στο Ιρ#κ, στο Κ$σοβο κλπ.).
Παρ’ $λα αυτ#, και οδηγ*θηκαν σε π$λεµο, και κ1ρδισαν την απαρατητη
νοµιµοποηση και την υποστ*ριξη αρκετ.ν πολιτ.ν για τις στρατιωτικ1ς κινητοποι*σεις. Η τελευταα επθεση στο Ιρ#κ την #νοιξη του 2003 εναι ιδιατερα
χαρακτηριστικ*: Mερικ1ς απ$ τις πιο ανεπτυγµ1νες και φιλελε'θερες κοινοβουλευτικ1ς δηµοκρατες της ∆'σης, και ταυτ$χρονα οι θιασ.τες και υποστηρικτ1ς της παγκοσµιοποησης, επιτ1θηκαν σε µια χ.ρα, µερικ1ς µε την –µερικ*–
υποστ*ριξη των πολιτ.ν (ΗΠΑ, Βρετανα) και #λλες χωρς αυτ*ν (Ισπανα,
Ιταλα), χωρς να διατρ1χουν τον παραµικρ$ κνδυνο (δηλαδ* χωρς να εναι
σε #µυνα) και βασιζ$µενες σε 1να κινδυνολογικ$ επιχερηµα (της 'παρξης
$πλων µαζικ*ς καταστροφ*ς) που, $ταν εκ των υστ1ρων κατ1ρρευσε, δεν προκ#λεσε ο'τε την αν#γκη δικαιολ$γησης απ$ τους ηγ1τες που το επικαλ1στηκαν
ο'τε και την πολιτικ* κρση που θα αναµεν$ταν αν η #ποψη των Hirst και
Thompson αντικατ$πτριζε τη σηµεριν* πραγµατικ$τητα. Εναι φανερ$ $τι η
ιδεολογικ* χρ*ση κατασκευασµ1νων απειλ.ν λειτουργε εξσου αποτελεσµατικ# στα σ'γχρονα ανεπτυγµ1να κρ#τη µε την πραγµατικ* 'παρξη κινδ'νου
που θα τις 1φερνε στη θ1ση #µυνας που αναφ1ρουν οι Hirst και Thompson. Η
θεωρα του Billig και του ‘κοιν$τοπου εθνικισµο'’ µπορε να αποδειχτε χρ*σιµο (συµπληρωµατικ$) ερµηνευτικ$ εργαλεο σε αυτ1ς τις περιπτ.σεις.
Το τρτο επιχερηµα των Hirst και Thompson $τι µικρ$τερες χ.ρες της περιφ1ρειας εµπλ1κονται ακ$µη σε εµπ$λεµες συγκρο'σεις, παρουσι#ζει δ'ο
προβλ*µατα. Το 1να εναι $τι, εν. εναι αληθ1ς, εναι ανακριβ1ς στο βαθµ$ που
αποδδει τον π$λεµο µ$νο σε αυτ1ς και αποσιωπ# $τι και οι ανεπτυγµ1νες χ.ρες εµπλ1κονται σε πολ1µους, και µ#λιστα επιθετικ#. Το γεγον$ς $τι οι εχθροπραξες 1χουν µεταφερθε εκτ$ς των συν$ρων τους δε θα 1πρεπε να αποκρ'βει την ενεργ$ συµµετοχ* τους –αν $χι και την ευθ'νη τους– σε αυτ1ς. Το #λλο
πρ$βληµα εναι $τι η παραπλανητικ* #ποψη πως ο αναπτυγµ1νος κ$σµος εναι ειρηνικ$ς σε αντθεση µε τον υπ$λοιπο εναι χαρακτηριστικ* της διαδικασας της µετ#θεσης: τοποθετε τις εχθροπραξες ‘εκε’, στην περιφ1ρεια (συµβολικ* * πραγµατικ*), και αποµακρ'νει ‘εµ#ς’ απ$ ‘αυτο'ς’ και τις ‘πρ#ξεις
τους’. Επσης, δικαιολογε την αν#ληψη στρατιωτικ*ς δρ#σης απ$ τα ανεπτυγ[ 238 ]
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µ1να κρ#τη, αφεν$ς µ1σω της προσεκτικ*ς επιλογ*ς ορολογας (η λ1ξη ‘π$λεµος’ δεν αναφ1ρεται, $ταν δυτικ1ς χ.ρες αναλαµβ#νουν δρ#ση, 1ναντι των
φρ#σεων ‘επιχειρ*σεις’, ‘ανθρωπιστικ1ς επεµβ#σεις’ κλπ.)12, και αφετ1ρου µ1σω
του επιχειρ*µατος $τι οι προοδευτικ1ς, ανεπτυγµ1νες, δηµοκρατικ1ς δυν#µεις
–που εµαστε ‘εµες’– αναγκαζ$µαστε να υπερασπιστο'µε τις αξες που ‘αυτο’
–οι αυταρχικο, τροµοκρ#τες, υπαν#πτυκτοι της β#ρβαρης περιφ1ρειας– απειλο'ν. Η ρητορικ* αυτ*, που δε συναντ#µε β1βαια στους Hirst και Thompson
και ο'τε τους την αποδδουµε, αλλ# συχν# συνοδε'ει τις σχετικ1ς απ$ψεις
στην καθηµεριν* και πολιτικ* ρητορικ*, θυµζει την κλασικ* µανιχαϊστικ* δι#κριση αν#µεσα σε ‘Καλ$’ και ‘Κακ$’, που εναι η χαρακτηριστικ$τερη περπτωση προβολ*ς (των δικ.ν µας συναισθηµ#των και επιδι.ξεων) και δικαιολ$γησης (αυτ.ν). Θα κλεσω µε 1να παρ#δειγµα: στις ‘ανθρωπιστικ1ς επεµβ#σεις’ της δεκαετας του ’90 ο ηγ1της της αντπαλης χ.ρας θεωρο'νταν ταυτ$σηµος µε τον Χτλερ –που εναι το σ'µβολο του ‘Κακο'’ στον 20$ αι.να.
5µως, αυτ$ που φανεται να ξεχνο'ν οι εµπνευστ1ς της προπαγανδιστικ*ς αυτ*ς ρητορικ*ς εναι το γεγον$ς $τι το ‘φαιν$µενο Χτλερ’ βασστηκε ακριβ.ς
σε αυτ*ν τη λογικ*: $τι δηλαδ* υπ#ρχει 1να ξεκ#θαρο ‘Καλ$’ και ‘Κακ$’ και,
ταυτοχρ$νως, $τι ‘εµες’ γνωρζουµε ποιο εναι το Καλ$ και νοµιµοποιο'µαστε
να χρησιµοποι*σουµε κθε µσο για την επτευξ* του.
Κλενοντας να πο'µε $τι παρ$λο που οι υπ#ρχουσες πυρηνικ1ς δυν#µεις
1χουν συµφων*σει στον περιορισµ$ των οπλοστασων τους, υπ#ρχουν αρκετ1ς
χ.ρες σ*µερα που 1χουν * προσδοκο'ν να αποκτ*σουν πυρηνικ# $πλα, $πως
το Ισρα*λ, η Ινδα, το Πακιστ#ν, η Β$ρεια Κορ1α κλπ. Επιπλ1ον, η κατοχ* των
πυρηνικ.ν συν*θως εξασφαλζει ‘συµµαχες’ (µε την 1ννοια των συµφωνι.ν
για να επιτευχθε η αµοιβαα καταστροφ*), αλλ# ενοτε και αντιπαλ$τητες (µε
δυν#µεις που 1χουν * θ1λουν να αποκτ*σουν πυρηνικ#, π.χ. Ινδα και Πακιστ#ν). Π#ντως, και οι πυρηνικ1ς δυν#µεις, κυρως των αναπτυγµ1νων κρατ.ν,
εµπλ1κονται σε πολ1µους µε πιο αδ'ναµες χ.ρες, τους οποους διεξ#γουν
$µως µακρι# απ$ τα σ'νορ# τους, ακ$µη και µε τη χρ*ση πυρηνικ.ν µικρ*ς
εµβ1λειας (π.χ. η χρ*ση βοµβ.ν µε απεµπλουτισµ1νο ουρ#νιο απ$ τις νατοϊκ1ς
δυν#µεις στο Κ$σοβο). Τ1λος, να σηµει.σουµε $τι υπ#ρχουν πολλο παρ#γοντες που επηρε#ζουν την απ$φαση των κρατ.ν να πολεµ*σουν –ετε επιθετικ# ετε αµυντικ#. Ο 1νας εναι η ισχ'ς της χ.ρας: µε αυτ* την 1ννοια οι µικρ1ς
και ανσχυρες χ.ρες 1χουν λγες επιλογ1ς ως προς αυτ$. Ο #λλος, $µως, εναι
η εν$τητα και το ψυχικ$ σθ1νος του 1θνους: µπορε «το µικρ$τερο κρ#τος να
12. Wλλωστε ο π$λεµος ‘απαγορε'εται’ απ$ τον καταστατικ$ Χ#ρτη του ΟΗΕ, γεγον$ς που
ερµηνε'ει τ$σο την απροθυµα χρησιµοποησης αυτ*ς της ορολογας για ‘εµ#ς’, αλλ# και της απ$δοσ* της στους ‘#λλους’.
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1χει µεγαλ'τερη πολιτικ* εν$τητα», αναφ1ρουν οι Keohane και Nye (1977: 19),
* να εναι πιο πρ$θυµο να υποφ1ρει και να πολεµ*σει. Αυτ$ς εναι 1νας απ$
τους αστ#θµητους παρ#γοντες που δεν µπορο'µε να προβλ1ψουµε και π#ντα
µας εκπλ*σσουν. Π#ντως, και οι δ'ο αυτο παρ#γοντες εναι ανεξ#ρτητοι απ$
την παγκοσµιοποηση.

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

T

ο περιβ#λλον βρσκεται σε µεγ#λο κνδυνο και η οικολογικ* ισορροπα τενει να διαταραχτε ανεπαν$ρθωτα απ$ προβλ*µατα $πως εναι η τρ'πα
του $ζοντος, το φαιν$µενο του θερµοκηπου, η µ$λυνση των υδ#τινων π$ρων
και των θαλασσ.ν, η αποψλωση των δασ.ν και #λλα. Μπροστ# σε αυτ# τα
προβλ*µατα υποστηρζεται $τι τα κρ#τη εναι εντελ.ς αδ'ναµα να αντιδρ#σουν και ταυτ$χρονα αποδυναµ.νονται εκ ν1ου απ’ αυτ#. Βασισµ1νη σε αυτ*
την αδυναµα, αλλ# και στο γεγον$ς $τι το βεστφαλιαν$ σ'στηµα δνει την
εξουσα στα εθνικ# κρ#τη, η Strange (2003) υποστηρζει $τι το τελευταο εναι
παρωχηµ1νο και δεν µπορε να ικανοποι*σει τις προϋποθ1σεις για βι.σιµη
αν#πτυξη. Αυτ$ εναι αλ*θεια, αλλ# µ$νο αν δει κανες το κ#θε κρ#τος µεµονωµ1να. Το κ#θε κρ#τος απ$ µ$νο του δεν µπορε να σ.σει τον πλαν*τη απ$
οικολογικ* καταστροφ*, $µως τα κρ#τη σε συνεργασα µεταξ' τους εναι οι
κ'ριοι παρ#γοντες που µπορο'ν να δρ#σουν προστατευτικ# προς αυτ$ και
1χουν τα µ1σα να το κ#νουν. Κ#ποια κρ#τη 1χουν κατανο*σει την αναγκαι$τητα προστασας του περιβ#λλοντας, εν. κ#ποια #λλα αδυνατο'ν να συλλ#βουν $τι σε αυτ* την περπτωση το παγκ$σµιο συµφ1ρον εναι και δικ$ τους
συµφ1ρον και δρουν µε β#ση αυτ$ που θεωρο'ν δικ$ τους εθνικ συµφ1ρον.
Lτσι, για παρ#δειγµα, η Ιαπωνα αν1λαβε τις πρωτοβουλες για τη συµφωνα
του Κι$το, εν. οι ΗΠΑ, που εναι και η χ.ρα µε τη µεγαλ'τερη εκποµπ* διοξειδου του #νθρακα στον πλαν*τη, αρνεται την υπογραφ* της θεωρ.ντας $τι
κ#τι τ1τοιο θα 1βλαπτε την αµερικανικ* οικονοµα και τα εθνικ# της συµφ1ροντα. Συγχρ$νως, κρ#τη τα οποα βρσκονται στη φ#ση της βιοµηχανικ*ς αν#πτυξης αρνο'νται να περιορσουν τη µ$λυνση που παρ#γουν, επικαλο'µενα
την αν#πτυξ* τους, * #λλα ανεπτυγµ1να κρ#τη κ#νουν πυρηνικ1ς δοκιµ1ς κ#που στον πλαν*τη (π.χ. οι πυρηνικ1ς δοκιµ1ς που 1κανε η Γαλλα στα µ1σα του
1990 µακρι# απ$ την ‘πατρδα’, στον Κεντρικ$ Ειρηνικ$ Ωκεαν$).
Οι πολτες και οι δι#φορες οργαν.σεις τους εναι ιδιατερα ευαισθητοποιηµ1νες και πληροφορηµ1νες $σον αφορ# στο περιβ#λλον και τα προβλ*µατ#
του: η δι#σταση του πολτη σε αυτ$ν τον τοµ1α εναι πολ' ισχυρ*. 5µως, στο
βαθµ$ που οι πι1σεις για την προστασα του περιβ#λλοντος ασκο'νται στα
κρ#τη σε καµα περπτωση δεν µπορο'µε να ισχυριστο'µε $τι τα αποδυναµ.[ 240 ]
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νουν. Απεναντας, φανεται $τι τα εθνικ# κρ#τη εναι αυτ# που 1χουν τη δικαιοδοσα και τα απαρατητα µ1σα να επ1µβουν ρυθµιστικ#, να κ#νουν συµφωνες * να χρηµατοδοτ*σουν προγρ#µµατα που αφορο'ν το περιβ#λλον. Γι’
αυτ$ το λ$γο και, $πως υποστηρζει ο Mann, δι#φορες διακυβερνητικ1ς, µη κυβερνητικ1ς και #λλες οργαν.σεις προσπαθο'ν να πεσουν τις κυβερν*σεις $τι
«οι παγκ$σµιες ανησυχες αφορο'ν το εθνικ$ συµφ1ρον» (Mann 2000: 144).
Lτσι, αυτ1ς οι πι1σεις στην ουσα ενισχ'ουν τα εθνικ# κρ#τη. Απ$ την #λλη,
δεν υπ#ρχει µια βι.σιµη εναλλακτικ* πρ$ταση προς το παρ$ν, εν. η διαχεριση των προβληµ#των απ$ 1να διεθν* οργανισµ$ µε β#ση το παγκ$σµιο συµφ1ρον και $χι τα συµφ1ροντα επιµ1ρους ισχυρ.ν µελ.ν του εναι µ#λλον ουτοπικ*. Ας µην ξεχν#µε βεβαως και το γεγον$ς $τι τα εθνικ# κρ#τη, ως τοπικο
διαχειριστ1ς σε 1να παγκ$σµιο οικολογικ$ 5λον, εναι αυτ# που µπορο'ν να
1χουν την εποπτεα, γν.ση και χειρισµ$ οικολογικ.ν ζητηµ#των τοπικο' χαρακτ*ρα και, συνεπ.ς, να λαµβ#νουν µ1τρα για την προστασα των επιµ1ρους
οικοσυστηµ#των εντ$ς των συν$ρων τους.

¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›·

E

να ζ*τηµα που οι ενθουσι.δεις της παγκοσµιοποησης αποφε'γουν να θξουν εναι αυτ$ της πολιτικ ς. Εν. υπ#ρχει πληθ.ρα αναφορ.ν για την
αποδυν#µωση των κρατ.ν λ$γω των παγκ$σµιων οικονοµικ.ν δυν#µεων, των
υπερεθνικ.ν επιχειρ*σεων και οργανισµ.ν, των µη κυβερνητικ.ν οργαν.σεων κλπ., λεπει απ$ τη σχετικ* επιχειρηµατολογα $σων υποστηρζουν το
παρωχηµ1νο του εθνικο' κρ#τους 1να πολ' ευασθητο ζ*τηµα: Ποιος θα αναλ#βει την ευθ'νη για τις ζω1ς των ανθρ.πων; Ποιος ασκε πολιτικ* και ποιος
εκπροσωπε τους πολτες, αν $χι το κρ#τος; Πο' ασκο'νται οι πι1σεις για τα
δι#φορα οικονοµικ#, περιβαλλοντικ# και #λλα ζητ*µατα; Και, ποιος θα αναλ#βει το ρ$λο αυτ$ αν τα κρ#τη εκλεψουν; Στα ζητ*µατα αυτ#, που αφορο'ν
στη διακυβ1ρνηση, αντιπροσ.πευση και κυριαρχα των εθνικ.ν κρατ.ν, θα
αναφερθο'µε εδ..
5σον αφορ# στο θ1µα της διακυβ1ρνησης, παρ$λο που οι ν1ες τεχνολογες
θα µπορο'σαν να εγερουν το ζ*τηµα της διε'ρυνσης της δηµοκρατας, της
#µεσης συµµετοχ*ς των πολιτ.ν µ1σα στα κρ#τη * ακ$µη και σε µια #λλη µορφ* διακυβ1ρνησης π1ραν των ορων του κρ#τους, η συζ*τηση περιορζεται
στην αποδυν#µωση του κρ#τους και στην ‘παγκ$σµια διακυβ1ρνηση’, χωρς να
προβ#λλεται * να υπ#ρχει 1να κανονιστικ$ µοντ1λο γι’ αυτ*ν. Lτσι, $µως, δηµιουργεται 1να σοβαρ$ πολιτικ$ κεν$. Σε αυτ$, η συζ*τηση για την παγκοσµιοποηση δεν 1χει αναδεξει µια εναλλακτικ* µορφ* διακυβ1ρνησης, τουλ#χιστον προς το παρ$ν, αλλ# µ$νο την πολυπλοκ$τητα και αλληλεπδραση των
[ 241 ]
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υπαρχουσ.ν, εν. ταυτ$χρονα θγει τα εθνικ# κρ#τη. 5µως, το εθνικ$ κρ#τος
διατηρε την εξουσα να θεσπζει ν$µους και να επιβ#λλει την τ*ρησ* τουςG ειδικ# $σον αφορ# στην επιβολ* των ν$µων, τα κρ#τη εναι αυτ# που αναλαµβ#νουν αυτ$ το καθ*κον ακ$µη και $ταν πρ$κειται για αποφ#σεις πολυεθνικ.ν οργ#νων. 5πως παρατηρε ο Anthony Smith, «το εθνικ$ κρ#τος παραµ1νει η µ$νη πολιτικ* διαχειριστικ* οντ$τητα διεθνο'ς αναγν.ρισης» (1995α:
104). ∆ηλαδ*, αυτ$ που 1χει τεθε υπ$ αµφισβ*τηση εναι η συµπεριφορ# και
αποτελεσµατικ$τητα των κρατ.ν, και $χι το εθνικ$ κρ#τος ως κανονιστικ$
πρ$τυπο.
Μια σηµαντικ* λειτουργα του εθνικο' κρ#τους εναι η αντιπροσ.πευση
και ρ'θµιση της συλλογικ*ς ζω*ς των πολιτ.ν εντ$ς των συν$ρων του13. Αυτ*
η λειτουργα δε φανεται να 1χει αλλ#ξει λ$γω της παγκοσµιοποησης και το
εθνικ$ κρ#τος παραµ1νει το µ$νο $ργανο συλλογικ ς εκπροσ.πησης. 5πως
παρατηρο'ν και οι Hirst και Thompson, τα κρ#τη 1χουν την κεντρικ* ευθ'νη
της περιοχ*ς εντ$ς των συν$ρων της επικρ#τει#ς τους και των κατοκων αυτ*ς
της περιοχ*ς (1999: 156-7, 275). Στο $νοµα αυτο' του πληθυσµο' ασκο'ν τον
1λεγχο και τη διαχεριση και συνεργ#ζονται µε #λλα κρ#τη για να εγγυηθο'ν
µε αµοιβαι$τητα τη ζω* και ευηµερα των πολιτ.ν. Μ$νη εξαρεση θα µπορο'σε να θεωρηθε το Ευρωπαϊκ$ ∆ικαστ*ριο και το ∆ιεθν1ς ∆ικαστ*ριο της
Χ#γης, στο βαθµ$ που µπορο'ν να π#ρουν αποφ#σεις δεσµευτικ1ς για τα κρ#τηG $µως, και η εξαρεση αυτ* µετρι#ζεται απ$ το γεγον$ς $τι τα δια τα κρ#τη 1χουν εκχωρ*σει τις σχετικ1ς αρµοδι$τητες σε αυτ# τα $ργανα και, επιπλ1ον, η δ1σµευση δεν ισχ'ει για τα κρ#τη που δεν 1χουν αναγνωρσει την αρµοδι$τητ# τους. Wλλωστε, και οι διεθνες οργανισµο και πρωτοβουλες ($πως
ο ΟΗΕ, η ΕΕ, η G7 κλπ.) δε συνιστο'ν απειλ* για τα κρ#τηG απεναντας, ενισχ'ουν το ρ$λο τους ως φορ1ων εκπροσ.πησης και διαχερισης * και διαφυλ#σσουν τα επιµ1ρους εθνικ# συµφ1ροντα. Αυτ* η συζ*τηση µας φ1ρνει στο
θ1µα της κυριαρχας των κρατ.ν.
Η κυριαρχα των κρατ.ν, υποστηρζεται, 1χει µετριαστε, αν $χι χαθε, στην
ν1α ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’. Χαρακτηριστικ#, ο Held στο #ρθρο του
‘The decline of the nation-state’ (1989) υποστηρζει $τι η κυριαρχα, νοο'µενη
ως η ικαν$τητα των κρατ.ν να θ1τουν στ$χους και να ασκο'ν τη νοµοθετικ*
και εκτελεστικ* εξουσα µε αυτονοµα, αλλ# και ως η ικαν$τητ# τους να επιτυγχ#νουν αυτο'ς τους στ$χους, εναι σηµαντικ# περιορισµ1νη. Αυτ$ οφελεται, σ'µφωνα π#ντα µε τον Held, στα κεν# και τις ασυν1χειες που παρουσι#ζονται στην εξουσα των κρατ.ν –τα οποα προκαλε η παγκ$σµια οικονοµα,
13. Θα λ1γαµε εδ. ‘του 1θνους’, αν στην πραγµατικ$τητα τα εθνικ# κρ#τη αντιπροσ.πευαν
1να 1θνος.
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οι ηγεµονικ1ς δυν#µεις και συµµαχες, οι διεθνες οργανισµο και το διεθν1ς δκαιο– και που καθιστο'ν τα $ρια των εγχ.ριων πολιτικ.ν και αρµοδιοτ*των
1να θολ$ τοπο. Με µια διαφορετικ* συλλογιστικ* φτ#νει σε παρ$µοια συµπερ#σµατα και ο Castells, ο οποος υποστηρζει $τι τα κρ#τη 1χουν αποδυναµωθε απ$ µ$να τους εκχωρ.ντας κυριαρχικ1ς αρµοδι$τητες, σ'µφωνα τουλ#χιστον µε την επικρατο'σα αντληψη της κυριαρχας του Bodin, που θεωρε $τι
δεν µπορε να χ#σει 1να κρ#τος την κυριαρχα του ‘λγο’ και, αν αυτ$ συµβε,
θεωρεται αιτα πολ1µου (Castells 1997: 304).
Η #ποψη αυτ* δεν εναι λανθασµ1νη, αλλ# ο'τε και απ$λυτα ακριβ*ς. Η
‘απ.λεια της κυριαρχας’ µε την παραπ#νω 1ννοια δεν εναι κ#τι καινο'ριο
και σγουρα δε σχετζεται µε την παγκοσµιοποηση –εκτ$ς αν ταυτσουµε την
παγκοσµιοποηση µε ολ$κληρη τη νεωτερικ$τητα. Στην πραγµατικ$τητα, αυτ*
η 1ννοια της κυριαρχας 1χει επικρατ*σει µ$νο θεωρητικ#, καθ.ς στην πρ#ξη
για την πλειον$τητα των κρατ.ν εναι κ#τι αν'παρκτο. Αν π#µε λγο πσω στο
χρ$νο θα δο'µε πλεστα παραδεγµατα $που $χι µ$νο οι αποφ#σεις, αλλ# ακ$µη και η 'παρξη ορισµ1νων κρατ.ν *ταν εξαρτηµ1νη απ$ τη βο'ληση #λλων,
ισχυρ.ν κρατ.ν. Για παρ#δειγµα, η δηµιουργα των διαφ$ρων κρατ.ν που
ακολο'θησε τη δι#λυση της Οθωµανικ*ς Αυτοκρατορας εξαρτι$ταν σε µεγ#λο βαθµ$ απ$ τις αποφ#σεις και τα επιµ1ρους συµφ1ροντα των ‘µεγ#λων δυν#µεων’ της εποχ*ς εκενης. 5πως υποστηρζουν οι Hirst και Thompson, «εναι
καιρ$ς να θ#ψουµε την παλι# αντληψη του Bodin περ κυριαρχας, µαζ µε τις
αντιλ*ψεις περ αποκλειστικ.ν κυβερνητικ.ν εξουσι.ν στις οποες στηρζεται» (1999: 235). `σως, λοιπ$ν, αυτ* η αντληψη της κυριαρχας να βασζεται
στην ιδ1α που εχαν τα µεγ#λα και ισχυρ# κρ#τη για τον εαυτ$ τουςG $µως, τα
περισσ$τερα κρ#τη βι.νουν απ$ τη σ'στασ* τους θα λ1γαµε, $χι µ$νο την
αν#γκη για συνεργασα αλλ#, συχν#, την επιβολ* αποφ#σεων απ$ εξωτερικο'ς παρ#γοντες. Να σηµει.σουµε, παρ’ $λα αυτ#, $τι η συνεργασα µεταξ'
των κρατ.ν υπ*ρξε π#ντα καθοριστικ$ς παρ#γοντας της πορεας τους, ακ$µη
και για τον καθορισµ$ της 1ννοιας της κυριαρχας που στηρχτηκε στην συνανεση των κρατ.ν και στις διεθνες συνθ*κες (αρχ*ς γενοµ1νης απ$ τη συµφωνα της Βεστφαλας). 5πως παρατηρε και ο Smith, «εναι λ#θος να φαντ#ζεται κανες $τι το εθνικ$ κρ#τος υπ*ρξε ποτ1 τ$σο κυραρχο και ανεξ#ρτητο
$σο θ1λει να παρουσι#ζεται» (1995α: 120-1).
Τ1λος, µια επιπλ1ον παρ#µετρος του ζητ*µατος εναι ο εστιασµ1νος χαρακτ*ρας του, δηλαδ* $τι η συζ*τηση για την αποδυναµωµ1νη κυριαρχα των
κρατ.ν, ετε µε ακο'σιο ετε µε εκο'σιο τρ$πο, στην ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’ δεν αφορ# στο σ'νολο των κρατ.ν διεθν.ς. Συγκεκριµ1να, µπορε τα απ$
καιρ$ εγκαθιδρυµ1να κρ#τη να συζητο'ν σ*µερα * και να εφαρµ$ζουν την εκχ.ρηση αρµοδιοτ*των και κυριαρχας εντ$ς συγκεκριµ1νων πλαισων και συµ[ 243 ]
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µαχι.ν, $µως αυτ* εναι µια ασ'λληπτη πραγµατικ$τητα για τους λαο'ς που
ακ$µη προσδοκο'ν το δικ$ τους κρ#τος, * για τα κρ#τη που ιδρ'θηκαν πολ'
πρ$σφατα. Υπ#ρχουν 1θνη, * «µεγ#λο µ1ρος του κ$σµου» σ'µφωνα µε τον
Mann (2000: 139) που δεν 1χουν αποκτ*σει πολιτικ* 1κφραση σε µια δικ* τους
πολιτικ*-κρατικ* οντ$τητα, και δεν υπ#ρχει καµα 1νδειξη $τι η επιθυµα και
προσδοκα τους αυτ* 1χει π#ψει να υπ#ρχει * θα ελαττωθε στο #µεσο µ1λλον.
Ο εθνικισµ$ς, $πως θα δο'µε και στη συν1χεια, δεν 1χει αποχωρ*σει απ’ το
προσκ*νιοG απεναντας, υπ#ρχει πληθ.ρα εκφρασµ1νων εθνικισµ.ν που παραµ1νουν δραστ*ριοι, ετε πρ$κειται για απελευθερωτικο'ς (π.χ. των Παλαιστινων, των Κο'ρδων), για αποσχιστικο'ς (π.χ. των Β#σκων, των Ταϊβαν1ζων)
* επεκτατικο'ς (π.χ. Ινδα και Πακιστ#ν). Συνεπ.ς, η συζ*τηση περ εκχ.ρησης κυριαρχικ.ν δικαιωµ#των δεν αφορ# το σ'νολο του κ$σµου, αλλ# ο'τε
και το σ'νολο των δυτικ.ν κρατ.ν.
* * *
Σ'µφωνα λοιπ$ν µε τα παραπ#νω, µπορο'µε να προβο'µε στη γενκευση $τι
το εθνικ$ κρ#τος της νεωτερικ$τητας 1χει αποδυναµωθε; Π#νω σε αυτ$ το ζ*τηµα, ο Mann ασκε µια σκληρ* µα $χι #δικη κριτικ* στους «ενθουσι.δεις»
που, «1χοντας λγη ασθηση της ιστορας, υπερβ#λλουν την πρωθ'στερη ισχ'
των εθνικ.ν-κρατ.νG 1χοντας λγη ασθηση της παγκ$σµιας ποικιλ$τητας,
υπερβ#λουν την τωριν* κρση τους» (Mann 2000: 146). Lτσι υποστηρζει $τι
επικρατο'ν σ*µερα τ#σεις και προς την αποδυν#µωσ* τους αλλ# και προς την
ισχυροποησ* τους, εν. οι ‘πολιτικ1ς της ταυτ$τητας’ (identity politics) τα
ισχυροποιο'ν. Γενικ#, µπορο'µε να συµφων*σουµε µε τον Mann $τι τ$σο η
προηγο'µενη ισχ'ς $σο και η τωριν* κρση των κρατ.ν 1χουν υπερτονιστε. Το
νεωτερικ$ κρ#τος δεν εναι παρωχηµ1νοG µ#λλον, βρσκεται σε µια αµηχανα,
που προκαλεται απ$ τις ραγδαες αλλαγ1ς και τη διεθν* ανακατανοµ* των
ρ$λων, η οποα $µως συνεπικουρεται απ$ τους διους τους ισχυρισµο'ς για
την αποδυν#µωσ* του. Αντιθ1τως, του ασκο'νται µεγ#λες πι1σεις και απ$ $λες
τις κατευθ'νσεις –ετε απ$ τους πολτες που ζητο'ν µεγαλ'τερη προστασα
και ενσχυση της πρ$νοιας, ετε απ$ τις πολυεθνικ1ς επιχειρ*σεις και διεθνες
οργανισµο'ς που ζητο'ν την #ρση των προστατευτικ.ν µ1τρων και τη φιλελευθεροποηση των αγορ.ν. Το γεγον$ς $τι υπ#ρχουν $λες αυτ1ς οι πι1σεις καταδεικν'ει $τι το κρ#τος διατηρε την κεντρικ* του σηµασα στην οργ#νωση
και ρ'θµιση των σηµαντικ$τερων πτυχ.ν των κοινωνικ.ν, πολιτικ.ν και οικονοµικ.ν δραστηριοτ*των, συµπεριλαµβανοµ1νης και της κεντρικ*ς του ευθ'νης στην απορρ'θµιση των εθνικ.ν οικονοµι.ν.
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E

ξετ#σαµε µ1χρι τ.ρα τις (θεωρο'µενες και πραγµατικ1ς) συν1πειες της παγκοσµιοποησης στις βασικ1ς λειτουργες του κρ#τους ως ρυθµιστ* µιας
συγκεκριµ1νης εδαφικ*ς, οικονοµικ*ς και διοικητικ*ς περιοχ*ς. Θα συνεχσουµε αυτ* την αν#λυση µε τις πιθαν1ς συν1πειες της παγκοσµιοποησης στο κρ#τος ως ρυθµιστ* µιας συγκεκριµ1νης πολιτισµικ*ς οµ#δας και ταυτ$τητας, ως
ρυθµιστ* εν$ς συγκεκριµ1νου πολιτισµικο' ‘χ.ρου’: του 1θνους. Lτσι, λοιπ$ν,
θα προσπαθ*σουµε να απαντ*σουµε στο ερ.τηµα, αν και σε ποιο βαθµ$ 1χει
επηρε#σει η παγκοσµιοποηση τους µηχανισµο'ς τα'τισης των εθνικ.ν κρατ.ν, δηλαδ* εκενους τους µηχανισµο'ς που καθιστο'ν τα κρ#τη εθνικ, που
διευκολ'νουν, δηµιουργο'ν * και ενισχ'ουν την τα'τιση των ατ$µων µε αυτ#.
Να διευκρινιστε, βεβαως, $τι δεν εννοο'µε µ$νο τους µηχανισµο'ς που οργαν.νονται * ελ1γχονται (#µεσα τουλ#χιστον) απ$ το κρ#τος, αλλ# και εκενους
που λειτουργο'ν ανεξ#ρτητα απ$ την κρατικ* ρ'θµιση * 1λεγχο και επηρε#ζουν σηµαντικ# τη διαµ$ρφωση των συλλογικ.ν ταυτοτ*των και συνειδ*σεων
(τα ΜΜΕ, η εκκλησα κ.#.). Το ερ.τηµα εναι ιδιατερα σηµαντικ$ δι$τι, αν οι
µηχανισµο εντ$ς των κρατ.ν που δηµιουργο'ν */και συντηρο'ν τις εθνικ1ς
ταυτσεις διατηρο'νται, * και ενισχ'ονται, τ$τε εναι αδι#φορο απ$ την οπτικ*
των εθνικ.ν ταυτοτ*των αν το κρ#τος 1χει αποδυναµωθε σε κ#ποιες απ$ τις
υπ$λοιπες λειτουργες του. Συνεπ.ς, θα εναι εξ αρχ*ς #τοπη και η απευθεας
σ'νδεση που παρατηρεται συχν# του επιχειρ*µατος σχετικ# µε την αποδυν#µωση των κρατ.ν µε το επιχερηµα για την αποδυν#µωση των εθνικ.ν ταυτοτ*των.
Ας δο'µε, λοιπ$ν, την επιρρο* της παγκοσµιοποησης στους µηχανισµο'ς
τα'τισης εντ$ς των κρατ.ν. Αναφ1ραµε στο τ1ταρτο κεφ#λαιο την «εκπαδευση, τα ΜΜΕ και τις ελτ ως τους κ'ριους φορες µετ#δοσης */και εκµετ#λλευσης των εθνικ.ν ταυτοτ*των των ατ$µων» στη νεωτερικ$τητα. Ας εξετ#σουµε
λοιπ$ν και εδ. αυτο'ς τους τρεις φορες µε β#ση το ερ.τηµα αν 1χουν αποδυναµωθε ως προς τη δυνατ$τητ# τους να διαµορφ.νουν και να επηρε#ζουν
τις εθνικ1ς ταυτσεις κατ# τις τελευταες δ'ο δεκαετες. Θα ξεκιν*σουµε µε την
εκπαδευση.

∂Î·›‰Â˘ÛË

A

π$ την εµπειρικ* και θεωρητικ* µελ1τη σχετικ# µε την εκπαδευση θα λ1γαµε $τι δεν προκ'πτει απ$ καν1να στοιχεο σηµαντικ* αλλαγ* στα σηµεα αναφορ#ς που προβ#λλει η εκπαιδευτικ* διαδικασα, καθ.ς και $τι η κοινωνικοποηση των παιδι.ν περν# µ1σα απ$ την ‘εθνικοποησ*’ τους στον διο
[ 245 ]

KEΦAΛAIO 6

βαθµ$ που συν1βαινε ως τ.ρα. Θα αναφ1ρω κ#ποια ενδεικτικ# στοιχεα. Η
γλ.σσα, κατ’ αρχ#ς, που αποτελε και το πιο 1κδηλο στοιχεο εσωτερικο' και
εξωτερικο' διαχωρισµο', παραµ1νει ‘εθνικ*’. Φυσικ#, οι αυξαν$µενες επαφ1ς
(τουριστικ1ς, επαγγελµατικ1ς κ.#.) * η χρ*ση του διαδικτ'ου 1χουν καταστ*σει
την αγγλικ* γλ.σσα 1να απαρατητο εργαλεο τ$σο στην επικοινωνα $σο και
στην εργασα σε διεθν1ς εππεδο. 5µως, αυτ$ το γεγον$ς δεν 1χει υποβαθµσει
τις εθνικ1ς γλ.σσες * και #λλες διαλ1κτους ο'τε και τον κεντρικ$ τους ρ$λο ως
σηµαινουσ.ν της εθνικ$τητας, καθ.ς η αγγλικ* παραµ1νει 1να εργαλεο που
λειτουργε συµπληρωµατικ# και δεν µπορε να θ1σει σε αµφισβ*τηση τη µητρικ* γλ.σσα. Ακ$µη και σε περιπτ.σεις $πως η Ολλανδα, $που η αγγλικ*
γλ.σσα εναι επισ*µως αναγνωρισµ1νη και χρησιµοποιεται ευρ1ως, η ‘διγλωσσα’ δεν 1χει αποτελ1σει παρ#γοντα υποβ#θµισης της εθνικ*ς ταυτ$τητας των
Ολλανδ.ν14.
Παρ$µοια συµπερ#σµατα προκ'πτουν αν δο'µε το µ#θηµα της ιστορας
στη βασικ* εκπαδευση, 1να µ#θηµα καθοριστικ*ς σηµασας $σον αφορ# στη
διαµ$ρφωση της συλλογικ*ς µν*µης και συνειδητ$τητας εν$ς λαο'. Απ$ µια
µικρ* µατι# στα περιεχ$µενα των σχολικ.ν βιβλων ιστορας διαπιστ.νει κανες $τι η διδασκαλα της ιστορας εναι πρωταρχικ# προσανατολισµ1νη στην
πορεα του εν λ$γω 1θνους, και δευτερευ$ντως σε διεθν* γεγον$τα και περιοχ1ς, µε ιδιατερη $µως 1µφαση σε αυτ1ς που αφορο'ν το διο το 1θνος – δηλαδ* γειτονικ1ς χ.ρες * χ.ρες που το 1χουν επηρε#σει #µεσα (π.χ. οικονοµικ#,
πολιτικ#). Απ$ σχετικ* 1ρευνα που 1χει πραγµατοποιηθε σχετικ# µε το περιεχ$µενο των βιβλων ιστορας σε ευρωπαϊκ1ς χ.ρες15 προκ'πτει $τι, στη Γερµα14. Απ$ 1ρευνες του Ευροβαρ$µετρου προκ'πτει $τι η εθνικ* συνεδηση των Ολλανδ.ν δεν
εναι λιγ$τερο ισχυρ* σε σχ1ση µε αυτ* #λλων ευρωπαϊκ.ν χωρ.ν. Για παρ#δειγµα, σε σχετικ$
ερωτηµατολ$γιο 1χουν απαντ*σει $τι αισθ#νονται πολ' * αρκετ# συναισθηµατικ# δεµ1νοι µε τη
χ.ρα τους σε ποσοστ$ 80%, $που ο µ1σος $ρος για την Ευρωπαϊκ* Lνωση *ταν 89% (ΕΒ 49,
Wνοιξη 1998, σ. 41), και σε #λλο 1χουν δηλ.σει υπερ*φανοι για την εθνικ$τητ# τους σε ποσοστ$
86%, $που ο µ1σος $ρος για την ΕΕ *ταν 83% (ΕΒ 52, Φθιν$πωρο 1999, σ. 10).
15. PINGEL, F. (2000), The European Home: representations of 20th century Europe in textbooks,
Council of Europe Publishing. Το βιβλο 1χει γραφτε σε συνεργασα µε το Georg Eckert Institute
for International Textbook Research στο Braunschweig της Γερµανας, και αποτελε µ1ρος 1ρευνας χρηµατοδοτο'µενης απ$ την ΕΕ µε ττλο ‘Learning and Teaching About the History of Europe
in the 20th Century’. Σ'µφωνα µε τις προδιαγραφ1ς της 1ρευνας, το βιβλο εξετ#ζει τις µεθ$δους
και το περιεχ$µενο της διδασκαλας της ιστορας σε ευρωπαϊκ1ς χ.ρες και καταλ*γει σε συστ#σεις αναφορικ# µε την αν#γκη εκσυγχρονισµο' των βιβλων σ'µφωνα µε τις σ'γχρονες παιδαγωγικ1ς αρχ1ς και τις αξες που πρ1πει να προωθο'νται, και µε τη χρ*ση των ν1ων τεχνολογι.ν. Τα
συµπερ#σµατα του βιβλου εναι ιδιατερα σηµαντικ# καθ.ς ο επιπρ$σθετος σκοπ$ς της 1ρευνας
*ταν η αναζ*τηση της ‘Ευρωπαϊκ*ς Ιδ1ας’ στα βιβλα ιστορας και η υποβολ* προτ#σεων για την
προ.θησ* της.
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να για παρ#δειγµα, η αναφορ# σε αποκλειστικ# εθνικ#/γερµανικ# ιστορικ#
γεγον$τα κυµανεται µεταξ' 40% και 70% (αν#λογα µε τον προορισµ$ του βιβλου), και το υπ$λοιπο αφορ# εξσου την ευρωπαϊκ* και παγκ$σµια ιστορα
(Pingel 2000: 39). Το διο ισχ'ει και για τις περισσ$τερες χ.ρες της ΕΕ: $πως
παρατηρε ο Pingel, εν. η Ευρ.πη, και ειδικ$τερα η ΕΕ, τενει να καταλαµβ#νει µεγαλ'τερη θ1ση στην εκπαδευση, η διδασκαλα της γνεται ως εν$ς ευρ'τερου γεωπολιτικο' πλαισου µ1σα στο οποο πρ1πει να εξεταστε η εθνικ*
ιστορα και πορεα. Παρ$µοια συµπερ#σµατα συν#γει κανες και απ$ την περιγραφ* των αρχ.ν µε β#ση τις οποες καλο'νται οι ιστορικο να συγγρ#ψουν
τα ιστορικ# βιβλα για τα σχολεα. Εναι χαρακτηριστικ1ς, για παρ#δειγµα, οι
οδηγες του Ελληνικο' Παιδαγωγικο' Ινστιτο'του του 1998 που περιγρ#φουν
ως 1ναν απ$ τους σκοπο'ς των βιβλων «να αναπτ'ξουν [οι µαθητ1ς] θετικ*
στ#ση στην προαγωγ* και τη διαφ'λαξη της εθνικ*ς τους κληρονοµι#ς», «να
οικοδοµ*σουν, µ1σα απ$ τη µελ1τη του δικο' τους πολιτισµο', την εθνικ* και
πολιτιστικ* τους ταυτ$τητα», «να συνειδητοποι*σουν την προσφορ# του ελληνικο' 1θνους στον παγκ$σµιο πολιτισµ$ και να διαµορφ.σουν αν#λογη συνεδηση» (Ελληνικ$ Παιδαγωγικ$ Ινστιτο'το 1998: 14, 16) –π#ντα σε συνδυασµ$
µε τη γν.ση #λλων πολιτισµ.ν, ιστορι.ν κλπ., και στο πλασιο του σεβασµο'
και της αλληλοκαταν$ησης. Lτσι, $πως φανεται απ$ τα παραπ#νω στοιχεα,
το εθνικ$ στοιχεο παραµ1νει το κεντρικ$ σηµεο αναφορ#ς στη διδασκαλα
της ιστορας στα σχολεα. Πολ' περισσ$τερο που αυτ$ εντ#σσεται, $χι µ$νο
στο ευρ'τερο πλασιο της παγκοσµιοποησης αλλ# και στο ειδικ$τερο και πιο
προσδιορισµ1νο εππεδο της ΕΕ, $που οι χ.ρες-µ1λη 1χουν εκχωρ*σει κυριαρχικ# δικαι.µατα και 1χουν δεσµευτε στη µεταξ' τους στεν* συνεργασα και
κοιν* ευρωπαϊκ* πορεα.
Τ1λος, $πως εδαµε και στο τ1ταρτο κεφ#λαιο, οι επισκ1ψεις στα εθνικ#
µουσεα και η –ενεργ* * παθητικ*– συµµετοχ* στις εθνικ1ς επετεους και τους
εορτασµο'ς αποτελο'ν µ1ρος της εκπαδευσης των παιδι.ν. Αυτ1ς οι εκδηλ.σεις $χι απλ# συνεχζουν να αποτελο'ν µ1ρος της εκπαιδευτικ*ς διαδικασας
καθ.ς και της γενικ$τερης διαδικασας που περιγρ#φει ο Billig ως ‘flagging the
nation’ αλλ#, επιπλ1ον, εναι κατ# τις τελευταες δεκαετες περισσ$τερο επκαιρες καθ.ς ολο1να και µεγαλ'τερος αριθµ$ς εθνικ.ν κρατ.ν τις εντ#σσει
στην –εκπαιδευτικ* και $χι µ$νο– πολιτικ* τους. Αυτ$ οφελεται σε δυο παρ#γοντες: αφεν$ς, στο σηµαντικ$ αριθµ$ ν1ων εθνικ.ν κρατ.ν που συστ#θηκαν
(* αναγνωρστηκαν) κατ# τη δι#ρκεια του 20ο' αι.να, ιδιατερα µετ# το 1989,
και αφετ1ρου στο γεγον$ς $τι ‘παλαι$τερα’ κρ#τη υιοθ1τησαν τις συγκεκριµ1νες εκδηλ.σεις κατ# τη δι#ρκεια του 20ο' αι.να (η Κνα, για παρ#δειγµα, θεσµοθ1τησε τις παρελ#σεις της Μεγ#λης Εθνικ*ς Μ1ρας της το 1949). Lτσι, λοιπ$ν, σχεδ$ν κ#θε εθνικ$ κρ#τος οργαν.νει σ*µερα τ1τοιες εκδηλ.σεις και η
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διαγραφ$µενη τ#ση εναι προς αυτ* την κατε'θυνση, εν$σω και τα σχολεα
1χουν 1ναν ενεργ$ ρ$λο σε αυτ1ς τις διαδικασες και εκδηλ.σεις.
Στην πραγµατικ$τητα παρατηρο'µε µια ενσχυση των διαδικασι.ν και µηχανισµ.ν εκενων που αποτελο'ν µ1ρος µιας ‘εθνοποιητικ*ς’ διαδικασας προς
τα τ1λη του 20ο' και στις αρχ1ς του 21ου αι.να, και $χι το αντστροφο. Μ#λιστα, θα αναρωτι$ταν κανες µ*πως στην πραγµατικ$τητα ισχ'ει το αντθετο
απ’ $,τι 1χει υπερισχ'σει σαν #ποψη, δηλαδ* $τι η παγκοσµιοποηση 1χει συντελ1σει στην ενδυν#µωση των εθνικ.ν ταυτσεων και συλλογικοτ*των. Παρ$λο που 1χει β#ση αυτ* η συλλογιστικ*, σε $,τι αφορ# το προκεµενο (δηλαδ* την
ενσχυση των διαδικασι.ν που ενισχ'ουν το εθνικ$ συνασθηµα), πιστε'ουµε
$τι δεν πρ1πει να ερµηνευτε ως απ$ρροια της παγκοσµιοποησης, αλλ# ως µια
συν1πεια του εθνικισµο', που εναι 1ντονα παρ.ν σε $λη τη νεωτερικ$τητα,
και στην παγκοσµιοποηση: ο εθνικισµ$ς και ο διεθνικ$ς του χαρακτ*ρας 1χουν
ως αποτ1λεσµα την τ#ση για οµοιοµορφα αν#µεσα στα εθνικ# κρ#τη, που υιοθετο'ν τις αντστοιχες πρακτικ1ς µεταξ' τους. Συνοψζοντας, η λειτουργα της
εκπαδευσης και ο εθνικ$ς/εθνοποιητικ$ς της χαρακτ*ρας, $πως τον αναλ'σαµε στο τ1ταρτο κεφ#λαιο, δεν 1χει µεταβληθε στα τ1λη του 20ο' αι.να, και η
διαδικασα της παγκοσµιοποησης δε φανεται να 1χει επηρε#σει τον εθνικ$
προσανατολισµ$ της εκπαιδευτικ*ς πολιτικ*ς των εθνικ.ν κρατ.ν.
Σε αυτ$ το πλασιο, η τοποθ1τηση των Carnoy και Castells (2001) εναι µ#λλον λανθασµ1νη. Βασισµ1νοι στην αν#λυση του Πουλαντζ# για το κρ#τος,
αναφ1ρουν $τι η επιστηµονικ* γν.ση και η διαµ$ρφωση του Λ$γου *ταν θεµελι.δεις για την αναπαραγωγ* των ταξικ.ν σχ1σεων εξουσας. Αυτ* η σχ1ση,
υποστηρζουν, 1χει αλλ#ξει στη µετα-Πουλαντζ# εποχ*, λ$γω της παγκοσµιοποησης, και το κρ#τος δεν µπορε να ελ1γξει τη διαµ$ρφωση της γν.σης. Αυτ$ συµβανει γιατ: πρ.τον, «η εκπαδευση αποκεντρ.νεται και ιδιωτικοποιεται» (2001: 407)G δε'τερον, «το σχολικ$ σ'στηµα αποµακρ'νεται σταδιακ# απ$
την εθνικ* ιδεολογικ* κυριαρχα µε κατε'θυνση την παραγωγ* γν.σης βασιζ$µενης σε παγκ$σµιες αξες και $χι εθνικ1ς» (2001: 411)G και τρτον, το κρ#τος
χ#νει νοµιµοποηση, καθ.ς δεν µπορε να λειτουργ*σει ως κρ#τος πρ$νοιας, µε
αποτ1λεσµα αφεν$ς την αναζ*τηση ταυτοτ*των σε #λλες µορφ1ς κολεκτβων,
αφετ1ρου τον προσανατολισµ$ προς εναλλακτικ1ς πηγ1ς γν.σης, µε προεξ#ρχουσα την πανεπιστηµιακ* και συν*θως ιδιωτικ*, «εκτ$ς του #µεσου ελ1γχου
του κρ#τους» (2001: 407).
Η αν#λυση αυτ* για το εκπαιδευτικ$ σ'στηµα δεχνει να παραβλ1πει ορισµ1νες βασικ1ς λειτουργες του κρ#τους στο σ'γχρονο καπιταλισµ$, λειτουργες
που ο γαλλικ$ς στρουκτουραλισµ$ς, και ο διος ο Πουλαντζ#ς, 1χουν επισηµ#νει. Κατ’ αρχ#ς, $πως αναφ1ραµε και νωρτερα, οι ιδεολογικο µηχανισµο του
κρ#τους, µ1ρος των οποων εναι και τα σχολεα και τα πανεπιστ*µια –δηµ$σια
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και ιδιωτικ#–, δεν 1ρχονται σε αντθεση µε τη λειτουργα του κρ#τους: η περαιτ1ρω ιδιωτικοποηση των εκπαιδευτικ.ν ιδρυµ#των και ο ταυτ$χρονος προσανατολισµ$ς των ατ$µων προς την πανεπιστηµιακ* εκπαδευση δε συνεπ#γονται
την αποεθνικοποηση της εκπαδευσης. Wλλωστε, η βασικ* εκπαδευση πραγµατοποιεται τ$σο στα πλασια του εθνικο' κρ#τους $σο και υπ$ τη στεν* καθοδ*γηση και εποπτεα του. Lτσι, το σχολεο ως µηχανισµ$ς που εντενει την
εθνικ* τα'τιση, ως µ1σο νοµιµοποησης του εθνικο' κρ#τους, δεν 1χει αντικατασταθε απ$ κ#ποιες ‘παγκ$σµιες δυν#µεις’. ∆ε'τερον, η ‘παγκοσµιοποηση
των αστικ.ν αξι.ν και καν$νων’ που αναφ1ρουν οι Carnoy και Castells δε σηµανει την αλλαγ* των αξι.ν και καν$νων τους οποους ενσωµατ.νουν τα #τοµα, αλλ# την σε παγκ$σµια κλµακα δι#δοση και εφαρµογ* τους. Βεβαως, η
αναφορ# σε 1να παγκ$σµιο σ'στηµα αντ για 1να εθνικ$ εναι µια σηµαντικ*
διαφορ#, $µως αυτ* η αναφορ# πραγµατοποιεται σε µεγ#λο βαθµ$ εντ$ς των
εθνικ.ν συν$ρων. Ας µην ξεχν#µε $τι το κρ#τος 1χει διαδραµατσει κεντρικ$
ρ$λο στην προ.θηση του φιλελε'θερου καπιταλιστικο' συστ*µατος παγκοσµως, $πως αναφ1ρουν οι ανωτ1ρω αλλ# και #λλοι µελετητ1ς (Sassen 2003,
Hirst & Thompson 1999 κ.#.). Και τρτον, η απογο*τευση απ$ το κρ#τος και τις
δυσλειτουργες του στην προστασα των πολιτ.ν ενδ1χεται να λειτουργ*σει ετε προς την κατε'θυνση µικρ$τερων πολιτικ.ν και πολιτισµικ.ν οντοτ*των,
$πως υποστηρζουν οι Carnoy και Castells, ετε προς τη διεκδκησ* της απ$ το
διο το κρ#τος, $πως 1χει *δη παρατηρηθε. Αυτ1ς $µως οι διεκδικ*σεις δε θγουν την τα'τιση µε το 1θνος. Σε αυτ$ το σηµεο θα επαν1λθουµε στη συν1χεια.

