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Τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή της με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Hans-Gert Pöttering και με τον Γενικό Γραμματέα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Harald Rømer. Από αριστερά προς τα δεξιά: Giorgio Cracco, 
António Reis, Mária Schmidt, Włodzimierz Borodziej, Hans Walter Hütter, Marie-Hélène Joly, 
Matti Klinge, Michel Dumoulin. Από την φωτογραφία απουσιάζει ο Ronald de Leeuw.

" Σας καλώ να δημιουργήσουμε ένα τόπο για το χθες και το αύριο στον 
οποίο η ιδέα της Ευρώπης θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται. Προτείνω συνεπώς 
τη δημιουργία ενός " Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας". Ο χώρος αυτός θα 
διατηρεί ζωντανή την ανάμνηση της κοινής ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών 
και τις προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, θα είναι δε συγχρόνως 
ανοικτός στην περαιτέρω διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας από όλους 
τους σημερινούς και μελλοντικούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Καθηγ. Δρ. Hans Gert Pöttering, ΒΕΚ
13 Φεβρουαρίου 2007
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Πρόλογος
1. "Σας καλώ να δημιουργήσουμε ένα τόπο για το χθες και το αύριο στον οποίο η ιδέα της 

Ευρώπης θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται. Προτείνω συνεπώς τη δημιουργία ενός
"Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας". Ο χώρος αυτός θα διατηρεί ζωντανή την ανάμνηση 
της κοινής ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών και τις προσπάθειες για την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, θα είναι δε συγχρόνως ανοικτός στην περαιτέρω διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας από όλους τους σημερινούς και μελλοντικούς πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης". Με τα λόγια αυτά, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθηγητής Δρ. Hans Gert Pöttering, BEK, εγκαινίασε, στο πλαίσιο της προγραμματικής 
του ομιλίας στις 13 Φεβρουαρίου 2007, το σχέδιο για τη δημιουργία του "Σπιτιού της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας".

2. Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισε 
ομόφωνα την πρωτοβουλία αυτή και όρισε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να 
επεξεργασθεί το σχέδιο δημιουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η επιτροπή 
αυτή απαρτιζόταν από εννέα μέλη - ιστορικούς και μουσειολόγους - προερχόμενα από 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το παρόν έγγραφο εργασίας προετοιμάστηκε σε μια σειρά 
συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες και εγκρίθηκε με κοινή συμφωνία στις 15 Σεπτεμβρίου 
2008.

3. Τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων τόνισαν τα εξής: Πρωταρχικός στόχος του 
Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι να βοηθήσει όλες τις γενεές ευρωπαίων να 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην ιστορία τους και να συμβάλει με αυτόν τον τρόπο 
στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της Ευρώπης τόσο στο παρόν όσο και στο 
μέλλον. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας πρέπει να αποτελέσει ένα τόπο στον οποίο η 
ευρωπαϊκή ιδέα θα διατηρείται ζωντανή.

4. Οι βασικές πτυχές της ευρωπαϊκής ιστορίας πρέπει να εκτίθενται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να γίνεται κατανοητή η νεώτερη και η σύγχρονη ιστορία. Με βάση τις ιστορικές 
εμπειρίες και εξελίξεις πρέπει να καθίστανται σαφή τα αίτια της ίδρυσης και ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών θεσμών κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα. Η έκθεση πρέπει 
επίσης να αναδεικνύει τον πλούτο της ιστορίας της Ευρώπης καθώς και της κοινές της 
ρίζες.

5. Η πρόσφατη ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου κυριαρχείται από την ιδέα και τη 
βούληση μιας εκούσιας συνένωσης στο πλαίσιο υπερεθνικών θεσμικών οργάνων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σε μεγάλο βαθμό υπέρβαση των εθνικισμών, της δικτατορίας και 
του πολέμου, σε συνδυασμό με τη βούληση, από τη δεκαετία του 1950, για συμβίωση 
με ειρήνη και ελευθερία στην Ευρώπη και η εγκαθίδρυση μιας υπερεθνικής ένωσης μη
στρατιωτικού χαρακτήρα, πρέπει να είναι τα βασικά μηνύματα του Σπιτιού της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Οι εκθέσεις πρέπει να καθιστούν σαφές ότι μια ενωμένη Ευρώπη 
μπορεί, στη βάση κοινών αξιών, να συμβιώνει ειρηνικά σε ένα κόσμο που προοδεύει.
Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας πρέπει να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε μια ενωμένη 
Ευρώπη.

6. Αποτελεί καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλει στη βελτίωση των γνώσεων 
και στη διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών (άρθρο 151 
Συνθήκης ΕΚ).
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Εννοιολογικά και μουσειολογικά στοιχεία
7. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας πρέπει να είναι ένα σύγχρονο κέντρο έκθεσης, 

τεκμηρίωσης και ενημέρωσης. Θα πρέπει να στεγάζει τόσο μια διαρκή έκθεση της 
ευρωπαϊκής ιστορίας, σε ένα εκθεσιακό χώρο 4.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων, όσο 
και προσωρινές εκθέσεις. Επιπλέον η επιτροπή προτείνει την ίδρυση ενός κέντρου 
ενημέρωσης, το οποίο θα παρέχει στους επισκέπτες λεπτομερείς πληροφορίες για το 
παρελθόν και το παρόν της Ευρώπης. Τις δυνατότητες αυτές μπορεί να συμπληρώνουν 
διάφορες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις. 

8. Η επιτυχία του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα εξαρτηθεί από πολλούς 
παράγοντες, οι οποίοι απαιτούν προσεκτικό συντονισμό:

9. Η επιστημονική ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα της παρουσίασης έχουν απόλυτη 
προτεραιότητα. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα μεριμνήσει ιδιαιτέρως ώστε τη βάση 
των εργασιών του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας να αποτελέσουν επιστημονικά 
τεκμηριωμένες γνώσεις και μέθοδοι. Η προσήλωση στην αλήθεια αποτελεί απαρέγκλιτη 
προϋπόθεση για την αποδοχή του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας από την 
επιστημονική κοινότητα και τους επισκέπτες. Η πολυεπίπεδη και αμερόληπτη 
παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων και διαδικασιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
με αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες να είναι σε θέση να σχηματίσουν τη δική τους άποψη 
και να τους δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουν τα σχετικά θέματα. Εγγυητής της 
ανεξαρτησίας αυτής μπορεί να είναι ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό συμβουλευτικό 
όργανο, απαρτιζόμενο από ειδικούς επιστήμονες και μουσειολόγους, το οποίο θα 
εποπτεύει τις σχετικές εργασίες.

10. Επιπλέον, η θεσμική ανεξαρτησία του φορέα που θα είναι αρμόδιος για τη λειτουργία 
του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία και 
αξιοπιστία της ιδέας αυτής.

11. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας πρέπει να γίνει κυρίως αντιληπτό ως φορέας 
διαμεσολάβησης, δηλαδή ως γέφυρα μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και του 
ευρύτερου κοινού. Τα πρόσφατα μουσειολογικά πορίσματα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Πρέπει να 
αναπτυχθεί και να παρασχεθεί ένα ευρύτατο φάσμα μουσειακών και παιδαγωγικών 
υπηρεσιών, οι οποίες θα απευθύνονται σε ένα ετερόκλητο κοινό. Μολονότι, η 
επιστημονική προσέγγιση του εγχειρήματος έχει μείζονα σημασία, το Σπίτι της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας δεν πρέπει να ασκεί βασική επιστημονική έρευνα υπό στενή 
έννοια. 

12. Εντούτοις, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων υποστηρίζει ότι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα τόπο συνάντησης νέων επιστημόνων, οι οποίοι 
θα εντρυφούν σε ζητήματα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο εν λόγω τόπος συνάντησης θα 
συνέβαλε όχι μόνο στο να καταστεί ο εκθεσιακός χώρος περισσότερο ζωντανός αλλά 
και στο να αναπτυχθούν στενοί δεσμοί μεταξύ ταλαντούχων νέων ανθρώπων από 
ολόκληρη την Ευρώπη.

13. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας απευθύνεται σε ευρωπαίους από όλες τις γωνιές της 
ηπείρου και από όλα τα ηλικιακά και μορφωτικά στρώματα. Λόγω της ευρύτητας της εν 
λόγω ομάδας στόχου, τα εκθέματα δεν θα πρέπει να απαιτούν από τους επισκέπτες να 
διαθέτουν βαθιές γνώσεις αλλά θα πρέπει να απευθύνονται κυρίως σε ένα κοινό χωρίς 
εξειδικευμένες γνώσεις. 

14. Μια χρονολογικά δομημένη εξιστόρηση βοηθεί την εκάστοτε ομάδα στόχου να 
κατανοήσει τα ιστορικά γεγονότα και τις ιστορικές διαδικασίες. Μια χρονολογική 
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παρουσίαση που περιλαμβάνει τις απαραίτητες αναδρομές και επισκοπήσεις 
διευκολύνει τη γεωγραφική και χρονική αντιστοίχηση γεγονότων και εξελίξεων. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πλαίσιο για ένα ευρύ φάσμα εκθεμάτων, κειμένων και 
πολυμέσων, με τη βοήθεια των οποίων το μουσείο παρουσιάζει την ιστορία.

15. Συνεπώς, το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας πρέπει στο σύνολό του να είναι ένα ίδρυμα, 
προσαρμοσμένο, ως προς όλες τις πτυχές του, στις ανάγκες των επισκεπτών. Αυτό 
ισχύει μεταξύ άλλων για τη διάθεση των επεξηγηματικών κειμένων και των 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών σε πολλές γλώσσες. Η παιδευτική λογική και 
διαμόρφωση της έκθεσης πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές δημογραφικές 
εξελίξεις που πραγματοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο συνειδητός 
προσανατολισμός στις ανάγκες των επισκεπτών και η τακτική επανεξέταση της 
θεμελιώδους αυτής απόφασης υπό μορφή συνεχών αξιολογήσεων αποτελούν επίσης 
καθοριστικής σημασίας παράγοντες για το έργο του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

16. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα διοργανώνει επιπλέον προσωρινές και 
μετακινούμενες εκθέσεις. Οι τελευταίες αποτελούν το κύριο μέσο επαφής με τους 
πολίτες σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης και πέραν αυτής. 

17. Εκτός από τις εκθέσεις, η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος καθώς και ειδικές δημοσιεύσεις θα συμβάλλουν στο να καταστεί το 
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας περισσότερο ελκυστικό. Επιπροσθέτως, τον 21ο αιώνα, 
ένα σύγχρονο μουσείο πρέπει να διαθέτει ιστοθέση στο διαδίκτυο προσφέροντας ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

18. Μεγάλη σημασία για το μουσείο έχει επίσης η δημιουργία μιας δικής του συλλογής. Η 
διαθεσιμότητα εκθεμάτων από τη δική του συλλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη δημιουργία οπτικά ελκυστικών μόνιμων, προσωρινών και μετακινούμενων 
εκθέσεων. Συγχρόνως, η συλλογή αυτή θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση του Σπιτιού
της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο διεθνές δίκτυο δανεισμού, εξασφαλίζοντάς του μια 
περίοπτη θέση. Κατά τη δημιουργία της συλλογής αυτής πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε το κέντρο βάρους να δοθεί συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκές πτυχές της ιστορίας. Οι 
επαναλήψεις υφισταμένων ήδη εθνικών συλλογών πρέπει να αποφευχθούν.

19. Η χωροθέτηση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας σε ένα κεντρικό σημείο αποτελεί 
απαράβατη προϋπόθεση για την επιτυχία του και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι 
ενταγμένο στο πρόγραμμα των επισκέψεων προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η 
στενή του διασύνδεση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις των 
ευρωπαϊκών οργανισμών καθώς και η ενσωμάτωσή του στο ευρωπαϊκό μουσειακό 
τοπίο είναι εξίσου σημαντική. 

20. Η συνεχής χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία και την επιτυχία 
του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Θα απαιτηθούν πόροι όχι μόνο για την ίδρυση 
και τον εξοπλισμό του μουσείου αλλά και για τη λειτουργία του σε βάθος χρόνου.
Δαπάνες θα προκύψουν και μετά την έναρξη λειτουργίας του μουσείου προκειμένου 
αυτό να παραμείνει ελκυστικό για τους επισκέπτες. Η συνεχής ανανέωση των 
εκθεμάτων και των υποδομών του μουσείου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
μακροπρόθεσμη αποδοχή του.

