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5. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση: Πραγματικότητες και 
προοπτικές 
Δείκτες   
1. Να σχολιάσετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην αναζήτηση της δυτικοευρωπαϊκής ενότητας, αλλά 
και τις δυσκολίες υλοποίησής της.  
2. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις διάφορες φάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τα σημαντικότερα 
όργανα της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής: (α-ζ στη δεύτερη σελίδα του φυλλαδίου και πηγή σελ. 165) 
 

Η αναζήτηση της Δυτικοευρωπαϊκής Ενότητας 
 
Οι παράγοντες που οδήγησαν στην αναζήτηση της δυτικοευρωπαϊκής ενότητας: 
(α) η αναζήτηση μιας νέας θέσης για την Ευρώπη στον μεταπολεμικό κόσμο, 
(β) η ανάγκη απαλλαγής του ευρωπαϊκού κόσμου από την κηδεμονία των δύο υπερδυνάμεων        
(γ) η ανάγκη για υπέρβαση των εθνικιστικών ανταγωνισμών (άρα και των μεταξύ τους πολέμων) 
και η εγκαθίδρυση μιας νέας δημοκρατικής ευρωπαϊκής συνεργασίας.  
(δ) η επιτυχία του Σχεδίου Μάρσαλ [βλ. σ. 144] οδήγησε στην ίδρυση του Οργανισμού για την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία (αργότερα ΟΟΣΕ) 
Οι δυσκολίες στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση: 
(α) η λειτουργία των κλασικών διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ) στη βάση της αρχής της ομοφωνίας,     
(β) η απουσία των βασικών προϋποθέσεων για ενότητα και κοινή ευρωπαϊκή οικονομία 
 

 
  

Οι τρεις επιλογές για μια 
ενωμένη Ευρώπη

Η δημιουργία μιας 
διακυβερνητικής 

συνεργασίας, η οποία 
απαντά στους κλασικούς 

διεθνείς οργανισμούς όπως ο 
ΟΗΕ ή το Συμβούλιο της 

Ευρώπης· ωστόσο, οι 
οργανισμοί αυτοί 

λειτουργούν με βάση την 
αρχή της ομοφωνίας και δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν 

ως μοχλοί ενοποίησης.

Η τρίτη οδός: ο λεγόμενος 
«λειτουργισμός», που 

πρέσβευε ότι θα έπρεπε 
να ενοποιηθούν πρώτα 

ορισμένοι βασικοί τομείς 
της οικονομίας, ώστε να 

δημιουργηθούν οι 
πρακτικές προϋποθέσεις 

της ενότητας. Η 
διαδικασία αυτή θα 

συνέβαλε επιπλέον στην 
κατοχύρωση της 

ευρωπαϊκής ειρήνης.

Η άμεση δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής ομοσπονδίας· 

ωστόσο, δεν υπήρχαν 
ακόμη οι προϋποθέσεις της 
ενότητας και ιδιαίτερα μια 

κοινή ευρωπαϊκή 
οικονομία: αν αποτύγχανε 

μια τέτοια προσπάθεια, 
τότε όλη η σύλληψη της 
ευρωπαϊκής ενότητας θα 

κατέρρεε.

 
 

 



Οι εκπρόσωποί της, όπως οι Γάλλοι Ρομπέρ Σουμάν και Ζαν Μονέ, ο Βέλγος Πολ-Ανρί Σπάακ, ο 
Γερμανός Κόνραντ Αντενάουερ, θεωρούνται οι «πατέρες της Ευρώπης». 

 Τον Μάιο του 1949 ιδρύθηκε το Συμβούλιο της Ευρώπης, διεθνής οργανισμός με στόχο την ανάδειξη της 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  
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