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··.. ∆∆ËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË
‚‚.. ∆∆ËË  ÛÛ¯̄¤¤ÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË
ÁÁ.. ∆∆ÔÔ˘̆˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃

™™˘̆˙̇ËËÙÙÒÒÓÓÙÙ··˜̃  
ıı··  ÌÌ¿¿ııÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  

ÁÁÈÈ··  ÙÙ··  ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂
ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··::
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Εν�τητα Α	

Η Ευρωπαϊκ� �νωση και η Ελλ�δα

ÔÔÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ ÛÛ’’  ··˘̆ÙÙ‹‹ÓÓ  ÎÎ··ÙÙÔÔÈÈÎÎÔÔ‡‡ÓÓ

ÏÏ··ÔÔ››  ÎÎ··ÈÈ
ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌÔÔ››

ÌÌÂÂ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··
ÎÎ··ÈÈ  

˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃

ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË--ÌÌ¤¤ÏÏËË
ÛÛ¯̄¤¤ÛÛÂÂÈÈ˜̃  
ÎÎÚÚ··ÙÙÒÒÓÓ--
ÌÌÂÂÏÏÒÒÓÓ

∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ
ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃

ÂÂÚÚÈÈÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈ

fifiÚÚÁÁ··ÓÓ··  
ÎÎ··ÈÈ  

ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››ÂÂ˜̃

¤¤¯̄ÂÂÈÈ

∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··  ÎÎ··ÈÈ
∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹

ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË

∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË
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Η Ευρωπαϊκ� �νωση ε�ναι µ�α 	νωση π�λλ�ν κρατ�ν π�υ �ρ�σκ�νται στην
ευρωπαϊκ� �πειρ�. ∆ηµι�υργ�θηκε µετ� τ� τ	λ�ς τ�υ Β� Παγκ�σµ��υ π�λ	µ�υ
και στην αρ!� �ι στ"!�ι της �ταν καθαρ� �ικ�ν�µικ��. Στη συν	!εια, "µως, η
ιδ	α µιας Ενωµ	νης Ευρ�πης �δ�γησε σταδιακ� στη στεν"τερη συνεργασ�α
µετα'( των κρατ�ν µελ�ν στην π�λιτικ�, τ�ν π�λιτισµ", την ασ)�λεια και την
ειρ�νη. Με την π�ρ�δ� των !ρ"νων, "λ� και περισσ"τερα κρ�τη εντ�σσ�νται
στην Ευρωπαϊκ� +νωση.

Κεφάλαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της 
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Η Ευρωπαϊκ� �νωση:
�ργανα και λειτ�υργ�ες της

¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  ÂÂÏÏ¿¿ÙÙÂÂ  ÓÓ··  ‚‚ÚÚÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  
ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ¯̄ÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙ››ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  

ÙÙ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË--ÌÌ¤¤ÏÏËË  
ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃
ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ¯̄¿¿ÚÚÙÙËË  ÔÔ˘̆  ‚‚ÚÚ‹‹ÎÎ··!!

2277  ∫∫ƒƒ∞∞∆∆∏∏--ªª∂∂§§∏∏  ∆∆√√  22000088
µ∂ µ∂§°π√
CH ∆™∂Ãπ∫∏

¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
DE °∂ƒª∞¡π∞
EE ∂™£√¡π∞
EL ∂§§∞¢∞
ES π™¶∞¡π∞
FR °∞§§π∞
IE πƒ§∞¡¢π∞
IT π∆∞§π∞
CY ∫À¶ƒ√™
LV §∂∆∆√¡π∞
LU §√À•∂ªµ√Àƒ°√
HU √À°°∞ƒπ∞
MT ª∞§∆∞
NL ∫∞∆ø Ãøƒ∂™
∞∆ ∞À™∆ƒπ∞
PL ¶√§ø¡π∞
PT ¶√ƒ∆√°∞§π∞
SI ™§√µ∂¡π∞
SK ™§√µ∞∫π∞
FI ºπ§∞¡¢π∞
SE ™√À∏¢π∞
UK ∏¡øª∂¡√ µ∞™π§∂π√
BG µ√À§°∞ƒπ∞
RO ƒ√Àª∞¡π∞
DN ¢∞¡π∞
LT §π£√À∞¡π∞

1ο
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Τα κρ�τη–µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης συνεργ�.�νται µε σκ�π" την ειρ�νη, τη σταθερ"-
τητα, την ασ)�λεια, τη δηµ�κρατ�α, τη δικαι�σ(νη, την αλληλεγγ(η, την κ�ινωνικ� και �ικ�-
ν�µικ� τ�υς αν�πτυ'η, καθ�ς και την υπερ�σπιση των κ�ιν�ν α'ι�ν των Ευρωπα�ων (σε�α-
σµ"ς των δικαιωµ�των "λων των ανθρ�-
πων και τ�υ π�λιτισµ�(, υγι	ς περι��λ-
λ�ν, κ.�.).
Τα κρ�τη-µ	λη 	!�υν µετα�ι��σει �ρι-
σµ	νες ε'�υσ�ες τ�υς (ν�µ�θετικ	ς, εκτε-
λεστικ	ς και δικαστικ	ς) σε αντ�στ�ι!α
"ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης.

Τα �ασικ� "ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης ε�ναι π	ντε: τ� Ευρωπαϊκ" Κ�ιν�-
��(λι�, τ� Συµ��(λι� Υπ�υργ�ν, τ� Ευρωπαϊκ" Συµ��(λι�, η Ευρωπαϊκ� Επι-
τρ�π� και τ� Ευρωπαϊκ" ∆ικαστ�ρι�.

5 Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν��� λι�: Απ�τελε�ται απ" ��υλευτ	ς (Ευρω��υλευ-
τ	ς) π�υ εκλ	γ�νται απ" τ�υς π�λ�τες των κρατ�ν-µελ�ν κ�θε π	ντε !ρ"-
νια. Τ� σηµεριν" Κ�ιν���(λι� αριθµε� 785 µ	λη απ" τις 27 !�ρες π�υ αν�-
κ�υν στην Ευρωπαϊκ� +νωση. Περ�π�υ τ� 	να τρ�τ� αυτ�ν ε�ναι γυνα�κες.
Τ� Ευρωπαϊκ" Κ�ιν���(λι� υπ�στηρ�.ει τα συµ)	ρ�ντα των Ευρωπα�ων
π�λιτ�ν στις συ.ητ�σεις µε τα �λλα "ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης.

