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Μετά την εθνική ιστορία  
Α�ό τον εθνικό εαυτό στο ευρω�αϊκό εµείς 

 
… για τη διδασκαλία της ευρω�αϊκής ιστορίας  

 
Μαρία ΡΕΠΟΥΣΗ* 

 
 

Πληθαίνουν τελευταία οι ερµηνευτικές προσπάθειες για την κατανόηση 
του φαινοµένου του εθνικισµού στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες και 
σηµαντικές είναι ανάµεσά τους οι προσεγγίσεις του φαινοµένου στη σχέση του 
µε το σχολείο και τη διδασκαλία µαθηµάτων όπως η γλώσσα, η γεωγραφία και 
η ιστορία1.  

Το µάθηµα της ιστορίας, ως το κατ’ εξοχήν µάθηµα το οποίο  
επωµίζεται τη διάπλαση της εθνικής ταυτότητας των νέων γενεών, θεωρείται 
συχνά υπεύθυνο για έναν επικίνδυνο για την ευρωπαϊκή  συγκυρία 
εθνοκεντρισµό εµφανή ή και  λανθάνοντα στο σύνολο των πλευρών που 
συγκροτούν ένα µάθηµα ιστορίας στο σχολείο. Το φαινόµενο εντοπίζεται στο 
λόγο των αναλυτικών προγραµµάτων και των σχολικών εγχειριδίων,στις 
οδηγίες που τα συνοδεύουν, στις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών και των 
µαθητών και µαθητριών, και εµφανίζεται στην εθνική αυτο-εικόνα, στη 
διαµόρφωση της οποίας έχει συµβάλει και το µάθηµα της ιστορίας.   

Ιδανική κατά πρώτον συνθήκη για την αναπαραγωγή του φαινοµένου, η 
κεντρική θέση και το εύρος της εθνικής ιστορίας στο αναλυτικό πρόγραµµα 
της ιστορίας στο σχολείο. Η τεράστια, συγκριτικά µε άλλη ή άλλων ιστορία, 
εθνική ιστορική ύλη ευνοεί, αν συνδυαστεί, όπως συνήθως γίνεται, µε ανάλογες 
στάσεις, αναπαραστάσεις και οδηγίες µια εθνικιστική ανάγνωση της εθνικής 
ιστορίας, και αποβαίνει το προνοµιακό πεδίο ανάπτυξης της εθνικιστικής 
ιστορίας.  

Η εθνική ιστορία, προνοµιακό πεδίο δεξίωσης εθνικιστικών ιστορικών 
αναγνώσεων, αλλά όχι ταυτόσηµο µε αυτό της εθνικιστικής ιστορίας. Η 
διαχωριστική γραµµή µεταξύ τους παραµένει ωστόσο δύσκολα διακριτή και 
µε ζητήµατα έντονων αµοιβαίων ροπών. Κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού 
σεµιναρίου των εκπαιδευτικών που διοργανώθηκε από το Συµβούλιο της 

                                                           

* Η Μαρία Ρεπούση διδάσκει Ιστορία στο ΠΤ∆Ε του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης 
1  Βλ. σχετικά µε το ελληνικό σχολείο, Ν. Χ Άχλης, Οι γειτονικοί µας λαοί, 
Βούλγαροι και Τούρκοι, στα σχολικά βιβλία Ιστορίας Γυµνασίου και 
Λυκείου, Θεσσαλονίκη 1983. Χ. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα 
ελληνικά σχολεία (1834-1914). Γνωστικό αντικείµενο και ιδεολογικές 
προεκτάσεις, Αθήνα 1988 και «Φανατισµός, δογµατισµός και 
συγκρότηση ταυτότητας στο λόγο των σχολικών εγχειριδίων», Μνήµων 
18, (1996), σ. 143-156. Α. Φραγκουδάκη και Θ. ∆ραγώνα, Τι είναι η 
πατρίδα µας; Εθνοκεντρισµός στην Εκπαίδευση, Αθήνα 1997 
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Ευρώπης, στο York της Αγγλίας, µε θέµα τη θέση της ιστορίας στη 
διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας2 και µε στόχο «να διασαφηνιστεί η 
διάκριση ανάµεσα στην εθνική και εθνικιστική ιστορία» οι συµµετέχοντες, –35 
τον αριθµό, αντιπρόσωποι 18 κρατών µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης- 
δεν κατέστη δυνατόν να καταλήξουν. Κατέληξαν, αντί γι’ αυτό, σε µια σειρά 
από σηµεία µε τη µορφή ερωτήσεων. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές θα 
επέτρεπε τη διάγνωση εθνιστικών αναγνώσεων της εθνικής ιστορίας3. Ένα µήνα 
αργότερα, στο Συµπόσιο της Πράγας, το ζήτηµα επανήλθε. Εκεί 
προσδιορίσθηκε, σε γενικές γραµµές, η διάκριση ανάµεσα στην εθνική και 
εθνικιστική ιστορία. Ως εθνικιστική ιστορία ορίσθηκε κάθε διδασκαλία η οποία 
προτείνει µια µερική και στερεότυπη ανάγνωση της ιστορίας του έθνους µε 
στόχο να ενσταλάξει στους αποδέκτες της την άποψη της υπεροχής του έθνους 
τους απέναντι σε άλλα έθνη ή οµάδες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, συνύπαρξης 
στο πλαίσιο του ίδιου κράτους, περισσότερων της µιας εθνοπολιτισµικών  
οµάδων,  εγγράφεται επίσης µια ιδιαιτερότητα της κυρίαρχης οµάδας στην 
οποία στηρίζεται ιδεολογικά και η πολιτική κυριαρχία της4. Παρά τη 
διάκριση, η εθνική και η εθνικιστική ιστορία θεωρήθηκαν ωστόσο ως δυο 
διαφορετικά µεν αλλά συνεχή το ένα του άλλου πιθανά στάδια της διδασκαλίας 
της ιστορίας στο σχολείο, µε κοινούς συχνά τόπους: µια διδασκαλία που 
αποσκοπεί στην ενδυνάµωση της εθνικής ταυτότητας και στην ενίσχυση της 
εθνικής υπεροψίας5. 

Προνοµιακή κατά δεύτερον συνθήκη η επιλογή της ένταξης άλλης ή 

άλλων ιστορίας για λόγους που αφορούν τον εθνικό εαυτό και την ιστορία του& 
τη συµβολή του, για παράδειγµα, σε ευρύτερα πολιτισµικά ή άλλα φαινόµενα 

για τα οποία είναι περήφανη η ανθρωπότητα& τις αδικίες που έγιναν εις βάρος 
του και οι οποίες προέρχονται από άλλες δυνάµεις, στην ιστορία των οποίων 

γίνεται αναφορά&  ό,τι εξυπηρετεί τη διαµόρφωση της εθνικής αυτο-εικόνας.  

                                                           

2  Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε σε συνέχεια της ∆ήλωσης Κορυφής 
των αρχηγών κρατών και των κυβερνήσεων που συµµετέχουν στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης, που έγινε στη Βιέννη, τον Οκτώβριο του 1993. Η 
δήλωση αφορούσε την αξιοποίηση της ιστορικής ευκαιρίας που το τέλος 
του διαχωρισµού της Ευρώπης παρουσιάζει για την εδραίωση της 
ειρήνης στην ευρωπαGκή ήπειρο. Conseil de l’Europe, Le rôle de l’histoire 
dans la formation de l’identité nationale, Séminaire européen d’enseignants, 
York, Royaume-Uni, 18-24 septembre 1995, DECS/SE/BS/Sem(95) 15, 
Στρασβούργο 1996, σ. 5 
3 Οι ερωτήσεις κατανέµονται σε τέσσερα κεφάλαια: Ι. Αναλυτικό 
πρόγραµµα, ΙΙ. Τεκµηρίωση, ΙΙΙ. ∆ραστηριότητες στην τάξη και ΙV. 
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Η αναζήτηση διαπερνά το σύνολο των 
παραπάνω πλευρών. Στο ίδιο, παράρτηµα Ι, σ. 21- 23 
4 Conseil de l’Europe, La compréhension mutuelle et l’enseignement de 
l’histoire européenne: défis, problèmes et stratégies, Πράγα, 24-28 
Οκτωβρίου 1995, CC-ED/HIST(95) 16, Στρασβούργο 1996, σ. 22. 
5 Στο ίδιο 
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Το φαινόµενο συχνάζει µεν στη διδασκαλία της ιστορίας στο ελληνικό 
πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο σχολείο, δεν απουσιάζει όµως και παρά τις 
προσπάθειες στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό σχολείο. Συγκριτικά στοιχεία, από 12 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης6, ανέδειξαν παρά τις σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, παρά τις µετατοπίσεις στην ισορροπία 
εθνικής, περιφερειακής, ευρωπαϊκής και παγκόσµιας ιστορίας, σηµαντικές 
οµοιοπάθειες. Η εθνική ιστορία συνιστούσε, το 1992, στο σύνολο των χωρών 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο όγκο της διδακτέας ιστορικής ύλης 
τους.  Η ευρωπαϊκή για παράδειγµα διάσταση που µε πρώτη µατιά εµφάνιζε 
το µάθηµα της ιστορίας σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες ή η ιστορία των 
άλλων λαών εξυπηρετούσε σε πολύ µεγάλο βαθµό την εθνική ιστορία της 
χώρας στην οποία διδασκόταν. Η επιλογή των θεµάτων και τα σχετικά 
σχολικά εγχειρίδια ευνοούσαν εκείνες τις πλευρές της ευρωπαϊκής ιστορίας 
στις οποίες η εν λόγω χώρα είχε κατά πολύ συµβάλει. Στη Γαλλία για 
παράδειγµα, ευνοείται ο ∆ιαφωτισµός, στην Ιταλία η Αναγέννηση, στη 
Γερµανία η θρησκευτική µεταρρύθµιση, στη Μεγάλη Βρετανία η βιοµηχανική 
επανάσταση, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία οι µεγάλες Ανακαλύψεις7. Η 
ευρωπαϊκή ιστορία ήταν επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, ιστορία µιας 
περιοχής της Ευρώπης και όχι της Ευρώπης8. Με βάση τα συµπεράσµατα 
µιας πρόσφατης σχετικά συνάντησης που έγινε µε τη συµµετοχή 37 
ευρωπαϊκών χωρών9 -και παρά τις εν τω µεταξύ προσπάθειες για ανακατανοµή 
των µερών εθνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας από το 1992 και µετά-, έγινε 
σαφές ότι οι παράγοντες οι οποίοι συµβάλουν στην υιοθέτηση µιας 

