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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΡΕΤΝΕ



Η έρεσνά μας

ηελ εξγαζία απηή αλαθνηλώλνπκε κέξνο 
κεγαιύηεξεο έξεπλαο, εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηελ 
νπνία επηρεηξήζακε λα  δηαθξηβώζνπκε ηηο 
απόςεηο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηεο ηξίηεο 
γπκλαζίνπ θαη ηεο δεπηέξαο ιπθείνπ, ζε ζρέζε κε 
ηηο νληόηεηεο ηνπ ηίηινπ ζεσξνύκελεο από 
γεσγξαθηθή, ηζηνξηθή θαη γεσπνιηηηθή πιεπξά. 

Σν δήηεκα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ  ελλνηώλ 
ηεο «επείξνπ» θαη ηεο «επξσπατθήο επείξνπ» θαη 
γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ ζρεηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ 
ησλ καζεηώλ.



Ειζαγωγή

Πνιύ ζπρλά εκθαλίδνληαη ζηε δηεζλή επηθαηξόηεηα, όπσο 
δηακεζνιαβείηαη από ηα ΜΜΕ,  δεηήκαηα, πνπ 
ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο Επξώπεο, 

ηελ ηζηνξία ηεο, 

ηα γεσγξαθηθά όξηά ηεο, 

ηε ζπγθξόηεζή ηεο σο κηαο «θνηλήο παηξίδαο» θαζώο 
θαη 

ην «εηδηθό βάξνο» κεξηθώλ θξαηώλ, ρσξώλ θαη 
πεξηθεξεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή σο ήπεηξν, ηζηνξία 
θαη γεσπνιηηηθή έλσζε.



Διεθνώς...
Μπνξνύκε λα ζπκεζνύκε, 
γηα παξάδεηγκα, ηελ 
πξόζθαηε πνισληθή 
δηαθήκηζε ζην ΤΙΜΕ κε 
ακθίζεκν πεξηερόκελν, 
ζρεηηθά κε ηε «λέα» απηή 
επξσπατθή ρώξα σο θαξδηά 
ηεο Επξώπεο. 

Αν η Πολωνία είναι καρδιά 
ηης Εσρώπης και βρίζκεηαι 
ζηο κένηρο ηης, ηόηε η 
Ρωζία θα πρέπει να 
αποηελεί ηο άλλο μιζο ηης 
Εσρώπης.



... και ζηο εθνικό περιβάλλον

Πνιύ ζπρλά ζην καζεηή θαη ηε καζήηξηα ηνπ ειιεληθνύ 
γπκλαζίνπ/ιπθείνπ θηάλεη έλα ζύλνιν  

αληηθεηκεληθώλ πιεξνθνξηώλ, 

θαζεκεξηλώλ εηδήζεσλ θαη 

ηδενινγηθώλ ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνύλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ Επξώπε γεσγξαθηθέο θαη 
γεσπνιηηηθέο νληόηεηεο θαη νδεγνύλ αλαπόθεπθηα ζηε 
δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ.



Πεξηζζόηεξν από ηε Ρσζία, ε Σνπξθία, σο ππνςήθηα πξνο έληαμε 
ρώξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απνηειεί, γεληθά, κηα ηδηαίηεξε θαη 
αξθεηά θνξηηζκέλε έλλνηα. 

Δίλαη γλσζηέο π.ρ. νη δειώζεηο ηνπ Εηζθάξ Λη’ Δζηέλ (8.11.2002) 
ζρεηηθά κε ηε κε επξσπατθόηεηα ηεο ρώξαο απηήο κε γεσγξαθηθό 
επηρείξεκα, κεηαμύ άιισλ, ην γεγνλόο όηη ε πξσηεύνπζα ηεο δελ 
βξίζθεηαη ζηελ Δπξώπε αιιά ζηελ Αζία. 



