
Ενότητα 1: «Η Ιστορία της ΕΕ εν συντομία» 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επηρεάζει τη ζωή σας κάθε μέρα που περνά, ακόμα και αν δεν το 
καταλαβαίνετε. 
Για παράδειγμα, ο τηλεφωνικός αριθμός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι ο ίδιος σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Έτσι, αν μπουν στο σπίτι σας κλέφτες, αν συμβεί κάποιο ατύχημα ή αν 
εκδηλωθεί πυρκαγιά σε κάποιο σπίτι, μπορείτε να καλέσετε το 112 από οποιαδήποτε χώρα 
μέλος της ΕΕ. 

Επίσης, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείτε να 
ταξιδέψετε, για παράδειγμα, στη Γαλλία ή τη 
Γερμανία χωρίς να περάσετε έλεγχο στα σύνορα, 
αλλά και να πληρώσετε με ευρώ σε πολλές χώρες 
της ΕΕ. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε αν ένα παγωτό 
κοστίζει περισσότερο εδώ στην Κύπρο ή στην 
Ιταλία! 

Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται φυσιολογικά, 
κι όμως δεν ήταν έτσι από την αρχή. Οι χώρες της 
Ευρώπης δεν συνεργάζονταν πάντα μεταξύ τους. 
Από το 1870 έως το 1945, έγιναν τρεις πόλεμοι 
μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ίσως να 
έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικό, κυρίως για 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945) που είναι ο 
πιο πρόσφατος, ή να έχετε συζητήσει κάτι στο 
μάθημα της Ιστορίας. 

Μπορείτε να δείτε μια ταινία σχετικά με την Ιστορία 
της ΕΕ στη σελίδα:  
http://www.europarltv.europa.eu/en/player. 
 aspx?pid=f6a3fb63-06b7-4651-bf43-79f4ba3f4154 

Γράψτε τρία πράγματα που γνωρίζετε για τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

1 ____________________________________________________ 

2 ____________________________________________________ 

3 ____________________________________________________ 
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Διαβάστε το ακόλουθο κείμενο μερικές φορές, για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς 
δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, ο/η καθηγητής/καθηγήτρια σας μπορεί να σας 
μιλήσει για το θέμα αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πολιτικοί ηγέτες και οι πολίτες της Ευρώπης ήταν 
αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να ξεσπάσει ξανά τέτοιος πόλεμος. Αυτό, όμως, ήταν πιο 
εύκολο στη θεωρία παρά στην πράξη. Η Γαλλία και η Γερμανία μάχονταν μεταξύ τους από 
πολύ παλιά και, ακόμα και αν ο τελευταίος πόλεμος είχε τελειώσει, σίγουρα η σχέση τους δεν 
ήταν φιλική. 

Για αυτό το λόγο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, 
Ρόμπερτ Σούμαν, κατέστρωσε ένα σχέδιο και στις 9 Μαΐου 
1950, ανακοίνωσε το σχέδιό του, το οποίο έγινε γνωστό ως «Το 
Σχέδιο Σούμαν». 

Η «Ημέρα της Ευρώπης» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 
Μαΐου. 

Το Σχέδιο Σούμαν εξασφάλιζε την καλή συνεργασία της 
Γαλλίας και της Γερμανίας στους τομείς του άνθρακα και του 
χάλυβα. Αυτό σήμαινε ότι καμία από τις δύο αυτές χώρες δεν 
μπορούσε να κατασκευάσει όπλα, χωρίς η άλλη χώρα να το 
γνωρίζει. Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε στη Γαλλία και τη 
Γερμανία η δυνατότητα να κερδίσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα χρήματα από τους δύο αυτούς πόρους. 
Χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά για να κατασκευάσουν 
νέους δρόμους, σπίτια και άλλα κτήρια για να 
αντικαταστήσουν εκείνα που καταστράφηκαν στη διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το Λουξεμβούργο, οι Κάτω 
Χώρες, το Βέλγιο και η Ιταλία ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και 
μπήκαν και αυτές στην ομάδα. 

Το 1951, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Αυτό ήταν το 
ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ποιες ήταν οι έξι χώρες που συμμετείχαν; 

Γιατί ο άνθρακας και ο χάλυβας ήταν τόσο σημαντικοί μετά τον πόλεμο; 
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Οι χώρες αυτές συνεργάστηκαν τόσο καλά μεταξύ τους που αποφάσισαν να προχωρήσουν 
τη συνεργασία τους ακόμη παραπέρα. Έτσι, το 1957, ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν για αυτή την ευρωπαϊκή συνεργασία 
ενσωματώθηκαν όλες μαζί σε μια συνθήκη. 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ1957 
Η συνθήκη περιλάμβανε συμφωνίες για τη γεωργία, την οικονομία και τις μεταφορές. 
Θεσπίστηκαν κατάλληλοι κανονισμοί για τη γεωργία, οι οποίοι εξασφάλιζαν ότι ποτέ πια στην 
Ευρώπη δεν θα πέθαιναν άνθρωποι από την πείνα. Η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας 
και των μεταφορών σήμαινε ότι οι χώρες αυτές μπορούσαν να αγοράζουν προϊόντα η μία 
από την άλλη πιο εύκολα και πιο φτηνά. 

 
Να καταγράψετε ένα προϊόν που βρίσκετε στο σουπερμάρκετ, το οποίο 

προέρχεται από κάθε μία από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες.     ΧΩΡΑ ΠΡΟΪΟΝ 

1. Κάτω Χώρες ______________________________________________________ 
 
2. Ιταλία 

 
3. Γερμανία 

 
4. Ηνωμένο Βασίλειο ______________________________________________________ 

 
5. Ισπανία 

 
6. Γαλλία 

 
7. Ελλάδα 

 
Όλο και περισσότερες χώρες ξεκίνησαν να σκέφτονται ότι ήταν καλή ιδέα να συμμετάσχουν 
στην ομάδα και να επωφεληθούν από τα οικονομικά πλεονεκτήματα. 

 
Έως το 1992, είχαν ενταχθεί στην Κοινότητα δώδεκα χώρες, οι οποίες πλέον καλούνταν κράτη 
μέλη. Στη συνθήκη που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ εκείνη τη χρονιά, αποφασίστηκε ότι από 
τότε και στο εξής η ομάδα θα ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή έκανε το 
εμπόριο μεταξύ των χωρών ακόμη πιο εύκολο. Πολλοί κανονισμοί για τις εισαγωγές και τις 
εξαγωγές καταργήθηκαν, κάτι που έκανε τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών ακόμη πιο επικερδείς. Η «Συνθήκη του Μάαστριχτ» έδωσε επίσης στους 
εργαζομένους τη δυνατότητα να εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς κανένα πρόβλημα. 
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Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 28 κράτη μέλη. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ΕΕ, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
συνεχίσει να επεκτείνεται τα επόμενα χρόνια. 

Μπορείς να ονομάσεις κάποιες χώρες που δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά θα ήθελαν να γίνουν; 

Πιστεύεις ότι είναι καλή ή κακή ιδέα; Προσπάθησε να εξηγήσεις γιατί 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, μια νέα συνθήκη ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Ονομάζεται 
«Συνθήκη της Λισαβόνας» και υπογράφηκε για να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική 
και τη διακυβέρνησή της πιο εύκολη. Στις περιπτώσεις που είναι πιο εύκολο να οργανωθεί κάτι 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί πλέον να γίνει, όπως στην περίπτωση των χρεώσεων της κινητής 
τηλεφωνίας ή της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο. 

Μπορείς να δώσεις κάποιο άλλο παράδειγμα; 



4Ο πίνακας αυτός δείχνει πότε εντάχθηκε η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 

1957 Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και 
Δυτική Γερμανία (τα ιδρυτικά κράτη μέλη) 
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1973 Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο 9 

1981 Ελλάδα 10 

1986 Πορτογαλία και Ισπανία 12 

1990 Η Ανατολική Γερμανία επανενώνεται με τη Δυτική 
Γερμανία και, συνεπώς, εντάσσεται στην ΕΕ 

12 

1995 Φινλανδία, Αυστρία και Σουηδία 15 

2004 Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία και Τσεχική 
Δημοκρατία 

25 

2007 Βουλγαρία και Ρουμανία 27 

2013 Κροατία 28 
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Την «Ημέρα της Ευρώπης», στις 9 Μαΐου, συχνά ακούμε τον ευρωπαϊκό ύμνο, την «Ωδή 
στη χαρά». Είναι μέρος της ενάτης συμφωνίας που συνέθεσε ο Λούντβιγκ φον Μπετόβεν 
το 1823. Χωρίς να περιέχει καθόλου στίχους, εκφράζει τα ιδανικά της ελευθερίας, της 
ειρήνης και της συνεργασίας που προασπίζεται η ΕΕ . 

Ψάξτε τον «ευρωπαϊκό ύμνο» και ακούστε τον στο YouTube. 

Ο ύμνος αυτός δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τους εθνικούς ύμνους των κρατών μελών. 
Οι διαφορές μεταξύ των χωρών, όπως είναι οι εθνικοί τους ύμνοι και οι γλώσσες τους, θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι χώρες της ΕΕ κάνουν συλλογικά μόνο τα πράγματα που θα 
ωφελήσουν όλες τις χώρες. Αυτό είναι που ονομάζουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ. 

Δώστε ένα ακόμη παράδειγμα για αυτό: 

Τι αντιπροσωπεύουν τα αστέρια της 
ευρωπαϊκής σημαίας; 
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Εδώ βλέπετε έναν χάρτη της Ευρώπης. 
Βάλτε έναν σταυρό στις χώρες που είναι κράτη μέλη της ΕΕ. 
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Ενότητα 2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς: 
«Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη 
ζωή σας» 
• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει δώσει τη

δυνατότητα σε περισσότερους από δύο
εκατομμύρια φοιτητές να σπουδάσουν και
να βρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο
εξωτερικό;

• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ παρέχει πολλά χρήματα προς
όφελος των ατόμων που ζουν σε φτωχές χώρες;

• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει απαγορεύσει τη
διενέργεια δοκιμών/πειραμάτων σε ζώα στον
τομέα των καλλυντικών;

• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει αποτρέψει τον πόλεμο
μεταξύ των κρατών μελών της για περισσότερα
από 60 χρόνια;

• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες για
τις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας (τέλη
περιαγωγής) και ότι, ως αποτέλεσμα, οι
χρεώσεις αυτές έχουν πλέον σχεδόν
εκμηδενιστεί;

• Γνωρίζατε ότι μπορείτε να εργαστείτε και να
ταξιδέψετε σε όλα σχεδόν τα 28 κράτη μέλη της
ΕΕ χωρίς να χρειαστεί να περάσετε έλεγχο στα
σύνορα;

• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει φροντίσει οι άντρες και οι
γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά να έχουν το
δικαίωμα να λαμβάνουν ίσο μισθό;

• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ επιβάλλει αυστηρές
απαιτήσεις στη γεωργική πολιτική και ότι η
ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε
ελέγχεται;

• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ συνάπτει συμφωνίες και με
χώρες εκτός ΕΕ στους τομείς του εμπορίου, του
περιβάλλοντος, των εξαγωγών, της ασφάλειας
και της διαχείρισης διεθνών προβλημάτων,
όπως η τρομοκρατία και η οικονομική κρίση;

Και πολλά ακόμα..
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Η Ευρώπη είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Η Ευρώπη είναι ο τόπος που μένουμε και μας 
επηρεάζει όλους κάθε μέρα. Επηρεάζει το φαγητό μας, τις χρεώσεις των τηλεφωνικών 
κλήσεων, την παιδεία, το περιβάλλον, την εργασία - το δικό σας μέλλον και το δικό μου... 
 
Ποιες χώρες έχετε επισκεφθεί για διακοπές; Ποιες χώρες θα θέλατε να επισκεφθείτε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έχετε επαφή με μαθητές ή φίλους που δεν ζουν στην Κύπρο ; Αν ναι, από ποια χώρα 
είναι και τι γλώσσα μιλάτε μαζί τους; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν έπρεπε να κάνετε πρακτική άσκηση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ποια χώρα θα επιλέγατε και 
γιατί; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης, αρρωσταίνετε και πρέπει να 
πάτε στον γιατρό ή στο νοσοκομείο. Τι έγγραφα χρειάζεστε; 
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Η Ευρώπη ασχολείται και με αυτό! 

