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Τ
ο βιβλίο Ταυτότητα 
του Φράνσις Φου-
κουγιάμα κυκλοφορεί 
στα ελληνικά από τις 
εκδόσεις Ροπή μία πε-

ρίοδο που το αίσθημα του ανήκειν 
σε μία ομάδα, με άλλα λόγια η ταυ-
τότητα, έχει επηρεαστεί σημαντικά 
από δύο γεγονότα. 

Το πρώτο γεγονός είναι η πανδη-
μία και οι νέες διαχωριστικές γραμμές 
που δημιούργησε (υπέρ και κατά των 
μέτρων περιορισμού), οι οποίες όμως 
συνδυάστηκαν με θεωρίες συνωμοσί-
ας και κινητοποίησαν παραδοσιακά 
ακραία ταυτοτικά κινήματα αντίδρα-
σης, όπως οι αντιεμβολιαστές, οι τε-
χνοφοβικοί κ.ά. Πρέπει να τονιστεί 
πως οι μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις 
και συγκρούσεις για τα μέτρα που 
έλαβαν τα κράτη, αλλά ακόμη και 
για την προέλευση της πανδημίας 
(ζήτημα για το οποίο είχαμε έναν 
οργασμό από fake news και θεωρίες 
συνωμοσίας), ξέσπασαν στις ΗΠΑ. 
Επίσης, η πανδημία και οι επιλογές 
των κρατών για τη διαχείρισή της 
εργαλειοποιήθηκαν από διάφορες 
ακραίες εξτρεμιστικές ομάδες (ακρο-
δεξιές, ακροαριστερές, αναρχικές) 
και αποτέλεσαν μέρος της προπα-
γάνδας τους για την εκλαμβανόμε-
νη ως κατασταλτική λειτουργία του 
κράτους. 

Το δεύτερο γεγονός είναι ο θά-
νατος του Αφροαμερικανού Τζορτζ 
Φλόυντ από αστυνομική βία, στο 
πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου και σύλ-
ληψης. Ένα περιστατικό που έφερε 
ξανά στην επιφάνεια, με τον πλέον 
δραματικό τρόπο, τη σύγκρουση φυ-
λετικών ταυτοτήτων στις ΗΠΑ. 

ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ
Η κοινή συνισταμένη σε αυτά τα 
δύο γεγονότα είναι ο πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ και ο τρόπος με 
τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του 
και λειτουργεί πολιτικά. Ο καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Stanford, 
Φράνσις Φουκουγιάμα, αναφέρει 
στον πρόλογο του βιβλίου του πως 
πιθανότατα δεν θα είχε γράψει την 
Ταυτότητα αν δεν είχε εκλεγεί πρόε-
δρος των ΗΠΑ ο Τραμπ και αν δεν 

είχε υπάρξει το Brexit. Ο βασικός 
προβληματισμός του βιβλίου είναι, 
ουσιαστικά, ο τρόπος με τον οποίο 
η ταυτότητα διαμορφώνει πολιτικές 
επιλογές και πώς χρησιμοποιείται 
από απολυταρχικούς, λαϊκιστές αλλά 
και, σε περιπτώσεις όπως η τρομο-
κρατία, από φανατικούς ηγέτες για 
να ακολουθηθεί μια άλλη, προβλη-
ματική πορεία στην παγκόσμια πολι-
τική – κι αυτόν τον προβληματισμό 
αναδεικνύει και η κατατοπιστική 
εισαγωγή του καθηγητή Γιώργου Ευ-
αγγελόπουλου, ο οποίος εισάγει στη 
συζήτηση και τους προβληματισμούς 
ενός επίσης σημαντικού καθηγητή 
που έχει ασχοληθεί με το ζητημα της 
ταυτότητας, του Μαρκ Λίλλα. Όσο 
για τον Φουκουγιάμα, παρουσιάζο-
ντας παραδείγματα και αναλύοντας 
τις επιλογές και τον τρόπο με τον 
οποίο οικοδόμησαν το λαϊκιστικό 
πολιτικό τους αφήγημα ηγέτες όπως 
ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Ερντογάν, ο 
Όρμπαν κ.λπ., αναδεικνύει τις δύο 
πιο επικίνδυνες διαστάσεις των δι-
χαστικών ταυτοτικών πολιτικών του 
21ου αιώνα: α) του λαϊκιστικού εθνι-
κισμού και β) του πολιτικοποιημένου 
Ισλάμ. 

