Εορτάζοντας 40 χρόνια από την
ένταξη
Celebrating 40 Years of Integration

Το 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε
που η Ελλάδα προσχώρησε στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες. Ο παρών κατάλογος
παρουσιάζει τον ρόλο της Ελλάδας στη
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τις
τελευταίες τέσσερις δεκαετίες μέσω μιας
επιλογής εγγράφων από τα Ιστορικά Αρχεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Διπλωματικά
και Ιστορικά Αρχεία του Ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών και άλλους θεσμούς
της ΕΕ και της Ελλάδας. Ο κατάλογος τονίζει
ορισμένες βασικές στιγμές στο ευρωπαϊκό
ταξίδι της Ελλάδας, εστιάζοντας στους
βασικούς σταθμούς της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, αλλά και στην πορεία προς το
μέλλον.
2021 marks the fortieth year since Greece
joined the European Communities. This
exhibition catalogue presents Greece’s role
in the European integration process over the
last four decades, illustrated with a selection
of documents by the Historical Archives of
the European Union, the Diplomatic and
Historical Archives of the Hellenic Ministry of
Foreign Affairs, and other EU and Greek
institutions. The catalogue uncovers some
key moments in Greece’s European journey,
focusing on the path of European integration
and its way forward.
Στο εξώφυλλο:
Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει
τη Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες. 28 Μαΐου 1979. Φωτογραφικό Αρχείο,
Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής».
On the cover page:
Prime Minister Konstantinos Karamanlis signing the Treaty
of Accession of Greece to the European Communities.
28 May 1979. Photographic Archives, “Konstantinos G.
Karamanlis” Foundation.

Ο δρόμος προς την
ένταξη
The road to accession
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που
υπέγραψε Συμφωνία Σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το
1961. Η Συμφωνία πάγωσε
κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
δικτατορίας (1967-1974), αλλά οι
διαπραγματεύσεις για ένταξη άρχισαν
αμέσως μετά την πτώση του καθεστώτος
και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το 1979.
Η Ελλάδα έγινε μέλος των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΚ) την 1η Ιανουαρίου
1981. Η ένταξή της θεωρήθηκε ως μια
ιστορικά σημαντική στιγμή: μια συμβολική
επανασύνδεση μεταξύ των Κοινοτήτων
και μιας χώρας που αποτελούσε μία εκ
των βασικών πηγών του πολιτισμού της
Ευρώπης, και παράλληλα η άφιξη ενός
μεσογειακού έθνους που είχε πρόσφατα
επανέλθει στη δημοκρατία.
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Greece was the first country to sign an
Association Agreement with the European
Economic Community
(EEC) in 1961. The Agreement was frozen
during the military dictatorship (19671974), but negotiations for membership
started following the fall of that regime,
and were successfully concluded by 1979.
Greece became a member of the European
Communities (EC) on 1 January 1981. Its
accession was perceived as a historically
significant moment: it meant a symbolic
reconnection between the EC and one of
their primary cultural sources, and at the
same time the arrival of a Mediterranean
nation that had newly returned to
democracy.

Οι αιτήσεις ένταξης
στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες που
υπέβαλε η ελληνική
κυβέρνηση. 12
Ιουνίου 1975.
Υπηρεσία
Διπλωματικού και
Ιστορικού Αρχείου,
Υπουργείο
Εξωτερικών της
Ελλάδας.
—
Hellenic
Government’s
applications for
the accession
to the European
Communities. 12
June 1975. Service
of Diplomatic
and Historical
Archives, Hellenic
Ministry of Foreign
Affairs. YDIA,
Embassy in Rome
1975/5.1.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
ευχαριστεί τον Βέλγο ομόλογό του Charles-Ferdinand Nothomb
για το μήνυμά του με την ευκαιρία της ένταξης της Ελλάδας στις
ΕΚ. Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρει ότι είναι πεπεισμένος ότι το
ιστορικό γεγονός της ένταξης θα επιτρέψει στους δύο λαούς
να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους και την καρποφόρα
συνεργασία τους μέσα στο πλαίσιο του οικοδομήματος της
ενωμένης Ευρώπης. Διαβιβαστικό της Πρεσβείας Βρυξελλών, 12
Ιανουαρίου 1981. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου,
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
—
The Greek Minister of Foreign Affairs, Konstantinos Mitsotakis,
thanks his Belgian counterpart Charles-Ferdinand Nothomb, for
his message on the occasion of Greece’s accession to the EC. The
Greek Minister mentions that he is convinced that the historic event
of the accession will allow the two peoples to intensify their efforts
and their fruitful cooperation towards the construction of a united
Europe. Transmitted by the Greek Embassy in Brussels, 12 January
1981. Service of Diplomatic and Historical Archives, Hellenic Ministry
of Foreign Affairs. YDIA, Embassy in Brussels 1981/1.1.
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Απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού

Excerpt of Greek Prime Minister Konstantinos

Κωνσταντίνου Καραμανλή στην τελετή υπογραφής

Karamanlis’s speech at the ceremony of the signing of

της Συνθήκης Προσχώρησης. 28 Μαΐου 1979.

the Treaty of Accession to the European Communities.

Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου,

28 May 1979. Service of Diplomatic and Historical

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Archives, Hellenic Ministry of Foreign Affairs. YDIA,
Embassy in Brussels 1979, F. 6458.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής

In his speech, Prime Minister Karamanlis underlines

υπογραμμίζει τη σημασία του ιστορικού γεγονότος,

the importance of the historical moment, which opens

το οποίο ανοίγει μια νέα πορεία για την Ελλάδα

a new trajectory for Greece and entwines its destiny

και συνδέει το πεπρωμένο της με αυτό της

with that of Europe. With the continent culturally rooted

Ευρώπης. Με την ήπειρο να έχει πολιτιστικές ρίζες

in Greek, Roman, and Christian civilisations, Europe

στον ελληνικό, τον ρωμαϊκό και τον χριστιανικό

felt familiar to the country, and on these foundations,

πολιτισμό, η Ευρώπη είναι οικείος χώρος για

the European nations would build a new Europe.

