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Η Ευρώπη ως ιδέα, περιεχόµενο και ιστορική συνέχεια 

 
Της Κατερίνας Σεραφείµ, Πτυχίο, ∆ιδ.∆πλ. (∆ηµοσ. ΜΜΕ) 
Επιστ. Συν. ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας 

 
Η πρώτη µε διακριτά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα  «ιδέα της Ευρώπης» µε τη 

δική της ιστορία και έννοια αναδύεται µε τη Γαλλική Επανάσταση. ∆εν τη 
διακρίνουµε µε σαφήνεια ούτε στις ελληνοκεντρικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων  
(ο Ηρόδοτος, ο Ισοκράτης, ο Αριστοτέλης διατύπωσαν γενικότερες διακρίσεις, ακόµα 
και όταν αναφέρονταν σαφέστερα στα ιδιαίτερα πολιτιστικά και πολιτικά 
χαρακτηριστικά του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κόσµου σε σύγκριση µε τον 
ασιατικό) ούτε στον ελληνιστικό κοσµοπολιτισµό, στην εξάπλωση του χριστιανισµού 
στον τότε γνωστό κόσµο και στην «οικουµενικότητα» της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 

 
Βέβαια, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, στη ∆υτική Ευρώπη θεµελιώδεις 

ενοποιητικοί παράγοντες αποτελούσαν το ιδεώδες της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας 
(Imperium) και η θρησκεία των χριστιανικών λαών, που απάρτιζαν µία οικογένεια, τη 
«χριστιανοσύνη» (Christianitas). Και οι δύο κινούνταν σε έναν κοινό ιδεολογικό 
παρονοµαστή: την προοπτική της οικουµενικότητας. Άµεση συνέπεια αυτού ήταν το 
γεγονός ότι οι αντιλήψεις που διαµορφώνονταν για τους λαούς της Γηραιάς Ηπείρου 
και για τον τρόπο ενοποίησής τους να διαποτίζονται για αιώνες από τον κυρίαρχο 
αυτό δυϊσµό.1 Παρ’ όλο που οι ακρωτηριασµοί του Imperium και  η αυτονόµηση 
µεγάλων τµηµάτων της ∆υτικής Ευρώπης ήταν συνεχείς, ακυρώνοντας έτσι τον 
οικουµενικό χαρακτήρα τους, η αυτοκρατορική ιδέα θα δεσπόζει στην πολιτική 
σκέψη και πρακτική τόσο του Βυζαντίου όσο και της ∆ύσης, όχι µόνο ως το τέλος 
του Μεσαίωνα αλλά ως το 17ο αιώνα ως στοιχείο πολιτικής προπαγάνδας.   

 
Η συνείδηση της κοινής χριστιανικής κληρονοµιάς και η ρωµαϊκή 

αυτοκρατορική παράδοση θα αλληλοσυγκρούονται στη διάρκεια του Μεσαίωνα στη 
συνείδηση των ηγεµόνων και των απλών ανθρώπων, γεγονός που θα οδηγήσει στη 
διαµόρφωση µιας «εσωτερικής» ενότητας του χριστιανικού µεσαιωνικού κόσµου 
(Christiana communitas, Christiana societas). Σε αντίθεση µάλιστα µε τη βυζαντινή 
Ανατολή όπου η Ορθοδοξία συνέδεε τους πιστούς σε µια παραδοσιακή κοινότητα 
πίστης, στη ∆υτική Ευρώπη η «Christianitas» δεν περιορίστηκε αυστηρά στο 
θρησκευτικό της περιεχόµενο: Ήδη από τις αρχές του 5ου αιώνα, ιδιαίτερα από την 
εποχή του De Civitate Dei (412-426) του Αγίου Αυγουστίνου, το «σώµα των 
χριστιανών» (Corpus Christianorum) είχε αρχίσει να εξελίσσεται σε µια περισσότερο 
σύνθετη θρησκευτικοπολιτική κοινότητα. Η κοινότητα αυτή θα αναφέρεται επί 
αιώνες µε την αµφίσηµη ονοµασία «Respublica Christiana».2 

                                                 
1 Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Αποζητώντας την ενότητα στην πολυµορφία: Οι απαρχές της ευρωπαϊκής 
ενότητας από το τέλος του Μεσαίωνα ως τη Γαλλική Επανάσταση, Εκδόσεις Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 41. 
2 Ο όρος «Respublica Christiana» χρησιµοποιήθηκε από τον Πάπα Πίο το Β΄ κατά τη διάρκεια των 
Σταυροφοριών αναφερόµενος στην υπεράσπιση της Ευρώπης, της «δικής µας Ευρώπης», της 
«χριστιανικής Ευρώπης» όπως την αποκαλούσε. Για περισσότερα, βλ. Kevin Wilson & Jan van der 
Dussen, The history of the idea of Europe, Essay 1 “Europe to 1914: The making of an idea- The 
identification of Europe with Christendom”, Routledge, , London 1996, σ.σ. 34-36 και Padgen 
Anthony, “Europe: Conceptualizing a continent” στο Padgen Anthony (ed.), The idea of Europe: from 
Antiquity to the European Union, Woodrow Wilson Press & Cambridge University Press, USA 2006 
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Η ιδέα της “Respublica Christiana” ενισχυόταν κατά καιρούς από την 
προβολή της ανάγκης για αλληλεγγύη µεταξύ των «πιστών» έναντι των «απίστων». Η 
ανάγκη εκείνη –που εκφραζόταν µε τη διάκριση των “christiani” έναντι των 
“barbari”- αναζωπύρωνε διαρκώς το όραµα της θρησκευτικής ενοποίησης του 
χριστιανικού κόσµου. Αλλά η αντίληψη για τη χριστιανική ενότητα, τόσο στην 
Ανατολή όσο και στη ∆ύση, ήταν οικουµενικού χαρακτήρα.  γι’ αυτό και δεν ήταν –
και δεν µπορούσε να είναι- «ευρωπαϊκή», αφού δεν συµβιβαζόταν εξ ορισµού µε 
κανενός είδους γεωγραφικούς περιορισµούς  και πολιτικές περιχαρακώσεις. Εξάλλου, 
το πολιτικο-θρησκευτικό ιδεώδες της οικουµενικότητας, το οποίο είχε κληροδοτήσει 
στο Μεσαίωνα η ρωµαϊκή αυτοκρατορική παράδοση, δεν περιοριζόταν επίσης στο 
στενό πλαίσιο της ευρωπαϊκή ηπείρου. απέβλεπε, θεωρητικά τουλάχιστον, στην 
παγκόσµια επικράτηση.3 

