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Την τελική ευθύνη για τη διαμόρφωση των κειμένων είχε ο
Αντώνης Λιάκος.
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Τα κείμενα που αναφέρονται
στη μουσική έγραψε ο Νικόλαος
Μάμαλης, διδάκτορας
Μουσικολογίας.
Επιτροπή κρίσης

Όλγα Κατσιαρδή-Hering,
αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Χριστίνα Μιχαλοπούλου-Βεΐκου,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗΣ
φιλόλογος, διδάκτορας
Κοινωνικών Επιστημών
Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
Η επανέκδοση του παρόντος
βιβλίου πραγματοποιήθηκε
από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών &
Εκδόσεων «Διόφαντος»
μέσω ψηφιακής μακέτας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
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Η αξιολόγηση, η κρίση
των προσαρμογών και
η επιστημονική επιμέλεια
του προσαρμοσμένου βιβλίου
πραγματοποιείται από τη Μονάδα
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η προσαρμογή του βιβλίου
για μαθητές με μειωμένη όραση
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
πραγματοποιείται με βάση
τις προδιαγραφές που έχουν
αναπτυχθεί από ειδικούς
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
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Εγώ ηξεύρω ότι ως προς την επανάστασι και αναμόρφωσι της θρησκείας, δεν εστάθης ένας Λουτέρος
ή Καλβίνος, ως προς την φιλοσοφίαν
ένας Βάκων ή ένας Καρτέσιος, ως
προς την πολιτικήν ένας Μοντεσκώς,
ή ένας Ρουσσώς. Άλλοι καιροί, και
άλλες περίστασαις, και επομένως
άλλοι άνθρωποι. Πλην επροσπάθησες να εμβάσης εις την πατρίδα τα
ευρημένα καλά, εκείνα δια την απόκτησιν των οποίων η άνθρωπότης
επολεμούσε τους τρεις ολοκλήρους
περασμένους αιώνας με χύσι του αίματός της, την ελευθερίαν λέγω της
συνειδήσεως, την ανεξαρτησίαν του
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Book 1.indb 5

5/12/2017 5:29:55 µµ

λογικού, και την ελευθερίαν της κοινής θελήσεως, εις την κυβέρνησι της
κοινωνίας.
(Απόσπασμα από τον επικήδειο
στον Αδαμάντιο Κοραή, που
εκφώνησε το 1833 ο Φραγκίσκος
Πυλαρινός, αργότερα καθηγητής
της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τι είναι η Ευρώπη; Η απάντηση
φαίνεται απλή και εύκολη. Αρκούν
όμως οι στοιχειώδεις γνώσεις γεωγραφίας; Ποια είναι τα όρια της Ευρώπης; Θάλασσες και οροσειρές ή
πολιτισμοί; Τι εννοούσαν κάθε φορά
οι άνθρωποι όταν αναφέρονταν
στην Ευρώπη; Και ακόμη, από πότε
άρχισαν οι κάτοικοί της να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως Ευρωπαίο; Ποια χαρακτηριστικά του απέδιδαν; Υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός
πολιτισμός; Ποια θεωρούμε πως
είναι τα χαρακτηριστικά του; Πώς
σχηματίστηκαν;
Αυτά τα ερωτήματα θέλει να ερευνήσει το βιβλίο αυτό. Στόχος του δεν
είναι να δώσει απαντήσεις, αλλά να
παρουσιάσει ιστορικά δύο διαδρομές. Η πρώτη αφορά την εξέλιξη των
αντιλήψεων για την Ευρώπη. Πώς
7/5
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και από πότε οι κάτοικοι αυτής της
περιοχής του πλανήτη αποφάσισαν
να τη βλέπουν διαφορετικά από τον
άλλο κόσμο. Πότε και γιατί αποφάσισαν ότι παρά τις διαφορές τους,
έχουν κοινά χαρακτηριστικά; Η δεύτερη αφορά τη διαμόρφωση αυτών
των κοινών χαρακτηριστικών. Πώς
διαμορφώθηκαν δηλαδή η προσωπικότητα του Ευρωπαίου και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός;
Οι δύο διαδρομές δεν είναι ξεχωριστές. Όσο οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονταν την ιδιαιτερότητά τους,
τόσο ανέπτυσσαν τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Από την άλλη μεριά,
όσο ανέπτυσσαν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά και τα συνέκριναν με
τα χαρακτηριστικά άλλων κοινωνιών, αυτών που υπήρχαν πριν από
αυτούς ή εκείνων που ζούσαν στις
άλλες ηπείρους, τόσο αποκτούσαν
8/5
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συνείδηση του τι είναι η Ευρώπη και
τι οι Ευρωπαίοι.
Στο βιβλίο αυτό βέβαια δε θέλουμε να καταρτίσουμε έναν κατάλογο
των χαρακτηριστικών της Ευρώπης
και του πολιτισμού της. Θέλουμε να
δείξουμε την ιστορική πορεία μέσα
από την οποία δημιουργήθηκε ένα
πλαίσιο ευρωπαϊκών χαρακτηριστικών, αυτών που εμείς σήμερα αποκαλούμε ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι
γενιές που ζούν σήμερα στην Ευρώπη κληρονόμησαν ιδέες, νοοτροπίες, στάσεις ζωής, έργα τέχνης, πολιτικές πραγματικότητες, τεχνολογικά
και επιστημονικά επιτεύγματα αλλά
και τραύματα από το παρελθόν. Το
παρελθόν κάθε γενιάς εκτείνεται
από τα πρόσφατα βιώματά της ως
τις μακρινές εποχές που φτάνει η
γνώση της. Και για κάθε ηλικία το
παρελθόν είναι διαφορετικό. Ό,τι για
9/5
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τους μεγάλους είναι ακόμα παρόν,
για τους εφήβους αποτελεί ήδη κληρονομιά του παρελθόντος. Γι’ αυτό
άλλωστε μιλάμε για πλαίσιο χαρακτηριστικών. Μέσα σ’ αυτό υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις και
συνδυασμοί. Κάθε γενιά δημιουργεί
τη δική της προϊστορία. Οι εμπειρίες
της, οι προσδοκίες της, ό,τι έπραξαν
οι προηγούμενοι, όλα αυτά προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει το παρελθόν και χειρίζεται
τις κληρονομιές του. Κάθε δένδρο
έχει τις ρίζες του, αλλά αυτές αναπτύσσονται κάτω από τη σκιά της
φυλλωσιάς του.
Επιλέξαμε να δείξουμε την ιστορική πορεία μέσα από την οποία
διαμορφώθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, γιατί θέλουμε να δούμε τον
τρόπο της κατασκευής του, τις αποχρώσεις του, τις αντιφάσεις του, το
10 / 5 - 6
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πόσο σύνθετα ήταν κάθε φορά τα
προβλήματα. Το βιβλίο αυτό δηλαδή
δεν είναι ούτε μια δοξολογία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ούτε βέβαια
ένα είδος κατηγορητηρίου. Η Ιστορία
άλλωστε δεν είναι δικαστήριο. Σκοπός της είναι να κατανοήσει τι συνέβη, γιατί συνέβη έτσι και όχι αλλιώς,
ποιες συνέπειες έχει για μας. Ούτε
επίσης θέλαμε να κατασκευάσουμε
μια φανταστική ιστορία της Ευρώπης. Μια ιστορία δηλαδή όπως θα
επιθυμούσαμε να είναι.
Το βιβλίο δεν έχει γραφεί έτσι
ώστε οι μαθητές να το αποστηθίσουν. Ούτε αποτελεί μια αποθήκη
γνώσεων. Θέλει κυρίως να υποκινήσει συζήτηση. Βέβαια ένας πολιτισμός στηρίζεται σε έννοιες δύσκολες. Αλλά όσοι θα το διδαχτούν και
θα το διδάξουν ζουν και αναπνέουν
μέσα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
11 / 6
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Δεν τους είναι ξένος και άγνωστος.
Επομένως η κατανόηση, στο ένα της
σκέλος, ακουμπά στις πληροφορίες που προσφέρει το βιβλίο, και στο
άλλο, στην εμπειρία των μαθητών
και των καθηγητών τους. Το βιβλίο
αυτό είναι σαν ένα πλοίο. Ταξιδεύει
στη θάλασσα του ιστορικού χρόνου,
αλλά οι επιβάτες του, άνθρωποι της
σύγχρονης εποχής, κουβεντιάζουν
και σχολιάζουν συνεχώς ό,τι βλέπουν. Γιατί η θάλασσα στην οποία
πλέουν δεν είναι εξωτική. Ανήκει
στο δικό τους χρόνο. Εκείνον που
έχει ενσωματωθεί στο πολιτισμικό
τους υπόβαθρο. Και στο κάτω-κάτω
της γραφής, αποφασίζουν οι ίδιοι
για τις διαδρομές.
Καλό ταξίδι λοιπόν!
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
Κεφάλαιο Πρώτο: Η Ευρώπη
της Αρχαιότητας
1. Ο μύθος της Ευρώπης
Μια φορά κι έναν καιρό, στα πολύ
παλιά χρόνια, στην παραλία της
Φοινίκης έκανε περίπατο με τις φίλες της η κόρη του βασιλιά της χώρας αυτής. Ξαφνικά εμφανίστηκε
ένας ωραίος λευκός ταύρος και όταν
αυτή, περίεργη καθώς ήταν, πλησίασε, αυτός την άρπαξε, την ανέβασε στη ράχη του και πετώντας
πάνω από τη θάλασσα τη μετέφερε
στην Κρήτη. Το όνομα της κόρης
ήταν Ευρώπη και ο ταύρος δεν ήταν
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παρά ο μεταμορφωμένος βασιλιάς
των θεών, ο Ζευς. Μαζί της απέκτησε ένα γιο, το Μίνωα. Η Ευρώπη
επομένως έγινε η μητέρα ενός από
τους παλαιότερους πολιτισμούς της
Μεσογείου, του μινωικού, και έδωσε το όνομά της σε μια ήπειρο και σ’
έναν πολιτισμό, που έμελλε να μετασχηματίσει τον κόσμο ολόκληρο.

Ερυθρόμορφος κρατήρας, γύρω στα
480 π.Χ., Ταρκύνια, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
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Για το μύθο μπορούν να γίνουν
πολλά σχόλια και να δοθούν πολλές ερμηνείες. Μεταφέροντας την
Ευρώπη από τα παράλια της Φοινίκης στην Κρήτη, ο Ζευς εμφανίζεται
να μεταφέρει τους καρπούς των αρχαίων ανατολικών πολιτισμών στο
Αιγαίο, γεφυρώνοντας την αρχαία
Αίγυπτο με την αρχαία Ελλάδα. Ο
μύθος λέει ότι ο Κάδμος, ο αδελφός
της Ευρώπης, ο οποίος περιπλανήθηκε στον κόσμο αναζητώντας την,
έφερε το φοινικικό αλφάβητο στους
Έλληνες. Ακόμη, ο μύθος της μεταφοράς της Ευρώπης συνδέεται με
την ιδέα που είχαν οι κάτοικοι της
Μεσογείου για τον πολιτισμό τους,
πολιτισμό κίνησης και αλλαγής.
Από εκείνα όμως τα μακρινά χρόνια που διηγούνταν το μύθο, πέρασαν αιώνες και αιώνες, έως ότου η
Ευρώπη γίνει μια συχνή και κοινή
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Book 1.indb 15

5/12/2017 5:29:56 µµ

λέξη στα χείλη των κατοίκων της.
Ως τις μέρες μας, ο όρος έχει αποκτήσει πολλές σημασίες. Αυτό
δείχνει ότι οι άνθρωποι που κατοικούσαν αυτή την ήπειρο αντιλαμβάνονταν κάθε φορά διαφορετικά τον κόσμο τους. Δείχνει όμως
προπαντός την πολυμορφία και
την ελαστικότητα του όρου. Η λέξη
Ευρώπη λοιπόν δεν είναι, και δεν
ήταν ποτέ άλλωστε, ένας αυστηρός
γεωγραφικός όρος, που αναφέρεται
σε μια περιοχή με σαφώς καθορισμένα σύνορα. Ήταν μια λέξη που
το περιεχόμενό της άλλαζε ανάλογα
με την εποχή. Μαζί της μεταβαλλόταν –άλλοτε διευρυνόταν και άλλοτε συρρικνωνόταν– και η περιοχή
στην οποία αναφερόταν η λέξη.
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2. Το αντιθετικό σχήμα Ευρώπη - Ασία
Τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης στην αρχαιότητα ήταν ασαφή
και ευμετάβλητα. Υπήρχε η αντίληψη ότι ο κόσμος χωριζόταν σε τρία
μέρη: την Ασία, τη Λιβύη και την
Ευρώπη. Ο Ηρόδοτος βέβαια παραξενεύεται για το χωρισμό αυτό
και αναφέρει ότι η Ευρώπη ήταν
μια πολύ μεγαλύτερη ήπειρος από
τις άλλες δύο. Ο Ηρόδοτος δηλώνει άγνοια, εκτός από τους οροθέτες, για τους ονοματοθέτες και για
την προέλευση των θηλυκών ονομάτων των ηπείρων. Μνημονεύει,
επίσης, δυο αποστολές χαρτογράφησης του κόσμου, μια που έκανε
τον περίπλου της Αφρικής και μια
που εξερεύνησε τον ποταμό Ινδό. Ο
Ισοκράτης πάλι θεωρούσε ότι ο κόσμος αποτελούνταν μόνο από δυο
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μέρη, την Ευρώπη και την Ασία.
Από την έκταση της Ευρώπης οι
Αρχαίοι γνώριζαν καλά τις μεσογειακές ακτές της και τις ακτές του Ευξείνου Πόντου. Την Αζοφική Θάλασσα και τις εκβολές του ποταμού Δον
τις θεωρούσαν σύνορο με την Ασία
στα βορειοανατολικά. Στα δυτικά,
οι Ηράκλειες Στήλες (οι βράχοι του
Γιβραλτάρ) οριοθετούσαν τα πέρατα της Ευρώπης και την αρχή ενός
ωκεανού, για τον οποίο πίστευαν
ότι περιέβαλλε ολόκληρη τη γη.
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«Απορώ με κείνους που χώρισαν κι έβαλαν τα σύνορα της
Λιβύης, της Ασίας και της Ευρώπης. Γιατί οι διαφορές τους δεν
είναι μικρές. Το μήκος της Ευρώπης είναι όσο των δύο άλλων
μαζί. Στο πλάτος δεν υπάρχει σύγκριση».
Ηρόδοτος, Ιστορίαι, IV, 42
«Η γη χωρίζεται σε δύο μέρη, το
ένα ονομάζεται Ασία και το άλλο
Ευρώπη».
Ισοκράτης, Πανηγυρικός 179
Ο όρος «Ευρώπη» όμως δεν είχε
απλώς γεωγραφική σημασία. Ο
ελληνικός αποικισμός στη δυτική
ακτή της Μικράς Ασίας και τις ακτές
της Μαύρης Θάλασσας είχε φέρει
19 / 8 - 9
Book 1.indb 19

