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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡ Ι ΤΟ :   
 

Η Ευρώπη  των Εθνών 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.   

ΠΗΓΗ  
Ο εθνικισµός είναι µια από τις ιδεολογίες που επανεντάσσουν το άτοµο στο 
κοινωνικό σύνολο. Ο εξατοµικευµένος άνθρωπος των «κοινωνικών 
συµβολαίων», που διαφεντεύει σαν µοναχικός ιππότης τη ζωή, την ελευθερία 
και την περιουσία του, ήταν επινόηση του 17ου αιώνα και η νοµιµοποίησή της 
επιχειρήθηκε µέσα από µια προβολή προς το απώτατο παρελθόν. Η έννοια 
ωστόσο του ατοµικού ανθρώπου αποδιδόταν στην αρχαία πολιτεία µε το 
σχετλιαστικό «ιδιώτης», ενώ στον Μεσαίωνα η Εκκλησία περιλάµβανε στους 
κόλπους της όλους τους πιστούς και διαχειριζόταν τη σωτηρία τους εν λευκώ. 
Μόνο κατά τη Μεταρρύθµιση, η αποδόµηση της Εκκλησίας και η 
διαφοροποίησή της από το κράτος έκαναν δυνατή τη χωρίς διαµεσολάβηση 
σχέση του πιστού µε τον Θεό. Από τη θρησκευτική ατοµικότητα του 
βορειοευρωπαίου προτεστάντη ως το χειραφετηµένο άτοµο που συνάπτει 
κοινωνικά συµβόλαια µε το κράτος, η απόσταση είναι µικρή. 
Ωστόσο το άτοµο αυτό δεν ήταν χωρίς σοβαρούς αντιπάλους. Οι επιβιώσεις 
του µεσαιωνικού κόσµου µέσα στο αναχρονιστικό κράτος των Βουρβόνων 
επέµεναν να αρνούνται στους Γάλλους του 1789 όσα οι Άγγλοι είχαν κερδίσει 
πριν από έναν περίπου αιώνα. Οι µεγάλες επαναστατικές αναµετρήσεις 
απαιτούσαν οµοψυχία, και ο εθνικισµός έπαιξε ακριβώς το ρόλο αυτόν. 
Επανέφερε τον εξατοµικευµένο άνθρωπο του Λοκ και του ∆ιαφωτισµού στην 
κοινότητα των εξεγερµένων Γιρονδίνων και Ιακωβίνων και ένωσε την ατοµική 
του βούληση µε εκείνη του έθνους. ... 
Η πράξη γέννησης του εθνικισµού ταυτίζεται µε την ανατροπή του παλαιού 
καθεστώτος και τη µεταµόρφωση του γαλλικού κράτους. Η κατοπινή 
εξάπλωση του ιδεολογικού ιού που διέδωσε η Γαλλία δεν άφησε κανένα 
ευρωπαϊκό κράτος ανέγγιχτο. Στο επίκεντρο της ιδεολογίας βρισκόταν η νέα 
αρχή που νοµιµοποιούσε το µεταλλαγµένο κράτος. Το έθνος, ως πηγή κάθε 
εξουσίας, αντικατέστησε τη θεϊκή βούληση στην επικύρωση του εξουσιαστικού 
χρίσµατος. 
Αν όµως το έθνος είναι µια νέα έννοια, τα στοιχεία που συνιστούσαν το 
περιεχόµενό του ήταν παλαιά. Βέβαια, η προβολή στο παρελθόν που τα έθνη-
κράτη επιχειρούν για να αποδείξουν την ιστορικότητά τους είναι ευεξήγητη όσο 
και παραπλανητική, θα ήταν όµως λάθος να παραγνωρίσουµε τη σηµασία της 
κοινής πολιτισµικής παράδοσης, της γλωσσικής οµοιογένειας και της 
θρησκευτικής κοινότητας ως πρώτων υλών του ιδεολογήµατος. 
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Από τον ύστερο Μεσαίωνα, το δυναστικό κράτος συµβίωνε χωρίς θεσµική 
ένωση µε τις πολιτισµικές οµάδες που βρίσκονταν µέσα σ� αυτό. Η απόλυτη 
µοναρχία αγκάλιασε την υψηλότερη από τις πολιτισµικές παραδόσεις και την 
κατέστησε κυρίαρχη και αναπαραγόµενη πραγµατικότητα σε ολόκληρη την 
επικράτειά της. Υιοθέτησε ακόµα τη γλώσσα των αστικών κέντρων και των 
λογίων, τη µετέβαλε σε υψηλής στάθµης παιδεία και ισοπέδωσε µε τα 
εκπαιδευτικά της µέσα τα ιδιώµατα της υπαίθρου. Πολιτισµικές ζώνες µε 
υψηλή γλωσσική παράδοση, όπως οι περιοχές των ελληνοφώνων και 
λατινοφώνων, προσέφεραν διαµορφωµένα και εν ενεργεία γλωσσικά όργανα 
στο κράτος του Βυζαντίου και τα κράτη της Αναγέννησης. Στοιχεία του έθνους, 
συνεπώς, προϋπάρχουν της στιγµής που το κράτος αποκτά πολιτισµική 
ταυτότητα και εθνική γλώσσα. 
Η ερµηνευτική ποικιλία των θεωριών του εθνικισµού παρακολουθεί τις εποχές 
µέσα στις οποίες εκκολάφθηκαν. Ο Hans Kohn (1944) πιστεύει ότι οι εθνικές 
καταβολές των ευρωπαϊκών κρατών χρονολογούνται από τον ∆ιαφωτισµό και 
τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Benedict Anderson (1983) αναζήτησε τις ρίζες των 
εθνικισµών στη διάλυση των οικουµενικών πολιτισµών και γλωσσών στην 
παρακµή της θρησκείας και την ανάπτυξη των διαλέκτων.  

Εθνική ταυτότητα και Εθνικισµός στη νεότερη Ελλάδα, Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 11-12, 15-16, 18 
 
Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις ιστορικές γνώσεις σας: 
α) Να αναλύσετε τις ψυχολογικές και ιδεολογικές παραµέτρους της γέννησης 
του εθνικισµού.  

β) Να αναπτύξετε την άποψή σας στο ερώτηµα: αν οι καταβολές του έθνους 
βρίσκονται στον ύστερο Μεσαίωνα, στο ∆ιαφωτισµό και στη γαλλική 
επανάσταση ή στη βιοµηχανική επανάσταση.  

γ) Να αναφέρετε τα ευρωπαϊκά κράτη, που ο ιδεολογικός ιός που διέδωσε η 
Γαλλία, �µόλυνε� και τους παράγοντες που συντέλεσαν στην 
�εθνικοποίηση των µαζών�.  

 
2. 

ΠΗΓΗ 1 
� Στο σηµείο αυτό θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουµε την έννοια του έθνους από 
εκείνη της εθνικότητας. Το έθνος γεννιέται όταν καθίσταται νοµιµοποιητικός 
παράγων του κοσµικού κράτους, και το περιεχόµενό του είναι κυρίως πολιτικό. 
Η εθνότητα έχει πολιτισµικό χαρακτήρα, αλλά είναι δυνατόν να αναβαθµιστεί 
πολιτικά σε έθνος αν το κράτος την προαγάγει σε σύµβολο της νοµιµότητάς 
του. Ο γαλλικός εθνικισµός υπό τους Ιακωβίνους ήταν αρχικά πολιτικός και 
εδαφικός. Αντιπροσώπευε την ενότητα της δηµοκρατικής (αβασίλευτης) 
πατρίδας και την αδελφότητα των πολιτών σε µια κοινότητα µε νοµικό και 
πολιτικό περιεχόµενο. Την ίδια όµως εποχή, ο γλωσσικός εθνικισµός του Αβά 
Γκρεγκουάρ πρόβαλλε την εκπολιτιστική αποστολή της Γαλλίας µε 
ενθουσιασµό και µαχητικότητα. Το παράδειγµα του έµελλε να µιµηθούν πολλοί 
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κατοπινοί κήρυκες της εθνοτικής ιδιοφυίας, Γερµανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, 
Έλληνες, Κροάτες, Σέρβοι, Βούλγαροι και Τούρκοι. Έτσι, η είσοδος της 
εθνότητας στην εθνική ιδεολογία φύτεψε τους σπόρους των µελλοντικών 
αναµετρήσεων ανάµεσα στα έθνη-κράτη. Τα δύο αυτά εγγενή στοιχεία του 
εθνικισµού, το πολιτικό και εδαφικό αφενός και το εθνοτικό και οργανικό 
αφετέρου, θα αποτελέσουν έκτοτε τις δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Η 
ιδεολογία αυτή, όπως και κάθε άλλη, µεταβάλλεται διαρκώς και σφραγίζεται 
από τις πολιτικές δυνάµεις που διαχειρίζονται την κρατική εξουσία. 
Ακόµα και σε κοινωνίες µε θρησκευτική ανοµοιογένεια όπως της Βοσνίας, ο 
Ίβο Άντριτς, στο επικό του µυθιστόρηµα �Η γέφυρα του ∆ρίνου�, τοποθετεί 
νέους διανοουµένους κάθε θρησκευτικής προέλευσης να συζητούν στις 
παραµονές του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου για το κοινό πεπρωµένο της «φυλής» 
τους και να κάνουν σχέδια για ένα εθνικό µέλλον. Το παράδειγµα αυτό 
ενισχύει την άποψη ότι υπό ορισµένες συνθήκες οι πολιτισµικές διαφορές 
(εθνοτικής ή θρησκευτικής µορφής) υποχωρούν µπροστά στη γοητεία της 
εθνικής ενότητας.  
...Τι είναι οι εθνικισµοί; Πρόκειται για σύνθεση πολιτισµικών και λαϊκών 
παραδόσεων που το κράτος υιοθετεί και εκπέµπει, αταβιστική αφύπνιση 
συλλογικών παρορµήσεων, ή έντεχνη εκτροπή της προσοχής των λαών από 
την πάλη των τάξεων, όπως πιστεύουν οι µαρξιστές; Ο Gellner θεωρεί ότι το 
φαινόµενο συνοδεύει την ανάπτυξη της µαζικής βιοµηχανικής κοινωνίας, όπου 
η συµµετοχή σε µια υψηλή εκπαιδευτική παράδοση αποτελεί όρο επιβίωσης 
και κοινωνικής ανόδου. ... 
Την πολιτισµική ενότητα εξασφάλισε στην αφετηρία του εθνικού κράτους η 
εµπέδωση µιας κοινής γλωσσικής παιδείας, η οποία έγινε κτήµα όλων των 
πολιτών. Η παιδεία αυτή και η ιδεολογία που τη συνόδευε βοήθησαν, ώστε να 
ενσωµατωθούν οι εθνότητες της επικράτειας στο έθνος χωρίς καταναγκασµό. 
Έτσι ο εθνικισµός, ως ιδεολογία του εθνικού κράτους που αποβλέπει στην 
πολιτισµική οµοιογένεια και ενότητα, διαφέρει ριζικά από τις εθνοτικές 
διεκδικήσεις, οι οποίες κυµαίνονται από τα χωριστά εκπαιδευτικά 
προγράµµατα ως την αυτονοµία και απόσχιση. Αν λοιπόν ο εθνικισµός υπήρξε 
παράγων εσωτερικής ενότητας, ο εθνοτισµός οδήγησε στη διάσπαση και τον 
κατακερµατισµό του κράτους. 

ό.π., σσ. 13-15, 17 
 

Με βάση το παράθεµα και τις πληροφορίες που αποκοµίσατε από το σχολικό 
σας εγχειρίδιο:  
α) Να δώσετε τους ορισµούς �έθνος�, �εθνότητα�, �εθνικισµός�, �εθνοτισµός� 
και να τους σχολιάσετε.  

