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Ευχαριςτύεσ  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Γεκφζηα Γηνίθεζε» ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.   

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ γλψξηζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ΜΠ, νη νπνίνη θαη επεξέαζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο (θπζηθή θαη πλεπκαηηθή) ηελ 

πνξεία κνπ, απφ ην μεθίλεκα απηνχ ηνπ  πξνγξάκκαηνο  κέρξη  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε 

θαη νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Πξψηα απφ φινπο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο Γξ. Μηραήι Γεκήηξην, ν νπνίνο ιφγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο ηνπ ΠΜ, ζην νπνίν ήηαλ ππεχζπλνο (Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε)  απνηέιεζε ηε πεγή έκπλεπζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Σνλ επραξηζηψ γηα ην πάζνο θαη ηελ αγάπε κε ηελ νπνία ην  δίδαμε, αιιά θαη γηα ηνλ 

αλνηρηφ νξίδνληα, πνπ έδσζε ζηηο ζθέςεηο φισλ φζσλ ην επέιεμαλ, καδί κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ ζηε ζχληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο.   

ηε ζπλέρεηα ζέισ λα επραξηζηήζσ φιεο θαη φινπο αλεμαηξέησο ηηο 

θαζεγήηξηεο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΜΠ, γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ 

πξφζθεξαλ θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο. 

Σέινο ηηο επραξηζηίεο κνπ εθθξάδσ θαη ζηνπο θαζεγεηέο : Γξ. Καξβνπλαξάθε 

Θενδφζην θαη Γξ. Μπνδίλε Αζαλάζην  πνπ δέρηεθαλ λα είλαη κέιε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.  
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«ΔΗΛΧΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΦΗ 

ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ» 

 

   Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, δειώλσ 

ελππνγξάθσο όηη είκαη απνθιεηζηηθόο ζπγγξαθέαο ηεο παξνύζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη 

αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο ζηελ εξγαζία απηή. Έρσ αλαθέξεη πιήξσο θαη κε ζαθείο αλαθνξέο, 

όιεο ηηο πεγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ, απόςεσλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηδεώλ θαη ιεθηηθώλ 

αλαθνξώλ, είηε θαηά θπξηνιεμία είηε βάζεη επηζηεκνληθήο παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ 

πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζύλε όηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, είκαη ππόινγνο έλαληη ινγνθινπήο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη απνηπρία 

ζηελ Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία θαη θαηά ζπλέπεηα απνηπρία απόθηεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Σίηινπ ησλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, πέξαλ ησλ ινηπώλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ πεξί 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Γειώλσ, ζπλεπώο, όηη απηή ε ΜΓΔ πξνεηνηκάζζεθε θαη 

νινθιεξώζεθε από εκέλα πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά θαη όηη, αλαιακβάλσ πιήξσο όιεο ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, όηη ε εξγαζία 

απηή ή ηκήκα ηεο δελ κνπ αλήθεη δηόηη είλαη πξντόλ ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

Όνομα & Επώνσμο σγγραφέα : 

Πάρης Κανιούρας  

 

Υπογραφή: 

…………………………………………… 

 

Ημερομηνία  

…………………………………………… 
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                                 (Δπέζδη, Γεπμανία  1945)  

 

 

 

«Ζ Δπξώπε δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα άγεηαη θαη λα θέξεηαη από ηηο δπλάκεηο 

ηνπ κίζνπο θαη ηεο αληεθδίθεζεο πνπ γελλήζεθαλ από ηηο πιεγέο ηνπ παξειζόληνο…. 

κέζσ ηεο αλαζύζηαζεο ηεο «επξσπατθήο νηθνγέλεηαο» ηεο δηθαηνζύλεο, ηνπ ειένπο θαη 

ηεο ειεπζεξίαο..…. εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ηνπ κόρζνπ, ζα κπνξέζνπλ λα 

μαλαγεπηνύλ ηηο απιέο ραξέο θαη ηηο ειπίδεο πνπ λνεκαηνδνηνύλ ηε δσή». 

 

Οςίνζηον Σζόπηζιλ, 1946 

 

 

 



5 
 

 Περύληψη   

    Ζ γεξκαληθή ηζρχο σο έλα επαλαιακβαλφκελν ηζηνξηθφ θαηλφκελν, ε 

ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ Δπξψπε θαη ην κεηαπνιεκηθφ επξσπατθφ νηθνδφκεκα, ην παξφλ 

αιιά θαη νη πξννπηηθέο ελφο θνηλνχ ή φρη επξσπατθνχ κέιινληνο, απνηειεί ην ζέκα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αξρηθά, αλαιχεηαη ε δηαρξνληθή γέλεζε 

θαη αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ θπξηαξρίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Γεξκαλίαο θαη ηα 

ηζηνξηθά αίηηα, ηα νπνία ην πξνθάιεζαλ θαη ην ζπληεξνχλ έσο θαη ζήκεξα, κέζα απφ 

κία ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ μεθηλά απφ ηνπο πξψηνπο κ.Υ αηψλεο θαη θηάλεη κέρξη ην 

1945 θαη ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ε επξσπατθή 

αλφξζσζε, ε αλαζπγθξφηεζε θαη νη λέεο ηζνξξνπίεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ 

Δπξψπε κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαζψο θαη ε γέλεζε θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ηδεψλ κηαο ελσκέλεο επείξνπ  απφ ην 1945 έσο θαη ην 1990 (ρξνληά 

ηεο γεξκαληθήο επαλέλσζεο). ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε επξσπατθή πνξεία απφ ην 

1990 έσο ην ζεκεξηλφ παξφλ, ην νπνίν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δνκηθή θαη ζεζκηθή 

θξίζε ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο (απφξξνηα ηεο Γεξκαληθήο επηθπξηαξρίαο) 

αιιά θαη ηηο πηζαλέο εθδνρέο (αξλεηηθέο ή ζεηηθέο) ηνπ επξσπατθνχ κέιινληνο. 

Σέινο, ζηα ζπκπεξάζκαηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαζθφπεζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

θαη παξαηίζεληαη νη ηειηθέο δηαπηζηψζεηο.        

 

 

 

 

Λέξειρ – κλειδιά: Ράηρ (Δπηθξάηεηα),  Γαιιηθή Civilite - Γεξκαληθή Kultur, Γαιιηθφο 

Γηαθσηηζκφο - Γεξκαληθφο Ηδεαιηζκφο, χγθξνπζε Πνιηηηζκψλ, Γεξκαληθφ 

Πνιηηηζηηθφ Θαχκα, χλδξνκν Κπξηαξρίαο, Γεξκαληθφ Οηθνλνκηθφ Θαχκα, Νέν 

Κνηλσληθφ πκβφιαην γηα ηελ Δπξψπε.   
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Ειςαγωγό     
«Ζ Δπξψπε είλαη ε κηθξφηεξε ήπεηξνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη θαλ 

ήπεηξνο - είλαη απιψο κηα ππνήπεηξνο ελσκέλε κε ηελ Αζία. ιε ε Δπξψπε (εθηφο 

ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Σνπξθίαο) έρεη έθηαζε 5,5 εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα: κηθξφηεξε 

απφ ηα δχν ηξίηα ηεο έθηαζεο ηεο Βξαδηιίαο, φρη πνιχ πάλσ απφ ην ήκηζπ ηεο 

έθηαζεο ηεο Κίλαο ή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. κσο σο πξνο ηελ έληαζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαθνξψλ θαη αληηζέζεσλ ε Δπξψπε είλαη κνλαδηθή. χκθσλα κε ηελ 

ηειεπηαία θαηαγξαθή, απνηειείηαη απφ ζαξάληα έμη ρψξεο. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη 

θξάηε θαη έζλε κε ηε δηθή ηνπο γιψζζα, κεξηθέο ελζσκαηψλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο  

άιια έζλε θαη άιιεο γιψζζεο ρσξίο θξάηνο, φιεο έρνπλ ε θαζεκηά ηε δηθή ηεο 

μερσξηζηή ηζηνξία, πνιηηηθή, θνπιηνχξα θαη κλήκε, πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη ελ 

κέξεη κε ησλ άιισλ ρσξψλ»
1
. 

    Αιιά θαη ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν, ην εηδηθφ βάξνο ηεο Δπξψπεο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο. Ζ 

Δπξψπε είλαη αλακθίβνια ε πξαγκαηηθή «πνιηηηζκηθή ππεξδχλακε» ηνπ πιαλήηε. Ο 

ζχγρξνλνο θφζκνο, απηφ πνπ νλνκάδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη σο λεσηεξηθφηεηα, 

πξνέθπςε σο πξντφλ ηεο  επξσπατθήο ηζηνξίαο.   

    Ση είλαη φκσο ε Δπξψπε; Δίλαη κφλν έλαο πξνζδηνξηζκέλνο πνιηηηζκηθά θαη 

νηθνλνκηθά γεσγξαθηθφο ρψξνο; Ή κήπσο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν; Μηα θνηλή ίζσο 

Ηδέα ζπλχπαξμεο θαη ζπλαληίιεςεο ελφο ζπιινγηθνχ βηψκαηνο πξνο κία φρη πιένλ 

βίαηε θαη πνισηηθή θαηεχζπλζε, αιιά πξνο κία σθειηκηζηηθή ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ, 

επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα δεκηνπξγία, εμέιημε (αηνκηθή θαη θνηλσληθή) γηα ην 

ζχλνιν ησλ ιαψλ θαη ησλ θξαηψλ ηεο. Δλφο πεδίνπ ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ, πνπ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρηεί ζπλνιηθά ε 

«κεγαιύηεξε επηπρία κεηαμύ όισλ ησλ αηζζαλόκελσλ όλησλ» (θαηά ηνλ Σδνλ ηηνχαξη 

Μηιι). Πξνο απηή ηελ ζεηηθή θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, κία ζεηξά εκπλεπζκέλσλ επξσπαίσλ πνιηηηθψλ φπσο νη: 

νπκάλ, πάαθ, Μνλέ, Αληελάνπεξ, πηλέιη θ.ι.π. δεκηνπξγψληαο θνηλνχο 

επξσπατθνχο ζεζκνχο, νη νπνίνη θαζηέξσζαλ ζε επξσπατθφ επίπεδν κηα  θνπιηνχξα 

ζπλεξγαζίαο θαη εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ.    

                                                           
1
 Judt, T. (2005). Ζ Δπξώπε κεηά ηνλ πόιεκν, κηθξ. ηακαηάθεο Ν., εθδ. Αιεμάλδξεηα Αζήλα, ζ.1 
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     κσο απφ ηηο αξρέο ηνπ 21
ν
 αηψλα θαη κεηά, φιν απηφ ην ζεηηθηζηηθφ - ζα 

ιέγακε - θιίκα άξρηζε ζηγά - ζηγά λα «παγψλεη» θαη λα κεηαβάιιεηαη ζε αξλεηηθφ. 

Γηελέμεηο θαη αληηδηθίεο (παιαηφηεξεο θαη ζεκεξηλέο) κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη 

ηεο επξσδψλεο, νμχλνληαη θαη δηνγθψλνληαη ελ κέζσ κηαο επξείαο επξσπατθήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε θξίζε ησλ ίδησλ ησλ επξσπατθψλ 

ζεζκψλ αιιά θαη ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ. Μηα «βαξηά  

ζθηά» κνηάδεη λα θαιχπηεη θαη λα ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ, λα θαζνδήγεη ηηο 

άιινηε θνηλέο επξσπατθέο απνθάζεηο. Ζ αλαβίσζε ηεο γεξκαληθήο ηζρχνο, ε νπνία 

έρεη πάξεη πιένλ νηθνλνκηθή δηάζηαζε (θαη φρη ζηξαηησηηθή φπσο ζην παξειζφλ) θαη 

ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Γεξκαλίαο ζε εγεκνλεχνπζα πνιηηηθή δχλακε ηεο ΔΔ, έθεξε 

ηελ αλαηξνπή ησλ επξσπατθψλ ηζνξξνπηψλ.  

    O λνκπειίζηαο γεξκαλφο ζπγγξαθέαο Σφκαο Μαλ ζην βηβιίν ηνπ Σν καγηθό 

βνπλό έγξαςε ηα εμήο: «Μήπσο ην παξειζφλ δελ ξίρλεη καθξχηεξα ηε ζθηά ηνπ ζην 

παξφλ, φζν βαζχηεξα είλαη ηα αηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ε αλάκλεζε ηνπ»;  Ζ  

ηζηνξηθή κλήκε, ε νπνία κεηαθέξεη (κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ-πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο) ηνπο «απφερνπο» ελφο ηζηνξηθνχ 

παξειζφληνο ζηνπο πνιίηεο ελφο επξσπατθνχ έζλνπο – θξάηνπο ηνπ ζήκεξα, 

δηακνξθψλεη αζπλείδεηα ζπλεηδήζεηο θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θξαηηθφ επίπεδν ζε εζληθέο ή ππεξεζληθέο πνιηηηθέο.  

κοπόσ τησ διπλωματικόσ  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηηψλ ηεο ζεκεξηλήο πνιηηηθήο ηνπ γεξκαληθνχ 

θξάηνπο απέλαληη ζηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ απνηειεί ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηελ ςπρνζχλζεζε 

ησλ γεξκαλψλ, ε νπνία επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηεο ρψξαο ηνπο. Ο Henri Irenee Marrou ζην δνθίκην ηνπ Ση 

είλαη Ηζηνξία εμχκλεζε σο πξσηνπφξν ηνλ άγγιν ηζηνξηθφ Edward Gibbon (1737-

1794) γηα ην εκβιεκαηηθφ έξγν ηνπ Ζ Παξαθκή θαη ε Πηώζε ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο δηφηη εθηφο απφ ηελ ηερληθή ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαηείρε θαη ηελ 

ηδηφηεηα ηεο θηινζνθηθήο παηδείαο, ηεο αλάιπζεο δειαδή ζε «θηινζνθηθφ βάζνο»
2
. 

Κάηη, πνπ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν, δηφηη απαηηεί εθηφο απφ ηε ζρνιαζηηθή κειέηε 

                                                           
2
 Θενδσξαθάθνπ, Α. (2001). Δηζαγσγηθά ρφιηα ζην Ζ Παξαθκή θαη ε Πηώζε ηεο  Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο, Gibbon Edward, εθδ. Γαβξηειίδεο, Αζήλα, ζ.7    
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ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ άξζξσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, κηα βαζχηεξε αλάιπζε ησλ 

«νξαηψλ» θαη «αδηφξαησλ» ζπζρεηίζεσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν, ην νπνίν παξάγεη έλα πνιηηηθνθνηλσληθφ απνηέιεζκα. Απηφ πνπ ζηε 

πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα ηζηνξηθά δηαρξνληθφ «χλδξνκν 

Κπξηαξρίαο».    

Ερευνητικϊ Ερωτόματα 

Γηαηί ε Γεξκαλία θάζε θνξά πνπ βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε (είηε ζε ζηξαηησηηθφ 

είηε ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν) εθδειψλεη εγεκνληθέο θαη επεθηαηηθέο  πνιηηηθέο 

απέλαληη ζηα  ππφινηπα επξσπατθά  θξάηε;  

Γηαηί ε Δπξσπατθή Έλσζε απφ κηα θνηλφηεηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο κειινληηθήο επξσπατθήο νκνζπνλδνπνίεζεο 

(ζηα πξφηππα ησλ ΖΠΑ) ηζφηηκσλ επξσπατθψλ θξαηψλ-κειψλ, κεηαηξάπεθε ζε κία 

ζχγρξνλε «Αζελατθή πκκαρία» κε κία  επηθπξίαξρν;  

Πνηα πξννπηηθή δεκηνπξγεί απηφ ην γεγνλφο γηα ηελ Δπξψπε; 

Πνηεο άιιεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη εθδνρέο ππάξρνπλ; 

 

Επιςκόπηςη Βιβλιογραφύασ                                             

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

γεγνλφησλ. Σν «εξγαιείν» κέζα απφ ην νπνίν πξνζπαζεί λα αλαιπζεί έλα 

«θαιεηδνζθφπην» εθαηνληάδσλ αηψλσλ γεξκαληθήο θαη θαη΄ επέθηαζε επξσπατθήο 

ηζηνξίαο, είλαη ε αξκνληθή ζχλζεζε θαη αιιεινπρία ησλ έξγσλ θαη θεηκέλσλ 

έγθξηησλ κειεηεηψλ θαη δηαλνεηψλ, νη νπνίνη «θαζνδεγνχλ» ζα ιέγακε ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ απφςεσλ ηνπ ππεπζχλνπ απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. Ζ κειέηε ηνπο – 

κηα ξεπζηή δηεξγαζία – φρη κφλν ζρεκαηίδεη θαη δίλεη πεξηερφκελν ζην ήδε 

δηακνξθσζέλ πιαίζην ησλ απφςεσλ, πνπ ζα μεδηπισζνχλ, αιιά πνιιέο θνξέο ηηο 

«κεηαιιάζεη» θαζψο ηα θείκελα «θσηίδνπλ» λέεο αζέαηεο – έσο ηφηε – πιεπξέο ηεο 

ηζηνξίαο θαη ησλ γεγνλφησλ, ηα νπνία έρνπλ επηζεκαλζεί  σο  ηα πιένλ θαίξηα θαη 

ζεκαληηθά. 

Ο «θνξκφο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο είλαη έλα κλεκεηψδεο έξγν-

ζηαζκφο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν ην Ζ Δπξώπε κεηά ηνλ Πόιεκν ηνπ έγθξηηνπ Άγγινπ ηζηνξηθνχ  Tony Judt κε 

εθηεηακέλεο αλαθνξέο, θπξίσο ζηελ ελφηεηα γηα ηε γεξκαληθή θαη επξσπατθή ηζηνξία 
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απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην έσο ηηο κέξεο καο, αιιά θαη αλαθνξέο ηνπ ηφζν ζηελ 

εηζαγσγή φζν θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα. ηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ηε Γεξκαληθή 

ηζηνξία απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ηνλ 18
ν
 αηψλα ηα θείκελα ησλ Charles Bayley 

(Καζεγεηήο Ηζηνξίαο, Παλεπηζηήκην McGill, Μφληξεαι), E.A.Thompson 

(Καζεγεηήο Κιαζηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Νφηηηλρακ, Αγγιία), Dyer Denys 

(Λέθησξ Γεξκαληθήο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Ομθφξδεο, Αγγιία), Pierre Racine 

(Γξ. Ηζηνξίαο, Καζεγεηήο Φηινζνθηθήο ρνιήο Mets, Γαιιία) θαη Peter Classen 

(Καζεγεηήο Μεζαησληθήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο, Γεξκαλία) 

έξρνληαη ζε αξκνληθή λνεκαηηθή ζχλζεζε κε ηα θείκελα εγρψξησλ έγθξηησλ 

επηζηεκφλσλ φπσο ηνπ Γξεγφξε Παζραιίδε, Κνηλσληνιφγνπ εηδηθεπκέλνπ ζηελ 

θνηλσληνινγία ηνπ πνιηηηζκνχ (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο 

θαη Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο, Α.Π.Θ.), Πεξηθιή Βαιιηάλνπ (Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ εηδηθεπκέλνο ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζεσξία ηνπ 

Γεξκαληθνχ Ηδεαιηζκνχ) θαη Γηαζκίλαο Μσπζείδνπ (Γηδάθησξ Ηζηνξίαο θαη 

ηζηνξηθφο ζχκβνπινο ζην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν Αζελψλ), αιιά θαη 

ηνπ εμαηξεηηθνχ έξγνπ Ζ Απόιαπζε ηεο Μνπζηθήο- Μνξθνινγία ηεο Γπηηθήο Μνπζηθήο 

ηνπ Joseph Machlis (Καζεγεηή Μνπζηθήο ζην Κνιέγην ηνπ Κνπήλο, Νέα Τφξθε) 

κέζα ζην νπνίν εθηφο απφ ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, αλαιχεηαη κε εμαηξεηηθφ ηξφπν 

ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. ηα θεθάιαηα, ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηελ Δπξψπε θαη ηε Γεξκαλία ηνπ 19
νπ

 αηψλα πξνζηίζεληαη 

απφςεηο θαη θείκελα ησλ K.J. Leyser (Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην 

Ομθφξδεο), Leo Gershoy (Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο) 

θαη ησλ ζπγγξαθέσλ Παηξίηζηα . Νηάληειο θαη ηέθελ Γθ. Υίζινπ επηκειεηψλ ηνπ 

Δπίηνκνπ Υξνληθνχ ηεο Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο ηνπ National Geographic – Μέξνο Β΄ 

θαη Stefano Zuffη (Ηηαιφο Ηζηνξηθφο Σέρλεο) ησλ ηφκσλ Artbook –  Δμπξεζηνληζηέο & 

Artbook – Friedrich κέζα ζηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεηαη ην πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ 

θιίκα ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 – αξρέο 20
νπ

 αηψλα, αιιά θαη ηνπ Solomon Gouguennheim 

θαη ηνπ  μελφγισζζνπ έξγν ηνπ Οη Σεύηνλεο Ηππόηεο απφ ην νπνίν αληινχληαη 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηνλ Πξσζηθφ Δζληθηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ηνλ 19
ν
 αηψλα. 

Σν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο απνηειεί κία 

ηδηαίηεξε θαη ηαπηφρξνλα ζπλαξπαζηηθή ζηηγκή, θαζψο πεξηέρεη απηνχζηεο απφςεηο 

ηνπ ζπγγξαθέα ησλ ηφκσλ (1,2) ηεο ιεγφκελεο «Μαχξεο Βίβινπ», ηνπ πιένλ 

ακθηιεγφκελνπ θαη ζπλάκα πην εκπνξηθνχ (πάλσ απφ 25.000.000 αληίηππα  

πσιήζεσλ κέρξη ην 1940) βηβιίνπ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Μηιάκε γηα ην βηβιίν Ο Αγώλ κνπ 
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(Μάηλ Κάκπθ) ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ. Ο Υίηιεξ ζηηο ζειίδεο ηνπ πνιηηηθνχ  

καληθέζηνπ ηνπ, καο δίλεη κέζσ ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάδεη έλα εμαηξεηηθφ 

ςπρνγξάθεκα ηνπ κέζνπ Γεξκαλνχ ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ν νπνίνο βξίζθεηαη 

θάησ απφ ηελ επίδξαζε ελφο ιαλζάλνληα θαη ηαπηφρξνλα δειεηεξηψδε εζληθηζκνχ. 

Μέζα ζην Ο Αγώλ κνπ ππάξρνπλ επίζεο ζπλαξπαζηηθέο απφςεηο θαη εμαηξεηηθά 

ηζηνξηθά θείκελα ζπνπδαίσλ κνξθψλ φπσο ηνπ Οπίλζηνλ Σζφξηζηι, ηνπ Εαλ Εαθ 

εβαιιηέ, ηνπ νπνίνπ ε κειέηε πνπ ππάξρεη κέζα ζην «Mein Kampf» είλαη παξκέλε 

απφ ην δηάζεκν βηβιίν ηνπ Σα κεγάια έξγα ηεο Πνιηηηθήο, ηνπ Οπίιηακ Λ. ίξεξ απφ 

ην επίζεο δηάζεκν βηβιίν ηνπ  Ζ Άλνδνο θαη ε Πηώζε ηνπ Γ΄ Ράηρ  αιιά θαη ησλ 

Robert Coulondre πξεζβεπηή ηεο Γαιιίαο ζην Βεξνιίλν ην 1938-39 θαη Ζιία 

Σζηξηκψθνπ (πξψελ Τπνπξγφο ηεο Έλσζεο Κέληξνπ θαη Πξσζππνπξγφο ηεο 

Διιάδαο). Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Γεξκαληθνχ πλδξφκνπ Κπξηαξρίαο πνπ 

απνηππψλεηαη μεθάζαξα κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ παξαπάλσ βηβιίνπ, είλαη θαζνξηζηηθή 

ε ζπκβνιή κηαο απφ ηηο πην εμέρνπζεο πλεπκαηηθέο θπζηνγλσκίεο ηνπ ηφπνπ καο, ηεο 

Διέλεο Γιχθαηδε – Αξβειέξ (Πξχηαλεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο νξβφλλεο) θαη ηνπ 

εμαίξεηνπ έξγνπ ηεο Ζ Πνιηηηθή Ηδενινγία ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο πνπ 

απνθαιχπηεη κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ Βπδαληηλνχ Ηκπεξηαιηζκνχ θαη Δζληθηζκνχ θαη 

ηελ ζπλάθεηα ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν γεξκαληθφ. εκαληηθφ, επίζεο, εγρεηξίδην γηα ηελ 

θαηαλφεζε απηήο ηεο πεξηφδνπ ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο είλαη θαη ην βηβιίν Αδόιθνο 

Χίηιεξ, Ζ Άλνδνο –Ζ θαγή – Ζ Καηάξξεπζε,  ην νπνίν πεξηέρεη θείκελα ζεκαληηθψλ 

εξεπλεηψλ φπσο ηνπ Michael Erbe  (Καζεγεηήο ζηελ Έδξα Νεφηεξεο Ηζηνξίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μάλρατκ), ηνπ Jerzhy Borejskzi (Καζεγεηήο ζην Ηλζηηηνχην Ηζηνξίαο 

ηεο Πνισληθήο Αθαδεκίαο), θαζψο θαη ηνπ Γξεγφξε Φαιιηδά (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

χγρξνλεο Ηζηνξίαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην) αιιά θαη ην θείκελν ηνπ Maurice Granston 

(Καζεγεηή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ζην LSE) γηα ηε ζεσξία ηνπ Ρφδελκπεξγθ.   

ηελ ελφηεηα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο κέρξη 

θαη ηελ επαλέλσζε (1990) εθηφο ηνπ Tony Judt ππάξρνπλ θαη πξνζζήθεο θεηκέλσλ 

ηνπ Παλαγηψηε Ησαθεηκίδε (Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ). Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ελφηεηα ηνπ 

επξσπατθνχ παξφληνο θαη ηηο πηζαλέο εθδνρέο ηνπ επξσπατθνχ κέιινληνο, ππάξρνπλ 

ηα εμαηξεηηθά άξζξα ηνπ έγθξηηνπ πεξηνδηθνχ Foreign Affairs, πνπ κηινχλ γηα ηε 

λνκηζκαηηθή έλσζε θαη ηελ γεξκαληθή πνιηηηθή εληφο ηεο ΔΔ, αιιά θαη  εμαηξεηηθά 

βηβιία επηθαλψλ δηαλνεηψλ. Σα βηβιία Από ην Μαθηαβέιιη ζηε Μεξθηαβέιιη (2012) 

ηνπ γεξκαλνχ Ulrich Beck (Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 
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ζην Παλεπηζηήκην ηεο Φξαγθθνχξηεο θαη ηνπ LSE) θαη Γύν Ώξεο Γηαύγεηαο (2001) 

ηνπ ακεξηθαλνχ θηινζφθνπ Νφακ Σζφκζθη κέζα απφ ην νπνίν γίλεηαη κηα βαζεηά 

αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηεζλνχο θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη 

ηνπ ακεξηθαλνχ ζπγγξαθέα Jeffrey Herf κε ην επίθαηξν Αληηδξαζηηθόο Μνληεξληζκόο. 

Θαπκάζηα ζπκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ Σν Μεγάιν Ρήγκα (2008) ηνπ Κψζηα 

Βεξγφπνπινπ (Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζην Πάληεην) θαη ην Ζ Αξραία 

Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ε εκαζία ηεο γηα καο ήκεξα ηνπ θνξπθαίνπ έιιελα 

θηινζφθνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε. Μαδί κε απνζπάζκαηα απφ θείκελα θαη ζρφιηα  

απφ ηνλ  δηαθεθξηκέλν  γεξκαλφ  θηιφζνθν Γηνχξγθελ Υάκπεξκαο, ηνλ Γίνζθα Φίζεξ 

(ζπγγξαθέαο, πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο) θαζψο θαη ηνπ Σδεθ Ηιη 

(Καζεγεηήο χγρξνλεο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μίζηγθαλ) Πέξη Άληεξζνλ 

(Καζεγεηήο Ηζηνξίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνο Άληδειεο) ηνπ 

θνξπθαίνπ Υξήζηνπ Γηαλλαξά (Καζεγεηήο Φηινζνθίαο, ζπγγξαθέαο) θαη ηνπ Πάξε 

Καξξά (ζπγγξαθέαο).  
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1. Γερμανύα : Γϋνεςη και ανϊπτυξη του υνδρόμου 

Κυριαρχύασ  
 

        1.1 Η Γερμανύα μϋχρι τον 8ο αιώνα μ.Χ 

Ζ Γεξκαλία σο εδαθηθή επηθξάηεηα ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο, δέρζεθε ηελ 

εηζβνιή ηεο Ρψκεο (ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηζκηθή) ήδε απφ ην 102-101 π.Υ.  

«Κάηνηθνη ηεο ήηαλ νη Γεξκαλνί, ηνπο νπνίνπο αλέθεξαλ νη Ρσκαίνη κε απηφ ην 

φλνκα απφ ηνλ 2
ν
 αηψλα π.Υ. θαη κεηά. Δπξφθεηην γηα ηελ ζχκπηπμε ζε απηή ηελ 

νλνκαζία κηαο ζεηξάο θπιψλ (άμνλεο, Φξάγθνη, Άγγινη, Αιακαλνί, θ.ι.π) νη νπνίεο 

αλακείρζεθαλ [ζε άγλσζην βαζκφ] κε ηνπο παιαηφηεξνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο 

πεξηνρήο [Κέιηεο]. Ζ Γεξκαλία ρσξίζηεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ζε δχν επαξρίεο, ηελ 

Άλσ Γεξκαλία (Germania Superior) ζην λφην θαη ηελ θάησ Γεξκαλία (Germania 

Inferior) ζην βνξξά. Πάξα ηελ κεηέπεηηα δηάςεπζε ησλ βιέςεσλ ηεο Ρψκεο γηα κηα 

κεγάιε ξσκατθή Γεξκαλία, νη ξσκαίνη θξάηεζαλ θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη 

ηελ ζηαζεξή εθπνιηηηζηηθή ηνπο επηξξνή, κεγάιν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο Βαπαξίαο θαη 

Βπξηεκβέξγεο θπξίσο κέζσ ησλ ιεγεψλσλ θαη ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

έξγσλ: θαηαζθεπή νδψλ, πδξαγσγείσλ, κλεκείσλ. Αιιά θαη κε ηελ ίδξπζε αζηηθψλ 

θέληξσλ (ηξαζβνχξγν, Βφλλε θ.α.)»
3
. Με ηελ παξνπζία ηεο Ρψκεο, νη Γεξκαλνί 

βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην ηεο ηζηνξίαο, φρη φκσο σο πξσηαγσληζηέο-δεκηνπξγνί ελφο 

λένπ πνιηηηζκνχ, αιιά σο «θνκπάξζνη» σο νη «εθπνιηηηζκέλνη βάξβαξνη», πνπ ήηαλ 

ππνηειείο ελφο αλψηεξνπ πνιηηηζκνχ,  πνπ ηνπο επέβαιε ηελ θπξηαξρία ηνπ, ζηελ 

επηθξάηεηα ηνπο.  

«Πξνο ην ηέινο ηνπ 4
ν
 αηψλα κ.Υ άξρηζαλ νη κεγάιεο κεηαλαζηεχζεηο ησλ 

γεξκαληθψλ θπιψλ. Οη Άγγινη θαη αξθεηνί άμνλεο θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ 

Βξεηαλία, νη Φξάγθνη πξνο ηε Γαιιία, Βαπαξνί θαη Λνγγνβάξδνη πξνο ηελ Διβεηία, 

Απζηξία θαη Β. Ηηαιία. ην κεηαμχ ε πεξηνρή αλαηνιηθά αλάκεζα ζηνπο πνηακνχο 

Έιβα θαη Εάαιε, εθθελψζεθε θαηά κεγάιν κέξνο απφ ηνπο γεξκαλφθσλνπο 

πιεζπζκνχο κε ηελ είζνδν ησλ ιάβσλ, πνπ άξρηζαλ λα δηεθδηθνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο  

ηελ εδαθηθή επηθξάηεηα πνπ φξηδαλ έσο ηφηε ηα γεξκαληθά  θχια»
4
.        

                                         

                                                           
3
 Bayley, C. (2006). Γεξκαλία, ηφκνο 13 ζην ζπιινγηθό ηόκν Larousse Britannica, εθδ. Πάππξνο, 

Αζήλα, ζζ.567-568 
4
 Thompson, E.A. (2006). Γεξκαλνί Αξραίνη, ηφκνο 13 ζην ζπιινγηθό ηόκν Larousse Britannica, εθδ. 

Πάππξνο, Αζήλα, ζζ.710-711  
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    1.2 Η Καρολύγγεια περύοδοσ    

«Σν γεγνλφο, πνπ ζεκαηνδφηεζε ηε κεζαησληθή πεξίνδν, ήηαλ ε αλάδεημε ηνπ 

Καξινκάγλνπ (Carolus Magnus) ή Κάξνινπ ηνπ Μέγα ζε βαζηιηά ησλ Φξάγθσλ 

(768), ησλ Λνγγνβαξδψλ (774) θαη απηνθξάηνξα (800). Ζ δπλαζηεία – πνπ πήξε 

αξγφηεξα ηελ νλνκαζία Καξνιίγγεηα, απφ ην φλνκα ηνπ Καξφινπ - θαηάγνληαλ απφ 

ηελ πεξηνρή Μφδα – Μνδέια ζηα ζχλνξα ησλ ζπγρξφλσλ θξαηψλ Γαιιίαο, 

Γεξκαλίαο, Βειγίνπ θαη Οιιαλδίαο. Ο Καξινκάγλνο νδήγεζε ην θξαγθηθφ θξάηνο ζε 

κηα γηγάληηα επέθηαζε. Ζ επηβνιή ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ζε φια ηα βαξβαξηθά θξάηε 

ηνπ πξψηκνπ Μεζαίσλα, είρε σο ζπλέπεηα φρη κφλν πνζνηηθέο αιιά θαη πνηνηηθέο 

αιιαγέο»
5
. Πξψηα απ΄ φια, ζήκαηλε ηελ έλσζε νιφθιεξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ζε 

κηα θνηλή δηνίθεζε έλα «κεζαησληθφ πξφπιαζκα» απηνχ πνπ πξφθπςε σο ΔΔ  ζηα 

ηέιε ηνπ 20
νπ 

αηψλα.  

«Ζ πξνζάξηεζε ηφζσλ πεξηνρψλ απφ ηνλ Καξινκάγλν, επεξέαζε ηελ 

κεηέπεηηα πνιηηηζκηθή δηακφξθσζε ηεο Δπξψπεο. Οη Φξάγθνη ήηαλ έλα γεξκαληθφ 

θχιιν, πνπ ηνλ 6
ν
 αηψλα κ.Υ εληάρζεθαλ ζε έλα εληαίν πνιηηηθφ κφξθσκα πνπ 

δεκηνχξγεζε ν βαζηιηάο Υισδνβίθνο Α΄ (481-511) αθνχ θαηέιαβε ζηαδηαθά 

νιφθιεξε ηε ξσκατθή Γαιαηία [Γαιιία] θαη πξνζρψξεζε ζην ρξηζηηαληζκφ. Ζ  

κεηέπεηηα θαηάιεςε ηεο αμνλίαο απφ ηνλ Καξινκάγλν, ήηαλ γεγνλφο ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο - απηή ηε θνξά - γηα ηε Γεξκαλία, θαζψο νιφθιεξν ην βφξεην ηκήκα ηεο 

Γεξκαλίαο (πνπ είρε κείλεη εθηφο ξσκατθήο θαηάθηεζεο) θαη  πνπ ήηαλ γεκάην απφ 

θχιια πνιεκνραξή θαη εηδσινιαηξηθά, δέρζεθε (κάιινλ κε ηε βία) ηελ επίδξαζε ησλ 

Φξάγθσλ, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε, αιιά θαη κε ηελ ζξεζθεία θαη ηε 

γιψζζα - ν ρξηζηηαληζκφο θαη ε ιαηηληθή γιψζζα εμαπιψζεθαλ κέρξη ηνλ Έιβα 

πνηακφ. Οη θαηαθηήζεηο ηνπ Καξινκάγλνπ ζπγθέληξσζαλ - ππφ θνηλή δηνίθεζε - 

φινπο ηνπο γεξκαληθνχο ιανχο ηεο Γχζεο, ζέηνληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα ηε κειινληηθή 

δεκηνπξγία  ελφο  εληαίνπ πνιηηηζκνχ»
6
.  

«Ο Καξινκάγλνο, σο θπξίαξρνο απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ ρψξνπ, ζεσξήζεθε απφ 

ηνπο ππεθφνπο ηνπ σο «παγθφζκηνο κνλάξρεο». Απηφ φκσο δεκηνχξγεζε ζνβαξή 

αληηδηθία κε ηνλ βπδαληηλφ απηνθξάηνξα, ν νπνίνο βαζίιεπε ζηε Νέα Ρψκε, ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ ζεσξνχζε δηθαησκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ σο «εγεκφλα ηνπ 

θφζκνπ»  ηαγκέλνπ λα πξνζηαηεχεη φινπο ηνπο ρξηζηηαλνχο. Ζ δηακάρε πνπ μέζπαζε 

                                                           
5
 Μσπζείδνπ, Γ. (2004). «Βπδάληην θαη Γπηηθφο Κφζκνο», ηφκνο 6 ζην ζπιινγηθό ηόκν Ηζηνξία ησλ 

Διιήλσλ, εθδ. Γνκή, Αζήλα, ζ. 412  
6
 Classen, P. (2006).  Καξινκάγλνο, ηφκνο 27 ζην ζπιινγηθό ηόκν Larousse Britannica, εθδ. Πάππξνο, 

Αζήλα, ζ. 491 
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αλάκεζα ζηε Φξαγθηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Ρσκατθή (Βπδαληηλή) απηνθξαηνξία δελ 

ήηαλ κφλν πνιηηηθήο, αιιά θαη ζξεζθεπηηθήο θχζεσο. Γηφηη ν Πάπαο ηεο Ρψκεο, 

ήζειε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ ηίηιν ηνπ πλεπκαηηθνχ αξρεγνχ ηεο ρξηζηηαλνζχλεο. ην 

πξφζσπν ινηπφλ ηνπ Καξινκάγλνπ είδε έλαλ ηζρπξφ πξνζηάηε, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ηνπ εμαζθαιίζεη απηφ ηνλ ξφιν. Γηα απηφ θαη ηνλ θάιεζε ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 800 

ζηε Ρψκε θαη ηνλ έζηεςε Αχγνπζην, Ρσκαίν απηνθξάηνξα (Imperator). Σν γεγνλφο 

απηφ απνηέιεζε θακπή γηα ηελ κεηέπεηηα πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Δπξψπεο, γηαηί ν 

ηίηινο ηνπ απηνθξάηνξα ήηαλ έσο ηφηε απνθιεηζηηθά ξσκατθφ αμίσκα. Ζ αλάιεςε 

ηνπ ηίηινπ απφ ηνλ Καξινκάγλν, δεκηνχξγεζε κία παξάδνζε θαζψο πιένλ φιεο νη 

κεζαησληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο απηνθξαηνξίαο θαη φινη νη ζπλδεηηθνί 

δεζκνί ησλ πνιηηεηαθψλ παξαδφζεσλ ησλ Φξάγθσλ θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο Αγίαο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο κε ηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία πνπ είρε ηδξχζεη ν 

Αχγνπζηνο, ζα βαζίδνληαλ ζην εμήο ζην πξνεγνχκελν απηήο ηεο απνλνκήο ηνπ 

ηίηινπ ζηνλ Καξινκάγλν»
7
. Έλαλ βαξβαξηθήο θαη φρη ιαηηληθήο θαηαγσγήο 

απηνθξάηνξα.  

«Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Καξινκάγλνπ, νη δηάδνρνη ηνπ κνίξαζαλ, ην 843 κε 

ηελ ζπλζήθε ηνπ Βεξληέλ, ην θξάηνο ζε ηξία κέξε θαη παξφιν πνπ ηφζν ην Γπηηθφ 

(Γαιιηθφ) Φξαγθηθφ βαζίιεην φζν θαη ην Αλαηνιηθφ (Γεξκαληθφ) Φξαγθηθφ βαζίιεην 

αληινχζαλ δπλάκεηο απφ ηνλ θνηλφ κχζν ηνπ Καξινκάγλνπ, είραλ ήδε  αξρίζεη νη 

εζλνινγηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ νδήγεζαλ ηειηθά ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ Γαιιηθνχ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ έζλνπο. Δλψ ην δήηεκα εάλ νη Γεξκαλνί ή νη 

Γάιινη ήηαλ νη αιεζηλνί δηάδνρνη ηνπ Καξινκάγλνπ δηαηεξήζεθε νμχ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα θαη έσο ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο κε ηνλ Ναπνιένληα λα 

απνθαιεί ηνλ εαπηφ ηνπ, δηάδνρν ηνπ Καξινκάγλνπ. 

        1.3 Η δημιουργύα  του Α΄ Ρϊιχ  

«εκαληηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηε Γεξκαληθή Ηζηνξία, ππήξμε ε επαλίδξπζε ηνλ 10
ν
 αηψλα κηα 

ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ζηε Γχζε, πνπ είρε πιένλ σο επίθεληξν ηεο ηε Γεξκαλία 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην δνπθάην ηεο αμνλίαο. Ο δνχθαο ηεο αμνλίαο ζσλ ν Α΄ 

θαηφξζσζε λα ελψζεη φια ηα θαηαθεξκαηηζκέλα γεξκαληθά δνπθάηα, θνκηηάηα, 

πξηγθηπάηα  θαη  λα αλαθεξπρηεί βαζηιηάο ηεο Γεξκαλίαο ην 936. Γηα ηε Γεξκαλία, 

                                                           
7
Μσπζείδνπ, Γ. (2004). Βπδάληην θαη Γπηηθφο Κφζκνο, ηφκνο 6 ζην ζπιινγηθό ηόκν Ηζηνξία ησλ 

Διιήλσλ, εθδ. Γνκή, Αζήλα, ζ. 44 
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αιιά θαη γηα φιε ηελ Δπξψπε ζην ζχλνιν ηεο, άξρηζε ε ιεγφκελε «Οζσληθή 

πεξίνδνο», πνπ δηήξθεζε έσο ηηο αξρέο ηνπ 11
νπ

 αηψλα. Μεηά ηελ αλάξξεζε ηνπ ζην 

ζξφλν ν ζσλ Α΄ ζηξάθεθε πξνο ηελ Ηηαιία θαη αθνχ εθκεηαιιεχηεθε ηηο έξηδεο 

κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ εγεκφλσλ πνπ ππήξραλ εθεί, παξελέβε θαη αθνχ ζηέθηεθε 

βαζηιηάο ηεο Ηηαιίαο (951) ζηε ζπλέρεηα πέηπρε (φπσο παιαηνηέξα ν Καξινκάγλνο) 

λα ζηεθζεί απηνθξάηνξαο ζηε Ρψκε απφ ηνλ Πάπα ην 962»
8
. Έλαο Γεξκαλφο 

απηνθξάηνξαο, θπξίαξρνο ηεο Γχζεο. Οη Γεξκαλνί, δελ ήηαλ πιένλ νη «θνκπάξζνη» 

ηνπ επξσπατθνχ γίγλεζζαη αιιά νη «πξσηαγσληζηέο» ηνπ. Γελ ήηαλ νη θάπνηε 

«ππνηειείο» ηεο Ρψκεο  αιιά νη θπζηθνί «θιεξνλφκνη» ηεο,  νη ζπλερηζηέο κηαο λέαο 

ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ηεο Γχζεο, ζηελ νπνία νη Γεξκαλνί (θαη φρη νη Λαηίλνη) 

ήηαλ νη πξώηε ηε ηάμεη πνιίηεο ηεο. Μηαο απηνθξαηνξίαο, πνπ νλνκάζηεθε αξγφηεξα 

απφ ηνπο ηζηνξηθνχο Αγία Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ηνπ Γεξκαληθνχ Έζλνπο (Heiliges 

Romisches Reich Deutscher Nation), ε νπνία απνηέιεζε ην Α΄ Ράηρ, απφ ηε ιέμε Ράηρ 

πνπ ζεκαίλεη „Δπηθξάηεηα‟.  