Όπως μάθαμε, η συνεργασία στην Ευρώπη ξεκίνησε από τον άνθρακα και τον χάλυβα. 
Έπειτα, προστέθηκε η οικονομία και η ενέργεια, και σταδιακά προστέθηκαν και άλλοι τομείς 
πολιτικής. Κάθε φορά που τα κράτη μέλη συνειδητοποιούσαν ότι τα εθνικά τους 
προβλήματα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ευκολότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έδιναν 
στην ΕΕ ακόμα μια αρμοδιότητα. Αυτό συνέβη με τη γεωργία, τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος, τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα μπορούσε να είχε λιγότερες αρμοδιότητες 
και ότι κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να επανεθνικοποιηθούν. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ (οι Υπουργοί των χωρών της ΕΕ) έχουν αρμοδιότητα 
να αποφασίζουν από κοινού για το εύρος των αρμοδιοτήτων που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ. 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Οι χώρες που 
επιθυμούν να γίνουν κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει απαρέγκλιτα να σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θέλουμε να αποτρέψουμε την ξενοφοβία και άλλες μορφές διακρίσεων λόγω 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ηλικίας. Είναι 
πολύ σημαντικό για την ΕΕ να είναι φιλόξενη προς τους ανθρώπους (πρόσφυγες) που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω πολέμου ή διώξεων. Η ΕΕ προσπαθεί 
επίσης να θέσει τέλος στην εμπορία ανθρώπων, και ιδίως στην εμπορία γυναικών και 
παιδιών. 
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Δώστε ένα παράδειγμα διακρίσεων λόγω των ακόλουθων: 
 

Σεξουαλικός προσανατολισμός  _________________________________________________ 
 

Θρησκευτικές πεποιθήσεις   
 

Αναπηρίες 
 
 

Ευρώ 
 

Μετά την εισαγωγή του ευρώ, είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβετε σε ποια χώρα είναι φτηνότερο 
ένα προϊόν. Όταν κάνετε διακοπές σε χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, δεν χρειάζεται να κάνετε 
συνάλλαγμα ή να υπολογίζετε την τιμή του προϊόντος σε άλλο νόμισμα. Επίσης, το ευρώ δίνει τη 
δυνατότητα στις εταιρείες της Ευρώπης να εργάζονται ταχύτερα και να κάνουν καλύτερες 
συμφωνίες. 
Μπορείτε ήδη να πληρώνετε με ευρώ στις εξής 19 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία. 
Τα υπόλοιπα 9 κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να εισαγάγουν στο μέλλον το ευρώ, αλλά  κάποια 
από αυτά πρέπει να φροντίσουν, για παράδειγμα,  να μην έχουν υπερβολικό δημόσιο χρέος. 

 
Ψάξτε στο πορτοφόλι σας να δείτε τι νομίσματα έχετε και τι απεικονίζουν. 
Ποιες ομοιότητες έχουν; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μπορείτε να καταλάβετε από ποια χώρα προέρχονται; Πώς; 
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Το περιβάλλον 
Τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ είναι από τα αυστηρότερα 
του κόσμου. Δίνουν μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία της υγείας των 
ανθρώπων. Η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους 
με λελογισμένο τρόπο και να συμβάλλει στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας (για να φροντίσει να μην εκλείψουν τα είδη 
φυτών και ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση). 
Υπάρχουν, για παράδειγμα, συμφωνίες για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου. Έως το 2020, οι εκπομπές πρέπει να 
έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. 
Υπάρχουν όμως και ευρωπαϊκοί νόμοι σχετικά με την 
ηχορύπανση και την ποιότητα του νερού όπου κολυμπάτε, 
δηλαδή νόμοι για πράγματα που μπορεί να σας επηρεάζουν 
άμεσα. 

Τι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου; 

Γιατί είναι επιβλαβή τα αέρια του θερμοκηπίου; 

Ονομάστε τρία είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. 

1   ___________________________ 

2   ___________________________ 

3   ___________________________ 
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Ενέργεια 
Η ενέργεια είναι απαραίτητη στη ζωή 
μας. Την χρειαζόμαστε για τις μεταφορές, 
την κεντρική θέρμανση και τον 
κλιματισμό, καθώς και για τη λειτουργία 
των εργοστασίων, των γραφείων και των 
αγροκτημάτων. Όμως, μήπως τα 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου θα τελειώσουν μια μέρα; Μήπως 
αυτά τα καύσιμα ευθύνονται για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη; Η ΕΕ θέλει 
τα κράτη μέλη να ακολουθούν καλύτερες 
πολιτικές με μεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση και να κάνουν περισσότερη 
έρευνα στους τομείς της αιολικής και της 
ηλιακής ενέργειας. Επίσης, κάθε πολίτης 
πρέπει να σκέφτεται την ενέργεια που 
καταναλώνει ο ίδιος. Ο καθένας 
καταναλώνει ενέργεια όταν χρησιμοποιεί 
το αυτοκίνητο, το ζεστό νερό, την 
κεντρική θέρμανση, τον κλιματισμό και το 
φως. 
 
 
 
 
Πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια στο σπίτι; 
Δώστε μερικά παραδείγματα. 

 
1   _____________________________________________________________________ 

 
2   _____________________________________________________________________ 

 
3   _____________________________________________________________________ 

 
4   _____________________________________________________________________ 

 
5   _____________________________________________________________________ 

 
Τι κάνετε ΕΣΕΙΣ για να εξοικονομήσετε ενέργεια; 
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Η Ευρώπη ασχολείται και με αυτό! Όχι πάντα... 
Όπως είδατε σε αυτό το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει αποφάσεις για πολλά 
θέματα. Ένα μεγάλο μέρος των αποφάσεων, όμως, λαμβάνονται σε άλλο επίπεδο: τοπικό, 
επαρχιακό ή εθνικό. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει αποφάσεις (για όλα τα κράτη μέλη) μόνο όταν πρόκειται να 
είναι περισσότερο αποτελεσματικές από ό,τι θα ήταν αν είχαν ληφθεί σε εθνικό, επαρχιακό 
ή τοπικό επίπεδο (η αρχή της επικουρικότητας). 
Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο με διάφορες εργασίες. Κάποιες φορές έχουν την ευθύνη 
για τις εργασίες αυτές οι φορείς σε επίπεδο ΕΕ και κάποιες φορές φορείς σε άλλο επίπεδο. 

Βάλτε ένα Χ στα κουτάκια: Μπορούν να υπάρχουν διάφορα επίπεδα ευθύνης 
για την ίδια εργασία. 

Επίπεδο ευθύνης; Τοπικό Επαρχιακό Εθνικό ΕΕ 
Συλλογή οικιακών απορριμμάτων 
Σιδηροδρομικές υποδομές 
Τηλεπικοινωνίες 
Χώροι στάθμευσης στην περιοχή σας 
Οργάνωση περιφερειακών 
μεταφορών 

Επισήμανση καταναλωτικών 
προϊόντων 
Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
Υποστήριξη των φτωχών 
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
Επιδοτήσεις γεωργών 
Φροντίδα κατ' οίκον 
Εθνικός προϋπολογισμός 
Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας 

Θα θέλατε να λαμβάνονται περισσότερες ή λιγότερες αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ και γιατί; 
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Τομείς πολιτικής 
 

Μεταβείτε στον ιστότοπο www.europa.eu και επιλέξτε την ελληνική γλώσσα. 
Κάντε κλικ στο στοιχείο «η ΕΕ ανά θέμα» για να διαβάσετε τα πάντα σχετικά με 
τους τομείς πολιτικής της ΕΕ. 

 
Παραδείγματα: 
• Οπτικοακουστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας 
• Παιδεία 
• Πολιτισμός 
• Τελωνεία 
• Εξωτερικό εμπόριο 
• Γεωργία 
• Ασφάλεια τροφίμων 

Επισκεφθείτε κάποιους άλλους ιστότοπους που έχουν σχέση με την Ευρώπη 
 

www.en.wikipedia.org/wiki/Portal:European_Union 
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα για την επίδραση που έχει η ΕΕ στην καθημερινή σας ζωή. 
Αν έχετε απορίες για την ΕΕ και τον τρόπο λειτουργίας της, θα βρείτε πολλές απαντήσεις 
εδώ. 

 
www.europarl.europa.eu 
Πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους Ευρωβουλευτές του και τη νομοθετική 
διαδικασία. 

 
www.euractiv.com/en 
Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επικαιρότητα που σχετίζεται 
με αυτήν. 

 
 http://www.structuralfunds.org.cy/  
πληροφορίες σχετικά με έργα που πραγματοποιούνται στην Κύπρο με ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι πινακίδες στην άκρη του 
αυτοκινητόδρομου ή σε μια προστατευόμενη περιοχή έχουν επάνω την ευρωπαϊκή 
σημαία; Εδώ είναι οι απαντήσεις που ψάχνετε! 
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Θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι; 

Μεταβείτε στον ιστότοπο 
www.europa.eu και επιλέξτε την 
ελληνική γλώσσα. 
Επιλέξτε «Η γωνιά του παιδιού: 
παιχνίδια, κουίζ και διαγωνισμοί» 
(γρήγοροι σύνδεσμοι, κέντρο αριστερά). 
Παίξτε παιχνίδια «EuropaGO» κάνοντας 
κλικ στα διάφορα αντικείμενα που 
υπάρχουν στο δωμάτιο για να μάθετε τα 
πάντα για την Ευρώπη. 

Τώρα, βέβαια, γνωρίζετε πολύ 
περισσότερα για την Ευρώπη... 

Τι μάθατε, όμως, που δεν το ξέρατε 
πριν; 

Τώρα ξέρω ότι: 

Τώρα ξέρω ότι: 

Τώρα ξέρω ότι: 
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Ενότητα 3: «Λήψη αποφάσεων» 
 
 

Φανταστείτε κάθε μαθητής στην τάξη σας να ήταν από άλλη χώρα και να έπρεπε να πάρετε 
αποφάσεις για κάθε είδους θέματα και, εκτός από αυτό, να μιλούσατε όλοι διαφορετική γλώσσα. 
Θα ήταν δύσκολο! 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα κάθε μέρα. Για αυτό, υπάρχουν 
διάφορα θεσμικά όργανα, με διαφορετική ειδίκευση το καθένα, ώστε να μοιράζεται η 
δουλειά ανάμεσά τους. Κάποιες φορές αυτό είναι λίγο περίπλοκο, πάντα όμως πρέπει η κάθε 
μία από τις 28 χώρες της ΕΕ (κράτη μέλη) να μπορεί να επηρεάσει την πολιτική που 
χαράσσουν όλες μαζί. Όταν γίνεται συνεδρίαση των χωρών, υπάρχουν διερμηνείς που 
μεταφράζουν τι λέει ο εκπρόσωπος κάθε χώρας (σύστημα της ταυτόχρονης διερμηνείας). 
Έτσι, ο καθένας μπορεί να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά και να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο. 

 
Πώς θα οργανώνατε ένα σχολικό πάρτι με μαθητές από 28 χώρες; Λάβετε υπόψη 
σας τις διάφορες γλώσσες και τις πολιτιστικές διαφορές
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Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Μερικά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Συμβούλιο των Υπουργών), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σύνοδος κορυφής των αρχηγών 
κρατών ή/και κυβερνήσεων), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Θεσπίζουν κανόνες και λαμβάνουν αποφάσεις για τις πολιτικές της ΕΕ από κοινού. Έπειτα, 
οι χώρες φροντίζουν για την εφαρμογή των κανόνων. Η ΕΕ έχει επίσης δικαστήριο, το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρακολουθεί αν οι χώρες, οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις στην ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: στην κορυφή! 

Οι αρχηγοί κρατών ή/και κυβερνήσεων των κρατών μελών αποφασίζουν για το γενικό πλαίσιο 
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεδριάζουν τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Η 
συνεδρίαση αυτή καλείται «ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής». Η Κύπρος εκπροσωπείται  στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες 
της ΕΕ συζητούν σημαντικά θέματα, όπως η οικονομία, το περιβάλλον, η οικονομική κρίση ή η 
εξωτερική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο κάθε δυόμισι χρόνια. Μετά 
τη λήξη της θητείας του, ο Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί για ακόμη δυόμισι χρόνια. 

Μάθετε ποιος είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα θέλατε να συζητήσετε ΤΩΡΑ σε μια ευρωπαϊκή 
σύνοδο κορυφής, αν ήσασταν «Πρόεδρος»; 
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Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο των Υπουργών): κάθε χώρα έχει τη δική της φωνή 
 

Το Συμβούλιο των Υπουργών είναι ένα άλλο συμβούλιο. Έχει κι αυτό 28 μέλη, ένα από κάθε 
χώρα. Τα μέλη αυτά δεν είναι οι πρωθυπουργοί/πρόεδροι των χωρών, αλλά διάφοροι 
υπουργοί ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης. Αν, για παράδειγμα, η συνεδρίαση 
αφορά τη γεωργία, τότε συμμετέχουν όλοι οι υπουργοί γεωργίας. Για τη συνεδρίαση, ο 
Κύπριος υπουργός πηγαίνει στις Βρυξέλλες / Λουξεμβούργο, όπως και οι υπουργοί γεωργίας 
των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτό σημαίνει ότι στις συνεδριάσεις 
παρίστανται 28 υπουργοί. Αν η συνεδρίαση αφορά την παιδεία, τότε συναντιούνται στις 
Βρυξέλλες / Λουξεμβούργο όλοι οι υπουργοί παιδείας. 

