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ΘΕΜΑ  ΕΚΘΕΣΗΣ 

 Να γράψετε ένα κείμενο υπό μορφή 

άρθρου για δημοσίευση σε μια σχολική 

εφημερίδα, στο οποίο να υποστηρίζετε την 

άποψη ότι η Ελλάδα χρειάζεται την 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και εκείνη την 

Ελλάδα. Επομένως η σχέση αυτή οφείλει 

να διατηρηθεί αρραγής. Με ποιο τρόπο 

όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτό; 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΙΔΡΥΣΗ 

 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για 

να τεθεί τέλος στους συχνούς και 

αιματηρούς πολέμους μεταξύ των 

γειτονικών χωρών της Ευρώπης, που 

κατέληξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.  

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 

 

 

 Ήδη από το 1950, με την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει η 

ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε 

οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο 

τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης. 

 

 



ΙΔΡΥΣΗ 

 Τα έξι ιδρυτικά μέλη είναι το Βέλγιο, η 

Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το 

Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. 

 

 

 Το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης 

ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (ΕΟΚ), ή «Κοινή Αγορά». 

 

 



ΙΔΡΥΤΕΣ 

  Αλτσίντε ντε Γκάσπερι 

  Βάλτερ Χάλσταϊν 

  Σίκο Μάνσχολτ 

  Ζαν Μοννέ 

  Ρομπέρ Σουμάν 

 

 Κόνραντ Αντενάουερ 

  Γιόζεφ Μπεχ 

  Γιόχαν Βίλεμ Μπέγιεν 

  Ουίνστον Τσόρτσιλ 

 Πωλ-Ανρί Σπάακ 

  Αλτιέρο Σπινέλλι 

 





ΕΥΡΩΠΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 

 Η Ελλάδα και η Ευρώπη συνδέονται όχι 

μόνο οικονομικά αλλά και πολιτισμικά και 

ιστορικά. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος 

είναι και η Ελλάδα, αποτελείται από χώρες 

που εξαρτώνται οικονομικά η μία από την 

άλλη. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν 

μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και 

πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28  

άρρηκτα συνδεδεμένες ευρωπαϊκές χώρες, 

που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος 

της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

 

 Συνεπώς αν μία χώρα ζημιωθεί ζημιώνονται 

όλες. 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 

 Η Ευρώπη και η Ελλάδα συνδέονται 

επίσης και ιστορικά. 

 

 Η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός 

εμπνεύστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες 

φιλοσόφους και τις ιδέες τους. Επιπλέον 

μέχρι και τον 17ο αιώνα στα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια διδασκόταν ο Αριστοτέλης. 

 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

 Καθώς η Ελλάδα μετέχει σε όλους τους 

οργανισμούς της Ε.Ε., όπως για 

παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το 

ICOMOS διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και 

μία πολιτιστική σύνδεση. 



ΣΗΜΕΡΑ… 
 Παρόλο που οι σχέσεις της Ευρώπης και της 

Ελλάδας είναι αρκετά έντονες στις μέρες 

μας, η Ευρώπη δεν θα επωφελείτο από την 

έξοδο της Ελλάδας, και φυσικά η προσωρινή 

κρίση  που βιώνει η χώρα μας δεν διαγράφει 

την προσφορά της στο παρελθόν.  



Τελικά… 

 Συνοψίζοντας η Ευρώπη και η Ελλάδα 

έχουν προσφέρει πολλά η μία στην άλλη 

και το να ξεπεραστεί η κρίση είναι ό,τι 

ελπίζουμε για το μέλλον. 



ΤΕΛΟΣ 