                                                           

6  Αναφέροµαι εδώ στη συγκριτική µελέτη που έγινε το 1992 για τη 
διδασκαλία της ιστορίας σε παιδιά 12 έως 16 ετών, για λογαριασµό του 
Consortium of Institutions for Development and Research in Education in 
Europe (CIDREE). Η µελέτη αφορούσε τις 12 χώρες, στηρίχθηκε στα 
επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα και στις κάθε είδους επίσηµες 
οδηγίες, σε µελέτες που είχαν προηγούµενα διεξαχθεί σε εθνικό 
επίπεδο, σε συγκριτικές παιδαγωγικές έρευνες που αφορούσαν τάσεις 
και ζητήµατα µεθοδολογίας και στις απαντήσεις των 12 εθνικών 
µονάδων του προγράµµατος EURYDICE σε ερωτήσεις πάνω στη 
διδασκαλία της ιστορίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση από το 1986 
έως το 1988. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δηµοσιεύθηκαν από το 
Συµβούλιο της Ευρώπης. Βλ. Conseil de l’ Europe, Le Contenu européen des 
programmes d’histoire à l’ école, CC-ED/HIST(95)1, Στρασβούργο 1995 
7 Στο ίδιο, σ. 9 
8 Στο ίδιο, σ. 13 
9 Αναφέρω εδώ τις χώρες: Αγία-Έδρα, Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, 
Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, 
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, 
Λιχτενστάιν, Μάλτα, Μολδαβία, Νορβηγία, Ουκρανία Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία. 
Πήρε επίσης µέρος ως παρατηρήτρια χώρα η Γεωργία. Η συνάντηση 
έγινε στην Πράγα, τον Οκτώβριο του 1995, 
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περισσότερο ισόρροπης ιστορίας ανάµεσα στην εθνική  και στην τοπική, 
περιφερειακή, ευρωπαϊκή και παγκόσµια ιστορία είναι παράγοντες που 
απορρέουν από τη σχέση του εθνικού µε το άλλο. Οι χώρες του ευρωπαϊκού 
κέντρου για παράδειγµα έχουν την τάση να παραχωρούν περισσότερο χώρο 
στην ευρωπαϊκή ιστορία από ότι οι χώρες της περιφέρειας, οι χώρες µε 
σηµαντικό αποικιακό παρελθόν εµφανίζουν τάσεις πριµοδότησης µιας 
παγκόσµιας ιστορίας µε επίκεντρο το αποικιακό παρελθόν τους, οι χώρες της 
περιφέρειας τείνουν να ονοµάζουν ευρωπαϊκή ιστορία, την ιστορία της 
ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκουν10. Οι τάσεις οι οποίες εµφανίζονται 
για τον εµπλουτισµό της ιστορικής ύλης στο σχολείο µε σύγχρονη παγκόσµια 
ιστορία ερµηνεύονται συχνά ως αναγνώριση της παγκοσµιοποίησης και της 
αλληλεξάρτησης της σύγχρονης πολιτικής και οικονοµίας παρά ως ευαισθησία 
για µια λιγότερο στερεότυπη εθνικά ιστορία11.  

Παράλληλα, στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης, «στα  σε 
δηµοκρατική µετάβαση ευρωπαϊκά κράτη», η εθνική ιστορία και µαζί της η 
εθνική ταυτότητα, παραµεληµένη, θεωρούν, από το προηγούµενο καθεστώς 
αναβαθµίζεται12, µε ορατούς τους «κινδύνους εθνικιστικών προσεγγίσεων»13.  

 
Ο εντοπισµός του φαινοµένου στην Ευρώπη καθώς και οι προσπάθειες 

υπέρβασής του γίνονται ορατές µε το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Ανάγονται στην αµέσως µεταπολεµική εποχή και οφείλονται σε µεγάλο βαθµό 
στους βαθείς τραυµατισµούς της ανθρώπινης κατάστασης από τη 
συνειδητοποίηση και την αποκάλυψη όσων είχαν συντελεσθεί κατά τη διάρκειά 
του πολέµου, πολλά από τα οποία είχαν νοµιµοποιηθεί στο όνοµα του έθνους. 
Η σύνδεση των παραπάνω µε την εθνική ταυτότητα και τη διαµόρφωσή της 
τόσο ευρύτερα όσο και στο σχολείο, οδήγησε και στη διδασκαλία της εθνικής  
ιστορίας14.  

                                                           

10 Conseil de l’ Europe, La compréhension… οπ. π., σ. 25 
11 Conseil de l’ Europe, Le rôle…, οπ.π., σ. 13 
12 Αντιπρόσωποι από 16 χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 
συγκεντρώθηκαν στο Γκρατς της Αυστρίας  για να συζητήσουν µια 
διδασκαλία της ιστορίας «θεµελιωµένη στην αναγνώριση των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των δηµοκρατικών αξιών, η οποία 
συµβάλλει στην προσέγγιση των λαών της Ευρώπης και 
προβληµατίζεται για τον τρόπο που µελετάει το παρελθόν ενώ 
παράλληλα υποστηρίζει την ειρηνική συνύπαρξη των ατόµων στο 
πλαίσιο κοινωνιών πλουραλιστικών και πολυπολιτισµικών», βλ.  Conseil 
de l’Europe, La réforme de l’enseignement de l’histoire dans les écoles des 
pays européens en transition démocratique, Graz, Autriche, 27 novembre – 
1er décembre 1994, CC-ED/HIST (95) 2, Στρασβούργο 1995, σ. 7 
13 Στο ίδιο, σ. 16 
14 Βλ. µε έµφαση στο γερµανικό παράδειγµα, H. Schissler, “Perceptions of 
the Other and the discovery of the self. What Pupils are Supposed to Learn 
About Each Other’s History” στο V. R. Berghahn και  H. Schissler (εκδ.), 
Perceptions of History, Οξφόρδη, Νέα Υόρκη, Αµβούργο 1987, σ. 26-37. 
Επίσης Ch. L. Hannam, “Prejudice and the Teaching of History”, M. Ballard 
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Με ορατές λοιπόν τις επιπτώσεις του πολέµου στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον του, καταγράφεται η ανησυχία για τον τρόπο που διδάσκεται η 
ιστορία στα ευρωπαϊκά σχολεία, για το είδος της εθνικής ταυτότητας στο 
οποίο παραπέµπει η διδασκαλία της και τι αυτή η ταυτότητα δροµολογεί για 
την ευρωπαϊκή συνύπαρξη. Η ανησυχία αυτή διοχετεύεται ανάµεσα σε άλλα15 
και σε µια σειρά από δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από το Συµβούλιο 
της Ευρώπης για τη διδασκαλία της ιστορίας µε στόχο µια κοινή πορεία 
απάλειψης των στοιχείων εκείνων που ναρκοθετούν τη θετική αποδοχή της 
διαφορετικότητας και εµποδίζουν την οικοδόµηση µιας ενωµένης Ευρώπης16. 
Η κοινή πορεία θεωρείται απαραίτητη καθώς απαντάει στους δισταγµούς που 
προβάλλονται από τα κράτη µέλη στην περίπτωση της µερικής και 
µονόπλευρης απάλειψης των αρνητικών εικόνων για τους εθνικούς άλλους.  

Η πορεία αυτή –των 45 περίπου χρόνων- αποδείχθηκε λιγότερο κοινή 
και αποτελεσµατική απ’ ότι απαιτούσαν οι συνθήκες. Η υπέρβαση του εθνικού 
εκκεντρισµού στο µάθηµα της ιστορίας στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση παρέµενε 
ζητούµενο ενώ νέα ζητήµατα προέκυπταν για να υποστηρίξουν την 
αναγκαιότητά της. Τα πιο σηµαντικά από αυτά αγγίζουν δυο πολύ ουσιαστικά 
ζητήµατα του σύγχρονου σχολείου: τη σχέση του µε την κοινωνία17 και τη 
σχέση του µε τη γνώση.  

