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Η Ευρωπαϊκ νωση εναι µα νωση πολλν κρατν που βρσκονται στην
ευρωπαϊκ πειρο. ∆ηµιουργθηκε µετ το τ λος του Β Παγκοσµου πολ µου
και στην αρχ οι στ"χοι της ταν καθαρ οικονοµικο. Στη συν χεια, "µως, η
ιδ α µιας Ενωµ νης Ευρπης οδγησε σταδιακ στη στεν"τερη συνεργασα
µεταξ( των κρατν µελν στην πολιτικ, τον πολιτισµ", την ασφλεια και την
ειρνη. Με την προδο των χρ"νων, "λο και περισσ"τερα κρτη εντσσονται
στην Ευρωπαϊκ +νωση.

27 ∫ƒ∞∆∏-ª∂§∏ ∆√ 2008
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∞
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¶·È‰È¿ ÂÏ¿ÙÂ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ
Î·È Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘ÌÂ
Ù· ÎÚ¿ÙË-Ì¤ÏË
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ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ‚Ú‹Î·!
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Ενότητα Α΄: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

¶Ò˜ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ﬁÏ· ·˘Ù¿
Ù· ÎÚ¿ÙË Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È
Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ì·˙›
ÁÈ· ÙﬁÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù·;
Τα κρτη–µ λη της Ευρωπαϊκς νωσης συνεργζονται µε σκοπ" την ειρνη, τη σταθερ"τητα, την ασφλεια, τη δηµοκρατα, τη δικαιοσ(νη, την αλληλεγγ(η, την κοινωνικ και οικονοµικ τους ανπτυξη, καθς και την υπερσπιση των κοινν αξιν των Ευρωπαων (σεβασµ"ς των δικαιωµτων "λων των ανθρπων και του πολιτισµο(, υγι ς περιβλ∂Ï¿ÙÂ ·È‰È¿
λον, κ..).
Τα κρτη-µ λη χουν µεταβιβσει οριÓ· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ
σµ νες εξουσες τους (νοµοθετικ ς, εκτεÙ· ‚·ÛÈÎ¿ ﬁÚÁ·Ó· ÙË˜
λεστικ ς και δικαστικ ς) σε αντστοιχα
∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜.
"ργανα της Ευρωπαϊκς +νωσης.

Τα βασικ "ργανα της Ευρωπαϊκς +νωσης εναι π ντε: το Ευρωπαϊκ" Κοινοβο(λιο, το Συµβο(λιο Υπουργν, το Ευρωπαϊκ" Συµβο(λιο, η Ευρωπαϊκ Επιτροπ και το Ευρωπαϊκ" ∆ικαστριο.
5 Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο: Αποτελεται απ" βουλευτ ς (Ευρωβουλευτ ς) που εκλ γονται απ" τους πολτες των κρατν-µελν κθε π ντε χρ"νια. Το σηµεριν" Κοινοβο(λιο αριθµε 785 µ λη απ" τις 27 χρες που ανκουν στην Ευρωπαϊκ +νωση. Περπου το να τρτο αυτν εναι γυνακες.
Το Ευρωπαϊκ" Κοινοβο(λιο υποστηρζει τα συµφ ροντα των Ευρωπαων
πολιτν στις συζητσεις µε τα λλα "ργανα της Ευρωπαϊκς +νωσης.
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ÊˆÙ. 1.1
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îﬁ
∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ
Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ.
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5 Το Συµβο λιο Υπουργ$ν της Ευρωπαϊκς νωσης: Εναι το κ(ριο "ργανο
που λαµβνει αποφσεις σε θ µατα σχετικ µε τους ευρωπαϊκο(ς ν"µους,
την πολιτικ ασφλειας, τις δαπνες της +νωσης και την οικονοµικ και
εξωτερικ πολιτικ των κρατν-µελν. Στις συνεδρισεις του παρευρσκεται νας υπουργ"ς απ" κθε κυβ ρνηση κρτους-µ λους της +νωσης. Αν,

Κεφάλαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της

για παρδειγµα, το Συµβο(λιο πρ"κειται να συζητσει ζητµατα παιδεας, στη
συνεδραση θα παρευρσκεται ο Υπουργ"ς Παιδεας κθε χρας της +νωσης
και το Συµβο(λιο θα χαρακτηρζεται «Συµβο(λιο Παιδεας».
5 Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο: Αποτελεται απ" τους προ δρους και / πρωθυπουργο(ς των κρατν-µελν µαζ µε τον πρ"εδρο της Ευρωπαϊκς Επιτροπς.
Το Ευρωπαϊκ" Συµβο(λιο συνεδριζει (συνεδρισεις «κορυφς») το αντερο
τ σσερις φορ ς κθε χρ"νο για θ µατα γενικς πολιτικς της +νωσης.
ÊˆÙ. 1.2
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îﬁ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ.

5 Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ (Κοµισιν): Τα µ λη της Ευρωπαϊκς Επιτροπς
(επτροποι) ορζονται απ" τις Κυβερνσεις των κρατν-µελν ( νας για κθε
κρτος-µ λος) για π ντε χρ"νια. Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ εκπροσωπε και υποστηρζει τα συµφ ροντα του συν"λου της +νωσης και προτενει τους ν"µους
στο Κοινοβο(λιο και στο Συµβο(λιο Υπουργν.

5 Το Ευρωπαϊκ ∆ικαστριο: Αποτελεται απ" να δικαστ απ" κθε κρτοςµ λος. Σκοπ"ς του δικαστηρου εναι να εξασφαλζει "τι η νοµοθεσα της +νωσης
ερµηνε(εται και εφαρµ"ζεται µε τον διο τρ"πο σε "λες τις χρες της +νωσης.
ÊˆÙ. 1.4
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îﬁ
¢ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ÊˆÙ. 1.3
∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹
∂ÈÙÚÔ‹.
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Εκτ"ς απ" τα π ντε βασικ "ργανα της Ευρωπαϊκς +νωσης, υπρχουν και λλα ργανα που συµπληρνουν και διευκολ(νουν το ργο τους, "πως το Ελεγκτικ" Συν δριο και η
Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Αντιστοιχζω σ(µφωνα µε "σα µαθα για τα "ργανα της Ευρωπαϊκς +νωσης.

Ευρωπαϊκ ∆ικαστριο

Υπερασπζεται τα συµφ ροντα
των Ευρωπαων πολιτν.

Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο

Προτενει τους ν"µους στο
Κοινοβο(λιο και στο Συµβο(λιο
Υπουργν.

Ευρωπαϊκ Επιτροπ

∆ιασφαλζει την ισ"τητα "λων
των πολιτν απ ναντι στο ν"µο
σε "λα τα κρτη-µ λη.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
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Η Ευρωπαϊκ νωση ως νωση κρατ ν στηρζεται στη συνεργασα των µελ ν της σε
κοιν θµατα, πως η ειρνη, η οικονοµικ και κοινωνικ ευηµερα, η ασφλεια, η
δηµοκρατα, η σταθερτητα, η δικαιοσνη και η αλληλεγγη. Τα βασικ ργανα της
Ευρωπαϊκ!ς "νωσης εναι το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, το Συµβολιο Υπουργ"ν της
Ευρωπαϊκς νωσης, το Ευρωπαϊκ Συµβολιο, η Ευρωπαϊκ Επιτροπ και το
Ευρωπαϊκ ∆ικαστριο.
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Κεφάλαιο 1ο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ªÂ ÔÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›·
¤ÁÈÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì¤ÏÔ˜
ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
ŒÓˆÛË˜;

5 Η Ελλδα µετ το τος 1979, "ταν πρωθυπουργ"ς ταν ο Κωνσταντνος Καραµανλς, υπογρφει στην Αθνα τη συνθκη
προσχρησς της στην Ευρωπαϊκ Οικονοµικ Κοιν"τητα (Ε.Ο.Κ.). Η Ελλδα
επισµως την 1η Ιανουαρου του 1981 γνεται το δ κατο κρτος-µ λος της Ε.Ο.Κ.
5 Τον Ιο(λιο του 1983 αναλαµβνει για
πρτη φορ την προεδρα του Συµβουλου των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, µε
πρωθυπουργ" τον Ανδρ α Παπανδρ ου,

