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Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη ήταν ένας σωρός από ερείπια. Ο πόλεμος είχε 
καταστρέψει τα αστικά κέντρα, το οδικό δίκτυο και μεγάλο μέρος του βιομηχανικού ιστού 
της ηπείρου. Η ευρωπαϊκή οικονομία είχε καταρρεύσει. Ο πόλεμος είχε επίσης ως αποτέλεσμα 
τρομακτικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές: 55 εκατομμύρια νεκρούς, 35 εκατομμύρια 
τραυματίες και 190 εκατομμύρια εκτοπισμένους, παγκοσμίως. Ποτέ άλλοτε δεν είχε υπάρξει 
τόσο ευρεία λαϊκή απαίτηση για ειρήνη. 

1950:  
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΟΥΜΑΝ
Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών 
Ρομπέρ Σουμάν διοργάνωσε μια συνέντευξη 
Τύπου. Κατά τη διάρκειά της, ζήτησε από τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες να διαχειριστούν μαζί τους 
πόρους άνθρακα και χάλυβα που διέθεταν. Καθώς 
ο άνθρακας και ο χάλυβας είναι απαραίτητα υλικά 
για την κατασκευή όπλων, έλπιζε ότι με αυτήν 
τη συνεργασία θα ήταν αδύνατη κάθε πολεμική 
σύγκρουση στο μέλλον. Επιπλέον, ο άνθρακας και 
ο χάλυβας ήταν απαραίτητοι για την μεταπολεμική 
ανοικοδόμηση της ηπείρου. 

1951: ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ
Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και το 
Λουξεμβούργο αντέδρασαν θετικά στη διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν. 
Αυτές οι 6 χώρες υπέγραψαν τη Συνθήκη των Παρισίων το 1951. 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα (ΕΚΑΧ) έγινε γεγονός το 1952.

1979: ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Για πρώτη φορά, οι πολίτες των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέλεξαν άμεσα 
τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 1979. Τα κράτη 
μέλη εκείνη την εποχή ήταν 9 και για την 
περίοδο 1979-1984 εκλέχθηκαν 410 
ευρωβουλευτές.
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1957: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΑΤΟΜ

Οι πρώτες 6 χώρες επιθυμούσαν μια ακόμα στενότερη 
οικονομική συνεργασία. Επομένως, το 1957 υπέγραψαν 2 νέες 
συνθήκες: τη συνθήκη ΕΟΚ και τη συνθήκη Ευρατόμ, οι οποίες 
είναι επίσης γνωστές ως Συνθήκες της Ρώμης.

- Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ): Τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν να συγχωνεύσουν σταδιακά τις οικονομίες τους 
σε μια κοινή αγορά, ξεκινώντας με την τελωνειακή ένωση. Η 
συνθήκη αυτή σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας στη 
γεωργία, την αλιεία, τους λιμένες και την πολιτική μεταφορών. 

- Ευρατόμ: Η συνεργασία αυτή στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας είχε στόχο την κοινή έρευνα για εφαρμογές της 
πυρηνικής ενέργειας με ειρηνικούς σκοπούς. 

Οι Συνθήκες της Ρώμης τέθηκαν σε ισχύ το 1958. 
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1986: ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ
Μολονότι είχαν περάσει 30 χρόνια από τότε που τα κράτη 
μέλη είχαν αποφασίσει να ιδρύσουν μια κοινή αγορά (με τις 
Συνθήκες της Ρώμης), η αγορά αυτή δεν είχε δημιουργηθεί 
ακόμη. Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν ότι όλα τα εμπόδια για το εμπόριο και την 
ελεύθερη κυκλοφορία έπρεπε να αρθούν (υπεγράφη το 1986 
και τέθηκε σε ισχύ το 1987). 

1993: ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Την 1η Ιανουαρίου 1993 τα εσωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «εξαφανίστηκαν». Επίσης, τέθηκε 
σε ισχύ η ενιαία αγορά, με ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων. 

1997: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ 
ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Με την προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ προς την 
Ανατολική Ευρώπη, η ΕΕ έπρεπε να προετοιμαστεί 
για σημαντική αύξηση των μελών της. Ιδιαιτέρως 
απαραίτητη ήταν η μεταρρύθμιση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων: λιγότερες αποφάσεις βασισμένες 
στην ομοφωνία και περισσότερες στην πλειοψηφία. Η 
πρώτη προσπάθεια αλλαγής της έγινε με τη Συνθήκη 
του Άμστερνταμ (υπογράφηκε το 1997, τέθηκε σε 
ισχύ το 1999). Η Συνθήκη, ωστόσο, δεν μπόρεσε να 
εκπληρώσει τις σχετικές προσδοκίες. 