∂Ï›Ù

A

ς περ#σουµε στη συν1χεια στο ρ$λο των ελτ, και συγκεκριµ1να των πολιτικ.ν και των διανοουµ1νων. 5σον αφορ# στους πολιτικο'ς, η βασικ*
τους προτεραι$τητα παραµ1νει η απ*χηση στο εκλογικ$ σ.µα, που εναι εθνικ# προσδιορισµ1νο, και η εξυπηρ1τηση των εθνικ.ν συµφερ$ντων. Εναι χαρακτηριστικ$ $τι ακ$µη και η συµµετοχ* * αναφορ# τους σε περιφερειακ1ς *
διεθνες συναντ*σεις, συµµαχες κλπ., γνεται µε γν.µονα το ‘εθνικ$ συµφ1ρον’.
Εναι γνωστ*, για παρ#δειγµα, η απ$φαση του προ1δρου των ΗΠΑ Τζωρτζ
Μπους, να µην υπογρ#ψει τη συµφωνα του Κι$το µε την αιτιολογα $τι θα
*ταν επιζ*µια για την αµερικανικ* οικονοµα. Με 1να αντστοιχο σκεπτικ$, ο
πρωθυπουργ$ς της Βρετανας, Τ$νυ Μπλ1ρ, αιτιολ$γησε την υποστ*ριξ* του
για την Ευρωπαϊκ* Lνωση και το ενιαο ευρωπαϊκ$ ν$µισµα, τα οποα θεωρο'σε συµφ1ροντα για τη Βρετανα16. Τα σχετικ# παραδεγµατα εναι πολλ#G
16. Στη συν1ντευξη τ'που του T. Blair που παραχ.ρησε στη Downing street στις 20 Ιουνου
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αναφ1ραµε µ$νο τα παραπ#νω γιατ εναι πολ' πρ$σφατα και προ1ρχονται
απ$ δ'ο χ.ρες που 1χουν πρωτοστατ*σει στην εφαρµογ* και προ.θηση των
πολιτικ.ν της παγκοσµιοποησης –#λλωστε ο φιλελε'θερος καπιταλισµ$ς εναι
συµφυ*ς µε την πολιτικ* τους παρ#δοση. Συνεπ.ς, δεν υπ#ρχει καµα 1νδειξη
$τι η παγκοσµιοποηση 1χει µεταστρ1ψει τον εθνικ$ προσανατολισµ$ και αναφορ# των πολιτικ.ν.
Παροµοως, η παγκοσµιοποηση δε φανεται να 1χει επιδρ#σει σηµαντικ#
στις προτεραι$τητες και τον προσανατολισµ$ των διανοουµ1νων, ειδικ# ως
προς το θ1µα που εξετ#ζουµε. Υπ#ρχουν διανοο'µενοι εθνικιστ1ς * εθνοκεντρικο και διανοο'µενοι ‘κοσµοπολτες’. Αυτ* η τελευταα τ#ση, να βλ1πει κανες τον κ$σµο απ$ µια ευρ'τερη οπτικ* γωνα και $χι προσκολληµ1νος/η στην
τοπικ$τητ# του, δεν εναι κ#τι το καινο'ριο στην ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’: ο κοσµοπολιτισµ$ς (cosmopolitanism) εναι µια 1ννοια που συχν# απαντ#ται στην ιστορα των ιδε.ν, σε $λες τις ιστορικ1ς περι$δους –#λλοτε αναφ1ρεται ως Ουµανισµ$ς (Humanism), * ως οικουµενισµ$ς (universalism). Βεβαως, οφελουµε να επισηµ#νουµε $τι η παγκοσµιοποηση 1χει προκαλ1σει
1να εντον$τερο ενδιαφ1ρον και συζ*τηση για τον #νθρωπο ως ‘πολτη του κ$σµου’, για την ‘παγκ$σµια διακυβ1ρνηση’ κλπ. Ταυτ$χρονα, $µως, 1χει προκαλ1σει και αντιδρ#σεις που επισηµανουν τους κινδ'νους και την αγωνα για το
µ1λλον των κρατ.ν και των εθνικ.ν-ως-πολιτιστικ.ν διαχωρισµ.ν.
Υπ#ρχει, $µως, και µια αλλαγ* (µια σειρ# αλληλοσυσχετιζ$µενων αλλαγ.ν
θα *ταν πιο σωστ$ να πο'µε) που σχετζεται µε τη διαδικασα της παγκοσµιοποησης –αν και $χι µε µια σχ1ση αιτας-αποτελ1σµατος– και σχετζεται τ$σο
µε τους πολιτικο'ς $σο και µε τους διανοο'µενους. Η αλλαγ* αυτ* εντοπζεται
στη χρ*ση του $ρου παγκοσµιοποηση, και µ#λιστα αναφορικ# µε –σχεδ$ν– τα
π#ντα που αφορο'ν στην πολιτικ*, την κοινωνα, την οικονοµα, τη δηµ$σια
ζω* γενικ$τερα. Οι πολιτικο, απ$ τη µα, συχν# δικαιολογο'ν δι#φορες αντιλαϊκ1ς πολιτικ1ς τους ως ‘αναγκαι$τητες’ που 1χουν προκληθε απ$ την παγκοσµιοποηση. Lτσι, η παγκοσµιοποηση γνεται το #λλοθι για µια σειρ# πολιτικ.ν επιλογν, και $χι αναγκαιοτ*των, για τις οποες οι πολιτικο δεν επιθυµο'ν να αναλ#βουν την ευθ'νη, #ρα και το πολιτικ$ κ$στος. Απ$ την #λλη,

2002, µε αφορµ* το Ευρωπαϊκ$ Συµβο'λιο της Σεβλλης, δ*λωσε, µεταξ' #λλων, τα ακ$λουθα:
«...ο λ$γος που θα πρ1πει να εµαστε εκε, στην Ευρ.πη, ως ηγετικο πακτες εναι $τι εµαστε
πραγµατικ# µια ισχυρ* χ.ρα, µια σπουδαα χ.ρα που τα πηγανει καλ#, και το να εµαστε στο
κ1ντρο της Ευρ.πης αποτελε µ1ρος αυτο'. […] οι λ$γοι για τους οποους εµαστε καταρχ*ν
υπ1ρ της συµµετοχ*ς στο ευρ. εναι $τι, αν το ευρ. πετ'χει και αν εναι οικονοµικ# συµφ1ρον να
συµµετ#σχουµε, τ$τε θα εναι καλ$ για τη βρετανικ* βιοµηχανα, για τις βρετανικ1ς δουλει1ς, για
τις βρετανικ1ς επενδ'σεις…».
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στο χ.ρο της διαν$ησης, εν. υπ#ρχει µια υπερβολικ* αναφορ# στην παγκοσµιοποηση σε π#ρα πολλο'ς τοµες και θεµατικ1ς, γεγον$ς που καθιστ# την
1ννοια δ'σκολα προσδιορσιµη, το πιο σηµαντικ$ εναι $τι 1χει επιφ1ρει µεγ#λη αλλαγ* στον τρ$πο σκ1ψης και τοποθ1τησης σηµαντικ*ς µερδας διανοητ.ν. Η αλλαγ 17 αυτ* εναι ιδιατερα εµφαν*ς στους ‘αριστερο'ς’ διανοο'µενους, $πως και στους πολιτικο'ς, και οφελεται στην αµηχανα που προκ#λεσε
η κατ#ρρευση του Σοβιετικο' µπλοκ, µε τις συν1πειες που αναφ1ραµε στο
προηγο'µενο κεφ#λαιο. Μια συν1πεια *ταν η υποστ*ριξη –ενεργ* * παθητικ*– των πολιτικ.ν που κυρι#ρχησαν στη συν1χεια προς την κατε'θυνση της
εξ#πλωσης του φιλελευθερισµο'. Μια #λλη, που µας ενδιαφ1ρει ιδιατερα εδ.,
*ταν η υιοθ1τηση του επιχειρ*µατος περ του απαρχαιωµ1νου * παρωχηµ1νου
χαρακτ*ρα του εθνικο' κρ#τους ως βση συζ τησης, και σε πολλ1ς περιπτ.σεις ως #ποψη, παρ# το γεγον$ς $τι η θ1ση αυτ* ακολο'θησε µια αντστοιχη
πολιτικ* πρακτικ* εµφανο'ς παρεµβατικ$τητας στο εσωτερικ$ τρτων χωρ.ν
(δηλαδ* και στρατιωτικ*ς παρεµβατικ$τητας), και συνεπ.ς ακο'σια τη δικαιολογο'σε, αν $χι νοµιµοποιο'σε. Επιπλ1ον, η ‘παγκοσµι$τητα’ του κ#θε πολτη
θεωρ*θηκε γεγον$ς, προβ#λλοντας 1τσι την 'παρξη µιας παγκ$σµιας συνεδησης που ξεπερν# και απαξι.νει τον τοπικ$/εθνικ$ χαρακτ*ρα τ$σο των συναισθηµατικ.ν δεσµ.ν, $σο και της καθηµεριν*ς οργ#νωσης των πολιτ.ν. ∆ηλαδ*, προκλ*θηκε η αναθε.ρηση των βασικ.ν κοινωνιολογικ.ν και πολιτικ.ν
$ρων που *ταν µ1χρι πρ$τινος σταθερ1ς αναφορ1ς στις σχετικ1ς επιστ*µες.
Οι παραπ#νω αλλαγ1ς στον τρ$πο σκ1ψης και λειτουργας των ελτ, ειδικ#
αυτ.ν της λεγ$µενης ‘αριστερ*ς’ τοποθ1τησης, εχαν πολλ1ς συν1πειες $σον
αφορ# στην εξ#πλωση, ισχυροποηση και ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης. ∆εν εχαν $µως µεγ#λες συν1πειες στο ρ$λο των ελτ ως φορ1ων µετ#δοσης εθνικ.ν συναισθηµ#των. Αφεν$ς, $πως *δη αναφ1ραµε, ο λ$γος τους,
ειδικ$τερα των πολιτικ.ν, παρ1µεινε εθνικ# προσδιορισµ1νος, 1στω και για λ$γους προπαγ#νδας. Αφετ1ρου, 1νας µη αµελητ1ος αριθµ$ς διανοουµ1νων
στρ#φηκε στον εθνικισµ$, * στον εθνοκεντρισµ$, ετε ως απ#ντηση στο ιδεολογικ$ κεν$ που #φησε η κατ#ρρευση του υπαρκτο' σοσιαλισµο' ετε ως αντδραση στην υπεροχ* εν$ς φιλελευθερισµο' που τ.ρα προ1βαλλε ως προασπιστ*ς του κοσµοπολιτισµο'. Τ1λος, και πιο σηµαντικ$, εναι $τι οι αλλαγ1ς
αυτ1ς $χι απλ# δεν αποµ#κρυναν τους πολτες απ$ τις εθνικ1ς τους ταυτσεις
αλλ#, αντιθ1τως και σε ορισµ1νες περιπτ.σεις, τις ενσχυσαν. Αυτ$ γιατ η παγκοσµιοποηση 1χει παρουσιαστε ως µια γενικ$τερη απειλ*, και µ#λιστα
#γνωστη απειλ* αφο' η 1ννοι# της δεν αποσαφηνζεται, αλλ# και ως µια ειδι17. Ως αλλαγ* αναφ1ρεται στους διανοο'µενους και πολιτικο'ς της Αριστερ#ς, εν. ως στ#ση
και #ποψη δεν περιορζεται σ’ αυτο'ς.
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κ$τερη απειλ* γι’ αυτ$ που αποτελε για τα #τοµα το οικεο τους περιβ#λλον:
το 1θνος τους. Ο φ$βος και η απειλ*, πραγµατικ* * εκλαµβαν$µενη ως τ1τοια,
για τον οικεο χ.ρο κ#ποιου και για την ταυτ$τητ# του εναι περισσ$τερο πιθαν$ να προκαλ1σει εναντωση και αντιδραστικ$τητα, δηλαδ* την αν#γκη να
καλυφθε το #τοµο κ#τω απ$ την οµπρ1λα της ταυτ$τητ#ς του, παρ# να την
εγκαταλεψει. Η πιθαν$τητα της αµυντικ*ς αυτ*ς αντδρασης ενισχ'εται, θεωρητικ#, απ$ το γεγον$ς $τι η παγκοσµιοποηση δεν προσφ1ρει, µ1χρι στιγµ*ς
τουλ#χιστον, µια εναλλακτικ* επιλογ* οργ#νωσης και αντιπροσ.πευσης, ο'τε
και τα'τισης και, συνεπ.ς, ασθησης του αν*κειν, που εναι εξ$χως σηµαντικ1ς
$πως 1χουµε δεξει. Τα µ1χρι τ.ρα εµπειρικ# στοιχεα επιβεβαι.νουν αυτ* τη
θεωρητικ* αν#λυση, $πως θα δεξουµε λεπτοµερ.ς στη συν1χεια.

ª¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

A

φ*σαµε την αν#λυση για τα ΜΜΕ για το τ1λος για να κ#νουµε µια πιο
εκτεταµ1νη αναφορ# σε αυτ#. Ο λ$γος εναι $τι, στη σχετικ* βιβλιογραφα, τα ΜΜΕ αναφ1ρονται ως 1νας απ$ τους καθοριστικ$τερους παρ#γοντες
στην αποδυν#µωση των εθνικ.ν ταυτοτ*των. Lτσι, λοιπ$ν, το θ1µα χρ*ζει ιδιατερης προσοχ*ς.
Αναφ1ραµε στην παραπ#νω εν$τητα κ#ποια στοιχεα αναφορικ# µε την
πραγµατικ# παγκ$σµια δι#δοση των ΜΜΕ και των ν1ων τεχνολογι.ν, αλλ#
και µε την αλληλεπδρασ* τους µε την πολιτικ* ελτ των κρατ.ν, ακ$µη και
$ταν δεν ελ1γχονται απ$ το κρ#τος. Εδ. θα εστι#σουµε στο θ1µα που µας
αφορ# #µεσα σε αυτ* τη µελ1τη, δηλαδ* ο εθνικ$ς * µη προσανατολισµ$ς των
ειδ*σεων και πληροφορι.ν που µεταδδονται απ$ τα ΜΜΕ. 5πως θα υποστηρξουµε, ασχ1τως απ$ το βαθµ$ ανεξαρτησας των ΜΜΕ απ$ την πολιτικ* και
τους φορες #σκησ*ς της, η θεµατολογα στην τηλε$ραση, το ραδι$φωνο και
τον τ'πο εναι κατ# κ'ριο λ$γο εθνικ# προσδιορισµ1νη. Η συντριπτικ* πλειοψηφα των πληροφορι.ν αφορ# εθνικ# θ1µατα * γεγον$τα που αφορο'ν µε
1µµεσο τρ$πο το εθνικ$ κρ#τος: εναι φιλτραρισµ1νη µ1σα απ$ τις προσλ*ψεις,
νοοτροπες, προκαταλ*ψεις κλπ. της εθνικ$τητας, η οποα εξασφαλζει την
απ*χηση και, συνεπ.ς, τα κ1ρδη των εταιρει.ν που δραστηριοποιο'νται στα
µ1σα επικοινωνας. Πρ$κειται δηλαδ* για το διο συµπ1ρασµα στο οποο καταλ*ξαµε στο τ1ταρτο κεφ#λαιο σχετικ# µε τα ΜΜΕ και την εθνικ* ταυτ$τητα,
το οποο δεν υπ#ρχουν στοιχεα που να αποδυναµ.νουν λ$γω της παγκοσµιοποησης.
Θα επικεντρ.σουµε στην τηλε$ραση, ως το χαρακτηριστικ$τερο παρ#δειγµα, αλλ# και το πιο 1ντονο. Παρ$λο που µπορε να εναι αρκετ# προφαν1ς σε
$σους 1χουν τηλε$ραση στο σαλ$νι τους $τι η θεµατολογα των πληροφορι.ν
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που µεταδδονται 1χει εθνοκεντρικ$ χαρακτ*ρα, κ#τι το οποο εναι και φυσιολογικ$ #λλωστε, οφελουµε να παρουσι#σουµε ορισµ1να στοιχεα που να
υποστηρζουν το επιχερηµα. Lτσι, θα παρουσι#σω τα στοιχεα µιας 1ρευνας
που εναι ιδιατερα χαρακτηριστικ#. Η 1ρευνα παρουσι#στηκε στο ελληνικ$
κρατικ$ τηλεοπτικ$ καν#λι ΝΕΤ το Μ#ρτιο του 2002 απ$ την εβδοµαδιαα εκποµπ* ‘Πρωταγωνιστ1ς’, και αφορο'σε την ποι$τητα και το περιεχ$µενο των
‘Ειδ*σεων’ που µεταδδουν ιδιωτικο και κρατικο τηλεοπτικο σταθµο σε ενν1α χ.ρες (Γερµανα, Γαλλα, Τουρκα, Ελλ#δα, Σουηδα, Ιταλα, Βρετανα,
Ρωσα και ΗΠΑ)18. Σ'µφωνα µε τα στοιχεα που συλλ1χτηκαν, το περιεχ$µενο
των ‘Ειδ*σεων’ κατανεµ*θηκε κατ# µ1σο $ρο ως εξ*ς: 68% για εθνικ# θ1µατα,
20% για διεθν*, και 12% για γενικ# θ1µατα, $που γενικ# αναφ1ρονται σε επιστηµονικ1ς ανακαλ'ψεις, διεθνες επετεους ($πως η Μ1ρα της Γυνακας, που
συν1πεσε µε τη µ1ρα της 1ρευνας) κλπ.
Παρ$λο που τα ποσοστ# αυτ# εναι *δη ενδεικτικ# του εθνικο' προσανατολισµο' των ‘Ειδ*σεων’, και αναφ1ρονται ειδικ$τερα σε χ.ρες που συµµετ1χουν ενεργ# στις διαδικασες της παγκοσµιοποησης, 1χει ενδιαφ1ρον να προσθ1σουµε κ#ποια επιπλ1ον ποιοτικ# στοιχεα που διαφωτζουν περισσ$τερο
την παραπ#νω ταξιν$µηση. Πρ.τον, η µ1ρα πραγµατοποησης της 1ρευνας
θεωρετο, απ$ τους δηµοσιογρ#φους που διεξ*γαγαν την 1ρευνα, $τι εχε πολλ# διεθν* και γενικ# θ1µατα δι$τι, αφεν$ς, *ταν η Μ1ρα της Γυνακας και,
αφετ1ρου, το Μεσανατολικ$ ζ*τηµα *ταν σε ιδιατερη 1ξαρση. ∆ε'τερον, εν.
το κυραρχο γενικ$ θ1µα *ταν η Μ1ρα της Γυνακας, η αναφορ# σε αυτ$ γιν$ταν µ1σω αφιερωµ#των σε γυνακες προερχ$µενες απ$ το εν λ$γω κρ#τος.
Lτσι, λοιπ$ν, το γαλλικ$ TF1 παρουσασε τη σ'ζυγο του Γ#λλου πρωθυπουργο' Jospin και το ιταλικ$ RAI1 τις εκδηλ.σεις που 1λαβαν χ.ρα στην Ιταλα.
Τρτον, σχεδ$ν κ#θε γενικ$ * διεθν1ς συµβ#ν συνοδευ$ταν απ$ µια εκτεν*,
εκτεν1στατη µ#λιστα, αναφορ# στην ‘εθνικ*’ παρουσα σε αυτ$. Για παρ#δειγµα, η µικρ* παρουσαση του γαλλικο' FR2 στους παραολυµπιακο'ς αγ.νες
18. Η 1ρευνα 1γινε στις 8 Μαρτου και µεταδ$θηκε στις 20 Μαρτου 2002. Ο παρουσιαστ*ς της
εκποµπ*ς, κ. Θεοδωρ#κης, και οι συνεργ#τες του εχαν την ευγενικ* καλοσ'νη να µου δ.σουν τα
στοιχεα της 1ρευν#ς τους, .στε να µπορ1σω να τα επεξεργαστ. και να τα αξιολογ*σω σ'µφωνα
µε τις αν#γκες της δικ*ς µου 1ρευνας, καθ.ς η 1ρευνα της ΝΕΤ συν1κρινε το περιεχ$µενο των ειδ*σεων µε β#ση την ποι$τητα των ειδ*σεων, και $χι µε β#ση την εθνικ* * διεθν* τους τοποθ1τηση (κ#τι το οποο θεωρ. $τι εξασφ#λισε και την αντικειµενικ* συλλογ* των στοιχεων που θα παρουσι#σω). Στην 1ρευνα που 1γινε σε 18 σταθµο'ς ενν1α χωρ.ν –1ναν κρατικ$ και 1ναν ιδιωτικ$
απ$ κ#θε χ.ρα, επιλεγµ1νους µε το κριτ*ριο της τηλεθ1ασης– καταγρ#φηκαν αναλυτικ# τα θ1µατα που απασχ$λησαν τα δελτα ειδ*σεων εκενη τη µ1ρα και το χρ$νο παρουσασ*ς τους. Αυτ# τα θ1µατα *µουν σε θ1ση να ταξινοµ*σω αν#λογα µε το περιεχ$µεν$ τους σε εθνικ#, διεθν*,
και γενικο' περιεχοµ1νου.
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του Salt Lake City, δι#ρκειας 0,16 δευτερολ1πτων, ακολουθ*θηκε απ$ µια
εκτεν1στερη στους Γ#λλους αθλητ1ς που συµµετεχαν σε αυτο'ς, δι#ρκειας
2,09 λεπτ.ν! Τ1λος, σε αρκετ1ς περιπτ.σεις τα ποσοστ# που παρουσασα παραπ#νω δεν αντικατοπτρζουν $λη την αλ*θεια, καθ.ς αξιολογο'ν µ$νο το
περιεχ$µενο αν# αριθµ$ θεµ#των χωρς να προσµετρο'ν το χρ$νο που αφιερ.θηκε στο εν λ$γω θ1µα: για παρ#δειγµα, το γερµανικ$ ARD αφι1ρωσε το
50% των θεµ#των του στη διεθν* ειδησεογραφα, αλλ# µ$νο το 38% του συνολικο' χρ$νου των ‘Ειδ*σεων’. Αν προσµετρ*σουµε $λους αυτο'ς τους παρ#γοντες θα διαπιστ.σουµε $τι η αρχικ* µας αναφορ# σε 68% $σον αφορ# τα
εθνικ# θ1µατα *ταν η πιο µετριοπαθ*ς.
Ο Castells προβ#λλει την #ποψη $τι «η παγκοσµιοποηση/‘τοπικοποηση’
[localization] των µ1σων και της ηλεκτρονικ*ς επικοινωνας εναι ισοδ'ναµη
προς την απο-εθνικοποηση και απο-κρατικοποηση της επικοινωνας, τα
οποα εναι προς το παρ$ν αδιαχ.ριστα» (Castells 1997: 259). Η #ποψη $µως
αυτ* στερεται προς το παρ$ν της απαρατητης θεωρητικ*ς και εµπειρικ*ς
υποστ*ριξης: $πως µπορο'µε να παρατηρ*σουµε, η απο-εθνικοποηση και η
απο-κρατικοποηση των ΜΜΕ δεν εναι στην πραγµατικ$τητα αδιαχ.ριστα,
καθ.ς σε αρκετ1ς περιπτ.σεις η απο-κρατικοποηση κ#ποιων µ1σων δεν 1χει
ακολουθηθε απ$ την απο-εθνικοποηση των πληροφορι.ν που µεταδδονται.
Αυτ$ γιατ, οι πληροφορες που µεταδδονται απ$ ιδιωτικ1ς επιχειρ*σεις µ1σων ενηµ1ρωσης και επικοινωνας δεν εναι λιγ$τερο εθνο-κεντρικ1ς σε σχ1ση
µε τα κρατικ# µ1σαG αντιθ1τως, τενουν να εναι περισσ$τερο προσανατολισµ1νες προς το εθνικ$ κρ#τος στο οποο δραστηριοποιο'νται απ’ $,τι τα κρατικ#.
Συγκεκριµ1να, απ$ µια περαιτ1ρω αν#λυση των στοιχεων της εκποµπ*ς ‘Πρωταγωνιστ1ς’ προκ'πτει $τι τα ποσοστ# που δ$θηκαν για τα εθνικ# και τα διεθν* θ1µατα (68% και 20% αντστοιχα) κατ# µ1σο $ρο για τα κρατικ# και διεθν* τηλεοπτικ# δκτυα διαφοροποιο'νται σηµαντικ#, αν ξεχωρσουµε αυτ# τα
τελευταα. Lτσι, η αναλογα αλλ#ζει σε 76% για τα εθνικ# και 15% για τα διεθν* θ1µατα στα ιδιωτικ# τηλεοπτικ# καν#λια και σε 62% και 25% για τα κρατικ#. Το γεγον$ς αυτ$ µπορο'µε να το αποδ.σουµε στον κερδοσκοπικ$ χαρακτ*ρα των ιδιωτικ.ν µ1σων, σε συνδυασµ$ µε τη διευκ$λυνση που προσφ1ρει
το να απευθ'νεται κανες σε *δη διαµορφωµ1νες αντιλ*ψεις και συναισθ*µατα. Συγκεκριµ1να, η αναφορ# σε οικεες εικ$νες και σε αυτ$ που αποτελε κοµµ#τι ‘µας’ εναι πρ#γµατι πιο ενδιαφ1ρουσα, ελκυστικ* και, τελικ#, ανταποδοτικ* για τους επιχειρηµατες που δραστηριοποιο'νται στο χ.ρο, οι οποοι το
γνωρζουν και το χρησιµοποιο'ν ως µ1θοδο που αποφ1ρει κ1ρδη στην επιχερηση. Να υπενθυµσουµε εδ. $τι τα ΜΜΕ αποτελο'ν 1να σηµαντικ$ µ1σο στη
διαδικασα τα'τισης µε το 1θνοςG αυτ* τους η λειτουργα δεν 1χει αλλ#ξει µ1χρι σ*µερα, και δεν υπ#ρχει καµα 1νδειξη $τι θα αλλ#ξει στο #µεσο µ1λλον.
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Προκ'πτει λοιπ$ν $τι η ιδιωτικοποηση των ΜΜΕ $χι µ$νο δεν συµβ#λλει στην
απο-εθνικοποηση των µεταδιδ$µενων µηνυµ#των αλλ#, απεναντας, στην ενσχυση των εθνικοκεντρικ.ν αναφορ.ν.
Βλ1πουµε λοιπ$ν $τι και στην αυγ* του 21ου αι.να, και σε χ.ρες που µετ1χουν ενεργ# στην παγκοσµιοποηση, τα µην'µατα που µεταδδουν τα ΜΜΕ
υπ$κεινται στα πλασια των υπαρχ$ντων προσλ*ψεων και νοοτροπι.ν, πλασια που προσδιορζονται απ$ την τοπικ$τητα και εθνικ$τητα του µ1σου: εναι
κατ# καν$να εθνοκεντρικ#. Β1βαια, $πως δεχνει η αναφορ# των Ηνωµ1νων
Εθν.ν (UNDP 1999 Report 2000: 343), παρατηρεται µια τ#ση δηµιουργας ολιγοπωλιακ*ς κατ#στασης $σον αφορ# στην ιδιοκτησα των ΜΜΕ, που θα µπορο'σε σως να σηµανει και µια τ#ση προς την οµοιοµορφα και οµοιογ1νεια
της πληροφορας. 5µως, $πως εδαµε, οι ιδιοκτ*τες των ΜΜΕ λειτουργο'ν ως
επιχειρηµατες και ‘χρησιµοποιο'ν’ την 'παρξη εθνικ.ν συναισθηµ#των και
ταυτσεων για να εξασφαλσουν την ανταγωνιστικ$τητ# τους. Οι πολτες εν$ς
1θνους κρ#τους 1χουν ταυτιστε µε αυτ$ πολ' πριν αναζητ*σουν πληροφ$ρηση απ$ τα ΜΜΕ για ευρ'τερα θ1µατα: συνεπ.ς, το συµφ1ρον τους 1γκειται
ακριβ.ς σε αυτ$ που εναι ‘δικ$ τους’, που τους αφορ# #µεσα. Επιπλ1ον, και
οι διοι οι επιχειρηµατες εναι #νθρωποι µε προσωπικ# συµφ1ροντα, αλλ# και
νοοτροπες και προκαταλ*ψεις. Αυτ$ β1βαια ισχ'ει και για τους δηµοσιογρ#φους. ∆εν εναι λγες οι περιπτ.σεις που η 1ντονη κριτικ* που ασκεται απ$
δηµοσιογρ#φους στο κρ#τος για αναποτελεσµατικ$τητα γνεται στη β#ση $τι
αυτ$ δεν εξυπηρετε επαρκ.ς τα εθνικ# συµφ1ροντα, ως $φειλε. 5πως αναφ1ρει και ο Smith, ακ$µη και σε φιλελε'θερες χ.ρες $που τα µ1σα δεν ελ1γχονται
απ$ το κρ#τος, «ο κ$σµος γνεται αντιληπτ$ς σε µεγ#λο βαθµ$ µ1σα απ$ το
πρσµα του εθνικο' κρ#τους στο οποο αν*κουµε» (1995α: 93).
Να αναφ1ρουµε παρενθετικ# µια 1ρευνα που αναφ1ρεται ακριβ.ς στις
προϋπ#ρχουσες νοοτροπες και προκαταλ*ψεις και τον τρ$πο που αυτ1ς επιδρο'ν στο περιεχ$µενο των πληροφορι.ν που διαχ1ονται απ$ τα ΜΜΕ. Η
1ρευνα πραγµατοποι*θηκε απ$ την Philipa Atkinson, 1χει ττλο ‘Representations of Conflict in the Western Media: the manufacturing of a barbaric periphery’ (‘Αναπαραστ#σεις των Συγκρο'σεων στα ∆υτικ# Μ1σα: η κατασκευ*
µιας β#ρβαρης περιφ1ρειας’, 1999), και αναφ1ρεται στον τρ$πο που παρουσι#ζονται οι ξ1νες χ.ρες στα ΜΜΕ δυτικ.ν κρατ.ν. Τα συµπερ#σµατα στο οποα
καταλ*γει εναι ιδιατερα ενδιαφ1ροντα. Πρ.τον, υποστηρζει, κ#ποιες επιχειρ*σεις των ΜΜΕ λαµβ#νουν επιχορηγ*σεις απ$ την κυβ1ρνηση και κατ# συν1πεια αντανακλο'ν την πολιτικ* και τη θεµατολογα που αυτ* θ1λει να προβ#λει, εν. οι περισσ$τερες που εναι ιδιωτικ1ς συν*θως αντανακλο'ν τα συµφ1ροντα, ενδιαφ1ροντα και προκαταλ*ψεις των ιδιοκτητ.ν. ∆ε'τερον, ενισχ'ουν
τις δυτικ1ς αξες, γεγον$ς που οφελεται τ$σο στο πρ$τυπο της ελε'θερης αγο[ 255 ]
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ρ#ς που ενσαρκ.νουν ως επιχειρ*σεις, $σο και στην αντστοιχη κυραρχη
κουλτο'ρα του προσωπικο' και των ιδιοκτητ.ν. Τρτον, υπ#ρχει µια εµφαν*ς
εππτωση στην ποι$τητα του περιεχοµ1νου των ΜΜΕ, επειδ* υπ$κεινται στους
ν$µους της αγορ#ς και προσπαθο'ν διαρκ.ς να προσελκ'σουν περισσ$τερους
πελ#τες: «η µ$δα και το καινοφαν1ς καθορζουν τι θα γνει εδηση», καταλ*γει
η Atkinson, εν. ταυτ$χρονα η τ#ση εναι «να κατευθ'νονται οι ειδ*σεις προς
το χαµηλ$τερο κοιν$ παρανοµαστ*» (1999: 104). Αυτ$ µεταφρ#ζεται σε συναισθηµατισµ$ και εντυπωσιασµ$ και σε 1λλειψη ουσιαστικ*ς αν#λυσης.
Lνα τ1ταρτο συµπ1ρασµα, που 1ρχεται και ως συν1πεια των προηγο'µενων, εναι $τι οι διαφορετικ1ς κουλτο'ρες παρουσι#ζονται µε λ#θος τρ$πο. Η
Atkinson θ1τει δ'ο παραδεγµατα. Το 1να εναι $τι περπλοκα γεγον$τα που
λαµβ#νουν χ.ρα στον ‘Τρτο Κ$σµο’, $πως π$λεµοι και λιµο, γνονται πιο ε'κολα αντιληπτ# ως εθνικ1ς * φυλετικ1ς συγκρο'σεις * προβλ*µατα γεωγραφικ*ς θ1σης (π.χ. ξηρασα), αποφε'γοντας 1τσι την απαιτο'µενη πολυδι#στατη
και σε β#θος πολιτικ*-οικονοµικ*-κοινωνικ* αν#λυση. «Αυτ* η µ1θοδος δηµοσιογραφας… ικανοποιε τ$σο την αν#γκη συντοµας και ενδιαφ1ροντος, $σο
και την #ποψη $τι οι καταναλωτ1ς εναι ανκανοι για κ#τι βαθ'τερο. Εναι αυτο-διαιωνιζ$µενη καθ.ς… µ$λις καθιερ.νεται… γνεται η ευκολ$τερη ερµηνεα… και µπορε να χρησιµοποιηθε και σε #λλες περιπτ.σεις» (1999: 104). Το
#λλο παρ#δειγµα αφορ# στην κοιν* εικ$να που προβ#λλεται για τις χ.ρες του
‘Τρτου Κ$σµου’, ως χ.ρες $που «χαρο'µενοι χωρι#τες καλλιεργο'ν τη γη *
ασχολο'νται µε απλ1ς χειροτεχνες… σε 1να φ$ντο ηλι$λουστου και γαλανο'
ουρανο'» (1999: 104). Αυτ* η εικ$να προβ#λλεται κυρως µ1σω της τουριστικ*ς βιοµηχανας. Μ1σω αυτ.ν και #λλων παραδειγµ#των, η Atkinson καταλ*γει στο συµπ1ρασµα $τι τα στερε$τυπα στα ΜΜΕ παρ#γονται και αναπαρ#γονται, δηµιουργο'νται και διαιωνζονται.
Κλενοντας, απαρατητη εναι µια αναφορ# στο διαδκτυο. Το διαδκτυο δεν
εναι αυτ* τη στιγµ* το κυρι$τερο µ1σο ενηµ1ρωσης * ψυχαγωγας, καθ.ς η
χρ*ση του αφορ# συγκεκριµ1νες ηλικιακ1ς, µορφωτικ1ς και επαγγελµατικ1ς
οµ#δες, αλλ# 1χει τερ#στιες δυνατ$τητες και προοπτικ1ς για το µ1λλον. Εναι,
λοιπ$ν, σηµαντικ$ να εξετ#σουµε το ρ$λο του σε σχ1ση µε τις εθνικ1ς ταυτ$τητες. Οι σχετικ1ς 1ρευνες εναι προς στιγµ*ν περιορισµ1νες και τα αποτελ1σµατ# τους πρ.ιµα. Φανεται $µως $τι τενει να αποτελ1σει 1να µικρ$κοσµο των
δυν#µεων και τ#σεων που *δη υπ#ρχουν στις σ'γχρονες κοινωνες, $πως διαπιστ.νεται απ$ δι#φορες µελ1τες (Carnoy & Castells 2001 κ.#.). Ενδιαφ1ρον
παρουσι#ζουν τα συµπερ#σµατα απ$ την 1ρευνα που πραγµατοποησε ο ∆εµερτζ*ς (2003) ακριβ.ς στο αντικεµενο που µας ενδιαφ1ρει, δηλαδ* στις επιπτ.σεις της χρ*σης του διαδικτ'ου στις εθνικ1ς και εθνοτικ1ς ταυτ$τητες.
5πως υποστηρζει, απ$ τη µα η δια η δοµ* του διαδικτ'ου εν1χει µια ‘αντι[ 256 ]
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εθνικιστικ* ροπ*’, µε την 1ννοια $τι η διαδραστικ$τητ# του, η θεληµατικ* του
χρ*ση, η διαρκ*ς κινητικ$τητα και η αποκ1ντρωσ* του δεν ευνοο'ν την αν#πτυξη ‘µεγ#λων αφηγ*σεων’, $πως εναι ο εθνικισµ$ς. Απ$ την #λλη, $µως, παρατηρεται $τι «ενισχ'ει τα εθνικιστικ# στερε$τυπα και τις προκαταλ*ψεις
απ1ναντι στους εθνικο'ς #λλους» (∆εµερτζ*ς 2003: 441). Lτσι, εν. η δια η
δοµ* του µ1σου αυτο' επικοινωνας εναι ‘ουδ1τερη’ απ$ τη σκοπι# του εθνικισµο', στο βαθµ$ που εντ#σσεται στο πλασιο των *δη διαµορφωµ1νων εθνικ.ν
ταυτοτ*των χρησιµοποιεται προς τη διατ*ρηση * ενσχυσ* τους. Συνεπ.ς,
διαπιστ.νεται $τι σε «$λες σχεδ$ν τις χ.ρες» που εξαπλ.νεται το διαδκτυο
1χουν δηµιουργηθε «ιστοσελδες, δωµ#τια και λστες συζητ*σεων αντικεµενο
των οποων εναι η προ.θηση και διαπραγµ#τευση της εθνικ*ς και εθνοτικ*ς
ταυτ$τητας»19, εν. εναι «οµολογουµ1νως λγες οι περιπτ.σεις $που το διαδκτυο συµβ#λλει στη σχετικοποηση των εν λ$γω ταυτοτ*των και το µετριασµ$
των στερεοτ'πων» (∆εµερτζ*ς 2003: 446-447).
Για να συνοψσουµε, τα µ1σα µαζικ*ς ενηµ1ρωσης και επικοινωνας µεταδδουν ειδ*σεις και πληροφορες που εναι στο µεγαλ'τερο µ1ρος τους εθνικ#
προσανατολισµ1νες –δηλαδ*, εθνικ1ς * διεθνες αλλ# µε 1να προφαν1ς εθνικ$
ενδιαφ1ρον. Εναι ενδεικτικ$ $τι τα παραπ#νω στοιχεα που παρουσι#σαµε
σχετικ# µε το περιεχ$µενο των ‘Ειδ*σεων’ προ1ρχονται στην πλειοψηφα τους
απ$ ιδιατερα αναπτυγµ1νες και ‘παγκοσµιοποιηµ1νες’ χ.ρες. Lτσι, το ενδιαφ1ρον για το παγκ$σµιο εκφρ#ζεται µ1σα σε 1να πλασιο που εναι πολιτισµικ# καθορισµ1νο, στο εθνικ$ πλασιο, και επηρε#ζεται απ$ προσλ*ψεις προσδιορισµ1νες απ$ την εθνικ$τητα.
* * *
5πως διαπιστ.νεται, οι µηχανισµο τα'τισης του εθνικο' κρ#τος δεν 1χουν
φθαρε απ$ τη διαδικασα της παγκοσµιοποησης και, συνεπ.ς, δεν 1χουµε λ$γο β#σει αυτ.ν των δεδοµ1νων να αναµ1νουµε την αποδυν#µωση των εθνικ.ν
ταυτσεων. Συνεπικουρο'µενοι και απ$ την προηγο'µενη αν#λυση, σ'µφωνα
µε την οποα τα κρ#τη δεν εναι παρωχηµ1να * σηµαντικ# αποδυναµωµ1να, το
επιχερηµα σχετικ# µε την εθνικ* ταυτ$τητα που υποστηρζουµε σε αυτ*ν την
εν$τητα εναι $τι δε διαπιστ.νεται $τι οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης
1χουν επηρε#σει τις εθνικ1ς ταυτσεις µε τρ$πο αρνητικ$, ο'τε διαγρ#φεται
µια τ1τοια τ#ση. Συνεπ.ς, το 1θνος παραµ1νει ως κοινωνικ* και πολιτικ* οµ#19. Wποψη που υποστηρζεται απ$ την 1ρευνα των KATZ, JAMES E. & RICE, RONALD E. (2002),
Social Concequences of Internet Use, Access, Involvement and Interaction, Massachusetts: MIT Press,
στο ∆εµερτζ*ς 2003.
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δα στην καρδι# των συλλογικ.ν ταυτσεων, εν. η πολιτικ* οντ$τητα του εθνικο' κρ#τους παραµ1νει στο επκεντρο των πολιτικ.ν πρωτοβουλι.ν. Wρα, η
ισχυρ* και 1ντονη παρουσα της εθνικ*ς ταυτ$τητας που παρατηρο'νταν µ1σα
στη νεωτερικ$τητα, που *ταν και εποχ* του εθνικισµο' #λλωστε, εξακολουθε
να υπ#ρχει και µ1σα στο πλασιο της παγκοσµιοποησης.
Το συµπ1ρασµ# µας σχετικ# µε την ισχ' και κυριαρχα των εθνικ.ν ταυτσεων στη σ'γχρονη εποχ* υποστηρζεται και ενισχ'εται και σε 1να γενικ$τερο
πλασιο, ανεξ#ρτητα δηλαδ* απ$ τη συγκεκριµ1νη εξ1ταση των µηχανισµ.ν
του κρ#τους, απ$ σχετικ1ς 1ρευνες που 1χουν πραγµατοποιηθε. Για παρ#δειγµα, ο Paul Kennedy, στην εισαγωγ* του στο Globalisation and National Identities (2001), µια συλλογ* #ρθρων που παρουσι#στηκαν στο οµ.νυµο συν1δριο
που πραγµατοποι*θηκε στο πανεπιστ*µιο του Manchester το 1999, παρατηρε
$τι: «µια κεντρικ* θεµατολογα που διατρ1χει αυτ# τα κεφ#λαια εναι $τι σε
πολλ1ς περιπτ.σεις το 1θνος-κρ#τος και ο εθνικισµ$ς συνεχζουν να προβ#λλουν τον κεντρικ$ #ξονα γ'ρω απ’ τον οποο τα #τοµα και οι συλλογικ$τητες
δοµο'ν µια ασθηση πολιτισµικο' δεσµο' και µια ασθηση του ‘αν*κειν’»
(Kennedy 2001: 1-2). Στις επιµ1ρους 1ρευνες που παρουσι#ζονται στον τ$µο
υπ#ρχουν πλεστα σχετικ# παραδεγµατα. Lτσι, βλ1πουµε $τι οι Σκοτσ1ζοι,
στα τ1λη της δεκαετας ’90, ψ*φισαν για το δικ$ τους Κοινοβο'λιο (Books 2001),
οι Ρ.σοι 1δωσαν 1µφαση στην ‘επιστροφ*’ σε µια παραδοσιακ# προσδιορισµ1νη εθνικ* ταυτ$τητα µ1σω της Ορθοδοξας (Danks 2001), και οι Ιρλανδο βι.νουν µια πολιτισµικ* αναγ1ννηση (Fagan 2001). Πρ1πει δε να υπογραµµιστε το
γεγον$ς $τι οι παραπ#νω αναβι.σεις και επι-βεβαι.σεις των εθνικ.ν ταυτοτ*των που αναφ1ραµε λαµβ#νουν χ.ρα εντ$ς πολιτικ.ν πλαισων που εναι
υπ1ρ της παγκοσµιοποησης, εντ$ς επσηµων κρατικ.ν πολιτικ.ν που προσπαθο'ν να ανταποκριθο'ν θετικ# στην παγκοσµιοποηση και να προσαρµοστο'ν στη διεθν* ‘συγκυρα’ της παγκ$σµιας δι#δοσης του καπιταλισµο' ακολουθ.ντας την. Συνεπ.ς, επιβεβαι.νεται η #ποψη $τι οι εθνικ1ς ταυτ$τητες
εναι παρο'σες και αρκετ# ισχυρ1ς και στην εποχ* της παγκοσµιοποησης.
Θα *θελα να προσθ1σω εδ. και µια επιπλ1ον επιχειρηµατολογα, που στην
πραγµατικ$τητα εναι µια κριτικ* στον Nederveen Pieterse (1995β) αλλ# και
#λλους που εκφ1ρουν την #ποψ* $τι η παγκοσµιοποηση διαγρ#φει 1να πλασιο ‘πολιτισµικ*ς υβριδοποησης’ (‘cultural hybridisation’), η οποα δνει στο
κ#θε #τοµο την ευκαιρα να ωφεληθε των διαφ$ρων ευκαιρι.ν που προσφ1ρονται και να επιλ1ξει µ1σα απ$ µια ποικιλα πηγ.ν την ταυτ$τητ# του. Πρ$κειται ταυτ$χρονα για µια κριτικ* και στον Giddens και αυτ$ που ονοµ#ζει
‘life politics’, δηλαδ* το γεγον$ς $τι το #τοµο οικοδοµε τη δικ* του ταυτ$τητα
διαµ1σου των ποικλων εναλλακτικ.ν επιλογ.ν που υπ#ρχουν παγκοσµως
(Giddens 1991: 214-7). Οι απ$ψεις αυτ1ς εκπορε'ονται απ$ τη µεγ#λη επδρα[ 258 ]
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ση των ν1ων τεχνολογι.ν, $χι µ$νο των ΜΜΕ αλλ# και #λλων (π.χ. η κινητ* τηλεφωνα, οι αεροµεταφορ1ς) και την πολυπολιτισµικ$τητα των εµπειρι.ν και
αναφορ.ν των σ'γχρονων κοινωνι.ν. Η #ποψη που θα υποστηρξω εναι $τι
µια τ1τοια πληθ.ρα επιλογ.ν υπ#ρχει, κυρως $µως σε θεωρητικ$ εππεδο.
Στην πραγµατικ$τητα οι περισσ$τεροι #νθρωποι ζουν το µεγαλ'τερο µ1ρος
της ζω*ς τους, αν $χι $λη τη ζω* τους, εντ$ς µιας συγκεκριµ1νης εδαφικ# κοινωνας (που ονοµ#ζουµε εθνικ$ κρ#τος) και η πληθ.ρα των ερεθισµ#των τους
εναι εδαφικ#, πολιτισµικ#, γλωσσικ# και οικονοµικ# προσδιορισµ1να. Η κινητικ$τητα των ατ$µων εντ$ς των εθνικ.ν κρατ.ν τους, αλλ# και εκτ$ς αυτ.ν
στο βαθµ$ που γνεται για τουρισµ$, δεν επηρε#ζει τη διαµ$ρφωση του βασικο' πυρ*να των προσλ*ψεων και ταυτσε.ν τους. Lτσι, ακ$µη και αν δεχ$µασταν $τι η δηµιουργα ταυτ$τητας αποτελε µια απολ'τως υποκειµενικ* διαδικασα, ανεπηρ1αστη απ$ θεσµικο'ς παρ#γοντες * συγκεκριµ1νες ψυχολογικ1ς
αν#γκες, θα παρατηρο'σαµε παρ’ $λα αυτ# $τι $σο πιο ‘κοντ#’ βρσκονται τα
#τοµα µεταξ' τους (‘κοντ#’ και χωρικ# αλλ# µε $ρους κοινωνικ*ς οργ#νωσης), τ$σο περισσ$τερες οµοι$τητες θα παρατηρο'σαµε στη συµπεριφορ# και
τις ταυτσεις τουςG αυτ$ γιατ αντλο'ν ερεθσµατα απ$ τις διες πολιτισµικ1ς,
κοινωνικ1ς και #λλες ‘δεξαµεν1ς’. Το αποτ1λεσµα θα *ταν και π#λι να γνεται
µια εξωτερικ* κατηγοριοποηση των ατ$µων, απ$ τους επιστ*µονες για παρ#δειγµα, σε οµ#δες µε β#ση αυτ# τα κοιν# τους χαρακτηριστικ#, αλλ# και η δηµιουργα των ‘οικεων χ.ρων’ δραστηριοποησης των ατ$µων. 5µως, µια τ1τοια κατηγοριοποηση 1χει οδηγ*σει και στον προσδιορισµ$ των εθνοτ*των
και, εν µ1ρει, των εθν.ν –εν µ1ρει, γιατ η 'παρξη του κρ#τους 1χει αποτελ1σει
σηµαντικ$ ενοποιητικ$ θεσµικ$ παρ#γοντα των εθν.ν. Συνεπ.ς, η δυνατ$τητα και ικαν$τητα των ατ$µων να επιλ1ξουν και να δηµιουργ*σουν τις προσωπικ1ς, εξατοµικευµ1νες ταυτ$τητες µε µια παγκ$σµια αναφορ# και ανεξ#ρτητα
απ$ το κοινωνικο-πολιτικ$ τους περιβ#λλον εναι µ#λλον υπερτιµηµ1νη.
Ταυτ$χρονα, επσης υπερτιµηµ1νη 1χει υπ#ρξει η θε.ρηση του ατ$µου αλλ# και της κοινωνας µ1σα στη νεωτερικ$τητα ως σταθερ.ν * συµπαγ.ν πλαισων αναφορ#ς. Στη σχετικ* συζ*τηση προβ#λλεται 1ντονα η #ποψη $τι στα
τ1λη του 20ο' αι.να συντελο'νται σηµαντικ1ς µεταβολ1ς που κατακερµατζουν τα πολιτικ# και πολιτιστικ# πεδα αναφορ.ν, µε συν1πεια την υπον$µευση της ‘σταθερ*ς ταυτ$τητας’ και της ‘ενιαας ασθησης του υποκειµ1νου’ που
υπ*ρχε µ1χρι πρ$σφατα20. 5µως, και αυτ* η #ποψη φανεται $τι αντιλαµβ#νεται τη νεωτερικ$τητα (* πρ.ιµη νεωτερικ$τητα) εν µ1σω µιας υπερβολικ# τονισµ1νης σταθερ$τητας της κοινωνας και της ταυτ$τητας, παρ$λο που δεν ‘ξε-