 
Κατά τη διάρκεια των µεσαιωνικών χρόνων, ολοκληρώνεται ο 

εκχριστιανισµός της Ευρώπης. Από τότε η ευρωπαϊκή ταυτότητα παρουσιάζεται µέσα 
από την χριστιανική ταυτότητα. Αλλά ο Χριστιανισµός δεν γεννήθηκε στην Ευρώπη. 
Η θρησκεία αυτή προέρχεται από την Ιουδαία, διαδόθηκε πρώτα στη Μικρά Ασία, 
έπειτα στα παράλια της Μεσογείου και πολύ αργότερα στην Γηραιά Ήπειρο. Οι 
αραβικές κατακτήσεις είναι εκείνες που εξισλαµίζοντας την Ανατολή και τη Βόρειο 
Αφρική εγκλωβίζουν για αιώνες το Χριστιανισµό στην Ευρώπη. Μπορούµε, λοιπόν, 
να πούµε ότι αρχικά το Ισλάµ διαµορφώνει την Ευρώπη περιορίζοντάς εκεί τη 
Χριστιανοσύνη (7ος αιώνας) και ότι στη συνέχεια η Ευρώπη διαµορφώνεται εναντίον 
του Ισλάµ. Παρ’ όλο, όµως, που από τώρα η ευρωπαϊκή ταυτότητα µοιάζει να 
προβάλλει από τη χριστιανική ταυτότητα, ο Χριστιανισµός δεν είναι ούτε 
γενεαλογικός ούτε ίδιον της Ευρώπης. Η θρησκεία αυτή που προέρχεται από την 
Ιουδαία, διαδόθηκε πρώτα στη Μικρά Ασία, έπειτα ένθεν και ένθεν της Μεσογείου 
και κάλυψε την Ευρώπη πολύ αργότερα. Οι αραβικές κατακτήσεις είναι εκείνες που 
εξισλαµίζοντας την Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, περιόρισαν, εγκλώβισαν και 
έκλεισαν για αιώνες το Χριστιανισµό στην Ευρώπη. Όπως υποστηρίζει ο Μορέν, «σε 
ένα πρώτο διάστηµα, το Ισλάµ διαµορφώνει την Ευρώπη, εγκλείοντας εκεί τη 
Χριστιανοσύνη (7ος αιώνας) και ότι σε ένα δεύτερο διάστηµα η Ευρώπη 
διαµορφώνεται εναντίον του Ισλάµ, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει στο Πουατιέ 
(732 µ.Χ)».4 

 
Οι πρώτες χρήσεις της “Europa” µε σηµασίες που εµπεριέχουν πολιτικό 

περιεχόµενο και όχι γεωγραφικό εντοπίζονται τον 8ο µ.Χ αιώνα στην καρολίδεια 
αυτοκρατορία. Παλαιότερη πηγή αποτελεί ένα χρονικό του Ισίδωρου του Νεότερου 
από το Badajoz του 794, όπου γίνεται µνεία σε ένα αξιοσηµείωτο γεγονός της 
ιστορίας της µεσαιωνικής Ευρώπης: τη νίκη του Καρόλου Μαρτέλλου στο Poitiers το 
732 εναντίον των Αράβων. Περιγράφοντας ο Ισπανός χρονικογράφος µε συντοµία τη 
µάχη, χαρακτηρίζοντας τους άνδρες του Μαρτέλλου, που είχαν στρατολογηθεί από 
                                                                                                                                            
(3rd edition), σ.43.  Για το ρόλο της “Christianitas” βλ. Heikki Mikkeli, Europe as an idea and an 
identity, κεφ. 2 “Christendom and Europe in the Middle Ages – Christendom and European Unity”, 
Palgrave 1998, σ..σ 20- 24. 
3 Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Αποζητώντας την ενότητα στην πολυµορφία: Οι απαρχές της ευρωπαϊκής 
ενότητας από το τέλος του Μεσαίωνα ως τη Γαλλική Επανάσταση, Εκδόσεις Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 43, καθώς επίσης και Pocock J.G.A. “Some Europes in their history” στο  
Padgen Anthony (ed.), The idea of Europe: from Antiquity to the European Union, Woodrow Wilson 
Press & Cambridge University Press, USA 2006 (3rd edition), σ.59. 
4 Βλ. Μορέν Εντγκάρ, Να σκεφτούµε την Ευρώπη, κεφ. 1.2 «Η Μεσαιωνική Ευρώπη», Εξάντας 1991, 
σ. 52.  
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διάφορες χώρες, ως “Europeenses”.5 Τριάντα χρόνια µετά τη µάχη, ο ίδιος γράφει: 
«Βγαίνοντας το πρωί από τα σπίτια τους οι Ευρωπαίοι αντικρίζουν τις καλοστηµένες 
σκηνές των Αράβων».6 

 
Η χρήση, λοιπόν, του όρου «Ευρώπη» έγινε συχνότερη στα χρόνια του 

Καρλοµάγνου (768-814 µ.Χ). Η δηµιουργία της αυτοκρατορίας του και η προσπάθειά 
του να καλλιεργήσει την αίσθηση της ενότητας µεταξύ των υπηκόων του ώθησε 
πολλούς πρώιµους ιστορικούς να θεωρούν τη συγκεκριµένη ιστορική περίοδο ως το 
«σηµείο γέννησης της Ευρώπης». Ο Φράγκος µονάρχης αποκαλείται «ο σεβαστός 
αρχηγός της Ευρώπης» (Europae veneranda apex) και « βασιλιάς, πατέρας της 
Ευρώπης» (rex, pater Europae) και η επικράτειά του αντιπροσωπεύει, τον 9ο αιώνα, 
ολόκληρη σχεδόν τη ∆υτική Ευρώπη (tota occidentalis Europae).7 Οι χαρακτηρισµοί 
αυτοί υποδηλώνουν ότι η “Europa” των Καρολιδών δεν αντιστοιχούσε πια στα 
προγενέστερα ευρύτερα ρωµαιο-αυτοκρατορικά σχήµατα. Πάντως, η χρήση του 
“Europa”, τόσο στο χρονικό του Ισίδωρου όσο και στους τίτλους του Καρλοµάγνου 
και των διαδόχων του, δεν αποτελεί ένδειξη για τη συνειδητοποίηση κάποιας 
ιδιαίτερης «ευρωπαϊκής ταυτότητας» αλλά παραµένει ακόµα γεωγραφικός όρος.8 Η 
ιδεολογική, λοιπόν, βάση για τη συνένωση ποικίλων λαών που συµπεριλάµβανε η 
επικράτεια του Καρλοµάγνου δεν θα πρέπει να συνδεθεί µε την «ευρωπαϊκότητα» 
αλλά µε τη χριστιανική και ρωµαϊκή «οικουµενικότητα». Βέβαια, πολλοί µελετητές 
υποστηρίζουν ότι το βασίλειο του Καρλοµάγνου συνέπιπτε, µε απόλυτη σχεδόν 
ακρίβεια, γεωγραφικά µε την «Ευρώπη των έξι» που συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 
’50.9 

 
Παρά το γεγονός ότι η καρολίδεια αυτοκρατορία αναφέρεται ως η «πρώτη 

ενωµένη Ευρώπη», ενείχε κάποιους περιορισµούς όσον αφορά στην ευρωπαϊκή 
ενότητα. Καταρχήν, οι Φράγκοι δεν είχαν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την Ευρώπη 
και η αίσθηση της ενότητας που επεδίωκαν να επιβάλλουν –πολλές φορές και µε 
βίαια και βάρβαρα µέσα- δεν ήταν η ευρωπαϊκή ενότητα µε το ουσιαστικό νόηµα της 
λέξης. Επίσης, η Ιβηρική Χερσόνησος, η Βρετανία, η Σκανδιναβία, τα ανατολικά 
τµήµατα της κεντρικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια παρέµειναν εκτός της φραγκικής 
επικράτειας. 