Σν δήηεκα πέξαζε θαη ζηελ εζληθή ζπδήηεζε κε βάζε ηε 
ζπλέληεπμε ηνπ ηόηε πξσζππνπξγνύ Θ. εκίηε ζηελ ίδηα 
γαιιηθή εθεκεξίδα:

«Η Σνπξθία ππήξμε κηα κεγάιε επξσπατθή δύλακε από ην 
16ν αηώλα θαη ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία δηαδξακάηηζε 
θάπνην ξόιν ζηε δεκηνπξγία ηεο Επξώπεο πνπ ππάξρεη 
ζήκεξα».



Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 
επηζεκάλνπκε θαη ην 
άξζξν, επίζεο ζηελ Le 
Monde, ηνπ γλσζηνύ 
θαη ζην ειιεληθό θνηλό 
ηνύξθνπ ζπγγξαθέα 
θαη νμπδεξθέζηαηνπ 
αλζξσπνγεσγξάθνπ
Λεληίκ Γθηνπξζέι...



... όπνπ ππελζπκίδεηαη 
όηη ε (δηαηξεκέλε) 
πξσηεύνπζα ηεο 
Θύπξνπ, ε Ιεπθσζία, 
βξίζθεηαη ζην ίδην 
αλαηνιηθό – αζηαηηθό! –
γεσγξαθηθό κήθνο κε 

ηελ Άγθπξα.



Λα πνύκε αθόκα όηη ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ 
άξζξνπ απηνύ ζε εθεκεξίδα κεγάιεο 
θπθινθνξίαο ε επίκαρε γεσγξαθηθή παξαηήξεζε 
έρεη παξαιεηθζεί. 

Ση ζέζε παίξλεη ζε  έλα ηέηνην ζέκα παξαγσγήο θαη 
δηάδνζεο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο έλαο 
έιιελαο δηδάζθαινο γεσγξαθίαο;



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»

Ο Ζαθ Λε Γθνθ ζέηεη κε 
ηνλ ηίηιν ελόο 
πξόζθαηνπ βηβιίνπ ηνπ 
ην εξώηεκα πνπ 
επεμεξγάδεηαη κε ην 
πεξηερόκελό ηνπ, θαηά 
πόζν «ε Επξώπε 
γελλήζεθε ην 
Μεζαίσλα». 



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»

Ο J.M. Blaut 
ππνζηεξίδεη κε ηα 
βηβιία ηνπ πσο 
αθεηεξία ηεο κεγάιεο 
αιιαγήο ζηελ 
αλζξσπόηεηα ήηαλ ε 
αλαθάιπςε ηεο 
Ακεξηθήο θαη ε αξρή 
ζπζζώξεπζεο πινύηνπ 
ζηελ Επξώπε. 



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»

Ο Μνξέλ ζπκίδεη όηη 
από ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο Επξώπεο, ε κελ 
ειιελνξσκατθόηεηα 
πξνέξρεηαη από ηελ 
πεξηθέξεηά ηεο, ν δε 
Χξηζηηαληζκόο ηεο από 
ηελ Αζία... 



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»

Ο Νηπκόλ απαληά  ζην 
δξόκν ηεο αλαδήηεζεο 
ηεο ηαπηόηεηαο ηεο 
Επξώπεο θαη ηνπο 
«άιινπο» Επξσπαίνπο.

Τελ Ακεξηθή θαη ηελ 
Τνπξθία. 



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»

Ο Χέθεξλαλ επηιέγεη 
κηα γεσγξαθηθή / 
γεσπνιηηηθή 
πξνζέγγηζε θαη όρη κηα 
απιά ρξνλνγξαθηθή-
ηζηνξηθή αλαδήηεζε ηεο 
επξσπατθήο  
ηαπηόηεηαο. Κάλεη έηζη 
ιόγν γηα «ζεηξά 
επηλνεκέλσλ 
γεσγξαθηώλ»... 



