


Είναι ένωση 
= ενώνει κράτη και ανθρώπους.

Είναι Ευρωπαϊκή 
= βρίσκεται στην Ευρώπη

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
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Ας δούμε 
περισσότερα: 

Τι κοινό έχουν οι 
Ευρωπαίοι; 

Πώς αναπτύχθηκε 
η ΕΕ;

Τι κάνει η ΕΕ 
σήμερα; 
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Ευρώπη –
η ήπειρός μας
Η Ευρώπη είναι μία από τις ηπείρους του πλανήτη μας. 

Εκτείνεται 
από τον 
Αρκτικό 

Ωκεανό στον 
Βορρά

και από τον 
Ατλαντικό 

Ωκεανό στη 
Δύση

μέχρι τη 
Μεσόγειο 
Θάλασσα 
στον Νότο

μέχρι τα 
Ουράλια Όρη 

στην 
Ανατολή.

εκ των 
οποίων τα 

500 
εκατομμύρια 

στην 
Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Πάνω από 700 
εκατομμύρια άνθρωποι 
ζουν στην Ευρώπη, 



Ευρώπη – η ιστορία μας

Η εκκλησία της Μαντλέν στο Παρίσι, 
εμπνευσμένη από ρωμαϊκό ναό, 

σχεδιασμένη ως μνημείο προς τιμή του στρατού του Ναπολέοντα, 
όπως φαίνεται εδώ από την Place de la Concorde, όπου 

στήθηκε η λαιμητόμος στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. 
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Εμείς οι Ευρωπαίες και οι 
Ευρωπαίοι δεν μοιραζόμαστε 
απλώς μια ήπειρο· μοιραζόμαστε 
μια κοινή ιστορία. 

Νέοι τρόποι ζωής, σκέψης και 
πεποιθήσεων διαδίδονταν πάντα 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτοί οι 
νεωτερισμοί έχουν διαμορφώσει 
τα αισθήματα και τη συμπεριφορά 
μας μέχρι σήμερα. 

Η αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη, 
για παράδειγμα, έχουν επηρεάσει 
έντονα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.



Γλώσσες
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Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις 
γλώσσες μας: πολλές λέξεις στις 
ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν κοινές 
ρίζες από τα αρχαία ελληνικά και 
τα λατινικά. 

Για παράδειγμα:

 «Ευρώπη» και «δημοκρατία» 
(ελληνικά) ή 

 «Ένωση» (λατινικά). 

Το σιντριβάνι της Αθηνάς μπροστά 
από το μέγαρο του αυστριακού 
κοινοβουλίου στη Βιέννη. 



Τέχνες και πολιτισμός

Η οικογένεια Μότσαρτ (ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους με 
τον πατέρα του Λεοπόλδο και την αδερφή του 

Νανέρλ) έκαναν σειρά από περιοδείες στην Ευρώπη.
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Με την πάροδο των αιώνων, νέα 
είδη μουσικής, αρχιτεκτονικής και 
λογοτεχνίας ενέπνευσαν τους 
καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη. 

Για παράδειγμα:

 γοτθικές εκκλησίες στη Γαλλία, 
την Ισπανία, την Πολωνία ή τη 
Σλοβακία ή

 κλασσική μουσική γραμμένη 
από γερμανούς, ιταλούς, 
αυστριακούς ή βρετανούς 
συνθέτες.



Ευρωπαϊκοί πόλεμοι
Δυστυχώς, η ιστορία της Ευρώπης 
δεν μιλά μόνο για σπουδαία 
κατορθώματα για τα οποία 
μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. 

Στη διάρκεια της ιστορίας 
ξέσπασαν φρικτοί πόλεμοι μεταξύ 
των ευρωπαϊκών εθνών.