5/12/2017 5:29:56 µµ

τους Έλληνες σε επαφή με άγνωστους λαούς. Καθώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη γλώσσα που
μιλούσαν, τους ονόμασαν «βάρβαρους». Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν
είχε εξαρχής αρνητική σημασία. Η
επική ποίηση συχνά ηρωοποιούσε ξένους. Ο Όμηρος δεν έκανε αξιολογική διάκριση ανάμεσα στους
Έλληνες και τους Τρώες. Κάποια
στοιχεία μιας αίσθησης ελληνικής
ανωτερότητας εμφανίζονται στις
αφηγήσεις του Ηρόδοτου, ο οποίος, ενώ δήλωνε το θαυμασμό του
για τους αρχαίους ανατολικούς πολιτισμούς, υπογράμμιζε την κοινή
γλώσσα, καταγωγή και θρησκεία
των Ελλήνων, κυρίως ως στοιχείο
διαφοράς από τους άλλους.
Η αντιπαράθεση Ευρώπης-Ασίας απέκτησε πολιτικό χαρακτήρα
και ήρθε ως αποτέλεσμα της σύ20 / 9
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γκρουσης Ελλήνων και Περσών
κατά τους μηδικούς πολέμους. Η
Ευρώπη θεωρούνταν ως η χώρα
της ελευθερίας, της «αυτονομίας»,
δηλαδή των πολιτών που υπάκουαν στους νόμους που θέσπισαν οι
ίδιοι, ενώ η Ασία ως η χώρα του δεσποτισμού και της δουλείας. Την
ελληνική ελευθερία συμβόλιζε η
Αθηνά. «Δούλοι δε λογιούνται ανθρώπου ουδ’ υπήκοοι κανενός»
λέει ο Αισχύλος για τους Αθηναίους.
Την ασιατική δεσποτεία ενσάρκωνε
ο Πέρσης βασιλιάς. Η διαφορά των
δύο κόσμων αποτυπώνεται ποιητικά στην τραγωδία του Αισχύλου
«Πέρσαι». Εδώ εικονίζονται οι Ασιάτες Πέρσες ως λαός υπερόπτης.
Οι εικόνες αυτές αποδείχτηκαν μακρόβιες.
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Στο αγγείο αποτυπώνεται μια σκηνή από τον πόλεμο των Ελλήνων
εναντίον των Περσών. Πώς παρουσιάζονται οι δύο πολεμιστές; Με
ποιον τρόπο απεικονίζονται οι δύο
διαφορετικοί πολιτισμοί;
Κύλικα 5ου αιώνα π.Χ., Εδιμβούργο,
Βασιλικό Μουσείο.
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Ο Ιπποκράτης επιχείρησε να
συνδέσει τις διαφορές στις αντιλήψεις και την πολιτική συμπεριφορά των Ασιατών και των Ευρωπαίων με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές
συνθήκες στις οποίες ζούσαν. Οι
ανεπαίσθητες διακυμάνσεις των
θερμοκρασιών έκαναν τους Ασιάτες
φιλειρηνικούς και μαλθακούς, ενώ η
βιαιότητα του ευρωπαϊκού κλιματολογικού περιβάλλοντος καθιστούσε
τους Ευρωπαίους φιλοπόλεμους
και θαρραλέους. Η ασιατική μαλθακότητα και δουλοπρέπεια οφειλόταν, κατά τον Ιπποκράτη, και στο
ασιατικό σύστημα δεσποτικής διακυβέρνησης, ενώ η πολιτική ελευθερία των Ελλήνων εκφραζόταν
άμεσα και στην πολεμική τους αρετή. Η διάκριση σε κλιματολογικές
ζώνες ήταν, για τους αρχαίους, ένας
τρόπος κατάταξης των πολιτισμών
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και των πολιτευμάτων. Έτσι ο Αριστοτέλης διακρίνει τρεις ζώνες: την
Ευρώπη, την Ελλάδα και την Ασία.
Σύμφωνα με το μεγάλο φιλόσοφο,
οι Έλληνες ήταν οι «άριστοι ενδιάμεσοι». συνδύαζαν την ορμή και
την ανδρεία των Ευρωπαίων, που
ζούσαν στα βόρεια και ψυχρά κλίματα, με την εξυπνάδα και τη δεξιότητα των Ασιατών.
Το κλίμα και οι άνθρωποι
Για την έλλειψη ευψυχίας και
την ανανδρία των κατοίκων, κύρια
αιτία, που οι Ασιάτες δε δείχνουν
τόση διάθεση για πόλεμο όση οι
Ευρωπαίοι και έχουν πιο ήπιο χαρακτήρα, είναι το κλίμα. Αυτό δεν
παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές
κατά εποχές ούτε προς το θερμό
ούτε προς το ψυχρό, αλλά είναι
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περίπου το ίδιο. Γιατί δεν υπάρχουν ισχυρά ερεθίσματα για τη
σκέψη ούτε βίαιες σωματικές αλλαγές, εξαιτίας των οποίων είναι
φυσικό να χαλυβδώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου και να
γίνεται πιο παράτολμος και ορμητικός απ’ ό,τι αν δεν παρουσιάζονταν μεταβολές. Οι μεταβολές
είναι εκείνες που κινούν το νου
όλων των ανθρώπων και δεν τον
αφήνουν να παραμένει αδρανής.
Γι’ αυτούς τους λόγους νομίζω
πως οι Ασιάτες είναι απόλεμοι
και ακόμη εξαιτίας των νόμων.
Γιατί τα περισσότερα μέρη της
Ασίας έχουν βασιλιάδες. Όπου οι
άνθρωποι δεν είναι αυτεξούσιοι
και αυτόνομοι, αλλά κυβερνιούνται δεσποτικά, εκεί δεν ασχολούνται με το πώς θα ασκηθούν
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στον πόλεμο, αλλά πώς θα αποφύγουν να γίνουν μάχιμοι [....]. Οι
συχνές απότομες μεταβολές εμβάλλουν αγριότητα στους ανθρώπους. [....] Γι’ αυτό θεωρώ πως οι
κάτοικοι της Ευρώπης είναι πιο
ανδρείοι από τους κατοίκους της
Ασίας. Αυτό τους κάνει πιο πολεμικούς και επιπλέον οι νόμοι.
Ιπποκράτης, περί αέρων, υδάτων,
τόπων, XII, XVI, XXII
Το προνόμιο και η υπεροχή
των Ελλήνων
«Τα έθνη που κατοικούν στα
ψυχρά μέρη και στην Ευρώπη είναι πιο ορμητικά, υστερούν όμως
διανοητικά και στις τεχνικές δεξιότητες. Γι αυτό ζουν μάλλον ελεύθερα, χωρίς όμως οργανωμένο
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πολιτικό βίο και δεν είναι ικανά να
κυριαρχούν στους γείτονες τους.
Όσα έθνη όμως ζουν στην Ασία
διαθέτουν και οξύτητα πνεύματος
και τεχνικές δεξιότητες. Αλλά δε
διαθέτουν ψυχική δύναμη, γι’ αυτό
και είναι υπό την εξουσία άλλων
και ζουν ως δούλοι. Το ελληνικό
έθνος όμως, καθώς ζει σε γεωγραφική θέση μεταξύ των άλλων δύο,
έχει τις αρετές τους. Και ορμητικό
είναι και οξύτητα πνεύματος διαθέτει. Γι’ αυτό ζει ελεύθερα και σε
άριστα οργανωμένη πολιτεία και
μπορεί να κυβερνά όλους, αν έχει
ενιαίο πολιτικό σύστημα».
Αριστοτέλης, Πολιτικά Η, 1237 b
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Η απόκλιση από τον κανόνα.
«Από τη φύση γεννηθήκαμε όλοι,
και οι βάρβαροι και οι Έλληνες,
για να είμαστε ίσοι σε όλα [...].
Και σ’ όλα αυτά κανένας από μας
δε διαφέρει, ούτε βάρβαρος ούτε
Έλληνας· γιατί αναπνέουμε όλοι
στον αέρα με το στόμα και τη μύτη
και τρώμε με τα χέρια όλοι».
(Αντιφών, Αποσπάσματα
Προσωκρατικών.)
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Ας σχολιάσουμε εδώ την περιήγησή μας στην αρχαιότητα.
Η διάκριση της Ευρώπης ως γης
των ελεύθερων ανθρώπων από την
Ασία ως χώρα του δεσποτισμού
θα γίνει ένα στερεότυπο, το οποίο
θα αναβιώσει στα νεότερα χρόνια.
Θα χρησιμοποιηθεί από το Μακιαβέλλι, το Μοντεσκιέ κ.ά. Οι νεότεροι
Ευρωπαίοι θα ανακαλύψουν στην
αρχαία Ελλάδα τα στοιχεία εκείνα
με τα οποία θα δημιουργήσουν μια
ιδανική εικόνα, προς την οποία θα
προσπαθήσουν να μοιάσουν. Χαρακτηριστικά για τη στάση αυτή
είναι τα λόγια του Χούμπολτ (17671835 μ.Χ.), του Γερμανού διαφωτιστή, που έθεσε στη χώρα του τις
βάσεις της κλασικής παιδείας.
«Η μελέτη της ελληνικής ιστορίας
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διαφέρει από τις υπόλοιπες ιστορικές σπουδές. Για μας, οι Έλληνες
ξεχωρίζουν από τον κύκλο της υπόλοιπης ιστορίας... Το να γνωρίζουμε τους Έλληνες δεν είναι απλώς
ευχάριστο, χρήσιμο ή αναγκαίο για
μας. Όχι! μόνο στους Έλληνες βρίσκουμε το ιδεώδες αυτού που θα
θέλαμε να είμαστε και να δημιουργήσουμε. Αν και κάθε τμήμα της
ιστορίας μάς πλουτίζει με ανθρώπινη σοφία και ανθρώπινη εμπειρία,
όμως από τους Έλληνες παίρνουμε
κάτι παραπάνω από γήινο, παίρνουμε κάτι θεϊκό».
Η στάση θαυμασμού δεν είναι βέβαια ο καλύτερος τρόπος για να
κατανοήσουμε την ελληνική αρχαιότητα. Ωστόσο, η στάση αυτή δημιούργησε μια μεγάλη παράδοση
μελέτης της αρχαιότητας. Η μελέτη
οδήγησε σε ερμηνείες και επανερ30 / 11
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μηνείες αυτής της περιόδου, πάντα
σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες
ανάγκες της νεότερης κοινωνίας.
Έτσι η ελληνική αρχαιότητα, με
όποια εικόνα είχε κάθε φορά, έγινε
μια οικεία, γνωστικά, περιοχή όχι
μόνο για τους μορφωμένους, αλλά
και για τους απλούς ανθρώπους.
Ποιος δεν έχει ακούσει το όνομα
του Ομήρου, του Περικλή, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ή του Αλεξάνδρου; Ποιος δεν έχει δει τουλάχιστον μια εικόνα της Ακρόπολης
της Αθήνας; Για τους μορφωμένους
Ευρωπαίους, η εξοικείωση με την
αρχαιότητα υπήρξε μέρος της παιδείας τους. Από αυτή την άποψη
οι Έλληνες μαθητές είναι τυχεροί.
Ζουν σε μια χώρα που οι αρχαιότητές της είναι μέρος της καθημερινής
ζωής τους και διδάσκονται αρκετά
για την περίοδο εκείνη.
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Ο Αθηναίος ιππέας συμβολίζει το
μεγαλείο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Η ηρεμία της μορφής του αρμόζει στην ιδιότητα του πολίτη που
συμμετέχει στα κοινά της πόλης του.
Ιππέας από τη ζωφόρο της δυτικής
πλευράς του Παρθενώνα.
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Με τις σκέψεις αυτές στο νου μας,
θα συνεχίσουμε τώρα το ταξίδι στο
χρόνο.
Η αντιπαράθεση της Ευρώπης με
την Ασία, την οποία διαπιστώσαμε πιο πάνω, μετασχηματίστηκε σε
συνδιαλλαγή και αμοιβαία επίδραση πολιτισμών με την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
και τα ελληνιστικά κράτη. Έτσι, τα
πολιτισμικά όρια ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία έγιναν λιγότερο
διακριτά. Αλλά και στον καινούργιο
κύκλο των εξελληνισμένων πόλεων, που χτίστηκαν αγκαλιάζοντας
τη Μικρά Ασία και την ανατολική
Μεσόγειο, οι παλιές πόλεις στην
κυρίως Ελλάδα δεν έπαψαν να θεωρούνται ως τα πολιτισμικά πρότυπα.
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Με τη δημιουργία της Ρωμαϊκής
Οικουμένης, η ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα αντικαταστάθηκε από τη
νέα κυρίαρχη διάκριση ανάμεσα σε
όσους είχαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη και σε όσους δεν το
είχαν. Η πολιτική ιδιότητα αποτελούσε το μόνο κοινό χαρακτηριστικό που συνέδεε τους κατοίκους της
Ευρώπης τόσο μεταξύ τους, όσο
και με τους άλλους λαούς της Αυτοκρατορίας στα μεσογειακά παράλια
της Ασίας και της Αφρικής. Αν είχαμε τη δυνατότητα όμως να δούμε τη
ρωμαϊκή εξάπλωση από ένα μακρινό σημείο, τότε θα διαπιστώναμε
ότι αποτελούσε, όπως και ο ελληνικός πολιτισμός, ένα φαινόμενο μεσογειακό, με κύριο κέντρο τις ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου.
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Ας δοκιμάσουμε πάλι να σχολιάσουμε ό,τι βλέπουμε από αυτή την
απόσταση.
Η Ρώμη άφησε μια μεγάλη κληρονομιά, που τη μοιράστηκε στη
συνέχεια η ανατολική και η δυτική
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η ρωμαϊκή
κρατική οργάνωση συνέχιζε να θεωρείται το πρότυπο κρατικής οργάνωσης, ακόμη και όταν ο αρχαίος
κόσμος είχε δύσει, οι περισσότερες
πόλεις είχαν σβήσει, οι παλιοί πληθυσμοί είχαν σχεδόν αποδεκατιστεί
και νέοι είχαν πάρει τη θέση τους ή
είχαν αναμειχθεί με τους παλιούς.
Γιατί η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, από
τους κατοίκους της και τους γείτονές τους, δε θεωρούνταν απλώς ως
ένα κράτος δίπλα στα άλλα. Θεωρούνταν ως η κρατική οργάνωση
του Κόσμου, της Οικουμένης.
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Αυτή η αντίληψη έγινε έμμονη
ιδέα σ’ όλους τους κυρίαρχους ως
τις αρχές του αιώνα μας. Ο πάπας
στο Μεσαίωνα ισχυριζόταν ότι κληρονόμησε την κοσμική εξουσία
του από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Το ίδιο και οι αυτοκράτορες
της Κωνσταντινούπολης, της «Νέας
Ρώμης». Τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία
ισχυριζόταν ο Καρλομάγνος ότι είχε
ανασυστήσει. Τον τίτλο του «Κάιζερ» (Καίσαρ) χρησιμοποιούσαν οι
Αψβούργοι και οι αυτοκράτορες της
Γερμανίας. Τον τίτλο του «Τσάρου»
(Καίσαρ), οι αυτοκράτορες της Ρωσίας. Ονόμασαν μάλιστα τη Μόσχα
«Τρίτη Ρώμη». Ακόμη και ο Ναπολέων, όταν στέφθηκε αυτοκράτορας, το ρωμαϊκό πρότυπο είχε στο
μυαλό του. Ισχυρή, επίσης, ήταν η
παράδοση του ρωμαϊκού δικαίου. Ο
Ιουστινιανός το κωδικοποίησε. Στη
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συνέχεια γενιές νομικών στην Κωνσταντινούπολη, τη Μπολόνια, το
Παρίσι, συνεχώς το σχολίαζαν και
το ερμήνευαν.
3. Ο καθρέφτης της γεωγραφίας
Την εικόνα του κόσμου σε κάθε
εποχή και σε κάθε πολιτισμό μάς
τη δείχνει η ιστορία της γεωγραφίας. Ο όρος Ασία αποτελεί ένα παράδειγμα για τις διαφορές με τις οποίες κάθε πολιτισμός αντιλαμβάνεται
τον κόσμο. Πρόκειται για ελληνικό όρο, που αργότερα πέρασε και
στο λεξιλόγιο των άλλων λαών. Σε
καμιά όμως ασιατική γλώσσα δεν
υπάρχει αυτός ο όρος ούτε ορίζεται
η Ασία ως ξεχωριστή ήπειρος. Επιπλέον, η Ευρώπη φαίνεται στους
Ασιάτες ως μια μακρινή απόληξη της γης τους στα βορειοδυτικά.
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Ωστόσο, η ονοματολογία των ηπείρων παρέμεινε σταθερή και κληρονομήθηκε αυτούσια στο ευρωπαϊκό
διανοητικό σύστημα, εμφανέστατα
διαποτισμένο από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
Ο χαμένος χάρτης του κόσμου,
σχεδιασμένος από τον Αλεξανδρινό βιβλιοθηκάριο Ερατοσθένη (τέλη
του 3ου αι. π.Χ.), συμπύκνωνε τις
νέες γεωγραφικές ανακαλύψεις,
που είχαν επιφέρει οι ελληνικοί
εποικισμοί στη Μικρά Ασία και τη
Δυτική Ευρώπη (ελληνικές αποικίες στην Ιταλία, τη νότια Γαλλία) καθώς και οι εκστρατείες του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και των επιγόνων του.
Η γη, κατά τον Ερατοσθένη, ήταν
σφαιρική. Ο χάρτης του αποτελούσε μια αρκετά ακριβή αποτύπωση
του κόσμου (ο Ερατοσθένης είχε
υπολογίσει με μεγάλη ακρίβεια τη
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διάμετρο της υδρογείου). Ωστόσο, η
αποτύπωση της Ευρώπης στα Γεωγραφικά του Αλεξανδρινού γεωγράφου άφηνε πολλά κενά, ιδιαίτερα
αναφορικά με τις βόρειες περιοχές
της.
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Ηράκλειαι
Στήλαι

Ο χάρτης αυτός αποτυπώνει γραφικά τις
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γεωγραφικές αντιλήψεις του Ηροδότου
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Η γεωγραφία του Ερατοσθένη
υπέστη σφοδρή κριτική από τον
Έλληνα γεωγράφο του 1ου π.Χ. αιώνα Στράβωνα. Η εικόνα της Ευρώπης που μας δίνει ο Στράβων επαναφέρει τον ιδανικό αριστοτελικό
συνδυασμό της πολεμικής αρετής
των λαών των ψυχρών και αφιλόξενων βόρειων περιοχών με τη δεξιότητα και την πνευματική καλλιέργεια των λαών που κατοικούσαν
στις θερμότερες και πιο εύφορες
νότιες περιοχές. Ο Στράβων ζούσε
σε μια εποχή κατά την οποία η ρωμαϊκή εξάπλωση είχε προσφέρει
πολλές πληροφορίες για περιοχές
άγνωστες προηγουμένως. Έτσι ο
γεωγράφος αυτός εμπλούτισε την
απεικόνιση της ευρωπαϊκής ηπείρου, τονίζοντας τον πλούτο των
καλλιεργειών της και των χρήσιμων
μεταλλευμάτων της, το πλήθος των
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εξημερωμένων ζώων και τη σπανιότητα των άγριων. Παράλληλα,
επισήμανε την έλλειψη των μπαχαρικών, όπως και των πολύτιμων
λίθων. Η αποτύπωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Ευρώπης
άρχισε να γίνεται ευκρινέστερη στα
μάτια των ανθρώπων της εποχής
εκείνης. Βέβαια, αν ήθελαν, θα μπορούσαν να μάθουν περισσότερα. Δε
θα είχαν όμως και μεγάλη πρακτική
αξία. Στην εποχή εκείνη το κέντρο
της ζωής ήταν η Μεσόγειος και
αυτή τη γνώριζαν καλά.
Στη «Φυσική Ιστορία» του Πλίνιου του Πρεσβύτερου, έργο του
1ου μ.Χ. αιώνα, η Ευρώπη εμφανίζεται ως η ελκυστικότερη από όλες
τις ηπείρους, η μητέρα γη του λαού
που κατέκτησε την οικουμένη (των
Ρωμαίων) και καταλαμβάνει περίπου το μισό του τότε γνωστού
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κόσμου. Αλλά οι πληροφορίες που
δίνει ο Πλίνιος σε γεωγραφικό επίπεδο αποτελούν οπισθοδρόμηση
σε σχέση με τις μελέτες των Ελλήνων γεωγράφων. Η γεωγραφία δεν
είχε γίνει ακόμη εργαλείο. Ήταν
ένας καθρέφτης.