«Ο ζσλ Α΄ αθνχ ζηαζεξνπνίεζε ηελ εμνπζία ηνπ  άξρηζε λα παξεκβαίλεη ζηα 

γεηηνληθά θξάηε φπσο ηελ Βνπξγνπλδία θαη ηελ Γαιιία, θαζψο ήζειε θαη απηφο  ηνλ  

ξφιν ηνπ κνλαδηθνχ απηνθξάηνξα ηεο Υξηζηηαλνζχλεο, κηα ηδέα, ηελ νπνία 

επέθηεηλαλ νη δηάδνρνη ηνπ θαη θπξίσο ν ζσλ ν Γ΄»
9
. Απηή ε δεκηνπξγία ηνπ Α΄ Ράηρ 

σο ζπλέρεηαο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Καξινκάγλνπ, δεκηνχξγεζε κηα αμίσζε πεξί 

Κπξηαξρίαο ηνπ Κφζκνπ (Dominium mundi), ε νπνία ζα παξέκελε (απφ πιεπξάο 

Γεξκαλψλ) σο  «παξαθαηαζήθε»  γηα ην κέιινλ.   

         1.4 Η Γερμανύα από τον 12ο μϋχρι τον 18ο αιώνα μ.Χ 

Απηή ε αμίσζε γηα «Κπξηαξρία ηνπ Κφζκνπ» πήξε «ζάξθα θαη νζηά» «κε ηνλ 

επνηθηζκφ ηεο Αλαηνιήο θαη ηελ ζπλερή γεξκαληθή επέθηαζε ηνλ 12
ν
 θαη 13

ν
 αηψλα. 

Σν θαηαθηεηηθφ θαη επνηθηζηηθφ ξεχκα ζηξάθεθε πξνο ηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηνπ 

θξάηνπο πξνο ηελ ηιεζία θαη ηελ Πξσζία θαη έθηαζε έσο ηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο, 

αθνχ ζπλέηξηςε ηα ζιαβηθά θχια θαη θαηέθιπζε ηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ πνηακψλ 

Έιβα θαη ληεξ. ηελ επέθηαζε απηή πήξαλε κέξνο φιεο νη δπλάκεηο ηεο γεξκαληθήο 

θνηλσλίαο: εγεκφλεο ηνπηθψλ θξαηηδίσλ, αλψηεξνη εθθιεζηαζηηθνί αμησκαηνχρνη, λέα 

ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα, ηππφηεο [θπξίσο Σεχηνλεο], αζηνί θαη ρσξηθνί άπνηθνη, γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ε θαζεκηά. Οη βαζηιείο ηεο δπλαζηείαο ησλ Υφ(ρ)ελζηανπθελ 

                                                           
8
Μσπζείδνπ, Γ. (2004). Βπδάληην θαη Γπηηθφο Κφζκνο, ηφκνο 6 ζην ζπιινγηθό ηόκν Ηζηνξία ησλ 

Διιήλσλ, εθδ. Γνκή, Αζήλα, ζ. 420 
9
 Μσπζείδνπ Γ., φ.π. ζ. 421 
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(πνπ έξηδαλ φηη ήηαλ νη δηάδνρνη ησλ Οζσληδψλ) έιαβαλ κέξνο ζηελ θαηάθηεζε θαη 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ, κε ηελ ίδξπζε πφιεσλ θαη 

κνλαζηεξηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπνηεξεηψλ θαη εκπίζησλ θενπδαξρψλ, ρσξίο 

φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ζην ζχλνιν ηνπ, ην θίλεκα απηφ ηεο πξνο 

αλαηνιάο επέθηαζεο»
10

.  

«Οη  Υφ(ρ)ελζηανπθελ πξνζπάζεζαλ λα επηηχρνπλ ηελ επαλάθηεζε ηνπ 

λφηνπ, ηεο Λνκβαξδίαο θαη ηεο Β. Ηηαιίαο.  Οη Γεξκαλνί δελ είραλ λα πξνζθέξνπλ 

αμηφινγα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ Ηηαιία, φπσο ζηνπο θησρνχο ιανχο ηεο 

Αλαηνιήο. Αληηζέησο, πξνζπάζεζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκηθά 

πξνεγκέλεο θαη πην εμειηγκέλεο Ηηαιηθέο θνηλφηεηεο, ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ηίπνηε ζε 

αληαιιάγκαηα γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο θφξνπο πνπ απαηηνχζαλ απφ απηέο. Ζ 

ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχο ήηαλ ην θπξηφηεξν ηνπο πιενλέθηεκα θαη ην ρξεζηκνπνίεζαλ 

αδίζηαθηα. Ζ πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο ελφο λένπ γεξκαληθνχ απηνθξαηνξηθνχ 

θαζεζηψηνο ζηελ Ηηαιία, βξέζεθε αληηκέησπε κε ηνλ Πάπα θαη νδήγεζε ζε λέν 

αγψλα κε ηε Ρψκε ζχκκαρν ησλ πφιεσλ ηεο Β. Ηηαιίαο. Ο αγψλαο πέξαζε απφ 

πνιιέο θάζεηο θαη θαηέιεμε ζηελ ήηηα θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ Υφ(ρ)ελζηανπθελ. Ζ 

θεληξηθή εμνπζία ζηε Γεξκαλία έγηλε «ζθηψδεο» θαη μεθίλεζε κηα πεξίνδνο 

εζσηεξηθήο ζχγρπζεο θαη ηαξαρψλ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηεο, ηελ πιήξε 

εμαζζέλεζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Σν άιινηε παλίζρπξν θαη ελσκέλν - ππφ 

ζηηβαξή εμνπζία -  Α΄ Ράηρ,  κεηαηξάπεθε ζε έλα πεξίπινθν κσζατθφ απφ κηθξά θαη 

κεγάια θξαηίδηα, ζηα νπνία νη εγεκφλεο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαλ (έλαληη πξνλνκίσλ 

θαη εδαθψλ) ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζηνπο εθάζηνηε απηνθξάηνξεο, νη νπνίνη βαζίιεπαλ 

κφλν θαη‟ φλνκα. «Ο 13
νο

 - 15
νο

 αηψλαο «ζεκαδεχηεθε» απφ ηελ άλνδν ζην ζξφλν ηεο 

Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο κειψλ ηνπ Οίθνπ ησλ Αςβνχξγσλ (κε θαηαγσγή 

απφ Διβεηία), νη νπνίνη επεμέηεηλαλ ηηο θηήζεηο ηνπο κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Απζηξίαο θαη ησλ έιεγρν ησλ Κάησ Υσξψλ (Οιιαλδίαο, Βειγίνπ), ελψ ν 16
νο - 

17
νο

 

αηψλαο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο δηακάρεο θαη ηελ Μεηαξξχζκηζε ηνπ Λνχζεξνπ θαη ηνπ 

Καιβίλνπ, ηηο νπνίεο «ππνδαχιηδαλ» νη ζπγθξνχζεηο ησλ γεξκαλψλ ηνπηθψλ 

εγεκφλσλ. Σν 1555 ε Δηξήλε ηνπ Άνπγθζκπνπξγθ θαζηέξσζε κε ηε ζπκθσλία φπνπ 

ην βαζίιεην απηνχ θαη ε ζξεζθεία» ηελ χπαξμε κηαο δηαηξεκέλεο φρη κφλν πνιηηηθά 

αιιά θαη ζξεζθεπηηθά πιένλ Γεξκαλίαο»
11

.  

                                                           
10

Bayley, C. (2006). Γεξκαλία, ηφκνο 13 ζην ζπιινγηθό ηόκν Larousse Britannica, εθδ. Πάππξνο, 

Αζήλα,  ζζ.614-615 
11

Bayley, C., φ.π., ζζ. 614-615 



18 
 

  «Ο Σξηαθνληαεηήο πφιεκνο, πνπ αθνινχζεζε (1618-1648) ππήξμε ε 

αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα απηήο ηεο δηαίξεζεο. Ο πφιεκνο εξήκσζε κεγάιεο πεξηνρέο 

ηεο Γεξκαλίαο  παξέιπζε ην εκπφξην θαη ηε γεσξγία [θαη εμαλέκηζε ηα θέξδε ησλ 

εκπφξσλ θαη ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο ησλ γεξκαληθψλ πφιεσλ. Ο πιεζπζκφο 

κεηψζεθε δξακαηηθά απφ ηα 21 ζηα 13 εθαηνκκχξηα απφ ηελ πείλα θαη ηηο επηδεκίεο 

πνπ μέζπαζαλ] θαη ηηο ζθαγέο, θαζψο ηα μέλα ζηξαηεχκαηα έμη θξαηψλ [θπξίσο 

Γάιινη κηζζνθφξνη] ιεειαηνχζαλ θαη εθηεινχζαλ ηνπο άκαρνπο γεξκαλνχο. Ζ 

ζπλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο (1648) έζβεζε θάζε ειπίδα ελνπνίεζεο ηεο Γεξκαλίαο, 

[θαζψο ε Διβεηία θαη νη Ζλσκέλεο Δπαξρίεο (Οιιαλδία) απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο] θαη ε γεξκαληθή επηθξάηεηα δηακειίζηεθε ζε 350 θξάηε πνπ απνηεινχζαλ κελ 

ηππηθά ηελ Αγία Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, αιιά νη γεξκαληθέο ειεπζεξίεο ηνπο 

(δηθαηψκαηα ζχλαςεο εηξήλεο θαη ζπκκαρίαο ή θήξπμεο πνιέκνπ ρσξίο ηα θξάηε λα 

είλαη ππνρξεσκέλα λα δεηνχλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ απηνθξάηνξα) ηέζεθαλ ππφ ηελ 

πξνζηαζία φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ ππέγξαςαλ ηε ζπλζήθε (θπξίσο ηεο  νπεδίαο & 

Γαιιίαο). Ζ Γαιιία απέθηεζε ην δηθαίσκα λα επεκβαίλεη σο επηδηαηηεηήο ζηηο 

γεξκαληθέο ππνζέζεηο»
12

. 

Ζ Γεξκαλία κεηείρε ελεξγά ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη, φρη φκσο πηα σο 

θπξίαξρε δχλακε αιιά σο κία θαηαθεξκαηηζκέλε πεξηνρή, απνηεινχκελε απφ 

θξαηίδηα πνιχ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, ηφζν σο πξνο ηελ εδαθηθή ηνπο έθηαζε, φζν 

θαη σο πξνο ηελ πνιηηηθή ηνπο δνκή (εγεκνλίεο πνιηηηθέο ή εθθιεζηαζηηθέο θαη 

ειεχζεξεο δεκνθξαηίεο) θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο ηνπο: θαζνιηθνί ηεο λφηηαο 

Γεξκαλίαο, θαιβηληζηέο ηεο Βνξεηνδπηηθήο, ινπζεξαλνί ηεο βνξεηναλαηνιηθήο. Σε 

πεξίνδν απηή ζηελ ππφινηπε Γπηηθή Δπξψπε, έγηλαλ θνζκνγνληθέο αιιαγέο. Ζ 

αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο δεκηνχξγεζε ππεξπφληηεο απνηθηαθέο απηνθξαηνξίεο 

(Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Αγγιία, Γαιιία) θαη νδήγεζε ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε αξρηθά 

ζηελ αλφξζσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αλάδεημε ηεο Γαιιίαο (εηδηθά ηελ πεξίνδν ηεο 

βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΓ΄ θαη παξά ηηο επηκέξνπο ήηηεο ζην ζηξαηησηηθφ πεδίν) 

σο ην κεγαιχηεξν εδαθηθά θαη πιεζπζκηαθά θαη ην ηζρπξφηεξν νηθνλνκηθά θαη 

πνιηηηθά βαζίιεην ηεο Δπξψπεο. «Ζ Γαιιία, ην παιαηφ Γπηηθφ Φξαγθηθφ βαζίιεην, 

πνπ πξνέθπςε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Καξινκάγλνπ, ήηαλ πιένλ ε κεγάιε δχλακε ηεο  

Δπξψπεο θαη αλάγθαζε ηνπο Αςβνχξγνπο λα δερζνχλ ηηο «ελψζεηο» (πξνζαξηήζεηο) 

                                                           
12

 Racine, P. (2006). Αγία Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, ηφκνο 1 ζην ζπιινγηθό ηόκν Larousse Britannica, 

εθδ. Πάππξνο , Αζήλα, ζζ. 617-618   
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γεξκαληθψλ εδαθψλ ζην γαιιηθφ ζηέκκα, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Γαιιία ην 1684 

(ηξαζβνχξγν, άξελκπνπξγθ θ.ι.π.). Σελ ίδηα πεξίνδν ζηε Γεξκαλία, κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ απηνθξάηνξα ν δηάδνρνο ηνπ Φξεηδεξίθνο ζηέθηεθε βαζηιηάο ηεο 

Πξσζίαο ην 1701. Ζ ζηέςε απηή απνηέιεζε κηα απνθαζηζηηθή θακπή γηα ηελ 

Γεξκαλία γηαηί έπεηηα απφ απηφ ζηνπο Αςβνχξγνπο αληηπαξαηέζεθε ε δπλαζηεία ησλ 

Υφ(ρ)εληζνιεξλ. ηε θαζνιηθή Απζηξία, πνπ απνηεινχζε πξνέθηαζε ηεο Γεξκαλίαο 

πξνο ηελ Ηηαιία, ηελ Δπξψπε ηνπ Γνχλαβε θαη ηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν, βξίζθνληαλ 

πιένλ αληηκέησπε ε πξνηεζηαληηθή Πξσζία, πνπ βξίζθνληαλ πιεζηέζηεξα ζην Ρήλν. 

Οη Αςβνχξγνη δηαηήξεζαλ κελ ηνλ απηνθξαηνξηθφ ηίηιν (ν νπνίνο φκσο ήηαλ ηίηινο 

ρσξίο νπζηαζηηθή ηζρχ), ελψ αληηζέησο ε Πξσζία (ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 

αηψλα) αχμαλε δηαξθψο ηα εδαθηθά θαη πνιηηηθά ηεο θέξδε, θαζψο θαη ην γφεηξν ηεο 

ζε νιφθιεξε ηε Γεξκαληθή επηθξάηεηα»
13

.   

  

        1.5 Ευρώπη & Γερμανύα τον 18ο αιώνα : γϋνεςη του Γερμανικού 

Εθνικιςμού     

Οιφθιεξνο ν 18
νο 

αηψλαο ππήξμε κελ ηαξαρψδεο αιιά ηαπηφρξνλα 

ζπλαξπαζηηθφο θαη  γεκάηνο κε ζπγθινληζηηθά γεγνλφηα. Ξεθίλεζε κε ηε πεξίνδν ηνπ 

Μπαξφθ λα βξίζθεηαη ζηελ θνξχθσζε ηεο. «Δπνρή πεξηπέηεηαο θαη αιιαγψλ κε 

απηνθξαηνξίεο πνπ ζπγθξνχνληαλ (εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο) γηα ηελ εγεκνλία ηνπ 

θφζκνπ, ελψ παξάιιεια νη κεζαίεο ηάμεηο απνθηνχζαλ πινχηε θαη αληηκάρνληαλ ηελ 

αξηζηνθξαηία. Φξηθηή αλέρεηα απφ ηε κηα, ζπαηάιε θαη ριηδή απφ ηελ άιιε  κε ηνπο 

εγεκφλεο θαη ηνπο θπβεξλήηεο αλά ηελ Δπξψπε, λα έρνπλ σο πξφηππν ηνπο ηελ 

ιακπξφηεηα ηεο απιήο ησλ Βεξζαιιηψλ. Μέζα απφ απηέο ηηο αληηζέζεηο αλαδχζεθε 

ην κεγαιείν ηνπ Μπαξφθ, κηαο ηέρλεο ηνικεξήο θαη κλεκεηψδεο ζε ζχιιεςε. Σν 

Μπαξφθ ππήξμε ε επνρή ηεο απφιπηεο Μνλαξρίαο. Ζ ξήζε: «Σν Κξάηνο είκαη Δγψ» 

ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΓ΄ ζπλφςηζε έλα ηξφπν δσήο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε ηέρλε θαη ην 

πλεχκα ππεξεηνχζαλ ηελ ιαηξεία ηνπ εγεκφλα. κσο ε πεξίνδνο ηνπ Μπαξφθ ήηαλ 

επίζεο θαη ε επνρή ηνπ νξζνινγηζκνχ. Οη αλαθαιχςεηο ηνπ Κέπιεξ, ηνπ Γαιηιαίνπ 

θαη ηνπ Κνπέξληθνπ ζηε θπζηθή θαη ηελ αζηξνλνκία, ηνπ πηλφδα ζηε θηινζνθία 

απνηέιεζαλ νξφζεκα ζηελ ηζηνξία ηνπ επξσπατθνχ πλεχκαηνο»
14

. 

                                                           
13

Racine, P. (2006). Αγία Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, ηφκνο 1 ζην ζπιινγηθό ηόκν Larousse Britannica, 

εθδ. Πάππξνο, Αζήλα, ζζ.617-618   
14

Machlis, J. (1996).  H Απόιαπζε ηεο Μνπζηθήο,, κηθξ. Ππξγίσηεο Γ., εθδ. Fagotto books, Αζήλα,  

ζζ.135-136 
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«Απφ ην 1750 θαη κεηά, ε Δπξψπε εηζήξζε ζηελ πεξίνδν ηνπ Κιαζηθηζκνχ. Οη 

επηζηήκεο απηή ηελ πεξίνδν ζεκείσζαλ πιένλ ξαγδαία πξφνδν. Ο Βεληακίλ 

Φξαγθιίλνο αλαθάιπςε ηνλ ειεθηξηζκφ (1752) θαη ν Πξίζιπ ην νμπγφλν (1774). 

κσο νη ζπληαξαθηηθφηεξεο εμειίμεηο ζπλέβεζαλ ζην ρψξν ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ, κε ηελ Γαιιία ζηε πξψηε γξακκή. Απηέο νη εμειίμεηο,  νδήγεζαλ ζηελ 

νλνκαζία ηνπ 18
νπ

 αηψλα σο «αηψλα ηεο ινγηθήο», δηφηη νη αληίπαινη ηεο 

θαηεζηεκέλεο ηάμεο (αξηζηνθξαηία), νη νπνίνη ήηαλ νη θηιφζνθνη ηνπ Γαιιηθνχ 

Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο Δγθπθινπαίδεηαο επηθαιέζηεθαλ ηε ινγηθή γηα λα επηηεζνχλ 

ζηελ θαζεζησηηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ. Οη Γηαθσηηζηέο δηαθήξπμαλ φηη ν «Οξζφο 

Λφγνο» ήηαλ νηθνπκεληθφο, έκθπηνο ζε θάζε άλζξσπν θάζε επνρήο ή θνηλσλίαο, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ πίζηε ηνπο ζηελ πξννδεπηηθή πνξεία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο 

θαη ζηελ εγγελή ηθαλφηεηα ηεο γηα ηειεηνπνίεζε.  

  Οη Γάιινη Γηαθσηηζηέο [έρνληαο σο πξφηππν ηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία] 

ακθηζβήηεζαλ κε ηα θείκελα ηνπο ηελ απνιπηαξρία θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη 

ηεξαξρίεο πνπ απηή πεξηείρε. Οη πεξίθεκεο θξάζεηο ησλ Ρνπζψ «Ο άλζξσπνο 

γελληέηαη ειεχζεξνο αιιά παληνχ είλαη αιπζνδεκέλνο» [θαη Κνληνξζέ : «Θα έξζεη ε 

ψξα πνπ ν ήιηνο ζα ιάκπεη κφλν πάλσ απφ ειεχζεξνπο αλζξψπνπο, πνπ δελ ζα 

γλσξίδνπλ άιιν αθέληε απφ ην ινγηθφ ηνπο»] ζπλφςηζαλ απηφ ην πλεχκα ηεο 

αλαδήηεζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ελφο ελαιιαθηηθνχ κεηαξξπζκηζηηθνχ νξάκαηνο 

γηα ην κέιινλ. Απηφ ην πλεχκα «κεηαιακπαδεχηεθε» ζηε ιεγφκελε κεζαία [αζηηθή] 

ηάμε, ε νπνία «έρξεζε» θαη απηή σο πξφηππα ηεο ηελ αξραία Αζήλα θαη ηελ Ρψκε σο 

θξάηε, πνπ επαλαζηάηεζαλ ελάληηα ζε ηπξάλλνπο θαη είραλ απαιιαγεί απφ ηελ 

απνιπηαξρία»
15

. 

Ζ Γαιιία βξίζθνληαλ ζηελ πξσηνπνξία ηεο χιεο θαη ηνπ πλεχκαηνο. Ζ 

Γαιιηθή Civilite κε ηνλ εθιεπηπζκφ θαη ηελ θηλέηζα ηεο ζηελ γιψζζα, ηνπο θαινχο 

ηξφπνπο (γαιιηθή επγέλεηα), ζηα αξψκαηα, ζηε κφδα θαη ζηηο θαιέο ηέρλεο:  

δηαθφζκεζε (ζηπι Ρνθάηγ), αξρηηεθηνληθή (Βεξζαιιίεο) θαη ηελ κεραληθή (Γηψξπγα 

Μηληί)  θαζψο θαη ε Γαιιηθή δηαλφεζε κε ηνπο Γηαθσηηζηέο (Βνιηαίξν, Μνληεζθηέ, 

Κνληνξζέ, Νηηληεξφ) θαη ηελ Γαιιηθή Δγθπθινπαίδεηα, άζθεζαλ θαηαιπηηθή 

επίδξαζε ζε φια ηα  επξσπατθά θξάηε θαη ζε φια ζρεδφλ ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

ια ηα παξαπάλσ αλέδεημαλ ηε Γαιιία σο ηελ αλακθηζβήηεηε πνιηηηζκηθή 

ππεξδχλακε φρη κφλν ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη νινθιήξνπ ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν 

                                                           
15

 Machlis, J. (1996).  H Απόιαπζε ηεο Μνπζηθήο, κηθξ. Ππξγίσηεο Γ., εθδ. Fagotto books,  Αζήλα,  

 ζζ.205-207 
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«θνινθψλαο» ηεο γαιιηθήο πνιηηηζκηθήο ηζρχνο νινθιεξψζεθε κε κηα ζεακαηηθή 

«έθξεμε» ην 1789. Σελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, πνπ ζπγθιφληζε ηα «ζεκέιηα» φιεο ηεο 

παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ. «Ζ Δπξψπε κεηά ην 1789 εηζήξζε ζε κία λέα πνιηηηθή 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Απηή ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε ζηαδηαθή 

κεηαθνξά ηζρχνο [ε νπνία θαη εληάζεθε ηνλ 19
ν
 αηψλα] απφ ηελ αξηζηνθξαηηθή ειίη 

ζηελ αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε, ηεο νπνίαο ν ζπζζσξεπκέλνο πινχηνο ζηεξίδνληαλ ζε 

έλα γνξγά αλαπηπζζφκελν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, πνπ ην θάζκα ηνπ απιψλνληαλ 

απφ ην εκπφξην κέρξη ηα νξπρεία θαη ηα εξγνζηάζηα, ηηο πξψηεο βηνκεραληθέο θαη 

βηνηερληθέο κνλάδεο. Απηή ε κεηαβνιή, ε νπνία αξγφηεξα ζρεκαηνπνηήζεθε κε ηνλ 

φξν Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε [είρε ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα λα 

δξνκνινγείηαη] κε κία ζεηξά βηνκεραληθψλ εθεπξέζεσλ φπσο ε θισζηηθή κεραλή ηνπ 

Υάξγθηβ (1760) θαη ε εθθνθθηζηηθή κεραλή βάκβαθνο ηνπ Οπίηλη (1793)»
16

.   

«Ζ Γεξκαλία ηελ επνρή ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ήηαλ κνηξαζκέλε ζε 360 

θξάηε, πνιχ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Μνινλφηη απείρε πνιχ απφ ην λα απνηειεί έλα 

εληαίν έζλνο [θαζψο πέξα απφ ηε θνηλή γιψζζα δελ ππήξρε εζληθή ηαπηφηεηα ζηηο 

πεξηνρέο πνπ νξηνζεηνχζαλ γεσγξαθηθά ηελ γεξκαληθή επηθξάηεηα] νη ηδέεο θαη νη 

αξρέο ηεο επαλάζηαζεο [Διεπζεξία - Ηζφηεηα – Αδειθνζχλε] είραλ αξρίζεη λα 

αζθνχλ επίδξαζε [αξρηθά] θπξίσο ζηνπο δηαλννπκέλνπο ην θίλεκα ησλ νπνίσλ - πνιχ 

αμηφινγν ηνλ 18
ν
 αηψλα – ήηαλ ήδε γαιιφθηιν. Οη ηδενινγηθέο πξνζρσξήζεηο ήηαλ 

πνιπάξηζκεο ζπρλά φκσο εθκεδελίδνληαλ απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο 

πνπ ρψξηδαλ ηνπο γεξκαλνχο απφ ηνπο γάιινπο θαη θπξίσο απφ ηηο κεηέπεηηα 

ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο»
17

. 

  κσο γαιιφθηιε ήηαλ θαη ε γεξκαληθή αξηζηνθξαηηθή ηάμε ε νπνία είρε 

αιινηξησζεί πιήξσο απφ ηελ γαιιηθή Civilite θαη ηα γαιιηθά ήζε θαη πξφηππα. «Ζ 

γεξκαληθή αξηζηνθξαηία (εθηφο απφ ηνλ ζηπγλφ δεζπνηηζκφ πνπ επηδείθλπε) ήηαλ 

επίζεο αλππφθνξα καηαηφδνμε, θαζψο είρε πηνζεηήζεη κε ελζνπζηαζκφ φρη κφλν ηελ 

εζηκνηππία ηεο γαιιηθήο απιήο αιιά θαη ηελ γαιιηθή γιψζζα έρνληαο απνξξίςεη ηα 

γεξκαληθά σο γιψζζα ηξαρηά θαη αδέμηα, θαηάιιειε κφλν γηα ηα θαηψηεξα απφ 

απηήλ θνηλσληθά ζηξψκαηα»
18

. Ζ γεξκαληθή δηαλφεζε κπξνζηά ζε απηή ηελ 

δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε, αληέδξαζε θαη άξρηζε λα ςάρλεη έλα γεξκαληθφ εζληθφ 
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«πνιηηηζκηθφ αληίβαξν» απέλαληη ζηελ γαιιηθή ππεξνρή. Ζ «κάρε» απέλαληη ζηελ 

αιινηξησκέλε ειίη, ζα μεθηλνχζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ ηδεψλ «κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ ξσκαιένπ εθείλνπ ξεχκαηνο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο πνπ έκεηλε κε 

ηελ νλνκαζία Γεξκαληθφο Ηδεαιηζκφο»
19

. 

«Αξρηθά νη γεξκαλνί δηαλννχκελνη, νη νπνίνη ήηαλ παξαγθσληζκέλνη απφ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ή επηξξνή ζηε πνιηηηθή δσή θαη ζηεξνχληαλ αθφκε ελφο επήθννπ 

θνηλνχ (ζε αληίζεζε κε ηελ Γαιιία) θαηέθπγαλ ζηνλ ρψξν ηνπ πλεχκαηνο, ζηνλ 

κνλαδηθφ ρψξν πνπ κπνξνχζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ειεχζεξα θαη λα επηδείμνπλ 

επηηεχγκαηα θαη λα «αληιήζνπλ» ππεξεθάλεηα θαη λνκηκνπνίεζε. ηα πιαίζηα απηήο 

ηεο ηδηάδνπζαο θαηάζηαζεο, ε έλλνηα πνπ επέιεμαλ γηα λα ηνπο εθθξάζεη ήηαλ ε 

θνπιηνχξα (Kultur) ηελ νπνία αληηδηέζηειιαλ πξνο ηνλ πνιηηηζκφ (Zivilisation: 

Civilite) σο κία αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηελ αξεηή, ζηε κφξθσζε θαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ πινχην ηνπ αηφκνπ απφ ηε κία θαη ηελ ξερή εμσηεξηθή επγέλεηα θαη 

εππξέπεηα πνπ επηδείθλπε ε αξηζηνθξαηία απφ ηελ άιιε»
20

.  κσο απηή ε θξηηηθή ηεο 

γεξκαληθήο δηαλφεζεο, είρε ζα ιέγακε ζηνλ «ππξήλα» ηεο θαη πάιη ηελ γαιιηθή 

πνιηηηζκηθή επηξξνή, ηελ επίδξαζε ηεο γαιιηθήο δηαλφεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

Ρνπζψ, ν νπνίνο κέζα απφ ην έξγν ηνπ Πξαγκαηεία πεξί ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ 

ηερλώλ ην 1750 είρε δπζαξεζηήζεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Γηαθσηηζηέο ζηελ 

Δγθπθινπαίδεηα, θαζψο είρε εθθξάζεη ηνλ ζθεπηηθηζκφ ηνπ γηα ηνλ νξζνινγηζκφ 

αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ αθφκε θαη ηεο ηππνγξαθίαο, δηφηη 

ζην βαζκφ πνπ επέηξεπαλ ηελ δηάδνζε επηθίλδπλσλ θηινζνθηψλ ζα νδεγνχζαλ ζηελ 

δηαθζνξά ησλ αλζξσπίλσλ εζψλ. Ο Ρνπζψ πξφηεηλε σο ελαιιαθηηθή ηελ αλάπηπμε 

ηεο εγγελνχο θπζηθήο εζηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ηνλ ελάξεην βίν. Καζψο θαη ηε 

ζηξνθή ζηε θνηλφηεηα, ηηο ιατθέο γηνξηέο, ηελ παξάδνζε θαη ηελ θχζε. Αιιά θαη ηνπ 

Μηξακπψ, πνπ είρε απνξξίςεη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο επνρήο ηνπ ραξαθηεξίδνληαο ηνλ 

«θίβδειν» ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη : «ια απηά δελ αληηπξνζσπεχνπλ γηα κέλα 

παξά ην πξνζσπείν ηεο αξεηήο θαη φρη ην πξφζσπν ηεο, ν πνιηηηζκφο δελ θάλεη ηίπνηε 

γηα ηελ θνηλσλία εάλ δελ ηεο δίλεη ηελ νπζία θαη ηελ κνξθή ηεο αξεηήο»
21

. 

Ζ θξηηηθή θαη ε αλαδήηεζε ελφο λένπ λνήκαηνο ηεο έλλνηαο θνπιηνχξαο ζηνλ 

ρψξν ηεο γεξκαληθήο δηαλφεζεο, γίλνληαλ κέζα απφ ην γαιιηθφ «πνιηηηζκηθφ 
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πξίζκα». κσο απηφ ζηγά - ζηγά ζα άιιαδε απφ ηα κέζα ηνπ 18
ν
 αηψλα θαη κεηά. 

«Αξρηθά κε ηνλ θηιφζνθν θαη ζπγγξαθέα Φξίληξηρ ιέγθει, ν νπνίνο απνξξίπηνληαο 

ζην ζχλνιν ηνπ ηνλ γαιιηθήο έκπλεπζεο θαη θαηαγσγήο Νενθιαζηθηζκφ, πνπ 

δέζπνδε ζηελ ηέρλε θαη ην γνχζην ηεο επνρήο, ππνζηήξημε  ην 1741 φηη κηα ρψξα ζα 

έπξεπε λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηεο ινγνηερλία θαη λα κελ κηκείηαη ηηο μέλεο πνπ 

αληαλαθινχζαλ έλα δηαθνξεηηθφ εζληθφ ραξαθηήξα»
22

.              

Λίγα ρξφληα κεηά, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1770 θαη ηνπ 1780 ν Γηφραλ Γθφηθξηλη 

Υέξληεξ έλαο ινπζεξαλφο ζενιφγνο θαη θηιφζνθνο (πνπ είρε ηελ ηχρε λα ζπνπδάζεη 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κέληγθζκπεξθ, έρνληαο σο θαζεγεηή ηνπ ηνλ θνξπθαίν 

γεξκαλφ θηιφζνθν Ηκκάλνπει  Καλη) δεκνζίεπζε κία ζεηξά αηζζεηηθψλ δνθηκίσλ. 

«Μέζα ζε απηά [έρνληαο θαη απηφο  δερζεί ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηνπ Ρνπζψ] ηφληδε 

ηελ νκνξθηά θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο γεξκαληθήο ιατθήο παξάδνζεο, ηεο θέιηηθεο 

θαη ηεο κεζαησληθήο, πνπ είραλ ζηηγκαηηζζεί σο πξσηφγνλεο, βάλαπζεο θαη 

ρνληξνθνκκέλεο απφ ηελ γεξκαληθή αξηζηνθξαηία, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ιεπηφηεηα θαη 

ηελ επγέλεηα ηεο γαιιηθήο ηέρλεο»
23

. 

Λίγν κεηά (1784-1791) θπθινθφξεζε έλα έξγν-ζηαζκφ γηα ηελ κεηέπεηηα 

πνξεία ησλ πξαγκάησλ κε ηίηιν Ηδέεο πεξί θηινζνθίαο ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξώπνπ. Ο 

Υέξληεξ ζε απηφ ην έξγν πξνρψξεζε έλα βήκα παξαπέξα «θαη ήιζε ζε  πιήξε 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο Γηαθσηηζηέο. Μία ξήμε εθ‟ φιεο ηεο χιεο, θαζψο δηακφξθσζε 

κία λέα έλλνηα θαη ζεσξία πεξί θνπιηνχξαο, ε νπνία ακθηζβεηνχζε ξηδηθά ηελ 

αληίιεςε ηνπ Γηαθσηηζκνχ πεξί πνιηηηζκνχ θαη απέξξηπηε ηνλ νηθνπκεληζκφ [ν 

νπνίνο δηέπλεε ηα έξγα ησλ Γηαθσηηζηψλ] γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ ηζηνξία.  Ο 

Υέξληεξ απέξξηςε ηνλ πνιηηηζκφ σο κία εληαία γξακκηθή πνξεία ηειεηνπνίεζεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο, ζηελ νπνία πξνπνξεχνληαλ de facto ε Δπξψπε. Αληί γηα ηνλ άλζξσπν 

ελ γέλεη σο ππνθείκελν ηεο θνηλήο ηζηνξηθήο λνκνηέιεηαο (φπσο ππνζηήξημαλ νη 

Γηαθσηηζηέο) ν Υέξληεξ εζηίαζε ζηελ πνηθηιία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ζηε 

μερσξηζηή ςπρνζχλζεζε θαη ηδηνζπγθξαζία ηεο θάζε θπιήο, ε νπνία ελζαξθψλνληαλ 

θαη εθδειψλνληαλ κέζα απφ ηα ηδηφκνξθα ήζε θαη έζηκα ηεο, κέζα απφ ηε γιψζζα, 

ηε ινγνηερλία θαη ηηο ιατθέο παξαδφζεηο, πνπ εμέθξαδαλ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ζθέςεο 

ηνπ ιανχ (Volk) θαη ζπγθξνηνχζαλ ην ηδηφκνξθν πλεχκα ηνπ (Volkgeist). O Υέξληεξ 

δηαθήξπμε φηη κφλν ε θαιιηέξγεηα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο [ζηε ζπγθεθξηκέλε 
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πεξίπησζε ηεο γεξκαληθήο] κπνξεί λα βγάιεη ηνλ ιαφ απφ ηελ θαηάζηαζε 

βαξβαξφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθνληαλ [ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα θαη απφ ηελ 

θαπιφηεηα ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ε γεξκαληθή αξηζηνθξαηία]. Ο Υέξληεξ ζεψξεζε 

σο Κνπιηνχξα ηελ μερσξηζηή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ελφο ιανχ (Kulturcharakter), ε 

νπνία θαη ππήξρε κφλν ζηνλ πιεζπληηθφ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πνηθίιεο 

θνπιηνχξεο αιιά θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο επνρέο ήηαλ απφιπηεο θαη 

αγεθχξσηεο. Μία άιιε θνπιηνχξα φπσο θαη κία άιιε ηζηνξηθή επνρή, 

αληηπξνζψπεπε μεθάζαξα κία ηδηαίηεξε αζχγθξηηε κνλαδηθφηεηα»
24

. Γελ ππήξρε κία 

θνηλή αλζξσπηλή θνπιηνχξα νχηε κηα θνηλή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκία ηεο 

αλζξσπφηεηαο «αιιά πνιιέο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο δηαθνξεηηθψλ ιαψλ θαη απηφ 

νθείινληαλ ζηελ επίδξαζε ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ θιίκαηνο αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ εζψλ 

θαη παξαδφζεσλ ηνπο. Ο Υέξληεξ δηέγξαςε ηα ηζηνξηθά ζρήκαηα ησλ Γηαθσηηζηψλ, 

πνπ έβιεπαλ φιε ηελ αλζξσπφηεηα σο έλα θνηλφ ζχλνιν θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο θαη επνρέο σο απιά ζηάδηα κηαο θνηλήο επίπνλεο πνξείαο, πνπ είρε σο 

ζηφρν λα θηάζεη θαη λα θαηαθηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνξπθή [ηα δέθα ζηάδηα 

εμέιημεο ηνπ Κνληνξζέ]. Απηά ηα ζηάδηα άξρηδαλ απφ ηνπο ρξφλνπο ησλ πξσηφγνλσλ 

θαη ηειείσλαλ ζην κέιινλ ζε κία ηδαληθή [ηζφηηκε θαη ειεπζέξσλ πνιηηψλ] 

θνηλσλία»
25

. 

Ο Υέξληεξ απέξξηςε αθφκε θαη ηνλ δάζθαιν ηνπ, ηνλ Καλη «ν νπνίνο ην 1789 

έζεζε ην εξψηεκα «αλ δνχκε ζε κηα δηαθσηηζκέλε επνρή» θαη απάληεζε: «φρη αιιά 

δνχκε ζε κία επνρή δηαθσηηζκνχ» κε ζθνπφ λα ηνλίζεη ηελ καθξνρξφληα θαη επίπνλε 

δηαδηθαζία, πνπ απαηηνχληαλ γηα λα βγεη ε Δπξψπε απφ ηελ αλσξηκφηεηα ηεο»
26

. 

κσο γηα ηνλ Υέξληεξ δελ ήηαλ ην δεηνχκελν ε Δπξψπε «αιιά ε πξνζπάζεηα 

δηθαίσζεο ηεο γεξκαληθήο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο απέλαληη ζηε γαιιηθή 

αλσηεξφηεηα θαη ππεξνρή. Ζ έκθαζε πνπ έδσζε ζηελ ελφηεηα ηφπνπ-ιανχ-

θνπιηνχξαο ηνλ νδήγεζε ζην λα νξίζεη ην έζλνο σο ηελ αδηαηάξαθηε ελφηεηα κηαο 

ηδηαίηεξεο πεξηνρήο, ε νπνία είρε κηα δηθηά ηεο ηδηαίηεξε θνπιηνχξα. Έλα έζλνο-  

θξάηνο απνηεινχζε ηελ κνλαδηθή λφκηκε θαη ζεκειηαθή αξρή νξγάλσζεο ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο»
27

. Ο Υέξληεξ θαηάθεξε κία  ξηδηθή κεηαζηξνθή ζηελ έλλνηα 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο θνπιηνχξαο θαη πέηπρε λα ηεο δψζεη έλα πξσηφηππν 
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γεξκαληθφ πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν. Γεκηνχξγεζε έλα γεξκαληθφ «πνιηηηζκηθφ 

αληίξξνπν» φρη απιψο ηζάμην κε ην γαιιηθφ, αιιά κε πνιχ κεγαιχηεξε επίδξαζε θαη 

αληίθηππν ζηηο κεηέπεηηα αηζζεηηθέο, πνιηηηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο  (φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα) φρη κφλν ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Δπξψπε αιιά θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Μέζσ απηήο ηεο λέαο ξηδνζπαζηηθήο ζεψξεζεο ηεο έλλνηαο θνπιηνχξαο, ν 

Υέξληεξ έθηηαμε έλα βξαδπθιεγέο εθξεθηηθφ «πνιηηηζκηθφ κείγκα», πνπ ζα 

πξνθαινχζε αλαηαξάμεηο θαη επαλαζηάζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ηνλ 19
ν
 θαη 

ηνλ 20
ν
 αηψλα. «Μέζα απφ ηε ζχιιεςε θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ιαφο θαη 

έζλνο [ππήξμε ν πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο] ησλ ελλνηψλ ηνπ ηζηνξηζκνχ (δειαδή ηεο 

εξκελείαο ησλ κνξθψλ ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην) αιιά θαη  

ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ»
28

.  

Μέζσ ησλ ηδεψλ ηνπ, ν Υέξληεξ δηακφξθσζε θαηαιπηηθά ηελ κεηέπεηηα 

γεξκαληθή ηδηνζπγθξαζία θαη ςπρνζχλζεζε. Παξάιιεια κέζα απφ ηελ ζεσξία ηνπ, 

ζα γελληφηαλ θαη ζα αλαπηχζζνληαλ ν γεξκαληθφο εζληθηζκφο, θαζψο ν Υέξληεξ 

πξνέβαιιε κε ηηο ηδέεο ηνπ – κε έκκεζν αιιά ζαθή ηξφπν – έλα «φξακα». Απηφ ηεο 

γεξκαληθήο ελνπνίεζεο. κσο γηα λα έπαηξλε απηφ ην φξακα «ζάξθα θαη νζηά» 

ρξεηαδφηαλ λα γίλεη «θνηλσλφο» ηνπ ν γεξκαληθφο ιαφο, ην δηραζκέλν θαη δηαηξεκέλν 

ζε πνιιά θξαηίδηα γεξκαληθφ έζλνο.  Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ νξάκαηνο, απαηηνχζε ηελ 

χπαξμε δχν βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ: ε πξψηε πξνυπφζεζε ήηαλ λα βξεζνχλ 

ζπκπαξαζηάηεο απηψλ ησλ ηδεψλ ηνπ Υέξληεξ απφ ηελ πιεπξά ηεο γεξκαληθήο 

δηαλφεζεο θαη ε δεχηεξε λα ππάξμεη κία ηζηνξηθή αθνξκή ψζηε λα «δηαρπζνχλ» ζε 

νιφθιεξε ηελ γεξκαληθή επηθξάηεηα. ε φηη αθνξά ηελ πξψηε πξνυπφζεζε «αξρηθά 

νη ηδέεο ηνπ πηνζεηεζήθαλ κία θίλεζε λέσλ γεξκαλψλ ζπγγξαθέσλ - κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ν Γθαίηε - πνπ νλνκάζηεθε Θύειια θαη Οξκή (Sturm and Drang). Ζ 

θίλεζε θηινδνμνχζε λα θαηαιχζεη ηελ ιαηξεία ηνπ γαιιηθνχ νξζνινγηζκνχ [ππήξμε 

δειαδή ηαχηηζε ζηφρνπ] θαη ε γλσξηκία  [θαη κεηέπεηηα θηιία] ηνπ Γθαίηε κε ηνλ 

Υέξληεξ ηνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ γνηζηθή αξρηηεθηνληθή, ην ιατθφ ηξαγνχδη 

(Volkslied). Σν θπιιάδην ηνπ Πεξί γεξκαληθνύ ηξόπνπ δσήο θαη γεξκαληθήο ηέρλεο 

(1773) πνπ [εθδφζεθε ίδηα επνρή κε ηα  δνθίκηα ηνπ Υέξληεξ] ήηαλ ζαλ ην καληθέζην 

ηνπ θηλήκαηνο Sturm and Drang »
29

.   
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«Δλψ ζηα ηέιε ηνπ αηψλα, νη ηδέεο ηνπ Υέξληεξ απνηέιεζαλ ηε βαζηθή 

έκπλεπζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαιιηηερληθνχ θαη αηζζεηηθνχ θηλήκαηνο πνπ 

νλνκάζηεθε Ρνκαληηζκφο. Ο Ρνκαληηζκφο, αλ θαη αξρηθά είρε έλα έληνλα παηξησηηθφ 

ραξαθηήξα εμαηηίαο ηεο γαιινγεξκαληθήο δηέλεμεο, ηα ρξφληα κεηαμχ ηνπ 1792 θαη 

ηνπ 1815 δηαδφζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ελζαξξχλνληαο ηελ 

επαλεθηίκεζε ηεο ιατθήο πνίεζεο θαη παξάδνζεο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο 

απφ κία ζπλεηδεηά πιένλ απηναπνθαινχκελε εζληθή ινγνηερλία θαη ηέρλε»
30

. Ζ 

Γεξκαλία άξρηζε λα γίλεηαη έλα «πνιηηηζκηθφ εξγαζηήξη»  εθάκηιιν ηεο Γαιιίαο. 