Η ενδυνάµωση της εθνικής ταυτότητας στα ευρωπαϊκά έθνη-κράτη 
µέσω της εκπαίδευσης, ως της κατ’ εξοχήν ταυτότητας των πολιτών και 
πολιτισσών ενός κράτους είναι φαινόµενο που ανάγεται και ερµηνεύεται στα 
κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά συµφραζόµενα του 19ου και των αρχών του 

                                                                                                                                                                      

(εκδ.), New Movements in the Study and Teaching of History , Λονδίνο 1970, 
σ. 26-36 
15 Σηµαντικές δραστηριότητες αναλαµβάνει και η Ουνέσκο. Στα 1949, 
διαµόρφωσε και δηµοσίευσε τον κατάλογο κριτηρίων για την 
αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων. UNESCO, A Handbook for the 
Improvement of Textbooks and Teaching materials as Aids to International 
Understanding, Παρίσι 1949. Για την Ουνέσκο, η ειλικρίνεια ενός κράτους 
αναφορικά µε την πίστη του στην ανάπτυξη της διεθνούς κατανόησης  
ελέγχεται από τη στάση των σχολείων του στη διδασκαλία της ιστορίας.  
16 Η πρώτη συνδιάσκεψη του συµβουλίου της Ευρώπης έγινε το 1953 µε 
θέµα: « Η ΕυρωπαGκή Ιδέα στη διδασκαλία της ιστορίας» Έκτοτε έχουν 
διοργανωθεί πενήντα περίπου διασκέψεις µε αντικείµενο τη διδασκαλία 
της ιστορίας στην Ευρώπη. Για τις συνδιασκέψεις αυτές έως το 1995, 
βλ. J. Slater, Teaching History in the New Europe, Λονδίνο 1995. K. Hawkey, 
“History Teaching and the Council of Europe”, Teaching History 78 (1995), σ. 
17-19. Βλ. επίσης Council of Europe, History Teaching: Bibliography of the 
Documents of the Council of Europe, 1953-1994, Στρασβούργο 1994  
17 Για τις αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραµµα του δευτεροβάθµιου 
σχολείου στις ευρωπαGκές κοινωνίες που βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, 
βλ. D. Kallen, “Editorial”, European Journal of Education, 32, 1, (1997), σ. 3-
13   
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20ου αιώνα18. Η ταύτιση των εθνών µε κράτη ή των κρατών µε έθνη οδήγησε 
σταδιακά -στην προοπτική της εθνικής οµογενοποίησης και σε εποχή 
σηµαντικών ανακατατάξεων- σε µια ιστορική αφήγηση για το έθνος, ως 
φυσικής και σταθερής οντότητας, την οποία χρεώθηκε και τροφοδότησε στη 
συνέχεια η διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο19.  

Η ταυτότητα αυτή θεωρείται στη σηµερινή ευρωπαϊκή συγκυρία σε 
πολλές περιπτώσεις προβληµατική καθώς καθιστά δυνατές ή και ευνοεί 
αρνητικές στάσεις για τη συνύπαρξη πολιτών και πολιτισσών που αυτο-
αναγνωρίζονται σε διαφορετικές εθνικές, εθνοτικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές 

οµάδες& αδιεξοδική καθώς το παραπάνω φαινόµενο αποτελεί πλευρά της 
κοινωνικής πραγµατικότητας στην οποία και οι κάτοχοί της είναι ενταγµένοι. 
Πολύ περισσότερο αδιεξοδική θεωρείται η διαιώνιση µιας διδασκαλίας που 
στόχο έχει την τροφοδοσία µιας προβληµατικής πλέον ταυτότητας για την 
επιβίωση και την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.  

Ο ρατσισµός, για παράδειγµα, φαινόµενο το οποίο εντοπίζεται πλέον 
σε πολλές  ευρωπαϊκές κοινωνίες σε µορφές και µορφοποιήσεις ποικίλες, τόσο 
πρακτικές όπως τη βία, την περιφρόνηση, την εκµετάλλευση, όσο και λόγου 
και αναπαραστάσεων αναφορικά µε ό,τι θεωρείται φέρον το στίγµα της 
ετερότητας, οργανώνεται και τροφοδοτείται αποφασιστικά από την ταυτότητα 
του εθνικού εαυτού και τη φαντασίωση της υπεράσπισής της από οποιαδήποτε 
εισβολή20.  Το κοινωνικό αυτό ολικό φαινόµενο αποτελεί για τη σύγχρονη 
Ευρώπη και τις κοινωνίες της τροχοπέδη για την επιβίωση και την εξέλιξη 
καθώς εγκλωβίζει τόσα τα υποκείµενα, όσο και τα αντικείµενα, τα θύµατα του 
ρατσισµού,  σε αντί-ευρωπαϊκές στάσεις. Τα υποκείµενα, άτοµα ή και 
συλλογικότητες, απειληµένα από την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα της 
πολύµορφης εθνοτικής σύνθεσης, νοσταλγοί της ιστορικής κατασκευής  του 

                                                           

18 Σηµαντικά έργα για το φαινόµενο του εθνικισµού υπάρχουν πλέον 
µεταφρασµένα στα ελληνικά: E. Gellner, Έθνη και Εθνικισµός, Αθήνα 
1992. E. J. Hobsbawm, Έθνη και εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα. 
Πρόγραµµα, µύθος, πραγµατικότητα, Αθήνα 1994. S. Woolf, Ο εθνικισµός 
στην Ευρώπη, Αθήνα 1995. Μπ. Αντερσον, Φαντασιακές κοινότητες. 
Στοχασµοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισµού, Αθήνα 1997. 
Βλ. επίσης τα κλασσικά έργα του A.D. Smith, Theories of Nationalism, 
Λονδίνο 1983, The Ethnic Origins of Nations, Οξφόρδη 1986 και National 
Identity, Λονδίνο 1991. Για µια πιο διαφοροποιηµένη ανάλυση βλ. H. J. 
Puhle, “Εθνικά κράτη, εθνικισµός και δηµοκρατία», Ελληνική Επιθεώρηση 
Πολιτικής Επιστήµης (3), 1994, σ. 5-35 και M. Hroch, M.Τοντόροβα, 
Εθνικό κίνηµα και Βαλκάνια, Αθήνα 1996 
19 Βλ. βιβλιογραφία υποσηµείωσης 1.Για τη χρήση του ιστορικού 
παρελθόντος στο ελληνικό σχολείο βλ. Ε. Αβδελά, «Χρόνος, ιστορία και 
εθνική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο», στο Α. Φραγκουδάκη και Θ. 
∆ραγώνα, Τι είναι…οπ. π., σ. 49-71  
20 Βλ. την ανάλυση του Ε. Μπαλιµπάρ, «Υπάρχει νεορατσισµός;», στο Ε. 
Μπαλιµπάρ και Ι. Βαλλερστάιν, Φυλή, Έθνος, Τάξη, Αθήνα 1991, σ. 29-
46. Για ένα βιβλιογραφικό οδηγό βλ. ∆. Κογκίδου, Α. Μαρβάκης Ε. 
Τρέσσου, και Γ. Τσιάκαλος, Ρατσιστικός Λόγος, Θεσσαλονίκη 1997  
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εθνικά οµογενοποιηµένου κράτους, ασφαλείς ή και προνοµιούχοι σ’ αυτήν, 
εναντιώνονται στην προοπτική της υπέρβασής του και στην πορεία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα αντικείµενα, τα θύµατα του ρατσισµού, 
βιώνοντας την υποτίµηση και τη βία σε όλες της τις µορφές, και αποκλεισµένα 
από την ιδιότητα του πολίτη και τα δικαιώµατα που προκύπτουν απ’ αυτήν 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες τείνουν ν’ αµφισβητούν ή και απορρίπτουν τον τόπο 
της εγκατάστασης των προγόνων τους ή και τον ίδιο τόπο εγκατάστασης και 
προκοπής. Όσο περισσότερα υποκείµενα και οµάδες αισθάνονται τον 
αποκλεισµό από τα πλήρη δικαιώµατα, όσο µεγαλύτερες είναι οι αποκλίσεις 
ανάµεσα στον πολίτη που φωτογραφίζεται ως δικαιούχος των δικαιωµάτων και 
στον καθηµερινό σύγχρονο άνθρωπο που ζει στην Ευρώπη, τόσο 
αµφισβητείται η δυνατότητα της Ευρώπης να επιζήσει ως τρίτη λύση απέναντι 
στο ιαπωνικό «θαύµα», στο υπεραντλαντικό «οµόλογο» και στο ανατολικό 
φονταµανταλιστικό «αντίπαλο» της. 
Το σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο είναι εξάλλου ένα σχολείο σηµαντικά ως 
προς τη σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού διαφοροποιηµένο και και µε 
αυξητικές τάσεις περαιτέρω διαφοροποίησης από το σχολείο της δεκαετίας 
του 50. Μια µελέτη σε σχολεία του Λονδίνου κατέγραψε 190 διαφορετικές 
µητρικές γλώσσες των παιδιών που φοιτούσαν σ’ αυτά. Στη Σουηδία, έχουν 
καταγραφεί 70. Η µουσουλµανική θρησκεία είναι η δεύτερη θρησκεία στη 
Γαλλία και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 50% των µαθητών και µαθητριών των 
βελγικών σχολείων θα είναι στην καµπή του αιώνα µουσουλµάνοι και 
µουσουλµάνες21. Σε πολλές τάξεις του ελληνικού δηµοτικού σχολείου22 
φοιτούν πια παιδιά -από την Αρµενία, την Αλβανία, τον Πόντο- για τα οποία η 
εθνική ιστορία δεν είναι η ελληνική ιστορία. Τα ίδια παιδιά γνωρίζουν επίσης 
συχνά πόσο οδυνηρή για τα ίδια είναι η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας των 
συµµαθητών και συµµαθητριών τους.  
Η εθνική ιστορία στο σχολείο, περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή για την 
αναπαραγωγή αρνητικών στερεοτυπικών αναπαραστάσεων για τους εθνικούς 
άλλους, είναι σε κάθε περίπτωση ανταγωνιστική και για την ανάδειξη της 
συµβολής των εθνο-πολιτισµικών άλλων οι οποίοι συµβιώνουν στο εσωτερικό 
µιας χώρας και παρακολουθούν το ίδιο αναλυτικό πρόγραµµα. Είναι εχθρική 
ακόµα και για τη διαπραγµάτευση της εθνοπολιτισµικής διαφορετικότητας µε 
ισότιµο τρόπο. Παραµένει ωστόσο αρχή του µαθήµατος η αναγνώριση µιας 
διδασκαλίας της ιστορίας η οποία αναφέρεται στις εµπειρίες και στις µνήµες 
των µαθητών και µαθητριών της, η οποία εντάσσει και δεν περιθωριοποιεί τους 
αποδέκτες της Οι αποδέκτες, παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την 
κυρίαρχη εθνικά οµάδα, δηλώνουν προσβεβληµένα από το µάθηµα της 

