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Ας οικοδομήσουμε μαζί την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Πώς να ζούμε μαζί; Ποια είναι η κοινή μας ιστορία;
Πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί μας θεσμοί;
Τα θέματα αυτά, καθώς και πολλά άλλα, εξετάζονται στον φάκελο αυτό, με τη βοήθεια των τριών
εικονογραφημένων φυλλαδίων με τα κουίζ, τα μικρά παιχνίδια και έναν χάρτη της Ευρώπης.
Καλή ανάγνωση και καλή (εκ νέου) ανακάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Επιτρέπεται να γράψετε ή να σχεδιάσετε στα φυλλάδια αυτά.)
Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.
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Συνθήκη της
Λισαβόνας

Συνθήκη του
Μάαστριχτ — ΕΕ

¿Cómo estás?
Wie geht’s ? - I am hungry
Adiós - An ice cream - Bis bald

κ.λπ.
Σεβόμαστε + τις διαφορές μας
Ζητούμε + την άποψη των νέων
Επενδύουμε + για το μέλλον μας
Διασφαλίζουμε + την πολυμορφία μας
Θυμόμαστε + τις ρίζες μας
Βλέπουμε + μακριά!
Προστατεύουμε + τη φύση
Επιλέγουμε + καλές τροφές
Δημιουργούμε + συγκινήσεις

How are you? - ¡Hasta pronto! - See you

Συνθήκη της
Ρώμης — ΕΟΚ

Perdón - Please - Ich habe Hunger
Das verstehe ich nicht - Gracias
Goodbye - Tengo hambre
No entiendo - Sorry - Por favor - Hallo
Tschüss - Thank you - Ein Eis
Danke - ¡Hola! - Bitte - Entschuldigung

Σήμερα είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία. Το
κοινό αυτό εγχείρημα, ωστόσο, χρωστά την ύπαρξή
του στη βούληση των προγόνων μας, των ανδρών
και των γυναικών που πίστεψαν πολύ σε αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ περισσότερο από
ένα όνειρο: εκφράζει τη βούληση να δημιουργηθεί
ένας χώρος αδελφοσύνης ώστε η ήπειρός μας να μην
ξαναγνωρίσει την πείνα και τους πολέμους.

Τα σημαντικά
στάδια της
ευρωπαϊκής
οικοδόμησης

Οι νόμοι και οι συνθήκες της ΕΕ προστατεύουν τους
κατοίκους της και ρυθμίζουν τις δραστηριότητές
τους. Μόνο αν οργανωθούμε περισσότερο όλοι
μαζί θα δημιουργήσουμε έναν κοινό χώρο στον
Hello
οποίο η ευημερία θα συμβαδίζει με
I don’t understand
τη δικαιοσύνη και την ελευθερία.

- Un helado
Να οικοδομούμε, να οργανωνόμαστε και να
ζούμε μαζί κάθε μέρα και καλύτερα: αυτή
είναι η πρόκληση που πρέπει όλοι μας να
αντιμετωπίσουμε για να οικοδομήσουμε μια
ειρηνική και ευημερούσα Ευρώπη.

Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη της ΕΕ μπορούν
να λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις για την
ελεύθερη κυκλοφορία, την κοινή αγορά, τα ίσα
δικαιώματα για όλους, το ενιαίο νόμισμα κ.λπ.

Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ο καθένας
διαμορφώνει την Ευρώπη τού αύριο με
τον δικό του τρόπο.

Για να μπορεί αυτός ο μικρός κόσμος να
συνυπάρξει και να συνεχίσει να οικοδομεί ένα
κοινό εγχείρημα, οι χώρες αυτές καθόρισαν
από κοινού έναν τρόπο λειτουργίας ο οποίος
βασίζεται σε συνθήκες και θεσμικά όργανα.

Για να είμαστε καλά μαζί, είναι
σημαντικό να είμαστε αλληλέγγυοι

Οργανωνόμαστε + μαζί!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μετρά λίγες μόνο
δεκαετίες ζωής, αλλά η ιστορία της δημιουργίας
της ξεκίνησε πριν από πολλούς αιώνες!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμεί περίπου
446 εκατομμύρια κατοίκους και
αποτελείται από 27 χώρες, σε καθεμία από
τις οποίες ομιλούνται μία ή περισσότερες
από τις 24 επίσημες γλώσσες.

ΕΥΡΩΠΗ

ΕΥΡΩΠΗ

Όποια και να είναι η ηλικία μας, για να οικοδομήσουμε
το μέλλον πρέπει να θυμόμαστε τις ρίζες μας. Από
σήμερα κιόλας, μπορούμε όλοι μας να συμβάλουμε
στην οικοδόμηση της Ευρώπης μας.

Πώς να επικοινωνήσετε με την ΕΕ

ΕΥΡΩΠΗ

Ζούμε + μαζί!

+ μαζί!
ΕΥΡΏΠΗ

Οικοδομούμε + μαζί!
ΕΥΡΩΠΗ

Πάμε + μακριά;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μεγάλης
αυτής περιοχής που μοιραζόμαστε είναι
η πολυμορφία των πολιτισμών της κάθε χώρας
της. Οι υπεύθυνες συμπεριφορές που υιοθετούμε
μας βοηθούν να «ζούμε μαζί» καλύτερα.
Υγιεινή διατροφή, προστασία του περιβάλλοντος,
ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής,
ανθρωπιστική βοήθεια και αλληλεγγύη... Αυτά είναι
ορισμένα μόνο από τα ζητήματα που απασχολούν και
κινητοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ας τολμήσουμε να προσεγγίσουμε τον άλλον: γιατί
ο πλούτος της Ευρώπης είναι ακριβώς οι επιλογές που
πραγματοποιούμε ως πολίτες, οι μικρές και οι μεγάλες
μας καθημερινές πράξεις!

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης
Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου
στη διεύθυνση https://europa.eu/european-union/contact_el

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Europa
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις
24 επίσημες γλώσσες της:
europa.eu

Τι είναι
η Ευρώπη;

Γωνιά μάθησης
Διδακτικό υλικό και παιχνίδια σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εκπαιδευτικούς και
τους νέους από 5 έως 18 ετών:
https://europa.eu/learning-corner/home_el
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
σχετικά με την εκπαίδευση, την απασχόληση, τα
ταξίδια και πολλά άλλα που αφορούν τους νέους:
europa.eu/youth/EU_el

Γιατί;
Διάλογοι με τους πολίτες
Αυτές οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται
καθημερινά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση:
https://ec.europa.eu/info/events/citizensdialogues_el

Europe Direct
Κέντρα ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που βρίσκονται σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά
σας τηλεφωνικά (δωρεάν αριθμός:
00 800 6 7 8 9 10 11) ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ή να επισκεφθείτε ένα κέντρο
κοντά στην περιοχή σας:
europa.eu/european-union/contact_el

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία:
— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα
τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές)
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση https://europa.eu/europeanunion/contact_el

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει γραφεία (αντιπροσωπείες) σε όλα τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-membercountries_en

Η Ευρώπη σου
Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οικογένειές τους:
europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο το οποίο διαθέτει
πολλούς τίτλους, αρχεία PDF και ηλεκτρονικά
βιβλία στις 24 επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://op.europa.eu/el/
publications

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και βίντεο για την ιστορία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/
overview_el;
europa.eu/european-union/about-eu/history_el

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφεία συνδέσμου σε όλα τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stayinformed/liaison-offices-in-your-country

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επίσης αντιπροσωπείες σε άλλα μέρη του κόσμου:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_el
Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Θυμόμαστε + τις ρίζες μας

ΠΟΛΕΜΟ

Οι ρίζες της Ευρώπης που γνωρίζουμε σήμερα
χάνονται στα βάθη του χρόνου.

Σ

Για να κατανοήσουμε τι μας προσφέρει η Ευρώπη
τού σήμερα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
πώς γεννήθηκε.

Οι πρώτες απόπειρες...
Υπήρξαν ορισμένοι, όπως ο Καρλομάγνος και
ο Ναπολέων Α’, που προσπάθησαν να ενώσουν όλες
τις χώρες της Ευρώπης κάτω από ένα μόνο έθνος.
Η Ευρώπη εκείνη όμως σπαρασσόταν συχνά από
αιματηρούς πολέμους.
Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα στην ευρωπαϊκή
ήπειρο ξέσπασαν δύο πόλεμοι, οι οποίοι στη
συνέχεια επεκτάθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο.
Για τον λόγο αυτό, οι πόλεμοι αυτοί ονομάζονται
παγκόσμιοι πόλεμοι.
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε από
το 1914 έως το 1918, ενώ είκοσι περίπου χρόνια
αργότερα ξέσπασε και ο Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος.