β) Πώς εννοείτε τη φράση ότι �η είσοδος της εθνότητας στην εθνική ιδεολογία 
φύτεψε τους σπόρους των µελλοντικών αναµετρήσεων ανάµεσα στα έθνη-κράτη�;  
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3.   
ΠΗΓΗ  
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η διάλυση της Οθωµανικής και της 
Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας πρόσφερε στις πιο πολυάνθρωπες 
εθνότητες νέες κρατικές οντότητες, µέσα στις οποίες εγκλωβίστηκαν τα 
αποµεινάρια των παλαιών αρχόντων αλλά και εθνότητες χωρίς προσβάσεις 
στην εξουσία. Οι εγκλωβισµένοι αναζήτησαν ανεξαρτησία κεντρίζοντας τις 
αλυτρωτικές φιλοδοξίες οµόδοξων δυνάµεων ή προσφέροντας έδαφος για τη 
διεύρυνση της επιρροής δυτικοευρωπαϊκών κρατών. 
Η διαδικασία όµως αυτή του κατακερµατισµού, και µάλιστα σε ένα διεθνές 
σύστηµα όπως το σηµερινό που δεν επιτρέπει αλλαγή των εξωτερικών 
κρατικών συνόρων, οδηγεί σε πληθώρα αδύναµων εθνών-κρατών, που 
ασφαλώς θα γίνουν παράγοντες αστάθειας και τοπικών ερίδων. ... 
Η ιστορία των εθνικισµών του 19ου αλλά και του 20ου αιώνα ταυτίζεται µε τη 
µετάπλαση πολιτισµικών παραδόσεων σε κρατικές ιδεολογίες, ώστε η υψηλή 
παιδεία των επιλέκτων να αντικαθίσταται από εθνική µόρφωση για όλους τους 
πολίτες. 
Σε περιπτώσεις όπως η ελληνική, το νέο κράτος του 19ου αιώνα δεν έχτισε 
πάνω στα ερείπια µιας βουβής για αιώνες παιδείας, αλλά, αντίθετα, 
κληρονόµησε µια παράδοση µε επιτεύγµατα δυσανάλογα προς τις 
περιορισµένες δυνατότητες του κράτους. Χάρη στους εκπαιδευτικούς 
µηχανισµούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η ελληνική γλώσσα υπήρξε, για 
µεγάλο διάστηµα, η βάση της υψηλής πολιτισµικής παράδοσης που 
µοιράζονταν οι χριστιανικοί πληθυσµοί των Βαλκανίων. 
Ως κληρονόµοι ενός πολιτισµού που κάποτε υπήρξε οικουµενικό αγαθό, 
πενθούµε την αναπόφευκτη συρρίκνωση που σταδιακά, επέβαλε στην 
ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισµού, η αφύπνιση των ανταγωνιστικών 
βαλκανικών εθνικισµών. Οι εθνικισµοί αυτοί επιβεβαίωσαν την ιδιαιτερότητά 
τους, αµφισβητώντας την οικουµενική απήχηση του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, όπως και την ελληνόφωνη αφοµοιωτική του επιρροή. 
Οι Νεοέλληνες, ιδιαίτερα, µετά το τέλος του ελληνικού αλυτρωτισµού, 
δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν ότι ο µετασχηµατισµός µιας οικουµενικής 
πολιτισµικής παράδοσης σε εθνική παιδεία ενός αδύνατου κράτους υπήρξε το 
αναπότρεπτο αποτέλεσµα της έξαρσης των βαλκανικών εθνικών κινηµάτων. Η 
βούληση όµως για εθνική επιβίωση, που εκφράζεται µε τόσο δυναµισµό στη 
διασπορά, αποδεικνύει ότι το µέλλον των εθνοτήτων εξαρτάται, λιγότερο, από 
τη βιαιότητα και τον διεκδικητικό σοβινισµό και περισσότερο από τη 
συµβιωτική σχέση µε άλλες παραδόσεις, µέσα στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής 
πολιτείας. 

ό.π., σσ. 18-19 
 
Με βάση το παράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τη φράση 
�το µέλλον των εθνοτήτων εξαρτάται ... περισσότερο από τη συµβιωτική σχέση µε 
άλλες παραδόσεις, µέσα στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής πολιτείας�.  
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4.   
ΠΗΓΗ 1 

Η δύσκολη γέννηση του έθνους-κράτους 
Στο τέλος του Μεσαίωνα, τη στιγµή που καταρρέουν οι βασικές αρχές της 
χριστιανικής ενότητας, αρχίζει να αναδύεται µέσα από φεουδαρχικές δοµές 
παρούσες ακόµή στα πράγµατα και τα πνεύµατα, η νέα αντίληψη του έθνους-
κράτους. Αν η αυτοκρατορική αντίληψη στοιχειώνει ακόµα τους κληρικούς, ο 
αυτοκράτορας έχει απολέσει κάθε εξουσία στην Ιταλία προς όφελος των 
πριγκίπων και των πόλεων� 
Η υπέρτατη αρχή στον χριστιανικό κόσµο έχει πλέον µεταβιβαστεί στον 
βασιλιά, ο οποίος, κατά την έκφραση των Γάλλων νοµοµαθών του 13ου 
αιώνα, είναι πια «αυτοκράτορας στο βασίλειό του». Αυτή η επιστροφή στο 
ρωµαϊκό δίκαιο κάνει τον βασιλιά ενσάρκωση του κράτους, του δηµόσιου 
αγαθού (res publica). Αλλά η νέα τούτη αντίληψη, θεµέλιο της βασιλικής 
εξουσίας ως τον 19ου αιώνα επιβάλλεται µε δυσκολία απέναντι στις 
µεσαιωνικές αντιλήψεις. ... 
Κατ� αυτές, η βασιλική ηγεµονία πάνω στο λαό βασίζεται στη θρησκευτική 
διάσταση που προσδίδει το χρίσµα το οποίο κάνει τους βασιλιάδες ή τους 
αυτοκράτορες πρόσωπα µε φωτοστέφανο αγιοσύνης. 
Αυτή η αµφισηµία των αντιλήψεων περί βασιλικής εξουσίας στην Ευρώπη του 
τέλους του 15ου αιώνα δεν δίνει στους βασιλιάδες παρά αβέβαια µέσα για να 
ασκήσουν την εξουσία τους. Αυτό ισχύει για ένα από τα πρώτα και 
σηµαντικότερα τέτοια µέσα, όπως τα βλέπουν οι υπήκοοί του: εκείνο της 
απόδοσης δικαιοσύνης. Είτε αποδίδεται άµεσα από τον ηγεµόνα είτε από τους 
εκπρόσωπους του ή από τα παρλαµέντα, αυτός θεωρητικά είναι υπεύθυνος. 
Ωστόσο οι αναστατώσεις του 14ου και 15ου αιώνα πολλαπλασίασαν τις 
παράλληλες δικαιοδοτικές αρχές. ... 
Η αντίληψη του νεωτερικού κράτους, το οποίο κυβερνάται από ένα µονάρχη 
που επιβάλλει το νόµο του σε όλους του τους υπηκόους, δεν έχει λοιπόν κατά 
κανένα τρόπο επικρατήσει οριστικά στα τέλη του Μεσαίωνα. ∆εν αποσπάται 
παρά µε µεγάλη βραδύτητα από τα κατακάθια µιας χιλετίας µεσαιωνικών 
αντιλήψεων. Το έθνος-κράτος επωφελείται ωστόσο από ένα σηµαντικό 
πλεονέκτηµα: τη γέννηση ενός εθνικού αισθήµατος, σφυρηλατηµένου µέσα 
στους δύσκολους καιρούς που έζησε η Ευρώπη. Εκδηλωµένο στην επιθυµία 
απαλλαγής από την ξένη επιρροή �είτε πρόκειται για τη δράση της Ιωάννας 
της Λοραίνης στη Γαλλία είτε για τη θέληση των χωρών της ανατολικής 
Ευρώπης να αποκτήσουν εθνικές δυναστείες προκειµένου να αντισταθούν 
στην γερµανική προώθηση-, το εθνικό αίσθηµα τείνει να ενσαρκωθεί στον 
ηγεµόνα, στον οποίο επικεντρώνεται η συνείδηση των κατοίκων ότι ανήκουν 
σε µια κοινότητα. Έτσι η πίστη προς τη δυναστεία εµφανίζεται στο τέλος του 
Μεσαίωνα ως η κύρια µαγιά του έθνους-κράτους. Ακόµα περισσότερο, µπορεί 
να θεωρήσει κανείς, ότι οι πελατείες που διαµορφώθηκαν κατά τις 
συγκρούσεις στις πόλεις και τις περιφέρειες (γουέλφοι και γιβελίνοι στη Ιταλία, 
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Αρµανιάκ καί Βουργουνδοί στη Γαλλία) αποτελούν το έµβρυο των πρώτων 
νεωτερικών «πολιτικών κοµµάτων». 
Κατά συνέπεια, µετά την πολυδιάσπαση του 14ου και του 15ου αιώνα, η 
Ευρώπη δεν γίνεται πλέον αντιληπτή ως µια χριστιανοσύνη αλλά ως 
αντιπαράθεση εθνικών οντοτήτων που αγωνίζονται για την ηγεµονία. 

Ιστορία της Ευρώπης του Serge Bernstein, Pierre Milza.  
Από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος � 18ος αιώνας,  