 
Οι υπουργοί προσπαθούν να φροντίσουν ώστε όλες οι χώρες λίγο-πολύ να συμφωνούν 
με την απόφαση που λαμβάνεται. Αν πρέπει να ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις, 
όπως για το αν πρέπει να επιτραπεί σε κάποια χώρα να γίνει μέλος της ΕΕ, τότε πρέπει 
όλες οι χώρες να πουν το «ναι» (δικαίωμα του βέτο). 

 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν επίσης 28 μέλη, ένα από κάθε χώρα. Ονομάζονται 
Επίτροποι. Αντίθετα με το Συμβούλιο των Υπουργών, οι Επίτροποι δεν αντιπροσωπεύουν τη 
χώρα τους, αλλά την ΕΕ συνολικά. Κάθε Επίτροπος είναι υπεύθυνος για ένα διαφορετικό 
θέμα (πορτοφόλιο). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το αποκλειστικό προνόμιο και δικαίωμα να 
υποβάλλει προτάσεις για τους ευρωπαϊκούς νόμους και παρακολουθεί την εφαρμογή τους 
από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη επίσης, για τη διακυβέρνηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ συχνά αποκαλείται ως ο «Θεματοφύλακας των Συνθηκών της ΕΕ».
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Ψάξτε στο Διαδίκτυο τις λέξεις «Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ποιος είναι ο 
Κύπριος Επίτροπος και για ποιον τομέα είναι υπεύθυνος; 

Είναι σημαντικό για εσάς αυτό το θέμα; 
Εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κάθε πέντε χρόνια, 
όλοι οι πολίτες 
που έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους 
μπορούν να ψηφίσουν στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ψηφίζετε υπέρ 
κάποιου πολιτικού κόμματος, 
ακριβώς όπως και στις 
κυπριακές εκλογές για τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων ή 
τις δημοτικές εκλογές. 
Συνήθως, τα κόμματα αυτά 
είναι ίδια με τα Κυπριακά 
κόμματα που ήδη γνωρίζετε. 

Οι Κύπριοι εκπρόσωποι που εκλέγονται δεν κάθονται όλοι μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Συναθροίζονται με βουλευτές από άλλες χώρες της ΕΕ, με τους οποίους συμφωνούν στα 
περισσότερα θέματα, και σχηματίζουν μια ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα.  Για παράδειγμα, ο 
ΔΗΣΥ συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της ΕΕ, το ΑΚΕΛ 
συνεργάζεται με τα Αριστερά Κόμματα και το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ με τα σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα.  
Πόσους βουλευτές έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

Πόσους Κύπριους βουλευτές έχει; 
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Nl Σύνολο 

Βέλγιο 4 4 4 6 2 1 21 
Βουλγαρία 7 4 2 4 17 

Τσεχική 7 4 2 4 3 1 21 
Δανία 1 3 4 3 1 1 13 
Γερμανία 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96 

Εσθονία 1 1 3 1 6 
Ιρλανδία 4 1 1 1 4 11 
Ελλάδα 5 4 1 6 5 21 
Ισπανία 17 14 8 11 4 54 
Γαλλία 20 13 7 4 6 1 20 3 74 
Κροατία 3 2 1 2 1 9 
Ιταλία 15 30 2 3 17 5 1 73 
Κύπρος 1 2 1 2 6 
Λετονία 4 1 1 1 1 8 
Λιθουανία 3 2 1 3 1 1 11 
Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6 
Ουγγαρία 12 4 2 3 21 
Μάλτα 3 3 6 
Κάτω Χώρες 5 3 2 7 3 2 4 26 
Αυστρία 5 5 1 3 4 18 
Πολωνία 23 5 19 1 2 1 51 
Πορτογαλία 7 8 2 4 21 
Ρουμανία 12 15 1 3 1 32 
Σλοβενία 5 1 1 1 8 
Σλοβακία 6 4 3 13 
Φινλανδία 3 2 2 4 1 1 13 
Σουηδία 4 6 3 1 4 2 20 
Ηνωμένο 

 
20 20 1 1 6 21 1 2 73 

Σύνολο 214 189 73 69 52 50 45 39 17 751 

Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: 

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) (EPP) 

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D)  

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) 

 Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) 

GUE/NGL Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς - (GUE-NGL) 

Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (Πράσινοι-EFA) 

Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD) 

Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» 

NI: Μη εγγεγραμμένοι - Βουλευτές που δεν ανήκουν σε κανένα  ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 

 Κοιτάξτε την κατανομή 
ENF    



Πώς θεσπίζεται ένας ευρωπαϊκός νόμος; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία για τη θέσπιση ενός νέου νόμου. Για 
παράδειγμα, μπορεί η Επιτροπή να πιστεύει ότι οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας πρέπει 
να είναι φθηνότερες σε ολόκληρη την ΕΕ. Καταθέτει την ιδέα αυτή εγγράφως με τη 
μορφή πρότασης και η πρόταση αυτή πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν το 
Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσει με αυτήν, η πρόταση τροποποιείται. 
Έπειτα, πηγαίνει στο 
Συμβούλιο των Υπουργών. 
Αν αυτοί δεχτούν την 
τροποποιημένη πρόταση, 
τότε ο νόμος εγκρίνεται. Το 
Συμβούλιο των Υπουργών 
μπορεί επίσης να κάνει 
αλλαγές, όπως και το 
Κοινοβούλιο. 
Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η 
ιδέα δεν προχωράει. Με λίγα 
λόγια, πρόκειται για μια 
περίπλοκη διαδικασία! 

Δίπλα βλέπετε ένα διάγραμμα 
σχετικά με το πώς θεσπίζεται 
ένας νόμος. 

Πολίτες, ομάδες συμφερόντων, 
εμπειρογνώμονες: συζήτηση, 

διαβούλευση 

Επιτροπή: επίσημη 
πρόταση 

Κοινοβούλιο και Συμβούλιο των 
Υπουργών: κοινή απόφαση 

Εθνικές ή τοπικές αρχές: 
εφαρμογή 

Επιτροπή και Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: έλεγχος της 

εφαρμογής 
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Για ποιο θέμα θα θέλατε να θεσπίσετε έναν καινούργιο νόμο; Τι θα θέλατε να ρυθμίσετε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να επηρεάσετε τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην ΕΕ; 
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Ενότητα 4: «Ευρώπη χωρίς σύνορα!» 

Τα σημαντικά προβλήματα δεν σταματούν στα σύνορα, έτσι δεν είναι; 

Το περιβάλλον 

Σκεφτείτε το περιβάλλον. Η ρύπανση είναι ένα πρόβλημα που δεν σταματά π.χ. στα 
ολλανδικά σύνορα, ούτε στα σύνορα της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, ένα μέρος των Κάτω 
Χωρών βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Ο πλανήτης θερμαίνεται και οι πάγοι 
στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο λιώνουν, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει η 
στάθμη της θάλασσας. Το εύρος των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου δεν έχει ακόμη 
γίνει γνωστό, αλλά είναι γεγονός ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρόκειται να 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες πρέπει τα φράγματα 
να είναι αρκετά ψηλά και δυνατά, ώστε να μην προκληθούν πλημμύρες. 

Οι Κάτω Χώρες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο σοβαρά περιβαλλοντικά και 
κλιματικά προβλήματα μόνες τους. Πρόκειται για προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας. Οι 
Κάτω Χώρες είναι μια σχετικά μικρή χώρα και, για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό που 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερους 
κατοίκους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ, 
οι Κάτω Χώρες, η Κύπρος, η Γαλλία και η κάθε χώρα της ΕΕ μπορούν να επηρεάσουν 
μεγάλα κράτη όπως, για παράδειγμα, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να 
βελτιωθεί η περιβαλλοντική πολιτική. 
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Ψάξτε στο Διαδίκτυο να βρείτε πόσους κατοίκους έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες. 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση:   

 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες:   

 
 
 

Τρομοκρατία και εγκληματικότητα 
 
Πιθανότατα έχετε ακούσει για τις 
επιθέσεις που έγιναν στους 
Δίδυμους Πύργους της Νέας 
Υόρκης στις 11 Σεπτεμβρίου 
2001. Από εκείνη την ημέρα, η 
λέξη «τρομοκρατία» αναφέρεται 
συχνά στις ειδήσεις και τις 
εφημερίδες. Η τρομοκρατία δεν 
σταματά στα σύνορα καμιάς 
χώρας. Είναι ένα ζήτημα που 
μας αφορά όλους. 
 
Το ίδιο ισχύει και για την 
εγκληματικότητα. Για 
παράδειγμα, γίνεται  
παράνομη διακίνηση  
ναρκωτικών από την Κολομβία ή το Αφγανιστάν στην Ευρώπη. Συνεπώς, η εγκληματικότητα δεν 
είναι μόνο πρόβλημα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης και πολλών χωρών σε όλο τον 
υπόλοιπο κόσμο. 

 
Συζητήστε τα ακόλουθα με έναν συμμαθητή σας: «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την 
εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά ως χώρα ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο;» 
Πιστεύουμε ότι: 
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Γιατί γίνονται έλεγχοι των υγρών στα αεροδρόμια; 

Γιατί σας ελέγχουν τόσο αυστηρά στο αεροδρόμιο όταν ταξιδεύετε προς Ηνωμένες Πολιτείες; 

Λέγεται ότι στο μέλλον θα υπάρχουν σαρωτές σώματος στα αεροδρόμια. Τι κάνει ένας 
σαρωτής σώματος; 

Θα θέλατε να περνάτε από σαρωτή πριν μπείτε στο αεροπλάνο; 

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πια ευκολότερη η συνεργασία μεταξύ της 
αστυνομίας και των ανακριτών στην Ευρώπη, για παράδειγμα στον οργανισμό Ευρωπόλ 
που έχει έδρα τη Χάγη. 
Μεταβείτε στον ιστότοπο www.europol.europa.eu για να μάθετε τι ακριβώς κάνουν. 
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Ενέργεια 
 

Τα πάντα γύρω σας φτιάχνονται με τη βοήθεια της ενέργειας. Υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά είδη ενέργειας. Μπορείτε να ονομάσετε τρεις τρόπους με τους οποίους 
παράγεται ενέργεια; 

 
1   _______________________________________ 

 
2   _______________________________________ 

 
3   _______________________________________ 

 
 
 

Τι είδους φυσικούς πόρους διαθέτει η Κύπρος για την παραγωγή 
ενέργειας; Ποιες είναι, λοιπόν, οι πηγές ενέργειας της χώρας μας; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι είδους ενέργεια παίρνουμε από το εξωτερικό; 
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Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

Τι είναι, αλήθεια, η ιθαγένεια; Έχει να κάνει με τα δικαιώματα που έχετε στη χώρα που 
ζείτε, αλλά και με τη θέση σας στην κοινωνία και τη συμμετοχή σας σε αυτήν. 
Πώς νιώθετε για το μέρος που μένετε και τι γνωρίζετε για την πόλη η το χωριό σας; 

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν αντικαθιστά την Κυπριακή. Είναι κάτι επιπρόσθετο. Η 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 
• Μπορείτε να ζήσετε, να εργαστείτε και να σπουδάσετε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Υπάρχουν, για παράδειγμα, ειδικοί διακανονισμοί που σας δίνουν τη δυνατότητα να
σπουδάσετε σε μια χώρα της Ευρώπης για λίγους μήνες (Πρόγραμμα Erasmus+).

• Αν είστε Κύπριος πολίτης και ζείτε σε ένα χωριό της Γαλλίας, έχετε δικαίωμα να
ψηφίζετε για το τοπικό συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επηρεάσετε αυτά
που συμβαίνουν στην περιοχή σας και να συμβάλετε, για παράδειγμα, στο να
κατασκευαστεί ένας νέος δρόμος στη γειτονιά σας.

Θα σας άρεσε η πρόκληση του να μείνετε, να εργαστείτε ή να σπουδάσετε σε μια άλλη 
χώρα; Αν ναι, ποια χώρα θα επιλέγατε και γιατί; 
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Υπογραμμίστε πέντε λέξεις από την ακόλουθη λίστα που είναι σημαντικές για τη 
«δική σας Ευρώπη». Συγκρίνετε τις επιλογές σας με τις επιλογές των συμμαθητών 
σας. 

 
Αλληλεγγύη, περιβάλλον, τρομοκρατία, συνοριακοί έλεγχοι, ξένοι εργαζόμενοι, ασφάλεια 
τροφίμων, εργασία, ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, καλοί μισθοί, ισότητα, πολιτισμός, 
φεστιβάλ τραγουδιών, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθαρές θάλασσες, αλιεία, 
ελεύθερη αγορά, κατάργηση συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ελευθερία 
εργασίας σε οποιαδήποτε χώρα, ευρώ, δοκιμές σε ζώα, ασφάλεια, ίσα δικαιώματα για 
άνδρες και γυναίκες, σπουδές. 