20. Για τη σχετικ* συζ*τηση δετε στο Hall, Held & Mc Grew (επιµ.) 2003.
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χν#’ $τι το π1ρασµα απ$ τη µεσαιωνικ* στη νεωτερικ* εποχ* χαρακτηρζεται
απ$ το ξεπ1ρασµα της παρ#δοσης, την οικονοµικ* και κοινωνικ* κινητικ$τητα, και τη ραγδαα µεταβολ*21. Προφαν.ς, οι βασικ1ς αυτ1ς παραδοχ1ς της
Kοινωνιολογας παραµερζονται σ*µερα χ#ριν της αναφορ#ς στην παγκοσµιοποηση ως κ#τι το ριζικ# διαφορετικ$ και την αντστοιχη υπερβολ* της νοο'µενης ‘ραγδαας µεταβολ*ς’ που επιφ1ρει η παγκοσµιοποηση στα τ1λη του
20ο' αι.να. Σε αυτ$ το πλασιο εναι επσης υπερβολικ* η τοποθ1τηση του
Mann $τι «θα καταργο'σα την 1ννοια της κοινωνας εντελ.ς»22 * του Giddens
$τι εναι «υπερβολικ* η εµπιστοσ'νη που 1χουν εναποθ1σει οι κοινωνιολ$γοι
στην ιδ1α της ‘κοινωνας’» (Giddens 1990: 64). 5µως, οφελουµε να υπενθυµσουµε $τι οι σ'γχρονες αναφορ1ς στην ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’ 1χουν
προφανες οµοι$τητες µε βασικ1ς παραδοχ1ς των κοινωνικ.ν επιστηµ.ν για τη
νεωτερικ$τητα. Αναφ1ρει, για παρ#δειγµα, ο Giddens (1990: 18-22) για την
‘'στερη νεωτερικ$τητα’ $τι η κοινωνικ* εµπειρα και οι σχ1σεις και αλληλεπιδρ#σεις των ατ$µων δεν εξαρτ.νται απ$ τη φυσικ* παρουσα τους σε 1να χ.ρο, καθ.ς οι σ'γχρονες δοµ1ς και διαδικασες επιτρ1πουν τη δι#δραση ‘µεταξ' απ$ντων’. Αλλ#, αυτ* εναι και η δια η σ'λληψη του Anderson για τις ‘φαντασιακ1ς κοιν$τητες’ των εθνικ.ν κρατ.ν, $που τα #τοµα συνεν.νονται σε
1να εθνικ$ ‘$λον’ χωρς να 1χουν καµα φυσικ* επαφ* µ1σω θεσµ.ν και δοµ.ν
που επιτρ1πουν την εθνικ* περιχαρ#κωση και οριοθ1τηση των ταυτοτ*των.
Lτσι, το σχ$λιο του Giddens για την παγκοσµιοποηση µπορε εξ σου να προβληθε και στην εθνικιστικ* δηµιουργα εθνικ.ν κρατ.ν και ταυτοτ*των. Σχετικ# µε την υπερβολικ* θε.ρηση των νοο'µενων ως σταθερ.ν πλαισων της
νεωτερικ$τητας σε αντιδιαστολ* µε τα αντστοιχα ρευστ# της παγκοσµιοποησης, το παρακ#τω απ$σπασµα απ$ 1να κεµενο των Marx και Engels του 1848,
που αναφ1ρεται στη νεωτερικ$τητα, εναι χαρακτηριστικ$: «πρ$κειται για συνεχ* επαναστατικοποηση της παραγωγ*ς, αδι#κοπη αναστ#τωση $λων των
κοινωνικ.ν σχ1σεων, διαρκ* αβεβαι$τητα και κινητοποηση. [...] Σαρ.νονται
$λες οι σταθερ1ς, στ1ρεες και παγιωµ1νες σχ1σεις µε τις συνακ$λουθες σεβ#σµιες αντιλ*ψεις και απ$ψειςG $λες οι υπ$ διαµ$ρφωση ιδ1ες ξεπερνιο'νται
πριν προλ#βουν να παγιωθο'ν. Καθετ που εναι συµπαγ1ς εξατµζεται...»23.
Ας περ#σουµε σε 1να παρεµφερ1ς ζ*τηµα: στο επιχερηµα του Nederveen

21. Για παρ#δειγµα, ο Giddens αναφ1ρει $τι «η νεωτερικ$τητα εναι εκ φ'σεως παγκοσµιοποιητικ*» (1990:63).
22. MANN, M. (1986), The Sources of Social Power, Cambridge: Cambridge Univ. Press, στο
Hall, Held & McGrew (επιµ.) 2003: 148.
23. Απ$ το The Communist Manifesto, Penguin Books 1973, σ. 70, στο Hall, Held & McGrew
(επιµ.) 2003: 406.
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Pieterse $τι οι κουλτο'ρες σ*µερα εναι ‘υβριδικ1ς’, δηλαδ* προσµεξεις διαφ$ρων στοιχεων πολιτισµο'. Σχετικ# µε αυτ$ οφελουµε να παρατηρ*σουµε
$τι αληθε'ει, αλλ# δεν αποτελε καινοτοµα της σ'γχρονης εποχ*ς και της παγκοσµιοποησης. Οι εθνικ1ς και #λλες πολιτισµικ1ς ταυτ$τητες αποτελο'ν ο'τως * #λλως προσµεξεις διαφ$ρων εµπειρι.ν και, συχν#, ετερογεν.ν προσµξεων, χωρς αυτ$ να επηρε#ζει τη σ'στασ* τους. Wλλωστε, σε αυτ* τη β#ση
(µεταξ' #λλων) 1χει καταρριφθε και η εθνικιστικ* αξωση περ αγν$τητας, µοναδικ$τητας και οµοιογ1νειας του κ#θε 1θνους απ$ τους ‘µοντερνιστ1ς’ και #λλους επιστ*µονες που ασχολο'νται µε τον εθνικισµ$, χωρς να συνδ1ουν * να
περιορζουν αυτ$ το επιχερηµα στις εξελξεις που 1χει επιφ1ρει η παγκοσµιοποηση –#λλωστε, η σχετικ* συζ*τηση προηγεται αυτ*ς για την παγκοσµιοποηση. 5πως αναφ1ρουν και οι Hall, Held και McGrew σχετικ# µε τα 1θνη,
«δεν υπ#ρχει 1θνος στη ∆υτικ* Ευρ.πη που να αποτελεται απ$ 1ναν µ$νο
πολιτισµ$ * µια µ$νο εθν$τητα. Τα σ)γχρονα θνη εναι λα τους πολιτιστικ
υβρδια» (2003: 436)24. Αυτ* $µως η πραγµατικ$τητα δεν 1χει εµποδσει ως τ.ρα τη διαµ$ρφωση των ισχυρ.ν και κυραρχων εθνικ.ν ταυτοτ*των της νεωτερικ$τητας: οι εθνικ1ς ταυτ$τητες αποτελο'ν τη σ'νθεση */και συστηµατοποηση αυτ.ν των προσµεξεων, εν. τα ν1α πολιτισµικ# χαρακτηριστικ# αφοµοι.νονται * απορρπτονται χωρς να θγεται ο εθνικ$ς χαρακτ*ρας των ταυτσεων. Αυτ$ γιατ, $πως επαµε και σε προηγο'µενα κεφ#λαια, οι εθνικ1ς ταυτ$τητες δεν προσδιορζονται κατ# κ'ριο λ$γο απ$ τα επιµ1ρους συστατικ# και
χαρακτηριστικ# τους, αλλ# απ$ τη διαδικασα της τα'τισης και την αν#γκη
των ατ$µων να αν*κουν σε µα οµ#δα, που 1χουν ως αποτ1λεσµα την εµπ1δωση µιας συγκεκριµ1νης εθνικ*ς ταυτ$τητας.
Επσης, δι#φορες πολιτισµικ1ς και καταναλωτικ1ς, κυρως, οµοι$τητες που
προβ#λλονται απ$ δι#φορους θεωρητικο'ς (Giddens, Nederveen Pieterse,
Beck, Hall, Appadurai κ.#.), $πως το να πνει κανες Coca Cola, να φορ#ει τζιν
* να βλ1πει MTV, εναι 1κδηλες αλλ# δεν ακυρ.νουν την –πραγµατικ* *
εκλαµβαν$µενη ως τ1τοια– εθνικ* ιδιαιτερ$τητα * τη διαδικασα εθνικ*ς τα'τισης. ∆ιαφορετικ#, ορισµ1να 1θνη που µοιρ#ζονται σηµαντικ1ς οµοι$τητες
στον τρ$πο ζω*ς, καταν#λωσης κλπ. θα 1πρεπε *δη να παρουσι#ζουν χαρακτηριστικ# ενσωµ#τωσης των ταυτοτ*των τους * αποδυν#µωσ*ς τουςG $µως
αυτ$ δε συµβανει. Το πιο χαρακτηριστικ$ παρ#δειγµα εναι της Βρετανας και
των ΗΠΑ, δ'ο πολυ-εθνικ.ν κρατ.ν που οι οµοι$τητ1ς τους φτ#νουν ακ$µη
και στο πιο διαφοροποιητικ$ χαρακτηριστικ$ των εθν.ν, που εναι η γλ.σσα.
Σ'µφωνα µε την #ποψη των ‘υβριδικ.ν’ ταυτοτ*των και πολιτισµ.ν, οι Βρε24. Παρ’ $λα αυτ#, και αυτο οι θεωρητικο αποδ1χονται την #ποψη σχετικ# µε την πολυπλοκ$τητα των πολιτισµικ.ν αναφορ.ν που θγουν τις εθνικ1ς ταυτσεις.
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τανο και οι Αµερικ#νοι δε θα 1πρεπε να 1χουν δ'ο διαφορετικ1ς εθνικ1ς ταυτ$τητες. Στην πρ#ξη $µως, $χι µ$νο τις 1χουν, αλλ# και αποτελο'ν για το κ#θε 1να απ$ αυτ# τα 1θνη ισχυρ# σηµεα αναφορ#ς της 'παρξης αλλ# και της,
θεωρο'µενης απ$ τους διους (κι αυτ$ εναι το πιο σηµαντικ$), 1ντονης διαφορετικ$τητ#ς τους απ$ τους #λλους.
Τ1λος, ο Nederveen Pieterse διατυπ.νει το επιχερηµα $τι η παγκοσµιοποηση αναφ1ρεται στη «διαµ$ρφωση εν$ς ιστορικο' χ.ρου διαπλανητικ*ς
κλµακας, και συµπεριλαµβ#νει την αν#πτυξη παγκ$σµιας µν*µης που εγερεται απ$ τις παγκ$σµιες εµπειρες» (1995β: 52). Η διαφωνα του Smith σε αυτ*ν
την #ποψη εναι $τι «δεν υπ#ρχουν ‘παγκ$σµιες µν*µες’ για να εννουν την
ανθρωπ$τητα: οι πιο παγκ$σµιες αναφορ1ς σ*µερα –η αποικιοποηση και οι
παγκ$σµιοι π$λεµοι– µπορο'ν µ$νο να µας υπενθυµσουν τους ιστορικο'ς µας
διαχωρισµο'ς» (Smith 1990: 180). Το αντεπιχερηµα του Nederveen Pieterse εναι $τι ακ$µη και αυτ1ς οι δυσ#ρεστες εµπειρες µπορο'ν να εν.σουν την ανθρωπ$τητα: «η εν$τητα που εγερεται απ$ τον ανταγωνισµ$ εναι το Α και το
Ω της διαλεκτικ*ς», υποστηρζει, και συµπληρ.νει $τι «δεν εναι #λλωστε
#γνωστη η 1ννοια της στεν*ς σχ1σης που διαµορφ.νεται εξαιτας της καταπεσης και της αντστασης, $πως υπονοεται και απ$ τον ττλο του βιβλου του ισραηλιν*ς καταγωγ*ς συγγραφ1α Uri Anveri για τους Παλαιστνιους My Friend
the Enemy (1986)» (1995β: 52). Εδ. οφελουµε να κ#νουµε δ'ο παρατηρ*σεις.
Κατ’ αρχ#ς, ο Nederveen Pieterse φανεται να παρεξηγε την δια τη φ'ση αυτ*ς της στεν*ς σχ1σης. Πρ$κειται για 1να δεσµ$ που διατηρε την εν$τητα της
µιας οµ#δας µ1σω της αναφορ#ς στην #λλη και στο µσος γι’ αυτ*ν. Ο στεν$ς
δεσµ$ς µ#λλον αναφ1ρεται στην οικει τητα, στο γεγον$ς δηλαδ* $τι ο Wλλος
δεν εναι α-σ'λληπτος, α-διαν$ητος, κ#τι το οποο εναι προϋπ$θεση για να γνει ‘συλληπτ$ς’ και ως εχθρ$ς/αντπαλος. Συνεπ.ς, η στεν* σχ1ση δεν αναφ1ρεται στο αποτ1λεσµα της συµπ#θειας * της εµπιστοσ'νης, αλλ# στο πλασιο
αναφορ#ς που την καθιστ# προϋπ$θεση για οποιασδ ποτε µορφ ς σχση, αλλ# και στο γεγον$ς $τι τελικ# τα εχθρικ#/ανταγωνιστικ# 1θνη 1χουν αρκετ1ς
οµοι$τητες µεταξ' τους. Η εξ1λιξη αυτ*ς της σχ1σης εναι 1να θ1µα πολιτικ$
και ιστορικ$.
∆ε'τερον, αναφορικ# µε τη διαµ$ρφωση παγκ$σµιου ιστορικο' χ.ρου που
διατενεται ο Nederveen Pieterse, παραβλ1πεται το γεγον$ς $τι η αντστοιχη
διαδικασα διαµ$ρφωσης εθνικ.ν ταυτοτ*των και εµπ1δωσης κοιν.ν µνηµ.ν
και πολιτισµικ.ν χαρακτηριστικ.ν 1χει πραγµατοποιηθε σε µεγ#λο βαθµ$ χ#ρη στην κρατικ* συστηµατοποηση. Π.ς θα γνει κ#τι παρ$µοιο σε παγκ$σµιο
εππεδο απ$ τη στιγµ* που η παγκοσµιοποηση δεν προσφ1ρει µια εναλλακτικ* παγκ$σµιας οργ#νωσης * διακυβ1ρνησης; Επ του παρ$ντος, οι ισχ'οντες
ανταγωνισµο των εθνικ.ν κρατ.ν δεν αφ*νουν περιθ.ρια για τη δηµιουργα
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εν$ς πλαισου $που οι δυνατ$τητες στεν$τερων σχ1σεων αν#µεσα στους λαο'ς
θα λειτουργ*σουν προς $φελος της σ'µπνοιας και της συνεργασας. Και επιπλ1ον, η σε παγκ$σµιο εππεδο οργ#νωση * διακυβ1ρνηση εναι ακ$µη 1να ζ*τηµα στη σφαρα της ακαδηµαϊκ*ς συζ*τησης, εν. οι πραγµατικ1ς πιθαν$τητες εφαρµογ*ς της εναι 1να ζητο'µενο.
Συνεπ.ς, ακ$µη και αν δεχ$µασταν $τι η παγκοσµιοποηση πρ#γµατι προβ#λλει επιπρ σθετα πολιτισµικ# ερεθσµατα –λ$γω των ν1ων τεχνολογι.ν και
$χι λ$γω µιας φαινοµενικ# καινο'ργιας ‘πολιτισµικ*ς υβριδοποησης’–, αυτ$
δεν εναι αρκετ$ ως β#ση εν$ς επιχειρ*µατος δηµιουργας παγκ$σµιας κουλτο'ρας και αποδυν#µωσης των αντστοιχων εθνικ.ν. Βεβαως, ο ισχυρισµ$ς
του κ#θε 1θνους $τι η εθνικ* ταυτ$τητα και ο πολιτισµ$ς του εναι µοναδικο
και αγνο εναι ψευδ*ς και εθνικιστικο' περιεχοµ1νου. Απ$ την #λλη, $µως, η
σ'γχρονη προβολ* της ρευστ$τητας και της πολυδι#στατης σ'νθεσης των πολιτισµικ.ν ερεθισµ#των γνεται µε µια υπερβολ* που ενδεχοµ1νως επιδι.κει
να αποδυναµ.σει * να ‘επιτεθε’ στον εθνικισµ$, αλλ# δεχνει να ξεχν# δ'ο σηµαντικ# πρ#γµατα: αφεν$ς, $τι ο εµπλουτισµ$ς των εθνικ.ν ταυτοτ*των απ$
εξωτερικ# ερεθσµατα δεν ακυρ.νει τη δυνατ$τητα του εθνικιστικο' ισχυρισµο' περ αγν$τητας του 1θνους, $πως 1χει δεξει η µ1χρι τ.ρα 'παρξη και
πρακτικ* των ‘εθν.ν-κρατ.ν’ και, αφετ1ρου, $τι κ#τι τ1τοιο δε συνεπ#γεται
την αποδυν#µωση των ταυτσεων µε το 1θνος εξ ορισµο'.
Οι απ$ψεις σχετικ# µε τις στεν$τερες επαφ1ς των ατ$µων και των εθν.ν
µεταξ' τους µ1σω των ν1ων µ1σων επικοινωνας αλλ# και τις τυχ$ν επιπτ.σεις
απ$ αυτ1ς τις επαφ1ς 1χουν συχν# οδηγ*σει στην υποστ*ριξη * στον οραµατισµ$ µεγαλ'τερης καταν$ησης και προσ1γγισης σε παγκ$σµιο εππεδο25. ∆υστυχ.ς –* ευτυχ.ς– δεν υπ#ρχουν επαρκ* στοιχεα για να υποστηρξουν αυτ*ν
την #ποψη, ο'τε στη σηµεριν* εποχ* ο'τε µ1σα στην ιστορα. Αναφερ$µενη
στην ιστορα εννο. $τι, για $σο καιρ$ υπ*ρξε, πραγµατικ# * δυνητικ#, αυξηµ1νη επικοινωνα και φυσικ* * φαντασιακ* επαφ* σε συγκεκριµ1νες αλλ#, τηρουµ1νων των αναλογι.ν, µεγ#λες περιοχ1ς του κ$σµου, δεν παρατηρ*θηκε η
προ.θηση της αλληλοκαταν$ησης εντ$ς αυτ.ν των περιοχ.ν. Παραδεγµατα
που µπορο'ν να θεωρηθο'ν αντστοιχα προς την αλληλεξ#ρτηση και εγγ'τητα
του κ$σµου στη σ'γχρονη εποχ* απ$ την #ποψη του τεχνολογικο' συσχετισµο' και της αν#πτυξης της επικοινωνας σε να δεδοµνο χρο και χρ νο
αποτελο'ν η αρχαα Ελλ#δα στον 5ο αι.να π.Χ., τα Βαλκ#νια κατ# τον 19ο
αι.να, * η Ευρ.πη κατ# το πρ.το µισ$ του 20ο' αι.να. Τ1τοια παραδεγµατα
25. Απ$ψεις που ποικλλουν απ$ το ‘τ1λος της ιστορας’ του Francis FUKUYAMA (‘The end of
history?’, The National Interest, αρ. 16), µ1χρι του ‘παγκ$σµιου πολιτισµο'’ του Howard Perlmutter
[‘On the rocky road to the first global civilisation’, Human Relations, 44 (9)].
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δεχνουν $τι η καταν$ηση, µε την 1ννοια της πολιτιστικ*ς σ'γκλισης * της επλυσης των συγκρο'σεων, δεν επιτε'χθηκε παρ’ $λη την 'παρξη επικοινωνας
και ανταλλαγ.ν εντ$ς τους. Lτσι, γνωρζουµε πως η Αθ*να πολεµο'σε µε τη
Σπ#ρτη, παρ$λο που εντ#σσονταν στον διο πολιτισµ$ και εχαν, * µπορο'σαν
να 1χουν, επικοινωνα και επαφ*, $πως και οι ευρωπαϊκ1ς χ.ρες πολεµο'σαν
µεταξ' τους µ1χρι και το 1944, εν. στα Βαλκ#νια οι εντ#σεις συνεχζονται µ1χρι και σ*µερα.
Αντστοιχα, αναφερ$µενη στη σηµεριν* εποχ* εννο. $τι, αν και βρισκ$µαστε σε µια ‘εποχ* παγκοσµιοποησης’, µε δυνατ$τητες επικοινωνας και επαφ*ς σε παγκ$σµιο εππεδο, αυτ$ που παρατηρεται απ$ πολλο'ς µελετητ1ς εναι µια αξιοσηµεωτη αναζωπ'ρωση του εθνικισµο' και των συγκρο'σεων που
κατακερµατζουν τον, *δη διασπασµ1νο, πλαν*τη αντ να τον συνεν.νουν
(Castells 1997, Halliday 2001). Lτσι, $πως και στο παρελθ$ν, και στο σηµεριν$
πλασιο των αυξηµ1νων επαφ.ν σε παγκ$σµια κλµακα παρατηρεται η αναπαραγωγ* στερεοτ'πων σχετικ# µε #λλους λαο'ς και πολιτισµο'ς, * η δηµιουργα στρατιωτικ.ν συµµαχι.ν που δηµιουργο'ν ν1ες εστες σ'γκρουσης
στον κ$σµο, εν. οι ‘παραδοσιακ1ς’ εστες σ'γκρουσης στη Μ1ση Ανατολ*, στην
Ινδα και το Πακιστ#ν, στη Β$ρειο Ιρλανδα και αλλο' συνεχζονται αµεωτες.
Συνεπ.ς, δηµιουργεται το ε'λογο ερ.τηµα: υπ#ρχει κ#ποια ποιοτικ συνιστ.σα * αλλαγ* στη σ'γχρονη εποχ* που διακρνουν οι υποστηρικτ1ς της
#ποψης $τι η ποσοτικ α'ξηση των επαφ.ν αν#µεσα στους ανθρ.πους και
τους λαο'ς εναι αρκετ* για να δηµιουργ*σει 1ναν πιο ειρηνικ$ * απλ# οµογενοποιηµ1νο κ$σµο; c µ*πως πρ$κειται απλ# για 1ναν ευσεβ* π$θο; Γιατ, δυστυχ.ς, τα στοιχεα που 1χουµε στη δι#θεσ* µας δεν αφ*νουν πολλ# περιθ.ρια .στε να εµαστε ιδιατερα αισι$δοξοι. Η θ1ση $τι η παγκοσµιοποηση θα
επιφ1ρει πολιτισµικ* οµογενοποηση και συνεργασα αντικρο'εται απ$ πολλαπλ# στοιχεα που δεχνουν προς την ακριβ.ς αντθετη κατε'θυνση: $τι, δηλαδ*, η αυξηµ1νη επικοινωνα και επαφ* µπορε να –και 1χει– προκαλ1σει εχθρ$τητες και παρεξηγ*σεις αν#µεσα σε λαο'ς που αποκτο'ν λιγ$τερη ‘απ$σταση’
(πραγµατικ* και συµβολικ*) απ’ $,τι εχαν µ1χρι τ.ρα.
Η γνωστ* εργασα του Karl Deutch για τον εθνικισµ$ και την επικοινωνα
Nationalism and Social Communication ασχολ*θηκε ακριβ.ς µε αυτ$ το θ1µα:
το αποτ1λεσµα των αυξαν$µενων επαφ.ν αν#µεσα στους λαο'ς και τις προοπτικ1ς ενσωµ#τωσ*ς τους. Στην πρ.τη της 1κδοση, το 1953, ο Deutsh υποστ*ριξε $τι οι αυξαν$µενες επαφ1ς αν#µεσα σε οµ#δες που εναι διαφοροποιηµ1νες πολιτισµικ# εναι περισσ$τερο πιθαν$ να επιφ1ρουν ενσωµ#τωση (η
1ρευν# του εσταζε κυρως στις µειον$τητες εντ$ς εθνικ.ν κρατ.ν και στις δυνατ$τητ1ς τους για ενσωµ#τωση). Αυτ* του την #ποψη οριστικοποησε στην
τρτη 1κδοση του βιβλου του, αφο' στο µεταξ' εξ1φρασε ορισµ1νες αµφιβο[ 264 ]
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λες για το αν το αποτ1λεσµα αυτ.ν των επαφ.ν εναι περισσ$τερο πιθαν$ να
οδηγ*σει σε ενσωµ#τωση * ανταγωνισµ$26. Η αναφορ# µας στις αµφιβολες
του Deutsh δεν 1χει σκοπ$ να απαξι.σει την επιχειρηµατολογα του27, αλλ# να
δεξει $τι και τα δ'ο επιχειρ*µατα µπορο'ν να 1χουν β#ση, αν#λογα µε το
πλασιο αναφορ#ς. ∆ηλαδ*, το αποτ1λεσµα των πολιτισµικ.ν επαφ.ν µπορε
να ποικλλει αν#λογα µε το πλασιο και τις ειδικ1ς συνθ*κες που επικρατο'ν.
Επιπρ$σθετα, να υπενθυµσουµε $τι η γνωριµα και επαφ* µε τον Wλλο εναι η
προϋπ$θεση τ$σο για την φιλα $σο και για την εχθρ$τητα: εναι η προϋπ$θεση για να σπ#σουν τα τεχη της αδιαφορας και της #γνοιας. Απ$ κει και π1ρα,
αν η επαφ* θα δηµιουργ*σει ‘συµµ#χους’ * ‘εχθρο'ς’ εναι θ1µα συνθηκ.ν κ#τω απ$ τις οποες πραγµατοποιεται η επαφ* και επικοινωνα (αν υπ#ρχει σχ1ση εξ#ρτησης κλπ.), αλλ# και θ1µα 'παρξης και προβολ*ς στερεοτ'πων και
προκαταλ*ψεων π#νω σε αυτ*ν την επικοινωνα. Σχετικ# µε αυτ$, η 1ρευνα
της Atkinson που αναφ1ραµε παραπ#νω εναι ενδεικτικ*.
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ξετ#σαµε ως τ.ρα τη θ1ση του εθνικο' κρ#τους, την ισχ' του και τις δυνατ$τητες των µηχανισµ.ν του που δηµιουργο'ν * εντενουν την εθνικ*
τα'τιση. Μ1σα απ$ την αν#δειξη των σχετικ.ν επιχειρηµ#των και αντεπιχειρηµ#των υποστηρξαµε $τι τα κρ#τη και ο εθνικ$ς τους χαρακτ*ρας δεν 1χουν
αποδυναµωθε σηµαντικ# και στην πλειον$τητα των λειτουργι.ν τους εν., στο
βαθµ$ που αυτ$ 1χει συµβε, αυτ* εναι µια πολιτικ* επιλογ* και, συνεπ.ς, πολιτικ# αναστρ1ψιµη. Επσης, στο βαθµ$ που η 'παρξη και ισχ'ς των εθνικ.ν
ταυτοτ*των συνδ1εται µε την 'παρξη του εθνικο' κρ#τους (αναφ1ραµε τους
σχετικο'ς περιορισµο'ς), δεν υπ#ρχουν τα στοιχεα αυτ# που να υποδεικν'ουν
τη µερικ* * ολικ* αποδυν#µωση των ταυτσεων µε το 1θνος. Αντιθ1τως, $πως
θα υποστηρξουµε σε αυτ*ν την εν$τητα, η δια η ρητορικ* περ αποδυν#µωσης των εθνικ.ν κρατ.ν εναι δυνατ$ν να προκαλ1σει αντιδρ#σεις για την
υπερ#σπιση και ενσχυσ* τους, καθ.ς ο εθνικισµ$ς παραµ1νει µια ισχυρ* ιδεολογα και στη σ'γχρονη εποχ* και σε αρκετ1ς περιπτ.σεις ενδυναµωµ1νη.
Ο Robins υποστηρζει $τι µια πλευρ# της παγκοσµιοποησης µας οδηγε πσω, στις παλαι1ς πστεις και αφοσι.σεις –εθνικ1ς, θρησκευτικ1ς και #λλες–
26. Για τις αλλαγ1ς στη σκ1ψη του Deutsh µας ενηµερ.νει ο Connor, 1994: 30- 35.
27. Απεναντας, τ1τοια παραδεγµατα $που 1νας µελετητ*ς αµφισβητε ανοιχτ# τα συµπερ#σµατ# του δεχνουν επιστηµονικ* εντιµ$τητα, αυστηρ$τητα και συν1πεια, και εναι αξιοθα'µαστα
–πολ' περισσ$τερο επειδ* δεν εναι συχν#.
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εξαιτας της «απ$ρριψης * αποµ#κρυνσης απ$ την ταραχ* των αλλαγ.ν που
σχετζονται µε την παγκ$σµια ενοποηση» (Robins 2000: 200) Αυτ* η #ποψη
µας φ1ρνει στο δε'τερο επιχερηµ# µας σχετικ# µε τις εθνικ1ς ταυτ$τητες στην
‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’. 5πως θα υποστηρξουµε σε αυτ* την εν$τητα,
η δια η συζ*τηση για την παγκοσµιοποηση µπορε να συντελ1σει στη διατ*ρηση * ακ$µη και ενδυν#µωση των εθνισµ.ν, των εθνικ.ν/εθνοτικ.ν διαιρ1σεων και των αντστοιχων ταυτσεων. Αυτ$ θα υποστηριχτε µ1σω της ακ$λουθης επιχειρηµατολογας. Σηµαντικ$ κοµµ#τι των εκλαµβαν$µενων διαφορ.ν
που παρουσι#ζει η σ'γχρονη εποχ*, $σον αφορ# π#ντα στον εθνικισµ$, οφελεται σε µεγ#λο βαθµ$ στη διατ'πωση του Λ$γου και σε καινοτ$µες ρητορικ1ς
αναφορ1ς που συχν# δεν ανταποκρνονται σε πραγµατικ1ς * σηµαντικ1ς αλλαγ1ς στον τοµ1α των εθνικ.ν ταυτσεων. Να διευκρινιστε εδ. $τι µε τον $ρο
‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’ δεν εννοο'µε µ$νο την περοδο κατ# την οποα
κυριαρχο'ν οι δυναµικ1ς και διαδικασες της παγκοσµιοποησης, αλλ# και την
περοδο $που κυριαρχε η ρητορικ* αναφορ# σε αυτ*ν. Σε αυτ$ το πλασιο,
δεν υφστανται λ$γοι * απτ# στοιχεα για την υποστ*ριξη της #ποψης $τι οι
εθνικο' τ'που διακρσεις και ταυτσεις θα αποδυναµωθο'ν. Απεναντας, η
δι#δοση αυτ.ν των απ$ψεων µπορε απ$ µ$νη της να προκαλ1σει εθνικιστικ1ς
εξ#ρσεις λ$γω του #γχους που δ'ναται να δηµιουργ*σει στα #τοµα και τις
οµ#δες. Αυτ$ γιατ, $πως θα υποστηρξουµε, ο εθνικισµ$ς εξακολουθε να βρσκεται στο προσκ*νιο και το εθνικ$ κρ#τος εναι ακ$µα το κανονιστικ$ πρ$τυπο * και η προσδοκα σε παγκ$σµιο εππεδο. Το γεγον$ς αυτ$ µπορε απ$
µ$νο του να εγερει ν1ες * να ενισχ'σει τις υπ#ρχουσες εθνικ1ς ταυτ$τητες,
ανεξ#ρτητα απ$ την 'παρξη µιας κρατικ*ς οντ$τητας που θα υποστηρξει *
θα ενισχ'σει τη διαδικασα της τα'τισης28. ∆ηλαδ*, η ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’ εξακολουθε να εναι και εποχ* του εθνικισµο'.
Κατ’ αρχ#ς, λ1γοντας ρητορικ1ς καινοτοµες * καινοτοµες του Λ$γου αναφ1ροµαι ετε στην χρησιµοποηση ν1ων λ1ξεων για να περιγραφε κ#τι το οποο
περιγραφ$ταν ως τ.ρα µε κ#ποια #λλη λ1ξη, ετε στην περιγραφ* γεγον$των
και φαινοµ1νων µε τρ$πο που τα παρουσι#ζει ως πρωτοεµφανιζ$µενα στην
παγκοσµιοποηση. Και στις δ'ο περιπτ.σεις το αποτ1λεσµα εναι η δηµιουργα
της ασθησης $τι ζο'µε σε µια απολ'τως καινοτ$µα εποχ* και το χ#σιµο της
συν1χειας –χωρς βεβαως να µπορε να αρνηθε κανες $τι πρ#γµατι υπ#ρχουν
συγκεκριµ1νες αλλαγ1ς. Η δια η χρ*ση του $ρου παγκοσµιοποηση αποτελε
28. Βλ1πουµε $τι, εν. στην προηγο'µενη εν$τητα που εξετ#σαµε τους µηχανισµο'ς τα'τισης
των εθνικ.ν κρατ.ν, η επιχειρηµατολογα µας αφορο'σε στην 'παρξη εθνικο' κρ#τους, σε αυτ*ν την εν$τητα δεν υπ#ρχει αυτ$ς ο ‘περιορισµ$ς’. Μ#λιστα, σε κ#ποια σηµεα αφορ# ιδιαιτ1ρως
τα 1θνη για τα οποα η δηµιουργα εθνικο' κρ#τους δεν 1χει πραγµατοποιηθε.
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χαρακτηριστικ$ αυτ*ς της διαδικασας σε κ#ποιο βαθµ$ και συντελε στη δηµιουργα αυτο' του συναισθ*µατος της ριζικ*ς αλλαγ*ς. Συντελε β1βαια και
στην ιδεολογικοποησ* της, $πως *δη 1χουµε αναφ1ρει, µ1σω της απ$κρυψης
του πολιτικο' και οικονοµικο' χαρακτ*ρα αυτ*ς της διαδικασας, που εναι ο
νεο-φιλελε'θερος καπιταλισµ$ς, και της ουδετεροποησ*ς της. Lχουµε $µως
*δη αναφερθε σε αυτ$ και θα αναφερθο'µε ξαν# και στο επ$µενο κεφ#λαιο.
Οι καινοτοµες του Λ$γου φτ#νουν στα αφτι# των πολιτ.ν µ1σω πηγ.ν και
εκπροσ.πων της (πολιτικ*ς κυρως, αλλ# και πνευµατικ*ς) ελτ απ$ τον τ'πο,
την τηλε$ραση, αλλ# και σε µικρ$τερο βαθµ$ απ$ #λλες δηµ$σιες συζητ*σεις,
συν1δρια κλπ. Εµες θα επικεντρ.σουµε στον πυρ*να των σχετικ.ν απ$ψεων
που εκφ1ρονται µε επιστηµονικ* τεκµηρωση, που βρσκεται στο ακαδηµαϊκ$
εππεδο διαλ$γου.
Μα απ$ τις καινοτοµες του Λ$γου που παρουσι#ζονται 1ντονα στη σ'γχρονη επιχειρηµατολογα αφορ# στην 'παρξη ‘υβριδικ.ν κουλτουρ.ν’ (creole
or hybrid cultures)G σε αυτ$ το ζ*τηµα αναφερθ*καµε εκτεν.ς παραπ#νω,
υποστηρζοντας $τι η εν λ$γω ορολογα που 1χει υιοθετηθε προσφ#τως δεν
περιγρ#φει µια καινο'ρια κατ#σταση * κ#τι για το οποο δεν υπ*ρχαν αντστοιχοι $ροι και, συνεπ.ς, εναι περιττ*. Μια #λλη αφορ# στην ταυτ$χρονη τ#ση προς µεγαλ'τερες και µικρ$τερες πολιτικ1ς οντ$τητες και κυβερνητικο'ς
σχηµατισµο'ς, που θεωρεται ως ν1α τ#ση που παρουσι#στηκε λ$γω της παγκοσµιοποησης και συζητεται πλ1ον ευρ'τατα (Robertson, Hall, Albrow,
Harvey, Held κλπ.). Αυτ1ς οι αντιφατικ1ς και ταυτ$χρονες τ#σεις θεωρεται $τι
απαξι.νουν τα εθνικ# κρ#τη και τις αντστοιχες ταυτ$τητες, αλλ# και $τι δηµιουργο'ν #λλους τ'πους ταυτ$τητας, $πως τοπικ1ς, περιφερειακ1ς, ‘υβριδικ1ς’ και εξατοµικευµ1νες. Η χρ*ση διαφοροποιηµ1νης ορολογας εναι ενδεικτικ* της συζ*τησης για τις εθνικ1ς ταυτ$τητες και την επηρε#ζει σε µεγ#λο
βαθµ$, αλλ# δηµιουργε επιπλ1ον και σ'γχυση στην ορολογα και τους ορισµο'ς. Για παρ#δειγµα, ποιο εναι το ν$ηµα της ‘περιφερειοπoησης’ (regionalism), των παγκ$σµιων και τοπικ.ν διαχωρισµ.ν, * της ‘παγκοσµιο/τοπικοποησης’ (‘glocalisation’); Με β#ση ποια κριτ*ρια αποκαλεται η Ευρωπαϊκ*
Lνωση περιφ1ρεια (region); Γιατ θεωρο'νται αυτ1ς οι τ#σεις ως εγγεν* στοιχεα της παγκοσµιοποησης, $πως υποστηρζουν αρκετο ερευνητ1ς (Hall
1991α, Beck 2000); Η ενσωµ#τωση αυτ*ς της ορολογας στην πρ$σφατη συζ*τηση για την παγκοσµιοποηση υπονοε $τι κ#τι καινο'ριο, χωρς προηγο'µενο, συντελεται. 5µως, η ορολογα φανεται να εναι περισσ$τερο καινοτ$µα
απ$ την δια την πραγµατικ$τητα. Αυτ$ θα προσπαθ*σω να δεξω αµ1σως παρακ#τω.
Οι εθνικ1ς ταυτ$τητες, $πως και τα κρ#τη, απειλο'νται, $πως υποστηρζεται, απ$ τις τ#σεις για µεγαλ'τερες * µικρ$τερες κυβερνητικ1ς εν$τητες και συ[ 267 ]
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νεργασες. Αυτ* η #ποψη, $µως, υπερβ#λλει κ#ποια δεδοµ1να. Ας ξεκιν*σουµε µε την τ#ση για µεγαλ'τερες συµµαχες * συνεργασες, $πως εναι για παρ#δειγµα, η ΕΕ, η Mercosur, η NAFTA κλπ., συνεργασες κρατ.ν που 1χουν
σκοπ$, µεταξ' #λλων, ετε να διαχειριστο'ν τα οφ1λη ετε να ελ1γξουν τους
κινδ'νους απ$ την παγκοσµιοποηση σε 1να πλασιο µεγαλ'τερο απ$ τα $ρια
των εθνικ.ν κρατ.ν. 5µως, δεν εναι η πρ.τη φορ# µ1σα στη νεωτερικ$τητα
που εθνικ# κρ#τη συγκροτο'ν συµµαχες για να αντεπεξ1λθουν σε κ#ποιες
συνθ*κες, ανεξ#ρτητα απ$ το βαθµ$ θεσµοποησης * τυπικ*ς συγκρ$τησης
που αυτ1ς θα εχαν. Β1βαια, οι σηµεριν1ς συνεργασες εναι συν*θως περισσ$τερο θεσµοποιηµ1νες, $µως αυτ$ δεν φανεται να 1χει καµα εππτωση π#νω
στα εθνικ# κρ#τη και στο βαθµ$ νοµιµοποησ*ς τους. Wλλωστε, $χι µ$νο τα
εθνικ# κρ#τη εθελο'σια (εντ$ς * εκτ$ς εισαγωγικ.ν)29 εισ1ρχονται σε αυτ1ς τις
διεθνες οργαν.σεις αλλ#, κυρως, η συµµετοχ* σε αυτ1ς γνεται στη β#ση της
εξυπηρ1τησης του εθνικο' συµφ1ροντος. Lτσι, αφεν$ς τα εθνικ# κρ#τη τθενται τυπικ# π#νω απ$ τους διεθνες οργανισµο'ς, αφετ1ρου αυτο τα βοηθο'ν
να αντεπεξ1λθουν στις σ'γχρονες συνθ*κες. Επιπλ1ον, σε $,τι µας αφορ# στο
συγκεκριµ1νο ζ*τηµα των ταυτοτ*των, αυτ1ς οι –σ'γχρονες αλλ# και παλαι$τερες– συνεργασες δεν 1χουν υποσκελσει * αντικαταστ*σει τις υπ#ρχουσες
ταυτ$τητες, αλλ# ο'τε και προτενουν 1να συµπληρωµατικ$ συναισθηµατικ$
δ1σιµο και µια ασθηση του ‘αν*κειν’, ειδικ# στο βαθµ$ που εκλαµβ#νονται
απ$ τους πολτες ως περιστασιακ1ς * ως αναγκαι$τητες λ$γω της παγκοσµιοποησης * #λλων συνθηκ.ν, #ρα εκ των πραγµ#των επιβεβληµ1νες (αντληψη
που υπ#ρχει ακ$µη και για την ΕΕ σε αρκετ$ βαθµ$). Ενδεχοµ1νως ο λ$γος να
εναι $τι οι ρεαλιστικο υπολογισµο δεν µπορο'ν αν εγερουν µια ασθηση
ταυτ$τητας, ο'τε να υποσκελσουν τις *δη υπ#ρχουσες: $πως χαρακτηριστικ#
αναφ1ρει ο Hobsbawm, «$,τι κι αν κρατ# τις συλλογικ$τητες των ανθρ.πων
µαζ, αυτ$ σγουρα δεν εναι ο εκλογικευµ1νος υπολογισµ$ς των ατ$µων που
τις αποτελο'ν» (Hobsbawm 1983: 269).
Η δε'τερη τ#ση, προς µικρ$τερες, τοπικ1ς συσπειρ.σεις και διοικ*σεις εναι ιδιατερα ακαθ$ριστηG ως χαρακτηριστικ# παραδεγµατα περιλαµβ#νει τ$σο τις µεγ#λες µητροπ$λεις $σο και τους τοπικισµο'ς. 5σον αφορ# στο πρ.το, πρ$κειται για µεγ#λες µητρο-π$λεις που λειτουργο'ν και ως κ1ντρα * φο-

29. Εναι γεγον$ς $τι τις περισσ$τερες φορ1ς η συµµετοχ* εν$ς κρ#τους σε συγκεκριµ1νους
διεθνες οργανισµο'ς εναι αναγκαα * και εκβιαστικ*. 5µως, δεν εναι η συµµετοχ* σε αυτο'ς
που δεσµε'ει τα κρ#τη σε συγκεκριµ1νες πολιτικ1ς επιλογ1ς, αλλ# οι ευρ'τεροι συσχετισµο δυν#µεων των εθνικ.ν κρατ.ν που συµµετ1χουν σε αυτο'ς. ∆ηλαδ*, το ‘παιχνδι’ επιβολ*ς και κυριαρχας µεταφ1ρεται εντ$ς τους και παζεται στα $ρια της νοµιµ$τητας που τους παρ1χουν. Αυτ$ ισχ'ει και για οργανισµο'ς µε το βεληνεκ1ς του ΟΗΕ.
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ρες της παγκοσµιοποησης και η αυτονοµα και ο κοσµοπολτικος χαρακτ*ρας
τους τονζεται σε τ1τοιο βαθµ$ .στε να θεωρο'νται ‘π$λεις-κρ#τη’ (‘citystates’). Αυτ$ 1χει ως συν1πεια την παραµ1ληση του γεγον$τος $τι αυτ1ς οι π$λεις αποτελο'ν µ1λη συγκεκριµ1νων κρατ.ν, αλλ# και την παραµ1ληση των
ταυτσεων των κατοκων τους. Σε αυτ$ το πλασιο, συχν# παρατηρεται $τι η
ερµηνεα σχετικ.ν παραδειγµ#των 1χει µια ορισµ1νη κατε'θυνση, που συν#δει
µε την κυριαρχο'σα ερµηνεα της δι#στασης του τοπικο' και του παγκ$σµιου
(global-local dimension).
Ενδεικτικ$ παρ#δειγµα αποτελε η ερµηνεα, του O’ Byrne στην 1ρευν# του
µε ττλο ‘On the Construction of Political Identity: Negotiations and Strategies
Beyond the Nation-State’ (2001), η οποα περιλαµβ#νει και ορισµ1νες συνεντε'ξεις. Ο O’ Byrne αναφ1ρεται, µεταξ' #λλων, και στο πορτρ1το του Alex. Ο
Alex εναι 1νας ειρηνιστ*ς ακτιβιστ*ς που περιγρ#φει τον εαυτ$ του ως κοσµοπολτη, αλλ# και «δηλ.νει $τι 1χει µια ισχυρ* ασθηση βρετανικ*ς ταυτ$τητας» (O’ Byrne 2001: 144). Αυτ* η ξεκ#θαρη $σο και συνειδητ*30 δ*λωση του
συνεντευξιαζ$µενου ερµηνε'εται απ$ τον ερευνητ* ως µια τα'τιση µε τη ‘βρετανικ$τητα’ που «υπ#ρχει µ$νο χ#ριν ευκολας» (2001: 151). Συγκεκριµ1να,
επειδ* ο Alex διαµ1νει µ$νιµα στο Λονδνο, µια πολυπολιτισµικ* µητρ$πολη
που τον συνδ1ει µε το παγκ$σµιο, ο O’ Byrne θεωρε $τι η ταυτ$τητ# του ως
Βρετανο' απλ# του προσφ1ρει τη β#ση για την πολιτικ* δρ#ση που επιθυµε
(ακτιβισµ$), αλλ# και µια κοινωνικ* δοµ* για να τοποθετ*σει τον εαυτ$ του.
Lτσι, υποστηρζει ο O’ Byrne $τι στην περπτωση του Alex βλ1πει κανες τη
«σχ1ση αν#µεσα στο τοπικ$ και το παγκ$σµιο, που ξεπερν# το εππεδο του
1θνους-κρ#τους και ενισχ'εται µε $ρους παγκοσµι$τητας» (2001: 153).
Εδ. βλ1πουµε µια ερµηνεα που ανταποκρνεται σε 1να *δη διαµορφωµ1νο
µοντ1λο τοπικο'-παγκ$σµιου και αναπαρ#γεται εν#ντια στις κλασικ1ς κοινωνιολογικ1ς σταθερ1ς απ$ τον ερευνητ* χωρς ουσιαστικ* αιτιολογα. Γιατ, για
παρ#δειγµα, να θεωρ*σει κανες $τι η τα'τιση µε τη Βρετανα, η εθνικ* ταυτ$τητα, γνεται µ$νο ‘χ#ριν ευκολας’, εφ$σον το Λονδνο εναι αυτ$ που προσφ1ρει την κοινωνικ* δοµ* και τη β#ση για πολιτικ* δρ#ση ως µητρ$πολη,
σ'µφωνα µε τη συλλογιστικ* του O’ Byrne τουλ#χιστον, και #ρα θα µπορο'σε
κανες να ταυτιστε µε αυτ$ και να αυτο-προσδιορζεται ως ‘Λονδρ1ζος’. Και
γιατ θα χρειαζ$ταν κ#ποιος να 1χει µια οποιαδ*ποτε τοπικ*/εθνικ* ταυτ$τητα αν αυτ* θα χρησµευε µ$νο λ$γω του πολιτικο' πλαισου που θα προσ1φε-