Αλεξάνδρεια, σ. 279 
 
ΠΗΓΗ 2 
� Οι θριαµβεύτριες εθνικές µοναρχίες, που µπόρεσαν να διαφυλάξουν τα 
συµφέροντά τους έναντι των Αψβούργων, περιέχονται σε πλήρη κρίση στα 
µέσα του 17ου αιώνα. Μια κρίση που συνδέεται αναµφίβολα µε την εξέλιξη 
των κοινωνιών και συγκλονίζει βαθιά τις µοναρχίες. Πέρα από εθνικές 
ιδιαιτερότητες, έχει την αφετηρία της στη δύσκολη ανάδυση του κράτους µέσα 
από τα ερείπια των µεσαιωνικών αντιλήψεων για τη µοναρχία. Η κρίση 
συνδέεται επίσης µε την αναζήτηση ισορροπίας ανάµεσα στις διάφορες 
κοινωνικές οµάδες και σε µια όλο και πιο απολυταρχική µοναρχία. Η κρίση του 
17ου αιώνα  λοιπόν θέτει υπό νέους όρους το πρόβληµα της µορφής του 
κράτους. Οι λύσεις στις οποίες καταλήγουν τα διάφορα έθνη-κράτη της 
Ευρώπης είναι διαφορετικές:  µια πολύ ξεκάθαρη τοµή χωρίζει τη Γαλλία, την 
Αγγλία και τις Ηνωµένες Επαρχίες, που βγαίνουν ενισχυµένες από  την 
Ισπανία η οποία, καθηµαγµένη από τον πόλεµο και την απρονόητη πολιτική 
των ηγεµόνων της, µοιάζει να οδεύει προς µια αναπόδραστη παρακµή... 
Οι κρίσεις που επηρεάζουν τα τρία δυναµικότερα κράτη της δυτικής Ευρώπης 
του 17ου αιώνα έχουν λοιπόν ως κοινό σηµείο την αµφισβήτηση ενός 
µοναρχικού θεσµού ο οποίος από τον 16ο αιώνα χρησίµευε ως πόλος 
συγκρότησης των εθνών-κρατών. 
Σε µια Ευρώπη όπου η γαλλική επιρροή είναι σηµαντική, τα γεγονότα που 
επέρχονται το 1789 έχουν τεράστια απήχηση. Σ� ολόκληρη την ήπειρο ο 
συµβολικός χαρακτήρας της Γαλλικής Επανάστασης εντυπωσιάζει τη 
φωτισµένη ελίτ, συνηθισµένη καθώς είναι να θεωρεί τη Γαλλία το φάρο των 
νέων ιδεών. 
Μεταφρασµένη σ� όλες τις γλώσσες της Ευρώπης, η ∆ιακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη εξαπλώνεται ακόµα και σε χώρες 
που, όπως η Ισπανία, προσπαθούν να απαγορεύσουν τη διάδοσή της. Στις 
γειτονικές χώρες της Γαλλίας, τις αυστριακές Κάτω Χώρες, την επισκοπή της 
Λιέγης, τις Ηνωµένες Επαρχίες, τη ρηνανική Γερµανία, τη Σαβοΐα και το Βω, οι 
«πατριώτες»,  οπαδοί των ελευθεριών, συγκλονίζονται από την αναγγελία των 
γεγονότων του 1789 και ελπίζουν ότι σύντοµα θα ελευθερωθούν από τους 
«δεσπότες» τους. «Προσκυνητές της ελευθερίας», πολυάριθµοι πολιτικοί 
πρόσφυγες, ξένοι ποιητές και συγγραφείς (ο Άγγλος Γουέρτζγουερθ, ο 
Πρώσος Βίλχελµ φον Χούµπολτ, ο Ρώσος Καραµζίν, ο Ιταλός Αλφιέρι) 
σπεύδουν στη Γαλλία να παρευρεθούν στην έλευση της νέας εποχής. 
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Γνωστοποιούν στους συµπατριώτες τους τα γεγονότα και τις επαναστατικές 
ιδέες µε αφηγήσεις, βιβλία και άρθρα. Έχοντας παραµείνει στη χώρα τους, τη 
Γερµανία, ο ποιητής Γκαίτε, οι φιλόσοφοι Καντ και Φίχτε, καταλαµβάνονται 
από τις νέες ιδέες. Ολόκληρη η διανοούµενη Ευρώπη πάλλεται οµόψυχα υπέρ 
της Επανάστασης. ... 
∆εµένος µε τον βασιλιά της Ισπανίας µε το λεγόµενο «Οικογενειακό 
Σύµφωνοι» (1761), ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ δεν µπορεί  να λάβει θέση στο πλευρό 
της Ισπανίας. Πράγµατι, προλαµβάνοντάς τον η Συντακτική εθνοσυνέλευση 
έχει υιοθετήσει στις 22 Μαίου 1790 τη ∆ιακήρυξη της Ειρήνης στον Κόσµο 
(Dιclaration de Paix au monde): «Το γαλλικό έθνος παραιτείται από την 
ανάληψη κάθε πολέµου που θα έχει ως στόχο να προβεί σε κατακτήσεις και 
ποτέ δεν θα χρησιµοποιήσει τις δυνάµεις του εναντίον της ελευθερίας 
οποιουδήποτε λαού». 
Ωστόσο η Επανάσταση, απλώς και µόνο από τη δύναµη των αρχών της, θα 
παρασυρθεί σε διπλωµατικές περιπλοκές. Τούτες προκύπτουν από τη 
σύγκρουση του νέου επαναστατικού δικαίου µε εκείνο του Παλαιού 
Καθεστώτος και δείχνουν ότι η συνύπαρξη στην Ευρώπη δύο ριζικά 
διαφορετικών αντιλήψεων του κράτους είναι αδύνατη. 
Η Ευρώπη του 18ου αιώνα είχε παραµείνει πιστή στο δίκαιο των ηγεµόνων· η 
Επανάσταση διακηρύσσει τη γέννηση του δικαίου των λαών. ... 
Μετά την ανάληψη της βελγικής εξέγερσης (1789), η εξέγερση της Λιέγης, ο 
επαναστατικός πυρετός στο Πεδεµόντιο και τη Ρηνανία δείχνουν στην Ευρώπη 
ότι η Επανάσταση δεν µπορεί να παραµένει ένα επεισόδιο της γαλλικής 
εσωτερικής πολιτικής. Παρά την αναµφισβήτητη θέληση της Συντακτικής 
εθνοσυνέλευσης να διασώσει την ειρήνη, οι αρχές στις οποίες σκέφτεται να 
θεµελιώσει µια νέα κοινωνία έχουν ισχυρή απήχηση στην Ευρώπη και οι 
συνέπειές τους συχνά ξεφεύγουν από τον έλεγχό της. Από το 1790 αυτή η 
κατάσταση γίνεται σαφής στην καλλιεργηµένη Ευρώπη, κι αν οι υποστηρικτές 
των νέων ιδεών χαίρονται µερικές φορές, πολλοί ανάµεσά τους, τροµαγµένοι 
από τις πραγµατικές συνέπειες των θεωρητικών αρχών που ευαγγελίζονται 
από µόδα, αντιδρούν απροσδόκητα. «Φωτισµένοι δεσπότες», οι ηγεµόνες της 
Ευρώπης αντιλαµβάνονται ξαφνικά την απειλή που συνιστά για το θρόνο τους 
η εξαγωγή των ανατρεπτικών αρχών που διασπείρονται από τους Γάλλους. 
Εξάλλου η µεταστροφή τους ενθαρρύνεται από τους Γάλλους ευγενείς: 
έχοντας µεταναστεύσει στις όχθες του Ρήνου, οι τελευταίοι καλούν σε µια 
γενική σταυροφορία εναντίον της Επανάστασης. ... 
Αν και από το 1791 είναι φανερό ότι «από την ίδια της τη φύση η Επανάστση 
είναι εχθρά όλων των κυβερνήσεων, προσπαθεί να τις καταστρέψει όλες, γι� 
αυτό και όλες έχουν συµφέρον να την καταστρέψουν» (Ζοζέφ ντε Μαιστρ), η 
Ευρώπη του Παλαιού Καθεστώτος είναι ανίκανη να περάσει στη δράση και 
αρκείται σε διακηρύξεις προθέσεων. 

Ιστορία της Ευρώπης του Serge Bernstein, Pierre Milza.  
Από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος � 18ος αιώνας,  

Αλεξάνδρεια, σσ. 489-490, 492 
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Αφού διαβάσετε τις πηγές και µε βάση τις γνώσεις σας από το σχολικό σας 
εγχειρίδιο: 
α) Να προσδιορίσετε τις συνθήκες ανάδυσης εθνικού αισθήµατος ως πρόσ-
δεσης σε µια δυναστεία κατά το Μεσαίωνα.  

β) Να παρουσιάσετε τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την «επαναστατική 
καταιγίδα» µέσα από την οποία γεννήθηκε µια νέα Ευρώπη. 

γ) Να παρουσιάσετε τις εντάσεις που προκλήθηκαν από την αντιπαράθεση 
ανάµεσα στην Ευρώπη του Παλαιού Καθεστώτος (Ιερή Συµµαχία) και τη 
Γαλλία των νέων ιδεών και στις χώρες που «µολύνθηκαν» από τον 
«ιδεολογικό ιό» (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, κλπ.) 

 
5.  

ΠΗΓΗ  
Κληρονόµος της φιλοσοφίας του ∆ιαφωτισµού, η ιδέα του έθνους, έτσι όπως 
θριαµβεύει στη Γαλλία, θεµελιώνεται σε µια οικουµενική αντίληψη του ανθρώπου και 
των φυσικών δικαιωµάτων του. Καταλήγει δε στην επαναστατική αρχή του 
δικαιώµατος αυτοδιάθεσης των λαών. Το δηµοψήφισµα που γίνεται στην Αβινιόν το 
1791 και εκείνα που ακολουθούν συνιστούν εφαρµογή αυτής της αρχής. Έτσι το 
έθνος εµφανίζεται ως εθελούσια συσσωµάτωση ανθρώπων που αναγνωρίζουν ότι 
ανήκουν σε µια κοινότητα και αποφασίζουν να ζήσουν µαζί. Αυτές οι επαναστατικές 
αρχές του έθνους, µαζί µε την ιδέα της ελευθερίας, θα αναστατώσουν την Ευρώπη 
των ηγεµόνων, θεµελιωµένη όπως είναι από τις αρχές του 18ου αιώνα, στην έννοια 
της ευρωπαϊκής ισορροπίας. Αυτές οι αρχές ξεσηκώνουν επίσης τον ενθουσιασµό 
των Ευρωπαίων «πατριωτών», έστω κι αν πολλοί ανάµεσα του αργούν να 
υπαναχωρήσουν διαπιστώνοντας ότι το «Μεγάλο Έθνος» δεν λαµβάνει υπόψη του 
αυτές τις αρχές και δεν διστάζει, για να µεγαλώσει το έδαφός του, να προσαρτά 
χωρίς περιστροφές τις περιοχές που ορέγεται. 
Έκτοτε µια άλλη µορφή εθνικής αντίληψης βλέπει το φως της ηµέρας, ιδιαίτερα 
στις γερµανικές χώρες. Από τον 18ο αιώνα, στο πλαίσιο της πολιτιστικής 
αντίδρασης εναντίον της γαλλικής υπεροχής, ένα αντιδραστικό και 
προροµαντικό ρεύµα αρχίζει να εκδηλώνεται. Θεωρεί το έθνος κληροδότηµα της 
ιστορίας που δεν οφείλει τίποτε στη βούληση των ανθρώπων και επιβάλλεται σε 
αυτούς. Έτσι, για τον φιλόσοφο Χάρντερ, το έθνος εµφανίζεται ως έµβιο ον, 
διαφορετικό από τα άλλα, γεννηµένο από µια ζωτική δύναµη που εκφράζεται 
µέσω των µύθων, των  παραδόσεων, του εθνικού παρελθόντος, της γλώσσας, 
της µουσικής µε µια λέξη της κουλτούρας. Μ� αυτή την έννοια, το εθνικό αίσθηµα 
(το Volksoeist) αποτελεί το θεµέλιο του έθνους. Ωστόσο νοµοµαθείς και 
φιλόσοφοι, όπως ο Fichte ή ο Χέγκελ, θεωρούν ότι η πραγµάτωση της ενότητας 
του έθνους ανήκει στο κράτος και όχι στην κοινότητα των πολιτών. 
Οι αντιλήψεις αυτές παίζουν βασικό ρόλο στην κατάρρευση του ναπολεόντειου 
σχεδίου για την Ευρώπη. Τροφοδοτούνται πράγµατι από τη γαλλική κυριαρχία, 
η οποία γίνεται αντιληπτή ως το ηγεµονικό εγχείρηµα ενός έθνους που ζητεί να 
καθυποτάξει ολόκληρη την ήπειρο. Ένας ισχυρός αντιγαλλικός πατριωτισµός 
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κάνει την εµφάνισή του, µε διαφορές ανάλογα µε τη χώρα, ο οποίος καταλήγει 
στην καταστροφή της ναπολεόντειας κυριαρχίας. ... 

Ιστορία της Ευρώπης του Serge Bernstein, Pierre Milza.  
Από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος � 18ος αιώνας,  

Αλεξάνδρεια, σσ. 520-521 
 
Με βάση την πηγή και τις γνώσεις σας από το σχολικό σας εγχειρίδιο: 
α)  Να επισηµάνετε τις φιλοσοφικές καταβολές της ιδέας του έθνους.  
β) Αφού συγκρίνετε τη γαλλική εθνική αντίληψη µε την γερµανική να 
διατυπώσετε τις σκέψεις σας. 

 
6.  

ΠΗΓΗ  
Ενδιαφέρον είναι το εθνικό κίνηµα που κερδίζει έδαφος στην Πρωσία, συντριµµένη 
και διαµελισµένη καθώς είναι µετά την ήττα της Ιένας. Ο βασιλιάς και η οικογένειά 
του, που έχουν καταφύγει στην Καινιξβέργη της ανατολικής Πρωσίας, πασχίζουν, 
σύµφωνα µε την πιο χαρακτηριστική παράδοση της πεφωτισµένη δεσποτείας, να 
αναζωογονήσουν το κράτος τους προσελκύοντας µεταρρυθµιστές απ� όλη τη 
Γερµανία (Σταιν, Χάρτενµπεργκ, Σάρνχορστ ή Γνάιζεναου). ∆ιαποτισµένο από το 
εθνικό συναίσθηµα, οι άνθρωποι αυτοί, που προέρχονται από το  ρεύµα του 
ροµαντισµού, είναι αποφασισµένοι να οικοδοµήσουν ένα έθνος, µπαίνοντας στην 
υπηρεσία ενός κράτους αποφασισµένου να υποστηρίξει την ταυτότητά του 
απέναντι στους Γάλλους. Χωρίς να συµµετάσχει σ� αυτό το λαϊκό κίνηµα, ο βασιλιάς 
της Πρωσίας, ηγεµόνας του Παλαιού Καθεστώτος, το χρησιµοποιεί για να 
εκσυγχρονίσει και να καταστήσει αποτελεσµατικότερο το κράτος του. Οι 
µεταρρυθµιστές προσαρµόζουν στην πρωσική κοινωνία τις νέες αρχές που 
τέθηκαν από τους Γάλλους. Καταργούν τη δουλοπαροικία, τα φεουδαρχικά 
δικαιώµατα και την αγγαρεία, αλλά διατηρούν για λογαριασµό της αριστοκρατίας τις 
εκτεταµένες γαιοικτησίες της και τις δικαιοδοτικές αρµοδιότητες που συνδέονται µ� 
αυτές. Οι συντεχνίες καταργούνται. Αστοί και χωρικοί αποκτούν το δικαίωµα να 
κατέχουν γαίες. Ένα έµβρυο πολιτικής αντιπροσώπευσης εγκαθιδρύεται µε την 
εκλογή δηµοτικών συµβουλίων. ... 
Αλλά το χαρακτηριστικότερο στοιχείο αυτής της πρωσικής αναγέννησης που 
επιφέρει ο αναδυόµενος γερµανικός εθνικισµός είναι µια σηµαντική πνευµατική 
κίνηση. Τούτη συγκλονίζει τη Γερµανία εξάπτοντας το εθνικό αίσθηµα και 
καλλιεργώντας το µίσος για τη Γαλλία. Τα σχολεία και τα «γυµνάσια» (λύκεια) 
πολλαπλασιάζονται, ενώ το Βερολίνο γίνεται το νευραλγικό κέντρο αυτής της 
πολιτιστικής και εθνικής αφύπνισης. Το χειµώνα του 1807-1808, ο φιλόσοφος 
Φίχτε εκφωνεί εκεί τους Λόγους  στο γερµανικό έθνος (Reden an die deutsche 
Nation), που αναπτύσσουν τη νέα ιδέα της εθνικότητας και ζητούν να 
προκαλέσουν µια ευρύτατη πνευµατική αφύπνιση της Γερµανίας. 

