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Γεια σας! Είμαστε από το σχολείο μέσης εκπαίδευσης 
Robert Jungk στο Βερολίνο και θα σας παρουσιάσουμε το περιοδικό.

2. Ποια είναι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση;  10
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 κράτη 
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για να πάρουν την τύχη στα χέρια τους.
 

3. Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;  16
Συχνά η ΕΕ συγκρίνεται με ένα κράτος. Ωστόσο, 
η διάρθρωσή της είναι εντελώς διαφορετική.

4. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΕΕ;  24
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Τελικά, ποιο από τα δύο ισχύει;

5. Η Ευρώπη μεγαλώνει — Η διεύρυνση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  34
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε από έξι κράτη, αφορά όμως 
το σύνολο της Ευρώπης, συνεπώς 
είναι ανοιχτή στην ένταξη νέων μελών. 

6. Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος  40
Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. 
Δεν είμαστε καν η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού.

7. Το μέλλον της Ευρώπης  46
Ποιος ο ρόλος της Ευρώπης στο μέλλον; Οι στόχοι της ΕΕ τον 21ο αιώνα.
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1Η Ευρώπη  
στην καθημερινή ζωή

«Γεια σας! Είμαστε η Άλις, ο Τζέλο, η Πατρίσια, ο Μοτιάν και 
η Ζανέτ από το σχολείο μέσης εκπαίδευσης Robert Jungk 
στο Βερολίνο, ένα ενιαίο σχολείο, με μαθήματα στα γερ   - 
μανικά και στα πολωνικά για την Ευρώπη. Θα ξαναδούμε 
μαζί κάποιες σημαντικές πληροφορίες αυτού του περιο-
δικού. Σε πολλά σημεία θα βρείτε ενδιαφέρουσες εργασίες, 
μικρά κουίζ και ιδέες για συζήτηση: Η μάθηση μπορεί  
να γίνει διασκεδαστική!»
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«Η Ευρώπη βρίσκεται κάπου αλλού». Αυτή η πρόταση δεν βγάζει φυσικά κάποιο νόημα, γιατί για 
εμάς, τους πολίτες της ΕΕ, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Συνεπώς, είμαστε στην Ευρώπη. Η Ευρώ-
πη όμως είναι πολύ μακριά για πολλούς ανθρώπους, και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η 
ένωση των ευρωπαϊκών κρατών που θέλουν να σφυρηλατήσουν το κοινό τους πεπρωμένο. Σκο-
πός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξοικειωθούμε ώς έναν βαθμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο 
τέλος θα διαπιστώσουμε ότι: Η Ευρώπη είμαστε εμείς!

Πόσα κράτη μέλη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση;

 12   15  25 

 28   30 

Πώς εκλέγονται οι βουλευτές  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

 Δεν εκλέγονται, διορίζονται από τον εκάστοτε αρχηγό κράτους 
μετά από πρόταση του αρχηγού της κυβέρνησης.

 Στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σε κάθε κράτος μέλος, 
δεδομένου ότι οι ευρωβουλευτές είναι ταυτόχρονα και μέλη  
του εθνικού κοινοβουλίου.

 Διορίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα εθνικά 
κοινοβούλια.

 Με γενικές και μυστικές εκλογές, ακριβώς όπως εκλέγονται  
οι βουλευτές στη χώρα τους.

 
Πόσα κράτη της ΕΕ έχουν κοινό νόμισμα το ευρώ;

 Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ  Τα 6 ιδρυτικά κράτη

 13 κράτη  17 κράτη 

Οι δαπάνες της ΕΕ ανέρχονται περίπου σε 133 δισεκατομμύρια ευρώ  
το 2013. Σε τι ποσοστό, πιστεύετε, ότι ανέρχονται οι δαπάνες αυτές  
σε σχέση με την οικονομική απόδοση των κρατών μελών της ΕΕ, 
δηλαδή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ):

 80,9 %   50,2 %  

 15,3 %   0,99 % 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εποπτεύει τη συμμόρφωση  
με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πού εδρεύει:

 Στη Λισαβόνα   Στις Βρυξέλλες  

 Στο Στρασβούργο   Στο Λουξεμβούργο

Εργασία

Εργασία

Μικρό κουίζ για την Ευρώπη

Πόσο μακριά  
είναι οι «Βρυξέλλες»;
Κάθε μέρα ακούμε στις ειδήσεις ή διαβάζουμε  
στις εφημερίδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Ωστόσο, λίγοι ενδιαφέρονται για την ΕΕ.  
Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;

 Η ΕΕ δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας.

 Η ΕΕ είναι τρομερά πολύπλοκη. Τα μέσα ενημέρωσης δεν 
αναφέρουν αρκετές πληροφορίες για την ΕΕ.

 Οι αποφάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα λαμβάνονται στα 
κράτη μέλη και όχι στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, 
συνεπώς αρκεί να ασχολείται κανείς με την εθνική πολιτική.

 Η πολιτική είναι γενικά βαρετή.

Ποια είναι η προσωπική σας 
άποψη;
Ενδιαφέρομαι για την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 πάρα πολύ  πολύ  αρκετά

 λίγο  πολύ λίγο  καθόλου

γιατί  

©
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Εργασία

Πώς επιδρά η ΕΕ στη ζωή μας;  
Δέκα παραδείγματα

Η ζωή μας Η σχέση με την ΕΕ

Το θεωρώ…

πολύ 
σημαντικό

σημαντικό ασήμαντο

Το ευρωπαϊκό εσωτερικό εμπόριο επεκτείνεται 
συνέχεια. Από αυτό επωφελούνται όλο και 
περισσότερο, εκτός από τους μεγάλους ομίλους, 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά 
συντελούν στη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων,  
το εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ αυξήθηκε 
από 800 δις ευρώ το 1992 σε 2,54 τρις ευρώ  
το 2010.