                                                           

21 Αναφέρεται στο Conseil de l’Europe, L’enseignement de l’histoire et de la 
société européennes dans les années 90, Séminaire européen d’enseignants, 
Tuusula, Finlande, 4-9 août 1991, Στρασβούργο 1992, σ. 5 
22 Για το ελληνικό σχολείο κυρίως το µειονοτικό,, βλ. το αφιέρωµα «Εµείς 
και οι «άλλοι»: η διαχείριση της εθνοπολιτισµικής διαφορετικότητας», 
Σύγχρονα Θέµατα 63, (1997), σ. 11-111 
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ιστορίας στο σχολείο23. Αντίφαση αποτελεί κατά συνέπεια η αναγκαιότητα 
µιας ισόρροπης κοινωνικής ένταξης και η εµµονή σε µια εθνική ιστορία που 
τους περιθωριοποιεί24. Με βάση αυτήν την αντίφαση, εντείνεται ο 
προβληµατισµός, κατά πόσο και για πόσο διάστηµα ο εθνικός εαυτός µπορεί 
ν’αποτελεί τον κύριο θεµατικό άξονα της διδασκαλίας της ιστορίας στο 
σχολείο; Αν και έως πότε ο στόχος της ενίσχυσης της εθνικής ταυτότητας 
µπορεί να παροπλίζει τη λειτουργικότητα ενός µαθήµατος απαραίτητου για τη 
διατήρηση της µνήµης και τη λειτουργία της κοινωνίας.  

Η διδασκαλία της εθνικής ιστορίας στο ευρωπαϊκό σχολείο συνδέθηκε 
ιστορικά και είναι ακόµα συνδεδεµένη µε ένα συγκεκριµένο διδακτικό 
παράδειγµα, στο οποίο η αναζήτηση, η σύγκριση, η κριτική εξέταση, η 
αποκάλυψη όψεων του ανθρώπινου παρελθόντος έχει περιορισµένο έως 
ανύπαρκτο χώρο ανάπτυξης25. Το µάθηµα της ιστορίας εκπληρώνεται, στο 
πλαίσιο του παραπάνω παραδείγµατος, ως κατά βάση εθνικό µάθηµα και 
δευτερευόντως ως ιστορικό µάθηµα. Η πλευρά της ιστορίας ταυτίζεται στην 
περίπτωση αυτή µε την παράθεση πηγών στο περιθώριο του µαθήµατος, µε 
αποµνηµόνευση των κυριοτέρων κατά την εκτίµηση του εγχειριδίου και του 
διδάσκοντα γεγονότων καθώς και µε µονοσήµαντες µαζικού χαρακτήρα 
ερµηνείες των ιστορικών φαινοµένων. Το αποτέλεσµα της εθνικής αυτής 
αγωγής µέσα από το µάθηµα της ιστορίας είναι η σχετική ή ολοκληρωτική 
απώλεια ενός εύφορου διδακτικά περιβάλλοντος για την απόκτηση γνώσεων, 
την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την επεξεργασία 
σύνθετων ιστορικών εννοιών και την ενίσχυση στάσεων και αντιλήψεων 
πολύτιµων στο σύγχρονο κόσµο.  

Η εθνική ιστορία, ως ιδανικός τόπος καλλιέργειας εθνικιστικών τάσεων 
και ξενοφοβικών αισθηµάτων καθώς και ως προνοµιακό πεδίο αναίρεσης των 
πλεονεκτηµάτων του µαθήµατος της ιστορίας στη σύγχρονη εκπαίδευση 
λειτουργεί ανταγωνιστικά για την υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών 
παραδειγµάτων τα οποία επαναδιατάσσουν τις παιδαγωγικές σχέσεις, 
επαναπροσδιορίζουν την έννοια της µάθησης  και αναβαθµίζουν τη σχέση των 
υποκειµένων  µε τη γνώση26. 

                                                           

23 Βλ. G. Wilson, «Our history or your history”, β’ µέρος, Teaching history, 87 
(1997), σ. 21-22 

24 Για την πολυπολιτισµική εκπαίδευση στην πολυπολιτισµική κοινωνία 
πυκνώνουν τελευταία οι προτάσεις. Βλ. A. Craft και G. Klein, Agenda for 
Multicultural Teaching, Γιορκ 1986. Για την κατανόηση του 
πολυπολιτισµικού φαινοµένου, βλ. Γ. Αγγελόπουλος, «Εθνοτικές οµάδες 
και ταυτότητες. Οι όροι και η εξέλιξη του περιεχοµένου τους», Σύγχρονα 
Θέµατα, οπ. π., σ. 18-25 
25 M. Ballard, “Change and the Curriculum” M. Ballard (επιµ.), New…, οπ. π., 
σ. 3-13  
26 Βλ. για τις νέες αυτές προσεγγίσεις M. Ballard, New …οπ. π., και W. H. 
Burston, Principles of History Teaching, Λονδίνο 1976. Για το πρωτοβάθµιο 
σχολείο, βλ. H. Cooper, The Teaching of History in the Primary schools, 
Λονδίνο 1994  
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Η αλλαγή του παραδείγµατος στο µάθηµα της ιστορίας –η οποία θα 
επιτρέψει την µε νέους όρους επενένταξη της ιστορίας του τόπου στη µικρή 
και µεγάλη της κλίµακα- συνδέεται µε ένα σύνολο αλλαγών τόσο σχετικών µε 
το µάθηµα, σκοποθεσία, τη µεθοδολογία, το περιεχόµενο της ιστορικής ύλης, 
τα εκπαιδευτικά εργαλεία, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών27 όσο και 
σχετικών µε το σχολείο και την κοινωνία.  

Συνδέεται επίσης µε τη δηµιουργία µιας νέας ισορροπίας ανάµεσα στην 
εθνική και την άλλη ή άλλων ιστορία. Στο εσωτερικό αυτής της ισορροπίας, 
κεντρική θέση διεκδικεί στο ευρωπαϊκό σχολείο η ευρωπαϊκή ιστορία. Η 
υπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνδράµει αποφασιστικά στην 
παραπάνω διεκδίκηση καθώς προϋποθέτει ή θεωρεί απαραίτητη τη δηµιουργία 
και καλλιέργεια µιας ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη –και της ευρωπαίας 
πολίτισσας, ελπίζουµε-  ικανής να µεταβάλλει την έννοια της εθνικής 
ταυτότητας ώστε να την µετατρέψει σε ταυτότητα συµβατή και όχι 
ανταγωνιστική µε την ευρωπαϊκή ή και να οδηγήσει προοπτικά στην 
συγχώνευσή της28 .  