 
Το πιο καίριο σηµείο, όµως, είναι ότι ο Καρλοµάγνος κατόρθωσε να 

δηµιουργήσει µια αυτοκρατορία ενώνοντας διάφορους λαούς αλλά ταυτόχρονα 
καλλιέργησε έναν δυϊσµό και µια διχοτόµηση µε την ευρύτερη ευρωπαϊκή έννοια, µε 
                                                 
5 Βλ.Rougemont , Denis de, The idea of Europe, αγγλ. έκδ., Νέα Υόρκη-Λονδίνο 1966, σ.σ. 44-45.   
6 Βλ. Βλ. Μορέν Εντγκάρ, Να σκεφτούµε την Ευρώπη, κεφ. 2 «Η Μεσαιωνική Ευρώπη», Εξάντας 
1991, σ. 52.  
7 Βλ.Rougemont , Denis de, The idea of Europe, αγγλ. έκδ., Νέα Υόρκη-Λονδίνο 1966, σελ. 46-47, 
Καραγεώργος Βασίλης, «Ο όρος «Ευρώπη» στις µεσαιωνικές πηγές», Αντίδωρον πνευµατικόν, (τιµητ. 
τόµος Γερασιµ. Κονιδάρη), Αθήνα 1981, σ.σ. 5- 37, Heikki Mikkeli, Europe as an idea and an 
identity, κεφ. 2 “Christendom and Europe in the Middle Ages – Christendom and European Unity”, 
Palgrave 1998, σ. 20. 
8 Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Αποζητώντας την ενότητα στην πολυµορφία: Οι απαρχές της ευρωπαϊκής 
ενότητας από το τέλος του Μεσαίωνα ως τη Γαλλική Επανάσταση, Εκδόσεις Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 50 
9 Reuter, Timothy, “Medieval Ideas of Europe and their modern historians” στο History Workshop 
Journal, vol. 33, σ.σ. 176-196 καθώς επίσης και Pocock J.G.A. “Some Europes in their history” στο  
Padgen Anthony (ed.), The idea of Europe: from Antiquity to the European Union, Woodrow Wilson 
Press & Cambridge University Press, USA 2006 (3rd edition), σ.σ. 63-64. 
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αποκορύφωµα το Σχίσµα των δύο Εκκλησιών, Ανατολικής και ∆υτικής (Ορθόδοξης 
και Καθολικής). Θα ήταν, λοιπόν, υπερβολή να θεωρηθεί το βασίλειο του 
Καρλοµάγνου ως η αφετηρία της ευρωπαϊκής σύγκλισης. Με άλλα λόγια, η 
ιδεολογική βάση για τη συνένωση των ποικίλων λαών που συµπεριλήφθηκαν στην 
καρολίδεια επικράτεια δεν θα πρέπει να συσχετιστεί µε την «ευρωπαϊκότητα» αλλά 
µε τη χριστιανική και ρωµαϊκή «οικουµενικότητα», καθώς ο ίδιος επιχείρησε να τις 
εξισώσει και να γίνει αυτός που θα συνεχίσει τη δυτική χριστιανο-ρωµαϊκή 
παράδοση.10 

 
Μόλις το 14ο αιώνα η λέξη «Ευρώπη» άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως από 

έναν µεγάλο αριθµό διανοουµένων και συγγραφέων. Από εδώ και στο εξής η Ευρώπη 
ταυτίζεται µε τη Χριστιανοσύνη -δηλαδή Ευρωπαίοι είναι όσοι ενστερνίζονταν το 
Χριστιανισµό- ενώ εµφανή πλέον είναι τα φαινόµενα της οικονοµικής ύφεσης, της 
κοινωνικής αναταραχής και γενικότερα της πολιτικής και θρησκευτικής κρίσης που 
θα κυριαρχούν στο προσκήνιο ως το τέλος του 15ου αιώνα. Έπειτα από το θάνατο του 
Καρλοµάγνου, η ιδέα της Χριστιανοσύνης απορροφά την ιδέα της Ευρώπης και οι 
διχασµοί της Χριστιανοσύνης τη διαλύουν. 

 
 Παρ’ όλο, όµως, που από τώρα η ευρωπαϊκή ταυτότητα µοιάζει να προβάλλει 

από τη χριστιανική ταυτότητα, ο Χριστιανισµός δεν είναι ούτε γενεαλογικός ούτε 
ίδιον της Ευρώπης. Η θρησκεία αυτή που προέρχεται από την Ιουδαία, διαδόθηκε 
πρώτα στη Μικρά Ασία, έπειτα ένθεν και ένθεν της Μεσογείου και κάλυψε την 
Ευρώπη πολύ αργότερα. Οι αραβικές κατακτήσεις είναι εκείνες που εξισλαµίζοντας 
την Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, περιόρισαν, εγκλώβισαν και έκλεισαν για αιώνες 
το Χριστιανισµό στην Ευρώπη. Όπως υποστηρίζει ο Μορέν, «σε ένα πρώτο 
διάστηµα, το Ισλάµ διαµορφώνει την Ευρώπη, εγκλείοντας εκεί τη Χριστιανοσύνη 
(7ος αιώνας) και ότι σε ένα δεύτερο διάστηµα η Ευρώπη διαµορφώνεται εναντίον του 
Ισλάµ, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει στο Πουατιέ (732 µ.Χ)».11 

 
Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η ενότητα και η ιδέα ενός 

ενοποιηµένου κράτους προερχόταν από δύο πηγές στη µεσαιωνική Ευρώπη: από τη 
µία πλευρά την ιδέα µιας χριστιανικής κοινότητας και από την άλλη πλευρά την 
κληρονοµιά της «οικουµενικότητας» της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Για το λόγο αυτό 
εν µέρει, η χρήση του όρου «Ευρώπη» έπαιρνε διάφορες µορφές. Αναφερόµενοι στην 
ενότητα της ηπείρου, ορισµένοι συγγραφείς εννοούσαν την πολιτική ενότητα, άλλοι 
την πνευµατική ενότητα, αυτή των διανοουµένων. Για πολλούς, η Ευρώπη σήµαινε 
την ενότητα του χριστιανικού κόσµου, ταυτιζόταν µε το Χριστιανισµό, ενώ για 
κάποιους αποτελούσε µια γεωγραφική ολότητα. Παράλληλα, η αίσθηση της ενότητας 
ήταν λανθάνουσα στη συµπεριφορά και στις πράξεις των Ευρωπαίων απέναντι στον 
εξωτερικό εχθρό, για παράδειγµα απέναντι στο Ισλάµ, στους Μογγόλους ή τους 
Τούρκους. Κανένα, δηλαδή, από τα συµφέροντα εντός της επικράτειας της Γηραιάς 
Ηπείρου δεν συνιστούσε επαρκές κίνητρο που θα ωθούσε προς µία ευρωπαϊκή 
σύγκλιση. 

 

                                                 
10 Ullman Walter, Medieval Political Thought, Harmondsworth: Penguin 1979, σ.σ. 58-73 και Heikki 
Mikkeli, Europe as an idea and an identity, κεφ. 2 “Christendom and Europe in the Middle Ages – 
Christendom and European Unity”, Palgrave 1998, σ. 20. 
11 Βλ. Μορέν Εντγκάρ, Να σκεφτούµε την Ευρώπη, κεφ. 1.2 «Η Μεσαιωνική Ευρώπη», Εξάντας 1991, 
σ. 52.  



Ανιστόρητον, τοµ. 6 (2006)                                                                                   5 
 

 

http://www.anistor.co.hol.gr/index.htm 5

Από το 12ο µ.Χ αιώνα, ο όρος «Ευρώπη» αποκτά νέες διαστάσεις. Αντί για 
µια περιορισµένη έννοια, επικράτησε µια ευρύτερη αντίληψη της «χριστιανικής 
οικουµενικότητας» που ταίριαζε καλύτερα στις ανάγκες της Εκκλησίας. 
Ετυµολογικά, η «Ευρώπη» δεν περιείχε κάποιο συναισθηµατικό βάρος σε αντίθεση 
µε τη Χριστιανοσύνη. Οι γεωγράφοι, όµως, εξακολουθούσαν να χρησιµοποιούν τον 
όρο µε το προγενέστερο περιεχόµενό του. 