κσο θαζνξηζηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο 

γεξκαληθήο ελνπνίεζεο, ππήξμε θαη ε ζπκβνιή δχν ζπνπδαίσλ γεξκαλψλ 

θηινζφθσλ, ηνπ Γηφραλ Φίρηε θαη ηνπ Φξίληξηρ Υέγθει. «Ο Φίρηε [επίζεο καζεηήο 

ηνπ Καλη] αξρηθά είρε ππνζηεξίμεη κε ζέξκε ηηο ηδέεο ηηο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο 

θαη απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα δερζεί δξηκχηαηεο θαηεγνξίαο πεξί αζεΐαο ηελ επνρή 

πνπ δίδαζθε σο θαζεγεηήο ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Ηέλαο, ηνπ Κέληγθζκπεξθ θαη ηεο 

Κνπεγράγεο. κσο αξγφηεξα ιίγν κεηά ην 1800 απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ ηξνπή πνπ 

πήξε ε επαλάζηαζε ζηε Γαιιία ζηξάθεθε πξνο ηνλ κπζηηθηζκφ [θαη ηηο ηδέεο ηνπ 

Υέξληεξ] θαη ππνζηήξημε κέζσ ηνπ έξγν ηνπ Κιεηζηό Δκπνξηθό Κξάηνο [ηελ χπαξμε 

ελφο εζληθνχ δπλαηνχ θαη απηαξρηθνχ θξάηνπο, ην νπνίν ζα αλαιάκβαλε κε ηξφπν 

απφιπην, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επνπηεία νιφθιεξνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ πιέγκαηνο 

πνπ ζπγθξνηνχζε κία νηθνλνκία, πξνο ράξε ηεο κε δηαηάξαμεο ηνπ, απφ μέλεο 

επηξξνέο]. Σν πνιηηηθφ θξάηνο αλαβαζκίδνληαλ ζε ζεκαηνθχιαθα ηεο «αιεζηλήο 

ζπλείδεζεο». Σν κνλνπψιην ηεο εζηθφηεηαο, πνπ θαηνρπξψλνληαλ ζηελ πνιηηηθή 

εμνπζία ηεο έδηλε ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θαη ηελ παξακηθξή πηπρή ηεο δσήο. ιεο 

νη δπλάκεηο ζπληνλίδνληαλ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεπξσκέλσλ 

ηνπ ζπλφινπ»
31

. Ο Φίρηε «ζθηαγξαθνχζε» κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαη απηφο, ην φξακα 

ελφο ελσκέλνπ & δπλαηνχ γεξκαληθνχ θξάηνπο. Άμηνο, επίζεο, ζπκπαξαζηάηεο ηνπ 

Υέξληεξ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εζληθνχ νξάκαηνο θαη ν Υέγθει. 

«πσο ν Φίρηε έηζη θαη απηφο αξρηθά ελζνπζηάζηεθε κε ην πλεχκα ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο θαη ηα ηδεψδε ηεο, ηα νπνία ηνλ νδήγεζαλ ζην λα απνξξίςεη ηελ 

ρξηζηηαληθή ζξεζθεία «Ση ζρέζε έρεη ε Ηεξνπζαιήκ κε ηελ Αζήλα;» έιεγε δεθηηθά. 

κσο ζηε ζπλέρεηα άξρηζε θαη απηφο λα αλαθέξεηαη ζην  πλεχκα ηνπ ιανχ 
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(Volksgeist) ηα ηδηαίηεξα δειαδή πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηκέξνπο 

αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο θαη γηα ην παγθφζκην πλεχκα (Weltgeist) έλα νηθνπκεληθφ 

νξίδνληα κέζα ζηνλ νπνίν μεδηπιψλνληαλ φιεο νη μερσξηζηέο πνιηηηζκηθέο 

δεκηνπξγίεο ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ»
32

. 

κσο ν Υέγθει πήγε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Υέξληεξ πνιχ πην καθξηά, ηεο 

έδσζε κηα άιιε δηάζηαζε θαζνξηζηηθή γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ γεξκαληθνχ 

«πλδξφκνπ Κπξηαξρίαο». «Γηα ηνλ Υέγθει δελ ήηαλ φινη νη ιανί θαη φιεο νη 

θνπιηνχξεο εμίζνπ ζεκαληηθέο, φπσο ηηο ζεσξνχζε ν Υέξληεξ ζηε δεκνθξαηηθή ηνπ 

αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιεο νη θνηλσλίεο θφκηδαλ θάηη εγγελψο πνιχηηκν, 

ρσξίο π.ρ. λα κεηνλεθηνχζαλ νη κε επξσπατθέο [θνπιηνχξεο] έλαληη ησλ 

επξσπατθψλ. Ο Υέγθει αληέηεηλε κία πην αξηζηνθξαηηθή θαη επξσθεληξηθή 

ζεψξεζε ιέγνληαο φηη ζε θάζε ηζηνξηθή θάζε έλαο θαη κφλν ιαφο ππεξηεξεί θαη ε 

δχλακε ηεο αμηνινγίαο ηνπ ζθξαγίδεη νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Αιιά έλαο ιαφο 

κπνξεί λα παίμεη κφλν κία θνξά ην ξφιν ηνπ πλεπκαηηθνχ νδεγεηή ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο νη Έιιελεο ι.ρ. δελ ζα αλαδεηθλχνληαλ μαλά ζε πξσηνπφξνπο ηνπ 

πνιηηηζκνχ.  Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο θάζε πεξηφδνπ, είρε σο θχξηα αλαθνξά ηεο ην 

πνιηηηζηηθφ θαηφξζσκα απηψλ ησλ «θνζκντζηνξηθψλ» εζλψλ. Ζ Αλαηνιή [είπε ν 

Υέγθει] ήηαλ αζθαιψο ε κήηξα ηνπ πνιηηηζκνχ φκσο ην θσο ηνπ Λφγνπ -φπσο θαη 

ν ήιηνο- ηαμηδεχεη απφ ηελ Αλαηνιή Πξνο ηε Γχζε. Με βάζε απηέο ηηο παξαδνρέο ν 

Υέγθει αλαγλψξηζε ηηο εμήο θάζεηο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο : Σελ αλαηνιηθή, ηελ 

ειιελνξσκατθή, ηε κεζαησληθή ρξηζηηαληθή, ηε λεφηεξε κε νξφζεκα ηε Γεξκαληθή 

Γηακαξηχξεζε [Λνχζεξνο, Καιβίλνο] θαη ην Γαιιηθφ Γηαθσηηζκφ»
33

.            

  ζνλ αθνξά ηψξα ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε, ηελ χπαξμε κηαο ηζηνξηθήο 

αθνξκήο γηα λα γίλεη πξάμε ε γεξκαληθή ελφηεηα, απηή ηελ έδσζε απιφρεξα ν  λένο 

γαιιηθφο ηκπεξηαιηζκφο πνπ ελζαξθψζεθε απηή ηε θνξά ζην πξφζσπν ηνπ  Μέγα 

Ναπνιένληα. «Ο Ναπνιέσλ έζεζε ζε εθαξκνγή [κε πξφζρεκα ηηο ηδέεο ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο νη νπνίεο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ είραλ ράζεη φρη κφλν ηε 

ιάκςε, αιιά θπξίσο ην νπζηαζηηθφ ηνπο πεξηερφκελν] έλα κεγάιν πνιηηηθφ ζρέδην 

κεηά ηελ ζηέςε ηνπ σο απηνθξάηνξα (ην 1804  παξνπζία ηνπ Πάπα Πίνπ Ε΄). Μηα 

επεθηαηηθή πνιηηηθή, πνπ είρε σο ζηφρν ηεο ηελ γαιιηθή θπξηαξρία ζε φιε ηελ 

Δπξψπε [κία ελσκέλε Δπξψπε ππφ ηα γαιιηθά ζθήπηξα – ν Ναπνιέσλ σο  λένο 
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Καξινκάγλνο]. Υάξε ζηε δξάζε ηνπ ν Ναπνιέσλ ζα γίλνληαλ ν κεγάινο 

πξσηεξγάηεο ηεο κεηακφξθσζεο ηεο Γεξκαλίαο ζε εληαίν θξάηνο. Σν εζληθφ 

θξφλεκα πνπ είρε αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη, αλαδσππξψζεθε απφ ηελ θνηλή 

αληηπάζεηα ελαληίνλ ηνπ Γάιινπ απηνθξάηνξα. Ζ εζληθή ζπλείδεζε ησλ γεξκαλψλ 

αθππλίζηεθε απφ ηελ αληίζεζε ηνπο ζηε γαιιηθή θαηνρή πνπ επήιζε ζηελ 

γεξκαληθή επηθξάηεηα, κεηά ηελ δηάιπζε ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο 

(1805) απφ ηνλ Ναπνιένληα κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Πξεζβνχξγνπ.  Σε ζέζε ηεο  

πήξαλ 16 γεξκαληθέο εγεκνλίεο (ζηηο νπνίεο πξνζηέζεθαλ αξγφηεξα ην Μέγα 

Γνπθάην ηεο Βαξζνβίαο  θαη ην βαζίιεην ηεο Βεζηθαιίαο) νη νπνίεο νλνκάζηεθαλ 

Οκνζπνλδία ηνπ Ρήλνπ θαη ν Ναπνιέσλ έιαβε ηνλ ηίηιν ηνπ Πξνηέθηνξα ηνπο. [Ζ 

Γεξκαλία κεηαηξάπεθε δειαδή ζε Γαιιηθφ Πξνηεθηνξάην]. Αιιά θαη κεηά απφ ηε 

κάρε ηεο Ηέλαο (1807), ε νπνία πξνθάιεζε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Πξσζίαο θαη ηελ 

ζρεδφλ ρσξίο αληίζηαζε θαηάιεςε ηνπ Βεξνιίλνπ θαη νιφθιεξεο ηεο ρψξαο, εθηφο 

κηαο κηθξήο πεξηνρήο ζηελ νπνία θαηέθπγε ν βαζηιηάο ηεο Πξσζίαο»
34

. «Ο 

γεξκαληθφο ιαφο ελσκέλνο φζν πνηέ, εθδήισζε ηφηε ηελ ζέιεζε ηνπ γηα 

αλεμαξηεζία θαη παληνχ ζε φια ηα αζηηθά θέληξα αλά ηελ επηθξάηεηα ηππψλνληαλ 

θαη κνηξάδνληαλ θπιιάδηα πνπ θαινχζαλ ηνλ θφζκν λα εμεγεξζεί απέλαληη ζηε 

γαιιηθή θαηνρή»
35

. «Ζ αθχπληζε ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ εθδειψζεθε αξρηθά ζηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο θχθινπο: νη θνηηεηέο νξγαλψζεθαλ ζε κπζηηθέο εηαηξίεο, φπσο 

π.ρ. ε Σνύγθεληκπνπλη (χλδεζκνο ηεο Αξεηήο) αιιά θαη νη θαζεγεηέο ηνπο έπαημαλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν, ελψ ην παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ (πνπ ηδξχζεθε ην 1809) 

απνηέιεζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή εζηία παηξησηηζκνχ»
36

. «Ο πην δηάζεκνο απφ 

φινπο ηνπο θαζεγεηέο ν Φίρηε ζηνπο Λόγνπο ηνπ πξνο ην γεξκαληθό έζλνο [πνπ ηνπο 

απήγγεηιε ζην θαηεθηεκέλν Βεξνιίλν ην 1808] επαγγειίδνληαλ πιένλ ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο γεξκαληθήο θηινζνθηθήο παηδείαο & γιψζζαο θαη αλέζεηε ζην 

θξάηνο-νδεγφ ην θαζήθνλ γηα ηελ ελζηάιαμε ηεο λέαο εζληθήο ηαπηφηεηαο»
37

. «Ο 

Υέγθει [ζε αληίζεζε κε ηνλ Φίρηε] έγξαςε ην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ ε 

Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεύκαηνο ππφ ηνπο ήρνπο ηεο κάρεο ηεο Ηέλαο. Ο Υέγθει 

αθεγείηαη φηη έρνληαο ηειεηψζεη ηε ζπγγξαθή ηνπ, άλνημε ην παξάζπξν ηνπ θαη είδε 
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λα πεξλάεη ζην δξφκν απφ θάησ ν Γάιινο απηνθξάηνξαο «ην παγθφζκην πλεχκα 

έθηππν» φπσο ηνλ πεξηγξάθεη. Καη φλησο ε αηκφζθαηξα ηνπ βηβιίνπ ηαηξηάδεη 

απφιπηα κε ηελ πξνζδνθία ελφο θαηλνχξγηνπ θφζκνπ, πνπ ζα γελληφηαλ απφ ην 

μεζεκειίσκα ηνπ παιαηνχ θφζκνπ θαη ησλ «απνιηζσκέλσλ» πξνλνκηψλ [ηεο 

γεξκαληθήο αξηζηνθξαηίαο], ηελ νπνία ζα έθεξλε ε γαιιηθή θαηάθηεζε»
38

.  

Κη φκσο, παξά ην δηζπξακβηθφ ηνπ έπαηλν γηα ηνλ Ναπνιένληα, ν Υέγθει 

είρε -ζα ιέγακε- θξαηήζεη ην θαιφ γηα ην ηέινο. «ηηο θνζκντζηνξηθέο θάζεηο ηεο 

παγθφζκηαο ηζηνξίαο, ν Υέγθει δελ ζεψξεζε ηνλ Γαιιηθφ Γηαθσηηζκφ σο ηελ 

ηειεπηαία ηεο. πσο παιαηνηέξα έθαλε ν Κνληνξζέ, πξφζζεζε θαη απηφο κία 

κειινληηθή θάζε. «Μηα «ηεπηνληθή πξνηεζηαληηθή» θαηά ηελ νπνία ζα 

εθπιεξψλνληαλ νξηζηηθά νη πλεπκαηηθέο βιέςεηο ηεο αλζξσπφηεηαο»
39

. Απηή ηελ 

«ηεπηνληθή πξνηεζηαληηθή» πξννπηηθή ηεο πνξείαο ησλ επξσπατθψλ πξαγκάησλ, ζα 

αλαιάκβαλε λα θάλεη πξάμε ηνλ 19
ν
 αηψλα ε Πξσζία ηνπ ηην θνλ Μπίζκαξθ.   

κσο είρε ήδε μεθηλήζεη θαη ζηα πεδία ησλ λαπνιεφληεησλ καρψλ αιιά θαη ζηα 

πεδία ηεο επξσπατθήο δηαλφεζεο ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πλεχκαηνο, κία «ηηηάληα» 

χγθξνπζε Πνιηηηζκψλ (Γαιιίαο –Γεξκαλίαο).   

       1.6 Ευρώπη & Γερμανύα τον 19ο αιώνα - Η δημιουργύα του Β΄ Ρϊιχ 

Ζ Δπξψπε ηνλ 19
ν
 αηψλα βξίζθεηαη ππφ ηελ επήξεηα ηξηψλ θαζνξηζηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ ζπγθξνηήζεσλ: ηνπ Δπξσπατθνχ Δζληθηζκνχ, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ηκπεξηαιηζκνχ θαη ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Μέζα απφ ηε ζχλζεζε απηψλ, ζα 

αλαδπζεί κία ελσκέλε Γεξκαλία, ε νπνία απφ ηε θχζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζα 

δηαθαηέρεηαη απφ έλα κφληκν χλδξνκν Κπξηαξρίαο. Πσο ζα πξνθχςεη απηφ; «Οη 

ρψξεο, πνπ λίθεζαλ ηνλ Ναπνιένληα δήισζαλ ζην πλέδξην ηεο Βηέλλεο ην 1815 ηελ 

αληίζεζε ηνπο ζηηο πνιηηηθέο ηδέεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θάησ απφ ηελ επηξξνή 

ηνπ πνιχ ζπληεξεηηθνχ Απζηξηαθνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ πξίγθηπα Φνλ Μέηεξληρ: 

ε Απζηξία, ε Πξσζία, ε Ρσζία, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε «λέα» Γαιιία (ζηελ νπνία 

επέβαιαλ σο βαζηιηά ηνλ Λνπδνβίθν ΗΖ΄) δεκηνχξγεζαλ ηελ Ηεξά πκκαρία θαη 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαηαζηνιή ησλ επαλαζηάζεσλ θαη ησλ  εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ 

πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ηνπο»
40

. 
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Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ήηηα ηεο Γαιιίαο έλα θελφ ηζρχνο ζηελ 

επεηξσηηθή Δπξψπε. Ζ Γαιιία απψιεζε ηελ εγεκνληθή ηεο ζέζε. Ζ εηηεκέλε απφ ην 

Ναπνιένληα αιιά ηαρέσο αλαζπγθξνηεκέλε Πξσζία, έζπεπζε λα θαιχςεη απηφ ην 

θελφ «εηδηθφηεξα κεηά ηελ αλάιεςε απφ ηελ κεξηά ηεο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ 

πνιέκνπ ην δηάζηεκα 1813-1815»
41

. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ Γεξκαληθψλ 

θξαηψλ θαη ηεο Πξσζίαο απφ ηα Γαιιηθά ζηξαηεχκαηα, ε Πξσζία, ην κεγαιχηεξν θαη 

ηζρπξφηεξν απφ ηα Γεξκαληθά θξάηε, πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ θάησ 

απφ ηελ επίδξαζε θαη ησλ ηδεψλ ηνπ Υέξληεξ, ηνπ Φίρηε θαη ηνπ Υέγθει, αιιά θαη 

επηιεθηηθψλ ηδεψλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο.  

εκείν ζπλάληεζεο ηνπ Γαιιηθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ 

Ηδεαιηζκνχ ήηαλ ε αξραηνειιεληθή παξάδνζε.  «ηα πιαίζηα ηνπ Γηαθσηηζκνχ ε 

αξραηνειιεληθή παξάδνζε ζπλδέζεθε κε ηα ηδεψδε ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ. ην πιαίζην ηνπ Γεξκαληθνχ Ηδεαιηζκνχ ε αξραία Διιάδα 

πξνζδηνξίδεηαη σο ε «πλεπκαηηθή παηξίδα» ηεο Δπξψπεο δηφηη αλέπηπμε 

ππνδεηγκαηηθά εθείλε ηελ νξγαληθή αξκνληθή ελφηεηα αλάκεζα ζην Λφγν θαη ηε 

Φχζε, ην Άηνκν θαη ηελ Κνηλφηεηα, ηελ Σέρλε θα ηε Εσή. ια ηα παξαπάλσ, 

ζπλδέζεθαλ κε ηα ξνκαληηθά ηδεψδε, ηεο θνπιηνχξαο ηνπ έζλνπο  θαη ηεο θπιήο. Ζ 

γεξκαληθή δηαλφεζε αλχςσζε ηνλ αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ «ζην βάζξν ηεο 

ππέξηαηεο πνηφηεηαο θαη κνλαδηθφηεηαο» έρνληαο σο θχξην ζηφρν λα αλαπηχμεη ηε 

γεξκαληθή εζληθή ζπλείδεζε ζε αληηπαξάζεζε κε ηε ιαηηλν-γαιιηθή πνιηηηζκηθή 

παξάδνζε γηα λα λνκηκνπνηήζεη ην πνιηηηθφ ηεο φξακα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

εζληθνχ θξάηνπο. Έθηνηε ε Γεξκαλία [σο εληαίνο πνιηηηζκηθφο ρψξνο] ρξίζηεθε σο ν 

πξνλνκηαθφο θιεξνλφκνο ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο, σο ε Διιάδα ηεο επνρήο 

ηεο»
42

. 

«Έηζη, ήδε απφ ην 1810, ν Τπνπξγφο Παηδείαο ηεο Πξσζίαο Βίιρεικ θνλ 

Υνχκπνιη επηζπκψληαο λα αλνξζψζεη ην θξφλεκα [θαη λα δεκηνπξγήζεη εζληθή 

γεξκαληθή ζπλείδεζε] έζεζε ηε κειέηε ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο σο βάζε ηεο 

εζληθήο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνληαο φηη «κφλν ζηνπο Έιιελεο βξίζθνπκε ην ηδεψδεο 

απηνχ, πνπ ζα ζέιακε λα είκαζηε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε». ηαλ κάιηζηα, ην 1833, ν 

Γεξκαλφο ηζηνξηθφο Νηξφπδελ δεκνζηεχεη ηελ Ηζηνξία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ε 
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δεκνθξαηηθή Αζήλα θαη νη αξραηνειιεληθέο πφιεηο-θξάηε παξνπζηάδνληαη σο 

παξάδεηγκα πξνο απνθπγή, ελψ ην Βαζίιεην ηεο Μαθεδνλίαο θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ 

πνιηηηθή ελνπνίεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληζκνχ θαζίζηαηαη ην πξφηππν γηα ηελ 

πξνζδνθψκελε γεξκαληθή ελνπνίεζε»
43

. Ζ Πξσζία ήηαλ ε «Μαθεδνλία», πνπ ζα 

έλσλε κε ηελ ηζρχ ηεο ηνλ θαηαθεξκαηηζκέλν γεξκαληθφ εζληθφ θνξκφ. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή πξνρψξεζε  ζε ζηξαηησηηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο. Υάξε 

ζηελ εγεζία ηνπ Φξεηδεξίθνπ Γνπιηέικνπ ηνπ Γ΄ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηάηλ – 

Υάξηελκπεξγθ- άλρνξζη, ν Ναπνιεφληεηνο θψδηθαο ηεο ηζφηεηαο [φινη νη άλζξσπνη 

είλαη ίζνη] θαη ηεο αξρήο ηεο αμηνθξαηίαο, εθαξκφζηεθε ζηε δνκή θαη ηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ πξσζηθνχ ζηξαηνχ θαη ηεο δηνίθεζεο κε απνηέιεζκα λα αλέξρνληαη ηεξαξρηθά φρη 

κφλν απηνί πνπ είραλ αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή αιιά θαη απηνί πνπ ήηαλ ηθαλνί θαη 

αμηφκαρνη. Δλψ επίζεο θαη νη αζηνί κπνξνχζαλ λα ππεξεηήζνπλ κε ην βαζκφ ηνπ 

αμησκαηηθνχ ζηνλ επαγγεικαηηθφ [ήδε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα] πξσζηθφ ζηξαηφ. 

«Παξάιιεια ην πξσζηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξέκεηλε ην θαιχηεξν ηεο 

Δπξψπεο, ελψ ε πξσζηθή γξαθεηνθξαηία είρε επηηχρεη πςειφ επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εληηκφηεηαο ζηε δηνίθεζε, κνλαδηθφ γηα ηελ Δπξψπε»
44

. 

«Με ηηο θηιειεχζεξεο κεηαξξπζκίζεηο, ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο θαη ηελ ζέιεζε 

λα εθζπγρξνλίζνπλ ηε ρψξα απηνί νη ηξείο θαζνδεγεηέο ζπληέιεζαλ ψζηε ε Πξσζία 

λα γίλεη ε ειπίδα φισλ ησλ Γεξκαλψλ παηξησηψλ»
45

, θαζψο θάησ απφ ηελ θηινζνθία 

ηνπο ε ελεξγή αλάκημε ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, ε πεηζαξρία θαη ε ππεπζπλφηεηα σο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γεξκαλνχ πνιίηε ζα απνηεινχζαλ ηα ζπλεθηηθά πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία κηαο κειινληηθήο ελσκέλεο Γεξκαλίαο ππφ ηελ πξσζηθή θαζνδήγεζε. «Ζ 

ηειηθή πξάμε ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο έδσζε λέα δνκή ζηε Γεξκαλία. ηε ζέζε 

ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο εγθαζηδξχζεθε ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδία 

απνηεινχκελε απφ 39 θξάηε, δχν απφ ηα νπνία ήηαλ ηα θπξίαξρα : ε Πξσζία θαη ε 

Απζηξία. Έηζη μεθίλεζε ν Απζηξνπξσζηθφο αληαγσληζκφο. ηελ αξρή νη δχν απηέο 

δπλάκεηο γηα λα θαηαπλίμνπλ θηιειεχζεξεο απφςεηο εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ 

πνιηηεπκάησλ ζηε λέα Γεξκαλία αιιεινβνεζήζεθαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα 

θαηαπλίμνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζηψλ θαη ηνπ απινχ ιανχ. κσο ζηε ζπλέρεηα 
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ππήξμε έληνλνο αληαγσληζκφο ζε νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν γηα ηελ 

θπξηαξρία ζηελ Γεξκαληθή Οκνζπνλδία. Ζ Πξσζία πέηπρε ην 1834 λα δεκηνπξγήζεη 

κία ηεισλεηαθή έλσζε ησλ Γεξκαληθψλ θξαηψλ (πξννίκην ηεο εζληθήο ελφηεηαο) πνπ  

ζε ζπλδπαζκφ κε ην μεθίλεκα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο  ζηε Γεξκαλία κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε  ησλ αλζξαθσξπρείσλ ηνπ Ρνπξ (πεξίπνπ ην 1830) θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζηδεξνδξφκσλ, έθεξε ηε Γεξκαληθή αζηηθή ηάμε ζην ζεκείν λα επηδεηεί κηα 

Γεξκαλία  κε θηιειεχζεξν πνιίηεπκα  ζηα πξφηππα ηεο Αγγιίαο»
46

. 

«Ζ επαλάζηαζε πνπ έγηλε ζην Βεξνιίλν ην 1848 απφ ηελ αζηηθή ηάμε έθεξε 

ζην πξνζθήλην αηηήκαηα θηιειεχζεξα [παξαρψξεζε ζπληαγκάησλ απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο εγεκφλεο] αιιά θαη εζληθά. Σν Φνξ Πάξιακελη (πξνζσξηλφ Κνηλνβνχιην) 

ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ζηελ Φξαλθθνχξηε απνθάζηζε ηελ εθινγή κηαο Γεξκαληθήο 

Δζλνζπλέιεπζεο 586 Βνπιεπηψλ, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δχν ζηξαηφπεδα: Σν 

πξψην ππνζηήξημε ηελ χπαξμε ηεο Μεγάιεο Γεξκαλίαο καδί κε ηελ Απζηξία ηνπ 

Οίθνπ ησλ Αςβνχξγσλ πνπ ηε θπβεξλνχζαλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θηήζεσλ 

ηεο πνπ πεξηιάκβαλαλ κε γεξκαληθνχο ιανχο) γηα λα απνθεπρζεί ε δηάιπζε ηεο 

Απζηξηαθήο κνλαξρίαο. Σν δεχηεξν κηαο κηθξφηεξεο νκνηνγελνχο Γεξκαλίαο ρσξίο 

φκσο ηελ Απζηξία. Κπξηάξρεζε ε δεχηεξε άπνςε θαη ην ζηέκκα ηεο ελσκέλεο 

Γεξκαλίαο πξνζθέξζεθε ζην Φξεηδεξίθν Γνπιηέικν ηνλ Γ΄ ην 1849.  κσο απηφο ν 

κνλάξρεο πνπ ήδε ζηελ Πξσζία είρε αλαθαιέζεη ηηο θηιειεχζεξεο παξαρσξήζεηο θαη 

είρε δηαιχζεη ηελ Πξσζηθή Δζλνζπλέιεπζε, αξλήζεθε λα δερηεί ην ζηέκκα «απφ 

πειφ θαη ραξηί» πνπ φπσο είπε ηνπ πξφζθεξε ν απιφο ιαφο, δείγκα ηεο 

απνιπηαξρηθήο ζεψξεζεο θαη ραξαθηήξα ηνπ πξσζηθνχ θαζεζηψηνο. Αληηζέησο, 

επεδίσμε λα ηνπ πξνζθεξζεί ην ζηέκκα απφ ηνπο ινηπνχο εγεκφλεο ησλ γεξκαληθψλ 

θξαηηδίσλ φκσο πξνζέθξνπζε ζηελ άξλεζε ηεο Απζηξίαο. Ζ Πξσζία δελ ηεο 

ζπγρψξεζε πνηέ απηή ηεο ηε ζηάζε θαη αθνζηψζεθε απφ ηφηε ζε έλα θαη κφλν ζθνπφ: 

λα πεηχρεη ηε δηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο πξνο φθεινο ηεο»
47

. 

Απηή αθξηβψο ηελ επνρή εκθαλίζηεθε ν ηην Φνλ Μπίζκαξθ, σο 

πξσζππνπξγφο ηεο Πξσζίαο, ην 1862. «πληεξεηηθφο θαη κνλαξρηθφο, ξεαιηζηήο θαη 

πνιχ νμπδεξθήο [παξαηεξψληαο κε ελδηαθέξνλ ηελ επηηπρία ηνπ ηηαιηθνχ εζληθηζκνχ 

ηεο ελνπνίεζεο ηεο Ηηαιίαο ράξε ζηνλ θφκε Καβνχξ] έβαιε ζε εθαξκνγή ην 

κεγαιεπήβνιν ζρέδην ηνπ γηα ηελ ελνπνίεζε πνπ δηήξθεζε ζρεδφλ δέθα ρξφληα. 
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Υξεζηκνπνίεζε ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο Πξσζίαο γηα λα ελψζεη ηελ Γεξκαλία 

ληθψληαο αξρηθά ηελ Γαλία (1864) θαη έπεηηα ην κεγάιν «εζσηεξηθφ» ερζξφ ηεο, ηελ 

Απζηξία (1866), ε νπνία κε ηελ ζπλζήθε ηεο Πξάγαο δέρζεθε λα απέρεη απφ ηηο 

Γεξκαληθέο ππνζέζεηο. ηελ ζπλέρεηα νξγάλσζε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πξσζίαο κία 

«Οκνζπνλδία ηεο Βφξεηαο Γεξκαλίαο» θαη έπεηζε ηελ αζηηθή ηάμε θαη ηνπο 

θηιειεπζέξνπο βηνκεράλνπο λα δερζνχλ ηελ πξσζηθή θαη απνιπηαξρηθή πνιηηηθή ηνπ 

κε ηελ ππφζρεζε ηεο ελφηεηαο, πνπ είραλ φινη αλάγθε»
48

.   

Ήηαλ φκσο ν Γάιιν-γεξκαληθφο πφιεκνο ηνπ 1870-71 πνπ εδξαίσζε ηε ζέζε 

ηεο Πξσζίαο σο εγέηηδαο δχλακεο ηνπ ππφ επαλαζχζηαζε Γεξκαληθνχ Ράηρ. «Ζ 

Γαιιία θνβνχκελε ηελ αλεξρφκελε δχλακε ηεο Πξσζίαο θήξπμε ηνλ πφιεκν 

ελαληίνλ ηεο, αλ θαη ν Μπίζκαξθ ήηαλ απηφο πνπ θαζνδήγεζε ηηο εμειίμεηο απφ ηελ 

αξρή. Μεηέηξεςε ηνλ πφιεκν ζε κνξθή άκπλαο ελαληίσλ ησλ Γαιιηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ ηνπ Γαιιηθνχ ζνβηληζκνχ θαη θαηφξζσζε λα ελψζεη φια ηα Γεξκαληθά 

θξάηε αθφκε θαη απηά ηεο Νφηηαο Γεξκαλίαο ππέξ ηνπ «θνηλνχ εζληθνχ αγψλα» 

ελαληίνλ ηνπ πξναηψληνπ ερζξνχ θαη θαηαθηεηή ηνπ Γεξκαληθνχ έζλνπο. Ο πφιεκνο 

ήηαλ ζχληνκνο θαη έιεμε κε ηελ πνιηνξθία θαη ηελ παξάδνζε ηνπ Παξηζηνχ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1871. Οη Γάιινη δελ είραλ άιιε ιχζε απφ ην λα δερζνχλ ηνπο 

ζθιεξνχο φξνπο ηνπ ληθεηή, ηελ θαηαβνιή κεγάιεο πνιεκηθήο απνδεκίσζεο θαη ηελ 

παξαρψξεζε ηεο Αιζαηίαο θαη ελφο ηκήκαηνο ηεο Λσξξαίλεο ζηε Γεξκαλία»
49

. Ο 

ζξίακβνο ηνπ Μπίζκαξθ θαη ησλ Γεξκαλψλ αιιά θαη ν δηαζπξκφο ησλ ππεξνπηηθψλ -

έσο ηφηε- Γάιισλ ήηαλ απφιπηνο, θαζψο ηνλ ίδην κήλα κέζα ζηηο Βεξζαιιίεο -ην 

ζχκβνιν ηεο Γαιιηθήο πνιηηηζκηθήο ππεξνρήο θαη ηζρχνο- νη γεξκαλνί εγεκφλεο 

αλαθήξπμαλ ηνλ βαζηιηά ηεο Πξσζίαο Γνπιηέικν ηνλ Α΄ «Γεξκαλφ Απηνθξάησξ» 

(Deutscher Kaiser) θαη  ηνλ Μπίζκαξθ ζε Καγθειάξην ηνπ Β΄ Γεξκαληθνχ Ράηρ. «Ζ 

Γεξκαλία έγηλε θαη πάιη απηνθξαηνξία, ε νπνία αθνχ είρε απνδεηρζεί ηζρπξφηεξε 

αληηθαηέζηεζε ηε Γαιιία σο πξψηε δχλακε ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο»
50

.   

Ο Γεξκαληθφο Ηδεαιηζκφο θαη Ρνκαληηζκφο ππεξθέξαζε ηνλ Γαιιηθφ 

Γηαθσηηζκφ θαη γέλλεζε ηνλ εζληθηζκφ αιιά θαη ηνλ ξαηζηζκφ. «Ο ηειεπηαίνο άξρηζε 

κελ κε ηελ παξαθζνξά ηεο ηδέαο ηνπ Γηαθσηηζκνχ πεξί πνιηηηζκνχ απφ ηελ Γαιιία 

θαη ηνλ Ναπνιένληα, πνπ φηαλ ην 1798 μεθίλεζε γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ ζηελ 
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Αίγππην δήισζε ηα εμήο «ηξαηηψηεο επηρεηξείηε κία θαηάθηεζε ηεο νπνίαο νη 

επηπηψζεηο ζηνλ πνιηηηζκφ είλαη αλππνιφγηζηεο» αιιά ηα «ζπέξκαηα» ηνπ 

βξίζθνληαλ ήδε ζηε Γεξκαλία, ηεο επνρήο ηνπ  Υέξληεξ. Με δηαλνεηέο φπσο  ν Carl 

von Linne πνπ κέζα  απφ ην έξγν ηνπ Systema Naturae (1789)  πξνρψξεζε ζε κηα 

ζπζηεκαηηθή ζχλδεζε πνιηηηζκηθψλ θαη εζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε αλζξψπηλεο 

θπιέο, θαηαηάζζνληαο ηηο ζε κηα ηεξαξρηθή θιίκαθα ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο 

ηνπνζέηεζε ηνλ «ιεπθφ, επγεληθφ, λνκνηαγή Δπξσπαίν». Ο εζληθηζηηθφο ππξεηφο πνπ 

αθνινχζεζε ηνλ 19
ν
 αηψλα κε ηελ έκθαζε, ηελ νπνία έδσζε ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ ιαψλ ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζηελ θαζηέξσζε ηεο ηδέαο πεξί θπιήο. 

Οη εζληθνί ηζηνξηνγξάθνη ι.ρ. ζεσξνχζαλ φηη εμηζηνξνχλ ην πεπξσκέλν κηαο 

ηδηαίηεξεο θπιήο. Έηζη, ην 1830 ν γεξκαλφο θαζεγεηήο ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ 

Friedrich Liszt ππνζηήξημε φηη ην πεπξσκέλν ηεο γεξκαληθήο θπιήο είλαη λα 

θπβεξλήζεη ηνλ θφζκν θαη φηη απηή ε θπιή έρεη επηιεγεί απφ ηε «Θεία Πξφλνηα» γηα 

λα εθπνιηηίζεη ηηο άγξηεο ρψξεο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ηκπεξηαιηζκνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο απνηθηνθξαηίαο, πνπ έιαβε λέα ψζεζε ηελ 

πεξίνδν 1750  - 1900»
51

.  Οη ξαηζηζηηθέο ζεσξίεο απιψζεθαλ απφ ηελ Γεξκαλία ζηελ 

ππφινηπε επξσπατθή δηαλφεζε θαζψο θαη ζηελ επξσπατθή αξηζηνθξαηία θαη  αζηηθή 

ηάμε. 

Ο γάιινο θφκεο Γθνκπηλψ ζην βηβιίν ηνπ Γνθίκην πεξί ηεο αληζόηεηνο ησλ 

αλζξσπίλσλ θπιώλ (1853-1855) έγξαςε φηη: «ε εζληθή αληζφηεηα είλαη έκθπηε θαη 

δηαξθήο. Ζ πξσηνθαζεδξία κεηαμχ ησλ θπιψλ αλήθε ζηε ιεπθή θπιή, ζηνπο Άξεηνπο 

θαη εηδηθά ζηνλ «γεξκαληθφ θιάδν» πνπ έκεηλε πνιχ θαηξφ ρσξίο επηκημία. Οη 

Γεξκαλνί, θπιή θαηεμνρήλ επγεληθή θαη απζεληηθνί ζεκαηνθχιαθεο ηεο ππεξνρήο ησλ 

ιεπθψλ είραλ θαηαθηήζεη ηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Με ηε ζεηξά ηνπο φκσο είραλ 

εθθπιηζηεί κε ην αλαθάηεκα ηνπ αίκαηνο. Έηζη, πιένλ ε αλζξσπφηεηα βάδηδε ρσξίο 

ηξφπν λα ζσζεί πξνο ηελ θαηαζηξνθή»
52

. Ο Κίπιηγθ, Βξεηαλφο ζπγγξαθέαο ηελ ίδηα 

επνρή «ζηα πνηήκαηα ηνπ αληηκεηψπηδε ηνλ επξσπατθφ ηκπεξηαιηζκφ θαη ξαηζηζκφ 

απέλαληη ζηνπο άιινπο ιανχο κε ξνκαληηθή δηάζεζε : «ήθσζε ην βάξνο ηνπ ιεπθνχ, 

ηνπο βάλαπζνπο πνιέκνπο γηα εηξήλε..»
53

. Δλψ έλαο αθφκα Γάιινο ν Βαζέ ληε 

Λαπνχδ «ηδξπηήο ηεο αλζξσπνθνηλσληνινγίαο ζην βηβιίν ηνπ Ο Άξεηνο θαη  ν 
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θνηλσληθόο ξόινο ηνπ (1899) δηφξζσζε ηελ απαηζηνδνμία ηνπ Γθνκπηλψ 

[επεξεαδφκελνο απφ ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ, ηνπ Γαξβίλνπ] ιέγνληαο φηη 

νη ζπζηεκαηηθέο κέζνδνη επηινγήο, φπσο εθαξκφδνληαη ζηα θπηά θαη ζηα δψα 

κπνξνχλ λα αλαδσνγνλήζνπλ ην αλζξψπηλν είδνο ρξεζηκνπνηψληαο φ,ηη απέκεηλε απφ 

απζεληηθνχο Άξεηνπο. Σέινο ν Άγγινο Υηνχζηνλ . Σζάκπεξιαηλ, γακπξφο ηνπ 

Βάγθλεξ θαη ζπγγξαθέαο Σσλ Θεκειίσλ ηνπ ΧΗΧ αηώλα είλαη αθφκε πην 

ελζαξξπληηθφο. χκθσλα κε απηφλ: «ηα άξεηα ραξαθηεξηζηηθά (μαλζά  καιιηά, 

γαιαλά κάηηα θιπ.) δελ ήηαλ ην παλ. Σν νπζηαζηηθφ ήηαλ λα θαηέρεη θαλείο ηε θπιή 

ζηε ζπλείδεζή  ηνπ»
54

. 

Απηφ ζπλέβε ζηε Γεξκαλία ην 19
ν
 αηψλα. «Δλψ ε Δπξψπε άπισλε 

παγθφζκηα ηελ απνηθηνθξαηηθή εγεκνλία ηεο κε πξφζρεκα ηελ εθπνιηηηζηηθή 

απνζηνιή ηεο γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ επξσπατθή αιαδνλεία απέλαληη ζε θάζε κε 

επξσπατθφ [κε «νδεγφ» ην κεηαιιαζζφκελν αξραίν ειιεληθφ ξεηφ] «παο κε 

Δπξσπαίνο Βάξβαξνο»
55

 ζηε Γεξκαλία αλαπηχρζεθε έλαο ηδηφηππνο εζληθφο 

ξαηζηζκφο κε ην παξαπάλσ ξεηφ λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε «παο κε Γεξκαλφο 

Βάξβαξνο».  

Σν «Γεξκαληθφ Πνιηηηζκηθφ Θαχκα» (πνπ παξήγαγε πιένλ ηε πιεηνςεθία 

ησλ κεγάισλ δηαλνεηψλ ηεο Δπξψπεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο) καδί κε κία εμίζνπ 

εληππσζηαθή άλζεζε ζηηο ηέρλεο (αξρηηεθηνληθή, δσγξαθηθή, πνίεζε, κνπζηθή)  

ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ηελ εθπιεθηηθή βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο «ην 1870 ε 

Γεξκαλία είρε εμηζσζεί κε ηε Γαιιία ηφζν ζηνλ πιεζπζκφ φζν θαη ζηε βηνκεραληθή 

αλάπηπμε, κεηαμχ 1870 θαη ηνπ 1914 ππεξέβε ηαρχηαηα ηε Γαιιία θαη ζηνπο δχν 

ηνκείο»
56

 θαη ηελ νηθνδφκεζε ελφο πξσηνπνξηαθνχ –γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο- 

θξάηνπο πξφλνηαο «ε Γεξκαλία ήηαλ ε πην πξνεγκέλε ρψξα έρνληαο ζεζκνζεηήζεη 

ήδε ππφ ηνλ Μπίζκαξθ κεηαμχ 1883-1889 πξφγξακκα αζθάιηζεο γηα ζπληάμεηο, 

εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε»
57

 δεκηνχξγεζε ζηνπο Γεξκαλνχο έλα 

αίζζεκα πνιηηηζκηθήο αλσηεξφηεηαο απέλαληη ζηνπο άιινπο επξσπαίνπο, ην νπνίν ζα 
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κεηαβιεζεί ζε έλα κφληκν χλδξνκν Κπξηαξρίαο, πνπ ζα θαηαδπλαζηεχεη θαη  ηελ 

ίδηα αιιά θπξίσο (σο θαη ηηο κέξεο καο) θαη ηνπο ππφινηπνπο Δπξσπαίνπο.  

Απηφ ζα εθδεισζεί κε ηε «δεκηνπξγία ελφο ζπγθεληξσηηθνχ θαη απηαξρηθνχ 

θξάηνπο ζην νπνίν ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ππνηάρζεθε ζην ηδαληθφ ηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο θαη ηεο εζληθήο ελνπνίεζεο θαη ε αξραία ειιεληθή ηζηνξία κεηαηξάπεθε ζε 

πξεινχδην θαη αιιεγνξία ηνπ πςεινχ πεπξσκέλνπ ηνπ γεξκαληθνχ έζλνπο».
58

 Καη 

άιια θξάηε ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ (Αξραία Αζήλα, Ρψκε, Ηζπαλία, Γαιιία, Αγγιία ) 

είραλ απνθηήζεη κηα κνξθή πλδξφκνπ Κπξηαξρίαο. Απηφ φκσο δηαθαηείρε θπξίσο 

ηνπο εγεκφλεο θαη  ηηο θπξίαξρεο ειίη. Δδψ αληηζέησο (ιφγσ  απηψλ ησλ επηδξάζεσλ) 

«δηαπέξαζε» νιφθιεξν ην «ζψκα» ηνπ Γεξκαληθνχ ιανχ θαη έγηλε αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο εζληθήο θαη θνηλσληθήο θνπιηνχξαο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηεο εθδήισζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ, ε παξαπνίεζε ηεο ηζηνξίαο πξνο 

ράξε απηνχ ηνπ «εζληθνχ πεπξσκέλνπ» φπσο π.ρ. ν κχζνο ηνπ ηάγκαηνο ησλ 

Σεπηφλσλ Ηππνηψλ. Σν ηάγκα ηδξχζεθε ηνλ 12
ν
 αηψλα ζηελ πεξηνρή ηεο Πξσζίαο θαη 

ήηαλ έλα θαζνιηθφ ηάγκα ζηελ ππεξεζία ησλ παπηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ζηφρν ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ ρξηζηηαληθψλ ιαψλ απέλαληη ζηνπο αιιφζξεζθνπο. Ζ εηθφλα ηνπο 

αιιάδεη ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ Πξσζηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηεο 

εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο (πνπ επεξεαζκέλε απφ ηνλ Ρνκαληηζκφ «αληινχζε»  εζληθά 

πξφηππα απφ ηνλ Μεζαίσλα) αιιά θαη απφ ηελ αλάγθε λα απνθξνπζηνχλ νη φπνηεο 

πνισληθέο δηεθδηθήζεηο ζηα γεξκαληθά εδάθε, δεκηνπξγήζεθε κηα λέα εξκελεία ηεο 

ηζηνξίαο πνπ είρε σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηε βίαηε ερζξφηεηα έλαληη ηεο Πνισλίαο, 

ηνλ εθγεξκαληζκφ ηεο θιεξνλνκίαο ηνπ ηάγκαηνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζε «πξφηππν 

ηδξπηηθφ κχζν θαη παξάδεηγκα γηα ην κέιινλ» θαζψο θαη σο «αλάρσκα» έλαληη ησλ 

βάξβαξσλ ιάβσλ»
59

. 