την Ελλάδα και πάνω σε αυτά τα θεμέλια, τα

Karamanlis also emphasises the importance of actively

ευρωπαϊκά έθνη θα οικοδομήσουν τη Νέα Ευρώπη.

and constantly promoting European integration.

Ο Κ. Καραμανλής τονίζει επίσης τη σημασία της

Greece is ready to accept its European destiny, while

ενεργούς και συνεχούς προώθησης της ευρωπαϊκής

preserving its national identity.

ολοκλήρωσης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποδεχθεί
το ευρωπαϊκό της πεπρωμένο, διατηρώντας
παράλληλα την εθνική της ταυτότητα.
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Επιστολή του Ιταλού Πρωθυπουργού Giulio Andreotti

Letter from Italian Prime Minister, Giulio Andreotti, to Greek

προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο

Prime Minister, Konstantinos Karamanlis, on Greece’s

Καραμανλή για την ένταξη της Ελλάδας στις

accession to the European Communities. 27 April 1979.

Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 27 Απριλίου 1979. Ιστορικά

Historical Diplomatic Archives, Ministry of Foreign Affairs

Διπλωματικά Αρχεία, Υπουργείο Εξωτερικών και

and International Cooperation, Italy. Gabinetto del Ministro

Διεθνούς Συνεργασίας, Ιταλία.

1975-1985, b. 104, f. Grecia, pos. A/1.

Η Ιταλία παρακολούθησε στενά τις διαπραγματεύσεις

Italy followed closely the negotiations for Greece’s

για την ένταξη της Ελλάδας στις ΕΚ. Ο

accession to the EC. Prime Minister Karamanlis visited

Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε την

Italy in April and October 1978. In his letter of 27

Ιταλία τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 1978. Στην

April 1979, Italian Prime Minister, Giulio Andreotti,

επιστολή του της 27ης Απριλίου 1979, ο Ιταλός

underlines how Greece’s accession represents a

Πρωθυπουργός, Giulio Andreotti υπογραμμίζει ότι η

“political and cultural enrichment” for the EC, and

ένταξη της Ελλάδας αποτελεί έναν «πολιτικό και

how the two Mediterranean countries could now work

πολιτιστικό εμπλουτισμό» για τις ΕΚ και ότι πλέον οι

together towards a closer European union.

δύο μεσογειακές χώρες θα μπορούσαν να εργαστούν
μαζί προς μια στενότερη ευρωπαϊκή ένωση.
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Διάγγελμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τον ελληνικό λαό με
αφορμή την επίσημη ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1981. 31 Δεκεμβρίου 1980.
Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδας.
–
Address of the President of the Hellenic Republic,
Konstantinos Karamanlis, to the Greek people on the occasion
of Greece’s official accession to the European Communities
on 1 January 1981. 31 December 1980. Service of Diplomatic
and Historical Archives, Hellenic Ministry of Foreign Affairs.
YDIA, Embassy in London 1981/2.2.

Απόσπασμα της ομιλίας του Γάλλου βουλευτή, Maurice Druon
στην Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο της συζήτησης για την
κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας. 21
Νοεμβρίου 1979. Διπλωματικά Αρχεία, Υπουργείο Ευρώπης
και Εξωτερικών, Γαλλία.
–
Excerpt of the address of French Member of Parliament,
Maurice Druon, to the National Assembly during the discussion
for the ratification of the Treaty of Accession of Greece. 21
November 1979. Diplomatic Archives, Ministry of Europe and
Foreign Affairs, France. FRMAE_1929INVA/4466.
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Χτίζοντας γέφυρες
μεταξύ των εθνών μέσω
των περιφερειών
Bridging nations through
regions
Μέσω της συνεργασίας των ευρωπαϊκών
περιφερειών, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΚ)
απέδειξαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν
την ενότητα των οικονομιών των κρατώνμελών τους και να υποστηρίξουν τη συνεχή
ανάπτυξή τους. Προκειμένου να επιτύχουν
τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
στο εισόδημα, τον πλούτο και τις ευκαιρίες,
οι ΕΚ χρησιμοποίησαν σημαντικό μέρος
των ετήσιων συνεισφορών των κρατώνμελών στον κοινό προϋπολογισμό για την
ενδυνάμωση της διαρθρωτικής πολιτικής
με τη δημιουργία νέων μηχανισμών και
ταμείων. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας,
τα αμέσως επόμενα χρόνια μετά την
ένταξή της, οι ΕΚ δημιούργησαν τα
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως
στόχο την αντιστάθμιση των αρνητικών
επιπτώσεων στα τότε μεσογειακά
κράτη-μέλη από την προσχώρηση δύο
επίσης νοτίων χωρών με ανάλογη, άρα
ανταγωνιστική, παραγωγική δομή. Με
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, η
οποία είχε ως στόχο να αναζωογονήσει τη
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
δημιουργήθηκε ένα νέο Ταμείο Συνοχής
για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς
των μεταφορών και του περιβάλλοντος στα
κράτη-μέλη με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
(ΑΕΕ) ανά κάτοικο χαμηλότερο από το 90%
του μέσου όρου της ΕΕ.

In bringing European regions together, the
European Communities (EC) committed to
strengthen the unity of their Member States’
economies and to support their continuous
development. To reduce regional disparities
in income, wealth and opportunities, the EC
pooled a significant part of Member States’
annual contributions to the common budget
to strengthen structural policy with the
creation of new mechanisms and funds. On
Greece’s initiative, in the years immediately
following its accession, the EC launched
the Integrated Mediterranean Programmes.
This initiative aimed at counterbalancing the
negative effects on the then Mediterranean
Member States resulting from the accession
of two also southern countries with a similar,
therefore competitive production structure.
The 1992 Treaty of Maastricht, which aimed
at revitalising the European integration
process, established a new Cohesion Fund
to fund transport and environment projects
in Member States of gross national income
(GNI) per inhabitant less than 90% of the EU
average.
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Τροποποιημένη πρόταση για τη θέσπιση των Μεσογειακών
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, υποβληθείσα από την Επιτροπή
των ΕΚ στο Συμβούλιο των ΕΚ. 6 Σεπτεμβρίου 1984. Ιστορικά Αρχεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
Amended proposal instituting the Integrated Mediterranean
Programmes, submitted by the Commission of the EC to the Council of
the EC. 6 September 1984. Historical Archives of the European Union.
HAEU, BAC-COM (1984) 0499.