Ήξερες ότι το όνομα «Ευρώπη» προέρχεται
από την ελληνική μυθολογία;
Η Ευρώπη ήταν μια πολύ όμορφη πριγκίπισσα
που ζούσε στην Τύρο, στις ασιατικές ακτές της
Μεσογείου (Λίβανος). Ο βασιλιάς των θεών
Δίας ερωτεύτηκε την Ευρώπη και κατάφερε
να τη γοητεύσει και να τη φέρει στην Ελλάδα.
Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, και από αυτή την
πριγκίπισσα απέκτησε η ήπειρος το όνομά της:
Ευρώπη.

Ναπολέων
Καρλομάγνος

742

4

1769

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1945,
η Ευρώπη έχει θαφτεί κάτω από τα ερείπια.
Αυτός ο φρικτός πόλεμος διήρκεσε 5 χρόνια
αφήνοντας πίσω του 20 εκατομμύρια ορφανά,
ένα οδικό δίκτυο ολοσχερώς κατεστραμμένο
και ανθρώπους που πέθαιναν από την πείνα και
εγκατέλειπαν τις πατρίδες τους. Επρόκειτο με λίγα
λόγια για μια πραγματική καταστροφή. Όλα έπρεπε
να ανοικοδομηθούν!

Δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα
Μετά το 1945, εγκαθιδρύεται η ειρήνη, αλλά
η Ευρώπη χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα: την
Ανατολική Ευρώπη και τη Δυτική Ευρώπη.
Η διαχωριστική γραμμή διαπερνά τη Γερμανία.

Γιατί όμως η ζωή στη Δύση είναι
ειρηνική;
Μπορεί τώρα να αναρωτιέστε τι σχέση έχουν όλα
αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση…
Στις 9 Μαΐου 1950, ένας γάλλος πολιτικός, ο Ρομπέρ
Σουμάν, έχει μια λαμπρή ιδέα: η Δυτική Γερμανία και
η Γαλλία θα εργαστούν από κοινού στον τομέα του
άνθρακα και του χάλυβα. Με τον τρόπο αυτό, δεν
θα διανοηθούν να πολεμήσουν ξανά μεταξύ
τους στο μέλλον.
Η Δυτική Ευρώπη αρχίζει σιγά σιγά να
ανοικοδομείται.
Χωρίς να τα σχεδιάσεις, ανάφερε
μερικά αντικείμενα που μπορούμε να
κατασκευάσουμε με χάλυβα:

Την εποχή εκείνη η Γερμανία διχοτομείται και
ιδρύονται η Ανατολική Γερμανία και η Δυτική
Γερμανία.
Η ζωή των ανθρώπων που κατοικούν στο ανατολικό
τμήμα είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή στο
δυτικό.

Δεύτερος
Παγκόσμιος
Πόλεμος
1939-1945

Πρώτος
Παγκόσμιος
Πόλεμος
1914-1918
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Η ΕΚΑΧ

Οι πατέρες της Ευρώπης

Πολύ γρήγορα συμμετέχουν στο εγχείρημα στον
τομέα του άνθρακα και του χάλυβα και άλλες χώρες:
το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και
η Ιταλία.

Η οικοδόμηση μιας ενιαίας Ευρώπης δεν ήταν
εύκολη υπόθεση. Για να μετουσιωθεί η ιδέα αυτή
σε ένα πραγματικά κοινό εγχείρημα, έπρεπε να
την υποστηρίξουν συγκεκριμένοι πολιτικοί που
πίστεψαν βαθιά στην αξία της. Σήμερα, όταν
αναφερόμαστε σε αυτούς τους πολιτικούς μιλούμε
για «ιδρυτικούς πατέρες». Ποιοι είναι αυτοί;

Στις 18 Απριλίου 1951 οι έξι αυτές χώρες
υπογράφουν ένα κείμενο που αποκαλείται Συνθήκη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
(ΕΚΑΧ). Ένα ακόμα βήμα προς την οικοδόμηση της
ειρήνης!

‣ Σύνδεσε τις χώρες με τους «ιδρυτές».

‣ Απαντήσεις

ΔΥΤΙΚΉ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΛΟΥΞΕΜ
ΒΟΥΡΓΟ

1

A

Αλτσίντε ντε Γκάσπερι 2

B

Γιόζεφ Μπεχ

3

Γ

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Γιόχαν Βίλεμ Μπέγιεν

4

Δ

ΙΤΑΛΙΑ

Κόνραντ Αντενάουερ

5

E

ΓΑΛΛΙΑ

Πωλ-Ανρί Σπάακ

6

ΣΤ

ΒΕΛΓΙΟ

Ζαν Μονέ

7

Ρομπέρ Σουμάν

Η ΕΚΑΧ

5A - 3B - 4Γ - 2Δ - 7E - 1E - 6ΣΤ

1951
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Μετά τον άνθρακα και τον χάλυβα, οι έξι χώρες
αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια κοινή
αγορά χωρίς σύνορα. Το 1957 οι χώρες αυτές
δημιουργούν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
(ΕΟΚ). Ο όρος «οικονομική» σημαίνει ότι αφορά
τα χρήματα, τις επιχειρήσεις, την εργασία και το
εμπόριο.
Η οικονομία ανακάμπτει. Ο πόλεμος φαίνεται κάτι
μακρινό. Η Δυτική Ευρώπη ζει ειρηνικά.

Το Τείχος του Βερολίνου (βλέπε σ. 9
του χάρτη)

Θυμάσαι ότι μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη χωρίστηκε
σε δύο στρατόπεδα τα οποία δεν
μπορούσαν να συμφιλιωθούν;
Το 1961 η Ανατολική Γερμανία
κατασκευάζει ένα τείχος που χωρίζει
την πόλη του Βερολίνου σε Ανατολικό
και σε Δυτικό Βερολίνο. Οι κάτοικοι δεν
μπορούν πλέον να μεταβούν από το
ανατολικό στο δυτικό τμήμα της πόλης...Το
τείχος αποτελεί το σύμβολο του Ψυχρού
Πολέμου, του διαχωρισμού μεταξύ της
(κομμουνιστικής) Ανατολής και της
(καπιταλιστικής) Δύσης.
Στην Ανατολή το κράτος κατέχει και
οργανώνει τα πάντα: τη γεωργική και
βιομηχανική παραγωγή, τη διανομή των
εμπορευμάτων. Στη Δύση οι άνθρωποι
είναι ελεύθεροι, μπορούν να εκφράζονται,
να δημιουργούν επιχειρήσεις, να
ταξιδεύουν, να επιλέγουν τους
εκπροσώπους τους και να ψηφίζουν.

ΕΟΚ
1957

Το Τείχος του
Βερολίνου

1961
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Οι πρώτες διευρύνσεις
συνέχεια, ξεκινά η διεύρυνση προς τη νότια Ευρώπη
με την είσοδο της Ελλάδας, το 1981, και συνεχίζεται με
την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας το 1986.

Η Δυτική Ευρώπη μεγαλώνει καθώς υπάρχουν και
άλλες χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην
οικογένεια των «6». Το 1973 προσχωρούν στην ΕΟΚ
η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (1) και η Ιρλανδία. Στη
(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2020.

Δανία

1973

Ηνωμένο
Βασίλειο
Ιρλανδία

1973 (1)

1973
Κάτω Χώρες
Βέλγιο

Δυτική
Γερμανία

Λουξεμβούργο

Η ΕΟΚ
Γαλλία

Ισπανία
Πορτογαλία

Ιταλία

1986

1986

1981

ΙΔΡΥΤΕΣ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚ
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Ελλάδα

Η πτώση του Τείχους
Το 1989 στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου
σημειώνεται ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Οι
Ανατολικοευρωπαίοι συναντούν τους
Δυτικοευρωπαίους.
Το Τείχος του Βερολίνου που τους χώριζε ως
φυσικό και συμβολικό σύνορο παύει να υπάρχει.
Εκατομμύρια Βερολινέζοι γκρεμίζουν το Τείχος και
συναντούν τους συμπατριώτες τους: η Γερμανία
επανενώνεται. Μια μεγαλειώδης λαϊκή γιορτή
στήνεται στην Ευρώπη!
Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί το τέλος του
κομμουνισμού στη Γερμανία και, με την πάροδο των
χρόνων, πολλές ανατολικές χώρες θα ενταχθούν
σταδιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΛΔΓ
Ανατολική
Γερμανία

ΟΔΓ
Δυτική
Γερμανία

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Γαλλικός
τομέας
Βρετανικός
τομέας

Αμερικανικός
τομέας

Ρωσικός
τομέας

Τείχος του
Βερολίνου

Πτώση του
Τείχους του
Βερολίνου

1989
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Γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Οι διαδοχικές διευρύνσεις

Το 1992 η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα γίνεται
«Ευρωπαϊκή Ένωση» με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Την περίοδο από το 1995 έως το 2013, 16 ακόμα
χώρες προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020,
είμαστε πλέον 27 κράτη μέλη!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα
σχεδόν 450 εκατομμύρια κατοίκους,
δηλαδή σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό
με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την
Ιαπωνία μαζί!