21. Δεδομένου ότι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας αποσκοπεί να συμβάλλει στην 
πολιτική αγωγή όλων των πολιτών, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων υποστηρίζει ότι η 
είσοδος πρέπει να είναι ελεύθερη.
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22. Η μόνιμη έκθεση που θα φιλοξενεί το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και που θα 
αποτελεί τον πυρήνα του νέου μουσείου θα καλύπτει έκταση 4.000 τετραγωνικών 
μέτρων περίπου παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία από τον πρώτο παγκόσμιο 
πόλεμο έως σήμερα. Περιορισμένες αναφορές στις ρίζες της ευρωπαϊκής ηπείρου και 
στον μεσαίωνα καθώς και στη σύγχρονη εποχή είναι ωστόσο απαραίτητες προκειμένου 
να γίνει περισσότερο κατανοητό το παρόν και το μέλλον. Η αναφορά στο παρόν έχει 
μεγάλη σημασία για την επιτυχία του νέου μουσείου, δεδομένου ότι αυτή αφενός μεν θα 
τεκμηριώνει τον επίκαιρο χαρακτήρα του αφετέρου δε θα υπογραμμίζει την άμεση 
σχέση του με την καθημερινή ζωή των επισκεπτών. Επιπλέον, η σύνδεση με το παρόν 
προσφέρει τη δυνατότητα μιας σύντομης αναφοράς σε σημαντικές πολιτικές, 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές και εξελίξεις που επηρεάζουν την 
Ευρώπη.

23. Η μόνιμη έκθεση δεν θα παρουσιάζει το σύνολο της ιστορίας των χωρών ή περιφερειών
της Ευρώπης αλλά αντιθέτως θα εστιάζει την προσοχή της σε ευρωπαϊκά φαινόμενα. 
Στο σημείο αυτό, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο ειρήνης μετά το τέλος του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Δεν πρέπει κανείς να λησμονεί ότι η ποικιλομορφία της 
Ευρώπης αποτελεί το χαρακτηριστικό της γνώρισμα. Η ετερογένεια αυτή καθώς και οι 
χρονικές επικαλύψεις των ιστορικών περιόδων και γεγονότων συνιστούν μεγάλες 
προκλήσεις για τους δημιουργούς του μουσείου και των εκθεμάτων. Συγχρόνως, οι 
πτυχές αυτές θα προσφέρουν σε πολλούς επισκέπτες σημεία αναφοράς. Λόγω της 
αναμενόμενης ετερόκλητης σύνθεσης των επισκεπτών, η συμπερίληψη βιογραφικών 
στοιχείων θα διευκολύνει την κατανόηση των πολύπλευρων ευρωπαϊκών θεμάτων και 
διαδικασιών. Οι βιογραφίες διάσημων ευρωπαίων αφενός, και αγνώστων κατοίκων της 
ευρωπαϊκής ηπείρου αφετέρου, θα προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να 
αντιπαρατεθούν σε μεγαλύτερο βαθμό με τις συνθήκες των εκάστοτε χρονικών 
περιόδων. Οι προσωπικές διαδρομές πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
έκθεση.

24. Ο ελκυστικός χαρακτήρας της μόνιμης έκθεσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα 
εκθέματα, η ακτινοβολία των οποίων θα προσφέρει στους επισκέπτες εκτός από μια 
διανοητική και μια συναισθηματική αντίληψη των ιστορικών δρώμενων. Ωστόσο, χωρίς 
υπαγωγή των εκθεμάτων σε ένα πλαίσιο αναφοράς, η σημασία τους θα παραμείνει 
συγκεχυμένη. Στη συνάρτηση αυτή η στοχευμένη χρήση οπτικοακουστικών μέσων 
είναι αυτονόητη. Σε εκθέσεις ιστορικού περιεχομένου είναι απαραίτητη η 
χρησιμοποίηση κινηματογραφικών και ηχητικών ντοκουμέντων τόσο ως πρωτότυπες 
πηγές όσο και ως εποπτικό υλικό. Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων θα 
καταστήσει δυναμικότερη την έκθεση και θα διευκολύνει την αποδοχή της από τη νέα 
κυρίως γενεά. Μια αφηγηματική προσέγγιση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να 
καταστεί δυνατή τόσο η διανοητική όσο και η συναισθηματική επεξεργασία των 
θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο της μόνιμης έκθεσης.

25. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η τακτική επικαιροποίηση της μόνιμης έκθεσης μπορεί 
να διασφαλίσει μεσομακροπρόθεσμα την αποδοχή και την ελκυστικότητα του Σπιτιού
της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. 

26. Ενόψει των μεγάλων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα σχεδιασμού, ο 
στόχος για την πραγματοποίηση των εγκαινίων το καλοκαίρι του 2004 φαίνεται 
φιλόδοξος, είναι ωστόσο εφικτός, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς συνεργασθούν 
αποτελεσματικά.
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Θεματικό περιεχόμενο της διαρκούς έκθεσης

Οι καταβολές και η εξέλιξη της Ευρώπης έως τα τέλη του 19ου αιώνα
27. Μορφές ανώτερου πολιτισμού που μπορεί ήδη να χαρακτηρισθεί "ευρωπαϊκός"

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων στο χώρο της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας σε περιοχές που δεν ήταν μεν αρκετά εύφορες 
για τη γεωργική δραστηριότητα, παρείχαν όμως καλύτερες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και τη συγκρότηση μικρών κρατών, σε αντίθεση με τα 
μεγάλα γεωργικά κράτη γύρω από τον Νείλο, τον Ευφράτη και τον Τίγρη.

28. Το φαινόμενο του αποικισμού αναδεικνύει τη σημασία μιας εκ των σημαντικότερων 
κινητήριων δυνάμεων της ευρωπαϊκής ιστορίας που συνίσταται στη μετανάστευση 
λόγω υπερπληθυσμού. Τα μεταναστευτικά ρεύματα ώθησαν τους ανθρώπους στην 
εξερεύνηση νέων εδαφών και οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός ισχυρού πνεύματος 
διεξαγωγής μαχών για την κατάληψη και διατήρηση των αποικιών. Οι πόλεις, δηλαδή οι 
πόλεις-κράτη στο Αιγαίο, επεκτάθηκαν για παράδειγμα με τη βοήθεια αποικιών που 
είχαν ιδρυθεί στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. 

29. Το φαινόμενο της μετανάστευσης και του αποικισμού αναδύεται συχνά στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, είτε υπό μορφή πολεμικών εκστρατειών είτε υπό μορφή μαζικών 
μεταναστευτικών ρευμάτων. Η εσωτερική μετανάστευση στην Ευρώπη είναι εξίσου 
σημαντική όπως και ο αποικισμός των άλλων ηπείρων.

30. Τα πλούτη της Ινδίας και της Κίνας και οι οδοί προς τις χώρες αυτές ανέκαθεν 
προσήλκυαν το ενδιαφέρον των ευρωπαίων, ήδη από την εποχή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας λίγους αιώνες αργότερα 
και των σταυροφοριών μετά το 1000 μ.χ. έως την εγκαθίδρυση αποικιακών 
αυτοκρατοριών από τη Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία και Ολλανδία μετά τον 16ο αιώνα, 
οι οποίες επιβίωσαν εν μέρει έως τη δεκαετία του 1970. Οι αποικιακές αυτοκρατορίες 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αναπτύχθηκαν αρχικά στην αμερικανική κυρίως 
ήπειρο, ενώ η Ρωσική Αυτοκρατορία επεκτάθηκε στη Σιβηρία και την Κεντρική Ασία.

31. Από τον 5ο π.χ. αιώνα, ο ελληνορωμαϊκός κόσμος ανέπτυξε έναν υψηλό πολιτισμό που 
αποτελεί το θεμέλιο του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού στους τομείς της 
φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, της νομοθεσίας και της πολιτειακής οργάνωσης και ο 
οποίος επανήλθε κατ' επανάληψη στο προσκήνιο στο πλαίσιο σειράς "αναγεννήσεων". 
Η περίοδος αυτή διήρκησε επί μία χιλιετία. Οι κυριαρχούσες κατά την περίοδο αυτή 
γλώσσες, τα ελληνικά και τα λατινικά, αποτελούν τη βάση της γραμματικής, του 
λεξιλογίου και της σημαντικής όλων σχεδόν των υπολοίπων ευρωπαϊκών γλωσσών.

32. Τον 16ο αιώνα η "Αναγέννηση" του αρχαίου πνεύματος και το νέο μέσο μετάδοσης 
πληροφοριών, το βιβλίο, οδήγησε εκ νέου σε ένα αξιοσημείωτο εκλατινισμό της 
γαλλικής γλώσσας και των άλλων ρωμανικών γλωσσών, ενώ ένας μεγάλος πλούτος 
νέων λέξεων μεταλαμπάδευσε το λατινικό πολιτισμό στις γερμανικές, φιννικές και 
σλαβικές γλώσσες. Η "καθαρή" λατινική γλώσσα διαδραμάτισε έως τον 20ο αιώνα ένα 
πολυσήμαντο ρόλο στα σχολεία και στα πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς 
και στο πλαίσιο της Καθολικής Εκκλησίας. Η λατινική άσκησε μεγάλη επιρροή, κυρίως 
όσον αφορά τη σημαντική και την ορολογία, σε όλες τις γλώσσες στη γραπτή τους 
μορφή. Αργότερα, ο κυρίαρχος ρόλος της λατινικής γλώσσας, ιδιαίτερα κατά τον 18ο 
αιώνα, αναβίωσε στο πλαίσιο της γαλλικής γλώσσας ασκώντας μια ισχυρή επιρροή στη 
γερμανική, ρωσική, σουηδική καθώς και σε άλλες γλώσσες. Από τα τέλη του 20ου 
αιώνα, η θέση της ελληνικής και της λατινικής γλώσσας εδραιώθηκε για μία ακόμα 
φορά χάρη στη βιολογική έρευνα και τις τεχνολογικές καινοτομίες, η ορολογία των 
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οποίων έχει σχεδόν στο σύνολό της τις ρίζες της στην ελληνική και λατινική γλώσσα.

33. Το σχολικό και πανεπιστημιακό σύστημα απέκτησε μέσω της εκπαίδευσης των
ηγετικών ελίτ θεμελιώδη σημασία για την πολιτιστική ενοποίηση της Ευρώπης, η οποία 
ξεκίνησε το Μεσαίωνα, κατά το 12ο και 13ο αιώνα. Το σύστημα αυτό βασίστηκε στη 
λατινική σκέψη και γραφή και στην τέχνη της επιχειρηματολογίας και κριτικής. Τα 
δόγματα της χριστιανικής θρησκείας αποτέλεσαν επίσης συχνά αντικείμενο έντονων 
αντιπαραθέσεων. Από τον 17ο αιώνα, με την εμφάνιση των ακαδημιών, η σκέψη και η 
γραφή αποδεσμεύτηκαν από τον έλεγχο της εκκλησίας, μολονότι διάφορες μορφές 
ηθικής και πολιτικής λογοκρισίας εξακολούθησαν να εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες. 

34. Οι ασιατικές επιδράσεις έγιναν κυρίως αισθητές στον θρησκευτικό τομέα. Η 
χριστιανική θρησκεία αναπτύχθηκε από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν ως ένα μείγμα 
ιουδαϊκής (σημιτικής) παράδοσης και εκκλησιαστικής οργάνωσης. Η εκκλησιαστική 
αυτή δομή διασπάστηκε ήδη πριν από το έτος 1000 σε ένα ελληνικό τμήμα που 
περιελάμβανε την Κωνσταντινούπολη και την ελληνορωμαϊκή αυτοκρατορία και 
αργότερα κυρίως τη Ρωσία και σε ένα λατινικό τμήμα στο οποίο δέσποζε ο παπισμός με 
έδρα τη Ρώμη, όπου ομιλείτο και κυρίως εγράφετο η λατινική. Τα κύματα των 
εισβολών από την Ασία έπληξαν κυρίως το ανατολικό τμήμα με αποκορύφωμα, τον 14ο 
και 15ο αιώνα, την υποταγή της Ρωσίας και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Τούρκους το 1453. Η μακρόχρονη τουρκική κυριαρχία στα Βαλκάνια και στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας άσκησε βαθειά επίδραση στην ευρωπαϊκή ιστορία, κατ' 
αρχάς στην Αυστρία και τη Ρωσία, στη συνέχεια όμως στη Γαλλία και στη Μεγάλη 
Βρετανία, οι οποίες επιζητούσαν διαρκώς να εδραιώσουν την επιρροή τους στην Εγγύς 
Ανατολή και τους δρόμους προς την Ινδία. Οι εθνικο-θρησκευτικοί πόλεμοι στη 
Βαλκανική Χερσόνησο συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα. 

35. Τον 4ο αιώνα ξεκίνησε η σταδιακή πτώση της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η ιδέα 
της ενότητας επιβίωσε σε κάποιο βαθμό στο πλαίσιο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, 
πράγμα το οποίο οδήγησε περί το 800 στη δημιουργία μιας νέας αυτοκρατορίας με 
ευρωπαϊκή διάσταση υπό τον Κάρολο τον Μέγα, η οποία ως πρότυπο πολιτικής 
ενότητας διατηρήθηκε τυπικά έως το 1806.