Ιστορία της Ευρώπης του Serge Bernstein, Pierre Milza.  
Από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος � 18ος αιώνας,  

Αλεξάνδρεια, σ. 522 
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Με βάση το παράθεµα: 
α) Να παρουσιάσετε τις συνέπειες του γαλλικού διαφωτισµού στο πρωσικό 
εθνικό κίνηµα και στην πνευµατική αναγέννηση. 

β) Να περιγράψετε τη σχέση ανάµεσα στην εθνική και στην πολιτιστική 
αφύπνιση µε επίκεντρο τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

 
7.  

ΠΗΓΗ  
Η αντίληψη του �έθνους� και του �εθνικισµού� όπως την έβλεπαν οι 
φιλελεύθεροι στοχαστές στο µεσουράνηµα του αστικού φιλελευθερισµού, 
συνέπιπτε µε την εποχή κατά την οποία η �αρχή των εθνοτήτων� έγινε για 
πρώτη φορά µείζον ζήτηµα στη διεθνή πολιτική. Η �αρχή των εθνοτήτων� 
διέφερε σηµαντικά ως προς ένα τµήµα της από την ουιλσονική αρχή της 
αυτοδιάθεσης των εθνών, αρχή που θεωρητικά ασπάζεται και ο λενινισµός και 
η οποία κυριάρχησε και κυριαρχεί στις συζητήσεις γύρω από αυτά τα 
ζητήµατα από τα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα και εφεξής. Η αρχή αυτή δεν 
ήταν απόλυτη. Ως προς αυτό διέφερε και από τη ριζοσπαστική-δηµοκρατική 
άποψη, όπως είχε τεθεί στη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων της Γαλλικής 
Επανάστασης, η οποία συγκεκριµένα απέρριπτε την �αρχή του ορίου�. Όµως, 
στους µικρού µεγέθους λαούς, το δικαίωµα των οποίων για κυριαρχία και 
αυτοδιάθεση ήταν εγγυηµένο, οι µεγάλοι και πιο αρπακτικοί γείτονές τους δεν 
τους επέτρεπαν να ασκούν στην πράξη κανένα από αυτά τα δικαιώµατα �  
Από την άποψη του φιλελευθερισµού, και -όπως δείχνει το παράδειγµα του 
Μαρξ και του Ένγκελς, όχι µόνον του φιλελευθερισµού- τα επιχειρήµατα υπέρ 
�του έθνους� ήταν ότι αυτό αντιπροσώπευε ένα στάδιο στην ιστορική ανάπτυξη 
της ανθρώπινης κοινωνίας· τα επιχειρήµατα για την οικοδόµηση κάθε 
ιδιαίτερου εθνικού κράτους, ασχέτως µε τα υποκειµενικά αισθήµατα των µελών 
της ενδιαφερόµενης εθνότητας, ή τις προσωπικές συµπάθειες του 
παρατηρητή, εξαρτόνταν από το αν µπορούσε να αποδείξει ότι ταίριαζε µε ότι 
προήγαγε την ιστορική εξέλιξη και πρόοδο� 
Αν, όµως, ο µόνος ιστορικά δικαιολογηµένος εθνικισµός ήταν αυτός που 
συµβάδιζε µε την πρόοδο, δηλαδή που διεύρυνε µάλλον παρά περιόριζε την 
κλίµακα πάνω στην οποία λειτουργούσαν οι ανθρώπινες οικονοµίες, κοινωνίες 
και πολιτισµοί, ποια θα µπορούσε να είναι η άµυνα των µικρών λαών, των 
µικρών γλωσσών, των µικρών παραδόσεων, στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, παρά µια έκφραση συντηρητικής αντίστασης στην αναπόφευκτη 
προέλαση της ιστορίας; Οι µικροί λαοί, οι µικρές γλώσσες, οι µικροί πολιτισµοί 
εναρµονίζονταν µε την πρόοδο µόνον εφόσον δέχονταν να είναι υποτελείς σε 
κάποια µεγαλύτερη ενότητα, ή αποσύρονταν από τη µάχη για να γίνουν µια 
αποθήκη νοσταλγίας και άλλων συναισθηµάτων� 
Έτσι, για να κατανοήσουµε το �έθνος� της κλασικής φιλελεύθερης εποχής είναι 
σηµαντικό να έχουµε κατά νου ότι η �οικοδόµηση του έθνους�, οσοδήποτε 
κυρίαρχη κι αν ήταν στην ιστορία του δεκάτου ενάτου αιώνα, ίσχυε µόνον για 
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µερικά έθνη. Και όντως, η αξίωση για εφαρµογή της �αρχής των εθνοτήτων� 
δεν ήταν καν καθολική �  
Αλλά από τη δεκαετία του 1880 και µετά η συζήτηση για το �εθνικό ζήτηµα� 
γίνεται σοβαρή και έντονη, ειδικά µεταξύ σοσιαλιστών, επειδή ο πολιτικός 
αντίκτυπος των εθνικών συνθηµάτων στις µάζες των πιθανών ή πραγµατικών 
ψηφοφόρων ή υποστηρικτών των µαζικών πολιτικών κινηµάτων εξελίχθηκε 
τώρα σ� ένα ζήτηµα άµεσου πολιτικού ενδιαφέροντος. Αυτό ήταν ένα 
σηµαντικό ζήτηµα όχι µόνο για τις κυβερνήσεις που αντιµετώπιζαν διάφορα 
είδη εθνικών αναταραχών ή απαιτήσεων, αλλά και για τα πολιτικά κόµµατα 
που επεδίωκαν να κινητοποιήσουν το εκλογικό σώµα βάσει εθνικών, µη 
εθνικών ή ανταυτού εθνικών εκκλήσεων. Για τους σοσιαλιστές στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη είχε µεγάλη διαφορά σε ποια θεωρητική βάση θα 
οριζόταν το έθνος και το µέλλον του. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς, όπως ο Mill και ο 
Renan, είχαν αντιµετωπίσει παρόµοια ζητήµατα ως περιθωριακά. Στη ∆εύτερη 
∆ιεθνή τέτοιες συζητήσεις βρίσκονταν στο επίκεντρο, και ένας αστερισµός 
εξεχουσών προσωπικοτήτων, που διακρίθηκαν στην πορεία, συνέβαλαν µε 
σηµαντικά κείµενα σ� αυτές: οι Kautsky, Luxemburg, Bauer, Λένιν και Στάλιν. 
Αλλά αν τέτοια ζητήµατα απασχολούσαν τους µαρξιστές θεωρητικούς, ήταν 
επίσης ζήτηµα οξείας πρακτικής σπουδαιότητας για τους, ας πούµε, Κροάτες 
και Σέρβους, �Μακεδόνες� και Βουλγάρους, αν η εθνικότητα των Σλάβων του 
Νότου καθοριζόταν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  
Έτσι, η �αρχή των εθνοτήτων� την οποία συζητούσαν οι διπλωµάτες και  η 
οποία άλλαξε το χάρτη της Ευρώπης στην περίοδο από το 1830 ως το 1878 
ήταν διαφορετική από το πολιτικό φαινόµενο του εθνικισµού που γινόταν όλο 
και περισσότερο κεντρικό θέµα στην εποχή του ευρωπαϊκού εκδηµοκρατισµού 
και της πολιτικής των µαζών. Στις µέρες του Mazzini δεν είχε σηµασία αν, για 
το µεγάλο µέρος των Ιταλών, το Risorgimento δεν υπήρχε, ούτως ώστε, όπως 
παραδέχθηκε ο Massimo d�  Azeglio στην περίφηµη φράση του: �Έχουµε κάνει 
την Ιταλία, τώρα πρέπει να κάνουµε τους Ιταλούς� *. ∆εν είχε καν σηµασία για 
εκείνους που παρατηρούσαν το �Πολωνικό Ζήτηµα� το ότι πιθανώς οι 
περισσότεροι χωρικοί που µιλούσαν την πολωνική γλώσσα δεν αισθάνονταν 
ακόµα ότι ήταν εθνικιστές Πολωνοί, όπως παραδέχθηκε ο τελικός 
ελευθερωτής της Πολωνίας, Συνταγµατάρχης Pilsudski στη φράση του: �Το 
κράτος κάνει το έθνος και ότι το έθνος το κράτος�. Αλλά µετά το 1880 είχε όλο 
και περισσότερη σηµασία πώς ένιωθαν οι απλοί άνδρες και οι γυναίκες για την 
εθνικότητά τους. Ως εκ τούτου είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη τη 
συµπµεριφορά και τα συναισθήµατα των απλών ανθρώπων της προ-
βιοµηχανικής κοινωνίας, πάνω στους οποίους η καινοφανής έκκληση του 
πολιτικού εθνικισµού θα µπορούσε να στηριχθεί.  
Η Συνθήκη των Βερσαλιών αποκάλυψε άλλο ένα νέο φαινόµενο: τη 
γεωγραφική εξάπλωση των εθνικιστικών κινηµάτων, και την απόκλιση των 
νέων κινηµάτων από το ευρωπαϊκό πρότυπο. Με δεδοµένη την επίσηµη 

                                                           
*  Ειπώθηκε στην πρώτη σύνοδο της Βουλής του νέου ενωµένου ιταλικού βασιλείου.  
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δέσµευση των νικηφόρων δυνάµεων υπέρ του ουιλσονικού εθνικισµού, ήταν 
φυσικό ότι οποιοσδήποτε διεκδικούσε να µιλήσει εν ονόµατι κάποιων 
καταπιεζόµενων ή µη αναγνωρισµένων λαών -και µεγάλος αριθµός αυτών 
προσπαθούσαν να ασκήσουν πίεση στους ισχυρότερους διαµορφωτές της 
ειρήνης- έπρεπε να το κάνει σύµφωνα µε την εθνική αρχή και ειδικότερα 
σύµφωνα µε το δικαίωµα για αυτοδιάθεση ... Οι ηγέτες και οι ιδεολόγοι των 
αποικιακών ή ηµι-αποικιακών απελευθερωτικών κινηµάτων ξεκάθαρα 
µιλούσαν τη γλώσσα του ευρωπαϊκού εθνικισµού, την οποία τόσο συχνά είχαν 
µάθει από τη δύση, ακόµα κι όταν δεν ταίριαζε στην περίπτωσή τους. Και 
όπως ο ριζοσπαστισµός της Ρωσικής Επανάστασης είχε υπερκεράσει εκείνον 
την Γαλλικής Επανάστασης στο ρόλο της κύριας ιδεολογίας της παγκόσµιας 
χειραφέτησης, το δικαίωµα για αυτοδιάθεση, που τώρα είχε ενταχθεί στα 
κείµενα του Στάλιν, εφεξής άγγιξε εκείνους που βρίσκονταν πέρα από το πεδίο 
δράσης του Mazzini. Η απελευθέρωση, σ� εκείνο το τµήµα που δεν είχε γίνει 
ακόµα γνωστό ως ο Τρίτος Κόσµος, γινόταν τώρα αντιληπτή παντού ως 
�εθνική απελευθέρωση� ή, µεταξύ των µαρξιστών, �εθνική και κοινωνική 
απελευθέρωση�.  
Όµως, για µιαν ακόµα φορά, η πρακτική δεν συµµορφώθηκε µε τη θεωρία. Η 
πραγµατική και αυξανόµενη δύναµη των κινηµάτων απελευθέρωσης συνίστατο 
στο µίσος εναντίον των κατακτητών, ηγεµόνων και εκµεταλλευτών, οι οποίοι 
συνέβαινε να αναγνωρίζονται ως ξένοι, από το χρώµα, την ένδυση, και τις 
συνήθειες, ή εναντίον εκείνων που φαίνονταν να ενεργούν για λογαριασµό 
τους· ήταν αντι-ιµπεριαλιστική.  