Η ένταξη της ευρωπαϊκής ιστορίας στο σχολείο, ως αντίβαρο της 
εθνικιστικής ιστορίας και στην προοπτική µιας Ευρώπης στην οποία 
αναγνωρίζονται τα υποκείµενα, οι οµάδες, τα φύλα, τα έθνη, κλπ προϋποθέτει 
ανάλογες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις στις οποίες στηρίζεται η διδασκαλία.  
Παρά την κριτική που έχει ασκηθεί και ασκείται στην ευρωπαϊκή 

                                                           

27 Για την εκπαίδευση και την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών της 
Ευρώπης υπάρχει µεγάλη και αξιόλογη εκδοτική προσφορά. Βλ. την 
European journal of Teacher Education  που εκδίδεται από την Ένωση για 
την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών  της Ευρώπης. Υπάρχουν επίσης τα 
εξής εκπαιδευτικά περιοδικά µε θέµατα που σχετίζονται µε την 
εκπαίδευση στην Ευρώπη: 1.Teachers and Teaching: theory and practice, 
που εκδίδεται από την International Study Association on Teacher Thinking, 
2. Journal of Education for Teaching, 3.Oxford Review of Education, 4. 
Histoire de l’Education, 5.Teachnig and Learning Bulletin, 6. History of 
Education, 7.Human Rights Teaching, 8. European Journal of Intercultural 
Studies, 9. European Education και European Journal of Education. Υπάρχει 
επίσης η European History Teachers’ Association (Euroclio), η οποία 
δηµιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη θέση της ιστορίας στα αναλυτικά 
προγράµµατα των ευρωπαGκών σχολείων και να προωθήσει την 
ευρωπαGκή διάσταση στη διδασκαλία της ιστορίας. Εκδίδει δελτίο για 
τις δραστηριότητές της.      
28 Η σχέση αυτή ευρωπαGκής ταυτότητας και εθνικών ταυτοτήτων 
απασχόλησε το επιστηµονικό διήµερο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής 
Επιστήµης που έγινε στη Θεσσαλονίκη, το Μάιο του 1997. Βλ. Π. 
Θεοδωρίδης, «Όψεις της ευρωπαGκής ταυτότητας: Προβλήµατα και 
Προοπτικές στη ∆ιαµόρφωση των Πολιτικών Ταυτοτήτων», Ελληνική 
Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης (10), 1997, σ. 179-183. Βλ. επίσης B. 
Nelson, D. Roberts και W. Veit (επιµ.), The Idea of Europe : Problems of 
national and Transnational Identity, Νέα Υόρκη 1992    
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ιστοριογραφία για την Ευρώπη29, η Ευρώπη παραµένει ταυτισµένη µε το 
πολιτικό και οικονοµικό κέντρο της, εγκλωβισµένη στις αναλυτικές κατηγορίες 
µιας ιστορικής αναζήτησης οι οποίες ανανεώνουν τον ευρωκεντρισµό της30. Η 
βαρύτητα της ταύτισης αυτής δεν έχει επί του παρόντος επιτρέψει σηµαντικές 
ολικές συνθέσεις ικανές να υποστηρίξουν τη διδασκαλία µιας πολύκεντρης 
ευρωπαϊκής ιστορίας ενισχυτικής για την ευρωπαϊκή ταυτότητα των σηµερινών 
και αυριανών πολιτών και πολιτισσών της. Η υποστήριξη ενός 
ανακαταµερισµού ανάµεσα στην ιστορία του εθνικού εαυτού και στην ιστορία 
του ευρωπαϊκού εµείς στο σχολείο κινδυνεύει να µείνει µετέωρη ή και να 
µετατραπεί σε δυο παράλληλες αφηγήσεις οι οποίες επανατροφοδοτούν τόσο 
την αντίληψη µιας πολιτισµικά ανώτερης  Ευρώπης και µάλιστα δυτικής όσο 
και τη θεώρηση µιας εθνικής ταυτότητας που βάλλεται και χρήζει προστασίας. 

Το κενό αυτό φιλοδόξησαν να καλύψουν τελευταία εκδοτικές 
προσπάθειες συλλογικού χαρακτήρα31, οι δυνατότητες αξιοποίησης των 
οποίων παρέµειναν περιορισµένες καθώς –ανάµεσα σε άλλους λόγους- τα 
αναλυτικά προγράµµατα για τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας δεν έχουν 
επί του παρόντος επηρεασθεί από την έκδοσή τους.  

Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας στα ευρωπαϊκά σχολεία, εκτός 
από τις δυτικοκεντρικές αφηγήσεις της αντιµετωπίζει µια σειρά από 
ερωτήµατα, επιστηµολογικά, µεθοδολογικά και πολιτικά, καθοριστικά για την 
αποδοχή της και την εδραίωσή της στα σχολεία των ευρωπαϊκών κρατών. Τα 
ερωτήµατα αυτά δεν είναι καινοφανή για την ιστοριογραφία και τη διδασκαλία 
της ιστορίας στο σχολείο. Σχετίζονται τόσο µε τις εξελίξεις στο 

                                                           

29 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κριτική που δέχεται η ευρωπαGκή 
ιστοριογραφία για την Ευρώπη από τους αµερικανούς ιστοριογράφους. 
Στο επίκεντρο της κριτικής αυτής είναι η ταύτιση της Ευρώπης µε τη 
δυτική Ευρώπη, η ερµηνεία των ευρωπαGκών φαινοµένων, ως 
αποτέλεσµα των εσωτερικών διεργασιών της Ευρώπης , η 
περιθωριοποίηση στην οποία κατατάσσεται ότι δεν είναι ευρωπαGκό και 
η µη ανανέωση της µεθοδολογίας της ώστε να «ξανασκεφθεί τον εαυτό 
της µε ασυνήθιστους γι’ αυτήν όρους». J. R. Gillis, “The future of European 
History”, Perspectives, 34, 4, (1996), σ. 1 & 4 - 6 
30 Βλ. L. Kramer, D. Reid και W. Barney (εκδ.), Learning History in America: 
Schools, Cultures and Politics, Μινεάπολη & Λονδίνο 1994  
31 Αναφέροµαι σε τέσσερις σχετικά πρόσφατες εκδόσεις που 
εντάσσονται στην προσπάθεια µιας ολικής ευρωπαGκής ανάγνωσης:1. F. 
Délouche (διεύθυνση), L’Histoire de l’Europe, εκδ. Hachette, Παρίσι 1992.  
Προτείνεται από τους συγγραφείς του ως το πρώτο ευρω-εγχειρίδιο για 
τη διδασκαλία της ευρωπαGκής ιστορίας και είναι γραµµένο από 12 
ιστορικούς 2. J. B. Duroselle, L’Europe, histoire de ses peuples, εκδ. 
Hachette, 2η έκδοση, Παρίσι 1995. ∆ιαφοροποιείται η οπτική του 3. J. 
Fontana, L’Europe en procès, εκδ. Le Seuil, Παρίσι 1995 και 4. K. Pomian, 
L’Europe et ses peuples, . εκδ. Gallimard, Παρίσι 1990. Πολύτιµο από 
διεπιστηµονική άποψη είναι και το R. Girault (διεύθυνση), Identité et 
Conscience européennes au XΧe siècle, εκδ. Hachette, Παρίσι 1994.   
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ιστοριογραφικό πεδίο όσο και µε τη στενή σχέση του διδακτικού αντικειµένου 
µε το παρόν και τα δια ταύτα του. 

Θα επιλέξουµε δυο µόνο από αυτά τα οποία φωτίζονται και φωτίζουν 
την παραπάνω προβληµατική και ταυτόχρονα αποτελούν ιδανικές εισόδους για 
τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας στο σχολείο. Το πρώτο αφορά στον 
ορισµό της Ευρώπης ως ιστορικής κατασκευής, το δεύτερο τον προσδιορισµό 
της έννοιας των συνόρων ως ιστορικής έννοιας.  

 
Ι. Εισαγωγικά: ο ορισµός της Ευρώπης 
 Ένα µαύρο παιδάκι στη λευκή δασκάλα του: 

«Κυρία, εσάς �ότε σας ανακάλυψαν;»32 
 
Το παραπάνω ερώτηµα θέτει µε εξαιρετική απλότητα το κεντρικό 

ερώτηµα για τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ουσιαστικά παραπέµπει 
στο περιεχόµενο της Ευρώπης ως ιστορίας, στη θεµατογραφία, στην ανάγνωση 
της ιστορικής ύλης. Εµπεριέχει  τόσο το υποκείµενο της «ανακάλυψης» όσο 
και το αντικείµενο καθώς και την επερώτηση στην ίδια την πράξη, της 
ανακάλυψης. 

Η απάντηση σ’ αυτό δεν είναι αυτονόητη ή τουλάχιστον εξίσου 
αυτονόητη µε οποιαδήποτε άλλη σχετική µε τις ηπείρους. Ενδέχεται να λάβει 
διαφορετικές, συµπληρωµατικές, αντιθετικές απαντήσεις καθώς ακόµα και η 
προσπάθεια για το γεωγραφικό προσδιορισµό της Ευρώπης, για την 
τοποθέτησή της στο χώρο συναντά στη διαχρονία µια σειρά από ορισµούς, 
στη συγχρονία µια σειρά από προβλήµατα33.  