 
Αν κάποιο είδος ενότητας ενυπήρχε στη µεσαιωνική Ευρώπη, µάλλον 

αφορούσε περισσότερο το πολιτισµικό παρά το πολιτικό επίπεδο. Κοινοί 
παρονοµαστές ήταν οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα –όπως τα πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα, ο φεουδαλισµός και η κουλτούρα των ιπποτών. Ο µοναχός Bartholomaeus 
Anglicus έγραφε το 13ο αιώνα ότι όπως τα παλιά χρόνια η πόλη των Αθηνών ήταν η 
µητέρα των γραµµάτων και των τεχνών, η τροφός των φιλοσόφων και όλων των 
επιστηµών, έτσι ήταν το Παρίσι τότε (το 13ο αι. µ.Χ) όχι µόνο για τη Γαλλία αλλά για 
ολόκληρη την Ευρώπη.12 

 
 Η ευρωπαϊκή ενότητα που επικρατούσε κατά το Μεσαίωνα13 προερχόταν κατά 
κύριο λόγο από την «οικουµενικότητα της Χριστιανοσύνης» παρά από κοινές 
αποδεκτές πολιτικές απόψεις. Αντιπροσωπευτική είναι η σύνοψη του Bartlett για την 
«ευρωπαϊκότητα» της Ευρώπης: 
 
 «Ως το 1300 η Ευρώπη υπήρχε ως µία αναγνωρίσιµη πολιτισµική ολότητα. 
Αυτό µπορούσε να περιγραφεί µε περισσότερους από έναν τρόπους αλλά κάποια 
κοινά χαρακτηριστικά της πολιτισµικής της όψης ήταν οι άγιοι, τα ονόµατα, τα 
νοµίσµατα, οι καταστατικοί χάρτες, οι εκπαιδευτικές πρακτικές… Περί τα τέλη της 
µεσαιωνικής περιόδου, οι ονοµασίες της Ευρώπης και οι κουλτούρες της ήταν 
περισσότερο οµοιόµορφες από ποτέ. Οι ηγέτες της Ευρώπης κατασκεύασαν 
νοµίσµατα και εξαρτιόνταν από την Ανώτατη ∆ικαστική Αρχή. Οι γραφειοκράτες της 
Ευρώπης µοιράζονταν την κοινή εµπειρία µιας ανώτερης εκπαίδευσης. Αυτό ήταν ο 
εξευρωπαϊσµός της Ευρώπης».14  
 

Τον 14ο αιώνα, ο Χριστιανισµός «θριαµβεύει», εκδιώκοντας τα υπόλοιπα 
θρησκεύµατα και µαζί τους κάθε αµφιβολία και αίρεση εναντίον του. Αξιοσηµείωτο 
γεγονός εκείνης της εποχής αποτελούν οι Σταυροφορίες. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός 
ότι οι Σταυροφόροι θεωρούν τον εαυτό τους αλλά και θεωρούνται από τους 
Βυζαντινούς και τους Μωαµεθανούς όχι ως Ευρωπαίοι αλλά ως Φράγκοι. Πράγµατι, 
δεν είναι η Ευρώπη που επιχειρεί µια πρώτη εξωτερική αποίκιση. Είναι ο 

                                                 
12  Το αγγλικό κείµενο είναι το ακόλουθο: “ Just as in former times the city of Athens was the mother 
of liberal arts and letters, the nursemaid of philosophers and of all the sciences, so is Paris in our day, 
not only for France, but for the whole of Europe”,  Βλ. Duroselle, Jean-Baptiste, Europe. A History of 
its Peoples, Viking, London, 1990, σ. 185. 
13 Για τη «µεσαιωνική Ευρώπη» βλ. Chester Jordan W., “ ‘Europe’ in the Middle Ages” στο  Padgen 
Anthony (ed.), The idea of Europe: from Antiquity to the European Union, Woodrow Wilson Press & 
Cambridge University Press, USA 2006 (3rd edition), σ.σ. 79-90. 
14 Το ακριβές κείµενο είναι το ακόλουθο: “By 1300 Europe existed as an identifiable cultural entity. It 
could be described in more than one way, but some common features of its cultural face are the saints, 
names, coins, charters and educational practices… By the late medieval period Europe’s rulers 
everywhere minted coins and depended on chanceries: Europe’s bureaucrats shared a common 
experience of higher education. This is the Europeanization of Europe”, βλ. Barlett Robert, The making 
of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350, Harmondsworth: Penguin Books, 
1993, σ. 291. 
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Χριστιανισµός που επιδιώκει να επιστρέψει στις ρίζες του. Βέβαια, κατά τη διάρκεια 
των Σταυροφοριών, λαµβάνουν χώρα πολιτιστικές επιδράσεις που κατευθύνονταν 
από τους εξευγενισµένους Άραβες προς άκαµπτους Φράγκους ιππότες. 

 
 Ο 15ος αιώνας και οι Νεότεροι Χρόνοι διαχωρίζουν την Ευρώπη από το 

Χριστιανισµό. Συγκεκριµένα, διαδίδεται η Χριστιανοσύνη στην Αµερική και η λαϊκή 
σκέψη στην Ευρώπη. Εποµένως, µόνο η µεσαιωνική Ευρώπη µπορεί να ταυτιστεί µε 
το Χριστιανισµό. Εντούτοις, όµως, και αυτή δεν παύει να είναι ετερογενής και 
διασπασµένη. Η θρησκεία που την  ενώνει ταυτόχρονα τη διαιρεί. Ας µην ξεχνάµε ότι 
το χωρισµό µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής Αυτοκρατορίας ακολουθεί το οριστικό 
σχίσµα µεταξύ Ορθοδοξίας και Καθολικισµού. 

 
Την ίδια εποχή, σηµειώνονται ανακατατάξεις και ξεσπάσµατα που 

σηµατοδοτούν την εµφάνιση της εκρηκτικής Ευρώπης. Είναι για το ξέσπασµα της 
Μεταρρύθµισης σε συνδυασµό µε τη διάδοση των ιδεών, που ευνοείται από την 
ανακάλυψη της τυπογραφίας. Είναι το ξέσπασµα της Αναγέννησης µεταξύ Πίστης, 
Θρησκείας και Ανθρωπισµού. Είναι το οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ξέσπασµα 
και η δηµιουργία των Εθνικών Κρατών. 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο όρος «Ευρώπη», ο οποίος από το 15ο αιώνα και 

έπειτα άρχισε να αποµακρύνεται από την έννοια της Χριστιανοσύνης, 
χρησιµοποιήθηκε κατά τους νεότερους χρόνους µε βάση το ακόλουθο τρίπτυχο: 

 
Α. Για να εµφυσήσει στους Ευρωπαίους την αίσθηση ότι συν-ανήκουν, συµµετέχουν 
και µοιράζονται έναν κοινό πολιτισµό αλλά ταυτόχρονα και για να θωρακιστούν 
έναντι έξωθεν απειλών, κυρίως έναντι των Τούρκων. 
Β. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες ήταν πεπεισµένοι, έπειτα από τις περιπλανήσεις τους σε 
όλον τον κόσµο, για την ανωτερότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού συγκρινόµενου µε 
τους πολιτισµούς των άλλων ηπείρων.  
Γ. Οι διαφωνίες µεταξύ των διαφόρων πολιτικών κοµµάτων και φατριών που 
γεννήθηκαν στην Ευρώπη τόνιζαν την άµεση ανάγκη για ύπαρξη ενότητας και 
ασφάλειας στη Γηραιά Ήπειρο.15 
 

Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, το Εθνικό Κράτος γίνεται απόλυτος άρχων 
απέναντι σε κάθε αρχή που θα ήθελε να είναι ανώτερη από αυτό. Ο Λόγος του 
κράτους υπερβαίνει στο εξής την υπερεθνική θρησκεία και το κράτος επιτυγχάνει να 
θέτει συχνά υπό την εξουσία του µια Εκκλησία, η οποία έχει τη τάση να ταυτίζεται µε 
το έθνος, κυρίως στην Ευρώπη της Μεταρρύθµισης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 
γενίκευση του όρου Ευρώπη, σε βάρος του όρου Χριστιανοσύνη, αντιστοιχεί ακριβώς 
στην πλήρη ηγεµονία των Εθνικών Κρατών. Έτσι από τον 16ο µέχρι το τέλος του 18ου 
αιώνα, τα Εθνικά Κράτη καταλαµβάνουν την ευρωπαϊκή σκηνή, όχι µόνο 
αποµακρύνοντας κάθε ελπίδα µιας αυτοκρατορικής ή θεοκρατικής παλινόρθωσης, µα 
και κατορθώνοντας να εµποδίσουν κάθε ηγεµονία ενός µόνο κράτους επί της 
Ευρώπης.    