36. Κατά τον Μεσαίωνα, η εκκλησιαστική και πολιτειακή οργάνωση αναπτύχθηκαν επί
μεγάλο χρονικό διάστημα παράλληλα, οδηγώντας στη δημιουργία στρατιωτικών, 
κοινωνικών και εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν κυρίως με 
διάφορες μορφές φορολόγησης. Τα μοναστήρια διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Παράλληλα με τη διαίρεση της Ευρώπης σε 
επισκοπάτα, φέουδα, πριγκιπάτα και κομητείες ιδρύθηκαν ανεξάρτητες, περιτοιχισμένες 
πόλεις, οι οποίες συνέπηξαν συχνά ενώσεις, κυρίως στην Ιταλία, την Ολλανδία και στη 
Γερμανία, όπου η Χάνσα αποτέλεσε την σημαντικότερη σύμπραξη πόλεων. 

37. Ο χριστιανισμός της Δύσης επεκτάθηκε σταδιακά προς το Βορρά και την Ανατολή. Η 
χρήση του λατινικού αλφαβήτου κατέδειξε ότι η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Κροατία, τα 
Βαλτικά Κράτη καθώς και η Σουηδία/Φιλανδία, ανήκαν από εκκλησιαστικής, 
πολιτιστικής και πολιτικής πλευράς στη Δύση, ενώ η Ρωσία, η Σερβία, η Βουλγαρία, η 
Ελλάδα και για κάποιο διάστημα η Ρουμανία διατήρησαν το ελληνικό αλφάβητο στη 
σλαβική-κυριλλική του κυρίως μορφή, η οποία ήταν συνδεδεμένη με την 
ελληνορθόδοξη θρησκεία. 

38. Πάνω από χίλιοι μεσαιωνικοί καθεδρικοί ναοί (επισκοπικές εκκλησίες), το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων έχει διατηρηθεί σε ολόκληρη σχεδόν τη Δυτική Ευρώπη, μαρτυρούν 
τη σημασία και την κοινωνική και οικονομική ισχύ του κλήρου καθώς επίσης και το 
εξαιρετικά υψηλό επίπεδο της αρχιτεκτονικής και οικοδομικής τέχνης, των εικαστικών 
τεχνών και της μουσικής κατά την περίοδο μεταξύ 1000 και 1500 μ.Χ.. Έπεται η 
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περίοδος της ανέγερσης ανακτόρων, όπως οι Βερσαλλίες στη Γαλλία ή το Πετεργκόφ
στη Ρωσία καθώς και πόλεων με οχυρώσεις και προστατευτικά τείχη. 

39. Ο διαχωρισμός του πληθυσμού στις τάξεις του κλήρου, των ευγενών, των αστών, των 
χωρικών και των υπηρετών θεωρήθηκε επί μακρό χρονικό διάστημα ως έκφραση μιας 
φυσικής και θείας τάξης. Σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης αναπτύχθηκαν παρόμοια 
ήθη και έθιμα με βάση τον τρόπο ζωής ή την εκάστοτε κοινωνική θέση των ανθρώπων 
ως ευγενών, αστών, αγροτών και αργότερα εργοστασιακών εργατών, δημοσίων
υπαλλήλων κ.λπ. Αυτό αποτυπώθηκε στις ενδυματολογικές και διατροφικές συνήθειες 
των ανθρώπων καθώς και στο ενδιαφέρον τους και την προτίμησή τους για τη μουσική 
και τα άλλη είδη τέχνης.

40. Τον 16ο αιώνα οι χριστιανοί της Δύσης διασπάστηκαν σε καθολικούς και 
διαμαρτυρόμενους, όπως ήταν για παράδειγμα οι ασπασθέντες τον Καλβινισμό,
ιδρύοντας ομάδες ή ανεξάρτητες εκκλησίες στη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελβετία και 
τη Σκοτία. Οι Λουθηριανοί επικράτησαν ως κυρίαρχο εκκλησιαστικό δόγμα σε μια 
σειρά γερμανικών χωρών, στη Δανία (/Νορβηγία, Ισλανδία) και στη Σουηδία 
(/Φιλανδία) καθώς και στη σημερινή Εσθονία και Λετονία. Τα κράτη της Βαλτικής 
διασπάστηκαν: η Βόρεια Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Εσθονία και η 
Λετονία ασπάστηκαν τον Λουθηρανισμό, η Ρωσία στο μεγαλύτερο μέρος την 
Ορθοδοξία, ενώ η Πολωνία και η Λιθουανία τον Καθολικισμό. Το μεταρρυθμιστικό 
κίνημα του Λουθήρου άντλησε τη δύναμή του από τη διαδικασία σχηματισμού 
συγκεντρωτικών κρατών, τα οποία κατάσχεσαν το μεγαλύτερο μέρος της 
εκκλησιαστικής περιουσίας με στόχο τη δημιουργία κρατικών οντοτήτων. Το 
φαινόμενο αυτό επαναλήφθηκε στην καθολική Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία 
κατά τη διάρκεια της επαναστατικής και ναπολεόντειας περιόδου γύρω στο 1800. 

41. Τα διάφορα "προτεσταντικά" δόγματα είχαν ένα κοινό ενδιαφέρον για την ιουδαϊκή 
παράδοση, όπως αυτή εκφραζόταν στην Παλαιά Διαθήκη και στη Βίβλο. Η Βίβλος 
μεταφράστηκε το 16ο και 17ο αιώνα από τους προτεστάντες σε όλες σχεδόν τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες και αποτέλεσε στις περισσότερες περιπτώσεις τη βάση της 
δημώδους τους γλώσσας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική και η λατινική 
γραμματική και το ύφος να επηρεάσουν βαθύτατα τις νέες γραπτές και ενοποιημένες 
γλώσσες. Οι τελευταίες ήταν στενά συνδεδεμένες με την "αναγέννηση" της λογοτεχνίας 
και της φιλοσοφίας καθώς και με τις πολιτικές ιδέες των αρχαίων ελλήνων και των 
ρωμαίων και οι οποίες, χάρη στην εφεύρεση της τυπογραφίας και τη δημιουργία μιας 
μεγάλης αγοράς βιβλίων, διαδόθηκαν με ταχύτητα στους κύκλους όλων των 
ευρωπαϊκών ανώτερων τάξεων.

42. Στις ευρωπαϊκές χώρες κυριαρχούσαν πολιτιστικά διαφορετικές τάξεις· έτσι στην 
Ισπανία, τη Γαλλία και την Πολωνία ο πολιτισμός αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τα 
ιδεώδη των ευγενών, ενώ στην Ολλανδία, την Αγγλία και τη Σκοτία καθώς και τη Δανία 
καθοριστική σημασία είχε ο τρόπος ζωής των αστών. Η Πρωσία και η Ρωσία ήταν 
κράτη τα οποία βασίζονταν κυρίως σε μια αποτελεσματική και σύγχρονη στρατιωτική 
οργάνωση. 

43. Η ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης από τον 17ο αιώνα καθώς και η πολιτική και 
κοινωνική φιλοσοφία του 18ου αιώνα που ονομάστηκε "αιώνας του Διαφωτισμού"
έδωσαν ένα νέο περιεχόμενο στην έννοια του ανθρώπου και του πολίτη με βάση τις 
αξίες της κριτικής σκέψης και της ελευθερίας του λόγου και της συνείδησης και 
οδήγησαν στην κατάργηση των προνομίων του κλήρου, των ευγενών, των βιοτεχνών, 
των πόλεων κ.λπ.. Αυτό αποτυπώθηκε στις διακηρύξεις "των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του πολίτη", οι οποίες ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες με τα θρησκευτικά 
δόγματα περί υποταγής του ανθρώπου στο θέλημα του θεού. Η διαδικασία αυτή 
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ξεκίνησε με μια σειρά βίαιων επαναστάσεων, αρχής γενομένης από τη Γαλλία το 1789, 
και συνεχίστηκε με επαναστατικές ή εξελικτικές διαδικασίες επί ένα και πλέον αιώνα.
Ακολούθησε, ενίοτε διστακτικά, η θέσπιση νέων νόμων, οι οποίοι εισήγαγαν την 
ισότητα στον τομέα του κληρονομικού δικαίου (που αντικατέστησε την προνομιακή 
θέση του πρωτότοκου υιού), το δικαίωμα ανάληψης δημοσίων αξιωμάτων ανεξαρτήτως 
καταγωγής καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και 
βουλευτικές εκλογές. Οι πρώτες εκλογές με καθολική ψηφοφορία έλαβαν χώρα στην 
επαναστατική Γαλλία. Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές με καθολική ψηφοφορία στις 
οποίες είχαν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι γυναίκες
πραγματοποιήθηκαν το 1907 στο Μεγάλο Δουκάτο της Φιλανδίας.

44. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ κρατών, εθνών και δογμάτων ήταν ήδη χαρακτηριστικό 
φαινόμενο του Μεσαίωνα, προσέλαβαν όμως πολύ μεγαλύτερες και 
καταστρεπτικότερες διαστάσεις με τους μεγάλους πολέμους του 16ου αιώνα. Ο 
τριακονταετής πόλεμος στη Γερμανία τον 17ο αιώνα, οι πόλεμοι μεταξύ Γαλλίας, 
Ολλανδίας και Αγγλίας, οι πόλεμοι της Σουηδίας και της Πολωνίας εναντίον της 
Ρωσίας καθώς και μεταξύ τους, οι πόλεμοι της Αυστρίας και της Ουγγαρίας εναντίον 
των Τούρκων, οι πόλεμοι της Ισπανίας στην Ιταλία, οι συνεχείς συγκρούσεις Δανίας-
Σουηδίας, Ρωσίας-Τουρκίας, Γαλλίας-Μεγάλης Βρετανίας κ.λπ. άφησαν το στίγμα τους 
στην ευρωπαϊκή ιστορία επί πολλούς αιώνες. Από τον 18ο αιώνα οι προσπάθειες
εδραίωσης της κυριαρχίας στις αποικίες των Ανατολικών Ινδιών, της Αμερικής και σε 
άλλες περιοχές του κόσμου οδήγησαν σε νέες συγκρούσεις. 

45. Ήδη το 1648, στο πλαίσιο της συνθήκης της Βεστφαλίας, αναπτύχθηκαν νέες μορφές 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών· αυτό αποτέλεσε την απαρχή της σύγχρονης 
διπλωματίας. Οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου της 
Βιέννης μεταξύ των ετών 1814 και 1815, μετά τον τερματισμό των πολέμων και της 
γαλλικής-ναπολεόντειας κυριαρχίας, σηματοδότησαν το επόμενο σημαντικό στάδιο 
ανάπτυξης του πολιτικού συστήματος της Ευρώπης και εξασφάλισαν, παρά την 
εκδήλωση ορισμένων αποτυχημένων επαναστάσεων και σειράς βραχυχρόνιων 
πολέμων, μια μακρά περίοδο ειρήνης καθώς και οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από την αναγνώριση της σημασίας της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, τη δημιουργία 
πολιτιστικών θεσμών και δημόσιων μουσείων, την ανάδειξη του κεντρικού ρόλου της 
μουσικής, την επέκταση των σιδηροδρόμων, τη χρήση ατμομηχανών στη βιομηχανία 
και στις υπερπόντιες μεταφορές και στις μεταφορές στη σιβηρική Ασία και, τέλος, στην 
ανάπτυξη της ηλεκτροχημικής βιομηχανίας.

46. Το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Αγία Πετρούπολη, η Βιέννη και όλες οι άλλες 
πρωτεύουσες προσήλκυσαν κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης τεράστιο 
αριθμό μεταναστών και απέκτησαν φαρδείς λεωφόρους, δίκτυα τραμ, συστήματα 
θέρμανσης και πάρκα. Τα τείχη που περιέβαλαν τις πόλεις κατεδαφίστηκαν. Η 
κοινωνική εξαθλίωση προσέλαβε μεγάλες διαστάσεις στις πόλεις και στην ύπαιθρο. 
Αργότερα καταβλήθηκαν προσπάθειες για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης. Από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα η προϊούσα άσκηση 
πίεσης εκ μέρους των εργατών οδήγησε στη δημιουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Αλλά και από την πλευρά των εργοδοτών υπήρχε η βούληση για αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και εκσυγχρονισμό της παραγωγής με τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της υγείας των εργαζομένων, δηλαδή με τη μετάβαση από την 
εκτατικοποίηση στην εντατικοποίηση της παραγωγής. 

47. Η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης οφείλεται μεταξύ άλλων στα πλεονεκτήματα των 
αποικιακών κτήσεων στην Αφρική και την Ασία. Ήταν η εποχή του οξύτατου 
ανταγωνισμού ιδίως μεταξύ Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας, μεταξύ Μεγάλης 
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Βρετανίας και Ρωσίας και μεταξύ Ρωσίας και Αυστροουγγαρίας. Ο πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος που διήρκησε από το 1914 έως το 1918 υπήρξε πρωτίστως ένας εξαιρετικά 
καταστρεπτικός για την Ευρώπη πόλεμος, ο μεγαλύτερος από την εποχή του 
Ναπολέοντος, ο οποίος προκάλεσε τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. 