Τον 20ό αιώνα οι δύο πόλεμοι που 
ξέσπασαν στην Ευρώπη 
εξαπλώθηκαν και ενέπλεξαν και 
άλλες χώρες από όλο τον κόσμο. Σ’ αυτό το κοιμητήριο είναι θαμμένοι περισσότεροι 

από 140.000 στρατιώτες που αποβίωσαν στη 
διάρκεια της μάχης του Βερντέν (Γαλλία) κατά τον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
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Ευρωπαϊκοί πόλεμοι
Στο τέλος του Δεύτερου 
Παγκόσμιου Πολέμου οι άνθρωποι 
στην Ευρώπη αναρωτήθηκαν: 

«Τι μπορεί να γίνει για να μην 
ξανασυμβούν αυτές οι 
φρικαλεότητες;»

«Θα μάθουν ποτέ οι Ευρωπαίοι 
να συνεργάζονται αντί να 
μάχονται μεταξύ τους;»

Ας δούμε τι συνέβη στη συνέχεια.

Σχεδόν όλα τα κτίρια στη Βαρσοβία είχαν καταστραφεί 
μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.
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Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Αν θέλετε να αποτρέψετε τον 
πόλεμο, 
πρέπει να συνεργαστείτε. 

Ένα πρώτο βήμα είναι ο από 
κοινού έλεγχος των στοιχείων 
που απαιτούνται για τον 
πόλεμο: 

 του χάλυβα για τα όπλα και

 της ενέργειας για τα 
εργοστάσια και τις 
μεταφορές…



Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 
Χάλυβα
… Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο έξι ευρωπαϊκές χώρες 
(Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες) 
συμφώνησαν να ενώσουν τις 
βιομηχανίες τους για την 
παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. 

Ίδρυσαν την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 
Χάλυβα. Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα υπογράφηκε στο 
Παρίσι το 1951.
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Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Οι έξι αυτές χώρες συνεργάζονταν 
τόσο καλά, ώστε αποφάσισαν να 
κάνουν ένα βήμα παραπέρα και να 
ιδρύσουν την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).

Η κεντρική ιδέα ήταν η δημιουργία 
μιας «κοινής αγοράς». Αυτό 
σημαίνει την απαλλαγή από όλα τα 
εθνικά εμπόδια –όπως είναι οι 
συνοριακοί έλεγχοι και οι 
τελωνειακοί δασμοί– για την 
ελευθέρωση του εμπορίου, σαν να 
ήταν η Ευρώπη μία χώρα. 

Η ευρωπαϊκή σημαία υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1985. 
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Πέρα από τα οικονομικά...
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Γι’ αυτό τον λόγο 
η ΕΟΚ αποφάσισε 

να αλλάξει την 
ονομασία της σε 

«Ευρωπαϊκή« 
»Ένωση».

Η γέφυρα Øresund, που ολοκληρώθηκε το 1999, συνδέει τη Σουηδία και τη Δανία. 

Με την πάροδο των ετών όλο και περισσότερες
χώρες προσχώρησαν στην ΕΟΚ. 
Άρχισαν να δραστηριοποιούνται από κοινού σε
πολλούς άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα 
• την προστασία του περιβάλλοντος 
• και την κατασκευή καλύτερων δρόμων και 

σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη.



Πτώση του σιδηρού παραπετάσματος

Το 1989 οι χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης 
απελευθερώθηκαν από το 
κομμουνιστικό καθεστώς. Η αφύσικη 
διάσπαση μεταξύ του ανατολικού 
και του δυτικού μέρους της 
Ευρώπης, το «σιδηρούν 
παραπέτασμα», έπαψε να υπάρχει. 

Οι χώρες που είχαν επανακτήσει την 
ελευθερία τους προχώρησαν σε 
μεταρρυθμίσεις των νόμων και των 
οικονομιών τους και προσχώρησαν 
στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει σήμερα 28 κράτη 
μέλη. 

Απομεινάρια του σιδηρού παραπετάσματος
στην Τσεχική Δημοκρατία
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Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα

Η ΕΕ προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή 
μας. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα.
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: 

Χρήματα
Στο παρελθόν κάθε χώρα της Ευρώπης 
είχε το δικό της νόμισμα. Σήμερα 
πολλές χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν 
ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ. 