 
Μπορεί να φαίνεται δύσκολο, όμως υπάρχουν τρόποι 
να ακουστούν οι απόψεις σας σχετικά με το τι θέλετε 
για το μέλλον της Ευρώπης: μπορείτε να ψηφίσετε στις 
ευρωπαϊκές εκλογές. Μπορείτε να επιλέξετε ένα 
Κυπριακό κόμμα που αντιπροσωπεύει τις απόψεις σας. 
Αυτοί θα συνεργαστούν με παρόμοια κόμματα από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα σχηματίσουν μια 
ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα . 

 
Πάρτε για παράδειγμα το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ. Μαζί με 
άλλα σοσιαλιστικά  κόμματα από άλλα κράτη μέλη, 
έχουν σχηματίσει την Ομάδα των Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών (Σ&Δ ). 
 
Ποια πολιτική ομάδα έχει σχηματίσει το ΑΚΕΛ μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κόμματα; 
 
 

 

 
Μεταβείτε στο www.europarl.cy και μάθετε σε ποια ευρωπαϊκά κόμματα ανήκουν 
τα υπόλοιπα Κυπριακά κόμματα. 
 
Συμπληρώστε την ακόλουθη λίστα: 
Κυπριακό κόμμα Ευρωπαϊκή Ομάδα 

 
ΔΗΣΥ  

ΑΚΕΛ       

ΔΗΚΟ  

ΕΔΕΚ           

Κίνημα Αλληεγγύη                        
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Ενότητα 5: «Ευρωπαϊκές αξίες» 

Πιθανότατα έχετε ακούσει για τα ηθικά πρότυπα και τις ηθικές αξίες. Τι είναι όμως αυτά 
στην πραγματικότητα; Οι ηθικές αξίες είναι ιδανικά που είναι πολύ σημαντικά για εσάς ή 
για μια ομάδα ανθρώπων, όπως η ευτυχία, η ασφάλεια, η κοινωνικότητα, η ελευθερία, ο 
σεβασμός ή η αγάπη. Για να τηρήσετε αυτές τις αξίες, χρειάζεστε πρότυπα. Τα πρότυπα, 
λοιπόν, είναι κάτι σαν κανόνες συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η αξία της ασφάλειας 
απαιτεί να σέβεστε το μέγιστο όριο ταχύτητας και να μην περνάτε κόκκινα φανάρια. Η αξία 
του σεβασμού απαιτεί να φέρεστε σε όλους τους ανθρώπους εξίσου καλά. 

Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για τα (ηθικά) πρότυπα 
και τις αξίες. Η προσωπική ιστορία, η θρησκεία ή η χώρα καταγωγής μπορούν 
να τα επηρεάσουν. 

Ποιες αξίες είναι σημαντικές για εσάς; 

Ποια πρότυπα απαιτούν οι  πιο πάνω αξίες; 
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Αν έχετε πάει διακοπές στη Γαλλία ή στη Σουηδία, μάλλον θα έχετε παρατηρήσει ότι 
πολλά πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι στην Κύπρο. Δεν διαφέρει μόνο η γλώσσα, 
αλλά και το φαγητό, τα ρούχα, η συμπεριφορά των ανθρώπων και πολλά άλλα πράγματα. 
Όταν, όμως, ταξιδεύετε εκτός Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν και πολλά 
κοινά μεταξύ τους. 

 
Γράψτε τρεις διαφορές ανάμεσα σε εσάς και τον καλύτερό σας φίλο. 

 
1   _____________________________________________________________________ 

 
2   _____________________________________________________________________ 

 
3   _____________________________________________________________________ 

 
Βέβαια, έχετε και ομοιότητες. Γράψτε τρεις από αυτές. 

 
1   _____________________________________________________________________ 

 
2   _____________________________________________________________________ 

 
3   _____________________________________________________________________ 
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Τώρα γράψτε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε εσάς και κάποιο άτομο της 
ηλικίας σας από την Ιταλία. 

1   ___________________________ 1   ___________________________ 

2   ___________________________ 2   ___________________________ 

3    ___________________________ 3   ___________________________ 

Αν ζούσατε σε μια χώρα που μόλις επλήγη από σοβαρό σεισμό ή πλημμύρα, ποιες 
αξίες θα ήταν πιο σημαντικές για εσάς; 

Κάποιες αξίες είναι κοινές για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, όπως η καλή υγεία, η 
ευτυχία και η αγάπη. Ωστόσο, υπάρχουν και αξίες όπως η ελευθερία, η ειρήνη, η 
αλληλεγγύη, η ισότητα και η δημοκρατία, που συχνά υπονομεύονται από κάποιες 
κυβερνήσεις. Υπάρχουν επίσης κυβερνήσεις που δεν ακούν πάντα αυτό που θέλει ο λαός 
τους. Αυτού του είδους οι κυβερνήσεις ονομάζονται δικτατορίες. 

Μπορείτε να ονομάσετε κάποιες χώρες όπου η κυβέρνηση δεν σέβεται τις αξίες 
της ελευθερίας και της δημοκρατίας; 

Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν δημοκρατικό πολίτευμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα τους 
είναι σημαντικά. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνεργάζονται μόνο στους τομείς 
της οικονομίας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, αλλά δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και 
στον σεβασμό των αξιών που αναφέραμε τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Αν μια χώρα 
θέλει να γίνει μέλος της ΕΕ, πρέπει να σέβεται κι αυτή τις αξίες αυτές και να τις εφαρμόζει 
στην επικράτειά της. Αυτό ισχύει, βέβαια, για όλες τις χώρες που είναι ήδη μέλη της ΕΕ. 
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Ευρωπαϊκές αξίες 
Ελευθερία 
Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να ζουν σε 
οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Είστε επίσης ελεύθεροι να λέτε αυτό που σκέφτεστε, πιστεύετε 
ή νιώθετε, εφόσον δεν περιορίζετε την ελευθερία άλλων ανθρώπων κάνοντας διακρίσεις 
εις βάρος τους. 
Θα θέλατε να μένετε σε μια χώρα στην οποία γίνονται διακρίσεις λόγω θρησκείας, 
γνώμης ή σεξουαλικού προσανατολισμού; 

Στις Κάτω Χώρες, οι άντρες μπορούν να παντρεύονται με άντρες και οι γυναίκες με γυναίκες. 
Αυτό ονομάζεται γάμος ομοφύλων. Το 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, υπερψήφισε το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει τη σύναψη συμφώνου 
συμβίωσης, μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Τα ζητήματα που αφορούν στη σύναψη γάμου 
η συμφώνου συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ατόμων δεν αποτελούν ευρωπαϊκό νόμο. Η ΕΕ 
είναι της άποψης ότι κάθε χώρα πρέπει να αποφασίζει μόνη της για τέτοιου είδους θέματα. 
Έτσι, μπορεί κανείς να παντρευτεί ένα άτομο του ίδιου φύλου στην Ισπανία, αλλά όχι στην 
Πολωνία.  
Οι Κάτω Χώρες είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ όπου μπορεί κανείς νόμιμα να αγοράσει 
μαλακά ναρκωτικά (στα γνωστά «coffee shops»). Οι υπόλοιπες χώρες πιστεύουν ότι αυτό 
δεν είναι καλή ιδέα, αλλά η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτόν τον 
τομέα. 
Θα θέλατε να μπορεί η ΕΕ να αποφασίσει για την πολιτική που θα ακολουθείται όσον 
αφορά τα μαλακά ναρκωτικά ή όχι; Εξηγήστε την άποψη σας. 

Αλληλεγγύη 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιες χώρες με ασθενέστερες οικονομίες. Σε αυτές τις 
χώρες υπάρχει φτώχεια, υψηλά επίπεδα ανεργίας, και τα σχολεία πολλές φορές δεν είναι 
τόσο καλά όσο για παράδειγμα στις Κάτω Χώρες. Έτσι, η ΕΕ στηρίζει αυτές τις φτωχότερες 
χώρες παρέχοντας επιπλέον χρήματα για την παιδεία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ιατρική περίθαλψη και την κατασκευή δρόμων και γεφυρών. Ως αποτέλεσμα, μπορούν όλοι 
να απολαμβάνουν τα οφέλη και γίνεται δικαιότερη κατανομή του πλούτου. 



Ποια είναι η άποψή σας για αυτό; 
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Διαφορετικοί αλλά ίσοι απέναντι στον νόμο 
Όλοι οι άνθρωποι διαφέρουν στη γλώσσα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την εμφάνιση, την άποψη 
και την καταγωγή τους. Θέλουμε οι διαφορές αυτές να γίνονται σεβαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ώστε να μπορούμε να ζούμε, να μαθαίνουμε και να δουλεύουμε μαζί, όπως κάνουμε και στο 
σχολείο. Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, δεν 
γίνονται διακρίσεις και όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Ανθρώπινα 
δικαιώματα ορίζει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν ίσα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
φερόμαστε εξίσου καλά στους αστυνομικούς, τους δικηγόρους, τους δασκάλους, τους γεωργούς, 
τους ξυλουργούς, τους άνεργους, τους ανάπηρους. Με λίγα λόγια, σε όλους. 

Πιστεύετε ότι στην Κύπρο έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα; Δώστε ένα παράδειγμα, 
είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. 

Μπορείτε να έχετε στο μυαλό σας την Ευρώπη σαν μια μεγάλη κοινωνία όπου όλες οι 
χώρες και οι πολίτες, από όπου κι αν κατάγονται, προσπαθούν να σέβονται τις αξίες της 
ελευθερίας, της θρησκείας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. 

Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό ή ανέφικτο; Εξηγήστε τον λόγο. 
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Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερική πολιτική 
 

Όλοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα απλώς και μόνο επειδή είναι άνθρωποι. Πρόκειται 
για πράγματα που μπορείτε να κάνετε ή να έχετε, όπως το δικαίωμα στην παιδεία, την 
ιατρική περίθαλψη, την ελευθερία του λόγου και την ιδιωτική ζωή. Υπάρχουν επίσης 
δικαιώματα που σας προστατεύουν από ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να σας 
βλάψουν ή να σας πληγώσουν. Για παράδειγμα, η αστυνομία δεν μπορεί να σας συλλάβει 
χωρίς λόγο, να σας απειλήσει ή να παρακολουθήσει το τηλέφωνό σας. 

 
Υπάρχουν οργανισμοί που προσπαθούν να πείσουν τις κυβερνήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

 
Ψάξτε να βρείτε έναν οργανισμό που ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Προσπαθήστε να περιγράψετε τι ακριβώς κάνει. 
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν θεμελιώδη σημασία για την ΕΕ. Ορίζονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και όλα τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να τα σέβονται. Οι χώρες που θέλουν 
να γίνουν μέλη της ΕΕ πρέπει επίσης να τηρούν τα άρθρα αυτά της συνθήκης. 
Η ΕΕ συζητά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με χώρες εκτός Ευρώπης, και προσπαθεί να 
βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα 28 κράτη μέλη πιστεύουν ότι 
μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν δρουν από κοινού παρά μεμονωμένα. Από 
μόνη της η Κύπρος έχει πολύ λιγότερη επιρροή στον κόσμο από ό,τι τα 28 κράτη μέλη μαζί. 

Ονομάστε κάποιες από τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ συζητά για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα συζητά η ΕΕ με τις χώρες αυτές; 

Ποια ανθρώπινα δικαιώματα πιστεύετε ΕΣΕΙΣ ότι είναι πολύ σημαντικά; 
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Ενότητα 6: «Η φωνή σας στην Ευρώπη» 

Κάποιες φορές τυχαίνει να έχετε μια συγκεκριμένη άποψη για ένα 
θέμα. Κάποιες φορές θα θέλατε να ασχοληθείτε κι εσείς με 
διάφορα ζητήματα. Υπάρχουν επίσης φορές που πιστεύετε 
πραγματικά ότι κάτι πρέπει να γίνει και θέλετε να μιλήσετε για αυτό 
και να προτείνετε ιδέες. 
Είναι κάτι που ξεκινάει από την εποχή που παίζετε με τους φίλους σας 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και τώρα που είστε στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας. Αν 
έχετε μια άποψη, είστε ανοιχτοί και λέτε αυτό νιώθετε ή σκέφτεστε. 
 

Η ψήφος σας κάνει διαφορά! 
 

Πρόκειται για εσάς, την ψήφο σας και τη γνώμη σας. Στην Κύπρο, έχετε επίσημα το δικαίωμα 
να ψηφίσετε αμέσως μόλις γίνετε 18 χρονών. Από εκεί και πέρα, μπορείτε να επηρεάζετε τις 
αποφάσεις των κοινοτικών και δημοτικών συμβουλίων σας, της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
ακόμα και της Ευρώπης. 

