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Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ  
 
 
του sir John Glubb  
µετάφραση Gregorius 
 
 
 
 
Καθώς περνάµε από τα στάδια της ζωής, µαθαίνουµε από την εµπειρία. Κοι-
τάζουµε τη συµπεριφορά µας στο παρελθόν όταν ήµασταν νέοι και σκεφτό-
µαστε πόσο ανόητοι υπήρξαµε. Με τον ίδιο τρόπο η οικογένειά µας, η κοινό-
τητά µας και η πόλη µας προσπαθούν να αποφύγουν τα λάθη που έκαναν οι 
πρόγονοί µας. 
 
Οι εµπειρίες της ανθρώπινης ράτσας έχουν καταγραφεί, µε µεγάλες ή µικρές 
λεπτοµέρειες, για τέσσερις περίπου χιλιάδες χρόνια. Αν προσπαθήσουµε να 
µελετήσουµε µια τέτοια χρονική περίοδο σε όσο περισσότερες χώρες γίνεται, 
φαίνεται να ανακαλύπτουµε τα ίδια µοτίβα να επαναλαµβάνονται σταθερά 
υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες κλίµατος, κουλτούρας ή θρησκείας. 
 
Μήπως, αναρωτιόµαστε, αν µελετούσαµε ήρεµα και αµερόληπτα την ιστορία 
των ανθρώπινων θεσµών και την εξέλιξή τους αυτά τα τέσσερις χιλιάδες χρό-
νια, θα καταλήγαµε σε συµπεράσµατα που θα βοηθούσαν να λύσουµε τα προ-
βλήµατά µας σήµερα; Γιατί οτιδήποτε συµβαίνει γύρω µας έχει ξανασυµβεί 
πάλι και πάλι. Μια τέτοια ιδέα δεν φαίνεται να πέρασε ποτέ από το µυαλό των 
ιστορικών µας. 
 
Γενικά, η διδασκαλία της Ιστορίας στα σχολεία περιορίζεται σ’ αυτό το µικρό 
νησί. Ασχολούµαστε ατελείωτα µε τους Τυδόρ και τους Στιούαρτ, τη µάχη του 
Κρεσύ και τον Γκάι Φωκς. Ίσως αυτή η στενότητα να οφείλεται στο εξεταστι-
κό µας σύστηµα, που επιβάλλει τον προσεκτικό προσδιορισµό της διδακτέας 
ύλης, την οποία όλα τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν. Θυµάµαι όταν κάποτε ε-
πισκέφθηκα ένα σχολείο για πνευµατικώς καθυστερηµένα παιδιά, τον διευθυ-
ντή να µου λέει: “Τα παιδιά µας δεν είναι υποχρεωµένα να δίνουν εξετάσεις 
και έτσι µπορούµε να τα διδάσκουµε πράγµατα που θα τους είναι πραγµατικά 
χρήσιµα στη ζωή”. 
 
Όπως και να ’χει, η θέση που υποστηρίζω είναι πως ανεκτίµητα µαθήµατα θα 
είχαν κερδηθεί αν η ιστορία των τελευταίων τεσσάρων χιλιάδων χρόνων θα 
µπορούσε να µελετηθεί εξαντλητικά και αµερόληπτα. Σ’ αυτά τα δύο άρθρα, 
που πρωτοεµφανίστηκαν στο περιοδικό Blackwood’s, αποπειρώµαι να σκι-
τσάρω σύντοµα µερικά από τα µαθήµατα που πιστεύω πως θα µπορούσαµε να 
µάθουµε. Η έκκλησή µου είναι πως η ιστορία να έπρεπε να είναι η ιστορία της 
ανθρώπινης ράτσας και όχι µιας µικρής χώρας ή περιόδου. 
 
Εδιµβούργο, 1978 
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Ι. Μαθαίνοντας από την ιστορία 
 
“Το µόνο που µαθαίνουµε από την ιστορία”, λένε πολλοί, “είναι ότι οι άνθρω-
ποι ποτέ δεν µαθαίνουν από την ιστορία”. Μια σαρωτική γενίκευση ίσως, αλ-
λά την οποία επιβεβαιώνει εν πολλοίς το σηµερινό χάος του κόσµου. Ποιός 
µπορεί να είναι λοιπόν ο λόγος που σε µια κοινωνία η οποία ισχυρίζεται πως 
εξετάζει σε βάθος κάθε πρόβληµα, οι βάσεις της ιστορίας είναι ακόµα εντελώς 
άγνωστες; 
 
Αρκετοί µπορεί να είναι οι λόγοι για τη µαταιότητα των ιστορικών µας σπου-
δών. 
 
Πρώτον, το ιστορικό έργο µας περιορίζεται σε σύντοµες περιόδους – την  ι-
στορία της χώρας µας ή την ιστορία κάποιας παλαιάς εποχής που για κάποιο 
λόγο σεβόµαστε. 
 
∆εύτερον, ακόµα και µέσα σ’ αυτές τις σύντοµες περιόδους, η γωνία που δί-
νουµε στην αφήγησή µας καθορίζεται µάλλον από τη µαταιοδοξία µας παρά 
από αντικειµενικότητα. Όταν µας απασχολεί η ιστορία της χώρας µας, γρά-
φουµε πολλά για τις περιόδους που οι πρόγονοί µας άκµαζαν και ήταν νικη-
τές, αλλά προσπερνάµε γρήγορα τις αδυναµίες ή τις ήττες τους. Ο λαός µας 
παρουσιάζεται σαν ηρωικοί πατριώτες, αλλά οι εχθροί τους σαν άρπαγες ι-
µπεριαλιστές ή επαναστάτες ανατροπείς. Με άλλα λόγια, οι εθνικές ιστορίες 
είναι προπαγάνδα, όχι καλοζυγισµένες έρευνες. 
 
Τρίτον, στη σφαίρα της παγκόσµιας ιστορίας, µελετάµε ορισµένες σύντοµες 
και συνήθως ασύνδετες περιόδους, που η µόδα κάποια εποχή έκανε δηµοφι-
λείς. Η Ελλάδα 500 χρόνια προ Χριστού, η Ρωµαϊκή ∆ηµοκρατία και η πρώιµη 
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία είναι τέτοιες περιπτώσεις. Τα διαστήµατα ανάµεσα 
στις “µεγάλες περιόδους” αγνοούνται. 
 
Πρόσφατα η Ελλάδα και η Ρώµη έχουν χάσει σε µεγάλο βαθµό την αίγλη τους 
και η ιστορία τείνει όλο και περισσότερο να γίνει η στενή ιστορία των χωρών 
µας. Για να αποκοµίσουµε κάποια χρήσιµη οδηγία από την ιστορία, µου φαί-
νεται απαραίτητο πρώτα απ’ όλα να εννοήσουµε την αρχή ότι η ιστορία, για 
να έχει νόηµα, πρέπει να είναι η ιστορία της ανθρώπινης ράτσας. Γιατί η ι-
στορία είναι µια συνεχής διαδικασία, που αναπτύσσεται βαθµιαία, αλλάζει και 
γυρίζει πίσω, αλλά γενικά προχωρά προς τα εµπρός σαν ένα ενιαίο δυνατό 
ρεύµα. Για να εξαχθεί οποιοδήποτε χρήσιµο µάθηµα, τούτο πρέπει να γίνει 
από τη µελέτη ολόκληρου του ρεύµατος της ανθρώπινης εξέλιξης και όχι από 
την επιλογή σύντοµων περιόδων εδώ και εκεί σε µια χώρα ή σε µια άλλη. 
 
Κάθε εποχή και κουλτούρα προέρχεται από τους προκατόχους της, προσθέτει 
κάποια δική της συνεισφορά και την περνά στους διαδόχους της. Εάν παρα-
λείπουµε διάφορες περιόδους της ιστορίας, η καταγωγή των νέων πολιτισµών 
που τις διαδέχονται δεν µπορεί να εξηγηθεί. 
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Η φυσική επιστήµη έχει επεκτείνει τη γνώση της χτίζοντας πάνω στα έργα 
των προκατόχων της και κάνοντας εκατοµµύρια προσεκτικά πειράµατα, που 
τα αποτελέσµατά του καταγράφονται σχολαστικά. Τέτοιες µέθοδοι δεν έχουν 
ακοµα υιοθετηθεί στη µελέτη της παγκόσµιας ιστορίας. Το αποσπασµατικό 
ιστορικό έργο µας κυριαρχείται ακόµα από το συναίσθηµα και την προκατά-
ληψη. 
 
ΙΙ. Η ζωή των αυτοκρατοριών 
 
Αν θέλουµε να εξακριβώσουµε τους νόµους που κυβερνούν την άνοδο και την 
πτώση των αυτοκρατοριών, ο προφανής δρόµος είναι να εξετάσουµε τα αυτο-
κρατορικά πειράµατα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία και να προσπαθή-
σουµε να συναγάγουµε απ’ αυτά όποια µαθήµατα φαίνεται να ισχύουν σε όλα.  
 
Η λέξη “αυτοκρατορία”, σε σχέση µε τη Βρετανική Αυτοκρατορία, εικονογρα-
φείται από ορισµένους σαν ένας οργανισµός που απαρτίζεται από µια πατρί-
δα στην Ευρώπη και “αποικίες” σε άλλες ηπείρους. Σ’ αυτό το δοκίµιο, η όρος 
“αυτοκρατορία” χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια µεγάλη δύναµη, που 
συχνά αποκαλείται σήµερα υπερδύναµη. Οι περισσότερες αυτοκρατορίες της 
ιστορίας ήταν στεριανά συγκροτήµατα, χωρίς σχεδόν καθόλου υπερπόντιες 
κτήσεις. 
 
∆ιαθέτουµε ένα σηµαντικό όγκο πληροφοριών για πολλές καταγεγραµµένες 
στην ιστορία αυτοκρατορίες, για τα σκαµπανεβάσµατα και τη διάρκεια της 
ζωής τους. Παραδείγµατος χάρη: 
 

Έθνος 
Χρον. ανόδου και 

πτώσης 
∆ιάρκεια σε 

έτη 

Ασσυρία 859-612 π.Χ. 247 

Περσία (Κύρος και απόγονοι 538-330 π.Χ 208 

Ελλάδα (Αλέξανδρος και διάδοχοι) 331-100 π.Χ. 231 

Ρωµαϊκή ∆ηµοκρατία 260-27 π.Χ. 233 

Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 27 π.Χ.-180 µ.Χ. 207 

Αραβική Αυτοκρατορία 634-880 µ.Χ. 246 

Αυτοκρατορία των Μαµελούκων 1250-1517 µ.Χ. 267 

Οθωµανική Αυτοκρατορία 1320-1570 µ.Χ. 250 

Ισπανία 1500-1750 µ.Χ. 250 

Ρωσία των Ροµανόφ  1682-1916 µ.Χ. 234 

Βρετανία 1700-1950 µ.Χ. 250 

 
Ο κατάλογος αυτός χρειάζεται κάποια σχόλια. 
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(1) Ο υπογράφων εξετάζει τα γεγονότα, δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα. 
Οι χρονολογίες που αναφέρονται είναι σε µεγάλο βαθµό αυθαίρετες. Οι αυτο-
κρατορίες συνήθως δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν µια συγκεκριµένη χρονιά. 
Κανονικά υπάρχει µια περίοδος βαθµιαίας εξάπλωσης και µια περίοδος πα-
ρακµής. Η ακρίβεια της διάρκειας αυτών των µεγάλων δυνάµεων µπορεί να 
αµφισβητηθεί. Οι ανθρώπινες υποθέσεις επηρεάζονται από πολλά τυχαία γε-
γονότα και δεν πρέπει να αναµένουµε πως είναι δυνατόν να υπολογιστούν µε 
µαθηµατική ακρίβεια. 
 
(2) Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως υπάρχει αρκετή οµοιότητα στη διάρκεια 
ζωής των διάφορων αυτών αυτοκρατοριών που θα δικαιολογούσε την παρα-
πέρα µελέτη. 
 
(3) Ο διαχωρισµός της Ρώµης σε δύο περιόδους ίσως να φαίνεται αδικαιολό-
γητος. Η πρώτη, ή δηµοκρατική, περίοδος αρχίζει από τη στιγµή που η Ρώµη 
κυριαρχεί στην Ιταλία και τελειώνει µε την άνοδο του Αυγούστου στην εξου-
σία. Η αυτοκρατορική περίοδος εκτείνεται από την άνοδο του Αυγούστου µέ-
χρι τον θάνατο του Μάρκου Αυρηλίου. Είναι αλήθεια ότι η αυτοκρατορία τυ-
πικά επιβίωσε για ένα και περισσότερο αιώνα µετά από αυτή τη χρονολογία, 
αλλά αυτό συνέβη µέσα σε διαρκή σύγχυση, εξεγέρσεις, εµφύλιους πολέµους 
και βαρβαρικές εισβολές. 
 
(4) ∆εν έφτασαν όλες οι αυτοκρατορίες σε πλήρη διάρκεια ζωής. Η Βαβυλω-
νιακή Αυτοκρατορία του Ναβουχοδονόσορα, για παράδειγµα, ανατράπηκε 
από τον Κύρο, ύστερα από µια διάρκεια ζωής µόνο εβδοµήντα πέντε περίπου 
ετών.  
 
(5) Ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα από αυτούς τους αριθµούς φαίνεται να είναι 
πως η διάρκεια των αυτοκρατοριών δεν εξαρτάται από την ταχύτητα των τα-
ξιδιών ή τη φύση των όπλων. Οι Ασσύριοι βάδιζαν πεζοί και πολεµούσαν µε 
λόγχες και τόξα. Οι Βρετανοί χρησιµοποίησαν πυροβολικό, σιδηροδρόµους 
και ωκεανόπλοια. Και όµως, οι δύο αυτές αυτοκρατορίες διήρκεσαν χρονικά 
περίπου το ίδιο. Υπάρχει σήµερα µια τάση να λέµε πως αυτή είναι η εποχή 
των αεριωθούµενων και κατά συνέπεια δεν υπάρχει για µας τίποτα να µάθου-
µε από τις περασµένες αυτοκρατορίες. Μια τέτοια στάση είναι εσφαλµένη. 
 
(6) Υπάρχει ο πειρασµός να συγκρίνει κανείς τη ζωή των αυτοκρατοριών µε τη 
ζωή των ανθρώπινων όντων. Μπορούµε να διαλέξουµε έναν αριθµό και να 
πούµε πως η µέση διάρκεια ζωής του ανθρώπου είναι ακριβώς εβδοµήντα 
χρόνια. Κάποιοι πεθαίνουν βρέφη, άλλοι σκοτώνονται µεσήλικες σε ατυχήµα-
τα και µερικοί επιζούν µέχρι την ηλικία των ογδόντα ή των ενενήντα. Εντού-
τοις, παρ’ όλες αυτές τις εξαιρέσεις, δικαιούµαστε να λέµε ότι τα εβδοµήντα 
χρόνια είναι ένας καλός υπολογισµός του προσδόκιµου ζωής του µέσου αν-
θρώπου.  
 
(7) Μπορούµε ίσως σ’ αυτό το σηµείο να καταλήξουµε σε κάποια συµπερά-
σµατα: 
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(α) Παρά τα σκαµπανεβάσµατα της τύχης και τις διαφορετικές συνθή-
κες της ανθρωπότητας σε διάφορες εποχές, η χρονική διάρκεια των δι-
αφόρων αυτοκρατοριών σε διάφορες εποχές δείχνει µια αξιοσηµείωτη 
οµοιότητα. 

 
(β) Οι τεράστιες αλλαγές στην τεχνολογία των µεταφορών ή στις µεθό-
δους πολέµου δεν φαίνεται να επηρεάζουν το προσδόκιµο ζωής µιας 
αυτοκρατορίας. 
 
(γ) Οι αλλαγές στην τεχνολογία των µεταφορών και του πολέµου έχουν 
όµως επίδραση στη µορφή των αυτοκρατοριών. ΟΙ Ασσύριοι, βαδίζο-
ντας πεζοί, µπορούσαν να κατακτούν µόνο τους γείτονές τους, που ή-
ταν προσπελάσιµοι από ξηράς – τους Μήδους, τους Βαβυλωνίους, τους 
Πέρσες και τους Αιγυπτίους. Οι Βρετανοί, χρησιµοποιώντας ωκεανό-
πλοια, κατέκτησαν πολλές χώρες και υπο-ηπείρους, που ήταν γι’ αυ-
τούς προσπελάσιµες από θαλάσσης – Βόρεια Αµερική, Ινδία, Νότια 
Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία – αλλά δεν κατόρθωσαν ποτέ να 
κατακτήσουν τους γείτονές τους, τη Γαλλία, τη Γερµανία και την Ισπα-
νία. Αλλά αν και τα σχήµατα της Ασσυριακής και της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας ήταν εντελώς διαφορετικά, και οι δύο διήρκεσαν περίπου 
τον ίδιο χρόνο. 
 

III. Το ανθρώπινο µέτρο 
 
Ποιός θα µπορούσε να είναι αυτός ο παράγων, θα ρωτούσε κανείς, που προ-
καλεί µια τέτοια εξαιρετική οµοιότητα στη διάρκεια ζωής των αυτοκρατοριών, 
υπό τόσο διαφορετικές συνθήκες και τόσο πολύ διαφορετικά τεχνολογικά επι-
τεύγµατα; 
 
Μία από τις ελάχιστες µονάδες µέτρησης που δεν έχουν αλλάξει πολύ από τον 
καιρό των Ασσυρίων είναι η ανθρώπινη “γενιά”, µία περίοδος εικοσιπέντε πε-
ρίπου χρόνων. Έτσι, µια περίοδος 250 χρόνων θα µπορούσε να αντιπροσω-
πεύει δέκα περίπου γενιές ανθρώπων. Μια προσεκτικότερη εξέταση των χα-
ρακτηριστικών της ανόδου και πτώσεως των µεγάλων εθνών θα φώτιζε την 
πιθανή σηµασία της διαδοχής των γενιών. 
 
Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να εξετάσουµε τα στάδια της ζωής των ισχυρών 
αυτών εθνών. 
 
IV. Στάδιο πρώτο. Η έκρηξη 
 
Στην ιστορία βρίσκουµε κατ’ επανάληψη ένα µικρό έθνος, που θεωρείται α-
σήµαντο από τους συγχρόνους του, να εξορµά ξαφνικά από τα πάτρια εδάφη 
του και να κατακτά µεγάλες περιοχές του κόσµου. Πριν από τον Φίλιππο 
(359-336 π.Χ.), η Μακεδονία ήταν ένα ασήµαντο κράτος στη βόρεια Ελλάδα. 
Η Περσία ήταν η µεγάλη δύναµη της εποχής και κυριαρχούσε απόλυτα από 
την ανατολική Ευρώπη µέχρι την Ινδία. Και όµως, το 336 π.Χ., τριανταπέντε 
χρόνια µετά την ανάρρηση του Φιλίππου στον θρόνο, η Περσική Αυτοκρατο-
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ρία είχε πάψει να υπάρχει και η Μακεδονική Αυτοκρατορία εκτεινόταν από 
τον ∆ούναβη µέχρι την Ινδία, συµπεριλαµβανοµένης και της Αιγύπτου. 
 
Η εκπληκτική αυτή επέκταση µπορεί ίσως να αποδοθεί στην ιδιοφυΐα του Α-
λεξάνδρου, αλλά αυτό δεν µπορεί να είναι ο µόνος λόγος. Γιατί αν και µετά 
τον θάνατό του όλα πήγαν στραβά – οι Μακεδόνες στρατηγοί πολέµησαν ο 
ένας τον άλλο και ίδρυσαν αντίπαλες αυτοκρατορίες – η µακεδονική κυριαρ-
χία διήρκεσε 231 χρόνια.  
 
Το έτος 600 µ.Χ., ο κόσµος ήταν χωρισµένος σε δύο οµάδες υπερδυνάµεων, 
όπως είναι τα τελευταία πενήντα χρόνια χωρισµένος ανάµεσα στη Σοβιετική 
Ένωση και τη ∆ύση. Οι δύο δυνάµεις ήταν η ανατολική Ρωµαϊκή Αυτοκρατο-
ρία και η Περσική Αυτοκρατορία. Οι Άραβες ήταν τότε οι περιφρονηµένοι και 
καθυστερηµένοι κάτοικοι της αραβικής χερσονήσου – περιπλανώµενες κυρί-
ως φυλές χωρίς κυβέρνηση, σύνταγµα και στρατό. Η Συρία, η Παλαιστίνη, η 
Αίγυπτος και η βόρεια Αφρική ήταν ρωµαϊκές επαρχίες, ενώ το Ιράκ ήταν 
τµήµα της Περσίας. 
 
Ο Προφήτης Μωάµεθ κήρυξε στη Αραβία από 613 µέχρι το 632 µ.Χ., οπότε 
πέθανε. Το 633, οι Άραβες εξόρµησαν από την ερηµική χερσόνησό τους και 
επιτέθηκαν ταυτόχρονα και στις δύο µεγάλες δυνάµεις. Μέσα σε είκοσι χρό-
νια, η Περσική Αυτοκρατορία είχε πάψει να υπάρχει. Εβδοµήντα χρόνια µετά 
τον θάνατο του Προφήτη, οι Άραβες κατείχαν µια αυτοκρατορία που εκτεινό-
ταν από τον Ατλαντικό µέχρι τις πεδιάδες της βόρειας Ινδίας και τα σύνορα 
της Κίνας.  
 
Στις αρχές του δέκατου τρίτου αιώνα, οι Μογγόλοι ήταν µια οµάδα άγριων 
φυλών στις στέπες της Μογγολίας. Το 1211, ο Τζέγκινς Χαν εισέβαλε στην Κί-
να. Το 1253, οι Μογγόλοι κατείχαν µια αυτοκρατορία που εκτεινόταν από τη 
Μικρά Ασία µέχρι τη Θάλασσα της Κίνας, µια από τις µεγαλύτερες αυτοκρα-
τορίες που γνώρισε ποτέ ο κόσµος. 
 
Οι Άραβες κυβέρνησαν το µεγαλύτερο µέρος της Ισπανίας επί 780 χρόνια, 
από το 713 µέχρι το 1492 µ.Χ. (στη βρετανική ιστορία, 780 χρόνια πίσω θα 
µας πήγαιναν στο 1196 και στον βασιλιά Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Τους ο-
κτώ αυτούς αιώνες, δεν υπήρχε ισπανικό έθνος. Μόνο οι µικροβασιλιάδες της 
Αραγονίας και της Καστίλης κρατούσαν τα ορεινά.  
 
Το σύµφωνο µεταξύ Φερδινάνδου και Ισαβέλλας και Χριστόφορου Κολόµβου 
υπογράφηκε αµέσως µετά την πτώση της Γρανάδας, του τελευταίου αραβικού 
βασιλείου το 1492. Μέσα σε είκοσι χρόνια, ο Κορτέζ είχε κατακτήσει το Μεξι-
κό και η Ισπανία ήταν η µεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσµου.  
 
Τα παραδείγµατα ξαφνικών εκρήξεων που γεννούν αυτοκρατορίες αφθονούν 
και οι παραπάνω εικονογραφήσεις µάλλον επαρκούν. 
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V. Χαρακτηριστικά των εκρήξεων 
 
Οι ξαφνικές αυτές εκρήξεις χαρακτηρίζονται συνήθως από µια εξαιρετική ε-
πίδειξη ενέργειας και θάρρους. Οι νέοι κατακτητές είναι συνήθως φτωχοί, 
σκληραγωγηµένοι και εφευρετικοί και πάνω απ’ όλα επιθετικοί. Οι παρακµά-
ζουσες αυτοκρατορίες που ανατρέπουν είναι πλούσιες, αλλά έχουν αµυντική 
νοοτροπία. Τον καιρό του ρωµαϊκού µεγαλείου, οι λεγεώνες συνήθιζαν να 
σκάβουν τάφρους γύρω από τα στρατόπεδά τους για να αποφεύγουν τους 
αιφνιδιασµούς. Αλλά οι τάφροι αυτές ήταν απλά χαντάκια µε µεγάλους άσκα-
φτους χώρους ανάµεσά τους, µέσα από τους οποίους οι Ρωµαίοι µπορούσαν 
να αντεπιτίθενται. Καθώς η Ρώµη γερνούσε, οι τάφροι έγιναν ψηλά τείχη, µέ-
σα από τα οποία η πρόσβαση γινόταν από στενές πύλες. Οι αντεπιθέσεις δεν 
ήταν πια εφικτές. Οι λεγεώνες αρκούνταν τώρα στην παθητική άµυνα. 
 
Αλλά το νέο έθνος δεν διακρίνεται µόνο από τις νίκες του στις µάχες, αλλά και 
από µια ζωηρή κινητικότητα σε κάθε τοµέα. Οι άνδρες του ανοίγουν δρόµους 
µέσα στις ζούγκλες, σκαρφαλώνουν βουνά ή τολµούν να περάσουν τον Ατλα-
ντικό και Ειρηνικό Ωκεανό µε καρυδότσουφλα. Οι Άραβες διέσχισαν τα Στενά 
του Γιβραλτάρ το 711 µ.Χ. µε 12.000 άνδρες, νίκησαν ένα γοτθικό στρατό µε 
διπλάσια και παραπάνω δύναµη, βάδισαν πάνω από 400 χιλιόµετρα σε άγνω-
στο εχθρικό έδαφος και κατέλαβαν τη γοτθική πρωτεύουσα, το Τολέδο. Στο 
ίδιο στάδιο της βρετανικής ιστορίας, ο πλοίαρχος Κουκ ανακάλυψε την Αυ-
στραλία. Η ατρόµητη πρωτοβουλία χαρακτηρίζει τέτοιες περιόδους. 
 
Άλλες ιδιαιτερότητες της περιόδου των πρωτοπόρων κατακτητών είναι η ε-
τοιµότητά τους να αυτοσχεδιάσουν και να πειραµατιστούν. Αδέσµευτοι από 
παραδόσεις, θα αξιοποιήσουν οτιδήποτε πρόσφορο για τον σκοπό τους. Αν 
µια µέθοδος αποτύχει, θα δοκιµάσουν κάτι άλλο. Απερίσπαστοι από εγχειρί-
δια και βιβλιοµάθειες, έχουν τη δράση σαν τη λύση τους για κάθε πρόβληµα.  
 
Αν και φτωχοί, σκληραγωγηµένοι, συχνά πεινασµένοι και κακοντυµένοι, τους 
περισσεύει το κουράγιο, η ενέργεια και η πρωτοβουλία, µπορούν και ξεπερ-
νούν κάθε εµπόδιο και πάντα δείχνουν να ελέγχουν την κατάσταση. 
 
VI. Οι αιτίες των εθνικών εκρήξεων 
 
Το µοντέρνο ένστικτο είναι να ψάχνουµε για µια αιτία για οτιδήποτε και να 
αµφιβάλλουµε για την αλήθεια ενός επιχειρήµατος για το οποίο δεν µπορεί να 
βρεθεί αιτία. Είναι τόσα πολλά τα παραδείγµατα που µπορούν να δοθούν για 
την ξαφνική έκρηξη µιας άσηµης φυλής σε ένα έθνος κατακτητών, ώστε η α-
λήθεια αυτού του φαινοµένου δεν µπορεί να τεθεί εν αµφιβόλω. Το να του 
αποδώσουµε µια αιτία είναι πιο δύσκολο. Ίσως η ευκολότερη εξήγηση είναι 
να δεχτούµε πως η φτωχή και άσηµη αυτή φυλή µπαίνει στον πειρασµό από 
τον πλούτο του αρχαίου πολιτισµού και χωρίς αµφιβολία µπορούµε να διακρί-
νουµε και την όρεξη για λεηλασία στις βαρβαρικές εισβολές. 
 
Αυτό το κίνητρο µπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι η απλή 
λεηλασία, το πλιάτσικο και οι βιασµοί, όπως στην περίπτωση του Αττίλα και 
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των Ούννων, που λεηλάτησαν µεγάλο µέρος της Ευρώπης από το 450 µέχρι το 
453 µ.Χ. Όταν όµως ο Αττίλας πέθανε εκείνη τη χρονιά, η αυτοκρατορία του 
διαλύθηκε και οι φυλές του επέστρεψαν στην ανατολική Ευρώπη. Πολλοί ό-
µως από τους βαρβάρους που ίδρυσαν δυναστείες στη δυτική Ευρώπη πάνω 
στα ερείπια της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, το έκαναν από θαυµασµό για τον 
ρωµαϊκό πολιτισµό και οι ίδιοι φιλοδόξησαν να γίνουν Ρωµαίοι. 
 
VII. Παρέµβαση της πρόνοιας; 
 
Όποιες ερµηνείες κι αν δοθούν για την ανατροπή µεγάλων πολιτισµών από 
βαρβάρους, µπορούµε να διακρίνουµε ορισµένα πλεονεκτήµατα που προκύ-
πτουν. Κάθε λαός στη Γη έχει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Μερικοί 
διακρίνονται στη φιλοσοφία, άλλοι στη διοίκηση, κάποιοι άλλοι στην πεζο-
γραφία, την ποίηση ή τη θρησκεία και κάποιοι στο νοµικό τους σύστηµα. Κα-
τά την περίοδο της πρωτοκαθεδρίας κάθε κουλτούρας, τα ξεχωριστά χαρα-
κτηριστικά της διαδίδονται σε όλο τον κόσµο. 
 
Αν το ίδιο έθνος µπορούσε να διατηρήσει επ’ άπειρον την κυριαρχία του, οι 
ιδιαίτερες ποιότητές του θα χαρακτήριζαν µόνιµα ολόκληρη την ανθρώπινη 
ράτσα. Υπό το σύστηµα των αυτοκρατοριών όµως, που η καθεµιά διαρκεί 250 
χρόνια, το κυρίαρχο έθνος έχει το χρόνο να διαδώσει παντού τις ιδιαίτερες 
αρετές του. Τότε ένας άλλος λαός µε εντελώς διαφορετικές ιδιαιτερότητες κα-
ταλαµβάνει τη θέση του και οι αρετές και τα επιτεύγµατά του διαδίδονται µε 
παρόµοιο τρόπο. Με αυτό το σύστηµα, καθεµιά από τις αµέτρητες φυλές του 
κόσµου απολαµβάνει µια περίοδο µεγαλείου, στη διάρκεια του οποίου οι ι-
διαίτερες ποιότητές του τίθενται στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. 
 
Σε όσους πιστεύουν στην ύπαρξη του θεού ως κυβερνήτη και διευθυντή των 
ανθρώπινων υποθέσεων, ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί να φαίνεται σαν εκδή-
λωση της θείας πρόνοιας, που τείνει προς την αργή τελειοποίηση της ανθρω-
πότητας. 
 
VIII. Η πορεία µιας αυτοκρατορίας 
 
Το πρώτο στάδιο της ζωής ενός µεγάλου έθνους, συνεπώς, µετά την έκρηξή 
του, είναι µια περίοδος αξιοθαύµαστης πρωτοβουλίας, θάρρους και τόλµης. Οι 
ποιότητες αυτές, συχνά σε πολύ σύντοµο χρόνο, παράγουν ένα νέο και αξιο-
σέβαστο έθνος. Οι πρώιµες αυτές νίκες όµως κερδίζονται κυρίως µε ριψοκίν-
δυνη γενναιότητα και τολµηρή πρωτοβουλία. 
 
Ο αρχαίος πολιτισµός που δέχεται την επίθεση υπερασπίζεται τον εαυτό του 
µε τα εξελιγµένα όπλα του και τη στρατιωτική του οργάνωση και πειθαρχία. 
Οι βάρβαροι αντιλαµβάνονται γρήγορα τα πλεονεκτήµατα των στρατιωτικών 
αυτών µεθόδων και τις υιοθετούν. Το αποτέλεσµα είναι πως η δεύτερη φάση 
της επέκτασης µιας νέας αυτοκρατορίας συνίσταται σε πιο οργανωµένες, πει-
θαρχηµένες και επαγγελµατικές εκστρατείες. 
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Σε άλλους τοµείς, η τολµηρή πρωτοβουλία των αρχικών κατακτητών συνεχίζε-
ται – παραδείγµατος χάρη στη γεωγραφική εξερεύνηση: Ανακαλύπτοντας νέ-
ες χώρες, διεισδύοντας σε νέα δάση, σκαρφαλώνοντας ανεξερεύνητα βουνά, 
ταξιδεύοντας σε αχαρτογράφητες θάλασσες. Το νέο έθνος έχει αυτοπεποίθη-
ση και αισιοδοξία και ίσως περιφρονεί τους “εκφυλισµένους” λαούς που υπο-
τάσσει. 
 
Οι µέθοδοι που υιοθετούνται τείνουν να είναι πρακτικές και πειραµατικές, 
τόσο στη διακυβέρνηση όσο και στον πόλεµο, επειδή δεν συνδέονται µε αιώ-
νες παράδοσης, όπως συµβαίνει µε τις αρχαίες αυτοκρατορίες, Επιπλέον, οι 
ηγέτες είναι ελεύθεροι να χρησιµοποιούν δικούς τους αυτοσχεδιασµούς, επει-
δή δεν έχουν σπουδάσει πολιτική ή τακτική σε σχολές ούτε σε εγχειρίδια. 
 
IX. Οι Η.Π.Α. στο στάδιο των πρωτοπόρων 
 
Στην περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, η περίοδος της πρω-
τοπορίας δεν ήταν η βαρβαρική κατάκτηση ενός ξεπεσµένου πολιτισµού, αλλά 
η κατάκτηση βαρβαρικών λαών.  Έτσι, όταν το βλέπει κανείς απέξω, κάθε 
παράδειγµα φαίνεται διαφορετικό. Αλλά ιδωµένο από την πλευρά του µεγά-
λου έθνους, κάθε παράδειγµα φαίνεται παρόµοιο. 
 
ΟΙ Ηνωµένες Πολιτείες εµφανίστηκαν ξαφνικά σαν νέο έθνος και η περίοδος 
της πρωτοπορίας τους αναλώθηκε στην κατάκτηση µιας τεράστιας ηπείρου 
και όχι µιας αρχαίας αυτοκρατορίας. Και όµως η κατοπινή ιστορία των Ηνω-
µένων Πολιτειών έχει ακολουθήσει το στάνταρ µοτίβο που θα προσπαθήσου-
µε να ιχνογραφήσουµε – τις εποχές των πρωτοπόρων, του εµπορίου, του 
πλουτισµού, του διανοουµενισµού και της παρακµής. 
 