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»
...αλάκεζα ζηηο νπνίεο 
κπνξνύκε λα 
ζπκπεξηιάβνπκε θαη 
ηελ επξσπατθή 
θαληαζηαθή θνηλόηεηα
–θαηά Mc Neill– πνπ 
«ζπλέιαβε» ε 
Επξσπατθή Έλσζε «σο 
κέζν ελίζρπζεο ηεο 
επηξξνήο ησλ δηεζλώο 
επηθξαηέζηεξσλ 
εζλώλ-θξαηώλ ηεο». 



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»
Ο Ζαθ Λεβύ, κε κηα 
θόθθηλε (ζρεδόλ) 
«Επξσζία» ζην 
εμώθπιιό ηνπ, 
αλαηξέπεη κε 
αλζξσπνγεσγξαθηθά 
επηρεηξήκαηα ηνλ 
επηλνεκέλν κύζν πεξί 
θπζηθνγεσγξαθηθνύ 
νξίνπ Οπξαιίσλ –
Οπξάιε κεηαμύ 
Επξώπεο θαη Αζίαο... 



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»

... Φέξλνληάο  καο ζην 
κπαιό έλα κηθξό 
θείκελν ηνπ 
Χόκπζκπννπκ ζην 
νπνίν θαίλεηαη όηη ε 
δηάθξηζε 
επξσπατθή/αζηαηηθή 
Ρσζία ήηαλ θαζαξά 
εζσηεξηθή-ηζαξηθή 
ππόζεζε. 



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»

Η Giblin-Delvallet παξνπζηάδεη ζην ιήκκα ηεο γηα ηελ 
Επξώπε, ζην Dictionnaire de géopolitique,ηελ εθδνρή 
ηεο «Επξσζίαο», δειαδή ηεο Επξώπεο από ηνλ 
Αηιαληηθό έσο ηνλ Εηξεληθό, αθνύ νη Ρώζνη -
επξσπαίνη- επνίθηζαλ κέρξη ηηο αθηέο ηνπ Εηξεληθνύ 
όινλ απηό ηνλ «βνξεην-αζηαηηθό» ρώξν. Τν Musée de 
l’homme ρξεζηκνπνηεί, πξάγκαηη κηα ηέηνηα 
απεηθόληζε, ζηε δεκνγξαθηθή ηνπ ζειίδα.



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»
Τν ζέκα είλαη επξύηεξα  
«κεηαγεσγξαθηθό», γηα ην  
«Μύζν ησλ Ηπείξσλ», θαη δελ 
αθνξά κόλν ηελ Επξώπε, όπσο 
ππνζηεξίδνπλ θαη νη Lewis θαη 
Wigen. 

Αθνξά «ηα ζπρλάθηο 
αλεπίγλσζηα πιαίζηα πνπ 
νξγαλώλνπλ ηηο ηζηνξηθέο 
ζπνπδέο, ηελ θνηλσληνινγία, ηελ 
αλζξσπνινγία, ηελ 
νηθνλνκνινγία, ηελ πνιηηηθή 
επηζηήκε ή αθόκα θαη ηε θπζηθή 
ηζηνξία».



«Τι είναι ασηό ποσ ηο λένε Εσρώπη;»

Αο αλαθέξνπκε πάλησο 
όηη, όπσο καο 
ππελζπκίδεη θαη ν 
Γηαηξνκαλσιάθεο, ε 
ακθηβνιία γηα ην όλνκα 
θαη ην πεξηερόκελν ηεο  
Επξώπεο ππήξρε από 
πνιύ παιηά.  



Ακολοςθούν οι επωηήζειρ πος 

επεξεπγαζηήκαμε



Ερώηηζη 1

Τπνγξακκίζηε ΔΛΑ από ηα ηέζζεξα εζληθά 
νλόκαηα πνπ δίλνληαη εδώ θαζώο θαη ΚΗΑ από ηηο 
ηέζζεξηο ηδηόηεηεο, ώζηε λα ζπληεζεί ε ζσζηόηεξε 
θαηά ηε γλώκε ζαο πξόηαζε.