Ζ λέα γεξκαληθή απηνθξαηνξία ηνπ Β΄ Ράηρ είρε ζηνλ ππξήλα ηεο έλα 

απηαξρηθφ εζληθηζηηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο  ζα θαζνδεγνχζε ηηο κεηέπεηηα  πνιηηηθέο 

εμειίμεηο. «Απνηεινχζε πξαγκαηηθή έλδεημε ηεο απηαξρηθήο κνξθήο ηνπ γεξκαληθνχ 

θξάηνπο φηη ν απηνθξάηνξαο είρε ηε δπλαηφηεηα λα απαιιάμεη ηνλ Μπίζκαξθ απφ ηα 

θαζήθνληα ηνπ (1890) ρσξίο λα εηίζεην θαλέλα ζπληαγκαηηθφ ζέκα»
60

. Σν 1888 

αλαθεξχρζεθε απηνθξάηνξαο ν Γνπιηέικνο ν Β‟. «Σηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο 
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κείσζε ζηαδηαθά ηηο εμνπζίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ζηεξίρζεθε ζην ζηξαηφ θαη 

ζηνπο κεγάινπο βηνκεράλνπο γηα λα αληηηαρζεί ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηζρχ 

ηεο Αγγιίαο, λαππεγψληαο γηα απηφ ηνλ ζθνπφ κεγάιν πνιεκηθφ ζηφιν θαη 

ηξηπιαζηάδνληαο ηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, ελψ επηρείξεζε λα απνκνλψζεη ηε Γαιιία 

εκπνδίδνληαο ηελ επηζπκία ηεο λα εθδηθεζεί ηελ ήηηα ηνπ 1870 θαη λα πάξεη πίζσ ηελ 

Αιζαηία θαη ηελ Λσξξαίλε»
61

. 

Ζ Γεξκαλία έρνληαο πηα ην «πάλσ ρέξη» ηαπείλσλε ηε Γαιιία θαη εθηφο 

Δπξψπεο ζε πεξηνρέο, φπσο ην Μαξφθν (1904-1906) «δηεθδηθψληαο αλχπαξθηα 

δηθαηψκαηα απφ ηνπο Γάιινπο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ λένπ Καγθειάξηνπ 

πξίγθηπα θνλ Μπχινθ: «Σεξείηαη ηνπο άιινπο ζε αβεβαηφηεηα θαη ηξνκάδεηε ηνπο 

Γάιινπο». Ζ  Γεξκαλία εθαξκφδνληαο απεηιή πνιέκνπ θαη πνιηηηθή εθθνβηζκνχ 

θφβηζε ηνπο Γάιινπο θαη απέζπαζε σο αληάιιαγκα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

Γαιιηθνχ Κνλγθφ»
62

 παγηψλνληαο ηαπηνρξφλσο ηελ απνηθηαθή θπξηαξρία ηεο ζε 

πεξηνρέο φπσο ε Αθξηθή, ε  Νέα Γνπηλέα θαη ε Χθεαλία. Ζ «ηηηάληα» πνιηηηζκηθή 

ζχγθξνπζε Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο έκνηαδε πιένλ λα έρεη ιήμεη, κε ηελ επηθξάηεζε 

ηεο δεχηεξεο θαη ζην πνιηηηθφ θαη ζην νηθνλνκηθφ αιιά θαη ζην ζηξαηησηηθφ πεδίν. 

Ζ Γαιιία ήηαλ ν απεξρφκελνο θαη ε Γεξκαλία ν αλεξρφκελνο εγεκφλαο ηεο 

Δπξψπεο θαη ε πξσηεχνπζα ηεο ην Βεξνιίλν πξνζέιθπε θαιιηηέρλεο απφ φιε ηελ 

Δπξψπε ζπλαγσληδφκελε ην Παξίζη, ην θαιιηηερληθφ θέληξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

κσο απηή ε «γεξκαληθή πξφθιεζε» πνπ επαλέθεξε ζην επξσπατθφ 

ζθεληθφ ην γεξκαληθφ αίηεκα γηα Κπξηαξρία ηνπ Κφζκνπ (Dominium Mundi) «ζα 

ζπλαληήζεη απηή ηε θνξά ηελ Βξεηαληθή αληίδξαζε κε ηελ δεκηνπξγία ηεο Αληάλη 

(1904) ηεο «Δγθάξδηαο πλελλφεζεο» αλάκεζα ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ηελ Γαιιία 

ζηελ νπνία πνιχ ζχληνκα επήιζε εζληθή αθχπληζε θαη αλαβίσζε ηνπ εζληθηζκνχ».
63

 

Σν γεξκαληθφ χλδξνκν Κπξηαξρίαο πνπ εθδειψζεθε θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

Παλγεξκαληζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο «Εσηηθνχ ρψξνπ» (Lebenstraum) ζα 

ζπγθξνπζηεί θαη κε ηνλ  Παλζιαβηζκφ απφ πιεπξάο ηεο Ρσζίαο (θαη απηή ζε Αληάλη 

κε ηε Αγγιία,1907) θαη ζα θέξεη ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν (1914-1918) ηελ ήηηα 

θαη ηε δηάιπζε ηνπ Β΄ Γεξκαληθνχ Ράηρ. κσο, ζηε ζέζε ηνπ ζα πξνθχςεη έλα αθφκα 
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πην ηξνκεξφ Ράηρ πνπ ζα «ζθξαγηζηεί» κε ην φλνκα ελφο Απζηξηαθνχ εζληθηζηή: 

Αδφιθνο Υίηιεξ. 

    1.7  Η Δημοκρατύα τησ Βαώμϊρησ - Η δημιουργύα του Γ΄ Γερμανικού 

Ρϊιχ 
Ζ δεκηνπξγία ηνπ Γ΄ Γεξκαληθνχ Ράηρ δελ απνηειεί παξά έλα deja vu ησλ 

φζσλ πξνεγήζεθαλ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. «Σν απφθζεγκα ηνπ Κάηδεξ ην 

1914 φηη: «δελ γλσξίδεη πιένλ θφκκαηα αιιά κφλν Γεξκαλνχο» ραξαθηήξηδε κηα 

νκνςπρία θαη ππεξηαμηθή αιιειεγγχε απφ ηελ νπνία πνιινί αληινχζαλ ηελ ειπίδα 

φηη ην Ράηρ ζα κπνξνχζε επηηέινπο λα εμειηρζεί ζε κηα δεκνθξαηία θαη έλα γλήζην 

θνηλσληθφ θξάηνο»
64

. Ζ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο φκσο ηα αλέηξεςε φια. Οη Γάιινη 

ληθεηέο  πήξαλ ηελ εθδίθεζε ηνπο κέζα ζηηο Βεξζαιιίεο - ηνλ ηφπν ηεο εζληθήο 

ηαπείλσζεο ηνπο- θαη επέβαιιαλ κε ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ ην 1919 [καδί κε 

Μ. Βξεηαλία, Ηηαιία & ΖΠΑ] ζηε Γεξκαλία επαρζείο φξνπο ζηξαηησηηθνχ 

αθνπιηζκνχ, εδαθηθέο παξαρσξήζεηο απνηθηψλ θαη επξσπατθψλ εδαθψλ (ην 13% ηνπ 

εδάθνπο ηεο, Αιζαηία  θαη Λσξξαίλε επέζηξεςαλ ζηε Γαιιία), ελψ ηεο επέξξηςαλ 

ηελ επζχλε γηα ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ (παξάγξαθνο 218) εγείξνληαο ελαληίνλ ηεο 

εμσπξαγκαηηθέο πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο ην χςνο ησλ νπνίσλ, επηθξέκνληαλ πάλσ 

ηεο ζαλ δακφθιεην ζπάζε»
65

. 

«Ζ λενζχζηαηε Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο, πνπ πήξε ηε ζέζε ηεο 

γεξκαληθήο απηνθξαηνξίαο ην 1919 ζα  επηβηψζεη σο ην 1933 αληηκεησπίδνληαο κηα 

ζεηξά νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ 

Μάξθνπ (απφ 4 πξνο:1 έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ην 1914 έθηαζε  ην 4,2 ηξηζεθαηνκκχξηα 

πξνο 1 ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1923) θαηέζηξεςε κεγάια ηκήκαηα ηεο αζηηθήο 

δηαζηξσκάησζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηα νπνία είραλ ηνπνζεηήζεη ηα ρξήκαηα ηνπο ζε 

θξαηηθά νκφινγα θαη  αζθάιεηεο δσήο, ζπληαμηνδνηήζεηο θαη ηακηεπηήξηα. Ζ 

πηψρεπζε ησλ κεζναζηψλ ηνπο νδήγεζε θαηεπζείαλ ζηηο αγθάιεο ησλ αληηπάισλ ηεο 

δεκνθξαηίαο κεηά δε θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1930 ζηνπο 

Δζληθνζνζηαιηζηέο»
66

. κσο εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε ην 

εζληθηζηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ εηηεκέλσλ θαη ηαπεηλσκέλσλ Γεξκαλψλ ζα θνπληψζεη 

κε ηελ θαηνρή απφ ηνπο Γάιινπο ηεο θπξηφηεξεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο ηεο 
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Γεξκαλίαο ηνπ Ρνπξ (1923-1925) γηα λα ηελ εθκεηαιιεπηεί ε ίδηα.  «Ο ζπγγξαθέαο 

Σφκαο Μαλ εθθξάδνληαο ηελ αηκφζθαηξα ζηε Γεξκαλία είπε φηη επηθπιάρζεθε ζε 

έλα επξσπατθφ έζλνο εβδνκήληα εθαηνκκπξίσλ, πνπ έρεη πξνζθέξεη ζηνλ πνιηηηζκφ, 

ε ηχρε ηεο Καξρεδφλνο»
67

. 

«Σα φλεηξα γηα ηελ επαλαζχζηαζε ηεο γεξκαληθήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο θαη 

κάιηζηα ελφο πνιέκνπ αληεθδίθεζεο έπξεπε λα εγθαηαιεηθηνχλ δηα παληφο. 

Σαπηφρξνλα έπξεπε ε αλίζρπξε πιένλ Γεξκαλία λα εληαρζεί ζηελ επξσπατθή ηάμε 

πξαγκάησλ πξν πάλησλ φκσο έπξεπε ε γεξκαληθή νηθνλνκία λα αλαπηπρζεί σο ε 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Καη ήηαλ κεγάιν ην ελδηαθέξνλ ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο γηα ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Γεξκαλίαο σο ελφο απνθαζηζηηθνχ παξάγνληα. Ζ 

πνιηηηθή απηή επέδξαζε, ψζηε λα κεηαβιεζεί ε ζηάζε ησλ Γάιισλ ζε φηη αθνξά ην 

χζηεκα ησλ Βεξζαιιηψλ ζην νπνίν ήηαλ ε θπξηαξρνχζα δχλακε. Ζ Γεξκαλία 

έπξεπε λα «ελζσκαησζεί ζε κηα πνιπκεξή ηάμε πξαγκάησλ». Απηή αθξηβψο ηελ 

πνιηηηθή πξνψζεζε απφ ην 1923 έσο ην ζάλαην ηνπ ην 1929 ν Γνχζηαβ ηξέδεκαλ, 

σο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο, κηα πνιηηηθή ηεο ραιάξσζεο ησλ εληάζεσλ, 

ε νπνία επέθεξε αχμεζε ησλ ακεξηθαληθψλ δαλείσλ θαη ζπλαθνινχζσο κηα ζρεηηθή 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο. Σν θξαρ ηνπ 1929 αλέηξεςε απηή 

ηελ πνξεία. Οη άλεξγνη ην 1930 έθηαζαλ ηα 4,4 εθαηνκκχξηα θαη δχν ρξφληα 

αξγφηεξα ηα 6 εθαηνκκχξηα. Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ν θφβνο ηεο πηψρεπζεο, κηα 

πιαηηά θνηλσληθή δπζαξέζθεηα, κηα νγθνχκελε απνγνήηεπζε, ε λνζηαιγία κηαο 

εζληθήο ελφηεηαο θαη ε ειπίδα ζηελ επαλαζχζηαζε ηεο «Δζληθήο Κνηλφηεηαο», 

θαζψο θαη ε αλαδήηεζε θαηλνχξησλ δξφκσλ έμσ απφ ηελ κίδεξε πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ε πίζηε ζηηο ππνζρέζεηο ηνπ Υίηιεξ νδήγεζαλ ηνπο ςεθνθφξνπο ζηελ αγθαιηά ηνπ 

εζληθνζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο»
68

. 

Σν 1933 ν Υίηιεξ ήηαλ ζηελ Καγθειαξία [κε ηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο 

ειίη] θαη ζηελ ζπλέρεηα επέβαιε  ηε δηθηαηνξία ηνπ ππφ ηε κνξθή ηνπ Γ΄ Ράηρ.  Ο 

Υίηιεξ αλαπαξήγαγε κε ηνλ κηζαιιφδνμν ιφγν ηνπ «ηα εζληθά ζηεξεφηππα, φπσο ηελ 

αξλεηηθή εηθφλα ησλ ιάβσλ πνπ είρε καθξά παξάδνζε ζηα γεξκαληθά θξάηε 

αξρίδνληαο κε ηελ ζπρλή ηαχηηζε ησλ ελλνηψλ «Slawe-Sklave» (ιάβνο –θιάβνο) 
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πνπ ηνπο παξνπζίαδε σο έζλε θαηψηεξα κε πνιηηηζηηθνγελή»
69

 θαη κεηέηξεςε ζε 

κίζνο (κέζσ ηνπ λαδηζηηθνχ Τπνπξγείνπ Πξνπαγάλδαο θαη Γηαθσηηζκνχ) ηελ 

πξνθαηάιεςε ησλ γεξκαλψλ πνιηηψλ γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο Γάιινπο.  

Σν πνιηηηθφ ηνπ Μαληθέζην (Μάηλ Κάκπθ) Ο Αγώλ κνπ (1925-1927) είλαη 

γεκάην απφ ηέηνηα απνθζέγκαηα. Ο Υίηιεξ έγξαςε φηη: «Σν κέιινλ ηεο εμσηεξηθήο 

καο πνιηηηθήο απνβιέπεη ζηελ θαηάθηεζε γεο πνπ έρεη αλάγθε ν γεξκαληθφο ιαφο. 

Αιιά θαζψο καο ρξεηάδεηαη δχλακε θαη ν ζαλάζηκνο ερζξφο ηνπ ιανχ καο ε Γαιιία 

καο θαηαπλίγεη δίρσο νίθην θαη καο δειεηεξηάδεη, πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη ζα 

θάλνπκε θάζε ζπζία γηα λα εθκεδελίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Γαιιίαο λα γίλεη 

παγθφζκηα εγεκνλία. Κάζε δχλακε είλαη ζήκεξα θπζηθφο καο ζχκκαρνο καο, φπσο 

θαη ν θαζέλαο, πνπ ζεσξεί φπσο εκείο ζαλ αλππφθνξν ην  βάξνο ηεο θπξηαξρίαο ηεο 

Γαιιίαο ζηελ Δπξψπε»
70

. Ο Υίηιεξ επεξεαζκέλνο απφ ηηο ξαηζηζηηθέο ζεσξίεο θαη 

δηαζηξεβιψλνληαο ηε ζεσξία ηνπ Υέξληεξ, απνινγείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ έιιεηςε 

πνιηηηζκνχ ζηελ πξν-Ρσκατθή Γεξκαλία γξάθνληαο φηη «Αθφκε είλαη απίζηεπηε 

αδηθία λα παξνπζηάδνληαη νη Γεξκαλνί ησλ πξν-Υξηζηηαληθψλ ρξφλσλ ζαλ 

απνιίηηζηνη άλζξσπνη, ζαλ βάξβαξνη. Πνηέ δελ ππήξμαλ ηέηνηνη. Απινχζηαηα ην 

βαξχ θιίκα θη νη βνξεηλέο ζπλζήθεο δσήο ηνπο, ηνπο ππαγφξεπαλ κηα ηέηνηνπ είδνπο 

δσή πνπ εκπφδηδε ηελ αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπο δπλάκεσλ. Αλ κπνξνχζαλ λα 

βξεζνχλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέζα ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ Νφηνπ θαη κε 

ην θαηάιιειν πξνζθεξφκελν απφ ηηο θαηψηεξεο ξάηζεο πιηθφ… νη δεκηνπξγηθέο 

ηθαλφηεηεο, πνπ θνηκνχληαλ κέζα ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα θαξπνθνξήζνπλ θαη λα 

θάλνπλ λα αλζήζεη έλαο πνιηηηζκφο ηφζν ιακπξφο φζν θαη ησλ Διιήλσλ»
71

. 

ηνλ επίινγν ηνπ Μάτλ Κάκπθ ν «πξννξηζκφο» ηεο «αλψηεξεο γεξκαληθήο 

θπιήο» θαζνξίδεη θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή: «Έλα Κξάηνο πνπ ζε κηα επνρή 

ηέιεηαο κφιπλζεο ηεο ξάηζαο πξνθπιάζζεη κε θάζε κέζν ηα θαιχηεξα ζηνηρεία ηεο 

δηθήο ηνπ, πξέπεη κηα κέξα λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζηε γε»
72

. Γηα απηφ «Αξρίδνπκε 

εθεί πνπ εηειείσζαλ [νη πξνγνλνί καο] πξηλ έμη αηψλεο. Θα ζηακαηήζνπκε ηελ αηψληα 

γεξκαληθή κεηαλάζηεπζε ζηε Νφηηα θαη Γπηηθή Δπξψπε θαη ζα ζηξέςνπκε ηε καηηά 

καο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο. ηαλ κηιάκε ζήκεξα γηα λέεο εθηάζεηο ζηελ 

Δπξψπε, δελ έρνπκε βέβαηα ζην λνπ ηίπνηα άιιν, παξά ηελ Ρσζία θαη ηα γεηηνληθά 
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ζε απηή θξάηε»
73

, θαζψο «Γελ ήηαλ νη Γεξκαλνί πνπ φηαλ ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία 

ζάπηδε απφ κέζα, απφ ηνλ εβξατθφ ρξηζηηαληζκφ θαη έλα πιεζπζκφ πνπ φιν θαη 

ιηγφζηεπε ηελ είραλ θαηαθηήζεη θαη θιεξνλνκήζεη;»
74

. 

Παξά ηελ αληίδξαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

γεξκαληθνχ ιανχ «ζην δηάζηεκα 1933-1945 ππνινγίδεηαη φηη ηξία εθαηνκκχξηα 

Γεξκαλνί κεηαθέξζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο θαη ζε θπιαθέο γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο ελψ δεθάδεο ρηιηάδεο εθηειέζηεθαλ»
75

 ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ Γεξκαλψλ, κεζπζκέλνη απφ ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ηηο ζηξαηησηηθέο 

επηηπρίεο, πνπ έθεξε αξρηθά ε πνιηηηθή ηνπ Γ΄ Ράηρ, αθνινχζεζαλ ηπθιά ηνλ εγέηε 

ηνπο θαζψο  φπσο είπε ν  Σζφξηζηι: «Σν κίζνο θαηά ησλ Δβξαίσλ νδήγεζε ζαλ 

ινγηθή ζπλέπεηα ζηελ απεπζείαο επίζεζε θαηά ησλ ηζηνξηθψλ βάζεσλ ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ. Σν άλνηγκα κεγάισζε, νη θαζνιηθνί ηεξείο θαη νη δηακαξηπξφκελνη 

πάζηνξεο εμέπεζαλ θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηεο λέαο ζξεζθείαο ησλ γεξκαληθψλ 

ιαψλ : ηεο ιαηξείαο πξνο ηελ Γεξκαλία»
76

. Οη Γεξκαλνί είραλ θαηαιεθζεί θαη πάιη 

απφ «ζχκπιεγκα αλσηεξφηεηαο, κηα κεηακφξθσζε ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ πνπ είρε 

θαηαιάβεη αληίζηνηρα θαη ηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία [ηελ επνρή ηεο αθκήο ηεο ηνλ 

11
ν
 αηψλα] ε εμέιημε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζηελ πεγή ηνπ ζπιινγηθνχ αηζζήκαηνο 

ππεξνρήο, πνπ πήξε ζπρλά ηε κνξθή ελφο ηδηφκνξθνπ ξαηζηζκνχ κε εθθξάζεηο, φπσο 

«γέλνο άλεπ ηηκήο» «γέλνο βαξβάξσλ» θαη «ιαφο κεδακηλφο θαη αηκνραξήο» πνπ 

απεχζπλαλ νη Βπδαληηλνί ζε άιινπο ιανχο, φπσο ηνπο Ρψζνπο  θαη ηνπο 

Φξάγθνπο»
77

. «Σν κπαιφ θαη ην πάζνο ηνπ Υίηιεξ – φιεο νη παξαηζζήζεηο πνπ 

θαηείραλ ην αξξσζηεκέλν κπαιφ ηνπ- είραλ ξίδεο, νη νπνίεο βξίζθνληαλ βαζεηά ζηε 

γεξκαληθή εκπεηξία θαη ζθέςε. Ο Ναδηζκφο θαη ην Γ΄ Ράηρ δελ ήηαλ ζηελ νπζία παξά 

κηα ινγηθή ζπλέρεηα ηεο Γεξκαληθήο Ηζηνξίαο»
78

. 

Σν 1938 ζχκθσλα  κε ηνλ Σζφξηζηι: «Ο Αδφιθνο  Υίηιεξ είρε πηα θηάζεη, 

αιιά δελ ήηαλ κφλνο. Δίρε θαιέζεη απφ ηα βάζε ηεο ήηηαο ηηο ζθνηεηλέο θαη άγξηεο 

καλίεο πνπ βξηζθφληνπζαλ ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε κέζα ζηελ πην πνιπάξηζκε, 
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ηελ πην ηθαλή, άζπιαρλε, αληηθαηηθή θαη θαθήο κνίξαο θπιή ηεο Δπξψπεο»
79

. Οη 

ξαηζηζηηθέο ζεσξίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα κεηαζρεκαηηζηήθαλ ζε κία, «ηελ ζεσξία ηνπ 

εζληθνζνζηαιηζηηθνχ ξαηζηζκνχ φπσο ηελ εμέθξαζε ν Άιθξελη Ρφδελκπεξγθ ν 

Γεξκαλφο ζεσξεηηθφο ηνπ Ναδηζκνχ ζηα έξγα ηνπ: Ζ κειινληηθή θαηεύζπλζε κηαο 

γεξκαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (1927) ζην νπνίν πξνηείλνληαλ ε θαηάθηεζε ηεο 

Πνισλίαο θαη ηεο Ρσζίαο θαη Ο Μύζνο ηνπ 20
νπ

 αηώλα (1934), φπνπ ππνζηήξημε φηη 

νη Γεξκαλνί θαηάγνληαλ απφ κία ακφιπληε Βφξεηα Άξεηα θπιή θαη σο εθπξφζσπνί 

ηεο είραλ ην δηθαίσκα λα θαζππνηάμνπλ ηελ Δπξψπε. Ο Ρφδελκπεξγθ  έδσζε κηα πην 

νξγαλσκέλε κνξθή ζηηο επηζεηηθέο πξνθαηαιήςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Υίηιεξ»
80

. 

Ο ζπγγξαθέαο Υάηλξηρ Μαλ έγξαςε ην 1933 ζην βηβιίν ηνπ γηα ηνλ Ναδηζκφ 

κε ηίηιν Σν Μίζνο ηα εμήο : «Δίλαη θνβεξφ κα πξαγκαηηθφ γεγνλφο φηη κε ηε βνήζεηα 

αθξαίσλ πεξηζηάζεσλ θαη επθαηξηψλ, πνπ δελ είραλ παξνπζηαζηεί απφ πνιινχο 

αηψλεο, κηα θάπνηα ηάμε αλζξψπσλ κπφξεζε λα απαιιαγεί απφ φινπο ηνπο θξαγκνχο 

ηνπ πνιηηηζκνχ, γηα λα ελσζεί κε εθείλνπο πνπ δελ ηνπο είραλ γλσξίζεη πνηέ». 
81

 Ζ 

Γεξκαλία πέηαμε ζην «θαιάζη ησλ αρξήζησλ» ην Γεξκαληθφ Πνιηηηζκηθφ Θαχκα θαη 

ακαχξσζε ην φλνκα ηεο θαζψο ζηξάθεθε ελαληίνλ ηεο Οιφηεηαο (Δπξψπεο) κέζσ 

ηεο νπνίαο είρε επηηχρεη απηφ ην ιακπξφ επίηεπγκα. Απνηειεί κία απφ ηηο κεγάιεο 

αληηθάζεηο ηεο έλλνηαο πνιηηηζκφο: Υψξεο, πνπ θηάλνπλ ζην αλψηεξν επίπεδν 

πνιηηηζκνχ λα παξάγνπλ ηε κέγηζηε βία θαη βαξβαξφηεηα. Ζ Γεξκαλία έθηαζε ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηε βαξβαξφηεηα ζην κέγηζην επίπεδν ηεο θαη έζπεηξε κε ηε ζεηξά ηεο 

ην κίζνο ζηηο ςπρέο ησλ Δπξσπαίσλ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ηεο; Σν 

1945 φηαλ έιεμε ε ηξνκεξή αηκαηνρπζία, ν σι Κ. Πάληνξβεξ ςπρνιφγνο ζηνλ 

ακεξηθαληθφ ζηξαηφ ζεκείσζε ζην εκεξνιφγην ηνπ: «θαλείο ζηνλ θφζκν δελ κπνξεί 

λα θαηαιάβεη ηη αηζζάλνληαη νη Δπξσπαίνη γηα ηνπο Γεξκαλνχο πξηλ κηιήζεη κε 

Βέιγνπο, Γάιινπο ή Ρψζνπο. Γη΄ απηνχο νη κφλνη θαινί Γεξκαλνί, είλαη νη λεθξνί 

Γεξκαλνί»
82

. 
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2. Ευρώπη: Γϋνεςη και ανϊπτυξη των ιδεών τησ Ενωμϋνησ 

Ευρώπησ  

   2.1 Σο ευρωπαώκό τοπύο μετϊ την λόξη του Β’ Παγκοςμύου πολϋμου 

Ζ δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ είλαη -ζε θάζε πεξίπησζε- 

απφξξνηα κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ηζηνξηθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη κέζσ 

ηεο αιιειεπηδξάζεσο κηαο ζεηξάο αηηηψλ. Ζ δεκηνπξγία απηνχ, πνπ νλνκάδνπκε 

ζήκεξα Δπξσπατθή Έλσζε, δελ απνηειεί ηελ εμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα. Γηα 

λα βξνχκε ινηπφλ ηελ ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα πνπ έθεξε ηα επξσπατθά θξάηε ζε κία 

εηξεληθή (θαη φρη πνιεκηθή) δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ, ζα 

πξέπεη λα πηάζνπκε ηνλ «κίην ηεο ηζηνξίαο» απφ ην έηνο 1945. Ζ Δπξψπε θαη 

εηδηθφηεξα ε Γεξκαλία κεηά ηελ ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ήηαλ ζηελ 

θπξηνιεμία έλαο ζσξφο εξεηπίσλ (δψλησλ θαη άςπρσλ), θαζψο «βξέζεθε αληηκέησπε 

κε ηελ πξννπηηθή αλείπσηεο δπζηπρίαο θαη αθξαίαο εξήκσζεο …ινη θαη φια, κε 

ηελ αμηνζεκείσηε εμαίξεζε ησλ θαινηατζκέλσλ δπλάκεσλ θαηνρήο ησλ πκκάρσλ 

θαίλνληαη εμνπζελσκέλα θαη απνγπκλσκέλα….. νη επξσπαίνη ήηαλ απειπηζκέλνη θαη 

εμαληιεκέλνη»
83

. ινη αλεμαηξέησο νη επηδψληεο απηήο ηεο ηξαγηθήο εκπεηξίαο, απηνχ 

ηνπ ηξνκαθηηθνχ βηψκαηνο  - ληθεηέο θαη εηηεκέλνη - είραλ κηα θνηλή επηζπκία, πνηέ 

λα κελ μαλαζπκβεί θάηη παξφκνην. Πψο θαη κε πνην ηξφπν ζα δηαζθαιίδνληαλ απηφ, 

φηαλ φιεο νη αξρηθέο ελδείμεηο ζπλεγνξνχζαλ γηα ην αληίζεην;  

Καηαξρήλ, νη απνθάζεηο ησλ ληθεηψλ-ζπκκάρσλ ελαληίνο ηεο εηηεκέλεο 

Γεξκαλίαο είραλ μαλά  ην «άξσκα» ησλ απνθάζεσλ ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ 

(1919). Ζ Γεξκαλία δηαηξέζεθε θαη πάιη, απηή ηε θνξά ζε ηέζζεξηο δψλεο θαηνρήο 

(Ακεξηθαληθή, νβηεηηθή, Γαιιηθή, Αγγιηθή). «Με ηνλ ίδην ηξφπν κνηξάζζεθε, 

επίζεο, ην Βεξνιίλν ε πξσηεχνπζα ηνπ  Γεξκαληθνχ Ράηρ απφ ην 1871 έσο ην 1945. 

Με ηελ άλεπ φξσλ ζπλζεθνιφγεζε ηνλ Μάην ηνπ 1945 ε ρψξα βξέζεθε ζε 

θαηάζηαζε ζπληξηβήο. Ζ θπζηθή θαηαζηξνθή απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο θαη ηηο 

ρεξζαίεο κάρεο ήηαλ ηεξάζηηα. Ο αραιίλσηνο πιεζσξηζκφο κείσλε ζπλερψο ηελ αμία 

ηνπ λνκίζκαηνο, ελψ κεγάιεο ειιείςεηο ηξνθίκσλ θαηαδίθαδαλ ζε ππνζηηηζκφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ. Σα πξνβιήκαηα απηά νμχλνληαλ απφ ηελ 

παξνπζία εθαηνκκπξίσλ άζηεγσλ γεξκαλψλ πξνζθχγσλ απφ ηα αλαηνιηθά.  
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Οη νβηεηηθνί απέζπαζαλ κνλνκεξψο ηα γεξκαληθά εδάθε αλαηνιηθά ησλ 

πνηακψλ ληεξ θαη Νάηζε παξαρσξψληαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηνπο Πνισλνχο 

σο απνδεκίσζε γηα ηα εδάθε πνπ ηνπο είρε απνζπάζεη ε ΔΓ . Με ηνλ ηξφπν απηφ 

αθαηξέζεθαλ απφ ηελ Γεξκαλία νη πξψελ επαξρίεο ηεο αλαηνιηθήο Πξσζίαο. 

Πνκεξαλίαο θαη ηιεζίαο. Καζψο εθηνπίζηεθε ζηα δπηηθά νιφθιεξνο ζρεδφλ ν 

γεξκαληθφο πιεζπζκφο  απηψλ ησλ εδαθψλ θαη ησλ γεηηνληθψλ ηνπο πεξηνρψλ 

[Ρνπκαλία, Σζερνζινβαθία, Οπγγαξία, Γηνπγθνζιαβία] πξαγκαηνπνηήζεθε  

νπζηαζηηθά κηα ληε θάθην πξνζάξηεζε  ηνπ 1/4 ησλ εδαθψλ πνπ θαηαιάκβαλε ε 

Γεξκαλία, έλα ρξφλν  πξηλ αξρίζεη  [1937] ε επέθηαζε ππφ ηελ εγεζία ηνπ Υίηιεξ» 
84

. 

Δπξφθεηην γηα ηνλ κεγαιχηεξν μεξηδσκφ ζηελ επξσπατθή ηζηνξία. Οη 

ληθήηξηεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ηηκσξψληαο ηελ Γεξκαλία γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ 

λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο ηεο, δηέγξαςαλ νξηζηηθά αηψλεο ηζηνξηθήο γεξκαληθήο 

παξνπζίαο ζε απηά ηα εδάθε.  «Ζ αλαηνιηθή Δπξψπε εθθαζαξίζηεθε βίαηα απφ ηνπο 

γεξκαληθνχο πιεζπζκνχο ηεο. πσο είρε ππνζρεζεί ν ηάιηλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1941, επέζηξεςε «ηελ Αλαηνιηθή Πξσζία ζηνπο ιάβνπο ζηνπο νπνίνπο άλεθε» [σο  

κία ζα ιέγακε επηβεβαίσζε ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ Παλζιαβηζκνχ επί ηνπ 

Παγγεξκαληζκνχ]. Οξηζκέλνη δπηηθνί παξαηεξεηέο ζπγθινλίζηεθαλ βιέπνληαο πνηα 

αληηκεηψπηζε είραλ νη γεξκαληθέο θνηλφηεηεο. ηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ 1946 ε Αλ Ο΄ 

Υέαξ Μαθφξκηθ αληαπνθξίηξηα ησλ New York Times θαηέγξαςε ηηο εληππψζεηο ηεο : 

«Ζ θιίκαθα απηήο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη είλαη πξσηνθαλείο ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. πνηνο είδε κε ηα ίδηα 

ηνπ ηα κάηηα ηηο θξηθαιεφηεηεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δελ ακθηβάιιεη φηη πξφθεηηαη 

γηα έγθιεκα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ην νπνίν ε ηζηνξία ζα απαηηήζεη ηξνκεξή 

ηηκσξία». Ζ ηζηνξία δελ απαίηεζε ηειηθά κία ηέηνηα ηηκσξία. Πξάγκαηη 13 

εθαηνκκχξηα  εθδησρζέληεο γεξκαλνί εγθαηαζηάζεθαλ ζηε δπηηθή δψλε θαηνρήο. Γηα 

ηνπο αλζξψπνπο [φκσο] εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ ίζσο ιίγν ελνριεηηθφ λα 

ραξαθηεξίδνληαη νη καδηθέο απειάζεηο ησλ γεξκαλψλ «εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο» ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ απνθάιπςε εγθιεκάησλ ηειείσο δηαθνξεηηθήο 

θιίκαθαο, ηα φπνηα δηαπξάρζεθαλ ζην φλνκα απηψλ ησλ Γεξκαλψλ. Σφηε φκσο νη 
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Γεξκαλνί ήηαλ δσληαλνί θαη παξφληεο, ελψ ηα ζχκαηα ηνπο –θπξίσο νη εβξαίνη- ήηαλ 

ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο λεθξνί θαη απφληεο»
85

.  

Απηή φκσο ε εθδηθεηηθή θαη ηαπεηλσηηθή ζε φια ηα επίπεδα αληηκεηψπηζε 

ηεο Γεξκαλίαο δεκηνπξγνχζε μαλά ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα κία κειινληηθή «γεξκαληθή 

εθδίθεζε» ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα αθφκε κειινληηθφ επξσπατθφ «ζθαγείν» ζην 

φλνκα δηραζηηθψλ ηδεψλ κίζνπο, θαζψο θαη απσζεκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηφηη 

θαηαξρήλ «Οη πνιπάξηζκεο δίθεο απφ ην 1945 έσο ην 1947 κε γλσζηφηεξε απηή ηνπ 

Γηεζλνχο ηξαηνδηθείνπ ηεο Νπξεκβέξγεο ζηελ νπνία δηθάζηεθαλ αλψηεξα θαη 

θαηψηεξα ζηειέρε ησλ λαδηζηψλ γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ δεκηνχξγεζαλ αληηδξάζεηο. 

Φπζηθά, δχζθνια κπνξνχζε λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο ηηκσξίαο Γεξκαλψλ επεηδή ήηαλ 

λαδηζηέο. κσο νη  επζχλεο ησλ λαδηζηψλ εγεηψλ ήηαλ μεθάζαξεο. Αθξηβψο επεηδή ε 

πξνζσπηθή ελνρή ησλ εγεηψλ ησλ λαδηζηψλ, μεθηλψληαο απφ ηνλ ίδην ηνλ Υίηιεξ 

ήηαλ πιήξσο θαη πξνζεθηηθά ηεθκεξησκέλεο, πνιινί Γεξκαλνί ζεψξεζαλ φηη είραλ ην 

δηθαίσκα λα πηζηεχνπλ πσο φινη νη ππφινηπνη ζπκπαηξηψηεο ηνπο  ήηαλ αζψνη θαη νη 

Γεξκαλνί σο έζλνο ήηαλ θαη απηνί ηα παζεηηθά ζχκαηα ηνπ λαδηζκνχ φπσο φινη νη 

άιινη»
86

.  

Οη θαηνρηθέο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο εθάξκνζαλ ζηνλ πιεζπζκφ κηα ζεηξά 

ππνρξεσηηθψλ κέηξσλ. «Παξά [φκσο] ηηο πξνζπάζεηεο, πνπ έγηλαλ απφ πιεπξάο 

ζπκκάρσλ θπξίσο ησλ ακεξηθαλψλ θαη ησλ βξεηαλψλ (φρη ησλ γάιισλ) γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη 

ηα κέηξα απνλαδηζηηθνπνίεζεο, πνπ πάξζεθαλ (16 εθαηνκκχξηα εξσηεκαηνιφγηα, 

ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ληνθηκαληέξ γηα ηηο ζεξησδίεο, ππνρξεσηηθέο 

επηζθέςεηο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεηο, απνιχζεηο λαδηζηψλ δαζθάισλ θιπ) … 

νη αληηδξάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ [ήηαλ] κεγάιεο. Ο Κφλξαλη Αληελάνπεξ ν 

κειινληηθφο θαγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο κηινχζε αλνηρηά θαηά ησλ κέηξσλ 

απνλαδηζηηθνπνίεζεο απαηηψληαο λα αθήζνπλ ήζπρνπο «ηνπο ζπλνδνηπφξνπο ησλ 

λαδηζηψλ». Καηά ηελ άπνςε ηνπ, θέξλνληαο ηνπο γεξκαλνχο αληηκέησπνπο κε ηα 

εγθιήκαηα ησλ λαδηζηψλ.... ήηαλ πνιχ πηζαλφηεξν λα πξνθιεζνχλ εζληθηζηηθέο 

αληηδξάζεηο παξά λα επηηεπρηεί κηα εηιηθξηλή κεηακέιεηα. Αθξηβψο επεηδή ν λαδηζκφο 

είρε πξάγκαηη πνιχ βαζηέο ξίδεο ζηε ρψξα ηνπ, ν κειινληηθφο θαγθειάξηνο ζεσξνχζε 

φηη ήηαλ ζπλεηφηεξν λα επηηξέςνπλ ή αθφκε θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε ζησπή γη‟ απηφ 
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ην ζέκα. Πξάγκαηη ε θπξίαξρε ηάζε ήηαλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

ζχκαηα θαη έηζη ζεσξνχζαλ ηηο δίθεο  θαη ηηο άιιεο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ εγθιεκάησλ ησλ λαδηζηψλ σο  εθδηθεηηθέο πξάμεηο …Με ειάρηζηέο θσηεηλέο 

εμαηξέζεηο νη κεηαπνιεκηθέο πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αξρέο ηεο Γεξκαλίαο 

ειάρηζηα αληηηάρζεθαλ ζε απηή ηελ άπνςε θαη νη θπζηθνί εγέηεο ηεο ρψξαο – 

εθπαηδεπηηθνί, επηζηήκνλεο θαη άλζξσπνη ηεο ηέρλεο, δηθαζηηθνί θαη  ην αλψηεξν 

πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο- ήηαλ νη θχξηνη ππνζηεξηθηέο ηεο. Έηζη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αληηκεησπηζηήθαλ κε ριεπαζκφ… Σα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο απνλαδηζηηθνπνίεζεο ήηαλ πεληρξά θαη ζχληνκα νη δπηηθνί 

χκκαρνη  ηα εγθαηέιεηςαλ»
87

. 

κσο δελ ήηαλ κφλν ε άξλεζε ησλ γεξκαλψλ λα απνδερζνχλ ηηο επζχλεο 

ηνπο γηα ην αηκαηνθχιηζκα, αιιά θαη ε άξλεζε ησλ ππνινίπσλ επξσπαίσλ θαη ησλ 

θξαηψλ πνπ βξέζεθαλ ππφ γεξκαληθή θαηνρή λα απνδερζνχλ ηελ παζεηηθή ζηάζε 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηαθηεηή ζηε ρεηξφηεξε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Μία ζπιινγηθή επξσπατθή απηή ηε θνξά άξλεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο,  ε νπνία ήηαλ ην απνηέιεζκα κηα ηαρείαο  «δηάβξσζεο» φισλ ησλ 

αμηψλ θαη ησλ ηδεψλ, ηνπ έσο ηφηε επξσπατθνχ πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

νηθνδνκήκαηνο. Απηφ είρε βέβαηα αξρίζεη λα ζπκβαίλεη ήδε ζηελ Δπξψπε ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ κε ηελ άλνδν θαζηζηηθψλ θαη νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ, φκσο ηε 

πεξίνδν απηή έιαβε ηε κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο» θαζψο «θαηέξξεπζαλ» νινθιεξσηηθά 

ην δίθαην θαη νη ζπλήζεηεο δσήο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα λφκηκν θξάηνο. «Πάλσ απφ φια 

ε βία έγηλε ζπζηαηηθφ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ ππέξηαηε εμνπζία ηνπ ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο ζηεξίδεηαη  πάληα ζε αθξαίεο ζπλζήθεο ζην κνλνπψιην ηεο βίαο θαη ζηελ 

εηνηκφηεηα λα αζθεί βία, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. κσο ζηελ θαηερφκελε 

Δπξψπε ε εμνπζία αζθνχληαλ κφλν κέζσ ηεο βίαο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. Ζ βία 

εμέζξεςε ηνλ θπληζκφ…. θαη [εμαθάληζε]  νπνηνδήπνηε αίζζεκα επγέλεηαο ή δεζκνχ 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ… Οη πάληεο είραλ βάζηκνπο ιφγνπο λα θνβνχληαη φινπο ηνπο 

άιινπο. Καρχπνπηνη γηα ηα θίλεηξα ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ήηαλ πάληα έηνηκνη λα 

θαηαγγείινπλ θάπνηνλ γηα ππνηηζέκελε παξέθθιηζε ή παξάλνκν φθεινο»
88

. πσο 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν Πσι Αλξί πάαθ (ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηνπ Βειγίνπ θαη 

έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο)  πεξηγξάθνληαο ηελ φιε 
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θαηάζηαζε: «ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ νη Βέιγνη, νη Γάιινη θαη νη Οιιαλδνί 

δηακφξθσζαλ ηελ πεπνίζεζε φηη ήηαλ παηξησηηθφ ρξένο ηνπο λα εμαπαηνχλ, λα 

ςεχδνληαη, λα είλαη καπξαγνξίηεο, λα δπζθεκνχλ θαη λα ππεμαηξνχλ. Έπεηηα απφ 

πέληε ρξφληα νη ζπλήζεηεο απηέο ξίδσζαλ βαζηά κέζα ηνπο»
89

. 

