
 

 

ΕΘΝΙΣΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Έθνος : Σύνολο ανθρώπων που τους συνδέει κοινή ιστορία, 

κοινός πολιτισμός κι έχουν συνήθως την ίδια γλώσσα και 

θρησκεία. 

Εθνισμός (φιλοπατρία, πατριωτισμός) : η εθνική συνείδηση, η 

πεποίθηση δηλαδή ότι ανήκει κάποιος σ’ ένα έθνος που το 

αγαπά και το υποστηρίζει σε κάθε περίσταση. 

Πατριωτισμός : Η προσήλωση στο έθνος και η προσπάθεια για 

εκπλήρωση των εθνικών στόχων, για πραγμάτωση των εθνικών 

ιδεών. 

Διεθνοποίηση : Διαδικασία που οδηγεί στο να εκπονούνται 

θεσμοί με διεθνή χαρακτήρα ή να διακινούνται σε διεθνές 

επίπεδο ποικίλα προϊόντα. 

Κοσμοπολιτισμός : Όρος συναφής προς τον όρο διεθνισμός. 

Είναι αντίληψη που θεωρεί τον κόσμο ως μια πολιτεία χωρίς 

διάκριση κρατών. 

Τοπικισμός : Είναι η μονομερής προσήλωση του ανθρώπου στα 

συμφέροντα της ιδιαίτερης πατρίδας. Περιορίζεται στο πλαίσιο 

ενός κράτους και αποτελεί αμάρτημα κατά κύριο λόγο 

ελληνικό. 

Σοβινισμός : Υποδηλώνει τον κοντόφθαλμο υπερπατριωτισμό. 

Είναι ο υπερβολικός νοσηρός εθνικισμός, η παθολογική αγάπη 

για την πατρίδα, η επίδειξη πατριωτισμού με αμετροέπεια και 

ακρότητες. Είναι έννοια συνυφασμένη με περιφρόνηση των 

άλλων λαών και με ρατσιστικές αντιλήψεις. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
 Στις μέρες μας παρατηρείται έκδηλη η ανάπτυξη 

εθνικιστικών τάσεων σε πολλές χώρες, ιδίως της Ευρώπης, κάτι 

που από μια πρώτη προσέγγιση φαίνεται ασυμβίβαστο με την 

ιδέα της ενοποίησης, της ενιαίας κοινότητας κρατών. 



 

 

 Όμως η ανάπτυξη αυτών των τάσεων δικαιολογείται, αν 

μελετήσουμε τις εξελίξεις, καθώς και τις κοσμογονικές αλλαγές 

που συντελέστηκαν τελευταία στο οικονομικό, μα κυρίως στο 

πολιτικό σκηνικό. 

 

ΑΙΤΙΑ 

 
 Ο εθνικισμός παρουσιάζει κάποιες διαφορές κατά τόπους, 

ανάλογα με τα έθνη και την κουλτούρα τους. Παρά τις όποιες 

διαφορές όμως μπορούν να αναγνωριστούν μερικές κοινές 

γενικές αιτίες. 

 Ο εθνικισμός προβάλλει σήμερα ως προάσπιση ή 

διεκδίκηση εθνικών συμφερόντων, πρόκειται όμως για 

επικαλυμμένη προώθηση άλλων σκοπιμοτήτων: 

- Οι εθνικιστικές διαμάχες αποβλέπουν σε εδαφικές 

διεκδικήσεις, στην επέκταση των σφαιρών επιρροής, με 

απώτερο στόχο την οικονομική επικράτηση. Οι 

αναπτυγμένες χώρες υποδαυλίζουν τις εθνικιστικές 

διαμάχες, αφού αυτό τους εξασφαλίζει συνεργάτες, 

πολιτική και οικονομική επιρροή, πωλήσεις όπλων. 

- Συχνά η ίδια η πολιτεία ενισχύει τον εθνικισμό, με στόχο 

τον αποπροσανατολισμό των πολιτών και την άμβλυνση 

έντονων εσωτερικών προβλημάτων. 