5 Τ� Συµ�� λι� Υπ�υργ$ν της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης: Ε�ναι τ� κ(ρι� "ργαν�
π�υ λαµ��νει απ�)�σεις σε θ	µατα σ!ετικ� µε τ�υς ευρωπαϊκ�(ς ν"µ�υς,
την π�λιτικ� ασ)�λειας, τις δαπ�νες της +νωσης και την �ικ�ν�µικ� και
ε'ωτερικ� π�λιτικ� των κρατ�ν-µελ�ν. Στις συνεδρι�σεις τ�υ παρευρ�σκε-
ται 	νας υπ�υργ"ς απ" κ�θε κυ�	ρνηση κρ�τ�υς-µ	λ�υς της +νωσης. Αν,
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¶¶ÒÒ˜̃  ÎÎ··ÙÙ··ÊÊ¤¤ÚÚÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  fifiÏÏ··  ··˘̆ÙÙ¿¿
ÙÙ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ
ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ··ÔÔÊÊ··ÛÛ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÌÌ··˙̇››
ÁÁÈÈ··  ÙÙfifiÛÛÔÔ  ÛÛÔÔ‚‚··ÚÚ¿¿  ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··;;

∂∂ÏÏ¿¿ÙÙÂÂ  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  
ÓÓ··  ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  

ÙÙ··  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¿¿  fifiÚÚÁÁ··ÓÓ··  ÙÙËË˜̃
∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃..

ÊˆÙ. 1.1
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi 
∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ 
Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ.
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Κεφάλαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της 
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για παρ�δειγµα, τ� Συµ��(λι� πρ"κειται να συ.ητ�σει .ητ�µατα παιδε�ας, στη
συνεδρ�αση θα παρευρ�σκεται � Υπ�υργ"ς Παιδε�ας κ�θε !�ρας της +νωσης
και τ� Συµ��(λι� θα !αρακτηρ�.εται «Συµ��(λι� Παιδε�ας».

5 Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ�� λι�: Απ�τελε�ται απ" τ�υς πρ�	δρ�υς και /� πρωθυ-
π�υργ�(ς των κρατ�ν-µελ�ν µα.� µε τ�ν πρ"εδρ� της Ευρωπαϊκ�ς Επιτρ�π�ς.
Τ� Ευρωπαϊκ" Συµ��(λι� συνεδρι�.ει (συνεδρι�σεις «κ�ρυ&�ς») τ� αν�τερ�
τ	σσερις )�ρ	ς κ�θε !ρ"ν� για θ	µατα γενικ�ς π�λιτικ�ς της +νωσης.

5 Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� (Κ�µισι�ν): Τα µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς Επιτρ�π�ς
(επ�τρ�π�ι) �ρ�.�νται απ" τις Κυ�ερν�σεις των κρατ�ν-µελ�ν (	νας για κ�θε
κρ�τ�ς-µ	λ�ς) για π	ντε !ρ"νια. Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� εκπρ�σωπε� και υπ�-
στηρ�.ει τα συµ)	ρ�ντα τ�υ συν"λ�υ της +νωσης και πρ�τε�νει τ�υς ν"µ�υς
στ� Κ�ιν���(λι� και στ� Συµ��(λι� Υπ�υργ�ν.

5 Τ� Ευρωπαϊκ� ∆ικαστ�ρι�: Απ�τελε�ται απ" 	να δικαστ� απ" κ�θε κρ�τ�ς-
µ	λ�ς. Σκ�π"ς τ�υ δικαστηρ��υ ε�ναι να ε'ασ)αλ�.ει "τι η ν�µ�θεσ�α της +νωσης
ερµηνε(εται και ε)αρµ".εται µε τ�ν �δι� τρ"π� σε "λες τις !�ρες της +νωσης.

ÊˆÙ. 1.4
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi 
¢ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

ÊˆÙ. 1.2
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi 
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ.

ÊˆÙ. 1.3
∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹
∂ÈÙÚÔ‹.
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Εκτ"ς απ" τα π	ντε �ασικ� "ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης, υπ�ρ!�υν και �λλα �ργα-
να π�υ συµπληρ�ν�υν και διευκ�λ(ν�υν τ� 	ργ� τ�υς, "πως τ� Ελεγκτικ" Συν	δρι� και η
Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πε.α.

Αντιστ�ι!�.ω σ(µ)ωνα µε "σα 	µαθα για τα "ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης.

Ευρωπαϊκ� ∆ικαστ�ρι�

Ευρωπαϊκ� Κ�ιν��� λι�

Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π�

Η Ευρωπαϊκ� �νωση ως �νωση κρατν στηρ��εται στη συνεργασ�α των µελν της σε
κ�ιν� θ�µατα, �πως η ειρ�νη, η �ικ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� ευηµερ�α, η ασ��λεια, η
δηµ�κρατ�α, η σταθερ�τητα, η δικαι�σ�νη και η αλληλεγγ�η. Τα �ασικ� �ργανα της
Ευρωπαϊκ!ς "νωσης ε�ναι τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι�, τ� Συµ���λι� Υπ�υργ"ν της
Ευρωπαϊκ�ς �νωσης, τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι�, η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� και τ�
Ευρωπαϊκ� ∆ικαστ�ρι�.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

∆ιασ)αλ�.ει την ισ"τητα "λων

των π�λιτ�ν απ	ναντι στ� ν"µ�

σε "λα τα κρ�τη-µ	λη.

Πρ�τε�νει τ�υς ν"µ�υς στ�

Κ�ιν���(λι� και στ� Συµ��(λι�

Υπ�υργ�ν.

Υπερασπ�.εται τα συµ)	ρ�ντα

των Ευρωπα�ων π�λιτ�ν.

