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πρόκειται για μια διαδικασία που στοχεύει στην προσέγγιση και τη σύμπραξη των 

εθνών-κρατών της Ευρώπης και την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος για τους 

ευρωπαϊκούς λαούς.  

Το εργαλείο για την ενοποίηση αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας ισχυρός 

συνασπισμός ευρωπαϊκών κρατών που στόχο έχει την οικονομική και πολιτική σύγκλιση 

των χωρών-μελών με τη δημιουργία κοινών θεσμών, όπως: 

 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 το κοινό νόμισμα 

 την κοινή νομοθεσία κ.α.

 
 1951: ίδρυση Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) 

 1957: ίδρυση Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) 

 1981: είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

 1992: μετονομασία της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραφή μιας 

σειράς συνθηκών που στόχο έχουν τη στενότερη συνεργασία των χωρών-μελών και τη δέσμευσή 

τους στον κοινό στόχο. 

 2001: αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων των 17 από τα 25 τότε κράτη-μέλη με το ευρώ, το 

κοινό πια νόμισμα. 

 
 
 Οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη:  

 με την κατάργηση των δασμών 

 την ελευθερία του εμπορίου 

 το μεγάλωμα των αγορών 

 τη χρήση του κοινού νομίσματος 

 την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

 τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών 

 την αύξηση του ανταγωνισμού και της παραγωγικότητας 

αναμένεται η ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των 

λαών της Ε.Ε. 

• Ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: διασφαλίζεται το δημοκρατικό 

πολίτευμα και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 

με τη ευρωπαϊκή και την εφαρμογή ενός κοινού δικαίου σε όλες τις χώρες-μέλη. 

• Εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας: αυτό επιτυγχάνεται με την ισχυροποίηση του 

παρεμβατικού ρόλου της Ευρώπης στις διεθνείς εξελίξεις και την προώθηση της φιλίας και της 

συνεργασίας των ευρωπαϊκών κρατών –μελών της Ε.Ε. προκειμένου να επιλύονται με τρόπο ειρηνικό 

τυχόν διαφορές. 

• Ισχυροποίηση της πολυπολιτισμικότητας και πολιτιστική ανάπτυξη:  

Ευρωπαϊκή Ενοποίηςη 

Ορισμός 

Αναμενόμενα 

οφέλη της 

ενοποίησης 

Χρονολόγιο 
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o καλλιεργείται ο σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα,  

o εδραιώνεται η πολυσυλλεκτικότητα των απόψεων και  

o εξασφαλίζεται η ανάπτυξη όλων των πνευματικών δραστηριοτήτων (επιστήμες, τέχνες, 

εκπαίδευση) 

• Βελτίωση της κοινωνικής οργάνωσης και της ποιότητας ζωής: δημιουργείται ένα ευρύ πλαίσιο 

συνεργασίας και αλληλεγγύης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών θεσμών προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν φλέγοντα ζητήματα όπως η ανεργία, η εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά, τα ψυχικά 

νοσήματα κλπ. 

• Ενίσχυση του κύρους της χώρας με τη συμμετοχή της σε έναν ισχυρό οργανισμό κρατών. 

 
• Πολιτική και οικονομική κυριαρχία των ισχυρών κρατών με 

αντίστοιχη εξάρτηση των αδύναμων χωρών-μελών και τελικά διεύρυνση και όχι 

σύγκλιση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών. 

• Επιβολή πολιτιστικών στοιχείων των ισχυροτέρων με συνέπεια την 

αλλοίωση της παράδοσης και της ταυτότητας των αδύναμων χωρών. 

• Εθνικοί ανταγωνισμοί και έξαρση του εθνικισμού λόγω των 

συγκρουόμενων συμφερόντων των χωρών-μελών, με συνέπεια την υπονόμευση της κοινής ευρωπαϊκής 

συνείδησης. 

 
• Οικονομική ανάπτυξή προς όφελος των λαών με δίκαιη κατανομή 

του παραγόμενου πλούτου και εξάλειψη των αποκλίσεων μεταξύ ισχυρών και 

ανίσχυρων χωρών. 

• Περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της προστασίας των αδύναμων κοινωνικά ομάδων 

• Προστασία του πολιτιστικού πλούτου των λαών της Ευρώπης με 

ενίσχυση του σεβασμού και της ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα. 

• Κοινή ευρωπαϊκή, ανθρωπιστική παιδεία: αυτό επιτυγχάνεται μέσω 

o της ανάδειξης των κοινών αξιών που συναποτελούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό  

o της καλλιέργειας της ευρωπαϊκής ταυτότητας μαζί με την εθνική και  

o της γνωριμίας των νέων της Ευρώπης με τη βοήθεια προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών κι 

φοιτητών. 

 

 

Προσκόμματα 

στην πορεία για 

την ενοποίηση 

Προϋποθέσεις για 

την επιτυχία του 

ευρωπαϊκού 

πειράματος 