Eric Hobsbawm, Έθνη και Εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα,  
Πρόγραµµα, µύθος, πραγµατικότητα, σσ. 63-69, 191-192 

 
Με βάση το παράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να συσχετίσετε την �αρχή 
των εθνοτήτων� του Μαντσίνι µε την �αρχή της αυτοδιάθεσης των εθνών� του 
Ουίλσον και να αιτιολογήσετε τις διαφορές τους.  

 
8. 

ΠΗΓΗ  
�Μόλις είχε επιτευχθεί κάποιος βαθµός ευρωπαϊκής ανάπτυξης, οι γλωσσικές 
και πολιτιστικές κοινότητες των λαών, έχοντας ωριµάσει σιωπηρά δια µέσου 
των αιώνων, ξεπροβάλλουν από τον κόσµο της παθητικής ύπαρξης ως λαών 
(passiver Volkheit). Συνειδητοποιούν ότι αποτελούν µία δύναµη µε ιστορικό 
πεπρωµένο. Απαιτούν να έχουν τον έλεγχο του κράτους, ως το ανώτατο 
υπάρχον όργανο εξουσίας, και µάχονται για την πολιτική τους αυτοδιάθεση. 
Το γενέθλιο της πολιτικής ιδέας του έθνους και το έτος γεννήσεως αυτής της 
νέας συνείδησης, είναι το 1789, το έτος της Γαλλικής Επανάστασης�.  

K. Renner, Staat und Nation, σ. 89 
Αυτό το απόσπασµα φαίνεται λοιπόν πως είναι µια αντιπροσωπευτική εκδοχή 
της �αρχής των εθνοτήτων� η οποία συνετάραξε τη διεθνή πολιτική της 
Ευρώπης µετά το 1830, δηµιουργώντας έναν αριθµό νέων κρατών που 
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αντιστοιχούσαν, κατά το ήµισυ µόνο στην έκκληση του Mazzini �κάθε έθνος 
ένα κράτος�· δεν αντιστοιχούσαν όµως στο υπόλοιπο της φράσης του Mazzini 
�µόνον ένα κράτος για ολόκληρο έθνος�� 
Όµως, παρόλο που το απόσπασµα που παραθέσαµε σε µια πρώτη ανάγνωση 
µας θυµίζει κάτι που θα µπορούσε να έχει γράψει ο ίδιος ο Mazzini, στην 
πραγµατικότητα γράφτηκε εβδοµήντα χρόνια µετά τις επαναστάσεις του 1830 
και από έναν µαρξιστή σοσιαλιστή µοραβικής καταγωγής, σε ένα βιβλίο που 
διαπραγµατεύονταν τα ειδικότερα ζητήµατα της Αυτοκρατορίας των 
Αψβούργων. Εν συντοµία, ενώ το απόσπασµα θα µπορούσε να παρερµη-
νευθεί ότι συνδέεται µε την εθνικιστική αρχή, που µεταµόρφωσε τον πολιτικό 
χάρτη της Ευρώπης µεταξύ του 1830 και της δεκαετίας του 1870, στην 
πραγµατικότητα ανήκει σε µια µεταγενέστερη και διαφορετική φάση της 
εθνικιστικής ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή ιστορία.  
Ο εθνικισµός του 1880-1914 διέφερε σε τρία µείζονα σηµεία από τη φάση του 
εθνικισµού του Mazzini. Πρώτον, εγκατέλειψε την �αρχή του ορίου�, η οποία 
κυριαρχούσε στις συζητήσεις σχετικά µε τον εθνικισµό την εποχή του 
φιλελευθερισµού. Από εδώ και στο εξής οποιαδήποτε οντότητα θεωρούσε ότι 
αποτελεί ένα �έθνος� διεκδικούσε το δικαίωµα για αυτοδιάθεση πράγµα που, σε 
τελευταία ανάλυση, σήµαινε το δικαίωµά της να αποτελεί ένα ξεχωριστό κυρίαρχο 
ανεξάρτητο κράτος στο έδαφός της. ∆εύτερον, και ως συνέπεια της συνεχούς 
δηµιουργίας εθνών χωρίς ιστορικό παρελθόν, η εθνικότητα και η γλώσσα, 
αποτέλεσαν τα κυρίαρχα, όλο και πιο καθοριστικά, και σε κάποιες περιπτώσεις 
ίσως µοναδικά κριτήρια αναγνώρισης µιας �εθνότητας�. Υπήρξε όµως και µια τρίτη 
αλλαγή, η οποία δεν επηρέασε τόσο πολύ τα άνευ κράτους εθνικά κινήµατα, τα 
οποία τώρα γίνονταν όλο και πιο πολυάριθµα και φιλόδοξα, αλλά τα εθνικά 
αισθήµατα εντός των ήδη συγκροτηµένων εθνικών κρατών: µια απότοµη 
µεταστροφή προς το πολιτικό δικαίωµα για έθνος και σηµαία, για το οποίο 
ουσιαστικά επινοήθηκε ο όρος �εθνικισµός� στην τελευταία δεκαετία (ή δεκαετίες) 
του δεκάτου ενάτου αιώνα. Στο απόσπασµα του Renner εκπροσωπούνται οι δύο 
πρώτες από τις αλλαγές που αναφέραµε, δεν αντιπροσωπεύεται όµως η τρίτη 
λόγω της αριστερής ιδεολογικής του προέλευσης.  
Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους κατά κανόνα δεν έχει αναγνωριστεί 
πόσο όψιµα έγινε στην πραγµατικότητα κυρίαρχο το εθνο-γλωσσολογικό 
κριτήριο για τον ορισµό ενός έθνους. Πρώτον, τα δύο πλέον εξέχοντα µη-
κρατικά εθνικιστικά κινήµατα του πρώτου µισού του δεκάτου ενάτου αιώνα 
βασίζονταν ουσιαστικά σε κοινότητες των εγγραµµάτων, που, πέρα από 
πολιτικά και γεωγραφικά σύνορα, τους ένωνε η χρήση µιας καθιερωµένης 
γλώσσας υψηλού πολιτισµικού επιπέδου και η λογοτεχνία της. Για τους 
Γερµανούς και τους Ιταλούς, η εθνική τους γλώσσα δεν ήταν απλώς ένα µέσο 
ενοποίησης της ενδοκρατικής επικοινωνίας και λειτουργίας της διοικητικής 
µηχανής, όπως υπήρξε η γαλλική γλώσσα, ή ακόµη ένας επαναστατικός 
µηχανισµός για να µεταφέρει τις αλήθειες της ελευθερίας, της επιστήµης και 
της προόδου σε όλους, διασφαλίζοντας την αρχή της ισότητας των πολιτών 
και παρεµποδίζοντας την αναβίωση της ιεραρχίας. Ήταν κάτι πολύ 
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περισσότερο από φορέας µιας διακεκριµένης λογοτεχνίας και µιας 
οικουµενικής πνευµατικής έκφρασης. Ήταν το µόνο πράγµα που τους έκανε 
Γερµανούς ή Ιταλούς, και συνεπώς είχε πολύ µεγαλύτερο βάρος στον 
προσδιορισµό της εθνικής τους ταυτότητας απ� ό,τι, ας πούµε, η αγγλική για 
εκείνους που έγραφαν και διάβαζαν αυτή τη γλώσσα. Όµως, ενώ για τις 
γερµανικές και ιταλικές φιλελεύθερες µεσαίες τάξεις η γλώσσα µ� αυτό τον 
τρόπο παρείχε ένα ισχυρό επιχείρηµα για τη δηµιουργία ενός ενοποιηµένου 
εθνικού κράτους, αυτό δεν συνέβαινε πουθενά αλλού στο πρώτο µισό του 
δεκάτου ενάτου αιώνα. Οι πολιτικές αξιώσεις για την ανεξαρτησία της 
Πολωνίας ή του Βελγίου δεν βασίζονταν στη γλώσσα, όπως δεν βασίζονταν 
και οι επαναστάσεις των διαφόρων βαλκανικών λαών εναντίον της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες δηµιούργησαν µερικά ανεξάρτητα 
κράτη· ούτε και το ιρλανδικό κίνηµα στη Βρετανία βασιζόταν στη γλώσσα � 
Όµως, από τα τέλη του δεκάτου ογδόου αιώνα (και, κατά µεγάλο µέρος, κάτω 
από την επίδραση της γερµανικής διανόησης) την Ευρώπη σάρωνε το 
ροµαντικό πάθος για τους αγνούς, απλούς και αδιάφθορους χωρικούς, και 
εξαιτίας της φολκλορικής προσέγγισης του �λαού�, οι καθοµιλουµένες γλώσσες 
που χρησιµοποιούσαν αυτοί θεωρήθηκαν σηµαντικές.  

Eric Hobsbawm, ό.π., σσ. 144-147 
 
Με βάση το παράθεµα και τις γνώσεις σας από το σχολικό σας βιβλίο:  
α) Να επισηµάνετε τα χαρακτηριστικά της µετεξέλιξης του εθνικισµού της 
περιόδου (1870-1918).  

β) Να αιτιολογήσετε την έµφαση που δόθηκε στο εθνο-γλωσσολογικό κριτή-
ριο για τον ορισµό ενός έθνους.  

 
9. 

ΠΗΓΗ 1 
Η εξίσωση έθνος = κράτος = λαός, και ειδικά κυρίαρχος λαός, αναµφίβολα 
συνέδεε το έθνος µε το έδαφος, εφόσον η δοµή και ο ορισµός των κρατών 
ήταν ουσιαστικώς εδαφικά. Σήµαινε επίσης µια πολλαπλότητα από εθνικά 
κράτη συγκροτηµένα µ� αυτό τον τρόπο και αυτό ήταν όντως απαραίτητη 
συνέπεια της λαϊκής αυτοδιάθεσης όπως το θέτει η Γαλλική ∆ιακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων του 1795:  

�κάθε λαός είναι ανεξάρτητος και κυρίαρχος, οιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθµός 
των ατόµων που τον αποτελεί και η έκταση του εδάφους που κατέχει. Αυτή η 
κυριαρχία είναι αναπαλλοτρίωτη�.  

Σ� αυτήν τη διακήρυξη δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις του έθνους 
συναντώνται: η επαναστατική - δηµοκρατική και η εθνικιστική. Η εξίσωση 
κράτος = έθνος = λαός αντιστοιχεί και στις δύο αντιλήψεις· για τους εθνικιστές 
η δηµιουργία των πολιτικών οντοτήτων προερχόταν από την προηγούµενη 
ύπαρξη κάποιας κοινότητας που διέκρινε τον εαυτό της από τους ξένους· ενώ 
για την επαναστατική - δηµοκρατική άποψη η κεντρική ιδέα ήταν ο κυρίαρχος 
πολίτης - λαός = κράτος, το οποίο, σε σχέση µε το υπόλοιπο της ανθρώπινης 
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ράτσας συνιστούσε ένα �έθνος�. ∆εν θα πρέπει επίσης να ξεχάσουµε ότι 
εφεξής τα κράτη, µε οποιοδήποτε τρόπο κι αν συστάθηκαν, έπρεπε να 
υπολογίζουν και τους υπηκόους τους, διότι στην Εποχή των Επαναστάσεων, 
είχε γίνει περισσότερο δύσκολο να τους ηγεµονεύσουν. Όπως το διατύπωσε ο 
έλληνας ελευθερωτής Κολοκοτρώνης, δεν ήταν πλέον αληθές ότι �ο λαός 
πίστευε ότι οι βασιλιάδες ήταν θεοί πάνω στη γη και ότι ήταν υποχρεωµένος 
να λέει πως οτιδήποτε έκαναν ήταν σωστό�. Η θεϊκότητα δεν τους περιέβαλε 
πλέον. Όταν ο Κάρολος ο δέκατος της Γαλλίας αναβίωσε την αρχαία τελετή 
της στέψης στην Rheims το 1825 και (επιφυλακτικά) την τελετή της µαγικής 
ιάσεως, µόνον 120 άτοµα παρουσιάστηκαν για να θεραπευθούν από τη 
φυµατίωση µε το βασιλικό άγγιγµα. Στην τελευταία στέψη πριν από τη δική 
του, το 1774, υπήρχαν 2.400 άτοµα. Η διαδικασία εκδηµοκρατισµού που 
παρατηρείται µετά το 1870 εντείνει τόσο το πρόβληµα της νοµιµότητας των 
αρχόντων όσο και αυτό της κινητοποιήσεως των πολιτών. Για τις κυβερνήσεις 
το βασικό στοιχείο στην εξίσωση κράτος = έθνος = λαός, ήταν απλώς το 
κράτος.  

Eric Hobsbawm, ό.π., σσ. 34-35, 39-40 
 

ΠΗΓΗ 2 
Η ίδια η πράξη του εκδηµοκρατισµού της πολιτικής, δηλαδή της µετατροπής 
των υπηκόων σε πολίτες, τείνει να παράγει µια λαϊκιστική συνείδηση την 
οποία, αν την παρατηρήσουµε κάτω από ένα ορισµένο πρίσµα, είναι δύσκολο 
να τη διακρίνουµε από έναν εθνικό, ακόµα και έναν σωβινιστικό πατριωτισµό - 
διότι αν �η χώρα� είναι κατά κάποιο τρόπο �δική µου�, τότε φαίνεται πιο εύκολη 
η επιλογή της σε σχέση µε εκείνες των ξένων, ειδικά αν αυτοί στερούνται των 
δικαιωµάτων και της ελευθερίας του αληθινού πολίτη � Αυτό δεν σήµαινε 
απαραιτήτως κάποια συµπάθεια για τις άρχουσες τάξεις ή τις κυβερνήσεις 
τους, και αυτές µε τη σειρά τους ίσως να υποπτεύονταν την αφοσίωση των 
αγωνιστών της κατώτερης τάξης για τους οποίους οι πλούσιοι και οι 
αριστοκράτες που εκµεταλλεύονταν τον απλό λαό ήταν πιο άµεσα και διαρκώς 
παρόντες από τους πολυµίσητους ξένους. Η ταξική συνείδηση που 
αποκτούσαν οι εργατικές τάξεις σε πολυάριθµες χώρες στις τελευταίες 
δεκαετίες πριν από το 1914 σήµαινε, ή µάλλον επιβεβαίωνε, µια αξίωση για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη, και µ� αυτόν τον τρόπο έναν εν 
δυνάµει πατριωτισµό �  
Είναι σηµαντικό ότι οι εµπόλεµες κυβερνήσεις έκαναν έκκληση βοήθειας στον 
Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, όχι απλώς για λόγους τυφλού πατριωτισµού, και ακόµη 
λιγότερο για λόγους πολεµικής δόξας και ηρωισµού, αλλά µέσω µιας 
προπαγάνδας που απευθυνόταν βασικά στους µη-στρατιωτικούς και τους 
πολίτες. Όλοι οι ισχυροί εµπόλεµοί παρουσίασαν τον πόλεµο ως αµυντικό. 
Όλοι τον παρουσίασαν ως απειλή από το εξωτερικό των κεκτηµένων 
δικαιωµάτων του πολίτη που υπήρχαν αποκλειστικά στη χώρα τους ή στο 
πλευρό τους· όλοι έµαθαν να παρουσιάζουν τους πολεµικούς τους σκοπούς 
(κάπως αβάσιµα) όχι µόνο ως κάτι που θα εξάλειφε τέτοιες απειλές, αλλά, 
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κατά κάποιο τρόπο, ως την κοινωνική µεταµόρφωση της χώρας προς το 
συµφέρον των φτωχότερων πολιτών της (�σπίτια για τους ήρωες�) � 
Τα κράτη και τα καθεστώτα είχαν κάθε λόγο να ενισχύσουν, αν µπορούσαν, 
τον κρατικό πατριωτισµό µε τα συναισθήµατα και τα σύµβολα της 
�φαντασιακής κοινωνίας�, από οπουδήποτε και κατά οποιοδήποτε τρόπο 
πήγαζαν αυτά, και να τα συνενώσουν. Η εποχή που ο εκδηµοκρατισµός της 
πολιτικής ζωής κατέστησε αναγκαίο να �µορφώσουµε τους αφέντες µας�, να 
�κάνουµε Ιταλούς�, να µετατρέψουµε �τους χωρικούς σε Γάλλους� και να 
συνδέσουµε τα πάντα µε το κράτος και τη σηµαία, ήταν επίσης η εποχή που τα 
λαϊκά εθνικιστικά, ή πάντως τα ξενοφοβικά αισθήµατα και αυτά της εθνικής 
υπεροχής που κήρυττε η νέα ψευδοεπιστήµη του ρατσισµού κατέστη 
ευκολότερο να κινητοποιηθούν. Γιατί η περίοδος από το 1880 ως το 1914 
ήταν επίσης η περίοδος των µεγαλύτερων γνωστών µέχρι σήµερα µαζικών 
µεταναστεύσεων, εντός και µεταξύ των κρατών, η περίοδος του ιµπεριαλισµού 
και της αύξησης της διεθνούς αντιπαλότητας που κατέληξε σε παγκόσµιο 
πόλεµο. Όλα αυτά υπογράµµιζαν τις διαφορές ανάµεσα σε �εµάς� και �αυτούς�. 
Και δεν υπάρχει κανένας πιο αποτελεσµατικός τρόπος για να συνδεθούν αυτά 
τα ξεχωριστά µέρη των ανήσυχων λαών από το να ενωθούν εναντίον των 
�ξένων�. ∆εν είναι ανάγκη να αποδεχθεί κανείς την απόλυτη Primat de 
Innenpolitik για να αναγνωρίσει ότι οι κυβερνήσεις είχαν σηµαντικό εσωτερικό 
συµφέρον να κινητοποιούν τον εθνικισµό ανάµεσα στους πολίτες τους. 
Αντιστρόφως, τίποτε δεν τόνωσε τόσο πολύ τον εθνικισµό και από τις δύο 
πλευρές, όσο η διεθνής διαµάχη. Ο ρόλος της αµφισβήτησης του Ρήνου το 
1840 στην ανάπτυξη και των γαλλικών και των γερµανικών εθνικιστικών 
µοτίβων είναι οικείος.  
Εύλογα τα κράτη θα χρησιµοποιούσαν τον όλο και ισχυροποιούµενο κρατικό 
µηχανισµό για να επικοινωνούν µε τους κατοίκους της επικράτειάς τους, 
κυρίως µέσω των δηµοτικών σχολείων, για να διαδώσουν έτσι την εικόνα και 
την κληρονοµιά του �έθνους� και για να εµφυσήσουν την αφοσίωση σε αυτό 
ώστε να συνδέσουν στενά τα πάντα µε τη χώρα και τη σηµαία, συχνά 
�επινοώντας παραδόσεις� ή ακόµα και έθνη γι� αυτό το σκοπό.  

Eric Hobsbawm, ό.π., σσ. 127-131 
 
Με βάση τις πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις:  
α)  Να σχολιάσετε τις µεθόδους κινητοποίησης των µαζών από τις εµπόλεµες 
κυβερνήσεις στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο.  

β) Να κρίνετε ειδικότερα τη χρησιµοποίηση των σχολείων ως µέσων διάδοσης 
συχνά �επινοηµένων παραδόσεων�.  
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10. 
ΠΗΓΗ  
Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα ο εθνοτικός εθνικισµός ενισχύθηκε 
σηµαντικά, στην πράξη από τις αυξανόµενες µαζικές γεωγραφικές µεταναστεύ-
σεις των λαών, και στη θεωρία από τη µεταλλαγή εκείνης της κεντρικής ιδέας 
της κοινωνικής επιστήµης του 19ου αιώνα, τη �φυλή�. Από τη µια πλευρά, η 
πανάρχαια εδραιωµένη διάκριση του ανθρώπινου είδους σε λίγες �φυλές�, που 
διακρίνονταν από το χρώµα του δέρµατος, τώρα είχε εξελιχθεί σε µια οµάδα 
�φυλετικών� διακρίσεων, που χώριζαν ανθρώπους µε το ίδιο κατά προσέγγιση 
ανοικτό χρώµα δέρµατος, σε �Αρείους� και �Σηµίτες�, ή, µεταξύ των �Αρείων� 
σε Σκανδιναβούς, Αλπεικούς και Μεσογειακούς. Από την άλλη πλευρά, η 
εξελικτική θεωρία του ∆αρβίνου, που συµπληρώθηκε από αυτό που έγινε 
αργότερα γνωστό ως γενετική, προσέφερε στο ρατσισµό αυτό που φαινόταν 
να είναι ένα δυναµικό σύνολο από �επιστηµονικές� αιτίες για την αποφυγή, ή 
ακόµα, όπως συνέβη, την εκδίωξη και την εξόντωση των ξένων. Όλα αυτά 
συνέβησαν σχετικά αργά· ο αντι-σηµιτισµός δεν απέκτησε �φυλετικό� 
χαρακτήρα (σε αντίθεση προς το θρησκευτικο-πολιτιστικό) µέχρι το 1880 
περίπου, οι µεγαλύτεροι προφήτες του γερµανικού και γαλλικού ρατσισµού 
(Vacher  de Lapouge, Houston Stewart Chamberlain) ανήκουν στη δεκαετία 
του 1890. Οι δεσµοί ανάµεσα στο ρατσισµό και τον εθνικισµό είναι φανεροί � 
Όµως, πρέπει να προβούµε σε µια ακόµη παρατήρηση σχετικά µε τον µετά το 
1918 εθνικισµό, η οποία µας οδηγεί -καθώς και αυτόν- έξω από τους 
παραδοσιακούς χώρους αµφισβήτησης των συνόρων, των εκλογών - 
δηµοψηφισµάτων και των γλωσσικών απαιτήσεων. Η εθνική ταυτότητα αυτή 
την εποχή απέκτησε νέα µέσα για να εκφράζεται στις σύγχρονες, 
αστικοποιηµένες, υψηλής τεχνολογίας κοινωνίες. Πρέπει να αναφερθούν µέσα 
ζωτικής σηµασίας. Το πρώτο, που δεν απαιτεί εκτεταµένο σχολιασµό, ήταν η 
άνοδος των σύγχρονων µέσων µαζικής ενηµέρωσης: του τύπου, του κινηµατο-
γράφου και του ραδιοφώνου. Με αυτά τα µέσα οι λαϊκές ιδεολογίες µπορούσαν 
να τυποποιηθούν, ν� αποκτήσουν οµοιογένεια και να µεταµορφωθούν, καθώς 
επίσης, όπως είναι προφανές, τα ιδιωτικά συµφέροντα και τα κράτη θα 
µπορούσαν αντίστοιχα να τις εκµεταλλευτούν για τους δικούς τους προµελετη-
µένους προπαγανδιστικούς σκοπούς. (Το πρώτο Υπουργείο που περιγράφε-
ται συγκεκριµένα ως σχετικά µε την Προπαγάνδα και τη �∆ηµόσια ∆ιαφώτιση� 
δηµιουργήθηκε στη Γερµανία το 1933 από τη νέα κυβέρνηση του Αδόλφου 
Χίτλερ). Όµως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η προµελετηµένη προπαγάνδα ήταν 
λιγότερο σηµαντική από την ικανότητα των µέσων µαζικής επικοινωνίας να 
καταστήσουν αυτά που ήταν ουσιαστικά εθνικά σύµβολα, µέρος της ζωής κάθε 
ατόµου, και µ� αυτόν τον τρόπο να γκρεµίσουν τα τείχη που χώριζαν την 
ιδιωτική και τοπική σφαίρα, όπου κανονικά ζούσαν οι περισσότεροι πολίτες, 
από τη δηµόσια και εθνική σφαίρα. Η προώθηση της βρετανικής βασιλικής 
οικογένειας σε εγχώρια καθώς και δηµόσια εικόνα της εθνικής ταυτότητας, θα 
ήταν αδύνατη χωρίς τα σύγχρονα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και η πιο 
µελετηµένη τελετουργική έκφρασή της είχε ουσιαστικά επινοηθεί για το 
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ραδιόφωνο - αργότερα προσαρµόστηκε στην τηλεόραση: το βασιλικό χριστου-
γεννιάτικο διάγγελµα, που θεσµοθετήθηκε το 1932.  
Το χάσµα που χώριζε τους δύο κόσµους, τον ιδιωτικό από το δηµόσιο, 
γεφυρώθηκε επίσης µε τον αθλητισµό. Μεταξύ των πολέµων ο αθλητισµός ως 
µαζικό θέαµα µεταµορφώθηκε σε µιαν ατέλειωτη διαδοχή µονοµάχων, 
ανάµεσα σε πρόσωπα και οµάδες που συµβόλιζαν τα εθνικά κράτη, κάτι που 
είναι σήµερα µέρος της παγκόσµιας ζωής. Μέχρι τότε εκδηλώσεις όπως οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες και οι διεθνείς ποδοσφαιρικοί αγώνες ενδιέφεραν µόνο το 
κοινό της µεσαίας τάξης (αν και οι Ολυµπιακοί Αγώνες άρχισαν να αποκτούν 
µια διάσταση εθνικού ανταγωνισµού πριν ακόµη το 1914), και οι διεθνείς 
αγώνες είχαν ουσιαστικά καθιερωθεί µε σκοπό να συνενώσουν τα διαφορετικά 
εθνικά στοιχεία των πολυεθνικών κρατών.  