±326 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
ΚΆΤΟΙΚΟΙ

±446 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
ΚΆΤΟΙΚΟΙ

±125 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
ΚΆΤΟΙΚΟΙ

Αυστρία

τ
Συνθήκη του Μάαστριχ
1992

10

Σουηδία

Φινλανδία

1995

ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ

Υπογράφουμε + συμφωνίες
Οι συνθήκες
Είτε μιλάμε για το προαύλιο του σχολείου είτε για
ολόκληρη την Ευρώπη, όσο περισσότεροι είμαστε,
τόσο δυσκολότερο είναι να συνεννοηθούμε. Όλοι
θέλουμε να υποστηρίζουμε τις ιδέες μας.
Επομένως, πρέπει να συζητούμε για να βρίσκουμε
λύσεις. Οι λύσεις αυτές είναι συγκεντρωμένες στις
«συνθήκες».
Η «συνθήκη» είναι μια συμφωνία που
συνάπτεται και υπογράφεται από τους αρχηγούς
κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών της Ένωσης.
Οι συνθήκες αποτελούν κατά κάποιον τρόπο τις
«οδηγίες χρήσης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 7 μεγάλες
συνθήκες. Οι συνθήκες φέρουν κατά κανόνα
το όνομα της πόλης στην οποία υπογράφονται.
Η τελευταία χρονολογικά είναι η Συνθήκη της
Λισαβόνας.

Πώς μπορεί μια χώρα να ενταχθεί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να
ζητήσει την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις:
— το πολίτευμα πρέπει να είναι
δημοκρατία· οι ηγέτες πρέπει να
εκλέγονται από τον λαό με ψηφοφορία,
— η χώρα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την ελευθερία του Τύπου
και την ελευθερία της έκφρασης,
— η οικονομία της πρέπει να βρίσκεται σε
καλή κατάσταση,
— η χώρα πρέπει να σέβεται όλες τις
ευρωπαϊκές αποφάσεις και τους
ευρωπαϊκούς νόμους.

Εσθονία
Κύπρος

Λετονία
Λιθουανία
Μάλτα

Ουγγαρία
Πολωνία

Συνθήκη
της Λισαβόνας

Σλοβακία
Σλοβενία
Τσεχία

2004

Βουλγαρία
Ρουμανία

2007

Κροατία

2013
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΣΎΜΒΟΛΑ

Εδραιώνουμε + την πολυμορφία μας
Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μπλε και
περιέχει έναν κύκλο με 12 χρυσά αστέρια.

Το ευρωπαϊκό σύνθημα
«In varietate concordia»
Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί ένα
σύνθημα το οποίο σημαίνει «Ενωμένοι στην
πολυμορφία».
Το σύνθημα αυτό υπενθυμίζει τον τρόπο με
τον οποίο δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση,
αποκομίζοντας ταυτόχρονα οφέλη από τους
διαφορετικούς πολιτισμούς και τις διαφορετικές
παραδόσεις και γλώσσες της ηπείρου.

Ο ευρωπαϊκός ύμνος
Ο ευρωπαϊκός ύμνος είναι η Ωδή στη χαρά από
την Ένατη Συμφωνία, της οποίας συνθέτης είναι
ο διάσημος γερμανός μουσικός Λούντβιχ βαν
Μπετόβεν.
Ο ύμνος αυτός, που δεν έχει λόγια, εκφράζει τα
ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης και της
αλληλεγγύης που ενσαρκώνονται από την
Ευρώπη.

9η Μαΐου, η Ημέρα της Ευρώπης
Η Ημέρα της Ευρώπης γιορτάζεται στις 9 Μαΐου σε
ανάμνηση της «διακήρυξης του Σουμάν» του 1950.
Η ημέρα αυτή αποτελεί την πραγματική ημερομηνία
γέννησης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Την
Ημέρα της Ευρώπης, η είσοδος σε όλα τα θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη για
το κοινό.

Ημέρα της
Ευρώπης

9 Μαΐου
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ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ

Κατανοούμε + τον κοινό μας χώρο
Όταν μιλάμε για την «Ευρώπη», μιλάμε για διάφορα
πράγματα.
Η Ευρώπη είναι κατ’ αρχάς μια ήπειρος. Οι
ήπειροι αποτελούν μεγάλες εκτάσεις γης που οι
περισσότερες χωρίζονται μεταξύ τους από τους
ωκεανούς.
Η ευρωπαϊκή ήπειρος αποτελείται από πολλές
χώρες και περιοχές. Είκοσι επτά χώρες αποφάσισαν
να δημιουργήσουν έναν κοινό χώρο που
ονομάζεται «Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ορισμένες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα
κοινό νόμισμα: το ευρώ. Οι χώρες αυτές ανήκουν
στη «ζώνη του ευρώ».
‣ Χάραξε πάνω από τη χώρα σου έναν μικρό
σταυρό. Χρησιμοποίησε τον χάρτη που
επισυνάπτεται.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ
(ΥΠΌΛΟΙΠΕΣ ΧΏΡΕΣ)
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βλέπουμε + μακριά!
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε σταδιακά
χάρη στις ιδέες γενναίων ανδρών και γυναικών
που αγωνίστηκαν για την ειρήνη. Αποτελεί το
επιστέγασμα μιας μακρόχρονης ιστορίας στην οποία
συμμετέχουμε όλοι.
Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα
τέλεια: το εγχείρημα εξελίσσεται κάθε μέρα.
Στη μελλοντική της διαμόρφωση μάλιστα, αυτοί που
θα πρωταγωνιστήσουν είναι οι νέοι.
Υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που είναι
αδύνατο να επιλυθούν χωρίς τη συνεργασία όλων
των χωρών.
Ποιος όμως θα οικοδομήσει την Ευρώπη
τού αύριο; Οι νέοι είναι αυτοί που θα την
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΝ + μαζί.

14

‣ Ταξίδεψε στο μέλλον. Πώς θα είναι για σένα
η Ευρώπη τού αύριο;

15

Για να καταλάβεις καλύτερα πώς οργανώνεται και ζει
καθημερινά η Ευρώπη, μπορείς να συμβουλευτείς τα δύο
φυλλάδια:

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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ΟΙ ΑΞΊΕΣ

Συμμετέχουμε + στο ευρωπαϊκό
εγχείρημα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά πρωτίστως
μια σειρά από αξίες οι οποίες μας
επιτρέπουν να ζούμε μαζί, παρά τις
διαφορετικές γλώσσες, τους διαφορετικούς
πολιτισμούς, τις διαφορετικές θρησκείες και
τα διαφορετικά έθιμα.
Δεν είναι εύκολο για μισό σχεδόν
δισεκατομμύριο ανθρώπους που ζουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβουν τους
ανθρώπους της γειτονικής τους χώρας ή μιας
άλλης χώρας που βρίσκεται πιο μακριά.
Οι αξίες της αλληλεγγύης, της
ανεκτικότητας, της ελευθερίας, της
ισότητας και του σεβασμού είναι σημαντικές
για τη συνύπαρξη των ανθρώπων.

Όταν είμαστε αλληλέγγυοι, είμαστε έτοιμοι να
βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Όταν είμαστε
ανεκτικοί, αποδεχόμαστε ότι κάποιος μπορεί να
ζει και να σκέπτεται διαφορετικά.
Αυτές οι κοινές ανθρώπινες αξίες μάς
επιτρέπουν να συνασπιζόμαστε και να έχουμε
το αίσθημα της συμμετοχής στο κοινό εγχείρημα
που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αλληλεγγύη στην πράξη
‣ Συμπλήρωσε τις φράσεις:
Αλληλεγγύη για
εμένα είναι:
Ανεκτικότητα για
εμένα είναι:

‣ Δώσε ένα παράδειγμα
αλληλεγγύης και ανεκτικότητας
στην τάξη.
‣ Δημιούργησε το δικό σου
σύνθημα αλληλεγγύης:

+

Ζήτω η ειρήνη!
Το 2012 απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Βραβείο
Νόμπελ Ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διαθέσει
τα χρήματα αυτού του βραβείου στα παιδιά που δεν έχουν
την ευκαιρία να μεγαλώσουν σε ειρηνικό περιβάλλον. Μέχρι
σήμερα, χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
έχουν ήδη επωφεληθεί από εκπαιδευτικά προγράμματα.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

Είμαστε + υπεύθυνοι
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παράλληλα και καταναλωτές που αγοράζουν κάθε
είδους προϊόντα και υπηρεσίες για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή για να γευτούν κάποιες μικρές
απολαύσεις.
Οφείλουμε όλοι να αναρωτιόμαστε σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και
μετακινούμαστε. Πραγματοποιώντας σωστές
επιλογές και κάνοντας καθημερινά μικρές
οικολογικές πράξεις, συμβάλλουμε στη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Με διάφορες δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή
Ένωση ενθαρρύνει τα 27 κράτη μέλη να
εφαρμόσουν βιώσιμες πολιτικές επωφελείς για
όλους τους πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου.

Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη;
Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης,
καταναλώνουμε με σεβασμό στο
περιβάλλον: ικανοποιούμε τις τρέχουσες
ανάγκες μας, αλλά σκεφτόμαστε κι
εκείνους που θα έρθουν μετά από
εμάς. Είναι σημαντικό να αφήσουμε
τον πλανήτη καθαρό για τα παιδιά
μας. Η βιώσιμη ανάπτυξη συνδυάζει
την οικολογία, την οικονομία και τη
συμβίωση.

‣ Κατά την άποψή σου, συμβάλλουν οι παρακάτω
μικρές πράξεις στη βιώσιμη ανάπτυξη;
ΝΕΡΟ
Βρέχει συνέχεια! Άρα, αφήνω το νερό της βρύσης
να τρέχει ακατάπαυστα χωρίς να με νοιάζει.

■ ΝΑΙ ■ ΟΧΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Προτιμώ να καταναλώνω φρέσκα προϊόντα που
δεν παράγονται μακριά από τη χώρα μου και να
μην αγοράζω φράουλες στην καρδιά του χειμώνα.

■ ΝΑΙ ■ ΟΧΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αφήνω συνεχώς τα φώτα ανοιχτά: έτσι,
δημιουργώ ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι.

■ ΝΑΙ ■ ΟΧΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Όταν μπορώ, μετακινούμαι με ποδήλατο και όχι
με αυτοκίνητο.

■ ΝΑΙ ■ ΟΧΙ
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ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Προστατεύουμε + τη φύση
Για να μπορούμε να ζούμε μαζί ευχάριστα, είναι
σημαντικό να προσέχουμε το περιβάλλον
μας: το νερό, την ατμόσφαιρα, τη βλάστηση
και τα ζώα. Ορισμένες φορές οι ανθρώπινες
δραστηριότητες θέτουν σε κίνδυνο την
ισορροπία της φύσης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει
να αλλάξουμε ορισμένες από τις συμπεριφορές
μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μάχη εναντίον
της ρύπανσης και της υπερθέρμανσης του
πλανήτη.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη
Κάθε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει
πάνω από ένα κιλό σκουπίδια την ημέρα. Και
είμαστε περίπου 446 εκατομμύρια!
Ευτυχώς, εδώ και μερικά χρόνια ανακυκλώνουμε
πολλά προϊόντα: τα πλαστικά μπουκάλια,
τα κουτάκια αλουμινίου, το γυαλί, το χαρτί
και το χαρτόνι. Με αυτή την απλή πράξη,
καταπολεμούμε τη ρύπανση.

Σήμανση
Γνωρίζεις τη σήμανση CE; Η σήμανση
αυτή είναι υποχρεωτική για πολλά
προϊόντα. Υποδηλώνει ότι το προϊόν
ικανοποιεί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις
στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας
και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Θα την εντοπίσεις σε πολλά αντικείμενα
στο σπίτι σου, μεταξύ αυτών και στα
παιχνίδια. Κάνε την έρευνά σου!
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‣ Τι θα έβαζες σε καθέναν από τους
ακόλουθους κάδους απορριμμάτων;

ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΊΜΑ

Παράγουμε + ανανεώσιμη ενέργεια
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Οι ηλιακές ακτίνες διασχίζουν την ατμόσφαιρά
μας και ζεσταίνουν τον πλανήτη μας. Όμως,
όπως ακριβώς στα θερμοκήπια στα οποία
καλλιεργούνται φυτά ή λαχανικά, ένα μέρος
των ηλιακών ακτίνων εγκλωβίζεται στη Γη. Το
φυσικό αυτό φαινόμενο ονομάζεται «φαινόμενο
του θερμοκηπίου».

Ο πράσινος πνεύμονας

Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα. Στον πλανήτη
μας, κάθε δευτερόλεπτο ένα δάσος με έκταση
αντίστοιχη ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου
αφανίζεται για να μετατραπεί σε ξύλο ή χαρτί.
Η τακτική αυτή καταστρέφει τον «πράσινο
πνεύμονα» της Γης και προκαλεί υπέρμετρη
παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου.

Χάρη στη χλωροφύλλη, τα πράσινα φυτά
απορροφούν τα αέρια του θερμοκηπίου και εκλύουν
οξυγόνο. Οι άνθρωποι, όπως και τα αυτοκίνητα,
κάνουν το αντίθετο: απορροφούν οξυγόνο και
εκλύουν CO2 . Το CO2 είναι αυτό που αποκαλούμε
«διοξείδιο του άνθρακα». Το διοξείδιο του άνθρακα
είναι το αέριο εκείνο που φέρει τη μεγαλύτερη
ευθύνη για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Κάνουμε
επομένως το ακριβώς αντίστροφο από αυτό που
κάνουν τα φυτά. Καταστρέφοντας τα φυτά αυτά,
καταστρέφουμε τον πράσινο πνεύμονα που μας
παρέχει οξυγόνο για να ζήσουμε.

Προστατεύουμε + τη φύση
Το περιβάλλον και το κλίμα επηρεάζουν
όλο τον κόσμο. Η Ευρώπη δεν έχει
πολύ πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Πρέπει
επομένως να κάνει ό,τι μπορεί για να
παράγει ανανεώσιμη ενέργεια. Έτσι, οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
δεσμευτεί έως το 2030:
•

να μειώσουν τα αέρια του
θερμοκηπίου κατά 40 %

•

να μειώσουν την κατανάλωση
ενέργειας κατά 32,5 %

•

να παράγουν τουλάχιστον το 32 %
της ενέργειάς τους από ανανεώσιμες
πηγές (αιολική, ηλιακή, θαλάσσια
ενέργεια κ.λπ.).
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ΓΕΩΡΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Επιλέγουμε + καλές τροφές
Καλή διατροφή σημαίνει ότι πρέπει να
τρώμε τα πάντα και να ακούμε την πείνα
μας, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Το
ιδανικό επομένως θα ήταν οι γεωργοί και οι
κτηνοτρόφοι μας να οργανώνονταν για να
παράγουν μεγάλη και επαρκή ποικιλία
τροφίμων για όλο τον κόσμο!

Μικρό ιστορικό της κοινής
γεωργικής πολιτικής
Το 1957 οι έξι ιδρυτικές χώρες —Βέλγιο,
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και
Λουξεμβούργο— συμφώνησαν ότι δεν πρέπει
να εμφανιστεί ποτέ ξανά λιμός στην Ευρώπη.
Το 1962 οι χώρες αυτές έθεσαν σε εφαρμογή
την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ):
Τα παραγόμενα τρόφιμα έπρεπε να είναι
επαρκή για όλους και οι γεωργοί έπρεπε να
μπορούν να ζουν από τη γη τους. Οι αγρότες
της ΕΟΚ λάμβαναν χρηματοδοτική ενίσχυση και
μπορούσαν να παράγουν όσα προϊόντα ήθελαν.
Επειδή όμως τα πάντα παράγονταν σε μεγάλες
ποσότητες, χιλιάδες τόνοι προϊόντων έμεναν
απούλητα. Τι σπατάλη!

Μετά τη δεκαετία του ’80:
καλλιεργούμε καλύτερα!
Μετά τη δεκαετία του ’80, το θέμα δεν είναι
πλέον τι παράγεται, αλλά πώς παράγεται.
Η γεωργία πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα.
Ορίζουμε επίσης κανόνες για την καλύτερη
μεταχείριση των ζώων. Η ΕΕ ενθαρρύνει τους
γεωργούς να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές
τους.
Παραδείγματος χάρη:
‣ Έχεις ακούσει τον όρο «αγροτουρισμός»;
‣ Έχεις επισκεφθεί ποτέ κάποιο αγρόκτημα;
‣ Έτυχε να αγοράσεις προϊόντα απευθείας από
κάποιο αγρόκτημα;

Η διατροφή μας σήμερα είναι
διαφοροποιημένη και ποιοτική
Στο εξής, οι αγρότες και τα καταστήματα
πώλησης τροφίμων πρέπει να τοποθετούν
λογότυπους και ετικέτες στη συσκευασία των
τροφίμων «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Οι
εν λόγω ετικέτες μάς ενημερώνουν για τα
συστατικά που περιέχουν τα τρόφιμα και για
την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να
καταναλώνουμε το προϊόν.
Στα αυγά, παραδείγματος χάρη, υπάρχει πάντα
ένας κωδικός που μας λέει σε ποια χώρα
παράχθηκαν και αν οι όρνιθες εκτρέφονταν
ελεύθερες στη φύση ή σε κλωβοστοιχία.
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2 γράμματα που
υποδηλώνουν τη χώρα
προέλευσης

Ένδειξη για τον τρόπο
εκτροφής των ορνίθων

Στοιχεία ταυτοποίησης του
παραγωγού και της μονάδας
ωοτοκίας

0FRDEB01
DCR 03/06

0 = βιολογικές
1 = ελεύθερης βοσκής
2 = αχυρώνα ή δαπέδου
με στρωμνή
3 = κλωβοστοιχίας

Τα αυγά είναι εξαιρετικά
φρέσκα μέχρι την 9η μέρα
μετά την ωοτοκία, και φρέσκα
μέχρι την 28η μέρα.