48. Η έννοια του έθνους κυριάρχησε μετά τον 19ο αιώνα. Ο αιώνας αυτός αναπτύχθηκε μεν 
στον αστερισμό του διεθνισμού και του κοσμοπολιτισμού, κατά την περίοδο όμως αυτή 
γνώρισαν μεγάλη απήχηση οι ιδέες περί έθνους. Την εποχή αυτή καλλιεργήθηκε η 
λογοτεχνία και αναπτύχθηκαν πολλές νέες γλώσσες, οι οποίες μέχρι τότε 
εχρησιμοποιούντο μόνο στον προφορικό λόγο. Ο 19ος αιώνας υπήρξε μια περίοδος 
απελευθέρωσης και εθνικής χειραφέτησης, ο δε σύγχρονος Τύπος, η δημιουργία 
πολιτικών κομμάτων και η συμμετοχή των πολιτών σε συλλόγους και ενώσεις έδωσαν 
ώθηση στα κινήματα αυτά. 

49. Η Μεγάλη Βρετανία υπήρξε πρότυπο και σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη εποχή της 
Ευρώπης. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία 
πολύ πιο πριν από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Το πλούσιο σε παραδόσεις 
κοινοβουλευτικό του σύστημα απέδειξε σε πολλές περιπτώσεις τη θεσμική του αντοχή·
οι μεγάλες συγκρούσεις κατέστη δυνατόν να διευθετηθούν ειρηνικά ενώ διευρύνθηκαν 
σταδιακά με διάλογο τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Η πόλη του Λονδίνου 
υπήρξε το χρηματοπιστωτικό κέντρο του κόσμου, το βρετανικό ναυτικό θεωρείτο 
ανίκητο, η διοίκηση των αποικιών υποδειγματική και ο τρόπος ζωής της "καλής 
κοινωνίας" ανώτερος. Η Βασίλισσα Βικτωρία που βασίλευσε από το 1837 έως το 1901 
υπήρξε σύμβολο της εν λόγω περιόδου ακμής της Μεγάλης Βρετανίας το 19ο αιώνα. 

50. Καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ιδέα μιας γενικής και διαρκούς ειρήνης 
αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων. Οργανισμοί όπως ο Ερυθρός Σταυρός και 
διανοούμενοι όπως ο μεγάλος γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Για την ενίσχυση και προώθηση της ιδέας της 
ειρήνης αναπτύχθηκαν διάφοροι οργανισμοί. Το 1899, με πρωτοβουλία του νέου 
τσάρου Νικόλαου Β' της Ρωσίας και χάρη σε μία δωρεά του αμερικανού 
εκατομμυριούχου Άντριου Κάρνεγκι, ιδρύθηκε στη Χάγη ένα διεθνές δικαστήριο, το 
καταστατικό του οποίου εγκρίθηκε επισήμως το 1907. Στη συνέχεια, το 1920, ιδρύθηκε 
η Κοινωνία των Εθνών, η οποία αποτέλεσε τον πρόδρομο του σημερινού Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, είχε ωστόσο περισσότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα απ' ό,τι ο
τελευταίος.

Η Ευρώπη των παγκοσμίων πολέμων
51. Το έτος 1917 εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην Ευρώπη. Με το πραξικόπημα των 

μπολσεβίκων στη Ρωσία εγκαθίσταται στην Ανατολή μια δικτατορία και συγχρόνως ένα 
εναλλακτικό κοινωνικό πρότυπο. Η ουτοπική αντίληψη περί κοινωνικής ισότητας 
αποκτά πολυάριθμους οπαδούς σε πολλές χώρες. Η αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης, 
στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η σύγκρουση μεταξύ μιας κομμουνιστικής 
δικτατορίας και μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, αρχίζει. Στο εσωτερικό της Ρωσίας, 
μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους μπολσεβίκους, τα κομμουνιστικά
στρατεύματα καταπνίγουν τα κινήματα του μη ρωσικού πληθυσμού για ανεξαρτησία. Ο 
στόχος για την επίτευξη προόδου και δικαιοσύνης συνδέεται από τη δεκαετία του 1920 
με την προσπάθεια της Σοβιετικής Ρωσίας να επιβληθεί ως παγκόσμια δύναμη, γεγονός 
το οποίο όλα τα υπόλοιπα κράτη εκλαμβάνουν ως απειλή. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα ο 
κομμουνισμός δεν επιβάλλεται με ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα. Η περίοδος των 
ολοκληρωτικών ιδεολογιών τερματίζεται με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991.
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52. Με την εκεχειρία που υπεγράφη στις 11 Νοεμβρίου 1918 λήγει ο πιο αιματηρός 
πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο οποίος άφησε πίσω του πάνω από δέκα 
εκατομμύρια νεκρούς. Οι τεράστιες πολεμικές προσπάθειες είχαν εξουθενώσει πλήρως 
τα έθνη που συμμετείχαν σε αυτόν. Άμεση συνέπεια του πολέμου υπήρξε η κατάργηση 
τριών δυναστειών, των Αψβούργων, των Χοεντσόλερν και των Ρομανόφ. Ο χάρτης της 
Ευρώπης αναμορφώνεται εκ βάθρων. Συγχρόνως καθίσταται γρήγορα σαφές ότι ο 
πρώτος παγκόσμιος πόλεμος οδήγησε στην αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών μεγάλων 
δυνάμεων. Στις αποικίες ειδικότερα εντάθηκαν τα κινήματα των αυτοχθόνων 
πληθυσμών για την απόκτηση της ανεξαρτησίας τους. 

53. Η συνθήκη ειρήνης των Βερσαλλιών της 28ης Ιουνίου 1919 και οι υπόλοιπες συνθήκες 
που υπεγράφησαν στα προάστια του Παρισιού φέρουν τη σφραγίδα του Προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Γούντροου Ουίλσον. Το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης των λαών ανάγεται σε θεμελιώδη αρχή για την αναδιάταξη της Ευρώπης. 
Από τα συντρίμμια των τριών αυτοκρατοριών που κατέρρευσαν αναδύονται εθνικά 
κράτη, τα οποία έχουν κατά κανόνα ως πολίτευμα την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το 
καταστατικό της Κοινωνίας των Εθνών αποτελεί τμήμα της συνθήκης ειρήνης των 
Βερσαλλιών. Στην Κοινωνία των Εθνών, πρωταρχικός στόχος της οποίας ήταν η 
αποσόβηση μελλοντικών πολέμων, συμμετείχαν, σύμφωνα με την ορολογία της εποχής, 
τα "πεπολιτισμένα έθνη". Ούτε το γερμανικό Ράιχ ούτε η κομμουνιστική Ρωσία
υπήρξαν ιδρυτικά μέλη της Κοινωνίας των Εθνών, στην οποία ωστόσο προσχώρησαν 
αργότερα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν εκτός της Κοινωνίας των Εθνών έως 
την επίσημη κατάργησή της το 1946. Η αρχή που αποτέλεσε τη βάση της Κοινωνίας 
των Εθνών, δηλαδή η δημιουργία ενός συστήματος συλλογικής ασφάλειας διέψευσε τις 
σχετικές προσδοκίες. 

54. Η εθνοτική ανομοιογένεια των νεοϊδρυθέντων κρατών στην Κεντρική και Ανατολή 
Ευρώπη εξακολούθησε να αποτελεί εστία προβλημάτων, δεδομένου ότι το όνειρο της 
δημιουργίας εθνικά ομοιογενών εθνικών κρατών εξακολουθούσε να γοητεύει τις 
ηγετικές ελίτ σε πολλές δε περιπτώσεις και την πλειοψηφία του πληθυσμού. Η συνθήκη 
για την προστασία των μειονοτήτων της 28ης Ιουνίου 1919 αποτέλεσε μια άμεση 
αντίδραση στην πολυεθνική σύνθεση της Πολωνίας. Οι εθνικές μειονότητες τυγχάνουν 
ιδιαίτερης προστασίας, την οποία εγγυώνται τα συμβαλλόμενα κράτη. Διαμετρικά 
αντίθετη με την αρχή αυτή ήταν η συνθήκη της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923, η 
οποία υπεγράφη υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών. Σκοπός της ήταν η αποφυγή 
μελλοντικών συγκρούσεων και η δημιουργία εθνοτικά ομοιογενών πληθυσμών. Για την 
επίλυση των μειονοτικών προβλημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
πραγματοποιήθηκαν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, στο πλαίσιο των οποίων 
εγκατέλειψαν τις πατρογονικές τους εστίες τουλάχιστον ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι.

55. Η νίκη του φασισμού επί της δημοκρατίας στην Ιταλία αποτελεί ορόσημο για την 
μεταπολεμική περίοδο. Οι ολοκληρωτικές ιδέες που ανέπτυξε ο Μπενίτο Μουσολίνι
βρίσκουν ευνοϊκή απήχηση στην άκρα δεξιά σε άλλες χώρες. Ενώ η πολιτική και 
οικονομική κατάσταση στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη σταθεροποιήθηκε στα μέσα 
της δεκαετίας του 1920, κατά το ίδιο διάστημα πολλές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες 
στις ανατολικές περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου καταρρέουν και την διακυβέρνηση 
στις χώρες μεταξύ Βαλτικής Θάλασσας, Μαύρης Θάλασσας και Μεσογείου 
αναλαμβάνουν αυταρχικά καθεστώτα. Οι ηττημένοι του πρώτου παγκοσμίου πολέμου 
ακολουθούν μια αναθεωρητική πολιτική που στρέφεται κατά των ρυθμίσεων της 
συνθήκης των Βερσαλλιών. Συγχρόνως οι νικήτριες δυνάμεις προσπαθούν να 
σταθεροποιήσουν την πολιτική τάξη στην Ευρώπη.

56. Ως άμεση αντίδραση στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο καταβάλλονται οργανωτικές 
προσπάθειες για το ριζικό μετασχηματισμό του διεθνούς συστήματος. Το σύμφωνο 
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Μπριάν-Κέλογκ το 1928 αποτέλεσε μια σε κρατικό επίπεδο προσπάθεια καταδίκης των 
πολέμων. Μέσα σε ένα χρόνο προσχωρούν στο σύμφωνο 54 κράτη. Προσπερνώντας τις 
πληγές που άνοιξε ο πόλεμος, διάφορες κοινωνικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα το 
κίνημα της Πανευρώπης, προσπαθούν να απευθυνθούν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό 
αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης. Οι κινήσεις αυτές ορισμένων ελίτ δεν βρήκαν,
ωστόσο, απήχηση στον πληθυσμό.

57. Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το Φθινόπωρο του 1919 στις Ηνωμένες
Πολιτείες επηρέασε βαθύτατα την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην 
Ευρώπη. Ο καπιταλισμός φαίνεται να έχει αποτύχει οριστικά, η δε αγορά ως παράγων 
σταθερότητας έχει χάσει την αξιοπιστία της. Η μαζική ανεργία, η κοινωνική εξαθλίωση 
και η πείνα πλήττουν για μία ακόμη φορά τους ευρωπαίους. Στη φαινομενικά αδιέξοδη 
αυτή κατάσταση κερδίζουν έδαφος εξτρεμιστικές εναλλακτικές προτάσεις από τα δεξιά 
και τα αριστερά. Ευρύτατοι κύκλοι της ευρωπαϊκής κοινωνίας πιστεύουν ότι το 
δημοκρατικό πολίτευμα στερείται προοπτικής και ικανότητας επίλυσης των 
προβλημάτων. 

58. Ο θρίαμβος των εθνικοσοσιαλιστών υπό τον Αδόλφο Χίτλερ στο γερμανικό Ράιχ 
αποδεικνύεται μοιραίος για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η ανάληψη της εξουσίας από τους 
εθνικοσοσιαλιστές στις 30 Ιανουαρίου 1933 αποτελεί σημαντική καμπή στην 
ευρωπαϊκή ιστορία. Η ανάδειξη του Eθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος 
Γερμανίας (NSDAP) από ένα περιθωριακό κόμμα αποστατών στη μεγαλύτερη πολιτική 
ομάδα στο γερμανικό Ράιχσταγκ οφείλεται σε πολλές ιδιαιτερότητες της γερμανικής 
ιστορίας, ενώ ως σημαντικότεροι παράγοντες θεωρούνται η τραυματική ήττα κατά τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
καθώς και η αποτυχία των δημοκρατικών κομμάτων. Ο Χίτλερ, αμέσως μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του ως γερμανός Καγκελάριος, θέτει σε εφαρμογή τα σχέδιά 
του για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η μετάβαση στη δικτατορία του 
"κράτους του Φίρερ", στο οποίο σε τελική ανάλυση βαρύνουσα σημασία έχει μόνο η 
βούληση του Αδόλφου Χίτλερ, υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς. Η σταθεροποίηση 
του "Τρίτου Ράιχ" στο εσωτερικό της χώρας έχει ήδη ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 
1934. Πολύ γρήγορα εκδηλώνεται επίσης το άσβεστο μίσος των εθνικοσοσιαλιστών 
κατά των εβραίων, το οποίο αποτυπώνεται νομοθετικά στους ρατσιστικούς νόμους της 
Νυρεμβέργης του 1935.