 
 

Έχει σημασία η ψήφος σας; 
 

Κάποιες φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ψήφος τους δεν είναι σημαντική. Ισχύει, όμως, 
αυτό; Είναι όντως τόσο εύκολο να μην ψηφίζει κανείς και να προσποιείται ότι δεν τρέχει 
τίποτα; 
Και βέβαια όχι! Φανταστείτε ότι θέλετε να εκλεγείτε ως μέλος του μαθητικού συμβουλίου του 
σχολείου σας και ότι στις εκλογές έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν εκατό μαθητές. Πενήντα από 
τους εκατό μαθητές δεν εμφανίζονται στις εκλογές και η ψήφος τους πάει χαμένη. 
Πώς θα μπορούσε να σας επηρεάσει αυτό; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Είναι ένα απλό αλλά σαφές παράδειγμα. Αν επιλέξετε να μην ψηφίσετε, δεν πρέπει να 
παραπονεθείτε για τις αποφάσεις που θα ληφθούν για εσάς αλλά χωρίς εσάς!. 

 
Η ψήφος σας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 
Από το 1979, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν τα Μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πέντε χρόνια. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει 751 βουλευτές. 
Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές είναι 6. Μετά τις ευρωεκλογές του 2014, εκλέχθηκε ως 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υποψήφιος που προτάθηκε από τη μεγαλύτερη 
πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό στον ιστότοπο: 
www.europarl.europa.eu 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ.
ΕΠΕΛΕΞΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. 

TOM, ΓΕΩΡΓΟΣ 

TRISH, ΕΠΙΧΗΡΗΜΑΤΙΑΣ RICARDO, 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

JENS ΚΑΙ SEDSEL, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 

ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ. 
ΓΙΑΤΙ 
ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ. 
www.EuRopARl.Eu 
#Ep2014 

MAGDALÉNA, ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

RUDI ΚΑΙ WEGENE, ΖΕΥΓΑΡΙ 

ALIKI, ΜΑΘΗΤΡΙΑ 

DINA, VADIMS, MATVEJS ΚΑΙ KSENIJA, 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΚΑΝΕ ΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ. 
www.EUROPARL.EU 
#EP2014 

Μετά τις εκλογές, τα κράτη μέλη συνάπτουν συμφωνίες για ζητήματα που απασχολούν 
όλους τους πολίτες της Ευρώπης, όπως η ασφάλεια, το περιβάλλον, η οικονομία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η ενέργεια. 
Αυτό γίνεται με τον ίδιο δημοκρατικό τρόπο όπως και στο τοπικό συμβούλιο ή στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων στην Κύπρο.  Μετά τις εκλογές, οι χώρες φτάνουν επίσης σε 
συμφωνία σχετικά με το πώς θα μοιραστούν οι ευθύνες για τους διάφορους τομείς. Στην 
Ευρώπη, οι τομείς αυτοί ονομάζονται «τομείς πολιτικής». 

Το 2019, θα έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν μέχρι τότε 
έχετε ήδη γίνει 18 ετών, θα μπορέσετε να ψηφίσετε και σε άλλες εκλογές. Πρέπει να 
εξερευνήσετε καλύτερα τις πολιτικές προτιμήσεις σας πριν αποφασίσετε ποιον θα 
ψηφίσετε ή ποιο κόμμα θα επιλέξετε. Θα μπορούσατε να ψηφίσετε ένα δεξιό, ένα 
αριστερό ή ένα κεντρώο κόμμα. Ενδεχομένως να θέλετε να ψηφίσετε ένα κόμμα που 
επικεντρώνεται στο περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Για αυτό, είναι πολύ 
σημαντικό να μάθετε περισσότερα για αυτά που στηρίζει το κάθε κόμμα. Μπορείτε να 
διαβάσετε περισσότερα για τις θέσεις του κάθε κόμματος στη διακήρυξή του. 

Εσείς τι θα κάνετε; 

Αν έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το 2019, θα το κάνετε; 

Γιατί/γιατί όχι; 
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Ελπίζουμε να ψηφίσετε το 

2019! 
 
 

ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ! 
39



Βιβλιογραφικές πληροφορίες: 

Για τους νέους που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη... 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι μια έκδοση του Γραφείου Ενημέρωσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Κάτω Χώρες. Αυτές οι διδακτικές ενότητες σχεδιάστηκαν 
για μαθητές στις μικρότερες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συγγραφείς: 
Anne-Marie Eekhout 
Wil Willemsen 

Το εγχειρίδιο έτυχε της αναγκαίας προσαρμογής στα κυπριακά δεδομένα από το Γραφείο 
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. 
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους δασκάλους που συμμετείχαν 
πρόθυμα στην πιλοτική ομάδα για τα χρήσιμα σχόλια και τη συμβολή τους. 

Οι φωτογραφίες διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με εξαίρεση τις ακόλουθες: 
σ. 23 STC-group Rotterdam  
σ. 38 SSgN Nijmegen 

Αγγλικό κείμενο: 
CumLingua Taal & Communicatie 
www.cumlingua.com 

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Κάτω 
Χώρες Korte Vijverberg 6 
2513 AB The Hague 
www.europeesparlement.nl 
epdenhaag@ep.europa.eu 

Χάγη, Ιούλιος 2014 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τα 
σχολεία που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
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	    Όνομα: Τάξη:  
	  Ευρωπαϊκές διδακτικές ενότητες
	 Ένωση ως μέρος της Γερμανίας
	Ενότητα 1: «Η Ιστορία της ΕΕ εν συντομία»
	Μπορείτε να δείτε μια ταινία σχετικά με την Ιστορία
	της ΕΕ στη σελίδα:
	http://www.europarltv.europa.eu/en/player.
	aspx?pid=f6a3fb63-06b7-4651-bf43-79f4ba3f4154
	Ποιες ήταν οι έξι χώρες που συμμετείχαν;
	Να καταγράψετε ένα προϊόν που βρίσκετε στο σουπερμάρκετ, το οποίο προέρχεται από κάθε μία από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες.     ΧΩΡΑ ΠΡΟΪΟΝ
	Μπορείς να ονομάσεις κάποιες χώρες που δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα ήθελαν να γίνουν;
	Μπορείς να δώσεις κάποιο άλλο παράδειγμα;
	Ψάξτε τον «ευρωπαϊκό ύμνο» και ακούστε τον στο YouTube.
	Δώστε ένα ακόμη παράδειγμα για αυτό:
	Βάλτε έναν σταυρό στις χώρες που είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

	Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επηρεάζει τη ζωή σας κάθε μέρα που περνά, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνετε.
	Για παράδειγμα, ο τηλεφωνικός αριθμός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι ο ίδιος σε ολόκληρη την ΕΕ. Έτσι, αν μπουν στο σπίτι σας κλέφτες, αν συμβεί κάποιο ατύχημα ή αν εκδηλωθεί πυρκαγιά σε κάποιο σπίτι, μπορείτε να καλέσετε το 112 από οποιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ.
	Επίσης, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείτε να ταξιδέψετε, για παράδειγμα, στη Γαλλία ή τη Γερμανία χωρίς να περάσετε έλεγχο στα σύνορα, αλλά και να πληρώσετε με ευρώ σε πολλές χώρες της ΕΕ. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε αν ένα παγωτό κοστίζει περισσότερο εδώ στην Κύπρο ή στην Ιταλία!
	Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται φυσιολογικά, κι όμως δεν ήταν έτσι από την αρχή. Οι χώρες της Ευρώπης δεν συνεργάζονταν πάντα μεταξύ τους. Από το 1870 έως το 1945, έγιναν τρεις πόλεμοι μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ίσως να έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικό, κυρίως για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945) που είναι ο πιο πρόσφατος, ή να έχετε συζητήσει κάτι στο μάθημα της Ιστορίας.
	Γράψτε τρία πράγματα που γνωρίζετε για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
	1 ____________________________________________________
	2 ____________________________________________________
	3 ____________________________________________________
	Διαβάστε το ακόλουθο κείμενο μερικές φορές, για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, ο/η καθηγητής/καθηγήτρια σας μπορεί να σας μιλήσει για το θέμα αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες.
	Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πολιτικοί ηγέτες και οι πολίτες της Ευρώπης ήταν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να ξεσπάσει ξανά τέτοιος πόλεμος. Αυτό, όμως, ήταν πιο εύκολο στη θεωρία παρά στην πράξη. Η Γαλλία και η Γερμανία μάχονταν μεταξύ τους από πολύ παλιά και, ακόμα και αν ο τελευταίος πόλεμος είχε τελειώσει, σίγουρα η σχέση τους δεν ήταν φιλική.
	Για αυτό το λόγο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ρόμπερτ Σούμαν, κατέστρωσε ένα σχέδιο και στις 9 Μαΐου 1950, ανακοίνωσε το σχέδιό του, το οποίο έγινε γνωστό ως «Το Σχέδιο Σούμαν».
	Η «Ημέρα της Ευρώπης» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου.
	Το Σχέδιο Σούμαν εξασφάλιζε την καλή συνεργασία της Γαλλίας και της Γερμανίας στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα. Αυτό σήμαινε ότι καμία από τις δύο αυτές χώρες δεν μπορούσε να κατασκευάσει όπλα, χωρίς η άλλη χώρα να το γνωρίζει. Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε στη Γαλλία και τη Γερμανία η δυνατότητα να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τους δύο αυτούς πόρους. Χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά για να κατασκευάσουν νέους δρόμους, σπίτια και άλλα κτήρια για να αντικαταστήσουν εκείνα που καταστράφηκαν στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Ιταλία ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και μπήκαν και αυτές στην ομάδα.
	Το 1951, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Αυτό ήταν το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
	Γιατί ο άνθρακας και ο χάλυβας ήταν τόσο σημαντικοί μετά τον πόλεμο;
	2
	Οι χώρες αυτές συνεργάστηκαν τόσο καλά μεταξύ τους που αποφάσισαν να προχωρήσουν τη συνεργασία τους ακόμη παραπέρα. Έτσι, το 1957, ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν για αυτή την ευρωπαϊκή συνεργασία ενσωματώθηκαν όλες μαζί σε μια συνθήκη.
	/
	ΑΠΟ ΤΟ1957
	Η συνθήκη περιλάμβανε συμφωνίες για τη γεωργία, την οικονομία και τις μεταφορές. Θεσπίστηκαν κατάλληλοι κανονισμοί για τη γεωργία, οι οποίοι εξασφάλιζαν ότι ποτέ πια στην Ευρώπη δεν θα πέθαιναν άνθρωποι από την πείνα. Η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των μεταφορών σήμαινε ότι οι χώρες αυτές μπορούσαν να αγοράζουν προϊόντα η μία από την άλλη πιο εύκολα και πιο φτηνά.
	1. Κάτω Χώρες ______________________________________________________
	Ιταλία
	Γερμανία
	4. Ηνωμένο Βασίλειο ______________________________________________________
	Ισπανία
	Γαλλία
	Ελλάδα
	Όλο και περισσότερες χώρες ξεκίνησαν να σκέφτονται ότι ήταν καλή ιδέα να συμμετάσχουν στην ομάδα και να επωφεληθούν από τα οικονομικά πλεονεκτήματα.
	Έως το 1992, είχαν ενταχθεί στην Κοινότητα δώδεκα χώρες, οι οποίες πλέον καλούνταν κράτη μέλη. Στη συνθήκη που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ εκείνη τη χρονιά, αποφασίστηκε ότι από τότε και στο εξής η ομάδα θα ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή έκανε το εμπόριο μεταξύ των χωρών ακόμη πιο εύκολο. Πολλοί κανονισμοί για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές καταργήθηκαν, κάτι που έκανε τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών ακόμη πιο επικερδείς. Η «Συνθήκη του Μάαστριχτ» έδωσε επίσης στους εργαζομένους τη δυνατότητα να εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς κανένα πρόβλημα.
	Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 28 κράτη μέλη.
	Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ΕΕ, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να επεκτείνεται τα επόμενα χρόνια.
	Πιστεύεις ότι είναι καλή ή κακή ιδέα; Προσπάθησε να εξηγήσεις γιατί
	Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, μια νέα συνθήκη ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Ονομάζεται «Συνθήκη της Λισαβόνας» και υπογράφηκε για να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική και τη διακυβέρνησή της πιο εύκολη. Στις περιπτώσεις που είναι πιο εύκολο να οργανωθεί κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί πλέον να γίνει, όπως στην περίπτωση των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας ή της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο.
	4Ο πίνακας αυτός δείχνει πότε εντάχθηκε η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
	ΧΩΡΑ
	ΕΤΟΣ
	6
	Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Δυτική Γερμανία (τα ιδρυτικά κράτη μέλη)
	1957
	9
	Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο
	1973
	10
	Ελλάδα
	1981
	12
	Πορτογαλία και Ισπανία
	1986
	12
	Η Ανατολική Γερμανία επανενώνεται με τη Δυτική Γερμανία και, συνεπώς, εντάσσεται στην ΕΕ
	1990
	15
	Φινλανδία, Αυστρία και Σουηδία
	1995
	25
	Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία
	2004
	27
	Βουλγαρία και Ρουμανία
	2007
	28
	Κροατία
	2013
	5
	Την «Ημέρα της Ευρώπης», στις 9 Μαΐου, συχνά ακούμε τον ευρωπαϊκό ύμνο, την «Ωδή στη χαρά». Είναι μέρος της ενάτης συμφωνίας που συνέθεσε ο Λούντβιγκ φον Μπετόβεν το 1823. Χωρίς να περιέχει καθόλου στίχους, εκφράζει τα ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης και της συνεργασίας που προασπίζεται η ΕΕ .
	Ο ύμνος αυτός δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τους εθνικούς ύμνους των κρατών μελών. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών, όπως είναι οι εθνικοί τους ύμνοι και οι γλώσσες τους, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι χώρες της ΕΕ κάνουν συλλογικά μόνο τα πράγματα που θα ωφελήσουν όλες τις χώρες. Αυτό είναι που ονομάζουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ.
	Τι αντιπροσωπεύουν τα αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας;
	Εδώ βλέπετε έναν χάρτη της Ευρώπης.
	7
	Ενότητα 2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς: «Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη ζωή σας»
	Και πολλά ακόμα..
	Ποιες χώρες έχετε επισκεφθεί για διακοπές; Ποιες χώρες θα θέλατε να επισκεφθείτε;
	Δώστε ένα παράδειγμα διακρίσεων λόγω των ακόλουθων:
	Ψάξτε στο πορτοφόλι σας να δείτε τι νομίσματα έχετε και τι απεικονίζουν. Ποιες ομοιότητες έχουν;
	Γιατί είναι επιβλαβή τα αέρια του θερμοκηπίου;
	Πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια στο σπίτι; Δώστε μερικά παραδείγματα.
	Τι κάνετε ΕΣΕΙΣ για να εξοικονομήσετε ενέργεια;
	Βάλτε ένα Χ στα κουτάκια: Μπορούν να υπάρχουν διάφορα επίπεδα ευθύνης για την ίδια εργασία.
	Μεταβείτε στον ιστότοπο www.europa.eu και επιλέξτε την ελληνική γλώσσα. Κάντε κλικ στο στοιχείο «η ΕΕ ανά θέμα» για να διαβάσετε τα πάντα σχετικά με τους τομείς πολιτικής της ΕΕ.
	Επισκεφθείτε κάποιους άλλους ιστότοπους που έχουν σχέση με την Ευρώπη
	www.en.wikipedia.org/wiki/Portal:European_Union
	www.europarl.europa.eu
	www.euractiv.com/en
	Θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι;
	Τι μάθατε, όμως, που δεν το ξέρατε πριν;
	Πώς θα οργανώνατε ένα σχολικό πάρτι με μαθητές από 28 χώρες; Λάβετε υπόψη σας τις διάφορες γλώσσες και τις πολιτιστικές διαφορές
	Μάθετε ποιος είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
	Ψάξτε στο Διαδίκτυο τις λέξεις «Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ποιος είναι ο Κύπριος Επίτροπος και για ποιον τομέα είναι υπεύθυνος;
	Πόσους βουλευτές έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
	Κοιτάξτε την κατανομή                                  ENF
	Δίπλα βλέπετε ένα διάγραμμα σχετικά με το πώς θεσπίζεται ένας νόμος.
	Για ποιο θέμα θα θέλατε να θεσπίσετε έναν καινούργιο νόμο; Τι θα θέλατε να ρυθμίσετε;
	Ψάξτε στο Διαδίκτυο να βρείτε πόσους κατοίκους έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
	Συζητήστε τα ακόλουθα με έναν συμμαθητή σας: «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά ως χώρα ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο;»
	Γιατί γίνονται έλεγχοι των υγρών στα αεροδρόμια;
	Θα θέλατε να περνάτε από σαρωτή πριν μπείτε στο αεροπλάνο;
	Μεταβείτε στον ιστότοπο www.europol.europa.eu για να μάθετε τι ακριβώς κάνουν.
	Τα πάντα γύρω σας φτιάχνονται με τη βοήθεια της ενέργειας. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ενέργειας. Μπορείτε να ονομάσετε τρεις τρόπους με τους οποίους παράγεται ενέργεια;
	Τι είδους φυσικούς πόρους διαθέτει η Κύπρος για την παραγωγή ενέργειας; Ποιες είναι, λοιπόν, οι πηγές ενέργειας της χώρας μας;
	Πώς νιώθετε για το μέρος που μένετε και τι γνωρίζετε για την πόλη η το χωριό σας;
	Θα σας άρεσε η πρόκληση του να μείνετε, να εργαστείτε ή να σπουδάσετε σε μια άλλη χώρα; Αν ναι, ποια χώρα θα επιλέγατε και γιατί;
	Υπογραμμίστε πέντε λέξεις από την ακόλουθη λίστα που είναι σημαντικές για τη «δική σας Ευρώπη». Συγκρίνετε τις επιλογές σας με τις επιλογές των συμμαθητών σας.
	Ποια πολιτική ομάδα έχει σχηματίσει το ΑΚΕΛ μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κόμματα;

	Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια φοιτητές να σπουδάσουν και να βρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό;
	• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ παρέχει πολλά χρήματα προς όφελος των ατόμων που ζουν σε φτωχές χώρες;
	• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει απαγορεύσει τη διενέργεια δοκιμών/πειραμάτων σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών;
	• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει αποτρέψει τον πόλεμο μεταξύ των κρατών μελών της για περισσότερα από 60 χρόνια;
	• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες για τις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας (τέλη περιαγωγής) και ότι, ως αποτέλεσμα, οι χρεώσεις αυτές έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί;
	• Γνωρίζατε ότι μπορείτε να εργαστείτε και να ταξιδέψετε σε όλα σχεδόν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς να χρειαστεί να περάσετε έλεγχο στα σύνορα;
	• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει φροντίσει οι άντρες και οι γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ίσο μισθό;
	• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις στη γεωργική πολιτική και ότι η ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε ελέγχεται;
	• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ συνάπτει συμφωνίες και με χώρες εκτός ΕΕ στους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος, των εξαγωγών, της ασφάλειας και της διαχείρισης διεθνών προβλημάτων, όπως η τρομοκρατία και η οικονομική κρίση;
	Η Ευρώπη είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Η Ευρώπη είναι ο τόπος που μένουμε και μας επηρεάζει όλους κάθε μέρα. Επηρεάζει το φαγητό μας, τις χρεώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων, την παιδεία, το περιβάλλον, την εργασία - το δικό σας μέλλον και το δικό μου...
	Έχετε επαφή με μαθητές ή φίλους που δεν ζουν στην Κύπρο ; Αν ναι, από ποια χώρα είναι και τι γλώσσα μιλάτε μαζί τους;
	Αν έπρεπε να κάνετε πρακτική άσκηση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ποια χώρα θα επιλέγατε και γιατί;
	Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης, αρρωσταίνετε και πρέπει να πάτε στον γιατρό ή στο νοσοκομείο. Τι έγγραφα χρειάζεστε;
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	Η Ευρώπη ασχολείται και με αυτό!
	Όπως μάθαμε, η συνεργασία στην Ευρώπη ξεκίνησε από τον άνθρακα και τον χάλυβα. Έπειτα, προστέθηκε η οικονομία και η ενέργεια, και σταδιακά προστέθηκαν και άλλοι τομείς πολιτικής. Κάθε φορά που τα κράτη μέλη συνειδητοποιούσαν ότι τα εθνικά τους προβλήματα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ευκολότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έδιναν στην ΕΕ ακόμα μια αρμοδιότητα. Αυτό συνέβη με τη γεωργία, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα μπορούσε να είχε λιγότερες αρμοδιότητες και ότι κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να επανεθνικοποιηθούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ (οι Υπουργοί των χωρών της ΕΕ) έχουν αρμοδιότητα να αποφασίζουν από κοινού για το εύρος των αρμοδιοτήτων που μπορεί να αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ.
	Ανθρώπινα δικαιώματα
	Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Οι χώρες που επιθυμούν να γίνουν κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει απαρέγκλιτα να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε να αποτρέψουμε την ξενοφοβία και άλλες μορφές διακρίσεων λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό για την ΕΕ να είναι φιλόξενη προς τους ανθρώπους (πρόσφυγες) που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω πολέμου ή διώξεων. Η ΕΕ προσπαθεί επίσης να θέσει τέλος στην εμπορία ανθρώπων, και ιδίως στην εμπορία γυναικών και παιδιών.
	Σεξουαλικός προσανατολισμός  _________________________________________________
	Θρησκευτικές πεποιθήσεις  
	Αναπηρίες
	Ευρώ
	Μετά την εισαγωγή του ευρώ, είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβετε σε ποια χώρα είναι φτηνότερο ένα προϊόν. Όταν κάνετε διακοπές σε χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, δεν χρειάζεται να κάνετε συνάλλαγμα ή να υπολογίζετε την τιμή του προϊόντος σε άλλο νόμισμα. Επίσης, το ευρώ δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες της Ευρώπης να εργάζονται ταχύτερα και να κάνουν καλύτερες συμφωνίες.
	Μπορείτε ήδη να πληρώνετε με ευρώ στις εξής 19 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία.
	Τα υπόλοιπα 9 κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να εισαγάγουν στο μέλλον το ευρώ, αλλά  κάποια από αυτά πρέπει να φροντίσουν, για παράδειγμα,  να μην έχουν υπερβολικό δημόσιο χρέος.
	Μπορείτε να καταλάβετε από ποια χώρα προέρχονται; Πώς;
	Το περιβάλλον
	Τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ είναι από τα αυστηρότερα του κόσμου. Δίνουν μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία της υγείας των ανθρώπων. Η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με λελογισμένο τρόπο και να συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (για να φροντίσει να μην εκλείψουν τα είδη φυτών και ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση).
	Υπάρχουν, για παράδειγμα, συμφωνίες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Έως το 2020, οι εκπομπές πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
	Υπάρχουν όμως και ευρωπαϊκοί νόμοι σχετικά με την ηχορύπανση και την ποιότητα του νερού όπου κολυμπάτε, δηλαδή νόμοι για πράγματα που μπορεί να σας επηρεάζουν άμεσα.
	Τι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου;
	Ονομάστε τρία είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση.
	1   ___________________________
	2   ___________________________
	3   ___________________________
	Ενέργεια
	Η ενέργεια είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Την χρειαζόμαστε για τις μεταφορές, την κεντρική θέρμανση και τον κλιματισμό, καθώς και για τη λειτουργία των εργοστασίων, των γραφείων και των αγροκτημάτων. Όμως, μήπως τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου θα τελειώσουν μια μέρα; Μήπως αυτά τα καύσιμα ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη; Η ΕΕ θέλει τα κράτη μέλη να ακολουθούν καλύτερες πολιτικές με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και να κάνουν περισσότερη έρευνα στους τομείς της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Επίσης, κάθε πολίτης πρέπει να σκέφτεται την ενέργεια που καταναλώνει ο ίδιος. Ο καθένας καταναλώνει ενέργεια όταν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, το ζεστό νερό, την κεντρική θέρμανση, τον κλιματισμό και το φως.
	1   _____________________________________________________________________
	2   _____________________________________________________________________
	3   _____________________________________________________________________
	4   _____________________________________________________________________
	5   _____________________________________________________________________
	Η Ευρώπη ασχολείται και με αυτό! Όχι πάντα...
	Όπως είδατε σε αυτό το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει αποφάσεις για πολλά θέματα. Ένα μεγάλο μέρος των αποφάσεων, όμως, λαμβάνονται σε άλλο επίπεδο: τοπικό, επαρχιακό ή εθνικό.
	Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει αποφάσεις (για όλα τα κράτη μέλη) μόνο όταν πρόκειται να είναι περισσότερο αποτελεσματικές από ό,τι θα ήταν αν είχαν ληφθεί σε εθνικό, επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο (η αρχή της επικουρικότητας).
	Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο με διάφορες εργασίες. Κάποιες φορές έχουν την ευθύνη για τις εργασίες αυτές οι φορείς σε επίπεδο ΕΕ και κάποιες φορές φορείς σε άλλο επίπεδο.
	/
	ΕΕ
	Εθνικό
	Επαρχιακό
	Τοπικό
	Επίπεδο ευθύνης;
	Συλλογή οικιακών απορριμμάτων
	Σιδηροδρομικές υποδομές
	Τηλεπικοινωνίες
	Χώροι στάθμευσης στην περιοχή σας
	Οργάνωση περιφερειακών μεταφορών
	Επισήμανση καταναλωτικών προϊόντων
	Καταπολέμηση της τρομοκρατίας
	Υποστήριξη των φτωχών
	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
	Επιδοτήσεις γεωργών
	Φροντίδα κατ' οίκον
	Εθνικός προϋπολογισμός
	Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας
	Θα θέλατε να λαμβάνονται περισσότερες ή λιγότερες αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ και γιατί;
	Τομείς πολιτικής
	Παραδείγματα:
	• Οπτικοακουστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας
	• Παιδεία
	• Πολιτισμός
	• Τελωνεία
	• Εξωτερικό εμπόριο
	• Γεωργία
	• Ασφάλεια τροφίμων
	Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα για την επίδραση που έχει η ΕΕ στην καθημερινή σας ζωή.
	Αν έχετε απορίες για την ΕΕ και τον τρόπο λειτουργίας της, θα βρείτε πολλές απαντήσεις εδώ.
	Πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους Ευρωβουλευτές του και τη νομοθετική διαδικασία.
	Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επικαιρότητα που σχετίζεται με αυτήν.
	 http://www.structuralfunds.org.cy/ 
	πληροφορίες σχετικά με έργα που πραγματοποιούνται στην Κύπρο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι πινακίδες στην άκρη του αυτοκινητόδρομου ή σε μια προστατευόμενη περιοχή έχουν επάνω την ευρωπαϊκή σημαία; Εδώ είναι οι απαντήσεις που ψάχνετε!
	Μεταβείτε στον ιστότοπο www.europa.eu και επιλέξτε την ελληνική γλώσσα.
	Επιλέξτε «Η γωνιά του παιδιού: παιχνίδια, κουίζ και διαγωνισμοί» (γρήγοροι σύνδεσμοι, κέντρο αριστερά). Παίξτε παιχνίδια «EuropaGO» κάνοντας κλικ στα διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν στο δωμάτιο για να μάθετε τα πάντα για την Ευρώπη.
	Τώρα, βέβαια, γνωρίζετε πολύ περισσότερα για την Ευρώπη...
	Τώρα ξέρω ότι:
	Τώρα ξέρω ότι:
	Τώρα ξέρω ότι:
	Ενότητα 3: «Λήψη αποφάσεων»
	Φανταστείτε κάθε μαθητής στην τάξη σας να ήταν από άλλη χώρα και να έπρεπε να πάρετε αποφάσεις για κάθε είδους θέματα και, εκτός από αυτό, να μιλούσατε όλοι διαφορετική γλώσσα. Θα ήταν δύσκολο!
	Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα κάθε μέρα. Για αυτό, υπάρχουν διάφορα θεσμικά όργανα, με διαφορετική ειδίκευση το καθένα, ώστε να μοιράζεται η δουλειά ανάμεσά τους. Κάποιες φορές αυτό είναι λίγο περίπλοκο, πάντα όμως πρέπει η κάθε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ (κράτη μέλη) να μπορεί να επηρεάσει την πολιτική που χαράσσουν όλες μαζί. Όταν γίνεται συνεδρίαση των χωρών, υπάρχουν διερμηνείς που μεταφράζουν τι λέει ο εκπρόσωπος κάθε χώρας (σύστημα της ταυτόχρονης διερμηνείας). Έτσι, ο καθένας μπορεί να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά και να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο.
	Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
	Μερικά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο των Υπουργών), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών ή/και κυβερνήσεων), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεσπίζουν κανόνες και λαμβάνουν αποφάσεις για τις πολιτικές της ΕΕ από κοινού. Έπειτα, οι χώρες φροντίζουν για την εφαρμογή των κανόνων. Η ΕΕ έχει επίσης δικαστήριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρακολουθεί αν οι χώρες, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς.
	Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: στην κορυφή!
	Οι αρχηγοί κρατών ή/και κυβερνήσεων των κρατών μελών αποφασίζουν για το γενικό πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεδριάζουν τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Η συνεδρίαση αυτή καλείται «ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής». Η Κύπρος εκπροσωπείται  στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν σημαντικά θέματα, όπως η οικονομία, το περιβάλλον, η οικονομική κρίση ή η εξωτερική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο κάθε δυόμισι χρόνια. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί για ακόμη δυόμισι χρόνια.
	Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα θέλατε να συζητήσετε ΤΩΡΑ σε μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, αν ήσασταν «Πρόεδρος»;
	Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο των Υπουργών): κάθε χώρα έχει τη δική της φωνή
	Το Συμβούλιο των Υπουργών είναι ένα άλλο συμβούλιο. Έχει κι αυτό 28 μέλη, ένα από κάθε χώρα. Τα μέλη αυτά δεν είναι οι πρωθυπουργοί/πρόεδροι των χωρών, αλλά διάφοροι υπουργοί ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης. Αν, για παράδειγμα, η συνεδρίαση αφορά τη γεωργία, τότε συμμετέχουν όλοι οι υπουργοί γεωργίας. Για τη συνεδρίαση, ο Κύπριος υπουργός πηγαίνει στις Βρυξέλλες / Λουξεμβούργο, όπως και οι υπουργοί γεωργίας των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτό σημαίνει ότι στις συνεδριάσεις παρίστανται 28 υπουργοί. Αν η συνεδρίαση αφορά την παιδεία, τότε συναντιούνται στις Βρυξέλλες / Λουξεμβούργο όλοι οι υπουργοί παιδείας.
	Οι υπουργοί προσπαθούν να φροντίσουν ώστε όλες οι χώρες λίγο-πολύ να συμφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Αν πρέπει να ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις, όπως για το αν πρέπει να επιτραπεί σε κάποια χώρα να γίνει μέλος της ΕΕ, τότε πρέπει όλες οι χώρες να πουν το «ναι» (δικαίωμα του βέτο).
	Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
	Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν επίσης 28 μέλη, ένα από κάθε χώρα. Ονομάζονται Επίτροποι. Αντίθετα με το Συμβούλιο των Υπουργών, οι Επίτροποι δεν αντιπροσωπεύουν τη χώρα τους, αλλά την ΕΕ συνολικά. Κάθε Επίτροπος είναι υπεύθυνος για ένα διαφορετικό θέμα (πορτοφόλιο). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το αποκλειστικό προνόμιο και δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις για τους ευρωπαϊκούς νόμους και παρακολουθεί την εφαρμογή τους από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη επίσης, για τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ συχνά αποκαλείται ως ο «Θεματοφύλακας των Συνθηκών της ΕΕ».
	Είναι σημαντικό για εσάς αυτό το θέμα; Εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι.
	Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
	Κάθε πέντε χρόνια,
	όλοι οι πολίτες
	που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ψηφίζετε υπέρ κάποιου πολιτικού κόμματος, ακριβώς όπως και στις κυπριακές εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τις δημοτικές εκλογές. Συνήθως, τα κόμματα αυτά είναι ίδια με τα Κυπριακά κόμματα που ήδη γνωρίζετε.
	Οι Κύπριοι εκπρόσωποι που εκλέγονται δεν κάθονται όλοι μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συναθροίζονται με βουλευτές από άλλες χώρες της ΕΕ, με τους οποίους συμφωνούν στα περισσότερα θέματα, και σχηματίζουν μια ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα.  Για παράδειγμα, ο ΔΗΣΥ συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της ΕΕ, το ΑΚΕΛ συνεργάζεται με τα Αριστερά Κόμματα και το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. 
	Πόσους Κύπριους βουλευτές έχει;
	Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
	Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) (EPP)
	Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D) 
	Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR)
	/    Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE)
	GUE/NGL Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς - (GUE-NGL) Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (Πράσινοι-EFA)
	Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD)
	Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
	NI: Μη εγγεγραμμένοι - Βουλευτές που δεν ανήκουν σε κανένα  ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα
	Πώς θεσπίζεται ένας ευρωπαϊκός νόμος;
	Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία για τη θέσπιση ενός νέου νόμου. Για παράδειγμα, μπορεί η Επιτροπή να πιστεύει ότι οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι φθηνότερες σε ολόκληρη την ΕΕ. Καταθέτει την ιδέα αυτή εγγράφως με τη μορφή πρότασης και η πρόταση αυτή πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν το Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσει με αυτήν, η πρόταση τροποποιείται.
	Έπειτα, πηγαίνει στο Συμβούλιο των Υπουργών. Αν αυτοί δεχτούν την τροποποιημένη πρόταση, τότε ο νόμος εγκρίνεται. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί επίσης να κάνει αλλαγές, όπως και το Κοινοβούλιο.
	Πολίτες, ομάδες συμφερόντων, εμπειρογνώμονες: συζήτηση, διαβούλευση
	Επιτροπή: επίσημη πρόταση
	Κοινοβούλιο και Συμβούλιο των Υπουργών: κοινή απόφαση
	Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η ιδέα δεν προχωράει. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία!
	Εθνικές ή τοπικές αρχές: εφαρμογή
	Επιτροπή και Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: έλεγχος της εφαρμογής
	Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να επηρεάσετε τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην ΕΕ;
	Ενότητα 4: «Ευρώπη χωρίς σύνορα!»
	Τα σημαντικά προβλήματα δεν σταματούν στα σύνορα, έτσι δεν είναι;
	Το περιβάλλον
	Σκεφτείτε το περιβάλλον. Η ρύπανση είναι ένα πρόβλημα που δεν σταματά π.χ. στα ολλανδικά σύνορα, ούτε στα σύνορα της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, ένα μέρος των Κάτω Χωρών βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Ο πλανήτης θερμαίνεται και οι πάγοι στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο λιώνουν, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Το εύρος των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό, αλλά είναι γεγονός ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρόκειται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες πρέπει τα φράγματα να είναι αρκετά ψηλά και δυνατά, ώστε να μην προκληθούν πλημμύρες.
	Οι Κάτω Χώρες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο σοβαρά περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα μόνες τους. Πρόκειται για προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας. Οι Κάτω Χώρες είναι μια σχετικά μικρή χώρα και, για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερους κατοίκους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ, οι Κάτω Χώρες, η Κύπρος, η Γαλλία και η κάθε χώρα της ΕΕ μπορούν να επηρεάσουν μεγάλα κράτη όπως, για παράδειγμα, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να βελτιωθεί η περιβαλλοντική πολιτική.
	Η Ευρωπαϊκή Ένωση:  
	Οι Ηνωμένες Πολιτείες:  
	Τρομοκρατία και εγκληματικότητα
	Πιθανότατα έχετε ακούσει για τις επιθέσεις που έγιναν στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Από εκείνη την ημέρα, η λέξη «τρομοκρατία» αναφέρεται συχνά στις ειδήσεις και τις εφημερίδες. Η τρομοκρατία δεν σταματά στα σύνορα καμιάς χώρας. Είναι ένα ζήτημα πουμας αφορά όλους.
	Το ίδιο ισχύει και για την εγκληματικότητα. Για παράδειγμα, γίνεται παράνομη διακίνηση 
	ναρκωτικών από την Κολομβία ή το Αφγανιστάν στην Ευρώπη. Συνεπώς, η εγκληματικότητα δεν είναι μόνο πρόβλημα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης και πολλών χωρών σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
	Πιστεύουμε ότι:
	Γιατί σας ελέγχουν τόσο αυστηρά στο αεροδρόμιο όταν ταξιδεύετε προς Ηνωμένες Πολιτείες;
	Λέγεται ότι στο μέλλον θα υπάρχουν σαρωτές σώματος στα αεροδρόμια. Τι κάνει ένας σαρωτής σώματος;
	Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πια ευκολότερη η συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και των ανακριτών στην Ευρώπη, για παράδειγμα στον οργανισμό Ευρωπόλ που έχει έδρα τη Χάγη.
	Ενέργεια
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	Τι είδους ενέργεια παίρνουμε από το εξωτερικό;
	Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
	Τι είναι, αλήθεια, η ιθαγένεια; Έχει να κάνει με τα δικαιώματα που έχετε στη χώρα που ζείτε, αλλά και με τη θέση σας στην κοινωνία και τη συμμετοχή σας σε αυτήν.
	Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν αντικαθιστά την Κυπριακή. Είναι κάτι επιπρόσθετο. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
	• Μπορείτε να ζήσετε, να εργαστείτε και να σπουδάσετε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ειδικοί διακανονισμοί που σας δίνουν τη δυνατότητα να σπουδάσετε σε μια χώρα της Ευρώπης για λίγους μήνες (Πρόγραμμα Erasmus+).
	• Αν είστε Κύπριος πολίτης και ζείτε σε ένα χωριό της Γαλλίας, έχετε δικαίωμα να ψηφίζετε για το τοπικό συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επηρεάσετε αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή σας και να συμβάλετε, για παράδειγμα, στο να κατασκευαστεί ένας νέος δρόμος στη γειτονιά σας.
	Αλληλεγγύη, περιβάλλον, τρομοκρατία, συνοριακοί έλεγχοι, ξένοι εργαζόμενοι, ασφάλεια τροφίμων, εργασία, ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, καλοί μισθοί, ισότητα, πολιτισμός, φεστιβάλ τραγουδιών, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθαρές θάλασσες, αλιεία, ελεύθερη αγορά, κατάργηση συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ελευθερία εργασίας σε οποιαδήποτε χώρα, ευρώ, δοκιμές σε ζώα, ασφάλεια, ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες, σπουδές.
	Μπορεί να φαίνεται δύσκολο, όμως υπάρχουν τρόποι να ακουστούν οι απόψεις σας σχετικά με το τι θέλετε για το μέλλον της Ευρώπης: μπορείτε να ψηφίσετε στις ευρωπαϊκές εκλογές. Μπορείτε να επιλέξετε ένα Κυπριακό κόμμα που αντιπροσωπεύει τις απόψεις σας. Αυτοί θα συνεργαστούν με παρόμοια κόμματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα σχηματίσουν μια ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα .
	Πάρτε για παράδειγμα το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ. Μαζί με άλλα σοσιαλιστικά  κόμματα από άλλα κράτη μέλη, έχουν σχηματίσει την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (Σ&Δ ).
	Μεταβείτε στο www.europarl.cy και μάθετε σε ποια ευρωπαϊκά κόμματα ανήκουν τα υπόλοιπα Κυπριακά κόμματα.
	Συμπληρώστε την ακόλουθη λίστα:
	Κυπριακό κόμμα Ευρωπαϊκή Ομάδα
	ΔΗΣΥ 
	ΑΚΕΛ      
	ΔΗΚΟ 
	ΕΔΕΚ          
	Κίνημα Αλληεγγύη                       
	Ενότητα 5: «Ευρωπαϊκές αξίες»
	Ποιες αξίες είναι σημαντικές για εσάς;
	Γράψτε τρεις διαφορές ανάμεσα σε εσάς και τον καλύτερό σας φίλο.
	Βέβαια, έχετε και ομοιότητες. Γράψτε τρεις από αυτές.
	Τώρα γράψτε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε εσάς και κάποιο άτομο της ηλικίας σας από την Ιταλία.
	Αν ζούσατε σε μια χώρα που μόλις επλήγη από σοβαρό σεισμό ή πλημμύρα, ποιες αξίες θα ήταν πιο σημαντικές για εσάς;
	Μπορείτε να ονομάσετε κάποιες χώρες όπου η κυβέρνηση δεν σέβεται τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας;
	Θα θέλατε να μένετε σε μια χώρα στην οποία γίνονται διακρίσεις λόγω θρησκείας, γνώμης ή σεξουαλικού προσανατολισμού;
	Θα θέλατε να μπορεί η ΕΕ να αποφασίσει για την πολιτική που θα ακολουθείται όσον αφορά τα μαλακά ναρκωτικά ή όχι; Εξηγήστε την άποψη σας.
	Ποια είναι η άποψή σας για αυτό;
	Πιστεύετε ότι στην Κύπρο έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα; Δώστε ένα παράδειγμα, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε.
	Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό ή ανέφικτο; Εξηγήστε τον λόγο.
	Ψάξτε να βρείτε έναν οργανισμό που ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Προσπαθήστε να περιγράψετε τι ακριβώς κάνει.
	Ονομάστε κάποιες από τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ συζητά για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