Σε πολλά προϊόντα θα συναντήσεις επίσης
ευρωπαϊκούς λογότυπους που πιστοποιούν
την ποιότητα ή την προέλευση.

Ο λογότυπος «Προστατευόμενη
ονομασία προέλευσης»
σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να
παραχθεί, να μεταποιηθεί και να
μορφοποιηθεί σε συγκεκριμένη
τοποθεσία ή περιοχή.
Παραδείγματα: το ελαιόλαδο
«Καλαμάτα» (Ελλάδα), το μέλι
«Mel do Alentejo» (Πορτογαλία), το
τυρί Herve (Βέλγιο), το ξινολάχανο
«Stupavské zelé» (Σλοβακία).

ΗΕΔ: ημερομηνία ελάχιστης
διατηρησιμότητας.

‣ Προσπάθησε να βρεις ανάλογα προϊόντα
στο ψυγείο ή στο ντουλάπι τροφίμων του
σπιτιού σου.

Ο λογότυπος «Προστατευόμενη
γεωγραφική ένδειξη» σημαίνει
ότι τουλάχιστον ένα από τα
στάδια (παραγωγή, μεταποίηση,
μορφοποίηση) εκτελείται
σε συγκεκριμένη τοποθεσία
ή περιοχή.

Με τον λογότυπο αυτό
πιστοποιείται ότι το 95 % των
συστατικών παράγονται με
βιολογικό τρόπο και επισημαίνεται
το όνομα του παραγωγού ή του
πωλητή.

Παραδείγματα: το χοιρινό
σαλάμι «Kiełbasa piaszczańska»
(Πολωνία), τα σπαράγγια
«Asparago di Cantello» (Ιταλία).
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ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ!
Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι μισοί και πλέον
ενήλικες είναι υπέρβαροι. Αν δεν ληφθεί
κανένα μέτρο, μέχρι το 2030 θα μιλάμε για μια
πραγματική ευρωπαϊκή επιδημία. Το πρόβλημα
αυτό το αντιμετωπίζουν άλλωστε και τα παιδιά:
το 2018, 1 στους 7 νέους της Ευρώπης ήταν
υπέρβαρος, αν όχι παχύσαρκος.

Πώς καταπολεμούμε την κακή διατροφή;
Ορισμένα σχολεία αποφάσισαν να
απαγορεύσουν τα χάμπουργκερ, τις τηγανητές
πατάτες, τις πίτσες και τα αναψυκτικά. Το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προωθεί την
κατανάλωση φρούτων στο σχολείο προβλέπει
έτσι τη δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών
στους μαθητές και ενθαρρύνει τους νέους να
υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.
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Κάθε άνθρωπος πρέπει να τρώει 5 φρούτα
και λαχανικά την ημέρα για να είναι
απολύτως υγιής.
Μπορεί αυτό να σου φαίνεται πολύ δύσκολο,
αλλά είναι εφικτό!
‣ Πλησιάζουν τα γενέθλιά σου! Περίγραψε
ή σχεδίασε το γεύμα των ονείρων σου... χωρίς
να ξεχάσεις τα 5 φρούτα και λαχανικά που
είναι απαραίτητα για μια υγιεινή διατροφή.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

Δημιουργούμε + συγκινήσεις
Ξέρεις τι σημαίνει «πολιτισμός»;

Δημιουργική Ευρώπη

Ο πολιτισμός εκφράζει τον τρόπο ζωής μας. Στον
πολιτισμό αποτυπώνεται η πολυμορφία των
παραδόσεών μας, των ηθών μας και των αξιών
μας. Ο πολιτισμός περιλαμβάνει τις γλώσσες που
μιλάμε, τις τέχνες και τους τόπους έκφρασής
τους, την αρχιτεκτονική των κτιρίων μας, την
εκπαίδευση και πολλά άλλα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ανάπτυξη
πολλών πολιτιστικών και οπτικοακουστικών
τομέων των 27 κρατών μελών. Ο σκοπός
είναι η καλύτερη προβολή των ταλαντούχων
δημιουργών της Ευρώπης και η δημιουργία
πολλών θέσεων απασχόλησης σε όλους
τους πολιτιστικούς τομείς: κινηματογράφος,
τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια, μουσεία, μουσική,
βιβλία κ.λπ.

Η ανακάλυψη του πολιτισμού μας και του
πολιτισμού των άλλων μάς επιτρέπει να
καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον
και να ζούμε + μαζί!

‣ Ξύπνησε τον καλλιτέχνη που
κρύβεις μέσα σου! Από όλους τους
πολιτιστικούς τομείς που γνωρίζεις,
σχεδίασε αυτόν που προτιμάς:

Το ήξερες;
Κάθε χρόνο, ορισμένες ευρωπαϊκές
πόλεις επιλέγονται ως πολιτιστικές
πρωτεύουσες της Ευρώπης. Το 2020 οι δύο
αυτές πόλεις είναι η Ριγέκα (Κροατία) και
το Γκόλγουεϊ (Ιρλανδία). Το 2021 θα είναι η
Τιμισοάρα (Ρουμανία), η Ελευσίνα (Ελλάδα)
και το Νόβι Σαντ (Σερβία, υποψήφια χώρα).
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ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

Κοινοποιούμε +
με ασφάλεια

Στο διαδίκτυο, μπορείς να παίζεις διαδικτυακά
παιχνίδια, να ακούς μουσική, να ψάχνεις βίντεο
και πληροφορίες όταν διαβάζεις για το σχολείο.
Πολύ διασκεδαστικό είναι επίσης να συνομιλείς
διαδικτυακά με τους φίλους σου ή να κοινοποιείς
τις φωτογραφίες σου.
Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Instagram, σου
δίνουν τη δυνατότητα να διατηρείς επαφή
με τους φίλους σου, να λαμβάνεις νέα από
την οικογένειά σου, να δημιουργείς αστείες
φωτογραφίες και, ορισμένες φορές, να κάνεις και
νέους φίλους. Μένουμε συχνά με την εντύπωση
ότι όσο πιο πολλούς φίλους έχουμε, τόσο πιο
«δημοφιλείς» είμαστε.

Δημοφιλία ή ιδιωτική ζωή
Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό να
ακολουθείς έναν κανόνα προφύλαξης: να δίνεις
πάντα λίγες προσωπικές πληροφορίες στους
νέους σου «φίλους», και ακόμα λιγότερες σε
εκείνους που γνωρίζεις ελάχιστα. Πρέπει να
προστατεύσεις αυτό που ονομάζουμε «ιδιωτική
ζωή». Όπως και την ιδιωτική ζωή των
κοντινών σου προσώπων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΟ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ!

Επίλεξε ένα καλό (και
χαριτωμένο) ψευδώνυμο
που δεν αποκαλύπτει
την πραγματική σου
ταυτότητα.

Να προσθέτεις μόνο τους
ανθρώπους που γνωρίζεις
στη λίστα των επαφών
σου.

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μην κοινοποιείς στον
οποιονδήποτε τον κωδικό
πρόσβασης που έχεις
επιλέξει· ο κωδικός
αυτός είναι
προσωπικός!
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ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μη δίνεις προσωπικές
πληροφορίες σε
αγνώστους σχετικά μ’
εσένα ή τους φίλους
σου.

Ορισμένες
συμβουλές για
την κοινοποίηση
πληροφοριών στο
διαδίκτυο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Μην ανοίγεις ποτέ την
κάμερα του υπολογιστή
σου αν σ’ το ζητούν
άγνωστοι.

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Αν παρατηρήσεις
κάτι μη φυσιολογικό,
ζήτα τη συμβουλή
κάποιου ενήλικα που
εμπιστεύεσαι.

Μην κάνεις ποτέ
μπροστά στην κάμερα του
υπολογιστή κάτι που δεν
θα έκανες ποτέ δημόσια.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Να συμπεριφέρεσαι
απέναντι στους άλλους
όπως θα ήθελες να σου
συμπεριφέρονται: να
είσαι καλοσυνάτος και
ευγενικός.

φίλοι;

Προσοχή στους ψεύτικους φίλους!

Και προσοχή στα SPAM!

Όταν χρησιμοποιείς το διαδίκτυο, τα κοινωνικά
δίκτυα ή το κινητό σου τηλέφωνο, κινδυνεύεις
να πέσεις θύμα εξαπάτησης ή παραβίασης της
ιδιωτικής σου ζωής από κακοπροαίρετα άτομα.