Η απαίτηση για την αναγνώ-
ριση της ταυτότητας κάποιου 
αποτελεί κυρίαρχη έννοια που 
ενοποιεί πολλά από εκείνα που 
συμβαίνουν στην παγκόσμια πο-
λιτική σήμερα. Δεν περιορίζεται 
στην πολιτική της ταυτότητας 
που μελετάται στους πανεπι-

στημιακούς χώρους ή στον εθνι-
κισμό των λευκών που αυτή έχει 
προκαλέσει, αλλά εκτείνεται 
σε ευρύτερα φαινόμενα, όπως 
η ραγδαία άνοδος του παλαι-
ομοδίτικου εθνικισμού και του 
πολιτικοποιημένου Ισλάμ. Με-
γάλο μέρος αυτού που θεωρείται 
πολιτικό κίνητρο θα ισχυριστώ 
ότι έχει πράγματι τις ρίζες του 
στην απαίτηση για αναγνώριση 
και συνεπώς δεν μπορεί απλώς 
να ικανοποιηθεί με οικονομικά 
μέσα. Αυτό έχει άμεσες συνέπει-
ες για το πώς πρέπει να αντιμε-
τωπίζουμε τον λαϊκισμό σήμερα. 
(σελ. 17) 

Είναι όμως λογικό ο συγγραφέας του 
βιβλίου Το τέλος της ιστορίας και ο 
τελευταίος άνθρωπος1, στο οποίο και 
αναρωτιόταν εάν μετά το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου θα επικρατούσε 
μια εγελιανή φιλελεύθερη δημοκρα-
τική κανονικότητα, να δίνει έμφαση 
στο ζήτημα των ταυτοτήτων στις φι-
λελεύθερες δημοκρατίες. Tην απά-
ντηση τη δίνει ο ίδιος ο Φουκουγιάμα 
– και οδηγεί έναν συστηματικό ανα-
γνώστη του να πει πως η πόλωση και 
η σύγκρουση των ταυτοτήτων είναι 
και ένας από τους βασικούς λόγους 
που το «τέλος της Ιστορίας» κράτησε 
μόνο λίγα χρόνια, λειτουργώντας επί 
της ουσίας ως ένα σύντομο μεταίχμιο 
μεταξύ δύο αιώνων:

Η ανάδυση της πολιτικής της 
ταυτότητας στις σύγχρονες φι-

λελεύθερες δημοκρατίες είναι 
μία από τις κύριες απειλές που 
αντιμετωπίζουν αυτές και, εάν 
δεν επανέλθουμε σε πιο οικου-
μενικές αντιλήψεις για την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια, θα είμα-
στε διαρκώς καταδικασμένοι σε 
συγκρούσεις. (σελ. 17)  

Υπάρχουν δύο κυρίαρχα ζητήματα 
που έχουν εντείνει το κλείσιμο πίσω 
από μία ταυτότητα, αλλά και την 
αντιπαράθεση συγκρουόμενων ταυ-
τοτήτων, κύριο χαρακτηριστικό των 
πολωμένων δυτικών κοινωνιών. Το 
πρώτο είναι η διεθνής τρομοκρατία 
και κυρίως η ισλαμιστική, η οποία 
από την επίθεση της 11ης Σεπτεμ-
βρίου είναι η κυρίαρχη απειλή ασφά-
λειας για την παγκόσμια ειρήνη. Το 
δεύτερο είναι η μετανάστευση και 
οι συνδεόμενες με αυτή κοινωνικές 
αντιπαραθέσεις. Αν και στην Ευρώ-
πη οι μεταναστευτικές πιέσεις αλλά 
και η ενσωμάτωση ή όχι των μετανα-
στευτικών κοινοτήτων έγιναν κύριο 
ζήτημα πολιτικής μετά το 2015 και 
την προσφυγική κρίση, παραμένουν 
ένα ζήτημα για όλον τον δυτικό κό-
σμο, ζήτημα που έχει πολιτικό αλλά 
και ιστορικό βάθος. Χαρακτηριστι-
κή περίπτωση είναι τα περιστατικά 
αστυνομικής βίας κατά Αφρααμερι-
κανών στις ΗΠΑ. Ο Φουκουγιάμα 
αφιερώνει σημαντικό μέρος του βι-
βλίου του σε διάφορες μορφές αντί-
δρασης σε αυτό που εκλαμβάνεται 
ως ταπείνωση και υποστηρίζει πως 
σε αυτή την κατεύθυνση λειτούργη-
σε και το κίνημα Black Lives Matter 
– ένα κίνημα που εμφανίστηκε ξανά 
προσφάτως, μετά το θάνατο του 
Φλόυντ. Γράφει σχετικά ο Φουκου-
γιάμα:

