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Δευτέρα  13:00–18:00

Τρίτη – Παρασκευή  9:00–18:00

Σάββατο – Κυριακή  10:00–18:00

ΣΠΊΤΊ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΊΣΤΟΡΊΑΣ 

Μια μοναδική μόνιμη έκθεση

Ετήσιες προσωρινές εκθέσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, 
οικογένειες και γκρουπ

Ειδικός ιστότοπος

Ποικίλο πρόγραμμα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων

Καφετέρια και Κατάστημα

Συμπλήρωμα των άλλων εγκαταστάσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους 
επισκέπτες

ΕΝΑ ΣΠΊΤΊ ΜΕ ΊΣΤΟΡΊΑ

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας 
στεγάζεται στο κτίριο Eastman, στο Parc 
Léopold.

Η τοποθεσία αυτή επελέγη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την 
πρώτη ομιλία του Hans-Gert Pöttering 
ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το 2007, κατά τη διάρκεια 
της οποίας παρουσίασε ο ίδιος την 
πρωτοβουλία.

Το κτίριο είχε κατασκευαστεί το 1934–35 
για να στεγάσει οδοντιατρική κλινική για 
άπορα παιδιά, με δωρεά του Αμερικανού 
επιχειρηματία και φιλάνθρωπου George 
Eastman, εφευρέτη της φωτογραφικής 
μηχανής Kodak.

Η αίθουσα αναμονής της κλινικής είχε 
σχεδιαστεί με τους νεαρούς επισκέπτες 
κατά νου και ήταν διακοσμημένη με 
πολύχρωμες εικόνες των ζώων από τους 
μύθους του Γάλλου συγγραφέα Jean de 
La Fontaine.

Οι εικόνες αυτές, ζωγραφισμένες σε 
καμβά από τον Βέλγο καλλιτέχνη Camille 
Barthélémy, έχουν αποκατασταθεί πλέον 
με πολλή φροντίδα και εκτίθενται για 
τους επισκέπτες του μουσείου.

Το αρχικό αρ ντεκό κτίριο της δεκαετίας 
του 1930 έχει ανακαινιστεί και επεκταθεί, 
και πλέον περιλαμβάνει ένα μοντέρνο 
αίθριο και νέους ορόφους για τη μόνιμη 
έκθεση.

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι 
ένα νέο μουσείο που βρίσκεται στην 
ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών, 
στο Parc Léopold, δίπλα στο κεντρικό 
συγκρότημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Το μουσείο φιλοδοξεί να δώσει 
στους επισκέπτες του την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για την ιστορία 
της ηπείρου μέσα από μια διεθνική 
προσέγγιση, η οποία επίσης εξερευνά 
την πολυμορφία της Ευρώπης και τις 
διάφορες ερμηνείες της ιστορίας. Η 
μόνιμη έκθεση επικεντρώνεται στην 
ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου και του 
20ού αιώνα, ενώ επίσης εξετάζει 
λεπτομερώς τις ρίζες της Ευρώπης, 
καθώς και το πλαίσιο και την εξέλιξη 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: www.historia-europa.ep.eu
Γενικές ερωτήσεις: historia@ep.europa.eu 

Εκπαιδευτική ομάδα: historia-learning@ep.europa.eu
* Για γκρουπ άνω των 10 ατόμων απαιτείται ομαδική κράτηση
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Οι επισκέπτες καλούνται να δουν 
με κριτικό πνεύμα το παρελθόν 
της Ευρώπης και να ενδιαφερθούν 
περισσότερο για τη διαμόρφωση 
του μέλλοντός της. Το μουσείο θα 
αποτελεί επίσης έναν κόμβο μάθησης 
και εκδηλώσεων και, σε συνδυασμό με 
μια δυναμική διαδικτυακή παρουσία, 
θα ενισχύσει την προβολή και την 
παρουσία του στην κοινότητα τα 
επόμενα χρόνια.

Η μόνιμη έκθεση θα είναι διαθέσιμη για 
τους επισκέπτες σε 24 γλώσσες, όπως 
επίσης και το μεγαλύτερο τμήμα του 
διαδικτυακού υλικού.

ΣΠΊΤΊ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΊΣΤΟΡΊΑΣ
Ένα νέο μουσείο ευρωπαϊκής ιστορίας
στην καρδιά των Βρυξελλών

είσοδος ελεύθερη Ένα έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



ΠΡΟΣΩΡΊΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
«ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΕΊΣ - 
ΑΊΩΝΕΣ ΕΜΠΟΡΊΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΟΛΕΜΩΝ 
ΚΑΊ ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΑΣ»

Οι «Αλληλεπιδράσεις» φωτίζουν 
χαρακτηριστικές στιγμές και 
ενδιαφέρουσες ιστορίες επαφών και 
ανταλλαγών της ευρωπαϊκής ιστορίας. 
Η έκθεση είναι μια συμμετοχική 
εμπειρία, με πολλά παιχνίδια 
και διαδραστικά εκθέματα, που 
μετατρέπουν τις πολύπλοκες ιστορικές 
διεργασίες σε διασκεδαστικές και 
αξέχαστες εμπειρίες.

Η έκθεση ξεκινά με μια διαδραστική 
εγκατάσταση που ονομάζεται 
«Ιχνηλατώντας την δική μου Ευρώπη», 
η οποία εξετάζει τα στοιχεία της 

καθημερινής ζωής των επισκεπτών, 
πέρα από τα φυσικά και τα πολιτιστικά 
σύνορα. Οι απαντήσεις ανταλλάσσονται 
διαδικτυακά για τη δημιουργία ενός 
νέου χάρτη της Ευρώπης στην έκθεση!

Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πρώτα 
το πώς και το γιατί των αδιάκοπων 
μετακινήσεων και συναντήσεων των 
Ευρωπαίων για ανταλλαγές προϊόντων, 
πολέμους, διαπραγματεύσεις 
συμφωνιών και ανταλλαγή γνώσεων.

Στη συνέχεια θα κληθούν να 
περιπλανηθούν στα δωμάτια ενός 
σπιτιού για να ανακαλύψουν τον 
πολιτισμικά πολυδιάστατο χαρακτήρα 
πολλών από τα αντικείμενα που μας 
περιβάλλουν και να παίξουν παιχνίδια, 
να δουν ταινίες, να μυρίσουν αρώματα 
και να ξαπλώσουν σε ένα κρεβάτι!

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΊ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι 
ένα μέρος για όλους. Πληροφορεί, 
αμφισβητεί, αναλογίζεται, αλλά πάνω 
απ’ όλα αφήνει τους επισκέπτες να 
κάνουν ερωτήσεις. Η εκπαιδευτική 
προσφορά του μουσείου 
χαρακτηρίζεται από μια διευρωπαϊκή 
οπτική που εξερευνά τις ιστορικές 
αναμνήσεις, το διαφορετικό φάσμα 
εμπειριών και το κοινό έδαφος των 
λαών της Ευρώπης και το πώς όλα αυτά 
σχετίζονται με τη σημερινή εποχή.

Παρέχει ένα μεγάλο φάσμα μέσων και 
εκδηλώσεων για μαθητές, ενηλίκους 
και οικογένειες. Από συζητήσεις, 
εργαστήρια και πακέτα μαθητικών 
δραστηριοτήτων έως διαδρομές 
εξερεύνησης για οικογένειες, υπάρχει 
κάτι για όλους, τόσο στον χώρο του 
μουσείου όσο και διαδικτυακά.

Η ΜΟΝΊΜΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην καρδιά του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας βρίσκεται η μόνιμη έκθεση, 
η οποία προσφέρει ένα συναρπαστικό 
ταξίδι μέσα στην ευρωπαϊκή ιστορία, 
που δίνει τροφή για σκέψη.

Στην αρχή, η έκθεση εξετάζει σε βάθος 
την κληρονομιά και τις αρχαίες ρίζες της 
Ευρώπης, από τον μύθο της Ευρώπης 
μέχρι τους διαφορετικούς τρόπους με 
τους οποίους βλέπουμε την Ευρώπη, τις 
αναμνήσεις των κοινών παραδόσεων 
και επιτευγμάτων, καθώς και τις 
αντιξοότητες.

Στη συνέχεια, η έκθεση αφηγείται 
την ιστορία της θεαματικής προόδου 
της Ευρώπης προς τη σύγχρονη 
εποχή, κατά τον 19ο αιώνα, σε μια 

περίοδο μεγάλης αλλαγής στον 
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό τομέα. Οι επαναστατικές 
ιδέες των ανθρώπινων και των 
πολιτικών δικαιωμάτων αναδύονται 
παράλληλα με νέες εξελίξεις, όπως οι 
πρώτες κινηματογραφικές ταινίες, η 
φωτογραφία και ο σιδηρόδρομος.

Ωστόσο, υπάρχει και μια σκοτεινή 
πλευρά αυτής της επιτυχίας και 
της προόδου, καθώς οι κοινωνικές 
εντάσεις, οι ανισότητες και οι 
αντιπαλότητες μεταξύ κρατών απειλούν 
να επισκιάσουν τα επιτεύγματα της 
Ευρώπης. Οι επισκέπτες ανακαλύπτουν 
πώς αυτές οι αλλαγές επηρέασαν τις 
ζωές των ανθρώπων εκείνη την εποχή.

Οι εντάσεις καλλιεργούν το έδαφος 
για συγκρούσεις οι οποίες ξεσπούν 

τον επόμενο αιώνα. Οι επισκέπτες 
κατανοούν με ποιον τρόπο καταρρέουν 
τα πάντα κατά το πρώτο μισό του 20ού 
αιώνα, την περίοδο που η Ευρώπη 
οδηγείται στην καταστροφή του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και, 
είκοσι χρόνια αργότερα, στην άβυσσο 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η έκθεση κατόπιν συνεχίζει με το 
πολιτικό τοπίο που έχει αλλάξει 
σημαντικά, σε μια εποχή όπου η Ευρώπη 
συμπιέζεται από δύο μεταπολεμικές 
υπερδυνάμεις και σημαδεύεται από τον 
διαχωρισμό που συνιστά το Σιδηρούν 
Παραπέτασμα. Παράλληλα, ωστόσο, 
αρχίζουν να ευδοκιμούν ιδέες για ένα 
ειρηνικό και υπερεθνικό μέλλον για 
την ήπειρο. Οι επισκέπτες θα δουν με 
ποιον τρόπο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

γίνεται πραγματικότητα στη Δυτική 
Ευρώπη εκείνη την εποχή.

Η έκθεση συνεχίζει με τη μελέτη της 
περιόδου κατά την οποία οι ακμάζουσες 
μεταπολεμικές δυτικές οικονομίες 
κλονίζονται και τα κομμουνιστικά 
καθεστώτα αρχίζουν να καταρρέουν. 
Οι αλλαγές αυτές κορυφώνονται με την 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 
1989 και τον τερματισμό της 40ετούς 
διαίρεσης της ηπείρου.

Προς το τέλος της έκθεσης, οι επισκέπτες 
βλέπουν και κατανοούν πόσο μας έχει 
σημαδέψει όλους η Ιστορία της Ευρώπης.

Η έκθεση κλείνει με μια παρότρυνση 
προς όλους, να προβληματιστούν για τις 
σημερινές προκλήσεις αναλογιζόμενοι 
όσα είδαν κατά την επίσκεψή τους.