Eric Hobsbawm, ό.π., σσ. 153, 198-199 
 
Με βάση το παράθεµα και τις πληροφορίες που αποκοµίσατε από το σχολικό 
σας εγχειρίδιο:  
α)  Να διερευνήσετε τη σχέση ανάµεσα στον εθνικισµό και το ρατσισµό.  
β)  Να παρουσιάσετε την προπαγάνδα και τον αθλητισµό ως µέσα έκφρασης 
της εθνικής ταυτότητας στις σύγχρονες κοινωνίες και να αποτιµήσετε τη 
θετική ή αρνητική συµβολή τους στον ανταγωνισµό των κρατών.  

 
 
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  α) Να αναπτύξετε την «αρχή των εθνοτήτων» 
β) Να αναπτύξετε τις επιδράσεις που είχε αυτή η αρχή (συνέπειες και επιπτώ-
σεις).  

γ) Να αναλύσετε τη φράση του βιβλίου σας «Οι υπήκοοι, που όφειλαν υποταγή 
στους ηγεµόνες τους, έγιναν πολίτες που όφειλαν αφοσίωση στο έθνος τους».  

 
2.  α) Πώς καλλιεργείται το αίσθηµα του πατριωτισµού και πώς εκφράζεται;  
β) Ποιο ήταν το διπλό αίτηµα των επαναστάσεων του 1848; 
γ) Να αναφέρετε τους παράγοντες µεταµόρφωσης των Άγγλων, Σκότων, 
Ουαλλών σε Βρετανούς.  

 
3.  α) Να αναλύσετε τη φράση «Αφού φτιάξαµε την Ιταλία, τώρα πρέπει να φτιάξουµε 

και τους Ιταλούς».  
β) Πώς εννοείτε τη διαδικασία της «εθνικοποίησης των µαζών»; 
 

4.  Να αναφέρετε τους παράγοντες που διαµόρφωσαν την εθνική συνείδηση του 
Ευρωπαίου πολίτη.  
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5. α) Ποιους δεσµούς αντικατέστησε η εθνική συνείδηση και πως αυτή εκδη-
λώθηκε στους πολέµους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα; 

β) Σε ποιες περιπτώσεις πολέµων ταυτίστηκε το εθνικό µε το θρησκευτικό 
αίσθηµα; 

 
6.  α)  Η υπεροχή του πατριωτικού αισθήµατος απέναντι στον τοπικισµό, κοµµατι-

σµό και θρησκευτικό δόγµα ίσχυε για όλες τις κοινωνικές οµάδες; 
β) Γιατί αρχικά ο πατριωτισµός ήταν πιο ανεπτυγµένος στα µορφωµένα 
στρώµατα των πόλεων; 

 
7.  Να αναπτύξετε τον συνδυασµό αιτίων που προκάλεσαν τη γέννηση των 
εθνικών κρατών και της εθνικής ιδεολογίας. 

 
8.  Να αναλύσετε τη φράση «Η Ευρώπη του 19ου αιώνα λειτούργησε ως εργαστήριο 

των εθνών».  
 
9. α) Να εντοπίσετε τις διαφορές ανάµεσα στους τύπους εθνικής ιδεολογίας και 

στη σύνδεσή τους µε διαφορετικούς τύπους έθνη-κράτη. 
β) Ποιο φιλοσοφικό ρεύµα επηρέασε την εθνική ιδεολογία που τόνιζε τα 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα της λαϊκής παράδοσης; 

 
10. α) Να επαναδιατυπώσετε, συγκρατώντας τα κύρια σηµεία, τον ορισµό του 

έθνους από το Ρενάν. 
β) Ποια στοιχεία αυτού του ορισµού ανήκουν στον πρώτο τύπο εθνικής 
ιδεολογίας και ποια στο δεύτερο τύπο; 

γ) Από ποιον τύπο εθνικής ιδεολογίας επηρεάστηκε η ελληνική εθνική 
ιδεολογία και γιατί; 

 
11.  Πώς εκδηλώθηκαν οι αντιµαχόµενοι εθνικισµοί κατά το τελευταίο τέταρτο του 

19ου αιώνα και ως το τέλος του Α΄  Παγκοσµίου πολέµου; 
 
12.  Ποιο όραµα που πρόβαλαν οι πατριώτες-δηµοκράτες τις πρώτες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα και που αφορούσε την οργάνωση της Ευρώπης σε εθνικά 
κράτη διαψεύστηκε; 

 
13.  α)  Να αναλύσετε την αίσθηση της ευρωπαϊκής ανωτερότητας ως στοιχείο της 

ευρωπαϊκής αυτοσυνειδησίας.  
β) Κάτω από ποιες περιστάσεις αναπτύχθηκε η θεωρία του βιολογικού 
ρατσισµού και ποιες σκοπιµότητες εξυπηρετούσε; 
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14.  Να σχολιάσετε τη φράση: «Ενώ οι Ευρωπαίοι ήταν περήφανοι για τα εθνικά τους 
κράτη, παραβίαζαν την αρχή των εθνοτήτων και της εθνικής αυτοδιάθεσης έξω από 
την Ευρώπη». 

 
15. α) Κάτω από ποιες συνθήκες η αρχή των εθνοτήτων παραµορφώθηκε σε 

εθνισµό;  
β)  Πώς αντιλαµβάνεστε τη σχέση ρατσισµού και αποικιοκρατίας; 
γ)  Η ευρωπαϊκή αυτοσυνειδησία συνδύασε πολλά και αντιφατικά µεταξύ τους 
στοιχεία µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Ποια είναι αυτά; Να τα διατάξετε 
ως προς την ανθεκτικότητά τους στον χρόνο και τη διεισδυτικότητά τους 
στο γεωγραφικό χώρο. 

 
 

Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
1. Το 1848 επαναστάσεις ξέσπασαν στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις µε 
αίτηµα: 
α)  Ελαφρύνσεις στο φόρο υποτέλειας και διεύρυνση της αυτονοµίας τους. 
β)  Εκλογή αιρετών και ντόπιων αρχόντων, περιορισµό της τοπικής φρουράς 
των ξένων δυνάµεων. 

γ) Ισχυροποίηση του ανώτατου άρχοντα και πάταξη της διαφθοράς των 
πολιτευτών. 

δ)  Κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και εθνική ανεξαρτησία. 
 

2.  Ως «εθνικοποίηση των µαζών»περιγράφεται η διαδικασία: 
α)  Μετασχηµατισµού της εξαρτηµένης οικονοµίας σε εθνική. 
β)  Ένταξης ευρύτερων εθνικών συνόλων σε υπερεθνικό οργανισµό.  
γ) Συνειδητοποίησης της εθνικής τους ταυτότητας µέσω της κουλτούρας 
κυρίως.  

δ) ∆ιαµόρφωσης εθνικής πνευµατικής και καλλιτεχνικής παραγωγής και 
µετάδοσης τους στις ευρύτερες µάζες. 

 
3.  Στην εποχή των εθνοτήτων προτεραιότητα είχε το αίσθηµα: 
α) Που πήγαζε από το γενέθλιο τόπο καταγωγής. 
β) Από την πολιτική παράταξη που συµπαθούσε κάποιος. 
γ) Από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 
δ) Από την πίστη στη πάτρια γη. 
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Συµπλήρωση κενών 
 
Ενώ οι Ευρωπαίοι ήταν υπερήφανοι για τα εθνικά τους κράτη 
������� την αρχή των εθνοτήτων και της εθνικής ������� 
έξω από την Ευρώπη. Ενώ οι Ευρωπαίοι ανήκαν σε έθνη, θεωρούσαν ότι 
οι εξωευρωπαϊκοί λαοί ανήκαν σε ������� . Θεωρούσαν ότι οι 
λαοί της Ασίας και της Αφρικής δεν ήταν ������� για να 
σχηµατίσουν έθνη και να ������� . Η αίσθηση της ευρωπαϊκής 
������� ξεπερνούσε τις εθνικές διενέξεις και γινόταν σηµαντικό 
στοιχείο της ευρωπαϊκής ������� .  
 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ  
Όταν προσπαθούµε να χαρακτηρίσουµε τις βιολογικές φυλές µε βάση 
ιδιαίτερες ψυχολογικές ιδιότητες, αποµακρυνόµαστε από την επιστηµονική 
αλήθεια, είτε τις προσδιορίζουµε κατά τρόπο θετικό είτε κατά τρόπο αρνητικό. 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο Gobineau, τον οποίο η ιστορία αναγόρευσε 
πατέρα των ρατσιστικών θεωριών, δεν αντιλαµβανόταν την �ανισότητα των 
ανθρώπινων φυλών� ποσοτικά αλλά ποιοτικά: κατά τη γνώµη του οι µεγάλες 
πρωτογενείς φυλές, οι οποίες αποτελούσαν την ανθρωπότητα στις απαρχές 
της - λευκή, κίτρινη, µαύρη - δεν ήταν τόσο άνισες µε απόλυτα κριτήρια όσο 
διαφορετικές ως προς τις ιδιαίτερες ικανότητές τους � 
Το προπατορικό αµάρτηµα της ανθρωπολογίας συνίσταται στη σύγχυση 
µεταξύ της καθαρά βιολογικής έννοιας της φυλής (µε την προϋπόθεση βέβαια 
ότι, ακόµα και σ� αυτό το περιορισµένο πεδίο, η έννοια τούτη µπορεί να 
προβάλει αξιώσεις αντικειµενικής ισχύος, πράγµα που αµφισβητεί η σύγχρονη 
γενετική) και των κοινωνικών και  ψυχολογικών παραγώγων των ανθρώπινων 
πολιτισµών. Αρκούσε να διαπράξει ο Gobineau αυτό το αµάρτηµα για να 
βρεθεί έγκλειστος σ� έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος οδηγεί από µια διανοητική 
πλάνη, που δεν αποκλείει την καλή πίστη, στην αθέλητη νοµιµοποίηση κάθε 
απόπειρας για διακρίσεις και για εκµετάλλευση.  
Έτσι, όταν µιλάµε για τη συνεισφορά των ανθρώπινων φυλών στον πολιτισµό, 
δεν θέλουµε να πούµε παρά ότι οι πολιτισµικές συµβολές της Ασίας ή της 
Ευρώπης, της Αφρικής ή της Αµερικής αντλούν την όποια τους πρωτοτυπία 
από το γεγονός ότι αυτές οι ήπειροι κατοικούνται, σε γενικές γραµµές, από 
κατοίκους διαφορετικής φυλετικής προέλευσης. Εάν αυτή η πρωτοτυπία 
υφίσταται - και δεν υπάρχει αµφιβολία γι� αυτό - οφείλεται σε γεωγραφικούς, 
ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες και όχι σε διαφορετικές ικανότητες 