ΤΙΚ

Στην ελληνικ! µυθολογα η Ευρ πη !ταν µια µορφη
βασιλοπο%λα που την κλεψε ο ∆ας και προς τιµ! της
π!ρε το νοµ της ολκληρος ο ττε γνωστς πολιτισµνος κσµος.

Α
ΕΜ
3η Θ

Η Ελλδα στην Ευρωπαϊκ νωση

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

¶Ò˜ Ó· ‹ÚÂ
ÙÔ ﬁÓÔÌ¿ ÙË˜
Ë ∂˘ÚÒË;
ÊˆÙ. 2.1
1981: ¢Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿
ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ÙË˜
∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

εν το ∆εκ µβριο του διου χρ"νου πραγµατοποιεται το Ευρωπαϊκ" Συµβο(λιο
στην Αθνα.
5 Το 2001 η Ελλδα γνεται το 12ο µ λος
της «Ευρωζνης», την οποα αποτελο(ν
χρες που χουν ως ν"µισµα το ευρ
(ενιαο ευρωπαϊκ" ν"µισµα).
5 Η Ελλδα συµµετ χει ενεργ στις λειτουργες της Ευρωπαϊκς +νωσης ως πλρες
µ λος της. Ο ελληνικ"ς λα"ς εκλ γει στις
ευρωεκλογ ς τους ευρωβουλευτ ς του.

Χωριζ"µαστε σε οµδες. Κθε οµδα επιλ γει µια χρα της Ευρωπαϊκς +νωσης και
αποφασζουµε τι θα θ λαµε να µθουµε για τις χρες που επιλ ξαµε π.χ. στοιχεα του
πολιτισµο( της, την ιστορα της, τις παραδοσιακ ς γιορτ ς της, τα φαγητ της, την εκπαδευση των συνοµηλκων µας κ..
Στη συν χεια συζητµε:
❖ Γιατ επιλ ξαµε στην οµδα µας τη συγκεκριµ νη χρα;
❖ Ποιες πληροφορες θα δναµε εµες για το συγκεκριµ νο θ µα στα παιδι της χρας
που επιλ ξαµε αν ρωτο(σαν για τη δικ µας χρα;

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Η Ελλδα κατχει µια σηµαντικ! θση στην Ευρ πη ως πλ!ρες µλος της Ευρωπαϊκ!ς
"νωσης και συµµετχει ενεργ, πως και κθε λλο κρτος – µλος της "νωσης στα
ργανα και στις δραστηριτητς της.
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Κεφάλαιο
ΕΜ
3η Θ

Ι
ΑΤ

Κ

Σχ.σεις µεταξ των κρατ$ν-µελ$ν
της Ευρωπαϊκς νωσης

φωτ. 3.1, 2, 3 Ευρωπαϊκ! "νωση: Εντητα στην πολυµορφα
Σχολιζουµε τις αφσες που φερε στην τξη ο ∆ικαι"πολις και συζητµε για τη
συνεργασα, την πολυµορφα και τη δηµοκρατα στην Ευρπη.
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Αναζητο(µε και ακο(µε απ" το διαδκτυο τον (µνο της Ευρωπαϊκς +νωσης.
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Οι χρες που αποτελο(ν την Ευρωπαϊκ +νωση εναι ανεξρτητα κρτη,
συνεννουν "µως τις δυνµεις τους για να αποκτσουν µεγαλ(τερη ισχ( και
παγκ"σµια επιρρο.
Τα κρτη-µ λη της Ευρωπαϊκς +νωσης συνεργζονται στον οικονοµικ", τον
κοινωνικ" και τον πολιτιστικ" τοµ α.
Στον οικονοµικ τοµ α, "λα σχεδ"ν τα κρτη της Ευρωπαϊκς +νωσης χουν
το διο ν"µισµα, το ευρ$, που παριστνεται µε το ελληνικ" γρµµα ψιλον µε
δ(ο παρλληλες γραµµ ς (t), οι οποες συµβολζουν τη σταθερ"τητα. Το ευρ
κυκλοφ"ρησε για πρτη φορ την 1η Ιανουαρου 2002.