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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Κεφάλαιο 1ο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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Στην ελληνικ! µυθ�λ�γ�α η Ευρπη !ταν µια �µ�ρ$η
�ασιλ�π�%λα π�υ την �κλεψε � ∆�ας και πρ�ς τιµ! της
π!ρε τ� �ν�µ� της �λ�κληρ�ς � τ�τε γνωστ�ς π�λιτι-
σµ�ν�ς κ�σµ�ς.

>ωρι."µαστε σε �µ�δες. Κ�θε �µ�δα επιλ	γει µια !�ρα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης και
απ�)ασ�.�υµε τι θα θ	λαµε να µ�θ�υµε για τις !�ρες π�υ επιλ	'αµε π.!. στ�ι!ε�α τ�υ
π�λιτισµ�( της, την ιστ�ρ�α της, τις παραδ�σιακ	ς γι�ρτ	ς της, τα )αγητ� της, την εκπα�-
δευση των συν�µηλ�κων µας κ.�.
Στη συν	!εια συ.ητ�µε:

❖ Γιατ� επιλ	'αµε στην �µ�δα µας τη συγκεκριµ	νη !�ρα;
❖ Π�ιες πληρ�)�ρ�ες θα δ�ναµε εµε�ς για τ� συγκεκριµ	ν� θ	µα στα παιδι� της !�ρας

π�υ επιλ	'αµε αν ρωτ�(σαν για τη δικ� µας !�ρα;

Η Ελλ�δα κατ�)ει µια σηµαντικ! θ�ση στην Ευρπη ως πλ!ρες µ�λ�ς της Ευρωπαϊκ!ς
"νωσης και συµµετ�)ει ενεργ�, �πως και κ�θε �λλ� κρ�τ�ς – µ�λ�ς της "νωσης στα
�ργανα και στις δραστηρι�τητ�ς της.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

5 Η Ελλ�δα µετ� τ� 	τ�ς 1979, "ταν πρωθυ-
π�υργ"ς �ταν � Κωνσταντ�ν�ς Καραµαν-
λ�ς, υπ�γρ�)ει στην Αθ�να τη συνθ�κη
πρ�σ!�ρησ�ς της στην Ευρωπαϊκ� Cικ�-
ν�µικ� Κ�ιν"τητα (Ε.C.Κ.). Η Ελλ�δα
επισ�µως την 1η Ιαν�υαρ��υ τ�υ 1981 γ�νε-
ται τ� δ	κατ� κρ�τ�ς-µ	λ�ς της Ε.C.Κ.

5 Τ�ν Ι�(λι� τ�υ 1983 αναλαµ��νει για
πρ�τη )�ρ� την πρ�εδρ�α τ�υ Συµ��υλ�-
�υ των Ευρωπαϊκ�ν Κ�ιν�τ�των, µε
πρωθυπ�υργ" τ�ν Ανδρ	α Παπανδρ	�υ,

εν� τ� ∆εκ	µ�ρι� τ�υ �δι�υ !ρ"ν�υ πραγ-
µατ�π�ιε�ται τ� Ευρωπαϊκ" Συµ��(λι�
στην Αθ�να.

5 Τ� 2001 η Ελλ�δα γ�νεται τ� 12� µ	λ�ς
της «Ευρω.�νης», την �π��α απ�τελ�(ν
!�ρες π�υ 	!�υν ως ν"µισµα τ� ευρ�
(ενια�� ευρωπαϊκ" ν"µισµα).

5 Η Ελλ�δα συµµετ	!ει ενεργ� στις λειτ�υρ-
γ�ες της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης ως πλ�ρες
µ	λ�ς της. C ελληνικ"ς λα"ς εκλ	γει στις
ευρωεκλ�γ	ς τ�υς ευρω��υλευτ	ς τ�υ.

Η Ελλ�δα στην Ευρωπαϊκ� �νωση

¶¶ÒÒ˜̃  ÓÓ··  ‹‹ÚÚÂÂ  
ÙÙÔÔ  fifiÓÓÔÔÌÌ¿¿  ÙÙËË˜̃  
ËË  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË;;

ªªÂÂ  ÔÔÈÈ··  ‰‰ÈÈ··‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛ››··
¤¤ÁÁÈÈÓÓÂÂ  ËË  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··  ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃

ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃
ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃;;

ÊˆÙ. 2.1  
1981: ¢Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿
ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ÙË˜
∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓfi-
ÙËÙ·˜ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
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)ωτ. 3.1, 2, 3  Ευρωπαϊκ! "νωση: Εν�τητα στην π�λυµ�ρ$�α

Σ!�λι�.�υµε τις α)�σες π�υ 	)ερε στην τ�'η � ∆ικαι"π�λις και συ.ητ�µε για τη
συνεργασ�α, την π�λυµ�ρ)�α και τη δηµ�κρατ�α στην Ευρ�πη.

Ανα.ητ�(µε και ακ�(µε απ" τ� διαδ�κτυ� τ�ν (µν� της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης.

Cι !�ρες π�υ απ�τελ�(ν την Ευρωπαϊκ� +νωση ε�ναι ανε'�ρτητα κρ�τη,
συνεν�ν�υν "µως τις δυν�µεις τ�υς για να απ�κτ�σ�υν µεγαλ(τερη ισ!( και
παγκ"σµια επιρρ��.
Τα κρ�τη-µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης συνεργ�.�νται στ�ν �ικ�ν�µικ", τ�ν
κ�ινωνικ" και τ�ν π�λιτιστικ" τ�µ	α.
Στ�ν �ικ�ν�µικ� τ�µ	α, "λα σ!εδ"ν τα κρ�τη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης 	!�υν
τ� �δι� ν"µισµα, τ� ευρ$, π�υ παριστ�νεται µε τ� ελληνικ" γρ�µµα 	ψιλ�ν µε
δ(� παρ�λληλες γραµµ	ς (t), �ι �π��ες συµ��λ�.�υν τη σταθερ"τητα. Τ� ευρ�
κυκλ�)"ρησε για πρ�τη )�ρ� την 1η Ιαν�υαρ��υ 2002.