Η μνησικακία απέναντι σε τα-
πεινώσεις αποτελούσε επίσης 
ισχυρή δύναμη σε δημοκρατικές 
χώρες. Το κίνημα Black Lives 
Matter εμφανίστηκε μετά από 
μια σειρά φόνων Αφροαμερικα-
νών από την αστυνομία, οι οποί-
οι συνέβησαν στο Φέργκιουσον 
(Μιζούρι), τη Βαλτιμόρη, τη 
Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις και 
πήραν μεγάλη δημοσιότητα, με 

Ο Τραμπ, ο Φλόυντ και οι ταυτότητες 
Από τον Τρίανταφυλλό Καρατραντό

Ο Φουκουγιάμα επιστρέφει με ένα σημαντικό ανάγνωσμα για όποιον θέλει να αποκτήσει ολοκλη-
ρωμένη άποψη για τις πολιτικές ταυτότητας (identity politics) που διχάζουν τον δημόσιο διάλογο. Η 
ανάλυσή του, μεταξύ άλλων, εξηγεί και τη σημερινή έξαρση βίας στην Αμερική του Τραμπ.[ΤΒJ]

Φράνσις Φουκουγιάμα, 
Ταυτότητα. Η απαίτηση για 
αξιοπρέπεια και η πολιτική 
της μνησικακίας, μετάφραση 
από τα αγγλικά: Σταύρος 
Γαβαλάς, εισαγωγή: Γιώργος 
Λ. Ευαγγελόπουλος,  Ροπή, 
Θεσσαλονίκη 2020, 288 σελ. 

Ο Φράνσις Φουκουγιάμα.
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την επιδίωξη να εξαναγκάσει 
τον έξω κόσμο να δώσει προσο-
χή σε ό,τι βίωσαν τα θύματα της 
φαινομενικά τυχαίας αστυνομι-
κής βίας. (σελ. 24) 

Το αίσθημα της ταπείνωσης των 
Αφροαμερικανών από την αστυνομία 
στις ΗΠΑ έχει διαμορφώσει έντονες 
ταυτοτικές συνθήκες. Από το 1991 
και τον βίαιο ξυλοδαρμό του Ρόντνεϊ 
Κινγκ στο Λος Άντζελες, που προ-
κάλεσε βίαιες διαδηλώσεις οι οποίες 
κατέληξαν σε μια από τις μεγαλύ-
τερες αστυνομικές μεταρρυθμίσεις 
στην ιστορία των ΗΠΑ, ώς το 2016 
και τη δολοφονία του Φαϊλάντο Κα-
στίλ στη Μινεσότα, που μεταξύ άλ-
λων προκάλεσε τη δολοφονική αντί-
δραση του Μάικα Τζόνσον ο οποίος 
σκότωσε πέντε αστυνομικούς, η σχέ-
ση Αφροαμερικανών και αστυνομίας 
έχει έντονα στοιχεία αντιπαράθεσης 
η οποία εντείνεται από γεγονότα κα-
ταλύτες – όπως τώρα η δολοφονία 
του Φλόυντ. 