59. Στην Ισπανία το στρατιωτικό πραξικόπημα που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1936 από το 
ισπανικό προτεκτοράτο του Μαρόκο σηματοδοτεί την έναρξη ενός τριετούς εμφυλίου 
πολέμου, ο οποίος διεξάγεται και από τις δύο πλευρές με εξαιρετική σκληρότητα. Η 
ιβηρική χερσόνησος καθίσταται μήλον της έριδος για τις ολοκληρωτικές δικτατορίες, 
ενώ οι δημοκρατικές μεγάλες δυνάμεις - Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία - κηρύσσουν την 
ουδετερότητά τους. Η νίκη του Φρανσίσκο Φράνκο την άνοιξη του 1939, η οποία θα 
ήταν αδύνατη χωρίς τη γερμανική και ιταλική βοήθεια, σφραγίζει το μέλλον της 
Ισπανίας ως δικτατορίας της δεξιάς, η οποία τερματίζεται κατά το δεύτερο ήμισυ της 
δεκαετίας του 1970 μετά το θάνατο του Φράνκο.

60. Ο Χίτλερ, εκμεταλλευόμενος τη διεθνή πολιτική συγκυρία, κατορθώνει να επιτύχει τον 
επανεξοπλισμό του γερμανικού Ράιχ, προκαλεί δε κατ' επανάληψη διεθνείς κρίσεις· οι 
δυτικές δυνάμεις, προεξαρχούσης της Μεγάλης Βρετανίας, ακολουθούν μια πολιτική 
κατευνασμού έναντι της ναζιστικής Γερμανίας με στόχο να την εντάξουν σε μια 
ευρωπαϊκή ειρηνική τάξη πραγμάτων. Το αποκορύφωμα της πολιτικής αυτής υπήρξε η 
διάσκεψη του Μονάχου στα τέλη Σεπτεμβρίου 1938, όπου οι απρόθυμοι να εμπλακούν 
σε πόλεμο βρετανοί και γάλλοι θυσίασαν μια δημοκρατική συμμαχική χώρα στην 
επεκτατική βουλιμία του Χίτλερ. Ο διαμελισμός της Τσεχοσλοβακίας με βάση την 
εθνοτική συγκρότηση των οικισμών της χώρας αποτέλεσε θρίαμβο της εκμετάλλευσης 
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του προβλήματος των μειονοτήτων από τον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος ωστόσο εξέλαβε 
τη συμφωνία του Μονάχου ως μεγάλη ήττα, δεδομένου ότι δεν επέτυχε τον πρωταρχικό 
του στόχο να πυροδοτήσει μια γενικευμένη πολεμική σύρραξη.

61. Ο Αδόλφος Χίτλερ κατορθώνει να εξαπολύσει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μόνο 
μετά την υπογραφή στις 23 Αυγούστου 1939 του γερμανο-σοβιετικού συμφώνου μη 
επίθεσης με τον σοβιετικό δικτάτορα και ιδεολογικό θανάσιμο εχθρό του Ιωσήφ Στάλιν. 
Επιπλέον, οι δύο ολοκληρωτικές δικτατορίες συμφωνούν σε ένα μυστικό 
συμπληρωματικό πρωτόκολλο να διαμοιράσουν τις σφαίρες επιρροής τους στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο τέταρτος διαμελισμός της Πολωνίας καθώς και η 
επέκταση της ΕΣΣΔ προς δυσμάς αποτελούν βασικές ρυθμίσεις του συμπληρωματικού 
πρωτόκολλου.

62. Την 1η Σεπτεμβρίου 1939 αρχίζει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την εισβολή της 
γερμανικής Βέρμαχτ στην Πολωνία. Δύο ημέρες αργότερα, η Μεγάλη Βρετανία και η 
Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στο γερμανικό Ράιχ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις 
κατατροπώθηκαν σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Μακριά από το πεδίο της μάχης 
διαπράττονται αποτρόπαια εγκλήματα εις βάρος του πολωνικού άμαχου πληθυσμού. Η 
γερμανική εκστρατεία έχει ήδη προσλάβει τις διαστάσεις ενός εξοντωτικού πολέμου. 
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1939 ο κόκκινος στρατός εισβάλλει, με βάση τα συμφωνηθέντα, 
στην Ανατολική Πολωνία. Στις αρχές Οκτωβρίου 1939 η αντίσταση των πολωνών 
κάμπτεται οριστικά· τη χώρα κατέχουν πλέον δύο ολοκληρωτικές δικτατορίες.

63. Ενώ η Δύση παρέμενε ουσιαστικά έως την άνοιξη του 1940 στρατιωτικά αδρανής, η 
Σοβιετική Ένωση κινείται επιθετικά εναντίον των γειτονικών της κρατών. Κατά το 
"χειμερινό πόλεμο" του 1939-1940 οι Φιλανδοί, καταβάλλοντας βαρύ φόρο αίματος, 
καταφέρνουν να υπερασπισθούν με επιτυχία τη χώρα τους, αναγκάζονται ωστόσο να 
εκχωρήσουν μεγάλα τμήματα της επικράτειάς τους στην ΕΣΣΔ. Το καλοκαίρι του 1940 
ο κόκκινος στρατός καταλαμβάνει τα τρία Βαλτικά κράτη και τα προσαρτά στην ΕΣΣΔ 
ως σοβιετικές δημοκρατίες.

64. Μετά τη νίκη της γερμανικής Βέρμαχτ επί της Γαλλίας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 
1940 ο Αδόλφος Χίτλερ βρίσκεται στο απόγειο της δύναμής του. Μόνο η Μεγάλη 
Βρετανία υπό την ηγεσία του νέου της Πρωθυπουργού Ουίνστον Τσώρτσιλ συνεχίζει 
τον αγώνα εναντίον της ναζιστικής δικτατορίας.

65. Ήδη το καλοκαίρι του 1940 οι γερμανοί καταστρώνουν τα πρώτα σχέδιά τους για ένα 
ρατσιστικό και εξοντωτικό πόλεμο εις βάρος της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος ξεκινά 
στις 22 Ιουνίου 1941. Ο ιδεολογικός αυτός πόλεμος διεξάγεται και από τις δύο πλευρές 
με πρωτοφανή αγριότητα και βαναυσότητα. Την πολιτική των γερμανικών κατοχικών 
δυνάμεων στη Ρωσία χαρακτηρίζει η απόλυτη περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή. 
Πίσω από το γερμανικό μέτωπο διαπράττονται από την αρχή της εκστρατείας σφαγές 
εις βάρος του αμάχου πληθυσμού· θύματα των συστηματικών αυτών εκτελέσεων είναι 
κυρίως οι εβραίοι.

66. Λίγο μετά τη γερμανική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία συνάπτει 
μια συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής με την ΕΣΣΔ· οι ΗΠΑ εισέρχονται στον πόλεμο 
μετά την ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου 1941 και την κήρυξη 
του πολέμου από τη Γερμανία στις 11 Δεκεμβρίου 1941.

67. Η γερμανική κατοχή μεγάλων περιοχών της Ευρώπης αποτέλεσε για πολλούς 
ανθρώπους μια τραυματική εμπειρία. Σε όλες τις κατεχόμενες χώρες συγκροτούνται 
αντιστασιακές οργανώσεις εναντίον του γερμανού κατακτητή, ενώ σε όλες σχεδόν τις 
χώρες αυτές παρατηρείται και το φαινόμενο της συνεργασίας με τον εχθρό.

68. Η γενοκτονία εις βάρος των εβραίων της Ευρώπης αποτέλεσε κυρίαρχο στόχο της 
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ναζιστικής πολιτικής. Η αποστέρηση των δικαιωμάτων, οι διώξεις και τέλος οι 
δολοφονίες εις βάρος των εβραίων πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα στάδια, με 
αποκορύφωμα τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης. Συνολικά οι 
εθνικοσοσιαλιστές δολοφόνησαν έξι περίπου εκατομμύρια εβραίους.

Η Ευρώπη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
69. Μετά τη νέα τροπή που έλαβε ο πόλεμος με τη μάχη του Στάλινγκραντ το χειμώνα του 

1942/43 οι σύμμαχοι καθώς και οι εξόριστες κυβερνήσεις προετοιμάζουν τα σχέδιά 
τους για την εποχή μετά τη διαγραφόμενη νίκη τους. Στο διάστημα αυτό το Λονδίνο 
εξελίσσεται σε ένα διεθνές εργαστήρι ιδεών για την οικοδόμηση μιας μελλοντικής 
Ευρώπης. Όσοι συμμετέχουν διατηρούν ζωντανή στη μνήμη τους την εμπειρία μετά τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η πλήρης κατάληψη των εδαφών του ηττηθέντος αντιπάλου 
και η καταστροφή του γερμανο-πρωσικού μιλιταρισμού αποτελούν τους κυρίαρχους 
στόχους της πολιτικής των συμμάχων. Ωστόσο, γρήγορα διαφαίνεται ότι είναι αδύνατον 
να συμβιβαστούν οι βασικές επιδιώξεις των συμμάχων: ενώ η Σοβιετική Ένωση δεν 
είναι διατεθειμένη να παραιτηθεί από τα εδαφικά κέρδη των ετών 1939 έως 1941, οι 
δυτικοί σύμμαχοι τάσσονται υπέρ του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών. Με 
επίκεντρο την τύχη της Πολωνίας ξεσπούν οξύτατες αντιπαραθέσεις, στο τέλος όμως ο 
Στάλιν κατορθώνει να επιβάλλει όλες σχεδόν τις απόψεις του. Στη μεγάλη διάσκεψη για 
τον πόλεμο που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Φεβρουαρίου 1945 στη Γιάλτα, οι 
ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση αποφάσισαν την μετάθεση των 
συνόρων της Πολωνίας προς δυσμάς, εις βάρος πρώην γερμανικών εδαφών, και την 
προσάρτηση των ανατολικών περιοχών της Πολωνίας στη Σοβιετική Ένωση.

70. Συγχρόνως, οι "τρεις Μεγάλοι" συμφώνησαν στη Γιάλτα στην ίδρυση των Ηνωμένων 
Εθνών: τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα διέθεταν απόλυτο δικαίωμα 
αρνησικυρίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο διεθνής αυτός οργανισμός δεν θα 
μπορεί να λάβει μέτρα εις βάρος των μεγάλων δυνάμεων με αποφάσεις κατά 
πλειοψηφία. Μέχρι τη λήξη της αντιπαράθεσης Ανατολής-Δύσης, τα Ηνωμένα Έθνη 
αποτέλεσαν ένα πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο συνασπισμών.

71. Η πανηγυρική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου που υπεγράφη στις 10 
Δεκεμβρίου 1948 αποτελεί ορόσημο στον αγώνα κατά της καταπίεσης και του 
ρατσισμού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσαν επίσης το θεμέλιο επί του οποίου 
έπρεπε να οικοδομηθεί η νέα Ευρώπη.

72. Ο κόκκινος στρατός έφερε το κύριο βάρος του αγώνα κατά της εθνικοσοσιαλιστικής 
Γερμανίας. Ήδη κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του πολέμου διαφάνηκε, ότι ο 
Στάλιν χρησιμοποιούσε τα στρατεύματά του προκειμένου να εγκαταστήσει αυταρχικά 
κομμουνιστικά καθεστώτα στα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στόχος 
του ήταν να δημιουργήσει μια ζώνη δορυφορικών κρατών στα δυτικά σύνορα της 
Σοβιετικής Ένωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, η νίκη επί της εθνικοσοσιαλιστικής 
Γερμανίας που επισφραγίστηκε στις 8 και 9 Μαΐου 1945 με την άνευ όρων 
συνθηκολόγηση της γερμανικής Βέρμαχτ έγινε δεκτή με ανάμεικτα συναισθήματα: ενώ 
στη Δυτική Ευρώπη η άφιξη των συμμαχικών δυνάμεων χαιρετίστηκε αναμφίβολα ως 
ημέρα απελευθέρωσης, η κατάσταση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν 
εντελώς διαφορετική: και στις χώρες αυτές η νίκη επί της Γερμανίας θεωρήθηκε 
απελευθέρωση, σκιάστηκε ωστόσο από το φόβο μιας νέας δικτατορίας.

73. Με τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες μόνο στην Ευρώπη είχαν ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο 50 εκατομμυρίων ανθρώπων, ξεκινά στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
μια μαζική μετανάστευση. Η Γερμανία, με 12 έως 14 εκατομμύρια πρόσφυγες και 
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εκτοπισμένους από τις ανατολικές κυρίως περιοχές της Γερμανίας, κατέχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό. Στη διάσκεψη του Πότσνταμ που διεξήχθη τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο του 1945 οι κύριες νικήτριες δυνάμεις συμφώνησαν όχι μόνο όσον αφορά τις 
μετακινήσεις πληθυσμών αλλά και για το μέλλον της Γερμανίας, η οποία χωρίστηκε σε 
τέσσερις ζώνες κατοχής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αυτής έγινε φανερό, 
ότι οι διιστάμενες απόψεις των δυτικών νικητριών δυνάμεων και της ΕΣΣΔ μπορούσαν 
να συγκαλύπτονται μόνο με τυπικούς συμβιβασμούς.