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

Η Ευρωπαϊκ +νωση µε χρµατα απ" τις Τρπεζες και τα Ταµεα της ενισχ(ει τις
λιγ"τερο αναπτυγµ νες χρες, για να φτιξουν αεροδρ"µια, σιδηροδροµικ ς γραµµ ς και λλα ργα υποδοµς. Επσης, επιδοτε επιχειρσεις και επαγγελµατες.

Κεφάλαιο 3ο: Σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στον κοινωνικ τοµ α, η Ευρωπαϊκ +νωση δραστηριοποιεται κυρως σε
θ µατα σχετικ µε την εκπαδευση, την προστασα του περιβλλοντος, την
εργασα, την προστασα της υγεας των καταναλωτν, των ατ"µων µε ειδικ ς
ανγκες κτλ. Ενδεικτικ αναφ ρουµε το πρ"γραµµα Comenius, που στοχε(ει
στην επικοινωνα µεταξ( εκπαιδευτικν και µαθητν απ" τα διφορα κρτηµ λη, την ανταλλαγ απ"ψεων, την εκµθηση γλωσσν κτλ.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος “ΣΩΚΡΑΤΗΣ - COMENIUS 1” το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βροντάδου (Ερειθιανής) φιλοξένησε, από τις 21 µέχρι 25 Μαΐου 2003, εκπαιδευτικούς από τα ευρωπαϊκά 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

Στον πολιτιστικ" τοµ α επιδικεται η πολιτιστικ συνεργασα των λαν της
Ευρωπαϊκς +νωσης. Το 2008 ορστηκε ως «Ευρωπαϊκ τος ∆ιαπολιτισµικο
∆ιαλγου», γι’ αυτ" χουν οργανωθε πολλ ς δραστηρι"τητες και προγρµµατα. Επσης, αξζει να αναφ ρουµε "τι τον ∆εκ µβριο του 2006 εγκρθηκε το πρ"γραµµα «Ευρ$πη για τους Πολτες» για την περοδο 2007-2013 µε σκοπ" την
προθηση της ενεργο(ς συµµετοχς του Ευρωπαου πολτη στα κοιν.
Για καλ(τερη γνωριµα µε τον πολιτισµ" κθε χρας, µια µεγλη π"λη ορζεται
κθε χρ"νο ως «Πολιτιστικ Πρωτε ουσα της Ευρ$πης». Εκε διοργαννονται
διφορες πολιτιστικ ς εκδηλσεις, "πως εκθ σεις ζωγραφικς, αφιερµατα σε
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Με ποικλες λλες δραστηρι"τητες επιτυγχνονται οι σκοπο της Ευρωπαϊκς
+νωσης για κοινωνικ δικαιοσ(νη, προστασα και ασφλεια των πολιτν,
προστασα του περιβλλοντος.
Μα δραστηρι"τητα προστασας των πολιτν εναι:
5 το Ευρωπαϊκ Κεντρικ ∆κτυο Καταναλωτ$ν: πληροφορε και συµβουλε(ει τους πολτες της Ευρωπαϊκς +νωσης για τα δικαιµατ τους ως
καταναλωτ ς.
Μα δραστηρι"τητα προστασας του περιβλλοντος εναι:
5 το Ετσιο Περιβαλλοντικ Συν.δριο και η Πρσινη Εβδοµδα (Green
Week). Στο πλασιο της «Πρσινης Εβδοµδας» διενεργεται ετσιος σχολικ"ς διαγωνισµ"ς (Ζωγραφικ-Σχ διο-Ψηφιακ Βντεο) που ενθαρρ(νει
ν ους απ" "λα τα κρτη-µ λη της Ευρωπαϊκς +νωσης να ενηµερωθο(ν
για περιβαλλοντικ θ µατα και να εκφραστο(ν καλλιτεχνικ.
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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το άτοµο και
η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενότητα Α΄: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