 181

συνδεόµενες µε την υφή της ανατοµίας ή της φυσιολογίας των µαύρων, των 
κίτρινων ή των λευκών �  
Η νοοτροπία, στο όνοµα της οποίας αποβάλλουµε τους �αγρίους� (ή όσους 
επιλέξαµε να θεωρούµε τέτοιους) εκτός ανθρωπότητας, είναι ακριβώς η πιο 
τυπική και η πιο χαρακτηριστική νοοτροπία των ίδιων των αγρίων. Πράγµατι, 
γνωρίζουµε ότι η έννοια της ανθρωπότητας, η οποία συµπεριλαµβάνει χωρίς 
διάκριση φυλής ή πολιτισµού όλες τις µορφές του ανθρώπινου είδους, 
εµφανίζεται πολύ αργότερα και σε περιορισµένη έκταση. Ακόµη κι εκεί όπου 
φαίνεται να έχει φτάσει στην υψηλότερη εξέλιξή της, δεν είναι καθόλου βέβαιο 
- η πρόσφατη ιστορία το αποδεικνύει - ότι είναι προφυλαγµένη από αµφιλογίες 
και παλινδροµήσεις. Ωστόσο αυτή η έννοια φαίνεται να απουσιάζει εντελώς 
από πολύ µεγάλα τµήµατα του ανθρώπινου γένους και για δεκάδες χιλιάδες 
χρόνια. Η ανθρωπότητα σταµατά στα όρια της φυλής, της γλωσσικής οµάδας, 
µερικές φορές ακόµη και του χωριού. Αυτό φτάνει σε σηµείο ώστε πολυάριθµοι 
πληθυσµοί, οι ονοµαζόµενοι πρωτόγονοι, να αυτοαποκαλούνται µε ένα όνοµα 
το οποίο σηµαίνει �άνθρωποι� (ή µερικές φορές - µε περισσότερη 
διακριτικότητα, θα λέγαµε - �καλοί�, �υπέροχοι�, �τέλειοι�), υπονοώντας έτσι ότι 
οι άλλες φυλές, οµάδες ή χωριά δεν µετέχουν των ανθρώπινων αρετών - ή 
ακόµη και της ανθρώπινης φύσης - αλλά απαρτίζονται στην καλύτερη 
περίπτωση από �κακούς�, από �µοχθηρούς�, από �µαϊµούδες� ή από �κόνιδες�. 
Φτάνουν συχνά ως το σηµείο να στερούν τον ξένο κι από το έσχατο ίχνος 
πραγµατικής υπόστασης, κάνοντάς τον �φάντασµα� ή �οπτασία�. Στις Μεγάλες 
Αντίλλες, λίγα χρόνια µετά την ανακάλυψη της Αµερικής, ενώ οι Ισπανοί 
έστελναν εξεταστικές επιτροπές για να ερευνήσουν αν οι ιθαγενείς είχαν ή όχι 
ψυχή, τούτοι εδώ επιδίδονταν στο να ρίχνουν λευκούς αιχµαλώτους στο νερό 
για να εξακριβώσουν, επιτηρώντας τους συνεχώς, αν τα πτώµατά τους 
σάπιζαν ή όχι.  
Αυτό το ανέκδοτο, που είναι τραγικό και ταυτόχρονα αλλόκοτο, δείχνει µε 
ενάργεια το παράδοξο του πολιτισµικού σχετικισµού. Όταν αρνούµαστε την 
ανθρώπινη ιδιότητα σε όσους µας φαίνονται οι πιο �άγριοι� ή �βάρβαροι� 
εκπρόσωποί της, το µόνο που καταφέρνουµε είναι να ακολουθούµε πιστά µια 
δική τους τυπική στάση. Βάρβαρος είναι πρώτα-πρώτα αυτός που πιστεύει στη 
βαρβαρότητα � 
Ο σύγχρονος άνθρωπος, πιασµένος στο δόκανο του διπλού πειρασµού να 
καταδικάσει εµπειρίες που τον απωθούν συναισθηµατικά και να αρνηθεί 
διαφορές που δεν κατανοεί νοητικά, σκάρωσε πάµπολλες φιλοσοφικές και 
κοινωνιολογικές θεωρίες προκειµένου να επιτύχει µάταιους συµβιβασµούς 
µεταξύ των δύο αυτών αντιτιθέµενων πόλων και να εξηγήσει την 
ποικιλοµορφία των πολιτισµών προσπαθώντας ταυτόχρονα να εξαλείψει ό,τι 
σκανδαλώδες και δυσάρεστο παρουσιάζει αυτή στα µάτια του �  
Αλλά όσο διαφορετικές και καµιά φορά παράξενες µπορεί να είναι όλες αυτές 
οι θεωρίες, στην πραγµατικότητα ανάγονται σε µία και µόνη συνταγή την οποία 
χωρίς αµφιβολία χαρακτηρίζει ο όρος ψευδοεξελικτισµός. Σε τι συνίσταται 
αυτή; Πρόκειται για µια απόπειρα να καταργηθεί η ποικιλοµορφία των 
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πολιτισµών ενώ συνάµα προσποιείται κανείς ότι την αναγνωρίζει πλήρως, 
Γιατί, εάν θεωρούµε τις διαφορετικές καταστάσεις όπου βρίσκονται οι 
ανθρώπινες κοινωνίες, τόσο οι αρχαίες όσο και οι µακρινές, ως στάδια ή 
σταθµούς µιας ενιαίας ανάπτυξης, η οποία ξεκινώντας από το ίδιο σηµείο θα 
τις φέρει να συγκλίνουν αναγκαστικά προς τον ίδιο σκοπό, βλέπουµε ότι η 
ποικιλοµορφία δεν είναι παρά επιφανειακή. Η ανθρωπότητα γίνεται µία και 
ταυτόσηµη µε τον εαυτό της. Μόνο που αυτή η ενότητα και η οµοιοµορφία δεν 
µπορούν παρά να πραγµατοποιηθούν προοδευτικά και η ποικιλία των 
πολιτισµών εξεικονίζει τις στιγµές µιας διαδικασίας, η οποία κρύβει µια 
βαθύτερη πραγµατικότητα ή επιβραδύνει την εµφάνισή της � 
Η έννοια της βιολογικής εξέλιξης ανταποκρίνεται σε µια υπόθεση η οποία 
διαθέτει υψηλό συντελεστή πιθανότητας � ενώ η έννοια της κοινωνικής και 
πολιτισµικής εξέλιξης παρέχει µια ελκυστική αλλά επικίνδυνα βολική µέθοδο 
παρουσίασης των γεγονότων.  
Είναι γεγονός ότι εδώ και ενάµιση αιώνα ο δυτικός πολιτισµός τείνει να 
εξαπλωθεί σ� όλον τον κόσµο, είτε στο σύνολό του είτε ως προς µερικά βασικά 
στοιχεία του, όπως η εκβιοµηχάνιση· και στον βαθµό που άλλοι πολιτισµοί 
προσπαθούν να διατηρήσουν κάτι από την παραδοσιακή τους κληρονοµιά, 
τούτη η προσπάθεια περιορίζεται κατά κανόνα στα εποικοδοµήµατα, δηλαδή 
στις πιο εύθραυστες πλευρές, για τις οποίες µπορούµε να υποθέσουµε ότι θα 
σαρωθούν από τις βαθιές µεταβολές που πραγµατοποιούνται. Όµως το 
φαινόµενο διανύει ακόµα την πορεία του και ως τώρα δεν γνωρίζουµε την 
τελική έκβαση. Θα ολοκληρωθεί µε µια πλήρη δυτικοποίηση του πλανήτη σε 
ρωσικές ή αµερικανικές παραλλαγές; Θα εµφανισθούν µορφές συγκρητισµού 
όπως διαφαίνεται η δυνατότητά τους για τον ισλαµικό κόσµο, την Ινδία και την 
Κίνα; Ή µήπως η ροή του χειµάρρου φτάνει ήδη στο τέρµα της και θα 
αναστραφεί καθώς ο δυτικός κόσµος είναι έτοιµος να υποκύψει, όπως τα 
προϊστορικά τέρατα, σε µια φυσική επέκταση ασυµβίβαστη µε τους 
εσωτερικούς µηχανισµούς που διασφαλίζουν την ύπαρξή του; Ο δυτικός 
πολιτισµός εγκατέστησε τους στρατιώτες του, τα εµπορικά γραφεία του, τις 
φυτείες του και τους ιεραποστόλους του σ� ολόκληρο τον κόσµο· επενέβη 
άµεσα ή έµµεσα στη ζωή των εγχρώµων πληθυσµών· ανέτρεψε εντελώς τον 
παραδοσιακό τρόπο ζωής τους είτε επιβάλλοντας το δικό του είτε 
δηµιουργώντας συνθήκες οι οποίες θα συνεπέφεραν την καταστροφή των 
υφιστάµενων πλαισίων χωρίς να τα αντικαταστήσουν µε άλλα. Οι λαοί, 
υποταγµένοι ή αποδιοργανωµένοι, δεν είχαν άλλη δυνατότητα, λοιπόν, από το 
να δεχθούν τις λύσεις και τα υποκατάστατα που τους προσφέρονταν ή, εάν 
δεν ήταν διατεθειµένοι για κάτι τέτοιο, ήλπιζαν να τις προσεγγίσουν αρκετά 
ώστε να είναι σε θέση να τις καταπολεµήσουν στο ίδιο επίπεδο �  
Οι µεγάλες επαναστάσεις, η νεολιθική και η βιοµηχανική, συνοδεύτηκαν όχι 
µόνον από µια διαφοροποίηση του κοινωνικού σώµατος, όπως σωστά είδε ο 
Spencer, αλλά επίσης και από τη θέσπιση διαφορικών βαθµών κοινωνικού 
κύρους µεταξύ των οµάδων, κυρίως από οικονοµική άποψη. Εδώ και πολύ 
καιρό επισηµάνθηκε ότι οι νεολιθικές ανακαλύψεις επέφεραν ταχύτατα µια 
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κοινωνική διαφοροποίηση µε τη γέννηση µεγάλων αστικών κέντρων στην 
αρχαία Ανατολή, µε την εµφάνιση κρατών, καστών και τάξεων. Η ίδια 
παρατήρηση ισχύει για τη βιοµηχανική επανάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται 
από την εµφάνιση ενός προλεταριάτου και καταλήγει σε νέες και προωθηµένες 
µορφές εκµετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας �  
Ας παρατηρήσουµε εν παρόδω πως η αναγνώριση του γεγονότος, ότι η 
τεχνική πρόοδος είχε ως ιστορικό της σύστοιχο την ανάπτυξη της 
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, µπορεί να µας κάνει 
επιφυλακτικότερους στις εκδηλώσεις υπεροψίας που τόσο εύκολα µας εµπνέει 
το πρώτο απ� αυτά τα δύο φαινόµενα �  
Η αποικιακή εξάπλωση του 19ου αιώνα επέτρεψε σε µεγάλη έκταση στη 
βιοµηχανική Ευρώπη να αναζωογονήσει (ασφαλώς όχι µόνο για δικό της 
όφελος) µιαν ορµή η οποία θα κινδύνευε να εξασθενίσει πολύ πιο γρήγορα αν 
δεν είχαν εισαχθεί σ� αυτό το κύκλωµα οι αποικιακοί λαοί ...  

Κλωντ Λεβί-Στρως, Φυλή και Ιστορία, εκδ. Γνώση,  
σσ. 9-10, 18-19, 20-21, 48-49, 72-73 

 
Με βάση το παράθεµα από το βιβλίο του Γάλλου κοινωνικού ανθρωπολόγου 
Κλωντ Λεβί-Στρας:  
α) Να τεκµηριώσετε την άποψη ότι �αποµακρυνόµαστε από την επιστηµονική 

αλήθεια, όταν χαρακτηρίζουµε τις βιολογικές φυλές µε βάση ιδιαίτερες 
ψυχολογικές ιδιότητες και (ότι κάτι τέτοιο οδηγεί) στην νοµιµοποίηση κάθε 
απόπειρας για διακρίσεις και για εκµετάλλευση�.  

β) Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο του �πολιτισµικού σχετικισµού� και του 
�(ψευδο)εξελικτισµού� και να αναλύσετε κατά ποια έννοια ο δεύτερος 
αποτελεί µια επικίνδυνη ερµηνευτική µέθοδο.  

γ) Να επισηµάνετε τις συνέπειες της εξάπλωσης του δυτικού πολιτισµού  
σ� όλον τον κόσµο (µπορούµε να την χαρακτηρίσουµε πολιτιστικό �ιµπε-
ριαλισµό� της ∆ύσης;).  

 
 
 
 
 

 


