
Πώς ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε 

μετά από τους δύο μεγάλους πολέμους που έγιναν στην Ευρώπη. 

Οι χώρες της Ευρώπης κατάλαβαν ότι 

είναι καλύτερα να συνεργάζονται 

παρά να πολεμούν μεταξύ τους. 

 

Άτομα που συνεργάζονται 

 

Αρχικά, μόνο 6 χώρες της Ευρώπης άρχισαν να συνεργάζονται: 

 

Βέλγιο 

Γερμανία 

Γαλλία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Ολλανδία 

Σύντομα, πήραν μέρος και άλλες χώρες της Ευρώπης 

και έτσι δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 χώρες. 

Οι χώρες αυτές είναι: 

 

Αυστρία 

Βέλγιο 



Βουλγαρία 

Κροατία 

Κύπρος 

Τσεχία 

Δανία 

Εσθονία 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ουγγαρία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λετονία 

Λιθουανία 

Λουξεμβούργο 

Μάλτα 

Ολλανδία 

Πολωνία 

Πορτογαλία 

Ρουμανία 

Σλοβακία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Αγγλία 



  

 

Τον Ιούνιο του 2016, η Αγγλία αποφάσισε 

να μην είναι πια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έτσι, από τις 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο 

δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Χάρτης όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Στόχοι και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Όλες οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται 

με σκοπό: 

 

να υπάρχει ειρήνη στην Ευρώπη 

να ζουν καλά οι κάτοικοί της 

να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους 

και να μην υπάρχουν άνθρωποι στο περιθώριο 

οι γλώσσες και οι κουλτούρες όλων των ανθρώπων 

να γίνονται σεβαστές 

να πηγαίνει καλά η οικονομία στην Ευρώπη 

και οι χώρες να χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα 

για να αγοράζουν και να πουλάνε πράγματα και υπηρεσίες 

η μία στην άλλη πιο εύκολα. 

  

Μία λίστα με στόχους 



 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχουν κάποιες σημαντικές κοινές αξίες. 

Για παράδειγμα, φροντίζουν για την ισότητα όλων των ανθρώπων 

και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. 

 

Ειρήνη στην Ευρώπη 

Αφότου δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

δεν υπήρξε κανένας πόλεμος στην Ευρώπη. 

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όλες οι χώρες στην Ευρώπη συνεργάζονται ειρηνικά. 

 

Το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση κέρδισε ένα σημαντικό 

βραβείο, «το Νόμπελ Ειρήνης». 

Το βραβείο αυτό δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

γιατί κατάφερε να κρατήσει την ειρήνη στην 

Ευρώπη. 

 

Άνθρωποι σχηματίζουν κύκλο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου 

 

Το σύμβολο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 

 

Ελεύθερη κυκλοφορία 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε τους ανθρώπους 

να μετακινούνται ελεύθερα από τη μια χώρα στην άλλη. 



Μπορούν να ζουν, να σπουδάζουν ή να εργάζονται 

σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν. 

Για παράδειγμα, ένα άτομο από τη Γαλλία μπορεί να επιλέξει 

να πάει στην Ιταλία και να εργαστεί εκεί. 

Ή ένας φοιτητής από το Βέλγιο μπορεί να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο 

της Ελλάδας. 

 

Χαρούμενοι ταξιδιώτες 

 

Πράγματα, υπηρεσίες και χρήματα μπορούν επίσης να 

κυκλοφορούν ελεύθερα 

από τη μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο στον κόσμο με πολλούς 

τρόπους. 

Για παράδειγμα: 

 

Πουλάει πράγματα και υπηρεσίες σε άλλες χώρες. 

Επίσης, αγοράζει πράγματα από άλλες χώρες. 

Με τον τρόπο αυτό βοηθά να πηγαίνει καλά η οικονομία και σε 

άλλες χώρες του κόσμου. 

οικονομίας. 

Προσφέρει βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους 

που ζουν σε φτωχότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Προσπαθεί να φτιάξει έναν κόσμο ασφαλέστερο, 

όπου οι άνθρωποι έχουν ίση μεταχείριση και οι νόμοι τηρούνται. 

Πώς μια χώρα μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μια χώρα πρέπει: 

 

να συμφωνεί με όλους τους νόμους και τις αξίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

να φροντίζει ώστε οι νόμοι αυτοί να τηρούνται και 

οι αξίες 

να γίνονται σεβαστές. 