∫¿ÔÈ· ·fi Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜

Η Ευρωπαϊκ� +νωση µε !ρ�µατα απ" τις Τρ�πε,ες και τα Ταµε�α της ενισ!(ει τις
λιγ"τερ� αναπτυγµ	νες !�ρες, για να )τι�'�υν αερ�δρ"µια, σιδηρ�δρ�µικ	ς γραµ-
µ	ς και �λλα 	ργα υπ�δ�µ�ς. Επ�σης, επιδ�τε� επι!ειρ�σεις και επαγγελµατ�ες.

Σ-.σεις µετα/  των κρατ$ν-µελ$ν 
της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης 
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Κεφάλαιο 3ο: Σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Στ�ν κ�ινωνικ� τ�µ	α, η Ευρωπαϊκ� +νωση δραστηρι�π�ιε�ται κυρ�ως σε
θ	µατα σ!ετικ� µε την εκπα�δευση, την πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς, την
εργασ�α, την πρ�στασ�α της υγε�ας των καταναλωτ�ν, των ατ"µων µε ειδικ	ς
αν�γκες κτλ. Ενδεικτικ� ανα)	ρ�υµε τ� πρ"γραµµα Comenius, π�υ στ�!ε(ει
στην επικ�ινων�α µετα'( εκπαιδευτικ�ν και µαθητ�ν απ" τα δι�)�ρα κρ�τη-
µ	λη, την ανταλλαγ� απ"ψεων, την εκµ�θηση γλωσσ�ν κτλ.

Με π�ικ�λες �λλες δραστηρι"τητες επιτυγ!�ν�νται �ι σκ�π�� της Ευρωπαϊκ�ς
+νωσης για κ�ινωνικ� δικαι�σ(νη, πρ�στασ�α και ασ)�λεια των π�λιτ�ν,
πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς.
Μ�α δραστηρι"τητα πρ�στασ�ας των π�λιτ�ν ε�ναι:

5 τ� Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� ∆�κτυ� Καταναλωτ$ν: πληρ�)�ρε� και συµ��υ-
λε(ει τ�υς π�λ�τες της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης για τα δικαι�µατ� τ�υς ως
καταναλωτ	ς.

Μ�α δραστηρι"τητα πρ�στασ�ας τ�υ περι��λλ�ντ�ς ε�ναι:
5 τ� Ετ�σι� Περι�αλλ�ντικ� Συν.δρι� και η Πρ�σινη Ε�δ�µ�δα (Green

Week). Στ� πλα�σι� της «Πρ�σινης Ε�δ�µ�δας» διενεργε�ται ετ�σι�ς σ!�-
λικ"ς διαγωνισµ"ς (Hωγρα)ικ�-Σ!	δι�-Ψη)ιακ� Β�ντε�) π�υ ενθαρρ(νει
ν	�υς απ" "λα τα κρ�τη-µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης να ενηµερωθ�(ν
για περι�αλλ�ντικ� θ	µατα και να εκ)ραστ�(ν καλλιτε!νικ�.

Στ�ν π�λιτιστικ" τ�µ	α επιδι�κεται η π�λιτιστικ� συνεργασ�α των λα�ν της
Ευρωπαϊκ�ς +νωσης. Τ� 2008 �ρ�στηκε ως «Ευρωπαϊκ� �τ�ς ∆ιαπ�λιτισµικ� 
∆ιαλ�γ�υ», γι’ αυτ" 	!�υν �ργανωθε� π�λλ	ς δραστηρι"τητες και πρ�γρ�µµα-
τα. Επ�σης, α'�.ει να ανα)	ρ�υµε "τι τ�ν ∆εκ	µ�ρι� τ�υ 2006 εγκρ�θηκε τ� πρ"-
γραµµα «Ευρ$πη για τ�υς Π�λ�τες» για την περ��δ� 2007-2013 µε σκ�π" την
πρ��θηση της ενεργ�(ς συµµετ�!�ς τ�υ Ευρωπα��υ π�λ�τη στα κ�ιν�.
Για καλ(τερη γνωριµ�α µε τ�ν π�λιτισµ" κ�θε !�ρας, µια µεγ�λη π"λη �ρ�.εται
κ�θε !ρ"ν� ως «Π�λιτιστικ� Πρωτε �υσα της Ευρ$πης». Εκε� δι�ργαν�ν�νται
δι�)�ρες π�λιτιστικ	ς εκδηλ�σεις, "πως εκθ	σεις .ωγρα)ικ�ς, α)ιερ�µατα σε

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος “ΣΩΚΡΑΤΗΣ - COMENIUS 1” το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βρο-
ντάδου (Ερειθιανής) φιλοξένησε, από τις 21 µέχρι 25 Μαΐου 2003, εκπαιδευτικούς από τα ευρωπαϊ-
κά εταιρικά σχολεία  C.P. "CAMPOAMENO" της Ισπανίας, Volksschule Ebersdorf της Γερµανίας και
Harriers Ground Community Primary School της Αγγλίας, που είναι και το σχολείο -συντονιστής.
Τα τέσσερα σχολεία επικοινωνούν µεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές µε έθιµα και
εκδηλώσεις.

Πηγή: http://www.chiosnews.com
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Ευρωπα��υς δηµι�υργ�(ς, θεατρικ	ς παραστ�σεις κ.�. Τ� 	τ�ς 2006 π�λιτιστικ�
πρωτε(�υσα της Ευρ�πης �ταν η Π�τρα. Λ"γω της µεγ�λης .�τησης απ" "λα
τα κρ�τη-µ	λη να απ�κτ�σ�υν τ�ν τ�τλ� για τις δικ	ς τ�υς π"λεις, απ�)ασ�στη-
κε να �ρ�.�νται κ�θε !ρ"ν� δ(� Π�λιτιστικ	ς Πρωτε(�υσες της Ευρ�πης. Για τ�
	τ�ς 2009 	!�υν �ριστε� �ι π"λεις Β�λνι�υς (Λιθ�υαν�α) και Λιντς (Αυστρ�α).