30. Η συνειδητ$τητ# της προκ'πτει απ$ τα βιογραφικ# χαρακτηριστικ# του συνεντευξιαζ$µενου, $πως εναι η υψηλ* εκπαδευσ* του, το επ#γγελµ# του αλλ# και οι δραστηρι$τητ1ς του ως
ακτιβιστ*ς σε δι#φορα µ1ρη του κ$σµου.
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ρε, αφο' τον διο ρ$λο θα µπορο'σε να παξει και µια ‘παγκ$σµια ταυτ$τητα’,
µια κοσµοπολτικη τα'τιση µε το παγκ$σµιο (‘πολτης του κ$σµου’), σ'µφωνα
µε τη διαλεκτικ* του τοπικο'-παγκ$σµιου; Και, το πιο σηµαντικ$ σως, τι αιτιολογα υπ#ρχει για να θεωρε κανες $τι το Λονδνο αποτελε µια τοπικ$τητα
που ξεπερν# το εθνικ$ κρ#τος στο οποο εντ#σσεται; Μ*πως δεν εναι το Λονδνο η πρωτε'ουσα της Βρετανας και, συνεπ.ς, δεν ωφελεται απ$ την ευρωστα, τεχνογνωσα, και τα οικονοµικ# και πολιτικ# πλεονεκτ*µατα που το εθνικ$ κρ#τος της Βρετανας στο σ'νολ$ της προσφ1ρει; Αν το Λονδνο ωφελεται
περισσ$τερο σε σχ1ση µε #λλες βρετανικ1ς π$λεις απ$ τα πλεονεκτ*µατα του
Βρετανικο' κρ#τους αυτ$ οφελεται στο $τι εναι η πρωτε'ουσα, και $χι εξαιτας µιας ακαθ$ριστης σχ1σης τοπικο'-παγκ$σµιου που µπορε να αγνοε το
πλασιο που ορζει το συγκεκριµ1νο εθνικ$ κρ#τος.
Εδαµε, λοιπ$ν, $τι υπ#ρχει µια τ#ση ερµηνεας γεγον$των µε ορισµ1νο
βαθµ$ αυθαιρεσας .στε να ταιρι#ζει στη σ'γχρονη ορολογα που επικρατε
στη σχετικ* συζ*τηση. 5σον αφορ# στο δε'τερο χαρακτηριστικ$ παρ#δειγµα
που συχν# αναφ1ρεται ως προς τις τ#σεις για µικρ$τερες συσπειρ.σεις και
διοικ*σεις (τοπικισµο'ς κλπ.), και που απειλο'ν τις εθνικ1ς οντ$τητες και ταυτσεις, αυτ1ς περιλαµβ#νουν εθνικ1ς/εθνοτικ1ς αναζωπυρ.σεις και κιν*µατα
που διεκδικο'ν το δικαωµα στην αυτοδι#θεση * µια σχετικ* αυτονοµα εντ$ς
των εθνικ.ν κρατ.ν στα οποα εντ#σσονται. Πρ#γµατι, υπ#ρχει και στη σ'γχρονη εποχ* αυτ* η τ#ση που 1χει χαρακτηρσει $λη τη νεωτερικ$τητα, δηλαδ* η διεκδκηση απ$ πολιτισµικ1ς οµ#δες, απ$ 1θνη/εθν$τητες, της πολιτικ*ς
τους αυτονοµας και αυτοδι#θεσης στο δικ$ τους ‘1θνος-κρ#τος’, σε ανεπτυγµ1να και µη κρ#τη. 5µως, αυτ* η παρατηρο'µενη τ#ση προς µικρ$τερης κλµακας ταυτσεις δεν εναι στην πραγµατικ$τητα µια αλλαγ* του παραδεγµατος ως προς τη συν'παρξη πολιτικ.ν και πολιτισµικ.ν οντοτ*των, ο'τε µια
αλλαγ* $σον αφορ# στον τ'πο των ταυτσεωνG πρ$κειται στην ουσα για µια
‘παλινδρ$µηση’ προς περισσ$τερο συνεκτικ1ς, οµογενοποιηµ1νες και ελεγχ$µενες µον#δες, που συνεχζουν $µως να κινο'νται στα πρ$τυπα των εθνικ.ν
κρατ.ν. ∆ηλαδ*, αυτ1ς οι τ#σεις, που περιστασιακ# απειλο'ν τα υπρχοντα
εθνικ# κρ#τη, δεν τα απειλο'ν ως κανονιστικ πρ τυπα. Οι αναζωπυρο'µενες
εθνοτικ1ς διεκδικ*σεις και οι εθνικ1ς διαµ#χες για αυτονοµα και/* ανεξαρτησα οπωσδ*ποτε θγουν τα συγκεκριµ1να εθνικ# κρ#τη εν#ντια στα οποα γνονται αυτ1ς οι διεκδικ*σεις. 5µως, στο βαθµ$ που αυτ1ς οι αναζωπυρ.σεις
εκφρ#ζουν την τ#ση δηµιουργας περισσ$τερο συνεκτικ.ν και οµογενοποιηµ1νων εθνικ.ν κρατ.ν, τ$τε η 1ννοια του ‘1θνους-κρ#τους’ ενισχ'εται. Wλλωστε,
αυτ1ς οι εθνικιστικ1ς εξ#ρσεις θα µπορο'σαν να θεωρηθο'ν και ως τ#σεις
προς τη δηµιουργα πραγµατικν εθν.ν-κρατ.ν, δηλαδ* προς ενιαες πολιτισµικ1ς/ιστορικ1ς και πολιτικ1ς οντ$τητες –1να 1θνος σε 1να κρ#τος–, που εναι
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το αξωµα της εθνικιστικ*ς ιδεολογας αλλ# 1χει γνει πραγµατικ$τητα µ$νο σε
περιορισµ1νο αριθµ$ των υπαρχ$ντων εθνικ.ν κρατ.ν31.
Αυτ1ς οι τ#σεις ‘πολιτισµικ*ς επιβεβαωσης’, που εναι παρο'σες σε $λη τη
νεωτερικ$τητα, εναι ιδιατερα εµφανες στη σ'γχρονη εποχ* της παγκ$σµιας
συνειδητ$τητας και γν.σης του κ$σµου. 5πως επισηµ#ναµε παραπ#νω, ο λ$γος εµφ#νισης αυτ.ν των τ#σεων γενικ# εναι ο εθνικισµ$ςG ειδικ$τερα δε στο
πλασιο των τελευταων δεκαετι.ν µπορο'µε να αποδ.σουµε αυτ1ς τις τ#σεις
αλλ# και την επγνωσ* τους στις εντον$τερες επαφ1ς και στη ραγδαα µετ#δοση πληροφορι.ν που χαρακτηρζει την παγκοσµιοποηση. Ειδικ$τερα, µπορο'µε να πο'µε $τι η παγκοσµιοποηση ενισχ'ει τα εθνικιστικ# κιν*µατα µε
δ'ο τρ$πους: παρ1χοντας τα µ1σα για την αποτελεσµατικ* οργ#νωση και συνεργασα των κινηµ#των αυτ.ν (π.χ. η επικοινωνα των οµ#δων ∆ιασπορ#ς
µ1σω του διαδικτ'ου), αλλ# και καθιστ.ντας γνωστ* την 'παρξη και δρ#ση
τους µ1σω της παγκ$σµιας µετ#δοσης πληροφορι.ν. Lτσι, η παγκοσµιοποηση
$χι µ$νο δεν απ1συρε τον εθνικισµ$ απ$ το προσκ*νιο, αλλ# τον ενδυν#µωσε
παγκοσµως προσφ1ροντ#ς του ν1α µ1σα οργ#νωσης και εξ#πλωσης. Β1βαια,
οφελουµε να επισηµ#νουµε $τι, $πως παρατηρε ο Castells, ο σηµεριν$ς εθνικισµ$ς δεν εναι απαραιτ*τως προσανατολισµ1νος προς τη δηµιουργα αυτ$νοµων εθνικ.ν κρατ.ν, αλλ# και προς το ατηµα αυτονοµας εντ$ς των υπαρχουσ.ν κρατ.ν (1997: 30)32. Εν το'τοις, αυτ1ς οι περιπτ.σεις εναι οι λιγ$τερο
συνηθισµ1νες, εν. οι δρ#σεις και αξι.σεις τους απευθ'νονται σε 1να κρ#τος
και διαµορφ.νονται σε σχ1ση µε αυτ$.
Ας ανακεφαλαι.σουµε µ1σω του Connor (1994), σ'µφωνα µε τον οποο η
‘περιφερειοποηση’ χρησιµοποιεται για να υποδηλ.σει δ'ο ασ'µβατα νο*µατα: τις ‘υπερκρατικ1ς’ (‘transstate’) και τις ‘ενδοκρατικ1ς’ (‘intrastate’) οντ$τητες και ταυτ$τητες, που υποθετικ# δηµιουργο'ν µεγαλ'τερες και µικρ$τερες
πολιτικ1ς οντ$τητες απ$ τα εθνικ# κρ#τη και, συνεπ.ς, υποσκελζουν τις
υπ#ρχουσες εθνικ1ς ταυτ$τητες και τα εθνικ# κρ#τη. 5µως, $πως τονζει, η
διακρατικ* ‘περιφερειοποηση’ αναφ1ρεται στη δηµιουργα συµµαχι.ν και συνεργασι.ν απ$ τα δια τα εθνικ# κρ#τη, και η ‘ενδοκρατικ* περιφερειοποηση’
αναφ1ρεται σε «ενδοκρατικο'ς διαχωρισµο'ς βασισµ1νους σε συναισθηµατικ1ς ταυτσεις τοπικο' χαρακτ*ρα» (Connor 1994: 108), οι οποοι, στο βαθµ$
που εναι ισχυρο, κακ.ς αναφ1ρονται ως ‘περιφερειοποηση’ και $χι ως εθνικισµ$ς. Παροµοως, δε θα πρ1πει να ξεχν#µε $τι η µορφ*, το µ1γεθος και #λλα
χαρακτηριστικ# των σηµεριν.ν εθνικ.ν κρατ.ν, αν και ποικλα και συχν#
31. Για λ$γους βιωσιµ$τητας και πολιτικο' ρεαλισµο', $πως αναφ1ρει ο Hobsbawm (1990).
32. Ο Castells συν#γει απ$ αυτ* την παρατ*ρηση και το συµπ1ρασµα $τι τα 1θνη σ*µερα εναι ιστορικ# και αναλυτικ# ανεξ#ρτητα απ$ το κρ#τος.

[ 271 ]

KEΦAΛAIO 6

αντιθετικ#, δεν τα 1χουν αποστερ*σει ως τ.ρα απ$ τη διεθν* τους αναγν.ριση και ορισµ$ ως ‘εθνικ# κρ#τη’. Υπ#ρχει µια σειρ# απ$ εθνικ# κρ#τη –εθνικ#
οµοιογεν* * διαχωρισµ1να, µικρ# * µεγ#λα, αυταρχικ# * δηµοκρατικ#– που
απολαµβ#νουν διεθνο'ς αναγν.ρισης ως τ1τοια. Τι εναι η Αυστραλα, για παρ#δειγµα; ‘Lθνος-κρ#τος’, *πειρος * περιοχ*; Εναι η Κνα περισσ$τερο * λιγ$τερο εθνικ$ κρ#τος απ$ την Ολλανδα * το Νεπ#λ, * η πολυεθνικ* Βρετανα
απ$ την οµοιογεν* Ιαπωνα; Απ$ τη στιγµ* που $λες αυτ1ς οι διαφορ1ς *ταν
αδι#φορες ως τ.ρα $σον αφορ# στο χαρακτηρισµ$ εν$ς εθνικο' κρ#τους ως
τ1τοιου, γιατ θα πρ1πει οι παρατηρο'µενες τ#σεις προς µεγαλ'τερες * µικρ$τερες οντ$τητες να εγερουν ν1ες αναλυτικ1ς κατηγορες και να ερµηνε'ονται
µε τρ$πο που αµφισβητε τα εθνικ# κρ#τη, αλλ# και την τα'τιση µε αυτ#; Επιπλ1ον, παρατηρο'νται και µερικ1ς ασυν1χειες και ασυν1πειες στη σχετικ* επιχειρηµατολογα: για παρ#δειγµα, η επαν1νωση της Γερµανας δεν προκ#λεσε
αµφισβ*τηση του προσδιορισµο' της ως εθνικο' κρ#τους, παρ$λο που υπ*ρχε
µια δι#σταση στις εθνικ1ς ταυτ$τητες των Ανατολικογερµαν.ν και των ∆υτικογερµαν.ν, καθ.ς και η πολυδι#σπαση της ΕΣΣ∆ ερµηνε'τηκε µ1σα απ$ το
πρσµα της 1ξαρσης του εθνικισµο', και $χι της αποδυν#µωσ*ς τουG και τα δ'ο
$µως εναι παραδεγµατα κατακερµατισµο' * συν1νωσης.
Βλ1πουµε λοιπ$ν $τι η θεωρο'µενη ως ‘καινο'ρια τ#ση’ προς το περιφερειακ$ και το τοπικ$ δεν εναι ιδιατερα καινο'ρια, εν. και η δια η χρ*ση καινοτ$µας ορολογας για να περιγραφο'ν εθνικιστικ# φαιν$µενα εναι αποπροσανατολιστικ*. Επσης σχετικ$ παρ#δειγµα αποτελε η χρ*ση και ερµηνεα του
$ρου ‘glocalisation’, που πρωτοεισ*χθη απ$ τον Robertson, µια σ'µπτυξη των
$ρων global-isation και local-isation που θα µπορο'σαµε να µεταφρ#σουµε ως
‘παγκοσµιο/τοπικο-ποηση’, και αναφ1ρεται ακριβ.ς στη συν'παρξη παγκ$σµιων και τοπικ.ν τ#σεων στις τελευταες δεκαετεςG αυτ* η τ#ση, $µως, δεν
αποτελε χαρακτηριστικ$ της παγκοσµιοποησης µ$νο, αλλ# υπ#ρχει και νωρτερα απ’ αυτ*ν. Να προσθ1σουµε $τι ο Robertson υποστηρζει $τι ο εθνικισµ$ς
εκφρ#ζει την ταυτ$χρονη 'παρξη της καθολκευσης/οικουµενισµο' (universalism) και της µερικ$τητας/επιµερισµο' (particularism), εν. εναι ο διος 1να παρ#δειγµα της σ'γχρονης συγκεκριµενοποησηςG προτενει δε $τι ο καλ'τερος
τρ$πος για να εξετ#σουµε την παγκοσµιοποηση εναι µ1σω της «γενικ$τερης
ασθησ*ς της ως µιας µορφ*ς θεσµοποησης της διπλ*ς διαδικασας που περιλαµβ#νει την καθολκευση της µερικ$τητας [του επιµ1ρους, της ιδιαιτερ$τητας] και τη µερκευση της καθολικ$τητας [του οικουµενικο']» (Robertson
1992: 102)33. Lτσι, περιγρ#φει τους $ρους παγκοσµιοποηση και εθνικισµ$ τον
33. «Α form of institutionalisation of the two-fold process involving the universalisation of
particularism and the particularisation of universalism».

[ 272 ]

ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH, EΘNIKO KPATOΣ KAI EΘNIKH TAYTOTHTA

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
[ 275 ]
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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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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ‘ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ’

A

υτ το κεφλαιο αποτελε την κατακλεδα της µελ$της για την εθνικ'
ταυττητα και τις προοπτικ$ς της στην ‘εποχ' της παγκοσµιοποησης’
και ξεκιν απ το σηµεο ακριβ-ς που µας φησε το προηγο.µενο κεφλαιο. Ας προβο.µε σε µια σ.ντοµη ανακεφαλαωση των δ.ο προηγο.µενων
κεφαλαων σχετικ µε την παγκοσµιοποηση. Η παγκοσµιοποηση αναφ$ρεται
κυρως στη φιλελευθεροποηση του διεθνο.ς εµπορου και στην εξπλωση της
καπιταλιστικ'ς οικονοµας σε παγκσµιο εππεδο. Αυτ' η τση δεν εναι µοναδικ' ο.τε χωρς ιστορικ προηγο.µενο. 2µως, η παγκσµια εξπλωσ' της εναι πρωτοφαν'ς, πως επσης και η $νταση µε την οποα εµφανζεται. Επσης,
λγω της εµφνισης των ν$ων τεχνολογι-ν επικοινωνας και πληροφρησης,
$χει συµπ$σει µε την ανδειξη ν$ων διαστσεων, πως εναι η δισταση του
πολτη που η δηµιουργα της εναι για πρ-τη φορ εφικτ'. Ταυτχρονα, η µεγλη διδοση, εφαρµογ' και ρθρωση της παγκοσµιοποησης εναι αποτ$λεσµα της ιδεολογικοποησ'ς της. Για την καλ.τερη κατανηση αυτ-ν των
διαδικασι-ν, ορσαµε την παγκοσµιοποηση ως µια διαδικασα που ρχισε να
γνεται $ντονα εµφαν'ς στις δυο τελευταες δεκαετες του 20ο. αι-να και κινητοποι'θηκε απ τις πολιτικ$ς επιλογ$ς των ΗΠΑ, πρωτστως, και της Βρετανας, διαδθηκε στην Ευρωπαϊκ' :νωση, και στα περισστερα κρτη του κσµου απ τις αρχ$ς της δεκαετας ’90 µε γοργ β'µατα. Η παγκοσµιοποηση εναι το αποτ$λεσµα πολιτικ-ν µεταρρυθµσεων και πρωτοβουλι-ν που $δωσαν
προτεραιτητα στα οικονοµικ κριτ'ρια ανπτυξης, πως εναι η ανταγωνιστικτητα και η παραγωγικτητα, $ναντι κοινωνικ-ν κριτηρων, πως η κοινωνικ' δικαιοσ.νη και η πρνοια. Αυτ$ς οι εξελξεις αν$δειξαν την επιχειρη[ 279 ]
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µατολογα σχετικ µε το εθνικ κρτος, επιχειρηµατολογα που εστιζει στην
αδυναµα του και συχν προβλ$πει την κατργησ' του. Αυτ' η επιχειρηµατολογα εναι, µως, σε µεγλο βαθµ υπερβολικ' και συνδ$εται µε την ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης. Στην ουσα, το εθνικ κρτος $χει παραδ-σει κποιες εξουσες σε ορισµ$νους τοµες (στον $λεγχο του κεφαλαου, λ.χ.)
αλλ διατηρε το ρλο του, αν δεν τον $χει ενδυναµ-σει, σε λλους, πως η
ασφλεια των πολιτ-ν και η αντιπροσ-πευση. ∆εν εναι ο µνος πακτης στη
σ.γχρονη διεθν' σκακι$ρα, αλλ εναι σγουρα $νας απ τους βασικο.ς.
Μια απ’ τις λειτουργες του εθνικο. κρτους, αυτ' που το καθιστ εθνικ,
εναι η οργνωση των πολιτισµικ-ν/εθνικ-ν οµδων εντς της δικαιοδοσας
του και η υπερσπιση των συµφερντων τους –' η αξωση υπερσπισ'ς τους.
:τσι, συστηµατοποιε τις ταυτσεις των πολιτ-ν µε το $θνος τους, που εν τ$λει
εξασφαλζουν υποστ'ριξη και για το κρτος. Οι µηχανισµο των κρατ-ν που
δηµιουργο.ν και εντενουν την εθνικ' τα.τιση δεν $χουν θιγε απ τη διαδικασα της παγκοσµιοποησης@ απεναντας, υπρχουν ενδεξεις για την ενδυνµωση των εθνικιστικ-ν προσδοκι-ν και κινηµτων στη σ.γχρονη εποχ', εν- και
η συζ'τηση και δηµσια αναφορ στην αποδυνµωση των εθνικ-ν κρατ-ν
εξαιτας της παγκοσµιοποησης εναι πιθαντερο να ενδυναµ-σει την τα.τιση
µε αυτ, παρ το αντθετο. :τσι, δεν υπρχουν επαρκ' στοιχεα που να υποστηρζουν την ποψη τι οι εθνικ$ς ταυτσεις θα σβ'σουν σταδιακ στην ‘εποχ' της παγκοσµιοποησης’, που εξακολουθε να εναι και εποχ' του εθνικισµο.
λλωστε.
Στο παρν κεφλαιο θα θ$σουµε µεσα το ερ-τηµα σχετικ µε τις προοπτικ$ς της εθνικ'ς ταυττητας στην ‘εποχ' της παγκοσµιοποησης’. ∆ηλαδ',
θα εξετσουµε τις προοπτικ$ς της εθνικ'ς ταυττητας χι σε σχ$ση µε το µ$λλον του εθνικο. κρτους, που εξετσαµε στο προηγο.µενο κεφλαιο, αλλ σε
σχ$ση µε τις δυναµικ$ς της ως µιας κυραρχης µορφ'ς συλλογικ'ς τα.τισης
εντς των γενικτερων επιδρσεων που µπορε να προκαλο.ν οι επιµ$ρους
συνθ'κες της παγκοσµιοποησης. Το ζ'τηµα αυτ αναφ$ρεται στην ανγκη
τα.τισης µε µια συλλογικτητα που θα µπορε να ικανοποι'σει τις ανγκες των
ατµων και τις ασυνεδητες επιθυµες τους, και µε το µ$λλον της τα.τισης µε το
$θνος ειδικτερα στη λεγµενη .στερη νεωτερικτητα. Β$βαια, πως $χουµε
υποστηρξει σε προηγο.µενα κεφλαια (κεφλαιο 4), η τα.τιση µε το $θνος, '
µε εθνικο. τ.που ονττητες πως και αν τις ονοµσουµε, εναι $να αρχ$γονο
φαινµενο που σχετζεται µε την $λξη της πατρδας και του οικεου, και ως τ$τοιο δεν αναµ$νεται να αλλξει. Απ την λλη, η κυριαρχα των εθνικ-ν ταυτοτ'των στη νεωτερικτητα σχετζεται µε τα ειδικ, και πολιτικ, χαρακτηριστικ που τους προσ$δωσε ο εθνικισµς. Συνεπ-ς, πρ$πει να εξεταστε κατ
πσον αυτ' η ισχ.ς και κυριαρχα µπορε να διατηρηθε και να ενισχυθε ' να
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µετριαστε και να αποδυναµωθε στις συνθ'κες που δηµιουργε η παγκοσµιοποηση. Συνεπ-ς, στο παρν κεφλαιο θα επιχειρηθε η κατανηση των επιµ$ρους συνθηκ-ν που συνθ$τουν τις κοινωνες των εθν-ν στην περοδο αυτ'
που επικρατο.ν οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης, καθ-ς και η ανλυση
της εθνικ'ς ταυττητας και των πιθαν-ν αντιδρσεων εντς τους. Να διευκρινσουµε ξαν τι η φρση ‘εποχ' της παγκοσµιοποησης’ αναφ$ρεται σε αυτ'ν
την περοδο της (.στερης) νεωτερικτητας που χαρακτηρζεται τσο απ τις
διαδικασες της παγκοσµιοποησης, σο και απ τον δηµσιο Λγο ο οποος
δ.ναται να διαµορφ-νει αντιλ'ψεις και απψεις γι’ αυτ'ν. Η φρση τθεται
εντς εισαγωγικ-ν καθ-ς τθεται υπ αµφισβ'τηση η αντιδιαστολ' της σε σχ$ση µε λλες δυνµεις και διαδικασες, πως ο εθνικισµς.

Oπ

∂¶πª∂ƒOÀ™ ™À¡£∏∫∂™ ∆∏™ ¶∞°∫O™ªπO¶Oπ∏™∏™

O

ι κοινωνικ$ς και πολιτικ$ς αλλαγ$ς και, ειδικτερα, η χρ'ση ν$ων τεχνολογι-ν $χουν φ$ρει τον κσµο σε πρωτγνωρη εγγ.τητα και επαφ', ' τουλχιστον $χουν προσφ$ρει τα µ$σα για κτι τ$τοιο. Αυτ' η εγγ.τητα κνει τους
ανθρ-πους να $χουν επγνωση των διαφορ-ν και των οµοιοτ'των τους, αλλ
δε διασφαλζει και δεν προκαθορζει τη µεγαλ.τερη κατανηση ' εχθρτητα
ανµεσα στις κοινωνες και τα $θνη. Το αποτ$λεσµα των αυξανµενων πολιτισµικ-ν, κοινωνικ-ν, οικονοµικ-ν κλπ. επαφ-ν εξαρτται απ τις συνολικ$ς
συνθ'κες που χαρακτηρζουν αυτ' την επαφ' και αλληλδραση και απ το αν
αυτ$ς οι συνθ'κες $χουν µια συνολικ θετικ' ' αρνητικ' επδραση στη ζω'
των ατµων. ∆ηλαδ', το αποτ$λεσµα της αλληλδρασης σε διεθν$ς εππεδο
καθορζεται απ τις επιµ$ρους συνθ'κες της παγκοσµιοποησης. Φυσικ, οι
αλλαγ$ς που επ$ρχονται σε κθε κοινωνα δεν εναι ευπρσδεκτες απ’ λους
εν-, αντιστρφως, σοι (θεωρο.ν τι) ωφελο.νται τις καλωσορζουν. Παρ’
λα αυτ, οι συνολικ$ς συνθ'κες ' αλλαγ$ς που συνδ ονται µε την παγκοσµιοποηση –ετε επειδ' τις $χει προκαλ$σει ετε επειδ' $χουν συµπ$σει ' εκλαµβνονται ως σχετικ$ς µε αυτ'ν–1 αφορο.ν τις περισστερες συνθ'κες της ζω'ς
των ατµων, επηρεζουν σχεδν τον καθ να, και $χουν στις περισστερες πε-

1. Η παρατ'ρηση αυτ' αναφ$ρεται τσο στην .παρξη πραγµατικ-ν συσχετισµ-ν µε την παγκοσµιοποηση, δηλαδ' επιπτ-σε-ν της, σο και σε συνθ'κες που υποκειµενικ συνδ$ονται µε
αυτ'ν και δεν πα.ουν να αποτελο.ν µια σταθερ' αναφορ στο βαθµ που προσλαµβνονται '
παρουσιζονται ως τ$τοιες απ µεγλη µερδα του κσµου. Τσο η αντικειµενικ' σο και η υποκειµενικ' σ.νδεση εναι εξσου σηµαντικ$ς στο βαθµ που δηµιουργο.ν σχετικ$ς προσλ'ψεις και
αντιδρσεις.

[ 281 ]

KEΦAΛAIO 7

ριπτ-σεις µια αρνητικ επδραση. Για τους λγους αυτο.ς, η παγκοσµιοποηση
εκλαµβνεται συνολικ ως µια αρνητικ' και απειλητικ' διαδικασα που, πως
θα υποστηριχτε, εντενει την ανγκη προστασας και ασφλειας. Αυτ' η ανγκη εναι πιθαντερο να απευθυνθε στις υπρχουσες συλλογικτητες που λειτουργο.ν ως καταφ.γιο και, συνεπ-ς, να ενδυναµ-σει την εθνικ' ταυττητα.
Η αναφορ των Ηνωµ$νων Εθν-ν του 1999 για την παγκσµια ανπτυξη
αναφ$ρεται σε µια λστα «απειλ-ν» που $χουν δηµιουργηθε απ ' συνδ$ονται
µε την παγκοσµιοποηση και περιλαµβνει τις εξ'ς παραµ$τρους: ανιστητα,
κινητικτητα των κεφαλαων και οικονοµικ' ανασφλεια, ανασφλεια της εργασας και του εισοδ'µατος, ανασφλεια στην υγεα (π.χ. AIDS), πολιτισµικ'
ανασφλεια, προσωπικ' ανασφλεια (π.χ. εγκληµατικτητα), πολιτικ' ανασφλεια (πλεµοι, συγκρο.σεις κλπ.), και περιβαλλοντικ' ανασφλεια (UNDP
1999 Report 2000: 343-345). Κποιες απ αυτ$ς τις απειλ$ς αποτελο.ν συνθ'κες που προσδιορζουν την παγκοσµιοποηση, εν- κποιες $χουν απλ συνδεθε µε αυτ'ν. Επσης, ορισµ$νες εναι καινο.ργιες εν- λλες χι, αλλ εναι πιο
$κδηλες ' $ντονες. Θα τις δο.µε συνοπτικ, επικεντρ-νοντας σε αυτ$ς τις συνθ'κες και απειλ$ς που θεωρο.µε τι εναι οι σηµαντικτερες ' αναφ$ρονται
περισστερο στη σχετικ' βιβλιογραφα. Αυτ$ς εναι: η ανιστητα, η οικονοµικ'
ανασφλεια, η πολιτισµικ' ανασφλεια, οι περιβαλλοντικ$ς απειλ$ς, ο πλεµος
και η παγκσµια συνειδηττητα των απειλ-ν.

∞ÓÈÛﬁÙËÙ·

H

ανιστητα, κυρως οικονοµικ' αλλ και ως προς τις ουσιαστικ$ς συνθ'κες
πρσβασης στα µ$σα βελτωσης των οικονοµικ-ν συνθηκ-ν, εναι $ντονη
και αφορ τσο τα κρτη µεταξ. τους σο και στο εσωτερικ τους. Τα στατιστικ στοιχεα σχετικ µε την ανιστητα εναι πολλ και αρκετ γνωστ και γι’
αυτ θα περιοριστο.µε στα πιο ενδεικτικ. Σ.µφωνα µε την $κθεση του ΟΗΕ,
το $να π$µπτο του παγκσµιου πληθυσµο. που ζει σε αναπτυγµ$νες χ-ρες συγκ$ντρωνε προς το τ$λος της δεκαετας του ’90 το 86% του παγκοσµου ΑΕΠ
και το 82% των παγκοσµων εξαγωγ-ν, την -ρα που τα δια ποσοστ για το
$να π$µπτο των φτωχτερων χωρ-ν 'ταν 1% (UNDP 1999 Report 2000: 343).
Ο Halliday υποστηρζει τι σε αυτ$ς τις στατιστικ$ς «$γκειται η αυταπτη που
προτενει ο ρος παγκοσµιοποηση [διτι] ο κσµος που ελ$γχεται απ λγα
κρτη εναι ολιγαρχικς» και χι παγκσµιος (Halliday 2001: 66).
Επιπλ$ον, και σηµαντικτερο, δεν υπρχει απλ ανιστητα αλλ και αυξανµενη ανιστητα, δηλαδ' παρατηρεται συνεχ'ς και αυξανµενη µε γοργο.ς
ρυθµο.ς συγκ$ντρωση πλο.του στην κορυφ' της οικονοµικ'ς πυραµδας. Το
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φτωχτερο π$µπτο του κσµου εδε το εισδηµ του να φθνει απ το 2,3%
στο 1% του παγκοσµου ΑΕΠ κατ τα τελευταα τριντα χρνια, εν- του
πλουσιτερου π$µπτου να αυξνει απ το 70% στο 86%, µεγαλ-νοντας την
ψαλδα της ανιστητας ανµεσα σε φτωχ$ς και πλο.σιες χ-ρες. Ταυτοχρνως,
οι 200 πλουσιτεροι νθρωπου του κσµου υπερδιπλασασαν τα κ$ρδη τους
ανµεσα στο 1994 και 1998, και το εισδηµα των 358 πλουσιοτ$ρων δισεκατοµµυριο.χων ξεπ$ρασε το εισδηµα χωρ-ν µε το 45% του παγκσµιου πληθυσµο.2. ∆ιαπιστ-νεται δηλαδ' µια $ντονη τση οικονοµικ'ς πλωσης ανµεσα
στις φτωχ$ς και τις πλο.σιες χ-ρες του διεθνο.ς συστ'µατος.
Παρµοια πλωση παρατηρεται και εντς των κρατ-ν. Για παρδειγµα,
στη δεκαετα του ’80 και στις αρχ$ς του ’90, ο αριθµς των οικογενει-ν που
$πεσαν κτω απ το ριο της φτ-χειας αυξ'θηκε κατ 60% και 40% στη Βρετανα και στην Ολλανδα αντστοιχα. Απ την λλη, µως, σε ορισµ$να κρτη
η εσωτερικ' ανιστητα µει-θηκε, πως για παρδειγµα στην Κνα και τη Χιλ':
στην πρ-τη λγω της µεγλης οικονοµικ'ς ανπτυξης και στη δε.τερη λγω
της αποτελεσµατικ'ς δηµοκρατικ'ς διοκησης (Castells 2000β: 81-82). Στο σ.νολο, πντως, αυτ$ς οι περιπτ-σεις εναι η µειοντητα: πως υποστηρζει ο
Castells, η γενικ' τση εναι προς την κατε.θυνση της α.ξησης της ανιστητας,
τση που εναι ακµη πιο $κδηλη και κυραρχη εντς των ανεπτυγµ$νων κρατ-ν. Ο λγος, σ.µφωνα µε τον Castells, εναι τι «κατ τη διρκεια των δεκαετι-ν ’80 και ’90 οι περισστερες κυβερν'σεις [των αναπτυγµ$νων κρατ-ν]
$δωσαν προτεραιτητα στην τεχνο-οικονοµικ' αναδµηση εις βρος της πρνοιας» (Castells 2000β: 82). Για τον διο λγο, υποστηρζει, οι ΗΠΑ, που εναι η
µεγαλ.τερη και πιο ανεπτυγµ$νη τεχνολογικ οικονοµα, επιδεικν.ει την πιο
κατφωρη και ουσιαστικ' α.ξηση στην κοινωνικ' ανιστητα, την πλωση, τη
φτ-χεια και τη µιζ$ρια.
Οι ανιστητες, λοιπν, διευρ.νονται µ$σα στα κρτη αλλ, ταυτχρονα, διευρ.νονται και ανµεσ τους. Για παρδειγµα, οι φτωχο ' ανειδκευτοι πολτες της Βρετανας ' των ΗΠΑ «απολαµβνουν πολ. καλ.τερες υλικ$ς συνθ'κες .παρξης (συµπεριλαµβανοµ$νων εκοσι περισστερων χρνων ζω'ς) απ’
,τι οι αντστοιχοι στη Βραζιλα ' την Ινδα» (Mann 2000: 139). Υπρχει, επσης, $νας επιπρσθετος λγος που ευθ.νεται τσο για την ενδο-κρατικ' σο
και για τη δια-κρατικ' ανιστητα και φτ-χεια. Αυτς εναι η δια η λογικ' του
παγκσµιου πληροφοριακο. συστ'µατος το οποο µε αµελικτο τρπο ενσωµατ-νει ' αποκλεει τοµα, οµδες ' $θνη σ.µφωνα µε το πσο σχετικ εναι
προς αυτ και δηµιουργε µια νιση ανπτυξη, χι µνο ανµεσα στο Βορρ
2. Τα στοιχεα αυτ αναφ$ρονται στο Castells 2000β: 78, και προ$ρχονται κατ κ.ριο λγο
απ την $κθεση των Ηνωµ$νων Εθν-ν, αλλ και λλες πηγ$ς.
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και το Ντο, αλλ και «ανµεσα στα δυναµικ κοµµτια των κοινωνι-ν παντο., και στους λλους που κινδυνε.ουν να γνουν ‘αδιφοροι’ σ.µφωνα µε τη
λογικ' του συστ'µατος» (Castells 2000α: 2). Οι αποκλεισµ$νοι –νθρωποι και
περιοχ$ς– $χουν $να ρσκο να βρεθο.ν σε µια κατσταση ‘συστηµικ'ς αδιαφορας’ (‘structural irrelevance’), ρος µε τον οποο ο Castells εννοε τι ταν κποιος θεωρηθε αδιφορος για τη λειτουργα του συστ'µατος και, ως εκ το.του, απορριφθε, αντιµετωπζει επιπλ$ον δυσκολες ταν το προσεγγσει ξαν
για να ενταχτε3. Οι δρµοι που οδηγο.ν στην κατσταση της ‘συστηµικ'ς
αδιαφορας’ εναι η ανεργα, ο αναλφαβητισµς, η φτ-χεια, η $λλειψη στ$γης,
οι πνευµατικ$ς και ψυχικ$ς διαταραχ$ς κλπ.
Ακολουθ-ντας αυτ το επιχερηµα του Castells, θα µπορο.σαµε να προσθ$σουµε και µια λλη πλευρ της ανιστητας που $χει ιδιατερη βαρ.τητα,
την ανιστητα στην πρσβαση. Η ανιστητα στην πρσβαση αναφ$ρεται στην
αδυναµα των ατµων και οµδων να ενταχτο.ν στην οικονοµα της αγορς
και στην οικονοµικ' πλευρ της παγκοσµιοποησης, αλλ και στην νιση κατανοµ' των µ$σων που θα µπορο.σαν να βοηθ'σουν στην καταπολ$µηση αυτ'ς της αδυναµας και θα διευκλυναν τις συνθ'κες ζω'ς4. Η εκπαδευση και
η υγεα εναι µλλον δ.ο πλευρ$ς της ανιστητας στην πρσβαση µε τις σοβαρτερες και σκληρτερες συν$πειες. Αν και οι λγοι εναι προφανες στον καθ$να –χωρς εκπαδευση µ$νει κανες εκτς συστ'µατος, χωρς υγεα µ$νει
εκτς ζω'ς–, θα αναφερθο.µε συνοπτικ στην εκπαδευση και την υγεα.
Η πληροφρηση, η γν-ση και η επικοινωνα, που εναι τα εργαλεα για την
ση πρσβαση και για την παραγωγικτητα στη σ.γχρονη εποχ', εναι συγκεντρωµ$να στο $να π$µπτο των πλουσιτερων χωρ-ν του κσµου. 2σον αφορ
στα σ.γχρονα µ$σα πρσβασης στην επικοινωνα και την πληροφρηση, πως
το τηλ$φωνο και το διαδκτυο, τα στοιχεα εναι ενδεικτικ. Το 1998 οι χ-ρες
του ΟΟΣΑ κατεχαν το 74% των τηλεφωνικ-ν γραµµ-ν παγκοσµως και το
91% των χρηστ-ν του διαδικτ.ου, εν- το φτωχτερο π$µπτο το 1,5%. Και,
πως επαµε και νωρτερα, οι ανιστητες δεν εναι µνο δια-κρατικ$ς: παρατηρο.νται και ενδο-κρατικ$ς διαφοροποι'σεις µε βση το φ.λο, την εκπαδευση
και το εισδηµα. :τσι, οι χρ'στες του διαδικτ.ου γενικ στις χ-ρες του ΟΟΣΑ
εναι απφοιτοι αν-τατης εκπαδευσης σε ποσοστ 30% κατ µ$σο ρο, ποσοστ το οποο ανεβανει στο 55% στη Ρωσα, 67% στο Μεξικ και φτνει το
90% στην Κνα. Οι περισστεροι χρ'στες εναι νδρες και ν$οι, εν- το εισδη3. Αυτ' η διαδικασα δηµιουργε τις ‘µα.ρες τρ.πες του πληροφοριακο. καπιταλισµο.’, απ
τις οποες εναι δ.σκολο να ξεφ.γει κανες εφσον ‘µπει’ σε αυτ$ς. Στο Castells 2000β: 165-167.
4. 2πως εδαµε στο π$µπτο κεφλαιο, η παγκοσµιοποηση του πολτη δεν αφορ παρ $να
περιορισµ$νο ποσοστ ατµων και περιοχ-ν παγκοσµως.
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µα παραµ$νει $να σηµαντικ κριτ'ριο: στη Λατινικ' Αµερικ' το 90% των χρηστ-ν του διαδικτ.ου προ$ρχονται απ υψηλ$ς εισοδηµατικ$ς τξεις, εν- και η
αγορ ενς ηλεκτρονικο. υπολογιστ' στο Μπαγκλαντ$ς στοιχζει οκτ- φορ$ς
το µ$σο ετ'σιο εισδηµα5.
Παρµοια στοιχεα προκ.πτουν και για την εκπαδευση, το κυριτερο εργαλεο της γν-σης. Το 1993 µνο δ$κα χ-ρες συµµετεχαν στο 84% των πρων
για τη παγκσµια $ρευνα και εφαρµοσµ$νη ανπτυξη και 'λεγχαν το 95% των
πατεντ-ν ευρεσιτεχνας των ΗΠΑ των τελευταων δ.ο δεκαετι-ν@ επσης, και
οι πατ$ντες που $χουν δοθε σε αναπτυσσµενες χ-ρες αν'κουν κατ 80% σε
κατοκους βιοµηχανικ-ν κρατ-ν. Επιπλ$ον, κατ τη δεκαετα του ’90 το 50%
των διδακτορικ-ν στις επιστ'µες και τη µηχανικ' στις ΗΠΑ δθηκαν σε τοµα
ξ$νης υπηκοτητας: οι µισο απ αυτο.ς δεν επ$στρεψαν στη χ-ρα τους. Αυτ,
σ.µφωνα µε τον Castells δεχνει την αδυναµα των χωρ-ν τους να τους προσελκ.σουν, παρ την κλειστ' φ.ση της επιστηµονικ'ς $ρευνας, που αποτελε
$να πεδο ανοιχτ και προσβσιµο σε λους (Castells 2000α: 124). Αυτ σε
θεωρητικ εππεδο εναι σωστ, αλλ στην πρξη πρ$πει να υπογραµµιστε τι
η αδυναµα των χωρ-ν να προσελκ.σουν τους πολτες τους µετ τις σπουδ$ς
τους στις ΗΠΑ οφελεται µλλον στο γεγονς τι αυτ$ς οι χ-ρες δεν $χουν τις
υποδοµ$ς -στε να εντξουν τους ν$ους που $χουν µορφωθε και εκπον'σει
$ρευνες στο ανεπτυγµ$νο και τεχνολογικ προηγµ$νο περιβλλον των ΗΠΑ
και, συνεπ-ς, δε συµµετ$χουν επ σοις ροις στη διαδικασα της παγκοσµιοποησης. Αν παρατηρ'σουµε προσεκτικ τα επιµ$ρους στοιχεα, θα δο.µε τι
το ποσοστ των ερευνητ-ν µε διδακτορικ που $µειναν στις ΗΠΑ και δεν επ$στρεψαν στη χ-ρα τους εναι µλις 13% για τους Ιπωνες και 11% για τους
Νοτιοκορετες, εν- για τους Κιν$ζους εναι 88% και για τους Ινδο.ς 79%@ η
τεχνολογικ' υπεροχ' της Ιαπωνας και της Ντιας Κορ$ας, χι µνο συγκριτικ µε την Κνα και την Ινδα αλλ και ανεξρτητα απ αυτ$ς, υποστηρζει αυτ' την ποψη. Απ την λλη, εν- το ακαδηµαϊκ σ.στηµα $ρευνας εναι ανοιχτ σε λους, πως λ$ει ο Castells, ουσιαστικ κυριαρχεται απ τα κρτη που
$χουν τα καλ.τερα πανεπιστ'µια και ερευνητικ ινστιτο.τα και τις καλ.τερες
εκδοτικ$ς και επαγγελµατικ$ς δυναττητες. 2πως και σε πολλ$ς λλες περιπτ-σεις, εν- το ακαδηµαϊκ σ.στηµα εναι εν δυνµει/θεωρητικ ανοιχτ και
διεθνοποιηµ$νο, η ρο' της γν-σης και της πληροφορας περιορζεται ουσιαστικ απ τις οικονοµικ$ς δυναττητες των χωρ-ν ' των µεµονωµ$νων ατµων.
Αρκετ$ς απ τις παραπνω ανιστητες $χουν δυσρεστες επιπτ-σεις και
στον τοµ$α της υγεας. Κατ’ αρχς, οι συνθ'κες υγιειν'ς και διαβωσης εναι
5. Τα στοιχεα εναι απ το UNDP 1999 και το Castells 2000α: 124-125, 377-378, εκτς απ ταν
αναφ$ρουµε λλη πηγ'.
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θλιες σε πολλ$ς φτωχ$ς περιοχ$ς: στα µ$σα του ’90 το 33% του πληθυσµο.
του αναπτυσσµενου κσµου ζο.σε µε λιγτερο απ $να δολριο τη µ$ρα και
εχε προσδοκ-µενο ριο ηλικας τα σαρντα χρνια. Επσης, το 95% των
κρουσµτων AIDS παρουσιζονται στον αναπτυσσµενο κσµο που τα φρµακα που παργουν οι ανεπτυγµ$νες χ-ρες εναι πολ. ακριβ. :τσι, εν- οι
αναπτυσσµενες και υπανπτυκτες χ-ρες στερο.νται της απαρατητης υποδοµ'ς για να πραγµατοποι'σουν $ρευνα πνω στα προβλ'µατα που αντιµετωπζουν, οι εταιρεες που $χουν την $δρα τους σε ανεπτυγµ$να κρτη αρνο.νται
να παραχωρ'σουν τα δικαι-µατα των πατεντ-ν τους για την παραγωγ' φθηντερων φαρµκων, ' τους πουλο.ν τα ληγµ$να φρµακα και σα προϊντα
κρνονται ακατλληλα απ τους ελ$γχους που γνονται στα ανεπτυγµ$να κρτη. Αυτ προκαλε και την κριτικ' του Giddens τι, ο κσµος δεν εναι $να ‘παγκσµιο χωρι’ αλλ $να ‘παγκσµιο πλιτσικο’ (Giddens 1999: 16). Τ$λος, να
αναφ$ρουµε τι για ενν$α χ-ρες της Αφρικ'ς ο κσµος δεν πηγανει προς τα
µπρος αλλ προς τα πσω: το προσδοκ-µενο ριο ηλικας των κατοκων τους
$χει υπολογιστε τι το 2010 θα $χει επιστρ$ψει στο εππεδο που 'ταν το 1960,
και θα εναι δεκαεπτ χρνια µικρτερη.
Το απρσµενο γεγονς εναι τι οι παραπνω στατιστικ$ς συνυπρχουν µε
λλα στοιχεα που δεχνουν µια γενικ' βελτωση στην υγεα, στην εκπαδευση
και στο εισδηµα που ξεπερν τα ιστορικ δεδοµ$να των τελευταων τριντα
ετ-ν, µε εξαρεση την πρ-ην Σοβιετικ' :νωση και την υποσαχρια Αφρικ'. O
Castells θεωρε τι αυτ' η αντιφατικτητα των στοιχεων µπορε να γνει αντικεµενο ιδεολογικ'ς εκµετλλευσης και επισηµανει τι, εν- τα στοιχεα για το
κθε κρτος ποικλλουν, «αυτ που εµφανζεται ως παγκσµιο φαινµενο (αν
και µε σηµαντικ$ς εξαιρ$σεις, κυρως της Κνας) εναι η νοδος της φτ-χειας,
και ειδικ της ακραας φτ-χειας» (Castells 2000β: 80). Τα στοιχεα της $κθεσης
του ΟΟΣΑ του 1996 δεχνουν µια α.ξηση της συνολικ'ς παραγωγ'ς στον κσµο κατ 17% και µια ταυτχρονη α.ξηση των φτωχ-ν κατ 20% (Beck 2000:
153). ∆ιαπιστ-νεται δηλαδ' απ τους δεκτες ανιστητας, πλωσης και φτ-χειας η νιση κατανοµ' της συνολικ'ς ανπτυξης και η ιδιοποηση των οφελ-ν απ αναλογικ λιγτερες οµδες ανθρ-πων κατ τις τελευταες δεκαετες
του 20ο. αι-να.

OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·

E

νας ακµη σηµαντικς οικονοµικς δεκτης που κυριαρχε στην παγκοσµιοποηση εναι η οικονοµικ' ανασφλεια. Η οικονοµικ' ανασφλεια $χει
δ.ο πλευρ$ς. Η µια αφορ στη χρηµατο-οικονοµικ' ρευσττητα, ατµων και
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κρατ-ν, και προ$ρχεται απ το γεγονς τι το ‘παγκοσµιοποιηµ$νο’ οικονοµικ σ.στηµα $χει την ικαντητα να αναβαθµζει και να υποβαθµζει τοµα και
κρτη σ.µφωνα µε τη ‘σχεσιακ' τους ικαντητα’ (τη ‘συστηµικ' αδιαφορα’)
ως προς την παγκσµια καπιταλιστικ' παραγωγ'. Η λλη πλευρ αφορ στο
εργατικ δυναµικ και στις ν$ες συνθ'κες της µεγλης οικονοµικ'ς ανασφλειας που $χουν διαµορφωθε. Ενδεικτικ, η ανεργα στην Ευρ-πη $χει παραµενει στο 11% για περισστερο απ µια δεκαετα. Οι λγοι εναι πολλο: εν$χουν δηµιουργηθε ν$ες θ$σεις εργασας, λλες $χουν καταργηθε και, ειδικ
στα αστικ κ$ντρα, τα τοµα εναι περισστερο εξαρτηµ$να απ τη µισθωτ'
εργασα. Οι τεχνολογικ$ς καινοτοµες $χουν οδηγ'σει στη συρρκνωση ' και
κατργηση επαγγελµτων και διευκολ.νουν την ηµιαπασχληση. Το εργατικ
δυναµικ $χει αυξηθε καθ-ς περισστεροι νθρωποι αναζητο.ν εργασα στο
δε.τερο µισ του 20ο. αι-να (π.χ. γυνακες). Επιπλ$ον, η αµοιβ' της απασχλησης εναι κακ', ειδικ σε σχ$ση µε το αυξανµενο κστος διαβωσης, και
πολλ$ς απ τις προσφερµενες εργασες καταλαµβνονται απ τα δια τοµα,
που $χουν $τσι δ.ο ' και τρεις δουλει$ς.
Ταυτχρονα µε τα παραπνω, το εργατικ δυναµικ εναι ολο$να και πιο
κατακερµατισµ$νο και εξατοµικευµ$νο, εν- το κεφλαιο εναι ολο$να και πιο
συντονισµ$νο: το $να παραµ$νει τοπικ και απορρυθµισµ$νο, εν- το λλο $χει
παγκσµια κινητικτητα και συντονισµ (Castells 2000α: 506-507, Beck 2000:
152-154). Αυτ µπρεσε να συµβε επειδ' ο ‘διαµεσολαβητ'ς’ των δ.ο, το κρτος, $χει αποσυρθε απ το διαµεσολαβητικ του ρλο, ' σως $χει προσανατολιστε προς το ‘κεφλαιο’ µ$σα στην προσπθεια να ελκ.σει επενδ.σεις και να
γνει πιο ανταγωνιστικ. Οι Γλλοι κοινωνιολγοι Michel Pinçon και Monique
Pinçon-Charlot στο ρθρο τους ‘La Dernière Classe Sociale’ (‘Η τελευταα κοινωνικ' τξη’, 2001)6 αναφ$ρουν τι η επιχειρηµατικ' τξη στη Γαλλα και το
ργανο εκπροσ-πησ'ς τους, το Medef, αξι-νουν και επιδι-κουν να µην υπρχει καν$νας δηµσιος $λεγχος και ρ.θµιση στην παραγωγικ' διαδικασα καθ-ς
και στην εργασιακ' διαπραγµτευση: αυτ$ς πρ$πει να ρυθµζονται απ τους
δ.ο συµµετ$χοντες, την επιχερηση και τον εργτη, εξατοµικευµ$να. Παρ’ λα
αυτ, εν- επιθυµο.ν $να τσο ακραο ατοµικιστικ µοντ$λο, εκφρζουν τις
απαιτ'σεις τους συλλογικ, µ$σω του Medef, και ζητο.ν και απολαµβνουν
την κρατικ' προστασα και ρ.θµιση τσο ως πολτες του γαλλικο. κρτους
σο και ως επιχειρηµατες. Αυτ' εναι µια γενικτερη τση που χαρακτηρζει
τη λειτουργα του καπιταλιστικο. συστ'µατος διεθν-ς, οι συν$πειες της οποας

6. Το ρθρο δηµοσιε.τηκε το Σεπτ$µβριο του 2001 στη Le Monde Diplomatique. Υπρχει επσης στην ιστοσελδα: http://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/PINCON/15603.
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γνονται φανερ$ς σε πολλ$ς περιστσεις –πως για παρδειγµα στην ‘ελαστικοποηση’ των νµων που αφορο.ν τις απολ.σεις εργατ-ν στη Γαλλα, στη
Βρετανα και σε λλα κρτη σ.µφωνα µε την $κθεση του ΟΗΕ (UNDP 1999
Report 2000: 344)– εν- ταυτχρονα η ευθ.νη για τις παροχ$ς της πρνοιας µετακυλεται ξαν στα τοµα. Μια ακµη συν$πεια εναι η εφαρµογ' εκ µ$ρους
των εργοδοτ-ν «ευ$λικτων εργασιακ-ν πολιτικ-ν µε περισστερο επισφαλες
διακανονισµο.ς» (UNDP 1999 Report 2000: 344), που η διαπραγµτευση δε
γνεται συλλογικ απ τα ργανα που εκπροσωπο.ν τους εργοδτες και τους
εργαζοµ$νους αλλ γνεται ατοµικ, δνοντς τους $να χαρακτ'ρα ασταθ' και
ανασφαλ'. Αυτ$ς οι συνθ'κες δηµιουργο.ν µεγαλ.τερη πεση στους εργαζµενους και τις οικογ$νειες@ γι’ αυτ και ο Beck συµπερανει τι «στις εξατοµικευµ$νες συνθ'κες .παρξης, οι νθρωποι πρ$πει να δεχτο.ν την ατοµικ' τους ευθ.νη… για πργµατα που συν'θιζαν να αντιµετωπζονται απ την κοιντητα
ως ταξικ' προοπτικ' και χι ατοµικ'» (Beck 2000: 153).
Οι πολιτικ$ς επιπτ-σεις της οικονοµικ'ς αστθειας ενδ$χεται να εναι πολ.
σοβαρ$ς καθ-ς εµπερι$χουν το ρσκο της πολιτικ'ς αστθειας. Ο Beck υποστηρζει τι η δηµοκρατα 'ρθε στην Ευρ-πη και Bρεια Αµερικ' ως ‘εργασιακ' δηµοκρατα’ (labour democracy) και βασστηκε στην απασχληση, στην
επικερδ' απασχληση. Στο βαθµ, λοιπν, που ο παγκσµιος καπιταλισµς
καταλ.ει τις βσεις αυτ$ς, αναιρε τη νοµιµοποησ' του µε αποτ$λεσµα να διακυβε.ονται τα πντα, ακµη και η δηµοκρατα. Ο λγος εναι σ.µφωνα µε τον
Beck τι «µνο οι νθρωποι που $χουν $να σπτι και µια σγουρη δουλει, και
συνεπ-ς $να υλικ µ$λλον, εναι ' µπορο.ν να γνουν πολτες για τους οποους
η δηµοκρατα εναι µια πραγµατικτητα της ζω'ς τους. Η αλ'θεια εναι τι χωρς υλικ' ασφλεια δεν υπρχει πολιτικ' ελευθερα και δηµοκρατα» (Beck
2000: 62). Πργµατι, η οικονοµικ' ανασφλεια αφ'νει λα τα λλα σε δε.τερη
µορα, αλλ και προκαλε µια γενικτερη ασθηση ανασφλειας και ρευσττητας στα τοµα που, αρχικ, µπορε να εκφραστε ως αδιαφορα για τις πολιτικ$ς και κοινωνικ$ς συνθ'κες στις οποες ζουν. Η βαρ.τητα του επιχειρ'µατος
του Beck εναι µεγλη, ειδικ αν αναλογιστε κανες τι οι υπρχουσες στατιστικ$ς και τσεις δεχνουν µια τση προς αυξανµενη κοινωνικ' αστθεια και
αναταραχ'.

¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ·ÂÈÏ¤˜

H

παγκοσµιοποηση $χει θεωρηθε τι φ$ρνει τις διαφορετικ$ς κουλτο.ρες
και πολιτισµο.ς πιο κοντ εξαιτας της χαλρωσης των ‘συνρων’ και της
.παρξης των ν$ων τεχνολογι-ν που διευκολ.νουν την επικοινωνα τους. 2µως,
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πως $χουµε υποστηρξει στα προηγο.µενα κεφλαια, εν- υπρχει η δυναττητα της µεγαλ.τερης επικοινωνας δεν µπορο.µε να πο.µε τι η παγκοσµιοποηση σχετζεται µε τη διαπολιτισµικ' ανταλλαγ'. Αντιθ$τως, η παγκοσµιοποηση φ$ρει µια συγκεκριµ$νη κουλτο.ρα, τον καταναλωτισµ, η οποα διαχ$εται µε ενς εδους πολιτισµικ ιµπεριαλισµ. Εναι χαρακτηριστικ τι, σε
πολλ παραδεγµατα που αναφ$ρονται σχετικ µε την πολιτισµικ' εγγ.τητα
και αλληλδραση στη σχετικ' βιβλιογραφα, οι λ$ξεις-κλειδι που χρησιµοποιο.νται για να περιγρψουν το γεγονς προ$ρχονται απ γνωστ$ς εµπορικ$ς
φρµες πολυεθνικ-ν (λ.χ. ‘McDonaldisation’). Υπρχουν και λλες αναφορ$ς
που ξεπερνο.ν την απλ' αναφορ σε εµπορικ$ς µρκες, αλλ δεν υπερβανουν κατ πολ. την ‘ποικιλα στην επιλογ'’ και τις πολλαπλ$ς επιδρσεις που
περιγρφει η επιλογ' του κιν$ζικου φαγητο., της ενδυµασας µε ‘ethnic’ρο.χα
και των πολυεθνικ-ν µουσικ-ν επιρρο-ν.
Λ$γοντας πολιτισµικ ιµπεριαλισµ ορζουµε την επ$κταση και κυριαρχα
µιας κουλτο.ρας πνω στις λλες µε µ$σα που ξεπερνο.ν την ελε.θερη πολιτισµικ' ανταλλαγ'. Συν'θως η πολιτισµικ' κυριαρχα συνοδε.ει την κυριαρχα
στο οικονοµικ (' και πολιτικ) εππεδο, την οποα νοµιµοποιε ' εδραι-νει.
Εντς των διαδικασι-ν της παγκοσµιοποησης η κυραρχη κουλτο.ρα εναι ο
καταναλωτισµς, µια κουλτο.ρα που υποστηρζει ενεργ τη λειτουργα του
καπιταλιστικο. συστ'µατος κνοντς την πιο ελκυστικ'. Ταυτχρονα, υπρχει
και $νας ιδεολογικς ιµπεριαλισµς, καθ-ς µαζ µε τον καταναλωτισµ κυριαρχε η πολιτικ' ιδεολογα του νεοφιλελευθερισµο.. Οι δ.ο συνυπρχουν,
και αυτ εναι το σηµαντικτερο γιατ ο πολιτισµικς ιµπεριαλισµς δεν µπορε
να διαχωριστε απ τον πολιτικ ' οικονοµικ. :τσι, τα κρτη που προωθο.ν
την παγκοσµιοποηση εκφ$ρουν $να Λγο που συνταυτζει τις δ.ο (τον καταναλωτισµ και το νεοφιλελευθερισµ), και µαζ µε λα τα ιδεολογικ παργωγ τους παρουσιζονται ως $να. Με αυτν τον τρπο, η κατανλωση, η ελε.θερη αγορ, ο φιλελευθερισµς, η ευηµερα και η δηµοκρατα εµπλ$κονται και
παρουσιζονται ως $να, ως ‘πακ$το’. Β$βαια, οι µακρχρονες πολιτικ$ς παραδσεις ενς κρτους αποτελο.ν τελικ και µ$ρος της κουλτο.ρας του, εφσον
$χουν διαποτσει τη νοοτροπα των πολιτ-ν εντς του. Αυτ σηµανει τι
πργµατι για τους Αµερικανο.ς, παραδεγµατος χριν, η συν.παρξη καταναλωτισµο., δηµοκρατας και καπιταλισµο. εναι $να κοµµτι πλ$ον της κουλτο.ρας τους. Αυτ µως δεν ισχ.ει και για λλα εθνικ κρτη, και σε αυτ
ακριβ-ς συνσταται ο πολιτισµικς ιµπεριαλισµς: στην επιβολ' ολκληρου
του ‘πακ$του’ που συνιστ µ$ρος της πολιτικ'ς, οικονοµικ'ς και πολιτισµικ'ς
παρδοσης ενς, ' µερικ-ν, εθνικ-ν κρατ-ν πνω σε λλα παρουσιζοντας
και δικαιολογ-ντας το ως αναγκαιτητα που δηµιουργεται απ την παγκοσµιοποηση. :τσι, η παγκοσµιοποηση ταυτζεται µε τα στοιχεα της παραπνω
[ 289 ]
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κουλτο.ρας και ιδεολογας τα οποα και προωθε αποτελεσµατικ, αφο. και
αυτ' θεωρεται αναπφευκτη, ως αποτ$λεσµα της ιδεολογικοποησ'ς της.
2πως υποστηρχτηκε στο π$µπτο κεφλαιο, η ουσα της οικονοµικ'ς παγκοσµιοποησης εναι η λειτουργα της να πολιτικοποιε µια οικονοµικ' διαδικασα και να δνει προτεραιτητα στην οικονοµικ' δισταση $ναντι λων των
λλων. Αυτ παρατηρο.µε και στον πολιτισµικ ιµπεριαλισµ. Ο πολιτισµικς,
πως και ο ιδεολογικς, ιµπεριαλισµς υποστηρζει και νοµιµοποιε, ταυτχρονα ' εκ των υστ$ρων, µια οικονοµικ' διαδικασα, την προσπθεια δηλαδ' χωρ-ν ' περιοχ-ν να επεκτενουν την οικονοµικ' τους κυριαρχα. Η επ$κταση
της οικονοµικ'ς κυριαρχας δε γνεται ποτ$ µε οικονοµικ µνο µ$σα, αλλ και
µε πολιτικ και ιδεολογικ και, ενοτε, µε στρατιωτικ. Σε αυτ, η συµβολ' της
παγκοσµιοποησης εναι σηµαντικ', καθ-ς εµφανζει το αναπφευκτο της διας
της .παρξ'ς της και προωθε τον καταναλωτισµ και το νεοφιλελευθερισµ.
Τ$λος, ως πολιτισµικ' απειλ' αναφ$ρεται και η (εκλαµβανµενη ως) ισοπεδωτικ' δρση της παγκοσµιοποησης σον αφορ στις πολιτισµικ$ς ιδιαιτερτητες των εθν-ν. Συγκεκριµ$να, αναφ$ρεται $ντονα µια τση για οµοιοµορφα
που φανεται να θγει τις πολιτισµικ$ς διαφορ$ς, τις επιµ$ρους ταυττητες και
τα ειδοποι χαρακτηριστικ των εθν-ν και εθνοτ'των. Στην επιχειρηµατολογα αυτ' $γινε εκτεν'ς αναφορ στο προηγο.µενο κεφλαιο. Εδ- αρκε να
επισηµνουµε τι, ετε πρκειται για µια πραγµατικ' τση ετε για µια υπερβολικ' και εντεινµενη σχετικ' φιλολογα, το αποτ$λεσµα εναι η δηµιουργα µιας
ασθησης κινδ.νου στις υπρχουσες πολιτισµικ$ς κοιντητες –κινδ.νου που
αναφ$ρεται στην δια τους την .παρξη, αφο. η διαφορετικτητ τους εναι
καθοριστικ στοιχεο της .παρξης και της ταυττητς τους.

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ·ÂÈÏ¤˜

T

ο ζ'τηµα των απειλ-ν στο παγκσµιο περιβλλον εξαιτας της µλυνσης
εναι $να απ τα κυραρχα στη σχετικ' συζ'τηση για την παγκοσµιοποηση, παρλο που δε σχετζεται µεσα µε αυτ'ν. Το ενδιαφ$ρον για το περιβλλον $χει εκδηλωθε απ τη δεκαετα του ’60 και $κτοτε $χουν δηµιουργηθε αρκετ κιν'µατα και ΜΚΟ που δραστηριοποιο.νται µε πθος για την προστασα
του πλαν'τη απ την τρ.πα του ζοντος, το φαινµενο του θερµοκηπου, τη
µειωµ$νη βιοποικιλτητα και τη µλυνση σε α$ρα, νερ και γη. Εναι περιττ σε
αυτ'ν τη µελ$τη να αναλ.σουµε τα προβλ'µατα που αντιµετωπζει το περιβλλον ' τις αιτες τους, καθ-ς εναι σχετικ γνωστ και δεν προσφ$ρουν κποιο σηµαντικ στοιχεο στην οπτικ' γωνα αυτ'ς της µελ$της. Πρ$πει µως να
επισηµανθε η ουσιαστικ' απροθυµα αρκετ-ν πολιτικ-ν ηγεσι-ν να αποδε[ 290 ]
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χτο.ν τη σχετικ' ευθ.νη και να αναλβουν πρωτοβουλες θυσιζοντας µεσοπρθεσµα τα οικονοµικ τους κ$ρδη σε αντλλαγµα τη µελλοντικ' βιωσιµτητα του πλαν'τη. Στη διρκεια διακοσων ετ-ν, απ την ακµ' της βιοµηχανικ'ς
επανστασης µ$χρι σ'µερα, ο τρπος παραγωγ'ς και κατανλωσης που χρησιµοποιεται απ $να µ$ρος µνο του κσµου, τον αναπτυγµ$νο, $χει προκαλ$σει τση βλβη στο οικοσ.στηµα της γης, που απειλεται η ποιτητα της ζω'ς
στο παρν και η βιωσιµτητα του πλαν'τη στο µ$λλον. Αυτ που προκαλε ανησυχα εναι, χι η κατσταση του περιβλλοντος καθεαυτ', αλλ η πολιτικ'
στση των εθνικ-ν κρατ-ν που παραµ$νουν απρθυµα να ενεργ'σουν για την
εξε.ρεση λ.σης. :τσι, παρλο που αρκετ εδη της χλωρδας και πανδας εναι
υπ εξαφνιση, ασθηση και απογο'τευση προκαλε η απροθυµα κρατ-ν που
ευθ.νονται για τις µεγαλ.τερες ποστητες διοξειδου του νθρακα και δηµιουργο.ν το φαινµενο του θερµοκηπου (π.χ οι ΗΠΑ και η Κνα) να υπογρψουν την, 'δη παρωχηµ$νη, συµφωνα για τη µεωση των ρ.πων, η πραγµατοποηση πυρηνικ-ν δοκιµ-ν απ χ-ρες που διαφ$ρουν στην οικολογικ' συνεδηση και κινητοποηση τσο σο η Γαλλα µε την Ινδα, η αποψλωση των
δασ-ν του Αµαζονου, του µεγαλ.τερου πνε.µονα της γης, µε ρυθµο.ς υπερδιπλσιους των επισ'µως συµφωνηµ$νων, που 'ταν 'δη επιζ'µιοι, και λλα.
Τα περιβαλλοντικ προβλ'µατα δεν αποτελο.ν συν$πεια της παγκοσµιοποησης ο.τε σχετζονται αποκλειστικ µε αυτ'ν. Vλλωστε η συζ'τηση και η
ανησυχα για το περιβλλον $χει ξεκιν'σει 'δη απ τη δεκαετα του ’60 και,
ρα, δεν αποτελε µια συν$πεια της παγκοσµιοποησης. 2µως, η δισταση του
πολτη εντς της παγκοσµιοποησης $χει αναδεξει τσο τα προβλ'µατα σο
και τις κινητοποι'σεις των πολιτ-ν και των οργαν-σε-ν τους υπ$ρ του περιβλλοντος. Στο βαθµ που τα κιν'µατα αυτ συµµετεχαν στις κινητοποι'σεις
ενντια στην παγκοσµιοποηση, ' την κατ'γγειλαν ανοιχτ, αλλ και επειδ' το
ζ'τηµα συνδ$θηκε στις δηµσιες συζητ'σεις µε τα γενικτερα προβλ'µατα που
θ$τει η παγκοσµιοποηση, $χει δοθε η ευρ.τερη εντ.πωση τι και αυτ αποτελε $να απ τα παγκσµια προβλ'µατα που δηµιο.ργησε η παγκοσµιοποηση.
Αυτ $χει ως συν$πεια η παγκοσµιοποηση να παρουσιζεται ως απειλ' και
για το περιβλλον7.

7. Β$βαια, η παγκοσµιοποηση δεν εναι εντελ-ς ανεξρτητη απ αυτ τα ζητ'µατα, µε την
$ννοια τι το περιβλλον επιβαρ.νεται και απ τη γενικτερη υπερκατανλωση και τον τρπο
παραγωγ'ς. :τσι, υπρχει $νας $µµεσος συσχετισµς. 2µως, στο βαθµ που ορσαµε την παγκοσµιοποηση ως διαδικασα που ξεκνησε τη δεκαετα του ’80, δεν $χει µεση σχ$ση µε το περιβλλον.
Παρενθετικ να αναφ$ρω µια $ρευνα που πραγµατοποι'θηκε και παρουσιζει ιδιατερο ενδιαφ$ρον σχετικ µε τις στσεις διαφορετικ-ν κουλτουρ-ν αναφορικ µε το περιβλλον. Στην
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$νταση στις διακρατικ$ς σχ$σεις δεν εναι καινο.ριο φαινµενο, ο.τε λλωστε η επλυση των $ντονων αντιπαραθ$σεων µε πλεµο. 2µως, αντθετα απ τις σχετικ$ς προσδοκες και διακηρ.ξεις, απ το 1989 και µετ $ληξε
µια περοδος σχετικο. ελ$γχου των συγκρο.σεων και αψιµαχι-ν (ο αµοιβαος
φβος των δ.ο στρατοπ$δων του Ψυχρο. Πολ$µου και το µορασµα του κσµου σε αυτ $καναν, παραδξως, τις συγκρο.σεις λιγτερο ανεξ$λεγκτες) και
εγκαινιστηκε µια περοδος εθνικιστικ-ν διεκδικ'σεων και εµφυλων ' και
ιµπεριαλιστικ-ν πολ$µων. Η συντριπτικ' πλειοψηφα απ αυτο.ς εναι εκτς
του δυτικο. κσµου, εν- οι µισο περπου βρσκονται στην Αφρικ'8. Σε ,τι
αφορ την Ευρ-πη και τη Βρεια Αµερικ', κυρως αλλ χι µνο, εκε δηλαδ' που η παγκοσµιοποηση ξεκνησε αλλ και εκε που χαιρετστηκε η πτ-ση
του ‘κοµµουνισµο.’ ως το τ$λος της ιστορας και των συγκρο.σεων, µια λλη
µορφ' πολ$µου $χει λβει ανησυχητικ$ς διαστσεις: η τροµοκρατα. Εναι δ.σκολο να αναλ.σουµε επ του παρντος τι εναι η τροµοκρατα, ποιοι λγοι
$χουν οδηγ'σει στην ανδειξ' της, ποιοι παργοντες την ενδυναµ-νουν κλπ.,
καθ-ς εναι $να µεγλο θ$µα απ µνο του και η πλ'ρης ανλυσ' του δεν εναι απαρατητη απ τη σκοπι της µελ$της της εθνικ'ς ταυττητας. Αυτ που
εναι σχετικ να αναφερθε εναι τι η τροµοκρατα αποτελε µια απειλ' που
εναι ασαφ'ς και απροσδιριστη για τους πολτες, σχεδν αρατη, και δηµιουργε µια $ντονη ασθηση ανασφλειας. Καθ-ς µλιστα αυτ' η απειλ'

$ρευν της σχετικ µε τους µ.θους που υπερ$χουν σε κθε κοινωνα, η Overing µελ$τησε τους
µ.θους των Πιαρα (Piaroa), µιας φυλ'ς του Αµαζονου, και των αντστοιχων µ.θων του Eυρωπαϊκο. ∆ιαφωτισµο.. 2πως εξηγε η δια, µελ$τησε τους µ.θους γιατ αντανακλο.ν την εικνα
της κοιντητας για τον εαυτ της, υπενθυµζουν την ταυττητ της και $χουν δυναµικ$ς ως προς
κοινωνικ και πολιτικ θ$µατα. Σχετικ µε την αντληψ' της εξουσας στους µ.θους του ∆ιαφωτισµο., οι νθρωποι φ$ρονται να $χουν το δικαωµα της κυριαρχας πνω στη φ.ση γιατ εναι το
µνο εδος προικισµ$νο µε λογικ' και, ως εκ το.του, $χουν και το δικαωµα να ελ$γχουν τη φ.ση.
Στους µ.θους των Πιαρα, αντιθ$τως, ο $λεγχος της φ.σης παρουσιζεται ως επικνδυνος γιατ,
«'ταν η αυξηµ$νη ικαντητα των ανθρ-πων να χρησιµοποι'σουν τους πρους της γης κατ τους
µυθικο.ς χρνους που οδ'γησε στα αχαλνωτα πθη της φιλαργυρας, της µαταιοδοξας, της
αλαζονεας και της υπερηφνειας» (Overing 1997: 18). Για τους Πιαρα δεν υπρχει διαχωρισµς
ανµεσα στη φ.ση και τους ανθρ-πους, και η φ.ση πρ$πει να αντιµετωπζεται µε σεβασµ και
χι µε διθεση κυριαρχας. Η αναφορ µας σε αυτ'ν την $ρευνα γνεται για τον διο λγο που την
πραγµατοποησε και η Overing: γιατ, πως λ$ει, η µελ$τη των µ.θων εναι σηµαντικ' καθ-ς «οι
νθρωποι και τα $θνη ενεργο.ν σε συµφωνα µε αυτο.ς τους µ.θους» (1997: 18).
8. Σ.µφωνα µε στοιχεα του ΟΗΕ (UNDP 1999 report), και της $κδοσης Armed Conflicts 2001
Report (Project Ploughshares, Institute of Peace and Conflict Studies, Conrad Grebel College;
Waterloo, Ontario, Canada: www.ploughshares.ca).
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στρ$φεται κατ της ζω'ς µε µεσο και τραγικ τρπο, αποτελε παργοντα
ακραου φβου. Σε αυτ να προσθ$σουµε τις εξ'ς παρατηρ'σεις: πρ-τον, την
‘τροµοϋστερα’, δηλαδ' τον πανικ που $χει καταλβει αρκετο.ς πολιτικο.ς,
δηµοσιογρφους, πολτες κλπ. σχετικ µε το µ$γεθος και την απειλ' του προβλ'µατος (δικαιολογηµ$νη και µη)@ δε.τερον, τη δραµατοποηση των γεγοντων πως αυτ παρουσιζονται στην οθνη της τηλερασης αλλ και περιγρφονται µε µια ασθηση πανικο. απ τους δηµοσιογρφους@ τρτον, την
αποσ.νδεση της τροµοκρατας ως πολιτικο. φαινοµ$νου απ τα ατια που το
παργουν, που την καθιστ ακατανητη δηµιουργ-ντας $τσι πλωση ανµεσα
στους φορες της (τους ‘κακο.ς’) και τα θ.µατ της (δυνητικ λους εµς)@
και, τ$ταρτον, σε µεση σ.νδεση µε το παραπνω εναι η χρ'ση της τροµοκρατας απ κυβερν'σεις χωρ-ν για την εφαρµογ' και δικαιολγηση πολιτικ-ν
που δε συνδουν µε την πολιτικ' τους παρδοση, αλλ και για την πλωση
των κρατ-ν ανµεσα σε ‘εµς’ και τους ‘λλους’. Η τροµοκρατα, πως και οι
λλες συρρξεις, εντενει την ασθηση, καθ-ς και την πραγµατικτητα, της
απειλ'ς και της ανασφλειας.

∏ ·ÁÎﬁÛÌÈ· Û˘ÓÂÈ‰ËÙﬁÙËÙ· ÙˆÓ ·ÂÈÏÒÓ
(‹ Ù· Ú›ÛÎ· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜)

H

παγκσµια συνειδηττητα των απειλ-ν που φ$ρει η παγκοσµιοποηση
αναφ$ρεται στον τρπο µε τον οποο τα τοµα εκλαµβνουν τις πιθαν$ς
απειλ$ς απ την παγκοσµιοποηση. Η δυναττητα των πολιτ-ν να πληροφορο.νται σχετικ µε ζητ'µατα που αφορο.ν τη διεθν' σφαρα παρ$χεται απ
τα µ$σα µαζικ'ς ενηµ$ρωσης και επικοινωνας και αναφ$ρεται στη δυναττητα
ενηµ$ρωσης, αλλ και επγνωσης των σ.γχρονων ρσκων του πολιτικο., οικονοµικο. και κοινωνικο. συστ'µατος. Φυσικ, η παγκσµια συνειδηττητα δεν
εναι κτι αρνητικ και δε συνιστ απειλ' απ µνη της. Η απειλ' συνσταται
στην ταυτχρονη, $ντονη και συγχρονισµ$νη σε παγκσµιο εππεδο πληροφρηση σχετικ µε τις συνθ'κες της παγκοσµιοποησης, η οποα µπορε να εναι
αγχωτικ' στο βαθµ που παρουσιζει συνθ'κες αβεβαιτητας και αστθειας.
∆ηλαδ', η $ντονη πληροφρηση δνει και πληροφορες σχετικ µε κινδ.νους
που µπορε κποιος να µη γν-ριζε τι υπρχουν, εν- η συντονισµ$νη αναφορ των µ$σων σε αυτο.ς δηµιουργε µια υπερβολικ' ασθηση ανασφλειας. Για
παρδειγµα, µε τη χρ'ση της τεχνολογας οι επιστ'µονες που µελετο.ν τη φ.ση $χουν ανακαλ.ψει στοιχεα σχετικ µε τον τρπο που επιδρ $να φυσικ
φαινµενο απ την Ινδα στην αφρικανικ' σκνη που µεταφ$ρεται στην Καραϊβικ', η οποα µε τη σειρ της ευθ.νεται τσο για την ασθ$νεια των κοραλ[ 293 ]
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λιογεν-ν βενταλι-ν, σο και για το παιδικ σθµα. Τα στοιχεα της σχετικ'ς
$ρευνας συνδ$θηκαν µεταξ. τους αλλ και η $ντασ' τους συσχετστηκε µε την
α.ξηση της θερµοκρασας του πλαν'τη µ$σω προσοµοωσης στον ηλεκτρονικ
υπολογιστ'. Προφαν-ς, ο αλληλοσυσχετισµς των κλιµατολογικ-ν φαινοµ$νων δεν $χει συµβε στη σ.γχρονη εποχ', ο.τε εναι απρροια της παγκοσµιοποησης. 2µως, η χρ'ση των ν$ων τεχνολογι-ν µας δνει σαφες πληροφορες
και βοηθ τους επιστ'µονες να καταλ'ξουν σε συµπερσµατα που αναφ$ρονται σε αυτ'ν την αλληλεξρτηση. :τσι, µως, µ$σω του εντυπωσιασµο., δηµιουργεται η ασθηση τι πρκειται για καινοτµα φαινµενα, εν- µνο η
γν-ση µας γι’ αυτ εναι καινοτµα.
Σε αυτ το πλασιο, η χρ'ση του ρου παγκοσµιοποηση απ τους πολιτικο.ς, και η δευτερογεν'ς αναπαραγωγ' της απ τα ΜΜΕ, ως λλοθι για τις
εφαρµοζµενες πολιτικ$ς δηµιουργε µια επιπλ$ον σ.γχυση. Σε λη τη διρκεια
της δεκαετας του ’90 η παγκοσµιοποηση 'ταν η λ$ξη κλειδ πσω απ κθε
πολιτικ' που προκαλο.σε δυσαρ$σκεια, και χρησιµοποιο.νταν για να αιτιολογηθο.ν οι πολιτικ$ς αποφσεις. Το πολιτικ ιδεολγηµα που χρησιµοποιο.σαν
και χρησιµοποιο.ν οι πολιτικο –στις αρχ$ς του 21ου αι-να η παγκοσµιοποηση $χει συµπληρωθε µε µια επιπρσθετη λ$ξη κλειδ, την τροµοκρατα– εναι
τι ‘η παγκοσµιοποηση επιβλλει’ τις συγκεκριµ$νες πολιτικ$ς, οι οποες ‘εναι
αναπφευκτες’. Αυτς ο παραπλανητικς και αριστος ισχυρισµς $χει συµβλει στη ‘δαιµονοποηση’ της παγκοσµιοποησης.
:να επιπλ$ον θ$µα που τθεται εναι το ζ'τηµα της µετδοσης και διαχερισης πληροφορι-ν. Η µεγλη ρο' πληροφορι-ν και η µη-ελεγχµενη µετδοσ' τους εναι δυνητικ θετικ', καθ-ς προσδδει τη δυναττητα στα τοµα να
ερευν'σουν, να ενηµερωθο.ν, να οργανωθο.ν και να ελ$γξουν την ακρβεια
των πληροφορι-ν. Σε τελευταα ανλυση, µως, η δυναττητα της αν$λεγκτης
πληροφορας εναι αυτ' που δηµιουργε και την λλη πλευρ της πληροφρησης, που εναι η παραπληροφρηση. Στις σ.γχρονες συνθ'κες, η δυνητικ' και
θεωρητικ' αυτ' δυναττητα µετριζεται σηµαντικ απ ορισµ$νες συνθ'κες,
συνθ'κες που τελικ την ακυρ-νουν στην πρξη για την πλειοντητα των πολιτ-ν. Τ$σσερις παργοντες ευθ.νονται γι’ αυτ. Κατ πρ-τον, η τερστια και
ταχεα µετδοση εικνων και πληροφορι-ν καθιστ τον $λεγχο και την επεξεργασα τους ιδιατερα δ.σκολο και απαιτητικ εγχερηµα. ^σως η απκρυψη
' η παραποηση πληροφορι-ν να µπορε να αποκαλυφθε ε.κολα λγω της
ποικιλας και πολυµορφας των µ$σων πληροφρησης, αλλ η δια αυτ' πολυµορφα εναι εµπδιο για µεγλο κοµµτι του πληθυσµο.. Επειδ' οι πηγ$ς εναι πολλ$ς και η χρησιµοποηση των µ$σων απαιτητικ', χρειζονται εξαιρετικ προσντα και ικαντητες για τη χρ'ση τους και για την επεξεργασα των
πληροφορι-ν, που µνο ειδικευµ$νοι επαγγελµατες ' τοµα µε υψηλ' µρφω[ 294 ]
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ση και κατρτιση µπορο.ν να κνουν. Αν αναλογιστο.µε τα κεν και τις ανιστητες στην εκπαδευση που υπρχουν, γνεται αντιληπτ τι η αποτελεσµατικ' διαχεριση της πληροφρησης εναι $να ζ'τηµα προς προβληµατισµ.
∆ε.τερον, επειδ' η ρο' πληροφορι-ν εναι ανεξ$λεγκτη ευνοεται η διδοση φηµ-ν και διαδσεων, που γνεται µε ταχ.τατο τρπο σε λο τον κσµο.
:τσι, η πραγµατικτητα µε την αλ'θεια µπλ$κονται, και εναι ε.κολη η παραπλνηση και χειραγ-γηση. Τρτον, και συναφ$ς, ο επιτυχ'ς $λεγχος των πληροφορι-ν και ο εντοπισµς της παραπληροφρησης δεν εξασφαλζει την ανατροπ' της αρχικ'ς πληροφορας ' εικνας που διαδθηκε, ειδικ ταν το ζ'τηµα αφορ σχεδιασµ$νη πολιτικ' προπαγνδα που κατευθ.νεται απ το
κρτος. Στο βαθµ που το κρτος $χει τη δυναττητα επηρεασµο. των ιδεολογικ-ν µηχανισµ-ν λειτουργας και αναπαραγωγ'ς του και τα ΜΜΕ, ιδιωτικ '
µη, συνεργζονται µε αυτ, η µετδοση των κυραρχων ιδεολογι-ν και µηνυµτων ξεπερν την αλ'θεια των µεµονωµ$νων πληροφορι-ν σε πολλ$ς περιπτ-σεις. Αυτ' η συνεργασα εναι το τ$ταρτο σηµεο που διαπιστ-νεται αδυναµα ελ$γχου των πολλαπλ-ν πληροφορι-ν. :χουµε αναφερθε 'δη στην αλληλεξρτηση των πολιτικ-ν προσ-πων και κοµµτων µε τα ΜΜΕ, που $χει ως
συν$πεια την παρουσαση των πολιτικ-ν γεγοντων ως ατοµικ και την ουσιαστικ' υποβθµιση της ενηµ$ρωσης που γνεται µε κριτ'ρια της οικονοµας
της αγορς. Επιπλ$ον, τα ΜΜΕ, και ειδικτερα η τηλεραση, $χουν αποκτ'σει
τσο µεγλη επιρρο' και δικαως αποκαλο.νται ‘τ$ταρτη εξουσα’9@ αυτ σηµανει τι, ενδεχοµ$νως, πρ$πει να τεθο.ν και τα δια υπ $λεγχο και, επσης,
τι η επιρρο' τους εναι καταλυτικ' και ουσιαστικ'. Ειδικ σον αφορ στις
κυραρχες ιδεολογικ$ς προσλ'ψεις, αυτ$ς εναι αποτ$λεσµα χι µνο της προπαγνδας αλλ και της αναπαραγωγ'ς τους απ δηµοσιογρφους επηρεασµ$νους απ αυτ'ν. Αυτ$ς αποτελο.ν και το φλτρο µ$σα απ το οποο περν η
ενηµ$ρωση αλλ και ο τρπος λ'ψης του µην.µατος.
Η κριτικ' που ασκεται στα ΜΜΕ δεν εναι καινο.ρια, αλλ εναι επκαιρη
και εµπλουτισµ$νη µε ν$ες απαιτ'σεις και προβλ'µατα. Πρ$πει µως να επισηµανθε τι τα παραπνω δεδοµ$να δηµιουργο.ν καχυποψα στα τοµα, που
τενουν να αντιλαµβνονται µε σκεπτικισµ και $λλειψη εµπιστοσ.νης σα
ακο.νε. Αυτ συντελε στην απαξωση των θεσµ-ν που συγκροτο.ν τις κοινωνες, και δηµιουργε πλασια ευρεας αποδοχ'ς των λεγµενων ‘θεωρι-ν συνωµοσας’, των διαφρων µυθοπλασι-ν κλπ. Αυτ εναι ιδιατερα επικνδυνο
γιατ, ταν η δυσαρ$σκεια δεν $χει ' δε βρσκει νοµιµοποιηµ$νες διεξδους $κφρασης, µπορε να γνει αντικεµενο εκµετλλευσης απ εξωθεσµικο.ς παρ-

9. Χαρακτηρισµς που εχε αποδοθε αρχικ στον Τ.πο 'δη απ τις αρχ$ς του 20ο. αι-να.
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γοντες ' οργαν-σεις που κινο.νται στα κρα του συστ'µατος (ιδεολογικ
κλπ.). Τ$λος, να επισηµνουµε ξαν τι, στο βαθµ που η παγκοσµιοποηση
και τα στοιχεα που τη συνθ$τουν εκλαµβνονται ως απειλητικ, εγερουν µια
συνολικ' ασθηση απειλ'ς και ανησυχας.

¶∞ƒ∞∆∏ƒOÀª∂¡∂™

∞¡∆π¢ƒ∞™∂π™ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂π∂™

Γ

ια τους λγους που περιγρφηκαν παραπνω, και χι µνο10, η παγκοσµιοποηση εκλαµβνεται απ τα τοµα ως µια ρευστ', αντιφατικ' και ακαθριστη διαδικασα, απειλητικ' για αρκετ$ς σταθερ$ς της ζω'ς, που δεν περιλαµβνει τους πντες αλλ επηρεζει τους πντες. Οι αντιδρσεις σε αυτ$ς τις
συνθ'κες που σηµατοδοτε η εποχ' αυτ' της παγκοσµιοποησης εναι ποικλες.
Οι τρεις κυριτερες, που θα εξεταστο.ν σε αυτ' την εντητα εναι: ο εθνικισµς και η κυριαρχα της εθνικ'ς ταυττητας, η µετανστευση, και η πολιτικ'
κινητοποηση.

∂ıÓÈÎÈÛÌﬁ˜ Î·È ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·

O

πως προκ.πτει απ διφορα στοιχεα, παρατηρεται και στις σ.γχρονες
συνθ'κες, που κυριαρχο.νται απ τις διαδικασες και την ρητορικ' της
παγκοσµιοποησης, η αναζωπ.ρωση του εθνικισµο. και, ιδιατερα, η ενσχυση
των εθνικ-ν ταυτοτ'των. Απ τη µα, υπρχουν πολλαπλ παραδεγµατα
εθνικιστικ-ν κινηµτων και εθνικ-ν συγκρο.σεων και, απ’ την λλη, διαπιστ-νεται σε πολλ$ς περιπτ-σεις τι, στα τ$λη του 20ο. αι-να, οι υπρχουσες
εθνικ$ς ταυττητες $χουν ισχυροποιηθε. Ας ξεκιν'σουµε µε τις εθνικ$ς ταυττητες, και το παρδειγµα της Ρωσας. Η Danks (2001) στην $ρευν της για την
εθνικ' ταυττητα στη Ρωσα αναφ$ρει τι η ρωσικ' ηγεσα $χει κνει µια στροφ' κατ τα τ$λη του 1990 προς την επαναβεβαωση της ρωσικ'ς ταυττητας εν
µ$σω των παραδοσιακ-ν αναφορ-ν στη ‘γη και το αµα’, και την Ορθδοξη
Εκκλησα, ταυτχρονα µε την πολιτικ' στση προσ$γγισης της ∆.σης. Αυτ' η
στροφ' $χει βρει γνιµο $δαφος στους διους τους Ρ-σους οι οποοι αισθνονται «ταπεινωµ$νοι και υποβαθµισµ$νοι», εξαιτας της «εξαθλωσης της πλειοντητας του πληθυσµο.» που ακολο.θησε τη µετβαση στη φιλελε.θερη οικονοµα της αγορς στις αρχ$ς του 1990, αλλ και εξαιτας της διαδεδοµ$νης

10. Υπρχουν πολλ$ς παρµετροι σε αυτ το θ$µα, αλλ εµες επικεντρ-σαµε σε αυτ$ς που εναι πιο σηµαντικ$ς ' $χουν επισηµανθε στην ετ'σια $κθεση του ΟΗΕ.
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ποψης τι τους κοριδεψαν οι δυτικοφερµ$νες ελτ και η δια η ∆.ση µ$σω
των αντιπροσ-πων τους, το ∆ΝΤ και τον ΠΟΕ (Danks 2001: 44).
Β$βαια, πρ$πει να επισηµανθε τι αυτ$ς οι τσεις δε σχετζονται αποκλειστικ µε την αποτυχα οικονοµικ-ν µεταρρυθµσεων, που παρατηρο.µε στο
παρδειγµα της Ρωσας. 2πως αναφ$ρεται στη µελ$τη της Fagan (2001) για
την Ιρλανδα, παρµοιες τσεις επαναβεβαωσης της εθνικ'ς ταυττητας και
ιρλανδικ'ς κουλτο.ρας στη δεκαετα του ’90 συν$πεσαν µε την «νθηση» και
την «εξωστρεφ' ανπτυξη» της ιρλανδικ'ς οικονοµας (Fagan 2001: 115). Αυτ, υποστηρζει, υποδεικν.ει $να συσχετισµ ανµεσα στην «αναπτυγµ$νη οικονοµικ' δραστηριτητα και τη µεγαλ.τερη πολιτισµικ' αυτοπεποθηση… [η
οποα] προφαν-ς αντικρο.ει την ιδ$α της πολιτισµικ'ς παγκοσµιοποησης ως
µιας µορφ'ς πολιτιστικο. ιµπεριαλισµο. που αποδυναµ-νει την εθνικ' ταυττητα» (Fagan 2001: 113). Συνεπ-ς, η τση επαναβεβαωσης της εθνικ'ς ταυττητας δεν περιορζεται στις περιπτ-σεις αποτυχηµ$νης $νταξης ενς κρτους
στις διαδικασες της παγκοσµιοποησης, αλλ και στις περιπτ-σεις που η χ-ρα ενσωµατ-νεται επιτυχ-ς στις ν$ες διεθνες συνθ'κες.
Στην περπτωση της Ιρλανδας η πολιτισµικ' αναγ$ννηση συνυπρχει µε τις
αυξηµ$νες ευκαιρες που µε επιτυχα δραξε το ιρλανδικ εθνικ κρτος για
να ενταχθε στην παγκσµια καπιταλιστικ' οικονοµα. :να λλο παρδειγµα
εναι αυτ της Ταϊλνδης, που αναφ$ρει ο Negpogaeo (2001). Και στην Ταϊλνδη παρατηρεται µια επαναβεβαωση της εθνικ'ς πολιτισµικ'ς ταυττητας σε
συνδυασµ µε τη σχετικ δηµιουργικ' για τη χ-ρα ενσωµτωση στις πολιτικ$ς
και συνθ'κες της παγκοσµιοποησης. Π-ς ερµηνε.εται, λοιπν, η τση αυτ'
στις περιπτ-σεις που δεν παρουσιζεται η ανγκη αµυντικ'ς απρριψης '
προστασας; Μια απντηση εναι τι η µεγαλ.τερη συνειδητοποηση των λλων µ$σω της $ντονης επαφ'ς µπορε να δηµιουργ'σει µεγαλ.τερη συνειδηττητα των ‘εαυτ-ν µας’ και της διαφορετικτητς µας. Στο παρδειγµα της Ταϊλνδης, ο Negpogaeo υποστηρζει τι η $ντονη επαφ' µε το ‘παγκσµιο’, συγκεκριµ$να τη ∆.ση, οδ'γησε στην ανασηµασιοδτηση της εθνικ'ς ταυττητας
σε σχ$ση-αντθεση µε τις δυτικ$ς εικνες και προσλ'ψεις, παρ’ λη την απουσα εχθρικ-ν προκαταλ'ψεων για τους ∆υτικο.ς που οφελονταν στο τι στην
ιστορα της Ταϊλνδης δεν υπ'ρχε αποικιοκρατα: «οι αναπαραστσεις… των
λευκ-ν ∆υτικ-ν $χουν ενισχ.σει τη διχοτµηση ‘εµες-λλοι’ στη δηµιουργα
της ταϊλανδ$ζικης ταυττητας» (Negpogaeo 2001: 111). Μια λλη πλευρ του
ζητ'µατος εναι τι το ζ'τηµα της κουλτο.ρας εναι ταυτχρονα και $να ζ'τηµα ταυττητας. Η συσχ$τιση µε µια διαφορετικ' κουλτο.ρα δηµιουργε ερωτηµατικ σχετικ µε αυτ' στην οποα αν'κει κανες, το µ$λλον της, τις ιδιαιτερτητ$ς της κλπ., ερωτηµατικ που εντσσονται στη διαρκ' αναζ'τηση νο'µατος
και ταυττητας. :τσι, λοιπν, η αυτοσυνειδησα συνεπγεται τη σαφ$στερη
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οριοθ$τηση του εαυτο. και της οµδας, χι µ$σω αντιπαρθεσης αλλ απλ'ς
συνε.ρεσης (συµβολικ'ς ' πραγµατικ'ς). Σε αυτ το πλασιο, η εθνικ' ταυττητα ενδυναµ-νεται και οριοθετεται µε µεγαλ.τερη αυτοπεποθηση και σιγουρι.
Σε $να γενικτερο πλασιο, η παγκοσµιοποηση και οι απειλ$ς που $χει δηµιουργ'σει ' µε τις οποες $χει συµπ$σει και ταυτιστε προκαλο.ν ποικλες
αντιδρσεις. Μια κοιν' αντδραση των οµδων που ετε $χουν αποκλειστε
απ το παγκσµιο καπιταλιστικ σ.στηµα ετε $χουν επγνωση των απειλ-ν
που εµπερι$χει εναι η περιχαρκωση γ.ρω απ τις ιδιατερες ταυττητ$ς τους
σε µια αναζ'τηση καταφυγου '/και νο'µατος σε $να οικεο περιβλλον. Η παγκοσµιοποηση εµφανζει $ναν κσµο καινο.ριο, ασαφ', πολ. µεγλο και πολ. µικρ ταυτχρονα που, ακµη και αν δεν εναι απειλητικς σε λες τις περιπτ-σεις, χαρακτηρζεται απ λλειψη οικειτητας. Η οικειτητα εναι µια
απαρατητη ψυχολογικ' προϋπθεση για τη δηµιουργα ταυττητας και για
την ασθηση της συλλογικτητας, του αν'κειν. Επσης, πως $χουµε δεξει, η
τα.τιση, ακµα και η αρνητικ' τα.τιση, εναι αδ.νατη µε κποιον ' κτι που
εναι α-διανητο και ξ$νο και, ταυτχρονα, εναι απαρατητη για την ικανοποηση των ορµ-ν της ζω'ς που πραγµατοποιεται µ$σα απ την προστασα
που προσφ$ρει η συµµετοχ' σε µια συλλογικτητα. Συνεπ-ς, η οικειτητα εναι
η απαρατητη προϋπθεση για τη δηµιουργα ταυττητας, για την ανακλυψη
των φλων και των ‘εχθρ-ν’, για την οριοθ$τησ' µας µ$σα στον κσµο και την
περαιτ$ρω εξερε.νηση των αγν-στων πτυχ-ν του. Η $λλειψη οικειτητας δηµιουργε την ασθηση επιφυλακ'ς και ανασφλειας απ$ναντι στο ξ$νο@ ιδιατερα η ξαφνικ' απ-λει της, ' σε συνθ'κες που το µη οικεο εναι ταυτχρονα
και δυσρεστο ' απειλητικ, δηµιουργε φβο ' και πανικ. Ο φβος αυτς
ωθε τα τοµα και τις οµδες προς τα ‘πσω’, σε αυτ που αποτελε τη σταθερ' αναφορ γι’ αυτ. Αυτ' η τση µπορε να πρει τη µορφ' της παλινδρµησης στις πρωταρχικ$ς ταυτσεις, ανµεσα στις οποες εναι και η τα.τιση µε το
$θνος, '/και να οδηγ'σει στην αντιδραστικ' απρριψη των ν$ων συνθηκ-ν εν
γ$νει. Επσης, στις περιπτ-σεις που διαπιστ-νεται απρριψη εκ µ$ρους του
παγκσµιου καπιταλιστικο. συστ'µατος, που εκδηλ-νεται ετε µε $µµεση
απρριψη, πως στην περπτωση της οικονοµικ'ς αποτυχας της Ρωσας, ετε
µεσα, πως στο παρδειγµα των Σ$ρβων της Βοσνας, προκαλε µια ναρκισσιστικο. τ.που απρριψη της παγκοσµιοποησης ως αντδραση. Η απρριψη
του συστ'µατος απ κποιον που $χει 'δη απορριφθε απ αυτ εναι ουσιαστικ µια ψυχολογικ' µυνα που σκοπ $χει να επανορθ-σει τον πληγωµ$νο
ναρκισσισµ του ατµου, ' της οµδας. Αποτ$λεσµα αυτ'ς εναι η ισχυροποηση των εθνικ-ν ταυτοτ'των και της ψυχολογικ'ς σηµασας που $χει το
$θνος και η προστασα του απ $να ‘$θνος-κρτος’.
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2σον αφορ στον εθνικισµ, θα πρ$πει να επισηµανθε τι η $ντονη παρουσα του δε σχετζεται κατ’ αρχς µε την παγκοσµιοποηση, εφσον η παρουσα του 'ταν ιδιατερα $ντονη σε ολκληρη τη νεωτερικτητα και χωρς σηµδια εξασθ$νισης προς τα τ$λη του 20ο. αι-να. Απ την λλη, οι επιµ$ρους
συνθ'κες που προσδιορζουν την παγκοσµιοποηση συνδρµουν αρνητικ
στην ποια τση ' προσπθεια να αποµακρυνθε ο εθνικισµς ' οι ενεργητικ$ς
του εκφνσεις. Τα σχετικ παραδεγµατα εναι πολλ και $χουν αναφερθε
σποραδικ σε αυτ το βιβλο. Σε αυτ το σηµεο να παραθ$σουµε ακµη δ.ο:
το $να αφορ $να αναδυµενο εθνικιστικ κνηµα, που µ$χρι πρσφατα παρ$µενε σε σχετικ' αδρνεια, και το λλο προ$ρχεται απ $να εγκαθιδρυµ$νο ανεπτυγµ$νο εθνικ κρτος της Ευρ-πης, και µλιστα πολυ-εθνικ. Το πρ-το παρδειγµα εναι του αναδυµενου αλβανικο. εθνικισµο. και της κινητοποησ'ς
του. Χωρς επιπρσθετο σχλιο, θα παραθ$σω ορισµ$να πρωτογεν' στοιχεα
πως αυτ διατυπ-θηκαν σε καθηµεριν' εφηµερδα στις 28 Νοεµβρου 2001:
Με κριο αντικεµενο την νωση λων των Αλβαν!ν σε να κρτος, ληξε χθες
στο Κοσσυφοπ διο το Πρ!το Παγκσµιο Συν δριο των Αλβαν!ν, στο οποο
συµµετεχαν αντιπρσωποι απ την Αλβανα, τα Σκπια και το διο το Κοσσυφοπ διο, κυρως µως απ τους Αλβανος της διασπορς στην Ευρ!πη, τις ΗΠΑ
και αλλο. Το συν δριο πραγµατοποιθηκε στην, ιστορικ για τους Αλβανος,
πλη Πρζρεν και νας απ τους κριους σκοπος του ταν να υιοθετηθε µα
παναλβανικ πλατφρµα, στην οποα περιλαµβνονται ο στχος και η δ σµευση
για τη «συν νωση λων των αλβανικ!ν περιοχ!ν. [...] Το στγµα του συνεδρου
δωσε ο πρεδρος της Αλβανικς )νωσης, Σιµν Κουζννι, ο οποος, ανογοντας
προχθ ς την εκδλωση αν φερε µεταξ λλων τι «δη ο αλβανικς πληθυσµς
σε ολκληρο τον κσµο φτνει τα 15,2 εκατ. και ο αριθµς αυτς θα φτσει τα 20
εκατ. σε διστηµα δ κα χρνων», για να τονσει: «Για το λγο αυτ πρ πει να
σκεφτοµε το µ λλον και τη δυναττητα να εν!σουµε λες τις εθνικ αλβανικ ς
περιοχ ς σε να κρτος». [Οι οµιλητ ς] υπερασπστηκαν την ιδ α της ανεξαρτησας του Κοσσυφοπεδου11.