Απόσπασμα συνέντευξης με τον αξιωματούχο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αχιλλέα Μητσό.
2017. Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
—
Excerpt of an interview with European
Commission official, Achilleas Mitsos. 2017.
Historical Archives of the European Union.
HAEU, INT1088.
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Έκδοση για τη

Publication on financing in Greece, issued by

χρηματοδότηση στην Ελλάδα. 1996. Ιστορικά Αρχεία

the European Investment Bank. 1996. Historical

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Archives of the European Union. HAEU, BEI-7057.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

The European Investment Bank (EIB) was founded by

ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης (1957), η οποία

the Treaty of Rome (1957), which created the European

δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Economic Community. The EIB finances projects across

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Europe and beyond, with the aim of fostering European

και εκτός αυτής, με στόχο την προώθηση της

integration and cross-border development. Amongst

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διασυνοριακής

the projects supported in Greece are the Mykonos

ανάπτυξης. Μεταξύ των έργων που υποστηρίχθηκαν

International Airport; the Patra-Athens-Thessaloniki

στην Ελλάδα: ο Διεθνής Αερολιμένας Μυκόνου, ο

highway; and the Psyttalia Wastewater Treatment

αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη και το

Plant serving Athens. Today, the EIB priorities focus

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια που

on climate and environment sustainability, territorial

εξυπηρετεί την Αθήνα. Σήμερα, οι προτεραιότητες

development, skills-building, and better infrastructure.

της ΕΤΕπ επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα του
κλίματος και του περιβάλλοντος, την εδαφική
ανάπτυξη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις
καλύτερες υποδομές.
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Πρώτη σελίδα του μνημονίου που υπέβαλε η

First page of the memorandum submitted by the

ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ

Greek government concerning the relations between

Ελλάδας και Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 22 Μαρτίου

Greece and the European Communities. 22 March

1982. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου,

1982. Service of Diplomatic and Historical Archives,

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Hellenic Ministry of Foreign Affairs. YDIA, Embassy in
London 1982/3.6.

Μετά από τις εκλογές του 1981, η ελληνική κυβέρνηση

After the elections of 1981, the Greek government

προσπάθησε να αναδιαμορφώσει τη σχέση της

attempted to reshape Greece’s relationship with the

Ελλάδας με τις Κοινότητες. Το σχετικό μνημόνιο του

Communities. The relevant memorandum of 1982

1982 αποτέλεσε προάγγελο για τη δημιουργία των

was the forerunner of the launch of the Integrated

Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων

Mediterranean Programmes in 1986. This document

(ΜΟΠ) το 1986. Το μνημόνιο αναδεικνύει τις

highlights the particularities of the Greek economy,

ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες θα

which would need to be taken into account in order

έπρεπε να ληφθούν υπόψη για να λειτουργήσει ομαλά

for it to function properly within the European

εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).

Economic Community (EEC). The EEC’s mechanisms,

Οι μηχανισμοί της ΕΟΚ, που σχεδιάστηκαν για να

which were designed to serve the needs of the

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των χωρών της Δυτικής

Western European countries, required a new balance,

Ευρώπης, απαιτούσαν μια νέα ισορροπία και έπρεπε

and had to address the challenges that countries like

να συμμερισθούν τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν

Greece were facing.

χώρες όπως η Ελλάδα.
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Αφίσα που
εκδόθηκε από
την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για
την προβολή
της εκδήλωσης
«Europartenariat:
Hellas 1997» που
πραγματοποιήθηκε
στον Πειραιά στις
23-24 Ιουνίου 1997.
Ιστορικά Αρχεία
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
–
Poster issued by
the European
Commission,
advertising the event
“Europartenariat:
Hellas 1997” held
in Piraeus on 23-24
June 1997. Historical
Archives of the
European Union.
HAEU, NDG-37.
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Δημιουργία ανθεκτικών
και ισχυρών κοινωνιών
Building resilient and
empowered societies
Δεδομένων των πλούσιων και ποικίλων
ιστορικών παραδόσεων και κοινωνικοπολιτισμικών προτύπων των κρατώνμελών, η σύγκλιση των κοινωνικών
πολιτικών αποτέλεσε μια συνεχή
πρόκληση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
επενδύσει με ευαισθησία στην προσπάθεια
γεφύρωσης λαών και κοινοτήτων,
βοηθώντας στη βελτίωση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων και προωθώντας
τον σεβασμό στη διαφορετικότητα,
την ένταξη και την κοινωνική ισότητα.
Έλληνες Ευρωβουλευτές και κυβερνητικοί
αξιωματούχοι συνέβαλαν ενεργά στην
ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 1995, το
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει επηρεάσει
τις πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης
της ΕΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της
συνεχούς εκπαίδευσης και απόκτησης νέων
δεξιοτήτων ως προϋπόθεσης για ευημερία
στη ζωή και την καριέρα. Στην Ελλάδα έχει
επίσης την έδρα του ο Οργανισμός της ΕΕ
για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

Given the rich and diverse historical
traditions and socio-cultural backgrounds
of Member States, converging social
policies has been a continuous challenge
for the European institutions. The European
Union has invested sensitively in bridging
peoples and communities, helping to
improve workers’ rights and promoting
respect for diversity, inclusion, and social
equality. Greek Members of the European
Parliament and government officials have
actively contributed to the development
of social policies at European level. Since
1995, the Thessaloniki-based European
Centre for the Development of Vocational
Training (Cedefop) has influenced EU
vocational training policies, highlighting the
importance of updating and acquiring new
skills in order to thrive in life and career.
The EU Agency for Cybersecurity (ENISA) is
also based in Greece.
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Αφίσα αφιερωμένη
στον εορτασμό της
τεσσαρακοστής
επετείου των
Συνθηκών της
Ρώμης. 1997.
Ιστορικά Αρχεία
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
–
Poster celebrating
the fortieth
Anniversary of the
Treaties of Rome.
1997. Historical
Archives of the
European Union.
HAEU, NDG-140.