❖ Ανα.ητ�(µε στ� διαδ�κτυ� στην ιστ�σελ�δα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης
http://europa.eu.int τις π�λιτιστικ	ς πρωτε(�υσες της Ευρ�πης απ" τ� 2000 ως σ�µερα.

C διευθυντ�ς τ�υ σ!�λε��υ µ�ς ανακ��νωσε µια επιστ�λ� π�υ µας ενηµ	ρωνε για τ� ευρω-
παϊκ" πρ"γραµµα «e-Twinning». Πρ"κειται για 	να πρ"γραµµα σ(µ)ωνα µε τ� �π��� σ!�-
λε�α απ" δια)�ρετικ	ς !�ρες επικ�ινων�(ν µετα'( τ�υς µε τη ���θεια των υπ�λ�γιστ�ν.
Cι µαθητ	ς !ρησιµ�π�ι�ντας τ�ν ηλεκτρ�νικ" υπ�λ�γιστ� σ!εδι�.�υν εργασ�ες (Project)
σ!ετικ� µε τ� Περι��λλ�ν, την Πληρ�)�ρικ�, τις Φυσικ	ς επιστ�µες κ.�. Τ� 2� ∆ηµ�τικ"
Σ!�λε�� Ιωανν�νων (Καπλ�νει�), ε�ναι 	να απ" τα ελληνικ� σ!�λε�α π�υ συµµετε�!ε τ�
2006-2007 στ� πρ"γραµµα αυτ".

❖ Αν��γω την ιστ�σελ�δα http://www.etwinning.gr 
(συνεργασ�ες σ!�λε�ων στην Ευρ�πη) και µαθα�νω περισ-
σ"τερα για τις συνεργασ�ες των σ!�λε�ων στην Ευρ�πη.

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
∏∏  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÌÌÈÈ··  ¤¤ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÂÂ˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎÒÒÓÓ  ÎÎÚÚ··ÙÙÒÒÓÓ  ÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ‰‰ÂÂÛÛÌÌÂÂ˘̆ÙÙÂÂ››  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ ÛÛÂÂ
ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··  ÎÎÔÔÈÈÓÓÔÔ‡‡  ÂÂÓÓ‰‰ÈÈ··ÊÊ¤¤ÚÚÔÔÓÓÙÙÔÔ˜̃  fifiˆ̂˜̃  ËË  ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË,,  ËË  ··ÛÛÊÊ¿¿ÏÏÂÂÈÈ··,,  ËË  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙ››··,,  ËË  ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹
ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››··,,  ËË  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÔÔÛÛ‡‡ÓÓËË  ÎÎ··ÈÈ  ËË  ··ÏÏÏÏËËÏÏÂÂÁÁÁÁ‡‡ËË..  ŸŸÏÏÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ÂÂÈÈıı˘̆ÌÌÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ÁÁ››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ
ÌÌ¤¤ÏÏËË  ÙÙËË˜̃..
∆∆··  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¿¿  fifiÚÚÁÁ··ÓÓ··  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎfifi  ∫∫ÔÔÈÈÓÓÔÔ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ,,  ÙÙÔÔ  ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ  ÀÀÔÔ˘̆ÚÚÁÁÒÒÓÓ,,
ÙÙÔÔ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎfifi  ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ,,  ËË  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ∂∂ÈÈÙÙÚÚÔÔ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎfifi  ¢¢ÈÈÎÎ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ..
∆∆··  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔ  ››‰‰ÈÈÔÔ  ÓÓfifiÌÌÈÈÛÛÌÌ··,,  ÙÙÔÔ  ÂÂ˘̆ÚÚÒÒ,,  ÂÂÈÈ‰‰ÈÈÒÒÎÎÔÔ˘̆ÓÓ  ÌÌÈÈ··  ÂÂÓÓÈÈ--
··››··  ÂÂ˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ÙÙÔÔÌÌ¤¤··..
∏∏  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··,,  ˆ̂˜̃  ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ··fifi  ÙÙÔÔ  11998811,,  ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ÂÂÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ‰‰ÈÈÎÎÔÔ‡‡˜̃  ÙÙËË˜̃
··ÓÓÙÙÈÈÚÚÔÔÛÛÒÒÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÈÈÎÎ¤¤˜̃,,  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃,,  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂--
··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃..

Τα κρ�τη µ�λη της Ευρωπαϊκ!ς "νωσης συµµετ%&�υν σε π�λλ�ς κ�ιν�ς δραστηρι�τητες
και συνεργ�'�νται σε δι�$�ρ�υς τ�µε�ς (�ικ�ν�µικ�, κ�ινωνικ�, π�λιτιστικ�), µε σκ�π�
να πετ%)�υν την αν�πτυ/η, την πρ��δ� και την ειρηνικ! τ�υς συµ��ωση.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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Εν�τητα Β	

3ι Ευρωπα��ι π�λ�τες  

ÎÎÔÔÈÈÓÓ‹‹
ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··

ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃
∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃

ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃          

ÎÎÔÔÈÈÓÓ¤¤˜̃  
ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÎÎ··ÈÈ
ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌÈÈÎÎ¤¤˜̃

ÚÚ››˙̇ÂÂ˜̃‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··

∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃

¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÂÂÓÓÒÒÓÓÔÔ˘̆ÓÓ

˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃

ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ
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Cι λα�� 	!�υν στ�ι!ε�α π�υ τ�υς δια)�ρ�π�ι�(ν µετα'( τ�υς αλλ� και στ�ι!ε�α
π�υ τ�υς εν�ν�υν. Στ�ι!ε�α δια)�ρετικ� µπ�ρε� να ε�ναι η γλ�σσα, �ι παρα-
δ"σεις, τα �θη και τα 	θιµ� τ�υς. Στ�ι!ε�α κ�ιν� µετα'( των λα�ν µπ�ρε� να
ε�ναι κ�ιν	ς α'�ες "πως η δηµ�κρατ�α, η ελευθερ�α, η κ�ινωνικ� δικαι�σ(νη, �
σε�ασµ"ς στην ετερ"τητα. Αυτ	ς �ι κ�ιν	ς α'�ες εν�ν�υν τ�υς λα�(ς των κρα-
τ�ν-µελ�ν της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης. Cι λα�� της Ευρ$πης 	!�υν κ�ιν	ς π�λι-
τισµικ	ς και ιστ�ρικ	ς ρ�.ες.