Μια συμφωνία 

 

Μερικές χώρες προσπαθούν αυτή τη στιγμή 

να γίνουν κι αυτές μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι χώρες αυτές είναι: 

 

Αλβανία 

Μαυροβούνιο 

Σερβία 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

Τουρκία 

Για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οι χώρες αυτές πρέπει να φροντίσουν 

ώστε οι νόμοι και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



να ισχύουν και σ’ αυτές. 

 

Ο Χώρος Σένγκεν 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τον «Χώρο Σένγκεν». 

 

Ο χώρος Σένγκεν είναι μια περιοχή χωρίς σύνορα. 

Στον χώρο αυτόν οι άνθρωποι μπορούν 

να ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα ελεύθερα και εύκολα. 

Δεν χρειάζεται να περνάνε από ελέγχους 

όταν μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη. 

 

Χάρη στον χώρο Σένγκεν, οι άνθρωποι μπορούν 

να ταξιδεύουν ευκολότερα για δουλειά ή διακοπές. 

 

Ο χώρος Σένγκεν δημιουργήθηκε το 1985. 

Σήμερα, 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι μέλη του χώρου Σένγκεν. 

 

Οι χώρες αυτές είναι: 

 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Τσεχία 

Δανία 

Εσθονία 



Φινλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ουγγαρία 

Ιταλία 

Λετονία 

Λιθουανία 

Λουξεμβούργο 

Μάλτα 

Ολλανδία 

Πολωνία 

Πορτογαλία 

Σλοβακία 

Σλοβενία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Επίσης, 4 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι μέλη του χώρου Σένγκεν: 

 

Ισλανδία 

Λιχτενστάιν 

Νορβηγία 

Ελβετία 

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και 



εύκολα ανάμεσα στις χώρες αυτές. 

Eτσι μπορούν να επισκέπτονται ευκολότερα τις χώρες αυτές 

για δουλειά ή διακοπές. 

 

Χαρούμενοι ταξιδιώτες 

 

Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι κάτοικοι μιλούν τη δική τους γλώσσα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει το δικαίωμα των ανθρώπων 

να επικοινωνούν στη μητρική τους γλώσσα. 

 

Η λέξη «καλημέρα» σε διάφορες γλώσσες 

 

Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση 

παρέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες 

στις γλώσσες που οι άνθρωποι μιλούν στη χώρα τους: 

 

βουλγαρική 

κροατική 

τσεχική 

δανική 

ολλανδική 

αγγλική 

εσθονική 



φινλανδική 

γαλλική 

γερμανική 

ελληνική 

ουγγρική 

ιρλανδική 

ιταλική 

λετονική 

λιθουανική 

μαλτέζικη 

πολωνική 

πορτογαλική 

ρουμανική 

σλοβακική 

σλοβενική 

ισπανική 

σουηδική 

Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

μπορούν να λαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες στη γλώσσα τους 

και να τις καταλαβαίνουν. 

 

Το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι περισσότερες χώρες που είναι μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το ίδιο 

νόμισμα. 



Το νόμισμα αυτό ονομάζεται «ευρώ». 

Έχοντας το ίδιο νόμισμα, οι χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν 

να αγοράζουν και να πουλάνε 

πράγματα και υπηρεσίες η μία στην άλλη 

πιο εύκολα. 

Για παράδειγμα, άτομα από την Ισπανία 

μπορούν να αγοράζουν πράγματα που θέλουν 

από το Βέλγιο 

εύκολα και χωρίς επιπλέον έξοδα. 

Έχοντας το ίδιο νόμισμα 

οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν, 

να αγοράζουν στο διαδίκτυο πράγματα από άλλες χώρες 

και να έχουν περισσότερες επιλογές. 

 

Σήμερα, 19 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το ευρώ. Οι χώρες αυτές 

είναι: 

 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Κύπρος 

Εσθονία 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 



Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λετονία 

Λιθουανία 

Λουξεμβούργο 

Μάλτα 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Σλοβακία 

Σλοβενία 

Ισπανία 

Το ευρωπαϊκό νόμισμα 

 

Η ευρωπαϊκή σημαία 

Αυτή είναι η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γαλάζια 

και έχει έναν κύκλο με χρυσά αστέρια. 

Είναι ένα σύμβολο που δείχνει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι ενωμένες και βοηθούν η μία την άλλη. 