 
 Με πολύ εύστοχο τρόπο ο Εντγκάρ Μορέν σηµειώνει ότι «η σύγχρονη 
Ευρώπη διαµορφώνεται χάνοντας τον Αρχαίο Κόσµο (πτώση του Βυζαντίου 1453), 

                                                 
15 Για το τρίπτυχο βάσει του οποίου ερµηνεύτηκε ο όρος «Ευρώπη» βλ. Burke Peter, “Did Europe exist 
before 1700 ?” στο History of European Ideas, Vol. 1 1980, σ.σ 21-29. 
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ανακαλύπτοντας το Νέο Κόσµο (1492) και αλλάζοντας τον Κόσµο (Κοπέρνικος 
1473-1543)… Η σύγχρονη Ευρώπη ξεπηδά από τη µεταµόρφωση κι αρχίζει το 
πέταγµά της πάνω στον Κόσµο, όπως ένα φτερωτό έντοµο που βγαίνει από µια 
χρυσαλλίδα. Αυτό που κυοφορούσε το τέλος του Μεσαίωνα παίρνει νέα µορφή και 
νέα δύναµη. Είναι τα µοναρχικά κράτη, ο αστισµός στις πόλεις, ο εµπορικός, 
χρηµατιστικός και ήδη βιοµηχανικός καπιταλισµός. Η µεσαιωνική Ευρώπη 
εµπεριείχε ήδη διασπάσεις και ρήξεις. Η σύγχρονη Ευρώπη ανατινάζει τη 
Χριστιανοσύνη και διαµορφώνεται µε αυτό και µέσα σε αυτό το ξέσπασµα».16  
 

Πρόκειται για το ξέσπασµα της Μεταρρύθµισης. το ξέσπασµα της 
Αναγέννησης µεταξύ Πίστης και Λόγου, Θρησκείας και Ανθρωπισµού. είναι το 
οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ξέσπασµα. είναι το ξέσπασµα της Ευρώπης σε 
εθνικά κράτη. Η γενίκευση του όρου «Ευρώπη» σε βάρος του όρου 
«Χριστιανοσύνη»αντιστοιχεί ακριβώς στην πλήρη ηγεµονία των εθνικών κρατών. 
Παραδόξως, κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, η έννοια «Ευρώπη» ενώνει µια ήπειρο 
τεµαχισµένη σε κράτη που σχεδόν αδιάλειπτα διεξάγουν πολέµους µεταξύ τους. 
Αντιστοιχεί, δηλαδή, στην εποχή που συζευγνύει τις εθνικές ηγεµονίες, τους 
πολέµους, το ∆ίκαιο των ανθρώπων, την ισορροπία των δυνάµεων. Οι πόλεµοί της 
εµποδίζουν κάθε ενοποιητική ηγεµονία και συντηρούν τον πολυκεντρισµό. «Όταν, 
όµως, τα Εθνικά Κράτη µετατραπούν σε Έθνη-Κράτη, όταν οι πόλεµοι γίνουν 
µαζικοί και ολότελα εθνικοί, όταν οι πρόοδοι στον εξοπλισµό επιτρέψουν τις 
εκατόµβες σε µεγάλη κλίµακα, τότε λοιπόν η Ευρώπη θα φθάσει στο απόγειό της και 
θα βυθιστεί στην άβυσσο».17 

 
 Η επαναστατική Γαλλία του 18ου αιώνα είναι το πρώτο ολοκληρωµένο 

µοντέλο Έθνους-Κράτους. Έκτοτε, το Έθνος-Κράτος καθίσταται ταυτόχρονα η πηγή, 
η βάση και η έδρα µιας νέας θρησκείας καθαρά σύγχρονης. Το Έθνος-Κράτος 
µεταβάλλεται σε µυθική κοινότητα, όπου οι πολίτες γίνονται τα «παιδιά της 
πατρίδας», αδελφωµένοι και ασπαζόµενοι την ίδια θρησκεία. Αντιλαµβάνεται κανείς 
ότι µε αφετηρία αυτό το µυθικό, συναισθηµατικό και θρησκευτικό σύµπλεγµα 
αναπτύσσεται το ισχυρότατο συναίσθηµα της Πατρίδας- Οίκου και ότι µε απαρχή την 
εθνική αδελφοσύνη µπόρεσε να ξεπηδήσει η ιδέα του «κοινού αίµατος», η οποία 
κατά γράµµα έγινε πολλές φορές ρατσιστική.  

 
Μέσα στο Έθνος-Κράτος, το άτοµο βρίσκει το θεµέλιο της ταυτότητάς του, 

ταυτόχρονα στο οικογενειακό, εθνικό του περιβάλλον και στη µυθολογική-
πραγµατική συγγένεια προς το Έθνος του. Συγχρόνως, η ιστορική απειλή του εχθρού 
παίζει έναν αποφασιστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση και την έξαρση της εθνικής 
ταυτότητας. Συνδέει την ύπαρξη του Έθνους µε αυτήν του πολίτη στις σχέσεις ζωής, 
θανάτου, ελευθερίας και υποδούλωσης. 

 
 Για το Ναπολέοντα, η ιδανική Ευρώπη είναι η «Γαλλική Ευρώπη». Κατά την 

άποψή του, η Γαλλία µπορούσε να ηγηθεί των υπολοίπων εθνών-κρατών, γεγονός 
που θα µετέτρεπε την Ευρώπη σε οµοσπονδιακό κράτος της ή σε τµήµα της 
ανερχόµενης γαλλικής αυτοκρατορίας. Το Παρίσι θα γινόταν η µητρόπολη της 
                                                 
16 Μορέν Εντγκάρ, Να σκεφτούµε την Ευρώπη, κεφ. «Η εκρηκτική Ευρώπη», Εξάντας 1991, σ.59.  
17 Μορέν Εντγκάρ, Να σκεφτούµε την Ευρώπη, κεφ. «Η εκρηκτική Ευρώπη», Εξάντας 1991, σ. 69,  
καθώς επίσης και Fontana Biancamaria, “The Napoleonic Empire and the Europe of Nations” στο  
Padgen Anthony (ed.), The idea of Europe: from Antiquity to the European Union, Woodrow Wilson 
Press & Cambridge University Press, USA 2006 (3rd edition), σ.σ.116- 128. 
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Ευρώπης και η γαλλική η κυρίαρχη εθνικότητα. Η κοσµοπολίτικη Ευρώπη θα ήταν 
υποταγµένη στο γαλλικό πολιτισµό. Αυτή η εξοµοίωση της Γαλλίας µε την Ευρώπη 
θεωρήθηκε από τους διανοούµενους του 18ου αιώνα ένα πρωτόγνωρο φαινόµενο 
καθώς η Γαλλία αντιπροσώπευε τον πολιτισµό και το ευρωπαϊκό ιδεώδες par 
excellence. Στα τέλη του 18ου αιώνα, αυτή η φιλογαλλική ευφορία προκάλεσε 
γενικευµένη αντίδραση σε ό,τι σχετιζόταν µε τη συγκεκριµένη χώρα, κυρίως µε τη 
γλώσσα και τον πολιτισµό, ιδιαίτερα στις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία και τη Βρετανία. 
Το όνειρο του Ναπολέοντα για µια ενωµένη Ευρώπη υπό την ηγεµονία της Γαλλίας 
δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης το 1816, 
παραδέχθηκε µε πικρία ότι τα ιδανικά του δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα ευχάριστο 
όνειρο, µια ουτοπία την εποχή που ο εθνικισµός, οι συντηρητικές αρετές και η 
αδιαφορία ήταν φαινόµενα διαδεδοµένα στην Ευρώπη.18 