«Σελ πεξίνδν 1939-1945 γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο Δπξσπαίνπο δελ ππήξραλ 

πηα δηθαηψκαηα: αηνκηθά, λνκηθά, πνιηηηθά. Σν αληίζεην αθξηβψο: ππφ ηε Νέα Σάμε 

ηνπ Υίηιεξ ε ίδηα ε θπβέξλεζε ήηαλ ν κεγαιχηεξνο άξπαγαο…. νη ηνπηθέο αξρέο ζηε 

Γαιιία, ηε Ννξβεγία, ζην Βέιγην ή ην Λνπμεκβνχξγν δελ κπνξνχζαλ λα 

δηεθδηθήζνπλ θακία δφμα. Σνπλαληίνλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο θαηνρήο εθηεινχζαλ κε 

πξνζπκία ηηο πξνζηαγέο ηνπ θαηαθηεηή…. Οη λαδηζηέο δηνίθεζαλ ηε Γαιιία κφλν κε 

1500 δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο. Δίραλ ηέηνηα εκπηζηνζχλε ζηελ αμηνπηζηία ηεο 

γαιιηθήο αζηπλνκίαο θαη ηεο πνιηηνθπιαθήο πνπ (εθηφο απφ ην δηνηθεηηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ) δηφξηζαλ κφλν 6000 γεξκαλνχο σο πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή αζηπλνκία 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ελφο έζλνπο 35 εθαηνκκπξίσλ»
90

.   

Ο γάιινο θηιφζνθνπο Εαλ Πσι αξηξ ην ζπλφςηζε κε κία  θξάζε: «Μέζα 

ζε πέληε ρξφληα απνθηήζακε ηξνκεξφ ζχκπιεγκα θαησηεξφηεηαο»
91

. Ο Υίηιεξ είρε 

επηηχρεη σο δσληαλφο αιιά θαη σο λεθξφο (κέζσ ηεο πνιηηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ) 

ηελ πιήξε «απνλέθξσζε» ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. Οη νξγαλσκέλεο ή απηφλνκεο 

πξάμεηο αληεθδίθεζεο ελαληίσλ ησλ εκθαλψλ (θαη φρη ησλ αθαλψλ) ζπλεξγαηψλ ησλ 

γεξκαλψλ (εηδηθφηεξα ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηεγνξήζεθαλ γηα «νξηδφληηα ζπλεξγαζία» 

κε ηνπο θαηαθηεηέο) ήηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε απφ ην 1945 θαη κεηά. «Ξεζπψληαο 

ηελ εθδηθεηηθφηεηαο ηνπο… νη άλζξσπνη πξνζπαζνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ηε 

δπζάξεζηε κλήκε ηεο πξνζσπηθήο ή ζπιινγηθήο αλεκπνξηάο»
92

.   

        2.2 Η διαδικαςύα ςχηματιςμού τησ Ιδϋασ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ενοπούηςησ  

Σν επξσπατθφ θξάηνο είρε, ινηπφλ πιήξσο δηαξξαγεί εθ ησλ έζσ. Με πνην 

ηξφπν ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε επαλαζχζηαζε & αλαζπγθξφηεζε ηνπ; Ο ηηαιφο 

αξηζηεξφο πνιηηηθφο Αηιηέξν πηλέιη (έλαο απφ ηνπο παηέξεο ηεο επξσπατθήο Ηδέαο- 

πνπ ζε κία  δχζθνιε ζηηγκή ην 1941, καδί κε ηνλ Δξλέζην Ρφζη επεμεξγαζηήθαλ ην 

πξψην  καληθέζην Γηα κηα Διεύζεξε θαη Δλσκέλε Δπξώπε)  δηέγλσζε ηελ επθαηξία 
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κέζα ζην κεηαπνιεκηθφ επξσπατθφ ράνο «θαη παξαηήξεζε ηα εμήο  : «Σν είδσιν ηνπ 

εζληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν απνιάκβαλε ηνλ ζεβαζκφ, άξρηζε λα πξνθαιεί απέρζεηα 

θαη λα θαηαξξέεη…. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, δεκηνπξγεί κηα 

θαηάζηαζε επλντθή γηα ηελ εμάπισζε ηεο θίλεζεο γηα ηελ επξσπατθή ελφηεηα, γηα 

ηελ δεκηνπξγία, δειαδή, κηαο ηάμεο πξαγκάησλ, πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε ηελ 

απαξραησκέλε θαη δηαβξσκέλε θφξκνπια ησλ εζληθψλ θξαηψλ»
93

.  

Φπζηθά, νη ηδέεο πεξί επξσπατθήο ελφηεηαο δελ ήηαλ θαηλνχξγηεο. «Ζ ηδέα 

ηεο επξσπατθήο έλσζεο κε ηε κία ή ηελ άιιε κνξθή δελ ήηαλ θαηλνχξγηα. Σνλ 19
ν
  

αηψλα ζηε θεληξηθή θαη δπηηθή Δπξψπε είραλ εκθαληζηεί πνηθίιεο πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο ηεισλεηαθέο ελψζεηο, ελψ αθφκε θαη πξηλ απφ ηνλ Α‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν  δηεμάγνληαλ ζπνξαδηθά ζπδεηήζεηο κε ηδεαιηζηηθά ζηνηρεία, νη 

νπνίεο βαζίδνληαλ ζηελ ηδέα φηη ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο  βξίζθεηαη ζηελ έλσζε ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ ηεο. Ο Α΄ Παγθφζκηνο αληί λα δηαιχζεη ηα αηζηφδνμα απηά νξάκαηα 

θαίλεηαη, πσο ηνπο έδσζε κεγαιχηεξε δχλακε [δηφηη] είρε θάλεη θαηά έλα πεξίεξγν 

ηξφπν ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο Γεξκαλνχο λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηελ 

αιιειεμάξηεζε ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή, πνπ θφπαζε ε κεηαπνιεκηθή αλαηαξαρή θαη ην 

Παξίζη εγθαηέιεηςε σο άθαξπεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα απνζπάζεη πνιεκηθέο 

απνδεκηψζεηο απφ ηνπο Γεξκαλνχο δηα ηεο βίαο, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ην Βέιγην θαη ε ηφηε απηφλνκε πεξηνρή ηνπ αάξ ππέγξαςαλ έλα 

δηεζλέο ζχκθσλν ράιπβα, ην νπνίν ζα ξχζκηδε ηελ παξαγσγή θαη ζα παξεκπφδηδε ηε 

δεκηνπξγία ππεξβνιηθήο παξαγσγήο. κσο απηφ ην ζχκθσλν δελ επηβίσζε κεηά ηελ 

θξίζε ηνπ 1929 θαη ηελ χθεζε πνπ επαθνινχζεζε»
94

.        

Σν παξαπάλσ Γηεζλέο χκθσλν Υάιπβα κπνξεί κελ λα κελ επνδψζεθε 

φκσο έθαλε ζαθή κηα ηζηνξηθή  αλαγθαηφηεηα «ηνπ γεγνλφηνο πνπ ήδε απφ ην 1919 

ήηαλ ζαθέο ζηνπο Γάιινπο ζηδεξνβηνκήραλνπο. Ζ γαιιηθή βηνκεραλία ράιπβα απφ 

ηελ ζηηγκή, πνπ δηπιαζηάζηεθε ζε κέγεζνο κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο Αιζαηίαο- 

Λσξξαίλεο ζα εμαξηηφηαλ απνιχησο απφ  ηνλ άλζξαθα θαη ην θνθ ηεο Γεξκαλίαο»
95

.   

Έπξεπε, ινηπφλ, κε θάπνην ηξφπν νη δπν πξναηψληνη ερζξνί θαη αληαγσληζηέο 

γηα ηελ επεηξσηηθή επξσπατθή θπξηαξρία, λα βξνπλ κηα θνηλή βάζε καθξνρξφληαο 

ζπλεξγαζίαο. Απηή ηε ζπλεξγαζία ζα ηελ επέβαιαλ νη Γεξκαλνί κεηά ην 1940 θαη ηελ 
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θαηάθηεζε ηεο Γαιιίαο. «Οη λαδηζηέο έθιεηζαλ ζπκθσλία κε ηνλ Πεηαίλ γηα έλα 

ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ αθνξνχζε ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε γαιιηθψλ πφξσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο γεξκαληθήο πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο. Τπήξραλ πνιινί [θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο], νη νπνίνη είδαλ ζε απηή ηε γαιινγεξκαληθή «ζπλεξγαζία» ην ζπέξκα κηαο 

Νέαο «επξσπατθήο» Σάμεο Πξαγκάησλ. Έηζη ν Πηεξ Ππζέ, αλψηεξν δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Βηζχ, ηνλ νπνίν αξγφηεξα εθηέιεζαλ νη Διεχζεξνη 

Γάιινη, νξακαηίδνληαλ κηα κεηαπνιεκηθή επξσπατθή ηάμε πξαγκάησλ, ζηελ νπνία ζα 

εμαιείθνληαλ νη ηεισλεηαθνί θξαγκνί θαη κία εληαία επξσπατθή νηθνλνκία κε εληαίν 

λφκηζκα, πνπ ζα πεξηιάκβαλε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν. Σν φξακα ηνπ Ππζέ, ην νπνίν 

ζπκκεξίδνληαλ ν Άικπεξη πέεξ [ν ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Υίηιεξ] θαη πνιινί άιινη, 

απνηεινχζε έλα είδνο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Ζπεηξσηηθνχ πζηήκαηνο ηνπ 

Ναπνιένληα ππφ ρηηιεξηθή θεδεκνλία θαη είρε κία απήρεζε ζε κία λεφηεξε γεληά 

Δπξσπαίσλ γξαθεηνθξαηψλ θαη ηερλνθξαηψλ νη νπνίνη είραλ απνγνεηεπζεί απφ ηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930»
96

. Ζ Γεξκαλία είρε, δειαδή ήδε ζέζεη 

ηηο βάζεηο [κε ηηο επινγίεο ηνπ Υίηιεξ]  γηα ηελ δεκηνπξγία  θαη  ηελ εγθαζίδξπζε 

κηαο Γεξκαληθήο επξσπατθήο έλσζεο. Μηαο έλσζεο, πνπ λαη κελ «παξνπζηάδνληαλ κε 

φξνπο θνηλνχ παλεπξσπατθνχ ζπκθέξνληνο θαη φρη σο ηδηνηειείο πξνεθηάζεηο 

μερσξηζηψλ εζληθψλ ζρεδίσλ»
97

 είρε φκσο ζαθέζηαηα κία επηθπξίαξρν θαη πνιιά 

ππνηειή θξάηε-εηαίξνπο. κσο κεηά ην 1945 απηά ηα ζρέδηα ζα αλαηξαπνχλ θαη ηε 

ζέζε ηνπο ζα πάξνπλ άιια, κε δηαθνξεηηθή ζεψξεζε θαη πξίζκα. 

Γηφηη ππήξραλ δπν θιέγνληα δεηήκαηα ζηελ κεηαπνιεκηθή Δπξψπε, πνπ 

έπξεπε λα ιπζνχλ άκεζα. Σν δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο ρξεσθνπίαο ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ θαη ηεο εμαζιίσζεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο, θαζψο θαη ην Γεξκαληθφ δήηεκα.  

κσο απηέο νη δχν ηζηνξηθέο αλαγθαηφηεηεο ήηαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε κία ηξίηε 

εμίζνπ επηηαθηηθή. Σελ αλάγθε ζσξάθηζεο (πνιηηηθήο, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο) ηεο 

δπηηθήο Δπξψπεο απέλαληη ζηελ νβηεηηθή απηνθξαηνξία ηνπ ηάιηλ, πνπ έξηρλε 

πιένλ βαξηά ηελ ζθηά ηεο ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν (φπσο έδεημαλ ι.ρ. ηα κεηέπεηηα 

γεγνλφηα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1949) κεηά ηελ απψιεηα ηεο 

Γεξκαληθήο θπξηαξρίαο. «Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ έθεξε ηελ Δπξψπε ζε δεπηεξεχνπζα 

ζέζε. Μέρξη ηφηε ην παγθφζκην ζχζηεκα ήηαλ «επξσθεληξηθφ». Ζ Δπξψπε 

απνηεινχζε, δειαδή ην θέληξν ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο δχλακεο.  Μεηά ην 
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ηέινο ηνπ πνιέκνπ νη ΖΠΑ θαη ε ΔΓ ήηαλ νη παγθφζκηεο θπξίαξρεο δπλάκεηο»
98

 

[θαη ε Δπξψπε ην θχξην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο]. Ζ Οπάζηλγθηνλ θαη ε Μφζρα 

θηλνχζαλ, πιένλ ηα λήκαηα ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ, ην ηζηνξηθφ παξάδνμν φκσο 

ήηαλ, φηη απηή αθξηβψο ε ζπγθπξία απνηέιεζε ην «θιεηδί» ηεο επξσπατθήο  

νηθνλνκηθήο αλφξζσζεο θαη ηεο ζεζκηθήο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. 

Ο γάιινο νηθνλνκνιφγνο θαη δηπισκάηεο Εαλ Μνλέ ν ζεσξνχκελνο σο 

αξρηηέθηνλαο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο «εμαθνινπζνχζε λα πηζηεχεη κεηά ηνλ 

πφιεκν, φπσο θαη ην 1943, φηη γηα λα εμαζθαιίζνπλ επεκεξία θαη θνηλσληθή πξφνδν 

…ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ… κηα „‟επξσπατθή νληφηεηα‟‟, ε 

νπνία ζα ηα κεηαηξέςεη ζε εληαίν ζχλνιν [ελψ παξάιιεια απέξξηπηε ηε δεκηνπξγία 

κηαο Γεξκαληθήο επξσπατθήο έλσζεο ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά «ε ηδέα κηαο 

επξσπατθήο ηάμεο πξαγκάησλ δελ είλαη ηερλεηφ δεκηνχξγεκα ηεο Γεξκαλίαο αιιά 

αλαγθαηφηεηα»
99

, ελψ παξάιιεια  ππήξραλ έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηνπ «Κηλήκαηνο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Δλφηεηα», πνπ ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1947 κε πξνηξνπή 

ηνπ Σζφξηζηι
100

. Μέζα απφ απηή ηελ πξσηνβνπιία ζα πξνέθππηε ν πξψηνο 

επξσπατθφο «θαξπφο», ν πξψηνο θνηλφο επξσπατθφο ζεζκφο. Σν πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο πνπ ηδξχζεθε ζην ηξαζβνχξγν ην 1949.  

ηελ πξψηε ηνπ ζχλνδν κεηείραλ αληηπξνζσπείεο απφ ηε Βξεηαλία, ηελ 

Γαιιία, ηελ Ηξιαλδία, ηηο ρψξεο ηεο Μπελεινχμ, ηελ Ηηαιία, ηε νπεδία, ηε Γαλία θαη 

ηε Ννξβεγία. «Σν πκβνχιην δελ είρε θακία εμνπζία θαη αξκνδηφηεηα, θαλέλα 

λνκηθφ, λνκνζεηηθφ ή εθηειεζηηθφ θχξνο. Οη «αληηπξφζσπνη» ηνπ δελ 

αληηπξνζψπεπαλ θαλέλαλ. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ ήηαλ ην γεγνλφο θαη 

κφλν φηη ππήξρε, παξφηη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1950 εμέδσζε κηα «Δπξσπατθή χκβαζε 

γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» ε νπνία ηηο επφκελεο δεθαεηίεο έκειιε λα απνθηήζεη 

κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα»
101

.   

Αιιά, φπσο εχζηνρα επηζήκαλε ν Σζφξηζηι «Σν πξψην βήκα γηα ηελ 

αλαδεκηνπξγία ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα είλαη ε εηαηξηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία.  κσο ...νη Γάιινη δελ είραλ θακία δηάζεζε λα 

νξακαηηζηνχλ κία ηέηνηα ζπλεξγαζία».
102

 Αληηζέησο, πξνσζνχζαλ ήδε απφ ην 1946 

(κε έγθξηζε ηνπ Νηε Γθσι) ην δηθφ ηνπο ζρέδην, ην ρέδην Μνλέ. «Ζ ζέζε ηεο 
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Γαιιίαο γηα ην γεξκαληθφ πξφβιεκα ήηαλ πνιχ μεθάζαξε θαη πήγαδε θαηεπζείαλ απφ 

ηα δηδάγκαηα ηεο πεξηφδνπ 1918-1924 θαη κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ ζηα κάηηα 

ηξίησλ θαίλνληαλ ζαλ πξνζπάζεηα λα μαλαγξαθηεί ην ζελάξην ησλ εηψλ κεηά ηνλ Α΄ 

Παγθφζκην, απιψο κε ηνλ ζηξαηφ κηαο άιιεο ρψξαο [ΖΠΑ]. Οη Γάιινη πνιηηηθνί 

επηδίσθαλ ηνλ πιήξε αθνπιηζκφ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηάιπζε ηεο Γεξκαλίαο. 

Εεηνχζαλ λα απαγνξεπηεί ε παξαγσγή φπισλ θαη πξντφλησλ, πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ 

παξαγσγή φπισλ, λα ππνρξεσζνχλ νη Γεξκαλνί λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο (ζηηο 

νπνίεο ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ ππνρξεσηηθή εξγαζία Γεξκαλψλ εξγαηψλ ζηε Γαιιία) 

λα επηηαρζνχλ αγξνηηθά πξντφληα, μπιεία, άλζξαθαο θαη κεραλήκαηα λα δνζνχλ ζηε 

Γαιιία. Σέινο νη αλζξαθνθφξεο πεξηνρέο ηνπ Ρνπξ, ην ααξ θαη ηκήκαηα ηεο 

Ρελαλίαο, λα απνζπαζηνχλ απφ ην γεξκαληθφ θξάηνο θαη νη πφξνη ηνπο θαη ε 

παξαγσγή ηνπο λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ Γάιισλ. Αλ είρε επηβιεζεί απηφ ην 

ζρέδην, ζα θαηέζηξεθε ζίγνπξα ηε Γεξκαλία γηα πνιιά ρξφληα, εμάιινπ απηφο ήηαλ ν 

ζρεδφλ δηαθεξπγκέλνο ζηφρνο (πνπ απνηεινχζε ειθπζηηθφ πνιηηηθφ πξφγξακκα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Γαιιίαο) ….ην ρέδην Μνλέ πξνυπφζεηε φηη ε Γαιιία ζα είρε ζηε 

δηάζεζε ηεο ηνλ γεξκαληθφ άλζξαθα ρσξίο ηνλ νπνίν ε γαιιηθή βηνκεραλία ράιπβα 

ήηαλ ρακέλε ….[θαη] ε κεηαπνιεκηθή αλάθακςε ηεο Γαιιίαο ζα ήηαλ ζλεζηγελήο»
103

. 

Οη Γάιινη πφληαξαλ ζηελ Οπάζηγθηνλ θαη εηδηθφηεξα ζε θχθινπο πξνζθείκελνπο 

ζηνλ ηφηε ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ Υέλξπ Μνξγθεληάνπ, ν νπνίνο είρε πηνζεηήζεη κηα  

ζθιεξή γξακκή απέλαληη ζηε Γεξκαλία. Σελ ιεγφκελε «ζηξαηεγηθή Μνξγθεληάνπ», 

«ε νπνία πξνέβιεπε σο ηηκσξία ησλ Γεξκαλψλ γηα ηα ακαξηήκαηα ηνπο, ηελ 

απνζηξαηηθνπνίεζε, θαζψο θαη ηελ πιήξε απνβηνκεράληζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζε πξνβηνκεραληθέο ζπλζήθεο. κσο νη επηθξηηέο απηήο ηεο γξακκήο 

πξνέβαιιαλ ζνβαξέο ελζηάζεηο. Ήηαλ ζσζηφ λα εμαλαγθάζνπλ ηνπο Γεξκαλνχο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ήηηα ηνπο, φκσο αλ δελ ηνπο έδηλαλ θάπνηα πξννπηηθή γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ, ην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ίδην φπσο πξηλ, έλα  

θζνλεξφ ηαπεηλσκέλν έζλνο, επάισην ζηε δεκαγσγία ηεο δεμηάο ή ηεο αξηζηεξάο. 

πσο ην εμέθξαζε ν πξψελ πξφεδξνο Υέξκπεξη Υνχβεξ ζηνλ ίδην ηνλ Σξνχκαλ ην 

1946 «Μπνξείο λα έρεηο είηε εθδίθεζε είηε εηξήλε, αιιά φρη θαη ηα δχν καδί». Αλ ζηε 

ζηάζε ησλ Ακεξηθαλψλ απέλαληη ζηε Γεξκαλία ε ηζνξξνπία έγεξλε φιν θαη 
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πεξηζζφηεξν ππέξ ηεο «εηξήλεο» απηφ νθείινληαλ θπξίσο ζηελ πξννπηηθή 

επηδείλσζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ ΔΓ»
104

.    

«ζνλ αθνξά ηψξα ηελ ζηάζε ηεο  Μεγάιεο  Βξεηαλίαο ζε απηφ ην δήηεκα, 

ήηαλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κηα ζχκπηπμε ξεαιηζκνχ θαη θπληζκνχ. Ο πφιεκνο γηα 

λα απνζνβεζεί κηα γεξκαληθή θπξηαξρία ζηελ Δπξψπε ήηαλ ην θαίξην δεηνχκελν ην 

νπνίν θαη επεηεχρζε. Οη Βξεηαλνί εμαθνινπζνχζαλ λα βιέπνπλ ηηο επξσπατθέο 

ππνζέζεηο κε φξνπο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ. χκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ζεξ Γνπίιηακ 

ηξαλγθ, ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ: Καιχηεξα ε Ρσζία λα εμνπζηάδεη ηελ 

αλαηνιηθή Δπξψπε, παξά ε Γεξκαλία ηε δπηηθή Δπξψπε»
105

. Οη Βξεηαλνί 

ππνζηήξημαλ κέζα απφ απηφ ην πξίζκα ηε δηαίξεζε ηεο Γεξκαλίαο κε ηελ παξάιιειε 

νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε θαη έληαμε ηεο ζε έλα θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην. ε απηή 

ηελ απφθαζε θαηαιπηηθφ ξφιν έπαημε ην νηθνλνκηθφ θφζηνο κηαο καθξνρξφληαο 

ζηξαηησηηθήο θαηνρήο ηεο Γεξκαλίαο, απφ ηελ Αγγιία.                  

Μεηά ηνλ πφιεκν «νη Βξεηαλνί απέζπαζαλ απφ ηελ Γεξκαλία πνιεκηθέο 

απνδεκηψζεηο ην πνιχ 29 εθαη. δνιάξηα αιιά ε θαηνρή θφζηηδε ζην Λνλδίλν 80 εθαη. 

δνιάξηα εηεζίσο, κε απνηέιεζκα λα πιεξψλεη ηε δηαθνξά ν Βξεηαληθφο 

θνξνινγνχκελνο, ελψ ε Βξεηαληθή θπβέξλεζε ππνρξεψζεθε λα επηβάιιεη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Βξεηαλίαο δειηίν ζην ςσκί (ην νπνίν είρε απνθεπρζεί ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ). χκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ Βξεηαλνχ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Υηνπ 

Νηάιηνλ [δηαλζηζκέλε κε κπφιηθν βξεηαληθφ ρηνχκνξ] νη Βξεηαλνί «πιήξσλαλ 

πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο ζηνπο Γεξκαλνχο» Σν 1948 νη ΖΠΑ, φπσο θαη ε Μεγάιε 

Βξεηαλία, ήηαλ επηπρείο κε ηελ αλάδπζε κηαο δηαηξεκέλεο Γεξκαλίαο κε θπξίαξρε 

ηελ ακεξηθαληθή επηξξνή ζην κεγαιχηεξν δπηηθφ ηκήκα ηεο….  ζε κηα κνξθή 

αλεμαξηεζίαο, κε ηφζε επεκεξία, ηφζε αζθάιεηα, ηφζε αλσηεξφηεηα ψζηε λα κελ 

κπνξεί λα ην απεηιήζεη ε Αλαηνιή [ΔΓ]»
106

.    

Δλψ ζε φηη αθνξά ηε Γαιιία, απηή λαη κελ ηνπνζεηήζεθε απφ ηηο ππφινηπεο 

ληθήηξηεο δπλάκεηο ζην ηξαπέδη ησλ ληθεηψλ, ήηαλ φκσο νπζηαζηηθά κία ζα ιέγακε  

θίλεζε «γαιιηθήο επγελείαο θαη αβξνθξνζχλεο» ησλ άιισλ ζπκκάρσλ πξνο ην 

πξφζσπν ηεο. Ζ Γαιιία ε θπξίαξρε επί αηψλεο, πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή, πνιηηηζκηθή 

δχλακε ηεο Δπξψπεο, ήηαλ πιένλ ρψξα κε ην «ζηίγκα» ηεο ήηηαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Γεξκαλνχο. Απηφ ην πιήγκα ζην γφεηξν ηεο, ηελ έθαλε κία 
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ππνδεέζηεξε (ζηα κάηηα ησλ ππνινίπσλ ζπκκάρσλ) δχλακε,  γηα απηφ θαη «Ζ 

ζνβαξφηεξε αληίξξεζε γηα ηα γαιιηθά ζρέδηα …ήηαλ φηη ειάρηζηα ιάκβαλαλ ππφςε 

ηνπο ηα ζπκθέξνληα ή ηα ζρέδηα ησλ Γπηηθψλ ζπκκάρσλ… αζχλεηε παξάιεηςε ζε 

κηα επνρή, θαηά ηελ νπνία ε Γαιιία εμαξηηφηαλ πιήξσο απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηεο φρη 

κφλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο, αιιά θαη γηα ηελ επηβίσζε ηεο…. νη γαιιηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ Γεξκαλία είραλ απνηχρεη: ε νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο δελ ζα 

δηαιχνληαλ θαη ε Γεξκαλία δελ ζα πιήξσλε απνδεκηψζεηο…. πσο ε ππφινηπε 

Δπξψπε, ε Γαιιία ρξεηαδφηαλ επεηγφλησο φρη κφλν ηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα, αιιά 

θαη ηελ γεξκαληθή αλάθακςε. [Απηέο νη δχν αλαγθαηφηεηεο] εμαξηηφηαλ έκκεζα αιιά 

αλακθίβνια απφ ηε γαιιηθή ζπλαίλεζε ζε κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάθακςε ηεο 

Γεξκαλίαο»
107

.   

        2.3 Η ευρωπαώκό ενοπούηςη   

ηαλ ε Ακεξηθή (ε θπξίαξρνο πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή δχλακε 

ηνπ ιεγφκελνπ δπηηθνχ θφζκνπ)  άξρηζε λα μεθαζαξίδεη ηελ ζηάζε ηεο απέλαληη ζηελ 

πνιηηηθή, πνπ ζα εθάξκνδε ζηελ εηηεκέλε Γεξκαλία θαη ηα ππφινηπα επξσπατθά 

θξάηε πνπ ζα εληάζζνληαλ ζηε δηθή ηεο ζθαίξα επηξξνήο, νη εμειίμεηο άξρηζαλ λα 

ηξέρνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα.  

«Οη Ακεξηθάλνη θαη νη Βξεηαλνί κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ εγγπήζεηο ζηε 

Γαιιία απέλαληη ζην ελδερφκελν κηαο αλαλεσκέλεο ζηξαηησηηθήο απεηιήο απφ ηε 

Γεξκαλία, θαη νη ΖΠΑ κπνξνχζαλ λα ηεξήζνπλ ηελ ππφζρεζε γηα νηθνλνκηθή 

αλάθακςε ηεο Γεξκαλίαο. κσο νχηε νη Ακεξηθαλνί νχηε νη Βξεηαλνί κπνξνχζαλ λα 

ιχζνπλ ην καθξνρξφλην πξφβιεκα ηεο Γαιιίαο : πψο λα εμαζθαιίζεη πξνλνκηαθή 

πξφζβαζε ζηηο πξψηεο χιεο θαη ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ηεο Γεξκαλίαο. Αλ 

απηφο ν ζηφρνο δελ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε βία ή ηελ πξνζάξηεζε εδαθψλ, 

ηφηε έπξεπε λα βξεζεί έλαο άιινο ηξφπνο. Ζ ιχζε, φπσο ηε δηακφξθσζε ε γαιιηθή 

ζθέςε ζηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ κελψλ, ήηαλ ε κεηαηξνπή ηνπ γεξκαληθνχ 

πξνβιήκαηνο ζε επξσπατθφ πξφβιεκα… Με ιίγα ιφγηα αλ δελ κπνξείηε λα 

θαηαζηξέςεηε ηε Γεξκαλία, ηφηε εληάμηε ηελ ζε έλα επξσπατθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν δελ ζα κπνξεί λα βιάςεη ζηξαηησηηθά θαλέλαλ, αιιά ζα καο σθειήζεη πνιχ 

νηθνλνκηθά. Αλ απηή ε ηδέα δελ πέξαζε απφ ην κπαιφ ησλ Γάιισλ πξηλ ην 1948, δελ 

νθεηιφηαλ ζε έιιεηςε θαληαζίαο, αιιά επεηδή ηε ζεσξνχζαλ ζαθψο ηε δεχηεξε 

θαιχηεξε επηινγή. Ζ «επξσπατθή» ιχζε ζην γεξκαληθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε 
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ε Γαιιία ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί κφλν φηαλ νη Γάιινη εγέηεο ζα εγθαηέιεηπαλ 

ηελ θαζαπηή «γαιιηθή» ιχζε, θάηη πνπ ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ ηξία ρξφληα γηα λα 

ην απνδερζνχλ. ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ηξηψλ εηψλ ε Γαιιία ππνρξεψζεθε λα 

ζπκθηιησζεί κε ηελ απφηνκε άξλεζε ηεο ηζηνξίαο ηξηψλ αηψλσλ. ηηο ηφηε ζπλζήθεο 

ε αιιαγή απηή δελ ήηαλ κηθξφ επίηεπγκα»
108

.   

Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ αηηηψλ θαη ησλ γεγνλφησλ, πνπ 

δηακφξθσζαλ κηα κεγάιε ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα δεκηνχξγεζε έλα κεγάιν ηζηνξηθφ 

παξάδνμν, πνπ ζα έκελε σο επξσπατθή παξαθαηαζήθε ζηηο δεθαεηίεο, πνπ 

αθνινχζεζαλ.  

Ο θαηαζηξεπηηθφο Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο πνπ έγηλε γηα λα δνζεί ηέινο 

ζηελ γεξκαληθή θπξηαξρία επί ηεο Δπξψπεο, νδήγεζε κέζα απφ έλα ιαβχξηλζν 

ζπδεηήζεσλ θαη αληηθξνπφκελσλ πνιηηηθψλ, ζε έλα απνηέιεζκα πξσηνθαλέο ζηα 

επξσπατθά θαη παγθφζκηα ρξνληθά. Απηφ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ζα κεηαζρεκαηηδφηαλ ζε  ζεζκνχο θνηλήο ζπλεξγαζίαο. Ζ Γεξκαλία 

(ράξηλ θπξίσο ζηελ χπαξμε θαη ηελ απεηιή ηεο ΔΓ) γιίησζε φρη κφλν ηελ  

θαηαζηξνθή ησλ βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ ηεο, ε νπνία ζα ηελ νδεγνχζε ζε βέβαην 

νηθνλνκηθφ ππνβηβαζκφ ηεο ζε κία ππναλάπηπθηε επξσπατθή  ρψξα, αιιά θαη ηελ 

θαηαβνιή πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ καδί κε ηελ θαηνρή ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πεγψλ ηεο πνπ είραλ σο ζηφρν ηνπο νη Γάιινη. «Οη ληθεηέο ζ απνδεηθλχνληαλ ηφζν 

αλίθαλνη λα ζπκθσλήζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε θάπνηεο δηεπζεηήζεηο, πνπ ζα 

θξαηνχζαλ θαζεισκέλν ηνλ γεξκαληθφ θνινζζφ, ψζηε θαηέιεμαλ ηειηθά λα 

κνηξάζνπλ κεηαμχ ηνπο ηε Γεξκαλία γηα λα σθειεζεί ν θαζέλαο μερσξηζηά απφ ηελ 

απνθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο … ν κφλνο ηξφπνο λα πάςεη ε Γεξκαλία λα είλαη ην 

πξφβιεκα [ηεο Δπξψπεο] ήηαλ λα δηαθεξπρηεί φηη ε ίδηα ε Γεξκαλία ήηαλ ε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ήηαλ  δπζάξεζην, αιιά απνηειεζκαηηθφ»
109

. 

     Ζ Δπξψπε δνθίκαδε κηα άιιε πξνζέγγηζε ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ, κία 

πξνζέγγηζε, πνπ είρε σο θνηλή ζπληζηάκελε ηεο ηελ ακνηβαία σθέιεηα. Έηζη αθνχ 

είραλ πξνεγεζεί γεγνλφηα, φπσο ε αλαθήξπμε ηνπ δπηηθνγεξκαληθνχ θξάηνπο θαη ηεο 

ιανθξαηηθήο δεκνθξαηίαο ηεο αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο θαη ν απνθιεηζκφο ηνπ 

Βεξνιίλνπ,  ν Νηελ Άηζεζνλ (ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ) «έθαλε έθθιεζε ζηνλ 

νπκάλ λα πάξεη ε Γαιιία ηελ πξσηνβνπιία». Έηζη, πξφεθπςε ην ρέδην νπκάλ «κε 

ηελ έθδνζε ηεο πεξίθεκεο Γηαθήξπμεο νπκάλ [ην 1950]. ε απηή επηζεκάλζεθε φηη, 
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πξνθείκελνπ λα δηαθπιαρζεί ε εηξήλε θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξψπε, ζα πξέπεη 

«λα εμαιεηθζεί ε πξναηψληα αληηδειία Γεξκαλίαο – Γαιιίαο» θαη, σο πξψην βήκα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξνηάζεθε «λα ηεζεί ην ζχλνιν ηεο γαιινγεξκαληθήο 

παξαγσγήο άλζξαθα θαη ράιπβα ππφ θνηλή Αλψηαηε Αξρή ζε κία νξγάλσζε αλνηρηή 

ζηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο»
110

. 

Σα «θαλφληα ηνπ πνιέκνπ» πνπ εμέζξεςαλ αηψλεο επξσπατθήο ηζηνξίαο, ζα 

αληηθαζηζηνχληαλ απφ καθξνζθειείο ζπδεηήζεηο ζε θνηλά επξσπατθά ηξαπέδηα. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα, ην 1951 «λα ππνγξαθεί ζην Παξίζη ε ζρεηηθή πλζήθε 

(πλζήθε ησλ Παξηζίσλ) κε ηελ νπνία «γελλήζεθε» ε πξψηε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν, πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί 

ην 1952. Σν πξψην απνθαζηζηηθφ βήκα γηα ηελ Δπξσπατθή ελνπνίεζε ήηαλ 

πξαγκαηηθφηεηα»
111

.  Απηφο ν θνηλφο επξσπατθφο ζεζκφο ζα γηλφηαλ ν θαηαιχηεο ηνπ 

κεηέπεηηα „‟Γεξκαληθνχ Οηθνλνκηθνχ Θαχκαηνο‟‟ άιια θαη κηαο πξσηφγλσξεο ζε 

δηάξθεηα  επεκεξίαο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ε νπνία δηήξθεζε αδηάιεηπηα γηα ζρεδφλ 

30 ρξφληα. Οη Βξεηαλνί επέιεμαλ λα κείλνπλ έμσ απφ ηελ ΔΚΑΥ, πξνθαιψληαο ηελ 

απνγνήηεπζε ησλ ππνινίπσλ επξσπαίσλ. Ο Πσι Αλξί πάαθ απεπζπλφκελνο πξνο 

απηνχο είπε ην εμήο : «Απηή ε εζηθή εγεζία [ηεο ΔΚΑΥ] ήηαλ δηθή ζαο, αξθεί λα ηε 

δεηνχζαηε». Λφγσ ηεο απνπζίαο ηεο Βξεηαλίαο ε εμνπζία απηήο ηεο «κηθξήο 

Δπξψπεο» ηεο Γχζεο πέξαζε ζηα ρέξηα ηεο Γαιιίαο …Οη Γάιινη έθηηαμαλ ηελ 

Δπξψπε θαη΄ εηθφλα ηνπο δηακνξθψλνληαο ηειηθά ηνπο ζεζκνχο θαη ηα πξφηππα, 

ζχκθσλα κε έλα ηξφπν γλψξηκν απφ ηα γαιιηθά πξνεγνχκελα»
112

. 

κσο φπσο επηζεκάλζεθε θαη λσξίηεξα, ε κεηαπνιεκηθή Γαιιία δελ είρε 

θακία ζρέζε ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν κε ηελ πξνπνιεκηθή Γαιιία. Ζ 

Γαιιηθή «ππεξνρή» ζην θαηλνχξγην δηακνξθσζέλ επξσπατθφ πιαίζην, παηνχζε ζε 

έλα ζαζξφ «ππφβαζξν». Σν έιιεηκκα θχξνπο θαη εηδηθνχ βάξνπο ηεο, ζα γηλφηαλ φιν 

θαη πην εκθαλέο, φηαλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζα έπαηξλε κπξνζηά γηα κηα αθφκε 

θνξά, ε ηξνκεξή (νηθνλνκηθή θαη φρη ζηξαηησηηθή απηή ηε θνξά) γεξκαληθή κεραλή. 

«Μεηαμχ 1952 θαη 1957, έηνο δεκηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο 

(ΔΟΚ) νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελνπνίεζεο θπξίσο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ελνπνίεζεο θπξίσο ζηνλ ακπληηθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα «δνθίκαζαλ» ζεκαληηθέο 
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απνηπρίεο. πσο π.ρ. ην 1954  φηαλ θαηαςεθίζηεθε απφ ηε Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε, 

ε πξφηαζε γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθόο Ακπληηθήο Κνηλόηεηαο» [Οη Γάιινη 

κπιφθαξαλ ηνλ  επαλεμνπιηζκφ ηεο Γεξκαλίαο  θαη ζην ΝΑΣΟ]
113

. 

     2.4  Σο χϋδιο Μϊρςαλ  

Ζ πνξεία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο (παξά ηεο επηκέξνπο απνηπρίεο) ήηαλ 

πιένλ κνλφδξνκνο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟50 θαη ‟60 πνπ αθνινχζεζαλ. Αιιά 

απνθαζηζηηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έπαημε ε ηαπηφρξνλε νηθνλνκηθή 

αλφξζσζε, ησλ εμνπζελσκέλσλ απφ ηνλ πφιεκν επξσπατθψλ θξαηψλ.  Απηή δελ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί ρσξίο ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ελφο ζρεδίνπ ην νπνίν 

δξνκνινγήζεθε εθηφο Δπξψπεο. «Απηή ε εμέιημε ζπλέβε δηφηη ηα επξσπατθά θξάηε 

ήηαλ αλίθαλα λα ζρεδηάζνπλ απφ κφλα ηνπο θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ ην ηεξάζηην έξγν 

ηεο επξσπατθήο αλαζπγθξφηεζεο. πσο ζπκπέξαλε -ηελ ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο-  

ν Νηε Γθσι : ν φιεζξνο ηνπ 1940 ήηαλ απφδεημε ηεο απνηπρίαο ηεο άξρνπζαο 

[επξσπατθήο] ηάμεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα πεδία»
114

. Ζ ζσηεξία ηεο 

Δπξψπεο ζα έξρνληαλ πέξα απφ ηνλ Αηιαληηθφ, κέζσ ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι.  

Ο Σδσξηδ Κ. Μάξζαι ππήξμε ακεξηθαλφο ζηξαηεγφο (αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ ηξαηνχ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ  Πνιέκνπ θαη αξγφηεξα 

ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ (1947-1949). πγθινληζκέλνο απφ φια φζα είδε 

ζηελ Δπξψπε ην 1947 δήισζε φηη : «Ζ γηαηξεηά βξίζθεηαη ζην ζπάζηκν ηνπ θαχινπ 

θχθινπ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο, ζην 

νηθνλνκηθφ κέιινλ ησλ ρσξψλ ηνπο θαη ηεο Δπξψπεο σο ζπλφινπ»
115

. 

Ση είδε ν Μάξζαι ην 1947; Δίδε κία εξεηπσκέλε Δπξψπε λα «αθξνβαηεί» 

ζηε θφςε ηνπ μπξαθηνχ. «Οη ειιείςεηο ηξνθίκσλ ήηαλ παληνχ ελδεκηθέο… Ζ 

βηνκεραληθή παξαγσγή έπεζε…. [φπσο θαη νη αγξνηηθέο ζνδηέο ιφγσ ηνπ βαξχ 

ρεηκψλα] Σν ππφβαζξν ηεο επξσπατθήο θξίζεο ηνπ 1947 ήηαλ δχν δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα… Σν έλα ήηαλ ε νπζηαζηηθή εμαθάληζε ηεο Γεξκαλίαο απφ ηελ 

επξσπατθή νηθνλνκία. Σν δεχηεξν ε θξίζε ηνπ δνιαξίνπ. Οη επξσπαίνη δελ είραλ 

ηίπνηε λα πνπιήζνπλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν…. Υσξίο ζθιεξφ λφκηζκα [δνιάξηα] δελ 

κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ ηξφθηκα… νχηε λα εηζάγνπλ ηηο πξψηεο χιεο  θαη ηα 

κεραλήκαηα πνπ απαηηνχληαλ γηα λα δψζνπλ ψζεζε  ζηε δηθή ηνπο παξαγσγή… ηε 

Γεξκαλία [π.ρ.] δελ ππήξρε απνδεθηφ λφκηζκα. Ζ καχξε αγνξά  αλζνχζε θαη σο κέζν 
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ζπλαιιαγήο γίλνληαλ δεθηά ηα ηζηγάξα. Οη θαζεγεηέο ζηα ζηξαηφπεδα 

εθπαηξηζκέλσλ ιφγσ πνιέκνπ πιεξψλνληαλ κε 5 παθέηα ηελ εβδνκάδα… κπνξνχζε 

θάπνηνο κε 600 ηζηγάξα λα αγνξάζεη πνδήιαην, πνπ ζηε Γεξκαλία ήηαλ απαξαίηεην 

φζν θαη ζηελ Ηηαιία, θαηάζηαζε ηελ νπνία απεηθφληζε ν Βηηφξην ληε ίθα ζηελ 

αιεζκφλεηε ηαηλία ηνπ Κιέθηεο Πνδειάηνπ»
116

. 

Έπξεπε, ινηπφλ, θάηη λα γίλεη εδψ θαη ηψξα, αιιηψο ε Δπξψπε ζα έπεθηε 

αξγά ή γξήγνξα είηε ζε θαηάζηαζε αλαξρίαο είηε ζηελ πιήξε πνιηηηθή επηθξάηεζε 

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ -θίια πξνζθείκελσλ- ζηε Μφζρα. Σν ρέδην Μάξζαι 

δεκνζηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε ηειεηή απνλνκήο ησλ πηπρίσλ ηνπ Υάξβαξλη. 

«Οη πξνηάζεηο ηνπ Μάξζαι ζπληζηνχζαλ ζαθή ξήμε κε ηελ πξαθηηθή πνπ είρε 

αθνινπζεζεί ζην παξειζφλ. Καη‟ αξράο εθηφο απφ νξηζκέλνπο γεληθνχο φξνπο πνπ 

θαζφξηδαλ ην πιαίζην ηεο βνήζεηαο  νη Δπξσπαίνη ήηαλ εθείλνη πνπ ζα απνθάζηδαλ αλ 

ζα δέρνληαλ ηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα θαη πσο ζα ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ, κνινλφηη 

Ακεξηθαλνί ζχκβνπινη θαη εηδηθνί ζα έπαηδαλ εμέρνληα ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θεθαιαίσλ. Γεχηεξνλ, ε βνήζεηα ζα εθηείλνληαλ ζε πεξίνδν ρξφλσλ θαη έηζη ζα 

ζπληζηνχζε εμαξρήο ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα αλαζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο θαη φρη 

ρνξήγεζε θεθαιαίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ πνιέκνπ»
117

.  