18

Ομιλία της Ευρωπαίας
Επιτρόπου Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων Άννας
Διαμαντοπούλου, με θέμα
«Μελλοντικές προοπτικές για το
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο».
2003. Ιστορικά Αρχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
Presentation by EU Commissioner
for Employment and Social Affairs,
Anna Diamantopoulou, on “Future
Perspectives for the European
Social Model”. 2003. Historical
Archives of the European Union.
HAEU, PVD-147.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ

ǾǼȜȜȘȞȚțȒȆȡȠİįȡȓĮĲȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘĲȘȞ
ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮȤȐȡĮȟȘȢȞȑȦȞʌȠȜȚĲȚțȫȞıĲȩȤȦȞțĮȚıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȦȞʌȡȠțȜȒıİȦȞʌȠȣșȑĲİȚȘ
ǻȚİȪȡȣȞıȘĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢȑȤİȚșȑıİȚȦȢȕĮıȚțȒʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮĲȘȞʌȡȠȫșȘıȘĲȦȞ

Οπτικοακουστικό υλικό:
Υπογραφή Κοινού Μνημονίου για
την Κοινωνική Ένταξη, από την
Επίτροπο Άννα Διαμαντοπούλου
και Υπουργούς από μελλοντικά
κράτη-μέλη. 18 Δεκεμβρίου 2003.
Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
—
Audio-visual material: Signature
of a Joint Memorandum for Social
Inclusion, by Commissioner Anna
Diamantopoulou and Ministers from
future Member States. 18 December
2003. Historical Archives of the
European Commission. © European
Union, 2021.

Σημείωμα για τις
δραστηριότητες
της Ελληνικής
Προεδρίας του
Συμβουλίου της
EE σχετικά με το
φύλο. 2003. Αρχεία
του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
–
Note on genderrelated activities
of the Hellenic
Presidency of the
Council of the EU.
2003. Archives of
the Council of the
European Union.
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Πρώτη σελίδα υπομνήματος, που περιγράφει τους

First page of a memorandum, outlining the aims and

στόχους και τις προτεραιότητες της Ελληνικής

priorities of the Hellenic Presidency of the Council

Προεδρίας του Συμβουλίου των ΕΚ για τη δημιουργία

of the EC for the creation of a Common Social Area.

ενός Ενιαίου Κοινωνικού Χώρου. Ιούνιος 1988.

June 1988. Service of Diplomatic and Historical

Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου,

Archives, Hellenic Ministry of Foreign Affairs. YDIA,

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Embassy in London 1988/2.1.

Μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ελληνικής

One of the main priorities of the 1988 Hellenic

Προεδρίας του 1988 ήταν η προώθηση ενός Ενιαίου

Presidency was the promotion of a Common Social

Κοινωνικού Χώρου, προκειμένου να ενισχυθεί η

Area, in order to enhance cohesion as envisaged in the

συνοχή όπως προβλεπόταν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή

Single European Act (1987). In the Greek government’s

Πράξη (1987). Κατά την άποψη της ελληνικής

view, these social aspects of European integration

κυβέρνησης, αυτές οι κοινωνικές πτυχές της

were as important as the economic ones, and would

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν εξίσου σημαντικές

contribute to the creation of a European civil society.

με τις οικονομικές και θα συνέβαλαν στη δημιουργία

In this regard, the Hellenic Presidency made several

μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών. Στο

proposals aimed at addressing social problems such as

συγκεκριμένο πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία υπέβαλε

unemployment and the protection of workers’ rights.

αρκετές προτάσεις με στόχο την αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων όπως η ανεργία και η
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

21

Europe of Knowledge
(Contribution to the spring European Council of 2003)
Draft discussion paper

The Lisbon European Council concluded that “Europe’s education and training systems need to
adapt both to the demands of the knowledge-based society and to the need for an improved level
and quality of employment”.
In February 2002 the Education Council and the Commission submitted a joint report and a
Detailed Work Programme on the Objectives of Education and Training Systems to the European
Council of Barcelona. The work programme was structured around three strategic objectives set by
the report on the concrete future objectives of the education and training systems submitted to
the European Council of Stockholm (2001) in response to a request from the Lisbon European
Council:
− improving the quality and effectiveness of education and training systems in the EU
− facilitating the access of all to education and training systems
− opening-up education and training systems to the wider world
This report emphasised that "while education and training systems need to change in view of the
challenges of the knowledge society and globalisation, they pursue broader goals and have broader
responsibilities to society. They play an important role in building up social cohesion, in preventing
discrimination, exclusion, racism and xenophobia and hence in promoting tolerance and the respect
for human rights". Moreover the Council and the Commission reaffirmed that "notwithstanding
their essential role in the Lisbon strategy, education and training are more than instruments for
employability. Their broader mission must continue to be recognised in order to secure their full
contribution to the Lisbon goals and the crucial support needed from the education and training
community and from society as a whole".
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EN

Σχέδιο εγγράφου συζήτησης για την Ευρώπη της

Draft discussion paper on the Europe of Knowledge,

γνώσης, το οποίο κυκλοφόρησε από την Ελληνική

issued by the Hellenic Presidency of the European

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. 23 Ιανουαρίου 2003.

Council. 23 January 2003. Archives of the Council of the

Αρχεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

European Union. CM4 UE DGI.489 - Series AC, 5357/03.

Ειδικά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και

Especially since the early 2000s, the Member States

μετά, τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά

have claimed that Europe’s education and training

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να

systems needed to adapt both to the demands

προσαρμοστούν τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας

of the knowledge-based society, and to the need for

της γνώσης όσο και στην ανάγκη για βελτιωμένο

an improved level and quality of employment. This

επίπεδο και ποιότητα απασχόλησης. Το συγκεκριμένο

draft discussion paper highlights the need to link the

σχέδιο εγγράφου συζήτησης υπογραμμίζει την

EU employment strategy, and the strategy to fight

ανάγκησύνδεσης της στρατηγικής της ΕΕ για την

social exclusion, with the improvement of education

απασχόληση με τη στρατηγική για την καταπολέμηση

and training systems.