Ωστόσο, δεν πρέπει συνολικά να 
θεωρούμε την ταυτότητα προβλημα-
τική διαδικασία που οδηγεί μαθημα-
τικά σε σύγκρουση. Κάθε άνθρωπος 
έχει ένα σύνολο ταυτοτήτων, χαρα-
κτηριστικών που τον διαμορφώνουν 
και τον ολοκληρώνουν ως προσω-
πικότητα. Η συγκρουσιακή λογική 
προκύπτει όταν η ταυτότητα εκλαμ-
βάνεται ως τελεολογικό και μοναδικά 
αυθεντικό χαρακτηριστικό, το οποίο 
μπορεί να καταλήξει σε αντιπαράθε-
ση με το «άλλο», με τη διαφορετική 
ταυτότητα. Ο Φουκουγιάμα το εξη-
γεί ως εξής:

Τα άτομα καταλήγουν να πιστέ-
ψουν ότι διαθέτουν μία αυθε-
ντική ή αληθινή ταυτότητα που 
κρύβεται εντός τους, η οποία 
βρίσκεται κάπως σε δυσαρμονία 
με τον ρόλο που έχει ανατεθεί 
σε αυτά από την κοινωνία που 
τα περιβάλλει. Η σύγχρονη έν-
νοια της ταυτότητας αποδίδει 
μία υπέρτερη αξία στην αυ-
θεντικότητα, στην επικύρωση 
αυτού του εσωτερικού μέρους 
της ύπαρξης που δεν του επιτρέ-
πεται να εκφραστεί. Βρίσκεται 
στην πλευρά του εσωτερικού 
και όχι του εξωτερικού εαυτού. 
Συχνά ένα άτομο μπορεί να 
μην κατανοεί ποιος πράγματι 
είναι αυτός ο εσωτερικός εαυ-
τός, αλλά έχει μόνο την ασαφή 
αίσθηση ότι έχει εξαναγκαστεί 
να ζει ένα ψέμα. Αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε μία εμμονική 
εστίαση στο ερώτημα «ποιος 
είμαι στην πραγματικότητα;». Η 

αναζήτηση μίας απάντησης γεν-
νά αισθήματα αποξένωσης και 
αγωνίας και αυτά μπορούν να 
αμβλυνθούν μόνο όταν κάποιος 
αποδεχτεί αυτό τον εσωτερικό 
εαυτό και λάβει δημόσια ανα-
γνώριση γι’ αυτό. (σελ. 45) 

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ουσιαστικά, για τον Φουκουγιάμα, η 
προβληματική λειτουργία της ταυτό-
τητας προκύπτει από την ενοποίηση 
τριών διαφορετικών φαινομένων - 
συναισθημάτων: του φόβου, της δι-
άκρισης και της αξιοπρέπειας. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως η διαδικασία 
ριζοσπαστικοποίησης, η οποία περι-
γράφει το μονοπάτι που ακολουθεί 
ένας άνθρωπος για να καταλήξει στη 
βία, έχει στον κοινό της παρονομα-
στή μια αίσθηση παραπόνου, απο-
κοπής και απογοήτευσης, η οποία 
αρκετές φορές συνδέεται με την προ-
βληματική αντίληψη του ανήκειν και 
από κρίσεις ταυτότητας, ιδιαίτερα 
σε νέους ανθρώπους. Το κρίσιμο ση-
μείο είναι αυτό που ο φόβος γίνεται 
τρόμος και η απογοήτευση θυμός και 
οργή. Κατά τον Φουκουγιάμα:

Η σύγχρονη έννοια της ταυτό-
τητας ενοποιεί τρία διαφορετικά 

φαινόμενα. Το πρώτο είναι ο θυ-
μός, μια οικουμενική πλευρά της 
ανθρώπινης προσωπικότητας 
που ποθεί αναγνώριση. Το δεύ-
τερο είναι η διάκριση μεταξύ του 
εσωτερικού και του εξωτερικού 
εαυτού και η ανύψωση της ηθι-
κής εκτίμησης του εσωτερικού 
εαυτού πάνω από την εξωτερι-
κή κοινωνία. Αυτή αναδύθηκε 
μόνο στην πρώιμη νεωτερική 
Ευρώπη. Το τρίτο είναι μία εξε-
λισσόμενη έννοια αξιοπρέπειας, 
σύμφωνα με την οποία η ανα-
γνώριση οφείλεται όχι απλώς σε 
μία ολιγομελή τάξη ανθρώπων, 
αλλά σε όλους. Η διεύρυνση και 
η οικουμενικοποίηση μεταβάλ-
λουν την προσωπική αναζήτηση 
του εαυτού σε πολιτικό εγχείρη-
μα. (σελ. 59)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις 
φιλελεύθερες δημοκρατίες σήμερα 
είναι η εργαλειοποίηση της ταυτό-
τητας από λαϊκιστικά κινήματα και 
από πολιτικούς ηγέτες. Σε αυτή την 
εξίσωση πρέπει να προσθέσουμε τις 
βίαιες ταυτότητες των μελών τρομο-
κρατικών και εξτρεμιστικών οργανώ-
σεων. Ο εθνικισμός, ο θρησκευτικός 
και ο οικολογικός εξτρεμισμός, αλλά 