74. Στις δυτικές κοινωνίες αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου σημειώνεται μια μετατόπιση 
προς τα αριστερά. Απόδειξη της εξέλιξης αυτής αποτελεί η καταψήφιση τον Ιούλιο του 
1945 του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο οποίος, ως Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του 
πολέμου, αναδείχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία· στη διάσκεψη του Πότσνταμ τον 
αντικατέστησε ο διάδοχός του από το εργατικό κόμμα Κλέμεντ Άτλι. Παρά τις 
ανακατατάξεις αυτές στο πολιτικό σκηνικό οι ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις ήταν 
αποφασισμένες να αποκαταστήσουν την κυριαρχία τους στις κτήσεις τους στην Αφρική 
και την Ασία, την οποία είχαν σε πολλές περιπτώσεις απωλέσει συνεπεία του πολέμου.
Γρήγορα ωστόσο ξεσπούν ένοπλες συγκρούσεις, όπως για παράδειγμα στην ολλανδική 
Ινδονησία και τη γαλλική Ινδοκίνα, ορισμένες δε από αυτές θα συνεχιστούν και τις 
επόμενες δύο δεκαετίες.

75. Η πρώην πρωτεύουσα του Ράιχ, το Βερολίνο, και η πρωτεύουσα της Αυστρίας, η 
Βιέννη, χωρίζονται σε τέσσερις ζώνες σηματοδοτώντας την έναρξη της διαίρεσης της 
Ευρώπης. Το Βερολίνο αποτελεί επίκεντρο της αντιπαράθεσης των υπερδυνάμεων. 
Εντούτοις, ο ψυχρός πόλεμος δεν ξεσπά στο κέντρο της Ευρώπης αλλά στην περιφέρειά 
της. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική υπό τον πρόεδρο Χάρι Τρούμαν, 
εγκαταλείποντας την αρχική επιφυλακτική της στάση, ακολουθεί με αποφασιστικότητα 
πορεία σύγκρουσης με τη Σοβιετική Ένωση. Η ανάσχεση της σοβιετικής σφαίρας 
επιρροής, η οποία βασίστηκε σε τελευταία ανάλυση στην πυρηνική αποτροπή, 
απετέλεσε βασικό άξονα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έως τη λήξη της 
αντιπαράθεσης Ανατολής-Δύσης.

76. Ενώ η Σοβιετική Ένωση εγκαθιστά στις χώρες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της 
σταλινικές κυβερνήσεις, οι δυτικές δυνάμεις λαμβάνουν μέτρα εκδημοκρατισμού της 
Δυτικής Γερμανίας. Ο κατακερματισμός της Ευρώπης και ο διαχωρισμός της σε 
σφαίρες επιρροής είναι ιδιαίτερα έκδηλος στη Γερμανία. Ο Τσώρτσιλ, κάνοντας λόγο 
για το "σιδηρούν παραπέτασμα" (5 Μαρτίου 1946), αποτυπώνει τη νέα κατάσταση. 
Μόλις έξι μήνες αργότερα, σε μια εμπνευσμένη ομιλία του (19 Σεπτεμβρίου 1946), ο 
Τσώρτσιλ ζητεί τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Αρχικά ωστόσο 
το όραμα αυτό δεν λαμβάνει σάρκα και οστά.

77. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ιδρύονται εντούτοις πολυάριθμα θεσμικά όργανα, τα 
οποία προωθούν την ιδέα της Ευρώπης. Υπέρμαχοι της ιδέας αυτής είναι κατ' αρχήν 
αστοί πολιτικοί χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων όπως ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο 
Αλτσίντε ντε Γκάσπερι, ο Ζαν Μονέ, ο Ρόμπερτ Σούμαν και ο Πωλ-Χένρι Σπάακ.

78. Βραχυπρόθεσμα, μεγαλύτερη σημασία αποκτά το αμερικανικό "πρόγραμμα 
ανοικοδόμησης της Ευρώπης", το οποίο από τα μέσα του 1947 προσφέρει στα 
ευρωπαϊκά κράτη τη δυνατότητα οικονομικής ανασυγκρότησης. Συγχρόνως, οι 
δωρεολήπτριες χώρες καλούνται να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, πράγμα που αποτελεί 
όρο εκ των ων ουκ άνευ για την Ουάσινγκτον. Με μεγάλη ταχύτητα ιδρύονται 
υπερεθνικοί οργανισμοί που συντονίζουν τα μέτρα ανοικοδόμησης. Η δημοκρατία και η 
οικονομία της αγοράς αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιόδου αυτής στη 
Δύση.

79. Στην Ανατολική Ευρώπη η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική: καθ' υπόδειξιν της 
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ΕΣΣΔ τα κράτη μεταξύ της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας υποβάλλονται σε μια 
διαδικασία βίαιης σταλινοποίησης. Κάθε αντίσταση καταπνίγεται ανηλεώς, ενώ η 
μυστική αστυνομία και η αυθαιρεσία των κρατούντων τρομοκρατεί τον πληθυσμό. Η 
μεταφορά σε σοβιετικά στρατόπεδα εργασίας (ΓκουΛάγκ) αποτελεί κοινή εμπειρία για 
τους αντιφρονούντες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι διαφωνούν με τις 
επιλογές των κυβερνήσεών τους. Συγχρόνως, η ανοικοδόμηση στα κράτη του 
ανατολικού συνασπισμού προχωρεί, με αποτέλεσμα να επουλώνονται σταδιακά οι 
πληγές του πολέμου.

80. Η εξωτερική πίεση που ασκεί η Σοβιετική Ένωση σφυρηλατεί την ενότητα των κρατών 
στη Δύση. Με τη συνθήκη των Βρυξελλών που υπεγράφη στις 17 Μαρτίου 1948 πέντε 
δυτικοευρωπαϊκές δημοκρατίες συνάπτουν συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής σε 
περίπτωση επίθεσης εξ ανατολών. Με προτροπή τη Βρετανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και ο Καναδάς καλούνται να ενταχθούν στην αμυντική συμμαχία. Στις 4 Απριλίου 1949 
υπογράφεται στην Ουάσινγκτον η συνθήκη του ΝΑΤΟ, με ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη 
να τηρούν ουδέτερη στάση. Το ΝΑΤΟ αποτελεί μέχρι σήμερα τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας.

81. Τρείς μήνες νωρίτερα, τα κράτη της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύουν το Συμβούλιο 
της Ευρώπης (28 Ιανουαρίου 1949) με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Ήδη τον 
Αύγουστο του 1950, το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει δεκτή στους κόλπους του ως 
συνδεδεμένο μέλος την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας που ιδρύθηκε τον 
Μάιο του 1949. Στις 18 Απριλίου 1951 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 
Χάλυβα, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και έχει ως στόχο να 
αμβλύνει τον παραδοσιακό ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας στον τομέα της 
βαριάς βιομηχανίας. Στη Δυτική Ευρώπη, μετά την έναρξη του πολέμου στην Κορέα 
τον Ιούνιο του 1950, σημειώνεται μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη, η οποία 
συνεχίζεται με διαφορετικά για κάθε χώρα χαρακτηριστικά έως το 1973. Η ραγδαία 
αυτή οικονομική πρόοδος δεν είχε μόνο ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των 
δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά προσέφερε για πρώτη φορά σε πολλούς ευρωπαίους 
τη δυνατότητα να διαμορφώσουν με περισσότερες ανέσεις την καθημερινή τους ζωή. Η 
μαζική κατανάλωση αποβαίνει το χαρακτηριστικό γνώρισμα των δυτικών βιομηχανικών 
κοινωνιών.

82. Συγχρόνως, η οικονομική αυτή ανάπτυξη καθιστά δυνατή τη διεύρυνση των κοινωνικών 
παροχών του κράτους. Το κράτος πρόνοιας καθίσταται επί σειρά δεκαετιών συνώνυμο 
της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Πρόκειται για ένα αποκλειστικά ευρωπαϊκό επίτευγμα που 
έχει τις ρίζες του στις σκανδιναβικές χώρες. Η δημογραφική έκρηξη που σημειώθηκε 
μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου θέτει τις κρατικές δομές ενώπιον νέων 
προκλήσεων. Η απαραίτητη βελτίωση των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης 
επιφέρει αλλαγές στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες. Η νεανική κουλτούρα καθίσταται 
κοινωνικό φαινόμενο και το βασικό μέσο για την αμερικανοποίηση των 
δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών.

83. Ο πλουραλισμός της Δυτικής Ευρώπης βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τις εξελίξεις 
που λαμβάνουν χώρα πίσω από το "σιδηρούν παραπέτασμα". Μέχρι το θάνατο του 
Στάλιν στις 5 Μαρτίου 1953, η μονολιθικότητα του δικτατορικού καθεστώτος 
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικράτησης μεταξύ των 
διαδόχων του δικτάτορα, ο έλεγχος που ασκούν τα κρατικά όργανα αποδυναμώνεται. 
Στις 17 Ιουνίου 1953 η αιματηρή κατάπνιξη της λαϊκής εξέγερσης στη ΛΔΓ αποδεικνύει 
ότι η κομουνιστική κυριαρχία στην Ανατολική Ευρώπη βασιζόταν σε τελική ανάλυση 
στις ξιφολόγχες του κόκκινου στρατού. Η πολιτική της αποσταλινοποίησης που 
ακολούθησε από τον Φεβρουάριο του 1956 ο νέος ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, 
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Νικήτα Χρουστσόφ, συγκλόνισε ολόκληρο το σοβιετικό συνασπισμό. Ενώ στην 
Πολωνία η κρίση διευθετήθηκε με πολιτικά μέσα, η λαϊκή εξέγερση στην Ουγγαρία τον 
Νοέμβριο του 1956 συνετρίβη από τον κόκκινο στρατό· χιλιάδες Ούγγροι σκοτώθηκαν
ενώ εκατοντάδες χιλιάδες διέφυγαν στο εξωτερικό.

84. Τη δεκαετία του 1950, οι οικονομίες κεντρικού σχεδιασμού στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη επιτυγχάνουν αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο εφοδιασμός 
του πληθυσμού βελτιώνεται σταδιακά. Εντούτοις, με την πάροδο των ετών οι 
οικονομίες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης υστερούν όλο και περισσότερο σε 
σχέση με τους ανταγωνιστές τους στη Δυτική Ευρώπη. Μόνο στον τομέα της 
τεχνολογίας των οπλικών συστημάτων οι χώρες του ανατολικού συνασπισμού - δηλαδή 
κυρίως η ΕΣΣΔ - παραμένουν ανταγωνιστικές και σε μερικούς τομείς πρώτες στον 
κόσμο. Το σοκ που προκάλεσε η εκτόξευση του δορυφόρου Σπούτνικ στις 4 Οκτωβρίου 
1957, κλόνισε τη δυτική αυτοπεποίθηση και προσέδωσε κατά τα φαινόμενα μια 
πραγματική βάση στις θριαμβολογίες της σοβιετικής ηγεσίας.

85. Μετά την πανωλεθρία που υπέστη η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία στην κρίση του 
Σουέζ το Φθινόπωρο του 1956, τα κινήματα κατά της αποικιοκρατίας 
αναζωπυρώνονται. Στις αποικίες τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα προσπαθούν με 
τη βία των όπλων να ανατρέψουν την κυριαρχία των "λευκών". Μετά την απόκτηση της 
ανεξαρτησίας τους, πολλά νεοϊδρυόμενα κράτη στρέφονται προς τη Σοβιετική Ένωση 
επιλέγοντας τον κομουνιστικό δρόμο για τον εκσυγχρονισμό. Η πολιτική επιρροή των
ευρωπαϊκών δυνάμεων διεθνώς συρρικνώνεται συνεχώς.

86. Η συμφωνία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η οποία 
επικυρώθηκε πανηγυρικά στις 25 Μαρτίου 1957 στη Ρώμη, αποτελεί απάντηση στην 
υποβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Ευρώπης. Από οργανωτικής και νομικής σκοπιάς η 
ΕΟΚ αποτελεί τον πρόδρομο της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα επί της οποίας 
βασίστηκε η ΕΟΚ έγκειται στο ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνδεθούν τόσο στενά 
μεταξύ τους ώστε να μην είναι δομικά σε θέση να εμπλακούν σε πόλεμο. Πράγματι ο 
χαρακτήρας των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών μεταβάλλεται: παρά το 
γεγονός ότι οι εθνικές ευαισθησίες εξακολουθούν να υφίστανται, ο πόλεμος δεν 
αποτελεί πλέον δυνητική επιλογή.