Ερώηηζη 2
Γηαβάζηε ηηο ιέμεηο πνπ δίλνληαη εδώ. Βάιηε έλα ζηαπξό 
κπξνζηά από κία ή δύν από ηηο έλλνηεο εθείλεο πνπ ζεσξείηε 
όηη ζπλδένληαη πεξηζζόηεξν κε απηό πνπ ζεσξείηε 
επξσπατθό ρώξν.

 Ρύπαλζε 

 Σέρλε

 Πόιεκνη

 Σαμίδηα θαη ηνπξηζκόο

 Αλεξγία

 Πξάζηλν

 Κεηαλάζηεπζε

 Φηιειιεληζκόο

 Τπνγελλεηηθόηεηα

 Σερληθή πξόνδνο.



Ερώηηζη 3
ε κηα δεκνηηθή βηβιηνζήθε, ηα ηζηνξηθά βηβιία πνπ 
αθνξνύλ ηελ ηζηνξία ηεο Δπξώπεο, είλαη ληπκέλα κε 
εμώθπιια πνπ θαιύπηνπλ ηoλ ηίηιν ηνπο. Αληί γηα ηίηιν ην 
θάζε βηβιίν έρεη κηα ρξνλνινγηθή επηγξαθή. ε έλα βηβιίν 
βιέπνπκε κηα ρξνλνινγία, ζε έλα άιιν κηα δεθαεηή 
ρξνλνινγηθή πεξίνδν θαη ζε άιιν κηα εθαηνληαεηία ή έλα 
ζπγθεθξηκέλν αηώλα, θ.ιπ.

αο δεηνύλ λα δηαιέμηε έλα από ηα βηβιία πνπ ζα πεξηγξάθεη 
κηα ελδηαθέξνπζα επνρή ή κηα ζεκαληηθή ζηηγκή από ηελ 
ηζηνξία ηεο Δπξώπεο. 

Γξάςηε πνηα ρξνλνινγία ή ρξνλνινγηθή πεξίνδν ζα 
δηαιέγαηε ώζηε από ηε ρξνλνινγηθή επηγξαθή θαη κόλν λα 
είζηε βέβαηνη όηη επηιέμαηε θάηη ραξαθηεξηζηηθά 
«επξσπατθό».



Ερώηηζη 4
Έλαο γλσζηόο επξσπαίνο γεσγξάθνο ππνζηεξίδεη όηη ν 
πξαγκαηηθόο ρώξνο ηεο Δπξώπεο ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί 
κε ηνλ παξαθάησ ράξηε, δειαδή ό,ηη θαιύπηεη ε θίηξηλε 
ζθηά. 

1) Πνηα ηδέα εηζάγεη ε πξόηαζή ηνπ; 

2) Γξάςηε έλα κηθξό ζρόιην, δειαδή αλ ζπκθσλείηε ή όρη 
θαη γηαηί.



Ακολοςθούν οι απανηήζειρ  πος 

δόθηκαν από ηα παιδιά



Απανηήζεις ζηην ερώηηζη 1 [Ν = 499]

Ζ κεγαιύηεξε νκάδα παηδηώλ (206) απαληά όηη 
«Οη Σνύξθνη είλαη έλαο ύπνπινο ιαόο». 

Οη Σνύξθνη δελ ζπλδένληαη θαζόινπ κε άιινπο 
ραξαθηεξηζκνύο (επγεληθόο ιαόο, εξγαηηθόο ιαόο)

Κόλνλ 201 παηδηά απαληνύλ ζσζηά: 

«Οη Ληγεξηαλνί είλαη έλαο αθξηθαληθόο ιαόο».



Στόλιο ζηις απανηήζεις ζηην ερώηηζη 1

ηα 201 παηδηά πεξηιακβάλνληαη κάιινλ 

αγόξηα, όρη θνξίηζηα

παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ, όρη ηνπ ιπθείνπ 

από κεγάιεο πόιεηο, όρη επαξρία

ηαμηδεκέλα ζην εμσηεξηθό [= επθαηάζηαηα(;)] θαη 

κε θαιέο επηδόζεηο ζηα θπζηθνκαζεκαηηθά.