Χ. Εµπορική επέκταση 
 
Η κατάκτηση τεράστιων περιοχών και η υποταγή τους σε µια µόνο κυβέρνηση 
λειτουργεί αυτόµατα σαν κίνητρο για εµπόριο. Τόσο οι έµποροι όσο και τα 
αγαθά µπορούν να µετακινούνται σε µεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, εάν η 
αυτοκρατορία είναι εκτεταµένη, θα περικλείει µια µεγάλη ποικιλία κλιµάτων 
που παράγουν εντελώς διαφορετικά προϊόντα, τα οποία οι διάφορες περιοχές 
θα θέλουν να ανταλλάσσουν.  
 
Η ταχύτητα των µοντέρνων µεθόδων µεταφοράς τείνει να µας δηµιουργεί την 
εντύπωση ότι το εµπόριο µεγάλων αποστάσεων είναι µια µοντέρνα εξέλιξη, 
αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Αντικείµενα που έγιναν στην Ιρλανδία, τη Σκαν-
διναβία και την Κίνα έχουν βρεθεί σε τάφους και ερείπια της Μέσης Ανατολής 
και ανήκουν σε εποχές 1.000 χρόνια προ Χριστού. Τα µέσα µεταφοράς ήταν 
πιο αργά, αλλά όταν µια µεγάλη αυτοκρατορία είχε τον έλεγχο, το εµπόριο 
απελευθερωνόταν από τα αµέτρητα δεσµά που του επιβάλλονται σήµερα µε 
διαβατήρια, άδειες εισαγωγών, τελωνεία, µποϊκοταρίσµατα και πολιτικές πα-
ρεµβάσεις. 
 



 - 10 - 

Η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία εκτεινόταν από τη Βρετανία µέχρι τη Συρία και την 
Αίγυπτο, µια απόσταση σε ευθεία γραµµή 4.350 χιλιοµέτρων περίπου. Ένας 
Ρωµαίος αξιωµατούχος που έπαιρνε µετάθεση από τη Βρετανία στη Συρία, θα 
έπρεπε να ταξιδεύει ίσως και έξη µήνες. Και όµως, σε ολόκληρη αυτή την α-
πόσταση, θα ταξίδευε στην  ίδια χώρα, µε την ίδια επίσηµη γλώσσα, τους ίδι-
ους νόµους, το ίδιο νόµισµα και το ίδιο διοικητικό σύστηµα. Σήµερα, είκοσι 
περίπου ανεξάρτητες χώρες χωρίζουν τη Βρετανία από τη Συρία, η καθεµιά µε 
τη δική της κυβέρνηση, τους δικούς της νόµους, πολιτικές, δασµούς, διαβατή-
ρια και νοµίσµατα, που κάνουν την εµπορική συνεργασία σχεδόν αδύνατη. 
Και αυτή η διαδικασία αποσύνθεσης συνεχίζεται. Ακόµα και µέσα στις µικρές 
περιοχές των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών, επαρχιακά κινήµατα που απαι-
τούν απόσχιση ή µεταβίβαση εξουσιών τείνουν να θρυµµατίσουν κι άλλο την 
ευρωπαϊκή ήπειρο. 
 
Η σηµερινή µόδα για “ανεξαρτησία” έχει δηµιουργήσει ένα µεγάλο αριθµό 
µικροσκοπικών κρατών στον κόσµο, που µερικά απ’ αυτά αποτελούνται από 
µια µόνο πόλη ή ένα µικρό νησί. Η παρούσα Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότη-
τα είναι µια προσπάθεια να εξασφαλιστεί εµπορική συνεργασία µεταξύ µι-
κρών ανεξάρτητων κρατών σε µια µεγάλη περιοχή, αλλά το σχέδιο συναντά 
πολλές δυσκολίες εξαιτίας των αντιζηλιών τόσων πολλών εθνών. 
 
Ακόµα και οι κτηνώδεις και µιλιταριστικές αυτοκρατορίες προώθησαν το εµ-
πόριο, είτε µε τη θέληση είτε άθελά τους. Οι Μογγόλοι ήταν από τους πιο 
βάρβαρους κατακτητές στην ιστορία, που έσφαζαν τους πληθυσµούς ολόκλη-
ρων πόλεων. Και όπως, κατά τον δέκατο τρίτο αιώνα, όταν η αυτοκρατορία 
τους εκτεινόταν από το Πεκίνο έως την Ουγγαρία, το εµπόριο µε καραβάνια 
ανάµεσα στην Κίνα και την Ευρώπη πέτυχε µια αξιοσηµείωτη άνθιση – ολό-
κληρο το ταξίδι γινόταν στα εδάφη µιας κυβέρνησης. 
 
Τον όγδοο και ένατο αιώνα, οι χαλίφες της Βαγδάτης εξασφάλισαν µυθώδη 
πλούτο χάρη στην αχανή έκταση των εδαφών τους που αποτελούσαν ένα ε-
νιαίο εµπορικό µπλοκ. Η αραβική αυτοκρατορία διαιρείται σήµερα σε εικοσι-
πέντε περίπου χωριστά “έθνη”. 
 
ΧΙ. Τα υπέρ και τα κατά των αυτοκρατοριών 
 
Συζητώντας την ιστορία της ζωής µιας τυπικής αυτοκρατορίας, έχουµε εκτρα-
πεί σε µια συζήτηση αν οι αυτοκρατορίες είναι χρήσιµες ή επιβλαβείς για την 
ανθρωπότητα. Φαίνεται πως έχουµε ανακαλύψει πως οι αυτοκρατορίες έχουν 
ορισµένα πλεονεκτήµατα, ιδίως στον τοµέα του εµπορίου και στην εγκαθί-
δρυση ειρήνης και ασφάλειας σε αχανείς εκτάσεις του πλανήτη. Θα µπορού-
σαµε ίσως να συµπεριλάβουµε και τη διάδοση ποικίλων πολιτιστικών προτύ-
πων σε πολλούς λαούς. Ο σηµερινός έρωτας για ανεξαρτησία για ολοένα και 
µικρότερες µονάδες χωρίς αµφιβολία θα αντικατασταθεί κάποια στιγµή από 
νέες διεθνείς αυτοκρατορίες. 
 
Οι σηµερινές προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής κοινότητας 
µπορούν να θεωρηθούν σαν ένα πρακτικό εγχείρηµα να συσταθεί µια νέα υ-
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περδύναµη, παρά τον κατακερµατισµό που προέκυψε από την τρέλα της ανε-
ξαρτησίας. Αν πετύχει, κάποιες από τις τοπικές ανεξαρτησίες θα πρέπει να 
θυσιαστούν. Αν αποτύχει, το ίδιο αποτέλεσµα µπορεί να εξασφαλιστεί µε 
στρατιωτική κατάκτηση ή µε τον διαµοιρασµό της Ευρώπης ανάµεσα σε αντί-
παλες υπερδυνάµεις. Το αναπόφευκτο συµπέρασµα όµως φαίνεται να είναι 
ότι οι µεγάλες εδαφικές µονάδες έχουν το πλεονέκτηµα του εµπορίου και της 
δηµόσιας σταθερότητας, ανεξάρτητα από το εάν τα ευρύτερα εδάφη εξασφα-
λίζονται µε εθελοντική συνένωση ή µε στρατιωτική δράση. 
 
ΧΙΙ. Θαλάσσια δύναµη 
 
Ένας από τους πιο ήπιους τρόπους µε τους οποίους µια υπερδύναµη µπορεί 
να προωθήσει την ειρήνη και το εµπόριο είναι µέσω του ελέγχου της θάλασ-
σας. 
 
Από το Βατερλώ έως το 1914, το βρετανικό ναυτικό κυριαρχούσε στις θάλασ-
σες του κόσµου. Η Βρετανία πλούτισε, αλλά έκανε επίσης και τις θάλασσες 
ασφαλείς για το εµπόριο όλων των εθνών και παρεµπόδισε µεγάλους πολέ-
µους για εκατό χρόνια.  
 
Περιέργως, το ερώτηµα της θαλάσσιας δύναµης ποτέ δεν διαχωρίστηκε στη 
βρετανική πολιτική τα τελευταία πενήντα χρόνια από το ερώτηµα της αυτο-
κρατορικής κυριαρχίας πάνω σε άλλες χώρες. Στην πραγµατικότητα τα δύο 
θέµατα είναι εντελώς ξεχωριστά. Η θαλάσσια δύναµη δεν προσβάλλει τις µι-
κρές χώρες όπως η στρατιωτική κατοχή. Εάν η Βρετανία είχε διατηρήσει το 
ναυτικό της, µε λίγες υπερπόντιες θαλάσσιες βάσεις σε αποµονωµένα νησιά 
και είχε παραχωρήσει ανεξαρτησία στις αποικίες της όταν το ζητούσαν, ο κό-
σµος ίσως να ήταν ένα πιο σταθερό µέρος σήµερα. Όµως, στην πραγµατικό-
τητα το ναυτικό εξαλείφθηκε µέσα στη λαϊκή κατακραυγή ενάντια στον ιµπε-
ριαλισµό. 
 
XIII. Η εποχή του εµπορίου 
 
Ας επιστρέψουµε όµως τώρα στην ιστορία της ζωής της τυπικής αυτοκρατορί-
ας µας. Έχουµε συζητήσει ήδη την  εποχή της έκρηξης, όταν ένας παραγνωρι-
σµένος λαός πετάγεται ξαφνικά στο προσκήνιο του κόσµου µε απερίγραπτο 
θάρρος και ενέργεια. Ας την ονοµάσουµε εποχή των πρωτοπόρων. 
 
Είδαµε κατόπιν ότι οι νέοι αυτοί κατακτητές αποκτούν τα εξελιγµένα όπλα 
των παλιών αυτοκρατοριών και υιοθετούν τα συνήθη συστήµατά τους στρα-
τιωτικής οργάνωσης και εκπαίδευσης. Μια µεγάλη περίοδος στρατιωτικής ε-
πέκτασης ακολουθεί, την οποία µπορούµε να αποκαλούµε εποχή των κατα-
κτήσεων. Οι κατακτήσεις αποτέλεσµα έχουν την εξασφάλιση τεράστιων εκτά-
σεων υπό µία κυβέρνηση, δίνοντας έτσι το έναυσµα για εµπορική προκοπή. 
Μπορούµε να αποκαλέσουµε αυτή την περίοδο εποχή του εµπορίου. 
 
Η εποχή των κατακτήσεων επικαλύπτει συνεπώς την εποχή του εµπορίου. Οι 
περήφανες στρατιωτικές παραδόσεις ισχύουν ακόµα και οι µεγάλοι στρατοί 
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φυλάνε ακόµα τα σύνορα, αλλά βαθµιαία η επιθυµία για την απόκτηση χρη-
µάτων φαίνεται πως κατακτά το κοινό. Κατά τη στρατιωτική περίοδο, η δόξα 
και η τιµή ήταν τα βασικά αντικείµενα της φιλοδοξίας. Για τον έµπορο, τέ-
τοιες ιδέες είναι κούφιες λέξεις, που δεν προσθέτουν τίποτα στον τραπεζικό 
λογαριασµό. 
 
XIV. Τέχνη και πολυτέλεια 
 
Ο πλούτος που φαίνεται να κυλά σχεδόν χωρίς προσπάθεια στη χώρα βοηθάει 
τις εµπορικές τάξεις να γίνουν πάµπλουτες. Το πώς να ξοδέψουν όλο αυτό το 
χρήµα γίνεται πρόβληµα για την πλούσια επιχειρηµατική κοινότητα. Οι τέ-
χνες, η αρχιτεκτονική και η πολυτέλεια βρίσκουν πλούσιους χορηγούς. Λα-
µπρά δηµόσια κτίρια και φαρδιοί δρόµοι χαρίζουν αξιοπρέπεια και οµορφιά 
στις πλούσιες περιοχές των µεγάλων πόλεων. Οι πλούσιοι έµποροι χτίζουν δι-
κά τους παλάτια και χρήµα επενδύεται στις επικοινωνίες, τις λεωφόρους, τις 
γέφυρες, τους σιδηροδρόµους ή τα ξενοδοχεία, σύµφωνα µε τα διάφορα πρό-
τυπα των καιρών. 
 
Το πρώτο ήµισυ της εποχής του εµπορίου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εντυπω-
σιακό. Οι αρχαίες αρετές του θάρρους, του πατριωτισµού και της αφοσίωσης 
στο καθήκον είναι ακόµα εµφανείς. Το έθνος είναι περήφανο, ενωµένο και 
γεµάτο αυτοπεποίθηση. Από τα αγόρια απαιτείται να έχουν πρώτα απ’ όλα 
αντρίκια συµπεριφορά – να ιππεύουν, να κάνουν σκοποβολή και να λένε την 
αλήθεια. (Είναι αξιοσηµείωτη η έµφαση που δίνεται σ’ αυτό το στάδιο στην 
αντρίκια αρετή της φιλαλήθειας, γιατί το ψεύδος είναι δειλία, φόβος να αντι-
µετωπίσει κανείς την κατάσταση). 
 
Τα σχολεία αρρένων είναι σκοπίµως σκληρά. Η λιτή διατροφή, οι δύσκολες 
συνθήκες, το σπάσιµο πάγου για να κάνεις µπάνιο σε λίµνες ή ποτάµια και 
άλλα παρόµοια έθιµα στόχο έχουν την παραγωγή µιας δυνατής, σκληραγωγη-
µένης και ατρόµητης γενιάς αντρών. Το καθήκον είναι η λέξη που συνεχώς 
σφυροκοπείται στα κεφάλια των νεαρών. 
 
Η εποχή του εµπορίου χαρακτηρίζεται επίσης από µεγάλα εγχειρήµατα στην 
αναζήτηση νέων µορφών πλούτου. Τολµηρές πρωτοβουλίες αναλαµβάνονται 
για την έρευνα επικερδών επιχειρήσεων σε µακρινές γωνιές της Γης, συνεχί-
ζοντας σε κάποιο βαθµό το περιπετειώδες κουράγιο της εποχής των κατακτή-
σεων. 
 
XV. Η εποχή της ευµάρειας 
 
∆εν φαίνεται να υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι το χρήµα είναι ο παρά-
γων που προκαλεί την παρακµή αυτού του δυνατού, γενναίου και γεµάτου αυ-
τοπεποίθηση λαού. Η παρακµή στο θάρρος, την εφευρετικότητα και την αί-
σθηση καθήκοντος είναι όµως βαθµιαία. 
 
Η πρώτη κατεύθυνση προς την οποία ο πλούτος βλάπτει το έθνος είναι η ηθι-
κή. Το χρήµα υποκαθιστά την τιµή και την περιπέτεια ως στόχο των καλύτε-
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ρων νέων. Επιπλέον, οι άνδρες δεν επιδιώκουν να βγάλουν χρήµατα για τη 
χώρα τους ή την κοινότητά τους, αλλά για τους ίδιους. Βαθµιαία και σχεδόν 
ανεπαίσθητα, η εποχή της ευµάρειας κατασιγάζει τη φωνή του καθήκοντος. Ο 
στόχος των νέων και των φιλοδόξων δεν είναι πλέον η φήµη, η τιµή ή το κα-
θήκον, αλλά τα µετρητά. 
 
Η παιδεία υφίσταται την ίδια βαθµιαία µεταµόρφωση. Τα σχολεία δεν έχουν 
στόχο πια να παράγουν γενναίους πατριώτες έτοιµους να υπηρετήσουν τη 
χώρα τους. Τόσο οι γονείς όσο και οι µαθητές κυνηγούν τα εκπαιδευτικά προ-
σόντα που εξασφαλίζουν τους υψηλότερους µισθούς. Ο Άραβας ηθικοδιδά-
σκαλος Γαζάλι (1058-1111) παραπονιέται µε τα ίδια ακριβώς λόγια για το χα-
µήλωµα των στόχων στον παρακµάζοντα αραβικό κόσµο του καιρού του. Οι 
σπουδαστές, λέει, δεν παρακολουθούν πια το κολλέγιο για να αποκτήσουν 
µάθηση και αρετή, αλλά για να κερδίσουν εκείνα τα προσόντα που θα τους 
επιτρέψουν να πλουτίσουν. Η ίδια κατάσταση είναι ολοφάνερη παντού ανά-
µεσά µας στη ∆ύση σήµερα. 
 
XVI. Καταµεσήµερο 
 
Αυτό που µπορούµε να ονοµάσουµε καταµεσήµερο του έθνους καλύπτει την 
περίοδο της µετάβασης από την εποχή των κατακτήσεων έως την εποχή της 
ευµάρειας: Είναι η εποχή του Αυγούστου στη Ρώµη, του Χαρούν αλ Ρασίντ 
στη Βαγδάτη, του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπούς στην  Οθωµανική Αυτοκρα-
τορία ή της βασίλισσας Βικτωρίας στη Βρετανία. Ίσως θα µπορούσαµε να 
προσθέσουµε και την εποχή του Γούντροου Γουίλσον στις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες. 
 
Όλες αυτές οι περίοδοι αποκαλύπτουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο τεράστιος 
πλούτος που συσσωρεύεται στο έθνος θαµπώνει τους θεατές. Αρκετές από τις 
αρχαίες αξίες του θάρρους, της ενεργητικότητας και του πατριωτισµού επι-
ζούν και επιτρέπουν στο κράτος να υπερασπίζεται µε επιτυχία τα σύνορά του. 
Αλλά κάτω από την επιφάνεια, η φιλαργυρία βαθµιαία υποκαθιστά το καθή-
κον και την αφοσίωση. Πράγµατι, έχουµε µια µετάβαση από την αφοσίωση 
στην ιδιοτέλεια. 
 