87. Σημαντική καμπή στην ιστορία του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη αποτελεί η ανέγερση 
του Τείχους του Βερολίνου στις 13 Αυγούστου 1961. Το Τείχος καθίσταται σύμβολο 
της διαίρεσης της Ευρώπης.

88. Μετά τη σταθεροποίηση στην Ευρώπη το επίκεντρο του ψυχρού πολέμου μεταφέρεται 
στον Τρίτο Κόσμο. Η συμφιλίωση μεταξύ Γαλλίας και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας, την οποία προωθούν ο Σαρλ ντε Γκολ και ο Κόνραντ Αντενάουερ, 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Από τη 
θεσμική ολοκλήρωση αποκλείονται κατ' αρχήν τα τρία δυτικά δικτατορικά καθεστώτα 
στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

89. Τον Ιανουάριο του 1963 ο Γάλλος Πρόεδρος εμποδίζει την ένταξη της Μεγάλης 
Βρετανίας στην ΕΟΚ. Η πολιτική του ντε Γκολ τη δεκαετία του 60 προκαλεί συνεχώς 
σοβαρές κρίσεις στο εσωτερικό της ΕΟΚ, τις οποίες εντούτοις η τελευταία κατορθώνει 
να ξεπεράσει. Την 1η Ιουλίου 1967 οι τρείς Ευρωπαϊκές Κοινότητες συγχωνεύονται 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ). Ένα χρόνο αργότερα τίθεται σε ισχύ η τελωνειακή 
ένωση, με την οποία καταργούνται στην ΕΚ οι εσωτερικοί δασμοί για τα εμπορικά και 
βιομηχανικά προϊόντα. Το κύρος της ΕΚ αναβαθμίζεται και μαζί με αυτό και το 
ενδιαφέρον της Βρετανίας για την ένταξη, η οποία πραγματοποιείται επισήμως την 1η 
Ιανουαρίου 1973. Η Δανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία υπογράφουν από κοινού με τη 
Μεγάλη Βρετανία την Πράξη Προσχώρησης. Οι Νορβηγοί ωστόσο, σε δημοψήφισμα 
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που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 1972, τάχθηκαν κατά της προσχώρησης.

90. Το 1968 αποτελεί σημείο καμπής στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης τόσο στη 
Δύση όσο και στην Ανατολή. Στις δυτικές κοινωνίες οι νέοι αμφισβητούν το 
κατεστημένο. Την αναταραχή, η οποία στη Γαλλία φθάνει στα όρια της εξέγερσης, 
τροφοδοτούν διάφορες αιτίες, όπως είναι μεταξύ άλλων το χάσμα των γενεών και η 
αντίθεση με τον πόλεμο των αμερικανών στο Βιετνάμ. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται 
γενικώς μια αναβίωση των νεομαρξιστικών κοσμοθεωριών.

91. Η βίαιη καταστολή της Άνοιξης της Πράγας από τα στρατεύματα του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας τον Αύγουστο του 1968 σηματοδοτεί τις μελλοντικές εξελίξεις στο 
εσωτερικό του ανατολικού συνασπισμού. Για τους διανοούμενους πρωτίστως είναι η 
αρχή του τέλους των ψευδαισθήσεων· η σοβιετική εκδοχή του κομμουνισμού 
αποδεικνύεται ανεπίδεκτη μεταρρυθμίσεων και ιδεολογικά αρτηριοσκληρωτική. Η 
εξαγγελία του δόγματος Μπρέζνιεφ επιβεβαιώνει ότι η ΕΣΣΔ δεν είναι διατεθειμένη να 
αποδεχθεί περιορισμούς της κυριαρχίας της.

92. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 αρχίζει μια εποχή στην οποία κυριαρχούν επιφανή 
στελέχη σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Ο Βίλι Μπράντ στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας, ο Μπρούνο Κράισκι στην Αυστρία και ο Ούλοφ Πάλμε στη 
Σουηδία τάσσονται υπέρ μιας φιλελευθεροποίησης στην εσωτερική πολιτική και μιας 
πολιτικής ύφεσης στις σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Ειδικότερα, ο γερμανός
Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Μπράντ, με τη νέα ανατολική πολιτική του, εγκαινιάζει 
διεθνώς μια νέα περίοδο. Η συμβολική του κίνηση το Δεκέμβριο του 1970 να γονατίσει 
εμπρός από το μνημείο που ήταν αφιερωμένο στην εξέγερση στο εβραϊκό γκέτο της 
Βαρσοβίας μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πολιτική της ύφεσης, αποκορύφωμα 
της οποίας αποτέλεσε η υπογραφή της τελικής πράξης της ΔΑΣΕ στο Ελσίνκι την 1η 
Αυγούστου 1975, προκαλεί αλλαγές στην Ευρώπη. Πολλοί δεν θεωρούν πλέον τη 
Σοβιετική Ένωση ως απειλή· για πολλούς ηγέτες στη Δύση, οι αντιφρονούντες που 
αγωνίζονται για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ανατολική Ευρώπη 
αποτελούν απλώς παράγοντα που υπονομεύει την πολιτική της ύφεσης.

93. Στην κοινωνία επικρατεί τη δεκαετία του 1970 ένας νέος τρόπος ζωής, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ευημερία και ευρεία κατοχή αυτοκινήτων. Η μεταβολή 
των αξιών που ξεκίνησε την προηγούμενη δεκαετία καταλαμβάνει πλέον μεγάλα 
τμήματα των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών. Ο ατομικισμός και η αυτοπραγμάτωση 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Η σεξουαλική απελευθέρωση αποτελεί γνώρισμα της 
εποχής. Τα μακριά μαλλιά και οι κοντές φούστες κυριαρχούν στους δρόμους των 
ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων. Η νέα αυτή μόδα και ο τρόπος ζωής βρίσκει μιμητές και 
στην άλλη πλευρά του "σιδηρού παραπετάσματος".

94. Συγχρόνως με την πετρελαϊκή κρίση του 1973 τερματίζεται η μακρά περίοδος ραγδαίας 
οικονομικής ανάπτυξης των βιομηχανικών κρατών. Τη δεκαετία του 1970 η Δυτική 
Ευρώπη δοκιμάζεται από μια βαθειά οικονομική κρίση (στασιμοπληθωρισμός), η οποία 
συμπίπτει με την κατάρρευση παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων. Η διαρθρωτική 
κρίση πλήττει ιδιαιτέρως τα μεταλλεία και τη βαριά βιομηχανία. Ολόκληρες περιοχές -
για παράδειγμα η Βόρεια Αγγλία, η περιοχή του Ρούρ και της Λορένης -
αντιμετωπίζουν τεράστια κοινωνικά προβλήματα και υψηλή ανεργία. Άλλες περιοχές 
επωφελούνται από τη στροφή στον τριτογενή τομέα και τη μικροηλεκτρονική. Η 
σύγχρονη κοινωνία των υπηρεσιών παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη.

95. Συγχρόνως μια σειρά γεγονότων - μεταξύ των οποίων οι εκθέσεις της Λέσχης της 
Ρώμης - δίδουν λαβή σε μια αναθεώρηση των ζητημάτων της οικονομικής ανάπτυξης 
και των οικολογικών επιπτώσεων της αχαλίνωτης εκμετάλλευσης του φυσικού 
περιβάλλοντος. Σε πολλά δυτικοευρωπαϊκά κράτη συγκροτούνται πρωτοβουλίες 
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πολιτών που αγωνίζονται για ένα καθαρότερο περιβάλλον σε ένα καλύτερο κόσμο. Σε 
ορισμένες χώρες σημειώνονται μεγάλες κοινωνικές ανατροπές. "Πράσινα" κόμματα 
δημιουργούνται κυρίως από πρωτοβουλίες πολιτών και αριστερές κοινωνικές ομάδες.

96. Τόσο οι διαρθρωτικές αλλαγές στις οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης όσο και η 
ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης αφήνουν παντελώς αδιάφορα τα κράτη που τελούν 
υπό σοβιετική κυριαρχία. Τη δεκαετία του 1970 τα κράτη του "σιδηρού 
παραπετάσματος" αδυνατούν πλέον να παρακολουθήσουν στον τεχνολογικό τομέα τη 
Δύση, στην οποία η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών αναπτύσσεται ραγδαία.

97. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν ακόμη ορατές στα μέσα της δεκαετίας του 1970.
Αντιθέτως, στην Ιταλία και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας η 
νομιμοποιητική βάση του κράτους τίθεται υπό αμφισβήτηση από τους τρομοκράτες της 
άκρας αριστεράς. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τα μέσα του κράτους δικαίου 
αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση, η οποία έθεσε σε σοβαρή δοκιμασία το πολιτικό σύστημα 
των χωρών αυτών.

98. Στη Νότια Ευρώπη λαμβάνουν χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 διαδικασίες 
δημοκρατικού μετασχηματισμού. Στην Ελλάδα, το καθεστώς των συνταγματαρχών 
καταρρέει ενώ τον ίδιο χρόνο τερματίζεται η δικτατορία στην Πορτογαλία. Όπως και 
στην Ισπανία ένα χρόνο αργότερα, οι δικτατορίες αντικαθίστανται από 
κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Η "επανάσταση των γαρυφάλλων" στην Πορτογαλία το 
1974 θέτει επίσης τέλος στους πολέμους στην Αφρική· η Πορτογαλία αποτελεί το 
τελευταίο κράτος στην Ευρώπη που παραχωρεί ανεξαρτησία στις αποικίες της στην 
Αγκόλα και τη Μοζαμβίκη. Στην Ισπανία, μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο στις 
20 Νοεμβρίου 1975, η ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία 
αποτέλεσε ένα αξιοθαύμαστο φαινόμενο, το οποίο επηρέασε τις εξελίξεις στα κράτη 
του ανατολικού συνασπισμού κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

99. Με τις εν λόγω διαδικασίες εκδημοκρατισμού διανοίγονται οι προοπτικές για την 
ένταξη των δύο δυτικοευρωπαϊκών κρατών στην ΕΚ, η οποία πραγματοποιείται την 1η 
Ιανουαρίου 1986. Ήδη από τον Ιανουάριο του 1981 η Ελλάδα έχει προσχωρήσει στην 
ΕΚ.

100. Το 1979 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 
πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του τον Ιούλιο του 1979. Αρχικά τα 
δικαιώματα του Κοινοβουλίου ήταν πολύ περιορισμένα, διευρύνθηκαν όμως σταδιακά. 

101. Στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης εισέρχονται σε περίοδο 
μεγάλης ψυχρότητας. Οι αντιπαραθέσεις σχετικά με την απόφαση εξοπλισμού του 
ΝΑΤΟ που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 1979 ως απάντηση στην εγκατάσταση 
σοβιετικών πυραύλων SS-20 καθώς και η σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν τα 
Χριστούγεννα του 1979 πυροδοτούν νέες εντάσεις. Συγχρόνως οι ελλείψεις αγαθών 
στην Πολωνία προκαλούν κύμα απεργιών. Υπό την ηγεσία του Λεχ Βαλέσα, το 
ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο "Αλληλεγγύη" αμφισβητεί για πρώτη φορά ανοικτά σε 
χώρα της Ανατολικής Ευρώπης το ηγετικό μονοπώλιο του κομμουνιστικού κόμματος.
Το θαρραλέο κίνημα στο Ντάντσιχ τελεί υπό τις ευλογίες του πολωνού Πάπα Ιωάννη 
Παύλου Β', ο οποίος από το 1978 είναι προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας. Η 
κατάσταση στην Πολωνία οξύνεται. Η νέα κρατική και κομματική ηγεσία θεωρεί ως 
μοναδική διέξοδο την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου στις 13 Δεκεμβρίου 1981.

102. Η τακτική του αμερικανού Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν να ωθήσει συνειδητά στα άκρα 
την ιδεολογική αντιπαράθεση συναντά μεγάλη δυσπιστία και οξύτατη αντίδραση από 
την πλευρά της ΕΣΣΔ. Συγχρόνως, η νέα αμερικανική αυτοπεποίθηση θέτει σε 
δοκιμασία τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Η εγκατάσταση των πυραύλων μέσου βεληνεκούς του 
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ΝΑΤΟ το 1983 προκαλεί μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση των πολιτών.