Απανηήζεις ζηην ερώηηζη 2 [Ν = 410]

ε εθαηνζηηαία πνζνζηά [%]. 

21  Σαμίδηα θαη ηνπξηζκόο

13  Σερληθή πξόνδνο

11  Σέρλε

10  Πόιεκνη

10  Ρύπαλζε

9  Αλεξγία

6  Κεηαλάζηεπζε

6  Τπνγελλεηηθόηεηα

3  Φηιειιεληζκόο

3  Πξάζηλν



Απανηήζεις ζηην ερώηηζη 3 [Ν = 410]



Στόλιο ζηις απανηήζεις ζηην ερώηηζη 3

Ο «ρξνλνινγηθόο ζρεκαηηζκόο ηεο Δπξώπεο» 
ζηνπο έιιελεο εθήβνπο ηεο έξεπλάο καο δείρλεη 
όηη ε θπξίαξρε επνρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
Δπξώπε είλαη ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 18νπ 
αηώλα, κε θπξηόηεξε ρξνλνινγία ην 1789 ηεο 
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 

Ζ αξραία επνρή δελ αλαδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα ζηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ παηδηώλ. 

Ούηε θαη ε ζύγρξνλε επνρή. 

Ζ θακπύιε πνπ πξνθύπηεη  – έλαο ζπκβνιηθόο 
δπηηθόο θαζεδξηθόο  – έρεη κηα πεηζηηθόηαηε 
κνξθή. 



Απανηήζεις ζηην ερώηηζη 4 [Ν = 410]

Ζ δηαίξεζε ησλ επείξσλ είλαη δεδνκέλε 

Ζ Δπξώπε σο κέξηκλα, θξηηήξην αμηνιόγεζεο, ππέξηαηε αλαθνξά θαη αμία –
Οξηζκόο, ηαπηόηεηα θαη νπζία ηεο Δπξώπεο – Ηδεώδεο «παλεπξσπατζκνύ» 

Απόξξηςε ηεο «Αζίαο», ηνπ «αζηαηηθνύ», ηνπ «ηνπξθηθνύ», ηνπ 
«ξσζηθνύ» 

Αλαθνξά ζηελ απηνθξαηνξία ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ 

Πνιηηηζκηθή πξνθαηάιεςε ή απιή επηθέληξσζε ζην πνιηηηζκηθό 

αθήο γεσπνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη πνιιέο αληηεπξσπατθέο επηθπιάμεηο 

Οη δπζθνιίεο ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο: πξνβιεκαηηζκόο, ζθεπηηθηζκόο θαη 
απαηζηνδνμία 

Ηδεώδε αλεμαξηεζίαο θαη εηξήλεο, έληαμε ηεο Κηθξάο Αζίαο ζηελ Δπξώπε, 
ξσζνθεληξηθή καηηά θ.ιπ. 

Διιελνθεληξηθέο ζέζεηο θαη κηα αηζζεηηθή ηνπνζέηεζε



Παραδείγμαηα από ηις απανηήζεις ζηην ερώηηζη 4

Ζ δηαίξεζε ησλ επείξσλ είλαη δεδνκέλε 

Δηαθσλώ γηαηί κόλν έλα θνκκάηη ηεο Ρσζίαο αλήθεη ζηελ 
Επξώπε. 

Η πξόηαζε εηζάγεη ηελ ηδέα ηεο επέθηαζεο ησλ ζπλόξσλ ηεο 
Επξώπεο κέρξη ηελ Αζία.