 
Η ευρωπαϊκή «ισορροπία» του 18ου αιώνα ανατρέπεται κατά τη διάρκεια του 

19ου. Την µοναρχία ελέω Θεού διαδέχονται οι συνταγµατικές µοναρχίες και οι 
δηµοκρατίες, ενώ έκδηλος είναι ο πολλαπλασιασµός των ευρωπαϊκών Εθνών-
Κρατών και η γενικευµένη αφύπνιση των υπόδουλων εθνοτήτων που αποβλέπουν 
στη χειραφέτησή τους. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η Ευρώπη του 19ου αιώνα αποτελεί 
το µεγαλύτερο επιθετικό παράγοντα των Νεότερων Χρόνων. 

 
 Οι σαρωτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 
19ου αιώνα σηµατοδότησαν τη λήξη µιας περιόδου για την Ευρώπη, όπου η Γηραιά 
Ήπειρος αντιµετωπιζόταν ως µια πολιτισµική και πολιτική ολότητα µε κοινή ιστορική 
και πνευµατική κληρονοµιά. Αυτή, όµως, η θεώρηση της Ευρώπης δεν είχε κάποια 
λογική βάση, γεγονός που έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 
Αντιθέτως, άρχισε να επικρατεί µία νέα αντίληψη που δεν είχε τις ρίζες της στο 
ιστορικό παρελθόν. 
 
 Κάτω από την επίδραση των δηµοκρατικών ιδεωδών που εµφανίστηκαν γύρω 
στο 1840, επήλθε µια σηµαντική αλλαγή στην ιστορική αντίληψη για την ιδέα της 
Ευρώπης. Μέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα η καταγωγή της σύγχρονης Ευρώπης ήταν 
αναπόφευκτα συνδεδεµένη µε την πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Η 
επικράτηση του Χριστιανισµού θεωρήθηκε το εναρκτήριο σηµείο του ευρωπαϊκού 
πολιτισµού. Χρειάστηκε το 1846 ένας Άγγλος τραπεζίτης, ο George Grote (1794-
1871), να εκδώσει σε βιβλίο την ελληνική ιστορία, γεγονός που προκάλεσε την 
επανεκτίµηση των θεωριών για την προέλευση της Ευρώπης. Τώρα πια η Αθηναϊκή 
∆ηµοκρατία εκλαµβανόταν ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Ο Grote ήταν ο 
πρώτος που επεσήµανε τη συµβολή της αρχαίας Αθήνας στην εγκαθίδρυση ενός 
δηµοκρατικού προτύπου. Σηµαντική στο σηµείο αυτό είναι η επισήµανση του Pim 
den Boer ότι καθώς οι καιροί χαρακτηρίζονται από µια προσπάθεια πολιτικού 
εκδηµοκρατισµού, θα ήταν χρήσιµο να εκτείνουµε την ιστορία της Ευρώπης στο 
απώτερο παρελθόν και να θέσουµε τα ιδεώδη της δηµοκρατίας και της ελευθερίας 
που αναπτύχθηκαν στην αρχαία Ελλάδα ως το σηµείο απαρχής της Ευρώπης.19     
 

Παράλληλα, την ίδια εποχή εµφανίζεται και διαδίδεται ευρέως η έννοια του 
ευρωπαϊκού πολιτισµού ως ανώτερου σε σχέση µε τους πολιτισµούς των άλλων 
                                                 
18 Thompson Martyn P., “Ideas of Europe during the French Revolution and Napoleonic Wars” στο 
Journal of the History of Ideas, vol. 55, 1994, σ. 39.  
19 den Boer Pim, “Europe to 1914: the making of an idea” στο History of the idea of Europe, The Open 
University, Routledge, revised edition 1995, σ. 74. 
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ηπείρων, ενώ το ζήτηµα της «ευρωπαϊκότητας» αποτελούσε το αγαπηµένο 
αντικείµενο των διανοούµενων. Παράλληλα, η γένεση των εθνών-κρατών, που 
δρούσαν ως ανεξάρτητες πολιτικές οντότητες, δεν άφηνε πολλά περιθώρια για τη 
διαµόρφωση µιας κοινής ευρωπαϊκής πορείας. Η ιδέα της οικονοµικής σύγκλισης, της 
δηµιουργίας µιας κοινότητας εθνών, περιφερειών και ανθρώπων, άρχιζε πια να 
κερδίζει έδαφος καθώς το ενδεχόµενο µιας οικονοµικής συµµαχίας ήταν για τους 
ηγέτες ελκυστικό. Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα αυτή παρέµεινε λανθάνουσα κατά το 19ο 
και στις αρχές του 20ου αιώνα αλλά αναζωπυρώθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν 
το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, χαράζοντας το δρόµο για τη δηµιουργία της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όπως επισηµαίνει ο Thompson, η Ευρώπη παρέµεινε ως 
ιδέα µόνο στα χαρτιά και συνέχισε να είναι µια κοινότητα που στηρίχθηκε στη 
διαφορετικότητα.20 

 
Η ευρωπαϊκή «ισορροπία» του 18ου αιώνα παρεκτρέπεται κατά τη διάρκεια 

του 19ου. Την µοναρχία της Θείας δικαιοσύνης διαδέχονται οι δηµοκρατικές 
µοναρχίες και οι δηµοκρατίες, ενώ έκδηλος είναι ο πολλαπλασιασµός των 
ευρωπαϊκών Εθνών-Κρατών και η γενικευµένη αφύπνιση των υπόδουλων εθνοτήτων 
αποβλέπουν στη χειραφέτησή τους. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η Ευρώπη του 19ου 
αιώνα αποτελεί το µεγαλύτερο επιθετικό παράγοντα των Νεότερων Χρόνων.    

 
Ο εκβιοµηχανισµός της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα επέφερε 

ριζικές αλλαγές και συνέβαλε στη δηµιουργία και την καταστροφή ενός αισθήµατος 
«ευρωπαϊκότητας». Από τη µια πλευρά, η ανάπτυξη των µέσων επικοινωνίας καθώς 
και η καθιέρωση ενός πληρέστερου εκπαιδευτικού συστήµατος που οδήγησε ένα 
µεγάλο αριθµό ατόµων σε µια αρτιότερη γνώση της γεωγραφίας και της πολιτικής της 
Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, το περιεχόµενο της «ευρωπαϊκότητας» υποτιµήθηκε 
καθώς ο εκβιοµηχανισµός συνδέθηκε άµεσα µε τη διαδικασία οικοδόµησης των 
εθνών, γεγονός που δεν οδήγησε σε µια σταθερότητα στην Ευρώπη αλλά αντιθέτως 
συνετέλεσε στη γέννηση του εθνικισµού και των επιπτώσεων που τον ακολούθησαν. 