Ευρωπαους δηµιουργο(ς, θεατρικ ς παραστσεις κ.. Το τος 2006 πολιτιστικ
πρωτε(ουσα της Ευρπης ταν η Πτρα. Λ"γω της µεγλης ζτησης απ" "λα
τα κρτη-µ λη να αποκτσουν τον ττλο για τις δικ ς τους π"λεις, αποφασστηκε να ορζονται κθε χρ"νο δ(ο Πολιτιστικ ς Πρωτε(ουσες της Ευρπης. Για το
τος 2009 χουν οριστε οι π"λεις Βλνιους (Λιθουανα) και Λιντς (Αυστρα).
❖ Αναζητο(µε στο διαδκτυο στην ιστοσελδα της Ευρωπαϊκς +νωσης
http://europa.eu.int τις πολιτιστικ ς πρωτε(ουσες της Ευρπης απ" το 2000 ως σµερα.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Ο διευθυντς του σχολεου µς ανακονωσε µια επιστολ που µας ενηµ ρωνε για το ευρωπαϊκ" πρ"γραµµα «e-Twinning». Πρ"κειται για να πρ"γραµµα σ(µφωνα µε το οποο σχολεα απ" διαφορετικ ς χρες επικοινωνο(ν µεταξ( τους µε τη βοθεια των υπολογιστν.
Οι µαθητ ς χρησιµοποιντας τον ηλεκτρονικ" υπολογιστ σχεδιζουν εργασες (Project)
σχετικ µε το Περιβλλον, την Πληροφορικ, τις Φυσικ ς επιστµες κ.. Το 2ο ∆ηµοτικ"
Σχολεο Ιωανννων (Καπλνειο), εναι να απ" τα ελληνικ σχολεα που συµµετεχε το
2006-2007 στο πρ"γραµµα αυτ".
❖ Ανογω την ιστοσελδα http://www.etwinning.gr
(συνεργασες σχολεων στην Ευρπη) και µαθανω περισσ"τερα για τις συνεργασες των σχολεων στην Ευρπη.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Τα κρτη µλη της Ευρωπαϊκ!ς "νωσης συµµετ%χουν σε πολλς κοινς δραστηριτητες
και συνεργζονται σε διφορους τοµες (οικονοµικ, κοινωνικ, πολιτιστικ), µε σκοπ
να πετ%χουν την ανπτυξη, την προδο και την ειρηνικ! τους συµβωση.
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∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÓˆÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌÂ˘ÙÂ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ
ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ﬁˆ˜ Ë ÂÈÚ‹ÓË, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
Â˘ËÌÂÚ›·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó
Ì¤ÏË ÙË˜.
∆· ‚·ÛÈÎ¿ ﬁÚÁ·Ó· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ Â›Ó·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îﬁ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ,
ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îﬁ ¢ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ.
∆· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÓﬁÌÈÛÌ·, ÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓÈ ·›· Â˘Úˆ·˚Î‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·.
∏ ∂ÏÏ¿‰·, ˆ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ·ﬁ ÙÔ 1981, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙË˜
·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜, ÔÏÈÙÈÎ¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜.

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Το άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Εντητα Β

Οι Ευρωπαοι πολτες
∂˘Úˆ·›ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜

ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜
∂˘Úˆ·˚Î‹˜
ŒÓˆÛË˜

¤¯Ô˘Ó

‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜

ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó

ÎÔÈÓ‹
ÈÛÙÔÚ›·

ÎÔÈÓ¤˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜
Ú›˙Â˜

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Â›Ó·È

73

1ο

ΤΑ

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι Πολίτες

Η

ΕΝ

Ο ΤΗ

Κεφάλαιο
ΕΜ
3η Θ

ΑΤ

ΙΚ

Λαο και πολιτισµο
της Ευρωπαϊκς νωσης
∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË
Â›Ó·È ·ÙÚ›‰· ÔÏÏÒÓ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ï·ÒÓ
Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ!