Το spam ή ανεπιθύμητο μήνυμα είναι το μήνυμα
κάποιου που προσποιείται ότι σε γνωρίζει.
Συνήθως τα μηνύματα αυτά σου τα στέλνουν
για να σου πουλήσουν κάτι ή για να σου
ζητήσουν χρήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει
το πρόγραμμα «Safer Internet», για να
προστατεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους
νέους σχετικά με τους κινδύνους και τις
προκλήσεις του διαδικτύου.
‣ Αν επισκεφθείς με έναν ενήλικα τον ιστότοπο
https://saferinternet4kids.gr/, θα βρεις
συστάσεις και συμβουλές για την ασφαλή
«πλοήγησή» σου στο διαδίκτυο.

Αγαπητέ Gordon,
Είσαι κάτω από 15 ετών:
γίνε συνδρομητής μας
και όλα τα SMS σου θα
είναι δωρεάν!
Πρέπει όμως να βιαστείς.
Αύριο θα είναι πολύ αργά.
Περιμένουμε το μήνυμά σου.
Ευχαριστούμε ;-)
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Η ΕΥΡΏΠΗ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

Βοηθούμε + τις φτωχές χώρες
Η βοήθεια στους πιο φτωχούς

Η ανθρωπιστική βοήθεια

Όπως είδαμε, μία από τις βασικές αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αλληλεγγύη. Μεταξύ
άλλων, αλληλεγγύη σημαίνει καταπολέμηση της
φτώχειας, η οποία το 2018 εξακολουθούσε να
πλήττει 1 στους 5 Ευρωπαίους.

Κάθε χρόνο, παντού στον πλανήτη μας
εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από φυσικές
καταστροφές, συγκρούσεις ή πολέμους.

Επίσης, δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Ήξερες
ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν
με μόλις 1 ευρώ την ημέρα; Πολλές χώρες της
Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής
είναι θύματα αυτής της φτώχειας. Πάρα πολλοί
κάτοικοι του πλανήτη μας εξακολουθούν να μην
έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, σε υγειονομική
περίθαλψη ή στην εκπαίδευση. Υποχρέωσή μας
είναι να αντιδράσουμε!
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος
χωριστά προσφέρουν συνολικά πάνω από τη μισή
βοήθεια που χορηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Με την ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση σώζονται ζωές
και παρέχονται τρόφιμα, καταλύματα, φάρμακα
και πόσιμο νερό στους αναξιοπαθούντες.
Επίσης υποστηρίζονται οι οικογένειες που
πρέπει να εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες χώρες
ή ανοικοδομούνται κατεστραμμένα κτίρια.

Γιατί η πρωτοβουλία αυτή είναι
σημαντική;
Όταν ζούμε + μαζί, μοιραζόμαστε στιγμές
ευτυχίας, αλλά ενδιαφερόμαστε και για τις μικρές
ή μεγάλες κακοτυχίες που έχουν οι κοντινοί ή πιο
μακρινοί γείτονές μας. Η αλληλεγγύη είναι μία
από τις ευρωπαϊκές μας αξίες!

‣ Κι εσύ, τι μπορείς να κάνεις για

να ζούμε + μαζί;

Τι θα μπορούσες να κάνεις στην
καθημερινότητά σου για να βελτιωθεί
η ζωή της οικογένειάς σου, των ανθρώπων
στο σχολείο σου, στη γειτονιά σου;

15

Για να καταλάβεις καλύτερα πώς οργανώνεται και ζει
καθημερινά η Ευρώπη, μπορείς να συμβουλευτείς τα δύο
φυλλάδια:

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.
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ΕΥΡΩΠΗ + μαζί!
Ένα νέο εργαλείο για να ευαισθητοποιήσετε τους μαθητές σας
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ηλικία των 10 ετών
Το υλικό ΕΥΡΩΠΗ + μαζί! θα σας επιτρέψει να μελετήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην
τάξη σας. Το παιδαγωγικό αυτό εργαλείο περιέχει τρία φυλλάδια και έναν χάρτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΗ + μαζί! ΣΤΗΝ
ΤΑΞΗ Με βάση τα ενδιαφέροντα της τάξης και τις ερωτήσεις των μαθητών σας, μπορείτε
να μελετήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τα φυλλάδια
δεν διαβάζονται με συγκεκριμένη σειρά. Είναι συμπληρωματικά, αλλά το κάθε φυλλάδιο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωριστά.

Στη συνέχεια περιγράφονται ορισμένες μέθοδοι χρήσης.
Με αφετηρία την ιστορία και τη
γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μπορείτε να μιλήσετε για την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση. Στην περίπτωση αυτή, θα
χρησιμοποιήσετε κυρίως το φυλλάδιο
ΕΥΡΩΠΗ — Οικοδομούμε + μαζί!
και/ή τον χάρτη. Οι μαθητές μπορούν να
εντοπίσουν στον χάρτη τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες μέλη
της ζώνης του ευρώ.
Με κάποια αφορμή από την επικαιρότητα
(π.χ. μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής
ή το ευρώ) μπορείτε να μελετήσετε τη
λειτουργία των θεσμικών οργάνων και
τη συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη
στα κοινά. Στην περίπτωση αυτή, θα
χρησιμοποιήσετε κυρίως το φυλλάδιο
ΕΥΡΩΠΗ — Οργανωνόμαστε + μαζί!

Μπορείτε επίσης να μιλήσετε για την
καθημερινότητα των παιδιών (π.χ.
για την ποιότητα του νερού και των
τροφίμων, την προστασία των παιδιών
στα κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.). Στην
περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσετε
κυρίως το φυλλάδιο ΕΥΡΩΠΗ —
Ζούμε + μαζί!

EL

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΜΑΣ
Βούλησή μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον πλούσιο σε
περιεχόμενο και φαντασία, ώστε να διευρύνουμε το οπτικό πεδίο των νέων σε ό,τι
αφορά το ευρωπαϊκό τους μέλλον.
Βασικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τον μαθητή να συνειδητοποιήσει ότι ανήκει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μπορεί να διαμορφώσει την Ευρώπη του αύριο.
Προκειμένου να τονίσουμε τον ρόλο του, σε κάθε θεματική ενότητα χρησιμοποιήσαμε
ένα ρήμα δράσης (ζούμε, οργανωνόμαστε, θυμόμαστε, προστατεύουμε κ.λπ.).
Το λεξιλόγιο, τα παιχνίδια και οι διασκεδαστικές πληροφορίες βοηθούν τον μαθητή
να εμπλουτίσει μόνος του τις γνώσεις του ακολουθώντας τον Gordon, τον
φανταστικό ήρωα που «μουντζούρωσε» τα φυλλάδια. Η παρουσία αυτού του ήρωα,
ο οποίος είναι συνομήλικος με τους μαθητές, καθιστά το περιεχόμενο περισσότερο
προσιτό. Άλλωστε οι ανοιχτές ερωτήσεις που βρίσκονται διάσπαρτες στις σελίδες των
φυλλαδίων ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Καλή ανάγνωση!

Πώς να επικοινωνήσετε με την ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe
Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στη διεύθυνση
https://europa.eu/european-union/contact_el

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία:
— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας
ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές)
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση https://europa.eu/european-union/
contact_el

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει γραφεία (αντιπροσωπείες) σε όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-membercountries_en

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφεία συνδέσμου σε όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stay-informed/
liaison-offices-in-your-country

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επίσης αντιπροσωπείες σε άλλα μέρη του κόσμου:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_el
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ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ
Ο τυπογράφος μας μας ενημερώνει ότι στα φυλλάδιά μας που έχουν τον τίτλο Ευρώπη +
μαζί! εμφιλοχώρησαν ορισμένα σκαριφήματα. Για την ακρίβεια, ένα αγοράκι που
ακούει στο όνομα Gordon φαίνεται ότι τρύπωσε στο τυπογραφείο και έγραψε βιαστικά
διάφορες λέξεις σε ορισμένες σελίδες.
Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα δυσκολέψει την ανάγνωσή σας.
Καλή εξερεύνηση σε όλους!
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ΕΥΡΏΠΗ

Οργανωνόμαστε + μαζί!