	Πιθανότατα έχετε ακούσει για τα ηθικά πρότυπα και τις ηθικές αξίες. Τι είναι όμως αυτά στην πραγματικότητα; Οι ηθικές αξίες είναι ιδανικά που είναι πολύ σημαντικά για εσάς ή για μια ομάδα ανθρώπων, όπως η ευτυχία, η ασφάλεια, η κοινωνικότητα, η ελευθερία, ο σεβασμός ή η αγάπη. Για να τηρήσετε αυτές τις αξίες, χρειάζεστε πρότυπα. Τα πρότυπα, λοιπόν, είναι κάτι σαν κανόνες συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η αξία της ασφάλειας απαιτεί να σέβεστε το μέγιστο όριο ταχύτητας και να μην περνάτε κόκκινα φανάρια. Η αξία του σεβασμού απαιτεί να φέρεστε σε όλους τους ανθρώπους εξίσου καλά.
	Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για τα (ηθικά) πρότυπα και τις αξίες. Η προσωπική ιστορία, η θρησκεία ή η χώρα καταγωγής μπορούν να τα επηρεάσουν.
	Ποια πρότυπα απαιτούν οι  πιο πάνω αξίες;
	Αν έχετε πάει διακοπές στη Γαλλία ή στη Σουηδία, μάλλον θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλά πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι στην Κύπρο. Δεν διαφέρει μόνο η γλώσσα, αλλά και το φαγητό, τα ρούχα, η συμπεριφορά των ανθρώπων και πολλά άλλα πράγματα. Όταν, όμως, ταξιδεύετε εκτός Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν και πολλά κοινά μεταξύ τους.
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	Κάποιες αξίες είναι κοινές για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, όπως η καλή υγεία, η ευτυχία και η αγάπη. Ωστόσο, υπάρχουν και αξίες όπως η ελευθερία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η δημοκρατία, που συχνά υπονομεύονται από κάποιες κυβερνήσεις. Υπάρχουν επίσης κυβερνήσεις που δεν ακούν πάντα αυτό που θέλει ο λαός τους. Αυτού του είδους οι κυβερνήσεις ονομάζονται δικτατορίες.
	Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν δημοκρατικό πολίτευμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα τους είναι σημαντικά. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνεργάζονται μόνο στους τομείς της οικονομίας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, αλλά δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και στον σεβασμό των αξιών που αναφέραμε τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Αν μια χώρα θέλει να γίνει μέλος της ΕΕ, πρέπει να σέβεται κι αυτή τις αξίες αυτές και να τις εφαρμόζει στην επικράτειά της. Αυτό ισχύει, βέβαια, για όλες τις χώρες που είναι ήδη μέλη της ΕΕ.
	Ευρωπαϊκές αξίες
	Ελευθερία
	Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να ζουν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Είστε επίσης ελεύθεροι να λέτε αυτό που σκέφτεστε, πιστεύετε ή νιώθετε, εφόσον δεν περιορίζετε την ελευθερία άλλων ανθρώπων κάνοντας διακρίσεις εις βάρος τους.
	Στις Κάτω Χώρες, οι άντρες μπορούν να παντρεύονται με άντρες και οι γυναίκες με γυναίκες. Αυτό ονομάζεται γάμος ομοφύλων. Το 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπερψήφισε το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Τα ζητήματα που αφορούν στη σύναψη γάμου η συμφώνου συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ατόμων δεν αποτελούν ευρωπαϊκό νόμο. Η ΕΕ είναι της άποψης ότι κάθε χώρα πρέπει να αποφασίζει μόνη της για τέτοιου είδους θέματα. Έτσι, μπορεί κανείς να παντρευτεί ένα άτομο του ίδιου φύλου στην Ισπανία, αλλά όχι στην Πολωνία. 
	Οι Κάτω Χώρες είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ όπου μπορεί κανείς νόμιμα να αγοράσει μαλακά ναρκωτικά (στα γνωστά «coffee shops»). Οι υπόλοιπες χώρες πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι καλή ιδέα, αλλά η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτόν τον τομέα.
	Αλληλεγγύη
	Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιες χώρες με ασθενέστερες οικονομίες. Σε αυτές τις χώρες υπάρχει φτώχεια, υψηλά επίπεδα ανεργίας, και τα σχολεία πολλές φορές δεν είναι τόσο καλά όσο για παράδειγμα στις Κάτω Χώρες. Έτσι, η ΕΕ στηρίζει αυτές τις φτωχότερες χώρες παρέχοντας επιπλέον χρήματα για την παιδεία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ιατρική περίθαλψη και την κατασκευή δρόμων και γεφυρών. Ως αποτέλεσμα, μπορούν όλοι να απολαμβάνουν τα οφέλη και γίνεται δικαιότερη κατανομή του πλούτου.
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	Διαφορετικοί αλλά ίσοι απέναντι στον νόμο
	Όλοι οι άνθρωποι διαφέρουν στη γλώσσα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την εμφάνιση, την άποψη και την καταγωγή τους. Θέλουμε οι διαφορές αυτές να γίνονται σεβαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούμε να ζούμε, να μαθαίνουμε και να δουλεύουμε μαζί, όπως κάνουμε και στο σχολείο. Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, δεν γίνονται διακρίσεις και όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Ανθρώπινα δικαιώματα ορίζει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν ίσα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φερόμαστε εξίσου καλά στους αστυνομικούς, τους δικηγόρους, τους δασκάλους, τους γεωργούς, τους ξυλουργούς, τους άνεργους, τους ανάπηρους. Με λίγα λόγια, σε όλους.
	Μπορείτε να έχετε στο μυαλό σας την Ευρώπη σαν μια μεγάλη κοινωνία όπου όλες οι χώρες και οι πολίτες, από όπου κι αν κατάγονται, προσπαθούν να σέβονται τις αξίες της ελευθερίας, της θρησκείας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.
	Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερική πολιτική
	Όλοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα απλώς και μόνο επειδή είναι άνθρωποι. Πρόκειται για πράγματα που μπορείτε να κάνετε ή να έχετε, όπως το δικαίωμα στην παιδεία, την ιατρική περίθαλψη, την ελευθερία του λόγου και την ιδιωτική ζωή. Υπάρχουν επίσης δικαιώματα που σας προστατεύουν από ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να σας βλάψουν ή να σας πληγώσουν. Για παράδειγμα, η αστυνομία δεν μπορεί να σας συλλάβει χωρίς λόγο, να σας απειλήσει ή να παρακολουθήσει το τηλέφωνό σας.
	Υπάρχουν οργανισμοί που προσπαθούν να πείσουν τις κυβερνήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
	Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν θεμελιώδη σημασία για την ΕΕ. Ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και όλα τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να τα σέβονται. Οι χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της ΕΕ πρέπει επίσης να τηρούν τα άρθρα αυτά της συνθήκης.
	Η ΕΕ συζητά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με χώρες εκτός Ευρώπης, και προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα 28 κράτη μέλη πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν δρουν από κοινού παρά μεμονωμένα. Από μόνη της η Κύπρος έχει πολύ λιγότερη επιρροή στον κόσμο από ό,τι τα 28 κράτη μέλη μαζί.
	Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα συζητά η ΕΕ με τις χώρες αυτές;
	Ποια ανθρώπινα δικαιώματα πιστεύετε ΕΣΕΙΣ ότι είναι πολύ σημαντικά;
	Ενότητα 6: «Η φωνή σας στην Ευρώπη»
	Πώς θα μπορούσε να σας επηρεάσει αυτό;
	Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό στον ιστότοπο: www.europarl.europa.eu