Το δε.τερο παρδειγµα προ$ρχεται απ τη διαµχη Ισπανας και Μαρκου
µε αφορµ' την ακατοκητη βραχονησδα Περεζλ ' Λ$ιλα (στα ισπανικ και
στα µαροκιν αντστοιχα) στο στεν του Γιβραλτρ, που $ληξε στις 17 Ιουλου
2002 µε τη στρατιωτικ' κατληψ' της απ τους Ισπανο.ς. Θα παραθ$σω επσης ασχολαστα τα στοιχεα και σχλια δηµοσιογρφου του βρετανικο. BBC
για το συµβν, εφιστ-ντας την προσοχ' στις προφανες αντιστοιχες τους µε
την ανλυση και τα συµπερσµατα αυτ'ς της µελ$της.
11. Vρθρο του δηµοσιογρφου Τκη ∆ιαµαντ' µε ττλο ‘Αλβανο: συν$νωση και ισοτιµα’, που
δηµοσιε.τηκε στην καθηµεριν' απογευµατιν' εφηµερδα Ελευθεροτυπα στις 28 Νοεµβρου 2001.
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Η ισπανικ κατληψη του αµφισβητοµενου νησιο δε συνντησε ιδιατερες
αντιδρσεις στην Ισπανα. Τα κεντρικ κµµατα συσπειρ!θηκαν γρω απ’ την
κυβ ρνηση, µε τη σοσιαλιστικ αντιπολτευση να επιβραβεει την παρ µβαση ως
αναγκαα. Η πλειοψηφα του κσµου επσης στθηκε στο πλευρ της κυβ ρνησης, παρλο που πολ λγοι Ισπανο γν!ριζαν για την παρξη του νησιο πριν
απ’ το τ λος της προηγοµενης εβδοµδας. [Αν και το νοµικ status του νησιο
δεν εναι ξεκθαρο, οι υποστηρικτ ς κατ 92% της στρατιωτικς επ µβασης] θεωρον ως δεδοµ νο τι το νησ εναι ισπανικ και ως εκ τοτου πρ πει να υπερασπιστε !στε να διαφυλαχτε η κυριαρχα της Ισπανας. [...] )να εκπληκτικ
µεγλο ποσοστ ατµων κνει δηλ!σεις... εθνικιστικο και... ρατσιστικο περιεχοµ νου. [...] η διαµχη γγιξε ευασθητες χορδ ς, σε µια µακρ ιστορα ανταγωνισµο µε τους 6ραβες που κποτε τους κυβερνοσαν. [...] Πολλ απ τα
σχλια περιστρ φονται γρω απ την ανγκη να δεξει η Ισπανα τι αντιδρ
στην εκλαµβανµενη ως ταπενωση αντ να ‘νπτει τας χερας της’, πως αναφ ρεται. [...] Ακµη µια απδειξη, αν και δε χρειαζταν, τι τα θ µατα εθνικς κυριαρχας χουν µια µεση λαϊκ απχηση ακµη και σε ευηµεροσες, εκλεπτυσµ νες κοινωνες12.

Συµπερασµατικ, λοιπν, διαπιστ-νουµε τι η επαναβεβαωση της πολιτισµικ'ς ιδιαιτερτητας και η εθνικιστικ' κινητοποηση εναι µια $ντονη τση
στην ‘εποχ' της παγκοσµιοποησης’ που $ρχεται ετε ως εφησυχασµς για τις
απειλ$ς που αυτ' θ$τει ετε εντσσεται µ$σα στο πλασιο που διαγρφει ο εθνικισµς απ την εµφνισ' του.

ªÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË

H

επαναβεβαωση ' επικ$ντρωση στις εθνικ$ς ταυττητες ετε ως αµυντικ'
αντδραση απ$ναντι στις ποιες απειλ$ς ετε ως οριοθ$τησ' τους εκ ν$ου
δεν εµφανζεται πρ-τη φορ στη νεωτερικτητα. 2πως αναφ$ρεται, και στα
1880 ο ραγδαος οικονοµικς εκσυγχρονισµς συνοδε.τηκε απ την εµφνιση
ακροδεξι-ν εθνικισµ-ν, και η διεθν'ς ανασφλεια προκλεσε µαζικ µεταναστευτικ ρε.µατα και εθνικ' εσωστρ$φεια (Jenkins & Sofos 1996). Παροµοως
και εντς των διαδικασι-ν της παγκοσµιοποησης, εν- η εθνικ' εσωστρ$φεια '
επαναβεβαωση εναι η µια τση, η λλη εναι η µετανστευση. Η µετανστευση εναι $να ζ'τηµα που σχετζεται τσο µε τη συζ'τηση για την παγκοσµιοποηση και τις ν$ες προεκτσεις της, σο και µε την ταυττητα και το π$ρασµα
12. Vρθρο του ρεπρτερ του ΒΒC Andre Vornic µε ττλο ‘Spaniards back Perejil military
action’, δηµοσιευµ$νο στο διαδικτυακ τπο του BBC στις 18 Ιουλου 2002
(http//news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid@2134000/#text).
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των (συµβολικ-ν) συνρων. Ας δο.µε αυτ$ς τις δ.ο συνιστ-σες του ζητ'µατος
της µετανστευσης αναλυτικ.
Η φτ-χεια και η απογο'τευση $χουν υπρξει απ τους σηµαντικτερους
λγους της µαζικ'ς µετανστευσης και αναζ'τησης καλ.τερης ζω'ς. 2µως, οι
στατιστικ$ς δεχνουν µια σηµαντικ' α.ξηση στον αριθµ των µεταναστ-ν στις
τελευταες δεκαετες του 20ο. αι-να@ µλιστα, εν- οι επσηµες προβλ$ψεις που
πραγµατοποι'θηκαν το 1975 αν$φεραν περπου 84 εκατοµµ.ρια µετανστες
στο τ$λος του 20ο. αι-να, ο αριθµς των µεταναστ-ν αυξ'θηκε στα 130 µε 145
εκατοµµ.ρια (Castells 2000α: 130). Η µετανστευση συνδ$εται στη βιβλιογραφα για την παγκοσµιοποηση µε την πλευρ της που αφορ στην κινητικτητα των ατµων, λγω των ν$ων ευκαιρι-ν της παγκοσµιοποησης και µε την
αυξηµ$νη δυναττητα των ατµων σ'µερα να µετακινο.νται και να εργζονται οπουδ'ποτε στον κσµο επιθυµο.ν. Ο Appadurai, για παρδειγµα, παρουσιζει µια σχετικ ευχριστη πραγµατικτητα των ‘ανθρ-πων στο δρµο’
γιατ περιλαµβνει εξσου σε αυτο.ς, στα ‘εθνοδιαστ'µατα’ πως τα ονοµζει,
«τουρστες, µετανστες, πρσφυγες, εξριστους, εργτες µε σ.µβαση και λλες
µετακινο.µενες οµδες» (Appadurai 1990: 297). 2µως, εναι ανακριβ$ς και,
σως, παραπλανητικ, να αναφ$ρεται η διεθν'ς επιχειρηµατικ' ελτ, οι πολυταξιδεµ$νοι κοσµοπολτες και επαγγελµατες και οι τουρστες στην δια κατηγορα µε τους µετανστες. Η µετανστευση $χει ως κινητ'ριο µοχλ την ανγκη
για επιβωση και οι διοι οι µετανστες εναι φτωχο και υπκεινται συχν σε
ρατσιστικ$ς διακρσεις –συνθ'κες που διαφ$ρουν ριζικ απ αυτ$ς των τουριστ-ν ' των επιχειρηµατι-ν. Συνεπ-ς, η ταξινµηση λων αυτ-ν των διαφορετικ-ν περιπτ-σεων στην δια κατηγορα εναι υπεραπλουστευτικ' και παρουσιζει µια εξιδανικευµ$νη εικνα.
Το διο συµπ$ρασµα προκ.πτει και απ την ποψη που $χει υποστηριχτε,
τι η µετανστευση επιβεβαι-νει το ‘δυτικ παρδειγµα’ µ$σω της αγωνι-δους επιθυµας των µεταναστ-ν να ζ'σουν σ’ $να δυτικ κρτος. Ο Fukuyama
κνει αυτν τον ισχυρισµ στο ρθρο του ‘The west has won: Islam can’t beat
democracy and capitalism. We are still at the End of History’ (2001), που αναφ$ρει: «το κεντρικ ερ-τηµα που θ$τει ο Huntington εναι αν οι θεσµο της νεωτερικτητας θα λειτουργ'σουν µνο στη ∆.ση ' αν υπρχει κτι ευρ.τερο
στην απ'χησ' τους που θα τους κνει να εφαρµοστο.ν και αλλο.. Πιστε.ω
πως υπρχει. […] Η απδειξη βρσκεται στα εκατοµµ.ρια ανθρ-πων απ τον
αναπτυσσµενο κσµο που ψηφζουν κθε µ$ρα µε τον ερχοµ τους τη ζω'
στις δυτικ$ς κοινωνες. Η ρο' των ανθρ-πων που κινο.νται προς την αντθετη
κατε.θυνση… εναι αντιθ$τως µηδαµιν'»13. Η ποψη αυτ' δεν παρουσιζει
13. Το ρθρο που δηµοσιε.τηκε στην εφηµερα Guardian (11/10/2001), εναι µια απντηση
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µια ολοκληρωµ$νη εκδοχ' της πραγµατικτητας. Κατ’ αρχς, η µετανστευση
δεν αποτελε µια ελε.θερη επιλογ', πως υπονοε η λ$ξη ‘ψ'φος’, αλλ µια
πρξη που ωθεται απ την απελπισα. 2ταν κποιος ζει στην απλυτη φτ-χεια και αποφασζει να εγκαταλεψει τα πντα προς αναζ'τηση καλ.τερης
µορας, αυτ' δεν εναι µια εθελο.σια ψ'φος προς τη ∆.ση αλλ µια απρριψη
της µιζ$ριας και της πενας, δηλαδ' µια φυγ'. Ταυτχρονα, οι εικνες της ∆.σης που µεταδδονται σε παγκσµιο εππεδο και παρουσιζουν µια κοινωνα
αφθονας και ελευθερας την καθιστο.ν αναπφευκτα πλο $λξης. Στην πραγµατικτητα, η εικνα των λ$µβων που εναι $τοιµες να βυθιστο.ν –και συχν
βυθζονται– και $χουν τα αµπρια τους γεµτα στοιβαγµ$νους ανθρ-πους,
που $χουν δ-σει λα τους τα χρ'µατα µνο για την επιββαση –εικνα οικεα
σε χ-ρες περιτριγυρισµ$νες απ θλασσα– εναι µια εικνα φυγ'ς. ∆ε δεχνει
µια επιλογ' ζω'ς σε $να λλο κρτος, αλλ µια απελπισµ$νη εγκατλειψη του
κρτους στο οποο ζουν, µια αναζ'τηση κτι καλ.τερου στη βση πως ο,τιδ'ποτε θα 'ταν καλ.τερο14.
Αυτ' εναι η µια πλευρ του ζητ'µατος, που αφορ στον τρπο παρουσασης της µετανστευσης απ ορισµ$νους µελετητ$ς και στα ιδεολογικ προσδιορισµ$να µην.µατα που εκφ$ρουν. Η λλη πλευρ αφορ στην εθνικ' ταυττητα. Οι µετανστες που εγκαταλεπουν τη χ-ρα τους για µια λλη δεν
εγκαταλεπουν απαραιτ'τως και την ταυττητ τους. Το αντθετο µλιστα,
πως προκ.πτει απ διφορα στοιχεα. Ενδεικτικ παρδειγµα εναι ο µεγλος αριθµς µεταναστ-ν τρτης γενις στη Γερµανα, τη Βρετανα, τη Γαλλα
και λλες χ-ρες του δυτικο. κσµου που, χι απλ διατηρο.ν την ‘αρχικ'’,
προ-γονικ' ταυττητα που $χουν κληρονοµ'σει αλλ, επιπλ$ον, $χουν αρχσει
τις τελευταες δ.ο δεκαετες να της αποδδουν ιδιατερη $µφαση και να την
επαναδιατυπ-νουν (Castells 1997:20). Επσης $νδειξη αποτελε η συγκ$ντρωση
µεταναστ-ν σε περιοχ$ς των πλεων που $χουν µεταναστε.σει και η δηµιουργα εθνικ-ν γκετοποιηµ$νων κοινοτ'των. Επιπλ$ον, φανεται αυτ' η τση
στην .παρξη οµδων της ∆ιασπορς που διατηρο.ν την προ-γονικ' τους ταυττητα ως επιπρσθετη ταυττητα παρλο που $χουν γεννηθε και ζουν µα-

στους επικριτ$ς του που ισχυρστηκαν τι τα χτυπ'µατα της 11ης Σεπτεµβρου 2001 στη Ν$α Υρκη και την Ουσινγκτον επαλ'θευσαν το επιχερηµα του Huntington και ακ.ρωσαν, αντστοιχα,
αυτ του Fukuyama.
14. Υπρχει και µια επιπρσθετη πλευρ που καθιστ την ποψη του Fukuyama χι απλ
στοχη αλλ και επικριτ$α, το γεγονς τι ο πλο.τος και η ευηµερα των προορισµ-ν των µεταναστ-ν εναι η λλη ψη του νοµσµατος της φτ-χειας και των συγκρο.σεων των χωρ-ν προ$λευσης των µεταναστ-ν. :τσι, οι απψεις του θα ακο.γονταν σαν ειρωνεα στα αφτι των µεταναστ-ν, και χι µνο. Αλλ, αυτ εναι $να λλο ζ'τηµα.
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κρι απ την πατρδα. Τ$λος, δεν υπρχουν ενδεξεις τι αυτ$ς οι τσεις $χουν
µετριαστε ' αποδυναµωθε κατ τις τελευταες δεκαετες.
Η λλη πλευρ του νοµσµατος της µετανστευσης εναι ο ρατσισµς και η
ξενοφοβα. Η εσοδος των µεταναστ-ν στα εθνικ κρτη –τα οποα εκλαµβνουν τον εαυτ τους ως οµογενοποιηµ$νο παρ’ λες τις εσωτερικ$ς τους διαφοροποι'σεις– δνει αρκετ$ς φορ$ς το $ναυσµα ξενοφοβικ-ν συναισθηµτων
' και αντιδρσεων ενντια στους ‘εισβολες’. Αυτ τα συναισθ'µατα εκδηλ-νονται µ$σω κατηγορι-ν απ τους ‘ντπιους’ τι οι µετανστες τους ‘κλ$βουν’
τις δουλει$ς τους, τι χαρακτηρζονται απ φαυλτητα και τι εναι γενικ επικνδυνοι. Στην πραγµατικτητα, αυτ που κνουν οι µετανστες εναι τι καταρρπτουν τη ναρκισσιστικ' ψευδασθηση ολτητας και πληρτητας της εθνικ'ς οµδας –µε την εξαρεση πντα µεµονωµ$νων περιπτ-σεων. Ο ρατσισµς
και η ξενοφοβα συνδ$ονται µε την αντικατσταση της εξωτερικ'ς µε την εσωτερικ' πραγµατικτητα που χαρακτηρζει το ασυνεδητο, πως και µε την ρνηση της πραγµατικτητας που συνοδε.εται απ τη δηµιουργα της ψευδασθησης πληρτητας. Βασικ' εναι εδ- η ρνηση της :λλειψης, η αδυναµα παραδοχ'ς τι κτι λεπει στον εαυτ και στην οµδα (που εναι προ$κταση του
εαυτο.), και η µετθεση της ευθ.νης στον Vλλο, ο οποος κατηγορεται για κθε ανεπρκεια και αναποτελεσµατικτητα της οµδας και ‘απορροφ στην εικνα του λα τα αρνητικ χαρακτηριστικ της οµδας. Αυτς εναι και ο λγος που υπρχει πντα $νας ‘αποδιοποµπαος τργος’ στην ιστορα, ο οποος
παρνει λη την ευθ.νη και ανακουφζει την κοιντητα/οµδα απ τη δυσαρ$σκεια και την ενοχ'.
Πραγµατικ, η ξενοφοβα και ο αυξανµενος ρατσισµς $χουν προσδιοριστε ως σηµαντικ προβλ'µατα των δυτικ-ν κοινωνι-ν σ'µερα και $χουν, µε
τη σειρ τους, δ-σει λαβ' για την νοδο ακροδεξι-ν κινηµτων σε αρκετ$ς
περιπτ-σεις. Στη Γερµανα, την Ολλανδα και τη ∆ανα, κρτη υποδοχ'ς µεταναστ-ν εδ- και µισ αι-να, $χουν εκδηλωθε τσεις περιορισµο. των µεταναστ-ν που εισ$ρχονται στη χ-ρα, αλλ και ανδου ακροδεξι-ν κοµµτων και
δραστηριοποησης νεοναζιστικ-ν οµδων. Εναι λλωστε ενδεικτικ τι πολλο απ τους αποκαλο.µενους µετανστες $χουν στην πραγµατικτητα γεννηθε στις χ-ρες υποδοχ'ς που επ$λεξαν οι γονες τους (δε.τερη και τρτη γενι
µεταναστ-ν) και, παρ’ αυτ, η λ$ξη µετανστης χρησιµοποιεται και γι’ αυτο.ς, δηµιουργ-ντας την $στω και φραστικ' διαφοροποησ' τους απ τους
‘κανονικο.ς’ πολτες. Στην εποχ' που κυριαρχο.ν οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης, η αυξηµ$νη µετανστευση εναι πιθαν να ενισχ.σει το ρατσισµ
και την ξενοφοβα και να τις καταστ'σει πιο κυραρχες στην κοινωνικ' και
πολιτικ' σκην' των εθνικ-ν κρατ-ν, απ σχετικ περιθωριακ$ς ' µεµονωµ$νες που 'ταν µ$χρι πρτινος –αν και πντα ελλοχε.ουσες. Η αυξηµ$νη µετα[ 303 ]
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νστευση που $χει 'δη καταγραφε εκτιµται τι θα συνεχιστε και στο µ$λλον,
καθ-ς οι συνθ'κες που την παργουν εναι $ντονα ορατ$ς (φτ-χεια, ανιστητα, πλεµοι) και δε διαφανεται η µεση ' απ-τερη επλυσ' τους στο εγγ.ς
µ$λλον πως επισηµανεται στη διεθν' βιβλιογραφα (Castells 2000α, Hirst &
Thompson 1999). ∆εχνει σαν $νας φα.λος κ.κλος που η παγκοσµιοποηση
εντενει την νιση ανπτυξη, ρα και την ανιστητα, και αυτ' µε τη σειρ της
τη µετανστευση, µε αποτ$λεσµα συχν το ρατσισµ τσο, αρχικ, απ τους πολτες στην χ-ρα υποδοχ'ς σο και, ως αµυντικ' αντδραση, απ τη µερι των
µεταναστ-ν που δε γνονται ιστιµα αποδεκτο στις ‘χ-ρες της επαγγελας’.
Συνεπ-ς, η µετανστευση, πως και ο εθνικισµς, εναι και $να συστατικ
στοιχεο αλλ και µια αντδραση στην παγκοσµιοποηση. Εναι τσεις εµφανες
µ$σα στη νεωτερικτητα, αλλ και πριν απ αυτ'ν, που $χουν ενισχυθε ως
αντδραση στις διαδικασες της παγκοσµιοποησης. Β$βαια, στην περπτωση
της µετανστευσης δεν πρκειται για µια αµυντικ' αντδραση, αλλ για µια
υπολογισµ$νη δρση που εξυπηρετε το σκοπ της αυτοσυντ'ρησης: εναι µια
κνηση που σκοπ $χει την προσωπικ' ευηµερα και ανπτυξη ' την αποφυγ'
της φτ-χειας ' του πολ$µου που ξεπερν το πλασιο της αµυντικ'ς παλινδρµησης σε ασυνεδητες εµµον$ς15. Εναι επσης µια εποικοδοµητικ' και ειρηνικ'
αντ-δραση, εξαιρ-ντας τις αντιδρσεις που αυτ' προκαλε. Ταυτχρονα, ακµη και σε αυτ' την εξατοµικευµ$νη δρση γνεται αντιληπτ' η σηµασα της οικειτητας και του αν'κειν, που βρσκει $κφραση στις γκετοποιηµ$νες κοιντητες των µεταναστ-ν ' απλ και µνο στις τυπικ$ς ' τυπες οµαδοποι'σεις
τους. Πντως, εν- η µετανστευση αφορ λους τους πολτες και τις οµδες
$µµεσα, µε µεσο τρπο αφορ µνο τα τοµα που επιλ$γουν αυτ' τη λ.ση
στα προβλ'µατα που αντιµετωπζουν, ο αριθµς των οποων παραµ$νει $να µικρ κοµµτι του συνολικο. παγκσµιου πληθυσµο.16. Ο συντριπτικς γκος
του πληθυσµο. παραµ$νει στο εθνικ κρτος ' στην τοπικτητα που γενν'θηκε: εκε, η φυγ' απ την παρουσα µιας απειλητικ'ς πραγµατικτητας εναι
πιθαντερο να προκαλ$σει την ψυχολογικ' στροφ' προς τις σταθερ$ς αναφορ$ς της ζω'ς των ατµων, συµπεριλαµβανοµ$νων των εθν-ν και των εθνικ-ν
ταυτοτ'των τους.

15. Εδ- βλ$πουµε επσης πως οι ασυνεδητες ορµ$ς δεν αποτελο.ν το κνητρο µνο για
ακραες ' ‘παρλογες’ συµπεριφορ$ς, αλλ και για ορθολογικ υπολογισµ$νες δραστηριτητες.
16. Ο αριθµς των επισ'µων εκθ$σεων για την µετανστευση αναφ$ρει 130-145 χιλιδες µετανστες (Castells 2000α: 130), δηλαδ' περπου το 0.002% των $ξι δισεκατοµµυρων ανθρ-πων
της γης. Υπρχει βεβαως και ο αριθµς των παρνοµων µεταναστ-ν που εναι γνωστος, αλλ
ακµη και αν προσθ$σουµε και αυτν, παραµ$νει συνολικ $να πολ. µικρ κοµµτι του συνολικο. πληθυσµο..
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µετανστευση εναι µια περπτωση εξατοµικευµ$νης και υπολογισµ$νης
αντ-δρασης σε υπαρκτ προβλ'µατα και κινδ.νους –παρλο που µπορε
να γνει ταυτχρονα απ πολλ τοµα ' να $χει τον διο προορισµ για µια
οµδα µεταναστ-ν. Παρµοια περπτωση αντδρασης µ$σω ατοµικο. υπολογισµο. αποτελε η πολιτικ κινητοποηση που εκφρζεται συλλογικ µ$σω των
διαφρων πολιτικ-ν και κοινωνικ-ν κινηµτων. Μια απ τις διαφορ$ς της µετανστευσης µε την πολιτικ' κινητοποηση ως αντιδρσεων στην παγκοσµιοποηση εναι τι, εν- και οι δ.ο προκ.πτουν σε µεγλο βαθµ ως εξατοµικευµ$νες πρωτοβουλες αντ-δρασης (αν και συχν επηρεασµ$νες απ την ευρ.τερη τση προς τ$τοιες αντιδρσεις), η δε.τερη στοχε.ει στη µεταβολ' των συνθηκ-ν που δηµιουργο.ν το απειλητικ περιβλλον, εν- η πρ-τη εναι µια προσωπικ' φυγ' απ αυτ. :τσι, η µετανστευση εναι µια ατοµικ' δρση που
υλοποιεται ατοµικ και η πολιτικ' κινητοποηση µια ατοµικ' δρση που υλοποιεται συλλογικ µ$σω του συντονισµο. και της οργνωσης των ατµων. Χαρακτηριστικ παρδειγµα διαδεδοµ$νης πολιτικ'ς κινητοποησης αποτελο.ν
τα κιν'µατα κατ της παγκοσµιοποησης που ξεκνησαν τη δρση τους προς
τα τ$λη της δεκαετας του ’90, και οι διεθνες µη-κυβερνητικ$ς οργαν-σεις
(ΜΚΟ), ο αριθµς των οποων $χει αυξηθε σηµαντικ τις τελευταες δ.ο δεκαετες. 2πως αναφ$ραµε και στην περπτωση του εθνικισµο. και της µετανστευσης, τα πολιτικ κιν'µατα αποτελο.ν τσο συστατικ µ$ρη της παγκοσµιοποησης σο και αντδραση σε αυτ'ν. ∆ηλαδ', τα πολιτικ κιν'µατα και οι
οργαν-σεις $χουν υπρξει σηµαντικο παργοντες στη νεωτερικτητα, µως η
ανπτυξη των ν$ων τεχνολογι-ν που χαρακτηρζει τις τελευταες δεκαετες
$χει συµβλλει σηµαντικ στη ραγδαα α.ξηση του αριθµο., αλλ και του διεθνο.ς χαρακτ'ρα της οργνωσ'ς τους. Επιπλ$ον, η οικονοµικ' δισταση της
παγκοσµιοποησης σε συνδυασµ µε τις παρπλευρες συν$πειες ' απειλ$ς που
σχετζονται µε αυτ'ν $χουν προκαλ$σει την νοδο ‘αντ’-κινηµτων που ζητο.ν οικονοµικ$ς, κοινωνικ$ς και πολιτικ$ς µεταρρυθµσεις (σε αυτ περιλαµβνονται και τα οικολογικ κιν'µατα) και ‘ενεργοποιο.ν’ τη δισταση του πολτη.
Το ερ-τηµα που τθεται στην παρο.σα µελ$τη εναι, ποιο εναι το αποτ$λεσµα αυτ-ν των διαδικασι-ν για τους πολιτικο.ς δρ-ντες και τους ακτιβιστ$ς
σον αφορ στην ταυττητ τους; :χουν απαξι-σει την εθνικ' τους ταυττητα και, σως, ταυτιστε µε το ‘παγκσµιο’; :χουν βρει τρπους να νι-σουν οικειτητα µε το παγκσµιο και η τοπικ'/εθνικ' τους ταυττητα τους εναι λιγτερο σηµαντικ' και αναγκαα; Πριν απαντηθο.ν αυτ τα ερωτ'µατα θα αναφερθο.µε ξαν σε $να παρδειγµα που αναφ$ρθηκε στο $κτο κεφλαιο, αλλ
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απ διαφορετικ' οπτικ' γωνα αυτ' τη φορ: το παρδειγµα του Alex, τον
ακτιβιστ' που αναφ$ρει ο O’Byrne (2001) στην $ρευν του. Ο Alex παρουσιζεται ως $νας µορφωµ$νος ν$ος που ζει στο Λονδνο, εργζεται για τη ∆ιεθν'
Αµνηστα, ταξιδε.ει και ζει συχν στο εξωτερικ, και χαρακτηρζει ο διος τον
εαυτ του ως ‘πολτη του κσµου’, εν- ταυτχρονα $χει µια $ντονη ασθηση
βρετανικ'ς ταυττητας. 2πως αναφ$ρει ο O’Byrne, ο Alex «υιοθετε µια ενδιαφ$ρουσα στρατηγικ' που του επιτρ$πει την τα.τιση µε την ανθρωπτητα σε
πολιτικ εππεδο ενσω αποδ$χεται την τα.τιση µε το $θνος του στο πολιτιστικ εππεδο» (O’Byrne 2001: 142), δηλαδ' την πραγµατιστικ' και πολιτισµικ'
τα.τιση µε το $θνος του και την πολιτικ' και ιδεολογικ' τα.τιση µε τις ανησυχες και τα συµφ$ροντα της ανθρωπτητας. :τσι, ο Alex διαµορφ-νει $ναν κοσµοπολιτισµ, που διοχετε.εται µως «µ$σα απ τα ρια του $θνους-κρτους»
(2001: 144).
Το παρδειγµα του Alex δεν αναφ$ρεται επ του παρντος ως µια αντιπροσωπευτικ' περπτωση κοσµοπολιτισµο. (παρλο που ο O’Byrne την αναφ$ρει
ως τ$τοια), αλλ µλλον ως ενδεικτικ' περπτωση του επιχειρ'µατς µας σχετικ µε τη σηµασα της οικειτητας, της ασφλειας και του αν'κειν, που θα
επαναδιατυπ-σουµε εδ-. :χει γνει εκτεν'ς αναφορ στη σηµασα και τις επιπτ-σεις της οικειτητας για τα τοµα και τις συλλογικτητες σε αυτ' τη µελ$τη, µως το ζ'τηµα εγερεται ξαν σε σχ$ση µε το ζ'τηµα των ατµων που
δραστηριοποιο.νται στα πλασια της παγκοσµιοποησης και της ταυττητς
τους. Π$ρα, λοιπν, απ την προφαν' σηµασα της οικειτητας γενικτερα, η
ασθηση ασφλειας και ταυττητας που εµπερι$χει το οικεο αποτελε την προϋπθεση για την ανακλυψη του κσµου, την εξερε.νηση του αγν-στου και την
προσ$γγιση του παγκσµιου. Αυτ σηµανει τι πρ$πει κανες να ‘βρει’ πρ-τα
τη θ$ση του στον κσµο πριν ξεκιν'σει το ταξδι της ανακλυψ'ς του, -στε
αυτ' να αποτελ$σει τη βση, το στ'ριγµα σε αυτ' την προσ$γγιση. Ο πλαν'της
εναι πολ. µεγλος για να προσφ$ρει σαφ' σηµεα αναφορς που να µπορο.ν
ταυτχρονα να ικανοποι'σουν την $µφυτη ανγκη του ατµου για οικειτητα
και προστασα. Με αυτ' την $ννοια, εναι σηµαντικ να υπρχει µια σταθερ
και µια ασθηση ταυττητας ως εφδιο για τη θε-ρηση και προσ$γγιση καινο.ριων εµπειρι-ν, πολιτισµ-ν και κουλτουρ-ν. :τσι, η επαναδιατ.πωση των
τοπικ-ν/πολιτισµικ-ν ταυτοτ'των, εκτς απ αντιδραστικ' µυνα, πως $χουµε δει ως τ-ρα, εναι χρ'σιµη ως η απαρατητη επιβεβαωση των σταθερ-ν αυτ-ν που αποτελο.ν τα αναγκαα εφδια για να αντιµετωπσει κανες τις γνωστες πτυχ$ς του κσµου και για να προσεγγσει µε κοσµοπολτικη διθεση το
παγκσµιο. Με αυτ' την $ννοια, η εθνικ' ταυττητα ως στοιχεο του επιµ$ρους
εναι ουσιαστικ' συνιστ-σα ενς εποικοδοµητικο. κοσµοπολιτισµο. και της
ανδειξης της παγκοσµιοποησης του πολτη.
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Η ταυττητα λοιπν, και εν προκειµ$νω η εθνικ' ταυττητα, εναι η βση,
τα πρ-τα σκαλοπτια σε µια µεγλη σκλα που οδηγε στο διεθν$ς, στο παγκσµιο: χωρς αυτ η προσ$γγιση του κσµου εναι αδ.νατη. Παρ’ λα αυτ,
η παγκοσµιοποηση µοιζει µε $να δυνατ σεισµ που καταστρ$φει αυτ' τη
σκαλωσι. Αυτ οφελεται στο γεγονς τι, καθ-ς η παγκοσµιοποηση θ$τει
ορισµ$νους –πραγµατικο.ς και φανταστικο.ς– κινδ.νους για τις υπρχουσες
ταυττητες και συλλογικτητες, τοποθετε σοβαρ εµπδια στην παγκοσµιοποηση των πολιτ-ν και στη διεθνικτητα ιδωµ$νη µ$σα απ µια ουµανιστικ'
προσ$γγιση. Αυτ γιατ η συζ'τηση για την παγκοσµιοποηση προβλλει µια κινδυνολογα σε σχ$ση µε τις υπρχουσες εθνικ$ς οµδες και ταυττητες που θα
µπορο.σαν να αποτελ$σουν τη βση ενς υγιο.ς κοσµοπολιτισµο.. Επιπλ$ον, οι
συνθ'κες που δηµιουργε η παγκοσµιοποηση, πως η οικονοµικ' ανασφλεια,
εναι καθοριστικ εµπδια στον κοσµοπολιτισµ, γιατ η οικονοµικ' ευηµερα
αποτελε προϋπθεση για τις γενικτερες αναζητ'σεις των πολιτ-ν: οι φιλοσοφικ$ς, πολιτισµικ$ς και λλες αναζητ'σεις δεν µπορο.ν να λβουν χ-ρα ταν
τα τοµα δεν $χουν επιλ.σει βασικ προβλ'µατα επιβωσης. ∆εν εναι τυχαο
λλωστε τι οι κινητοποι'σεις ενντια στον παγκσµιο καπιταλισµ ξεκνησαν
απ τις ευηµερο.σες περιοχ$ς της ∆.σης. Συνεπ-ς, απ τη µια πλευρ, οι διφορες µορφ$ς πολιτικ'ς κινητοποησης εγερονται απ τη λογικ' αντ-δραση
σε συγκεκριµ$νες πλευρ$ς της παγκοσµιοποησης. Απ την λλη, η διαδικασα
της τα.τισης που βρσκεται σε εξ$λιξη για λα τα τοµα δεν ακυρ-νεται ταν
κανες αναλαµβνει πολιτικ$ς πρωτοβουλες σε εθνικ ' παγκσµιο εππεδο
αλλ, αντιθ$τως, παραµ$νει µια σηµαντικ' και συνεχ'ς διαδικασα σε εξ$λιξη
που δεν πρ$πει να θγεται, να απειλεται ' να απαξι-νεται.
Θα πρ$πει να επισηµανθε τι και στην πολιτικ' κινητοποηση που σχετζεται µε την παγκοσµιοποηση προκ.πτουν ορισµ$να προβλ'µατα και κνδυνοι,
που συχν εµφανζονται και σε λλες µαζικ$ς εκδηλ-σεις και κινητοποι'σεις.
Οι τρεις κυριτεροι εναι οι εξ'ς. Πρ-τον, στο σ.νολο των κινηµτων που περιγρφονται ως ‘κατ της παγκοσµιοποησης’ αλλ και των αναδυµενων µηκυβερνητικ-ν οργαν-σεων, περιλαµβνονται και οργαν-σεις και κιν'µατα
που εναι αντιδραστικ ' και εθνικιστικ, και γενικ οργαν-σεις που εναι
διαφορετικ$ς ' και αντικρουµενες µεταξ. τους –ετε ως προς το περιεχµενο
ετε ως προς τον τρπο δρσης τους. Για παρδειγµα, σε διφορες διαδηλ-σεις που $χουν πραγµατοποιηθε, πως στη Γ$νοβα τον Ιο.λιο του 2001, συµµετεχαν θρησκευτικ$ς και εθνικιστικ$ς οµδες που εκδ'λωναν την αντθεσ'
τους στην παγκοσµιοποηση ταυτχρονα µε λλες οµδες απ τις οποες δι$φεραν ριζικ, πως η ATTAC (οµδα που ζητ, µεταξ. λλων, την αναδιανοµ' του παγκσµιου εισοδ'µατος). Ειδικ οι κινητοποι'σεις κατ της παγκοσµιοποησης λειτουργο.ν ως µια ιδιµορφη οµπρ$λα, κτω απ την οποα συ[ 307 ]
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νωστζονται λοι. Αυτ εντενει τη σ.γχυση σχετικ µε την παγκοσµιοποηση
και αποκρ.πτει και τις διαφορ$ς αυτ-ν των οµδων. ∆ε.τερον, αυτ$ς οι οργαν-σεις και τα κιν'µατα διατρ$χουν τον κνδυνο να παλινδροµ'σουν σε µια ιδιµορφη ψυχολογικ' κατσταση µ$σα απ’ την οποα αφενς καταφ$ρονται κατ
της παγκοσµιοποησης γενικ, ως $να αδιαφοροποητο λο και, αφετ$ρου, οδηγο.νται στη δαιµονοποησ' της ως συν$πεια. Η δαιµονοποηση µως σε κθε
περπτωση θ$τει εµπδια στο Λγο και στην προσ$γγιση των θετικ-ν και των
αρνητικ-ν φαινοµ$νων κθε περπτωσης. Ο τρτος κνδυνος που ανακ.πτει
εναι το αντθετο της δαιµονοποησης, δηλαδ' η εξιδανκευση της παγκοσµιοποησης και, µλιστα, η εξσωσ' της µε τις αξες της διεθνοποησης, του κοσµοπολιτισµο. και του ουµανισµο.. Θα αναφερθο.µε σε αυτ εκτεν$στερα καθ-ς
εναι στεν συνδεδεµ$νο µε την ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης.
Η εξιδανκευση της παγκοσµιοποησης δε συναντται τσο στα πολιτικ κιν'µατα σο, κυρως, στις µη-κυβερνητικ$ς οργαν-σεις, διεθνες οργανισµο.ς
αλλ και µεµονωµ$να τοµα στον ακαδηµαϊκ και τον πολιτικ χ-ρο. Θα
εστισουµε την προσοχ' στις σχετικ$ς αναφορ$ς που γνονται στον ακαδηµαϊκ χ-ρο καθ-ς οι διανοο.µενοι, λγω της θ$σης τους, επηρεζουν τον τρπο
που εκλαµβνεται η παγκοσµιοποηση και, συνεπ-ς, την αντστοιχη δραστηριοποηση των ατµων ' των ΜΚΟ. Η εξιδανκευση της παγκοσµιοποησης εκδηλ-νεται στην περιγραφ' και οριοθ$τησ' της ως θετικ'ς διαδικασας σχεδν
εξ ορισµο., µε αποτ$λεσµα την προ-κατειληµµ$νη ανλυσ' της. Για παρδειγµα, η ισχυροποηση της Ταϊλανδ$ζικης και της Ιρλανδικ'ς ταυττητας που
αναφ$ραµε παρουσιστηκε στις σχετικ$ς αναλ.σεις των Nedpogaeo και Fagan
αντστοιχα ως ‘δηµιουργικ' προσαρµογ' στις συνθ'κες της παγκοσµιοποησης
γενικτερα’. :τσι, η δηµιουργα της διχοτµησης ανµεσα σε ‘εµς’ και τους
‘λλους’ στην Ταϊλανδ$ζικη ταυττητα ερµηνε.τηκε ως «διαπραγµτευση του
παγκσµιου» και παρδειγµα παγκοσµιοποησης (Nedpogaeo 2001: 111), και η
πολιτισµικ' αναγ$ννηση της Ιρλανδας ως διαδικασα που «ανθσταται στην
παγκσµια κουλτο.ρα» και την εµπλουτζει και συνοδε.εται απ συµπερσµατα τι «η Ιρλανδα ‘επινοεται’ απ τη ν$α πολιτισµικ' παγκοσµιοποηση»
(Fagan 2001: 123). Σε τ$τοιου τ.που ερµηνεες διαπιστ-νουµε τι η δια η παγκοσµιοποηση και η προσαρµογ' σε αυτ'ν (δηλαδ' η επιτυχ'ς υιοθ$τηση των
πολιτικ-ν της) µετατρ$πεται σε κριτ'ριο για το χαρακτηρισµ της εθνικ'ς
αναγ$ννησης ως θετικ'ς ' αρνητικ'ς εξ$λιξης. Σε αυτ' τη βση, η ανασυγκρτηση των εθνικ-ν ταυτοτ'των στη Ρωσα, απ τη µα, και στην Ταϊλνδη και
την Ιρλανδα απ την λλη αξιολογ'θηκε απ τους ερευνητ$ς ως αντιδραστικ' στη µα περπτωση και προοδευτικ' στις λλες δ.ο κατ αντιστοιχα µε την
προσαρµογ' των χωρ-ν αυτ-ν στην παγκοσµιοποηση, δηλαδ' στην αποτελεσµατικ' φιλελε.θερη διαχεριση.
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Παροµοως, εκφ$ρονται απψεις που εξισ-νουν την παγκοσµιοποηση µε
τον κοσµοπολιτισµ και την ανδειξη παγκσµιων ανθρωπιστικ-ν αξι-ν. Η
αναφορ του Giddens στο βιβλο του Runaway World (1999) εναι χαρακτηριστικ'. Η παγκοσµιοποηση, υποστηρζει σε αυτ, χαρακτηρζεται, µεταξ. λλων, απ συνεχ' αλλαγ' και πολυπλοκτητα. Αυτ σχετζεται µε δ.ο συνακλουθες παρατηρ'σεις: πρ-τον, τι υπρχει µια γενι ν$ων πολιτ-ν διαµορφωµ$νων απ τις ν$ες τεχνολογες που εναι ενεργο και $χουν $ντονα ανακλαστικ και οι οποοι δυσανασχετο.ν µε τις παλαιο. τ.που ορθδοξες δηµοκρατες
που παραµ$νουν αποµονωµ$νες απ τη ρο' των αλλαγ-ν (1999: 73)@ δε.τερον,
τι «οι κοσµοπολτες καλωσορζουν και αγκαλιζουν αυτ' την πολιτισµικ' πολυπλοκτητα» (1999: 5). Αυτ$ς οι παρατηρ'σεις, σε συνδυασµ µε την απφανσ' του τι η παγκοσµιοποηση «εναι ο κσµος που ζο.µε σ'µερα» (1999:
18), αυτοµτως αξιολογε και ταξινοµε την παγκοσµιοποηση ως µια καινοτµα και προοδευτικ' διαδικασα ' κατσταση, στην οποα αποδδει επιπλ$ον
αξα καθ-ς τη συνδ$ει µε τον κοσµοπολιτισµ και τις παγκσµιες αξες. Πργµατι, σε συζητ'σεις µε φοιτητ$ς, για παρδειγµα, που προσπαθο.ν µ$σα απ
τη µελ$τη της βασικ'ς βιβλιογραφας να ορσουν την παγκοσµιοποηση, διαπιστ-νει κανες τι ως τση προκ.πτει η τα.τιση της παγκοσµιοποησης µε την
$ννοια του κοσµοπολιτισµο..
Αυτ' εναι η µα µνο πλευρ του νοµσµατος. Η λλη πλευρ αφορ στις
συν$πειες αυτ'ς της ποψης, η οποα $χει συγκεκριµ$νες πολιτικ$ς αποχρ-σεις. Συγκεκριµ$να, ο Giddens υποστηρζει τι µια βασικ' εππτωση της παγκοσµιοποησης εναι «η σ.γκρουση ανµεσα στην κοσµοπολτικη θε-ρηση
και στο φονταµενταλισµ» (Giddens 1999: 48). Ο φονταµενταλισµς, αναφ$ρει,
εναι $να καινο.ριο φαινµενο που $χει δηµιουργηθε ως απντηση στην παγκοσµιοποηση και εναι, επιπλ$ον, «ο εχθρς των κοσµοπολτικων αξι-ν»
(1999: 50): εν- οι κοσµοπολτες υποδ$χονται ευµεν-ς την πολιτισµικ' ποικιλα
και διαφορετικτητα, «οι φονταµενταλιστ$ς τη θεωρο.ν ενοχλητικ' και επικνδυνη» (1999: 5). Γι’ αυτ το λγο συµπερανει τι «το πεδο της µχης του εικοστο. πρ-του αι-να θα σηµαδευτε απ τον φονταµενταλισµ ενντια στην
κοσµοπολτικη ανεκτικτητα» (1999: 4, πρσθετη $µφαση). Η συνακλουθη
επιχειρηµατολογα του Giddens $χει ιδιατερο ενδιαφ$ρον. Ο φονταµενταλισµς, αναφ$ρει, προβλλει $να ερ-τηµα στην δια τη νεωτερικτητα, εν µπορο.µε να ζ'σουµε χωρς κτι που να εναι ιερ για µας, ερ-τηµα στο οποο
απαντ αρνητικ. «Οι κοσµοπολτες», υποστηρζει ο Giddens, «πρ$πει να καταστσουν σαφ ς τι η ανοχ' και ο διλογος µπορο.ν να καθοδηγηθο.ν απ
παγκσµιες αξες… Πρ$πει να εµαστε προετοιµασµ$νοι να εξαπολ.σουµε µια
ενεργητικ µυνα αυτ-ν των αξι-ν οπουδποτε αυτ ς δεν εναι επαρκ!ς ανεπτυγµ νες  απειλονται. Η κοσµοπολτικη ηθικ πρ$πει να καθοδηγεται απ
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το πθος. Κανες απ εµς δεν θα εχε τποτα για το οποο να ζ'σει αν δεν εχε κτι για το οποο να αξζει να πεθνει» (1999: 50, πρσθετη $µφαση). Και,
τ$λος, σε αυτ'ν τη σ.γκρουση «µπορο.µε νοµιµοποιηµ να να ελπζουµε τι η
κοσµοπολτικη ποψη θα νικ'σει» (1999: 5, πρσθετη $µφαση).
Με µια µικρ' δση υπερβολ'ς θα µπορο.σαµε να πο.µε τι, αλλζοντας
τους δ.ο πλους, του κοσµοπολιτισµο. και του φονταµενταλισµο., θα µπορο.σε να παρατεθε το παραπνω απσπασµα ως πολεµικ' κποιου ακραου
φονταµενταλιστικο. κιν'µατος! Κατ’ αρχς, υπρχουν ορισµ$να κρσιµα ερωτ'µατα, πως ποιο εναι το περιεχµενο των παγκσµιων αξι-ν, ποιος τις ορζει και µε βση ποια κριτ'ρια, και επσης ποιους περιλαµβνει το ‘εµες’ που
πρ$πει να πολεµ'σει γι’ αυτ$ς τις αξες. 2µως, αυτ τα ερωτ'µατα ανογουν
$να τερστιο θ$µα που δε θα θξουµε σε αυτ το σηµεο, πολ. περισστερο
γιατ ο διος ο Giddens που τα αναφ$ρει δεν τα απαντ. Θα µενουµε λοιπν
στη ρητορικ' που χρησιµοποιεται για την υπερσπισ' τους. Εδ- παρατηρο.µε τι η λ$ξη ‘ανεκτικτητα’ σε συνδυασµ µε τη ρητορικ' περ ‘σ.γκρουσης’,
‘µχης’ κλπ. αποτελε αντφαση. Πρκειται για µια ρητορικ' που χρησιµοποιε
την δια φρασεολογα και λογικ' µε αυτ' την οποα αντιπαλε.εται. Πρκειται
δηλαδ' για την υπερσπιση της ανεκτικτητας που, µως, ακµη και σε θεωρητικ εππεδο, εναι ανεπιτυχ'ς γιατ δεν πραγµατοποιεται µε ανεκτικ τρπο (δηλαδ' µε την επισ'µανση του σεβασµο. και την προσπθεια κατανησης) αλλ µε µια σκληρ' πολεµικ'. Επιπλ$ον, το γεγονς τι σε ολκληρο το
βιβλο του Giddens δε γνεται η αποσαφ'νιση των ρων και των αξι-ν του κοσµοπολιτισµο., υποδηλ-νει τι αυτ$ς θεωρο.νται δεδοµ$νες και αυτονητες
και, ρα, δεν αποτελο.ν αντικεµενο συζ'τησης, ανλυσης ' διαπραγµτευσης
–πως ακριβ-ς και οι ‘απολυττητες’ των φονταµενταλιστ-ν. Επσης, δεν επιχειρεται ο ορισµς, η ανλυση, η ερµηνεα ' η κατανηση του φονταµενταλισµο. και των αιτι-ν που µπορε να οδηγ'σουν σε αυτν. :τσι, ο κοσµοπολιτισµς του Giddens αποτυγχνει στην απαιτο.µενη κατανηση των αιτι-ν που
εγερουν και ενδυναµ-νουν τον φονταµενταλισµ και, συνεπ-ς, στην αποτελεσµατικ' καταπολ$µησ' του την οποα επιδι-κει17.
Με την επισ'µανση αυτ' θα 'θελα να επιστ'σω την προσοχ' σε µια σηµαντικ' παρµετρο που αφορ τσο στον εθνικισµ σο και στα περισστερα
17. Ο.τως ' λλως, η τοποθ$τηση του Giddens τι ο φονταµενταλισµς εναι $να καινο.ριο
φαινµενο που εµφανστηκε ως απντηση στην παγκοσµιοποηση εναι λανθασµ$νη, εκτς αν τοποθετ'σει κανες χρονικ την παγκοσµιοποηση πριν απ τις αρχ$ς του 20ο. αι-να –κτι το
οποο δεν κνει ο Giddens (που την τοποθετε στην δεκαετα του ’60). 2µως, ο φονταµενταλισµς
ως $ννοια $χει τις ρζες της στις αρχ$ς του 20ο. αι-να στις ΗΠΑ, και συγκεκριµ$να στα κεµενα
ορισµ$νων λευκ-ν Aµερικνων προτεσταντ-ν που $φεραν τον ττλο ‘Fundamentals’.
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πολιτικ φαινµενα: πως η αφοσωση στα εθνικ και θρησκευτικ ιδε-δη
µπορε να ακολουθ'σει αντιδραστικ µονοπτια και να µεταβληθε σε εθνικισµ και φονταµενταλισµ, µε παρµοιο τρπο µπορο.ν να επηρεαστο.ν και τα
κοσµοπολτικα ιδε-δη και να υποβληθο.ν απ $ναν κοσµοπολτικο φονταµενταλισµ. Ο ισχυρισµς πως οι κοσµοπολτικες αξες εναι κτι για το οποο
‘αξζει να πεθνει κανες’ εναι παρµοιος µε την εθνικιστικ' αξωση που δνει
απλυτη προτεραιτητα στο $θνος $ναντι οποιασδ'ποτε λλης αξας, ακµη
και της ανθρ-πινης ζω'ς: οι εθνικιστ$ς αναφ$ρονται στο ‘$θνος-κρτος’ µε τον
διο τρπο που ο Giddens αναφ$ρεται στις παγκσµιες αξες, το οποο µλιστα
απολαµβνει της διας αυτονητης νοµιµοποησης. Με αυτ'ν την $ννοια, και ο
κοσµοπολτικος φονταµενταλισµς µπορε να προκ.ψει µ$σω της ψυχολογικ'ς
παλινδρµησης απ το λογικ στδιο του παγκσµιου ακτιβισµο. ' του κοσµοπολιτισµο.. 2πως $χουµε δει, η τα.τιση µε $να ιδε-δες και η σηµασα που
θα αποκτ'σει στο ασυνεδητο εναι µια ρευστ' παρµετρος. Αυτς εναι $νας
ορατς κνδυνος που ενυπρχει σε κθε λογ'ς ιδεολογικοποηση, εξιδανκευση ' απλ τα.τιση. Μλιστα, στην περπτωση του κοσµοπολτικου φονταµενταλισµο., εκτς του τι χρησιµοποιεται η δια λογικ' και φρασεολογα που ο
κοσµοπολιτισµς αντιπαλε.εται, µπορο.µε να δο.µε τι και οι επιπτ-σεις του
στην πρξη εναι συχν εξσου καταστροφικ$ς. Στην περπτωση του κοσµοπολτικου φονταµενταλισµο. υπρχει, για παρδειγµα, $νας εχθρς, που εναι το
εθνικ κρτος, διτι θεωρεται υπε.θυνο για τους πολ$µους, τον εθνικισµ
κλπ. Αυτ, σε συνδυασµ µε τη ρητορικ' της παγκοσµιοποησης που απαξι-νει την .παρξη των εθνικ-ν κρατ-ν στη ν$α εποχ', εχε ως συν$πεια την ρθρωση του επιχειρ'µατος των ‘νοµιµοποιηµ$νων επεµβσεων’ (ανθρωπιστικ-ν
κ..) στα εσωτερικ εθνικ-ν κρατ-ν που λειτο.ργησε νοµιµοποιητικ αρκετ$ς
φορ$ς απ τις αρχ$ς της δεκαετας του ’90 σε αντστοιχες πρακτικ$ς.
Σε σχ$ση µε αυτ'ν τη νοµιµοποιητικ' λειτουργα αυτ'ς της επιχειρηµατολογας το ρθρο του Segell (2001) εναι χαρακτηριστικ. Ο Segell αναφ$ρει ως
αυτονητο τι ζο.µε στην εποχ' ‘µετ το εθνικ κρτος’, στην οποα επιπλ$ον
υπρχει µια παγκσµια κοινωνα πολιτ-ν που δ.ναται να χρησιµοποιε στρατιωτικ$ς υποδοµ$ς για την «επιβολ' παγκσµιων αξι-ν» (2001: 133). Αυτ' η
κοινωνα πολιτ-ν χρησιµοποιε ‘υπερεθνικο.ς στρατο.ς’, πως χαρακτηρζει
το ΝΑΤΟ, τη EUROCORP (µια στρατιωτικ' συµµαχα ανµεσα στη Γαλλα,
Β$λγιο και Γερµανα) και λλες παρµοιες στρατιωτικ$ς δυνµεις, που $χουν
το νοµιµοποιηµ$νο δικαωµα δρσης, γιατ εκφρζουν υπερεθνικ$ς αξες.
:τσι, υποστηρζει ο Segell, καθ-ς δεν υπρχουν σ'µερα σ.νορα στις οικονοµες των εθνικ-ν κρατ-ν, η παγκσµια κοινωνα πολιτ-ν «δεν µπορε πια να
αν χεται την .παρξη στρατ-ν που περιπολο.ν σε σ.νορα που $χουν απ καιρ πψει να υπρχουν…» (2001: 137). Τα ζητ'µατα που θγονται απ την επι[ 311 ]
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χειρηµατολογα του Segell εναι πολλ και θα τα αναφ$ρω επιγραµµατικ: η
κατργηση των εθνικ-ν συνρων και η .παρξη µιας παγκσµιας κοινωνας
πολιτ-ν ως δεδοµ$νης πραγµατικτητας, η .παρξη αξι-ν που εναι παγκσµιες, ο χαρακτηρισµς δι-εθν-ν συµµαχι-ν δυτικ-ν κρατ-ν ως υπερ-εθνικ-ν
και η νοµιµοποησ' τους να επιβλλουν µε στρατιωτικ µ$σα τις παγκσµιες
αξες που αυτ εκφρζουν και, τ$λος, η $λλειψη ανοχ'ς αυτ'ς της ‘παγκσµιας
κοινωνας πολιτ-ν’ για τα εθνικ κρτη και, γενικ, οτιδ'ποτε αντιτθεται στις
‘παγκσµιες’ αξες της.
Τα ζητ'µατα αυτ $χουν λγο-πολ. αναλυθε ως τ-ρα@ αρκε να αναφ$ρουµε τι η συν.παρξ' τους στο ρθρο του Segell υποδεικν.ει την ενιαα λογικ'
που χαρακτηρζει την ιδεολογικ' δισταση της παγκοσµιοποησης και των
πρακτικ-ν που αυτ' νοµιµοποιε. :τσι, παρµοιες απψεις µπορε να δηµιουργ'σουν αρκετ προβλ'µατα, πως δεχνει και το παρδειγµα που $χουµε
'δη εξετσει στο κεφλαιο 5 και αφορ στην επδραση των διεθν-ν µη-κυβερνητικ-ν οργαν-σεων και διαφρων µεµονωµ$νων ατµων που θεωρεται τι
εκπροσωπο.ν την παγκσµια κοινωνα πολιτ-ν στη διαµρφωση αµυντικ'ς
ταυττητας και στσης των Σ$ρβων της Βοσνας (Armakolas 2001). 2πως εδαµε στην περπτωση αυτ', η αντληψη περ ‘παγκσµιας συνυπευθυντητας’
που αυτο οι δρ-ντες $χουν και εφαρµζουν µπορε να µετατραπε στην πρξη σε µια απατηση εφαρµογ'ς συγκεκριµ$νων πολιτικ-ν και αλλαγ-ν που
αγνοε τις ιδιατερες συνθ'κες του τοπικο. και αφ'νει ανεφρµοστη την πρακτικ' της ανεκτικτητας. Σε παρµοιες περιπτ-σεις, η διεθν'ς πολιτικ' κινητοποηση αυτ-ν των παραγντων εµπερι$χει αφενς την προβολ' των δικ-ν
τους προκαταλ'ψεων και αντιλ'ψεων στους λλους, και αφετ$ρου την πιθαντητα πρκλησης ανεπιθ.µητων αντιδρσεων απ την πλευρ του $θνους '
της κοιντητας στην οποα αυτ$ς προβλλονται. Η συνεισφορ λοιπν της
ανεκτικτητας και της κατανησης εκλεπει ταν αυτ$ς οι αξες στην ουσα δεν
εφαρµζονται και η εφαρµογ' τους γνεται µια απατηση που πρ$πει να ικανοποιηθε µε κθε τρπο.
Αυτ που πρ$πει να γνει αντιληπτ για να µην γνει και ο διος ο κοσµοπολιτισµς µια κυραρχη και καταπιεστικ' ιδεολογα εναι τι, κατ’ αρχς, η κατανηση πρ$πει να ξεκιν'σει απ την παραδοχ' τι η θεωρο.µενη ‘παγκσµια
κοινωνα πολιτ-ν’ προ$ρχεται κατ κ.ριο λγο απ χ-ρες που εδ- και καιρ
απολαµβνουν του δικαι-µατος µιας σταθερ'ς ταυττητας, µιας εθνικ'ς ταυττητας συγκεκριµ$να. Ο Giddens (1999), για παρδειγµα, διατυπ-νει την
ποψη τι ο κοσµοπολιτισµς πρ$πει να σταθε εµπδιο στις προσπθειες των
φονταµενταλιστ-ν να εµποδσουν την αναπφευκτη πορεα της παγκοσµιοποησης που φ$ρνει τον κσµο σε επαφ'. Εναι τελικ αυτ' και οι παρµοιες
απψεις ‘παγκσµιες’, δηλαδ' θεωρ'σεις του κσµου στο σ.νολ του και στην
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πολυπλοκτητ του, ' εναι χωροχρονικ και ιδεολογικ συγκεκριµ$νες; Ως
απντηση θα παρατεθε $να απσπασµα απ το βιβλο του Ignatieff Blood and
Belonging (1993) που αναφ$ρεται στον κοσµοπολιτισµ.
Ο κοσµοπολιτισµς εναι το προνµιο αυτ!ν που δνανται να θεωρσουν να
ασφαλ ς εθνικ κρτος ως δεδοµ νο. Παρλο που χουµε περσει σε µια µετιµπεριαλιστικ εποχ, δε βρισκµαστε σε µια µετα-εθνικιστικ εποχ […] Η κοσµοπολτικη τξη των µεγλων πλεων –Λονδνο, Λος 6ντζελες, Ν α Υρκη,
Παρσι– εξαρτται αποφασιστικ απ τη δυναττητα του θνους κρτους να
επιβλει το νµο. >ταν αυτ η τξη καταρρεσει … εναι προφαν ς τι οι πολιτισµ νες, κοσµοπολτικες πολυεθνικ ς πλεις χουν την δια ντονη τση για
εθνοτικ ς συµπλοκ ς σο και οποιαδποτε χ!ρα της Ανατολικς Ευρ!πης.
[)τσι], κοσµοπολτες πως και εγ! δεν χουν ξεπερσει το θνος… Με αυτν
την ννοια και µνο, εµαι νας πολιτικς εθνικιστς [civic nationalist], κποιος
που πιστεει στην αναγκαιτητα των εθν!ν για να παρ χουν την ασφλεια και
τα δικαι!µατα που χρειαζµαστε για να ζσουµε µε κοσµοπολτικο τρπο. Το λιγτερο που µποροµε να ποµε εναι τι η περιφρνηση και κατπληξη των κοσµοπολιτ!ν απ ναντι στην αγριτητα µε την οποα οι λαο πολεµον για να κερδσουν να δικ τους εθνικ κρτος εναι τοπη. Τελικ, αυτο απλ πολεµον
για να προνµιο που οι κοσµοπολτες χουν εδ! και καιρ ως δεδοµ νο
(Ignatieff 1993: 9).