EL

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΘΕΣΜΙΚΆ ΌΡΓΑΝΑ

Αποφασίζουμε + από κοινού. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ

Σεβόμαστε + τις διαφορές μας. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Η ΝΕΟΛΑΊΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ζητούμε + την άποψη των νέων .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
ΕΝΙΑΊΑ ΑΓΟΡΆ

Συνεργαζόμαστε + με τους γείτονές μας .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
ΕΝΙΑΊΟ ΝΌΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΖΏΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΏ

Ανταλλάσσουμε + εύκολα. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επενδύουμε + για το μέλλον μας. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζζζζζζζζ! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΘΕΣΜΙΚΆ ΌΡΓΑΝΑ

Αποφασίζουμε + από κοινού
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος, όπως
είναι η Ισπανία, η Ιταλία ή η Βουλγαρία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια οικειοθελή
ένωση ευρωπαϊκών κρατών που αποφάσισαν να
υλοποιήσουν κοινά σχέδια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαθέτει ισχυρά θεσμικά όργανα στα οποία οι
ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεταφέρει μέρος των
αρμοδιοτήτων τους. Κάθε θεσμικό όργανο έχει
έναν ρόλο και διευθύνεται από έναν πρόεδρο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει τους
ευρωπαϊκούς νόμους και τον προϋπολογισμό
μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η φωνή των
ευρωπαίων πολιτών. Τα μέλη του εκλέγονται
από τον λαό στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του
στο Στρασβούργο (Γαλλία), στις Βρυξέλλες και
στο Λουξεμβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1 : η συνάντηση των
ηγετών των ευρωπαϊκών χωρών

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή Συμβούλιο Υπουργών 1

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους
αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών
μελών της Ένωσης. Το Συμβούλιο συνεδριάζει
καταρχήν 4 φορές τον χρόνο. Στις συνεδριάσεις
αυτές, οι οποίες αποκαλούνται «ευρωπαϊκές
σύνοδοι κορυφής», συζητούνται όλα τα
τεκταινόμενα στην Ευρώπη και χαράσσονται οι
βασικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ένωσης.

Αποτελείται από υπουργούς των χωρών μελών
της Ένωσης, έναν υπουργό από κάθε χώρα.
Ο υπουργός όμως δεν είναι πάντα ο ίδιος.
Εξαρτάται από το θέμα που εξετάζεται.

Το Συμβούλιο έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες
(Βέλγιο).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2

Είναι η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή προτείνει νέους νόμους και μεριμνά
για την τήρησή τους.

Για παράδειγμα, αν συνεδριάζει το Συμβούλιο
Γεωργίας, θα συμμετάσχει ο υπουργός Γεωργίας.
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ψηφίζει τους ευρωπαϊκούς νόμους και
τον προϋπολογισμό μαζί με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την
έδρα του στις Βρυξέλλες.
2

Αποτελείται από 27 Επιτρόπους (έναν από κάθε
χώρα) και ο κάθε Επίτροπος είναι υπεύθυνος για
έναν ή περισσότερους τομείς (π.χ. περιβάλλον,
μεταφορές, εκπαίδευση).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την έδρα της στις
Βρυξέλλες.

1

3

4

Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο

Το ευρωπαϊκό
θεσμικό τρίγωνο

καθορίζει τους
στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

εγκρίνει
τον προϋπολογισμό
Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

διασφαλίζει
την τήρηση
των νόμων,
των συνθηκών και
των προγραμμάτων

ψηφίζει τους
νόμους και τον
προϋπολογισμό

προτείνει νόμους

ψηφίζει τους
νόμους και τον
προϋπολογισμό

Το Συμβούλιο
Υπουργών

συζητά και
αποφασίζει

Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Τι είναι δημοκρατία;
Δημοκρατία είναι το πολιτικό σύστημα
στο οποίο η εξουσία ανήκει σε όλους τους
ανθρώπους της χώρας. Στη δημοκρατία οι
άνθρωποι ονομάζονται «πολίτες». Κάθε
ενήλικος πολίτης έχει δικαίωμα ψήφου
στις εκλογές.
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ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ

Σεβόμαστε + τις διαφορές μας
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι οι ενήλικοι πολίτες
έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν άνδρες και γυναίκες
πολιτικούς που θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές (1).
Το δικαίωμα ψήφου των πολιτών συνιστά
θεμελιώδες στοιχείο κάθε δημοκρατίας.

Ειδικά δικαιώματα του παιδιού

Το δικαίωμα ψήφου... και προστασίας

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει
καίρια σημασία επειδή αναγνωρίζει μια σειρά
από ειδικά δικαιώματα στα παιδιά: το δικαίωμα
της φοίτησης σε σχολείο, το δικαίωμα της
έκφρασης, το δικαίωμα της προστασίας και της
υγειονομικής περίθαλψης.

Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
δικαιώματα και ελευθερίες. Τα δικαιώματα και
οι ελευθερίες αυτές συγκεντρώθηκαν σε ένα
κείμενο που ονομάζεται «Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο Χάρτης
πρέπει να τηρείται από όλους.

Τα παιδιά είναι πλήρως ευρωπαίοι πολίτες.
Αποτελούν περίπου το ένα πέμπτο του
πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Στην Αυστρία και στη Μάλτα δικαίωμα του εκλέγειν
έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας τους, ενώ στην Ελλάδα το δικαίωμα αυτό
χορηγείται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος
της ηλικίας τους.

1/5

Το Δικαστήριο
Ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι να διασφαλίζει ότι οι
ευρωπαϊκοί νόμοι τηρούνται και
εφαρμόζονται παντού με τον ίδιο τρόπο.
Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει από έναν
δικαστή στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο
έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο.
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

Η ΝΕΟΛΑΊΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ζητούμε + την άποψη των νέων
Αν οι νέοι της Ευρώπης είναι πλήρεις πολίτες,
τότε έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται. Και αυτό
ακριβώς γίνεται! Σε πολλές χώρες της Ένωσης,
οι νέοι μπορούν να κοινοποιούν τις ιδέες τους,
μεταξύ άλλων, μέσω του «Κοινοβουλίου Νέων».

‣ Και εσύ, έχεις κάτι να προτείνεις;
Δημιουργήστε ένα μικρό κοινοβούλιο στην
τάξη σας και μιλήστε για ζητήματα που σας
αφορούν άμεσα. Ορισμένα παραδείγματα:
— Πώς μπορούμε να ζούμε καλύτερα μαζί
κάθε μέρα;
— Πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε
και να υποστηρίξουμε καλύτερα τα
δικαιώματα των παιδιών;
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ΕΝΙΑΊΑ ΑΓΟΡΆ

Συνεργαζόμαστε + με τους γείτονές μας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει μια τεράστια
έκταση περίπου 4 εκατομμυρίων km2, στην οποία
διασταυρώνονται διαφορετικοί πολιτισμοί. Για
τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών τους, τα
περισσότερα κράτη μέλη έχουν καταργήσει τους
ελέγχους διαβατηρίων στα σύνορα. Επομένως,
κάθε άτομο που ζει σε μία από τις χώρες μέλη είναι
ελεύθερο να κυκλοφορεί, να κατοικήσει και να βρει
εργασία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ένωσης.

Και οι νέοι επίσης!
Οι νέοι μπορούν επίσης να κυκλοφορούν στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στο πρόγραμμα που
ονομάζεται Erasmus+. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη
δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές να ζήσουν και
να σπουδάσουν σε μια άλλη χώρα.
Όταν ταξιδεύουμε, έχουμε την ευκαιρία να
μάθουμε μία ή περισσότερες γλώσσες. Ένα από τα
περιουσιακά στοιχεία της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης
είναι άλλωστε ο μεγάλος αριθμός γλωσσών
που ομιλούνται στην επικράτειά της. Όσο
περισσότερο μιλάμε, τόσο αποτελεσματικότερα
μπορούμε να συνεννοούμαστε και να
οργανωνόμαστε.

Το ήξερες;
Ο χώρος Σένγκεν είναι χώρος ελεύθερης
κυκλοφορίας των ατόμων στα κράτη που
υπέγραψαν τη Συμφωνία του Σένγκεν (πόλη
του Λουξεμβούργου). Το 2018 στον χώρο
Σένγκεν ανήκαν 26 κράτη: 22 μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 χώρες που δεν
είναι μέλη της. Εντός του χώρου Σένγκεν,
κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή
χώρας εκτός ΕΕ) μπορεί να διέρχεται από τα
σύνορα των άλλων χωρών μελών χωρίς να
πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριό του.

‣ Μπορείς να αναφέρεις ορισμένες από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; (*)

‣ Παρεμπιπτόντως, ξέρεις πόσες επίσημες
γλώσσες μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

— 12;
— 24;

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

— 60;

(*) Βλ. τον πίνακα στη σελίδα 15 για τις
απαντήσεις.
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ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Ανταλλάσσουμε + εύκολα
Ένα ενιαίο νόμισμα
Από την 1η Ιανουαρίου 2002 και ως αποτέλεσμα
της Συνθήκης του Μάαστριχτ του 1992,
19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία,
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία,
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος,
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία)
έχουν κοινό νόμισμα: το ευρώ.

Το ήξερες;
Το σύμβολο του ευρώ (€) προέρχεται από
το ελληνικό γράμμα έψιλον, το πρώτο
γράμμα της λέξης «Ευρώπη». Οι δύο
μικρές οριζόντιες γραμμές θυμίζουν δύο
άλλα πολύ γνωστά νομίσματα: το δολάριο
και το γιεν.