>αρακτηριστικ" στ�ι!ε�� τ�υ π�λιτισµ�( εν"ς λα�( ε�ναι η γλ�σσα τ�υ. Η
Ευρωπαϊκ� +νωση περιλαµ��νει µ	!ρι σ�µερα 27 κρ�τη-µ	λη και 	!ει �ρ�σει
23 επ�σηµες γλ�σσες.

Η ευρωπαϊκή οικογένεια

«Για να καταλάβουµε γιατί οι Ευρωπαίοι είναι τόσο διαφορετικοί, αλλά αποτελούν παρόλα αυτά µια κοινότητα, µπο-
ρούµε να σκεφτούµε µια οικογένεια. Υπάρχει κάτι κοινό µεταξύ των µελών µιας οικογένειας, αλλά ο καθένας έχει
την προσωπικότητά του, διαφορετική φυσιογνωµία, κυρίως έναν χαρακτήρα, µια διαφορετική συµπεριφορά».

Ζακ Λε Γκοφ

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι Πολίτες 
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Λα�� και π�λιτισµ�� 
της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης

∏∏  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË
ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ··ÙÙÚÚ››‰‰··  ÔÔÏÏÏÏÒÒÓÓ
‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚÂÂÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÏÏ··ÒÒÓÓ  

ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌÒÒÓÓ!!

¡¡··ÈÈ,,  ··ÏÏÏÏ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂--
··››ÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃
ÛÛ˘̆ÓÓ‰‰¤¤ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎÔÔÈÈÓÓ¿¿

ÛÛÙÙÔÔÈÈ¯̄ÂÂ››··……..  

¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,  ÛÛÙÙÔÔ  ∞∞ÓÓııÔÔÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ  ‚‚ÚÚ‹‹ÎÎ··  ÙÙÔÔ  ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ  
««∏∏  ÂÂ˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··»»  ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃  ‚‚ÔÔËËıı¿¿ÂÂÈÈ
ÓÓ··  ÎÎ··ÙÙ··ÏÏ¿¿‚‚ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÁÁÈÈ··  ÙÙËË  ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏËË

ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃!!  

√√ÈÈ  ÏÏ··ÔÔ››  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË˜̃,,  ÏÏÔÔÈÈfifiÓÓ,,  ¯̄ÚÚÂÂÈÈ¿¿--
˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÓÓ··  ÂÂÈÈÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÔÔ‡‡ÓÓ  ÌÌÂÂÙÙ··ÍÍ‡‡  ÙÙÔÔ˘̆˜̃..  
™™ÂÂ  ÔÔÈÈ··  ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛ··  fifiÌÌˆ̂˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÓÓÓÓÔÔÔÔ‡‡ÓÓÙÙ··ÈÈ  

ÔÔÈÈ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃;;

1ο
Κεφάλαιο

3η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

Η
ΤΑ



75

Κεφάλαιο 1ο: Λαοί και πολιτισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Cι επ�σηµες γλ�σσες της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης 	!�υν επιλεγε� απ" τις εθνικ	ς
κυ�ερν�σεις, α)�( κ�θε κρ�τ�ς µε την 	ντα'� τ�υ �ρ�.ει τη γλ�σσα π�υ επι-
θυµε� να δηλωθε� ως επ�σηµη γλ�σσα της !�ρας τ�υ ως κρ�τ�υς-µ	λ�υς.
Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� υπ�στηρ�.ει ιδια�τερα τη διδασκαλ�α γλωσσ�ν στα
παιδι�, για να συνειδητ�π�ι�σ�υν περισσ"τερ� "τι αν�κ�υν στην ευρωπαϊκ�
�ικ�γ	νεια και να α'ι�π�ι�σ�υν τις ευκαιρ�ες π�υ παρ�υσι�.�νται στην  π�λυ-
γλωσσικ� Ευρ�πη.

Γρ�)�υµε 	να δικ" µας παραµ(θι, στ� �π��� συµµετ	!�υν δι�)�ρ�ι �ρωες π�υ γνωρ�.�υ-
µε π.!. � Μπ"λεκ και � Λ"λεκ (Π�λων�α), η >�ιντυ (Αυστρ�α), � Αστερ�' και � C�ελ�'
(Γαλλ�α), τα Στρ�υµ)�κια (Β	λγι�) κ.�. (παραµυθ�σαλ�τα). Στη συν	!εια, δ�ν�υµε τ�τλ�
στην ιστ�ρ�α µας (παραδε�γµατα: «C Καραγκι".ης στις Βρυ'	λλες», «Τα Στρ�υµ)�κια
επισκ	πτ�νται την Ακρ"π�λη», «Η >�ιντυ στη γι�ρτ� τ�υ σ!�λε��υ µας» κτλ).

0ι Ευρωπα��ι π�λ�τες αν!κ�υν σε π�λλ�ς δια$�ρετικ�ς )ρες. Υπ�ρ)�υν στ�ι)ε�α π�λι-
τισµ�% π�υ τ�υς ενν�υν, �πως ε�ναι η κ�ιν! ιστ�ρ�α και �ι κ�ιν�ς α/�ες, καθς και �λλα
στ�ι)ε�α π�υ τ�υς δια$�ρ�π�ι�%ν, �πως ε�ναι �ι δια$�ρετικ�ς γλσσες π�υ µιλ�%ν.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

Αγγλικ� Good morning Μαλτ	.ικα L-Ghodwa t-Tajba
Γαλλικ� Bonjour Cλλανδικ� Goedemorgen 
Γερµανικ� Guten Morgen Cυγγρικ� Jó reggelt 
∆ανικ� God morgen Π�λωνικ� Dzieº dobry
Ελληνικ� Καληµ�ρα Π�ρτ�γαλικ� Bom dia
Εσθ�νικ� Tere hommikust Σλ��ακικ� Dobré ráno
Ισπανικ� Buenos días Σλ��ενικ� Dobro jutro
Ιταλικ� Buongiorno Τσε!ικ� Dobre rano
Λεττ�νικ� Labr|t Σ�υηδικ� God morgon
Λιθ�υανικ� Labas Rytas Φινλανδικ� Hyvää huomenta