 
Ο 20ος αιώνας σηµατοδοτείται από ολέθριες πολεµικές συγκρούσεις και 

ανακατατάξεις, οι οποίες διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο στη  διαµόρφωση µιας 
νέας ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας καθώς και στη συγκρότηση της ενιαίας 
Ευρώπης. Τα Έθνη-Κράτη µπορεί, τώρα πια, να διαθέτουν µια ενότητα, εντούτοις, 
όµως, χαρακτηρίζονται από εθνική, οικονοµική και πολιτιστική ετερογένεια. 

 
Στο πολιτικό επίπεδο, οι τάσεις αυτές εκφράστηκαν στο εσωτερικό της 

Ευρώπης µε τη µορφή ενός κραυγαλέου εθνικιστικού σωβινισµού και µε τη µορφή 
ιµπεριαλισµού. Ο νέος ευρωπαϊκός διεθνισµός των διανοουµένων και των 
σοσιαλιστών αποτελούσε στην ουσία προνόµιο µιας µικρής µειοψηφίας. Με άλλα 
λόγια, από το 1914 ως το 1945, η έννοια της Ευρώπης ως ολότητα, µε κύριο 
χαρακτηριστικό την ενότητα, άρχισε να διαβρώνεται, προετοιµάζοντας το έδαφος για 
το ξέσπασµα των δύο παγκοσµίων πολέµων και τις καταστροφικές τους συνέπειες. 

 
Πριν, λοιπόν, από τη Γαλλική Επανάσταση, ο όρος Ευρώπη χρησιµοποιούταν 

αποκλειστικά για να προσδιορίσει γεωγραφικά την ήπειρο. Κατά τους 
αρχαιοελληνικούς χρόνους, είχε συσχετιστεί µε την έννοια της ελευθερίας, τον 15ο 

                                                 
20 Thompson Martyn P., “Ideas of Europe during the French Revolution and Napoleonic Wars” στο 
Journal of the History of Ideas, vol. 55, 1994, σ.σ. 37-58. 
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αιώνα µε τη Χριστιανοσύνη, τον 16ο αιώνα µε την «πολιτική της ισορροπίας των 
δυνάµεων» και τον 18ο αιώνα µε τον πολιτισµό.  

 
Αυτοί, όµως, οι συσχετισµοί δεν µπορούν να θεωρηθούν σταθεροί και  

χρονικά αµετάβλητοι. Μάλλον πρόκειται για χρονικούς και εννοιολογικούς 
προσδιορισµούς που εισάγονται κατά καιρούς στο δηµόσιο διάλογο σχετικά µε την 
Ευρώπη σε διάφορα ιστορικά επίπεδα. Έπειτα από τη Γαλλική Επανάσταση και τις 
τεράστιες αλλαγές που επέφερε στο πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό επίπεδο, εκ 
των πραγµάτων επικράτησε η άποψη να αντιµετωπίζονται τα φαινόµενα και οι 
αντιλήψεις ως προϊόντα της ιστορικής εξέλιξης. Η ιστορική αυτή θεώρηση 
χρησιµοποιήθηκε τόσο για να υπερασπιστεί παραδοσιακές ευρωπαϊκές αξίες και το 
status quo όσο και για να ενθαρρύνει το µέλλον και τις νέες προοπτικές που 
διανοίγονταν για τη Γηραιά Ήπειρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάδυση µιας ισχυρής 
Ευρωπαϊκής Ιδέας, προς τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, συνδέεται µε 
αλλαγές στην ερµηνεία της ιστορίας και των εννοιών της κουλτούρας και του 
πολιτισµού, πολλές φορές κάτω από την επίδραση των εθνικιστικών κινηµάτων που 
αναπτύχθηκαν. 

 
 Η ερµηνεία των όρων «κουλτούρα» και «πολιτισµός» συνδέονται άµεσα µε 
την αντίληψη που επικράτησε για την Ευρώπη από το 1914 ως το 1945. Άµεσο 
επακόλουθο του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου και της Ρωσικής Επανάστασης ήταν 
να εµφανίζεται η Ευρώπη ως ένας πολιτισµός που διέρχεται κρίση: οι παλιές αξίες 
θρυµµατίστηκαν, ενώ η πολιτική και η κοινωνία έµοιαζαν να ακουµπούν σε σαθρά 
θεµέλια. Μέσα σε αυτό το κλίµα, οι διανοούµενοι προέβαλαν διαφορετικά οράµατα 
για µία «νέα Ευρώπη», παρόλο που ο εθνικισµός της παλαιάς Ευρώπης 
εξακολουθούσε να  κυριαρχεί στην πολιτική σκέψη. 
 
 Στα χρόνια που ακολούθησαν αµέσως µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, 
µε τον εθνικισµό να υπόκειται σε διαρκή αµφισβήτηση και µε τις ΗΠΑ και τη 
Σοβιετική Ένωση να κυριαρχούν στην πολιτική και ιδεολογική σκηνή, 
παρατηρούνται κινήσεις προς την κατεύθυνση της οικονοµικής και πολιτικής 
συνεργασίας στη ∆υτική Ευρώπη. Πρόκειται για τις πρώτες προσπάθειες προς την 
ευρωπαϊκή σύγκλιση, µε την έννοια της ουσιαστικής συµµετοχής των κρατών και όχι 
απλώς µε τη διακήρυξη ιδεαλιστικών σχεδίων για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά 
τίθενται επί τάπητος ζητήµατα όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο ρόλος των εθνικών 
κρατών στη σύγχρονη Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, η κοινή συνείδηση και η 
σύγχρονη ερµηνεία της «ιδέας της Ευρώπης». 
 
 Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους µέχρι σήµερα, η 
ιδέα της Ευρώπης εκτείνεται σε δύο επίπεδα και περιστρέφεται γύρω από δύο ευρεία 
θέµατα: από τη µία πλευρά «η Ευρώπη και οι άλλοι» -όπου ο όρος «άλλοι» 
αναφέρεται στους Ασιάτες, τους Τούρκους, τους Ρώσους και τους Αµερικανούς, 
λειτουργώντας σε αντιπαράθεση- και από την άλλη, η Ευρώπη αντιµετωπίζεται ως 
µία «κοινοπολιτεία εθνών», ως µία Ευρώπη που µοιράζεται κοινές πολιτικές, 
κοινωνικές και θρησκευτικές αξίες, ως µία Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από µία 
οµοιογένεια µέσα στην ποικιλοµορφία της. Καθώς προχωρούµε στον 21ο αιώνα, όλες 
οι παλιές ταυτίσεις της Ευρώπης, όπως ο γεωγραφικός προσδιορισµός, η εξίσωση µε 
την πολιτική ελευθερία, ο συσχετισµός µε τη Χριστιανοσύνη, η σύνδεση µε την 
κουλτούρα και τον πολιτισµό, όλες ενώνονται µε µία σύγχρονη σχέση. 
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 Πολύ εύστοχα ο Μορέν ορίζει τη σύγχρονη Ευρώπη ως τον καρπό µιας 
µεταµόρφωσης και δεν έχει παύσει να ζει διαρκώς η ίδια µεταµορφώσεις: «από την 
Ευρώπη των Κρατών στην Ευρώπη των Εθνών-Κρατών, από την Ευρώπη της 
“balance of powers” στην Ευρώπη της "εκρυθµίας" και της παρεκτροπής, από την 
εµπορική Ευρώπη στη βιοµηχανική Ευρώπη, από την Ευρώπη του Απογείου στην 
Ευρώπη της Αβύσσου, από την Ευρώπη κυρίαρχο του κόσµου στην υπό κηδεµονία 
επαρχία Ευρώπη. Η ταυτότητά της, κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν ορίζεται ενάντια στις 
µεταµορφώσεις, αλλά µέσα στις µεταµορφώσεις».21 
 
 Σε γενικές γραµµές, ο ορισµός της Ευρώπης που επικρατεί στις µέρες µας 
είναι «ενότητα µέσα στην πολυµορφία». Η Ευρώπη παρουσιάζεται ως η ήπειρος 
που δεν υπέκυψε ποτέ σε ένα και µόνο ηγέτη, που δεν ενδύθηκε έναν και µοναδικό 
πολιτισµό αλλά που βρίσκεται σε µία διαρκή συζήτηση σχετικά µε τις ρίζες της, τις 
αξίες της και τον πολιτισµό της. Με άλλα λόγια, είναι ένας ζωντανός οργανισµό σε 
συνεχή µεταβολή και εγρήγορση. Για το λόγο αυτό, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
διαθέτει ένα σταθερό πυρήνα, µια συγκροτηµένη, διαµορφωµένη και αµετάβλητη 
πολιτιστική ταυτότητα. 
 