XVII. Αµυντικότητα 
 
Μια άλλη εµφανής αλλαγή που σταθερά σηµαδεύει τη µετάβαση από την ε-
ποχή των κατακτήσεων στην εποχή της ευµάρειας είναι η εξάπλωση της αµυ-
ντικότητας. Το έθνος, πάµπλουτο, δεν ενδιαφέρεται πια για τη δόξα ή το κα-
θήκον, αλλά το µόνο του άγχος είναι να διατηρήσει τον πλούτο και την πολυ-
τέλειά του. Είναι µια περίοδος αµυντικότητας, από το Σινικό Τείχος της Κίνας 
έως το Τείχος του Αδριανού στα σύνορα της Σκωτίας και τη Γραµµή Μαζινό 
στη Γαλλία το 1939. 
 
Και µια και το χρήµα είναι πιο άφθονο από το θάρρος, αντί για όπλα υιοθε-
τούνται χορηγίες για να εξαγοράσουν τους εχθρούς. Για να δικαιώσει την ε-
γκατάλειψη της αρχαίας παράδοσης, το ανθρώπινο µυαλό επινοεί εύκολα τις 
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δικαιολογίες του. Η στρατιωτική ετοιµότητα ή επιθετικότητα αποκηρύσσεται 
ως πρωτόγονη και ανήθικη. Οι πολιτισµένοι άνθρωποι είναι πολύ περήφανοι 
για να πολεµούν. Η κατάκτηση ενός έθνους από ένα άλλο διακηρύσσεται πως 
είναι ανήθικη. Οι αυτοκρατορίες είναι άνοµες. Τα διανοητικά αυτά επινοήµα-
τα µας βοηθούν να καταπνίξουµε το αίσθηµα κατωτερότητας που νιώθουµε 
όταν διαβάζουµε για τον ηρωισµό των προγόνων µας και ύστερα µε θλίψη 
σκεφτόµαστε τη θέση µας σήµερα. “∆εν είναι ότι φοβόµαστε να πολεµήσου-
µε”, λέµε, “αλλά πρέπει να το θεωρούµε ανήθικο”. Κι αυτό µάλιστα µας βοη-
θάει να υιοθετήσουµε µια στάση ηθικής ανωτερότητας. 
 
Η αδυναµία του πασιφισµού είναι πως υπάρχουν πολλοί ακόµα άνθρωποι 
στον κόσµο που είναι επιθετικοί. Τα έθνη που διακηρύσσουν πως είναι απρό-
θυµα να πολεµήσουν κινδυνεύουν να κατακτηθούν από λαούς στο στάδιο του 
µιλιταρισµού – ίσως ακόµα και να απορροφηθούν από κάποια νέα αυτοκρα-
τορία και να γίνουν απλές επαρχίες ή αποικίες. 
 
Το πότε θα πρέπει να είσαι έτοιµος για χρήση βίας και πότε να υποχωρήσεις 
είναι ένα διαρκές ανθρώπινο πρόβληµα, που µπορεί να λύνεται µόνο, όσο γί-
νεται καλύτερα, σε κάθε διαδοχική κατάσταση που προκύπτει. Στην πράξη, 
όµως, η ιστορία φαίνεται να δείχνει ότι κανονικά τα µεγάλα έθνη δεν αφοπλί-
ζονται για λόγους συνείδησης, αλλά µόνο εξαιτίας της εξασθενηµένης αίσθη-
σης καθήκοντος των πολιτών τους και της ενίσχυσης της ιδιοτέλειας και της 
επιθυµίας για πλούτο και ανέσεις. 
 
XVIII. Η εποχή της διανόησης 
 
Έχουµε τώρα χωρίσει, ίσως αυθαίρετα, την ιστορία της ζωής του µεγάλου έ-
θνους µας σε τέσσερις εποχές. Την εποχή των πρωτοπόρων (ή της έκρηξης), 
την εποχή των κατακτήσεων, την εποχή του εµπορίου και την εποχή της ευ-
µάρειας. Ο µεγάλος πλούτος του έθνους δεν χρειάζεται πλέον για την αντιµε-
τώπιση των απλών αναγκών ή ακόµα και των πολυτελειών της ζωής. Επαρκή 
κεφάλαια διατίθενται τώρα και για την επιδίωξη της γνώσης.  
 
Οι πρίγκηπες έµποροι της εποχής του εµπορίου επιδιώκουν τη φήµη και τον 
έπαινο, όχι µόνο χρηµατοδοτώντας έργα τέχνης ή προστατεύοντας τη µουσική 
και τη λογοτεχνία. Ιδρύουν επίσης και χρηµατοδοτούν κολλέγια και πανεπι-
στήµια. Είναι εντυπωσιακή η κανονικότητα µε την οποία αυτή η φάση ακο-
λουθεί τη φάση του πλούτου σε διαδοχικές αυτοκρατορίες που τις χωρίζουν 
πολλοί αιώνες.  
 
Τον ενδέκατο αιώνα, η πρώην Αραβική Αυτοκρατορία, σε πλήρη πολιτική πα-
ρακµή πλέον, κυβερνάται από ένα Σελτζούκο σουλτάνο, τον Μαλίκ Σαχ. Οι 
Άραβες, όχι στρατιώτες πλέον, παραµένουν οι διανοητικοί ηγέτες του κόσµου. 
Στη διάρκεια της βασιλείας του Μαλίκ Σαχ, η ίδρυση πανεπιστηµίων και κολ-
λεγίων έγινε πάθος. Και ενώ ένας µικρός αριθµός πανεπιστηµίων στις µεγάλες 
πόλεις ήταν επαρκής την εποχή της αραβικής δόξας, τώρα ένα πανεπιστήµιο 
ξεφύτρωνε σε κάθε µικρή πόλη.  
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Στη διάρκεια της δικής µας ζωής, έχουµε γίνει µάρτυρες του ίδιου φαινοµένου 
στις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Όταν αυτά τα έθνη αυτά είχαν φτάσει στο αποκο-
ρύφωµα της δόξας τους, το Χάρβαρντ, το Γέιλ, η Οξφόρδη και το Κέµπριτζ έ-
δειχναν να επαρκούν για τις ανάγκες τους. Τώρα κάθε πόλη σχεδόν έχει το 
δικό της πανεπιστήµιο. 
 
Η φιλοδοξία των νέων, που κάποτε αφοσιώνονταν στην επιδίωξη της περιπέ-
τειας και της στρατιωτικής δόξας και αργότερα στην επιθυµία συσσώρευσης 
πλούτου, τώρα στρέφεται στην απόκτηση ακαδηµαϊκών περγαµηνών 
 
Είναι χρήσιµο να σηµειώσουµε εδώ ότι όλες σχεδόν οι επιδιώξεις που ακολου-
θήθηκαν µε τόσο πάθος σε όλες τις εποχές είναι αυθεντικά καλές. Η αντρίκια 
λατρεία της σκληραγωγίας, της ειλικρίνειας και της φιλαλήθειας, που χαρα-
κτήριζε την εποχή των κατακτήσεων, παρήγαγε πολλούς πραγµατικά λα-
µπρούς ήρωες. Η εξασφάλιση φυσικών πόρων και η ειρηνική συσσώρευση 
πλούτου, που σηµάδεψε την εποχή του εµπορίου, φαίνεται να χάρισε νέους 
θριάµβους στον πολιτισµό, την καλλιέργεια και τις τέχνες. Με τον ίδιο τρόπο, 
η αχανής επέκταση του τοµέα της γνώσης, που εξασφαλίστηκε από την εποχή 
της διανόησης, δείχνει να έφερε καινούργια επιτεύγµατα στην ανθρώπινη 
πρόοδο. Και δεν µπορούµε να πούµε πως οποιαδήποτε από αυτές τις αλλαγές 
ήταν “καλή” ή “κακή”. 
 
Τα εντυπωσιακά στοιχεία στην ποµπή της αυτοκρατορίας είναι: 
 

(α) η εξαιρετική ακρίβεια µε την οποία αυτά τα στάδια ακολουθούν το 
ένα το άλλο, από αυτοκρατορία σε αυτοκρατορία, µέσα στους αιώνες ή 
και στις χιλιετίες και 
 
(β) το γεγονός ότι οι διαδοχικές αλλαγές φαίνονται σα να αντιπροσω-
πεύουν απλές αλλαγές στους λαϊκούς τρόπους – καινούργιες µόδες και 
συρµοί που σαρώνουν τη δηµόσια γνώµη χωρίς λογική αιτία. Στην αρ-
χή, ο λαϊκός ενθουσιασµός αφιερώνεται στη στρατιωτική δόξα, κατόπιν 
στη συγκέντρωση πλούτου και αργότερα στην απόκτηση ακαδηµαϊκής 
φήµης. 
 

Γιατί δεν θα µπορούσαν όλες αυτές οι θεµιτές και ωφέλιµες δραστηριότητες 
να πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα, η καθεµιά µε το σωστό µέτρο; Κι όµως, 
αυτό δεν φαίνεται να συνέβη ποτέ. 
 
ΧΙΧ. Οι επιπτώσεις του διανοουµενισµού 
 
Υπάρχουν τόσα πολλά στην ανθρώπινη ζωή που δεν χωράνε στη λαϊκή φιλο-
σοφία µας. Η εξάπλωση της διανοητικής δραστηριότητας φαίνεται να είναι η 
πιο ευεργετική ανθρώπινη δραστηριότητα και όµως κάθε περίοδος παρακµής 
χαρακτηρίζεται από αυτή την εξάπλωση. “Όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που 
ζούσαν εκεί περνούσαν τον καιρό τους είτε λέγοντας είτε ακούγοντας κάποιο 
καινούργιο πράγµα”, είναι η περιγραφή της παρακµής του ελληνικού διανο-
ουµενισµού που δίνουν οι Πράξεις των Αποστόλων.  
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Η εποχή της διανόησης συνοδεύεται από εκπληκτικές προόδους στις φυσικές 
επιστήµες. Για παράδειγµα, την εποχή του Μαµούν, οι Άραβες µέτρησαν την 
περιφέρεια της Γης µε αξιοσηµείωτη ακρίβεια. Έπρεπε να περάσουν επτά 
αιώνες για να ανακαλύψει η δυτική Ευρώπη πως ο κόσµος δεν ήταν επίπεδος. 
Λιγότερο από πενήντα χρόνια µετά τις εκπληκτικές επιστηµονικές ανακαλύ-
ψεις υπό τον Μαµούν, η Αραβική Αυτοκρατορία κατέρρευσε. Όσο θαυµαστή 
και ευεργετική κι αν ήταν η πρόοδος της επιστήµης, δεν έσωσε την αυτοκρα-
τορία από το χάος. 
 
Η πλήρης άνθιση του αραβικού και περσικού διανοουµενισµού δεν συνέβη 
παρά µόνο µετά την αυτοκρατορική και πολιτική κατάρρευση. Από εκεί και 
µετά, οι διανοούµενοι πέτυχαν καινούργιους θριάµβους στον ακαδηµαϊκό το-
µέα, αλλά πολιτικά έγιναν οι θλιβεροί υπηρέτες των συχνά αγράµµατων ηγε-
µόνων τους. Όταν οι Μογγόλοι κατέκτησαν την Περσία τον δέκατο τρίτο αιώ-
να, οι ίδιοι ήσαν εντελώς αγράµµατοι και αναγκάστηκαν να εξαρτώνται εξ ο-
λοκλήρου από ντόπιους Πέρσες αξιωµατούχους για τη διοίκηση της χώρας και 
τη συγκέντρωση των εσόδων. Προσέλαβαν ως βεζύρη, ή πρωθυπουργό, κά-
ποιον Ρασίντ αλ Ντιν, έναν ιστορικό µε διεθνή καταξίωση. Και όµως ο πρω-
θυπουργός, όταν µιλούσε στον Μογγόλο χάνο, ήταν υποχρεωµένος να παρα-
µένει γονατιστός καθ’ όλη τη διάρκεια της συνοµιλίας. Στις επίσηµες δεξιώ-
σεις, ο πρωθυπουργός στεκόταν πίσω από την πολυθρόνα του Χάνου για να το 
υπηρετεί. Αν ο Χάνος είχε καλή διάθεση, πού και πού περνούσε πάνω από τον 
ώµο του ένα κοµµατάκι φαγητού στον βεζύρη.  
 
Όπως στην περίπτωση των Αθηναίων, ο διανοουµενισµός οδηγεί σε συζητή-
σεις, διαµάχες και διαφωνίες, όπως χαρακτηριστικά γίνεται σήµερα στα δυτι-
κά έθνη. ∆ιαµάχες σε εκλεγµένα κοινοβούλια ή τοπικές επιτροπές, σε άρθρα 
στον τύπο ή σε συνεντεύξεις στην τηλεόραση – ατέλειωτη και αδιάκοπη κου-
βέντα. 
 
Οι άνθρωποι είναι απείρως διαφορετικοί και οι διαφωνίες σπανίως οδηγούν 
σε συµφωνία. Οι δηµόσιες υποθέσεις πάνε από το κακό στο χειρότερο µέσα σε 
µια ασταµάτητη κακοφωνία επιχειρηµάτων. Αλλά αυτή η αδιάκοπη ενασχό-
ληση µε τη συζήτηση φαίνεται πως καταστρέφει τη δύναµη της δράσης. Μέσα 
σε µια Βαβέλ συζητήσεων, το πλοίο παρασύρεται προς τα βράχια. 
 
ΧΧ. Η ανεπάρκεια της διάνοιας 
 
Το πιο επικίνδυνο ίσως υποπροϊόν της εποχής της διανόησης είναι η υποσυ-
νείδητη ανάπτυξη της ιδέας ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος µπορεί να λύσει τα 
προβλήµατα του κόσµου. Ακόµα και στο ταπεινό επίπεδο των πρακτικών υ-
ποθέσεων τούτο είναι ολοφάνερα αναληθές. Κάθε ανθρώπινη µικροδραστη-
ριότητα, η τοπική ανδρική λέσχη ή ο σύλλογος κυριών, απαιτεί για να επιζήσει 
κάποια αυτοθυσία και αφοσίωση από την πλευρά των µελών του. Στην ευρύ-
τερη εθνική σφαίρα, η επιβίωση του έθνους εξαρτάται βασικά από τη νοµιµο-
φροσύνη και την αυτοθυσία των πολιτών. Η εντύπωση πως η κατάσταση µπο-
ρεί να σωθεί από την εξυπνάδα, χωρίς ανιδιοτέλεια και ανθρώπινη αφοσίωση, 
οδηγεί µόνο στην κατάρρευση. 
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∆ιαπιστώνουµε έτσι πως η καλλιέργεια της ανθρώπινης διάνοιας φαίνεται 
σαν υπέροχο ιδεώδες, αλλά µόνο υπό τον όρο ότι δεν εξασθενεί την ανιδιοτέ-
λεια και την ανθρώπινη αφοσίωση στο καθήκον. Και όµως, κρίνοντας από το 
ιστορικό παρελθόν, αυτό ακριβώς φαίνεται πως συµβαίνει. Ίσως δεν είναι ο 
διανοουµενισµός αυτό που καταστρέφει το πνεύµα της αυτοθυσίας – το λιγό-
τερο που µπορούµε να πούµε είναι πως αυτά τα δύο, ο διανοουµενισµός και η 
απώλεια της αίσθησης καθήκοντος, εµφανίζονται ταυτόχρονα στην ιστορία 
της ζωής του έθνους. 
 
Πράγµατι, συχνά φαίνεται σε πολλούς πως το κεφάλι και η καρδιά είναι φυ-
σικοί αντίπαλοι. Ο λαµπρός αλλά κυνικός διανοούµενος εµφανίζεται στο αντί-
θετο άκρο του φάσµατος από τη συναισθηµατική αυτοθυσία του ήρωα ή του 
µάρτυρα. Υπάρχουν όµως φορές που η ακαλλιέργητη ίσως αυτοθυσία του ή-
ρωα είναι πιο ουσιαστική από τους σαρκασµούς του ευφυούς. 
 
ΧΧΙ. Εµφύλιες έριδες 
 
Ένα άλλο αξιοσηµείωτο και απροσδόκητο σύµπτωµα της εθνικής παρακµής 
είναι η επίταση των εσωτερικών πολιτικών διαµαχών. Θα περίµενε κανείς ότι 
όταν η επιβίωση ενός έθνους γίνεται επισφαλής, οι πολιτικές παρατάξεις θα 
έπρεπε να παραµερίσουν τις αντιπαλότητές τους και να συµπαραταχθούν για 
να σώσουν τη χώρα.  
 
Τον δέκατο τέταρτο αιώνα, η εξασθενηµένη Αυτοκρατορία του Βυζαντίου α-
πειλείτο και στην πραγµατικότητα εξουσιαζόταν, από τους Οθωµανούς Τούρ-
κους. Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή που θα περίµενε κανείς κάθε υπήκοος 
του Βυζαντίου να εγκαταλείψει τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και να συµ-
παραταχθεί µε τους συµπατριώτες του σε µια τελευταία απελπισµένη προ-
σπάθεια να σωθεί η χώρα. Το αντίθετο συνέβη. Οι Βυζαντινοί πέρασαν τα τε-
λευταία πενήντα χρόνια της ιστορίας τους µαχόµενοι ο ένας τον άλλο σε επα-
νειληµµένους εµφύλιους πολέµους, έως ότου οι Οθωµανοί κινήθηκαν και έ-
δωσαν τη χαριστική βολή. 
 