Πνηα ήηαλ ηα απηά απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ρεδίνπ Δπξσπατθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο; Οδήγεζε ζε άκεζε άλνδν ηελ βηνκεραληθή θαη αγξνηηθή 

παξαγσγή θαη αλαζέξκαλε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ 

δέρζεθαλ λα εληαρζνχλ ζε απηφ π.ρ. «Σν 1949 ε γαιιηθή βηνκεραληθή θαη αγξνηηθή 

παξαγσγή είραλ μεπεξάζεη θαη νη δχν ηα επίπεδα ηνπ 1938 γηα πξψηε θνξά. Μεηαμχ 

1947 θαη 1951 ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο Γπη. Δπξψπεο απμήζεθε θαηά 30%... πσο είπε 

θαη ν βξεηαλφο δηπισκάηεο ιηβεξ Φξαλθο: «Σν ρέδην Μάξζαι ήηαλ έλα ζρέδην 

δηνρέηεπζεο ακεξηθαληθψλ δνιαξίσλ ζηα ρέξηα ησλ επξσπαίσλ γηα λα αγνξάζνπλ ηα 

εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο… Σα πξαγκαηηθά νθέιε ήηαλ ςπρνινγηθά. 

Βνήζεζε ηνπο Δπξσπαίνπο λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Σνπο  

βνήζεζε λα έξζνπλ ζε απνθαζηζηηθή ξήμε κε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ ζνβηληζκνχ, ηεο 

χθεζεο θαη ησλ απηαξρηθψλ ιχζεσλ. Βνήζεζε ψζηε ε ζπληνληζκέλε δηακφξθσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο λα κνηάδεη κε θπζηνινγηθή θαη φρη αζπλήζηζηε δηαδηθαζία. 
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Έθαλε ην πξνζηαηεπηηθφ εκπφξην θαη ηηο λνκηζκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 λα θαίλνληαη αξρηθά αζχλεηεο, χζηεξα κε αλαγθαίεο θαη ηέινο παξάινγεο»
118

.  

Αιιά ηα νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, δελ 

εγθισβίδνληαη κφλν ζηελ επηηπρία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ αξηζκψλ. Γηαηί 

είρε κέζα ζηε θηινζνθία ηνπ θάηη πνιχ πην νπζηψδεο. Ζ Δπξψπε κέζσ ηνπ ρεδίνπ 

Μάξζαι ζα αλαθάιππηε θαη πάιη ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθψλ ππέξ ηεο εηξήλεο (φρη ζηξαηησηηθψλ ζπκκαρηψλ) θαη ηεο επεκεξίαο ησλ 

ιαψλ ηεο. Σν ρέδην Μάξζαι ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή  θευλζηαλψλ  

πνιηηηθψλ νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ (βαζηδφκελεο ζηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ θνξπθαίνπ Άγγινπ νηθνλνκνιφγνπ Σδσλ Μ. Κέπλο)    ζα 

ηνπνζεηνχζε ην θξάηνο (σο θπξίαξρε νληφηεηα) επηθεθαιή θαη πξνπνκπφ ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη δηθαηφηεξε θνηλσληθά αλαδηαλνκή ηνπ 

παξαγφκελνπ πινχηνπ, ελψ παξάιιεια ζα κεηέηξεπε ηα ζηνηρεηψδε εζληθά 

αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ηνλ πφιεκν  

ζηελ  Δπξψπε (ηέιε ηνπ 19
νπ 

αξρέο 20
νπ

 αηψλα) ζε έλα ζπκπαγέο κεηαπνιεκηθφ 

επξσπατθφ θξάηνο– πξφλνηαο. Μηα κεγάιε θαηάθηεζε ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, 

κε ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ μεδηπιψζεθαλ αλά ηελ επξσπατθή επηθξάηεηα ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο λα απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ «ππιψλα» κηαο ζπλερφκελεο 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο.    

        2.5  Ευρωπαώκό Οικονομικό Κοινότητα & Γερμανικό Οικονομικό 

Θαύμα  
Ζ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) ην 1957 

(πλζήθε ηεο Ρψκεο) απφ ηηο έμη ρψξεο κέιε ηεο ΔΚΑΥ, ήηαλ  ην επηζηέγαζκα απηήο 

ηεο λέαο επξσπατθήο πνξείαο θαη «απνηέιεζε θπξίσο ην πιαίζην γηα δξάζε, κε 

εμαίξεζε νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο ε Σεισλεηαθή Έλσζε θαη ε νξγάλσζε ηεο Κνηλήο 

Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ πλζήθε απαξηζκνχζε ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο θαη άθελε 

ζηνπο ζεζκνχο ηελ ειεπζεξία δξάζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπο. Ζ Σεισληαθή Έλσζε 

άξρηζε [ηειηθά] λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πξψησλ δαζκψλ ην 

1959. Παξάιιεια άξρηζε (1961) ε επεμεξγαζία ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο»
119

.   

Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο ΔΟΚ θαη ζε ζεζκηθφ αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν 

κεηέβαιε ζηαδηαθά ηηο Βξπμέιιεο (ηελ έδξα ηεο) ζε θεληξνκφιν ζεκείν νιφθιεξεο 
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ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ην νπνίν ζπκπαξέζπξε ζηνλ ππξήλα ηνπ, αθφκε θαη ηελ 

παξαδνζηαθά αξλεηηθή ζε  απηφ εγρείξεκα  Γεξαηά Αιβηφλα. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Νηε Γθσι (ν νπνίνο έζεζε επαλεηιεκκέλα βέην ζηηο αηηήζεηο ηεο) ε Μ. Βξεηαλία ζα 

γίλεη  ην 1973 κέινο ηεο ΔΟΚ (καδί κε ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Γαλία) κε ηελ δηαδηθαζία 

δηεχξπλζεο ηεο ΔΟΚ λα ζπλερίδεηαη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ ΄80 (κε ηηο εηζδνρέο  

Διιάδαο, Ηζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο). Σν ζπγθεθξηκέλν ππεξεζληθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο 

ζπκβάδηζε πιήξσο κε ηνπο θαηξνχο θαη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ. Δλφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν ηα εζληθά ζχλνξα άξρηζαλ λα 

γίλνληαη ζηαδηαθά αδηφξαηα, κπξνζηά ζηε ξαγδαία εμάπισζε θαη δηεζλνπνίεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είραλ σο έδξαο ηνπο, θπξίσο ηηο 

ΖΠΑ. Ζ Δπξψπε κέζσ ηεο ΔΟΚ, πέηπρε λα ιεηάλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηήο 

ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο ζεηηθέο.  

Ζ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (1967) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζην νπνίν νη αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ – κειψλ εθιέγνληαλ κε άκεζε 

θαη θαζνιηθή  ςεθνθνξία απφ ην 1979  αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) απνηέιεζαλ ηα βαζηθά εξγαιεία  νηθνδφκεζεο ελφο θνηλνχ πιένλ 

επξσπατθνχ κέιινληνο.           

Ζ Δπξψπε βίσζε απφ ην ‟50 θαη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 κία 

πξσηνθαλή πεξίνδν εηξήλεο θαη επεκεξίαο, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ κία κεγάιε 

άλνδν ζην πνζνζηφ ησλ γελλήζεσλ. Ζ γεξαηά ήπεηξνο έγηλε μαλά λέα, κε δηάζεζε γηα 

δνπιεηά θαη ζέιεζε γηα λα απνιαχζεη ηελ ραξά ηεο δσήο. «Ζ κεηαπνιεκηθή 

νηθνλνκηθή άλζεζε δηέθεξε ιίγν απφ ηφπν ζε ηφπν σο πξνο ηνλ ρξφλν έιεπζεο ηεο. 

Έθηαζε  πξψηα ζηε Γεξκαλία… θαη χζηεξα απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε 

Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία… θαη βηψζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν… Δληνχηνηο, φιεο νη 

επξσπατθέο ρψξεο είδαλ λα απμάλνληαη ζηαζεξά ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ θαη ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ.. πλνιηθά ηελ 

πεξίνδν 1950-1973 ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο Γεξκαλίαο 

ππεξηξηπιαζηάζηεθε κε πξαγκαηηθνχο φξνπο ….ηεο Γαιιίαο απμήζεθε θαηά 

150%»
120

.  

Ζ Γεξκαλία κεηακνξθψζεθε ζε έλα γηγάληην «θευλζηαλφ εξγαζηήξην» πνπ 

παξήγαγε ζπλερψο ζέζεηο εξγαζίαο, εηζνδήκαηα θαη πινχην, φρη κφλν γηα ηνπο 

Γεξκαλνχο αιιά θαη γηα ηα εθαηνκκχξηα εξγαηψλ, πνπ ήξζαλ γηα λα δνπιέςνπλ ζε 
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απηή απφ φιε ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη θπξίσο απφ θησρέο πεξηθέξεηεο, νη νπνίνη  

εμήγαγαλ ζηε ζπλέρεηα ην πνιχηηκν ζπλάιιαγκα ηνπο ζηηο δηθέο ηνπο ρψξεο, 

δεκηνπξγψληαο θαη εθεί νηθνλνκηθή άλνδν. Ζ ΔΟΚ θαη ε Γεξκαλία 

αλαηξνθνδνηνχζαλ ζπλερψο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο, κηα δηαξθή επξσπατθή 

αλάπηπμε, ε νπνία έκνηαδε ρσξίο ηέινο.      

      2.6 Η Ομοςπονδιακό Δημοκρατύα τησ Δυτικόσ Γερμανύασ  

Ζ Γεξκαλία ήηαλ πιένλ μαλά ζην επίθεληξν ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ κε 

ζεηηθφ απηή ηελ θνξά ηξφπν, ιφγσ ηεο εληππσζηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηφηη 

«απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο ήηαλ ην ξαγδαία αλαπηπζζφκελν εξγνζηάζην ηεο Δπξψπεο…. Σν 

ππφβαζξν [φκσο] ηνπ γεξκαληθνχ νηθνλνκηθνχ ζαχκαηνο…. ήηαλ ε αλάθακςε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟30. Οη επελδχζεηο ησλ λαδηζηψλ ζηηο επηθνηλσλίεο, ζηνπο 

εμνπιηζκνχο, ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή νρεκάησλ [θιπ] πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 

κηα νηθνλνκία ε νπνία πξνεηνηκάδνληαλ γηα πφιεκν αιιά απέδσζαλ είθνζη ρξφληα 

αξγφηεξα… Ζ νηθνλνκία ηεο θνηλσληθήο αγνξάο [ησλ Καγθειάξησλ Αληελάνπεξ θαη 

Έξραξη]  είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηηο πνιηηηθέο ηνπ Άικπεξη πεεξ…. Ζ βαζηθή ππνδνκή 

ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ βγήθε άζηθηε απφ ηνλ πφιεκν… εθνδηάδνληαο κε ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο κηα αδεθάγν δηεζλή αγνξά. Σν θφζηνο ησλ 

γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ δηαηεξνχληαλ ρακειφ ράξε ζηηο ζπλερείο επελδχζεηο ζε 

λέεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο αιιά θαη ζην πεηζαξρεκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο… κσο ε Γεξκαλία επσθειήζεθε θαη απφ ην γεξκαληθφ κάξθν 

ην νπνίν παξφηη αθξίβπλε ζπλερψο [ιφγσ ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο] δελ 

απνηέιεζε ηξνρνπέδε αιιά κνριφο αλάπηπμεο [δηφηη ηεο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα 

αγνξάδεη θζελά ηηο εηζαγφκελεο ζε απηή πξψηεο χιεο} ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε 

δήηεζε [ζην εμσηεξηθφ] γηα γεξκαληθά πξντφληα ηα νπνία επηιέγνληαλ φρη κε βάζε 

ηελ ηηκή ηνπο, αιιά γηα ηελ πςειή ηνπο πνηφηεηα»
121

.  

   κσο απηφ ην κεηαπνιεκηθφ Γεξκαληθφ Οηθνλνκηθφ Θαχκα, δελ 

ζπλνδεχηεθε απφ έλα αληίζηνηρν «πνιηηηζκηθφ ζαχκα», φπσο ζπλέβε ηνλ 19
ν
  αηψλα 

θαη ζηηο  πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ 

«Ζ γεξκαλφθσλε θεληξηθή Δπξψπε –ην 

κεραλνζηάζην ηεο επξσπατθήο θνπιηνχξαο-  είρε πάςεη λα ππάξρεη… Ζ απηνεμνξία 

ησλ Γεξκαλψλ δηαλννπκέλσλ κεηά ην 1930 δελ άθεζε πίζσ ηεο ζρεδφλ θαλέλα 
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ζεκαληηθφ δηαλννχκελν πνπ λα κελ εθηεζεί εμαηηίαο ησλ δνζνιεςηψλ ηνπ κε ην 

θαζεζηψο [κε θνξπθαία πεξίπησζε ηνλ θηιφζνθν Υάηληεγθεξ]»
122

.  

Ο δηραζκφο ηεο Γεξκαλίαο ζε δχν νιφηεια δηαθνξεηηθά θξάηε κε ηειείσο 

δηαθνξεηηθά πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα επέηεηλε 

ηελ ζχγρπζε θαη δεκηνπξγνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα εθ λένπ θξίζε εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ζηνπο Γεξκαλνχο. «Ζ χπαξμε δχν Γεξκαληψλ απφ ηηο νπνίεο ε κία 

[Λανθξαηηθή Γεκνθξαηία ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο] δηεθδηθνχζε ην κνλνπψιην ηεο 

θιεξνλνκηάο ηνπ «θαινχ» αληηθαζηζηηθνχ, πξννδεπηηθνχ γεξκαληθνχ πεξηειζφληνο, 

πεξηέπιεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ην ζθεληθφ…. Πνιινί δηαλννχκελνη θαη θαιιηηέρλεο 

[Μπξερη, Μπήξκαλ] έλησζαλ ηνλ πεηξαζκφ λα ελψζνπλ ηελ κνίξα ηνπο κε ηε 

ζνβηεηηθή δψλε θαηνρήο θαη ηελ δηάδνρν ηεο»
123

. Αληηζέησο, ε λέα θαπηηαιηζηηθή 

Οκνζπνλδηαθή Γπηηθή Γεξκαλία, ε νπνία ζεσξήζεθε ε θιεξνλφκνο ηεο  Ναδηζηηθήο  

Γεξκαλίαο  ηνπ ‟30, ακαπξψζεθε εμαηηίαο απηήο ηεο θιεξνλνκίαο θαη δελ κπφξεζε λα 

βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ησλ ζπνπδαίσλ θαη ζεκαληηθψλ κεηαπνιεκηθψλ 

επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηζκηθψλ εμειίμεσλ. «Ζ αληίζεζε κε ηελ παιαηφηεξε 

πνιηηηζκηθή ππεξνρή ηεο Γεξκαλίαο εμεγνχζε ελ κέξεη ηελ απνγνήηεπζε ηελ νπνία 

αηζζάλνληαλ πνιινί ληφπηνη θαη μέλνη παξαηεξεηέο φηαλ έβιεπαλ ηε λέα δεκνθξαηία. 

Ο γάιινο θηιφζνθνο θαη θνηλσληνιφγνο Ραχκνλ Αξφλ δελ ήηαλ ν κφλνο, πνπ 

ζπκφηαλ φηη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηψλα, ν θφζκνο ζεσξνχζε φηη απηφο ζα ήηαλ ν 

αηψλαο ηεο Γεξκαλίαο. Με κεγάιν κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο λα έρεη 

κνιπλζεί θαη απαμησζεί εμαηηίαο ηεο ηδηνπνίεζεο ηεο απφ ηνπο λαδηζηέο γηα ηνπο 

δηθνχο ηνπο ζθνπνχο, δελ ήηαλ πιένλ ζαθέο πνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζπλεηζθνξά 

ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Δπξψπε»
124

. 

   κσο ην παιαηφηεξν γφληκν πνιηηηζκηθφ ππφζηξσκα ηεο Γεξκαλίαο 

ζπλέρηδε λα επεξεάδεη (θαλεξά θαη αδηφξαηα) ηα ζεκαίλνληα επξσπατθά θαη 

παγθφζκηα πνιηηηζκηθά δξψκελα. «Ζ ππνθείκελε θαη ζπλήζσο κε αλαγλσξηδφκελε 

πεγή ησλ θπξίαξρσλ γαιιηθψλ πλεπκαηηθψλ ηάζεσλ ήηαλ γεξκαληθή… ν ξηδηθφο 

ζθεπηηθηζκφο ηνπ Μηζέι Φνπθψ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ πξνζαξκνγή ησλ απφςεσλ 

ηνπ Νίηζε…. ε γεξκαληθή θηινζνθία κεηαβηβάζηεθε κέζσ ηεο παξηζηλήο θνηλσληθήο 
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ζθέςεο ζηελ αγγιηθή πνιηηηζκηθή θξηηηθή»
125

.  Δλψ νη  εθπαηξηζκέλνη  ζηελ Ακεξηθή 

(ιφγσ ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο) θηιφζνθνη ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο 

(Αληφξλν, Υνξθράηκεξ, Μαξθνχδε) καδί κε ηελ Υάλα Άξελη, ζα επηδξάζνπλ 

θαηαιπηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηε  δηακφξθσζε ηεο κεηαπνιεκηθήο  δπηηθήο  

ζθέςεο. 

Δληφο ησλ ηεηρψλ ηνπ λένπ γεξκαληθνχ νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο «ε 

Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθή έλσζε [ησλ Αληελάνπεξ θαη Έξραξη] θπβέξλεζε ρσξίο 

δηαθνπή απφ ηηο πξψηεο εθινγέο ηνπ 1949 κέρξη θαη ην 1966….Ζ εηθφλα ηεο 

Γεξκαλίαο ηελ νπνία πξνηηκνχζε ν Αληελάνπεξ ήηαλ εθείλε ηνπ ηξηπινχ ζχκαηνο: 

πξψηα ζηα ρέξηα ηνπ Υίηιεξ – ε ηεξάζηηα επηηπρία θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, φπσο 

Ζ Σειεπηαία Γέθπξα (1954), ε νπνία αθεγείηαη ηελ ηζηνξία κηαο γηαηξνχ πνπ 

αληηζηάζεθε ζηνπο λαδηζηέο, βνήζεζε λα εθιατθεπηεί ε αληίιεςε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

Γεξκαλνί έδεζαλ ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ αληηζηεθφκελνη ζηνλ Υίηιεξ, θαηφπηλ, ζηα 

ρέξηα ησλ έρζξσλ ηνπο – ηα βνκβαξδηζκέλα αζηηθά θέληξα ηεο  κεηαπνιεκηθήο 

Γεξκαλίαο ελζάξξπλαλ ηελ άπνςε φηη ζην εζσηεξηθφ κέησπν, φπσο θαη ζηα πεδία 

ησλ καρψλ, νη Γεξκαλνί ππέθεξαλ ηξνκεξά ζηα ρέξηα ησλ ερζξψλ ηνπο θαη ηέινο [ε 

Γεξκαλία] ήηαλ ζχκα θαθφβνπισλ «δηαζηξεβιψζεσλ» ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πξνπαγάλδαο, ε νπνία, φπσο πίζηεπε επξέσο ν γεξκαληθφο ιαφο, ππεξέβαιιε ζθφπηκα 

ηα «εγθιήκαηα» ηεο Γεξκαλίαο, ελψ ππνβάζκηδε ηηο απψιεηεο ηεο …εηδηθφηεξα νη 

θπβεξλήζεηο… ελζάξξπλαλ κηα εμαηξεηηθά άθξηηε πξνζέγγηζε ηνπ πξφζθαηνπ 

παξειζφληνο ηεο Γεξκαλίαο [κε απαγνξεχζεηο πξνβνιήο ηαηληψλ, φπσο π.ρ. ηεο 

ηαηλίαο Ο Αρπξάλζξσπνο (1951)],  ε νπνία βαζίδνληαλ ζην νκψλπκν έξγν ηνπ 

Υάηλξηρ Μαλ [δηφηη ππνζηήξηδε] φηη ν απηαξρηζκφο ζηε Γεξκαλία είρε βαζηέο 

ηζηνξηθέο ξίδεο. Απηή ε ζηάζε κνηάδεη λα επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη ε 

κεηαπνιεκηθή Γεξκαλία έπαζρε απφ καδηθή ζπιινγηθή ακλεζία, φκσο ε 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πην πνιχπινθε. Οη Γεξκαλνί κάιινλ ζπκνχληαλ επηιεθηηθά, 

παξά είραλ μεράζεη. Σε δεθαεηία ηνπ 1950 νη Γπηηθνγεξκαλνί αμησκαηνχρνη 

ελζάξξπλαλ κηα βνιηθή άπνςε γηα ην γεξκαληθφ παξειζφλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

Βέξκαρη ήηαλ εξσηθή, ελψ νη λαδηζηέο ήηαλ κεηνςεθία θαη ηηκσξήζεθαλ δίθαηα. 

[Παξάιιεια] κε δηαδνρηθέο ακλεζηίεο νη θπιαθηζκέλνη εγθιεκαηίεο 
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απειεπζεξψλνληαλ ζπλερψο.. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ρεηξφηεξα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ πνπ δηέπξαμαλ νη Γεξκαλνί…. δελ εξεπλήζεθαλ πνηέ»
126

.     

κσο παξά ηελ ακθηιεγφκελε πνιηηηθή ησλ γεξκαληθψλ θπβεξλήζεσλ ζε 

ζρέζε κε ην  πξφζθαην γεξκαληθφ ηζηνξηθφ παξειζφλ, ε λενζχζηαηε Γεκνθξαηία ηεο 

Βφλλεο ράξε ζηελ πνιηηηθή ηνπ Αληελάνπεξ θαη φισλ (αλεμαηξέησο πνιηηηθήο 

θαηεχζπλζεο) ησλ δηαδνρψλ ηνπ ζηε Καγθειαξία, κεηαηξάπεθε ζε ππφδεηγκα 

πνιηηηθήο  ζηαζεξφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ αξρψλ ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε. «Οη ζεζκνί ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο δηακνξθψζεθαλ ζθφπηκα θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο επαλάιεςεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βατκάξεο. Ζ θπβέξλεζε ήηαλ απνθεληξσκέλε: ε πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ 

δηνίθεζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαηέζεθε ζηα θξαηίδηα, ηηο πεξηθέξεηο ζηηο 

νπνίεο ήηαλ δηαηξεκέλε ε ρψξα.… θαη αληηπξνζσπεχνληαλ αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ 

ζηελ Άλσ Βνπιή, ηελ Bundesrat φπνπ ζπκκεηείραλ νη εθπξφζσπνη ησλ πεξηθεξεηψλ 

(κνινλφηη νη βνπιεπηέο ηνπ ζηε Bundestag, ηελ άκεζα εθιεγφκελε Κάησ Βνπιή, δελ 

κπνξνχζαλ λα ςεθίδνπλ ζηηο νινκέιεηεο). Απφ ηε κηα νη εμνπζίεο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ήηαλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλεο ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ησλ πξνθαηφρσλ 

ηεο – νη Γπηηθνί χκκαρνη έξηρλαλ ηελ επζχλε γηα ηελ άλνδν ηνπ Υίηιεξ ζηελ 

πξσζηθή παξάδνζε ηεο απηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη πξνζπάζεζαλ λα εκπνδίζνπλ 

ηελ φπνηα επαλάιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ. κσο απφ ηελ άιιε, ε Κάησ Βνπιή δελ 

κπνξνχζε λα αλαηξέςεη εχθνια ηνλ Καγθειάξην θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ κεηά ηελ 

εθινγή ηνπο … Γηα λα ηνλ αλαηξέςεη, ήηαλ ππνρξεσκέλε λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ππνςήθην γηα ηελ δηαδνρή ηνπ, κε επαξθείο ςήθνπο απφ ην Κνηλνβνχιην ψζηε λα 

είλαη εμαζθαιηζκέλε ε εθινγή ηνπ. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ πεξηνξηζηηθνχ κέηξνπ ήηαλ 

λα εκπνδίδεη ηε κφληκε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ηηο αδχλακεο θπβεξλήζεηο πνπ 

ραξαθηήξηδαλ ηε Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο θαηά ηα ηειεπηαία ηεο ρξφληα»
127

. Ζ 

Γεξκαλία κεηακνξθψζεθε ζε κηα αμηνδήιεπηε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία κε θχξνο 

θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αξρψλ ελφο ζπγρξφλνπ επξσπατθνχ θξάηνπο δηθαίνπ.  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ε ζχλζεζε ησλ θχισλ 

ζηε κεηαπνιεκηθή γεξκαληθή θνηλσλία, κε ηελ κεγάιε αξηζκεηηθή επηθξάηεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. «Σν 1960 ζηελ Οκνζπνλδηαθή 

Γεκνθξαηία , ε αλαινγία κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ήηαλ 126 πξνο 100.... ε απηφ 

                                                           
126

 Judt, T. (2005). Ζ Δπξώπε κεηά ηνλ Πόιεκν, κηθξ. ηακαηάθεο Ν., εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, ζζ. 

266, 270-271 
127

Judt, T., φ.π., ζζ. 265-266 



64 
 

ηνλ θφζκν ησλ γπλαηθψλ ….ε ξεηνξηθή ηνπ έζλνπο, ηνπ εζληθηζκνχ, ηνπ 

επαλεμνπιηζκνχ, ηεο ζηξαηησηηθήο δφμαο ή ηεο ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο είρε 

ειάρηζηε ειθπζηηθφηεηα»
128

.  

Ζ λέα θαη ηαρέσο αλαδπνκέλε νηθνλνκηθά Γεξκαλία, ρξεηαδφηαλ έλα λέν 

αθήγεκα, έλα λέν εζληθφ ζθνπφ. Απηφο δελ κπνξνχζε παξά λα είλαη ε πίζηε θαη ε 

πξνζήισζε ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, θαη  ζηνπο λένπο επξσπατθνχο 

ζεζκνχο ηεο. Οη Γεξκαλνί (ιαφο θαη εγεζία) κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζηηο δεθαεηίεο πνπ 

αθνινχζεζαλ ζηνπο πην έλζεξκνπο επξσπατζηέο θάλνληαο πξάμε ηα ιφγηα ηνπ 

Αληελάνπεξ πξνο ηνπο ππνπξγνχο ηνπ: «Πξέπεη λα δψζνπκε κηα λέα ηδενινγία ζην 

ιαφ. Κη απηή κπνξεί λα είλαη κφλν επξσπατθή…»
129

. Γηα  ηνλ Αληελάνπεξ, ηνλ 

νπκάλ θαη φινπο ηνπο «αξσγνχο» ηεο ηδέαο επξσπατθήο ελνπνίεζεο «ε ηδέα ηεο 

Δπξψπεο κπνξνχζε λα θαιχςεη ην θελφ πνπ δεκηνχξγεζε ζηε γεξκαληθή πνιηηηθή 

δσή ν εμνβειηζκφο ηνπ γεξκαληθνχ εζληθηζκνχ… Γηα ηηο πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηθέο 

ειίη ηεο ρψξαο ε δηνρέηεπζε ηεο ελεξγεηηθφηεηαο ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ ζε άιιεο 

θαηεπζχλζεηο απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή…. Ζ παξαγσγή, ε απνηακίεπζε, ε 

δεκηνπξγία πινχηνπ θαη ε θαηαλάισζε έγηλαλ φρη κφλν πξσηαξρηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ Γπηηθνγεξκαλψλ αιιά θαη ν δεκνζίσο δηαθεξπγκέλνο θαη 

εγθεθξηκέλνο ζθνπφο ηεο εζληθήο δσήο…  Έηζη, νη Γεξκαλνί πνπ κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

Υίηιεξ ηνπο είραλ  θαηαδηθαζηεί  δηεζλψο γηα ην φηη ππάθνπαλ ηπθιά ζε αλήζηθεο 

εληνιέο, κεηέηξεςαλ ην ειάηησκα ηεο απφιπηεο ππαθνήο ζε εζληθή αξεηή. ηε ζέζε 

ηεο «αθνζίσζεο ζηνπο εγεκφλεο ηνπο» ηελ νπνία πξψηνο παξαηήξεζε ν πνηεηήο 

Υάηλε ζηνλ γεξκαληθφ ιαφ έλα αηψλα λσξίηεξα… νη  Γεξκαλνί… έραηξαλ δηεζλνχο 

ζεβαζκνχ γηα ηελ παξνκνίσο νιφςπρε αθνζίσζε ηνπο ζηελ απνδνηηθφηεηα, ηε 

ιεπηνκέξεηα θαη ηελ πνηφηεηα ζηε θαηαζθεπή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ»
130

. 

Αιιά πίζσ απφ απηή ηε λέα «αζηξαθηεξή» εηθφλα ηεο ρψξαο, θάηη «ζάπην 

ππήξρε ζην βαζίιεην ηεο Γαληκαξθίαο», φπσο είπε θαη ν αίμπεξ ζηνλ Άκιεη. Ζ 

κεηαπνιεκηθή επεκεξία ήηαλ «γηα ηνπο Γεξκαλνχο θπξίσο  ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ 

ζαθψο θαινδερνχκελε θαη εππξφζδεθηε. Δληνχηνηο, νη λεφηεξνη ήηαλ ζαθψο πην 

ππνςηαζκέλνη. Ζ «γεληά ηνπ ζθεπηηθηζκνχ» -άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ είραλ γελλεζεί 

ζηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο θαη επνκέλσο ήηαλ αξθεηά 

κεγάινη γηα λα έρνπλ γλσξίζεη ην λαδηζκφ, αιιά θαη αξθεηά κηθξνί γηα λα έρνπλ 
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επζχλε γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ- ήηαλ ηδηαηηέξσο δχζπηζηνη γηα ηελ θαηλνχξγηα 

γεξκαληθή ηάμε πξαγκάησλ. Γηα άλδξεο φπσο ν ζπγγξαθέαο Γθχληεξ Γθξαο ή ν 

ζεσξεηηθφο Γηνχξγθελ Υάκπεξκαο, πνπ θαη νη δχν είραλ γελλεζεί ην 1927, ε Γπηηθή 

Γεξκαλία ήηαλ δεκνθξαηία ρσξίο δεκνθξάηεο. Οη πνιίηεο ηεο κεηαπήδεζαλ κε 

ζνθαξηζηηθή  επθνιία απφ ηνλ Υίηιεξ ζηνλ θαηαλαισηηζκφ. Καηαπξάπλαλ ηηο ελνρέο 

ηνπο κε ηελ δηαξθψο απμαλφκελε επεκεξία. Ο Γθξαο θαη άιινη ζεσξνχζαλ πσο ε 

απνκάθξπλζε ησλ Γεξκαλψλ απφ ηελ πνιηηηθή θαη ε ζηξνθή ηνπο ζηελ ηδησηηθή 

ζπζζψξεπζε πινχηνπ ζπληζηνχζαλ άξλεζε ησλ επζπλψλ ηνπο, σο πνιηηψλ ζην 

παξειζφλ θαη ζην παξφλ. Γηα ηνλ Φαζκπίληεξ θαη ηελ αλαδπφκελε γεληά ησλ νξγίισλ 

αληηθξνλνχλησλ Γπηηθνγεξκαλψλ, ηα θαηλνχξγηα γλσξίζκαηα ηεο λέαο Γεξκαλίαο 

ζηε λέα  Δπξψπε- ε επεκεξία, ε πνιηηηθή απνζηξάηεπζε θαη ε ζησπεξή ζπκθσλία λα 

κελ μππλήζνπλ ηα θνηκηζκέλα ζθπιηά ηεο εζληθήο κλήκεο – δελ απέθξππηαλ ηα παιηά 

ειαηηψκαηα. Ήηαλ ηα παιηά ειαηηψκαηα κε λέα ακθίεζε»
131

.  

Ζ Γεξκαλία πνξεχηεθε κε ηνλ θαηλνχξγην ηεο «εζληθφ κχζν» κέρξη θαη ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80. Δθκεηαιιεπφκελε ηελ Γαιιηθή αδπλακία, έγηλε ν θχξηνο 

ρξεκαηνδφηεο θαη πφινο ηζρχνο ηεο ΔΟΚ θαη επηθξάηεζε αλακθίβνια ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν απηή ηελ θνξά φρη κε ζηξαηησηηθά αιιά κε νηθνλνκηθά κέζα. Δλψ 

εηηήζεθε θαη ζηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο πνπ πξνθάιεζε ε ίδηα, επηθξάηεζε 

ηειηθά (αλ θαη δηαηξεκέλε) κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο δχλακε έλαληη ησλ Γπηηθψλ ηεο 

αληαγσληζηψλ. κσο ην δήηεκα ηεο δηαίξεζεο, ήηαλ φιεο απηέο ηηο δεθαεηίεο ζε 

δηαξθή  εθθξεκφηεηα (κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο λα 

ζεσξείηαη σο ε  εθπξφζσπνο φισλ ησλ Γεξκαλψλ) ρσξίο απηφ λα πξνθαιεί θακία 

ελφριεζε ζηνπ ππφινηπνπο επξσπαίνπο θαη ζηηο δχν ππεξδπλάκεηο. κσο, φια ζα 

αλαηξέπνληαλ κε ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1989.       
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3. Ευρωπαώκό Ένωςη: Παρόν και πιθανϋσ εκδοχϋσ του 

μϋλλοντοσ 

       3.1 Η Γερμανικό επανϋνωςη 

  πσο δηαπηζηψζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη θξίζεσλ είλαη απφξξνηα πνιηηηζκηθψλ δπκψζεσλ, νη νπνίεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο απφ ηηο 

θπξίαξρεο ειίη ησλ θξαηψλ πνπ κεηέρνπλ ζην επξσπατθφ «γίγλεζζαη». 

 «Οη Γπηηθνγεξκαλνί, ηφζν ε ειίη φζν θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 

επέδεημαλ εμαηξεηηθή δέζκεπζε γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Καη πξνέβεζαλ ζ‟  

απηφ γηα δχν πνιχ θαινχο ιφγνπο: επεηδή ην ήζειαλ θαη επεηδή έπξεπε. Ήζειαλ λα 

δείμνπλ φηη ε Γεξκαλία είρε κάζεη απφ ηελ ηξνκεξή πξν 1945 ηζηνξία ηεο θαη φηη 

ήζειε λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ επξσπατθή θνηλφηεηα αμηψλ, 

θζάλνληαο κέρξη ην ζεκείν λα παξαδψζεη κεγάιν κέξνο ηεο δηθήο ηεο θπξηαξρίαο θαη 

εζληθήο ηαπηφηεηαο. Έρνληαο ππάξμεη νη ρεηξφηεξνη Δπξσπαίνη, νη Γεξκαλνί ζα 

γίλνληαλ πιένλ νη θαιχηεξνη (φπσο έιεγε έλα αζηείν ηεο επνρήο αλ θάπνηνο 

ζπζηήλνληαλ σο «επξσπαίνο» φινη ήμεξαλ ακέζσο φηη ήηαλ Γεξκαλφο). Αιιά είραλ, 

επίζεο, ζθιεξφ εζληθφ ζπκθέξνλ κε ην λα απνδείμνπλ ηελ επξσπατθή ηνπο δέζκεπζε, 

θαζψο κφλν κε ηελ απφθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ γεηηφλσλ ηνπο θαη ησλ δηεζλψλ 

εηαίξσλ ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο) ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπο γηα επαλέλσζε 

ηεο Γεξκαλίαο. πσο παξαηεξνχζε θάπνηε ν Υαλο Νηίηξηρ Γθέλζεξ ν πξψελ 

Γπηηθνγεξκαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ: «ζν πην επξσπατθή είλαη ε εμσηεξηθή καο 

πνιηηηθή, ηφζν πην εζληθή είλαη». Ο δπηηθνγεξκαληθφο επξσπατζκφο δελ ήηαλ απιφο 

έλαο ξφινο- αληαλαθινχζε κηα πξαγκαηηθή εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή- 

αιιά νχηε ήηαλ θαζαξά ηδεαιηζηηθφο»
132

. Ζ Οκνζπνλδηαθή Γεξκαλία λαη κελ 

αθνζηψζεθε ζε απηφ ην λέν «εζληθφ φξακα» ηεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο, φηαλ φκσο 

κεηά ηα θνζκντζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ 1989 κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ηείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ αιιά θαη ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, ε δηαηξεκέλε θαη νπζηαζηηθά ρακέλε γηα 45 ρξφληα Αλαηνιηθή Γεξκαλία 

βξέζεθε μαθληθά ζηηο «αγθάιεο» ηεο, ηφηε ηα πξάγκαηα άξρηζαλ ζηγά-ζηγά λα 

παίξλνπλ κηα άιιε ηξνπή φρη φκσο ηφζν δηαθνξεηηθή αληηζέησο ηφζν φκνηα, κε φια 
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ηα ηζηνξηθά ζπκβάληα πνπ πεξηγξάςακε έσο ηψξα θαη  αθνξνχζαλ ηελ γεξκαληθή 

ηζηνξία ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ. Οη Γάιινη αηθληδηάζηεθαλ εληειψο απφ ηηο 

εμειίμεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο κε θαηαλφεζεο απφ πιεπξάο ηνπο  ηεο 

λέαο «θνξάο ησλ πξαγκάησλ» ε δήισζε ηνπ Φξαλζνπά Μηηεξάλ ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 

1989: «Γελ είκαη ππνρξεσκέλνο λα θάλσ νηηδήπνηε γηα λα ηελ εκπνδίζσ. Οη 

νβηεηηθνί ζα ην θάλνπλ γηα κέλα. Γελ ζα επηηξέςνπλ πνηέ απηή ηε κεγάιε Γεξκαλία 

αθξηβψο απέλαληη ηνπο»
133

. Ζ Γεξκαληθή ειίη δηαβιέπνληαο ηελ ηζηνξηθή επθαηξία 

ηεο επαλέλσζεο ηεο ρψξαο, ηελ άξπαμαλ θπξηνιεθηηθά απφ ηα καιιηά. «Ο έπαηλνο γηα 

ηελ γεξκαληθή επαλέλσζε κνλαδηθή πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ζε κηα δεθαεηία 

ζράζεσλ αλήθε πξνπάλησλ ζηνλ Υέικνπη Κνι. Αξρηθά ήηαλ δηζηαθηηθφο φπσο φινη. 

κσο αθνχ άθνπζε ην πιήζνο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο (θαη ζηγνπξεχηεθε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ) ππνιφγηζε φηη ε επαλέλσζε δελ ήηαλ κφλν εθηθηή αιιά θαη 

επείγνπζα. πσο ην 19
ν
 αηψλα ε γεξκαληθή ελνπνίεζε ζα επηηπγράλνληαλ θαηαξράο 

κε ηε λνκηζκαηηθή έλσζε (ηζνηηκία ηνπ ζθιεξνχ δπηηθνγεξκαληθνχ κάξθνπ κε ην 

αλαηνιηθνγεξκαληθφ)  αιιά ε πνιηηηθή έλσζε αθνινχζεζε αλαπφθεπθηα…»
134

. 

  «Οη Γεξκαλνί κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ ελφηεηα ηνπο αιιά κε θάπνην 

ηίκεκα: Γελ έπξεπε λα αθήζνπλ ηε Γεξκαλία λα αθνινπζήζεη αλεμάξηεην δξφκν θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν λα επαλέιζεη ζηηο παιαηφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζε ζρέζε κε 

ηελ Δπξψπε. Ο Κνι έπξεπε λα δεζκεπηεί φηη ζα αθνινπζνχζε ην επξσπατθφ ζρέδην 

ππφ γαιινγεξκαληθή ζπγθπξηαξρία θαη ε Γεξκαλία έπξεπε λα πξνζδεζεί ζε κηα «φιν 

θαη ζηελφηεξε» έλσζε ηεο νπνίαο νη φξνη (θπξίσο έλα επξσπατθφ λφκηζκα) ζα 

θαζηεξψλνληαλ κε κηα λέα ζπλζήθε (ε νπνία ζπδεηήζεθε ηνλ επφκελν ρξφλν ζηελ 

Οιιαλδηθή πφιε Μάαζηξηρη)»
135

. Οη Γεξκαλνί ζπκθψλεζαλ κε ηνπο φξνπο ησλ 

Γάιισλ θαη έρνληαο σο «φπιν» ηνπο ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ (ην 1990 ε Γπηηθή 

Γεξκαλία θαηείρε ηα 2/3 φισλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ΔΟΚ) 

εμαγφξαζαλ ζηε ζπλέρεηα ηελ «άδεηα» ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο γηα ηελ επαλέλσζε (8 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη 2 δηζεθαηνκκχξηα πηζηψζεηο ρσξίο ηφθνπο), ελψ κε ηε 

ζπλζήθε πνπ ππέγξαςαλ κε ηελ Πνισλία αλαγλψξηζαλ ηα ππάξρνληα (κεηά ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν) ζχλνξα. Ζ Γεξκαλία δελ ζα πξνέβαιιε μαλά εδαθηθέο 

δηεθδηθήζεηο»
136

. κσο ε θπξηαξρία ζηελ Δπξψπε κπνξνχζε λα πάξεη θαη άιιεο 
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κνξθέο… Ζ Γπηηθή Γεξκαλία παξέιαβε κηα Αλαηνιηθή Γεξκαλία κε δηαζηξεβισκέλε 

ηζηνξηθή αληίιεςε ιφγσ ηεο επίζεκεο πξνπαγάλδαο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ «ην γεγνλφο φηη πνιχ θαηξφ κεηά ην 1989 καζεηέο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλέρηδαλ λα πηζηεχνπλ φηη αλαηνιηθνγεξκαληθά 

ζηξαηεχκαηα είραλ πνιεκήζεη καδί κε ηνλ Κφθθηλν ηξαηφ γηα λα απειεπζεξψζνπλ 

ηε ρψξα ηνπο απφ ην Υίηιεξ»
137

.  