103. Συγχρόνως καθίσταται πλέον φανερό ότι η ΕΣΣΔ, κατά την ύστερη εποχή Μπρέζνιεφ,
εισέρχεται σε μια περίοδο αποτελμάτωσης, από την οποία δεν καταφέρνουν να την 
απεμπλέξουν οι δύο διάδοχοί του. Μόνο με την άνοδο στην εξουσία του Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ το Μάρτιο του 1985 διανοίγονται νέες δυνατότητες. Η γκλάσνοστ και η 
περεστρόικα αποτελούν τους νέους στόχους της σοβιετικής πολιτικής. Οι κοινωνικές 
αυτές μεταρρυθμίσεις βρίσκουν κυρίως απήχηση στα μη ρωσικά τμήματα της 
Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά και στα κράτη του ανατολικού συνασπισμού σημειώνεται 
αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ κομμουνιστικού κόμματος και λαού. Γενική είναι η 
διαπίστωση ότι η μονοπώληση της εξουσίας από τους κομμουνιστές παρουσιάζει 
ρωγμές. Ταυτόχρονα οι προσπάθειες να ανακοπεί η οικονομική κατάρρευση στη 
σοβιετική ζώνη επιρροής πέφτουν στο κενό. Οι οικονομίες κεντρικού σχεδιασμού 
αδυνατούν όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις σύνθετες απαιτήσεις της 
σύγχρονης οικονομικής ζωής. Το ατύχημα στον πυρηνικό αντιδραστήρα του 
Τσερνομπίλ στις 26 Απριλίου 1986 δεν προκαλεί μόνο πολυάριθμα θύματα αλλά 
αναδεικνύει και την καθυστέρηση της Σοβιετικής Ένωσης στον τεχνολογικό τομέα.

104. Στη Δύση, οι εξελίξεις κατά τη δεκαετία του 1980 είναι εντελώς διαφορετικές από τις 
αντίστοιχες στον ανατολικό συνασπισμό. Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής, οι τομείς 
των υπηρεσιών και της μικροηλεκτρονικής αποτελούν το εφαλτήριο για μια νέα φάση 
οικονομικής ανάπτυξης. Η θριαμβευτική πορεία του προσωπικού υπολογιστή ξεκινά.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 τα κράτη μέλη της ΕΚ συμφωνούν στην περαιτέρω 
διεύρυνση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Τα χρόνια αυτά τίθενται οι βάσεις της 
μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

105. Το 1989 σηματοδοτεί μια νέα εποχή της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου στις 9 Νοεμβρίου 1989 αποτελεί πολιτικό γεγονός παγκόσμιας σημασίας 
και ορόσημο για το μέλλον. Η κυριαρχία της ΕΣΣΔ και των κομμουνιστικών κομμάτων 
στην Ανατολική Ευρώπη τερματίζεται ειρηνικά - με εξαίρεση τη Ρουμανία. Η ειρηνική 
αυτή επανάσταση προκαλεί σαρωτικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι 
κομμουνιστές ηγέτες παραιτούνται υπό την πίεση των λαϊκών κινητοποιήσεων και των 
ειρηνικών διαδηλώσεων. Σε αντίθεση με τις δεκαετίες του 1950 και 1960 η ΕΣΣΔ δεν 
παρεμβαίνει. Η μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατίας πραγματοποιείται στα 
περισσότερα κράτη του ανατολικού συνασπισμού με διαπραγματεύσεις. Τα νέα κράτη 
ακολουθούν και πάλι το νήμα της εθνικής τους ιστορίας. 

106. Η ΛΔΓ αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Στις 3 Οκτωβρίου 1990 πραγματοποιείται η 
επανένωση με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας την οποία προωθούσε
δυναμικά ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Χέλμουτ Κολ με τη στήριξη του αμερικανού 
Προέδρου Τζορτζ Μπους. Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης έχει αντίκτυπο και στη 
Σοβιετική Ένωση προκαλώντας τον κατακερματισμό της. Παλαιότερα εθνικά κράτη 
όπως η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία επανέρχονται στο προσκήνιο 
επανασυνδεόμενα με τη μακρά τους ιστορία. Στις 25 Δεκεμβρίου 1991 
πραγματοποιείται για τελευταία φορά στο Κρεμλίνο η υποστολή της κόκκινης σημαίας.
Η Ρωσία, έχοντας απολέσει σημαντικά εδάφη, καθίσταται διάδοχο κράτος της 
Σοβιετικής Ένωσης. Μεταξύ των ετών 1990 και 1993, οκτώ κράτη της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης προσχωρούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

107. Η αναβίωση του εθνικού κράτους προκαλεί σύγχυση σε ορισμένα τμήματα της 
δυτικοευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Ο απώτατος στόχος της εγκαθίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επισφραγίζεται με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 
Φεβρουάριο του 1992, τίθεται σε αμφισβήτηση. Γρήγορα γίνεται κατανοητό ότι η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού κράτους δεν είναι πολιτικά εφικτή υπό τις 
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νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Ταυτόχρονα, η συνθήκη του Μάαστριχτ και 
ιδιαίτερα η συνθήκη του Άμστερνταμ, με τις οποίες θεσμοθετείται και επεκτείνεται η 
συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία, αποτελούν 
ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του κοινοβουλευτισμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

108. Συγχρόνως με τη λήξη του ψυχρού πολέμου ξεσπούν νέες συγκρούσεις, οι οποίες 
οφείλονται κατά βάση στην ύπαρξη εθνικών μειονοτήτων. Το πρόβλημα αυτό δεν 
αντιμετωπίζει μόνο η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, γεγονός που αποδεικνύουν οι 
μακροχρόνιες συγκρούσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, στη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία 
και στην Κορσική. Την 1η Ιανουαρίου 1993 η πρώην Τσεχοσλοβακία χωρίζεται 
ειρηνικά σε δύο κράτη· τα δύο διάδοχα κράτη σχηματίζουν μια τελωνειακή ένωση. Η 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, αντιθέτως, όχι μόνο επαναφέρει τον πόλεμο στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά υποβάλλει και σε σκληρή δοκιμασία εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπων. Στους πολέμους αυτούς ο ρόλος που διαδραμάτισαν τα θεσμικά όργανα της 
Ευρώπης υπήρξε αξιοκατάκριτος. Οργανωτικές δυσλειτουργίες και στρατιωτική 
αδυναμία συνέβαλαν στην παράταση των πολεμικών συγκρούσεων. Μόνο όταν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανέλαβαν ηγετικό ρόλο κατέστη δυνατός ο 
τερματισμός της αρχικής φάσης των εχθροπραξιών (συμφωνία του Ντέιτον στις 14 
Δεκεμβρίου 1995). Μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν ευρωπαϊκά 
στρατεύματα στην πρώην Γιουγκοσλαβία για τον έλεγχο της εκεχειρίας.

109. Η διεύρυνση της ΕΕ προχωρεί με ταχύτητα. Την 1η Ιανουαρίου 1995, η Σουηδία, η 
Αυστρία και η Φιλανδία προσχωρούν στην Ένωση. Το Δεκέμβριο του 1997 η 
διεύρυνση της ΕΕ προς ανατολάς επιταχύνεται και κατοχυρώνεται νομοθετικά. 
Συγχρόνως, λαμβάνουν χώρα ευρύτατες αλλαγές: με τη δεύτερη συμφωνία του Σένγκεν 
της 26ης Μαρτίου 1995 καταργούνται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η 
εισαγωγή του ευρώ ως μέσο πληρωμής σε επιλεγμένα κράτη της ΕΕ από την 1η 
Ιανουαρίου 2002 ενισχύει τη διασύνδεση των εθνικών οικονομιών. Συγχρόνως γίνεται 
αντιληπτό ότι σε πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ - και κυρίως στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας - η προσήλωση στα εθνικά νομίσματα έχει βαθιές ρίζες.

110. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ σηματοδοτούν την έναρξη ενός 
νέου κεφαλαίου στη διεθνή πολιτική. Η απειλή της τρομοκρατίας που προέρχεται από 
τους μαχητικούς ισλαμιστές κυριεύει και την Ευρώπη. Οι επιθέσεις στη Μαδρίτη (11 
Μαρτίου 2004) και στο Λονδίνο (7 Ιουλίου 2005) απέδειξαν ότι και η Ευρώπη 
βρισκόταν στο στόχαστρο των ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο πόλεμος 
κατά του Ιράκ υπό τον αμερικανό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους δίχασε την ήπειρο. Ενώ η 
Γαλλία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για παράδειγμα αρνήθηκαν την 
ενεργό συμμετοχή τους, η Μεγάλη Βρετανία και η Ισπανία καθώς και ορισμένες χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συμμετείχαν με την αποστολή στρατιωτικών 
δυνάμεων.

111. Την 1η Μαΐου 2004 έλαβε χώρα το μεγαλύτερο κύμα διεύρυνσης στην ιστορία της ΕΕ. 
Με την ένταξη δέκα νέων κρατών μελών - Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, και Τσεχική Δημοκρατία - ο αριθμός 
των κρατών μελών της ΕΕ ανήλθε σε 25. Η διαίρεση της ευρωπαϊκής ηπείρου ανήκε 
πλέον οριστικά στο παρελθόν. Τα νέα κράτη μέλη αποτελούν καθαρούς αποδέκτες των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ και απολαμβάνουν μεγάλα και πολύπλευρα 
οφέλη.

112. Την 1η Ιανουαρίου 2007 προσχωρεί η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η μεγάλη αυτή 
διεύρυνση προς ανατολάς προκαλεί, ωστόσο, πολλές αντιδράσεις στα "παλαιά" κράτη 
μέλη. Οι επικριτές της εκφράζουν φόβους για επανεθνικοποίηση της ευρωπαϊκής 
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πολιτικής καθώς και για υπόσκαψη της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Συγχρόνως όμως, η 
προοπτική της προσχώρησης συμβάλλει στη σταθεροποίηση της δυσχερούς και 
επαχθούς διαδικασίας μετασχηματισμού στις χώρες αυτές.

Ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης 
113. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ανοικτό. Δεν υπάρχει σαφής προοπτική 

ούτε επικρατεί συμφωνία για το μέχρι πού πρέπει να φθάνουν τα σύνορα της ΕΕ. Το 
τελευταίο τμήμα της έκθεσης θα πρέπει να θέτει απλώς ερωτήματα προκειμένου να 
γίνεται αντιληπτό από τους επισκέπτες ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή. Συγχρόνως 
η προσέγγιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης αντίδρασης σε νέες 
εξελίξεις.

114. Πιθανές ερωτήσεις προς τους επισκέπτες:

 Είναι δυνατή η περαιτέρω εμβάθυνση της ΕΕ; Με ποιό τρόπο πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα απορριπτικά δημοψηφίσματα για το Σύνταγμα της ΕΕ; Αποτελεί 
η Συνθήκη της Λισαβόνας ένα βιώσιμο συμβιβασμό;

 Πότε θα ολοκληρωθεί η διεύρυνση της ΕΕ; Μπορεί η Τουρκία να καταστεί πλήρες 
μέλος της ΕΕ;

 Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ;

 Για ποιο λόγο η ΕΕ δεν μπορεί να εμφυσήσει πραγματικό ενθουσιασμό στους πολίτες 
των κρατών μελών;

 Με ποιο τρόπο μπορεί η ΕΕ να ξεπεράσει τη διαρθρωτική της αδυναμία σε 
στρατιωτικά ζητήματα και στην εξωτερική πολιτική γενικότερα;

 Με ποιο τρόπο μπορεί η ΕΕ να αντιδράσει στη δημογραφική αλλαγή που πλήττει όλα 
τα κράτη μέλη; Αποτελεί η ενίσχυση της μετανάστευσης κατάλληλο μέσο; 

 Μπορούν να συγκλίνουν οι διαφορετικές παραδόσεις όσον αφορά τον 
επαναπροσδιορισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου; 

 Πώς διαγράφεται το μέλλον της ΕΕ; Αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση μιας 
ομοσπονδίας, μιας συνομοσπονδίας ή ενός ομοσπονδιακού κράτους; 

Προοπτικές
115. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων παραδίδει το παρόν έγγραφο εργασίας για το Σπίτι της 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

116. Αφού προηγηθεί συζήτηση στα αρμόδια όργανα και αφού ληφθούν οι απαραίτητες 
βασικές πολιτικές αποφάσεις, πρέπει να συγκροτηθεί η κατάλληλη ομάδα σχεδιασμού, 
η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα 
εγκριθεί. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων προτείνει να αποτελέσει η σύσταση των 
εποπτικών και επιστημονικών φορέων του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας 
αντικείμενο βασικών πολιτικών αποφάσεων.
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Σύνθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων

Wlodzimierz Borodziej (PL), Καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της 
Βαρσοβίας
Giorgio Cracco (IT), Καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τουρίνου

Michel Dumoulin (BE), Καθηγητής ιστορίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης στη 
Louvain-la-Neuve

Hans Walter Hütter (DE), Καθηγητής, Πρόεδρος του Σπιτιού της Ιστορίας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Βόννη

Marie-Hélène Joly (FR), Γενική επίτροπος της κληρονομίας, αναπληρώτρια διευθύντρια του 
τμήματος μνήμης, κληρονομίας και αρχείων του γαλλικού υπουργείου άμυνας

Matti Klinge (FI), Ομότιμος καθηγητής της ιστορίας των βορείων λαών στο Πανεπιστήμιο 
του Ελσίνκι.

Ronald de Leeuw (NL), Έκτακτος καθηγητής μουσειολογίας και ιστορίας των Συλλογών στο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

António Reis (PT), Καθηγητής ιστορίας στο Νέο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας
Mária Schmidt (HU), Διευθύντρια του μουσείου του τρόμου στη Βουδαπέστη