Όλες αυτές οι χώρες συναποτελούν τη «ζώνη
του ευρώ». Οι άλλες χώρες —δηλαδή,
η Βουλγαρία, η Δανία, η Κροατία, η Ουγγαρία,
η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σουηδία και
η Τσεχία— χρησιμοποιούν ακόμα το εθνικό τους
νόμισμα.
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‣ Σε ποιες χώρες ανήκουν τα ακόλουθα
κέρματα;

1

● ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ●

5

● ΑΥΣΤΡΙΑ ●

● ΚΥΠΡΟΣ ●
2

6
● ΒΕΛΓΙΟ ●

● ΙΤΑΛΙΑ ●
3

● ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ●

7

● ΓΑΛΛΙΑ ●

4

● ΓΕΡΜΑΝΙΑ ●
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‣ Απαντήσεις
1 Αυστρία – 2 Κύπρος – 3 Ιταλία – 4 Κάτω Χώρες – 5 Βέλγιο
6 Γερμανία – 7 Γαλλία – 8 Πορτογαλία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία
του ευρώ και δίνει την άδεια στις χώρες
της ζώνης του ευρώ να παράγουν
χαρτονομίσματα σε ευρώ. Η τράπεζα έχει
την έδρα της στη Φρανκφούρτη (Γερμανία).

‣ Αυτό το κέρμα των 2 ευρώ είναι το πλέον
περιζήτητο για τους συλλέκτες. Ξέρεις από
πού προέρχεται;

‣ Απάντηση
BATIKANO
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επενδύουμε + για το μέλλον μας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σε πολλούς
τομείς: εκπαίδευση, περιβάλλον, έρευνα στις νέες
τεχνολογίες, γεωργία κ.λπ. Για να γίνονται όμως
επενδύσεις, πρέπει να υπάρχουν χρήματα! Και
επίσης, τα χρήματα αυτά πρέπει να κατανέμονται
αποτελεσματικά: αυτό ακριβώς αποκαλούμε
«προϋπολογισμό».

Από πού προέρχονται τα χρήματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προέρχεται κατά 99 % από τις εισφορές των
κρατών μελών.
Ο προϋπολογισμός αυτός βοηθά στη
χρηματοδότηση πολλών έργων σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης (κατασκευή δρόμων και
γεφυρών, σχολείων και πανεπιστημίων, κέντρων
επιστημονικής έρευνας, μουσείων, νοσοκομείων,
εργοστασίων), αλλά και στην προώθηση των
ανταλλαγών των νέων και της απασχόλησης
στην Ευρώπη.
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Έργα που υποστηρίζονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έξυπνοι χώροι παιχνιδιού
για τα παιδιά

Όλα αυτά τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
επενδύσει σε εκατοντάδες χιλιάδες έργα.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα —μπορείς
να αναζητήσεις και άλλα στον ακόλουθο
ιστότοπο: https://europa.eu/investeu/projects_el

Τα παιδιά παίζουν όλο και περισσότερο
με ηλεκτρονικές συσκευές στο σπίτι αντί
να διασκεδάζουν σε παιδικές χαρές. Λόγω
της έλλειψης άσκησης και της ανθυγιεινής
διατροφής, όλο και περισσότερα παιδιά πάσχουν
από παχυσαρκία. Χάρη στη χρηματοδότηση
της ΕΕ, η βουλγαρική εταιρεία Playground
Energy κατάφερε να κατασκευάσει παιδικές
χαρές που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια
σε ήχο και φως. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά
ενθαρρύνονται να κινούνται περισσότερο και να
ζουν πιο υγιεινά.
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Μάχη κατά του παιδικού καρκίνου

Υπερσύγχρονα σχολεία

Η αυστριακή εταιρεία βιοτεχνολογίας Apeiron
Biologics παρασκευάζει φαρμακευτικά προϊόντα
για τη θεραπεία του καρκίνου, με ιδιαίτερη
έμφαση στις σπάνιες μορφές που πλήττουν
κυρίως τα παιδιά. Ένα δάνειο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση θα βοηθήσει την εταιρεία να επεκτείνει
την έρευνά της και να αναπτύξει νέους τρόπους
καταπολέμησης της νόσου.

Τα σχολικά κτίρια στην Ελλάδα εμφανίζουν
συχνά δομικά προβλήματα και δεν συντηρούνται
επαρκώς. Επιπλέον, ο αριθμός των σχολείων δεν
επαρκεί για τη στέγαση όλων των μαθητών. Τα
24 νέα δημόσια σχολεία που κατασκευάστηκαν
στην περιφέρεια της Αττικής συμβάλλουν στην
επίλυση του προβλήματος δυναμικότητας,
παρέχουν εγκαταστάσεις ποιότητας και
παράγουν το σύνολο της ενέργειας που
χρειάζονται.
‣ Και στη χώρα σου; Γνωρίζεις
δραστηριότητες που έχουν υποστηριχθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα σου,
στην περιφέρειά σου ή στην πόλη σου;
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζζζζζζζζ!

Υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Παρόλο που συχνά χρησιμοποιούνται
τα αγγλικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να
διαφυλάξει τον πλούτο όλων ανεξαιρέτως των
γλωσσών και ενθαρρύνει έτσι την εκμάθηση
πολλών γλωσσών από όλους τους Ευρωπαίους
προκειμένου αυτοί να συνεννοούνται καλύτερα.
Η καλύτερη συνεννόηση είναι σημαντική για την
καλή οργάνωση.

Hello
I don’t understand - Un helado
Danke - ¡Hola! - Bitte - Entschuldigung
Tschüss - Thank you - Ein Eis
No entiendo - Sorry - Por favor - Hallo
Goodbye - Tengo hambre - Das verstehe ich nicht
Perdón - Please - Ich habe Hunger
How are you? - ¡Hasta pronto! - See you
Adiós - An ice cream - Bis bald
Gracias - Wie geht’s ? - I am hungry
¿Cómo estás?
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‣ Στην επόμενη σελίδα μπορείς να δεις πώς
λέμε «καλημέρα» και «ευχαριστώ» σε όλες
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μπορείς να ενώσεις τις λέξεις με
τη σωστή γλώσσα;

Hello!
¡Hola!

Dobro utro

Γερμανικά

Obrigado

Bună dimineaţa

Αγγλικά

Efkaristo

L-Għodwa t-Tajba

Βουλγαρικά

Blagodarya

Labrīt

Κροατικά

Gracias

Guten Morgen

Δανικά

Merci

God morgon

Ισπανικά

Hvala

Dia dhuit

Εσθονικά

Tack

Bom dia

Φινλανδικά

Hvala

Goedemorgen

Γαλλικά

Grazie

Dobré ráno

Ελληνικά

Ačiū

Labas Rytas

Ουγγρικά

Bedankt

God morgen

Ιταλικά

Dziękuję

Tere hommikust

Ιρλανδικά

Paldies

Buenos días

Λετονικά

Danke

Bonjour

Λιθουανικά

Tak

Buongiorno

Μαλτέζικα

Thank you

Dzień dobry

Ολλανδικά

Děkuji

Good morning

Πολωνικά

Ďakujem

Hyvää huomenta

Πορτογαλικά

Go raibh maith agat

Dobro jutro

Ρουμανικά

Grazzi

Kalimera

Σλοβακικά

Aitäh

Jó reggelt

Σλοβενικά

Köszönöm

Dobré ráno

Σουηδικά

Kiitos

Dobro jutro

Τσεχικά

Mulţumesc

‣ Απαντήσεις
Αγγλικά: Good morning, Thank you· Βουλγαρικά: Dobro utro, Blagodarya· Γαλλικά: Bonjour, Merci· Γερμανικά: Guten Morgen, Danke· Δανικά: God morgen, Tak·
Ελληνικά: Kalimera, Efkaristo· Εσθονικά: Tere hommikust, Aitäh· Ιρλανδικά: Dia dhuit, Go raibh maith agat· Ισπανικά: Buenos días, Gracias· Ιταλικά: Buongiorno, Grazie·
Κροατικά: Dobro jutro, Hvala· Λετονικά: Labrīt, Paldies· Λιθουανικά: Labas Rytas, Ačiū· Μαλτέζικα: L-Għodwa t-Tajba, Grazzi· Ολλανδικά: Goedemorgen, Bedankt·
Ουγγρικά: Jó reggelt, Köszönöm· Πολωνικά: Dzień dobry, Dziękuję· Πορτογαλικά: Bom dia, Obrigado· Ρουμανικά: Bună dimineaţa, Mulțumesc· Σλοβακικά: Dobré ráno,
Ďakujem· Σλοβενικά: Dobro jutro, Hvala· Σουηδικά: God morgon, Tack· Τσεχικά: Dobré ráno, Děkuji· Φινλανδικά: Hyvää huomenta, Kiitos.
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Για να καταλάβεις καλύτερα από πού προέρχεται η Ευρώπη
και πώς ζει καθημερινά, μπορείς να συμβουλευτείς τα δύο
φυλλάδια:

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.
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