Παραδείγμαηα από ηις απανηήζεις ζηην ερώηηζη 4

Ζ Δπξώπε σο κέξηκλα ... – Ηδεώδεο 
«παλεπξσπατζκνύ»

Δελ ζπκθσλώ γηαηί ηα επηηεύγκαηα ηνπ επξσπατθνύ 
πνιηηηζκνύ δελ κπνξνύλ λα έρνπλ γεσγξαθηθά όξηα.

Η Επξώπε πηζηεύσ όηη ζα ήηαλ θαιύηεξα λα έρεη πην κεγάιε 
έθηαζε. Γηαηί πξώηε αλαθαιύθζεθε θαη έθαλε πνιιέο 
θαηαθηήζεηο. Άξα ζπκθσλώ.

Η Επξώπε πηζηεύσ πσο δελ θιείλεηαη ζε όξηα. Έρεη 

απεξηόξηζηε έλλνηα.



Παραδείγμαηα από ηις απανηήζεις ζηην ερώηηζη 4

Απόξξηςε ηεο «Αζίαο», ηνπ «αζηαηηθνύ», ηνπ 
«ηνπξθηθνύ», ηνπ «ξσζηθνύ»

Δελ ζπκθσλώ γηαηί ν γεσγξάθνο ππνζηεξίδεη όηη ν ρώξνο 
ηεο Επξώπεο είλαη θαη ε Σνπξθία θαη ε Ρσζία. 

Δηαθσλώ γηαηί ε Επξώπε δελ πεξηιακβάλεη αζηαηηθέο 
πεξηνρέο θαη αζηαηηθό ηξόπν δσήο. 



Παραδείγμαηα από ηις απανηήζεις ζηην ερώηηζη 4

Αλαθνξά ζηελ απηνθξαηνξία ηνπ Κεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ 

Η ηδέα ηνπ εηζάγεη ηελ πξόηαζε γηα επέθηαζε ησλ 
επξσπατθώλ ζπλόξσλ ζηα ζύλνξα ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Μ. 
Αιεμάλδξνπ. 

Πηζηεύσ πσο ν γεσγξάθνο έρεη ηελ ηδέα όηη ε Επξώπε ζα 
έθηαλε σο εθεί κε δηάθνξεο θαηαθηήζεηο, ή πσο έηζη ζα 
έκελε από ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν. 



Παραδείγμαηα από ηις απανηήζεις ζηην ερώηηζη 4

Πνιηηηζκηθή πξνθαηάιεςε ή απιή επηθέληξσζε ζην 
πνιηηηζκηθό 

Η πξόηαζε απηή εηζάγεη ηελ ηδέα επεθηαηηζκνύ ηεο Επξώπεο ζε 
ιανύο πάξα πνιύ ππνβαζκηζκέλνπο θαη άγξηνπο. Φπζηθά δελ 
ζπκθσλώ, γηαηί δελ γίλεηαη λα κπνπλ όινη νη απνιίηηζηνη ζηελ 
Επξώπε.  

Ο γεσγξάθνο απηόο ζεσξεί όηη όια ηα θξάηε ηεο πξώελ νβηεηηθήο 
Έλσζεο αλήθνπλ ζε όιε ηνπο ηελ έθηαζε ζηελ Επξώπε. Απηή ε 
άπνςε ζα κπνξνύζε λα είλαη ζσζηή αλ ζθεθηνύκε όηη ν πνιηηηζκόο 
ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο βαζίζηεθε ζεκαληηθά ζηνλ 
επξσπατθό θαη θπξίσο ζηνλ ειιεληθό θαη επεξεάζηεθε από απηνύο.
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αθήο γεσπνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη πνιιέο 
αληηεπξσπατθέο επηθπιάμεηο 

Η πξόηαζή ηνπ εηζάγεη ηελ επεθηαηηθή ηδέα. Δελ ζπκθσλώ. 

πκθσλώ κε ηελ ηδέα λα κεγαιώζεη ε Επξώπε γηαηί έηζη ζα κπνξεί λα γίλεη 
πην αλεμάξηεηε.