Η Βρετανία κυβερνάται επί αρκετούς αιώνες από ένα εκλεγµένο κοινοβούλιο. 
Παλαιότερα όµως τα αντίπαλα κόµµατα τηρούσαν πολλούς άγραφους νόµους. 
Κανένα κόµµα δεν ήθελε να εξαφανίσει το άλλο. Όλα τα µέλη αποκαλούσαν ο 
ένας τον άλλο “εντιµότατο κύριο”. Αλλά τέτοιες αβρότητες έχουν πλέον λήξει. 
Αποδοκιµασίες, φωνές και δυνατοί θόρυβοι έχουν υπονοµεύσει την αξιοπιστία 
του κοινοβουλίου και οι θυµωµένες κραυγές είναι πολύ συχνές. Είµαστε τυχε-
ροί που τέτοιες έριδες εκδηλώνονται στο κοινοβούλιο, αλλά µερικές φορές 
αυτά τα µίση µεταφέρονται στους δρόµους  ή στα εργοστάσια µε τη µορφή 
απεργιών, µποϋκοτάζ και παρόµοιων ενεργειών. Πιστές στην τυπική πορεία 
που ακολουθούν τα έθνη σε παρακµή, οι εσωτερικές διαφορές δεν διευθετού-
νται σε µια προσπάθεια να σωθεί το έθνος. Αντίθετα, οι εσωτερικές αντιπαλό-
τητες οξύνονται περισσότερο καθώς το έθνος εξασθενίζει. 
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ΧΧΙΙ. Η εισροή ξένων 
 
Ένα συχνά επαναλαµβανόµενο φαινόµενο των µεγάλων αυτοκρατοριών είναι 
η εισροή ξένων στην πρωτεύουσα. Οι Ρωµαίοι ιστορικοί παραπονιούνται συ-
χνά για τους αριθµούς Ασιατών και Αφρικανών στη Ρώµη. Η Βαγδάτη στην 
ακµή της τον ένατο αιώνα είχε διεθνή πληθυσµό – Πέρσες, Τούρκους, Άρα-
βες, Αρµένιους, Αιγύπτιους, Αφρικανούς και Έλληνες ανάµεικτους στους δρό-
µους της. 
 
Στο Λονδίνο σήµερα, Κύπριοι, Έλληνες, Ιταλοί, Ρώσοι, Αφρικανοί, Γερµανοί 
και Ινδοί σπρώχνουν ο ένας τον άλλο σε λεωφορεία και στον υπόγειο, τόσο 
που µερικές φορές είναι δύσκολο να βρεις ένα Βρετανό. Το ίδιο ισχύει για τη 
Νέα Υόρκη, ίσως µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό. Αυτό το πρόβληµα δεν ανα-
φέρεται σε οποιαδήποτε κατωτερότητα κάποιας φυλής σε σύγκριση µε µια 
άλλη, αλλά απλώς στις διαφορές µεταξύ τους.  
 
Την εποχή της πρώτης έκρηξης και τη συνεπακόλουθη εποχή των κατακτήσε-
ων, ο λαός είναι κανονικά λίγο πολύ οµοιογενής. Αυτή η κατάσταση πραγµά-
των διευκολύνει ένα αίσθηµα αλληλεγγύης και συντροφικότητας. Αλλά στην 
εποχή του εµπορίου και της ευµάρειας κάθε τύπος ξένου πληµµυρίζει τη µε-
γαλούπολη, που οι δρόµοι της φηµολογείται πως είναι στρωµένες µε χρυσάφι. 
Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η µεγαλούπολη αυτή είναι και η πρω-
τεύουσα της αυτοκρατορίας, το κοσµοπολίτικο πλήθος στην έδρα της αυτο-
κρατορίας ασκεί πολιτική επιρροή που ξεπερνά κατά πολύ τους σχετικούς α-
ριθµούς του. 
 
Οι δεύτερης και τρίτης γενιάς ξένοι µετανάστες µπορεί εξωτερικά να φαίνο-
νται εντελώς αφοµοιωµένοι, αλλά συνήθως αποτελούν µια αδυναµία µε δύο 
σκέλη. Πρώτον, η βασική ανθρώπινη φύση τους συχνά διαφέρει από τη φύση 
του αρχικού αυτοκρατορικού στοκ. Αν το αρχικό αυτοκρατορικό έθνος ήταν 
ισχυρογνώµον και αργοκίνητο, οι µετανάστες µπορεί να προέρχονται από πιο 
συναισθηµατικές φυλές, εισάγοντας έτσι ρωγµές και σχίσµατα στην εθνική 
πολιτική, ακόµα και αν όλοι είναι εξίσου νοµιµόφρονες. 
 
∆εύτερον, όσο το έθνος έχει ακόµα ευµάρεια, όλοι οι διάφοροι λαοί µπορεί να 
φαίνονται εξίσου νοµιµόφρονες. Αλλά σε µια οξεία έκτακτη ανάγκη, οι µετα-
νάστες είναι συχνά λιγότερο πρόθυµοι να θυσιάσουν τη ζωή και την περιουσία 
τους απ’ ό,τι οι αυθεντικοί απόγονοι του ιδρυτικού έθνους. 
 
Τρίτον, οι µετανάστες τείνουν να σχηµατίζουν κοινότητες δικές τους, που 
προστατεύουν κυρίως τα δικά τους συµφέροντα και µόνο δευτερευόντως του 
έθνους ως σύνολο. 
 
Τέταρτον, πολλοί από τους ξένους µετανάστες πιθανότατα ανήκουν σε λαούς 
που κατακτήθηκαν αρχικά και απορροφήθηκαν στην αυτοκρατορία. Όσο η 
αυτοκρατορία απολαµβάνει το καταµεσήµερο της ευηµερίας της, όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι είναι περήφανοι και ευχαριστηµένοι που είναι αυτοκρατορικοί 
πολίτες. Αλλά όταν αρχίζει η παρακµή, είναι εντυπωσιακό το πώς η µνήµη αρ-
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χαίων πολέµων, ίσως αιώνες πριν, ξαφνικά ξαναζωντανεύει και τοπικά ή ε-
παρχιακά κινήµατα εµφανίζονται και ζητούν απόσχιση ή ανεξαρτησία. Κά-
ποια µέρα αυτό το φαινόµενο χωρίς αµφιβολία θα εµφανιστεί στη φαινοµενι-
κώς µονολιθική και αυταρχική Σοβιετική αυτοκρατορία. Είναι εκπληκτικό πό-
σο καιρό µπορούν να επιζούν τέτοια επαρχιακά συναισθήµατα. 
 
Ιστορικά παραδείγµατα αυτού του φαινοµένου µάλλον δεν χρειάζονται. Ο αρ-
γόσχολος και καχύποπτος ρωµαϊκός όχλος, µε την ακόρεστη πείνα του για 
δωρεάν διανοµές τροφίµων – άρτος και θεάµατα – είναι διαβόητος, και εντε-
λώς διαφορετικός από το αυστηρό ρωµαϊκό πνεύµα που συνδέουµε µε τους 
πολέµους της πρώιµης ρωµαϊκής δηµοκρατίας. 
 
Στη Βαγδάτη, τη χρυσή εποχή του Χαρούν αλ Ρασίντ, οι Άραβες ήταν µειο-
ψηφία στην αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Στην Κωνσταντινούπολη, τις µεγά-
λες µέρες της οθωµανικής εξουσίας, οι κάτοικοι που κατάγονταν από τους 
Τούρκους κατακτητές ήταν πολύ λίγοι. Στη Νέα Υόρκη, οι απόγονοι των πρώ-
των αποίκων είναι ελάχιστοι. 
 
Το ενδιαφέρον αυτό φαινόµενο περιορίζεται κυρίως στις µεγάλες πόλεις. Το 
αρχικό έθνος κατακτητών βρίσκεται συχνά σχετικά καθαρό σε επαρχιακές 
περιοχές και σε µακρινά σύνορα. Αυτό που έλκει τους µετανάστες είναι ο 
πλούτος των µεγαλουπόλεων. Και καθώς µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας οι 
πόλεις σήµερα αποκτούν µια όλο και µεγαλύτερη υπεροχή έναντι της υπαί-
θρου, έτσι και η επιρροή των ξένων όλο και περισσότερο κυριαρχεί στις πα-
λιές αυτοκρατορίες. 
 
Για µια ακόµα φορά θέλω να υπογραµµίσω ότι δεν θέλω να δώσω την εντύ-
πωση πως οι µετανάστες είναι κατώτεροι από το αρχικό στοκ. Είναι απλώς 
διαφορετικοί και γι’ αυτό τείνουν να προκαλούν ρήγµατα και διαιρέσεις. 
 
ΧΧΙΙΙ. Επιπολαιότητα 
 
Καθώς το έθνος ξεπέφτει σε δύναµη και πλούτο, µια καθολική απαισιοδοξία 
διαπερνά βαθµιαία το πλήθος και επιταχύνει έτσι την παρακµή. Τίποτα δεν 
πετυχαίνει τόσο καλά όσο η επιτυχία και στην εποχή των κατακτήσεων και 
του εµπορίου το έθνος προχωρούσε θριαµβευτικά πάνω στο κύµα της ίδιας 
του της αυτοπεποίθησης. Η δηµοκρατική Ρώµη βρέθηκε κατ’ επανάληψη στο 
χείλος της καταστροφής – το 390 π.Χ όταν οι Γαλάτες λεηλάτησαν την πόλη 
και το 216 π.Χ. µετά τη Μάχη των Καννών. Αλλά καµιά καταστροφή δεν µπο-
ρούσε να κλονίσει την  αποφασιστικότητα των πρώτων Ρωµαίων. Παρ’ όλα 
αυτά, στις τελευταίες φάσεις της ρωµαϊκής παρακµής, ολόκληρη η αυτοκρα-
τορία ήταν βαθιά απαισιόδοξη, υπονοµεύοντας έτσι την ίδια της την αποφα-
σιστικότητα. 
 
Η επιπολαιότητα είναι ο συχνός σύντροφος της απαισιοδοξίας. Ας φάµε, ας 
πιούµε κι ας γλεντήσουµε γιατί αύριο θα πεθάνουµε. Οι οµοιότητα ως προς 
αυτό διάφορων εθνών που παρακµάζουν είναι πραγµατικά εκπληκτική. Ο 
ρωµαϊκός όχλος, όπως είδαµε, απαιτούσε δωρεάν άρτο και δηµόσια θεάµατα. 



 - 20 - 

Οι αναµετρήσεις µονοµάχων, οι αρµατοδροµίες και οι αθλητικές ηµερίδες ή-
ταν της µόδας. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία οι ανταγωνισµοί των Πράσινων 
και των Βένετων στον ιππόδροµο απέκτησαν τη σηµασία µιας µείζονος κρί-
σεως. 
 
Κρίνοντας από τον χρόνο και τον χώρο που αφιερώνεται γι’ αυτά στον τύπο 
και την τηλεόραση, το ποδόσφαιρο και το µπέιζµπολ είναι οι δραστηριότητες 
που σήµερα ενδιαφέρουν περισσότερο το κοινό στη Βρετανία και τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες αντιστοίχως.  
 
Οι ήρωες των εθνών που παρακµάζουν είναι πάντοτε οι ίδιοι – ο αθλητής, ο 
τραγουδιστής ή ο ηθοποιός. Η λέξη “celebrity” (διασηµότητα) χρησιµοποιείται 
σήµερα για να ορίσει ένα κωµικό ή ένα ποδοσφαιριστή και όχι έναν πολιτικό, 
ένα στρατηγό ή µεγάλο συγγραφέα. 
 
XXIV. Η αραβική παρακµή 
 
Το πρώτο µισό του ένατου αιώνα, η Βαγδάτη απολάµβανε το καταµεσήµερό 
της σαν η µεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη του κόσµου. Το 861, όµως, ο χα-
λίφης Μουταβακίλ δολοφονήθηκε από τους Τούρκους µισθοφόρους του, οι 
οποίοι εγκατάστησαν µια στρατιωτική δικτατορία που κράτησε κάπου τριά-
ντα χρόνια. Την περίοδο αυτή, η αυτοκρατορία διαλύθηκε και οι διάφορες 
κτήσεις και επαρχίες απέκτησαν πραγµατική ανεξαρτησία και ασχολήθηκαν 
µε τα δικά τους συµφέροντα. Η Βαγδάτη, µέχρι πρότινος πρωτεύουσα µιας 
αχανούς αυτοκρατορίας, είδε την εξουσία της να περιορίζεται µόνο στο Ιράκ.  
 
Τα έργα των ιστορικών της Βαγδάτης που έζησαν στις αρχές του δέκατου αι-
ώνα υπάρχουν ακόµα. Καταγγέλλουν µε αγανάκτηση τον εκφυλισµό των ηµε-
ρών τους, υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα την αδιαφορία για τη θρησκεία, τον αυ-
ξανόµενο υλισµό και τη χαλάρωση των σεξουαλικών ηθών. Και θρηνούν για 
τη διαφθορά των κρατικών αξιωµατούχων και το γεγονός ότι οι πολιτικοί µα-
ζεύουν πάντοτε µεγάλες περιουσίες ενόσω βρίσκονται ακόµα στην εξουσία. 
 
Οι ιστορικοί της Βαγδάτης σχολιάζουν επίσης πικρά την εξαιρετική επιρροή 
που αποκτούν πάνω στους νέους οι λαϊκοί τραγουδιστές, µε αποτέλεσµα την 
κατάπτωση των ερωτικών ηθών. Οι “ποπ” τραγουδιστές της Βαγδάτης συνό-
δευαν τα ερωτικά τραγούδια τους µε το λαούτο, ένα όργανο που µοιάζει µε τη 
µοντέρνα κιθάρα. Ως αποτέλεσµα, το δεύτερο µισό του δέκατου αιώνα, όλο 
και περισσότερη χυδαία γλώσσα άρχισε να χρησιµοποιείται, γλώσσα που δεν 
θα γινόταν ανεκτή σε προηγούµενες εποχές. Αρκετοί χαλίφες εξέδωσαν δια-
τάγµατα που απέκλειαν τους “ποπ” τραγουδιστές από την  πρωτεύουσα, αλλά 
αυτοί πάντοτε επέστρεφαν σε λίγα χρόνια. 
 
Η αύξηση της επιρροής των γυναικών στη δηµόσια ζωή έχει συνδεθεί συχνά 
µε την εθνική παρακµή. Οι Ρωµαίοι της ύστερης περιόδου παραπονούνταν ότι 
αν και η Ρώµη κυβερνούσε τον κόσµο, οι γυναίκες κυβερνούσαν τη Ρώµη. Τον 
δέκατο αιώνα, µια παρόµοια τάση είχε παρατηρηθεί στην Αραβική Αυτοκρα-
τορία, µε τις γυναίκες να απαιτούν την είσοδό τους σε επαγγέλµατα που µέχρι 
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τότε µονοπωλούσαν οι άνδρες. “Τί σχέση έχουν µε τις γυναίκες”, έγραφε ο 
σύγχρονος ιστορικός Ιµπν Βεσσάµ, “τα επαγγέλµατα του υπαλλήλου, του φο-
ροεισπράκτορα ή του ιεροκήρυκα; Οι ασχολίες αυτές πάντοτε περιορίζονταν 
µόνο στους άνδρες”. Πολλές γυναίκες µετέρχονταν το νοµικό επάγγελµα, ενώ 
άλλες απέκτησαν θέσεις καθηγητή πανεπιστηµίου. Υπήρξε και µια κίνηση για 
τον διορισµό γυναικών δικαστών, αλλά δεν φαίνεται να πέτυχε.  
 
Σύντοµα µετά από αυτή την περίοδο, η κυβέρνηση και η δηµόσια τάξη κατέρ-
ρευσαν και ξένοι εισβολείς πληµµύρισαν τη χώρα. Η αύξηση στη σύγχυση και 
τη βία που προέκυψε έκανε επισφαλή την παρουσία ασυνόδευτων γυναικών 
στον δρόµο µε αποτέλεσµα να καταρρεύσει αυτό το φεµινιστικό κίνηµα.  
 
Οι ταραχές που επακολούθησαν το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 861 και η 
απώλεια της αυτοκρατορίας προκάλεσαν οικονοµική καταστροφή. Σε µια τέ-
τοια στιγµή, θα περίµενε κανείς πως όλοι θα ’πρεπε να διπλασιάσουν τις προ-
σπάθειές τους για να σώσουν τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλά τίποτα τέτοιο 
δεν συνέβη. Αντίθετα, αυτή τη στιγµή του εµπορικού µαρασµού και της οικο-
νοµικής στενότητας ο λαός της Βαγδάτης εισήγαγε την εβδοµάδα των πέντε 
εργάσιµων ηµερών. 
 
Όταν πρωτοδιάβασα τις σύγχρονες αυτές περιγραφές της Βαγδάτης του δέ-
κατου αιώνα, δεν µπορούσα να πιστέψω τα µάτια µου. Έλεγα στον εαυτό µου 
ότι µάλλον πρόκειται για ανέκδοτο! Οι περιγραφές µάλλον είχαν ξεσηκωθεί 
από τις σελίδες των σηµερινών Τάιµς του Λονδίνου. Οι οµοιότητα όλων των 
λεπτοµερειών ήταν εκπληκτική – η διάσπαση της αυτοκρατορίας, η εγκατά-
λειψη των ερωτικών ηθών, οι “ποπ” τραγουδιστές µε τις κιθάρες τους, η είσο-
δος των γυναικών στα επαγγέλµατα, η εβδοµάδα πενθήµερης εργασίας. ∆εν 
τολµούσα να αναζητήσω µια εξήγηση. Υπάρχουν τόσα πολλά µυστήρια για 
την ανθρώπινη ζωή που βρίσκονται πολύ πιο πέρα από την κατανόησή µας. 
 
