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Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Rue Belliard / Belliardstraat 135
1000, Bruxelles/Brussels
Βέλγιο

  www.historia-europa.ep.eu/el
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας για 
περισσότερες πληροφορίες, διαδικτυακούς πόρους, καθώς και για να 
ενημερωθείτε για εκδηλώσεις
www.historia-europa.ep.eu/el

Για πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη προσφορά προς τους 
επισκέπτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.europarl.europa.eu/visiting/el

❘  ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας βρίσκεται στο Parc Léopold, κοντά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα  13.00 - 18.00
Τρίτη - Παρασκευή  9.00 - 18.00
Σάββατο - Κυριακή  10.00 - 18.00

ΣΠΊΤΊ ΤΗΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΊΣΤΟΡΊΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ

Ένα έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Ο σιδηροδρομικός σταθμός Bruxelles-Luxembourg βρίσκεται 
σε απόσταση 300 μέτρων από το Σπίτι της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας και έχει άμεση σύνδεση με τους σταθμούς Brussels-
Nord,  Brussels-Central και Brussels-Midi. 
www.belgianrail.be/en

Σταθμός Bruxelles-Luxembourg.

Στάση λεωφορείου Parc Léopold:

Στάση λεωφορείου Luxembourg:

Πλησιέστεροι σταθμοί μετρό Maelbeek 1 5
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Χώρος στάθμευσης για αυτοκίνητα διατίθεται δωρεάν. Πρέπει να 
γίνει κράτηση διαδικτυακά πριν από την επίσκεψη και ο χώρος 
είναι ανοικτός μόνο τις εργάσιμες ημέρες.

Mε αυτοκίνητο

Κλειστά την 1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου, 1η Νοεμβρίου και στις 24, 25 και 
31 Δεκεμβρίου.
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Ανακαλύψτε το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες και μάθετε για το 
παρελθόν της Ευρώπης με έναν μοναδικό τρόπο. 

Αυτό το πρωτοποριακό μουσείο προσφέρει μια νέα και διαφορετική προοπτική 
της ιστορίας της ηπείρου. Υιοθετεί μια διεθνική προσέγγιση στις καταβολές και 
την εξέλιξη της Ευρώπης, την κληρονομιά, τις παραδόσεις και ερμηνείες της 
ιστορίας της. Παράλληλα με γνώσεις που θα αποκομίσουν σχετικά με τη θέση 
της Ευρώπης στον κόσμο, οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να εξετάζουν με κριτικό 
πνεύμα το παρελθόν της προκειμένου να ενασχοληθούν με τα μελλοντικά και τα 
σημερινά ζητήματα.

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας βρίσκεται κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
σε ένα εντυπωσιακό αρ ντεκό κτίριο στο Parc Léopold  και αποτελεί βασικό 
μέρος κάθε ξενάγησης στην πόλη.

Το μουσείο «ομιλεί» 24 γλώσσες και η είσοδος σε αυτό είναι δωρεάν. 
Απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε ενήλικες.

Η συνεργασία με διάφορες ομάδες και κοινότητες αποτελεί ζωτικό τμήμα 
των δραστηριοτήτων του μουσείου. Το μουσείο προσφέρει εξειδικευμένα 
προγράμματα επίσκεψης για άτομα με αναπηρία ή για τα άτομα που 
χρειάζονται ειδική βοήθεια. Επικοινωνήστε μαζί μας με τα συγκεκριμένα 
αιτήματα σας.

❘  ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο επίκεντρο του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, οι αίθουσες που 
φιλοξενούν τη μόνιμη έκθεση χρησιμοποιούν αντικείμενα, ανακατασκευές και 
πολυμέσα για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών όσον αφορά την 
ιστορία της ηπείρου κατά τον δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα.

Αρχίζοντας με τον μύθο της Ευρώπης, η έκθεση εξετάζει τις ρίζες της 
Ευρώπης στην αρχαιότητα και θέτει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την 
κοινή κληρονομιά παραδόσεων και επιτευγμάτων, έτσι ώστε οι επισκέπτες να 
ανακαλύψουν με διάφορους τρόπους την Ευρώπη. 

Συνεχίζοντας το επεισοδιακό ταξίδι της Ευρώπης προς τη σύγχρονη εποχή, 
μέσα από τις πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές του δέκατου ένατου 
αιώνα, η έκθεση παρουσιάζει το πώς οι επαναστατικές ιδέες αναδύθηκαν 
παράλληλα με κάποιες συναρπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Φορητοί οδηγοί πολυμέσων στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  συνοδεύουν κάθε επισκέπτη στην αφήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της επίσκεψης. Βιντεοσκοπήσεις και μαγνητοφωνήσεις εξηγούν τον τρόπο 
με τον οποίο τα εκθέματα μιλούν για την ιστορία, και παρουσιάζουν στους 
επισκέπτες τις δυνάμεις που διέλυσαν την Ευρώπη κατά το πρώτο μισό του 
εικοστού αιώνα. Οι επισκέπτες ανακαλύπτουν τον αντίκτυπο που είχε στις 
ζωές των ανθρώπων η καταστροφή της Ευρώπης καθώς βυθιζόταν στην 
άβυσσο του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Αφήνοντας πίσω τα άδεια ερείπια, οι επισκέπτες προχωρούν σε ένα πολύ 
διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Αντικείμενα και αναπαραστάσεις δείχνουν 
διαφορετικές πτυχές της ζωής στην Ευρώπη, που που δεχόταν πιέσεις από τις 
ανταγωνιζόμενες υπερδυνάμεις. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν 
τις παράλληλες ιδέες για το μέλλον της ηπείρου και να εντοπίσουν τις διαφορές 
και τις ομοιότητες μεταξύ τους.