¡·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ ·›Ô˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘˜
Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Î·È ÎÔÈÓ¿
ÛÙÔÈ¯Â›·….

Οι λαο χουν στοιχεα που τους διαφοροποιο(ν µεταξ( τους αλλ και στοιχεα
που τους εννουν. Στοιχεα διαφορετικ µπορε να εναι η γλσσα, οι παραδ"σεις, τα θη και τα θιµ τους. Στοιχεα κοιν µεταξ( των λαν µπορε να
εναι κοιν ς αξες "πως η δηµοκρατα, η ελευθερα, η κοινωνικ δικαιοσ(νη, ο
σεβασµ"ς στην ετερ"τητα. Αυτ ς οι κοιν ς αξες εννουν τους λαο(ς των κρατν-µελν της Ευρωπαϊκς +νωσης. Οι λαο της Ευρ$πης χουν κοιν ς πολιτισµικ ς και ιστορικ ς ρζες.

¶·È‰È¿, ÛÙÔ ∞ÓıÔÏﬁÁÈÔ ‚Ú‹Î· ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ
«∏ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ
Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜!
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Η ευρωπαϊκή οικογένεια
«Για να καταλάβουµε γιατί οι Ευρωπαίοι είναι τόσο διαφορετικοί, αλλά αποτελούν παρόλα αυτά µια κοινότητα, µπορούµε 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».
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Ζακ Λε Γκοφ

√È Ï·Ô› ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜, ÏÔÈﬁÓ, ¯ÚÂÈ¿ ˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜.
™Â ÔÈ· ÁÏÒÛÛ· ﬁÌˆ˜ Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È
ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜;
Χαρακτηριστικ" στοιχεο του πολιτισµο( εν"ς λαο( εναι η γλσσα του. Η
Ευρωπαϊκ +νωση περιλαµβνει µ χρι σµερα 27 κρτη-µ λη και χει ορσει
23 επσηµες γλσσες.

Κεφάλαιο 1ο: Λαοί και πολιτισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι επσηµες γλσσες της Ευρωπαϊκς +νωσης χουν επιλεγε απ" τις εθνικ ς
κυβερνσεις, αφο( κθε κρτος µε την νταξ του ορζει τη γλσσα που επιθυµε να δηλωθε ως επσηµη γλσσα της χρας του ως κρτους-µ λους.
Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποστηρζει ιδιατερα τη διδασκαλα γλωσσν στα
παιδι, για να συνειδητοποισουν περισσ"τερο "τι ανκουν στην ευρωπαϊκ
οικογ νεια και να αξιοποισουν τις ευκαιρες που παρουσιζονται στην πολυγλωσσικ Ευρπη.

∞˜ Ì¿ıÔ˘ÌÂ Ó· Ï¤ÌÂ
«Î·ÏËÌ¤Ú·» ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜
ÁÏÒÛÛÂ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË:
Αγγλικ
Γαλλικ
Γερµανικ
∆ανικ
Ελληνικ
Εσθονικ
Ισπανικ
Ιταλικ
Λεττονικ
Λιθουανικ

Good morning
Bonjour
Guten Morgen
God morgen
Καληµρα
Tere hommikust
Buenos días
Buongiorno
Labr|t
Labas Rytas

Μαλτ ζικα
Ολλανδικ
Ουγγρικ
Πολωνικ
Πορτογαλικ
Σλοβακικ
Σλοβενικ
Τσεχικ
Σουηδικ
Φινλανδικ

L-Ghodwa t-Tajba
Goedemorgen
Jó reggelt
Dzieº dobry
Bom dia
Dobré ráno
Dobro jutro
Dobre rano
God morgon
Hyvää huomenta

Γρφουµε να δικ" µας παραµ(θι, στο οποο συµµετ χουν διφοροι ρωες που γνωρζουµε π.χ. ο Μπ"λεκ και ο Λ"λεκ (Πολωνα), η Χιντυ (Αυστρα), ο Αστερξ και ο Οβελξ
(Γαλλα), τα Στρουµφκια (Β λγιο) κ.. (παραµυθοσαλτα). Στη συν χεια, δνουµε ττλο
στην ιστορα µας (παραδεγµατα: «Ο Καραγκι"ζης στις Βρυξ λλες», «Τα Στρουµφκια
επισκ πτονται την Ακρ"πολη», «Η Χιντυ στη γιορτ του σχολεου µας» κτλ).

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Οι Ευρωπαοι πολτες αν!κουν σε πολλς διαφορετικς χ ρες. Υπρχουν στοιχεα πολιτισµο% που τους εν νουν, πως εναι η κοιν! ιστορα και οι κοινς αξες, καθ ς και λλα
στοιχεα που τους διαφοροποιο%ν, πως εναι οι διαφορετικς γλ σσες που µιλο%ν.
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2ο

ΤΑ

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι πολίτες

Η

ΕΝ

Ο ΤΗ

Κεφάλαιο
ΕΜ
3η Θ

ΑΤ

ΙΚ

∆ικαι$µατα και υποχρε$σεις
των Ευρωπαων πολιτ$ν
ø˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜
¤¯Ô˘ÌÂ ÔÏÏ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜.
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Nπως συµβανει σε κθε κρτος, τσι και στην Ευρωπαϊκ +νωση οι πολτες
χουν δικαι$µατα και υποχρε$σεις. +χουν δικαωµα να ταξιδε(ουν ελε(θερα
σε "λες τις χρες της Ευρωπαϊκς +νωσης, να σπουδζουν, να εργζονται και
να διαµ νουν σε οποιαδποτε χρα µ λος επιθυµο(ν, να χουν ιατροφαρµακευτικ περθαλψη σε "ποια χρα της Ευρωπαϊκς +νωσης αρρωστσουν 
πθουν ατ(χηµα κ..
Επσης, µπορο(ν να συµµετ χουν στις εκλογ ς για το Ευρωπαϊκ" Κοινοβο(λιο και να εκλ γουν τους ευρωβουλευτ ς  να εκλ γονται ευρωβουλευτ ς οι
διοι.
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Τα δικαιµατα των Ευρωπαων πολιτν περι χονται στον «Χρτη των
Θεµελιωδ$ν ∆ικαιωµτων της Ευρωπαϊκς νωσης» που εγκρθηκε επσηµα τον ∆εκ µβριο του 2000 κατ το Ευρωπαϊκ" Συµβο(λιο της Νκαιας
στη Γαλλα. Στη Συν λευση που φτιαξε το σχ διο του Χρτη συµµετεχαν
αντιπρ"σωποι των ευρωπαϊκν οργνων και των κυβερνσεων των κρατν
µελν. Ο Χρτης αποτελε µια σηµαντικ πρ"οδο για την προστασα των
θεµελιωδν δικαιωµτων στην +νωση.
Ο «Χρτης των Θεµελιωδ$ν ∆ικαιωµτων» περι χει 54 ρθρα, τα οποα ορζουν τα πολιτικ, οικονοµικ και κοινωνικ δικαιµατα των πολιτν της
Ευρωπαϊκς +νωσης. Πιο αναλυτικ, κατοχυρνει την ανθρπινη αξιοπρ πεια, το δικαωµα στη ζω, στην ακεραι"τητα του ατ"µου, την ελευθερα της
κφρασης και της συνεδησης. Προωθε επσης την ισ"τητα ανδρν και
γυναικν, το δικαωµα στην περιβαλλοντικ προστασα κ..
Για να απολαµβνουν, "µως, τα δικαιµατα αυτ οι πολτες της Ευρωπαϊκς
+νωσης χουν και υποχρε$σεις. Τ τοιες υποχρεσεις, για παρδειγµα, εναι ο
σεβασµ"ς του πολιτισµο(, της γλσσας, της ιστορας και των παραδ"σεων
κθε λαο( οποιασδποτε χρας της Ευρωπαϊκς +νωσης, η τρηση των
ν"µων και των ιδιατερων καν"νων που ισχ(ουν σε κθε κρτος κτλ.

Κεφάλαιο 2ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών

∞˜ ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˜ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ
ÌÂÚÈÎ¿ ·ﬁ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Î·È ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ
ˆ˜ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜:
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
+χω δικαωµα να σπουδσω σε κποιο πανεπιστµιο κρτους-µ λους της Ευρωπαϊκς
+νωσης.
+χω δικαωµα να κυκλοφορ ελε(θερα στα
κρτη-µ λη της Ευρωπαϊκς +νωσης και να
µενω σε κποια απ" αυτ για τρεις ολ"κληρους µνες, χωρς να απαιτο(νται διατυπσεις.
+χω δικαωµα σης µεταχερισης µε τους
γηγενες εργαζοµ νους, αν αποφασσω να
εργαστ σε κποιο κρτος-µ λος της Ευρωπαϊκς +νωσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
+χω την υποχρ ωση, "ταν σπουδζω σε µια
χρα, να χω ασφλεια ασθενεας.
+χω υποχρ ωση να διαθ τω γκυρο δελτο
ταυτ"τητας  διαβατριο, για να εισ λθω σε
να κρτος-µ λος.
+χω υποχρ ωση να χρησιµοποι τη ζνη
ασφαλεας σε "λα τα οχµατα, ακ"µα και τα
τουριστικ πο(λµαν  τα µικρ λεωφορεα.

∆ιαβζω ορισµ νους καν"νες που ισχ(ουν σε κρτη της Ευρωπαϊκς +νωσης:
5 Στην Αγγλα, την Ιρλανδα, την Κπρο και τη Μλτα οδηγοµε στην αριστερ πλευρ του δρµου.
5 Τα κατοικδια ζ"α πρ%πει να εναι εφοδιασµ%να µε διαβατριο, στο οποο
να καταγρφεται ο πλρης εµβολιασµς τους.
5 Η χρση κινητο τηλεφ"νου κατ την οδγηση αυξνει υπ%ρµετρα τον
κνδυνο πρκλησης θανατηφρων ατυχηµτων και γι’ αυτ απαγορεεται
ρητ σε λες τις χ"ρες της Ευρωπαϊκς νωσης.

Η Ιωννα και η Νατσσα θα ταξιδ ψουν µε τους γονες τους στη Γερµανα. Ας δο(µε µαζ ποιες διευκολ(νσεις χουν και τι δεν επιτρ πεται
να κνουν.

1.

Χρειζονται µ"νο γκυρο δελτο ταυτ"τητας 

διαβατριο.

2.

∆εν επιτρ πεται να προυν τον σκ(λο µαζ τους αν δεν χει διαβατριο,
που να γρφει "τι χει εµβολιαστε πλρως.
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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το άτοµο και
η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι πολίτες

3. Αν αρρωστσει κποιος κατ τη διρκεια του ταξιδιο(, µπορε να

χει ιατροφαρµακευτικ περθαλψη δωρεν  µε µειωµ νο κ"στος
µε την Ευρωπαϊκ Κρτα Ασφλισης Ασθενεας.

4.

Χρησιµοποιο(ν το ευρ για τις συναλλαγ ς τους.

❖ Αναζητο(µε κι εµες ανλογους καν"νες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι Ευρωπαοι πολτες χουν δικαι"µατα και υποχρε"σεις που τους διασφαλζουν την
ειρηνικ! συν%παρξη και συνεργασα. Οφελουν να γνωρζουν και να τηρο%ν τις υποχρεσεις τους, καθ ς και να απολαµβνουν και να διεκδικο%ν τα δικαι µατ τους.
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