XXV. Πολιτική ιδεολογία 
 
Αποδίδουµε σήµερα τεράστια σηµασία στην ιδεολογία της εσωτερικής µας 
πολιτικής ζωής. Ο τύπος και τα δηµόσια µέσα στις ΗΠΑ και τη Βρετανία αντι-
µετωπίζουν µε διαρκή χλευασµό τις χώρες που οι πολιτικοί θεσµοί τους δια-
φέρουν µε οποιοδήποτε τρόπο από τη δική µας ιδέα για τη δηµοκρατία. Έχει 
συνεπώς ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι το προσδόκιµο ζωής ενός µεγάλου 
έθνους δεν φαίνεται να επηρεάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο από τη φύση των 
θεσµών του. 
 
Οι περασµένες αυτοκρατορίες δείχνουν κάθε δυνατή σχεδόν παραλλαγή πολι-
τικού συστήµατος, αλλά όλες πέρασαν µέσα από την ίδια διαδικασία από την 
εποχή των πρωτοπόρων στις εποχές των κατακτήσεων, του εµπορίου και της 
ευµάρειας και από εκεί στην παρακµή και την κατάρρευση. 
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XXVI. Η Αυτοκρατορία των Μαµελούκων 
 
Η Αυτοκρατορία των Μαµελούκων της Αιγύπτου αποτελεί ένα ιδιαίτερο πα-
ράδειγµα επειδή ήταν µια από τις πιο εξωτικές  αυτοκρατορίες που κατέγρα-
ψε η ιστορία. Είναι επίσης µια εξαίρεση επειδή ξεκινά µια συγκεκριµένη ηµε-
ροµηνία και τελειώνει σε µια άλλη, µην αφήνοντας καµιά αµφιβολία για την 
επακριβή διάρκειά της που ήταν 267 χρόνια. 
 
Κατά το πρώτο µισό του δέκατου τρίτου αιώνα, η Αίγυπτος και η Συρία βρί-
σκονταν υπό την εξουσία των Αγιουβιδών σουλτάνων, απογόνων της οικογέ-
νειας του Σαλαδίνου. Ο στρατός τους αποτελείτο από Μαµελούκους, σκλά-
βους που εισάγονταν όταν ήταν παιδιά ακόµα από τις στέπες και εκπαιδεύο-
νταν ως επαγγελµατίες στρατιώτες. Την 1η Μαΐου 1250, οι Μαµελούκοι εξε-
γέρθηκαν, δολοφόνησαν τον Τουράν Σαχ, τον Αγιουβίδη Σουλτάνο, και έγιναν 
κύριοι της αυτοκρατορίας του. 
 
Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Αυτοκρατορίας των Μαµελούκων σηµαδεύτη-
καν από ένα απελπισµένο αγώνα µε τους µέχρι τότε ανίκητους Μογγόλους, 
τους απογόνους του Τζέγκινς Χαν, που εισέβαλαν στη Συρία. Κατανικώντας 
τους Μογγόλους και διώχνοντάς τους από τη Συρία, οι Μαµελούκοι έσωσαν τη 
Μεσόγειο από την τροµερή µοίρα που είχε υποστεί η Περσία. Το 1291, οι Μα-
µελούκοι κατέλαβαν την Άκρα και έθεσαν τέλος στις Σταυροφορίες. 
 
Από το 1309 µέχρι το 1341, ην Αυτοκρατορία των Μαµελούκων ήταν παντού 
νικηφόρα και διέθετε τον καλύτερο στρατό στον κόσµο. Στα εκατό χρόνια που 
επακολούθησαν, ο πλούτος της αυτοκρατορίας ήταν µυθώδης και οδήγησε 
σιγά σιγά στην πολυτέλεια, τη χαλάρωση της πειθαρχίας και στην παρακµή, 
µε ολοένα και πιο σκληρούς εσωτερικούς πολιτικούς ανταγωνισµούς. Τελικά, 
η αυτοκρατορία κατέρρευσε το 1527, µετά από µια πολεµική ήττα από τους 
Οθωµανούς. 
 
Η διακυβέρνηση των Μαµελούκων µας φαίνεται σήµερα εντελώς παράλογη 
και απίστευτη. Η κυβερνώσα τάξη επιστρατευόταν από αγόρια που είχαν γεν-
νηθεί εκεί που είναι σήµερα η νότια Ρωσία. Ακόµα και οι σουλτάνοι άρχιζαν 
τη ζωή τους σαν απλοί στρατιώτες και περνούσαν από τις στρατιωτικές βαθ-
µίδες. Και όµως το ασυνήθιστο αυτό πολιτικό σύστηµα δηµιούργησε µια αυ-
τοκρατορία που πέρασε κανονικά από τις εποχές των κατακτήσεων, του ε-
µπορίου, της ευµάρειας και της παρακµής και διατηρήθηκε περίπου τη συνή-
θη χρονική διάρκεια.  
 
XXVII. Η κυρίαρχη φυλή 
 
Οι λαοί των µεγάλων εθνών του παρελθόντος φαίνεται πως συνήθιζαν να φα-
ντάζονται πως η κυριαρχία τους θα διαρκούσε για πάντα. Η Ρώµη φαινόταν 
στους πολίτες της πως προοριζόταν να είναι για πάντα αφέντρα του κόσµου. 
Οι Αββασίδες χαλίφες της Βαγδάτης διακήρυσσαν ότι ο θεός τους είχε ορίσει 
να κυβερνούν την ανθρωπότητα µέχρι την ηµέρα της κρίσεως. Πριν εβδοµή-
ντα χρόνια, πολλοί στη Βρετανία πίστευαν πως η αυτοκρατορία θα άντεχε για 
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πάντα. Αν και ο Χίτλερ δεν µπόρεσε να πετύχει τον στόχο του, εντούτοις δια-
κήρυττε πως η Γερµανία θα κυβερνούσε τον κόσµο για χίλια χρόνια. Το ότι 
τέτοια συναισθήµατα µπορούν να εκφράζονται δηµόσια χωρίς να προκαλούν 
τον χλευασµό δείχνει ότι σε όλες τις εποχές η ρυθµική άνοδος και πτώση των 
µεγάλων εθνών περνά απαρατήρητη. Η απλή όµως στατιστική αποδεικνύει 
την τακτική ανακύκλωση του ενός έθνους µετά το άλλο ανά τακτικά διαστή-
µατα. 
 
Η πεποίθηση ότι το έθνος τους θα κυβερνά για πάντα τον κόσµο ενθάρρυνε 
φυσικά τους πολίτες του κυρίαρχου έθνους κάθε περιόδου να αποδίδουν την 
υπεροχή τους σε κληρονοµικές αξίες. Είχαν στο αίµα τους, πίστευαν, ποιότη-
τες που τους έκαναν µια φυλή υπερανθρώπων, µια ψευδαίσθηση που τους 
ωθούσε στην εκµίσθωση φτηνής εργασίας ξένων (ή σκλάβων) για τις ταπεινές 
δουλειές και στη στρατολόγηση ξένων µισθοφόρων για να πολεµούν τις µάχες 
τους ή να σαλπάρουν τα καράβια τους. 
 
Οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι ήταν πανευτυχείς να µεταναστεύουν στις πλούσιες 
πόλεις της αυτοκρατορίας και έτσι, όπως έχουµε δει, να νοθεύουν τον σφιχτο-
δεµένο, οµοιογενή χαρακτήρα του έθνους των κατακτητών. Κι αυτοί ασυναί-
σθητα αρχίζουν να πιστεύουν πως θα είναι πάντοτε ηγέτες της ανθρωπότη-
τας, χαλαρώνουν την ενεργητικότητά τους και περνούν ένα ολοένα αυξανόµε-
νο χρόνο στη σχόλη, τις διασκεδάσεις και τα σπορ. 
 
Τα τελευταία χρόνια, έχει εξαπλωθεί ευρέως στη ∆ύση ότι η “πρόοδος” θα έρ-
θει χωρίς προσπάθεια, ότι ο καθένας θα γίνεται όλο και πιο πλούσιος και κάθε 
νέος χρόνος θα φέρνει “άνοδο στον τρόπο ζωής”. ∆εν έχουν βγάλει από την 
ιστορία το φανερό συµπέρασµα ότι η υλική επιτυχία είναι αποτέλεσµα θάρ-
ρους, επιµονής και σκληρής δουλειάς – ένα συµπέρασµα οφθαλµοφανές από 
την ιστορία και τη µετεωρική άνοδο των ίδιων των δικών µας προγόνων. Αυτή 
η αυτο-επιβεβαίωση της ανωτερότητας φαίνεται να πηγαίνει χέρι χέρι µε την 
πολυτέλεια που παράγει ο πλούτος και υπονοµεύει τον χαρακτήρα της κυρί-
αρχης φυλής. 
 
XXVIII. Το κράτος πρόνοιας 
 
Όταν το κράτος πρόνοιας πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βρετανία, χαιρετίστηκε 
σαν ένα νέο µεγάλο επίτευγµα στην ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. 
 
Η ιστορία όµως φαίνεται να δείχνει πως η εποχή της παρακµής ενός µεγάλου 
έθνους είναι συχνά µια περίοδος όπου εµφανίζονται τάσεις φιλανθρωπίας και 
συµπάθειας για άλλες φυλές. Η φάση αυτή δεν είναι αντιφατική µε το συναί-
σθηµα που περιγράψαµε στην προηγούµενη παράγραφο, ότι η κυρίαρχη φυ-
λή έχει δικαίωµα να κυβερνά τον κόσµο. Στους πολίτες του µεγάλου έθνους 
αρέσει ο ρόλος τής πλούσιας θείας. Όσο διατηρεί τη θέση του ηγέτη, ο αυτο-
κρατορικός λαός χαίρεται να είναι γενναιόδωρος, έστω και λιγάκι αφ’ υψη-
λού. Τα δικαιώµατα του πολίτη απονέµονται γενναιόδωρα σε κάθε φυλή, α-
κόµα και σε πρώην υποτελείς, και η ισότητα των ανθρώπων διακηρύσσεται. Η 
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία πέρασε από αυτή τη φάση, όταν η ιθαγένεια δόθηκε 
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σε όλους και οι επαρχιώτες αυτοί µπορούσαν να γίνονται συγκλητικοί και αυ-
τοκράτορες. 
 
Η Αραβική Αυτοκρατορία της Βαγδάτης  ήταν εξίσου, αν όχι περισσότερο, 
γενναιόδωρη. Κατά τη διάρκεια της εποχής των κατακτήσεων, οι καθαρόαιµοι 
Άραβες αποτελούσαν την κυβερνώσα τάξη, αλλά τον ένατο αιώνα η αυτοκρα-
τορία ήταν εντελώς κοσµοπολίτικη.  
 
Η κρατική βοήθεια προς τους νέους και τους φτωχούς ήταν εξίσου γενναιό-
δωρη. Οι φοιτητές πανεπιστηµίου λάµβαναν κρατικά επιδόµατα για να καλύ-
ψουν τις δαπάνες τους όσο σπούδαζαν. Το κράτος προσέφερε επίσης δωρεάν 
ιατρική περίθαλψη στους φτωχούς. Το πρώτο δωρεάν δηµόσιο νοσοκοµείο 
άνοιξε στη Βαγδάτη κατά τη βασιλεία του Χαρούν αλ Ρασίντ (786-809) και 
υπό τον γιό του, τον Μαµούν, δωρεάν δηµόσια νοσοκοµεία ξεφύτρωσαν σε 
όλο τον αραβικό κόσµο από την Ισπανία µέχρις εκεί που είναι σήµερα το Πα-
κιστάν. 
 
Η εντύπωση πως θα είναι πάντοτε αυτοµάτως πλούσια οδηγεί την παρακµά-
ζουσα αυτοκρατορία να δαπανά απλόχερα σε αγαθοεργίες έως ότου η οικο-
νοµία καταρρέει, τα πανεπιστήµια κλείνουν και τα νοσοκοµεία ερειπώνονται.  
 
∆εν είναι ίσως σωστό να θεωρούµε το κράτος πρόνοιας σαν µεγάλο επίτευγµα 
στην ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. Ίσως να αποδειχτεί πως είναι απλώς 
ένα ακόµα στάδιο στην ιστορία της ζωής µιας γερασµένης και ετοιµόρροπης 
αυτοκρατορίας. 
 
ΧΧΙΧ. Θρησκεία 
 
Οι ιστορικοί εποχών κατάπτωσης συχνά αναφέρονται στην παρακµή της θρη-
σκείας, αλλά αν επεκτείνουµε την έρευνά µας σε µια περίοδο που καλύπτει 
τους Ασσυρίους (859-612 π.Χ.) µέχρι τον καιρό µας, θα πρέπει να δούµε τη 
θρησκεία µε µια πολύ ευρεία έννοια, σαν κάτι που περιγράφει ο ορισµός “το 
ανθρώπινο συναίσθηµα πως υπάρχει κάτι, κάποια αόρατη δύναµη, χωριστή 
από τα υλικά πράγµατα, που ελέγχει την ανθρώπινη ζωή και τον φυσικό κό-
σµο”.  
 
Μάλλον είµαστε πολύ στενοκέφαλοι και περιφρονητικοί όταν µιλάµε για λα-
τρεία ειδώλων. Οι άνθρωποι στους αρχαίους πολιτισµούς ήταν εξίσου µυαλω-
µένοι µ’ εµάς και µε κανένα τρόπο δεν ήταν τόσο ανόητοι να λατρεύουν ξύλα 
και πέτρες που έστηναν µε τα ίδια τους τα χέρια. Το είδωλο ήταν γι’ αυτούς 
απλώς ένα σύµβολο και αντιπροσώπευε µια άγνωστη πνευµατική πραγµατι-
κότητα που ήλεγχε τη ζωή των ανθρώπων και απαιτούσε υπακοή στις ηθικές 
αρχές της. 
 
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι µικροδιαφορές στην ανθρώπινη αναπαράσταση 
αυτού του πνεύµατος γίνονταν συχνά η πρόφαση για πολέµους, όπου και οι 
δύο πλευρές υποστήριζαν πως πολεµούν για τον αληθινό θεό, αλλά η ανόητη 
στενοκεφαλιά των ανθρώπινων αντιλήψεων δεν πρέπει να µας τυφλώνει 



 - 25 - 

µπροστά στο γεγονός ότι πολύ συχνά και οι δύο πλευρές πίστευαν πως οι εκ-
στρατείες τους είχαν ηθική βάση. Ο Τζέγκινς Χαν, ένας από τους πιο βάναυ-
σους κατακτητές, υποστήριζε πως ο θεός του ανέθεσε το καθήκον να εξοντώ-
σει τις παρακµασµένες φυλές του πολιτισµένου κόσµου. Έτσι η εποχή των κα-
τακτήσεων συχνά περιβαλλόταν από µια θρησκευτική ατµόσφαιρα που συνε-
παγόταν ηρωικές αυτοθυσίες στον αγώνα. 
 
Αλλά αυτό το πνεύµα αφοσίωσης διαβρώνεται σιγά σιγά στην εποχή του ε-
µπορίου από τη δράση του χρήµατος. Οι άνθρωποι κερδίζουν χρήµατα για λο-
γαριασµό τους και όχι για τη χώρα τους. Έτσι οι περίοδοι ευηµερίας βαθµιαία 
διαλύουν το αίσθηµα καθήκοντος που προκαλεί την ανάδυση των αυτοκρατο-
ρικών φυλών. 
 
Με την πάροδο του χρόνου η ιδιοτέλεια διαπερνά την κοινωνία, που η συνοχή 
της εξασθενίζει µέχρι που απειλείται η διάλυσή της. Τότε, όπως έχουµε δει, 
έρχεται η περίοδος της απαισιοδοξίας που τη συνοδεύει το πνεύµα της επιπο-
λαιότητας και της ικανοποίησης των αισθήσεων, υποπροϊόντα της απελπισίας. 
Είναι αναπόφευκτο το ότι σε τέτοιους καιρούς οι άνθρωποι κοιτάζουν πίσω µε 
νοσταλγία στις µέρες της “θρησκείας”, όταν το πνεύµα της αυτοθυσίας ήταν 
ακόµα αρκετά δυνατό ώστε να κάνει τους ανθρώπους έτοιµους να δώσουν και 
να υπηρετήσουν αντί να αρπάζουν. 
 
Αλλά ενώ η απελπισία µπορεί να διαπερνά το µεγαλύτερο µέρος του έθνους, 
µερικοί φτάνουν στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι µόνο η ετοιµότητα 
για αυτοθυσία µπορεί να βοηθήσει την κοινωνία να επιβιώσει. Μερικοί από 
τους µεγαλύτερους αγίους στην ιστορία έζησαν σε εποχές εθνικής παρακµής, 
υψώνοντας τη σηµαία του καθήκοντος και της προσφοράς απέναντι στην 
πληµµύρα εξαχρείωσης και απόγνωσης. 
 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, στην  αποκορύφωση της διαφθοράς και της επιπολαιό-
τητας φυτεύονται σιωπηλά οι σπόροι της θρησκευτικής αναγέννησης. Ύστερα 
από αρκετές ίσως γενιές (ή ακόµα και αιώνες) δυστυχίας, το ξεπεσµένο έθνος 
απαλλάσσεται από την ιδιοτέλεια και την αγάπη του για το χρήµα, η θρησκεία 
αποκτά πάλι τη θέση της και µια νέα περίοδος ξεκινάει. “Είναι καλό για µένα 
που υποφέρω”, λένε οι Ψαλµοί, “γιατί έτσι έµαθα τις προσταγές Σου”. 
 
ΧΧΧ. Νέοι συνδυασµοί 
 
Έχουµε ιχνηλατήσει την ανάδυση ενός άσηµου έθνους στα φώτα της ιστορίας, 
µέσα από τα στάδια της κατάκτησης, του εµπορίου, της ευµάρειας και του δι-
ανοουµενισµού έως τη διάλυση, την παρακµή και την απελπισία. Υποστηρί-
ξαµε ότι η κυρίαρχη φυλή σε κάθε δεδοµένη στιγµή µεταδίδει τα βασικά της 
χαρακτηριστικά στον γύρω κόσµο και κάποια στιγµή µια άλλη αυτοκρατορία 
τη διαδέχεται. Και κάναµε την υπόθεση ότι κατ’ αυτό τον τρόπο πολλές δια-
δοχικές φυλές διαδέχτηκαν η µια την άλλη ως υπερδυνάµεις και µε τη σειρά 
τους κληροδότησαν τις ιδιαίτερες ποιότητές τους στην ανθρωπότητα ευρύτε-
ρα. 
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Μπορεί όµως να εγερθεί η αντίρρηση ότι θα φτάσει κάποια στιγµή που όλες οι 
φυλές του κόσµου θα έχουν γνωρίσει την περίοδο της κυριαρχίας τους και θα 
’χουν καταρρεύσει πάλι στον µαρασµό. Όταν ολόκληρη η ανθρώπινη ράτσα 
θα έχει φτάσει στο στάδιο της παρακµής, πού θα βρεθούν τα νέα δυναµικά 
και κατακτητικά έθνη; 
 
Η απάντηση συγκαλύπτεται εν µέρει από τη µοντέρνα συνήθειά µας να χωρί-
ζουµε την ανθρώπινη ράτσα σε έθνη, τα οποία µας φαίνονται σαν αεροστεγή 
κουτιά, ένα λάθος υπεύθυνο για αµέτρητες παρεξηγήσεις. 
 
Σε παλιότερες εποχές, τα πολεµοχαρή νοµαδικά έθνη εισέβαλλαν στα εδάφη 
παρακµασµένων λαών και εγκαθίσταντο εκεί. Με το πέρασµα του χρόνου έρ-
χονταν σε επιµειξία µε τον τοπικό πληθυσµό και µια καινούργια φυλή προέ-
κυπτε, αν και µερικές φορές διατηρούσε ένα παλιό όνοµα. Οι βαρβαρικές εισ-
βολές στη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία προσφέρουν ίσως το πιο κατανοητό σήµε-
ρα στη ∆ύση παράδειγµα. Άλλα παραδείγµατα είναι οι αραβικές κατακτήσεις 
στην Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική και την Περσία, οι τουρκικές κατακτήσεις 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ή ακόµα και η νορµανδική κατάκτηση της 
Αγγλίας. 
 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι κατακτηµένες χώρες ήταν εξαρχής κατοικη-
µένες και οι εισβολείς ήσαν στρατοί που τελικά εγκαταστάθηκαν και πα-
ντρεύτηκαν και παρήγαγαν νέες φυλές. 
 
Στον καιρό µας έχουν αποµείνει λίγοι νοµαδικοί κατακτητές στον κόσµο, που 
θα µπορούσαν να εισβάλουν σε οργανωµένες χώρες φέρνοντας µαζί τους τις 
σκηνές και τα κοπάδια τους. Αλλά η ευκολία των ταξιδιών είχε ως αποτέλεσµα 
µια ίση, ή πιθανότατα µεγαλύτερη, ανάµειξη πληθυσµών. Η εξαιρετική σκλη-
ρότητα των σηµερινών εσωτερικών πολιτικών συγκρούσεων προκαλεί µια συ-
νεχή ροή µεταναστών από τις χώρες τους προς άλλες όπου οι κοινωνικές συν-
θήκες τους ταιριάζουν καλύτερα. 
 
Τα σκαµπανεβάσµατα του εµπορίου και των επιχειρήσεων οδηγούν πολλά 
άτοµα στην µετακίνηση σε άλλες χώρες, αρχικά µε την πρόθεση επανόδου, 
αλλά τελικά στη µόνιµη εγκατάσταση στις νέες τους χώρες. 
 
Ο πληθυσµός της Βρετανίας αλλάζει σταθερά, ιδιαίτερα τα τελευταία εξήντα 
χρόνια, εξαιτίας της εισροής µεταναστών από την Ευρώπη, την Ασία και την 
Αφρική, και µε την έξοδο Βρετανών πολιτών στις κτήσεις και στις Ηνωµένες 
Πολιτείες. Οι τελευταίες είναι βεβαίως το πιο εµφανές παράδειγµα της συνε-
χούς ανάδυσης νέων εθνών και της µεταµόρφωσης του εθνικού περιεχοµένου 
µέσω του µοντέρνου αυτού νοµαδισµού. 
 
ΧΧΧΙ. Η παρακµή ενός συστήµατος 
 
Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι παρακµή είναι η διάλυση ενός συστήµα-
τος και όχι των ατόµων µελών του. Οι συνήθειες των µελών µιας κοινωνίας 
διαφθείρονται από την απόλαυση τόσο πολλού χρήµατος και τόσο πολλής δύ-
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ναµης για µια πολύ µεγάλη περίοδο. Στο πλαίσιο της εθνικής τους ζωής, το 
αποτέλεσµα είναι να γίνονται οι άνθρωποι ιδιοτελείς και αργόσχολοι. Μια 
κοινωνία ιδιοτελών και αργόσχολων ανθρώπων παρακµάζει, εσωτερικές έρι-
δες αναπτύσσονται για τη διανοµή του µειούµενου πλούτου και η απαισιοδο-
ξία ακολουθεί, που κάποιοι προσπαθούν να πνίξουν στον αισθησιασµό ή την 
επιπολαιότητα. Στο δικό τους περιβάλλον, οι άνθρωποι αδυνατούν να αναδι-
οργανώσουν τις σκέψεις και την ενεργητικότητά τους προς νέες κατευθύν-
σεις. 
 
Αλλά όταν τα µέλη µιας τέτοιας κοινωνίας µεταναστεύουν σε εντελώς νέα πε-
ριβάλλοντα, δεν παραµένουν φανερά παρακµιακοί, απαισιόδοξοι ή ανήθικοι 
ανάµεσα στους κατοίκους της νέας τους πατρίδας. Μόλις καταφέρουν να ξε-
φύγουν από τους παλιούς τρόπους σκέψης και µετά από µια σύντοµη περίοδο 
προσαρµογής, γίνονται κανονικοί πολίτες της καινούργιας τους χώρας. Μερι-
κοί από αυτούς, δεύτερης και τρίτης γενιάς µετανάστες, µπορεί να αποκτή-
σουν προβεβληµένες και ηγετικές θέσεις στη νέα τους κοινωνία. 
 
Τούτο φαίνεται να αποδεικνύει πως η παρακµή οποιουδήποτε έθνους δεν υ-
πονοµεύει την ενεργητικότητα και τον βασικό, χαρακτήρα των µελών του. 
Ούτε ότι η κατάπτωση µιας σειράς τέτοιων εθνών φτωχαίνει µόνιµα την αν-
θρώπινη ράτσα. Η παρακµή είναι πνευµατική και ηθική φθορά που προέρχε-
ται από την αργή αποσύνθεση της κοινωνίας από την οποία τα µέλη της δεν 
µπορούν να ξεφύγουν όσο καιρό παραµένουν στο παλιό τους περιβάλλον. Αλ-
λά µόλις µεταφερθούν κάπου αλλού, σύντοµα αποβάλλουν τους παρακµια-
κούς τρόπους σκέψης τους και αποδεικνύονται ισότιµοι µε τους άλλους πολί-
τες γύρω τους. 
 
ΧΧΧΙΙ. Ο εκφυλισµός δεν είναι σωµατικός 
 
Ούτε είναι σωµατικός ο εκφυλισµός… Οι πολίτες εθνών σε παρακµή περιγρά-
φονται µερικές φορές σαν τόσο πολύ εκφυλισµένοι σωµατικά που δεν είναι σε 
θέση να αντέξουν κακουχίες ή να κάνουν µεγάλες προσπάθειες. Όµως αυτό 
δεν φαίνεται να είναι η αληθινή εικόνα. Οι πολίτες µεγάλων εθνών σε παρακ-
µή κανονικά είναι πιο µεγαλόσωµοι και δυνατότεροι από τους βαρβάρους ει-
σβολείς. 
 
Επιπλέον, όπως αποδείχθηκε στη Βρετανία κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πό-
λεµο, οι νέοι που είχαν µεγαλώσει στην πολυτέλεια και τον πλούτο πολύ λίγο 
δυσκολεύτηκαν να προσαρµοστούν στη ζωή των χαρακωµάτων της πρώτης 
γραµµής. Η ιστορία των εξερευνήσεων αποδεικνύει το ίδιο. Άνδρες συνηθι-
σµένοι στην άνετη ζωή στην Ευρώπη ή την Αµερική επέδειξαν την ίδια αντοχή 
µε τους ντόπιους ιππεύοντας καµήλες στην έρηµο ή ανοίγοντας δρόµους µέσα 
σε τροπικά δάση. 
 
Ο εκφυλισµός είναι µια ηθική και πνευµατική ασθένεια, η οποία προέρχεται 
από µια πολύ µεγάλη περίοδο πλούτου και ισχύος, που γεννάει κυνισµό, θρη-
σκευτική παρακµή, απαισιοδοξία και επιπολαιότητα. Οι πολίτες ενός τέτοιου 
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έθνους δεν κάνουν πια καµιά προσπάθεια να σωθούν επειδή δεν έχουν πει-
σθεί πως οτιδήποτε στη ζωή αξίζει να σωθεί. 
 
ΧΧΧΙΙΙ. Ανθρώπινη ποικιλοµορφία 
 
Οι γενικεύσεις είναι πάντοτε επικίνδυνες. Τα ανθρώπινα όντα είναι όλα δια-
φορετικά. Η ποικιλία στην ανθρώπινη ζωή είναι ανεξάντλητη. Και αν αυτό ι-
σχύει για τα άτοµα, ισχύει ακόµα περισσότερο για τα έθνη και τις κουλτού-
ρες.. Καµιά κοινωνία, κανένας λαός, καµιά κουλτούρα δεν είναι ίδια µε άλλες. 
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, είναι εύκολο για τους επικριτές µας να διατυπώ-
σουν πολλές αντιρρήσεις σε ό,τι έχουµε πει και να επισηµάνουν εξαιρέσεις 
από τις γενικεύσεις µας. 
 
∆εν γίνεται όµως τυχαία η σύγκριση της ζωής των εθνών µε τη ζωή των ατό-
µων. ∆εν υπάρχουν στον κόσµο δύο άτοµα ίδια. Επιπλέον, η ζωή τους επηρεά-
ζεται από ατυχήµατα ή αρρώστιες που κάνουν ακόµα πιο εµφανή τη διαφορε-
τικότητα. Και όµως, µπορούµε να γενικεύουµε για την ανθρώπινη ζωή από 
πολλές διαφορετικές πλευρές. Τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, της 
εφηβείας, την νεότητας, της µέσης και της προχωρηµένης ηλικίας είναι πολύ 
γνωστά. Μερικοί έφηβοί, είναι αλήθεια, είναι πρόωρα σοφοί και σοβαροί. 
Μερικά άτοµα µέσης ηλικίας φαίνονται ακόµα νέοι. Αλλά οι εξαιρέσεις αυτές 
δεν ακυρώνουν τον γενικό χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής από το λίκνο έως 
τον τάφο. 
 
Τολµώ, λοιπόν, να προτείνω ότι η ζωή των εθνών ακολουθεί ένα παρόµοιο µο-
τίβο. Επιφανειακά, όλα φαίνονται να είναι εντελώς διαφορετικά. Πριν µερικά 
χρόνια, υποβλήθηκε σε κάποιο τηλεοπτικό οργανισµό η πρόταση ότι µια σει-
ρά συζητήσεων για την αραβική ιστορία θα ήταν ένα ενδιαφέρον πρόγραµµα. 
Η πρόταση απορρίφθηκε αµέσως από τον διευθυντή προγραµµάτων µε την 
παρατήρηση: “Τί είδους ενδιαφέρον θα µπορούσε να έχει η ιστορία των µε-
σαιωνικών Αράβων για το γενικό κοινό σήµερα;” 
 
Και όµως, στην πραγµατικότητα η ιστορία της αραβικής αυτοκρατορικής πε-
ριόδου – από τις κατακτήσεις και το εµπόριο µέχρι την ευµάρεια, τον διανο-
ουµενισµό, την επιστήµη και τον εκφυλισµό – είναι ένας επακριβής προάγγε-
λος της βρετανικής αυτοκρατορικής ιστορίας και διήρκεσε σχεδόν τα ίδια 
χρόνια. 
 
Εάν οι Βρετανοί ιστορικοί πριν ένα αιώνα είχαν µελετήσει σοβαρά την Αραβι-
κή Αυτοκρατορία, θα µπορούσαν να έχουν προβλέψει σχεδόν όλα όσα συνέ-
βησαν στη Βρετανία µέχρι το 1976. 
 
XXXIV. Μια ποικιλοµορφία πτώσεων 
 
Έχουµε δείξει ότι κανονικά η άνοδος και η πτώση των µεγάλων εθνών οφείλε-
ται σε εσωτερικούς µόνο λόγους. ∆έκα γενιές ανθρώπων αρκούν για να µετα-
µορφώσουν τον σκληραγωγηµένο και εφευρετικό πρωτοπόρο σε γκρινιάρη 
πολίτη του κράτους πρόνοιας. Αλλά ενώ η ιστορία της ζωής των µεγάλων ε-
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θνών δείχνει µια αναπάντεχη οµοιοµορφία, η φύση της πτώσης τους εξαρτά-
ται σε µεγάλο βαθµό από εξωτερικές συγκυρίες και έτσι έχουµε ένα µεγάλο 
βαθµό διαφοροποιήσεων. 
 
Η Ρωµαϊκή ∆ηµοκρατία, όπως έχουµε δει, ακολουθήθηκε από την αυτοκρα-
τορία, η οποία έγινε ένα υπερκράτος όπου όλοι οι κάτοικοι της λεκάνης της 
Μεσογείου, ανεξαρτήτως φυλής, είχαν ίσα δικαιώµατα. Το όνοµα της Ρώµης, 
αρχικά µιας πόλης-κράτους, έφτασε να περιγράφει µια διεθνή αυτοκρατορία 
ισοπολιτείας.  
 
Η αυτοκρατορία αυτή διεσπάσθη στα δύο, µε το δυτικό µισό να κατακτάται 
από βόρειους βαρβάρους και το ανατολικό να σχηµατίζει την Ανατολική Ρω-
µαϊκή ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
 
Η αχανής Αραβική Αυτοκρατορία διεσπάσθη τον ένατο αιώνα σε πολλά κοµ-
µάτια, από τα οποία µια πρώην αποικία, η µουσουλµανική Ισπανία, διήνυσε 
τα 250 χρόνια της σαν ανεξάρτητη αυτοκρατορία. Οι κοιτίδες της αυτοκρατο-
ρίας, η Συρία και το Ιράκ, όµως, κατακτήθηκαν από διαδοχικά κύµατα Τούρ-
κων στους οποίους παρέµειναν υποταγµένες για χίλια χρόνια. 
 
Η Αυτοκρατορία των Μαµελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας άντεξε τα 
συµβατικά 250 χρόνια και κατακτήθηκε σε µια εκστρατεία από τους Οθωµα-
νούς, µε τον τοπικό πληθυσµό να γνωρίζει απλώς µια αλλαγή αφεντάδων. 
 
Η Ισπανική Αυτοκρατορία (1500-1750) διήρκεσε τα συµβατικά 250 χρόνια 
και έληξε µόνο από την απώλεια των αποικιών της. Η κοιτίδα της, η Ισπανία, 
κατέπεσε βέβαια από την υψηλή θέση της υπερδύναµης, αλλά παρέµεινε ένα 
ανεξάρτητο έθνος µέχρι σήµερα. 
 
Η Ρωσία των Ροµανώφ (1682-1916) διήρκεσε τον συνήθη χρόνο, αλλά τη δια-
δέχθηκε η Σοβιετική Ένωση. 
 
∆εν χρειάζεται να επιµείνουµε κι άλλο και γι’ αυτό θα επιχειρήσουµε µια σύ-
ντοµη περίληψη. Κάθε καθεστώς που εξασφαλίζει µεγάλο πλούτο και ισχύ 
φαίνεται µε αξιοσηµείωτη κανονικότητα να αποσαθρώνεται και να διαλύεται 
µετά από δέκα περίπου γενιές. Η τελική µοίρα των συστατικών του µερών, 
όµως, δεν εξαρτάται από την εσωτερική φύση του καθεστώτος, αλλά από άλ-
λες οργανώσεις που εµφανίζονται τον καιρό της παρακµής του και κατορθώ-
νουν να καταβροχθίσουν την κληρονοµιά του. Έτσι, η ζωή των µεγάλων δυ-
νάµεων είναι εντυπωσιακά οµοιόµορφη, αλλά τα αποτελέσµατα της πτώσης 
τους είναι εντελώς διαφορετικά. 
 
XXXV. Η ανεπάρκεια των ιστορικών µας σπουδών 
 
Τα µοντέρνα έθνη της ∆ύσης έχουν αποκοµίσει πολύ λίγα από τις ιστορικές 
τους σπουδές, επειδή ποτέ δεν τις έκαναν αρκετά µεγάλες. Για να έχει νόηµα 
η ιστορία, όπως έχουµε ήδη πει, πρέπει να είναι η ιστορία της ανθρώπινης ρά-
τσας. 



 - 30 - 

Αντί να φιλοδοξούν ένα τέτοιο στόχο, οι ιστορικές µας σπουδές σε µεγάλο 
βαθµό περιορίζονται στην ιστορία της χώρας µας κατά τη διάρκεια της ζωής 
του παρόντος έθνους. Έτσι, ο παράγων χρόνος είναι πολύ σύντοµος για να ε-
πιτρέπει ακόµα και να δούµε τους ευρύτερους ρυθµούς της ανόδου και πτώ-
σεως των εθνών. Όπως έδειξε πιο πάνω και ο διευθυντής τηλεοπτικών προ-
γραµµάτων, ούτε που περνά από το µυαλό µας ότι οι µεγαλύτερες περίοδοι θα 
µπορούσαν να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. 
 
Όταν διαβάζουµε την ιστορία του έθνους µας, διαπιστώνουµε πως οι πράξεις 
των προγόνων µας περιγράφονται δοξαστικά, ενώ των άλλων ανθρώπων α-
πεικονίζονται ως µοχθηρές, τυραννικές ή δειλές. Έτσι, η ιστορία µας σκοπί-
µως δεν βασίζεται σε γεγονότα. Είµαστε συναισθηµατικά απρόθυµοι να δε-
χτούµε πως οι πρόγονοί µας µπορεί να ήταν µοχθηροί ή δειλοί. 
 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν “πολιτικές” σχολές ιστορίας, που δυσφηµί-
ζουν παλιούς ηγέτες µας µε σκοπό να υποστηρίξουν σηµερινά πολιτικά κινή-
µατα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ιστορία δεν είναι µια προσπάθεια να 
επιβεβαιωθεί η αλήθεια, αλλά ένα σύστηµα προπαγάνδας προσηλωµένο στην 
προώθηση σηµερινών πολιτικών προγραµµάτων ή στην ικανοποίηση της ε-
θνικής µας έπαρσης. 
 
Οι άνθρωποι δεν πρέπει να κατηγορούνται ότι δεν έµαθαν από την  ιστορία 
που διδάχτηκαν. ∆εν υπάρχει τίποτα να µάθουν από αυτή, επειδή δεν είναι 
αλήθεια. 
 
XXXVI. Μικρά έθνη 
 
Η λέξη “αυτοκρατορία” χρησιµοποιείται σ’ αυτό το δοκίµιο για να σηµάνει έ-
θνη που πετυχαίνουν το status µεγάλης δυνάµεως, ή υπερδυνάµεως, κατά τη 
σηµερινή αργκό – έθνη που κυριαρχούν στη διεθνή ζωή επί δύο ή τρεις αιώ-
νες. Σε κάθε δεδοµένη στιγµή, όµως, υπάρχουν επίσης µικρότερα κράτη που 
λίγο πολύ είναι ανεξάρτητα. Ζουν άραγε κι αυτά την ίδια “ζωή” µε τα µεγάλα 
έθνη και περνούν από τις ίδιες φάσεις; 
 
Φαίνεται αδύνατο να γενικεύσουµε σ’ αυτό το ζήτηµα. Γενικά, η παρακµή εί-
ναι το αποτέλεσµα µιας πολύ µακράς περιόδου πλούτου και ισχύος. Εάν η µι-
κρή χώρα δεν έχει γνωρίσει τον πλούτο και την ισχύ, δεν θα γνωρίσει και την 
παρακµή. 
 
XXXVII. Το µοτίβο που αναδύεται 
 
Παρά την αστείρευτη ποικιλία και την άπειρη πολυπλοκότητα της ανθρώπι-
νης ζωής, ένα γενικό µοτίβο φαίνεται να προκύπτει από αυτές τις σκέψεις. 
Αποκαλύπτει ότι διαδοχικές αυτοκρατορίες που καλύπτουν κάπου 3.000 χρό-
νια έχουν ακολουθήσει παρόµοια στάδια ανάπτυξης και παρακµής και σε εν-
τυπωσιακό βαθµό έχουν “ζήσει” ζωές παρόµοιας διάρκειας. 
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Φαίνεται ότι η ζωή ενός µεγάλου έθνους ξεκινά µε µια βίαιη, και συνήθως α-
πρόβλεπτη έκρηξη ενέργειας και λήγει µε το χαµήλωµα των ηθικών στάνταρ, 
τον κυνισµό, την απαισιοδοξία και την επιπολαιότητα. 
 
Αν ο παρών συγγραφέας ήταν εκατοµµυριούχος, θα προσπαθούσε να ιδρύσει 
σε κάποιο πανεπιστήµιο µια σχολή αφιερωµένη αποκλειστικά στον ρυθµό της 
ανόδου και πτώσεως των ισχυρών εθνών σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ιστορία 
πηγαίνει πίσω κάπου 3.000 χρόνια επειδή πριν από αυτή την περίοδο η γρα-
φή δεν ήταν αρκετά διαδεδοµένη ώστε να επιτρέπει την ύπαρξη λεπτοµερών 
αρχείων. Αλλά µέσα σε αυτή την περίοδο ο αριθµός των αυτοκρατοριών που 
προσφέρονται για µελέτη είναι πολύ µεγάλος. 
 
Στην αρχή αυτού του δοκιµίου, καταγράφηκαν τα ονόµατα έντεκα τέτοιων 
αυτοκρατοριών, αλλά αφορούσαν µόνο τη Μέση Ανατολή και τα σηµερινά έ-
θνη της ∆ύσης. Η Κίνα και η νότια Αµερική δεν περιλαµβάνονται, επειδή ο 
συγγραφέας δεν γνωρίζει τίποτα γι’ αυτές. Μια σχολή µε σκοπό τη µελέτη της 
ανόδου και πτώσεως των αυτοκρατοριών θα ανακάλυπτε τουλάχιστον εικοσι-
τέσσερις µεγάλες δυνάµεις που προσφέρονται για µελέτη και ανάλυση. 
 
Ο στόχος δεν θα είναι εύκολος, εάν πράγµατι το δίχτυ απλωνόταν τόσο πολύ 
ώστε να καλύψει όλα τα µεγάλα έθνη του κόσµου επί 3.000 χρόνια. Η γνώση 
µόνο των γλωσσών που θα επέτρεπαν τη λεπτοµερή εξέταση θα ήταν φοβερό 
εµπόδιο. 
 
XXXVIII. Θα βοηθούσε; 
 
Είναι ωραίο να φαντάζεται κανείς ότι από τέτοιες µελέτες θα προέκυπτε ένα 
κανονικό µοτίβο ζωής των εθνών, που θα περιλάµβανε και την  ανάλυση των 
διάφορων αλλαγών που οδηγούν τελικά στην παρακµή, τον εκφυλισµό και την 
κατάρρευση. 
 
Είναι δελεαστικό να υποθέτουµε ότι θα µπορούσαν να ληφθούν µέτρα για να 
προληφθούν οι καταστρεπτικές συνέπειες του υπερβολικού πλούτου και ε-
ξουσίας και έτσι και ο συνεπαγόµενος εκφυλισµός. Ενδεχοµένως κάποια µέ-
τρα θα µπορούσαν να επινοηθούν για να παρεµποδιστεί η µετάπτωση της 
δραστήριας εποχής των κατακτήσεων και του εµπορίου στην εποχή της δια-
νόησης, που παράγει ατέλειωτη κουβέντα και όχι δράση. Είναι δελεαστικό να 
σκεφτόµαστε έτσι. Ίσως εάν το µοτίβο της ανόδου και πτώσεως διδασκόταν 
κανονικά στα σχολεία, το γενικό κοινό θα συνειδητοποιούσε την αλήθεια και 
θα υποστήριζε πολιτικές που θα διατηρούσαν το πνεύµα καθήκοντος και αυ-
τοθυσίας και θα εµπόδιζαν τη συσσώρευση υπερβολικού πλούτου από το έ-
θνος, συσσώρευση που οδηγεί στον εκφαυλισµό του. 
 
Και δεν θα µπορούσαν άραγε η αίσθηση καθήκοντος και η πρωτοβουλία που 
χρειάζεται για τη δράση να διατηρηθούν παράλληλα µε τη διανοητική ανά-
πτυξη και τις ανακαλύψεις των φυσικών επιστηµών; 
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Η απάντηση είναι αµφίβολή, αν και θα µπορούσαµε να δοκιµάσουµε. Οι αδυ-
ναµίες της ανθρώπινης φύσης, όµως, είναι τόσο φανερές που δεν µπορούµε 
να είµαστε τόσο σίγουροι για την επιτυχία. Άνδρες που σφύζουν από θάρρος, 
ενέργεια και αυτοπεποίθηση δεν µπορούν εύκολα να εµποδιστούν από το να 
υποτάξουν τους γείτονές τους και άνδρες που βλέπουν την προοπτική του 
πλούτου να ανοίγεται µπροστά τους δεν είναι εύκολο να αποτραπούν από το 
κυνήγι του.  
 
Ίσως δεν συµφέρει πραγµατικά την ανθρωπότητα να εµποδίζονται τέτοιοι 
άνδρες, επειδή στις περιόδους πλούτου η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η µουσική, η 
επιστήµη και η λογοτεχνία κάνουν τις µεγαλύτερες προόδους τους. 
 
Επίσης, όπως έχουµε δει σχετικά µε τις αυτοκρατορίες, η ίδρυσή τους µπορεί 
να προκαλεί πολέµους και τραγωδίες, αλλά οι περίοδοι της ακµής τους συχνά 
φέρνουν ειρήνη, ασφάλεια και προκοπή σε αχανείς εκτάσεις της Γης. Η γνώ-
ση και η εµπειρία µας (ίσως και η ίδια η ανθρώπινη διάνοιά µας) δεν επαρ-
κούν για να γνωµατεύσουµε εάν η άνοδος και η πτώση των µεγάλων εθνών 
είναι ή όχι το καλύτερο σύστηµα για τον καλύτερο από όλους τους δυνατούς 
κόσµους. 
 
Οι αµφιβολίες αυτές, όµως, δεν πρέπει να µας εµποδίσουν να αποκτήσουµε 
περισσότερη γνώση για την άνοδο και την πτώση των µεγάλων δυνάµεων ή να 
προσπαθήσουµε υπό το φώς µιας τέτοιας γνώσης να βελτιώσουµε την ηθική 
ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. 
 
Ίσως πάλι να µπορούσαµε να φτάσουµε στο συµπέρασµα πως η διαδοχική 
άνοδος και πτώση των µεγάλων εθνών είναι αναπόφευκτη και στην πραγµα-
τικότητα ένα σύστηµα θεσπισµένο από τον θεό. Αλλά ακόµα κι αυτό θα ήταν 
ένα τεράστιο κέρδος επειδή θα γνωρίζαµε πού βρισκόµαστε σε σχέση µε τους 
ανθρώπινους αδελφούς και αδελφές µας. Στη σηµερινή κατάσταση πνευµατι-
κού χάους γι’ αυτό το ζήτηµα, χωριζόµαστε σε έθνη, κόµµατα ή κοινωνίες και 
πολεµάµε, µισούµε και διαβάλλουµε ο ένας τον άλλο για πράγµατα που ίσως 
είναι εκ θεού και που µας φαίνονται, αν αποστασιοποιηθούµε αρκετά, εντε-
λώς ανεξέλεγκτα και αναπόφευκτα. Εάν µπορούσαµε να δεχτούµε ότι οι µε-
γάλες αυτές κινήσεις βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό µας, δεν θα υπήρχε κα-
µιά δικαιολογία να µισούµε ο ένας τον άλλο εξαιτίας τους. 
 
Όσο διαφορετική, µπερδεµένη και αντιφατική και αν είναι η θρησκευτική ι-
στορία του κόσµου, οι καλύτεροι και πιο εµπνευσµένοι από τους πιστούς όλων 
των θρησκειών φαίνεται πως καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η αγάπη είναι 
το κλειδί στην ανθρώπινη ζωή. Κάθε επαύξηση της γνώσης µας που µπορεί να 
οδηγήσει στη µείωση της αδικαιολόγητης εχθρότητας σίγουρα αξίζει τον κό-
πο. 
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ΧΧΧΙΧ. Περίληψη 
 
Επειδή στην πορεία αυτού του δοκιµίου έχουν προκύψει αρκετά ενδιαφέρον-
τα σηµεία, κλείνω µε µια σύντοµη περίληψη για να φρεσκάρω τη µνήµη του 
αναγνώστη. 
 

(α) ∆εν µαθαίνουµε από την ιστορία επειδή οι σπουδές µας είναι σύν-
τοµες και προκατειληµµένες.  
 
(β) Κατά ένα εκπληκτικό τρόπο, η µέση διάρκεια εθνικού µεγαλείου 
προκύπτει πως είναι τα 250 χρόνια. 
 
(γ) Η µέση αυτή διάρκεια ισχύει τα τελευταία 3.000 χρόνια. Αντιπρο-
σωπεύει αυτό δέκα γενιές; 
 
(δ) Τα στάδια ανόδου και πτώσεως φαίνεται πως είναι: 

Η εποχή των πρωτοπόρων (έκρηξη) 
Η εποχή των κατακτήσεων 
Η εποχή του εµπορίου 
Η εποχή της ευµάρειας 
Η εποχή της διανόησης 
Η εποχή της παρακµής 

 
(ε) Η παρακµή χαρακτηρίζεται από: 

Αµυντικότητα 
Απαισιοδοξία 
Υλισµό 
Επιπολαιότητα 
Εισροή ξένων 
Το κράτος πρόνοιας 
Εξασθένιση της θρησκείας 

 
(στ) Η παρακµή οφείλεται σε: 

Μια πολύ µακρά περίοδο πλούτου και ισχύος 
Ιδιοτέλεια 
Αγάπη για το χρήµα 
Απώλεια της αίσθησης καθήκοντος 

 
(ζ) Οι ιστορίες της ζωής των µεγάλων εθνών είναι εκπληκτικά παρόµοι-
ες  και οφείλονται σε εσωτερικούς παράγοντες. 
 
(η) Η πτώση τους διαφέρει επειδή σε µεγάλο βαθµό είναι αποτέλεσµα 
εξωτερικών αιτιών. 
 
(θ) Η ιστορία θα έπρεπε να διδάσκεται ως η ιστορία της ανθρώπινης 
ράτσας, βεβαίως µε έµφαση στην  ιστορία της χώρας του σπουδαστή. 
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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 
 
Ο sir John Bagot Glubb, γνωστός ως Γκλαµπ Πασάς, είναι ο αρχετυπικός Βρε-
τανός ιµπεριαλιστής. Γεννήθηκε το 1897 και πέθανε το 1986. Ο πατέρας του 
ήταν αξιωµατικός του Βασιλικού Μηχανικού της Μεγάλης Βρετανίας. Σε ηλι-
κία τεσσάρων ετών βρέθηκε στο νησί του Μαυρικίου, όπου µετατέθηκε για 
τρία χρόνια ο πατέρας του. Σε ηλικία δέκα ετών φοίτησε για ένα χρόνο σε 
σχολείο της Ελβετίας. Εισήλθε στη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδηµία στο 
Woolwich τον Σεπτέµβριο του 1914 και έγινε αξιωµατικός του Βασιλικού Μη-
χανικού τον Απρίλιο του 1915. Υπηρέτησε ολόκληρο τον Πρώτο Παγκόσµιο 
Πόλεµο στη Γαλλία και το Βέλγιο, όπου τραυµατίστηκε τρεις φορές και έλαβε 
τον Πολεµικό Σταυρό. Το 1920 επέλεξε εθελοντικά να υπηρετήσει στο Ιράκ ως 
κανονικός αξιωµατικός, αλλά το 1926 παραιτήθηκε και ανέλαβε µια διοικητι-
κή θέση σ’ αυτή τη χώρα (προτεκτοράτο τότε της Βρετανίας). Το 1930, υπηρέ-
τησε στην κυβέρνηση της Υπεριορδανίας (σηµερινή Ιορδανία) και από το 
1939 µέχρι το 1956 διοίκησε την περίφηµη Αραβική Λεγεώνα, που στην πραγ-
µατικότητα ήταν ο ιορδανικός στρατός, και τη µεταµόρφωσε στην καλύτερα 
εκπαιδευµένη δύναµη της Μέσης Ανατολής. Στη διάρκεια του ∆ευτέρου Πα-
γκοσµίου Πολέµου οδήγησε τις µονάδες του εναντίον Ιρακινών συµµάχων 
των Γερµανών, καθώς και εναντίον του καθεστώτος του Βισύ στον Λίβανο και 
τη Συρία. Κατά τον αραβο-ισραηλινό πόλεµο του 1948, κατέλαβε µε τη Λε-
γεώνα τη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Μετά την αποστράτευσή του έγραψε πε-
ρισσότερα από δεκαεπτά βιβλία, κυρίως για τη Μέση Ανατολή.  
 