Ελνπνίεζε ηεο Επξώπεο κε ηελ πξώελ νβηεηηθή Έλσζε. πκθσλώ, γηαηί 
απηή ε ηζρπξή ελνπνίεζε ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηνλ αληίπνδα ηεο 
Ακεξηθήο πνπ ηώξα έρεη ην κνλνπώιην. 

Με ηα ησξηλά δεδνκέλα ίζσο λα δηαθαηέρεηαη από ηκπεξηαιηζηηθέο βιέςεηο. 



Παραδείγμαηα από ηις απανηήζεις ζηην ερώηηζη 4

Οη δπζθνιίεο ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο: 
πξνβιεκαηηζκόο, ζθεπηηθηζκόο θαη απαηζηνδνμία 

Η ηδέα πνπ εηζάγεη ε πξόηαζή ηνπ είλαη όηη ε 
Επξώπε ζα έπξεπε λα είλαη πην κεγάιε. Δελ 
ζπκθσλώ γηαηί ζα ππήξραλ αληηζέζεηο αλάκεζα 
ζηηο ρώξεο. 

Μηα αραλήο θαη αθπβέξλεηε πεξηνρή. Όρη Δε 
ζπκθσλώ.
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Ηδεώδε αλεμαξηεζίαο θαη εηξήλεο, έληαμε ηεο 
Κηθξάο Αζίαο ζηελ Δπξώπε, ξσζνθεληξηθή καηηά 
θ.ιπ.
Δελ ζπκθσλώ γηαηί απηή ε πεξηνρή αλήθε ζηελ Επξώπε πξηλ από 
αηώλεο θαη ηώξα αλήθεη ζε άιιεο ρώξεο κεηά από αγώλεο.

Δελ βιέπσ γηαηί όρη. Άιισζηε έλα θξάηνο παξαπάλσ, πνπ είλαη 
αλεπηπγκέλν, κάιινλ θαιό ζα θάλεη. 

Η πξόηαζή ηνπ εηζάγεη ηελ ηδέα όηη ν πνιηηηζκόο ηεο Ρσζίαο είλαη 
ηόζν θηιειεύζεξνο ώζηε λα εληαρζεί ζηε Επξώπε.

Δε ζα ζπκθσλήζσ καδί ηνπ αιιά ζα θαληαδόκνπλ ηελ Επξώπε 
όπσο είλαη ζήκεξα καδί κε ηηο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο [...]. 
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Διιελνθεληξηθέο ζέζεηο θαη κηα αηζζεηηθή 
ραξηνγξαθηθή ηνπνζέηεζε!

Ο γεσγξάθνο απηόο εηζάγεη κηα λέα ζεσξία γηα ηελ Επξώπε, σο 
ππεξδύλακε. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Ειιάδαο 
θαη νξζό. 

Επξώπε είλαη κόλν ε Ειιάδα ζηελ νπνία αλαπηύρζεθαλ όιεο νη 
επηζηήκεο. Σνπο δώζακε ηα θώηα ηνπ πνιηηηζκνύ. Οη Σνύξθνη [...]. 
Η Ειιάδα ήηαλ ην θέληξν ηνπ Κόζκνπ [...]. 

Δηαθσλώ κε ηελ πξόηαζε απηή ηεο επηκήθπλζεο ηεο Επξώπεο γηαηί 
δελ έρεη σξαίν ζρήκα θαη δελ πηζηεύσ όηη πξνζθέξεη ηίπνηα



Σςμπεπάζμαηα



«Ανήκομεν εις ηην [Εσρώπην];»

ην εμσθπιιν ελόο 
ηηαιηθνύ πεξηνδηθνύ 
ςπρνγεσγξαθίαο 
εηθνλίδεηαη ε Δπξώπε 
ελόο καζεηή. 

Δίλαη έλαο «λνεηηθόο 
ράξηεο» ηεο επείξνπ, 
από ηνλ νπνίνλ ε 
Διιάδα έρεη εληειώο 
παξαιεηθζεί.