Η υπεροχή της Ευρώπης
«Πρέπει να αρχίσω από την
Ευρώπη, γιατί είναι ποικιλόμορφη, ανέδειξε άνδρες με εξαιρετικές ικανότητες και πολιτεύματα
και μετέδωσε στις άλλες ηπείρους
μεγάλο μέρος από τα αγαθά της
[....]. Επιπλέον, υπερέχει και σ’
αυτό. παράγει άριστους και απαραίτητους για τη ζωή καρπούς και
όσα μέταλλα χρειάζονται. Μυρωδικά και πολύτιμους λίθους τα ει44 / 14 - 15
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σάγει [....]. Επίσης, τρέφονται σ’
αυτή άφθονα ζώα σε αγέλες, ενώ
είναι σπάνια τα άγρια θηρία».
Στράβων, Γεωγραφικά,
Β', 5, 26-28
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4. Η Ευρώπη στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες
Αν και η έννοια Ευρώπη αναδύθηκε από τη μυθολογία της Αρχαιότητας, δεν έγινε βασικό στοιχείο της
ταυτότητας ούτε των Ελλήνων ούτε
των Ρωμαίων. Αντίθετα, συνδέθηκε
στενότερα με το Χριστιανισμό και
σταδιακά εξελίχθηκε στην έννοια της
χριστιανικής Ευρώπης. Ας παρακολουθήσουμε πώς πραγματοποιήθηκε αυτή η διαδικασία μέσα από την
παράδοση του γραπτού λόγου.
Στην Παλαιά Διαθήκη η έννοια Ευρώπη δεν υπάρχει. Ωστόσο, ο τριμερής διαχωρισμός του κόσμου, που
εντοπίζεται και στην αρχαιοελληνική παράδοση, εμφανίζεται και στο
πρώτο βιβλίο της Γενέσεως. Μετά
τον Κατακλυσμό, οι τρεις γιοι του
Νώε, Σημ, Χαμ και Ιάφεθ, κατοικούν
ο καθένας με το γένος του σε διαφο46 / 15
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ρετικές περιοχές του κόσμου.
Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται στο έργο του εκλατινισμένου
Εβραίου λόγιου Φλάβιου Ιώσηπου
(37-; 100 μ.Χ.). Το γένος του Ιάφεθ
(το όνομα σημαίνει επέκταση, εξάπλωση) εποίκισε τα όρη της Μικράς
Ασίας και επεκτάθηκε βόρεια ως
τον ποταμό Δον και δυτικά στην Ευρώπη, ως το Κάδιξ. Η Αφρική κατακτήθηκε από το γένος του Χαμ (του
καταραμένου από τον πατέρα του)
ενώ η Ασία, από τον Ευφράτη ως
τον Ινδικό Ωκεανό, από το γένος
του Σημ, του προγόνου των Ιουδαίων. Το έργο του Ιώσηπου αφηγείται
την ιστορία του ιουδαϊκού λαού. Ο
συγγραφέας προσπαθεί να αποκαταστήσει το κύρος των Ιουδαίων σ’
έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η ελληνική διανόηση και η στρατιωτική
ισχύς της Ρώμης.
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«Τα παιδιά του Νώε που βγήκαν από την Κιβωτό ήταν ο Σημ,
ο Χαμ, και ο Ιάφεθ [....] απ’ αυτούς
γεννήθηκαν και πληθύνθηκαν οι
άνθρωποι και σκόρπισαν σ’ όλη
τη γη. Ο Νώε έγινε γεωργός και
φύτεψε αμπέλι. Μεθυσμένος καθώς ήταν από το κρασί του αμπελώνα του, γυμνώθηκε στο σπίτι του, χωρίς να το καταλάβει. Ο
Χαμ, που είδε τον πατέρα του γυμνό, το μετέδωσε στ’ αδέλφια του.
Ο Σημ όμως και ο Ιάφεθ πήραν το
ένδυμα του πατέρα τους και, χωρίς να κοιτάξουν προς αυτόν, του
το φόρεσαν. Όταν συνήλθε ο Νώε
κι έμαθε την πράξη του Χαμ, είπε:
καταραμένος θα είναι ο Χαμ και οι
απόγονοί του. Υπηρέτης και δούλος θα είναι στ’ αδέλφια του».
Γένεσις, κεφ. θ', 18-25
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1 OCEANUM MARE 2 ASIA SEM
3 EUROPA JAFET 4 AFRICA CHAM
5 TANAI FLUO 6 NILUS FLUUNUS
7 MARE MAGNUM 8 MEOTIO 9 ES
PALUDES 10 SEP. 11 MER 12 OCC.
Στον χάρτη αποτυπώνεται ο χωρισμός της γης κατά τη βιβλική παράδοση. Απεικονίζονται οι ποταμοί
Δον και Νείλος και η Αζοφική θάλασσα. Οι τρεις ήπειροι περιβάλλονται
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από τον Ωκεανό.
Κώδικας Ισιδώρου 236, Ελβετία,
10ος αιώνας μ.Χ.
Η πληροφορία μετασχηματίζεται
«Τα τρία παιδιά του Νώε ο Σημ.
ο Ιάφεθ και ο Χαμ, που ήταν εκατό
ετών όταν έγινε ο κατακλυσμός,
ήταν οι πρώτοι που κατέβηκαν
από τα βουνά κι εγκαταστάθηκαν
στα πεδινά
Τα επτά παιδιά του Ιάφεθ από
τα όρη Ταύρο και Άμανο, χώρο
αρχικής εγκατάστασης, προχώρησαν στην Ασία ως τον ποταμό Τάναϊ και στην Ευρώπη ως τα Γάδειρα, καταλαμβάνοντας τις περιοχές
που έβρισκαν».
Φλάβιος Ιώσηπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, I, 109 - 122
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Η αφήγηση του Ιώσηπου μεταφράστηκε από τα ελληνικά στα λατινικά και ενσωματώθηκε αυτούσια
στη χριστιανική πατερική παράδοση από τον Αγιο Ιερώνυμο (348420 μ.Χ.). Ο Ιερώνυμος εντόπισε
τις καταβολές των χριστιανών στο
γένος του Ιάφεθ, του ισχυρού γιου,
και χρησιμοποίησε το βιβλίο της
Γενέσεως για να νομιμοποιήσει την
υπερίσχυση των χριστιανών απέναντι στους Ιουδαίους. Παράξενη
θεωρία. Όχι όμως για τους χριστιανούς της εποχής εκείνης. Γιατί τότε
δικαιολογούσαν σχεδόν καθετί με
κριτήριο την παλαιότητά του.
Μετά την κατάκτηση της Ρώμης
από τους Γότθους (410 μ.Χ.), πολλοί κατηγορούσαν τους χριστιανούς ως υπαίτιους της παρακμής
και της απώλειας του Ρωμαϊκού
μεγαλείου. Ο Ιερός Αυγουστίνος
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(354-430 μ.Χ.) ανέλαβε να τους απαντήσει. Στο έργο του «Πολιτεία του
Θεού» υπερασπίζεται τη χριστιανική θρησκεία και τη χριστιανική
κοινότητα. Ο Αυγουστίνος επαναλαμβάνει την αλληγορική ερμηνεία
της Βίβλου και παρουσιάζει τους
χριστιανούς ως το γένος του Ιάφεθ,
προορισμένο να εξαπλωθεί και να
κυριεύσει τον κόσμο. Με τους χριστιανούς συνδέεται κυρίως η Ευρώπη.
Ο Παύλος Ορόσιος (4ος-5ος αι.
μ.Χ.), ένας νεαρός κληρικός από
την Ισπανία, εντυπωσιασμένος από
το έργο του Αυγουστίνου, ανέλαβε
να το συνεχίσει και να το ολοκληρώσει. Στο έργο του «Ιστορία εναντίον των Παγανιστών», αποπειραθηκε να κάνει μια σύνθεση της
παγκόσμιας ιστορίας της εποχής
του. Στη δική του εκδοχή της χρι52 / 16 - 17
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στιανικής ιστορίας του κόσμου χρησιμοποιείται και πάλι η τριμερής
διάκριση της γης σε Ασία, Αφρική
και Ευρώπη. Ο κόσμος της Χριστιανοσύνης περιβάλλει τη Μεσόγειο.
Ο Ορόσιος την ονομάζει με το λατινικό όρο mare nostrum (η θάλασσά
μας). Κατά τη ρωμαϊκή συνήθεια,
ο Ορόσιος θεωρεί το Δούναβη, το
Ρήνο και τη Μαύρη Θάλασσα ως τα
σύνορα που χωρίζουν την Ευρώπη
από τις χώρες των «βαρβάρων».
Αυτά τα χρόνια η λέξη «βάρβαρος»
αποκτά δύο σημασίες. Πότε αναφέρεται στα μη χριστιανικά φύλα
(χριστιανοί-βάρβαροι) και πότε
αντιδιαστέλλει τα εκχριστιανισμένα
γερμανικά φύλα στους παλιούς κατοίκους της ρωμαϊκής επικράτειας
(χριστιανοί βάρβαροι-Ρωμαίοι).
Βρισκόμαστε ακόμη στην ύστερη
Αρχαιότητα. Σε μια εποχή δηλαδή
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που στη Δύση επικρατεί ακόμη
χάος και οι μόνοι πυρήνες πολιτισμένης ζωής βρίσκονται γύρω από
την Εκκλησία. Τα φώτα της αρχαιότητας έχουν σβήσει και διατηρούνται πού και πού κάποιοι λύχνοι μελέτης της παλιάς ελληνορωμαϊκής
γραμματείας. Στην Ανατολή βέβαια
η αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης παραμένει ισχυρή, παρά τις
επιθέσεις που δέχεται από τους
Πέρσες και τους Άραβες, καθώς και
από επιδρομείς από τα βόρεια. Τα
σημαντικά όμως στοιχεία αυτής της
περιόδου είναι δύο. Πρώτο, η αραβική εξάπλωση στις νότιες ακτές
της Μεσογείου και ο εκχριστιανισμός των γερμανικών φύλων διασπούν το μεσογειακό κόσμο, που
ως τότε αποτελούσε μια πολιτισμική ενότητα. Το αποτέλεσμα ήταν να
μεταφερθεί το κέντρο βάρους των
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ευρωπαϊκών κοινωνιών από τα μεσογειακά παράλια προς το εσωτερικό της ηπείρου. Δεύτερο στοιχείο
είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα
στην Ανατολή, δηλαδή τη βυζαντινή
επικράτεια και τις χώρες της επιρροής της στην ανατολική Ευρώπη,
και στη Δύση. Αν οι πολιτισμοί της
αρχαιότητας αναπτύσσονται γύρω
από τη Μεσόγειο, η Ευρώπη ως
ήπειρος με ιδιαίτερο πολιτικό και
πολιτισμικό βάρος αναδύεται κατά
το Μεσαίωνα. Αλλά βαδίζει σε δυο
διαφορετικές και αποκλίνουσες διαδρομές. Σχηματίζεται η Ανατολή και
η Δύση.
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1 ASIA SEM
2 EUROPA
JAPHET
3 AFRICA CAM
5

1

6

4
2

8
3

4 MEOTIOIS
5 PALUDES
6 NILUS
7 PAUCES
8 TERRA
INHABITABILIS

7
Πρόκειται για τον παλαιότερο γνωστό χάρτη του κόσμου. Ο κόσμος
είναι χωρισμένος σύμφωνα με τη
βιβλική παράδοση. Ενδιαφέρον παρουσιαζει μια περιοχή στο δεξιό μέρος του χάρτη που παρουσιάζεται
ακατοίκητη.
Κώδικας Ισιδώρου 237, Ελβετία, 7ος
αιώνας μ.Χ.
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Στη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι μοναχοί τόσο της ανατολικής όσο και
της δυτικής Εκκλησίας έπρεπε να ξέρουν να διαβάζουν για να μπορούν
να εκτελούν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα. Στις βιβλιοθήκες των μονών μία από τις ασχολίες τους ήταν
η αντιγραφή κλασικών έργων της αρχαίας γραμματείας. Πολλά από αυτά
τα έργα σώθηκαν χάρη στις αντιγραφές των μοναχών
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Προσπαθήστε να βρείτε τις ερμηνείες που έχουν δοθεί για την
(ετυμολογική) προέλευση και τη σημασία της λέξης Ευρώπη. Αναζητήστε, επίσης, τις υποδηλώσεις του μύθου και τον τρόπο που αποτυπώθηκε
αυτός με τη γραφίδα και το χρωστήρα.
2. Ποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ως προς το περιεχόμενο του
όρου Ευρώπη έως τον 4ο αι. π.Χ. και
ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στη
σταδιακή διάκριση της Ευρώπης από
την Ασία;
3. Πώς πραγματοποιήθηκε η σύνδεση της Ευρώπης με το Χριστιανισμό από τον Ιο αι. μ.Χ. ως τον 5ο αι.
μ.Χ. μέσα από το γραπτό λόγο;
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4. Τόσο οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όσο και διανοούμενοι του
19ου αιώνα απέδωσαν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα και τη μορφή οργάνωσης μιας κοινωνίας στο φυσικό
περιβάλλον και το κλίμα. Η αντίληψη
αυτή ονομάζεται γεωγραφ — — — —
— — — — — κρατία(= ντετερμινισμός).
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Κεφάλαιο Δεύτερο:
Η Ευρώπη του Μεσαίωνα
1. Η δυτική Ευρώπη
Η ουσιαστικότερη σύνδεση της
Ευρώπης με τον κόσμο της χριστιανοσύνης αρχίζει να διαφαίνεται τον 8ο αιώνα με τις κατακτήσεις
των Αράβων. Η Ευρώπη διαχωρίζεται σε σχέση με τον «άλλο», που
εκπροσωπεί τη διαφορά αλλά και
την απειλή. Σ’ ένα χρονικό του 8ου
αιώνα μ.Χ., ο Κάρολος Μαρτέλος
(715-741 μ.Χ) αναφέρεται ως ο επικεφαλής των europeenses, που πολεμούν εναντίον των Αράβων. Ο
όρος, αν και δεν επανεμφανίζεται
παρά μόνον μετά μεγάλο χρονικό
διάστημα, είναι αξιοσημείωτος, γιατί συνδέει την κοινή ταυτότητα των
κατοίκων της Ευρώπης με μια εξωτερική απειλή.
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Η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου (768-814 μ.Χ.) ενίσχυσε αυτή
την αίσθηση. Όταν ο Καρλομάγνος
ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας με τις
ευλογίες του πάπα τα Χριστούγεννα του έτους 800 μ.Χ., θεωρήθηκε
σε μεγάλο βαθμό ως διάδοχος των
Ρωμαίων αυτοκρατόρων και προβλήθηκε ως ο ηγέτης που αποκατέστησε το imperium romanum. Ποιήματα της εποχής αναφέρονται στον
Καρλομάγνο με τις ονομασίες rex,
pater Europae (βασιλιάς, πατέρας
της Ευρώπης) και εξαίρουν την αυτοκρατορική εξουσία του.
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ΑΓΓΛΟΒαλτική
ΣΑΞΩΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Σλάβοι
ΑΤΛΑΆαχεν
ΝΤΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΙΚΟ
Άβαροι
ΩΚΕΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ραβέννα
Τολέδο ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ Κωνσταντι
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ Ρώμη ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
Σεβίλλη
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Τρίπολη
ΛΙΒΥΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ,
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ (750 μΧ)
Δυτική Χριστιανοσύνη
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Σαμαρκάνδη
Κασπία
νούπολη

ΠΕΡΣΙΑ

Τίγρης
Ευφράτης
Δαμασκός
ΠΕΡΣΙΚΟΣ
Αλεξάνδρεια
ΑΡΑΒΙΑ ΚΟΛΠΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ Μεδίνα
Μέκκα
ΙΝΔΙΚΟΣ
ΩΚΕΑΝΟΣ
Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Ισλαμικές κατακτήσεις
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Κεντρικό ρόλο στην εδραίωση
της έννοιας της «Ευρώπης» από τις
αρχές του 7ου αιώνα παίζει η παπική Ρώμη. Ο κάτοχος της έδρας του
Αγίου Πέτρου παρουσιάζεται ως η
κεφαλή της οικογένειας των ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Παρά τις διακυμάνσεις της παπικής ισχύος, η
Ρώμη προωθεί συστηματικά την εικόνα του πανευρωπαϊκού κέντρου,
μιας επικράτειας που ξεπερνούσε
κατά πολύ τις αντίστοιχες των κοσμικών ηγεμόνων, που συνεκτικά
χαρακτηριστικά της ήταν ο καθολικισμός και τα λατινικά ως lingua
franca (κοινή γλώσσα).
Μετά τη διάλυση της αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου, ο όρος
Ευρώπη δε χρησιμοποιείται πολύ
συχνά. Επανέρχεται όμως, όταν εμφανίζεται και πάλι κίνδυνος για τη
χριστιανοσύνη κατά την περίοδο
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των Σταυροφοριών. Το 1095 ο πάπας Ουρβανός II αναλαμβάνει μια
εκστρατεία για την προστασία των
χριστιανών. Δεν έχουμε άμεσες και
σύγχρονες μαρτυρίες της επιχειρηματολογίας του. Σε μεταγενέστερες
εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι η
Ασία και η Αφρική έχουν κυριαρχηθεί από την παρουσία των απίστων
και ότι μόνο η Ευρώπη (ή μάλλον
ένα τμήμα της) ανήκει στο χριστιανικό κόσμο.
Η επισήμανση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, απόρροια της διαρκούς ειρήνης που είχε εδραιώσει
στη μεγάλη επικράτειά του ο Καρλομάγνος, πρωτοεμφανίστηκε στους
κύκλους των λογιών της Δύσης. Προβλήθηκε εντονότερα, όταν οι ανίσχυροι επίγονοι του Φράγκου μονάρχη
στάθηκαν ανίκανοι να αναχαιτίσουν
τις καταστροφικές επιδρομές των
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Βίκινκς. Οι επιδρομείς Βίκινκς αντιμετωπίστηκαν ως βάρβαροι, ως
απειλή δηλαδή για τον πολιτισμό
και τις αξίες της τότε ευρωπαϊκής
κοινωνίας. Σημαντικό στοιχείο της
διαφοροποίησής τους από τους Ευρωπαίους –πέρα από το ότι προέρχονταν από τον «αχαρτογράφητο»
Βορρά– συνιστούσε το γεγονός ότι
δεν ήταν χριστιανοί. Η εξωευρωπαϊκή απειλή προσέλαβε νέα διάσταση
με τις επιδρομές των Μαγυάρων,
νομάδων από τις ευρωασιατικές
στέπες, λίγο πριν από το τέλος της
πρώτης χιλιετίας. Ο Λιουτπράνδος
της Κρεμόνας έγραψε ένα χρονικό των μαγυάρικων επιδρομών, το
οποίο αποτελούσε ένα είδος ιστορίας της Ευρώπης. Στο συγγραφέα
αυτόν θα επανέλθουμε.
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Καρπάτσιο, Πορτρέτο ενός ιππότη,
1510, Λουγκάνο, Συλλογή Τύσσεν.
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1

4

2

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΜΑΓΚΟΥ 843 μΧ
Η διανομή της αυτοκρατορίας του
Καρόλου.
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1 ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΟΘΑΡΙΟΥ
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
4 ΛΑΟΙ ΦΟΡΟΥ ΥΠΟΤΕΛEIΣ
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ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1
2
ΦΕΡΟΕΣ

Νόβογοροδ
ΒΙΚΙΝΚΣ
11
3
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
4 5
6
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
12
2
ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
7 5 ΜΑΓΥΑΡΟΙ
8
1
4
Λισαβόνα
3
13
Ρώμη
9 Βαρκελώνη
Κωνσταντινούπολη
10
1 ΣΙΚΕΛΙΑ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ
ΤΟΝ 9ο ΑΙΩΝΑ
Βίκινκς
Μαγυάροι
Μουσουλμάνοι
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ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΒΙΚΙΝΚΣ
1
2
3
4
5

874
800
700
839
866-878

6
7
8
9
10

841-884 11 820
896-911 12 882
843-882 13 866
907
844
941
859-861

ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΜΑΓΥΑΡΩΝ
1 899
2 900

3 895
4 883

5 917

ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ
1 846
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Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ήταν μόνο οι εξωευρωπαϊκές απειλές που ενίσχυσαν την
αντίληψη ότι η Ευρώπη αποτελεί
μια οντότητα, παρά τις επιμέρους
διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Η Εκκλησία δημιούργησε ένα
δίκτυο από επισκοπές και μοναστήρια, που κάλυψαν την Ευρώπη
από την Ιρλανδία ως τη Μοραβία
και από τη Γερμανία ως τη Σικελία.
Ανάμεσα στα εκκλησιαστικά κέντρα
πηγαινοερχόταν ένα πλήθος μοναχών, συχνά από τη μια άκρη της
Ευρώπης στην άλλη, που μιλούσε
μια κοινή γλώσσα και μετέφερε ένα
λίγο-πολύ ενιαίο πολιτισμό. Αναπτύχθηκαν κέντρα μελέτης σε πόλεις, όπως η Κρακοβία (Πολωνία),
το Παρίσι, η Παβία, η Μπολόνια, το
Άαχεν, στις οποίες ο σχολαστικισμός έγινε ένα ενιαίο σύστημα μα74 / 21
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θήσεων. Αρχισε δηλαδή σιγά-σιγά
να αναπτύσσεται ένας κόσμος μάθησης, ο οποίος περιέκλειε όλες τις
γνώσεις και τις ηθικές αξίες του Μεσαίωνα. Η Θεία Κωμωδία του Δάντη
αλλά και η μεσαιωνική εικονογράφηση των εκκλησιών δείχνουν αυτό
που οι σύγχρονοι ιστορικοί αποκαλούν «νοητικές αναπαραστάσεις»
του μεσαιωνικού ανθρώπου.
Σ’ αυτό το νοητό κόσμο άρχισαν
να παίρνουν μέρος νέοι λαοί, που
διαμορφώνονταν αυτά τα χρόνια.
Οι Άγγλοι, οι Ιρλανδοί και οι Σκώτοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι κάτοικοι της Ιβηρικής χερσονήσου,
οι Πολωνοί, οι Βοημοί και οι Μοραβοί. Αλλά στο σχήμα που είχαν στο
μυαλό τους οι άνθρωποι για την Ευρώπη άλλοι εισέρχονταν και άλλοι
απωθούνταν.
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Η σοβαρή και μεγαλόπρεπη μορφή
του πάπα υποδηλώνει την εξουσία
του. Ραφαήλ, Πορτρέτο του Λέοντα
Ι΄, Φλωρεντία, Πινακοθήκη Ουφφίτσι.
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2. Το Βυζάντιο
Εκείνοι που απωθούνταν από
τους Δυτικούς ήταν οι κάτοικοι του
ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Οι
Δυτικοί τους αποκαλούσαν Greci
(Γραικούς). Οι ίδιοι αποκαλούσαν
τους εαυτούς τους Ρωμαίους και
τους Δυτικούς Λατίνους και Φράγκους. Μάταιο είναι να συζητήσουμε αν οι όροι αυτοί ήταν ακριβείς.
Η ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε εξελληνιστεί, και η λατινική
γλώσσα, κοινό κτήμα ως τα χρόνια
του Ιουστινιανού, περιορίστηκε στη
Δύση. Όλο και λιγότεροι γνώριζαν
και τις δύο γλώσσες. Η κοινή ελληνολατινική παράδοση διατηρήθηκε στη Σικελία και τη Νάπολη,
αλλά και αυτές εκλατινίστηκαν με
το πέρασμα των αιώνων. Η αδυναμία συνεννόησης, οι διαφορετικές
εμπειρίες αλλά και οι θρησκευτικές
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διαφορές βάθυναν το χάσμα. Η εικονομαχία στην Ανατολή και η εικονολατρεία στη Δύση ήταν ένας
ακόμη παράγοντας αποξένωσης. Ο
πάπας Γρηγόριος ο Μέγας, όπως
και άλλοι Δυτικοί, θεωρούσε την
Ανατολή ως χώρα των αιρέσεων.
Αντίστοιχα αισθήματα, βέβαια, έτρεφαν και οι Βυζαντινοί για τους Λατίνους.
Χαρακτηριστική αυτής της αμοιβαίας αντιπάθειας είναι η περιγραφή του Λιουτπράνδου της Κρεμόνας, που τον συναντήσαμε ήδη.
Επιστρέφοντας στη Δύση, ύστερα
από μια επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, κατηγόρησε τον
τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των
Βυζαντινών ως ανάρμοστο στα ήθη
του δυτικού ανθρώπου. Οι γεμάτες
εμπάθεια παρατηρήσεις του για την
αυτοκρατορική αυλή και την κοι78 / 22 - 23
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νωνία της Κωνσταντινούπολης φανερώνουν ένα κλίμα εντεινόμενου
ανταγωνισμού ανάμεσα στις τέως
δυτικές κτήσεις της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τη Βυζαντινή αυτοκρατορία.
Το Σχίσμα των Εκκλησιών (1054
μ.Χ.) συντάραξε τις συνειδήσεις,
γιατί αποτελούσε μια οριστική και
επίσημη διάσπαση της Χριστιανοσύνης. Όξυνε τα αντιβυζαντινά
πάθη στη Δύση. Λίγο πριν αρχίσει
η Β΄ Σταυροφορία, ένας Γάλλος επίσκοπος παρότρυνε το βασιλιά της
Γαλλίας να διακηρύξει ότι οι Βυζαντινοί ήταν μόνο στο όνομα χριστιανοί. Συνεπώς οι Δυτικοί όφειλαν να τους αντιμετωπίσουν –και
να τους τιμωρήσουν– ως αλλόθρησκους.
Απέναντι στο Βυζάντιο οι Δυτικοί έτρεφαν ένα ιδιόμορφο αίσθημα
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κατωτερότητας. Η πολυτέλεια της
αυτοκρατορικής αυλής, το μέγεθος και ο πλούτος της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης
στον τότε γνωστό κόσμο, όξυναν τη
φαντασία και το φθόνο των Σταυροφόρων. Αυτοί με τη σειρά τους
προκαλούσαν αισθήματα αποτροπιασμού και απέχθειας στους Βυζαντινούς. Η Άννα Κομνηνή, κόρη
του αυτοκράτορα Αλεξίου, τους περιγράφει ως αλαζόνες, βάρβαρους,
άπληστους και αιμοχαρείς. Τα αισθήματα αποξένωσης των Δυτικών
απέναντι στους Βυζαντινούς συνεχίστηκαν ως τη δύση του Μεσαίωνα. Ο Δάντης, στη Θεία Κωμωδία,
αφού τοποθετεί τον Οδυσσέα και το
Διομήδη στην κόλαση, γράφει ότι
οι Έλληνες (Greci) χαρακτηρίζονται
από απιστία (perfidia) και πονηριά.
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Από την εμπειρία στην
αναπαράσταση
«Οι Κέλτες κόμητες, εξάλλου, εκ
φύσεως αναίσχυντοι και θρασείς
αλλά και εκ φύσεως φιλοχρήματοι...»
«Αυτοί (οι Νορμάνοι) χωρίστηκαν
από το υπόλοιπο στράτευμα κι άρχισαν να λεηλατούν τα μέρη της Νίκαιας συμπεριφερόμενοι σε όλους
με τη μεγαλύτερη ωμότητα. Έπαιρναν τα βρέφη και τα ακρωτήριαζαν
ή τα σούβλιζαν και τα ’ψηναν στη
φωτιά και στους μεγαλύτερους επέβαλλαν κάθε είδος βασανιστηρίου».
«Αλλά ο βάρβαρος Λατίνος μπορεί, την ίδια στιγμή που τε-λεί τα
άγια μυστήρια, να σφίγγει την
ασπίδα στο αριστερό του χέρι και
ν’ αδράχνει με το δεξιό το δόρυ. να
μεταλαμβάνει του σώματος και του
81 / 23
Book 1.indb 81

5/12/2017 5:30:00 µµ

αίματος του Κυρίου και συγχρόνως
να γίνεται θεατής αιματοχυσίας κι ο
ίδιος να αποβαίνει «αιμάτων ανήρ»
κατά τον ψαλμό του Δαυίδ. Έτσι είναι το γένος αυτό των βαρβάρων».
Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς ΙΔ΄, IV, 5-Ι΄,
VI, 1-Ι΄, VIII, 8, τ. Β΄ μτφρ. Αλόη Σιδέρη, Εκδ. «Άγρα», Αθήνα
Σημείο καμπής στις σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης ήταν οι Σταυροφορίες. Η σχέση του Βυζαντίου με
τους Δυτικούς, και στη συνέχεια
των Ορθοδόξων με τους Καθολικούς, στιγματίστηκε ανεξίτηλα από
την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204 μ.Χ.). Οι πρωτοφανείς
σφαγές και λεηλασίες των Σταυροφόρων έκαναν το βυζαντινό χρονικογράφο Χωνιάτη να παρατηρήσει
ότι «ακόμα και οι Σαρακηνοί είναι καλοί και συμπονετικοί, σε σύγκριση με
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αυτούς τους ανθρώπους που στον
ώμο τους φέρουν το σταυρό του
Χριστού».

Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης
από τους Σταυροφόρους σε μικρογραφία γαλλικού χειρογράφου του
15ου αιώνα, Παρίσι, Βιβλιοθήκη του
Ναυστάθμου.
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Παρά την αμοιβαία έχθρα, οι επαφές μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης
παρέμεναν πολυεπίπεδες. Στο οικονομικό επίπεδο, η Δύση βασιζόταν σε βυζαντινές εισαγωγές, για να
ικανοποιήσει τη ζήτηση ιδίως στον
τομέα ειδών πολυτελείας (όπως τα
μεταξωτά), ενώ το βυζαντινό χρυσό
νόμισμα αποτελούσε, κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του Γάλλου
ιστορικού Ζακ λε Γκοφ, «το δολάριο
του Μεσαίωνα». Στον πνευματικό
τομέα, οι λόγιοι της λατινικής Χριστιανοσύνης αναγνώριζαν την ανωτερότητα της ελληνικής θεολογίας.
Τέλος σ’ ό,τι αφορά την τέχνη, οι
Βυζαντινοί ζωγράφοι, που ταξίδεψαν στη Δύση, δημιούργησαν έργα
τα οποία λειτουργούσαν ως πρότυπο στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής
τέχνης. Ακόμη και στο θρησκευτικό
πεδίο, καταβάλλονταν προσπάθει84 / 24
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ες να γεφυρωθεί το χάσμα, ιδιαίτερα από την πλευρά των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, από τα μέσα
του 13ου αιώνα. Στη σύνοδο της
Φλωρεντίας (1439 μ.Χ.) κηρύχτηκε η
ένωση των δύο Εκκλησιών, αλλά οι
ταπεινωτικοί όροι του πάπα απορρίφθηκαν στην Κωνσταντινούπολη
και η προσπάθεια απέτυχε. Οι ενωτικές προσπάθειες δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στα λαϊκά στρώματα
και τον κλήρο, γιατί τα τραύματα
των Σταυροφοριών ήταν ακόμη
νωπά.
Παρά την εχθρότητα, η Δύση πένθησε την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Οθωμανούς. Η Κωνσταντινούπολη χαρακτηρίστηκε ως
«ο δεύτερος οφθαλμός της Χριστιανοσύνης», «ο δεύτερος οφθαλμός
της Ευρώπης» και ως «το προπύργιο της ελευθερίας της Ευρώπης».
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Η Βενετία, δυνατή και ακμαία πόλη
της εποχής, αποτελούσε το ενδιάμεσο μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
86 / 25
Book 1.indb 86