  Αθφκε ρεηξφηεξε ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο, θαζψο νη πιηθέο 

ππνδνκέο ηεο ήηαλ απαξραησκέλεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο (πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ)  ιφγσ ησλ αλεπαξθέζηαησλ ππνδνκψλ, ηνπ πςεινχ θφζηνπο αιιά θαη 

ηεο θαηαζηξνθηθήο γηα ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, δελ ήηαλ αληαγσληζηηθέο ζην 

δπηηθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο αγνξάο. «πσο ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηε Μφζρα ε 

απάληεζε ηεο Βφλλεο ήηαλ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ξίρλνληαο ζε απηφ πνιιά 

ρξήκαηα. ηα ηξία ρξφληα κεηά ηελ επαλέλσζε ηα ζπλνιηθά πνζά πνπ 

κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηε Γπηηθή ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ηζνδπλακνχζαλ κε 

δηαθφζηα δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ζην ηέινο ηνπ 2003 ην θφζηνο ηεο απνξξφθεζεο 

είρε θηάζεη ην 1,2 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ… ην κεηαμχ γηα λα κελ αλαζηαηψζεη ηνπο 

Γπηηθνγεξκαλνχο ςεθνθφξνπο, πνπ δελ είραλ φινη ραηξεηήζεη ηελ επαλέλσζε κε 

αλέθειν ελζνπζηαζκφ, ν Κνι απέθπγε λα απμήζεη ηνπο θφξνπο. κσο γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ηεξάζηηεο λέεο δεζκεχζεηο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γεξκαλίαο, ε νπνία κέρξη ηφηε είρε ζεκαληηθά πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, δελ είρε άιιε επηινγή παξά ηα ειιείκκαηα. Ζ Bundesbank 

ηξνκνθξαηεκέλε απφ ηηο πιεζσξηζηηθέο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο, άξρηζε λα 

απμάλεη ζηαζεξά ηα επηηφθηα, αξρηθά ην 1991 ηε ζηηγκή, πνπ ην Deutschmark 

ζπλδέζεθε κε ην ζρεδηαδφκελν επξσπατθφ λφκηζκα. Σν αλαπφθεπθην απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ επηηνθίσλ, δειαδή ε απμεκέλε αλεξγία θαη ε επηβξάδπλζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δελ έγηλε αηζζεηφ κφλν ζηε Γεξκαλία αιιά ζε φιν ην 

Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Υέικνπη Κνι εμήγαγε ην 

θφζηνο ηεο επαλέλσζεο ηεο ρψξαο ηνπ θαη νη Δπξσπαίνη εηαίξνη ηεο Γεξκαλίαο 

ππνρξεψζεθαλ λα κνηξαζηνχλ ην θνξηίν»
138

. Αιιά ηελ ίδηα πεξίνδν έπξεπε λα 

ιεθζεί κηα ζεκαληηθή απφθαζε ε νπνία ζα ζεκαηνδνηνχζε θαη ην κέιινλ ηεο 

γεξκαληθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηελ Δπξψπε.  
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 «Πξφθεηηαη γηα έλα εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί ηξεηο θνξέο κέζα ζηνλ ίδην 

αηψλα: Αξκφδεη άξαγε λα γίλεη πξσηεχνπζα ηεο Γεξκαλίαο κηα πφιε πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηα πην ηξαγηθά επεηζφδηα ηεο πξφζθαηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο; Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ ε έληαζε ζηηο ζρέζεηο Βφλλεο θαη Βεξνιίλνπ [πξσηεχνπζα ηεο 

ΛΓΓ] θνξπθψζεθε. Ο πξψηνο Καγθειάξηνο ηεο ΟΓΓ ν Αληελάνπεξ κηζνχζε ην 

Βεξνιίλν θαη ζεσξνχζε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ κε Γεξκαλνχο. ηαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 

΄50 ν Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Σδνλ Νηάιεο ηνπ γλσζηνπνίεζε φηη ιφγσ 

ησλ ζπλζεθψλ ππήξρε ην ελδερφκελν λα θεξπρζεί ππξεληθφο πφιεκνο γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ δπηηθψλ ζπκθεξφλησλ ν Αληελάνπεξ δηακαξηπξήζεθε ιέγνληαο: 

«Μα γηα ην φλνκα ηνπ Θενχ! ρη γηα ην Βεξνιίλν!». Γηα ηξίηε θνξά ζηνλ αηψλα 

πξνέθππηε ην ζέκα ηεο πξσηεχνπζαο. Ζ Βφλλε, ε κηθξή πφιε ηνπ Ρήλνπ είρε γίλεη 

ζχκβνιν αζθάιεηαο θαη έλσζεο ηεο Γεξκαλίαο κε ηε Γχζε ελψ ην Βεξνιίλν έκνηαδε 

λα δείρλεη πξνο ηελ ιάζνο θαηεχζπλζε αλαθαιψληαο κλήκεο ησλ Υφ(ρ)εληζνιεξλ θαη 

ηεο απνηπρεκέλεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο κε φια ηα ηξαγηθά γεγνλφηα πνπ 

επαθνινχζεζαλ. Σν ζέκα πξνθάιεζε κεγάιεο αληηδξάζεηο κε ηελ θνηλή γλψκε λα 

ρσξίδεηαη ζε δχν ζηξαηφπεδα. Ζ θφκηζα Μάξηνλ Νηατλρνθ, δεκνζηνγξάθνο κε 

κεγάιε επηξξνή ζηελ εβδνκαδηαία “Die Zeit” ηνπ Ακβνχξγνπ έγξαθε ην Μάην ηνπ 

1990: «Ζ απφθαζε λα γίλεη ην Βεξνιίλν πξσηεχνπζα ζα δεκηνπξγνχζε ιάζνο 

εληππψζεηο. Θα κπνξνχζε λα παξαζχξεη ηνπο Γεξκαλνχο αθφκε θαη ρσξίο λα έρνπλ 

ηέηνηα πξφζεζε ζην λα επηδηψμνπλ λα γίλνπλ εζληθφ θξάηνο, αληί λα αθνινπζήζνπλ 

ηνλ επξσπατθφ ζηφρν»
139

. 

 κσο ζηνπο θφιπνπο ηεο γεξκαληθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ειίη είρε 

δηακνξθσζεί ήδε κηα θπξίαξρε άπνςε. Απηή ηελ εμέθξαζε μεθάζαξα ν Γεξκαλφο 

ηζηνξηθφο Μίθθει ηίξκεξ: «Ζ επράξηζηε πφιε ηνπ Ρήλνπ [Βφλλε] ήηαλ κηα πνιχ 

ληξνπαιή πξσηεχνπζα ζε έλα πνιχ ληξνπαιφ θξάηνο… Σψξα φκσο έθηαζε ν θαηξφο 

λα απνθαηαζηαζεί φηη γηα ζαξάληα ρξφληα εζεσξείην πεξηηηφ εμαηηίαο ηνπ γεξκαληθνχ 

παξειζφληνο θαη ηνπ επξσπατθνχ κέιινληνο». Αιιά κηα ηέηνηα επαλφξζσζε ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κφλν ζην Βεξνιίλν. Ζ δηρνγλσκία γηα ηελ έδξα ηεο πξσηεχνπζαο 

ηεο ρψξαο θνξπθψζεθε ζηελ παξαηεηακέλε ζχλνδν ηεο Μπνχληεζηαγθ ζηηο 20 

Ηνπλίνπ ηνπ 1991. Σειηθά, νη εθπξφζσπνη ηεο Βνπιήο ςήθηζαλ 320 θαηά θαη 337 
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ππέξ ηνπ  Βεξνιίλνπ σο λέαο πξσηεχνπζαο»
140

. Ζ νκάδα πνπ θέξδηζε απηή ηε λέα   

«κάρε» ηνπ Βεξνιίλνπ ζα ήηαλ απηή πνπ ζα ράξαδε θαη ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο. 

«Αθφκε θαη ν ίδηνο ν αέξαο ηεο πφιεο [ηεο λέαο πξσηεχνπζαο ηεο επαλελσκέλεο 

Γεξκαλίαο] θπζνχζε λεπξηθά, ξηγνχζε αζηακάηεηα θαη κχξηδε κέιινλ» φπσο έγξαςε 

θάπνηε ν θξηηηθφο ζεάηξνπ Άιθξελη Κεξ
141

. 

  «Πνιινί μέλνη παξαηεξεηέο αλαξσηήζεθαλ αλ απηφ πνπ ήηαλ πιένλ 

νπζηαζηηθά κηα δηεπξπκέλε Γπηηθή Γεξκαλία ζα ζπλέρηδε εθείλε ηελ εμαηξεηηθή 

δέζκεπζε γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Αξθεηά πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε ηεο 

επξσδψλεο ε απάληεζε ήηαλ ήδε εκθαλήο. Ζ επαλελσκέλε Γεξκαλία είρε γίλεη απηφ 

πνπ νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπδήηεζε κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο 

απνθαινχζαλ «θαλνληθφ» έζλνο-θξάηνο, κηα «δεχηεξε Γαιιία», φπσο  ην εμέθξαζε ν 

Γάιινο Νηνκηλίθ Μνΐζη:. «πσο ε Γαιιία, έηζη θαη ε λέα επαλελσκέλε Γεξκαλία ζα 

αθνινπζνχζε πηα ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα ζηελ Δπξψπε φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ, 

αιιά θαη απφ κφλε ηεο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Οη εγέηεο ηεο ζην Βεξνιίλν, πιένλ 

φρη ζηε Βφλλε, ζα εμαθνινπζνχλ λα πξνζπαζνχλ λα είλαη θαινί Δπξσπαίνη, αιιά δελ 

ζα αλνίγνπλ πιένλ ην θαξλέ ησλ επηηαγψλ ηνπο ηφζν εχθνια αλ ε Δπξψπε ην 

δεηήζεη»
142

. 

 ε θάζε πεξίπησζε «Ζ Γεξκαλία είλαη ην θιεηδί γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο, 

φπσο ήηαλ, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ αηψλα. Ζ εηξσλεία 

ησλ αθνχζησλ ζπλεπεηψλ είλαη ηδηαίηεξα νμεία εδψ. Ζ λνκηζκαηηθή έλσζε, ε κέζνδνο 

κέζσ ηεο νπνίαο ν Μηηεξάλ ζθφπεπε λα θξαηήζεη ηελ ελσκέλε Γεξκαλία ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε –ζπλνδεγνχ κε ηε Γαιιία αιιά θαη δείρλνληαο ζεβαζκφ ζε απηήλ- 

θαηέιεμε λα βάιεη ηε Γεξκαλία ζην ηηκφλη, κε ηε Γαιιία, σο έλαλ νξγηζκέλν ζχδπγν 

λα ρηππηέηαη ζην θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνχ»
143

. 

      3.2 Η δημιουργύα μιασ δυςλειτουργικόσ Ε.Ε. & η γϋνεςη  του Ευρώ 

Ζ αξρή είλαη ην ήκηζπ ηνπ παληφο, φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο ΔΔ αιιά θπξίσο ζηελ δεκηνπξγία ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ε αξρή ήηαλ 

βηαζηηθή. «Ζ άκεζε πξνέιεπζε ηεο αθαηάιιειεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο πνπ είλαη ζην 

επίθεληξν ηεο ζεκεξηλήο επξσπατθήο θξίζεο βξίζθεηαη ζηα επαθφινπζα ηεο 
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επαλέλσζεο ηεο Γεξκαλίαο. Ο Μηηεξάλ ζνξπβεκέλνο απφ απηήλ ηελ πξννπηηθή πίεζε 

ζθιεξά γηα ζηξηκψμεη ηνλ Κνι ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα γη΄ απηφ πνπ ιέγνληαλ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε κε ζθνπφ κέζσ ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο λα 

θεξδίζεη θάπνηα επηξξνή επί ηεο Γεξκαλίαο, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη αλ εθείλε 

δελ δεζκεπηεί γηα ηελ επξσπατθή λνκηζκαηηθή έλσζε «ζα επηζηξέθακε ζηνλ θφζκν 

ηνπ 1913»
144

. 

«θιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο αθνινχζεζαλ θαη αθξηβψο δχν ρξφληα κεηά ζην 

Μάαζηξηρ ηέζεθαλ νη βαζηθνί φξνη απηνχ, πνπ ζα γίλνληαλ ε επξσδψλε ζήκεξα. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, πνπ πξνέθπςε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο σο 

έλαο γαιινγεξκαληθφο ζπκβηβαζκφο. Με επηκνλή ηεο Γεξκαλίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

Bundesbank ε ΔΚΣ ζα γίλνληαλ κηα κεγάιε Bundesbank απφιπηα αλεμάξηεηε απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο (ζε αληίζεζε κε ηελ γαιιηθή παξάδνζε) θαη αθηεξσκέλε κε 

πξνηεζηαληηθφ πάζνο ζηελ αιήζεηα ηνπ κνλαδηθνχ «Θενχ» ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ηηκψλ (γηα λα κελ επηζηξέςεη ν εθηάιηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο κε ηελ 

επηζηξνθή ηνπ πιεζσξηζκνχ)»
145

. Ζ Γαιιία ζηελ απφγλσζε ηεο λα ζπγθξαηήζεη ηελ 

ηζρχ ηεο επαλελσκέλεο Γεξκαλίαο, ζπκθψλεζε νπζηαζηηθά λα παξαδψζεη ηα 

«θιεηδηά» ηνπ ειέγρνπ νιφθιεξνπ ηνπ κειινληηθνχ νηθνλνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο ζηελ 

Φξαγθθνχξηε, δειαδή εληφο ηεο Γεξκαληθήο επηθξάηεηαο «πξνο ηηκήλ ηνπ ν Κνι 

ήζειε ηελ λνκηζκαηηθή έλσζε σο ζπκπιεξσκαηηθή κηαο δεκνζηνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο έλσζεο, νπφηε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

θαη ζπληνληζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ θαζψο θαη πην άκεζε 

πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Αιιά ε Γαιιία δελ λνηαδφηαλ γηα 

ηίπνηε απφ φια απηά. Σν ζέκα ηεο ήηαλ λα απνθηήζεη θάπνηνλ έιεγρν πάλσ ζην 

λφκηζκα ηεο Γεξκαλίαο θαη φρη ε Γεξκαλία λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γαιιίαο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή έλσζε 

ππνβηβάζηεθε ζε έλα ζχλνιν «θξηηεξίσλ ζχγθιηζεο» ηα νπνία έζεηαλ σο 

πξνυπφζεζε ζηα κέιε ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο λα θξαηνχλ ην δεκφζην ρξένο θάησ 

απφ ην 60% ηνπ ΑΔΠ θαη ην έιιεηκκα θάησ απφ ην 3%. Έηζη, ζηελ αλαηαξαρή κηαο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ Δπξψπε απφ ην 1945, γελλήζεθε έλα 

αζζεληθφ παηδί»
146

. Σν επξψ είρε απφ ηε θχζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δνκηθφ πξφβιεκα. 

Γηαηί ήηαλ «βηαζηηθφο θαξπφο» κηαο ΔΔ ε νπνία ήζειε λα ηηζαζεχζεη ηελ αλεξρφκελε 
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γεξκαληθή ηζρχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ αθξηβψο ην αληίζεην. ηαλ μεθίλεζε απφ ηα 

έληεθα ηδξπηηθά κέιε ηεο επξσδψλεο ε θαζηέξσζε ηνπ (ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1999) 

ήδε νη ζθεπηηθηζηέο θαη «νη επηθξηηέο αλαξσηηφληαλ ην πψο ην θνηλφ λφκηζκα ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο έλα θνηλφ ηακείν, ην πψο έλα κνλαδηθφ επηηφθην ζα 

κπνξνχζε λα είλαη δίθαην γηα κηα ηφζν δηαθνξεηηθή νκάδα νηθνλνκηψλ. Γηφηη ε 

Δπξψπε δελ είρε νχηε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νχηε ην επίπεδν 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεηαβηβάζεσλ κεηαμχ ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Πνιηηεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο ΖΠΑ»
147

.  

Σε δπζιεηηνπξγία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ζρνιίαζε θαη ν δηαθεθξηκέλνο 

θαζεγεηήο Οηθνλνκίαο Κψζηαο Βεξγφπνπινο κέζα ζην βηβιίν ηνπ Σν Μεγάιν Ρήγκα 

(2008) γξάθνληαο φηη: «Ζ δεκηνπξγία ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο, «θνξσλίδα» ησλ κέρξη 

ηψξα επηηεπγκάησλ, αληί λα εληζρχεη ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ δηεζλή 

αληαγσληζκφ, ηηο ζέηεη ζε φιν θαη δπζκελέζηεξε ζέζε δηεζλψο. Φπζηθά ζε απηφ δελ 

επζχλεηαη ην επξσπατθφ λφκηζκα αιιά ε «κνλεηαξηζηηθή» δηαρείξηζή ηνπ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Ζ ΔΚΣ δηαρεηξίδεηαη ην επξψ κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ ζπλερήο δηνιίζζεζε ησλ εμσ-επξσπατθψλ 

λνκηζκάησλ κεηαδίδεη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ζηελ Δπξψπε πνπ ε ΔΚΣ απνξξνθά 

κέζσ ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ. Ο πιεζσξηζκφο ζηε δψλε ηνπ επξψ παξακέλεη ρακειφο 

φκσο ην θαηαβαιιφκελν ηίκεκα είλαη ε επηβάξπλζε ηεο δηεζλνχο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ, 

ε απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, νη ρακεινί απμεηηθνί 

ξπζκνί, ε αλεξγία, νη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο πξνζσξηλφηεηαο»
148

. 

ια απηά γξάθηεθαλ απφ ηνλ Βεξγφπνπιν έλα ρξφλν πξηλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θξαρ ηνπ 2009 πνπ θαηαβαξάζξσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο επξσδψλεο αιιά θαη ηεο ΔΔ.  ισλ πιελ ηεο Γεξκαλίαο, 

ε νπνία ράξε ζην ηζρπξφ brad name πνπ νηθνδφκεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Γεξκαληθνχ Οηθνλνκηθνχ Θαχκαηνο κεηαζρεκαηίζηεθε απφ «θευλζηαλφ εξγαζηήξην 

αλάπηπμεο» πνπ ηξνθνδνηεί κε ζέζεηο εξγαζίαο θαη πινχην ηελ ππφινηπε ΔΔ ζε κηα 

ηεξάζηηα «καχξε ηξχπα» ζην θέληξν ηεο, ε νπνία απνκπδά φια ηα επξσπατθά 

πιενλάζκαηα θαη θεθάιαηα αδπλαηίδνληαο παξάιιεια νηθνλνκηθά (θπξίσο ηηο πην 

αδχλακεο νηθνλνκίεο ηνπ Νφηνπ δεκηνπξγψληαο νηθνλνκηθή θαρεμία ζην θιεηζηφ –

ρσξίο δηαθπγή- πεξηβάιινλ πνπ ιέγεηαη επξσδψλε. Ο Βεξγφπνπινο ζπκπιήξσζε φηη: 
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«Ήδε απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ (1991) είρε δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ην επξψ 

ζα ήηαλ ζηα κέηξα ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ρσξίο λα πξνσζεί θαη΄ αλάγθε ην 

επίπεδν ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινίπσλ νηθνλνκηψλ. Δθηφο απηνχ, ε Γεξκαλία ζήκεξα 

δηαζέηεη ζνβαξά πιενλεθηήκαηα, πξνεξρφκελα απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηηο κεγάιεο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο 

ηα νπνία δελ έρνπλε ζε αλάινγν βαζκφ νχηε ε Γαιιία νχηε νη ππφινηπεο 

δπηηθνεπξσπατθέο νηθνλνκίεο. Απηή ε ζεηηθή πξνυπφζεζε ηεο επηηξέπεη λα 

αληηζηαζκίδεη κε επηηπρία ην “αληηπαξαγσγηθφ” θνξηίν ηνπ επξψ, γεγνλφο πνπ νη 

άιινη Δπξσπαίνη εηαίξνη αδπλαηνχλ λα επηηχρνπλ»
149

. 

   Ζ Γεξκαλία δεκηνχξγεζε κε φρεκα ην επξψ έλα λέν Εσηηθφ Οηθνλνκηθφ 

Υψξν (Lebenstraum) κέζα ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη έλα αθφκε Γεξκαληθφ χλδξνκν 

Κπξηαξρίαο. «Ζ θξίζε ηεο επξσδψλεο αλέδεημε άιισζηε κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δεηεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ζηαδηαθή εθηξνπή ηεο ΔΔ απφ ηηο αμίεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ηδξπηψλ ηεο θαη ζηε δηαίξεζε ηεο ζε δαλεηζηέο θαη νθεηιέηεο. Ο 

επξσζθεπηηθηζκφο θεξδίδεη έδαθνο θαη πίζσ απφ απηφλ ελδερνκέλσο λα θξχβεηαη 

έλαο ππφ εθθφιαςε αληηγεξκαληζκφο»
150

. Ζ κεηαηξνπή ηεο ΔΔ απφ κηα ζπκκαρία 

ζηελ νπνία αθφκε θαη ν ιφγνο ησλ κηθξφηεξσλ θξαηψλ ηεο (ζηηο πλφδνπο Κνξπθήο 

πνπ γίλνληαλ) είρε ηζφηηκν βάξνο θαη αμία, ζε κηα «Αζελατθή πκκαρία» κε ηε 

Γεξκαλία θπξίαξρν «ελφο θαπηηαιηζηηθνχ Πνιίηκπηξν, κηαο θαπηηαιηζηηθήο 

ΚΟΜΔΚΟΝ, αληίζηνηρε κε απηή πνπ ππήξρε ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ε νπνία 

θαζνξίδεη ηε λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή φιεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

βάζε ηηο επηηαγέο ηνπ θπξίαξρνπ εγεκφλα ηεο»
151

 έρεη αλαηξέςεη φρη κφλν νιφθιεξε 

ηελ θηινζνθία ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο αιιά νπζηαζηηθά ην δπλακηηίδεη, 

δηαιχνληαο ζηγά-ζηγά φινπο ηνπο ζπλεθηηθνχο «αξκνχο», πνπ «νηθνδφκεζαλ» ηηο 

πνιηηηζκηθέο έλλνηεο Δπξψπε-Δπξσπαίνο Πνιίηεο-Κνηλφ Δπξσπατθφ πίηη. 

 «Ζ θνηλή αληίιεςε ιέεη φηη ε επηηπρία ηεο Γεξκαλίαο είλαη ε δχζθνια 

απνθηεζείζα αληακνηβή ηεο γηα ηελ απζηεξή νηθνλνκηθή ηεο δηαρείξηζε. Ζ ρψξα 

φκσο νθείιεη, επίζεο, πνιιά γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάθακςε απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε 2008-9 ζηε ζπγθεθξηκέλε δνκή ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, φπσο θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή θαηάπησζε ζηελ νπνία νδήγεζε ε θξίζε ζηελ επξσδψλε. 

Σν ξεπζηφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ επελδπηψλ ξέεη απφ φιε ηελ ΔΔ ζηε ρψξα, 
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πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο νιέζξηεο ζπλζήθεο [πνπ επηθξαηνχλ εθηφο Γεξκαλίαο]. 

Κνληνινγίο γηα ηελ ψξα ε Γεξκαλία απνιακβάλεη ηα αγαζά φινπ ηνπ θφζκνπ -έλα 

αληαγσληζηηθφ ηνκέα κεηαπνίεζεο θαη ρακειή αλεξγία, ηα ρακειφηεξα δπλαηά 

επηηφθηα δαλεηζκνχ απφ ηηο αγνξέο, έλα φπσο θαίλεηαη εμηζνξξνπεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ, κηα αγνξά αθηλήησλ ζε έθξεμε θαη έλα απμαλφκελν εμεηδηθεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ- ηελ ψξα πνπ πνιιέο άιιεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ππνθέξνπλ 

απφ κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα θαη παξαπαίνπζα αλεξγία (Γαιιία), πςειά θφζηε 

δαλεηζκνχ (πεξηθέξεηα επξσδψλεο), απνηπρία ζηελ εθπιήξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηφρσλ (Γαιιία, Ηζπαλία) ηηο ζπλέπεηεο ηεο θνχζθαο ησλ αθηλήησλ (Ηξιαλδία, 

Ηζπαλία)»
152

 θαη ηεο ρξενθνπίαο εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ (Διιάδα).  

  Ζ εθηφμεπζε ησλ πνζνζηψλ απνδνρήο απηήο ηεο πνιηηηθήο απφ ηνπο πνιίηεο 

ζηε Γεξκαλία ηξνθνδνηεί πεξαηηέξσ απηφ ην -εθ λένπ- χλδξνκν Κπξηαξρίαο πνπ 

απεηιεί λα δηαιχζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. «Παξάιιεια γίλεηαη άιιε κηα θνξά 

ζαθέο πσο ε αλάδεημε ηεο Γεξκαλίαο ζε εγέηηδα δχλακε ζηε γεξκαληθή Δπξψπε δελ 

είλαη απνηέιεζκα θάπνηνπ κπζηηθνχ, αξηζηνηερληθνχ πιάλνπ, πνπ ζρεδηάζηεθε κε 

ηαθηηθή θαη παλνπξγία. Ήηαλ θάηη πνπ κάιινλ έγηλε -ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή- κε 

εζειεκέλα θαη κε πξνγξακκαηηζκέλα θαη ππήξμε απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηεο πξφβιεςεο ηεο θαηαζηξνθήο. Μεηά φκσο, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηε 

δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ, μεθίλεζε έλα ζηάδην πην ζπλεηδεηνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ 

Καγθειάξηνο δηέγλσζε ζηελ θξίζε ηελ επλντθή ζηηγκή. πλδπάδνληαο ηε Fortuna 

(ηχρε) κε ηε κεξθηαβειιηθή Virtu (αξεηή) θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ ηζηνξηθή 

επθαηξία θαη λα επσθειεζεί ηφζν ζην πεδίν ηεο εμσηεξηθήο φζν θαη ηεο εζσηεξηθήο 

πνιηηηθήο»
153

. 

 «Γηα κηα ζρεδφλ δεθαεηία ην επξψ θαηλφηαλ ηζρπξφ θζάλνληαο θνληά ζην 

δνιάξην σο παγθφζκην ζπλαιιαγκαηηθφ θαη απνζεκαηηθφ λφκηζκα. Γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαηάξγεζε ηνλ θίλδπλν ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ εληφο ηεο επξσδψλεο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο απφ εκάο, ήηαλ κηα απφιαπζε 

λα κπνξνχκε λα ηαμηδεχνπκε απφ ην έλα άθξν ηεο επείξνπ ζην άιιν κε έλα θνηλφ 

λφκηζκα. Καη εγψ φπσο θαη άιινη ζπκπαζνχληεο ηνπ ζρεδίνπ εθεζπράδακε ζε κηα 

ςεχηηθε αίζζεζε αζθάιεηαο. Δπεηδή ε ζπληξηβή ήξζε αξγφηεξα απφ φζν αξρηθά 
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αλακελφηαλ, ήηαλ ρεηξφηεξε. Με ηελ πάξνδν ηνπ  ρξφλνπ ηεξάζηηεο αληζνξξνπίεο 

είραλ δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπ ππξήλα, θπξίσο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο (πάλσ 

απφ φιεο ε Γεξκαλία) θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ, νη νπνίεο κεξηθέο θνξέο έρνπλ 

επηζεκαλζεί αγελψο σο PIGSs  (Πνξηνγαιία, Ηξιαλδία, Διιάδα, Ηζπαλία). ίγνπξα ηα 

αξρηθά ζνθ, πνπ μεθίλεζαλ ηνλ ζεηζκφ ήξζαλ απφ ρψξεο εθηφο Δπξψπεο απφ ηελ 

αγνξά ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ ησλ ΖΠΑ. Μ‟ απηή ηελ έλλνηα, νη 

νδχλεο ηεο Δπξσδψλεο είλαη κέξνο κηαο επξχηεξεο θξίζεο ηνπ δπηηθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαπηηαιηζκνχ. Ζ λνκηζκαηηθή έλσζε ηεο Δπξψπεο ήηαλ κηα 

γέθπξα πάξα πνιχ καθξηά -πνπ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη κηα γέθπξα, πνπ δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη θαλείο- αιιά κηα γέθπξα ε νπνία δηαζρίζηεθε πνιχ λσξίο, πξηλ ε Δπξψπε λα 

είλαη ζηξαηεγηθά έηνηκε λα ηελ ππεξαζπηζηεί»
154

. 

         3.3 Σο Ευρωπαώκό παρόν 

  Φηάζακε, ινηπφλ, ζην ζήκεξα, φπνπ ηα ιφγηα ηεο Μάξηνλ Ναΐλρνθ ζηελ 

εθεκεξίδα “Die Zeit” (πίζσ ζην 1991) έγηλαλ πηα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Γεξκαλία 

κεηαηξάπεθε θαη πάιη ζε έλα εγεκνληθφ εζληθφ θξάηνο πνπ απνθιίλεη – κέξα κε ηε 

κέξα – απφ ηνλ θνηλφ επξσπατθφ ζηφρν. Ο Άγγινο ηζηνξηθφο Σίκνζπ Γθφξληνλ Αο 

έγξαςε ζρεηηθά ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012: «Σν 1953 ν Σφκαο Μαλ έδσζε κηα νκηιία 

ζε θνηηεηέο ζηελ νπνία ηνπο εμφξθηδε λα κελ επηδηψθνπλ κηα „γεξκαληθή Δπξψπε‟ 

αιιά κηα «επξσπατθή Γεξκαλία». Ζ δηαηχπσζε απηή επαλαιήθζεθε ακέηξεηεο θνξέο 

ηηο κέξεο ηεο επαλέλσζεο. ήκεξα, φκσο βηψλνπκε κηα παξαιιαγή, ηελ νπνία κφλν 

ιίγνη είραλ πξνβιέςεη: κηα επξσπατθή Γεξκαλία ζε κηα γεξκαληθή Δπξψπε»
155

. 

  Ο Ulrich Beck ζην πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Από ηνλ Μαθηαβέιιη ζηε 

Μεξθηαβέιιη – Ζ Γεξκαληθή Δπξώπε θαη νη ζηξαηεγηθέο εμνπζίαο ηεο θξίζεο  (2012) ην 

ιέεη μεθάζαξα: «ινη ην μέξνπκε, αιιά ιέγνληαο ην αλνηρηά ζπάκε έλα ηακπνχ: Ζ 

Δπξψπε έγηλε γεξκαληθή. Καλείο δελ ην επηδίσμε, σζηφζν, κπξνζηά ζηε πηζαλή 

θαηάξξεπζε ηνπ επξψ, ε νηθνλνκηθή δχλακε πνπ ιέγεηαη Γεξκαλία  «γιίζηξεζε» ζηε 

θαίξηα ζέζε ηεο πνιηηηθήο ππεξδχλακεο ηεο Δπξψπεο»
156

. Ο Beck ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ γξάθεη γηα ηηο επηπηψζεηο, πνπ έρεη ζήκεξα απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζην 

επξσπατθφ πνιηηηζκηθφ θαη ζεζκηθφ νηθνδφκεκα πνπ ιέγεηαη ΔΔ παίξλνληαο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ «Διιεληθή Κξίζε». Με έθπιεμε θαη απνξία αθνχεη 
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απφ ηα ΜΜΔ ζηε Γεξκαλία ηελ εμήο είδεζε: «ήκεξα απνθαζίδεη  ε γεξκαληθή 

νκνζπνλδηαθή βνπιή  γηα ηελ ηχρε ηεο Διιάδαο, αθνχσ ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2012 ζηηο εηδήζεηο. Σε κέξα απηή δηεμάγεηαη ςεθνθνξία γηα ην δεχηεξν «παθέην 

ζηήξημεο», ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ φξν λα γίλνπλ πεξηθνπέο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα δερζεί ε Διιάδα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηεο θπξηαξρίαο. 

Βέβαηα έηζη είλαη, ιέεη κηα θσλή κέζα κνπ. Ζ άιιε ξσηάεη εκβξφληεηε: Πψο είλαη 

δπλαηφλ; Ση ζεκαίλεη αιήζεηα, ην λα απνθαζίδεη κηα δεκνθξαηία γηα ηελ ηχρε κηαο 

άιιεο δεκνθξαηίαο; Δληάμεη, νη Έιιελεο ρξεηάδνληαη ηα ρξήκαηα ησλ Γεξκαλψλ 

θνξνινγνπκέλσλ, κε ηα κέηξα ιηηφηεηαο φκσο απνδπλακψλεηαη ζηελ νπζία ην 

δηθαίσκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα απηνθαζνξίδεηαη»
157

. 

Ο Beck ζην ζεκείν απηφ εζηίαζε ζηελ νπζία ηεο εθαξκνδφκελεο απηήο 

πνιηηηθήο πνπ απνδνκεί ην πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ πνπ δεκηνχξγεζε ε Δπξψπε: 

Γεκνθξαηία, εβαζκφο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ ιανχ, ιέγνληαο επίζεο 

φηη «Δθείλν πνπ ελνρινχζε σζηφζν ηφηε δελ ήηαλ κφλν ην πεξηερφκελν ηεο 

παξαπάλσ θξάζεο αιιά θαη φηη ηα γεγνλφηα απηά έγηλαλ δεθηά ζηε Γεξκαλία σο 

απηνλφεηα»
158

. Οη Γεξκαλνί βξίζθνληαη θαη πάιη ππφ ηελ επηξξνή πλδξφκνπ 

Κπξηαξρίαο.  

«Αο ην αθνχζνπκε άιιε κηα θνξά: Ζ γεξκαληθή Βνπιή - φρη ε ειιεληθή - 

απνθαζίδεη γηα ηελ ηχρε ηεο Διιάδαο. Μα βγαίλεη θάπνην λφεκα απφ κηα ηέηνηα 

πξφηαζε; Αο θάλνπκε έλα κηθξφ λνεηηθφ πείξακα. Αο ππνζέζνπκε φηη νη Γεξκαλνί ζα 

ςήθηδαλ γηα ην εάλ νη Έιιελεο πξέπεη λα θχγνπλ ηψξα απφ ην επξψ. Αο ππνζέζνπκε 

φηη γηα ην ίδην εξψηεκα ζα απνθάζηδαλ θαη νη Έιιελεο κε δεκνςήθηζκα ππέξ ηεο 

παξακνλήο ζην επξψ. Πψο ζα επηιχνληαλ ε αληίζεζε κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ δχν 

εζληθψλ δεκνθξαηηψλ; Πνηα δεκνθξαηία ππεξηζρχεη; Με πνην δηθαίσκα; Με πνηα 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε;  Ή κήπσο ην θιεηδί ην θξαηνχλ νη πηέζεηο, πνπ αζθεί ε 

ίδηα ε νηθνλνκία; Μήπσο ηειηθά ην απνθαζηζηηθφ κέζν ζα ήηαλ ε άξλεζε θαηαβνιήο 

ησλ πηζηψζεσλ; Ή κήπσο ππφ ην βάξνο ησλ ρξεψλ ηεο, ε Διιάδα , ε γελέηεηξα ηεο 

δεκνθξαηίαο ράλεη ην δηθαίσκα ηεο  λα απηνθαζνξίδεηαη δεκνθξαηηθά; ε ηη είδνπο 

ρψξα, ζε ηη είδνπο θφζκν, ζε ηη είδνπο θξίζε  δνχκε αιήζεηα, φηαλ έλα ηέηνην γεγνλφο 
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φπνπ κηα δεκνθξαηία ζέηεη κηα άιιε ππφ θεδεκνλία, δελ πξνθαιεί θακία 

αίζζεζε;»
159

. 

  ινο απηφο ν «πνηακφο» εξσηεκάησλ πνπ έζεζε ν Beck απνθαιχπηεη 

εχγισηηα ην ζεκεξηλφ επξσπατθφ παξφλ. Ζ θηινζνθία ησλ ηδξπηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δλνπνίεζεο  ζπλζιίβεηαη ππφ ην βάξνο κηαο νηθνλνκηθηζηηθήο ζεψξεζεο ηεο 

Δπξψπεο πίζσ απφ ηελ νπνία δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν παξά γλσζηέο ηζηνξηθέο  

πνιηηηθέο επηξξνήο θαη ηζρχνο, πνπ έθεξαλ ηελ Δπξψπε ζηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ηνπ 

1945. Ζ εμαθάληζε ηεο Γαιιίαο σο δχλακε εμηζνξξφπεζεο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκηθήο ηζρχνο θαη ε πξφζθαηε απνρψξεζε (Brexit) ηεο άιιεο κεγάιεο 

επξσπατθήο δχλακεο (Μ. Βξεηαλία) αθήλνπλ ην πεδίν ειεχζεξν ζην λα μεδηπισζεί κε 

αιαδνληθφ ηξφπν απηφ ην λέν γεξκαληθφ χλδξνκν Κπξηαξρίαο. Ο Beck ζπκπιεξψλεη 

ππνγξακκίδνληαο κε λφεκα  φηη ε θξάζε «ήκεξα απνθαζίδεη ε Γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή  Βνπιή γηα ηελ ηχρε ηεο Διιάδαο, ππνβαζκίδεη ηηο πξαγκαηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο. Δδψ θαη θαηξφ δελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ Διιάδα, 

πξφθεηηαη γηα ηελ Δπξψπε. ήκεξα, απνθαζίδεη ε Γεξκαλία γηα ην γεγνλφο αλ ζα 

ππάξρεη ή δελ ζα ππάξρεη Δπξψπε» απηή είλαη ε αθξηβή θξάζε, ε νπνία  απνδίδεη 

ζηελ νπζία ηεο ηελ πλεπκαηηθή θαη  πνιηηηθή θαηάζηαζε, πνπ έρεη ζήκεξα 

δηακνξθσζεί. Ζ Δ.Δ. έρεη 27 θξάηε κέιε, θπβεξλήζεηο, θνηλνβνχιηα : έρεη έλα 

Κνηλνβνχιην, κηα Δπηηξνπή, έλα Γηθαζηήξην, κία χπαηε εθπξφζσπν γηα ζέκαηα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, έλαλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, έλαλ πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ θ.η.ι. Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ε θξίζε ηνπ επξψ έθεξαλ φκσο ζαλ 

θαηαπέιηε ηελ νηθνλνκηθά ηζρπξή Γεξκαλία ζηελ ζέζε ηεο ππεξδχλακεο, ε νπνία 

απνθαζίδεη γηα ηελ Δπξψπε. ε ιηγφηεξν απφ εβδνκήληα ρξφληα ε Γεξκαλία, πνπ 

κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ην Οινθαχησκα ήηαλ εζηθά θαη πιηθά εξείπην, 

αλήιζε απφ ηελ ζέζε ηνπ ππάθνπνπ καζεηή ζηε ζέζε ηνπ δαζθάινπ ηεο Δπξψπεο. 

ηελ αληίιεςε ησλ Γεξκαλψλ, βέβαηα, ε «εμνπζία» παξακέλεη πάληα κηα βξψκηθε 

ιέμε, πνπ επραξίζησο  αληηθαζηζηνχλ κε ηελ ιέμε «επζχλε». Σα εζληθά ζπκθέξνληα 

απνθξχπηνληαη δηαθξηηηθά πίζσ απφ ηα κεγάια ιφγηα, φπσο «ε Δπξψπε», «ε εηξήλε», 

«ε ζπλεξγαζία» ή «ε νηθνλνκηθή αιιειεγγχε». πνηνο απνηνικά ηνλ φξν 

«γεξκαληθή Δπξψπε» ζπάεη απηφ ην ηακπνχ. Αθφκε ρεηξφηεξν ζα ήηαλ λα έιεγε 
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θαλείο φηη ε Γεξκαλία αλαιακβάλεη ηελ «εγεζία» ηεο Δπξψπεο. Αληηζέησο, ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε Γεξκαλία αλαιακβάλεη επζχλε γηα ηελ Δπξψπε»
160

. 

Ζ Γεξκαλία φλησο έρεη ηελ κέγηζηε επζχλε γηα φηη ζπκβαίλεη ζήκεξα θαη γηα 

φηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ. Πνληάξνληαο ζε έλα λέν  Γεξκαληθφ Οηθνλνκηθφ Θαχκα, 

πνπ ηξνθνδνηεί απνθιεηζηηθά πιένλ ην λέν Γεξκαληθφ χλδξνκν Κπξηαξρίαο, νη 

Γεξκαλνί δεκηνπξγνχλ κέζα ηνπο κηα ςεπδαίζζεζε φηη απηφ ζα ζπλερίζεη λα 

πθίζηαηαη ζην δηελεθέο. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα ζπιινγηθή πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα 

εζληθνχ απνιπηαξρηζκνχ ε νπνία θαζηζηά φινπο ηνπο ππάξρνληεο επξσπατθνχο 

ζεζκνχο  δηαθνζκεηηθνχο, κεηαζρεκαηίδνληαο ηε ξήζε ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΓ΄ απφ «Σν 

Κξάηνο είκαη Δγψ» ζην «ε Δπξψπε είκαη Δγψ». Σν «Δγψ» ησλ Γεξκαλψλ είηε 

νλνκάδεηαη «εγεζία» είηε «επζχλε» έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε θαη θαηαιχεη ηελ 

επξσπατθή ζπιινγηθή θνπιηνχξα ησλ ζπλζέζεσλ θαη ησλ ακνηβαίσλ ππνρσξήζεσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε  κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

 Ο θηιφζνθνο Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο δηαηζζαλφκελνο ήδε απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ „80 ηε θνξά ησλ πξαγκάησλ ζην έξγν  ηνπ Ζ αξραία ειιεληθή 

δεκνθξαηία  θαη ε ζεκαζία ηεο γηα εκάο ζήκεξα (1986) γξάθεη φηη «ζηε ζεκεξηλή 

επνρή, ην θνηλσληθφ πξφβιεκα είλαη πνιηηηθφ… κία θνηλσλία [ή ζχλνιν θξαηψλ 

φπσο ε ΔΔ] ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ηεξάζηηα ή απιψο ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

δηαθνξνπνίεζε, είλαη αδχλαην λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηθή ηζφηεηα, αληηζέησο ζα 

δεκηνπξγήζεη κηα θαηάζηαζε αλάινγε κε ηελ πξνεγνχκελε θαη ίζσο απφ άιιεο 

απφςεηο ρεηξφηεξε… [δηφηη]  ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη κε ηα ηερληθά κέζα πνπ 

ππάξρνπλ, δελ κπνξνχκε παξά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα πεγαίλνπκε πξνο κνξθέο 

πνιηηηθήο αιινηξίσζεο, γξαθεηνθξαηηθήο δηθηαηνξίαο, είηε αλνηρηήο, φπσο ζηηο 

αλαηνιηθέο ρψξεο [Δπνρή Φπρξνχ Πνιέκνπ] είηε θαπηηαιηζηηθν-γξαθεηνθξαηηθήο, 

φπσο ζηηο δπηηθέο ρψξεο»
161

.  

Ο Ακεξηθαλφο ηζηνξηθφο Jeffrey Herf ζην επίθαηξν έξγν ηνπ Αληηδξαζηηθόο 

Μνληεξληζκόο  (1996) έδσζε κηα εμαηξεηηθή εξκελεία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ 

κηαο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ζηε Γεξκαλία ηνπ ‟30 κε ηε κειέηε κηαο πνιηηηθήο 

πξνψζεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, πνπ ζπλππήξρε κε κηα αληηδξαζηηθή 

ζεσξία. Μέζα ζην βηβιίν ηνπ επηζήκαηλε φηη: «Γελ ππάξρεη λεσηεξηθφηεηα γεληθά. 

Τπάξρνπλ κφλν εζληθέο θνηλσλίεο θάζε κία απφ ηηο νπνίεο εθζπγρξνλίδεηαη κε ην 
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δηθφ ηεο ηξφπν. Ζ κειέηε απηή εμεηάδεη έλα πνιηηηζηηθφ παξάδνμν ηεο γεξκαληθήο 

λεσηεξηθφηεηαο, δειαδή ηνλ ελαγθαιηζκφ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο απφ Γεξκαλνχο 

ζηνραζηέο πνπ απέξξηπηαλ ηνλ νξζφ ιφγν ηνπ Γηαθσηηζκνχ…. Πξηλ θαη κεηά ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο Ναδί, έλα ζεκαληηθφ ξεχκα εληφο ηεο ζπληεξεηηθήο 

θαη θαη΄ επέθηαζε θαη ηεο λαδηζηηθήο ηδενινγίαο πξνσζνχζε ηε ζπκθηιίσζε αλάκεζα 

ζηηο αληηεθζπγρξνληζηηθέο, ξνκαληηθέο θαη αλνξζνινγηθέο ηδέεο πνπ είλαη παξνχζεο 

κέζα ζηνλ γεξκαληθφ εζληθηζκφ θαη ζηελ πην θαζαξή εθδήισζε ηεο ινγηθήο κέζσλ-

ζθνπψλ, δειαδή ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία»
162

. Απηφ ην θαηλφκελν, ν Herf  ην 

νλφκαζε αληηδξαζηηθφ κνληεξληζκφ. Οη Γεξκαλνί κέζσ ηνπ αληηδξαζηηθνχ 

κνληεξληζκνχ «ζπλδπάδαλε ηελ πνιηηηθή αληίδξαζε κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Ο 

αληηδξαζηηθφο κνληεξληζκφο ελζσκάησζε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία κέζα ζην 

πνιηηηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζχγρξνλνπ γεξκαληθνχ εζληθηζκνχ δίρσο λα πεξηνξίζεη ηηο 

ξνκαληηθέο θαη αληηνξζνινγηθέο πιεπξέο ηνπ ηειεπηαίνπ. Έγηλε φπσο είπε ν Σφκαο 

Μαλ πνπ ζπλέιαβε ηελ νπζία ηνπ : «κίμε κηαο ξσκαιέαο λεσηεξηθφηεηαο… κε ηα 

φλεηξα ηνπ παξειζφληνο: έλαο ξνκαληηζκφο πςειήο ηερλνινγίαο»
163

. 