- Χρόνια προβλήματα, οικονομική ύφεση, εθνικές 

ταπεινώσεις αποτελούν πλαίσιο κατάλληλο για την 

ανάπτυξη του εθνικισμού. Οι χαμένες ελπίδες και η 

χαμένη συνοχή, η προσπάθεια επίτευξης κάποιων στόχων 

αποτελούν τις βασικές αιτίες που ο εχθρός γίνεται 

υπεύθυνος της κακοδαιμονίας της χώρας και όλοι 

συσπειρώνονται εναντίον του. 

- Η πνευματική ωριμότητα και η απουσία παιδείας ευνοούν 

την ανάπτυξη του φαινομένου, γιατί απουσιάζει η 

ενημέρωση και η κριτική ικανότητα. 

- Η ανεπαρκής λειτουργία της δημοκρατίας ενισχύει τις 

πιθανότητες εμφάνισής του, γιατί η κοινωνία δεν έχει 

εμπειρίες πλουραλισμού και σεβασμού της διαφοράς. Σε 

αυτό το πλαίσιο κάποιοι ηγέτες εντείνουν τα εθνικιστικά 



 

 

αντανακλαστικά των λαών, με στόχο την εδραίωση της 

εξουσίας τους, Η ανάγκη δόμησης της ταυτότητας 

εδράζεται στην ύπαρξη του ξένου. 

Όταν όμως οι διαφορές μεγεθύνονται και οι «άλλοι» 

αξιολογούνται ως κατώτεροι, όταν γεννάται η 

ψευδαίσθηση των υψηλών καταβολών, ο εθνικισμός 

αναζωπυρώνεται. 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 
- Η Σοβιετική Ένωση που ουσιαστικά αποτελούνταν 

από πολλά μικρά κράτη, μετά την κατάρρευση του 

υπαρκτού σοσιαλισμού άρχισε να διαλύεται και κάθε 

κρατίδιο άρχισε να αναζητά την αυτονομία και 

ανεξαρτησία του. Αργότερα αυτή η τάση επεκτάθηκε 

και στη Γιουγκοσλαβία, όπου αναπτύχθηκαν 

αντίστοιχα κινήματα αυτοδιάθεσης. Οι μικρές 

εθνότητες που για πολλές δεκαετίες αποτελούσαν 

μέλη της Σοβιετικής Ένωσης και της 

Γιουγκοσλαβίας δεν είχαν ισχυρούς συνεκτικούς 

δεσμούς, αφού διέφεραν ως προς τις παραδόσεις, την 

ιστορία, τα ήθη, τις αξίες και την οικονομική 

κατάστασή τους. Το μόνο κοινό τους στοιχείο ήταν η 

συσπείρωσή τους κάτω από το δόγμα του υπαρκτού 

σοσιαλισμού και η πειθαρχία τους στον ίδιο κρατικό 

μηχανισμό, ο οποίος συχνά λειτουργούσε 

συρρικνωτικά πάνω τους. Ήταν λοιπόν πολύ 

φυσιολογικό να ξεσπάσουν εξεγέρσεις και 

επαναστάσεις από τη στιγμή που ο πανίσχυρος  ως 

τότε αυτός  μηχανισμός  άρχισε  να παραπαίει  και  

το  σύστημα  διακυβέρνησης  να  φυλλορροεί. 

 Σ’ αυτά τα μικρά κράτη άρχισαν να αναπτύσσονται 

έντονες εθνικιστικές τάσεις, ώστε οι λαοί τους δυναμικά 

να διεκδικήσουν την ανάκτηση χαμένων δικαιωμάτων και 

ελευθεριών και με πάθος να αγωνιστούν για την 



 

 

ανεξαρτητοποίησή τους. Οι πόλεμοι, οι αιματηρές 

συρράξεις ήταν καταστάσεις αναπόφευκτες μετά τη 

διάσπαση των δυο μεγάλων κρατών, με αποκορύφωμα τις 

αδυσώπητες συγκρούσεις στον ευρύτερο χώρο της τέως 

Γιουγκοσλαβίας. 