και διάφορα άλλα ταυτοτικά χα-
ρακτηριστικά που οι άνθρωποι τα 
εκλαμβάνουν ως αυθεντικές κατα-
σκευές και περιγραφές της αλήθειας 
δημιουργούν συνθήκες πόλωσης, 
αλλά και αντιπαράθεσης των εξτρε-
μισμών. Χαρακτηριστική περίπτωση 
αποτελεί η ανταγωνιστική αμοιβαία 
τροφοδότηση του ισλαμιστικού και 
του ακροδεξιού εξτρεμισμού. 

Σε αυτό το διχαστικό περιβάλλον 
λαϊκιστές και αυταρχικοί ηγέτες προ-
σπαθούν να διογκώσουν τη συγκρου-
σιακή λειτουργία των ταυτοτήτων 
για να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά 
το διχασμό. Αυτό τονίζει εμφατικά ο 
Φουκουγιάμα, ο οποίος όμως στέλ-
νει και ένα αισιόδοξο μήνυμα για μία 
άλλη πολιτική λειτουργία, η οποία 
θα ενσωματώσει συμπεριληπτικά 
τις ταυτοτικές ιδιαιτερότητες σε μια 
φιλελεύθερη δημοκρατική πολιτεία 
που θα αναγνωρίζει και θα σέβεται 
το διαφορετικό χωρίς να διχάζει. Αυ-
τός είναι ο δρόμος που χρειάζεται να 
ακολουθήσει και η παγκόσμια διακυ-
βέρνηση. 

Το βιβλίο Ταυτότητα αποτελεί ένα 
σημαντικό ανάγνωσμα για όποιον 
θέλει να αποκτήσει μία ολοκληρω-
μένη άποψη για τις περίφημες πο-
λιτικές ταυτότητας (identity politics) 
που τόσο έντονα διχάζουν τον δη-
μόσιο διάλογο. Και κατά τον Φου-
κουγιάμα, η ταυτότητα εκτός του να 
χωρίζει μπορεί και να ενώνει:

Η ταυτότητα είναι το θέμα στο 
οποίο βασίζονται πολλά πολι-
τικά φαινόμενα σήμερα, από 
τα νέα λαϊκιστικά εθνικιστικά 
κινήματα μέχρι τους ισλαμιστές 
μαχητές και τις αντιπαραθέσεις 
που λαμβάνουν χώρα στα πα-
νεπιστήμια. Δεν μπορούμε να 
σταματήσουμε να σκεφτόμαστε 
και την κοινωνία μας με όρους 
ταυτότητας. Όμως, πρέπει να 
θυμόμαστε πως οι ταυτότητες 
που ενδημούν βαθιά μέσα μας 
δεν είναι ούτε σταθερές ούτε 
κατ’ ανάγκη δοσμένες σε εμάς 
από την τυχαιότητα που διέπει 
τη γέννησή μας. Η ταυτότητα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
χωρίσει, αλλά μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί, και έχει χρησι-
μοποιηθεί, για να ενώσει. Αυτό, 
στο τέλος, θα είναι η θεραπεία 
για τη λαϊκιστική πολιτική του 
παρόντος. (σελ. 231)  zx

1. Φράνσις Φουκουγιάμα, Το τέλος της 
Ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος, 
μετάφραση: Αχιλλέας Φακατσέλης, εκ-
δόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 1992, σελ. 456. 

25 Μαΐου 2020, Μιννεάπολις, ΗΠΑ. Ο αστυνομικός Ντέρεκ Σοβίν ενώ πιέζει 
τον λαιμό του Τζορτζ Φλόυντ, τον οποίο οδήγησε στο θάνατο. Η εικόνα τραβή-
χτηκε από κινητό τηλέφωνο ενός αυτόπτη μάρτυρα.
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