του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της βελτίωσης
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Συνδέοντας τους λαούς
μέσω του πολιτισμού και
της εκπαίδευσης
Connecting people
through culture and
education
Η Αθήνα έγινε η πρώτη Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1985, χάρη
σε πρόταση της τότε Ελληνίδας Υπουργού
Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, η οποία
είχε εισηγηθεί τη δημιουργία του θεσμού
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ως πρώτου
πολιτιστικού θεσμού των ΕΚ. Εκείνη την
εποχή, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες δεν
είχαν αναπτύξει ακόμη ολοκληρωμένα
προγράμματα στον τομέα των τεχνών και
της πολιτιστικής δημιουργίας. Σύμφωνα
με τη Μελίνα Μερκούρη, επενδύσεις στον
πολιτιστικό τομέα σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και
στενότερος συντονισμός των πολιτιστικών
και εκπαιδευτικών πολιτικών των κρατώνμελών, θα βοηθούσαν τους ευρωπαίους
πολίτες να αναπτύξουν ισχυρότερους
δεσμούς και θα δημιουργούσαν ευκαιρίες
ανάπτυξης. Μέσω των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδών,
κυρίως του προγράμματος Erasmus, χιλιάδες
Έλληνες φοιτητές είχαν έως και σήμερα την
ευκαιρία να συνδεθούν με άλλες κουλτούρες,
να εμπλουτίσουν τις χώρες υποδοχής τους
και να μεταφέρουν πολύτιμες δεξιότητες και
γνώσεις πίσω στην πατρίδα τους.
24

Athens became the first European Capital
of Culture in 1985, thanks to a proposal by
the then Greek Minister of Culture, Melina
Mercouri, who had proposed the creation
of the Capital of Culture institution as the
first cultural institution of the EC. At the
time, the European Communities had not
yet developed consistent programmes for
the arts and creative sector. In Mercouri’s
view, EC-wide cultural programmes along
with closer coordination of the Member
States’ cultural policies would help
European citizens develop stronger ties,
and create a shared identity by respecting
cultural diversities. Through the European
study exchange programmes, most notably
the Erasmus Programme, thousands of
Greek students have had the opportunity
to connect with other cultures, enrich their
host countries, and transfer valuable skills
and knowledge back to their homeland.

Επιστολή της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη προς τον
μελλοντικό Πρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ζακ Ντελόρ,
εν όψει της διοργάνωσης των εκδηλώσεων της «Αθήνας, (πρώτης) Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1985». Άλλες πόλεις της Ελλάδας που έλαβαν τον
τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ήταν η Θεσσαλονίκη (1997)
και η Πάτρα (2006), ενώ η Ελευσίνα θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα το
2023. 7 Σεπτεμβρίου 1984. Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
Letter from Greek Minister for Culture, Melina Mercouri, to future President of the
Commission of the European Communities, Jacques Delors, in view of “Athens (first)
European Capital of Culture 1985”. Other cities in Greece that became Capitals of
Culture were Thessaloniki (1997) and Patra (2006), while Eleusis will be the European
Capital of Culture in 2023. 7 September 1984. Historical Archives of the European
Union. HAEU, EN-1055.

Η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα
Μερκούρη κατά την έναρξη του φεστιβάλ
«Europalia 82 - Ελλάς» στις Βρυξέλλες. 30
Σεπτεμβρίου 1982. Ιστορικά Αρχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
–
Still image portraying Greek Minister for Culture,
Melina Mercouri, during the opening of the
“Europalia 82 - Greece” festival in Brussels.
30 September 1982. Historical Archives of the
European Commission. © European Union, 2021.

Αφίσα του
προγράμματος
Erasmus
(περίπου
1992), η οποία
κυκλοφόρησε
από την
Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ιδιωτική
Συλλογή.
–
Poster
celebrating
the Erasmus
Programme
(ca. 1992),
issued by the
Commission of
the European
Communities.
Private
Collection.

Αφίσα της έκθεσης «Europalia:
11 Ευρωπαίοι Ζωγράφοι» στην
Αθήνα. 17 Δεκεμβρίου 1985 - 2
Φεβρουαρίου 1986. Ιστορικά Αρχεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
Poster advertising the exhibition
“Europalia: 11 European Painters”
in Athens. 17 December 1985 - 2
February 1986. Historical Archives of
the European Union. HAEU, NDG-291.
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Η Αρπαγή της Ευρώπης. Εφορεία Αρχαιοτήτων

The abduction of Europe. Ephorate of Antiquities of

Λακωνίας.

Lakonia.

Ψηφιδωτό των ρωμαϊκών χρόνων (δεύτερο μισό του

Mosaic of the Roman period (second half of the 3rd

3ου αι. μ.Χ.), που αναπαριστά τον αρχαίο ελληνικό

century AC), depicting the ancient Greek myth after

μύθο από τον οποίο πήρε το όνομά της η ευρωπαϊκή

which the European continent was named. The mosaic

ήπειρος. Το ψηφιδωτό βρίσκεται στην «Οικία των

is located in the “House of Mosaics” in Sparta, Lakonia.

Ψηφιδωτών» στη Σπάρτη. Τα δικαιώματα επί του

Ephorate of Antiquities of Lakonia – Regional Office

απεικονιζόμενου μνημείου ανήκουν στο Υπουργείο

© Copyright Hellenic Ministry of Culture and Sports/

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 3028/2002). Το

Archaeological Resources Fund.

μνημείο υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λακωνίας.
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Ημερήσια διάταξη της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου

Agenda of the informal meeting of the Council of

Υπουργών Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής

Ministers of Culture during the Hellenic Presidency of

Προεδρίας του Συμβουλίου. 27-29 Σεπτεμβρίου

the European Council. 27-29 September 1988. Service

1988. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου,

of Diplomatic and Historical Archives, Hellenic Ministry

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

of Foreign Affairs. YDIA, Embassy in London 1988/2.1.