 Στη διαχρονία, η Ευρώπη του γνωστού µύθου34, κόρη της Ασίας, 
µεταφέρεται µε δόλο και βία στην Κρήτη όπου γεννά τον Μίνωα. Ο µύθος 

                                                           

32  Αναφέρεται στον Slater, οπ.π., σ. 30 
33 Το Μάιο του 1992, η London Observer δηµοσίευσε ένα χάρτη της 
Ευρώπης µε 42 έθνη. Η Λευκορωσία, η Μολδαβία, η Γεωργία, η Αρµενία 
και το ΑζερµπαGτζάν ήταν ανάµεσά τους. Η Τουρκία ήδη αποτελεί µέλος 
του Συµβουλίου της Ευρώπης και αγωνίζεται να συµπεριληφθεί στις 
χώρες που αποτελούν την ΕυρωπαGκή Ένωση. Το Μαρόκο, στα 1987, 
υπέβαλλε το αίτηµα του να ενωθεί µε τις ευρωπαGκές κοινότητες. Στην 
Αυστραλία επίσης, το φιλελεύθερο κόµµα υποστήριξε τα πλεονεκτήµατα 
της ένωσης της Αυστραλίας µε την Ε.Ε. Στο ίδιο, σ. 6 
34 Κόρη του βασιλιά της Τύρου, σύµφωνα µε την εδώ εκδοχή. Την  
απαγάγει ο ∆ίας, µεταµορφωµένος σε ταύρο, και τη φέρνει πετώντας 
πάνω από τη θάλασσα στην Κρήτη, όπου αποκτά απ’ αυτόν τρεις γιους. 
Ένας απ’ αυτούς ο Μίνωας, ο βασιλιάς της Κρήτης. Ο πατέρας της 
αγνοώντας την ταυτότητα του απαγωγέα της µονάκριβης κόρης του, 
στέλνει τους τρεις γιους του και αδελφούς της προς αναζήτησή της. 
Απέτυχαν και οι τρεις και δεν επέστρεψαν στο πατρικό τους. Ένας από 
αυτούς ο Κάδµος κτίζει την πόλη Καδµεία στον τόπο όπου βρίσκεται η 
Θήβα. Ευρώπη και Κάδµος εισάγουν στους κρητικούς και θηβαGκούς 
µύθους.  
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επιτρέπει ποικιλία συµβολισµών35, πολύτιµων για τις νοοτροπίες της εποχής 
αναφορικά µε τη διχοτοµία Ανατολής και ∆ύσης, προφητικών θα µπορούσε 
κάποιος να ισχυρισθεί, αν την Ευρώπη ταυτίσει µε τον πολιτισµό. Στους 
οµηρικούς ύµνους, σ’ έναν από αυτούς, στον Υµνο στον Απόλλωνα36, τον 7ο π. 
Χ. αιώνα, µε τον όρο εννοείται η σηµερινή Στερεά Ελλάδα, ενισχύοντας την 
άποψη για την αρχική σηµασία της Ευρώπης ως στεριάς. Η Ευρώπη, Στερεά 
Ελλάδα, γίνεται στον Ηρόδοτο, τον 5ο αιώνα, χώρα των Ελλήνων. Στην 
αντίθεση της Ευρώπης, χώρας των Ελλήνων, και της Ασίας, χώρας των 
βαρβάρων, ανάγει ο Ηρόδοτος την αιτία των περσικών πολέµων37. Η Ευρώπη 
χώρα της ελευθερίας και της έννοµης τάξης οριοθετείται από την Ανατολή στη 
βάση των αξιών της. Γη της ελευθερίας και του πολιτισµού, διαφοροποιείται 
στ’ ανατολικά της, από τον ασιατικο-περσικό δεσποτισµό και στα δυτικά της 
από τη βαρβαρότητα38. Πολιτισµικά ανήκει σ’ αυτήν ότι αναγνωρίζεται εντός 
του ελληνικού πολιτισµού, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση. Οι 
ελληνικές πόλεις της Μικρασίας για παράδειγµα. Γεωγραφικά ανήκει σ΄αυτήν 
ότι ευρίσκεται δυτικά του ποταµού Τάναη, του σηµερινού ∆ον39.  

                                                           

35 Βλ. την παρουσίαση του µύθου στο Ρ. Καλάσσο, Οι γάµοι του Κάδµου 
και της Αρµονίας, Αθήνα 1991, σ. 11 και εξής  
36 Αναφέρεται στο M. Masson, Comment enseigner l’ Europe de l’ école au 
lycée, Παρίσι 1996, σ. 6,  ως πρώτη αναφορά για την Ευρώπη. Η Masson 
παραπέµπει στο Πύθιο Απόλλωνα. Αναφέρεται µε τον ίδιο τρόπο στην 
εισαγωγή του Μ. Κοκολάκη στην ελληνική έκδοση του S. Berstein και P. 
Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 1, Από τη ΡωµαGκή αυτοκρατορία στα 
ευρωπαGκά κράτη, 5ος –18ος αιώνας, Αθήνα 1997, σ. 16. Η έκδοση στην 
οποία εδώ παραπέµπουµε υποστηρίζει το ενιαίο του σχετικού ύµνου για 
τον Απόλλωνα, βασισµένη στην έκδοση των οµηρικών ύµνων της 
Οξφόρδης. «Στην Κρίσα, κάτω από το χιονισµένο Παρνασσό», εννοούνται 
οι ∆ελφοί, «ο άναξ Φοίβος …είπε αυτά τα λόγια. Λοιπόν εδώ φρονώ 
περικαλλή ναό να ιδρύσω νάναι χρηστήριο στους ανθρώπους που για 
χάρη µου εσαεί εδώ εκατόµβες θα προσφέρουν τελεσφόρες, όσοι στην 
πλούσια κατοικούνε Πελοπόννησο, και όσοι στην Ευρώπη και στα 
περίβρεχτα νησιά, χρησµό ζητώντας.» ∆. Π. Παπαδίτσας και Ε. Λαδιά 
(κείµενο, µετάφραση, σχόλια), Οµηρικοί Ύµνοι, Αθήνα 1997, σ. 53 και 55. 
37 A. Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 
1983, σ. 438 και 455-456. Για την ταύτιση Ευρώπης µε «τη νυν Ελλάδι 
καλεοµένη χώρη» στο ηροδότειο  έργο, βλ. Ηροδότου Ιστορίαι, Βιβλίο 
Πρώτο: Κλειώ, σε πολλές εκδόσεις. Εδώ, µε πρόλογο Ι.Θ. Κακριδή, 
εισαγωγή, µετάφραση και σχόλια ∆. Ν. Μαρωνίτη, Αθήνα 1964, σ. 143-
391 
38 Είναι η ανάγνωση του Τ. Schramm, «L’histoire européenne. Comment 
l’enseigner pour englober quoi?», L’histoire en partage 1, Le récit du vrai, 
Παρίσι 1994, σ. 38 
39 Στο γεωγραφικό αυτό διαχωρισµό, ο Αριστοτέλης θα αποδώσει 
διαφορές ψυχοσύνθεσης. Οι Ευρωπαίοι, θαρραλέοι, οι Ασιάτες, έξυπνοι , 
οι Ελληνες, σύµφωνα µε τη θεωρία της µεσότητας , ο τέλειος 
συνδυασµός θάρρους και εξυπνάδας. Για την αριστοτέλεια θεώρηση των 
βαρβάρων, χαρακτηριστικό είναι το χωρίο του υποµνήµατος του προς 
τον παλιό µαθητή του Αλέξανδρο µε τη συµβουλή να συµπεριφέρεται 
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Ο όρος σπανίζει κατά τη ρωµαϊκή εποχή, σχεδόν εγκαταλείπεται και 
απαντάται µε γεωγραφική εννοιολόγηση40 όταν µια νέα ενότητα, η ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία προσδιορίζει τόσο το συνεχώς µεταβαλλόµενο χώρο όσο και 
τον πολιτισµό του. Ο πολιτισµένος κόσµος είναι σ’ αυτήν την περίπτωση ο 
ελληνορωµαϊκός κόσµος, της Ανατολής και της  ∆ύσης. Ο βαρβαρικός 
κόσµος είναι όσοι κατοικούν πέρα από τα οχυρωµένα ρωµαϊκά σύνορα του 
κεντρο-ευρωπαϊκού χώρου, οι µετέπειτα κυρίαρχοι του δυτικού µέρους του 
και στη συνέχεια οι Ευρωπαίοι.  

Ο όρος επανεµφανίζεται όταν η ώσµωση, κατά την έκφραση του 
Jacques Le Goff41, του ρωµαϊκού µε το βαρβαρικό κόσµο έχει δηµιουργήσει 
το µεσαιωνικό δυτικό κόσµο, έναν κόσµο εκχριστιανισµένο, δηµιουργικό και 
φιλόδοξο, ο οποίος επιθυµεί να διασωθεί αρχικά και να κυριαρχήσει στη 
συνέχεια του υπόλοιπου.  

∆εν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο των αραβικών επιδροµών του 8ου 
αιώνα, της διεκδίκησης της ρωµαϊκής κληρονοµιάς του 9ου και των 
συµβολισµών στους οποίους παραπέµπει η στέψη του Καρλοµάγνου την 
ηµέρα των Χριστουγέννων ενός νέου αιώνα42, ο όρος επανεµφανίζεται43 µετά 
από µια µακρόχρονη απουσία, για να υποδηλώσει µια ενότητα µε πολλά 
υποσχόµενο µέλλον. Τα όρια της είναι µεταβλητά και τα κριτήρια του ανήκειν 
σ’ αυτήν απροσδιόριστα. ∆εν ανήκει καταρχήν σ’ αυτήν η µουσουλµανική 
Ισπανία και οι ειδωλολατρικές «ευρωπαϊκές» εστίες. Το στίγµα του ανήκειν σ’ 
αυτήν την Ευρώπη εµφανίζεται να αφορά καταρχήν τον κόσµο της 
χριστιανοσύνης. Όχι όµως το σύνολό του. Το Βυζάντιο αποκλείεται πριν το 
σχίσµα. Η Ρωσία επίσης, παρά τον εκχριστιανισµό της. Η εννοιολόγηση της 
µεσαιωνικής Ευρώπης ενσωµατώνει τον αποκλεισµό όσων δεν είναι χριστιανοί, 
τον αποκλεισµό όσων χριστιανών δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του 
πατριαρχείου της Ρώµης.  

                                                                                                                                                                      

στους Ελληνες σαν προς φίλους και ίσους, στους βαρβάρους όµως σαν 
προς ζώα ή φυτά, βλ. A. Lesky,  οπ. π., σ. 761 
40 Απαντάται ανάµεσα σε άλλα και στα Γεωγραφικά του Στράβωνα. Βλ. 
την περιγραφή των κεφαλαίων του από τον ίδιο. Των Στράβωνος 
Γεωγραφικών Κεφάλαια στο Π. Θεοδωρίδης (εισαγωγή-µετάφραση), 
Στράβων, Γεωγραφικά , Βιβλίο ∆εύτερο, Αθήνα 1994, σ. 30 
41 O Le Goff υποστηρίζει ότι ο δυτικός Μεσαίωνας είναι «αποτέλεσµα 
της συνάντησης και της συγχώνευσης δυο κόσµων, που βαδίζουν ο ένας 
προς τον άλλο, και της σύγκλισης ρωµαGκών δοµών µε βαρβαρικές 
δοµές, που τότε µετασχηµατίζονταν». Βλ. J. Le Goff, Ο πολιτισµός της 
µεσαιωνικής ∆ύσης, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 43. 
42 Ο Καρλοµάγνος στέφεται αυτοκράτορας των Ρωµαίων από τον πάπα 
Λέοντα τον Γ’ στις 25 ∆εκεµβρίου του 800. Είναι η πρώτη στέψη δυτικού 
αυτοκράτορα που γίνεται από τον πάπα στο όνοµα της ρωµαGκής 
αυτοκρατορίας και θεωρείται η πρώτη επίσηµη κίνηση για τη διεκδίκηση 
των πολιτικών πρωτείων της ∆ύσης από το Βυζάντιο.  
43 «Η στρατιά των Ευρωπαίων» απέναντι στη στρατιά των Αράβων στον 
Ισίδωρο τον Νεαρό, για τη µάχη του Poitiers. Αναφέρεται στην Masson, 
Comment…. οπ. π., σ. 6 
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Ευρώπη είναι κατά το Μεσαίωνα η δυτική χριστιανοσύνη µε ότι αυτό 
κάθε φορά σηµαίνει σε σύνορα. Όταν, από τον 10ο αιώνα, τα σύνορα της 
δυτικής χριστιανοσύνης επεκτείνονται βόρεια και ανατολικά, µε τον 
εκχριστιανισµό της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της ∆ανίας, της Νορβηγίας, της 
Σουηδίας, η Ευρώπη διατηρώντας το κέντρο της ταυτίζεται µαζί της. Με το 
σχίσµα των δυο εκκλησιών, η Ευρώπη ταυτίζεται µε την καθολική Ευρώπη. 

Η νεωτερικότητα τέµνοντας µε το µεσαίωνα της ευρωπαϊκής ∆ύσης 
εδραιώνει την Ευρώπη ως ∆ύση και τη ∆ύση ως την Ευρώπη και της 
προσδίδει τη νέα της φυσιογνωµία: φωτισµένη, πολιτισµένη, σύγχρονη, 
δηµοκρατική, προοδευτική. Επισυµβαίνουν σ΄αυτήν όλα τα αγαθά της 
οικουµένης. Η γη της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, η φωτισµένη 
Ευρώπη δηµιουργεί το πρότυπο προς µίµηση και συγχρόνως τους 
αποκλεισµούς προς ότι δεν είναι ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό ταυτίζεται µε το 
πολιτισµένο µε τρόπο αποκλειστικό. Ότι δεν είναι ευρωπαϊκό δεν είναι 
πολιτισµένο και οφείλει να εκπολιτιστεί44. Η Ευρώπη δεν είναι µόνο το 
πρότυπο προς µίµηση είναι παράλληλα και η δύναµη εκπολιτισµού των άλλων. 
Είναι επίσης από τη στιγµή που έρχονται σε επαφή µαζί της σε µεγάλο βαθµό 
και ένας, ίσως ο πιο σηµαντικός, από τους καθρέπτες τους45. 

Ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος και όσα επισυµβαίνουν µε το τέλος 
του, αποβαίνει ανάµεσα στα άλλα καταλύτης για την φυσιογνωµία της 
Ευρώπης. Το δίπολο δυτικής και ανατολικής Ευρώπης, δίπολο πολιτικό, 
ιδεολογικό, οικονοµικό, συµµαχιών και συµµάχων, η ενδυνάµωση των 
Ηνωµένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή σκηνή, η αυξανόµενη επιρροή τους στα 
ευρωπαϊκά πράγµατα, η αρχηγεία του δυτικού ευρωπαϊκού πόλου τον οποίον 
αναλαµβάνουν εναντίον του άλλου µισού, του ανατολικού µπλοκ και το κενό 
µετά τον πόλεµο, το κενό µετά από έναν πόλεµο που είχε την αιτία και την 
αφορµή του  στο πιο «πολιτισµένο» κοµµάτι της γης, οι καταστροφές, οι 
απώλειες είναι µερικά από τα νέα δεδοµένα τα οποία  θα υποχρεώσουν σε 
αναµορφώσεις και θα οδηγήσουν σε νέες συνθέσεις.  
Σε νέες συνθέσεις θα οδηγήσουν επίσης οι σηµαντικές για την ιστορία της 
ανακατατάξεις οι οποίες εµφανίζονται από το 1989 και µετά, µε την 
κατάρρευση του δίπολου δυτικής και ανατολικής Ευρώπης τουλάχιστον µε 
τους όρους που ίσχυε από το τέλος του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου. Οι 
νέες αυτές συνθέσεις46, όπως και όσες στη διαχρονία δηµιουργήθηκαν 
                                                           

44 Βλ. A. Dupront, “De l ‘ acculturation”, XIIe Congrès international des 
sciences historiques, τ. 1, Βιέννη 1965.  
45 Για τον ευρωπαGκό λόγο για την Ανατολή και την κυριαρχία του, βλ. E. 
SaGd,  Οριενταλισµός, Αθήνα 1996. Για τον ευρωπαGκό τρόπο θέασης της 
Ανατολής βλ. την περίπτωση της οθωµανικής αυτοκρατορίας και της 
Τουρκίας , Σ. Πεσµατζόγλου, «Ευρωκεντρικές κατασκευές», Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Εθνος, Κράτος, 
Εθνικισµός, Αθήνα 1995, σ. 179-207. Για τον ευρωπαGκό ορισµό των 
Βαλκανίων, βλ. Μ. Τοντόροβα, « Τα Βαλκάνια από την ανακάλυψη στην 
« κατασκευή » τους », στο Εθνικό κίνηµα…. οπ. π., σ. 57-114   
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αναδεικνύουν την ιστορικότητα µιας ευρωπαϊκής πολύµορφης κατασκευής η 
οποία επιβιώνει µέσα από τη διαµόρφωση µιας κοινότητας αναφορών και 
χαρακτηριστικών και διαχειρίζεται το πλήθος των αντιφάσεων και των 
αντιθέσεων της. Οι πολλές και διαφορετικές Ευρώπες, µε τα στοιχεία 
συνέχειας και ασυνέχειας που εγκολπώνουν, την ποικιλότητα των αναγνώσεων 
τους οφείλουν να συναρθρώσουν µια ανανεωµένη διδασκαλία  µιας νέας 
ευρωπαϊκής ιστορίας.  
 
ΙΙ. Εισαγωγικά: η έννοια «σύνορα» 

Η παρατήρηση του χάρτη της Ευρώπης αναδεικνύει τη µεγάλη ποικιλία 
ενός ευρωπαϊκού τοπίου το οποίο τέµνεται ασύµετρα µε γραµµές 25.836 
χιλιοµέτρων, οροσηµαίνοντας 55 ζεύγη κρατών47, εκατέρωθεν των γραµµών 
αυτών48. Πρόκειται για τις συνοριακές γραµµές οι οποίες προσδιορίζουν µε 
τρόπο απόλυτο τα ευρωπαϊκά κράτη, αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο της 
ταυτότητάς τους. Από τις γραµµές αυτές, εξαρτάται ο πληθυσµός µιας χώρας, 
οι πόλεις, η οικονοµική δραστηριότητα –αν πρόκειται για τόπους µε έντονη 
βιοµηχανική ή άλλη δραστηριότητα-, ενίοτε η οµοιογένεια της γλώσας και του 
θρησκεύµατος. Οι γραµµές αυτές δεν υπήρχαν πάντοτε, δεν υπήρχαν µε τον 
ίδιο τρόπο, δεν εξυπηρετούσαν τις ίδιες ανάγκες, δεν παρέπεµπαν στις ίδιες 
αναγνώσεις και δεν προσδιόριζαν τα ίδια ζεύγη κρατών. Στο τέλος του 18ου 
αιώνα, το µήκος τους για παράδειγµα, δεν ξεπερνούσε τα 6.251 χιλιόµετρα, 
µοιρασµένα σε 14 ζεύγη κρατών49 Η αναζήτηση των ευρωπαϊκών συνόρων στη 

                                                                                                                                                                      

46 Για µια ανάγνωση αυτών των συνθέσεων βλ. Ε. Μορέν, Να σκεφτούµε 
την Ευρώπη, Αθήνα 1991 
47 Ως ζεύγος εννοείται η δυάδα των κρατών από τις δυο πλευρές των 
κοινών συνόρων.   
48 Τα σύνορα της Ευρώπης   

Περίοδοι Χιλιόµετρα % Ζεύγη κρατών 

Πριν τον 19ο αιώνα 6521 23,8 14 

1800-1804 Προστέθηκαν: 741 2,8 1 

1805-1810 1385 5,3 2 

1815-1819 1601 6,1 4 

1830-1834 445 1,7 1 

1835-1839 130 - 1 

1860-1864 488 1,8 1 

1865-1869 375 1,4 1 

1875-1879 608 2,3 1 

1910-1914 1703 6,5 6 

1915-1920 2895 11 4 

1920-1924 1787 6,8 5 

1945-1949 7630 29 13 

1950-1955 239 0,9 1 

  100 55 

Πηγή: Μ. Foucher, Fronts et frontières, οπ. π., σ. 556  
49 Τα πολιτικά σύνορα στον κόσµο 
ΣΥΝΟΛΑ Μήκος [Km] % Ζεύγη κρατών % Πληθυσµός 

[εκατ.] 
% 

Αφρική 80423 36 106 40 546 11,3 
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µακρά διάρκεια της αρχαιότητας, του ρωµαϊκού κόσµου, της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας και του δυτικού Μεσαίωνα50 και οι αναφορές σ’ αυτά 
αναδεικνύει ακόµα µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις51.  