5/12/2017 5:30:00 µµ

Από τον 11ο αιώνα, ο Βυζαντινός
αυτοκράτορας είχε παραχωρήσει
στην πόλη το προνόμιο του ελεύθερου εμπορίου με την Ανατολή
και την απαλλαγή από φόρους και
δασμούς. Μεταξωτά, μπαχαρικά,
ασήμι και δούλοι, ξυλεία, δημητριακά και αλάτι μεταφέρονταν από
την Ανατολή στις επικράτειες της
Δύσης από τον ισχυρό εμπορικό
στόλο της Βενετίας. Ο πλούτος της
πόλης ισχυροποίησε την πολιτική
της εξουσία στην ιταλική χερσόνησο. Στον πίνακα παρουσιάζεται η
ισχυρή Βενετία του 15ου αιώνα. Παρατηρήστε τα σημάδια της οικονομικής και πολιτικής ακμής της πόλης. Καρπάτσιο, Ο θρύλος της Αγίας
Ούρσουλας: η άφιξη των πρεσβευτών, τέλη 15ου αιώνα μ.Χ., Βενετία,
Πινακοθήκες της Ακαδημίας, (λεπτομέρεια).
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Ας σχολιάσουμε εδώ όσα διαβάζουμε.
Στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο
κόσμους, λίγο πριν από την Άλωση,
θα πρέπει να διακρίνουμε δύο επίπεδα. Την εχθρότητα που υπήρχε
στα λαϊκά στρώματα και σ’ ένα μέρος
του κλήρου δεν τη συμμερίζονταν
όλοι. Κυρίως ένα μέρος των λογίων
και της αριστοκρατίας αλλά και ιεράρχες έβλεπαν θετικά τις σχέσεις
με τη Δύση. Άλλωστε είχε αρχίσει
να πνέει ένας νέος άνεμος, ο οποίος δεν έδινε τόση σημασία στα θρησκευτικά ζητήματα. Ήταν ο άνεμος
της Αναγέννησης και της επιστροφής στη μελέτη των αρχαίας γραμματείας. Ο άνεμος αυτός έπνεε και
στην Ιταλία και τις ελληνικές χώρες
και έφερνε τους λογίους πιο κοντά.
Στη Φλωρεντία, την Πάδοβα, τη Βενετία και τη Ρώμη οι Έλληνες λόγιοι
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που ταξίδευαν για διπλωματικές,
κυρίως, υποθέσεις έβρισκαν ένα
ακροατήριο πρόθυμο να τους ακούσει και να τους ανταμείψει. Αλλά γι’
αυτούς θα μιλήσουμε και πιο κάτω.
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Στην ιταλική Σιέννα είναι ιδιαίτερα
ζωντανή η σχέση με το Βυζάντιο.
Στις δύο εικόνες φαίνεται η έντονη
επίδραση της βυζαντινής τέχνης.
Παρατηρήστε τις ομοιότητες και τις
διαφορές των δύο έργων με το ίδιο
θέμα. Η Παναγία και το Βρέφος. Αριστερά: Βυζαντινή εικόνα από τη Σιέννα. (13ος αιώνας μ.Χ) Δεξιά: Εικόνα της Σιέννας (14ος αιώνας μ.Χ)
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Το 18ο αιώνα η Δύση σχημάτισε
αρνητική εικόνα για το Βυζάντιο. Ο
Διαφωτισμός υποτιμούσε το Μεσαίωνα, ως εποχή αμάθειας και προλήψεων. Από την υποτίμηση αυτή δεν
εξαιρούνταν το Βυζάντιο. Ο Γίββων
το αντιμετωπίζει ως την περίοδο της
παρακμής της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στα μεταγενέστερα χρόνια
όμως, και ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα, οι γνώσεις για το Βυζάντιο έγιναν
περισσότερες και ακριβέστερες. Έτσι
επανεκτιμήθηκε η συμβολή του στον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, που θεωρείται διπλή. Πρώτο, αναγνωρίζεται ότι
διαφύλαξε την κληρονομιά της αρχαιότητας, που αξιοποιήθηκε αργότερα
από τους λογίους της Αναγέννησης
και τους Διαφωτιστές. Δεύτερο, αναγνωρίζεται ο ρόλος του ως φρουρού
απέναντι στους επιδρομείς που απειλούσαν να μετατρέψουν την Ευρώπη
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σε μια μισοκατεστραμμένη περιφέρεια της Ασίας.
Όμως, η αναφορά σε αυτά και
μόνο τα ζητήματα αποσυνδέει την
Ευρώπη από το ανατολικό και σλαβόφωνο μέρος της και τα Βαλκάνια.
Παραγνωρίζουμε έτσι το γεγονός ότι
οι λαοί που κατοικούν σ’ αυτή την
εκτεταμένη περιοχή δέχτηκαν την
ισχυρή πολιτισμική επιρροή του Βυζαντίου και διαμορφώθηκαν μέσα
από αυτή. Βέβαια, το Βυζάντιο δε χαρακτήριζε τον εαυτό του ως ευρωπαϊκή δύναμη. Απλωνόταν εξίσου στα
Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, όπου
βρίσκονταν πολλές από τις πλέον
ακμάζουσες περιοχές του. Το Βυζάντιο θεωρούσε τον εαυτό του ως οικουμενική δύναμη. Ακόμη και μετά το
Σχίσμα με τη Δύση, πολλά γειτονικά
κράτη θεωρούσαν το Βυζάντιο ως
πρωτεύουσα μιας «Χριστιανικής Κοι92 / 26 - 27
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νοπολιτείας», η οποία περιλάμβανε
μια μεγάλη περιοχή από την Αδριατική ως τη Ρωσία και από κει ως τη Γεωργία και την Αρμενία.
3. Οι Σαρακηνοί: επίσημη εχθρότητα και κρυφή συνεργασία
Η αραβική εξάπλωση στη βόρεια
Αφρική, στις αρχές του Μεσαίωνα,
θεωρήθηκε από το Βέλγο ιστορικό
Ανρύ Πιρέν ως ο αποφασιστικότερος
παράγοντας για τη δημιουργία της
Ευρώπης. Διαλύοντας την ενότητα
του πολιτισμού γύρω από τη Μεσόγειο, που είχε επιτύχει η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, απομάκρυνε τη βόρεια
(την ευρωπαϊκή) από τη νότια (την
αφρικανική) ακτή της. Με τον τρόπο
αυτό, συνεχίζει ο ιστορικός, το κέντρο βάρους της Ευρώπης μετατέθηκε στο βορρά και η Ευρώπη έγινε
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το κέντρο του μεσαιωνικού πολιτισμού. Ένας άλλος ιστορικός όμως, ο
Φερνάντ Μπρωντέλ, στο μνημειώδες
έργο του «Μεσόγειος», υποστήριξε
τη γεωφυσική, οικονομική και επικοινωνιακή ενότητα της Μεσογείου, η
οποία ενσωμάτωσε έτσι Άραβες και
Μουσουλμάνους σε μια ιστορία: τη
μεσογειακή. Και οι δυο απόψεις είναι
βάσιμες.
Και πριν από τις Σταυροφορίες, ο
κόσμος της Χριστιανοσύνης και του
Ισλάμ βρίσκονταν σε διαρκή αντιπαράθεση. Οι Σαρακηνοί θεωρούνταν
άπιστοι, υπηρέτες του Σατανά, ενώ
ο Μωάμεθ εμφανιζόταν σαν τέρας,
υπηρέτης και προάγγελλος του Αντίχριστου. Τέτοιες αντιλήψεις πυροδοτούσαν το μίσος των Σταυροφόρων.
Πριν από τον 11ο αιώνα, κάποιες
ψύχραιμες φωνές στη Δύση ξεχώριζαν τους Μουσουλμάνους από τον
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κόσμο των ειδωλολατρών, ενώ τα
περισσότερα προσκυνήματα στους
κατεχόμενους Αγίους Τόπους διεξάγονταν ειρηνικά. Η προπαγάνδιση
του σταυροφορικού κινήματος στις
τάξεις της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας κατέστησε την ολοκληρωτική εξόντωση του άπιστου εχθρού ύψιστη
αποστολή των ιπποτών της Δύσης.
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Βαν Άυκ, Δίκαιοι κριτές και ιππότες
του Χριστού, 1432, Γάνδη.
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Όπως στην περίπτωση του Βυζαντίου, έτσι και με το Ισλάμ, η αντιπαράθεση δεν εμπόδισε ολοκληρωτικά
την εμπορική και πνευματική επικοινωνία των δύο κόσμων. Η παπική
εξουσία προσπάθησε να απαγορεύσει τις εμπορικές συναλλαγές με τους
απίστους. Ωστόσο, το εκτεταμένο λαθρεμπόριο, ιδιαίτερα σε είδη στρατηγικής σημασίας, όπως οπλισμός και
άλογα, υπονόμευε αυτήν την απαγόρευση. Επιπλέον, το εμπόριο με την
Ανατολή στήριζε οικονομικά το
δυτικό μεσογειακό χώρο. Έτσι, οι
πάπες αναγκάστηκαν να χαλαρώσουν κάπως τις απαγορεύσεις τους,
κυρίως απέναντι στην εμπορική
Δημοκρατία της Βενετίας. Από την
άλλη, πολλοί χριστιανοί λόγιοι εκτίμησαν τον πλούτο του πολιτισμού
και της σκέψης των Αράβων. Κατά
την περίοδο που οι χριστιανοί
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προσπαθούσαν να επανακατακτήσουν τις αραβοκρατούμενες περιοχές της Ιβηρικής χερσονήσου, ήρθαν
σε επαφή με την αρχαία ελληνική
φιλοσοφία και την επιστήμη, όπως
τους τις μετέδωσαν Αραβες μελετητές τους. Μεγάλη ήταν η επίδραση
των Αράβων στη μεσαιωνική ιατρική. Χαρακτηριστικότερη έκφρασή
της αποτελούσε η ιατρική σχολή του
Σαλέρνο, στη νότια Ιταλία. Η σημαντικότερη συμβολή όμως των Αράβων ήταν η μετάδοση του δεκαδικού
συστήματος. Το δεκαδικό σύστημα
έγινε μια καθολική συμβολική γλώσσα, πάνω στην όποία βασίστηκαν οι
υπολογισμοί και οι μετρήσεις.
Ας ανακεφαλαιώσουμε: η παρουσία του Ισλάμ και των Σελτζούκων
Τούρκων στην Ανατολή έκανε τους
Δυτικούς να συνειδητοποιήσουν την
ενότητά τους. Σταδιακά, λατινική Χρι98 / 28
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στιανοσύνη και Δύση ενώθηκαν στη
συνείδηση των ευρωπαϊκών πληθυσμών. Οι Ευρωπαίοι σχημάτισαν τη
βεβαιότητα για την ανωτερότητα του
ευρωπαϊκού πολιτισμού και εκφράστηκαν επιθετικά προς τις εξωευρωπαϊκές και μη χριστιανικές επικράτειες, ακόμα κι αν αυτές τους είχαν
μεταγγίσει πολιτισμικό αίμα. Ωστόσο, ο όρος «Ευρώπη» παρέμενε σαφώς υποδεέστερος σε σχέση με τον
όρο «Χριστιανοσύνη».
4. Χαρτογραφικές απεικονίσεις
Οι αρχαιότεροι γνωστοί χάρτες του
κόσμου εντοπίζονται στα μεσαιωνικά
χειρόγραφα. Κανένας χάρτης του κόσμου από την κλασική αρχαιότητα δε
διασώθηκε. Ο αρχαιότερος και πληρέστερος χάρτης του κόσμου είναι
αυτός που βασίζεται στα γραπτά του
9999
/ 28
/ 80
- 29
Book 1.indb 99

5/12/2017 5:30:01 µµ

Ισίδωρου, επισκόπου της Σεβίλλης
(7ος αι. μ.Χ.). Ο Ισίδωρος ακολουθεί
πιστά τον τριμερή διαχωρισμό του
Αυγουστίνου. Όσον αφορά την ονομασία των διαφόρων λαών, ο Ισίδωρος ακολουθεί τον Ιώσηπο Φλάβιο.
Επειδή όμως είχαν επικρατήσει τα
γερμανικά φύλα στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και αρκετοί Γότθοι ηγεμόνες έμεναν προσηλωμένοι στο χριστιανισμό, ο Ισίδωρος αισθάνεται την
ανάγκη να ενσωματώσει στην αφήγησή του τα άγνωστα στη Βίβλο
γοτθικά φύλα. Καταφεύγει και πάλι
στη βιβλική παράδοση (π.χ., οι πολεμοχαρείς Γότθοι προέρχονται από
τον πολεμικό λαό των Μαγκόγκ, γένους του Ιάφεθ). Οπου αδυνατεί να
εντοπίσει στέρεες ερμηνευτικά συγγένειες, συνδέει τους λαούς με γεωγραφικές περιοχές (Βάνδαλοι - ποταμός Βάνδαλος), με μυθικές φιγούρες
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ή με μορφολογικά χαρακτηριστικά
(Λομβαρδοί - Λογκοβάρδοι, «μακρυγένηδες»).
Ο παλαιότερος γνωστός χάρτης
της Ευρώπης εμφανίζεται σε χειρόγραφο των πρώτων χρόνων του
12ου αιώνα. Αναπαράγει το γνωστό
τριμερή διαχωρισμό του κόσμου. Ο
συντάκτης του Λαμβέρτος οριοθετεί με ακρίβεια την αυτοκρατορία του
Καρλομάγνου (Ιταλία, Γαλλία, Φλανδρία, Αλεμανία και Σαξονία) στο εσωτερικό της ευρύτερης Ευρώπης. Η
Ευρώπη εκτείνεται από την Ισπανία
και την Αγγλία ως τις ελληνικές χώρες. Παρά τις ανακρίβειές του, αποτελεί τον πρώτο αυτόνομο χάρτη της
Ευρώπης με αναφορές στις πολιτικές της διαφοροποιήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν ταυτίζεται η Ευρώπη με τη Χριστιανοσύνη.
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Ο χάρτης αυτός απεικονίζει την
Ευρώπη. Αποτυπωνονται οι επικράτειες και αναγράφονται τα ονόματα των χωρών. Liber Floridus, A.
Derolez (εκδ.), Ghent, 1986, σ. 481)
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5. Η ευρωπαϊκή αυτοσυνειδησία
Είδαμε ως τώρα ότι οι αναφορές
στην Ευρώπη πυκνώνουν κατά το
Μεσαίωνα και δημιουργείται η σύνδεση των εννοιών Ευρώπη και Χριστιανοσύνη. Διαφαίνονται έτσι τα πρώτα
σημάδια μιας ευρωπαϊκής αυτοσυνειδησίας, που αβέβαια ακόμη προσδιορίζεται με κριτήρια θρησκευτικά.
Βέβαια η πορεία αυτή συναντά
πολλές δυσκολίες και ανακόπτεται
εξαιτίας της βαθιάς κρίσης που μαστίζει τον ευρωπαϊκό χώρο από τα
μέσα του 14ου αιώνα. Η αποσύνθεση της Αγίας Ρωμαϊκής (Γερμανικής)
Αυτοκρατορίας, οι διενέξεις των πριγκίπων και των τοπικών ηγεμόνων,
ο Εκατονταετής πόλεμος, οι εντάσεις
στον παπικό θρόνο αλλά και οι κρίσεις της αγροτικής παραγωγής και
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οι θανατηφόρες επιδημίες αφήνουν
βαθιά τα σημάδια τους στις κοινωνίες
της εποχής και αναστέλλουν την πορεία μιας ευρωπαϊκής-χριστιανικής
αυτοσυνειδησίας.
Η υποταγή του ανατολικού μεσογειακού χριστιανικού κόσμου στους
Οθωμανούς δημιούργησε πνεύμα
πανικού στη Δύση. Έτσι, το 15ο αιώνα, η δυτική Εκκλησία αναλαμβάνει το ρόλο του υπερασπιστή της
κοινότητας των χριστιανών. Ο πάπας Πίος II (1458- 1464) οργανώνει
Σταυροφορία για την προάσπιση της
Respublica Christiana (Χριστιανικής
Κοινοπολιτείας) απέναντι στην τουρκική απειλή. Σε πολλές μαρτυρίες
της εποχής, ο Πάπας εμφανίζεται να
χρησιμοποιεί τους όρους «Χριστιανική Κοινοπολιτεία» και «Ευρώπη» ως
συνώνυμους. Ήταν ο πρώτος που
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χρησιμοποίησε τον προσδιορισμό
«ευρωπαίος» (europeus) για να υποδηλώσει τον κάτοικο της Ευρώπης.
Η ταύτιση της Ευρώπης με τη Χριστιανοσύνη, στην πραγματικότητα
ήταν ταύτιση με τη δυτική Χριστιανοσύνη. Γιατί στην Ανατολή, υπό
τους Οθωμανούς, η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν ο κύριος φορέας παιδείας. Εξάλλου, ελληνορθόδοξοι ήταν
οι πληθυσμοί που ζούσαν στις βενετοκρατούμενες περιοχές (Κύπρος,
Κρήτη, Επτάνησα κλπ.). Οι κάτοικοι
των περιοχών αυτών, ιδιαίτερα της
Κρήτης, συμμετείχαν στη γενικότερη
πνευματική κίνηση της Αναγέννησης. Το κρητικό θέατρο και η κρητική
ζωγραφική αποτελούν τις εκφάνσεις
της ελληνικής Αναγέννησης, και ο
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος αναδείχτηκε σ’ έναν από τους μεγαλύτερους
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ζωγράφους της νεότερης εποχής.
Ας σχολιάσουμε αυτό το σημείο:
Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται συχνά την πραγματικότητα όχι όπως
είναι, αλλά όπως νομίζουν ή φαντάζονται με την περιορισμένη εμπειρία
τους πως είναι. Στη συνέχεια αυτή η
κατά φαντασία πραγματικότητα γίνεται τόσο ισχυρή, ώστε οι άνθρωποι
δρουν με βάση αυτή. Έτσι συμβαίνει και με την ταύτιση Ευρώπης και
δυτικής Χριστιανοσύνης. Ήταν μια
ταύτιση στη φαντασία τους, η οποία
στη συνέχεια δημιούργησε στερεότυπα που κράτησαν αιώνες, περιορίζοντας την ιδιότητα του Ευρωπαίου
αποκλειστικά στους κατοίκους της
δυτικής Ευρώπης.
Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας για την περίοδο αυτή είναι το εξής: η παρουσία
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της τουρκικής απειλής δημιούργησε
ένα βαθύ ρήγμα στην Ευρώπη και
συσπείρωσε τους κατοίκους της δυτικής Ευρώπης γύρω από τις έννοιες
(δυτική) Χριστιανοσύνη και Ευρώπη,
οι οποίες στο μυαλό τους ταυτίστηκαν.
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Η απόλαυση θεωρείται αμαρτία για
το μεσαιωνικό άνθρωπο. Στον πίνακα παρουσιάζονται με παραστατικό και σουρρεαλιστικό τρόπο τα
δεινά, που έρχονται ως αποτέλεσμα
από μια αχαλίνωτη ζωή. Μπορούμε
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να αποδώσουμε τη ζοφερή εικόνα
των υλικών απολαύσεων στην καταπιεστική παρουσία της δυτικής
θρησκευτικότητας. Ιερώνυμος Μπος,
Ο κήπος των απολαύσεων, Μαδρίτη,
Μουσείο του Πράδο.
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Οι πίνακες του Ελ Γκρέκο χαρακτηρίζονται από μία μυστηριακή ατμόσφαιρα κι αποπνέουν ευσέβεια μ’
ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό
που συνηθιζόταν στην εποχή του.
Συγκρίνετε το έργο με άλλους πίνακες της ίδιας εποχής και παρατηρήστε τις διαφορές. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο), Η ανάσταση
του Χριστού, 1600-1605, Μαδρίτη,
Μουσείο του Πράδο.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι σταθμοί της σύνδεσης της Ευρώπης με τη
Δύση από τον 7ο αι. μ.Χ. ως τον 15ο
αι. μ.Χ.;
2. Ποιοι ήταν οι κατά καιρούς «άλλοι» που συνέβαλαν καθοριστικά στη
συγκρότηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας;
3. Πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι,
παρά την εχθρότητα μεταξύ της Δύσης, του Βυζαντίου και του Ισλάμ,
υπήρχαν σχέσεις μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα;
4. Καταγράψτε όσες ξένες λέξεις
γνωρίζετε που προέρχονται από την
ελληνική λέξη Ευρώπη.

112 / 32
Book 1.indb 112

5/12/2017 5:30:02 µµ

Κεφάλαιο Τρίτο: Οι Ευρωπαίοι
της Αναγέννησης
1. Οι κλασικές κληρονομιές
Από το 15ο αιώνα, το κίνημα της
Αναγέννησης ενίσχυσε τους δεσμούς αλληλεγγύης, την αίσθηση
μιας κοινής πολιτισμικής ταυτότητας, που ένωνε τα ανώτερα ευρωπαϊκά κοινωνικά στρώματα. Οι
γόνοι των ευπορότερων και μορφωμένων οικογενειών της Δύσης
ανέτρεχαν σε μια κοινή πολιτισμική
κληρονομιά, την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, με αποτέλεσμα
την ολοένα συχνότερη χρήση της
λέξης «Ευρώπη». Ωστόσο, αυτή η
απόπειρα συγκρότησης μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας ήταν
εν μέρει προβληματική, γιατί αρνιόταν το άμεσο ευρωπαϊκό παρελθόν,
ανατρέχοντας στον αρχαίο κόσμο
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για να ανακαλύψει τα πρότυπά της.
Ο «Ευρωπαίος» του 15ου αιώνα θα
ήταν διαφορετικός από τον «Ευρωπαίο», όπως τον αντιλαμβανόταν η
παπική Ρώμη.
Η ουμανιστική σκέψη συνέβαλε
με πολλούς τρόπους στη διαμόρφωση μια νέας αντίληψης για την
Ευρώπη. Ο όρος «ουμανισμός» ή
ανθρωπισμός, όπως και πολλοί
άλλοι «-ισμοί», είναι δημιούργημα πολύ μεταγενέστερο από την
εποχή εκείνη. Ανήκει στις θεωρητικές συζητήσεις του 19ου αιώνα.
Προηγουμένως, χρησιμοποιούνταν οι έννοιες humanitas και studia
humanitatis για να γίνει αναφορά σ’
ένα είδος εκπαίδευσης που βασιζόταν στη μελέτη της ελληνικής και
λατινικής γραμματείας, στη λογική και τη ρητορική, σε όσα δηλαδή
έως τότε θεωρούνταν ως τα υψηλό114 / 33
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τερα δημιουργήματα της ανθρώπινης σκέψης.

Ιταλοί ουμανιστές. Γκιρλαντάγιο, Ο
Ζαχαρίας στο Ναό. Φλωρεντία.
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Η προτεραιότητα στη μελέτη του
κλασικού πολιτισμού διαδόθηκε
σταδιακά σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες μετά το 15ο αιώνα, ανάμεσα
βέβαια στις πιο πλούσιες και ισχυρές κοινωνικές ομάδες. Η γνώση
της λατινικής και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας έγινε με τη σειρά
της γνώρισμα κοινωνικής διάκρισης. Καθώς οι λίγοι σχετικά μορφωμένοι, παρά το γεγονός ότι ζούσαν μακριά ο ένας από τον άλλο,
αναγνωρίζονταν μεταξύ τους, ανέπτυξαν μια αντίληψη ότι ανήκουν
σε μια ενιαία κοινότητα, σε μια «Πολιτεία των Γραμμάτων» (Respublica
Litteraria). Σε μια κοινότητα δηλαδή
που διαφύλαττε, καλλιεργούσε και
διέδιδε τα κλασικά γράμματα, αποβλέποντας στη δημιουργία ενός
νέου τύπου ανθρώπου και ενός
νέου τύπου πολιτισμού. Η αντίλη116 / 33 - 34
Book 1.indb 116

5/12/2017 5:30:02 µµ

ψη αυτή αντικατέστησε την έννοια
της «Χριστιανικής Κοινοπολιτείας»,
στην οποία οι άνθρωποι αλληλοαναγνωρίζονταν πρώτα-πρώτα ως
χριστιανοί.
Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη φορά
που οι λόγιοι ασχολούνταν με τον
κλασικό πολιτισμό. Στην αυλή του
Καρλομάγνου, στα ιταλικά πανεπιστήμια του 12ου αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη της εποχής του πατριάρχη Φωτίου και αργότερα των
Παλαιολόγων, είχε προϋπάρξει
αναβίωση της μελέτης της κλασικής γραμματείας. Το καινούργιο που
έφερε η Αναγέννηση ήταν η χρήση
αυτού του πολιτισμού. Οι λόγιοι της
προσπαθούσαν, μέσω της μελέτης
των κλασικών γραμμάτων, να διαμορφώσουν το Νέο Άνθρωπο, μια
καινούργια προσωπικότητα. Αυτή η
προσωπικότητα θα έπρεπε πρώτα
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απ’ όλα να είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη, να σκέπτεται δηλαδή η ίδια
για τον εαυτό της και να καθορίζει
μόνη της τη συμπεριφορά της. Να
είναι φορέας κριτικού πνεύματος και
να κρίνει αυτόβουλα τον εαυτό της
και τον κόσμο γύρω της.
Αυτά μας φαίνονται φυσικά και
αυτονόητα σήμερα. Δεν ήταν όμως
έτσι τότε. Ο μεσαιωνικός άνθρωπος αισθανόταν τον εαυτό του σαν
ένα όν αμαρτωλό, που έπρεπε συνεχώς να μεριμνά για τη σωτηρία
της ψυχής του. Σε αντίθεση με αυτή
την απαισιόδοξη εικόνα του ανθρώπου, η Αναγέννηση υιοθέτησε την
αισιόδοξη, ενεργητική και απελευθερωτική εικόνα του ολοκληρωμένου
ανθρώπου, του homo universalis.
Η αναφορά στο αυτόνομο άτομο
άσκησε τεράστια επίδραση στην ευρωπαϊκή σκέψη και γι’ αυτό το λόγο,
118 / 34
Book 1.indb 118

5/12/2017 5:30:02 µµ

η Αναγέννηση θεωρείται συχνά ως η
μήτρα του «ευρωπαϊκού νου».
Η Αναγέννηση εκδηλώθηκε αρχικά στην Ιταλία, εξαιτίας της φανερής συγγένειας της χώρας αυτής με
την κλασική ρωμαϊκή, και κατ’ επέκταση ελληνική, παράδοση. Υπήρχαν πρώτα απ’ όλα τα μνημεία που
θύμιζαν έντονα το παρελθόν. Γιατί
όμως εκδηλώθηκε τότε; Η αρχαιότητα φαινόταν συγγενής, επειδή στην
Ιταλία η ζωή ήταν οργανωμένη σε
μικρές πόλεις-κράτη παρόμοιες με
αυτές της αρχαιότητας. Η αίσθηση
της συγγένειας προς τους Ρωμαίους ήταν έκδηλη από το 12ο αιώνα.
Αποτελούσε τμήμα της ιδεολογίας
των ιταλικών αστικών δημοκρατιών.
Οι δημοκρατίες αυτές επιδίωκαν
να επιβεβαιώσουν την αυτονομία
τους απέναντι στον πάπα, τον αυτοκράτορα της «Αγίας Ρωμαϊκής
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Αυτοκρατορίας», αλλά και τους
ισχυρούς τοπικούς φεουδάρχες.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
της Φλωρεντίας το 15ο αιώνα: η διαμάχη της με το αριστοκρατικό Μιλάνο έκανε την άρχουσα τάξη της πόλης να ταυτίζεται με την ελευθερία
της δημοκρατικής περιόδου της αρχαίας Ρώμης.
Στην αναγεννησιακή αλλαγή των
πνευμάτων όμως δε συμμετείχαν
όλοι. Δε συμμετείχαν ούτε οι αγρότες ούτε οι φτωχοί των πόλεων ούτε
οι γυναίκες. Η Αναγέννηση ήταν ένα
αστικό φαινόμενο, υπόθεση ενός περιορισμένου αριθμού ανδρών των
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων.
Η υπόθεση αυτή αφορούσε τους ανθρωπιστές λογίους, τα μέλη των αστικών ολιγαρχιών (τους αστούς «πατρικίους»). τέλος, τους καλλιτέχνες της
εποχής, οι οποίοι προέρχονταν στη
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συντριπτική τους πλειοψηφία από οικογένειες τεχνιτών των πόλεων.

Ξυλόγλυπτο της εποχής που παρουσιάζει τη διδασκαλία ενός Ουμανιστή
στην Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας.
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2. Ο έντυπος λόγος
Παρά το περιορισμένο κοινωνικό υπόβαθρο της Αναγέννησης, με
την εφεύρεση της τυπογραφίας οι
νέες αντιλήψεις έγιναν κτήμα ενός
ευρύτερου κοινωνικού σώματος. Η
μεγάλη κυκλοφορία εντύπων επιτάχυνε τη διάδοση των ιδεών και της
αισθητικής της Αναγέννησης. Ώθησε επίσης και στην αναβίωση της
αρχαιότητας, καθώς τα έργα των
κλασικών συγγραφέων στην έντυπη μορφή τους γνώρισαν μεγάλη
διάδοση. Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν
ο ρόλος των λογίων-εκδοτών της
Αναγέννησης, όπως ο Άλδος Μανούτιος στη Βενετία. Συνεργάτες
του Μανούτιου, στην έκδοση των
κλασικών ελληνικών κειμένων,
ήταν πολλοί Έλληνες κυρίως από
την Κρήτη.
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Στις αρχές του 16ου αιώνα, τυπογραφικά εργαστήρια είχαν εγκατασταθεί σε περισσότερες από
διακόσιες πόλεις της Ευρώπης.
Την ίδια εποχή, οι βιβλιαγορές της
Φραγκφούρτης, της Λιψίας και της
Λυών προσείλκυσαν βαθμιαία τους
σημαντικότερους Ευρωπαίους εκδότες, συγκεντρώνοντας το σύνολο
της συνεχώς αυξανόμενης ευρωπαϊκής εκδοτικής παραγωγής. Πίνακες
της περιόδου εμφανίζουν νεαρούς
γόνους αριστοκρατικών οικογενειών να κρατούν στα χέρια τους κομψά τομίδια με στίχους του Πετράρχη. Τα τυπογραφεία της Βασιλείας
έκαναν τον Έρασμο διάσημο σ’
ολόκληρη τη Δύση, καθώς ορισμένα έργα του έγιναν «μπεστ-σέλερ»
της εποχής.
Το τυπωμένο βιβλίο ήταν κάτι
περισσότερο από ένα βασικό μέσο
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διάδοσης της Αναγέννησης. Η Αναγέννηση και η Μεταρρύθμιση αποδείχθηκαν διαρκέστερες από τις μαζικές αιρέσεις και τις πολιτισμικές
αναφλέξεις του Μεσαίωνα, ακριβώς
επειδή βασίστηκαν στην επαναστατική τεχνολογία της τυπογραφίας.
Σ’ ένα μόλις μήνα από τη διάθεσή
της στην αγορά (1522), η γερμανόφωνη έκδοση της Βίβλου με την
επιμέλεια του Λούθηρου είχε εξαντληθεί (3.000 αντίτυπα). Στη διάρκεια της ζωής του πρωταγωνιστή
της Μεταρρύθμισης, πουλήθηκαν
περισσότερα από ένα εκατομμύριο
αντίτυπα του ίδιου έργου, συσσωρεύοντας τεράστια ποσά στα ταμεία
των εκδοτών και προσθέτοντας
εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές στο
λουθηρανικό στρατόπεδο.
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Τυπογράφοι, Φραγκφούρτη, 1568.
3. Η αναγεννησιακή παιδεία
Στον κόσμο των γραμμάτων, οι
ουμανιστές αντικατέστησαν στη μετάδοση της γνώσης τους μοναχούς,
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αν και η εκκλησία εξακολουθούσε
να παρέχει εκπαίδευση και οι μοναχοί να ασχολούνται με τα γράμματα. Οι ουμανιστές πίστευαν ότι
η δημιουργία του Νέου Ανθρώπου
ξεκινάει από τα σχολεία και την εκπαίδευση. Επηρεασμένοι από το
πνεύμα της ελληνικής αρχαιότητας,
επιδόθηκαν παράλληλα στην πνευματική και σωματική καλλιέργεια
του ανθρώπου. Μαζί με τα ελληνικά
και τα λατινικά, οι νέοι διδάσκονταν
πλέον και γυμναστική.
Την ίδια εποχή παρουσιάζεται
έντονη πνευματική δραστηριότητα.
Κλασικοί Έλληνες συγγραφείς μεταφράζονται στα λατινικά και διδάσκονται. Πολλά πανεπιστήμια ιδρύονται, όπως στη Φλωρεντία, την
Πίζα και την Πάδοβα, που καλλιεργούν τις αρχαιοελληνικές σπουδές.
Οι πρώτοι καθηγητές ήταν Βυζαντι126 / 36
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νοί λόγιοι. Ο Βησσαρίων, ο Γεώργιος
Τραπεζούντιος, ο Μιχαήλ Χρυσολωράς, ο Ιανός Λάσκαρης, ο Πλήθων
Γεμιστός (παρόλο που δεν έμεινε
στην Ιταλία) και πολλοί άλλοι έγιναν διάσημοι και περιζήτητοι στους
κύκλους των ουμανιστών και τις αυλές των εκκλησιαστικών και κοσμικών ηγεμόνων. Οι συλλογές χειρογράφων των αρχαίων συγγραφέων,
που έφεραν στη Δύση, αντιγράφηκαν ή εκδόθηκαν και έγιναν η βάση
των αναγεννησιακών βιβλιοθηκών.
Παρά την έμφαση στα γράμματα,
δεν αγνοήθηκαν οι θετικές λεγόμενες επιστήμες (η Φυσική φιλοσοφία
της εποχής). Η ανακάλυψη
αρχαιοελληνικών και λατινικών κειμένων και η νέα κριτική προσέγγιση σε πλήθος άλλων οδήγησαν
στην άνθηση των μαθηματικών, της
ιατρικής, της αστρονομίας.
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Αλληγορική παράσταση με φιλοσόφους της αρχαιότητας, Το έργο
μαρτυρεί τη σχέση της Αναγέννησης με την κλασική αρχαιότητα. Ραφαήλ, Σχολή των Αθηνών, Ρώμη, Βατικανό
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Η εκπαίδευση, επομένως, αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της
ουμανιστικής εκστρατείας. Μάλιστα ο ουμανιστής καγκελάριος της
Φλωρεντίας Μπρούνι προωθούσε
την επέκταση της εκπαίδευσης και
στα κορίτσια, ενέργεια εξαίρετικά
προωθημένη για την εποχή. Στη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα
παρατηρήθηκε μια «έκρηξη» ίδρυσης πανεπιστημίων και σχολείων.
Μαθητές, φοιτητές και δάσκαλοι αυξήθηκαν, και μαζί τους οι εκδότες, οι
βιβλιοπώλες, οι βιβλιοθηκάριοι, οι
επιμελητές των εκδόσεων, οι μεταφραστές, ένας ολόκληρος κόσμος
που ασχολούνταν με τα γράμματα.
Στις αστικές κοινότητες της
Δύσης, η ιδέα της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης άρχιζε να κερδίζει έδαφος. Στην πόλη
του Στρασβούργου ιδρύθηκε το
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Gymnasium ως κέντρο εκπαίδευσης της νεολαίας, συνδυάζοντας
την κοσμική με τη χριστιανική εκπαίδευση. Ο όρος, που έχει αρχαιοελληνική προέλευση, δεν είχε το
αρχαιοελληνικό νόημα, αλλά σήμαινε μία ανώτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Στην καινούργια Ευρώπη η
εκπαίδευση έπαψε να είναι απλώς
ιδιωτική υπόθεση. Δεν ήταν βέβαια
ακόμη κρατική –η εκκλησιαστική
εκπαίδευση συνέχιζε να υπάρχει–
αλλά το δημόσιο ενδιαφέρον ήταν
πλέον έκδηλο.
Βασικό μέλημα των συγγραφέων
και των καλλιτεχνών της Αναγέννησης ήταν η μίμηση των αρχαίων
προτύπων τους. Η μίμηση τους δεν
«πιθήκιζε», δεν αντέγραφε τυφλά το
ύφος και το περιεχομένο των αρχαίων προτύπων. Τα έργα τους έμεναν
πιστά στο πνεύμα των μεγάλων
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συγγραφέων και καλλιτεχνών της
ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας και δημιουργούσαν νέες ιδέες.
Ο Μιχαήλ Άγγελος κατόρθωσε να
παρουσιάσει ένα άγαλμά του σαν
αρχαίο εύρημα. Οι δημιουργοί της
Αναγέννησης συναισθάνονταν τις
δυσκολίες της μίμησης της αρχαιότητας και την απόσταση που τους
χώριζε από την περίοδο της προτίμησής τους. Ωστόσο, έτρεφαν πάθος για την κλασική αρχαιότητα και
περιφρόνηση για το άμεσο ιστορικό παρελθόν τους, το «βάρβαρο»
Μεσαίωνα, παρά το γεγονός ότι ο
τρόπος σκέψης τους ήταν δεμένος
με αυτό.
Η νέα, «ελληνική» διάσταση της
αναγεννησιακής σκέψης τοποθέτησε στο επίκεντρο την φιλοσοφία του Πλάτωνα. Το έργο του έγινε
σχεδόν μόνιμη πηγή αναφοράς των
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ουμανιστών (ανάλογη ήταν η σχέση
της μεσαιωνικής σκέψης με το έργο
του Αριστοτέλη). Στο έργο του Πλάτωνα κεντρικό ρόλο έχει η εσωτερική τελειοποίηση του ανθρώπου.
Από τη σκέψη αυτή οι ουμανιστές
εμπνεύστηκαν τη vita contemplativa
(στοχαστική ζωή), η οποία συνδέεται με το σκεπτόμενο άνθρωπο και
την τελειοποίηση της προσωπικότητάς του.
Ο μεσαιωνικός θεολογικός
σχολαστικισμός «σκοτώνει»
το πνεύμα.
Όταν μου λες ότι αντιπαθείς
τη σημερινή τάξη των θεολόγων, που αναλώνουν τις ζωές
τους σε ανούσιες λεπτομέρειες
και σοφιστείες, έχεις την έντονη
επιδοκιμασία μου, αγαπητέ Κόλ132 / 38
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λετ. Δεν είναι ότι καταδικάζω τις
ευρυμαθείς σπουδές τους, εγώ
που επικροτώ τη μάθηση κάθε είδους, αλλά αυτές οι μελέτες είναι
απομονωμένες και δεν εμπλουτίζονται με παραπομπές σε καλογραμμένα κείμενα του παρελθόντος. Έτσι μου φαίνονται ότι
δεν προσφέρουν παρά μόνον μια
αποσπασματική γνώση και μια
έξη προς άσκοπη επιχειρηματολογία... Επειδή εξαντλούν την
ανθρώπινη διάνοια με ένα είδος
στείρας και ακανθώδους λεπτολογίας, ενώ σε καμία περίπτωση
δεν της εμφυσούν μια ζωντάνια,
το δυναμισμό της ζωής. Χειρότερο απ’ όλα, με το συγκεχυμένο,
κακό και άτακτο ύφος της γραφής
τους καθιστούν απωθητική αυτή
τη μεγάλη βασίλισσα όλων των
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γνώσεων, τη θεολογία, εμπλουτισμένη και στολισμένη από την ευγλωτία της αρχαιότητας. Με αυτό
τον τρόπο πνίγουν με αγκάθια το
δρόμο της γνώσης που οι αρχαιότεροι διανοητές είχαν ανοίξει και,
επιχειρώντας να διευθετήσουν
όλα τα ζητήματα, κατά τον ισχυρισμό τους, απλώς συσκοτίζουν τα
πάντα. Έτσι βλέπεις τη θεολογία,
κάποτε δοξασμένη και γεμάτη μεγαλείο, να είναι σήμερα σιωπηλή,
φτωχή και σε κουρέλια. Την ίδια
στιγμή μάς έχει συνεπάρει η γοητεία ενός διεστραμμένου και ακόρεστου πάθους για σοφιστείες. Η
μια διαμάχη οδηγεί στην άλλη και
με αξιοσημείωτη αλαζονεία ερχόμαστε σε αντιπαράθεση επάνω σε
ασήμαντες και τετριμμένες λεπτομέρειες.
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(Επιστολή του Έρασμου στον
Τζων Κόλλετ γραμμένη το 1499.
Collected words of Erasmus,
μφρ. R.A.B. Mynors and D.R.S.
Thompson, Toronto, University of
Toronto Press 1974)