- Στις μέρες μας παρατηρείται μια έντονη μετακίνηση 

πληθυσμών από υποανάπτυκτες χώρες της Ασίας, 

της Αφρικής αλλά και της Ευρώπης, προς χώρες με 

υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, όπως αυτές της Δυτικής 

Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ.), με σκοπό 

την εύρεση καλύτερης τύχης και πιο άνετων 

συνθηκών διαβίωσης. 

Όμως αυτό το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα δημιούργησε 

επιπρόσθετα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στα 

αναπτυγμένα κράτη, αφού δεν ήταν εύκολο να καλύψουν 

τις ανάγκες τους για τροφή, κατοικία και εργασία όλοι 

όσοι κατέφυγαν στις ήδη κορεσμένες μεγαλουπόλεις της 

Δύσης και να απορροφηθούν υγιώς απ’ αυτές.  

Έτσι, παρουσίασαν έξαρση δύο φαινόμενα: 

α) η βία και η εγκληματικότητα, καθώς πολλοί 

μετανάστες, αδυνατώντας να ενταχθούν ομαλά στους 

κόλπους της νέας, γι’ αυτούς, κοινωνίας και μη 

βρίσκοντας εργασία, καταφεύγουν σε κλοπές, ληστείες και 

στυγνά εγκλήματα, για να προσκομίσουν τα «προς το ζην» 

και 

β) η ανεργία, αφού οι αλλοδαποί αναγκαστικά –κυρίως 

λόγω έλλειψης συμβάσεων εργασίας και άδειας 

παραμονής στη χώρα- έχουν λιγότερες οικονομικές 

απαιτήσεις, με αποτέλεσμα πολλοί επιχειρηματίες και 

εργοδότες, που επιδιώκουν την αύξηση την αύξηση των 

κερδών τους, να τους προτιμούν από τους αυτόχθονες 

πολίτες, καθώς αποτελούν φθηνότερο εργατικό δυναμικό 

απ’ αυτούς. 

Τα φαινόμενα αυτά προκάλεσαν και συνεχίζουν να 

προκαλούν την έντονη δυσαρέσκεια, συμβάλλουν στην 

έξαρση του ρατσισμού και του άκρατου σοβινισμού, 



 

 

ακόμα και σε χώρες με υψηλό βιοτικό και πνευματικό 

επίπεδο, όπως Γαλλία και Γερμανία (κινήματα νεοναζί). 

Πολλοί πολίτες με διαδηλώσεις και συνθήματα απαιτούν 

από τις κυβερνήσεις να επιδιώξουν την άμεση απέλαση 

των ξένων. 

- Ο έντονος όμως εθνικισμός των ημερών οφείλεται 

και σε έναν άλλο λόγο. Η Ευρώπη αποτελεί μια 

ενιαία κοινότητα δίχως σύνορα, με κοινό νόμισμα, 

κοινή γλώσσα και εφαρμοσμένη οικονομική 

πολιτική. Ένα όραμα δεκαετιών πραγματώθηκε. 

Παρόλο τον ενθουσιασμό που αρχικά επικράτησε, 

καθημερινά δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι οι 

προθέσεις των ενδιαφερομένων δεν είναι πάντοτε 

αγνές. Πίσω από το δόγμα της ισότιμης συμμετοχής 

που όλοι πρεσβεύουν, στην πραγματικότητα έχουμε 

να κάνουμε με έναν αδυσώπητο οικονομικό και 

διπλωματικό ανταγωνισμό για την εξασφάλιση της 

πρωτοκαθεδρίας μέσα στην κοινότητα. Οι 

ισχυρότερες οικονομικά και πολιτιστικά χώρες όπως 

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία προσπαθούν να 

επιβάλουν τη δική τους γραμμή πλεύση σε θέματα 

οικονομικά, πολιτικά, νομοθετικά, ώστε να 

προασπίσουν και να ενισχύσουν τα συμφέροντά 

τους. Οι ασθενέστερες χώρες συχνά περιορίζονται 

στο ρόλο του θεατή των εξελίξεων, χωρίς όμως να 

μπορούν να διαμορφώνουν ανάλογα με τις δικές 

τους επιθυμίες την πολιτική που ακολουθείται. Γι’ 