∞∞˜̃  ÌÌ¿¿ııÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÓÓ··  ÏÏ¤¤ÌÌÂÂ  
««ÎÎ··ÏÏËËÌÌ¤¤ÚÚ··»»  ÛÛÂÂ  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÂÂ˜̃  ··fifi  ÙÙÈÈ˜̃
ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛÂÂ˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¯̄ˆ̂ÚÚÒÒÓÓ  ÔÔ˘̆  ··ÓÓ‹‹ÎÎÔÔ˘̆ÓÓ  

ÛÛÙÙËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË::
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Nπως συµ�α�νει σε κ�θε κρ�τ�ς, 	τσι και στην Ευρωπαϊκ� +νωση �ι π�λ�τες
	!�υν δικαι$µατα και υπ�-ρε$σεις. +!�υν δικα�ωµα να τα'ιδε(�υν ελε(θερα
σε "λες τις !�ρες της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης, να σπ�υδ�.�υν, να εργ�.�νται και
να διαµ	ν�υν σε �π�ιαδ�π�τε !�ρα µ	λ�ς επιθυµ�(ν, να 	!�υν ιατρ�)αρµα-
κευτικ� περ�θαλψη σε "π�ια !�ρα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης αρρωστ�σ�υν �
π�θ�υν ατ(!ηµα κ.�.
Επ�σης, µπ�ρ�(ν να συµµετ	!�υν στις εκλ�γ	ς για τ� Ευρωπαϊκ" Κ�ιν���(-
λι� και να εκλ	γ�υν τ�υς ευρω��υλευτ	ς � να εκλ	γ�νται ευρω��υλευτ	ς �ι
�δι�ι.

Για να απ�λαµ��ν�υν, "µως, τα δικαι�µατα αυτ� �ι π�λ�τες της Ευρωπαϊκ�ς
+νωσης 	!�υν και υπ�-ρε$σεις. Τ	τ�ιες υπ�!ρε�σεις, για παρ�δειγµα, ε�ναι �
σε�ασµ"ς τ�υ π�λιτισµ�(, της γλ�σσας, της ιστ�ρ�ας και των παραδ"σεων
κ�θε λα�( �π�ιασδ�π�τε !�ρας της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης, η τ�ρηση των
ν"µων και των ιδια�τερων καν"νων π�υ ισ!(�υν σε κ�θε κρ�τ�ς κτλ.

Τα δικαι�µατα των Ευρωπα�ων π�λιτ�ν περι	!�νται στ�ν «6�ρτη των
Θεµελιωδ$ν ∆ικαιωµ�των της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης» π�υ εγκρ�θηκε επ�-
σηµα τ�ν ∆εκ	µ�ρι� τ�υ 2000 κατ� τ� Ευρωπαϊκ" Συµ��(λι� της Ν�καιας
στη Γαλλ�α. Στη Συν	λευση π�υ 	)τια'ε τ� σ!	δι� τ�υ >�ρτη συµµετε�!αν
αντιπρ"σωπ�ι των ευρωπαϊκ�ν �ργ�νων και των κυ�ερν�σεων των κρατ�ν
µελ�ν. C >�ρτης απ�τελε� µια σηµαντικ� πρ"�δ� για την πρ�στασ�α των
θεµελιωδ�ν δικαιωµ�των στην +νωση.
C «6�ρτης των Θεµελιωδ$ν ∆ικαιωµ�των» περι	!ει 54 �ρθρα, τα �π��α �ρ�-
.�υν τα π�λιτικ�, �ικ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� δικαι�µατα των π�λιτ�ν της
Ευρωπαϊκ�ς +νωσης. Πι� αναλυτικ�, κατ�!υρ�νει την ανθρ�πινη α'ι�πρ	-
πεια, τ� δικα�ωµα στη .ω�, στην ακεραι"τητα τ�υ ατ"µ�υ, την ελευθερ�α της
	κ)ρασης και της συνε�δησης. Πρ�ωθε� επ�σης την ισ"τητα ανδρ�ν και
γυναικ�ν, τ� δικα�ωµα στην περι�αλλ�ντικ� πρ�στασ�α κ.�.

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι πολίτες 
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∆ικαι$µατα και υπ�-ρε$σεις 
των Ευρωπα�ων π�λιτ$ν

øø˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË˜̃  
¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÔÔÏÏÏÏ¿¿  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  

··ÏÏÏÏ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃..

2ο
Κεφάλαιο

3η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

Η
ΤΑ



77

Κεφάλαιο 2ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών
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∆ια��.ω �ρισµ	ν�υς καν"νες π�υ ισ!(�υν σε κρ�τη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης:
5 Στην Αγγλ�α, την Ιρλανδ�α, την Κ�πρ� και τη Μ�λτα �δηγ��µε στην αρι-

στερ� πλευρ� τ�υ δρ�µ�υ.
5 Τα κατ�ικ�δια '"α πρ%πει να ε�ναι ε��διασµ%να µε δια�ατ�ρι�, στ� �π���

να καταγρ��εται � πλ�ρης εµ��λιασµ�ς τ�υς.
5 Η &ρ�ση κινητ�� τηλε�"ν�υ κατ� την �δ�γηση αυ/�νει υπ%ρµετρα τ�ν

κ�νδυν� πρ�κλησης θανατη��ρων ατυ&ηµ�των και γι’ αυτ� απαγ�ρε�εται
ρητ� σε �λες τις &"ρες της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης.

Η Ιω�ννα και η Νατ�σσα θα τα'ιδ	ψ�υν µε τ�υς γ�νε�ς τ�υς στη Γερ-
µαν�α. Ας δ�(µε µα.� π�ιες διευκ�λ(νσεις 	!�υν και τι δεν επιτρ	πεται
να κ�ν�υν.

1. >ρει�.�νται µ"ν� 	γκυρ� δελτ�� ταυτ"τητας �

δια�ατ�ρι�.