Τα σχετικά πρώτα εννοήµατα παραπέµπουν άλλοτε σε οριοθετήσεις 
ιδιοκτησίας και άλλοτε σε συµβολισµούς για τον ιερό χαρακτήρα του ορίου. 
Τα σύνορα, «έννοια ιερή», αποκτούν πρακτική σηµασία από τη στιγµή που 
συνδέονται µε την ιδιοκτησία και ενσωµατώνονται από αυτήν στις ελληνικές 
πόλεις κράτη. Μορφοποιούνται σε ζώνες οριοθέτησης στους περισσότερους 
αρχαίους πολιτισµούς, µε εξαίρεση την Κίνα, συνυπάρχουν γραµµικά ή 
χωρικά στο ρωµαϊκό limes για να καταλήξουν γραµµικά στην Ευρώπη του 
18ου αιώνα.  

«Αυτό είναι σε γενικές γραµµές το σχήµα εξέλιξης των συνόρων», 
έγραφε στα 1928 ο Lucien Febvre. «Από ζώνη διαχωρισµού, ευρεία, άγονη 

και άδεια, σε απλή γραµµή χωρίς βάθος&  από τον αβέβαιο καθορισµό µιας 
χάραξης συχνά περίεργης, στον αυστηρό καθορισµό µιας περιµέτρου 
µαθηµατικά ορισµένης»52. 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα, τα σύνορα δεν γίνονται µόνο 
αποκλειστικά γραµµικά αλλά και προστίθενται αδιάλειπτα χιλιόµετρα συνόρων 
στην Ευρώπη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται τροχάδην και στην περιφέρεια 
της ευρωπαϊκής επιρροής, στις ασιατικές και αφρικανικές αποικίες και ζώνες 
επιρροής. Αν στην Ευρώπη οι ευρωπαίοι χρειάσθηκαν αιώνες για να 
διαµορφώσουν τα σύνορα, στην Αφρική 25 χρόνια, από το 1885 έως το 1910, 
την περίοδο της εκεί ευρωπαϊκής αποικιοκρατικής απογείωσης, ήταν αρκετά 
για να διαµορφωθεί το 70% των αφρικανικών συνόρων. Ως τη συµφωνία της 
Γιάλτας, το 1945, το 87% της πολιτικο-συνοριακής µορφολογίας του κόσµου 
είχε συντελεσθεί, µε πρωταγωνιστές τους Ευρωπαίους. Η χάραξη συνόρων 
εξάγεται µαζικά ως τυποποιηµένο ευρωπαϊκό προϊόν στις ευρωπαϊκές αποικίες 
και ζώνες επιρροής, συνοδεύοντας το χριστιανισµό και τον ευρωπαϊκό 
πολιτισµό.  

Ενοποιείται µε τον τρόπο αυτό, η χάραξη συνόρων ως γραµµικών 
κατασκευών ανάµεσα στα κράτη µε κατά το δυνατόν κατάτµηση του εδάφους 
και ένταξή του σπιθαµή προς σπιθαµή στην δικαιοδοσία του έθνους κράτους. 

                                                                                                                                                                      

Ασία 67424 30 64 24 2814 58,3 

Αµερικές 52752 23 40 15 410+261 14 

Ευρώπη 25836 11 55 21 492+278 16,4 

σύνολο 226435 100 265 100 4801 100 

 Πηγή: στο ίδιο, σ. 99 
50 Βλ. G. Duby, Atlas historique, L’histoire du monde en 334 cartes,  Παρίσι 
   1994 
51 Μ. Foucher, Fronts et Frontières, Παρίσι 199, σ. 57-74. Ο συγγραφέας 
αναλύει τις χρήσεις και εννοιολογήσεις των συνόρων στην Αρχαία 
Ελλάδα, στην Αρχαία Κίνα, στη Ρώµη, στο Βυζάντιο, στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία, στη Ρωσία και αναδεικνύει τις διαφορετικές 
σηµασιοδοτήσεις 

52 L.Febvre, Pour une histoire à part entière, Παρίσι 1982. Στο ίδιο, σ. 59  
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Παράλληλα, τα γραµµικά αυτά σύνορα γίνονται στοιχεία της ταυτότητάς του, 
«ιερά» «πατριωτικά» για τις πολίτισσες και τους πολίτες του. Τα θερµά 
επεισόδια ανάµεσα σε µεθόρια κράτη µε εκατέρωθεν ζητήµατα, ως ελάχιστες 
ενδείξεις της πατριωτικής τους πρόσληψης, δεν απουσίασαν κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας τους. 

Αν ενοποιήθηκε η οριοθέτηση των συνόρων γραµµών ανάµεσα στα 
κράτη, παρέµειναν ωστόσο  διαφοροποιηµένες στο χρόνο και στο χώρο 

κάποιες από τις λειτουργίες τους& λειτουργίες εγκλεισµού των υποκειµένων, 

εµποδίου, περιορισµού, απαγόρευσης εισόδου και εξόδου, ελέγχου& αλλά και 

λειτουργίες  αυτοπροστασίας και αυτοπεριορισµού& και λειτουργίες 
επικοινωνίας, αµοιβαίας έλξης, ανταλλαγής, επαφής, ανάπαυλας από το ένα στο 
άλλο.  

Τα σύνορα λειτούργησαν και λειτουργούν, µε τις χρήσεις που κάθε 
φορά τους προσδίδουν οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους έτσι όπως αυτές 
καθορίζονταν µε βάση το συσχετισµό των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων. 
∆ηµιούργησαν  αντίστοιχες µε τις λειτουργίες τους αναπαραστάσεις, οι οποίες 
ενίσχυσαν στη συνέχεια χρήσεις εχθρικές και συµφιλιωτικές. 

Κατά το ψυχρό πόλεµο, τα σύνορα λειτούργησαν πολλές φορές τόσο 
ως τα σίδερα µιας τεράστιας σε έκταση φυλακής για τα υποκείµενα τα οποία 
ήθελαν να τα διαβούν, όσο και ως φρούριο ενός κόσµου ο οποίος 
προσπαθούσε να διασωθεί από τις σειρήνες µιας άλλου τύπου κοινωνικής 
οργάνωσης και φιλοσοφίας.   

Τα σύνορα  διαχωρίζουν σήµερα κόσµους αντιθετικούς µεταξύ τους, 
αποτελούν την τοµή των όψεων εργασίας-ανεργίας, ανάπτυξης-υπανάπτυξης, 
εκκοσµίκευσης-θρησκευτικού φανατισµού, ειρήνης-πολέµου. Το µετά τα 
σύνορα, στην περίπτωση αυτή, µπορεί να σηµαίνει άλλοτε τον παράδεισο και 
άλλοτε την κόλαση. ∆ιαχωρισµός, απαγόρευση, απώθηση, ξεκαθάρισµα, 
απειλή, κίνδυνος, παγίδα αποτελούν τις αντίστοιχες διχοτοµικές 
αναπαραστάσεις τους. Χωρίζουν επίσης κόσµους συµπληρωµατικούς και 
φιλόξενους, διαµονής-εργασίας για παράδειγµα, κόσµους που δεν τα 
χρειάζονται για να προστατευθούν, δεν απειλούνται από την κατάργησή τους.   

 Η ιστορία των συνόρων, οι διαφορετικές στο χώρο και στο χρόνο 
εννοιολογήσεις τους, ο χρόνος και ο τρόπος χάραξής τους, οι συνθήκες της 
οριοθέτησης τους, οι διαφορετικές λειτουργίες τους,  αναδεικνύουν την 
ιστορικότητα µιας ανθρώπινης κατασκευής καθώς και τη σχέση ή τη µη σχέση 
της µε τα φυσικά σύνορα. Οι οροσειρές, τα ποτάµια, οι πεδιάδες επιλέγονται ή 
δεν επιλέγονται για να εγγράψουν στο χώρο τις ανθρώπινες επιλογές 

 Τα σηµερινά σύνορα της Ευρώπης, εγγεγραµµένοι στους χώρους 
νεωτερικοί χρόνοι, οι χρόνοι του έθνους κράτους, της εθνικής 
οµογενοποίησης, των εθνικών καθάρσεων αποτελούν ιστορική έννοια κλειδί για 
τη διδασκαλία µιας ανανεωµένης ευρωπαϊκής ιστορίας στην κατεύθυνση µιας 
νέας Ευρώπης.  
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