4. Αναγέννηση και χριστιανισμός
Οι αλλαγές στον τρόπο με τον
οποίο οι ουμανιστές έβλεπαν τον
άνθρωπο και η αναζήτηση της αυθεντικότητας στη γνώση δεν άφησαν ανεπηρέαστες τις θρησκευτικές
τους αντιλήψεις. Ο Θεός έπαψε να
θεωρείται κυρίως ως ο άγρυπνος
τιμωρός, όπως στο Μεσαίωνα, και
δόθηκε έμφαση στη μορφή του
ως σοφού Δημιουργού. Ο Ουμανισμός άρχισε να αναζητά μια πιο
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άμεση και συναισθηματική σχέση
του ανθρώπου με το Δημιουργό.
Δεν ήρθε σε ρήξη με το χριστιανικό
δόγμα, αλλά μάλλον με την «από
καθέδρας» γνώση, την οποία θέλησε να πολεμήσει. Οι σχέσεις του
με το χριστιανισμό εκφράζονται
μέσα από το έργο του Ολλανδού
Έρασμου, πρωτεργάτη του ουμανισμού.
Ο Desiderius ή Έρασμος (14671536) υποστήριζε την επιστροφή
του χριστιανισμού στις ρίζες του και
την αποκάθαρση του χριστιανικού
δόγματος από τις παραμορφώσεις
που είχε υποστεί από τις μεταγενέστερες εκδόσεις των Γραφών. Έκανε έκκληση για μίμηση του Ιησού,
μέσα από την εξοικείωση του πιστού με τον αληθινό λόγο του Θεού.
Με άλλα λόγια, κήρυττε την αμεσότητα της σχέσης του πιστού με το
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Δημιουργό. Στο Μωρίας Εγκώμιον,
ο Έρασμος επιτέθηκε με σφοδρότητα στις αντιλήψεις της Καθολικής
Εκκλησίας και ιδιαίτερα στον τρόπο που ασκούσε την πνευματική
της ηγεμονία. Επισήμανε τις πολλαπλές καταχρήσεις εξουσίας, οι
οποίες αποτελούσαν παρερμηνεία
του αληθινού νοήματος της χριστιανικής θρησκείας. Σε αντίθεση με το
Λούθηρο, που, όπως θα δούμε, επιδίωξε το διαχωρισμό από τη δυτική Εκκλησία, ο Έρασμος επιδίωκε
τη θρησκευτική μεταρρύθμιση στο
πλαίσιο μιας ενιαίας Εκκλησίας.
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Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει
σκηνές από τη Δευτέρα Παρουσία
και είναι μεσαιωνικός, ενώ ο δεύτερος την Παναγία και είναι αναγεννησιακός. Πώς εκφράζεται η θρησκευ-
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τικότητα των ανθρώπων στις δύο
εποχές; Αριστερά: Βάυντεν, Δευτέρα
Παρουσία (λεπτομέρεια), Βουργουνδία. Δεξιά: Ντα Βίντσι, Η Παρθένος
των Βράχων, Παρίσι. Λούβρο.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ποια ήταν η σχέση της Αναγέννησης με την ελληνική καί ρωμαϊκή
αρχαιότητα; Κατά τι διακρίνεται από
την προ-αναγεννησιακή;
2. Πώς αντιλαμβάνονταν την εκπαίδευση οι Ουμανιστές και ποια
ήταν η σημασία της για την Αναγέννηση;
3. Μπορείτε να προσδιορίσετε τα
κύρια στοιχεία της διαφοράς μεταξύ
του ανθρώπου του Μεσαίωνα και της
Αναγέννησης;
4. Πώς δικαιολογείται η επιλογή
του όρου Αναγέννηση για τον προσδιορισμό της περιόδου που μελετάμε; Πώς προσδιορίζοντα ανάλογα
ιστορικά φαινόμενα σε άλλες ιστορικές περιόδους;
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Κεφάλαιο Τέταρτο: Ευρώπη και
Ευρωπαίοι στον αιώνα των
θρησκευτικών πολέμων
1. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
Είναι γεγονός ότι μετά το 16ο αιώνα, η έννοια της «Χριστιανικής
Κοινοπολιτείας» παύει να εκφράζει
αποκλειστικά τον ιδιαίτερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σχίσμα των
Εκκλησιών είχε ήδη διασπάσει την
ενότητα της χριστιανικής κοινότητας και είχε παγιώσει μια πρώτη
διάκριση ανάμεσα στον ανατολικό
και το δυτικό κόσμο. Η ανατολική
Ευρώπη, που βρισκόταν κάτω από
τον Οθωμανικό ζυγό ή ανήκε στην
επικράτεια του τσάρου, δεν είχε αρχίσει ακόμα να παίρνει μέρος στις
διαδικασίες επαναπροσδιορισμού
του ανθρώπου και του πολιτισμού.
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Η Αναγέννηση βάθυνε ακόμη περισσότερο τη διάσταση ανάμεσα
στην ανατολική και τη δυτική Ευρώπη. Η Μεταρρύθμιση, η Αντιμεταρρύθμιση και η σταθεροποίηση του
προτεσταντικού δόγματος επέφεραν ακόμη ένα βαθύ πλήγμα στην
ιδέα της ενωμένης Χριστιανοσύνης.
Με τον όρο «Μεταρρύθμιση» οι
ιστορικοί εννοούν σημαντικές θρησκευτικές επαναστάσεις, που συγκλόνισαν την Ευρώπη κατά τη
διάρκεια του 16ου αιώνα και το
πρώτο μισό του 17ου. Η Μεταρρύθμιση είχε σημαντικές συνέπειες
τόσο στην αντίληψη για την Ευρώπη όσο και στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του Ευρωπαίου.
Οι συνέπειες αυτές, όπως και στην
περίπτωση της Αναγέννησης, δεν
περιορίστηκαν μόνο στις περιοχές
όπου επικράτησε. Με τον ένα ή τον
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άλλο τρόπο, επηρέασαν το σύνολο των Ευρωπαίων και ευρύτερα το
δυτικό πολιτισμό. Η Μεταρρύθμιση
πολύ γρήγορα ξεπέρασε σε ένταση
και έκταση όλες τις προηγούμενες
κινήσεις θρησκευτικής αμφισβήτησης. Δεν αφορούσε μόνο την προσωπική πίστη κάθε χριστιανού,
αλλά είχε βαθύτατο αντίκτυπο στην
ευρωπαϊκή κοινωνική, πολιτική και
οικονομική πραγματικότητα της
εποχής. Ανήκει στις ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Ακόμη και πιστοί άλλων θρησκειών και δογμάτων, έστω και αν δεν
μετέβαλαν τις πεποιθήσεις τους,
επηρεάστηκαν από ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές που προκάλεσε η
Μεταρρύθμιση στον τρόπο σκέψης.
Αλλά και η αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας προς τη Μεταρρύθμιση, δηλαδή η Αντιμεταρρύθμιση,
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είχε κατά βάθος κοινές ιδιότητες και
κοινά χαρακτηριστικά. Προπαντός
όμως η Μεταρρύθμιση ενίσχυσε τις
τάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας
προς την αυτονομία του υποκειμένου και τον ατομισμό. Τις ενίσχυσε μάλιστα πολύ περισσότερο από
την Αναγέννηση. Γιατί ενώ η πρώτη περιοριζόταν σε μικρές ομάδες
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων,
η δεύτερη είχε μεγάλη λαϊκή απήχηση.
Η παλαιά ενότητα της Ευρώπης
υπό το σκήπτρο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συγκλονίστηκε
συθέμελα. Η Μεταρρύθμιση ξανασχεδίασε το θρησκευτικό χάρτη της
Ευρώπης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συμμαχίες και μόνιμες
αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα κράτη. Η ευρωπαϊκή ήπειρος βυθίστηκε
σε μια μακροχρόνια περίοδο κατα144 / 42 - 43
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στροφικών και ιδιαίτερα αιματηρών
πολέμων. Η ένταση της θρησκευτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους
Καθολικούς και τους Προτεστάντες
ήταν πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και φάνηκε ιδιαίτερα
ανθεκτική στο χρόνο. Η περίπτωση
της Ιρλανδίας, που εξακολουθεί μέχρι σήμερα να σπαράσσεται από
αυτή την αντιπαράθεση, αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ο Λούθηρος (1483-1546), θεολόγος και ουμανιστής διανοούμενος,
ήταν ο πρωτεργάτης της Μεταρρύθμισης. Υποστήριζε ότι, επειδή ο
Θεός ήταν παντογνώστης, γνώριζε εκ των προτέρων ποιοι άνθρωποι θα σωθούν και ποιοι όχι. Μέχρι
τότε η Εκκλησία είχε την αποκλειστική δυνατότητα «χορήγησης της
Χάρης» στους πιστούς. Η νέα διδασκαλία υπονόμευε την εξουσία της,
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καθώς ο Λούθηρος αμφισβήτησε
το ρόλο της Εκκλησίας ως ενδιάμεσου μεταξύ των ανθρώπων και του
Θεού. Πρότεινε μια νέα, αμεσότερη
σχέση του ανθρώπου με το Θεό,
αμφισβητώντας την αναγκαιότητα
πολλών εκκλησιαστικών μυστηρίων.
Η Μεταρρύθμιση πέρασε με μεγάλη ευκολία από τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας στο εσωτερικό
και της πιο ταπεινής αγροτικής κοινότητας. Ξεπέρασε όμως και τα σύνορα της Γερμανίας, απ’ όπου ξεκίνησε. Επεκτάθηκε αρχικά σ’ όλες
τις γερμανόφωνες περιοχές (Ελβετία, Αυστρία), μετά στις Κάτω Χώρες, έπειτα στην Αγγλία, τη Σκανδιναβία, τη Γαλλία, τη Βόρεια Ιταλία
και την ανατολική Ευρώπη. Τα νέα
της γερμανικής θρησκευτικής επανάστασης διαδόθηκαν από τον
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τυπωμένο λόγο των φυλλαδίων,
βιβλίων, αφισών, κ.ά. και από τα
εκτεταμένα εμπορικά και ακαδημαϊκά δίκτυα, προκαλώντας ανάλογα
κινήματα και στις άλλες χώρες.
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O πολεμιστής άγιος και ο ρακένδυτος άγιος, η πανοπλία και το ράσο,
συνυπάρχουν σε μια εποχή αιματηρών θρησκευτικών συγκρούσεων.
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Τζιορτζιόνε, Εικόνα βωμού του Καστελφράνκο: ένθρονη Παναγία με το
βρέφος και τους αγίους Ελευθέριο
και Φραγκίσκο, αρχές 15ου αιώνα,
Καθεδρικός ναός του Καστελφράνκο
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Η φρικτή εμπειρία του πολέμου
καθορίζει συχνά τη θεματολογία
της ζωγραφικής. Σκηνές παράλογης βίας παρουσιάζονται σ’ αυτό
το έργο ζωντανεύοντας τα βιώματα των ανθρώπων της εποχής.
Μπρέγκελ, Ο θρίαμβος του θανάτου,
γύρω στα 1562, Μαδρίτη, Μουσείο
του Πράδο
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2. Πολυμορφία και διάσπαση
Με την εξάπλωσή της στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η Μεταρρύθμιση
ήρθε αντιμέτωπη με διαφορετικές
πολιτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές πραγματικότητες, στις οποίες
τελικά προσαρμόστηκε. Από την
επαφή αυτή, διαμορφώθηκαν διαφορετικά προτεσταντικά δόγματα,
χρωματισμένα με τα εθνικά χαρακτηριστικά των ιδιαίτερων περιοχών: οι Γερμανοί λουθηρανοί, οι
Άγγλοι πουριτανοί, οι Ελβετοί, οι
Ολλανδοί και ένα μέρος των Γάλλων καλβινιστές, κ.ά.
Στις Σκανδιναβικές χώρες, την
Αγγλία και τη Σκωτία, το μεταρρυθμιστικό κίνημα ξεκίνησε διατακτικά, αλλά ενισχύθηκε ουσιαστικά
από την παρέμβαση της μοναρχίας. Αυτή επέβαλε τη Μεταρρύθμιση
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στην εθνική κοινωνία. Στη Γαλλία
και τις Κάτω Χώρες, το κίνημα αρχικά αναχαιτίστηκε με βιαιότητα, για
να ξαναεκδηλωθεί πολύ πιο ριζοσπαστικό μια γενιά αργότερα. Στην
περίπτωση των Ολλανδών καλβινιστών του τέλους του 16ου αιώνα,
η θρησκευτική εξέγερση συνδέθηκε
άρρηκτα με την εθνική, εναντίον των
ισπανικών στρατευμάτων κατοχής.
Στην Ιταλία και την Ισπανία, το μεταρρυθμιστικό κίνημα δεν κατόρθωσε να εδραιωθεί και ξεριζώθηκε σχετικά εύκολα από τις τοπικές αρχές.
Στην ανατολική Ευρώπη, την Πολωνία, τη Βοημία (Τσεχία) και την Ουγγαρία, η κατάσταση ήταν πιο πολύπλοκη, επειδή οι κάτοικοί της είχαν
πιο σύνθετα προβλήματα να αντιμετωπίσουν (εθνικοί και πολιτισμικοί
ανταγωνισμοί, κ.ά.).
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Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ (16ος αι. μ.Χ.)

ΛΟΥΘΗΡΑΝΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΙ
ΚΑΝΤΕΡΜΠΟΥΡΥ

ΒΙΕΝΝΗ
ΚΑΛΒΙΝΙΣΤΕΣ
ΓΕΝΕΥΗ
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ
ΡΩΜΗ