«Ανήκομεν εις ηην [Εσρώπην];»
Πνιιέο θνξέο νη εηαίξνη 
καο έρνπλ δείμεη όηη  
«μερλνύλ» λα καο 
εληάμνπλ ζην ρώξν θαη 
ην ρξόλν ηεο Δπξώπεο. 

Θαη νη δηαλννύκελνί καο 
δηακαξηύξνληαη έληνλα 
γη’ απηό, 
βξνληνθσλάδνληαο πσο 
αλήθνπκε ζηελ Δπξώπε. 

(Αο ζπκεζνύκε ηελ 
ππόζεζε ηεο ηζηνξίαο 
ηνπ  Ληηξνδέι).



«Ανήκομεν εις ηην [Εσρώπην];»

Οη καζεηέο καο ηαπηίδνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ηελ Δπξώπε 
κε ζπγθεθξηκέλν δπηηθνεπξσπατθό ρσξόρξνλν. Παηδηά 
δηαπαηδαγσγεκέλα κέζα ζε έλα αζηηθό θαζεζηώο – πνπ 
δείρλεη κηα βηαζύλε ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαγσγή 
κηαο λέαο «θνηλήο παηξίδαο» – δελ είλαη θαζόινπ 
παξάμελν πνπ εμαίξνπλ ρξνλνινγηθά ηελ αζηηθή γαιιηθή 
επαλάζηαζε. 



«Ανήκομεν εις ηην [Εσρώπην];»

Θαηά ηε δηάξθεηα όκσο 
ηεο αλάιπζήο καο 
αθνύζηεθαλ κεξηθέο 
αζπκπαζείο  ζέζεηο: 

όηη ε Θύπξνο είλαη Αζία
θαη 

όηη ν Υξηζηηαληζκόο 
πξόεξρεηαη από ηελ 
ήπεηξν απηή. 



«Ανήκομεν εις ηην [Εσρώπην];»

«Γεηηνλεύεη» ε Θύπξνο 
κε  ην νπιάβεζη ηεο 
Ηλδνλεζίαο θαη ν 
Υξηζηηαληζκόο κε ηνλ 
Ηλδνπηζκό θαη ην 
Βνπδηζκό; 



«Ανήκομεν εις ηην [Εσρώπην];»

Γελ μερλνύκε θάηη εδώ; Ο κεγάινο 
απώλ  ηεο ζπδεηήζεσο είλαη ε 
Κεζόγεηνο: 

Ούηε ε Θύπξνο είλαη «Αζία» νύηε ν 
Υξηζηηαληζκόο «αζηαηηθή ζξεζθεία».

Δίλαη θαλεξώκαηα ηεο Κεζνγείνπ. 
Λα ηηο καο ιέγεη ν Bronowski:

Κε ην ζάλαην ηνπ Γαιηιαίνπ έζβεζε 
θαη κεζνγεηαθόο πνιηηηζκόο. Σν 
1642. Δθείλε ηε ζεκαδηαθή ρξνληά, 
καθξηά από ηε Κεζόγεην, γελληόηαλ ν 
Λεύησλαο. Έλα εθθιεζηαζηηθό 
δηθαζηήξην, όπσο μέξνπκε, έζεηε 
ηέξκα  ζηελ επηζηεκνληθή παξάδνζε 
ηεο Κεζνγείνπ, πνπ αξγόηεξα 

δέζεθε ζην «όλνκα» ηεο Δπξώπεο.



Το ζσολείο και η ζσολική ιζηοπία αλλά και η 
ζσολική γεωγπαθία (με ηη βοήθεια μιαρ καλήρ 
ανθπωπογεωγπαθίαρ) μποπούν και ππέπει να 
αναδιαηάξοςν σώποςρ και σπόνοςρ ζηο μςαλό 
ηων παιδιών (και ίζωρ και κάποιων 
διανοοςμένων μαρ)...



ΣΕΛΟ

ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ


