
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
με τους εκπροσώπους των 
κρατών-μελών της ΕΟΚ μετά 
την υπογραφή της Συμφωνίας 
Σύνδεσης της Ελλάδας με την 
Κοινή Αγορά, 09/07/1961.

Konstantinos Karamanlis with 
the representatives of the EEC 
member states after the 
signing of the Association 
Agreement, 09/07/1961.

Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο θεμελιωτής της σύγχρονης ευρωπαϊκής 
πορείας της Ελλάδας.

Konstantinos Karamanlis, the pioneer of the European course of modern 
Greece.

Οι Μεικτές Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές της ΕΟΚ με υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες εκτιμούσαν την 
πρόοδο σχετικά με την προσχώρηση 
των εν λόγω χωρών. Εδώ η ΜΚΕ 
Ελλάδας-ΕΟΚ συνεδριάζει στη 
Θεσσαλονίκη, 30/03-01/04/1967 
με τη συμμετοχή του Ιωάννη 
Βαρβιτσιώτη, δεύτερου από αριστερά.

Joint Parliamentary Committees be-
tween the EEC and candidate member 
states evaluated the course of each 
application. Joint Greece-EEC 
Parliamentary Committee in 
Thessaloniki, 30/03-01/04/1967. 
Ioannis Varvitsiotis second from the 
left.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήθελε μια ισχυρή και φιλελεύθερη Ελλάδα να έλκεται 
από το όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης, «με την ακατανίκητη δύναμη φυσικού 
φαινομένου». Το 1959 η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αρχίζει να γίνεται 
πραγματικότητα και η Ελλάδα υποβάλλει αίτημα σύνδεσης με τη νεοπαγή τότε 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, προκρίνοντάς την έναντι της ΕΖΕΣ. 
Η Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ συνάπτεται δυο χρόνια μετά. Η ορμή της 
ευρωπαϊκής πορείας ανακόπτεται το 1967 με την επιβολή της στρατιωτικής 
δικτατορίας για να επανέλθει με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 και να 
κορυφωθεί με την αίτηση ένταξης του 1975.

Konstantinos Karamanlis wanted Greece to become a liberal and strong state, led by the 
vision of a united Europe, “with the invincible power of a natural phenomenon”. In 1959, 
this European perspective began to materialize and Greece submitted its request to join 
the then fledgling European Economic Community, opting for the EEC over EFTA. 
The Association Agreement between Greece and the EEC followed two years later. 
The military dictatorship of 1967-1974 thwarted the country’s European perspective but 
the momentum was quickly brought back to life with the restoration of democracy in 1974 
and Greece’s application for accession in 1975.

Ομιλία του Γάλλου προέδρου 
Charles de Gaulle στην 
Ελληνική Βουλή, 17/05/1963. 
Η συμβολή του και η ενεργή 
του συμπαράσταση υπήρξαν 
καθοριστικές στην επιτυχή 
έκβαση της ευρωπαϊκής πορείας 
της χώρας μας.
 
Speech by French President 
Charles de Gaulle at the 
Hellenic Parliament, 17/05/1963. 
His active support and 
contribution proved to be 
decisive for the successful 
European course of Greece.

1961 Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας - ΕΟΚ
Greece-EEC Association Agreement



Ο Υπουργός Εξωτερικών Παναγής Παπαληγούρας, ο 
Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Γερμανός 
Καγκελάριος Helmut Schmidt και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών 
Hans-Dietrich Genscher, Βόννη, 03/05/1978.

Greek Minister of Foreign Affairs Panagis Papaligouras, Greek 
Prime Minister Konstantinos Karamanlis, German Chancellor Helmut 
Schmidt and German Minister of Foreign Affairs Hans-Dietrich 
Genscher, Bonn, 03/05/1978.

Η μακρά και εργώδης προσπάθεια της Ελλάδας για ένταξη στον στενό 
πυρήνα της Ευρώπης βρήκε θερμούς συμπαραστάτες μεταξύ των 
ευρωπαϊκών ηγεσιών.

The long and tireless Greek efforts for accession to the then European van-
guard found strong support among European leaders.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με 
τον Γάλλο πρόεδρο Valéry 
Giscard D’Estaing στο Ζάππειο, 
28/05/1979.

Konstantinos Karamanlis with 
French President Valéry 
Giscard D’Estaing at Zappeion, 
28/05/1979..

Τη 12/06/1975 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής 
απευθύνει προς τον  Πρόεδρο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων Garret Fitzgerald την επιστολή-αίτηση της Ελλάδας για 
ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

On 12/06/1975 Greek Prime Minister Konstantinos Karamanlis 
addresses Greece’s application letter for Community membership to 
President in office of the Council of the European Communities 
Garret Fitzgerald.



H ιστορική στιγμή της υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης από την Ελλάδα: Γεώργιος Ράλλης, 
Κωνσταντίνος Καραμανλής και Γιώργος Κοντογεώργης (από αριστερά προς τα δεξιά). Η Ελλάδα 
συναντούσε το ευρωπαϊκό πεπρωμένο της.

The historical moment of the signing of the Treaty by Greece: Georgios Rallis, Konstantinos Karamanlis 
and George Contogeorgis (from left to right). Greece was fulfilling its European destiny.

Η Τελετή Υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας.

The Signing Ceremony of the Accession Treaty of Greece.

Στις 28 Μαΐου 1979 πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο η τελετή υπογραφής της 
συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.  Η τελετή 
έλαβε χώρα με την παρουσία του Γάλλου Προέδρου Valéry Giscard d’Estaing, 
επιστήθιου φίλου του Έλληνα Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και 
θερμού υποστηρικτή της ελληνικής ένταξης στις Κοινότητες.
Η τελετή επισφράγιζε τις ελληνικές προσπάθειες δεκαετιών. Το όραμα του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή για την  είσοδο της Ελλάδας στον στενό πυρήνα 
των αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης πλέον αποτελούσε πραγματικότητα, 
ενώ διασφαλιζόταν η άσκηση πολύπλευρης εξωτερικής πολιτικής, αλλά και ο 
εκσυγχρονισμός της εθνικής οικονομίας.

On 28 May 1979, the signing ceremony of the accession treaty of Greece to the 
European Communities took place in the Zappeion of Athens. The ceremony took 
place in the presents of  Valéry Giscard d’Estaing, President of the French 
Republic, who was also a personal friend of Greek Prime Minister Konstantinos 
Karamanlis and a fervent supporter of the Greek accession.
The ceremony marked the successful completion of decades-long Greek efforts. 
Karamanlis’ vision for his country entering the avant-garde of developed European 
states had been fulfilled. Following this historical turning point, a multilateral foreign 
policy and a modernized national economy would be firmly established.

 Υπογραφή Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ
 Signing of the Accession Treaty of Greece to the EEC1979



Άφιξη και συμμετοχή του Πρωθυπουργού Γεώργιου Ράλλη και του Υπουργού 
Εξωτερικών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
 
Arrival of Georgios Rallis, Greek Prime Minister, on the left, and Konstantinos 
Mitsotakis, Greek Minister for Foreign Affairs.

Η ελληνική αντιπροσωπεία  αποτελούμενη από τον Πρωθυπουργό 
Γεώργιο Ράλλη και τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 
συμμετέχει στο Συμβούλιο, δίπλα στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Gaston Thorn και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. 
François-Xavier Ortoli (από τα αριστερά προς τα δεξιά).

The Greek delegation consisting of Georgios Rallis, Greek Prime 
Minister, and Konstantinos Mitsotakis, Greek Minister for Foreign 
Affairs, participate in the Council next to Gaston Thorn, President of 
the CEC, and François-Xavier Ortoli, Vice-President of the CEC (from 
left to right).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Λουξεμβούργο 29-30/06/1981
Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της ΕΟΚ επισήμως από 01/01/1981 συμμετέχει στο 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ισότιμα και οργανικά. Μετά την ώσμωση διπλωματικών 
και διοικητικών πρακτικών που έλαβε χώρα κατά την προ-ενταξιακή περίοδο 
μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών θεσμών, η Ελλάδα ήταν πλέον έτοιμη 
να αξιοποιήσει το νέο πλαίσιο δράσης και να συμβάλει στην προώθηση του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Luxembourg European Council, 29-30/06/1981
A member-state since 01/01/1981, Greece is now a constitutive part of the European 
process. Following the constructive osmosis of diplomatic and administrative 
procedures  that had taken place between national and community institutions in the 
pre-accession period, Greece was now ready to fully address this novel framework and 
work towards the advancement of the European project.

1981 Ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ
Accession of Greece to the EEC



Παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Πρώτης Ελληνικής 
Προεδρίας από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, 
Στρασβούργο, 01/07/1983.

Presentation to the European Parliament of the First Hellenic 
Presidency by Greek Minister of Foreign Affairs Ioannis 
Charalambopoulos, Strasbourg, 01/07/1983.

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και «Πατέρα της 
Ελληνικής Ένταξης», Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Piet Dankert, 
Στρασβούργο, 15/09/1984.

Official visit of the President of the Hellenic Republic and pioneer of 
the Greek Accession to the EU, Konstantinos Karamanlis, to the
European Parliament along with EP President  Piet Dankert, 
Strasbourg, 15/09/1984.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Simone Veil υποδέχεται τους πρώτους Έλληνες 
ευρωβουλευτές, Στρασβούργο, Ιανουάριος 1981.

European Parliament President Simone Veil receives the first Greek MEPs, Strasbourg, 
January 1981.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κατακτήσει κομβική θέση στη διαδικασία 
διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων. Από τα πρώτα χρόνια ένταξης της 
Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οι Έλληνες στήριξαν ενεργά το θεσμικό 
ρόλο του, συνεισφέροντας στη συμμετοχική και δημοκρατική διάσταση της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

The European Parliament is the directly-elected EU institution that has taken on a 
central position in policy and decision making. Since the very first years of Greek 
membership in the Communities, Greeks actively supported its institutional role and 
thus contributed to the participative and democratic dynamic of European Integration.

Η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Greece in the European Parliament 



H 1η Ελληνική Προεδρία (Β’ εξάμηνο 1983)
Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα 
Παπανδρέου επεξεργάστηκε εκ νέου τους όρους 
ένταξης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 
διατυπώνοντας εξειδικευμένα αιτήματα για την 
ενίσχυση των Μεσογειακών οικονομιών και την 
Περιφερειακή πολιτική. Συνολικά, οι ελληνικές 
πολιτικές ηγεσίες όπως και η μεγάλη πλειοψηφία 
της ελληνικής κοινωνίας προσάρμοσαν άμεσα το 
λόγο και τις στρατηγικές τους στο νέο κοινοτικό 
πλαίσιο, απηχώντας την συλλογική δύναμη του 
Ευρωπαϊκού Οράματος.
Η Πρώτη Ελληνική Προεδρία πραγματοποιήθηκε 
στον απόηχο των ελληνικών αιτημάτων αλλά 
και εσωτερικών διεργασιών για τον Κοινοτικό 
Προϋπολογισμό,  καταλήγοντας ωστόσο 
μεταξύ άλλων στην επιτάχυνση των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τις χώρες της Ιβηρικής.

The First Hellenic Presidency (2nd Semester 1983)
The government of Prime Minister Andreas 
Papandreou  revisited the terms of the Greek acces-
sion to the European Communities, and submitted 
specific demands with the aim of sustaining the econo-
mies of Mediterranean  member-states and enhancing 
Regional policy. Globally, Greek leaders and the vast 
majority of Greeks quickly adjusted their discourse and 
strategies  to the new Community framework, thus 
reflecting the collective appeal of the European Idea.
The First Greek Presidency echoed these Greek 
demands, as well as an overall reflection among all 
member-states on the future of Community budget, 
nonetheless, it also led, among other things, to the 
speeding up of negotiations in view of the “Iberian 
enlargement”. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Αθήνα 04-06/12/1983

Η ελληνική αντιπροσωπεία: Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Ανδρέας Παπανδρέου και Γρηγόρης Βάρφης 
(από αριστερά προς τα δεξιά).

Αthens European Council, 04-06/12/1983
The Greek delegation: Yannis Charalambopoulos, Andreas Papandreou and Grigoris Varfis (from left to right).

Ειδική έντυπη έκδοση του Υπουργείου Εξωτερικών με επιλεγμένα κείμενα από την Πρώτη Ελληνική Προεδρία.

Special publication by the Greek Ministry of Foreign Affairs with selected texts from the period of the First 
Hellenic Presidency.

 Ένταξη Ισπανίας και Πορτογαλίας - Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 
 Accession of Spain and Portugal to the EEC - Integrated Mediterranean Programs1986

 Συμφωνία του Σένγκεν
 Schengen Agreement1985



Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ρόδος 02-03 /12/1988 
Οικογενειακή φωτογραφία. 
 
Rhodes European Council, 02-03/12/1988
Group photo.

H 2η Ελληνική Προεδρία (Β’ εξάμηνο 1988)
Η Ελλάδα αναδεικνύεται μέσα από τη δεύτερη προεδρία της ως 
δυναμικό κράτος-μέλος που έχει συνεισφέρει στην ωρίμανση 
της κοινοτικής Περιφερειακής πολιτικής, και πλέον αναλαμβάνει 
να προωθήσει πρωτοβουλίες σε δύο εξίσου καίριους τομείς 
για το μέλλον του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος: τα κοινωνικά 
δικαιώματα, με τον Ενοποιημένο Κοινωνικό Χάρτη, και την 
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Κοινότητας απέναντι στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

The Second Hellenic Presidency (2nd Semester 1988)
Having already contributed to the consolidation of  the EEC’s 
Regional Policy as a dynamic member-state, Greece went on 
to take two significant initiatives during the Second Hellenic 
Presidency of the EEC which would prove crucial for the future 
of the European project: the promotion of social rights, with the 
Unified Social Charter, as well as the reinforcement of the  EEC’s 
international role in regards to Eastern Europe.

Λογότυπο της 2ης Ελληνικής Προεδρίας.
Logo of the Second Hellenic Presidency.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ρόδος, 02-03/12/1988
Υποδοχή από τον Ανδρέα Παπανδρέου του François Mitterrand (από τα 
αριστερά στα δεξιά).

Rhodes European Council, 02-03/12/1988
Meeting upon arrival between Andreas Papandreou, on the left, and François 
Mitterrand.

1988 Διαρθρωτικά Ταμεία - 1ο Πακέτο Delors
Structural Funds - Delors Package I



Η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας 
υπό την Πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη απαντούσε στην άμεση 
αναγκαιότητα για μια ισχυρότερη και συνεκτικότερη Ευρωπαϊκή οικονομία. 
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ αποτέλεσε μια κομβική στιγμή για την Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση, παράλληλα προς τις περιφερειακές πολιτικές για τις οποίες οι 
ελληνικές κυβερνήσεις συνεργάστηκαν επί μακρόν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Jacques Delors. Η Ευρωπαϊκή Ένωση – όπως πλέον μετονομαζόταν το νέο 
θεσμικό πλαίσιο – εξελισσόταν σταδιακά σε μια αυτοτελή πολιτική και οικονομική 
δύναμη διεθνώς.
 
The full realization of the productive potential of the Greek economy became the top 
priority of the Greek government under Prime Minister Konstantinos Mitsotakis in direct 
response to the urgent necessity for a stronger and more coherent European economy. 
The Maastricht treaty stands as a pivotal moment for European Integration, in parallel to 
Regional Policies for which successive Greek governments collaborated with 
CEC President Jacques Delors. The European Union as it was to be known henceforth - 
was gradually evolving to a distinct political and economic power.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που «ίδρυσε» την Ευρωπαϊκή Ένωση και έβαλε τις βάσεις 
της ΟΝΕ, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 
Μάαστριχτ, 09-10/12/1991. Οικογενειακή φωτογραφία.

The Maastricht European Council that “founded” the European Union and defined the 
future course of the EMU, with the participation of Greek Prime Minister Konstantinos 
Mitsotakis, 09-10/12/1991. Group photo. 

Συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Προέδρου της 
Επιτροπής Jacques Delors στην έδρα της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, 06/08/1993.

Meeting between Greek Prime Minister Konstantinos Mitsotakis, on the right, and 
President of the CEC Jacques Delors at the CEC in Brussels, 06/08/1993.

 Ευρωπαϊκή Ένωση – Ενιαία Αγορά, Νομισματική Ένωση – Συνθήκη του Μάαστριχτ    
 European Union – Common Market, Monetary Union – Maastricht Treaty 1992



H 3η Ελληνική Προεδρία (Α’ εξάμηνο 1994)
Η Τρίτη Ελληνική Προεδρία έλαβε χώρα την επαύριον της εφαρμογής της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ και κλήθηκε να διαχειριστεί τις σχετικές προκλήσεις 
για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και την κοινωνική 
συνοχή της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα προώθησε την προοπτική 
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, ενώ 
στη Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας, στις 24-25 Ιουνίου 1994, ολοκληρώθηκαν 
οι προσπάθειες για την εισδοχή της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας και την υπογραφή των σχετικών Πράξεων Ένταξης.

The 3rd Hellenic Presidency (1st Semester 1994) 
The Third Hellenic Presidency took place in the immediate aftermath of the 
implementation of the Maastricht Treaty and was faced with related challenges in 
regards to the competitiveness of the European economy but also the social 
cohesion of Europe. At the same time, Greece worked towards the prospect of 
enlargement of the European Union in Southern and Eastern Europe, while at the 
Corfu Summit, on 24-25 June 1994, the accession of Austria, Finland and Sweden 
were completed, with the signing of the respective Acts of Accession.

Λογότυπο της 3ης Ελληνικής Προεδρίας.
Logo of the Third Hellenic Presidency.

Υπογραφή των Πράξεων Ένταξης της Αυστρίας, της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 
αντίστοιχες εθνικές αποστολές τους στη Σύνοδο Κορυφής της 
Κέρκυρας, 24/06/1994.

Signing of the Accession Treaties of Austria, Sweden, and 
Finland to the European Union by their respective national 
delegations, at the Corfu Summit, 24/06/1994.

1995 Ένταξη της Αυστρίας, Σουηδίας και Φινλανδίας στην ΕΕ
Accession of Austria, Sweden and Finland in the EU



2001 Ενιαίο Νόμισμα - Υιοθέτηση του Ευρώ
Common Currency - Adoption of the Euro

Καθώς συμπληρώνονται δύο δεκαετίες από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτόγνωρη στρατηγική αναβάθμιση των 
εθνικών υποδομών με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. 
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα προχωρά στο ποιοτικό άλμα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, διατηρώντας τον πρωτοπόρο ρόλο της στον πυρήνα των 
διεργασιών της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Two decades after the country’s accession to the European Union, an unprecedented 
strategic upgrade of national infrastructure is under way with support from EU Structural 
Funds. At the same time, Greece is moving forward towards the Economic and Monetary 
Union, a qualitative leap that would allow the country to maintain its pioneering role at the 
vanguard of European Integration.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στο Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων 
και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος ενόψει της εισαγωγής του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002, 
31/10/2001.

Visit of Greek Prime Minister Kostas Simitis to the Printing Facilities of the Bank of Greece in 
view of the introduction of the euro on 01/01/2002, 31/10/2001.

Εγκαίνια αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», που κατασκευάστηκε με 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, από τον Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, 27/03/2001.

Inauguration of the EU co-funded Athens airport “Eleftherios Venizelos” by Greek 
Prime Minister Kostas Simitis, 27/03/2001.

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» που κατασκευάστηκε με 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.

EU co-funded Rio-Antirrio Bridge «Charilaos Trikoupis».



 Η μεγαλύτερη Διεύρυνση της ΕΕ – Ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας    
 The bigest enlargement of the EU – Accession of the Republic of Cyprus 2004

H 4η Ελληνική Προεδρία (Α’ εξάμηνο 2003)
Με την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης 10 νέων κρατών μελών, μεταξύ των 
οποίων και η Κύπρος, η 4η Ελληνική Προεδρία αποτελεί τομή και σηματοδοτεί 
το μεγάλο κύμα διεύρυνσης της ΕΕ στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη που 
αλλάζει άρδην την ευρωπαϊκή μορφολογία, στην κατεύθυνση μιας πραγματικά 
ενωμένης Ευρώπης. Επίσης, όπως αποτυπωνόταν στην Ατζέντα της 
Θεσσαλονίκης, σαφής προτεραιότητα της ΕΕ αποτελούσε πλέον η συνολική 
ένταξη των Βαλκανίων στο ευρωπαϊκό αρχιτεκτόνημα, ξεκινώντας με τη 
Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που θα ενταχθούν το 2007.

The Fourth Hellenic Presidency (1st Semester 2003)
With the signing of the Accession Treaty of 10 new member states, including Cyprus, 
the Fourth Hellenic Presidency marked a turning point for EU enlargement by 
drastically changing the European map and furthering the cause of a truly united 
Europe. Also, as reflected in the Thessaloniki Agenda, the European Integration of 
the  entirety of the Balkans became a clear priority for the EU and would start 
materializing with the accession of Romania and Bulgaria in 2007.

Τελετή υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης στη Στοά του Αττάλου, Αθήνα, 
16/04/2003.
Υπογράφουν για την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο Υπουργός 
Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Η Κύπρος γινόταν πλέον μέλος της ΕΕ.

Signature ceremony of the Accession Treaty of the 10 new member states, 
Stoa of Attalos, (Athens Acropolis) 16/04/2003.
Signature by Greece: Kostas Simitis, Prime Minister, on the left, and Georgios 
Papandreou, Minister for Foreign Affairs. Cyprus became a member of the EU.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Θεσσαλονίκη, 19-20/06/2003.
Συνομιλία μεταξύ του Javier Solana, Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της ΕΕ και  
Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, του 
Valéry Giscard d’Estaing, Πρόεδρου της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, 
του Romano Prodi, Προέδρου της Επιτροπής, και του Πρωθυπουργού, Κώστα 
Σημίτη (από αριστερά προς τα δεξιά).

Thessaloniki European Council, 19-20/06/2003.
Conversation between Javier Solana, Secretary-General of the Council of the EU 
and High Representative for Common Foreign and Security Policy, Valéry Giscard 
d’Estaing, Chairman of the Convention on the Future of Europe, Romano Prodi, 
President of the EC, and Kostas Simitis, Greek Prime Minister (from left to right).

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη, Ζάππειο, Αθήνα, 17/04/2003
Οικογενειακή φωτογραφία.

Athens European Conference at Zappeion, Athens, 17/04/2003
Group photo.



2009
Συνθήκη της Λισαβόνας
Treaty of Lisbon

Έχοντας παίξει καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση της ΕΕ στη Νότια και 
Ανατολική Ευρώπη, η Ελλάδα υποδέχεται τα νέα κράτη μέλη και συμμετέχει 
ενεργά στο διάλογο κορυφής για το μέλλον του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 
Η εμβάθυνση των λειτουργιών και της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και η διεθνής της ενίσχυση βρίσκονται στον πυρήνα αυτού 
του συλλογικού αναστοχασμού. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη νομική 
υπόσταση και τη διεθνή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμβαθύνοντας 
ταυτόχρονα το δημοκρατικό της χαρακτήρα.

Having played a decisive role in the enlargement process towards Southern and 
Eastern Europe, Greece welcomes new EU member states and takes active part in 
the high-level dialogue concerning the future of the European project. The further 
consolidation of EU functionality and efficiency lies at the heart of this collective 
reflection. With the Lisbon Treaty, the EU’s legal status and international position are 
reinforced, while at the same time its democratic essence is furthered.           

Συνάντηση Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ για την 50η Επέτειο από την 
υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, Βερολίνο, 25/03/2007.

Meeting of EU Heads of State and Government on the 50th Anniversary of the Signing 
of the Treaties of Rome, Berlin, 25/03/2007.

Υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας από τον 
Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, Λισαβόνα, 13/12/2007.

Signing of the Lisbon Treaty by Prime Minister Κostas 
Karamanlis, Lisbon, 13/12/2007.

Τελετή Εορτασμού για την ένταξη των 10 νέων κρατών μελών στην ΕΕ, Δουβλίνο, 
01/05/2004.

Ceremony for the Accession of the 10 new Member States, Dublin, 01/05/2004.



2010 Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας
First Economic Adjustment Programme for Greece

Η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 
καθώς η Ελλάδα συμπληρώνει τρεις δεκαετίες ευρωπαϊκής πορείας. Η χώρα 
θα κληθεί άμεσα να αναπροσαρμόσει το οικονομικό της σύστημα προκειμένου 
να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτητικές συνθήκες. 

Europe faces the global financial crisis at the same time that Greece enters its fourth 
decade of EU membership. Greece will be called upon to reform of its financial 
system in order to cope with the new demanding conditions. 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες, 29-30/10/2009.
Οικογενειακή φωτογραφία.

European Council, Brussels, 29-30/10/2009.
Group photo.

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες, 11/03/2011.
Συνομιλία μεταξύ του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του Προέδρου της 
Επιτροπής José Manuel Barroso.

Extraordinary European Council, Brussels, 11/03/2011.
Discussion between Greek Prime Minister George Papandreou, on the left, and 
EC President José Manuel Barroso.



Οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της οικονομίας επιφέρουν πυκνές 
πολιτικές εξελίξεις. Η σταθερή ευρωπαϊκή πορείας της χώρας θα παραμείνει 
στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου τα επόμενα χρόνια. Παρά τις 
προκλήσεις των καιρών, οι ελληνικές ηγεσίες και η κοινωνία θα υπερβούνε με 
συγκροτημένη προσπάθεια τις αντιξοότητες της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
και θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας νέας, διαφανούς οικονομικής 
διακυβέρνησης εντός ενός πιο λειτουργικού ευρωπαϊκού πλαισίου.

Much needed economic reforms entail dense political developments. The stable 
European course of the country will remain at the core of citizen debates in the years 
to come. Despite challenges, Greek leaders and society will overcome in a 
coordinated manner the adversities of the financial crisis and meet the requirements 
of a new, transparent economic governance within a more functional European 
framework.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου  στην έδρα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Barroso, 
Βρυξέλλες, 29/02/2012.

Visit of Greek Prime Minister Lucas Papademos to the EC, Brussels, 29/02/2012.
Lucas Papademos, on the left, and EC President José Manuel Barroso.

Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συναντά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Herman Van Rompuy, Βρυξέλλες,17/09/2013.

Greek Prime Minister Antonis Samaras, on the left, meets President of the European 
Council Herman Van Rompuy, Brussels, 17/09/2013.

2012 Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας
Second Economic Adjustment Programme for Greece



  

H 5η Ελληνική Προεδρία (Α’ εξάμηνο 2014)
Η εξελισσόμενη οικονομική κρίση καθόρισε τη θεματολογία και τις 
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, η οποία έθεσε στο επίκεντρο των 
εργασιών της την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού οράματος μεταξύ των 
πολιτών της ΕΕ. Κομβική στάθηκε η συνεργασία της Προεδρίας με όλους τους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ελληνική 
Προεδρία αποδείχτηκε μια από τις πιο πετυχημένες προεδρίες στην ιστορία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ολοκληρώνοντας 71 νομοθετικές πράξεις και 
καταλήγοντας σε συμφωνία σε περισσότερες από 15, ενώ ιδιαίτερης σημασίας 
υπήρξε η Διακήρυξη των Αθηνών για τις θαλάσσιες πολιτικές της ΕΕ.

The Fifth Hellenic Presidency (1st Semester 2014)
The ongoing economic crisis defined the themes and priorities of the Hellenic 
Presidency, which focused on reinvigorating the European vision among EU citizens. 
The Presidency’s cooperation with all European institutions, and in particular the 
European Parliament, proved crucial. The Hellenic Presidency proved to be one of 
the most successful Presidencies in the history of the European Council, with 71 
legislative acts being concluded and more than 15 being agreed on. Special mention 
should be made to the Declaration of Athens on the EU’s maritime policy.

Εναρκτήρια συνεδρίαση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Αθήνα, 08/01/2014. Οικογενειακή φωτογραφία.

Inaugural meeting of the Hellenic Presidency of the Council of the EU with the EC, Athens, 08/01/2014. 
Group photo.

Εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου 
(High-Level Group) για τους ιδίους πόρους με τη συμμετοχή του 
Προέδρου της ομάδας Mario Monti, του Πρωθυπουργού Αντώνη 
Σαμαρά, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Martin Schulz και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José 
Manuel Barroso (από τα αριστερά προς τα δεξιά), Στρασβούργο, 
25/02/2014.

Launch of high-level group on own resources with the participation 
of group chairman Mario Monti, Greek Prime Minister Antonis 
Samaras, President of the EP Martin Schulz, and President of 
the EC José Manuel Barroso (from left to right), Strasbourg, 
25/02/2014.

Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην εναρκτήρια τελετή της 
Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, Αθήνα, 08/01/2014.

Greek Prime Minister Antonis Samaras at the opening ceremony of 
the Hellenic Presidency of the EU, Athens, 08/01/2014.



Ο ευρωβουλευτής Ιωάννης Βαρβιτσιώτης  σε συνάντηση με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Hans-Gert Poettering, 
Βρυξέλλες, 11/03/2009.

MEP Ioannis Varvitsiotis meeting with EP President Hans-Gert 
Poettering, Brussels, 11/03/2009.

Ο ευρωβουλευτής Μανώλης Γλέζος με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Martin Schulz στην Ολομέλεια, Στρασβούργο, 
01/07/2014.

MEP Manolis Glezos with EP President Martin Schulz in the Plenary, 
Strasbourg, 01/07/2014.

Εγκαίνια της γέφυρας (passerelle) «Κωνσταντίνος Καραμανλής» από τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pat Cox, Βρυξέλλες, 08/09/2003.

Inauguration of the Konstantinos Karamanlis passerelle by EP President Pat Cox, Brussels, 
08/09/2003.

Ως βήμα δημοκρατικής εκπροσώπησης των Ελλήνων πολιτών στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απολαμβάνει διαχρονικά 
της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διατηρεί μια ζωντανή σχέση με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, 
τιμώντας και αναγνωρίζοντας κορυφαίες σελίδες και προσωπικότητές της. 
Την επαύριον της επετείου των 40 χρόνων της Ελληνικής ένταξης, η ενεργή 
συμμετοχή των Ελλήνων στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες αποτελεί 
συστατικό στοιχείο της πολιτικής ζωής της χώρας.

As a forum of democratic representation at the level of the European Union, the Euro-
pean Parliament has always enjoyed the trust of Greek society. The European Parlia-
ment itself has kept a dynamic relationship with contemporary political developments 
in the country, by honoring and raising awareness in regards to significant events and 
personalities. At the turn of 40 years of Greek EU membership, the active participa-
tion of Greeks in European democratic processes is a constitutive part of Greek politi-
cal life.

Η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Greece in the European Parliament 



2015 Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας
Third Economic Adjustment Programme for Greece

        

Η δυναμική του ευρωπαϊκού οράματος θα διατρέχει τις ελπίδες της ελληνικής 
κοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της επίπονης δοκιμασίας της οικονομικής 
κρίσης, ορίζοντας άνευ προηγουμένου συγκλίσεις και υπερβάσεις για μια 
ισχυρότερη Ελλάδα σε μια δικαιότερη Ευρώπη.

The European vision will pervade the hopes of Greeks throughout the painful ordeal 
of the economic crisis, thus leading to unprecedented convergences and push 
towards a stronger Greece in a fairer Europe.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε ειδική συνεδρίαση της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το Μέλλον της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, 11 /09/2018.

Speech by Greek Prime Minister Alexis Tsipras at the special session 
of the Plenary of the European Parliament on the Future of Europe, 
Strasbourg, 11/09/2018. 

Επίσκεψη του Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Eυρωπαϊκής Επιτροπής, στην
Ελλάδα, στις 27/04/2018. Ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, 
απευθυνόμενος στην Ελληνική Βουλή διακήρυξε ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. 
Ο Jean-Claude Juncker στο βήμα του Eλληνικού Kοινοβουλίου και ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου Νικόλαος Βούτσης. 

Visit by Jean-Claude Juncker, President of the EC, to Greece, οn 27/04/2018.
Ardent supporter of the European course of Greece, he addresses the Hellenic Parliament 
and affirms that Greece belongs to Europe. Jean-Claude Juncker at the rostrum of Hellenic 
parliament, and the Speaker of the Hellenic Parliament Nikolaos Voutsis.

1η Σύνοδος Ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, Αθήνα, 09/09/2016.

1st Mediterranean EU Countries Summit, Athens, 09/09/2016.



Η Ευρώπη εξέρχεται από την οικονομική κρίση ενωμένη και αποφασισμένη 
να καινοτομήσει σε ένα κόσμο που αλλάζει. Απέναντι στις νέες γεωπολιτικές 
προκλήσεις, η Ελλάδα συμβάλλει καθοριστικά στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
ασφάλειας ως εγγυητής της σταθερότητας και του διεθνούς δικαίου.

Europe emerges from the economic crisis united and determined to innovate in a 
changing world. In the face of new geopolitical challenges, Greece contributes to the 
European security environment as a guarantor of stability and international law.

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες, 20/2/20.
Άφιξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Special European Council, Brussels, 20/02/20.
Arrival of Kyriakos Mitsotakis, Greek Prime Minister.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron και ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, Βρυξέλλες, 21/02/2020.

President of France Emmanuel Macron and Greek Prime Minister 
Kyriakos Mitsotakis, Brussels, 21/02/2020.

Επίσκεψη των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Θεσμών στα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρώπης στον Έβρο συμπαραστεκόμενοι στην Ελλάδα για το θέμα της διαχείρισης 
των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, 03/03/2020. 
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, o Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von Der Leyen
(από αριστερά προς δεξιά).

Visit of the three Presidents of EU Institutions at the external European borders in 
Evros, in solidarity with Greece in regards to the management of migrant flows from 
Turkey, 03/03/2020.
From left to right: Charles Michel, President of the European Council, David
Sassoli, President of the European Parliament, Kyriakos Mitsotakis, Greek Prime
Minister, Ms Ursula Von Der Leyen, President of the European Commission.

     



Η πανδημία του COVID-19 σηματοδοτεί μια νέα καμπή και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποδεικνύεται ένας ζωντανός εξελισσόμενος οργανισμός που 
ανταποκρίνεται στις επιταγές των καιρών, διαμέσου του σχεδιασμού 
για Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση, καθώς και του πρωτόγνωρου 
Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 750 δισ ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικοί 
περιορισμοί και οι καινούργιες συνθήκες που βιώνουν στην καθημερινότητά 
τους οι Ευρωπαίοι δημιουργούν τους όρους για νέα μοντέλα εργασίας, 
κοινωνικοποίησης και πολιτικής συμμετοχής.

The COVID-19 pandemic marks a new turning point and the European Union proves 
to be a dynamic and evolving organization that responds to changing times, 
through a Digital & Green transition planning as well an unprecedented 750 bn euros 
Recovery Fund. Sanitary restrictions and new everyday life conditions among 
Europeans have nevertheless allowed for new models of work, sociability, and 
political participation.

Τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Πρόεδρο Biden, διαδικτυακά, 25/03/2021. 
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει από την Αθήνα.

Video conference of the members of the European Council with President Biden, online, 25/03/2021. 
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis takes part from Athens.

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες, 
17-21/07/2020. Η ελληνική αποστολή, υπό τον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με συμμετοχή 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη, αμέσως μετά την επίτευξη της ιστορικής 
συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, 5:40 τα 
ξημερώματα, μετά από 100 ώρες συνεδριάσεων.

Special European Council, Brussels,17-21/07/2020
The Greek delegation under Greek Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis and with the participation of 
Alternate Minister of Foreign Affairs Miltiadis Varvitsiotis, 
right after the conclusion of the historical agreement on 
the EU Recovery Fund, at 5:40 in the morning, following 
4-days long talks.

 Πακέτο Ανάκαμψης – Νext Generation EU    
 Recovery Fund – Νext Generation EU 2020



Εναρκτήρια Εκδήλωση – Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Στρασβούργο, 09/05/2021.

Conference on the Future of Europe - Inaugural event
Strasbourg, 09/05/2021.

Έπαρση των σημαιών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης, στο πλαίσιο του εορτασμού για την Ημέρα της Ευρώπης και της συμπλήρωσης 
40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, 09/05/2021.

Raising of the Greek and European flags at the Acropolis of Athens on the occasion of Europe 
Day and the celebration of 40 years of Greek membership in the EU in the presence of the 
President of the Hellenic Republic Katerina Sakellaropoulou, 09/05/2021.

Σε ένα ακόμα σταυροδρόμι της ιστορίας της, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ακολουθεί με συνέπεια το δρόμο της δημοκρατικής εμβάθυνσης. 
Στις 09 Μαΐου 2021 εγκαινιάζεται η Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης, ένας  πρωτόγνωρος πανευρωπαϊκός διάλογος μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Πρόκειται για μια 
ανοιχτή και φιλόδοξη διαδικασία «από τα κάτω», με την οποία η 
Ένωση απευθύνεται στους πολίτες της και ζητά να καταθέσουν 
το όραμά τους και τους προβληματισμούς τους για το Μέλλον 
της Ευρώπης με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Καθώς 
συμπληρώνουν 40 χρόνια ευρωπαϊκής πορείας, η Ελλάδα και οι 
Έλληνες ετοιμάζονται να συνεισφέρουν τη δική τους οπτική σε 
αυτήν τη οριζόντια διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης.

While at another crossroads in its history, the European Union  chooses 
the path of furthering democracy. The Conference on the Future of 
Europe is launched on 09 May 2021 and constitutes an unprecedented 
European-wide dialogue between the European Union and its citizens. 
It is an open and ambitious “grassroots” process, through which EU 
citizens will contribute their own vision, but also concerns in regards to 
the Future of Europe. As they embark on their fifth decade of EU mem-
bership, Greeks are more than ready to contribute their own vision to this 
horizontal process of democratic deliberation.

2021 40 Χρόνια πιο Δυνατοί Μαζί - Ξεκινάμε για το Μέλλον της Ευρώπης
Greece-EU: stronger together for 40 years – On our way to the Future of Europe

Σκάναρε και κάνε την φωνή σου να ακουστεί.
Scan and make your voice heard.


