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ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ένας χώρος αφιερωμένος
στην ευρωπαϊκή μνήμη
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Αφιερωμένη στους υπερασπιστές
της ελευθερίας της σκέψης
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ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ
#visitEP

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
Μια όαση ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς
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Καλώς ήρθατε στο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και εκπροσωπούνται 450 εκατομμύρια πολίτες. Η επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται
στο Στρασβούργο (Γαλλία), αλλά μεγάλο μέρος των εργασιών του πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.
Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να δείτε, και μια επίσκεψη στο Ημικύκλιο ή στο κέντρο επισκεπτών
Παρλαμεντάριουμ θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το έργο που προσφέρει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να κατανοήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γενικότερα το
παρελθόν της Ευρώπης. Γι’ αυτό, το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας προσφέρει στους επισκέπτες του
μια μοναδική επισκόπηση της κοινής ιστορίας της Ευρώπης.
Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν και οι περισσότερες είναι διαθέσιμες και στις 24 επίσημες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες
στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ζήστε την εμπειρία στο

ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΡΙΟΥΜ
Το πρωτοποριακό Παρλαμεντάριουμ σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από
μια εντελώς νέα οπτική γωνία.
Αποτελεί ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα των Βρυξελλών.
Ενήλικες και παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία μέσα από δυναμικές εκθέσεις
πολυμέσων, με τη βοήθεια ενός προσωπικού οδηγού πολυμέσων.
Δείτε με ποιον τρόπο σας εκπροσωπούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε έναν
εντυπωσιακό κινηματογράφο 360 μοιρών. Ταξιδέψτε στην Ευρώπη πάνω σε έναν γιγάντιο διαδραστικό
χάρτη και δείτε τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης, ακούστε πολίτες
από όλη την Ευρώπη να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τους επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι ομάδες μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο παιχνίδι
ρόλων. Οι παίκτες καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις καθώς διαπραγματεύονται νόμους που θα
έχουν συνέπειες σε εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποκλειστικά κατόπιν κράτησης
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δευτ.
Τρίτη - Παρ.
Σάβ. - Κυρ.

13:00 - 18:00
9:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Η τελευταία είσοδος γίνεται 30 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου. Κλειστά
την 1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου, 1η Νοεμβρίου και στις 24, 25 και 31 Δεκεμβρίου.

90 λεπτά
Κρατήσεις για το παιχνίδι ρόλων → parlamentarium@europarl.europa.eu

Ανακαλύψτε το

ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ
Η επίσκεψη στο Ημικύκλιο είναι ένας υπέροχος τρόπος για να κατανοήσετε τον τρόπο εργασίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Θα έχετε την ευκαιρία να νιώσετε την ατμόσφαιρα του Κοινοβουλίου, να βιώσετε τον τρόπο
με τον οποίο εργάζονται οι βουλευτές του και, αν η επίσκεψή σας συμπέσει με σύνοδο της ολομέλειας, να
παρακολουθήσετε τη συζήτηση για τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει τον δικό του ρυθμό έχοντας στη διάθεσή του έναν
πολυγλωσσικό οδηγό πολυμέσων. Περισσότερο λεπτομερείς εξηγήσεις δίνονται από συναρπαστικούς
ομιλητές κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίων ενημερώσεων (Δευτ. 11:00 και 15:00 στην αγγλική ή γαλλική
γλώσσα· οι υπόλοιπες γλώσσες προσφέρονται εφόσον είναι διαθέσιμες· το καλοκαίρι προσφέρονται
επιπλέον ενημερώσεις). Δεν χρειάζεται προηγούμενη κράτηση.
Το προσωπικό μας υποδέχεται τις ομάδες επισκεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο προσαρμοσμένο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσκεψη στο Ημικύκλιο,
καθώς και διαδραστική ενημέρωση για διάφορα θέματα. Η κράτηση γίνεται τρεις μήνες νωρίτερα.
Μπορούν να καλυφθούν συγκεκριμένα θέματα, αν προσδιοριστούν κατά την κράτηση.
Ατομική επίσκεψη → 60 λεπτά

Ατομικές επισκέψεις με οδηγό πολυμέσων
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
Κλειστά

Δευτ. - Πέμ.
Παρ.
Σάβ. - Κυρ.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διοργανώνονται επιπλέον επισκέψεις.

Ομαδική επίσκεψη → 90 λεπτά

Πληροφορίες και ομαδικές κρατήσεις → www.europarl.europa.eu/visiting

Το ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε την ιστορία της Ευρώπης; Ένα γεγονός; Μια προσωπικότητα;
Ένα μέρος; Ή κάτι εντελώς διαφορετικό;
Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας παρουσιάζει στους επισκέπτες την ιστορία της Ευρώπης από μια
διαφορετική σκοπιά. Το μουσείο είναι προσβάσιμο σε όλους, από αυτούς που νιώθουν μια απλή
περιέργεια μέχρι τους λάτρεις της ιστορίας.
Εκθέσεις, εκδηλώσεις και μια μόνιμη συλλογή δημιουργούν μια παρακαταθήκη ευρωπαϊκής μνήμης.
Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ως χώρος μάθησης μέσω της εξερεύνησης, της συμμετοχής και
της απόλαυσης, αποτελεί μια πλούσια πηγή πληροφοριών για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
της ηπείρου.

Δευτ.
Τρίτη - Παρ.
Σάβ. - Κυρ.

13:00 - 18:00
9:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Η τελευταία είσοδος γίνεται 30 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου. Κλειστά
την 1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου, 1η Νοεμβρίου και στις 24, 25 και 31 Δεκεμβρίου.
90 λεπτά
Πληροφορίες και ομαδικές κρατήσεις → www.historia-europa.ep.eu

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΡΩΠΗ
Ο Σταθμός Ευρώπη είναι το ιδανικό σημείο να ξεκινήσετε την επίσκεψή σας στις
εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Βρίσκεται στο παλιό
κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού Bruxelles-Luxembourg και εκεί θα βρείτε
πληροφορίες για όλα τα μέρη που μπορείτε να ανακαλύψετε στην περιοχή.
Δείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζωντανεύει με ένα μοντέλο των χώρων σε επαυξημένη πραγματικότητα.
Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες αφής για να μάθετε περισσότερα για τις επιδράσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή σας και στην καθημερινή σας ζωή, καθώς και πολλά άλλα.

Δευτ. - Παρ.
Σάβ. - Κυρ.

09:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Κλειστά την 1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου, 1η Νοεμβρίου και στις 24,
25 και 31 Δεκεμβρίου.

Δεν πρέπει να χάσετε κατά την επίσκεψή σας
την Οδό Ελευθερίας Αντρέι Ζαχάρωφ - μάθετε περισσότερα για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την
ελευθερία της σκέψης.
τον Κήπο των Πολιτών - κάντε ένα διάλειμμα από την περιήγησή σας και απολαύστε μια όαση
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Περισσότερες πληροφορίες → visit@ep.europa.eu
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