Ελευθερία για τους νέους
Η ΕΕ υποστηρίζει τους νέους που 
θέλουν να σπουδάσουν ή να 
αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση 
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. (Erasmus+)



Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
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Δράση για το κλίμα
Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για 
την αλλαγή του κλίματος, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά με μία φωνή.

Θέλετε να γίνετε σεφ; Γιατί να μην εργαστείτε 
σε άλλη χώρα της ΕΕ, για να ανακαλύψετε τα 

μυστικά της κουζίνας της;

Ελευθερία για τους εργαζομένους
Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ζουν και 
να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της 
ΕΕ επιλέξουν.

https://www.flickr.com/photos/cmichel67/18928319584/in/photolist-uQCzXE-uWDC3n-vf4n1D-wcmguc-vSmiUA-v5W8VP-w2tm4Z-v1hYNj-vWWG6i-vCKvEW-vAUJnA-vMtAot-vJMqVu-uTkhFG-vZ1fke-qEiKaX-vwYNjs-w7DLhy-vZoVF1-vUS4jy-vuAxmN-vWFkhA-w7dzaJ-w3QvRh-v1roLx-vXis66-vWxTGz-vSCdE7-vMbye2-vH4SpE-vMwWUD-wbSJJy-vUT5ky-vRrQVf-vTTL9H-uWukFy-vH9qQd-vaAyvm-v7orx4-w243uH-v536ko-w1qcKh-vCCPvw-uWvjiw-vTTFrX-vSJSz3-vLJojD-vV58ya-vCb7WX-vPUdXr
https://www.flickr.com/photos/cmichel67/18928319584/in/photolist-uQCzXE-uWDC3n-vf4n1D-wcmguc-vSmiUA-v5W8VP-w2tm4Z-v1hYNj-vWWG6i-vCKvEW-vAUJnA-vMtAot-vJMqVu-uTkhFG-vZ1fke-qEiKaX-vwYNjs-w7DLhy-vZoVF1-vUS4jy-vuAxmN-vWFkhA-w7dzaJ-w3QvRh-v1roLx-vXis66-vWxTGz-vSCdE7-vMbye2-vH4SpE-vMwWUD-wbSJJy-vUT5ky-vRrQVf-vTTL9H-uWukFy-vH9qQd-vaAyvm-v7orx4-w243uH-v536ko-w1qcKh-vCCPvw-uWvjiw-vTTFrX-vSJSz3-vLJojD-vV58ya-vCb7WX-vPUdXr


Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
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Παροχή βοήθειας στις φτωχότερες 
περιφέρειες 
Ορισμένες περιοχές στην Ευρώπη χρειάζονται 
χρήματα για την κατασκευή νέων δρόμων και 
σιδηροδρόμων. Σε άλλα μέρη πολλοί άνθρωποι 
αναζητούν μια θέση εργασίας. 
Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση σε συγκεκριμένα 
έργα για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.

Παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες

Η ΕΕ βοηθά άλλες χώρες να βελτιώσουν 
τα σχολεία, τα νοσοκομεία και το 
σύστημα κοινωνικής προστασίας τους. Η 
Lida και η Alina από τη Μολδαβία έχουν 
επωφεληθεί από τη βοήθεια αυτή.

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην Κροατία, που 
χρηματοδοτείται με τη βοήθεια κονδυλίων της ΕΕ



Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
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Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που 
κάνει η ΕΕ σήμερα:

και 
πολλ

ά,
πολλ

ά 
άλλα!
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Η ΕΕ δραστηριοποιείται ακόμα 
και στο διάστημα

με δορυφόρους 
που βοηθούν τα 
αυτοκίνητα να 

πλοηγούνται πιο 
έξυπνα και κάνουν 

τα αεροπορικά 
ταξίδια 

ασφαλέστερα. 