Οι Ελληνικές Προεδρίες του Συμβουλίου του 1983

The Hellenic Presidencies of the Council of 1983 and

και του 1988 διοργάνωσαν άτυπες συνόδους των

1988 promoted informal meetings of the Ministers of

Υπουργών Πολιτισμού, οι οποίες έκτοτε συγκαλούνται

Culture, which have been held on a regular basis since

σε τακτική βάση. Σήμερα, στις συνόδους αυτές

then. Nowadays, the meetings involve ministers of

συμμετέχουν Υπουργοί αρμόδιοι για θέματα Παιδείας,

Education, Youth, Culture and Sport, all policy areas

Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δηλαδή τομέων

which are primarily the responsibility of Member States.

πολιτικής που είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των

The EU’s role is to provide a framework for cooperation

κρατών-μελών. Ο ρόλος της ΕΕ στους συγκεκριμένους

and to implement policies that promote integration

τομείς είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας

and exchanges between Member States, such as the

και να υιοθετήσει πολιτικές που ενισχύουν την

Erasmus+ programme.

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις ανταλλαγές μεταξύ
των κρατών-μελών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει
με το πρόγραμμα Erasmus+.
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Η προστασία του
περιβάλλοντoς στο
προσκήνιο
Bringing environmental
protection to the forefront
Η κλιματική δράση και η περιβαλλοντική
βιωσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο
της σημερινής στρατηγικής της ΕΕ. Η
ανάγκη για κοινή περιβαλλοντική πολιτική
εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του
1970, όταν οι Κοινότητες εισήλθαν στην
τότε αναδυόμενη παγκόσμια συζήτηση για
την προστασία του
περιβάλλοντος. Καθώς οι Ευρωπαϊκές
Κοινότητες (ΕΚ) γεννήθηκαν ως
ένα οικονομικό σχέδιο, με στόχο τη
διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης,
κάθε νέα περιβαλλοντική πολιτική θα
έπρεπε να συμβάλει στην επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου.
Η ώθηση που δόθηκε στην ελληνική
περιβαλλοντική πολιτική στο δεύτερο
μισό της δεκαετίας του 1980 συνέπεσε
με την αναγνώριση του ρόλου των ΕΚ σε
περιβαλλοντικά θέματα στο πλαίσιο της
εφαρμογής της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης
(1987). Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η
Ελλάδα έχει συμμετάσχει
ιδιαίτερα σε πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στην προστασία και τη βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου.
30

Climate action and environmental
sustainability are at the centre of the
EU’s present-day strategy. The need for a
common environmental policy appeared
in the early 1970s, when the Communities
entered the rising global debate on
environmental protection. As the European
Communities (EC) were born as an economic
project, committed to facilitating economic
growth, any new environmental policies
would have to meet these objectives. The
impulse given to Greek environmental
policy in the second half of the 1980s
coincided with the recognition of the EC’s
role in environmental matters within the
Single European Act (1987). Because of its
geographical position, Greece has been
particularly involved in initiatives aimed at
the protection and sustainable development
of the Mediterranean area.

Μέρος του καταλόγου χρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα
στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. 2002. Ιστορικά Αρχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
Partial list of financed projects in Greece in the context of the Natura
2000 network. 2002. Historical Archives of the European Union. HAEU,
PE5 18830.







 
















































                 

               
                



            


             
           













 

Δήλωση της ΕΕ σχετικά με την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής
για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 2003. Αρχεία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
EU statement concerning the World Summit on Sustainable
Development. 2003. Archives of the Council of the European
Union. CM4 UE DGI.402 - Series AC, 8018/03.

Αφίσα για το Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης «Ανακύκλωση
αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων» που υλοποιήθηκε από
την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1979-1982). Ιστορικά
Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
Poster publicising the Research and Development Programme
“Recycling of Urban and Industrial Waste”, implemented by the
Commission of the European Communities (1979-1982). Historical
Archives of the European Union. HAEU, NDG-386.

Απόσπασμα συνέντευξης με τον
Ιωάννη Παλαιοκρασσά, Ευρωπαίο
Επίτροπο Περιβάλλοντος (19931995). 2016. Ιστορικά Αρχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
—
Excerpt of an interview with
Ιοannis Palaiokrassas, European
Commissioner for Environment
(1993-1995). 2016. Historical
Archives of the European Union.
HAEU, INT1098.
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Γραπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή Αντώνιου

Written question of Member of the European

Τρακατέλλη, με απάντηση από τον Ευρωπαίο

Parliament, Antonios Trakatellis, with answer given by

Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Michel Barnier.

European Commissioner for Regional Policy, Michel

2002. Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Barnier. 2002. Historical Archives of the European
Union. HAEU, PE5 18830.

Στο πλαίσιο του δημοκρατικού ελέγχου, η Ευρωπαϊκή

The European Commission is required to submit

Επιτροπή καλείται να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

reports on its activity to the European Parliament for

Κοινοβούλιο εκθέσεις για τη δραστηριότητά της

the democratic scrutiny, and to answer to questions

και να απαντά σε ερωτήσεις των μελών του. Στο

from Members of the European Parliament (MEPs).

συγκεκριμένο έγγραφο, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής

In this document, Greek MEP Antonios Trakatellis

Αντώνιος Τρακατέλλης διερευνά την έκταση της

enquires about the extent of Community funding

κοινοτικής χρηματοδότησης σε έργα που αφορούν

to projects concerning environmental protection in

την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, στο

Greece, implementing the Natura 2000 network.

πλαίσιο της εφαρμογής του δικτύου Natura 2000. Το

Natura 2000 is an ecological network established to

Natura 2000 είναι ένα οικολογικό δίκτυο που

protect the unique European natural heritage, and

δημιουργήθηκε για την προστασία της μοναδικής

conserve Europe’s most valuable and threatened wild

ευρωπαϊκής φυσικής κληρονομιάς και τη διατήρηση

fauna, flora and habitats.

της πιο πολύτιμης και απειλούμενης άγριας
πανίδας, χλωρίδας και οικοτόπων της Ευρώπης.
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Πρόσκληση στη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών

Invitation to the Council Meeting of Ministers of the

Περιβάλλοντος των Δελφών που εστάλη από τον

Environment in Delphi, sent by the Greek Minister of

Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος Ευάγγελο Κουλουμπή,

the Environment, Evangelos Kouloumbis, to his British

στον Βρετανό ομόλογό του, Malcolm Caithness.

counterpart, Malcolm Caithness. 1988. Service of

1988. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου,

Diplomatic and Historical Archives, Hellenic Ministry

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

of Foreign Affairs. YDIA, Embassy in London 1988/2.1.

Ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος καλεί τον

The Greek Minister of Environment invites his

Βρετανό ομόλογό του σε σύνοδο του Συμβουλίου

British counterpart to a Council meeting in Delphi

στους Δελφούς για να συζητήσουν τις «προοπτικές

to discuss the “prospects of the Common European

της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Περιβάλλοντος σε

Environmental Policy in relation to economic

σχέση με τους Οικονομικούς Πόρους». Ο Έλληνας

resources”. The Greek Minister stresses that the

Υπουργός τονίζει ότι η μετάβαση στην ενιαία

transition to the single market would not be possible

αγορά δεν θα είναι δυνατή χωρίς μια σαφή και

without a clear and efficient environmental policy.

αποτελεσματική Περιβαλλοντική Πολιτική.
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Ένα κοινό νόμισμα για
όλους
A common currency for all

Η οικονομική ολοκλήρωση ήταν στο
επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου από
την αρχή και η εισαγωγή του Ευρώ, που
κυκλοφόρησε το 2002 και χρησιμοποιείται
σήμερα από δεκαεννέα χώρες, αποτελεί
το πιο απτό αποτέλεσμά του. Η υιοθέτηση
του ενιαίου νομίσματος ολοκλήρωσε την
εσωτερική αγορά μέσω της πλήρους
οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
Η Ελλάδα εισήλθε στο τρίτο στάδιο της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
και υιοθέτησε το Ευρώ την 1η Ιανουαρίου
2002. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000
αποτέλεσε μία ιδιαίτερη πρόκληση για
την ελληνική οικονομία και έθεσε το
Ευρώ στην πρώτη του μεγάλη δοκιμασία.
Η νομισματική ένωση εξακολουθεί να
αποτελεί σημείο αναφοράς του ευρωπαϊκού
σχεδίου: έχει εξαλείψει τα οικονομικά
εμπόδια, καθιστώντας ευκολότερη,
φθηνότερη και ασφαλέστερη τη συνεργασία
των επιχειρήσεων των κρατών-μελών.
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Economic integration has been at the heart
of the European project from the outset, and
the introduction of the euro, circulating since
2002 and used in nineteen countries, was
the most tangible sign of it. The adoption
of the single currency finalised the internal
market’s project through full economic
and monetary union. Greece entered the
third stage of the Economic and Monetary
Union, and adopted the euro on 1 January
2002. The economic and financial crisis of
the late 2000s was especially challenging
for Greece’s economy, and put the euro to
its first major test. Monetary union is still a
benchmark of the European project: it has
dismantled economic barriers, making it
easier, cheaper and safer for Member States’
businesses to cooperate.

Αφίσα με θέμα «Η γέννηση του Ευρώ». 2002. Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
–
Poster, “Welcome to the Euro”. 2002. Historical Archives of the European Union.
HAEU, NDG-244.
Ενημερωτικό κόμικ με τίτλο «Ευρωγνωσία» για
μαθητές σχολείων. 2001. Ιστορικό Αρχείο της
Τράπεζας της Ελλάδος.
–
Information comic book “Euroknowledge” for school
students. 2001. Bank of Greece Historical Archives, IATE.

Ημερίδα που διοργανώθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος με στόχο την ενημέρωση σχετικά με
τις προετοιμασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την εισαγωγή του
Ευρώ. 1 Ιανουαρίου 2002. Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος.
–
Informational conference jointly organised by the European Central Bank and
the Bank of Greece to explain private and public sector preparations for the
introduction of the euro. 1 January 2002. Bank of Greece Historical Archives, IATE.

Οπτικοακουστικό υλικό από
ενημερωτική εκστρατεία
για την εισαγωγή του Ευρώ
στην Ελλάδα. 5 Δεκεμβρίου
2001. Ιστορικά Αρχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
—
Video-recording featuring an
information campaign for the
introduction of the euro in
Greece. 5 December 2001.
Historical Archives of the
European Commission. ©
European Union, 2021.
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Αφίσα που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Poster issued by the European Commission,

για την προώθηση εκδηλώσεων σχετικά με την έναρξη

advertising events on the launch of the single

κυκλοφορίας του ενιαίου νομίσματος. 8-27 Μαΐου 1998.

currency. 8-27 May 1998. Historical Archives of the

Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

European Union. HAEU, NDG-232.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Ευρωπαϊκή

Since the late 1990s, the European Commission

Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ άρχισαν

and other EU institutions started advertising the

να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά την έναρξη

launch of the single currency. In 2001, the European

κυκλοφορίας του ενιαίου νομίσματος. Το 2001,

Central Bank launched an information campaign

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε μια

in preparation for the introduction of the euro on

ενημερωτική εκστρατεία για την προετοιμασία της

1 January 2002. The aim was to help the public to

εισαγωγής του Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002. Ο

recognise the new banknotes and coins, and to show

στόχος ήταν να βοηθήσει τους πολίτες να μάθουν

cashiers in shops and banks how to examine the new

να αναγνωρίζουν τα νέα χαρτονομίσματα και

currency quickly and efficiently, in order to detect

κέρματα και να ενημερώσει στους εργαζόμενους

possible counterfeits.

σε ταμεία καταστημάτων και τραπεζών τράπεζες
πώς να εξετάζουν το νέο νόμισμα γρήγορα και
αποτελεσματικά, προκειμένου να εντοπιστούν
πιθανές παραχαράξεις.
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Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Letter from Bank of Greece Governor, Lucas

Λουκά Παπαδήμου, προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό

Papademos, to Greek Prime Minister, Kostas

Κώστα Σημίτη, σχετικά με τις ρυθμίσεις για την

Simitis, on arrangements for the introduction of the

εισαγωγή του Ευρώ. 21 Ιανουαρίου 2000. Ιστορικό

euro. 21 January 2000. Bank of Greece Historical

Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Archives, IATE.

Με την εισαγωγή του Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002,

With the introduction of the euro on 1 January 2002,

η ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος

the Greek government and the Bank of Greece took

έλαβαν πολλαπλά μέτρα για να διασφαλίσουν την

multiple measures to ensure a smooth transition to the

ομαλή μετάβαση στο νέο νόμισμα. Στην απάντησή

new currency. In his reply to Simitis’s enquiry regarding

του σε ερώτηση του Κ. Σημίτη σχετικά με τον χρόνο

the timing of the withdrawal of drachma notes and

απόσυρσης των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων

coins, Papademos informs him that parallel circulation

της Δραχμής, ο Λ. Παπαδήμος τον ενημερώνει ότι

of the two currencies would go on for two months. He

η παράλληλη κυκλοφορία των δύο νομισμάτων

also provides more information on how Greek citizens

θα συνεχιστεί για δύο μήνες. Παρέχει επίσης

would be able to exchange their drachmas for euros.

περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι Έλληνες
πολίτες θα μπορέσουν να ανταλλάξουν τις Δραχμές
τους με Ευρώ.
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Τι σημαίνει να είσαι
Ευρωπαίος σήμερα;
What does it mean
to be European today?
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 παρέχει
την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης στους
πολίτες των κρατών-μελών. Ωστόσο, στο
σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον, το «να
είσαι Ευρωπαίος» θέτει υπό αμφισβήτηση
τις ατομικές και συλλογικές ταυτότητες.
Από τα θεμελιώδη δικαιώματα έως τη
συζήτηση για την πολιτική ολοκλήρωση της
Ένωσης, τα θεσμικά όργανα και οι πολίτες
διερευνούν εδώ και καιρό το νόημα της
έννοιας. Από τα τέλη της δεκαετίας του
1980, η Ελλάδα προωθεί με συνέπεια το
ζήτημα μιας ισχυρότερης πολιτικής ένωσης,
και υποστηρίζει τη δημιουργία μιας πιο
δημοκρατικής και διαφανούς Ευρώπης.
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The 1992 Treaty of Maastricht grants
European Union citizenship to citizens of
Member States. However, in the current
global environment, ‘being European’ calls
into question individual and collective
identities. From fundamental rights to the
discussion on the political integration of
the Union, institutions and citizens have
long debated the meaning of the concept.
Since the end of the 1980s, Greece has
consistently pushed forward the issue of a
stronger political union, as well as advocating
for the creation of a more democratic and
transparent Europe.

Σημείωση για τα
μέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά
με το έγγραφο που
παρουσίασε η ελληνική
αντιπροσωπεία:
Συμβολή στη συζήτηση
σχετικά με την
πρόοδο προς την
πολιτική ένωση. 1990.
Ιστορικά Αρχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
Note for the members
of the European
Commission
concerning the
document presented by
the Greek delegation:
Contribution on the
discussion on progress
towards political
union. 1990. Historical
Archives of the
European Union. HEU,
PLA-428.

AN INITIATIVE TAKEN BY
THE GREEK PRESIDENCY
2003

http://evote.eu2003.gr

 Bold experiment to bring e-democracy to the EU
at this historic time of EU expansion.
 People can vote, share and compare their ideas
and opinions, and make suggestions about the
EU and the future.

 Responses from interested citizens will be
incorporated directly into the daily activities of
the Greek Presidency.
 e-Vote gives people an active voice in the public
policy process.

http://evote.eu2003.gr

Διαφάνειες από την ενημερωτική εκστρατεία της Ελληνικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ «e-Vote», η οποία είχε στόχο να
δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στη
διαδικασία της δημόσιας πολιτικής. 2003. Υπηρεσία Διπλωματικού και
Ιστορικού Αρχείου, Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
–
Slides from the “e-Vote” information campaign of the Hellenic
Presidency of the Council of the EU, aimed to give people an active
voice in the public policy process. 2003. Service of Diplomatic and
Historical Archives, Hellenic Ministry of Foreign Affairs. YDIA, Audiovisual Collection.

Απόσπασμα συνέντευξης
με τον πρώην Πρόεδρο
του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βασίλειο Σκουρή (20042015). 2018. Ιστορικά
Αρχεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
—
Excerpt of an interview
with Vassilios Skouris,
President of the Court of
Justice of the European
Union (2004-2015). 2018.
Historical Archives of the
European Union. HAEU,
INT870.

Κατάλογος των πρώτων εικοσιτεσσάρων
Ελλήνων Βουλευτών του άμεσα εκλεγμένου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανέλαβαν
καθήκοντα στις 17 Δεκεμβρίου 1981. Ιστορικά
Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
List of the first twenty-four Greek Members of
the directly elected European Parliament taking
office on 17 December 1981. Historical Archives
of the European Union. HAEU, PE1 6405.
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Πρόγραμμα και δήλωση, που εκδόθηκε από τους Νέους

Programme and declaration issued by the Young

Ευρωπαίους Φεντεραλιστές. 1978. Ιστορικά Αρχεία της

European Federalists. 1978. Historical Archives of the

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

European Union. HAEU, JEF-31.

Οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές (πιο γνωστοί

The Young European Federalists (better known as

ως JEF, σύμφωνα με τα αρχικά της οργάνωσης

JEF, according to the organisation’s acronym in

στα γαλλικά) είναι ένα διεθνές πολιτικό κίνημα που

French) is a transnational political movement active

δραστηριοποιείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές

in most European countries. JEF began its activity in

χώρες. Η JEF ξεκίνησε τη δραστηριότητά της

1949, as the youth section of the Union of European

το 1949, ως το τμήμα νεολαίας της Ένωσης

Federalists, which was founded in 1946 in Paris,

Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, η οποία ιδρύθηκε το

France. The main goal of the organisation is to

1946 στο Παρίσι. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης

contribute to create a united, federal Europe.

είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας ενωμένης,
ομοσπονδιακής Ευρώπης.
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Αφίσα αφιερωμένη
στην Ημέρα της
Ευρώπης: «Ενωμένη
Ευρώπη με Ειρήνη και
Δημοκρατία». 2000.
Ιστορικά Αρχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–
Poster celebrating
Europe Day, “Unifying
Europe in Peace and
Democracy”. 2000.
Historical Archives of
the European Union.
HAEU, NDG-278.
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