Αναβαπτιστές
Ρωμαιοκαθολικοί
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ
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Αγγλικανοί
Λουθηρανοί
Καλβινιστές
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Οι τοπικές και περιφερειακές διαφοροποιήσεις της Μεταρρύθμισης
συνδέθηκαν άμεσα με τη διαδικασία συγκρότησης ταυτοτήτων: τόσο
εθνικών, όσο και εθνοτικών.
Η Μεταρρύθμιση συνδέθηκε άμεσα με την αναδυόμενη εθνική συνείδηση στις περιπτώσεις της τσεχικής Βοημίας, της Αγγλίας και της
Σκωτίας. Σ’ αυτά τα μέρη, προτεσταντισμός και πατριωτισμός αποτέλεσαν τις νέες κυρίαρχες ιδεολογίες. Η Μεταρρύθμιση ενίσχυσε τις
εθνοτικές ταυτότητες των γερμανόφωνων πληθυσμών στις Βαλτικές
χώρες, την Ουγγαρία και την Τρανσυλβανία. Στην περίπτωση της
Βοημίας, η στήριξη της Μεταρρύθμισης από τους σλαβόφωνους πληθυσμούς έδωσε τη δυνατότητα στο
θρησκευτικό κίνημα να εξαπλωθεί
και σε γειτονικές χώρες με σλαβι154 / 45
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κούς πληθυσμούς.
Η εθνική πολυμορφία ορισμένων
χωρών δεν εμπόδισε μεγάλα στρώματα πληθυσμού να ενταχθούν στο
μεταρρυθμιστικό στρατόπεδο. Αυτό
φάνηκε στο πολυεθνικό βασίλειο
της Ουγγαρίας, το οποίο περιελάμβανε Γερμανούς, Ούγγρους (Μαγυάρους), Ρουμάνους, Σλοβάκους,
Σλοβένους και Κροάτες. Στις περιπτώσεις αυτές η Μεταρρύθμιση πέτυχε μόνον όταν συνδέθηκε με την
ισχυρότερη πολιτισμικά ομάδα (για
παράδειγμα, τους Ούγγρους στην
Ουγγαρία). Αντίθετα, στην Ισπανία η μακροχρόνια συμβίωση των
Ισπανών χριστιανών με τους Ισπανοεβραίους και τους απογόνους
των Μαυριτανών είχε συσπειρώσει
όλους τους χριστιανούς εναντίον
των ξένων θρησκειών. Εκεί δεν μπόρεσε η Μεταρρύθμιση να εδραιωθεί,
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επειδή ακριβώς εμφανίστηκε να
υπονομεύει τη χριστιανική ενότητα
απέναντι στον «κοινό εχθρό».
Απέναντι στην παγκοσμιότητα
της Καθολικής Εκκλησίας και την
πανευρωπαϊκή ηγεμονία της «Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας», η
Μεταρρύθμιση προώθησε τα τοπικιστικά και εθνικά κινήματα. Έτσι, ξανασχεδίασε τον πολιτικό χάρτη της
Ευρώπης. Ο «Ευρωπαίος χριστιανός» έδωσε τη θέση του στον «Άγγλο», τον «Ισπανό», το «Σκώτο», τον
«Ολλανδό». Η κατάρρευση της κοινής πολιτισμικής ευρωπαϊκής ταυτότητας, κληρονομιάς από το μεσαιωνικό παρελθόν, συνοδεύτηκε
από τη διάσπαση της δυτικής Χριστιανοσύνης. Αυτή οδήγησε στην
αποσύνδεση της έννοιας της «Ευρώπης» και του ευρωπαϊκού χώρου από τη χριστιανική θρησκεία. Η
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Ευρώπη γινόταν πλέον αντιληπτή
ως πολυεθνική πραγματικότητα.
Από τα πρώτα χρόνια του μεταρρυθμιστικού κινήματος στη Γερμανία, η λουθηρανική ηγεσία κατέβαλε
έντονες προσπάθειες για να εδραιώσει την εντύπωση της θεολογικής
ομοφωνίας και ιδεολογικής συνοχής της παράταξης. Μάλιστα, όσοι
διαφοροποιούνταν από τη «λουθηρανική ορθοδοξία», στιγματίζονταν
ως φανατικοί και περιθωριακοί. Η
πραγματικότητα ήταν όμως διαφορετική. Από τη στιγμή που η ενιαία
Εκκλησία διασπάστηκε, τίποτε δεν
εμπόδιζε μεγάλες ή μικρές ομάδες
πιστών να ιδρύσουν τη δική τους
ξεχωριστή Εκκλησία: λουθηρανοί,
καλβινιστές, αναβαπτιστές, μυστηριακοί, αντινομιστές, συνεργικοί,
κ.ά.
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Ο λουθηρανισμός προσέφερε για
πρώτη φορά στον απλό άνθρωπο
του 16ου αιώνα τη δυνατότητα της
απεριόριστης πρόσβασης στη Βίβλο. Ο λαός δε χρειαζόταν τη μεσολάβηση ιερέων αλλά ούτε και
κάποια ιδιαίτερη μόρφωση –που
ούτως ή άλλως στερούνταν– για
να μπορέσει νακαταλάβει το νόημα
των Γραφών. Αλλά πώς θα μπορούσαν οι απλοί άνθρωποι να καταλάβουν τις Γραφές, αν δε μεταφράζονταν στην καθομιλουμένη;
Ο ίδιος ο Λούθηρος καταπιάστηκε με τη μετάφραση της Βίβλου στη
γερμανική γλώσσα, πράγμα που
συνέβαλε αποφασιστικά στην καλλιέργειά της. Ακολούθησαν μεταφράσεις στις ομιλούμενες γλώσσες
της Ευρώπης. Το κύρος των λατινικών ως γλώσσας της Εκκλησίας
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υπονομεύτηκε οριστικά. Τα λατινικά, μετά τη Μεταρρύθμιση, ανήκαν
πλέον στις κλασικές, αλλά νεκρές
γλώσσες της Ευρώπης, μαζί με τα
αρχαία ελληνικά και τα εβραϊκά. Τη
θέση τους σε κάθε περιοχή κατέλαβαν οι εθνικές γλώσσες: η γερμανική, η γαλλική, η αγγλική κλπ. Ο
αντίκτυπος έφτασε ως την Κωνσταντινούπολη. Ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις, που είχε επηρεαστεί
από τις απόψεις των καλβινιστών,
φρόντισε για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής στη νέα ελληνική γλώσσα.
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Το περιβάλλον του πίνακα βοηθάει
να προσδιορίζουμε το επάγγελμα,
την κοινωνική τάξη, την καθημερινή
ζωή του εμπόρου. Κυρίως όμως καταφέρνει να αποδώσει ένα από τα
κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής σκέψης, την ατομικότητα του
προσώπου. Πώς θα περιγράφατε
τη ζωή και την προσωπικότητα του
εμπόρου; Πώς νομίζετε ότι αυτά
συνδυάζονται με τη θρησκευτική
μεταρρύθμιση; Χόλμπαϊν, Προσωπογραφία του εμπόρου Ντιρκ Τύρμπις,
1533, Βιέννη, Μουσείο της Ιστορίας
της Τέχνης
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Το κήρυγμα του Λουθήρου προσείλκυσε μεγάλα τμήματα των αγροτών.
Στην εικόνα αγρότες, κρατώντας τη
σημαία –σύμβολο της ενότητάς τους–
και οπλισμένοι με τα σύνεργα της
δουλειά τους επιτίθενται σε ιππότες.
Συμπερασματικά, η Μεταρρύθμιση ενίσχυσε τη γενική τάση των
ανθρώπων να παρακάμπτουν την
αυθεντία. Επίσης, τους ενίσχυσε την
πεποίθηση ότι οι ίδιοι μπορούν να
βρουν το δρόμο προς τη γνώση με
τις δικές τους προσπάθειες χωρίς τη
162 / 46 - 47
Book 1.indb 162

5/12/2017 5:30:05 µµ

μεσολάβηση άλλων, όπως η Εκκλησία και ο κλήρος. Ο δρόμος προς τη
σωτηρία έγινε ατομικός και εξαρτιόταν από την ατομική συμπεριφορά
του καθενός. Η ηθική εσωτερικεύτηκε, έγινε δηλαδή εσωτερική υπόθεση του ατόμου και όχι υπόθεση
εξωτερικών επιταγών. Αναπτύχθηκε
μια ισχυρή αίσθηση του καθήκοντος
και της προσήλωσης προς την εργασία. Τέλος, η κατάλυση της καθολικής ιεραρχίας στις προτεσταντικές
χώρες οδήγησε στην αυτοδιοίκηση
των κοινοτήτων των πιστών. Οι πιστοί ασκήθηκαν στις διαδικασίες της
δημοκρατίας των πολιτών. Παρά το
γεγονός ότι ο Λούθηρος δεν κράτησε μια συνεπή συμπεριφορά στο
ζήτημα αυτό, στα περισσότερα προτεσταντικά δόγματα οι ίδιοι οι πιστοί
εκλέγουν τον πάστορα, τον ιεροκήρυκα της κοινότητας.
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Η αυτοπροσωπογραφία αυτή εικονογραφεί την έννοια της εσωτερίκευσης. Αναζητήστε την ιστορία
ζωής του ζωγράφου και, σε συνδυασμό με τον πίνακα, προσπαθήστε
να περιγράψετε τον όρο αυτό. Ρούμπενς, Αυτοπροσωπογραφία, 16381640, Βιέννη, Μουσείο της Ιστορίας
της Τέχνης
164 / 47 - 48
Book 1.indb 164

5/12/2017 5:30:05 µµ

Ο Λουθηρανισμός βρήκε πολλούς υποστηρικτές στις τάξεις των
πριγκίπων και ηγεμόνων, κυρίως
στις γερμανικές χώρες, που μπόρεσαν να διευρύνουν την ανεξαρτησία τους, χωρίς να κινδυνεύει να
διαταραχθεί η κοινωνική τάξη. Ο
Καλβινισμός από την άλλη μεριά δε
συνδέθηκε τόσο με τους φορείς της
πολιτικής εξουσίας όσο με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως
τα ανερχόμενα αστικά στρώματα
στη δυτική Ευρώπη, ένα δυναμικό
τμήμα της αριστοκρατίας στη Γαλλία κασμάδες γαιοκτημόνων στην
ανατολική Ευρώπη.
Το σχίσμα των Εκκλησιών είχε
διαχωρίσει ήδη τη χριστιανική κοινότητα σε καθολική και ορθόδοξη.
Η Μεταρρύθμιση διέσπασε τον κόσμο της λατινικής Χριστιανοσύνης
σε καθολικούς και προτεστάντες.
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Οι προτεστάντες κατακερματίστηκαν σε επιμέρους δόγματα. Η ταύτιση της Ευρώπης με τη Χριστιανοσύνη έπαψε στη διάρκεια του 17ου
αιώνα να είναι όχι μόνο αυτονόητη
αλλά και αποκλειστική. Η έννοια
«Χριστιανοσύνη» άρχισε να αντικαθίσταται όλο και πιο συχνά από
την έννοια «Ευρώπη», με το βάρος
να πέφτει στην ιδέα ενός κοινού
πολιτισμού. Η συνθήκη της Ουτρέχτης (1713) απετέλεσε την τελευταία
πράξη δημόσιας αναφοράς στη
«Χριστιανική Κοινοπολιτεία»
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Πώς εκφράζεται κατά περιοχές
η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση στην
Ευρώπη;
2. Ποιες συνέπειες είχε η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση στο περιεχόμενο του όρου Ευρώπη;
3. Δοκιμάστε να συγκρίνετε τον
Ευρωπαίο της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης με τον Ευρωπαίο της
προ-μεταρρυθμιστικής περιόδου.
4. Καταγράψτε λέξεις της ελληνικής γλώσσας που έχουν πλαστεί τελευταία, για να καλνψουν ανάγκες
της σημερινής πραγματικότητας, και
που το πρώτο συνθετικό τους παράγεται από τη λέξη Ευρώπη.
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Γλωσσάρι
Αναβαπτιστές: προτεσταντικό δόγμα, «Αναβαπτισμένοι» χριστιανοί που αμφισβητούσαν τη
νηπιοβάπτιση. Κυριάρχησαν στις
αγροτικές μάζες, προωθώντας ένα
επαναστατικό σχέδιο αναδιοργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας,
βασισμένο στις αρχές της ισότητας,
της ελευθερίας, της κοινοκτημοσύνης.
Αντινομιστές: πρέσβευαν, αντίθετα με το Λούθηρο, ότι δε χρειαζόταν
ο μωσαϊκός νόμος στο χριστιανισμό. αρκούσε το Ευαγγέλιο για τη
σωτηρία των πιστών.
Απροσδιοριστία: αρχή της
απροσδιοριστίας ή αρχή της αβεβαιότητας. Διατυπώθηκε από το
γερμανό φυσικό Βέρνερ Χάιζεμπεργκ. Σύμφωνα με αυτή, είναι
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αδύνατο και θεωρητικά να γίνουν
ταυτόχρονα ακριβείς μετρήσεις της
θέσης και της ορμής (κίνησης) ενός
σωματιδίου.
Γνωσιοθεωρία: κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τη φύση
και τις προϋποθέσεις της γνώσης.
Διανοητικό σύστημα: το σύνολο των εννοιών, των διανοητικών
κατασκευών, των τρόπων με τους
οποίους οι ανθρώπινες κοινωνίες
αντιλαμβάνονται και εκλογικεύουν
τόσο την ύπαρξη τους όσο και τις
σχέσεις τους με τον περιβάλλοντα
κόσμο ή με τον κόσμο του Θείου.
Εθνοτική ταυτότητα: η εθνική συνείδηση που αποκτούν οι μειονότητες στο εσωτερικό ενός πολυεθνικού κράτους
Εμπειρισμός: σύστημα σύλληψης
της πραγματικότητας θεμελιωμένο
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στην εμπειρία των αισθήσεων.
Θετικό Δίκαιο: όρος της επιστήμης του Δικαίου που περιγράφει το
δίκαιο το οποίο θεσπίζεται από το
κράτος.
Καρτέλ: άτυπες συνενώσεις μεταξύ κατασκευαστών ή προμηθευτών
με στόχο τη διατήρηση της τιμής
των προϊόντων σε υψηλά επίπεδα,
τον έλεγχο της παραγωγής και της
προώθησης των προϊόντων.
Κβαντομηχανική: κλάδος της θεωρητικής φυσικής που ασχολείται
με την κίνηση των στοιχείων από
τα οποία αποτελείται το άτομο.
Μαδριγάλι: μουσικό είδος που
γεννήθηκε από διάφορες λαϊκές
φόρμες, όπως τα τραγούδια του
καρναβαλιού. Η ανάγκη να δημιουργηθεί μια άμεση σχέση λόγου
και μουσικής προκάλεσε μία τάση
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διαφυγής από τη γενική έκφραση
και το πνεύμα του κειμένου, αναπαριστώντας εικονικά ξεχωριστές
λέξεις με τη χρήση μουσικών ή
οπτικών συμβολισμών, που ονομάστηκαν μαδριγαλισμοί, οι οποίοι
κατέληξαν να γίνουν μηχανιστικές
διαδικασίες.
Ομοσπονδία: δημιουργία ενός
ενιαίου κράτους με αποκεντρωμένες εξουσίες, που κατανέμονται στα
ομόσπονδα κρατίδια, το οποίο διασφαλίζει την ενότητα μέσα από την
πολυμορφία και έχει ως οργανωτική αρχή την ιδιότητα του πολίτη.
Ορθολογισμός: ρεύματα φιλοσοφικής σκέψης, τα οποία επιδίωξαν
τη φιλοσοφική και επιστημονική
αλήθεια, την εξακρίβωση της αντικειμενικής πραγματικότητας, με
βάση ορισμένες αυταπόδεικτες αρ172 / 190
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χές, ανεξάρτητες από την ανθρώπινη εμπειρία.
Πατρίκιοι-πληβείοι: όροι δανεισμένοι από την αρχαία ρωμαϊκή
κοινωνική ιεραρχία, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τους συγγραφείς της Αναγέννησης για να περιγράψουν τους δύο πόλους της
αστικής κοινωνικής πυραμίδας.
“Πατρίκιοι” ήταν τα μέλη των αστικών οικογενειών που κατείχαν μονοπωλιακά την εξουσία στις ευρωπαϊκές πόλεις. “Πληβείοι” ήταν ο
απλός λαός, ο κόσμος των μικρεμπόρων, των τεχνιτών και των μεροκαματιάρηδων, παραδοσιακά
αποκλεισμένων από τη διαχείριση
της εξουσίας.
Πογκρόμ: ρωσική λέξη που προέρχεται από τη λέξη “καταστροφή”.
Οργανωμένες μαζικές διώξεις και
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σφαγές, αρχικά των Εβραίων της
Ρωσίας. Με την εδραίωση του σταλινισμού στη Σοβιετική Ενωση, ο
όρος εδραιώθηκε διεθνώς με τη σημασία του μαζικού και οργανωμένου διωγμού αντιφρονούντων από
πλευράς της κρατικής εξουσίας.
Πουριτανισμός: θρησκευτικό κίνημα στους κόλπους των Άγγλων
προτεσταντών του 17ου αιώνα, το
οποίο διαφοροποιήθηκε από την
κυρίαρχη αγγλικανική Εκκλησία.
Οι Πουριτανοί πρέσβευαν μια αποκαθαρμένη (“πούρα”, γι’αυτό και
“πουριτανοί”) θρησκευτική ταυτότητα και λατρευτική πρακτική, μακριά από τις περιττές τελετουργίες
και τα σύμβολα.
Προτεσταντικά δόγματα: διαφορετικές δογματικές εκφράσεις στους
κόλπους των Προτεσταντών, που
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σε μεγάλο βαθμό εξέφρασαν τοπικές διαφοροποιήσεις και προτεραιότητες.
Ρωμαϊκή Οικουμένη: η παγκόσμια ρωμαϊκή αυτοκρατορία που
συνένωσε πλήθος λαών υπό την αιγίδα της Ρώμης, δίνοντας σε όλους
την κοινή ιδιότητα του υποτελούς
στους Ρωμαίους.
Στερεότυπο: κατασκευασμένη και
παραμορφωτική εικόνα που προβάλλει φανταστικά χαρακτηριστικά
ή υπερτονίζει κάποια άλλα πραγματικά, ενός ανθρώπου, μιας κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής ή θρησκευτικής ομάδας ή και ενός έθνους
(λ.χ., “ο καπιταλιστής”, “ο Εβραίος
τοκογλύφος”, “ο βάρβαρος Τούρκος”).
Συνεργιστές (συνεργικοί): όσοι
πρέσβευαν ότι η δικαίωση και
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σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται μόνο από τη θεία χάρη, όπως
δεχόταν ο Λούθηρος, αλλά και την
ανθρώπινη ελευθερία (συνεργία θείας χάρης και ανθρώπινης ελευθερίας).
Συντεχνίες: αστικές κοινωνικο-επαγγελματικές οργανώσεις που συσπείρωναν η κάθε μια στις γραμμές
της τεχνίτες προερχόμενους από
ένα συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο (λ.χ, συντεχνία οπλοποιών, χρυσοχόων, υφαντουργών, τυπογράφων).
Σχολαστικισμός: από τα χρόνια
της Ύστερης Αρχαιότητας και τους
πρώτους χριστιανικούς αιώνες, τα
κλασικά κείμενα, όπως και τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας,
αντιμετωπίζονταν ως “αυθεντίες”,
συλλογές “δηλώσεων”, διατυπώ176 / 191
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σεων επάνω σε σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων. Δημιουργήθηκαν
ανθολογίες κειμένων, οι οποίες οργανώνονταν θεματικά γύρω από
επίμαχα ζητήματα ή ερωτήματα
(quaestiones), στα οποία προτείνονταν εναλλακτικές απαντήσεις,
ενισχυμένες η κάθε μια από σειρά παραθεμάτων (δηλώσεων). Φιλοσοφικά ή θεολογικά έργα που
περιλάμβαναν συλλογές τέτοιων
επίμαχων ζητημάτων αποκαλούνταν summae, διασημότερη από τις
οποίες ήταν η Summa theologiae
του Αγίου Θωμά Ακινάτη. Μεγάλο
χάρισμα της σχολαστικής μεθόδου ήταν η λεπτομερειακή και πολύπλευρη εξέταση του κάθε ζητήματος, μεγάλο της μειονέκτημα η
απλοποίηση και παράφραση των
απόψεων των συγγραφέων που
μνημονεύονταν ξεκομμένες από το
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αρχικό τους κείμενο.
Συνομοσπονδία: χαλαρή οργανωτική δομή συνεργασίας μεταξύ
διαφόρων κρατών σε σαφώς προσδιορισμένους τομείς άσκησης πολιτικής, όπως η οικονομία και η άμυνα.
Τυχαιότητα: ιδιότητα ή κατάσταση ενός συστήματος κατά την
οποία καθένα από τα πιθανά ενδεχόμενα εξέλιξης του συστήματος
συγκεντρώνει ισοδύναμη πιθανότητα να πραγματοποιηθεί.
Υπερρεαλισμός: καλλιτεχνικό,
κυρίως, κίνημα του Μεσοπολέμου
που έχει ως στόχο να απελευθερώσει τη φαντασία του ανθρώπου και
να δώσει στην πραγματικότητα ένα
ευρύτερο περιεχόμενο. Έτσι αναδεικνύει τις δυνάμεις του υποσυνειδήτου και δημιουργεί με πνεύμα
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απελευθερωμένο από τη λογική,
την αισθητική, την ηθική. Τύχη και
υποσυνείδητο αφήνονται να προσδιορίζουν τις μορφές του λόγου.
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