αυτό και πολύ συχνά ακούγονται ανησυχίες και 

προβληματισμοί για την «Ευρώπη των δύο 

ταχυτήτων» και για τη σταδιακή αφομοίωση των 

μικρών και όχι ιδιαίτερα αναπτυγμένων εθνών. Είναι 

λοιπόν φυσικό, όταν γίνεται ορατός ο κίνδυνος 

αλλοίωσης της πολιτιστικής ταυτότητας, της 

πολιτικής και οικονομικής αφομοίωσης, καθώς και 

της ισοπέδωσης κάθε ιδιαιτερότητας στο βωμό του 

επερχόμενου κοσμοπολιτισμού, ν’ αναπτύσσονται σ’ 

ένα λαό εθνικιστικές τάσεις, ώστε να αφυπνιστεί η 



 

 

εθνική του συνείδηση, να μην αφανιστεί, μα να 

επαγρυπνεί για να επιβιώσει. Η τόνωση και η 

ενίσχυση του πατριωτικού φρονήματος αποτελεί την 

απαρχή της αντίστασής του απέναντι στη λαίλαπα 

του «μηδενιστικού κοσμοπολιτισμού». 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Α. ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ – ΕΘΝΙΣΜΟΥ 

 

- Καλλιεργείται ο σεβασμός και η αγάπη για την 

πατρίδα και ο πολίτης είναι έτοιμος να την 

υπηρετήσει με προθυμία όπου και όταν εκείνη 

χρειαστεί. Έτσι όμως και οι ίδιοι οι πολίτες 

αποδεικνύουν ότι σέβονται τους εαυτούς τους, την 

ταυτότητά τους, αφού νιώθουν υπερήφανοι για το ότι 

αποτελούν μέλη της εθνότητάς τους. Κερδίζουν και 

οι ίδιοι και η πατρίδα τους το σεβασμό και την 

εκτίμηση των υπόλοιπων λαών, αλλά και αντλούν 

κύρος και δύναμη, καθώς καθιστούν σε όλους σαφές 

ότι οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη με τα 

συμφέροντα της χώρας τους θα τους βρει ενωμένους, 

αδιαίρετους και έτοιμους να συνεργαστούν για να 

την αντιμετωπίσουν, θυσιάζοντας και την ίδια τους 

τη ζωή, αν χρειαστεί, ώστε να προασπίσουν την 

εθνική τους ανεξαρτησία. 

-  Όταν ο πολίτης έχει αποκτήσει εθνική συνείδηση, 

δεν ενδιαφέρεται μονάχα για το δικό του καλό, μα 

και για το συμφέρον της πατρίδας του. γι’ αυτό και 

θα συμβάλει τα μέγιστα στην παραγωγή, ώστε τα 

προϊόντα της χώρας του ν’ αναβαθμιστούν ποιοτικά 

και ποσοτικά, να γίνουν ανταγωνιστικά και εφάμιλλα 

με τα προϊόντα άλλων χωρών. Εξάλλου, η ξενομανία 

ως φαινόμενο περιορίζεται σημαντικά, οι εισαγωγές 

ελαττώνονται και οι εξαγωγές τονώνονται. Η 



 

 

οικονομία με αυτές τις μεθοδεύσεις ανθεί, το εθνικό 

εισόδημα αυξάνεται. 

- Με την καλλιέργεια του εθνικού φρονήματος οι νέοι 

θα στραφούν με συμπάθεια προς την παράδοση και 

την πολιτιστική κληρονομιά. Θα υπάρχει επιθυμία 

για εμπλουτισμό των παραδοσιακών στοιχείων, οι 

νέοι θα πάψουν να δέχονται άκριτα και αβασάνιστα 

ξένα ήθη και πρότυπα ζωής, γιατί μέσα από την 

πνευματική τους κληρονομιά θα έχουν βρει κάτι που 

να ταιριάζει περισσότερο με τις ιδιαιτερότητες του 

τόπου τους, με τις συνθήκες ζωής τους και με τα 

δικά τους βιώματα και τα δεδομένα της εποχής τους, 

και έτσι θα μπορέσουν να αναδιαμορφώσουν και να 

βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους. Παράλληλα, θα 

πάψουν να διακατέχονται από σύμπλεγμα 

κατωτερότητας απέναντι στους άλλους λαούς, θα 

πάψουν να φέρουν το σύνδρομο της υποτέλειας, με 

αποτέλεσμα να ανέλθει το πνευματικό και 

πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας. 

 

Β. ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ  

 

- Ο σοβινισμός προκαλεί το μίσος ανάμεσα στους 

άλλους λαούς, καθώς τους εξωθεί σε παραλογισμούς 

και ακρότητες, οδηγεί σε βιαιότητες, συγκρούσεις, 

πολέμους. Προκαλεί αδιέξοδα, καθώς η αδιαλλαξία, 

ο στείρος δογματισμός και φανατισμός 

δυσχεραίνουν την επικοινωνία των κρατών και 

γεννούν την εχθρότητα μεταξύ τους. Έτσι όμως, μια 

χώρα απομονώνεται, δεν έχει πια φίλους και 

συμμάχους, παρά μόνον εχθρούς, που δε θα 

διστάσουν να την υπονομεύσουν, ιδιαίτερα αν 

βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση. 

- Σε χώρες όπου ο σοβινισμός γνωρίζει άνθιση, 

απαράδεκτα και αποτρόπαια φαινόμενα συμβαίνουν, 

όπως η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των μειονοτήτων που ζουν εκεί και προέρχονται από 



 

 

άλλες φυλές και έθνη. Η ζωή γι’ αυτές τις 

μειονότητες καταντά απάνθρωπη και μαρτυρική, 

καθώς οι αδικίες που γίνονται σε βάρος τους είναι 

κατάφωρες και σε πολλές περιπτώσεις η ατομική 

ιδιαιτερότητα των μελών τους απειλείται 

καθημερινά. Όμως έτσι, κάθε έννοια ανθρωπισμού 

και φιλαλληλίας χάνεται, ο ρατσισμός εδραιώνεται, 

η αυθαιρεσία και ο κυνισμός κυριαρχούν. 

- Ο σοβινισμός όμως συμβάλλει και στην πολιτιστική 

στασιμότητα και οπισθοδρόμηση. Υπάρχει μονάχα 

τάση διαφύλαξης και ενθάρρυνσης των τοπικών 

δημιουργιών, χωρίς παράλληλα να λαμβάνονται 

υπόψη οι εξελίξεις σε άλλες χώρες, αφού καθετί 

ξενόφερτο, όσο χρήσιμο κι αν είναι, αντιμετωπίζεται 

με καχυποψία και, αρκετές φορές, με περιφρόνηση. 

Έτσι όμως αποκόπτονται οι δίοδοι επικοινωνίας και 

αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των λαών. Ιδιαίτερα 

σήμερα, που δεν υπάρχουν πλέον αμιγείς πολιτισμοί, 

αλλά ένας οικουμενικός πολιτισμός, τα κράτη που 

πεισματικά αρνούνται να δεχτούν επιδράσεις από 

άλλα, αναπόφευκτα μένουν στο περιθώριο των 

εξελίξεων και της προόδου. 

 

 

 