Πώς λαμβάνει αποφάσεις η ΕΕ
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Όπως φαντάζεστε, απαιτείται σημαντική προσπάθεια από πολλούς 
ανθρώπους για την οργάνωση και τη λειτουργία όλων των μηχανισμών της 
ΕΕ. Ποιος κάνει τι;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απαρτίζεται από 28 επιτρόπους, 
δηλ. από έναν επίτροπο για κάθε 
κράτος μέλος.

Η δουλειά τους είναι να 
σκέφτονται τι θα ήταν καλύτερο 
για την ΕΕ στο σύνολό της. 
Προτείνουν τη θέσπιση νομοθεσίας 
και διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι 
Συνθήκες της ΕΕ.



Οι 28 επίτροποι
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο
εκπροσωπεί όλους 
τους πολίτες στην 
ΕΕ. 

Τα μέλη του 
επιλέγονται μέσω 
εκλογών κάθε πέντε 
έτη. Όλοι οι ενήλικοι 
πολίτες της ΕΕ έχουν 
το δικαίωμα του 
εκλέγειν. 
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Το Κοινοβούλιο 
συζητά και 
αποφασίζει 

σχετικά με τους 
νέους νόμους της 
ΕΕ από κοινού με 

το Συμβούλιο.



Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Φεβρουάριος 2016

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Στο Συμβούλιο οι υπουργοί των 
κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται 
για να συζητήσουν θέματα της ΕΕ, 
να πάρουν αποφάσεις και να 
θεσπίσουν νόμους.
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Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
συνέρχονται όλοι οι ηγέτες των 
χωρών της ΕΕ (πρόεδροι, 
πρωθυπουργοί ή καγκελάριοι), για να 
χαράξουν τη γενική στρατηγική της 
Ευρώπης.



Το Δικαστήριο
Το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι 
όλες οι χώρες της ΕΕ 
συμμορφώνονται με τους 
νόμους που έχουν συμφωνήσει. 

Το Δικαστήριο ελέγχει, επίσης, 
ότι οι νόμοι αυτοί σέβονται τα 
«θεμελιώδη δικαιώματα», όπως 
η ελευθερία του λόγου και η 
ελευθερία του Τύπου.
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Δικαστήριο, Λουξεμβούργο



Προστασία των χρημάτων μας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση 
της σταθερότητας των τιμών στη 
ζώνη του ευρώ. 
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Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο ελέγχει αν ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ 
δαπανήθηκε σωστά.



Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτά είναι τα 28 
κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θυμάστε τις έξι 
ιδρυτικές χώρες;
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Διεύρυνση: από έξι σε 28 χώρες
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1952

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω 

Χώρες

1973
Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο 

Βασίλειο

1981 Ελλάδα

1986 Πορτογαλία, Ισπανία

1995 Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία

2004

Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, 

Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Τσεχική Δημοκρατία

2007 Βουλγαρία, Ρουμανία

2013 Κροατία



Τι σημαίνει 
«Ευρώπη» 
για εσάς;

Σας αρέσουν τα 
ταξίδια;

Έχετε γεννηθεί σε 
άλλη χώρα της ΕΕ;

Τι σας αρέσει 
περισσότερο στην 

Ευρώπη;

Θα θέλατε να 
σπουδάσετε στο 

εξωτερικό κάποτε;

Ποια είναι η προσωπική σας 
άποψη;
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Έτοιμοι/έτοιμες για περισσότερα;
Η παρούσα παρουσίαση είχε 
σχεδιαστεί αρχικά από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε 
να «κατεβάσετε» την τρέχουσα 
έκδοση εδώ. 

Πολύ περισσότερο διδακτικό 
υλικό σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις πολιτικές της είναι 
διαθέσιμο στη Γωνιά των 
Εκπαιδευτικών. 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016. Επιτρέπεται η ανατύπωση.
© Φωτογραφίες: βλ. τις σελίδες σημειώσεων.

http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-12-15_el
http://europa.eu/teachers-corner/home_el