	Κάποιες φορές τυχαίνει να έχετε μια συγκεκριμένη άποψη για ένα θέμα. Κάποιες φορές θα θέλατε να ασχοληθείτε κι εσείς με διάφορα ζητήματα. Υπάρχουν επίσης φορές που πιστεύετε πραγματικά ότι κάτι πρέπει να γίνει και θέλετε να μιλήσετε για αυτό και να προτείνετε ιδέες.
	Είναι κάτι που ξεκινάει από την εποχή που παίζετε με τους φίλους σας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και τώρα που είστε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας. Αν έχετε μια άποψη, είστε ανοιχτοί και λέτε αυτό νιώθετε ή σκέφτεστε.
	Η ψήφος σας κάνει διαφορά!
	Πρόκειται για εσάς, την ψήφο σας και τη γνώμη σας. Στην Κύπρο, έχετε επίσημα το δικαίωμα να ψηφίσετε αμέσως μόλις γίνετε 18 χρονών. Από εκεί και πέρα, μπορείτε να επηρεάζετε τις αποφάσεις των κοινοτικών και δημοτικών συμβουλίων σας, της Βουλής των Αντιπροσώπων, ακόμα και της Ευρώπης.
	Έχει σημασία η ψήφος σας;
	Κάποιες φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ψήφος τους δεν είναι σημαντική. Ισχύει, όμως, αυτό; Είναι όντως τόσο εύκολο να μην ψηφίζει κανείς και να προσποιείται ότι δεν τρέχει τίποτα;
	Και βέβαια όχι! Φανταστείτε ότι θέλετε να εκλεγείτε ως μέλος του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου σας και ότι στις εκλογές έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν εκατό μαθητές. Πενήντα από τους εκατό μαθητές δεν εμφανίζονται στις εκλογές και η ψήφος τους πάει χαμένη.
	Είναι ένα απλό αλλά σαφές παράδειγμα. Αν επιλέξετε να μην ψηφίσετε, δεν πρέπει να παραπονεθείτε για τις αποφάσεις που θα ληφθούν για εσάς αλλά χωρίς εσάς!.
	Η ψήφος σας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
	Από το 1979, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πέντε χρόνια. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει 751 βουλευτές. Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές είναι 6. Μετά τις ευρωεκλογές του 2014, εκλέχθηκε ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υποψήφιος που προτάθηκε από τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
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	Μετά τις εκλογές, τα κράτη μέλη συνάπτουν συμφωνίες για ζητήματα που απασχολούν όλους τους πολίτες της Ευρώπης, όπως η ασφάλεια, το περιβάλλον, η οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ενέργεια.
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