Καθώς η Ευρώπη ακμάζει και κλονίζεται, οι επισκέπτες εντοπίζουν τις 
καταβολές πολλών σύγχρονων κινημάτων, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας και τα βήματα προς την κατεύθυνση της ενοποίησης. Τέλος, 
ζητείται από τους επισκέπτες τους να εξετάσουν την εμπειρία τους. Με 
ποιον τρόπο η ιστορία της Ευρώπης διαμόρφωσε όλους εμάς; Πώς πρέπει να 
προσεγγίζουμε τις σημερινές προκλήσεις υπό το πρίσμα του παρελθόντος;

❘  ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι ένα μέρος για όλους. Πληροφορεί, 
προκαλεί, προβληματίζει, αλλά πάνω απ’ όλα επιτρέπει στους επισκέπτες 
να υποβάλλουν ερωτήσεις. Η εκπαιδευτική προσφορά του μουσείου 
χαρακτηρίζεται από μια διευρωπαϊκή οπτική που εξερευνά τις ιστορικές 
μνήμες, το διαφορετικό φάσμα εμπειριών και το κοινό έδαφος των λαών της 
Ευρώπης.

Πολλά και διάφορα μέσα και εκδηλώσεις — όπως ομιλίες, εργαστήρια, 
διαδρομές εξερεύνησης καθώς και βίντεο — είναι διαθέσιμα για τους 
ενήλικες, τα σχολεία και τις οικογένειες.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ομιλίες, μαθήματα και συναυλίες αποτελούν μέρος των ετήσιων εκδηλώσεων. 
Μία αίθουσα 90 θέσεων, υποστηρίζει την ταυτόχρονη διερμηνεία και 
διασφαλίζει ότι οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με εταίρους 
από ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Για περαιτέρω πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το φυλλάδιο εκδηλώσεων και την ιστοσελίδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ & ΜΑΘΗΤΕΣ

Διδακτικά βοηθήματα και μέσα διατίθενται τόσο στον χώρο του μουσείου όσο 
και στο διαδίκτυο. Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και τις δραστηριότητες 
τάξης και ομάδας μπορούν να τηλεφορτωθούν μαζί με φωτογραφίες, 
γραπτές μαρτυρίες και βίντεο. Φύλλα δραστηριοτήτων, πρακτικά εργαστήρια 
και δυνατότητες μεταμφίεσης είναι διαθέσιμα στον χώρο του μουσείου. 
Συγκεντρωμένο σε καίριους θεματικούς τομείς, το υλικό αυτό μπορεί εύκολα 
να προσαρμοστεί στις ανάγκες χρήσης που υπαγορεύουν οι διδακτικές ύλες 
των διαφόρων εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Διασκεδαστικές και διαδραστικές δραστηριότητες επιτρέπουν στους νέους 
(και τους λιγότερο νέους) να κατανοήσουν ορισμένες από τις καλές και τις 
κακές περιόδους των παρελθόντων αιώνων. Προμηθευτείτε ένα Διαβατήριο 
Ταξιδιώτη στον Χρόνο και ένα σακίδιο εξερευνητή στην είσοδο και κάντε μια 
στάση στους Χώρους Ανακαλύψεων για Οικογένειες, που βρίσκονται σε κάθε 
όροφο, για να συμμετάσχετε σε διαδραστικές δραστηριότητες. Για περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές εκδηλώσεις για οικογένειες και παιδιά, 
συμβουλευτείτε το φυλλάδιο εκδηλώσεων.

❘  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας περιλαμβάνει επίσης μία ετήσια προσωρινή 
έκθεση, η οποία συμπληρώνει ή επεκτείνει τα θέματα και τις περιόδους από 
τη μόνιμη έκθεση. Αυτό επιτρέπει διαφορετικούς ή καινοτόμους τύπους 
εκθέσεων και ποικίλο περιεχόμενο, έτσι ώστε να ενδιαφέρει διαφορετικά είδη 
κοινού. Όπως και στην περίπτωση της μόνιμης έκθεσης, αυτές οι προσωρινές 
εκθέσεις έχουν μια διακρατική και διεπιστημονική προσέγγιση.

❘  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Από τις Βρυξέλλες ή τη Βουδαπέστη, τη Γάνδη ή το Γκντανσκ, το Σπίτι της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας απευθύνεται σε άτομα και κοινότητες που βρίσκονται 
κοντά αλλά και μακριά. Υπάρχουν προγράμματα και διαδικτυακοί 
σύνδεσμοι με εκδηλώσεις και ιδρύματα-εταίρους από όλη την Ευρώπη, και 
δραστηριότητες προβολής σε διαφορετικές ομάδες στην άμεση γειτονία μας 
και στην ευρύτερη περιοχή.