2πως αναφ$ρεται σε αυτ το απσπασµα, η ρητορικ' και ε.κολη απαξωση της εθνικ'ς/εθνοτικ'ς διστασης δεν εναι αποσυνδεµ$νη απ το γεγονς
τι η σταθερτητα και ασφλεια που παρ$χει το εθνικ κρτος θεωρεται δεδοµ$νη για τους κοσµοπολτες του ανεπτυγµ$νου κσµου. Ας µην παραβλ$πουµε λλωστε το γεγονς τι η διεθν'ς κινητικτητα και επαφ' εναι $να
προαπαιτο.µενο της επιτυχηµ$νης καρι$ρας πολλ-ν απ τους επαγγελµατες
και ακαδηµαϊκο.ς που πρεσβε.ουν αυτ$ς τις απψεις@ φανεται τι αυτ το
προαπαιτο.µενο, που γνεται και τρπος ζω'ς τους και αφορ πολ. περιορισµ$νο αριθµ ατµων, τενει να παρερµηνε.εται ως εµπειρα λων των ατµων
και κοινωνι-ν παγκοσµως. Επσης, η επιβολ' των ‘παγκσµιων αξι-ν’, που εναι µως συγκεκριµ$νες πολιτισµικ και ιδεολογικ, δεν υποδηλ-νει πντα
την αποδοχ' της πολιτισµικ'ς ποικιλας αλλ, µλλον, την προσπθεια αλλαγ'ς µιας γνωστης πραγµατικτητας σ.µφωνα µε τα πρτυπα και τις προκαταλ'ψεις αυτ-ν που τις πρεσβε.ουν. Με αυτ δεν θ$λουµε να εξισ-σουµε τον
κοσµοπολιτισµ µε τον κοσµοπολτικο φονταµενταλισµ αλλ, αντιθ$τως, να
εστισουµε στο γεγονς τι και αυτς µπορε να γνει αντικεµενο ιδεολογικοποησης και ρητορικ'ς εκµετλλευσης, και $χει πργµατι γνει µ$σα απ την
τα.τισ' του µε την παγκοσµιοποηση.
Ο Γλλος κοινωνιολγος Denis Duclos αναλ.ει τις αντιδρσεις στην πα[ 313 ]
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γκοσµιοποηση, χι σε σχ$ση µε τις απειλ$ς που µπορε να εµπερι$χει αλλ σε
συνρτηση µε το παντοτιν και ανεπλυτο πρβληµα που θ$τει η παγκσµια
προοπτικ'. Στο ρθρο του ‘La Globalisation Va-t-elle Unifier le Monde?’ (‘Η
παγκοσµιοποηση θα εν-σει τον κσµο;’, 2001) υποστηρζει τι η παγκοσµιοποηση εν$χει την προοπτικ' ενς κσµου που θα συνεν-σει την ανθρωπτητα, προοπτικ' που $χει εκφραστε ως τ-ρα µ$σω του διεθνισµο., του ουµανισµο., του κοσµοπολιτισµο. κλπ. Αυτ' η προοπτικ' εναι και ελκυστικ' και
τροµαχτικ': εκφρζει µια βαθι ναρκισσιστικ' επιθυµα, αυτ' της εξλειψης
της ∆ιαφορς, αλλ και µια $ντονη ανησυχα για το αν ‘εµες’ εµαστε ικανο
να απαλλαγο.µε απ τον Vλλο. ∆ιαγρφοντας τον Vλλο διαγρφουµε και τον
εαυτ µας, τις διες µας τις διαφορ$ς, και αυτ δηµιουργε το γχος τι µπορε
να απορροφηθο.µε σε $να ασφυκτικ 2λον. Στην πραγµατικτητα, υποστηρζει, η επιθυµα εξλειψης της ∆ιαφορς εναι πρωτστως ρνηση του ‘εσωτερικο. µας Vλλου’, του γνωστου εαυτο.@ ταυτχρονα, εναι µια $κφραση ναρκισσισµο. στο βαθµ που προσδοκ την $νωση του κσµου µ$σω της ενσωµτωσης των λλων στην εικνα και πραγµατικτητα που $χει χτσει κανες και
εναι οικεα προς τον εαυτ του. Αυτ', εν τ$λει, δεν εναι µια επιθυµα εξλειψης της ∆ιαφορς, αλλ επιθυµα αντικατστασης των διαφορ-ν µε τις οµοιτητες που χαρακτηρζουν το οικεο. Γι’ αυτ, κατ τον Duclos, η προοπτικ'
αυτ' που εκφρζεται και µε την παγκοσµιοποηση $χει οδηγ'σει ποτε $χει $ρθει $ντονα στο προσκ'νιο (ειδικ σε συνδυασµ µε σοβαρ$ς οικονοµικ$ς υφ$σεις, πως το 1880, 1929 κλπ.) σε $ντονη κοινωνικ' και πολιτικ' κινητικτητα
και σε εµµον' ' προσ'λωση προς το επιµ$ρους, το τοπικ, το εθνικ. ∆ηλαδ',
παρατηρεται τι η $ντονη ανδειξη µιας κοσµοπολτικης προοπτικ'ς εγερει
συχν και αντθετες αντιδρσεις και προκαλε την περιχαρκωση γ.ρω απ το
επιµ$ρους.
Η παραπνω ανλυση αναφ$ρεται στις απψεις που ορζουν την παγκοσµιοποηση µ$σα απ την τση δηµιουργας ενς ενιαου κσµου. Αναφ$ρεται
επσης στη λανθασµ$νη κατανηση του κοσµοπολιτισµο. ως µιας αν-τερης
αξας, αντ για την κατανησ' της ως απρριψη της ιδ$ας τι µπορε να υπρξει µια συγκεκριµ$νη αν-τερη αξα η οποα να εναι εξσου σηµαντικ' στον
καθ$να. Συνεπ-ς, η παγκοσµιοποηση-ως-κοσµοπολιτισµς, ταν εκπ$σει σε
µια ολιστικ' αντληψη του κσµου, υπκειται στην δια ανλυση που αφορ
οποιαδ'ποτε λλη ολιστικ' αντληψη του κσµου, πως τον εθνικισµ: γνεται
$νας ‘εθνικισµς του παγκσµιου’, που συνιστ παλινδρµηση προς τον φανατισµ. Αντ αυτο., εναι προτιµτερη η θε-ρηση του κσµου µ$σα απ την $ννοια του δι-εθνο.ς, δηλαδ' ως µια σχ$ση ανµεσα σε διαφορετικ$ς εθνικ$ς και
λλες τοπικ$ς ονττητες, που διατηρο.ν το δικαωµα της διαφορετικτητς
τους στο βαθµ που δε θγουν µε τη χρ'ση βας τη διαφορετικτητα και την
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.παρξη των λλων διαφορετικ-ν οντοτ'των. Αυτ' εναι βασικ' προϋπθεση
της γενικτερης κατανησης που επιδι-κεται, καθ-ς αυτ$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 ]
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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$νη
πολιτικ' ιδεολογα.
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τσαµε, λοιπν, στο τ$λος αυτο. του βιβλου και στο αρχικ ερ-τηµα που
αποτ$λεσε και την αφορµ' αυτ'ς της επιστηµονικ'ς αναζ'τησης. Μ$σα
στο πλασιο που διαγρφει η παγκοσµιοποηση, ποιο εναι το µ$λλον της εθνικ'ς ταυττητας; Και, γενικτερα, ποιο εναι το µ$λλον των συλλογικ-ν ταυτσεων; Στη διρκεια αυτ'ς της µελ$της αναλ.θηκαν οι πιθαν$ς δυναµικ$ς της
τα.τισης µε το $θνος στα πλασια του εθνικο. κρτους και οι κατευθ.νσεις
των ταυτσεων που µπορε να προκ.ψουν ως αντδραση στην παγκοσµιοποηση. Θα ανακεφαλαι-σουµε αυτ τα στοιχεα και ενδεξεις που αναφ$ρθηκαν
ως τ-ρα, µε γν-µονα την απντηση στο βασικ γι’ αυτ' τη µελ$τη ερ-τηµα:
ποιες εναι οι πιθαν$ς αντιδρσεις των εθνικ-ν και συλλογικ-ν ταυτσεων
στην εποχ' που κυριαρχο.ν οι διαδικασες και ο Λγος της παγκοσµιοποησης; 2πως θα υποστηρξουµε, οι προοπτικ$ς της µεγλης κλµακας συλλογικ'ς
τα.τισης, πως εναι η εθνικ' τα.τιση, στη σ.γχρονη εποχ' εναι κυρως δ.ο: η
µα εναι τι η εθνικ' ταυττητα θα παραµενει και θα ενισχυθε ως πρωταρχικ' µορφ' συλλογικ'ς τα.τισης@ η λλη τι, αν το $θνος πψει να αποτελε βασικ πλο $µπνευσης και τα.τισης, θα αντικατασταθε απ κποιο λλο που
µως θα εµπερι$χει παρµοια χαρακτηριστικ και θα ικανοποιε τις διες ψυχολογικ$ς ανγκες –µε κ.ρια εναλλακτικ' τη θρησκεα. Σε κθε περπτωση, τα
βασικ χαρακτηριστικ της ταυττητας δεν εναι πιθαν να µεταβληθο.ν στην
ουσα τους, $τσι πως περιγρφηκαν σε σχ$ση µε την εθνικ' ταυττητα.