2002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩ
Το ευρώ εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
στο τραπεζικό σύστημα το 1999. Το 
ευρώ, ωστόσο, με χρήση κερμάτων 
και χαρτονομισμάτων κυκλοφόρησε 
την 1η Ιανουαρίου 2002.

2004-2005: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Έπειτα από τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες 
μεταρρύθμισης της ΕΕ, έγινε μια τρίτη προσπάθεια 
με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τον Ιούνιο του 2004. 
Λόγω της σημασίας του Ευρωπαϊκού Συνταγμάτος, 
καθώς και του γεγονότος ότι ονομαζόταν “Σύνταγμα”, 
μερικές χώρες αποφάσισαν να διοργανώσουν 
δημοψήφισμα. 
Οι πολίτες της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών 
καταψήφισαν το νέο «Σύνταγμα για την Ευρώπη». 
Επειδή κάθε νέα Συνθήκη της ΕΕ πρέπει να 
επικυρώνεται από κάθε κράτος μέλος, η απόρριψη 
του από τις δύο αυτές χώρες οδήγησε στην 
αποτυχία της διαδικασίας για υιοθέτησή του εν λόγω 
Συντάγματος. 

2012: Η ΕΕ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ
Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε ως αναγνώριση 
των ευρωπαΪκών προσπαθειών για την ειρήνη, 
τη συμφιλίωση, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

2007: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ 
ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας πέτυχε την αλλαγή 
της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ. Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ έγινε 
πιο εύκολη. Οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ 
τον Δεκέμβριο του 2009 και καθορίζουν 
μέχρι και σήμερα τον τρόπο λειτουργίας της 
ΕΕ.

2016: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
Στις 23 Ιουνίου 2016, οι πολίτες και κάτοικοι 
με δικαίωμα ψήφου του Ηνωμένου Βασιλείου 
ερωτήθηκαν το εξής: «Να παραμείνει το 
Ηνωμένο Βασίλειο μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή να αποχωρήσει από αυτήν;». Το 
51,9 % ψήφισε υπέρ της αποχώρησης, το 
48,1 % ψήφισε υπέρ της παραμονής, με 
αποτέλεσμα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
το ΗΒ να είναι η πρώτη και μοναδική χώρα 
που αποχώρησε. 

2020: ΤΟ ΗΒ 
ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Το ΗΒ εγκατέλειψε επισήμως 
την ΕυρωπαΪκή Ένωση στις 31 
Ιανουαρίου 2020, μετά από τρία 
χρόνια διαπραγματεύσεων. 

2001: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Με την ημερομηνία προσχώρησης των νέων 
χωρών να πλησιάζει, έγινε μια δεύτερη προσπάθεια 
μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νίκαια 
(η Συνθήκη υπογράφηκε το 2001 και τέθηκε σε 
ισχύ το 2003), αλλά ούτε κι αυτή απλούστευσε τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1992: ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ σηματοδότησε την πραγματική έναρξη της συνεργασίας σε πολιτικό 
επίπεδο, παράλληλα με την ήδη υπάρχουσα οικονομική ενοποίηση.
Οι πρώην Ευρωπαϊκές Κοινότητες μετονομάστηκαν σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η «νέα» Ευρωπαϊκή 
Ένωση είχε τρεις κύριους πυλώνες: 
1. Οικονομική ενοποίηση: Τα κράτη μέλη αποφάσισαν να ενισχύσουν την οικονομική ενοποίηση 
και να θεσπίσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ. 
2. Συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.
3. Συνεργασία στις εσωτερικές υποθέσεις και τη δικαιοσύνη.
Η Συνθήκη αυτή υπογράφηκε το 1992 και τέθηκε σε ισχύ το 1993.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, η Συνθήκη της Λισαβόνας 
υπογράφηκε από τα 27 κράτη μέλη στη Λισαβόνα.  
 © European Communities 2007 

Ψηφοφορία για το δημοψήφισμα για το Brexit, στις 23 Ιουνίου 2016.
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