Οι δυσκολίες ορισµού του ευρωπαϊκού χώρου και του ευρωπαϊκού είδους 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι από τον 15ο αιώνα και εξής, η Ευρώπη είναι ο 
χώρος του ιστορικού στροβίλου και ο χώρος µιας έντονης πολιτικής , στρατιωτικής, 
οικονοµικής, µορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Είναι η Ευρώπη της 
πάλης των ιδεών, των ταξικών αγώνων, της αστικής τάξης, του καπιταλισµού, της 
βιοµηχανίας, της επιστήµης και της προόδου. 

 
∆ιερευνώντας τον υπόλοιπο κόσµο, αντιλαµβανόµαστε ότι όλο και πιο πολύ 

ανήκουµε στην Ευρώπη. Τον 19ο αιώνα, η συµµετοχή αυτή γίνεται αισθητή µε 
διάφορους τρόπους. Προς το 1800, εµφανίζεται ο όρος «εξευρωπαϊσµός», που 
δηλώνει την προτίµηση για κάτι που είναι καθαρά ευρωπαϊκό. Προς το 1830, το ρήµα 
«εξευρωπαΐζω» µαρτυρεί ότι παρέχουµε στον κόσµο καλύτερο πολιτισµό. Τότε 
εκδηλώνεται υπεροπτικά ένα ευρωπαϊκό σύµπλεγµα ανωτερότητας πάνω σε κάθε 
άλλο πολιτισµό. ∆εν είναι πλέον µόνο οι εξω-ευρωπαϊκοί πολιτισµοί που µοιάζουν 
καθυστερηµένοι, είναι και οι µη ευρωπαϊκές φυλές που φαίνονται κατώτερες. 

 
Στο τέλος του 19ου αιώνα, τη στιγµή των σπουδαιότερων αποικίσεων και της 

ηγεµονίας πάνω στον κόσµο, η Ευρώπη θεωρεί τον εαυτό της φορέα της αληθινής 
πολιτιστικής αποστολής προς τους βαρβάρους. Τρέφει δε το µύθο περί ανωτερότητας 
των λευκών ανθρώπων, µεταξύ των οποίων διακρίνονται οι ανώτεροι των ανωτέρων, 
οι ψηλοί, ξανθοί Άριοι. Αυτός ο ρατσισµός, αρχικά αγγλοσαξονικός και µετά 
γερµανικός, διαλύει ταυτόχρονα κάθε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, πράγµα που 
επαληθεύεται µε την επιδείνωση των εθνικισµών και τις αντιζηλίες για τις αποικίες, 
τις αγορές, τους «ζωτικούς χώρους». 

 
Σε αντίθεση µε τους εθνικισµούς, το όνειρο των «Ηνωµένων Κρατών της 

Ευρώπης» αποκτά τη σύσταση ενός συστήµατος ιδεών όπου αλληλοσυνδέονται η 
χειραφέτηση των εθνοτήτων, το δηµοκρατικό πολίτευµα και η ευρωπαϊκή 
οµοσπονδία. Μετά το 1918, η ιδέα των Ηνωµένων Κρατών της Ευρώπης κλονίζεται 

                                                 
21 Μορέν Εντγκάρ, Να σκεφτούµε την Ευρώπη, κεφ. 4 «Μια αβάσιµη βάση», Εξάντας 1991, σ.σ. 78-79. 
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από τη διεθνιστική ιδέα των µπολσεβίκων, για να ξαναγεννηθεί στο δυτικό τµήµα της 
ηπείρου µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 

 
Από τον ψυχρό πόλεµο ως το 1989, µια νέα διαίρεση χωρίζει κατακόρυφα τη 

Γηραιά Ήπειρο και κυριαρχείται από δύο ηγεµονίες, κάθε µια από τις οποίες είναι µε 
τον τρόπο της ευρωπαϊκή. Παρ’ όλο που η ΕΣΣ∆ είναι ασιατική, παραµένει στέλεχος 
ευρωπαϊκό. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι κατά 90% Ηνωµένα Κράτη 
Ευρωπαίων µεταναστών. Αυτή η κατάσταση είναι που καθιστά ακόµα πιο σύνθετο 
τον ορισµό της Ευρώπης. 

 
Τέλος, υπάρχει και µια άλλη δυσκολία ορισµού: η Ευρώπη έχει εξευρωπαΐσει 

τον κόσµο και µοιραία κατάντησε τον εξευρωπαϊσµό παγκόσµιο. Γι’ αυτόν το λόγο, 
το ειδικά ευρωπαϊκό δεν είναι πλέον αποκλειστικά ευρωπαϊκό: το έθνος-κράτος, η 
δηµοκρατία, ο ανθρωπισµός, η ορθολογικότητα, η επιστήµη, η τεχνολογία είναι 
παιδιά της Ευρώπης και όλου του κόσµου ταυτόχρονα. ∆ηλαδή, τα πολιτιστικά όρια 
είναι συγκεχυµένα γιατί ο ευρωπαϊκός πολιτισµός απλώθηκε και απλώνεται παντού 
στον κόσµο. 

 
Τι αποµένει από την Ευρώπη, αυτό το γεωπολιτικό, ιστορικό και πολιτισµικό 

σύµπλεγµα που αναδύεται µέσα από τις συγκρούσεις και τις αλλεπάλληλες 
µεταµορφώσεις της; Αποµένει η πολύ πλούσια ποικιλία των υπερεθνικών 
(γερµανικών, λατινικών, σλαβικών) πολιτισµών και των εθνικών πολιτισµών που ο 
καθένας είναι εκπροσωπείται από µία πρωτότυπη γλώσσα. Παράλληλα, αποµένει µία 
εξαιρετική πολυµορφία, µία ετεροµορφία επιµέρους εθνικών πολιτισµών που 
φυλάσσουν τα κράτη ως κόρη οφθαλµού. Στην προοπτική των αχανών χωρών µε τους 
διαφορετικούς πολιτισµούς της ασιατικής και της αµερικανικής ηπείρου, η Ευρώπη 
εµφανίζεται σαν µία σφαίρα µικρών πολιτισµικών διαµερισµάτων τοπικών, 
περιφερειακών, επαρχιακών, εθνικών.   

 
Κατά συνέπεια, χρειάζεται να αναζητήσουµε στο παρόν και όχι στο παρελθόν 

την αρχή της ευρωπαϊκής οργάνωσης. Είναι ακριβώς η ζωτική ανάγκη να διασώσει 
την ταυτότητά της που επικαλείται µια νέα µεταµόρφωση της Ευρώπης. 
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