∏ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙﬁÙËÙ· ˆ˜ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù·˘ÙﬁÙËÙ·
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πως υποστηρχτηκε σε αυτ'ν τη µελ$τη, τα τοµα και οι οµδες εναι περισστερο πιθαν να επαναβεβαι-σουν ' να περιχαρακωθο.ν γ.ρω απ
τις υπρχουσες ταυττητ$ς τους. Αυτ για µεγλο µ$ρος του κσµου σηµανει
την εθνικ' τους ταυττητα στο βαθµ που το $θνος $χει αποτελ$σει στη νεωτερικτητα, που εναι και εποχ' του εθνικισµο., την κυριτερη πηγ' τα.τισης. Ο
λγος εναι τι στην ‘εποχ' της παγκοσµιοποησης’, σε $ναν κσµο που (δεχνει
να ) µεταβλλεται τσο ραγδαα ορισµ$να σταθερ σηµεα αναφορς εναι αυτ που συνεχζουν να δνουν νηµα. 2πως αναφ$ρει και ο Hall, «οι ταυττητες οφελουν να εναι σταθερ σηµεα αναφορς, τα δια που 'ταν στο παρελθν, εναι στο παρν και θα εναι για πντα, σταθερ σηµεα σε ναν µεταβαλλµενο κσµο» (Hall 1991α: 22, πρσθετη $µφαση). Η εθνικ' ταυττητα εναι
µια ταυττητα που εγγυται µια συναισθηµατικ' συν$χεια µ$σα στο χρνο,
καθ-ς τα $θνη εναι ' παρουσιζονται ως σταθερ$ς και παντοτιν$ς ονττητες
[ 324 ]
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στο παρν, το παρελθν και το µ$λλον. Επιπλ$ον, η σηµασα του εθνικο. κρτους στην παροχ' ασφλειας παραµ$νει πολ. µεγλη ' και µεγαλ.τερη, γιατ
εναι ακµη η κυραρχη ονττητα αλλ και το κανονιστικ πρτυπο (λγω της
.παρξης της εθνικιστικ'ς ιδεολογας) που µπορε να προσφ$ρει καταφ.γιο στα
τοµα, τουλχιστον ψυχολογικ. Σε συνθ'κες ανασφλειας και αβεβαιτητας
η δ.ναµη του εθνικισµο. ασκε ακµη µεγαλ.τερη $λξη και τα σ.µβολα της
εθνικ'ς τα.τισης, µε προεξ$χουσα την πατρδα, αποκτο.ν µεγλη σηµασα.
:τσι, $χουν διαµορφωθε οι συνθ'κες -στε η εθνικ' ταυττητα να $χει τις
προϋποθ$σεις να ισχυροποιηθε περισστερο στο πλασιο της παγκοσµιοποησης. Β$βαια, πως $χουµε αναφ$ρει, δεν εναι απαρατητο οι εθνικ$ς ταυττητες να εναι παθολογικ$ς ' απορριπτικ$ς για τον Vλλο, αλλ µπορο.ν να λειτουργ'σουν ως σηµεα αναφορς που διευκολ.νουν ' προετοιµζουν τον προσανατολισµ της σκ$ψης ' και της δρσης προς το παγκσµιο στην ολτητ
του. Αυτ' εναι πντα µια πιθαντητα. 2µως, εναι εξαιρετικ απθανο να συµβε αυτ ως απντηση στις σ.γχρονες συνθ'κες που ορζουν την παγκοσµιοποηση. Αυτ γιατ, πως $χουµε υποστηρξει, η εθνικ' ταυττητα τενει προς
παθολογικ$ς αντιδρσεις σε περιδους κρσεων, σε περιδους δηλαδ' που οι
φυσιολογικο ρυθµο της ζω'ς διακπτονται απτοµα και συγχρνως επικρατο.ν συνθ'κες οικονοµικ'ς .φεσης και ανασφλειας: ττε δηλαδ' που ο εθνικισµς ως συνασθηµα και Λγος βρσκει γνιµο $δαφος για να αναπτυχθε.
Στην Ευρ-πη, για παρδειγµα, που υπρχουν $ντονες αντιδρσεις απ$ναντι
στην παγκοσµιοποηση, παρατηρεται και ανησυχα, $ως και εχθρτητα, για
τον αυξανµενο αριθµ µεταναστ-ν που εισ$ρχονται σε αυτ'ν. Οι ‘ξ$νοι’ 'ταν
πντα οι αποδ$κτες επιθετικτητας, οι ‘κατλληλοι στχοι’ εξωτερκευσης@ πολ. περισστερο µως στις σ.γχρονες συνθ'κες που οι νθρωποι $χουν ιδιατερη ανγκη απ $ναν αποδιοποµπαο τργο, κτι πιο απτ απ την παγκοσµιοποηση για να κατηγορ'σουν για την ανεργα, τις πολιτισµικ$ς απειλ$ς κλπ.
Vλλωστε, για $ναν αριθµ ατµων, η ανγκη για ταυττητα και $να σταθερ
εθνικ κρτος µπορε να σηµανει ανγκη για $να ‘αγν’ $θνος, στο οποο οι
ξ$νοι αποτελο.ν εµπδιο. ∆εν εναι, ασφαλ-ς, σ.µπτωση τι η ξενοφοβικ' και
ρατσιστικ' ρητορικ' του αποκλεισµο. κ$ρδισε τη συµπθεια µερδας του κσµου στη ∆ανα και την Αυστρα και $φερε τα κµµατα που τη χρησιµοποησαν στην κυβ$ρνηση των χωρ-ν αυτ-ν στα τ$λη της δεκαετας του ’90. ∆εν εναι σ.µπτωση επσης το γεγονς τι η Ευρωπαϊκ' :νωση στις αρχ$ς του εικοστο. πρ-του αι-να βρσκεται στη διαδικασα εφαρµογ'ς των αυστηρτερων
νµων για τη µετανστευση και το συλο, τενοντας $τσι προς τη δηµιουργα
της λεγµενης ‘Ευρ-πης φρο.ριο’.
Μια λλη τση, η οποα διαφανεται 'δη, εναι η νοδος του εθνικισµο. ως
κνηµα, δηλαδ' η κινητοποηση προς τη δηµιουργα περισστερο ενοποιηµ$[ 325 ]
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νων και οµογενοποιηµ$νων εθνικ-ν κρατ-ν ' απλ προς την αναγν-ριση
εθνικ-ν οµδων και ταυτοτ'των και της σχετικ'ς αυτονοµας τους εντς εθνικ-ν κρατ-ν@ οι περιπτ-σεις των Βσκων, των Καταλαν-ν και των Αλβαν-ν
εναι ενδεικτικ$ς. Ακµη πιο χαρακτηριστικ εναι τα παραδεγµατα της Γιουγκοσλαβας και της Τσεχοσλοβακας, που διασπστηκαν προς περισστερο
οµοιογενες πολιτικ$ς ονττητες. Συνεπ-ς, διαφανεται η τση προς περισστερο ισχυρ$ς και σταθερ$ς ταυττητες. Εκτς απ τους συγκεκριµ$νους λγους
που καθορζουν την εξ$λιξη αυτ-ν των περιπτ-σεων, αυτ τα εθνικιστικ κιν'µατα επηρεζονται σηµαντικ απ τον εθνικισµ και την παγκοσµιοποηση.
Ο εθνικισµς απ τη µια παραµ$νει στο προσκ'νιο, και µλιστα ως $να πολ.
ισχυρς παργοντας. Μπορε ο εθνικισµς να αναδ.θηκε ως ιδεολογα µ$σα
απ τα κρτη και για την εξυπηρ$τηση των συµφερντων τους, µως ‘χτ.πησε
ευασθητες χορδ$ς’, βρ'κε γνιµο $δαφος στο ανθρ-πινο ασυνεδητο. Η παγκοσµιοποηση, απ την λλη, στο βαθµ που εµπερι$χει την –ρητορικ' '/και
πραγµατικ'– επθεση στο εθνικ κρτος, τα τοµα και οι οµδες ενδ$χεται να
αναζητ'σουν ταυττητα σε περισστερο τοπικ$ς και κατακερµατισµ$νες εθνικ$ς ταυττητες, σ.µφωνα µε το πρτυπο των εθνικ-ν ταυτοτ'των, για να καλ.ψουν το κεν, πως δεχνουν και τα υπρχοντα παραδεγµατα. Και, β$βαια,
ενυπρχει πντα ο κνδυνος να υπρξει εθνικιστικ' νοδος µ$σα σε $να κλµα
πανικο.. 2πως υποστηρξαµε, ο πανικς δηµιουργεται ταν η οµδα διαλ.εται ' βρσκεται σε κνδυνο, και εκφρζεται µε συλλογικ φβο ανλογο προς
το νευρωτικ γχος: η διλυση της οµδας ' µια απειλ' στη συνοχ' της εναι
δυνατν να προκαλ$σει κρση ταυττητας, που σηµανει την απ-λεια της σιγουρις, της ασφλειας και του αν'κειν. Επειδ' αυτ εναι ιδιατερα δυσρεστο για τα τοµα, το γχος εναι αναµενµενο να προκαλ$σει ορισµ$νες ακραες
αντιδρσεις αφο. η µυνα δηµιουργε πντα µια επιθετικτητα (οι ορµ$ς της
επιθετικτητας συνδρµουν αυτ$ς της αυτοσυντ'ρησης ταν απαιτεται). :τσι,
η νοδος του εθνικισµο. εναι θεωρητικ αναµενµενη και εµπειρικ παρατηρηµ$νη.
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δε.τερη προοπτικ' της εθνικ'ς ταυττητας εναι να υποβαθµιστε η σπουδαιτητ της σε σχ$ση µε τη θρησκευτικ' ταυττητα και, $τσι, η συλλογικ' τα.τιση να στραφε προς τη θρησκευτικ' τα.τιση. Αυτ και πλι σχετζεται
σε µεγλο βαθµ µε τη ρητορικ' ‘επθεση’ που υφσταται το εθνικ κρτος και
µε την τυχν πραγµατικ' αποδυνµωσ' του, σε συνδυασµ µε το γεγονς τι ο
εθνικισµς εναι στην πραγµατικτητα µια κοσµικ' θρησκεα καθ-ς χρησιµο[ 326 ]
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ποιε τον διο Λγο και ικανοποιε παρµοιες ανγκες. :τσι, αν το εθνικ κρτος θεωρηθε τι αποτυγχνει, και αν τελικ αποτ.χει (που δε θεωρο.µε ισχυρ' πιθαντητα), ττε θα πρ$πει να αναζητηθε µια λλη τα.τιση για να ικανοποι'σει τις ανγκες των ατµων. Αυτ' η προοπτικ' εναι κυρως πιθαν' στις
περιπτ-σεις που το θρησκευτικ στοιχεο εναι ιδιατερα ισχυρ ' κυραρχο.
Η ‘στροφ'’ στη θρησκεα, απ την λλη, δεν εναι απαρατητο να αντικαταστ'σει εξ ολοκλ'ρου την εθνικ' ταυττητα, αλλ να συνυπρξει µαζ της: η
θρησκεα αποτελε λλωστε θεµελι-δες συστατικ στοιχεο πολλ-ν εθνικ-ν
ταυτοτ'των, γεγονς το οποο ενισχ.ει την προοπτικ' αυτ'. Η ιστορα κθε
λαο. ' περιοχ'ς εναι καθοριστικ' για τ$τοιου τ.που εξελξεις, εφσον οι συλλογικτητες διαµορφ-νονται στη βση προϋπαρχουσ-ν κοινωνικ-ν κατηγορι-ν και συσχετισµ-ν.
Ο θρησκευτικς φανατισµς ' φονταµενταλισµς, επσης, µπορε υπ περιπτ-σεις να αντικαταστ'σει ' να συνυπρξει µε τον εθνικισµ, εφσον ο Λγος
των δ.ο εναι παρµοιος και δανεζεται τα βασικ στοιχεα του απ το διο
πλασιο: αυθεντικτητα, $µπνευση, δυναττητα πολλ-ν ερµηνει-ν, αλλ επσης και $ννοια του επλεκτου $θνους, της ιερτητας, της αγντητας κλπ. Το παρακτω παρθεµα εναι ενδεικτικ αυτ-ν των οµοιοτ'των: «οι φονταµενταλισµο εναι επιλεκτικο. Μπορε να θεωρο.ν τι υιοθετο.ν την ολτητα ενς
αγνο. παρελθντος αλλ η εν$ργει τους καταναλ-νεται στη χρησιµοποηση
των στοιχεων που ενισχ.ουν την ταυττητ τους, κρατο.ν το κνηµα µαζ, χτζουν µυνες γ.ρω απ τα σ.νορ τους, και κρατο.ν τους λλους σε απσταση…»21. Επσης, «ο φονταµενταλισµς υπογραµµζει την κοιντητα ως πηγ'
δ.ναµης, $κφραση αλληλεγγ.ης και αντικεµενο προς χρ'ση» (Scott 2001: 82).
Συνεπ-ς, η κοιντητα –εθνικ' ' θρησκευτικ'– µπορε να εναι πηγ' δ.ναµης
υπ συνθ'κες που τα τοµα διακατ$χονται απ µια αδυναµα να ελ$γξουν τις
ζω$ς τους και να διαµορφ-σουν τις συνθ'κες .παρξ'ς τους.
Υπρχουν 'δη σχετικ παραδεγµατα αναβωσης θρησκευτικ-ν φανατισµ-ν. Η Scott στη σχετικ' µελ$τη της υποστηρζει τι στη µεταπολεµικ' περοδο παρατηρεται η νοδος των φονταµενταλισµ-ν κθε θρησκεας, ειδικ της
χριστιανικ'ς και της ισλαµικ'ς, νοδος που 'ταν $κπληξη για τους κοινωνιολγους της θρησκεας που θεωρο.σαν τι ο εκσυγχρονισµς και η εκκοσµκευση θα εχαν περιθωριοποι'σει και εξατοµικε.σει τη θρησκεα. Στις σχετικ$ς µελ$τες τους για τον ισλαµικ και τον χριστιανικ (ιδιατερα της Αµερικ'ς) φονταµενταλισµ, οι Castells (1997: 13-27) και Scott (2001) αναφ$ρουν τα εξ'ς. Ο
ισλαµικς φονταµενταλισµς επαν'λθε κυρως ως αντδραση στην παγκοσµιο21. Απ την $ρευνα των MARTY & APPLEBY (1991), Fundamentalisms Observed, Chicago, IL:
Chicago Univ. Press, σχετικ µε τους φονταµενταλισµο.ς. Αναφ$ρεται στο Castells 1997: 13.
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ποηση και την ταυτχρονη απαξωση του εθνικο. κρτους σε αρκετ$ς µουσουλµανικ$ς χ-ρες. 2πως αναφ$ρεται, «η $κρηξη του ισλαµικο. φονταµενταλισµο. φανεται να σχετζεται τσο µε την αποσ.νθεση των παραδοσιακ-ν
κοινωνι-ν… σο και µε την αποτυχα του $θνους-κρτους να επιφ$ρει εκσυγχρονισµ, να αναπτ.ξει την οικονοµα, και/' να διανεµει τα οφ$λη απ την
οικονοµικ' ανπτυξη στο σ.νολο του πληθυσµο.» (Castells 1997:17). Ταυτχρονα, ο θρησκευτικς φανατισµς ρχισε να γνεται ιδιατερα ελκυστικς
ανµεσα στη µουσουλµανικ' νεολαα χωρ-ν πως η Γαλλα, η Γερµανα και η
Βρετανα εξαιτας της απογο'τευσης και της πικρας που δηµιο.ργησαν οι
διακρσεις και ο κοινωνικς αποκλεισµς σε βρος των µουσουλµανικ-ν µειονοτ'των. Συνεπ-ς, µια σειρ παραγντων συν$βαλλαν στην απρριψη της
εθνικ'ς κοιντητας ως συναισθηµατικ'ς προτεραιτητας και στην αντικατστασ' της απ την umma, την κοιντητα των πιστ-ν@ µεταξ. αυτ-ν και η αποτυχα του εθνικο. κρτους. Αυτ' η αποτυχα, β$βαια, δεν εξηγε απ µνη της
την απαξωση του εθνικο. κρτους. :νας παργοντας που πρ$πει να επισηµανθε εναι τι το εθνικ κρτος δεν 'ταν µια µορφ' πολιτικ'ς οργνωσης µε
µακρ παρδοση και, επσης, εχε εκληφθε ως επιβληθεσα δυτικ' επιλογ'.
Επιπλ$ον, πρ$πει να προσθ$σουµε και την ιστορικ' συγκυρα: η δεκαετα του
’70 'ταν για τους Μουσουλµνους το ξεκνηµα του 14ου αι-να της Hegira,
«µιας περιδου Ισλαµικ'ς αναβωσης, εξαγνισµο. και ενδυνµωσης» (Castells
1997: 14). Συνεπ-ς, λα αυτ τα γεγοντα, που συνιστο.ν αυτ που ονοµσαµε ‘ειδικ$ς συνθ'κες’, συν$πεσαν και προκλεσαν την νοδο του φονταµενταλισµο. σε σηµαντικ αριθµ Ισλαµιστ-ν.
Με παρεµφερ' τρπο αναλ.ουν την νοδο του χριστιανικο. φονταµενταλισµο. στις ΗΠΑ οι Castells και Scott, τον οποο περιγρφουν ως $να οπισθοδροµικ κνηµα που «στοχε.ει στην κατασκευ' µιας κοινωνικ'ς και προσωπικ'ς ταυττητας στη βση εικνων του παρελθντος τις οποες προβλλει σε
$να ουτοπικ µ$λλον». Σε αυτ κυραρχο ρλο παζει η οικογ$νεια, η οποα παρουσιζεται ως επγειος παρδεισος απ’ που µπορε κανες «να προσευχηθε
στο Θε να τους ξαναγυρσει στην κατσταση της αθωτητας που θα εναι
ικανοποιηµ$νοι µε την καλοκγαθη πατριαρχα υπ την καθοδ'γηση του
Θεο.» (Castells 1997: 25, 27, πρσθετη $µφαση). Ο Castells ερµηνε.ει αυτ τα
κιν'µατα ως αντδραση απ$ναντι στο φβο και την αβεβαιτητα που προκαλε
η παγκοσµιοποηση και η κρση της πατριαρχας. Πργµατι, η ψυχολογικ' δ.ναµη και $λξη της πατριαρχας και οι ασυνεδητες δυναµικ$ς της αξωσης να
ξαναγυρσει κανες στην ‘κατσταση της αθωτητας’ (‘επιστροφ' στη µ'τρα’)
εναι ιδιατερα ισχυρ$ς. Ταυτχρονα, βεβαως, ο λγος που αυτ' η αντδραση
συν$βη στις ΗΠΑ και χι κπου αλλο. δεν µπορε να ερµηνευτε απ την παγκοσµιοποηση µνο αλλ και απ την παρδοση και τους µ.θους της αµερι[ 328 ]
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κανικ'ς κοινωνας. Σε αυτ το πλασιο πρ$πει να επισηµνουµε τα εξ'ς: «ο χριστιανικς φονταµενταλισµς εναι $να αρχ$γονο στοιχεο της αµερικανικ'ς
ιστορας» (Castells 1997: 21) και συνδ$εται στεν µε την αµερικανικ' πολιτοφυλακ'@ επσης, απ τα τ$λη της δεκαετας του ’80 οι Αµερικνοι ‘στερ'θηκαν’
το βασικ τους εχθρ, τον κοµµουνισµ, που αντικαταστθηκε εν µ$ρει απ το
Ισλµ@ τ$λος, $νας θεµελιακς µ.θος στην αµερικανικ' παρδοση εναι η λεγµενη ‘αµερικανικ' εξαρεση’ (exceptionalism), δηλαδ' η πστη των µεταναστ-ν
ταν πρωτο$ρχονταν στην Αµερικ' τι θα $βρισκαν στις ΗΠΑ τη γη της επαγγελας, $ναν παρδεισο στη γη. Ας µην παραγνωρζεται το γεγονς τι ο διος
ο ρος φονταµενταλισµς εισ'χθη στις ΗΠΑ σε σχ$ση µε τον προτεσταντισµ,
και εχε στην καρδι του την $ννοια του προσηλυτισµο..
Γνεται φανερ τι τσο οι κοινωνικ$ς, πολιτικ$ς και οικονοµικ$ς συνθ'κες
σο και η ιστορικ' συγκυρα παρουσιζουν τ$τοια δυναµικ' που ευνοο.ν την
ενσχυση του θρησκευτικο. αισθ'µατος και προκαλο.ν ακµη και τον φανατισµ µε αυτ. Γενικ δεν εναι πολλ$ς οι περιοχ$ς του κσµου που φανεται πιθαν να αντικατασταθε το $θνος ως κ.ρια πηγ' τα.τισης απ τη θρησκεα,
παρλο που παραµ$νει µια πιθαντητα και, σε συγκεκριµ$νες περιοχ$ς, παρατηρεται 'δη, αν και εντς των συνρων υπαρχντων εθνικ-ν κρατ-ν22. Περισστερο εφικτ' φανεται η αναβωση του θρησκευτικο. στοιχεου εντς των
εθνικ-ν κρατ-ν ως συστατικο. στοιχεου της εθνικ'ς ταυττητας των ατµων.
Αυτ εναι λλωστε συµβατ και µε την ισχ. που $χει και διατηρε ο εθνικισµς, τη δυναµικ' των θρησκευτικ-ν δεσµ-ν, και των οµοιοτ'των ανµεσα
στον εθνικισµ και τον φονταµενταλισµ.
Σχετικ', αν και αρκετ διαφοροποιηµ$νη, φανεται να εναι η ποψη του
Huntington. Στο βιβλο του The Clash of Civilisations (1996) υποστηρζει τι οι
αυξανµενες επαφ$ς θα «εντενουν τη συνειδητοποηση των πολιτισµ-ν και τη
διαπστωση τσο των διαφορ-ν ανµεσ τους, σο και των οµοιοτ'των στο
εσωτερικ τους» (1996: 4). Μλιστα, ρισε τους ‘πολιτισµο.ς’ σ.µφωνα µε θρησκευτικ κριτ'ρια και χαρακτηριστικ, κνοντας την πρβλεψη τι οι βασικ$ς
αντιπαραθ$σεις ' και συγκρο.σεις στο µ$λλον θα συντελο.νται ανµεσα στα
πολιτισµικ-θρησκευτικ ‘στρατπεδα’. Σχετικ µε το επιχερηµα του Huntington µπορο.µε να κνουµε την εξ'ς παρατ'ρηση. Οι θρησκευτικ$ς οµαδοποι'σεις στις οποες προβανει εναι σε µεγλο βαθµ εξωτερικ$ς κατηγοριοποι'σεις, δηλαδ' κατηγοριοποι'σεις που κνει ο αναλυτ'ς απ’ $ξω επικεντρ-νοντας στα στοιχεα που του φανονται µοια, αλλ παραβλ$ποντας τις εσωτερι22. Ας µην παραγνωρζεται το γεγονς τι υπρχουν εθνικο ανταγωνισµο και αντιπαλτητες
ανµεσα σε κρτη µε το διο θρ'σκευµα, ακµη και σε αυτ' που εκδηλ-νουν θρησκευτικ φανατισµ.
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κ$ς λεπτ$ς διαφοροποι'σεις. Αυτ$ς οι εξωτερικ$ς κατηγοριοποι'σεις ενδ$χεται
να δηµιουργ'σουν δ.ο διαφορετικ$ς προοπτικ$ς. Απ τη µα, τη διψευση του
επιχειρ'µατος του Ηuntington, στο βαθµ που οι λεπτ$ς διαφοροποι'σεις στο
εσωτερικ µιας κατηγορας εναι συχν πολ. σηµαντικ$ς και δηµιουργο.ν µια
εσωτερικ' δισπαση. :τσι, οι :λληνες, παραδεγµατος χριν, διαφοροποιο.νται στην Ευρ-πη και ως :λληνες (µε εθνικ κριτ'ρια) και ως Ορθδοξοι σε
σχ$ση µε τους Προτεστντες ' Καθολικο.ς Χριστιανο.ς. Απ την λλη, µως,
οι εξωτερικ$ς κατηγοριοποι'σεις µπορο.ν να οδηγ'σουν στην τα.τιση ανµεσα στις οµδες µιας ευρ.τερης κατηγορας αν χρησιµοποιηθο.ν ευρ$ως και,
επιπλ$ον, µε πολιτικ' επιτυχα. :τσι, εκτς Ευρ-πης ενδ$χεται οι :λληνες να
θεωρο.νται απλ κποιοι Ευρωπαοι –ετε απ γνοια ετε για λγους γεω-πολιτικ'ς. Στο βαθµ που αυτ' η κατηγοριοποηση εναι επιτυχ'ς, εναι πιθαν
να δηµιουργ'σει µακροπρθεσµα την οµδα την οποα περιγρφει. Αυτ $χει
συµβε σε µεγλο βαθµ και µε τη θεωρα του Huntington: η θεωρα αυτ' ρχισε να επιβεβαι-νεται σε µεγλο βαθµ απ τη στιγµ' που υιοθετ'θηκε απ
µεγλη µερδα πολιτικ-ν και διεθνολγων στις ΗΠΑ και καθρισε στη συν$χεια την εξωτερικ' τους πολιτικ'. Σε αυτ πρ$πει να προσθ$σουµε την σκηση
της εξωτερικ'ς πολιτικ'ς στις ΗΠΑ απ µια οµδα Προτεσταντ-ν φονταµενταλιστ-ν και την $νταξη των κατηγοριοποι'σεων του Huntington στον ‘πλεµο κατ της τροµοκρατας’ απ την πολιτικ' ηγεσα των ΗΠΑ. Η πλωση που
δηµιο.ργησε αυτς ο ‘πλεµος’ σε ολκληρο τον κσµο εχε ως αποτ$λεσµα τη
συχν' αναφορ σε πολλ$ς δυτικ$ς χ-ρες στο Ισλµ και στην τροµοκρατα στην
δια συζ'τηση, δηµιουργ-ντας σε κποιο βαθµ τη σ.γκρουση των πολιτισµ-ν. Θα πρ$πει να τονιστε τι, ποιο και αν εναι το συµπ$ρασµα των σχετικ-ν συζητ'σεων και αναλ.σεων, η αναφορ του Ισλµ, της τροµοκρατας και
της αντιπαρθεσης µε τη ∆.ση στο διο πλασιο συζ'τησης µπορε να δηµιουργ'σει απ µνη της τις σχετικ$ς κατηγοριοποι'σεις µακροπρθεσµα. :τσι, η
υπθεση της ισχυροποησης των θρησκευτικ-ν ταυτοτ'των ενισχ.εται απ τις
σ.γχρονες πολιτικ$ς εξελξεις. Παραµ$νει µως δ.σκολη η υπερκ$ραση των
εσωτερικ-ν διαφοροποι'σεων και αντιπαλοτ'των, πως µε σαφ'νεια υποδηλ-νει η δισπαση του Ισλµ, για παρδειγµα ' η $λλειψη συνεννησης ανµεσα σε κρτη µε το διο θρ'σκευµα, τα οποα ενοτε $ρχονται σε ανοιχτ' σ.γκρουση µεταξ. τους (π.χ. Ιρκ-Ιρν).
* * *
Θα µπορο.σε να θ$σει κανες το ερ-τηµα αν οι παραπνω εναι οι µνες εναλλακτικ$ς σον αφορ στη συλλογικ' τα.τιση και, αν ναι, γιατ. Παρεµφερ$ς
ερ-τηµα εναι αν µια εναλλακτικ' στα παραπνω θα µπορο.σε να αποτελ$σει
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η µη συλλογικ' ταυττητα, πως εναι η ταυττητα του καταναλωτ' ' του κοσµοπολτη. Η απντηση εναι η εξ'ς. Η ατοµικ' επιλογ' στην τα.τιση, πως
αυτ' διαφανεται µ$σα απ τις πολιτικ$ς ταυττητες ' τις ατοµικ$ς τοποθετ'σεις, δεν ακυρ-νεται µ$σα απ τις συλλογικ$ς ταυτσεις που σε µεγλο βαθµ
‘επιβλλονται’ στα τοµα µ$σα απ κοινωνικ$ς και πολιτικ$ς διαδικασες@ απεναντας τις συµπεριλαµβνει. Επσης, εν- για µια µικρ' µειοντητα του κοινωνικο. συνλου αυτ θα µπορο.σε υπ συνθ'κες να πραγµατοποιηθε, θα
πρ$πει να αποκλειστε για τη µεγλη πλειοντητα του πληθυσµο. σε κθε κοινωνα. Οι λγοι εναι τι, αφενς οι συλλογικ$ς ταυττητες ικανοποιο.ν ασυνεδητες ανγκες και ορµ$ς και µλιστα µε τρπο $ντονο και καθολικ και
αφετ$ρου η µαζικτητα $χει την ιδιτητα να συµπαρασ.ρει ακµη περισστερους µαζ της και, ρα, να εναι πιο θελκτικ'. :τσι, δε θα µπορο.σαµε να
συµπεριλβουµε τις εξατοµικευµ$νες ταυττητες στις κ.ριες και κυραρχες
εναλλακτικ$ς της διαµρφωσης ταυτοτ'των. Στα δυο παραδεγµατα που αναφ$ρονται συχν απ αναλυτ$ς, του κοσµοπολιτισµο. και του καταναλωτισµο.,
µπορο.µε να παρατηρ'σουµε τα εξ'ς. Κατ’ αρχς, στην περπτωση του κοσµοπολιτισµο., και εξαιρ-ντας την πιθαντητα να γνει και αυτ' µε φανατισµ$νο τρπο, η τα.τιση µε το ‘παγκσµιο’ εναι πολ. ρευστ' και ασαφ'ς -στε
να αποτελ$σει το πλασιο αναφορς για τη δηµιουργα ταυττητας. Το ‘παγκσµιο’ ' ‘διεθν$ς’ εναι και πολ. µεγλο και ιδιατερα ακαθριστο -στε να γνει
οικεο ' να συστηµατοποι'σει τις ζω$ς των ατµων µε συγκεκριµ$νο και σαφ'
τρπο. Επσης, η τα.τιση µε τις παγκσµιες αξες και µε τον καταναλωτισµ
(ταυττητα του καταναλωτ') συν'θως ενσωµατ-νονται στο πλασιο αξι-ν
των ατµων και των κοινωνι-ν και µπορο.ν να αποτελ$σουν συστατικ της
συνολικ'ς νοοτροπας και ταυττητας του $θνους, χωρς µως να υποβαθµζουν ' να υποκαθιστο.ν τις υπρχουσες ταυττητες –ειδικ τις εθνικ$ς ταυττητες. Το παρδειγµα της Βρετανας και των ΗΠΑ εναι ενδεικτικ καθ-ς πρκειται για χ-ρες που η κουλτο.ρα της κατανλωσης εναι βαθ.τατα εµπεδωµ$νη και ισχυρ', αλλ σε καµα περπτωση δεν αποδυναµ-νει ' δεν ανταγωνζεται τις εθνικ$ς κουλτο.ρες και ταυτσεις@ απεναντας, θεωρεται τι αποτελε
µ$ρος των αξι-ν και συνηθει-ν που χαρακτηρζουν τη βρετανικ' και αµερικανικ' νοοτροπα και ταυττητα. Συνεπ-ς, τσο ο κοσµοπολιτισµς σο και ο
καταναλωτισµς δεν υποκαθιστο.ν τις εθνικ$ς ταυττητες, αλλ ενσωµατ-νονται σε αυτ$ς και τις εµπλουτζουν.
Οι διαδικασες και οι αντιδρσεις που $χουµε επισηµνει σε αυτ'ν τη µελ$τη δε θα πρ$πει να γνουν αντικεµενο υπερβολ'ς, αλλ ο.τε και υποβθµισης.
Η τα.τιση εναι µια µακρ και συνεχ'ς διαδικασα και οι τυχν µεταβολ$ς που
συντελο.νται την επηρεζουν αργ και σταθερ. Αυτς εναι $νας ακµη λγος που το $θνος, αλλ και το εθνικ κρτος, δεν πρ$πει να παρουσιζεται ως
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απειλο.µενο απ την παγκοσµιοποηση, γιατ αποτελε την πηγ' τα.τισης για
τα τοµα και δνει το συνασθηµα της συν$χειας στα $θνη. Η απειλ' διλυσης
του $θνους, και του εθνικο. κρτους που αυτ υπρχει, εκλαµβνεται ως
µεση απειλ' για τα τοµα που $χουν συσχετσει τη ζω' τους µε αυτ, µεσα
' $µµεσα. Μια λογικ' αντδραση θα εναι η αναζ'τηση ν$ων ταυτοτ'των.
2µως, πρ$πει να επισηµνουµε εδ- τι το γενικτερο πολιτικ, οικονοµικ και
κοινωνικ πλασιο που εκφρζει η παγκοσµιοποηση παρουσιζεται ασταθ$ς
και αβ$βαιο. Σε αυτ να προσθ$σουµε και το γεγονς τι οι ορθολογικ$ς σκ$ψεις και αντιδρσεις $χουν περιοριστε σηµαντικ και $χουν εγκλωβιστε ανµεσα σε υπερβολικ πολλο.ς φανατισµο.ς (εθνικο.ς, θρησκευτικο.ς, ‘κοσµοπολτικους’, συµπεριλαµβανοµ$νης και της πλωσης που δηµιουργε ο ‘πλεµος κατ της τροµοκρατας’) που αντιµχονται ο $νας τον λλον (πως περι$γραψε και ο Giddens) και δεν αφ'νουν πρσφορο $δαφος για µετριοπαθες
σκ$ψεις και αντιδρσεις. Στο πλασιο δηλαδ' που η πολιτικ' ζω' κινεται στα
κρα και οι πολτες καλο.νται να επιλ$ξουν ανµεσα ‘σε εµς ' στους λλους’, οι δυναττητες ορθολογικ'ς αντδρασης περιορζονται σηµαντικ, χι
τσο λγω των ατοµικ-ν αδυναµι-ν, αλλ περισστερο λγω της ευρ.τερης
πολιτικ'ς πλωσης. Σε αυτ$ς λοιπν τις συνθ'κες, η αναζ'τηση ν$ων ταυτοτ'των εναι σχεδν β$βαιο τι θα καθοδηγηθε απ το φβο και την ανασφλεια.
Και ο φβος δεν εναι καλς οδηγς για οποιαδ'ποτε πρξη ' επιλογ'.
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χουµε, λοιπ ν, φτσει στο τλος αυτς της µελτης σχετικ µε τη φση,
την ισχ, τις δυναµικς και τις προοπτικς της εθνικς ταυτ τητας. Μια
µελτη που πραγµατοποιθηκε διαµσου του διου του ατ µου και του
ψυχισµο του, του ατ µου ως µλους οµδων και συλλογικοττων και, ταυτ χρονα, διαµσου ιστορικ"ν διαδικασι"ν και πολιτικ"ν ιδεολογι"ν. Το µεµονωµνο τοµο και οι συνειδητς και ασυνεδητες λειτουργες του βρθηκαν στην
καρδι της ερµηνεας και καταν ησης της δυναµικς των συλλογικ"ν ταυτσεων. Ταυτ χρονα, οι ψυχαναλυτικς ερµηνεες συνδιαλχτηκαν και συνεργστηκαν µε τις κοινωνιολογικς και πολιτικς δηµιουργ"ντας µια επιπρ σθετη
οπτικ γωνα, συνεισφροντας τσι στη βαθτερη καταν ηση των κοινωνικ"ν
και πολιτικ"ν φαινοµνων που εξετσαµε. Πρπει να επισηµανθε τι η ψυχαναλυτικ προσγγιση χρησιµοποιθηκε τ σο, σο κρθηκε απαρατητο "στε να
συµπληρ"σει και να εµπλουτσει την πολιτικ ανλυση και καταν ηση, και χι
ως µια αποκλειστικ και εξαντλητικ ερµηνεα. Αυτ ενδεχοµνως να ‘απογοτευσε’ τους γν"στες της ψυχανλυσης, στο βαθµ που περµεναν µια εξειδικευµνη ψυχαναλυτικ ερµηνεα της εθνικς ταυτ τητας, του εθνικισµο 
και της παγκοσµιοποησης, µως η µελτη αυτ δεν επιδωξε να εναι µια συγκεκριµνη ερµηνεα αλλ µια συνολικ και, σο το δυνατ ν, πλρης ανλυση.
Ας συνοψσουµε τα κυρι τερα συµπερσµατα αυτο του βιβλου. Η δηµιουργα ταυτ τητας εναι µια ατοµικ εµπειρα, η οποα µως διαµεσολαβεται κοινωνικ. Η διαδικασα της τατισης ξεκιν µε τη γννηση του βρφους
και συνεχζεται σε λη τη διρκεια της ζως του ατ µου, αν και µε µικρ τερη
νταση µετ την εφηβεα. Η τατιση εγερεται ως νας αµυντικ ς µηχανισµ ς
στην υπηρεσα της αρχς της ευχαρστησης, καθ"ς το νπιο προσπαθε να
αποφγει οποιαδποτε εν χληση και να διατηρσει τη ναρκισσιστικ του εικ να, αλλ ταυτ χρονα προσφρει διξοδο στις ορµς της ζως. Η τατιση πραγµατοποιεται σε αυτ το αρχικ στδιο της ζως του παιδιο µ νο µε οικεα
πρ σωπα και εικ νες) και αυτ εναι να χαρακτηριστικ που παρατηρεται
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και στη συνχεια, που µλιστα αποτελε προϋπ θεση για την οποιαδποτε
τατιση.
Η τατιση µε τους γονες εναι η πρ"τη και σηµαντικ τερη στη ζω εν ς
ατ µου: διαµορφ"νει σε µεγλο βαθµ την προσωπικ τητ του και αποτελε
το πρ τυπο των µετπειτα ταυτσεων. Η πορεα των ταυτσεων που θα ακολουθηθε αποτελε και την προσωπικ ιστορα εν ς ατ µου: οι διαδικασες και
συνθκες διαµ ρφωσης της ταυτ τητς του εναι µοναδικς και συνιστον την
ατοµικ εµπειρα. Ταυτ χρονα, µως, το κθε τοµο εντσσεται σε να δεδοµνο ιστορικ , κοινωνικ και πολιτικ περιβλλον) συνεπ"ς, οι επιλογς και
εµπειρες του καθορζονται και απ αυτ . Αυτ το περιβλλον ‘εγγρφεται’
στο παιδ αρχικ µσα απ τους γονες και, στη συνχεια, µσα απ τους θεσµος και διαδικασες του διου του περιβλλοντος διαµσου της κοινωνικοποησης. Ββαια, ακ µη και µσα απ την τατιση µε τους γονες, που εναι
προσωπικ και µοναδικ, εσωτερικεονται κοινωνικς αντιλψεις και αναπαραστσεις, εφ σον και οι διοι οι γονες αποτελον µλη του ευρτερου κοινωνικο συν λου. Εσωτερικεεται, δηλαδ, το υπερ-εγ" τους, που εισγει το
παιδ σε µια συγκεκριµνη κοινωνικ πραγµατικ τητα. Με αυτ την ννοια και
µ νο, οι προσωπικς εµπειρες εναι και κοινωνικς και η επιλογ ταυτ τητας
ενχει την κοινωνικ διαµεσολβηση και καθορισµ . 0τσι, η τατιση, ως διαδικασα και χι ως µηχανισµ ς, εναι στεν συνδεδεµνη µε την ννοια της κοινωνικοποησης. Με βση αυτ την παρατρηση ασκσαµε κριτικ στην ποψη
τι, στην ‘εποχ της παγκοσµιοποησης’ µπορε κανες να προβε σε ελεθερη
επιλογ ταυτ τητας µσα απ µια µεγλη ποικιλα πηγ"ν τατισης: η ποψη
αυτ παραβλπει την παρξη και αναγκαι τητα των κοινωνικ"ν –αλλ και
πολιτικ"ν– δοµ"ν στις οποες εντσσονται τα υποκεµενα για τη διαµ ρφωση
της ταυτ τητς τους, ανεξρτητα απ το αν αυτς θα εναι εθνικς  λλες.
Η εθνικ ταυτ τητα εναι η ταυτ τητα που αποκτ κανες ως αποτλεσµα
της τατισς του µε το θνος, δηλαδ µε µια πολιτισµικ οµδα µε κοινς παραδ σεις, µνµες, γλ"σσα, ιστορα, πατρδα και, συχν, θρησκεα, η ιδιαιτερ τητα της οποας εναι συνειδητοποιηµνη απ τα µλη της. Ιδιατερη µφαση
χει δοθε στην τατιση µε το ‘θνος-κρτος’, χι επειδ το κρτος απ µ νο
του αποτελε αντικεµενο τατισης, αλλ γιατ η παρξη κρτους αποτελε καθοριστικ παργοντα της εµπδωσης της εθνικς ταυτ τητας και της οριοθτησς της, αλλ αποτελε επσης και µια επιδωξη, µια επιθυµα, στο πλασιο
της εθνικιστικς ιδεολογας. 0τσι, η εθνικ ταυτ τητα δεν εναι µ νο κοινωνικ ταυτ τητα αλλ και πολιτικ και επηρεζεται απ το πλασιο και τους στ χους που θτει η πολιτικ ιδεολογα του εθνικισµο. 2λλωστε, ο εθνικισµ ς
χει ανασηµασιοδοτσει την ννοια του θνους µε τα χαρακτηριστικ και τους
στ χους του κρτους στη νεωτερικ τητα και, συνεπ"ς, χει επηρεσει τον ορι[ 334 ]
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σµ του αλλ και την τατιση µε αυτ . Γι’ αυτ το λ γο ορσαµε την εθνικ
ταυτ τητα ως το αποτλεσµα της συνεχος διαδικασας τατισης µε το θνος,
καθς και τα συναισθµατα που εγερονται απ αυτν την τατιση. Τα επιµρους χαρακτηριστικ της κθε εθνικς ταυτ τητας καθορζονται απ την ιστορα και τα χαρακτηριστικ του συγκεκριµνου κθε φορ θνους.
Χωρς να παραβλπουµε τις διαφορς, πρπει να τονσουµε τι η παρξη
πολιτικς και κοινωνικς οργνωσης και τατισης που βασζεται σε κριτρια
οµοι τητας και εξοικεωσης δεν εναι καινορια στην ιστορα. Αντιθτως, κοινωνικς διαρθρ"σεις και συναισθηµατικο δεσµο που δηµιουργονται στη βση εδαφικ"ν, γλωσσικ"ν, πολιτισµικ"ν  και θρησκευτικ"ν δεσµ"ν µς εναι
γνωστο απ τα Οµηρικ πη. Αυτο οι δεσµο εναι σµερα κδηλοι και στους
συναισθηµατικος δεσµος που αναπτσσονται µε τις ‘ιδιατερες πατρδες’,
τους τ πους γννησης των ατ µων εντ ς των εθνικ"ν κρατ"ν. Μλιστα, αυτο
οι δεσµο µοιζουν µε τους εθνοτικος στο βαθµ που παραµνουν σηµαντικο
για τα τοµα, αν και δεν εναι συστηµατοποιηµνοι απ κποια πολιτικ αρχ
 πρωτστης σηµασας σε σχση µε τις εθνικς ταυτσεις. Αυτ δεχνει τι τα
ποιοτικ χαρακτηριστικ στα οποα δνει µφαση ο εθνικισµ ς δεν εναι καινορια  κατασκευασµνα, αλλ µλλον αποτελον αρχγονα χαρακτηριστικ
της συλλογικς τατισης ( πως εναι η ψυχολογικ ανγκη τατισης µε µια οικεα οµδα, η περιχαρκωση των ορων της σε σχση µε τις λλες οµδες κ..).
Φυσικ, πρπει να τονιστε τι, η ισχς και κυριαρχα των εθνικ"ν ταυτοττων
στη νεωτερικ τητα απορρει και απ τη συστηµατικ της οργνωση, καλλιργεια  και χειραγ"γηση απ τους κρατικος µηχανισµος και την κυριαρχα
του εθνικισµο. 8µως, δεν θα µποροσαµε να υποστηρξουµε τι ο εθνικισµ ς
ταν αυτ ς που δηµιοργησε τα θνη: πολ πριν απ την εµφνισ του ο Σαξπηρ αναφερ ταν στη ‘γη των εστεµµνων’ και στη ‘γλυκι Αγγλα’. Και αυτ
εναι να µ νο απ τα πολλ παραδεγµατα.
Η γν"ση της ψυχολογας του ατ µου µπορε να συνεισφρει στην καταν ηση χι µ νο των ψυχικ"ν προδιαθσεων που καθιστον τον εθνικισµ και την
εθνικ ταυτ τητα κυραρχα φαιν µενα στη νεωτερικ τητα, αλλ και στην καταν ηση των αιτι"ν των συγκροσεων και διαµαχ"ν και των αντιδρσεων σε
ορισµνα γεγον τα. Αυτ η καταν ηση προρχεται απ τη µελτη των ασυνεδητων ορµ"ν –ειδικ τερα των επιθετικ"ν– και της ανγκης δηµιουργας µιας
ολοκληρωτικς και αδισπαστης εικ νας του εαυτο µσω της µετθεσης των
ανεπιθµητων εικ νων και συναισθηµτων στους λλους. 8ταν αυτ εφαρµ ζεται σε συλλογικ εππεδο, ερµηνεει την τ σο ισχυρ δικριση ανµεσα σε
‘εµς’ και τους ‘λλους’ και τη δηµιουργα εχθρ"ν που µπορε να εναι αρκετ
παρ µοιοι µε ‘εµς’. 0νας επσης σηµαντικ ς τρ πος να κατανοσουµε τις διαµχες εναι µσα απ τη µελτη των ατοµικ"ν αντιδρσεων σε τραυµατικ γε[ 335 ]
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γον τα. Υπρχουν γεγον τα στη ζω εν ς ατ µου που παζουν σηµαντικ ρ λο στην ανπτυξη της προσωπικ τητς του  αποτελον τραµατα. Τα τραυµατικ γεγον τα απωθονται συχν απ τη µνµη και κνουν την εµφνισ
τους στο συνειδητ µσω συµπτωµτων. Φυσικ, οτε λα τα εν δυνµει τραυµατικ γεγον τα θα βιωθον ως ττοια απ κθε τοµο, οτε το διο γεγον ς
θα εναι εξσου σηµαντικ  τραυµατικ για διαφορετικ τοµα. Η πιθαν τητα των αντιδρσεων εξαρτται απ την ικαν τητα του ατ µου να αντεπεξλθει στα γεγον τα και απ την ψυχικ του δναµη να αντξει σε ορισµνο βαθµ πεσης, απογοτευσης  γχους.
Παρ µοια εναι, τηρουµνων των αναλογι"ν, και η περπτωση των εθν"ν.
Υπρχει µια σειρ γεγον των στην ιστορα τους που εναι µεζονος σηµασας 
εναι τραγικ. Αυτ τα γεγον τα χουν τη δυνατ τητα, τη δυναµικ, να γνουν
συλλογικ τραµατα και να προκαλσουν παθολογικς αντιδρσεις (συµπτ"µατα). Απ τη µα, παραµνουν στην κοιν µνµη εν ς θνους µσω των ιστορικ"ν  µυθικ"ν διηγσεων και γνονται κοµµτια του συλλογικο ασυνειδτου του µσα στο χρ νο. Απ την λλη, εκτ ς απ εξαιρετικς περιπτ"σεις, παρελθοντικ γεγον τα δε βι"νονται στο παρ ν ως τραυµατικ αν κποιος δεν
τους αποδ"σει βαρτητα. Εδ" ακριβ"ς γκειται η σηµασα των αρχηγ"ν και
των πολιτικ"ν οµδων στη χειραγ"γηση εν ς ολ κληρου θνους και της ιστορας του: δνοντας µφαση σε να συµβν του παρελθ ντος και παρουσιζοντς το ως τραυµατικ  θεµελι"δους σηµασας, µπορον να επηρεσουν το
θνος, συνεπικουροµενοι ασφαλ"ς και απ τις κατλληλες ειδικς συνθκες
και συγκυρες. Θα πρπει να τονιστε τι οι διαδικασες που περιγρψαµε σε
αυτ τη µελτη και οι παθολογικς αντιδρσεις ατ µων και οµδων δεν εναι
νοµοτελειακς συνθκες που θα συµβον οπωσδποτε σε λες τις εθνικς οµδες και σε λες τις περιπτ"σεις, αλλ αντιδρσεις που µπορε να συµβον και
δεν πρπει να µας προκαλον κπληξη ταν αυτ γνεται. Στο βαθµ δε που εναι αναµεν µενες, µπορε να βοηθσουν στην πρ βλεψη πιθαν"ν αντιδρσεων
σε δεδοµνες ειδικς πολιτικς, κοινωνικς κλπ. συνθκες.
Κατ την ανλυση του εθνικισµο στο δετερο µρος του βιβλου υποστηρξαµε τι η δικριση σε ‘καλ ’ και ‘κακ ’ εθνικισµ εναι στοχη και παραπλανητικ. Αυτ η τοποθτηση εχε ως σκοπ , χι να αντιµετωπσει λες τις
εθνικιστικς εκφνσεις ως αντιδραστικς, αλλ να εστισει σε δο σηµαντικς
παρατηρσεις. Η µια εναι τι ο εθνικισµ ς δηµιουργε ‘σνορα’ και διακρσεις
λ γω της φσης του και, επειδ και οι ασυνεδητες ορµς λειτουργον προς αυτν την κατεθυνση, µπορε εκολα να αποκτσει ακραες εκδηλ"σεις. Πργµατι, πως δεχνουν και αρκετ εµπειρικ στοιχεα, η ιστορα των εθν"ν εναι
γεµτη µε παραδεγµατα που µια σχετικ πια και ρεµη περοδος ακολουθεται απ µια ντονη  βαιη και οτω καθεξς. Η δετερη παρατρηση σχε[ 336 ]
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τζεται µε τον τρ πο που χαρακτηρζει κανες τους λλους και τις συνπειες
αυτ"ν των χαρακτηρισµ"ν, ταν αυτο χρησιµοποιονται στην πολιτικ. Μια
πλευρ αυτ"ν των χαρακτηρισµ"ν αποτελε η µετθεση και προβολ των
εθνικιστικ"ν προθσεων και συναισθηµτων στους ‘λλους’, σε ‘λλα’ θνη
και περιοχς (στην περιφρεια, πως αναφρει ο Billig) και την αντστοιχη
απ δοση των θετικ"ν  ‘πολιτικ"ν’ στοιχεων εθνικισµο στο δικ µας θνος.
Μια λλη πλευρ που αφορ στην πολιτικ χρση των χαρακτηρισµ"ν εναι
τι οι πολιτικς συνθκες και ισορροπες καθορζουν σε µεγλο βαθµ το χαρακτηρισµ που θα δοθε σε να θνος  κνηµα. Για παρδειγµα, να κνηµα
που χαρακτηριζ ταν απελευθερωτικ µπορε σε να λλο πλασιο  ιστορικ
περοδο να ονοµζεται εθνικιστικ  αποσχιστικ . Αυτ ς εναι και ο λ γος που
η πολιτικ ανλυση πρπει πντα να λαµβνει υπ’ ψιν τις ιστορικς και πολιτικς συγκυρες, "στε να διατηρε µια κριτικ µατι σε αυτς.
Η κριτικ ανλυση και ο συνυπολογισµ ς των πολιτικ"ν συγκυρι"ν εναι
απαρατητες προϋποθσεις της µελτης κθε ιστορικς περι δου και εναι ιδιατερα σηµαντικς για την ανλυση σγχρονων γεγον των, τη µελτη περι δων
στις οποες ζει ο µελετητς. Αυτ γιατ η κριτικ ανλυση µπορε να λειτουργσει ως αντβαρο στην λλειψη απ στασης απ το αντικεµενο ανλυσης, που
εναι να µειονκτηµα σον αφορ στο ζητοµενο της αντικειµενικ τητας της
κρσης. Η παγκοσµιοποηση, για παρδειγµα, δεν εναι µ νο πολ πρ σφατη
αλλ εναι και σγχρον µας. 0τσι, το διο το αντικεµενο απαιτε τον ακριβ
προσδιορισµ του πλαισου ανλυσης, ιδιατερα δε των ιστορικ"ν γεγον των
και συγκυρι"ν, "στε να µελετηθε τ σο η παγκοσµιοποηση σο και λλα φαιν µενα στο πλασι της, πως στην προκειµνη περπτωση η εθνικ ταυτ τητα.
Η διαδικασα της παγκοσµιοποησης προβλλει ορισµνα εµπ δια στην ανλυσ της, εµπ δια που κυρως προκαλε η ιδεολογικοποησ της και η σγχυση
στην ερµηνεα ορισµνων γεγον των. Σε αυτ τα εµπ δια περιλαµβνεται η
πτ"ση της Σοβιετικς 0νωσης και η επακ λουθη πολιτικ και ιδεολογικ χειραγ"γηση του συµβντος, η αντληψη τι τα εθνικ κρτη βρσκονται στη ‘δση’ της ιστορικς τους πορεας, αλλ και η λλειψη σαφνειας και η σγχυση
στην ορολογα σον αφορ στον ορισµ της παγκοσµιοποησης. Αυτ και λλα εµπ δια χουν διευκολνει την περαιτρω ιδεολογικοποησ της και τη ρητορικ που ερµηνεει τις πολιτικς που ασκονται ως αναπ φευκτες αναγκαι τητας εντ ς της παγκοσµιοποησης.
Το ζτηµα που µας απασχ λησε ιδιατερα σχετικ µε την παγκοσµιοποηση
ταν η εθνικ ταυτ τητα και ο εθνικισµ ς. Απ τα τλη της δεκαετας του ’80
και µετ διατυπ"θηκε ευρως η ποψη τι η παγκοσµιοποηση ‘θα διαγρψει
τον εθνικισµ απ τον χρτη’ και θα απαλλξει τον κ σµο απ την καταστροφικ του επδραση  θα την περιθωριοποισει. Ββαια, στο βαθµ που η πα[ 337 ]
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γκοσµιοποηση µσω της ιδεολογικοποησς της αντικαθιστ τον εθνικισµ ως
ναν ιδι τυπο φονταµενταλισµ , δεν περιθωριοποιεται ο ‘εθνικιστικ ς’ τρ πος
σκψης απ αυτν, αλλ απλ εναλλσσονται οι ροι της συζτησης. Και στην
πρξη, ββαια, παρατηροµε τα εξς. Εθνικιστικ κινµατα συνεχζουν την κινητοποησ τους σε διφορες περιοχς του πλαντη, εν" τα εθνικιστικ συναισθµατα και οι Λ γοι που αναπτσσονται στα εγκαθιδρυµνα εθνικ κρτη
πολ απχουν απ’ το να εναι αµελητα. Επσης, τα εθνικ κρτη αποτελον
και στην αυγ του 21ου αι"να µια προσδοκα, αλλ και τη µ νη συγκροτηµνη µορφ συλλογικς οργνωσης που υπρχει  επιδι"κεται. 2λλωστε, τα
εθνικ κρτη παραµνουν τα ευρτερα αντικεµενα συλλογικς τατισης που
µε θεσµικ τρ πο τη συστηµατοποιον, µε µ νο ‘ανταγωνιστ’ τις Εκκλησες
που συστηµατοποιον τις θρησκεες και το θρησκευτικ συνασθηµα. Τα εθνικ κρτη µπορε να χουν αποδυναµωθε µερικ"ς σε ορισµνες απ τις οικονοµικς τους λειτουργες, αλλ αυτ εναι το αποτλεσµα δικ"ν τους πολιτικ"ν
πρωτοβουλι"ν και χι της ανεξλεγκτης και ρευστς διαδικασας της παγκοσµιοποησης. Ταυτ χρονα, οι µηχανισµο του κρτους που ελγχουν και συστηµατοποιον την τατιση µε το θνος εναι εξσου, αν χι περισσ τερο, ισχυρο
µε τους αντστοιχους που υπρχαν σε λη τη νεωτερικ τητα –συµπεριλαµβανοµνων και των ιδιωτικ"ν που δεν υπ κεινται στον (µεσο) λεγχο του κρτους, πως τα ΜΜΕ. Τλος, οι πισεις που ασκονται απ τους πολτες και τις
διφορες συλλογικς πρωτοβουλες τους για µεταρρυθµσεις απευθνονται
στα εθνικ κρτη και, συνεπ"ς, τα ενισχουν, ακ µα και ταν οι µεταρρυθµσεις αφορον να ‘παγκ σµιο’ ζτηµα (π.χ. οικολογικ ).
0τσι, η εθνικ ταυτ τητα δεν χει αποδυναµωθε στην εποχ της παγκοσµιοποησης. Απεναντας, υπρχουν ενδεξεις για το αντθετο, δηλαδ για
πολιτισµικς και εθνικς/εθνοτικς αναζωπυρ"σεις ταυτοττων και συναισθηµτων σε πολλς περιπτ"σεις. 2λλωστε, οι συνολικς συνθκες που δηµιουργε
η παγκοσµιοποηση δεχνουν τι η εθνικ τατιση και ο εθνικισµ ς χουν µεγαλτερες πιθαν τητες να ισχυροποιηθον παρ να αποδυναµωθον. Η εκτµηση αυτ εναι το αποτλεσµα της πολιτικς ανλυσης της υπρχουσας
κατστασης και των τσεων που διαφανονται µε σκοπ τη συνεκτµηση των
σχσεων και διαδρσεων των πολιτικ"ν θεσµ"ν και πρωτοβουλι"ν µε τους
αντστοιχους κοινωνικος, και εµπεριχει: την ανλυση των ατοµικ"ν και συλλογικ"ν συναισθηµτων και αντιδρσεων σε συνδυασµ µε τη γν"ση των
ασυνεδητων δυναµικ"ν που αναπτσσονται µσω της ψυχανλυσης) τη συνδροµ της ιστορικς κοινωνιολογας που µας πληροφορε σχετικ µε παρ µοια
ιστορικ γεγον τα στο παρελθ ν, και σχετικ µε τις ειδικς συνθκες που συνθτουν το συνολικ ιστορικ και πολιτισµικ πλασιο µιας περιοχς, θνους
κλπ.) αλλ και την κριτικ θε"ρηση και τον εντοπισµ των πολιτικ"ν ιδεολο[ 338 ]
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γι"ν και κυραρχων Λ γων που επηρεζουν τις ιστορικς εξελξεις. Αυτ που
δεν µπορε να συνεκτιµηθε εναι το απρ βλεπτο, δηλαδ γεγον τα και παργοντες που χουν καταλυτικ επδραση σε µια κατσταση αλλ δε γνεται να
υπολογισθον (η εµφνιση εν ς αρχηγο, να φυσικ γεγον ς κλπ.) –δηλαδ η
συγκυρα.
Στο παρ ν πλασιο που εξετζουµε, η παγκοσµιοποηση παρουσιζεται εξσου απειλητικ για τα τοµα και τις οµδες. Οι λ γοι ποικλλουν και περιλαµβνουν: χρηµατοοικονοµικ αστθεια, οικονοµικ φεση και αυξαν µενη ανισ τητα, αποδυνµωση της κρατικς προστασας και πρ νοιας που παρχεται
στους πολτες, οικολογικς καταστροφς, ανεξλεγκτη πληροφ ρηση και παραπληροφ ρηση, πολιτισµικς απειλς (συµπεριλαµβανοµνης και της ρητορικς για την αποδυνµωση των εθνικ"ν κρατ"ν και ταυτοττων) κλπ. Ορισµνοι απ αυτος χουν πργµατι ενισχυθε απ την παγκοσµιοποηση (π.χ. η οικονοµικ ανασφλεια) και λλοι απ την ιδεολογικοποησ της (π.χ. απειλς
προς το εθνικ κρτος), εν" λλοι δε σχετζονται µεσα µε αυτν (π.χ. οικολογικς απειλς). Παρ’ λα αυτ, λες οι παραπνω απειλς συνδονται στη
συνεδηση των πολιτ"ν µε τις νες συνθκες που διαγρφονται στη σγχρονη
εποχ που χει αναδειχτε η παγκοσµιοποηση, µε αποτλεσµα τη δαιµονοποησ της –σε αντθεση µε την εξιδανκευσ της, που εναι η λλη ψη του νοµσµατος. Οι συνεχες ραγδαες αλλαγς και η πρ σληψη της παγκοσµιοποησης ως µιας κατστασης επικινδυν τητας δεν µπορε παρ να προκαλε αντιδρσεις, που µλιστα τενουν προς τη διατρηση των σταθερ"ν κοινωνικ"ν
µονδων και ταυτοττων. Αυτ γιατ η τοπικ τατιση εναι ευκολ τερο να
πραγµατοποιηθε καθ"ς εναι µεση και ενχει το στοιχεο της οικει τητας.
Και η τοπικ τατιση σε µια εποχ που ο εθνικισµ ς εναι και παραµνει ισχυρ ς, πως εναι και η ‘εποχ της παγκοσµιοποησης’, κυριαρχεται απ την
εθνικ/εθνοτικ τατιση. Λ γω αυτ"ν των δεδοµνων και πλαισων, θεωροµε
πιθαν τι η διαδικασα της παγκοσµιοποησης θα επιφρει την ενσχυση των
εθνικ"ν ταυτσεων –εκτµηση που χει δη τχει µερικς εµπειρικς επαλθευσης.
Υπρχει να ζτηµα που θα ταν χρσιµο να διευκρινιστε στον επλογο αυτς της µελτης. Τθεται το ερ"τηµα, αφο η τατιση εναι µια διαρκς διαδικασα και οι ταυτ τητες εµπλουτζονται διαρκ"ς, γιατ δνουµε τ ση µφαση
στην παρξη σταθερ"ν εθνικ"ν ταυτοττων ως σηµεα αναφορς; Η καταν ηση αυτο, και της εθνικς ταυτ τητας, εµπεριχει την παρατρηση που κναµε
στο τρτο κεφλαιο τι, εν" δο τοµα µπορε να βι"νουν µε εξσου ισχυρ
τρ πο την τατισ τους µε το θνος, τα επιµρους στοιχεα που συνθτουν την
εθνικ ταυτ τητα του καθεν ς µπορε να ποικλλουν λγο  πολ. Αναφραµε,
για παρδειγµα, τι νας Ιταλ ς µπορε να θεωρε τον Καθολικισµ θεµελι"[ 339 ]
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δες στοιχεο του να εναι κανες Ιταλ ς, εν" να λλος να εναι θεος: αυτ
τους η διαφορ, µως, εναι αδιφορη σον αφορ στο συνασθηµα και τη σηµασα της ιταλικς εθνικς ταυτ τητας για τον καθνα τους. Αυτ εναι και
να ποιοτικ χαρακτηριστικ του εθνικισµο: ενσωµατ"νει τους πντες και
δεν καθορζει τα µσα και τα κριτρια που ορζουν το θνος και την εθνικ
τατιση. 0τσι, η ‘παλινδρ µηση’ στις εθνικς ταυτ τητες ως ‘σταθερ σηµεα
αναφορς’ δε σηµανει την παλινδρ µηση σε ‘σταθερς εθνικς ταυτ τητες’,
δηλαδ σε ταυτ τητες που παραµνουν αµετβλητες και αναλλοωτες, αλλ
ταυτ τητες που, ποιο και αν εναι το περιεχ µεν τους, προσφρουν µια σνδεση µε το παρελθ ν και το παρ ν και µια ασθηση σταθερ τητας που προρχεται απ’ το τι εναι στο προσκνιο απ καιρ και χαρακτηρζονται απ την
εξοικεωση. Να επισηµανθε, επσης, τι η παλινδρ µηση προς υπρχουσες
ταυτ τητες συνεπγεται και την –µερικ– ανασηµασιοδ τησ τους, ταν γνεται ως αντδραση, γιατ επιφρει πργµατι µια αλλαγ σ’ αυτς: αφεν ς, µεταβλλονται η νταση και η µφαση της διας της τατισης (η εθνικ ταυτ τητα
αποκτ µεγαλτερη βαρτητα  εναι περισσ τερο επιρρεπς στον εθνικισµ )
και, αφετρου, αποκτ να στοιχεα και χαρακτηριστικ που προρχονται απ
την δια την αντδραση σε κτι: για παρδειγµα, η αρνητικ τητα απναντι στην
παγκοσµιοποηση  σε µια οµδα ανθρ"πων γνεται µρος της εθνικς ταυτ τητας (γνεται πιο κλειστ και αµυντικ και αποκλεει τους λλους µε ευκολα). Ας µην ξεχνµε, µως, τι οι ταυτσεις που γνονται στην πολ νεαρ ηλικα αποτελον τα θεµλια των µετπειτα ταυτσεων. Αυτ ισχσει και για την
εθνικ ταυτ τητα: σο και να διαφοροποιηθε  να εµπλουτιστε µε να χαρακτηριστικ, αυτ θα διαµορφωθον και θα επεξεργαστον µε βση τις προϋπρχουσες εγγραφς στο συλλογικ ασυνεδητο της οµδας. 0τσι, το περιεχ µενο µιας συγκεκριµνης εθνικς ταυτ τητας αποκαλπτεται µσα απ την
ιστορικ πορεα της εθνικς οµδας, αλλ και τις ειδικ τερες κοινωνικς και
πολιτικς συνθκες της περι δου που εξετζεται.
0να τελευταο θµα που µας απασχ λησε, λιγ τερο µως, σε αυτ τη µελτη και θα θλαµε να θξουµε σε αυτ ν τον επλογο εναι η µετουσωση. Η µετουσωση εναι η διαδικασα κατ την οποα ο στ χος µιας ορµς αντικαθσταται απ κποιον λλον. 8πως εξηγσαµε στα κεφλαια 1 και 2, αυτ που
κινε τις ορµς "στε να αναζητσουν την ευχαρστηση εναι η επιθυµα, που
βρσκεται στην καρδι των ορµ"ν. Τα τοµα δεν µπορον να ξεφγουν απ τη
φση τους, δηλαδ απ τις ασυνεδητες ορµς τους, αλλ µπορον να τις διαµεσολαβσουν. Αυτ εναι και το ν ηµα της µετουσωσης: τα αντικεµενα των
ορµ"ν µπορον να διαµορφωθον  να διαµεσολαβηθον µε κοινωνικ, κυρως,  πολιτικ µσα. 8µως, ταν αναφερ µαστε στη µετουσωση των ασυνεδητων ορµ"ν εντ ς οµδων πως τα θνη/εθν τητες, η ννοια αυτ χει κυ[ 340 ]
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ρως θεωρητικ αξα, εν" εναι πρακτικ ουτοπικ. 8πως υποστριζε ο Freud,
η συνεχς τση των ορµ"ν να εκδηλωθον στο συνειδητ και η ταυτ χρονη
παρξη επιθετικ"ν ορµ"ν, εξαναγκζει τις κοινωνες σε τ σο µεγλη ‘κατανλωση ενργειας’ που «ο πολιτισµ ς πρπει να καταβλει τις µεγαλτερες προσπθειες για να θσει ρια στα επιθετικ νστικτα του ανθρ"που» (Freud
1930: 302). 2ρα, το ζητοµενο για την επιτυχηµνη µετουσωση σε κοινωνικ
και πολιτικ εππεδο εναι να κατευθυνθε η επιθυµα προς λιγ τερο καταστροφικς εναλλακτικς διεξ δους και, ταυτ χρονα, να καταστε αυτ µια συνεχς και αδιλειπτη προσπθεια που ποτ δεν πρπει να θεωρηθε τι χει
φτσει σε να τλος. Αυτ απαιτε ισχυρ πολιτικ βοληση και µακροπρ θεσµη δσµευση. Αυτ η αναγκαι τητα παρξης πολιτικς βολησης και αποτελεσµατικ τητας εναι που καθιστ τη µετουσωση πρακτικ απθανη, αν και
χι θεωρητικ αδνατη.
Η ποψη αυτ δεν οφελεται σε κποια αρχικ πεσιµιστικ τοποθτηση, αλλ σε µια ρεαλιστικ αποτµηση της ισχουσας πολιτικς πρακτικς. Τα βασικ στοιχεα αυτς της αποτµησης εναι δο: πρ"τον, τι η κατκτηση και διατρηση της εξουσας αποτελε την πρ"τη και βασικ προτεραι τητα για τις πολιτικς ελτ και, δετερον, τι η εξουσα χει συχν χρησιµοποιηθε απ τους
πολιτικος µε ττοιο τρ πο, "στε να ικανοποισει τις ασυνεδητες ορµς, τ σο
των ψηφοφ ρων, κυρως, σο και των διων. 8πως επισηµναµε, η ανπτυξη
των µελετ"ν σχετικ µε την οµαδικ ψυχολογα και η επιστηµονικ γν"ση σχετικ µε τις ψυχολογικς ανγκες του ατ µου οδγησε συχν στη χρησιµοποηση αυτς της γν"σης για πολιτικς σκοπιµ τητες. Για παρδειγµα, η γν"ση τι
τα τοµα συσπειρ"νονται στην οµδα και τενουν να ‘αγνοον’ τις εσωτερικς
τους διαφωνες, ταν βρσκονται σε αντιπαρθεση µε λλη  λλες ανταγωνιστικς οµδες, χει γνει συχν αντικεµενο εκµετλλευσης απ τις πολιτικς
ηγεσες που βρσκονται στην εξουσα, ταν επιδι"κουν να διατηρσουν την
εν τητα και συνοχ του θνους /και να αποµακρνουν την προσοχ απ τυχ ν λθη και παραλεψεις της πολιτικς τους. Αυτ η παρατρηση εναι σµερα περισσ τερο επκαιρη απ ποτ. Η πρακτικ αυτ κανε το Moscovici να
ορσει την πολιτικ ως τον «εκλογικευµνο τρ πο εκµετλλευσης του παρλογου υπ βαθρου των µαζ"ν» (Moscovici 1985: 37). Εναι προφανς και απ τα
παραδεγµατα της εκπαδευσης και του αθλητισµο τι, στην εποχ του εθνικισµο, χι απλ χνεται η αποτελεσµατικ τητα αυτ"ν των πιθαν"ν διεξ δων
της επιθετικ τητας των ανθρ"πων αλλ, επιπλον, χρησιµοποιονται στην
υπηρεσα της κατασκευς  συσπερωσης του θνους  για λλους πολιτικος
σκοπος.
Σχετικ µε το παραπνω εναι και η παρατρηση τι δεν πρπει να κατηγορονται τα εθνικ κρτη καθαυτ για τις διεθνες διενξεις και συγκροσεις,
[ 341 ]
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οτε ο εθνικισµ ς,  ακ µη η θρησκεα, η παρδοση κλπ. 8πως προσπαθσαµε να δεξουµε, η ‘φονταµενταλιστικ’ σκψη µπορε να βρει δαφος σε διαφ ρους σκοπος και αξες και εµφανζεται µε τη λογικ και το Λ γο της αντιπαρθεσης που κι αν χρησιµοποιεται. Επσης, µρος της ανλυσης σχετικ µε
τα εθνικ κρτη εναι χρσιµη και για την ανλυση πολλ"ν φαινοµνων της
κοινωνικς και πολιτικς ζως στα οποα εµπλκονται οµαδοποισεις. Τηρουµνων των αναλογι"ν, παρ µοιες συµπεριφορς µε αυτς που περιγρψαµε για
τα τοµα ως µλη εθνικ"ν/εθνοτικ"ν οµδων µποροµε να δοµε, λ γου χρη,
σε σχση µε τις ποδοσφαιρικς οµδες και τους οπαδος τους. Οι οπαδο, λοιπ ν, µπορε να εναι φανατικο, µπορε και χι, µπορε να εναι φιλσυχοι υποστηρικτς σε να παιχνδι  φανατικο χολιγκαν σε να λλο –αν και υπρχουν πντα αυτο που εναι ετε φιλσυχοι ετε χολιγκαν σε κθε αγ"να–, συσπειρ"νονται κυρως ταν η οµδα τους αντιµετωπζει τον κυρι τερο αντπαλο-‘εχθρ ’, και οι πακτες και ιδιοκττες των οµδων µπορε να εξηµερ"νουν
 να διεγερουν τα πθη µε τη συµπεριφορ τους στο γπεδο  τις δηλ"σεις
τους εκτ ς αυτο, πως µπορε και να εναι ψυχρο επαγγελµατες  συναισθηµατικ φορτισµνοι οπαδο της οµδας στην οποα συµµετχουν. Βλπουµε,
λοιπ ν, τι σηµαντικ ρ λο στη συµπεριφορ των οµδων παζει τ σο η ψυχολογικ προδιθεση των ατ µων και η διευκ λυνση της εξωτερκευσς της σε
µια µαζικ οµαδοποηση, σο και η συµπεριφορ και ο χειρισµ ς των ηγεσι"ν
που εναι επιφορτισµνες µε την οργνωση και ‘διαχεριση’ των οµδων) και οι
δο αυτο παργοντες εναι σηµαντικο στην ανλυση και καταν ηση των µαζικ"ν φαινοµνων. 2ρα, δεν φτανε οι ποιες οµδες, αλλ οι συλλογικς και
µαζικς συµπεριφορς σε συνδυασµ µε τις πολιτικς µεθοδεσεις που µπορε
να αποτελσουν το ναυσµα εκδλωσης ακροττων σε οποιαδποτε περσταση.
* * *
Σε αυτ το βιβλο επιχειρθηκε η ανλυση της εθνικς ταυτ τητας και δ θηκε
ιδιατερη µφαση στις αιτες που δηµιουργον αντιδραστικς πρξεις και πολιτικς. ∆εν προσπαθσαµε να ορσουµε τα επιµρους χαρακτηριστικ που συνθτουν τις εθνικς ταυτ τητες, αλλ να θσουµε το ερ"τηµα της διαδικασας
της τατισης µε το θνος και το εθνικ κρτος. Επιχειρθηκε η πολυδιστατη
προσγγιση για τη µελτη της φσης της εθνικς ταυτ τητας, της ισχος της
και των δυναµικ"ν της, αλλ και φαινοµνων που χουν ως τ"ρα επισηµανθε
αλλ χι επαρκ"ς ερµηνευτε. Κατ τη διρκεια αυτς της µελτης για την
εθνικ ταυτ τητα ρθαν στο προσκνιο µια σειρ απ θµατα και φαιν µενα
ευρτερου αλλ απ λυτα σχετικο ενδιαφροντος, πως ο ρατσισµ ς, η ξενοφοβα, ο αποκλεισµ ς και οι διακρσεις, οι εθνικς συγκροσεις, αλλ και ο φο[ 342 ]
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νταµενταλισµ ς, ο κοσµοπολιτισµ ς κ.. Αυτ τα φαιν µενα αναλθηκαν σε
ορισµνο βαθµ , αν και χι εξαντλητικ, γιατ χαρακτηρζονται απ παρ µοιες
ψυχολογικς διαδικασες και προδιαθσεις και, επσης, γιατ σχετζονται και
αυτ µε τη συζτηση για τον εθνικισµ , την παγκοσµιοποηση κλπ., και µπορον να γνουν αντικεµενο εκµετλλευσης απ ρχουσες ελτ, θρησκευτικς,
εθνικς,  ‘παγκ σµιες’. Βεβαως, δεν µποροµε να ισχυριστοµε τι εξαντλσαµε λα τα ζητµατα που σχετζονται µε την εθνικ ταυτ τητα: υπρχουν θεµατικς που µας απασχ λησαν κατ τη διρκεια της ρευνας αυτς στο βαθµ
που κρθηκε απαρατητο, αλλ αποτελον θµατα και για µελλοντικ και πιο
εµπεριστατωµνη ρευνα. Ττοια παραδεγµατα θεµτων αποτελον: η σνδεση της εκκοσµκευσης και του θρησκευτικο φανατισµο µε την ανδειξη του
εθνικισµο, η εµπειρικ µελτη πνω σε τοµα που χουν διπλς  πολλαπλς
εθνικς ταυτ τητες και καταγωγς, τα κινµατα ενντια στην παγκοσµιοποηση, οι ταυτ τητες των ατ µων που προσδιορζονται ως µλη της ‘παγκ σµιας
κοινωνας πολιτ"ν’ κλπ. 2λλα θµατα που θχτηκαν ελχιστα αλλ εναι σχετικ µε την ανλυση της εθνικς ταυτ τητας στην ‘εποχ της παγκοσµιοποησης’ και χρζουν µελλοντικς ανλυσης ποικλλουν, απ το περιεχ µενο των
ταυτσεων των ακτιβιστ"ν, των υποστηρικτ"ν  των ατ µων που εναντι"νονται στην παγκοσµιοποηση, µχρι την επδραση του καταναλωτισµο στην παγκοσµιοποηση και την επδραση αυτς στη δηµοκρατα.
Σε κθε περπτωση, η περαιτρω ανλυση αυτ"ν των ζητηµτων εκτιµοµε
πως θα πρπει να λβει υπ’ ψιν και να βασιστε στην καταν ηση της ψυχολογας του ατ µου και της λειτουργας του ταν βρσκεται σε µια οµδα. Επσης,
θα πρπει να λβει υπ’ ψιν τις πολιτικς συνθκες που εµπλκονται στη συλλογικ τατιση και τη λειτουργα των πολιτικ"ν ιδεολογι"ν. Με αυτ την ννοια, αυτ η µελτη φιλοδοξε να συνεισφρει ουσιαστικ στη µελτη και ανλυση αυτ"ν των ζητηµτων. Στο βιβλο αυτ δε συµπεριλφθηκε η λεπτοµερς
ανλυση εν ς  περισσοτρων επιµρους παραδειγµτων, παρ µ νο η αναφορ τους που αυτ ταν αναγκαα ως ενδεικτικ της επιχειρηµατολογας
που αναπτυσσ ταν. Αυτ η επιλογ εχε ως στ χο τη διαµ ρφωση και καταν ηση των εθνικ"ν ταυτσεων γενικ, δηλαδ την ανλυση του πλαισου που
εναι απαρατητο "στε να προβε κανες στη µελτη πιο συγκεκριµνων περιπτ"σεων. Με αυτ το σκεπτικ , εν µρει, µελετθηκε και η εθνικ ταυτ τητα
σε σχση µε την παγκοσµιοποηση: τοποθετ"ντας το αντικεµενο της ανλυσης
στο σγχρον µας περιβλλον, θεωροµε πως αυτ καθσταται πιο απτ και,
συνεπ"ς, σαφς.
Ας κλεσουµε, λοιπ ν, υπογραµµζοντας την ανγκη των ατ µων για συλλογικς ταυτσεις, την ιδιατερη σηµασα των εθνικ"ν ταυτοττων στη σγχρονη εποχ, και την ανγκη "στε οι ταυτ τητες αυτς να γνονται κατανοητς
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και σεβαστς. Οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης δεν µπορον να µεταβλλουν αυτ την ανγκη, οτε και να προσφρουν πολλαπλ ερεθσµατα συλλογικς τατισης που να ρχονται σε αντθεση µε τα τοπικ/εθνικ. Στο βαθµ
µως που οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης  ο Λ γος γρω απ αυτν
απειλσουν τις εθνικς ταυτ τητες, εναι µλλον αναµεν µενο οι τελευταες να
εκδηλωθον µε ντονο  ακραο τρ πο και να παρουσιαστε αναζωπρωση
του εθνικισµο. Γιατ, η ‘εποχ της παγκοσµιοποησης’ εναι πρωτστως µια
εποχ κυριαρχας και εµπδωσης του εθνικισµο, χι µ νο ως ιδεολογας, Λ γου  κινµατος, αλλ κυρως ως συναισθµατος.
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