  ήκεξα βηψλνπκε κηα λέα γεξκαληθή αληίζηνηρε παξαιιαγή ηνπ, θαζψο 

πίζσ απφ ηηο γπάιηλεο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ ηεο ΔΔ ζηηο Βξπμέιιεο, πίζσ απφ ηνπο 

πνκπψδεηο ιφγνπο ησλ ζπλφδσλ θνξπθήο θαη ησλ ζπζθέςεσλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ 

ηεο ΔΔ «εθθνιάπηεηαη» έλαο λένο αληηδξαζηηθφο κνληεξληζκφο γεξκαληθήο 

πξνέιεπζεο, πνπ έξρεηαη ζε θφληξα κε ηα «ζέισ» ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη δεκηνπξγεί έλα κεγάιν πξφβιεκα δεκνθξαηίαο, πνπ νξίδεηαη 

θνκςά κε ηνλ φξν «δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα». Ο Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο Νφακ 

Σζφκζθη κίιεζε γηα απηή ηελ αληίθαζε, απηφ ην ράζκα πνπ απμάλεη αλάκεζα ζηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο πνιηηηθέο ειίη, ήδε απφ ην 1999 ζην βηβιίν Γύν Ώξεο Γηαύγεηαο 

(2001). Μέζα ζε έλα θιίκα πνπ ζπκίδεη έληνλα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε κεηά ην 

1815 θαη ηελ ήηηα ηνπ Ναπνιένληα θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο «Γηεπζπληεξίνπ» κηαο 

Ηεξάο πκκαρίαο ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ, ε νπνία – φπσο εηπψζεθε – είρε σο ζηφρν 

ηεο λα θαηαπλίμεη αηηήκαηα δεκνθξαηίαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, πνπ πξνέβαιιε 

ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο, εξσηψκελνο ν Σζφκζθη αλ πηζηεχεη 

πνιχ ζηελ πξννπηηθή κηαο ελσκέλεο Δπξψπεο απάληεζε ηα εμήο: «Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε είλαη θηηαγκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ πεξηνξίδεη ηε ιατθή ζπκκεηνρή. Ζ 
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Δπξσπατθή Έλσζε είλαη θηηαγκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ νη πνιίηεο ζρεδφλ δελ 

κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ. Απηφ είλαη ηφζν έληνλν πνπ ην ζπνπδαηφηεξν πεξηνδηθφ ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ ησλ Ζ.Π.Α., ε ζεκαληηθφηεξε επηζεψξεζε ζε ζέκαηα δηεζλνχο 

πνιηηηθήο, ην Foreign Affairs, άζθεζε δξηκεία θξηηηθή ζηελ Δ.Δ. ραξαθηεξίδνληαο ηελ 

αληηδξαζηηθή, γηαηί έδσζε κηα δχλακε ρσξίο πξνεγνχκελν ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

πνπ δελ ινγνδνηεί ζε θαλέλαλ. ηηο Ζ.Π.Α., ε Federal Reserve είλαη ζρεηηθά 

αλεμάξηεηε, αιιά φρη ζε ηέηνην ζεκείν. Οη πινχζηνη θαη ηζρπξνί Δπξσπαίνη είλαη θαη 

απηνί ην ίδην αληίζεηνη ζηελ ιατθή ζπκκεηνρή φζν θαη νη Ακεξηθαλνί νκφινγνη ηνπο. 

Καηά πεξίεξγν ηξφπν νη ιανί θαίλεηαη λα έρνπλ ζπκβηβαζηεί κε απηφ. Έρνπλ εθεχξεη 

θαη έλα φλνκα γη΄ απηφ ην γεληθφ θαηλφκελν, ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα. Καη είλαη 

αιεζηλφ: ην επξσπατθφ ζχζηεκα ζθνπεχεη λα κεηψζεη ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή. 

Τπάξρεη έλα Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αιιά δελ έρεη κεγάιε δχλακε…. Ζ λέα 

έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα δηαθφξσλ πεξηνρψλ κπνξεί λα είλαη κηα 

αληίδξαζε ζηνλ αληηδεκνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηζκφ ηεο Δ.Δ.»
164

. 

   Με ηνλ έιιελα θηιφζνθν Υξήζην Γηαλλαξά λα απνηππψλεη ηε θαηάζηαζε 

ζρεδφλ είθνζη ρξφληα κεηά γξάθνληαο : «ην ιεγφκελν “θηιειεχζεξν” ή ππέξκαρν ησλ 

“αηνκηθψλ δηθαησκάησλ” θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν δελ δηδάρηεθε ηίπνηα απφ ηελ 

απηνθαηαξξεχζε ηεο νβηεηίαο, κφλν παξαδφζεθε ζε ςεπδαηζζήζεηο ζξηάκβνπ. Γη‟ 

απηφ θαη δηέξξεμε θάζε ραιηλφ: Πνηέ άιινηε ηδησηηθνί νίθνη (ζπκθεξφλησλ 

θεξδνζθνπίαο) δελ είραλ θαηαζηεί, κε δηεζλή παξαδνρή, αμηνινγεηέο νηθνλνκίαο 

θξαηψλ – λα απνθαζίδνπλ πνηα θνηλσλία είλαη αμηφπηζηε γηα δαλεηνιεςία θαη πνηα 

φρη, πνηα ζα δήζεη θαη πνηα ζα ιηκνθηνλεί. Πνηέ άιινηε, κεηά ην θνιιεγηθφ ζχζηεκα 

δελ είρε ζπκβεί νη άλζξσπνη λα δνπιεχνπλ γηα λα πιεξψλνπλ ηζνβίσο νθεηιέο ζηηο 

ηξάπεδεο, λα έρνπλ εκπηζηεπζεί ηελ απνηακίεπζε ηνπ κφρζνπ ηνπο ζηηο ηξάπεδεο θαη 

νη ηξάπεδεο λα λέκνληαη ηελ απνηακίεπζε ηνπ πνιίηε, αληηπαξέρνληαο ηνπ 

βδνκαδηάηηθν εμεπηειηζηηθφ ραξηδειίθη…  ν ιεγφκελνο  επξσζθεπηηθηζκφο αιιά θαη 

ην Brexit είλαη ε πνιηηηζκηθή αληίζηαζε ησλ Δπξσπαίσλ ζηελ απαλζξσπηά ησλ 

Αγνξψλ θαη ζηα Γηεπζπληήξηα ησλ Βξπμειιψλ»
165

. Ο Σδεθ Ίιη, θαζεγεηήο 

χγρξνλεο Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μίζηγθαλ κηιά γηα ηελ πνιππινθφηεηα, 

πνπ δηέπεη ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα «ηνπο απίζηεπηα αδηφξαηνπο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχο ηεο ζεζκηθήο πξφζβαζεο θαη ινγνδνζίαο θαη φιεο ηηο 

ηξνκαθηηθά κε δεκνθξαηηθέο αλαθαηαλνκέο ηεο θπξηαξρίαο… Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, 
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λνκίδσ φηη ε θξίζε ηνπ 1930 έρεη θάηη θνηλφ κε ην ζήκεξα…. Ηδίσο εθείλνπ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε αιαδνληθή πνιηηηθν-νηθνλνκηθή ππεξνρή ηεο Γεξκαλίαο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θαλνληζηηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο κε πξνγελέζηεξεο 

ζηηγκέο αληίζηνηρνπ γεξκαληθνχ επεθηαηηζκνχ» 
166

. 

 Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ; Έλα λνζεξφ θιίκα κε ηελ χθεζε λα 

καζηίδεη ηηο νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο, ηνπο δείθηεο ηεο αλεξγίαο λα απμάλνληαη καδί 

κε ηηο θνηλσληθέο αδηθίεο θαη ηελ άλνδν ηνπ άθξαηνπ ιατθηζκνχ θαη ηεο αθξνδεμηάο 

λα ζπλνδεχεη ηελ πνιηηηθή θαη ζεζκηθή θξίζε ηεο ΔΔ. Σν κίζνο θαηά ησλ Γεξκαλψλ 

εμαπιψλεηαη θαη πάιη ζε νιφθιεξε ηελ επξσπατθή ήπεηξν φπσο επηζεκαίλεη θαη ε 

έγθπξε γεξκαληθή εθεκεξίδα “Die Welt” γξάθνληαο ραξαθηεξηζηηθά (2015) φηη: 

«Έλα θχκα κίζνπο γηα ηελ Γεξκαλία θαηαθιχδεη ηελ Δπξψπε. Πξηλ απφ έλα ρξφλν 

φια ήηαλ δηαθνξεηηθά. Ο γεξκαληθφο ιαφο παξνπζηαδφηαλ ζηνλ ακεξηθαληθφ, ηνλ 

ηηαιηθφ θαη ηνλ απζηξηαθφ Σχπν σο απηφο πνπ έιπλε πξνβιήκαηα, έθαλε 

καθξνπξφζεζκα ζρέδηα, σο ην πξφηππν, πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζνχλ φιεο νη 

ζχγρξνλεο ρψξεο. Μεηά ηελ θαηαιπηηθή αλάκεημε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ ειιεληθή 

θξίζε, ην πξνθίι ηεο Γεξκαλίαο θαίλεηαη λα πεξλάεη ηε δηθή ηνπ θξίζε. Σψξα πηα 

πξνσζείηαη ε εηθφλα ηνπ κηζεηνχ Γεξκαλνχ, ν νπνίνο δελ δηζηάδεη λα ππνηάμεη κηθξά 

θξάηε…. Σν κίζνο γηα ηε Γεξκαλία έρεη μεπεξάζεη εδψ θαη θαηξφ ηα φξηα ηεο 

Διιάδαο θαη έρεη εμαπισζεί θαη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο… ηα ηηαιηθά 

κέζα ελεκέξσζεο γίλεηαη ιφγνο γηα βαζαληζηέο θξαηψλ, γηα ηελ καλία ηεο Γεξκαλίαο 

λα ππεξηζρχζεη φισλ… Γηα ην έλζηηθην ησλ Γεξκαλψλ γηα παληνδπλακία. Γηα ην 

ηέηαξην Ράηρ… Με ηελ θιακαλδηθή εθεκεξίδα “De Standard” λα γξάθεη φηη  πιένλ 

δελ πξφθεηηαη γηα ηε ζπκπαζεηηθή ρψξα ηεο επαλέλσζεο»
167

.  

  Δλ νιίγνηο, ζηε ζεκεξηλή γεξκαληθή Δπξψπε : «Ζ λέα γεξκαληθή εμνπζία 

δελ βαζίδεηαη, επνκέλσο, ζηε βία σο ultima ratio φπσο παιαηφηεξα. Γελ ηεο 

ρξεηάδνληαη φπια γηα λα επηβάιιεη ηε ζέιεζε ηεο ζε άιια θξάηε. Γηαηί ε εμνπζία πνπ 

εδξάδεηαη ζηελ νηθνλνκία είλαη πην επθίλεηε, είλαη παληαρνχ παξνχζα ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα θάλεη εηζβνιή... ε γεξκαληθή  επηηαθηηθή αξρή είλαη : Ληηφηεηα. 

Ληηφηεηα ζηελ ππεξεζία ηεο ζηαζεξφηεηαο. Ζ γεξκαληθή αηηηνιφγεζε απηήο ηεο 

αζθεηηθήο πνιηηηθήο ζα κπνξνχζε λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ Λνχζεξν θαη απφ ηελ 
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επαγγειηθή- πξνηεζηαληηθή εζηθή : «ν πφλνο ηεο θξίζεο εμαγλίδεη»
168

. Ο  Robert 

Coulodre  πξεζβεπηήο ζην Βεξνιίλν ην 1938-39 έγξαςε δέθα ρξφληα κεηά ηα εμήο 

πξνθεηηθά ιφγηα : «Ζ γεξκαληθή παξνπζία πνιχ απέρεη απφ ην λα απνηειεί εγγχεζε 

γηα ηελ εηξήλε. Απηή ζα εμαζθαιηζηεί κφλν ηελ εκέξα πνπ ηα έζλε ζα έρνπλ ηε 

ζνθία λα επηβάιινπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ηνπο  πεξηνξηζκνχο 

θπξηαξρίαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νξγάλσζε κηαο νκνζπνλδίαο ιαψλ. ζν ε 

αλζξσπφηεηα φκσο ζα επηκέλεη λα δεη επηθίλδπλα ζε θαηάζηαζε πνιηηηθήο αζηάζεηαο 

θαη  αβεβαηφηεηαο, δελ ζα πιενλάδεη ε παξνπζία ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Δπξψπε….»
169

.                      

        3.4 Πιθανϋσ εκδοχϋσ του ευρωπαώκού μϋλλοντοσ 

 «ήκεξα… ζηνλ αζηεξηζκφ ηεο εμνπζίαο ηεο γεξκαληθήο Δπξψπεο , γίλεηαη 

νξαηφ πσο ε «επξσπνίεζε» κπνξεί λα πάξεη δχν αληίζεηεο κνξθέο θαη λα αθνξά δχν 

δηαθνξεηηθά είδε νινθιήξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο: ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

(ακνηβαηφηεηα) ή ηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε (εγεκνλία)»
170

.  

Ο Γεξκαλφο θηιφζνθνο Γηνχξγθελ Υάκπεξκαο ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηνλ 

γαιιηθφ „‟Monde‟‟ ιέεη : «φηη απηή ε πνξεία έρεη θέξεη ηελ Δπξψπε κεηαμχ 

παξάιπζεο θαη δηάιπζεο, ζπκπιεξψλνληαο φηη αλ ε γεξκαληθή θπβέξλεζε είρε παίμεη 

ην ξφιν κηαο δχλακεο ηφζν θπξηαξρηθήο φζν θαη ππεχζπλεο, δελ ζα είρε 

εθκεηαιιεπηεί ηφζν αζπλείδεηα ηηο πνιηηηθέο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, πξνο 

φθεινο ηεο»
171

. 

Με ηνλ Πέξη Άληεξζνλ θαζεγεηή Ηζηνξίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Λνο Άληδειεο λα πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ ζε 

επίπεδν ΔΔ αλ ε Γεξκαλία ζπλερίζεη ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ λένπ πλδξφκνπ 

Κπξηαξρίαο απηή ηελ πνιηηηθή. Ο Άληεξζνλ ιέεη φηη καδί κε ηελ γεξκαληθή εγεκνλία 

«εκθαλίζηεθε ην πξψην αλαίζρπλην καληθέζην επηθπξηαξρίαο ζηελ Δ.Δ. κε ην 

ιεηηνπξγηθφ ξφιν πνπ αλαηίζεηαη ζην πην ηζρπξφ θξάηνο ζηνπο θφιπνπο ελφο 

νκνζπνλδηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ην πξφηππν ηεο Πξσζίαο ζηε Γεξκαλία ηνπ 19
νπ

 

θαη 20
νπ

 αηψλα. Ζ ΔΔ αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο ζε απηφ ην πξφηππν»
172

. Ζ Γεξκαλία 
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δειαδή ζα κεηαηξαπεί ζε κηα λέα Πξσζία κέζα ζε κηα νκνζπνλδηαθά ελσκέλε 

γεξκαληθή Δπξψπε «θηινδσξψληαο παξάιιεια φπσο ν Φνλ Μπίζκαξθ ηε Βαπαξία 

κέζα ζην νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα ηνπ Γεχηεξνπ Ράηρ… ηνλ θαηψηεξν εηαίξν 

[Γαιιία] κε ζπκβνιηθά πξνλφκηα θαη γξαθεηνθξαηηθέο παξεγνξηέο» [παξακέλνληαο 

αιαδνληθή θαη θάλνληαο πξάμε ξήζεηο] φπσο απηή ηνπ Φφιθεξ Κάνπληεξ γξακκαηέα 

ηνπ θπβεξλφληνο θφκκαηνο ηεο Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθήο Έλσζεο,  πνπ είπε φηη «ε 

Δπξψπε κηιάεη πηα γεξκαληθά»
173

. 

 «Ο Εαλ Μνλέ θαη νη δηάδνρνη ηνπ είραλ απνθχγεη εζθεκκέλα νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα λα θαληαζηνχλ πφζν κάιινλ λα εθαξκφζνπλ έλα δεκνθξαηηθφ ή 

νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα, είραλ πξνσζήζεη έλα ζρέδην γηα εθζπγρξνληζκφ 

ηεο Δπξψπεο πξνο ηα επάλσ…. Δηδήκνλεο θαη ππάιιεινη ζηηο Βξπμέιιεο έπαηξλαλ 

ζπλήζσο απνθάζεηο, νη νπνίεο δελ ήηαλ πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ δηαθσλίεο πνιηηηθέο 

νη νπνίεο θαηέιεγαλ ζε πνιχπινθνπο ζπκβηβαζκνχο ή αιιηψο ζε δαπαλεξέο 

ζπκθσλίεο. Σα δεηήκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξνχζε λα δνζεί ιχζε ή λα ππάξμεη 

ζπκθσλία έκελαλ ζε εθθξεκφηεηα. Οη ηζρπξφηεξεο ρψξεο, ε Βξεηαλία, ε Γεξκαλία 

θαη πάλσ απφ φια ε Γαιιία δελ κπνξνχζαλ λα πεηπραίλνπλ πάληα απηφ πνπ ήζειαλ, 

αιιά φηη δελ ήζειαλ πξαγκαηηθά δελ πεξλνχζε. Δπξφθεηην γηα έλα πξσηφγλσξν 

ζχζηεκα δηεπζεηήζεσλ»
174

, ην νπνίν φκσο ιεηηνχξγεζε κε επηηπρία θέξλνληαο 

επεκεξία, εηξήλε θαη ζηαζεξφηεηα ζην άιινηε ηαξαγκέλν επξσπατθφ πεδίν. 

  κσο ε ζπλέρηζε θαη ε αχμεζε ηεο γεξκαληθήο εγεκνλίαο, φπσο δήισζε ν 

πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο Γηφζθα Φίζεξ «απαληψληαο ζην 

εξψηεκα αλ θηλνχκαζηε πξνο κηα γεξκαληθή Δπξψπε ή ζπλερίδνπκε ζην δξφκν κηαο 

Δπξσπατθήο Γεξκαλίαο, είπε φηη ζα θέξεη πνιηηηθή θξίζε. Ζ γεξκαληθή πνιηηηθή 

πξέπεη λα αιιάμεη»
175

. Δηδάιισο, ε ζπλέρηζε απηνχ ηνπ λένπ απηνχ γεξκαληθνχ 

εζληθηζκνχ ελδεδπκέλνπ κε ηνλ «επξσπατθφ καλδχα» ζα νδεγήζεη ζε κηα εληειψο 

αληηδεκνθξαηηθή θαη απηαξρηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηελ Δ.Δ.. Ζ Δπξψπε έρνληαο πηα 

ράζεη απηήλ ηελ θνπιηνχξα ησλ ζπλαηλέζεσλ, ακνηβαίσλ ππνρσξήζεσλ θαη ησλ 

ζπκβηβαζκψλ, ζα έρεη απνιέζεη ην ζεκαληηθφηεξν πνιηηηζκηθφ επίηεπγκα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο. Σν δηθαίσκα ζηελ ακθηζβήηεζε πνπ απνηειεί ηελ αξρή ηεο 

δεκνθξαηίαο. Ο Ulrich Beck επηζεκαίλεη φηη «Απηφο ν λένο γεξκαληθφο εζληθηζκφο 
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βξίζθεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε απηφ πνπ κπνξνχκε λα απνθαιέζνπκε “γεξκαληθφο 

νηθνπκεληζκφο”. Ση ζεκαίλεη εηδηθφηεξα ζην πεδίν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο;   

Οηθνπκεληζκφο ζεκαίλεη φηη εγψ έρσ ηα θξηηήξηα ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, ηνπ 

ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο θαη κάιηζηα φρη κφλν εδψ πέξα, ζε εκάο αιιά θαη εθεί ζε 

εζάο, φρη κφλν ζήκεξα, αιιά θαη αχξην ζην κέιινλ»
176

. Απηφο ν νηθνπκεληζκφο-

νινθιεξσηηζκφο αλ παγησζεί, ζα αθπξψζεη ζηε πξάμε φηη πέηπρε ε Δπξψπε απφ ην 

1789 κέρξη θαη ζήκεξα. Αιιά απηή είλαη ε κηα εθδνρή ελφο πηζαλνχ κέιινληνο… 

  Γηφηη ζχκθσλα κε ηνλ Μνλέ: «Οη θξίζεηο είλαη ν κεγάινο ελνπνηεηήο». Απηφ 

πνπ βιέπνπκε ζήκεξα είλαη κηα επξσπατθή Γεξκαλία ζε κηα γεξκαληθή Δπξψπε. 

Απηή ε Γεξκαλία είλαη κηα ππνδεηγκαηηθή ρψξα: πνιηηηζκέλε, δεκνθξαηηθή, 

αλζξψπηλε, λνκνηαγήο… είλαη κηα ειεχζεξε ρψξα αλνηρηή ζηα επηρεηξήκαηα θαη 

κεξηθνί θάλνπλ ηψξα ηελ πξνζπάζεηα λα ηα παξνπζηάζνπλ»
177

. πσο ν Γηνχξγθελ 

Υάκπεξκαο πνπ ιέεη επίζεο «φηη ζα έπξεπε λα είρε μεθηλήζεη πξν πνιινχ κηα ζνβαξή 

ζπδήηεζε γηα ηηο κειινληηθέο ελαιιαθηηθέο ηεο Δπξψπεο… Οη πνιίηεο πξέπεη λα 

ιάβνπλ δηαβεβαηψζεηο φηη ε Δ.Δ. δελ ζα κεηαηξαπεί ζε έλα θνβεξφ ππεξ-θξάηνο… Ζ 

απαξαίηεηε κεηαβίβαζε θπξηαξρίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν απαηηεί έλα δεκνθξαηηθφ 

έιεγρν, ζπλεπψο κηα θιίζε ηεο δπγαξηάο ππέξ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ 

[ζπκπιεξψλνληαο κε ζιίςε] δπζηπρψο δελ βιέπσ θαλέλαλ Σζφξηζηι, θαλέλαλ 

πνιηηηθφ πνπ ζα είρε ην απαηηνχκελν θχξνο λα ζέζεη κηα ηέηνηα αιιαγή ζε 

θίλεζε»
178

. κσο, φπσο επηζεκαίλεη ν Νφακ Σζφκζθη «φπνηε ππήξμε πξφνδνο, δελ 

πξνήξζε απφ ηνπο δηαλννχκελνπο αιιά θπξίσο απφ ηηο ιατθέο δπλάκεηο. Ο ιαφο [νη 

ιανί ηεο Δπξψπεο] δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερηεί θαη κπνξεί λα απνηξέςεη 

απηή ηελ ηάζε πξνο ηνλ αληηδεκνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηζκφ ηεο Δ.Δ.»
179

.  

 Σν κεγαιχηεξν δηαθχβεπκα γηα ην κέιινλ ζχκθσλα κε ηνλ Ulrich Beck 

«δελ είλαη κφλν λα απνηξέςνπκε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ επξψ, αιιά θάηη πνιχ 

πεξηζζφηεξν: ηελ θαηάξξεπζε ησλ επξσπατθψλ αμηψλ: αλνηρηφηεηα ζηνλ θφζκν, 

ειεπζεξία, αλεθηηθφηεηα. ζνη αληηιακβάλνληαη ηελ επξσπατθή θξίζε σο θαηεμνρήλ 

νηθνλνκηθή δχζθνια βιέπνπλ απηφ γηα ην νπνίν πξαγκαηηθά πξφθεηηαη. Σν λα 

δεκηνπξγήζνπκε δειαδή κηα Δπξψπε πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζεκειηψδεηο αιιαγέο θαη ζηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ρσξίο λα μαλαπέζνπκε ζηελ 
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μελνθνβία θαη ζηε βία. ζνη ηαπηίδνπλ ηελ Δπξψπε κε ην επξψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηελ έρνπλ ήδε εγθαηαιείςεη ζηελ ηχρε ηεο. Ζ Δπξψπε είλαη έλαο ζπλαζπηζκφο πξψελ 

κεγάισλ πνιηηηζκψλ θαη πξψελ κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ ζέινπλ λα μεθχγνπλ απφ ην 

πνιεκηθφ παξειζφλ ηνπο. Ζ αιαδνλεία ησλ βνξεηνεπξσπαίσλ απέλαληη ζηα 

παξνπζηαδφκελα σο νθλεξά θαη απείζαξρα θξάηε ηνπ λφηνπ απνθαιχπηεη ηζηνξηθή 

ακλεζία θαη πνιηηηζκηθή άγλνηα θπξηνιεθηηθά θηελψδεηο. Υξεηάδεηαη πξαγκαηηθά λα 

ππελζπκίζνπκε φηη ε Διιάδα δελ είλαη κφλν έλα θξάηνο πνπ ρξσζηάεη, αιιά ην ιίθλν 

ηεο Δπξψπεο, ησλ θαηεπζπληήξησλ ηδεψλ θαη αμηψλ ηεο; Ξέραζαλ άξαγε νη Γεξκαλνί 

πφζα νθείιεη ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα ε γεξκαληθή ηζηνξία ησλ ηδεψλ θαη ηνπ 

πλεχκαηνο; Υσξίο ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, ρσξίο ηελ 

πνιηηηζκηθή ηεο θαηαγσγή θαη αμηνπξέπεηα, ε Δπξψπε δελ είλαη ηίπνηα»
180

. 

 Ζ απάληεζε ηνπ άιινπ δξφκνπ, ηνπ ελαιιαθηηθνχ κέιινληνο δελ κπνξεί 

παξά λα είλαη πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία κέζσ πεξηζζφηεξεο Δπξψπεο. Ο Beck  κέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην πξνηείλεη «έλα λέν Κνηλσληθφ πκβφιαην γηα ηελ Δπξψπε γηαηί ε 

επξσπατθή θνηλσλία ησλ αηφκσλ απεηιείηαη ζήκεξα απφ έλα θαπηηαιηζκφ ηεο 

δηαθηλδχλεπζεο, ν νπνίνο δηαιχεη εζηθά πεξηβάιινληα, δεζκνχο θαη δίθηπα 

αζθαιείαο. Αλ ζέινπκε νη άλζξσπνη λα βηψλνπλ ηελ Δπξψπε ζαλ θάηη πνπ έρεη 

πξαγκαηηθφ λφεκα γηα απηνχο ην ζχλζεκα πξέπεη λα είλαη: Πεξηζζφηεξε θνηλσληθή 

αζθάιεηα κέζσ πεξηζζφηεξεο Δπξψπεο. Ζ επξσπατθή αιιαγή λνείηαη ζπλήζσο απφ 

ηελ ζθνπηά ησλ ζεζκψλ. Σν δήηεκα ηεο δεκνθξαηίαο πξέπεη σζηφζν λα ηεζεί θαη απφ 

ηελ ζθνπηά ησλ αηφκσλ – απφ ηα θάησ αλ κπνξεί λα πεη θαλείο - κέζα απφ ηα πιήζε 

ηεο νξηδφληηαο νινθιήξσζεο. Μφλν αλ νη άλζξσπνη αηζζαλζνχλ ηελ Δπξψπε ζαλ 

δηθφ ηνπο ζρέδην, κφλν αλ νη άλζξσπνη θαηνξζψζνπλ λα απνδερζνχλ ηελ νπηηθή ησλ 

πνιηηψλ ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κφλν ηφηε ην λα κηιάκε γηα θάζεηε 

νινθιήξσζε θαη γηα επξσπατθή δεκνθξαηία ζα έρεη θάπνην λφεκα. Εεηνχκελν 

ινηπφλ είλαη ε ακνηβαία θαηαλφεζε, ε ηθαλφηεηα λα βιέπεηο ηνλ θφζκν κε ηα κάηηα 

ησλ άιισλ, ε θνζκνπνιίηηθε καηηά»
181

. Σν βάξνο ηεο Ηζηνξίαο πέθηεη θαη πάιη ζηνπο 

ψκνπο ησλ Γεξκαλψλ: «Δθαηφλ εβδνκήληα ρξφληα λσξίηεξα, ζηελ απγή ηεο επνρήο 

ησλ εζληθηζκψλ, ν Γεξκαλφο πνηεηήο Υάηλξηρ Υάηλε έθαλε κηα απνθαιππηηθή 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε δχν είδε ζπιινγηθνχ αηζζήκαηνο γξάθνληαο: «ε εκάο ηνπο 

Γεξκαλνχο δφζεθε ε εληνιή λα γίλνπκε παηξηψηεο θαη γίλακε παηξηψηεο, αθνχ 
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θάλνπκε φηη καο δηαηάδνπλ νη θπβεξλψληεο καο λα θάλνπκε. κσο δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεί θάπνηνο φηη απηφο ν παηξησηηζκφο είλαη ην ίδην ζπλαίζζεκα πνπ έρεη απηφ ην 

φλνκα εδψ ζηε Γαιιία. Ο παηξησηηζκφο ηνπ Γάιινπ ζεκαίλεη φηη ε θαξδηά ηνπ 

ζεξκαίλεηαη θαη κε απηή ηε ζέξκε δηαζηέιιεηαη θαη επεθηείλεηαη έηζη ψζηε ε αγάπε 

ηνπ δελ αγθαιηάδεη πηα κφλνλ ην ζηελφηεξν ζπγγελή ηνπ, αιιά φιε ηε Γαιιία, φινλ 

ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν. Ο παηξησηηζκφο ηνπ Γεξκαλνχ ζεκαίλεη φηη ε θαξδηά ηνπ 

ζπζηέιιεηαη θαη ζπξξηθλψλεηαη ζαλ δέξκα ζην θξχν θαη ηφηε ν Γεξκαλφο κηζεί 

θαζεηί μέλν δελ ζέιεη πηα λα γίλεη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, Δπξσπαίνο, παξά κφλν 

επαξρηψηεο Γεξκαλφο». Φπζηθά ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία δελ είλαη πηα νη θξίζηκεο 

αλαθνξέο. κσο ε δηάθξηζε πνπ θάλεη ν Υάηλε αλάκεζα ζηα δχν είδε παηξησηηζκνχ 

αθνξά κε άκεζν ηξφπν ηελ ησξηλή επξσπατθή θαηάζηαζε. Αλ ε Δπξψπε 

αθνινπζήζεη «γεξκαληθή» πνξεία ζπξξηθλσκέλε «ζαλ δέξκα ζην θξχν» ζε έλαλ 

ακπληηθφ επαξρησηηζκφ ηφηε ε επθαηξία ζα έρεη ραζεί θαη ε Δπξψπε δελ ζα ππεξβεί 

πνηέ ηηο ιεηηνπξγηθέο θαηαβνιέο ηεο. Θα παξακείλεη απιψο θαη κφλν ην άζξνηζκα θαη 

ν πςειφηεξνο θνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ μερσξηζηψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο. 

κσο αλ ν παηξησηηζκφο γηα ηελ Δπξψπε, κπνξέζεη λα ππεξβεί ηελ Δπξψπε, 

κπνξέζεη λα ζπιιάβεη ην πλεχκα ηεο εμηδαληθεπκέλεο Γαιιίαο ηνπ Υάηλε θαη 

«δηαζηαιεί θαη επεθηαζεί,  έηζη ψζηε λα αγθαιηάζεη φινλ ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν» 

θάηη πεξηζζφηεξν είλαη εθηθηφ. Ο 20
νο

 αηψλαο, ν αηψλαο ηεο Ακεξηθήο, είδε ηελ 

Δπξψπε λα βπζίδεηαη ζηελ άβπζζν. κσο νχηε ε Ακεξηθή νχηε ε Κίλα ζήκεξα έρνπλ 

λα πξνηείλνπλ έλα ρξήζηκν κνληέιν πξνο θαζνιηθή κίκεζε. Παξά ηηο θξηθαιεφηεηεο 

ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο – θαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαηηίαο απηψλ - νη Δπξσπαίνη 

[κπνξνχλ λα ην δψζνπλ]. Ο 21
νο

 αηψλαο ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ζηελ Δπξψπε»
182

.  

   Μηα Δπξψπε ησλ ιαψλ θαη ησλ θξαηψλ, κηα πνιηηηθή έλσζε πνπ ζα 

δεζκεχεηαη απφ έλα λέν Κνηλσληθφ πκβφιαην ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη έλα ζπλνιηθφ 

Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ & Κνηλσληθφ Θαχκα. Ο  Ulrich Beck ηνλίδεη: «ρσξίο ην επξψ 

θαη ηελ Δπξψπε ε Γεξκαλία θαη ε παγθφζκηα πεξίβιεπηε επεκεξία ηεο, δελ ζα 

κπνξνχζε πιένλ λα ζηαζεί»
183

. 
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4. υμπερϊςματα 

Μπξνζηά ζηα εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη αθνξνχλ ην νκηριψδεο  

επξσπατθφ κέιινλ θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ απηφ ζα πάξεη, είηε πξνο κηα Γεξκαληθή 

Δπξψπε είηε πξνο κία Δπξψπε ησλ ιαψλ θαη ησλ θξαηψλ, δελ έρνπκε παξά λα 

επηζηξέςνπκε θαη πάιη ζηνλ πνηεηή Υάηλξηρ Υάηλε θαη ηε ξήζε ηνπ: «Κάζε επνρή 

είλαη κηα ζθίγγα, πνπ θαηαπνληίδεηαη ζηελ άβπζζν, κφιηο ιπζεί ν γξίθνο ηεο»
184

. Ο 

γξίθνο ηνπ επξσπατθνχ κέιινληνο δελ έρεη αθφκε ιπζεί, φκσο ην ζίγνπξν είλαη φηη ε 

Γεξκαλία βξίζθεηαη κπξνζηά θαη πάιη ζε έλα ηζηνξηθφ ζηαπξνδξφκη. Ο Σζφξηζηι  

(1937) αλαθεξφκελνο ζε έλα αληίζηνηρν ηζηνξηθφ ζηαπξνδξφκη, κηα ηζηνξηθή επηινγή 

ηεο γεξκαληθήο εγεζίαο αλάκεζα ζην δξφκν ηεο αξεηήο θαη ζην δξφκν ηεο θαθίαο, 

έγξαςε φηη: «Δίλαη ππεξβνιηθά λσξίο λα μέξνπκε αλ ν Υίηιεξ ζα είλαη εθείλνο πνπ ζα 

εμαπνιχζεη έλα λέν πφιεκν πάλσ ζην θφζκν, έλα πφιεκν κέζα ζηνλ νπνίν ζα ραζεί 

αλεπηζηξεπηί ν πνιηηηζκφο ή ζα γίλεη γηα ηε Γεξκαλία, ν άλζξσπνο, πνπ ζα κπνξέζεη 

λα ηεο πξνζθέξεη ηελ ηηκή θαη ηελ εηξήλε ηνπ πλεχκαηνο, ν άλζξσπνο, πνπ ζα 

θαηνξζψζεη λα μαλαθέξεη ην κέγα γεξκαληθφ έζλνο, ηζρπξφ, ήζπρν θαη επηπρηζκέλν, 

ζε ηηκεηηθή ζέζε αλάκεζα ζηα έζλε ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο. Μνλάρα ε ηζηνξία 

κπνξεί λα θσηίζεη απηφ ην κειινληηθφ κπζηήξην»
185

. 

ήκεξα, ε Γεξκαλία έρεη λα επηιέμεη θαη πάιη κεηαμχ ηνπ δξφκνπ ηεο αξεηήο 

θαη ηεο θαθίαο. Αλ επηιέμεη ηνλ δξφκν ηεο θαθίαο, ηεο αιαδνληθήο άζθεζεο ηεο 

εγεκνλίαο, ζα είλαη κηα εμνπζία, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ θφβν ηνπ ηζρπξνχ θαη φρη 

ζηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή ραξαθηεξηζηηθά κηαο θσηηζκέλεο εγεζίαο, ε νπνία 

εγεζία  (φπσο ηνλίδεη ν Καζεγεηήο ηνπ Harvard Ron Heifetz κέζσ ηνπ καζήκαηνο 

ηνπ Αζθήζεηο Ζγεζίαο) θαιείηαη λα θάλεη ηε δεκνθξαηία λα ιεηηνπξγήζεη. Να 

δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο γηα φινπο θαη φρη εμάξηεζε»
186

. Απηή ε 

θαθή άζθεζε ηεο εγεκνλίαο, ζα είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε γηα ηε Γεξκαλία κηα 

εμνπζία πνπ δε ζα πεξηθιείεη ηηκή. Ζ «επέλδπζε» ηεο Γεξκαλίαο απνθιεηζηηθά πάλσ 

ζηελ νηθνλνκηθή ηεο ηζρχ (φπσο αληίζηνηρα ζηε ζηξαηησηηθή ζην παξειζφλ) είλαη κηα 

επέλδπζε επηζθαιήο, δηφηη ζε απηφ ην αζηαζέο θαη αζχκκεηξν δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηα πξάγκαηα κπνξεί μαθληθά λα κεηαβιεζνχλ απφηνκα επί ηα ρείξσ.  
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 Γηφηη, φπσο δηνξαηηθά ππνγξακκίδεη ν Γηφζθα Φίζεξ : «Ζ Γεξκαλία είλαη 

πην ηζρπξή απφ φζν ήηαλ πνηέ κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ην 

1949, αιιά ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν βξηζθφκαζηε ζε νηθνλνκηθή παξαθκή, 

φπσο ε Γαιιία θαη ε Βξεηαλία βξίζθνληαη ζε πνιηηηθή παξαθκή ζε φξνπο ηζρχνο. Ζ 

Δπξψπε είλαη ε θαιχηεξε επέλδπζή καο. Θα είκαζηε νη κεγαιχηεξνη ρακέλνη αλ 

επηηξέςνπκε ζην ζρέδην λα απνηχρεη»
187

.  

  Ζ Γεξκαλία κε ηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή πνπ βαζίδεηαη κφλν ζηελ 

νηθνλνκηθή ηζρχ, ακαπξψλεη ην brand name ηεο δηεζλψο θαη ππνζθάπηεη ην κέιινλ 

ηεο. Παξάιιεια αθπξψλεη θαη πάιη ην Γεξκαληθφ Πνιηηηζκηθφ Θαχκα, πνπ έρεη σο 

θιεξνλνκηά, ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα απηήλ θαη ηελ ΔΔ. Ο Εαλ Μνλέ ην είπε 

κε κία θξάζε: «Αλ ήηαλ λα μαλαξρίζσ, ζα άξρηδα κε ηελ θνπιηνχξα»
188

. Ζ Γεξκαλία 

είλαη ε “Διιάδα” ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Ο Γεξκαληθφο πνιηηηζκφο δεκηνχξγεζε ηα 

κεγαιχηεξα επξσπατθά πλεχκαηα (Γθαίηε, Υέγθει, Καλη, νπελράνπεξ, Μαξμ θ.α.) 

ηε ζχγρξνλε ςπραλάιπζε (Φξφπλη, Γηνπλγθ), ηε ζχγρξνλε ηέρλε (εμπξεζηνληζκφο) 

ηνλ ζχγρξνλν πιηθφ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Σα κνληέξλα έπηπια (Βάιηεξ 

Γθξφπηνπο - ρνιή Μπανπράνπο)  ηα κνληέξλα γπάιηλα θηίξηα (Μηο θαλ ληε Ρφε.) ηα 

δηαζηεκηθά ηαμίδηα (Φνλ Μπξάνπλ)  ε ππξεληθή επνρή (Ατλζηάηλ, Οπελράηκεξ) είλαη 

φια πνιηηηζκηθά δεκηνπξγήκαηα ηα νπνία μεπήδεζαλ κέζα απφ απηή ηε κνληέξλα 

«Αξραία Διιάδα». Ζ Γεξκαλία είλαη ε παηξίδα ηεο εκβιεκαηηθήο Ρφδαο 

Λνχμεκπνπξγθ (θηινζφθνπ, επαλαζηάηξηαο θαη πνιηηηθή ζεσξεηηθφο ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ κε αλζξψπηλν πξφζσπν) πνπ -σο άιιε ζχγρξνλε απθψ- έδσζε κε 

πνηεηηθφ ηξφπν κέζα ζε ιίγεο πξνηάζεηο φιν ην λφεκα ηνπ Εελ, ιέγνληαο: «Να είζαη 

άλζξσπνο, λα ξίμεηο φιε ηελ χπαξμε ζνπ πάλσ ζηε βαξηά δπγαξηά ηνπ πεπξσκέλνπ, 

φκσο ηαπηφρξνλα λα ραίξεζαη ηε θάζε κέξα ην θάζε πεξαζηηθφ ζπλλεθάθη..». Αιιά 

θαη ην λφεκα ηεο έλλνηαο Διεπζεξία θαη ην αιεζηλφ πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο 

ειεπζεξίαο, ππνγξακκίδνληαο ηα εμήο: «Ζ ειεπζεξία είλαη ειεπζεξία γη‟ απηνχο πνπ 

ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά. Ζ νπζία ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο 

θαλαηηθνχο ηεο “δηθαηνζχλεο” αιιά κάιινλ απφ ηηο αλαδσνγνλεηηθέο, επεξγεηηθέο 

θαη θαζαξηηθέο πξάμεηο απηψλ, πνπ ζθέπηνληαη δηαθνξεηηθά. Αλ ε ειεπζεξία  γίλεη 

„‟πξνλφκην‟‟ ε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο ζπάεη»
189
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Ζ Γεξκαλία είλαη ε ρψξα πνπ γέλλεζε ηνλ Νίηζε πνπ «αληέηαζζε ζηε ζηελή 

εζληθή απηναληίιεςε ησλ Γεξκαλψλ κηα επξσπατθή απηναληίιεςε».  «ρη» νκνινγεί 

ν Νίηζε  «εκείο [νη απάηξηδεο] δελ είκαζηε  αξθεηά “Γεξκαλνί” γηα λα κπνξνχκε λα 

παίξλνπκε ραξά απφ ηελ εζληθή ςσξίαζε ηεο θαξδηάο θαη ηε δειεηεξίαζε ηνπ 

αίκαηνο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ νη ιανί ζηελ Δπξψπε απνκνλψλνληαη ηψξα ν έλαο 

απφ ηνλ άιινλ ζαλ λα είλαη πεξηνξηζκέλνη ζε θαξαληίλα». Αζθεί έληνλε θξηηηθή «ζε 

κηα πνιηηηθή πνπ επλνπρίδεη ην γεξκαληθφ πλεχκα, θαζηζηψληαο ην θελφδνμν» 

αληηπαξαζέηνληαο «Δίκαζηε, κε κηα ιέμε -θαη απηφ ζα είλαη ιφγνο ηηκήο!- θαινί 

Δπξσπαίνη, νη θιεξνλφκνη ηεο Δπξψπεο, νη πινχζηνη, πιεκκπξηζκέλνη αιιά θαη ππέξ 

ην δένλ δεζκεπκέλνη απφ κηα θιεξνλνκηά αηψλσλ επξσπατθνχ πλεχκαηνο»
190

. 

  ηη πέηπρε ε Γεξκαλία κέρξη ζήκεξα - Γεξκαληθφ Πνιηηηζκηθφ & 

Οηθνλνκηθφ ζαχκα - ην πέηπρε γηαηί ήηαλ κέξνο κηαο Πνιηηηζκηθήο Οιφηεηαο πνπ 

απνθαιείηαη Δπξψπε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ψζκσζεο ησλ πνιηηηζκψλ 

θαη ησλ ιαψλ. Θα δηαπξάμεη κέγα ζθάικα αλ παξαβιέςεη ηα ιφγηα ηνπ Σδσξηδ Κ. 

Μάξζαι. Αο ηα μαλαζπκεζνχκε: «Ζ γηαηξεηά βξίζθεηαη ζην ζπάζηκν ηνπ θαχινπ 

θχθινπ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο ζην 

νηθνλνκηθφ κέιινλ ησλ ρσξψλ ηνπο θαη ηεο Δπξψπεο σο ζπλφινπ»
191

. 

  Δλ θαηαθιείδη, «ε λέα Δπξψπε, ηελ νπνία ελψλνπλ ηα ζχκβνια ηνπ 

ηξνκεξνχ παξειζφληνο ηεο, είλαη αμηνζεκείσην επίηεπγκα, αιιά είλαη ππνζεθεπκέλε 

γηα πάληα ζην παξειζφλ ηεο. Αλ νη Δπξσπαίνη δηαηεξήζνπλ απηφ ην δσηηθφ δεζκφ, αλ 

ην παξειζφλ ηεο Δπξψπεο ζπλερίζεη λα παξέρεη ζην παξφλ λνπζεζίεο θαη εζηθφ 

ζθνπφ, ηφηε απηφ ην παξειζφλ ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη απφ ηελ αξρή θαη ζε θάζε 

γεληά»
192

. ηαλ ξψηεζαλ θάπνηε ηνλ Μαράηκα Γθάληη ηη ζθεθηφηαλ γηα ην δπηηθφ 

πνιηηηζκφ απάληεζε: «Ίζσο λα είλαη κηα θαιή ηδέα, ζα έπξεπε λα πξνζπαζήζεηε λα 

ηνλ δεκηνπξγήζεηε…»
193

. Ζ απάληεζε ζηε ζεκεξηλή επξσπατθή θξίζε, δελ κπνξεί 

παξά λα είλαη ε δεκηνπξγία  - εθ λένπ - κηαο Κνηλσληθήο Αλζξσπηζηηθήο Δπξψπεο, 

κέζσ ηεο επηζηξνθήο φισλ αλεμαηξέησο  – επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ιαψλ - ζηηο 

θνηλέο αμίεο ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 
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