 

Ο ευρωπαϊκός ύμνος 

Κάθε χώρα έχει μια μελωδία 



που εκφράζει τις αξίες και τον πολιτισμό της. 

Η μελωδία αυτή ονομάζεται «ύμνος». 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και αυτή τον δικό της ύμνο. 

Το 1985 τα άτομα που λάμβαναν τις αποφάσεις 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

επέλεξαν μια μελωδία ενός πολύ σημαντικού συνθέτη, 

ως ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ο συνθέτης αυτός λέγεται Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. 

 

Η μελωδία δείχνει πόσο σημαντικό είναι 

όλοι οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι, να ζουν ειρηνικά 

και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει σ’ αυτές τις αξίες 

και γι’ αυτό επέλεξε αυτή τη μελωδία ως ύμνο της. 

 

Σύμβολο για να ακούσετε τη μελωδία 

 

Αν θέλετε να ακούσετε τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πατήστε εδώ. 

 

Ενωμένοι στη διαφορετικότητα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την έκφραση «ενωμένοι στη διαφορετικότητα» 

για να δείξει τις αξίες της. 

 



Η έκφραση αυτή σημαίνει ότι: 

 

οι άνθρωποι που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

μπορεί να έχουν διαφορετικές κουλτούρες ή γλώσσες 

αλλά στηρίζει ο ένας τον άλλον 

και συνεργάζονται ειρηνικά. 

δεν είναι πρόβλημα 

το να υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες ή κουλτούρες. 

Το αντίθετο. 

Οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές κουλτούρες 

μπορούν να μάθουν περισσότερα πράγματα ο ένας από τον άλλον 

και να συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. 

Άνθρωποι σχηματίζουν κύκλο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου 

 

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 3 βασικά όργανα: 

 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τα άτομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προτείνουν νόμους για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 



εκλέγονται από όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη 

για να υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους. 

Το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα άτομα που παίρνουν τις αποφάσεις 

σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συναντώνται και σχηματίζουν 

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το σύμβολο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Αυτά τα 3 όργανα είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δουλεύουν μαζί για να βελτιώσουν τα πράγματα στην Ευρώπη: 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νόμους. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συζητούν τους νόμους αυτούς και αποφασίζουν αν τελικά αυτοί 

θα εφαρμοστούν στην Ευρώπη. 

Αν αποφασίσουν ότι ένας νόμος πρέπει να εφαρμοστεί στην Ευρώπη, 

όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πρέπει να φροντίσουν ώστε ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί και σ’ αυτές. 

Άλλα σημαντικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: 

 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



που φροντίζει ώστε όλοι οι νόμοι να εφαρμόζονται σωστά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

το Ελεγκτικό Συνέδριο 

που ελέγχει αν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ξοδεύονται με το σωστό τρόπο. 

Υπάρχουν επίσης και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που κάνουν σημαντικό έργο. 

Για παράδειγμα, υπάρχουν όργανα που: 

 

ελέγχουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σωστά 

και σέβεται τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. 

δημοσιεύουν χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

επιλέγουν τα άτομα που έχουν τα προσόντα 

για να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων των ατόμων στην Ευρώπη, 

όπως των ατόμων με αναπηρίες, των εργαζομένων και άλλων. 

Ένας κατάλογος 

 

Όλα αυτά τα όργανα συνεργάζονται, 

ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί σωστά 

για το καλό των πολιτών της. 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 



σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

γράψτε μας πατώντας εδώ. 

 

Δύο χέρια πάνω σε πληκτρολόγιο φορητού υπολογιστή 

 

  

Πείτε τη γνώμη σας γι΄αυτόν τον ιστότοπο ή αναφέρετε τυχόν πρόβλημα 

Επικοινωνήστε με την ΕΕ 

Τηλεφωνήστε μας στο 00 800 6 7 8 9 10 11 

Χρησιμοποιήστε άλλες τηλεφωνικές επιλογές 

Γράψτε μας μέσω του δελτίου επικοινωνίας 

Συναντήστε μας σε τοπικό γραφείο της ΕΕ 

Βρείτε έναν λογαριασμό σε κοινωνικό δίκτυο 

Αναζητήστε τις σελίδες της ΕΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Θεσμικά όργανα της ΕΕ 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 



Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) 

Last published 19/03/2020 Γενικά Γλωσσική πολιτική Πολιτική απορρήτου Νομική ανακοίνωση 

Αποποίηση ευθύνης για το περιεχόμενο Brexit Cookies 