2. ∆εν επιτρ	πεται να π�ρ�υν τ�ν σκ(λ� µα.� τ�υς αν δεν 	!ει δια�ατ�ρι�,
π�υ να γρ�)ει "τι 	!ει εµ��λιαστε� πλ�ρως.

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

ΥΠ36ΡΕΩΣΕΙΣ

+!ω την υπ�!ρ	ωση, "ταν σπ�υδ�.ω σε µια

!�ρα, να 	!ω ασ)�λεια ασθενε�ας.

+!ω υπ�!ρ	ωση να διαθ	τω 	γκυρ� δελτ��

ταυτ"τητας � δια�ατ�ρι�, για να εισ	λθω σε

	να κρ�τ�ς-µ	λ�ς.

+!ω υπ�!ρ	ωση να !ρησιµ�π�ι� τη .�νη

ασ)αλε�ας σε "λα τα �!�µατα, ακ"µα και τα

τ�υριστικ� π�(λµαν � τα µικρ� λεω)�ρε�α.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

+!ω δικα�ωµα να σπ�υδ�σω σε κ�π�ι� πανε-

πιστ�µι� κρ�τ�υς-µ	λ�υς της Ευρωπαϊκ�ς

+νωσης.

+!ω δικα�ωµα να κυκλ�)�ρ� ελε(θερα στα

κρ�τη-µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης και να

µε�νω σε κ�π�ια απ" αυτ� για τρεις �λ"κλη-

ρ�υς µ�νες, !ωρ�ς να απαιτ�(νται διατυπ�σεις.

+!ω δικα�ωµα �σης µετα!ε�ρισης µε τ�υς

γηγενε�ς εργα.�µ	ν�υς, αν απ�)ασ�σω να

εργαστ� σε κ�π�ι� κρ�τ�ς-µ	λ�ς της Ευρω-

παϊκ�ς +νωσης.

∞∞˜̃  ‰‰ÈÈ··‚‚¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ··˜̃  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÈÈ¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
ÌÌÂÂÚÚÈÈÎÎ¿¿  ··fifi  ÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  

ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÈÈ˜̃  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  
ˆ̂˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃::
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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση
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3. Αν αρρωστ�σει κ�π�ι�ς κατ� τη δι�ρκεια τ�υ τα'ιδι�(, µπ�ρε� να
	!ει ιατρ�)αρµακευτικ� περ�θαλψη δωρε�ν � µε µειωµ	ν� κ"στ�ς
µε την Ευρωπαϊκ� Κ�ρτα Ασ)�λισης Ασθενε�ας.

4. >ρησιµ�π�ι�(ν τ� ευρ� για τις συναλλαγ	ς τ�υς.

❖ Ανα.ητ�(µε κι εµε�ς αν�λ�γ�υς καν"νες.

1. .......................................................................................................................................

................................................................................................................................. .

2. .......................................................................................................................................

................................................................................................................................. .

3. .......................................................................................................................................

................................................................................................................................. .

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
√√ÈÈ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ,,  ··ÚÚ¿¿  ÙÙÈÈ˜̃  ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃ ((ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛ··,,  ‹‹ııËË  ÎÎ··ÈÈ  ¤¤ııÈÈÌÌ··,,  ··ÚÚ··‰‰fifiÛÛÂÂÈÈ˜̃))  ÔÔ˘̆  ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ,,  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ
ÂÂÓÓˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓÔÔÈÈ ÎÎÈÈ  ÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ··fifi  ÎÎÔÔÈÈÓÓÔÔ‡‡  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››··..  ∞∞ÓÓ‹‹ÎÎÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÂÂ  ÌÌÈÈ··  ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏËË  ÔÔÈÈÎÎÔÔ--
ÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ·· ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÔÔÈÈÚÚ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔÓÓ  ÂÂ˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎfifi  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌfifi ÂÂ‰‰ÒÒ  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÏÏ¿¿  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ··..  
™™ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ··ÓÓ··ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ·· ÎÎ··ÈÈ  ‰‰ÈÈÂÂ˘̆ÎÎÔÔÏÏ‡‡ÓÓÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  fifiˆ̂˜̃  ÓÓ··  ÙÙ··ÍÍÈÈ--
‰‰ÂÂ‡‡ÔÔ˘̆ÓÓ  ÂÂÏÏÂÂ‡‡ııÂÂÚÚ··,,  ÓÓ··  ÛÛÔÔ˘̆‰‰¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ‰‰ÈÈ··ÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÂÂ  fifiÔÔÈÈ··  ¯̄ÒÒÚÚ··  ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃  ÂÂÈÈıı˘̆ÌÌÔÔ‡‡ÓÓ,,  ÓÓ··  ÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ
ÌÌÂÂ  ››ÛÛÔÔ˘̆˜̃  fifiÚÚÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÂÂ  ÔÔÔÔÈÈ··‰‰‹‹ÔÔÙÙÂÂ  ¯̄ÒÒÚÚ··  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ÎÎ..¿¿..  ∆∆··˘̆ÙÙfifi¯̄ÚÚÔÔÓÓ··  fifiÌÌˆ̂˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ˘̆ÔÔ--
¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  fifiˆ̂˜̃  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÔÔÚÚÊÊÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÓÓfifiÓÓÂÂ˜̃,,  ÓÓ··  ÙÙËËÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÓÓfifiÌÌÔÔ˘̆˜̃  ÙÙËË˜̃  ¯̄ÒÒÚÚ··˜̃  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÔÔÔÔ››··
˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ÛÛ¤¤‚‚ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÙÙÔÔÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌfifi  ÙÙËË˜̃..  

0ι Ευρωπα��ι π�λ�τες �)�υν δικαι"µατα και υπ�&ρε"σεις π�υ τ�υς διασ$αλ���υν την
ειρηνικ! συν%παρ/η και συνεργασ�α. 0$ε�λ�υν να γνωρ���υν και να τηρ�%ν τις υπ�)ρε-
σεις τ�υς, καθς και να απ�λαµ��ν�υν και να διεκδικ�%ν τα δικαιµατ� τ�υς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..