Η τηλεφωνία έχει γίνει πολύ φθηνότερη τα 
τελευταία χρόνια.

Η ΕΕ έχει απελευθερώσει την αγορά των 
τηλεπικοινωνιών, δηλαδή καταργήθηκαν τα εθνικά 
μονοπώλια και επετράπη ο ανταγωνισμός. Σε 
περίπτωση που ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί 
ικανοποιητικά, η ΕΕ παρεμβαίνει άμεσα. Έτσι, οι 
διεθνείς κλήσεις κινητών τηλεφώνων έχουν γίνει 
φθηνότερες με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι πτήσεις έχουν γίνει πολύ φθηνότερες τα 
τελευταία χρόνια, συνεπώς είναι πιο προσιτές 
σήμερα για τους νέους και τις οικογένειες με 
παιδιά.

Η ΕΕ έχει καταργήσει και σε αυτόν τον τομέα 
τα εθνικά μονοπώλια και έχει επιτρέψει τον 
ανταγωνισμό. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να 
πετάξει κανείς από την Ουγγαρία στη Γαλλία 
με βρετανική αεροπορική εταιρεία. Επιπλέον, 
ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των επιβατών.  
Όποιος παραμένει στο αεροδρόμιο λόγω 
υπεράριθμων κρατήσεων ή χάνει την πτήση του 
λόγω μεγάλων καθυστερήσεων, αποζημιώνεται.

Οι λεγόμενες «κατ’ οίκον πωλήσεις», κατά τις 
οποίες προωθούνται από εγκυκλοπαίδειες μέχρι 
και ηλεκτρικές σκούπες, μπορούν να ανακληθούν, 
ώστε ο καταναλωτής που καταλαμβάνεται 
εξαπίνης να μη ζημιώνεται. Το ίδιο ισχύει και 
για όσους υπογράφουν σε δημόσιους χώρους 
συνδρομές σε περιοδικά ή οποιαδήποτε άλλη 
σύμβαση.

Η ΕΕ έχει θέσει τέλος σε αυτές τις συναλλαγές 
μέσω ευρωπαϊκής οδηγίας. Πλέον υπάρχει  
η δυνατότητα να επανεξετάσει κανείς αυτή τη 
συναλλαγή ακόμα και αφού την έχει υπογράψει.
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Εργασία

Εργασία

Η δική μας ΕΕ
Αναλογιστείτε την καθημερινότητά σας και την καθημερινότητα της οικογένειάς σας.  
Πού εμφανίζεται η ΕΕ;
Βρείτε ορισμένα παραδείγματα! Σκεφτείτε τα τρόφιμα και τα χρήματα, το σχολείο, τις σπουδές 
και τα ταξίδια, τις αγορές και την απασχόληση.

Τι απάντησαν οι συμμαθητές  
και συμμαθήτριές σας;  
Αξιολογήστε τα αποτελέσματα και συζητήστε τις απαντήσεις σας!

Η ζωή μας Η σχέση με την ΕΕ

Το θεωρώ…

πολύ 
σημαντικό

σημαντικό ασήμαντο

Η περίοδος εγγύησης για καταναλωτικά 
αγαθά, όπως οι ηλεκτρονικές συσκευές, 
ανέρχεται πλέον σε δύο χρόνια. Επομένως:  
Εάν το κινητό τηλέφωνο χαλάσει μετά από  
έναν χρόνο, επισκευάζεται ή αντικαθίσταται 
χωρίς χρέωση.

Θεσπίστηκαν ενιαίες προθεσμίες μέσω 
κανονισμών της ΕΕ. Η εγγύηση έχει πανευρωπαϊκή 
ισχύ. Κατά συνέπεια, δεν έχει σημασία σε ποια 
χώρα της ΕΕ έχει αγοράσει ο πελάτης το προϊόν.

Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα. Όλοι πρέπει 
να μπορούμε να αναπνέουμε. Ως εκ τούτου, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει καθαρός αέρας. 
Τα τελευταία χρόνια, ο αέρας που αναπνέουμε 
έχει γίνει καλύτερος.

Η ΕΕ θέσπισε στην Ευρώπη δεσμευτικά πρότυπα 
για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, τα 
οποία πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο 
των κρατών μελών μέσω συγκεκριμένων μέτρων.

Το νερό δεν είναι μόνο για πλύσιμο. Είναι κάτι 
περισσότερο: Πρωτίστως πίνουμε νερό. Συνεπώς, 
η ποιότητα είναι ζωτικής σημασίας. Όποιος 
διαμένει στην ΕΕ, μπορεί να ανοίξει τη βρύση και 
να βάλει άφοβα νερό στο ποτήρι του.

Εδώ και δέκα χρόνια υφίστανται πρότυπα της ΕΕ 
για το πόσιμο νερό, τα οποία πρέπει να τηρούν 
όλα τα κράτη μέλη.

Τα ταξίδια στην Ευρώπη είναι πλέον πολύ 
εύκολη υπόθεση. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες δεν υπάρχουν πλέον συνοριακοί έλεγχοι.

Με τη συμφωνία του Σένγκεν η ΕΕ έχει καταργήσει 
τους συνοριακούς ελέγχους μεταξύ των κρατών. 
Το ταξίδι από το Βόρειο Ακρωτήριο της Νορβηγίας 
προς τη Σικελία χωρίς ούτε έναν συνοριακό έλεγχο 
είναι η έμπρακτη απόδειξη της ύπαρξης της ΕΕ.

Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία 
αποτελούν εξαίρεση. Σε αυτή τη συνεργασία δεν 
έχουν προσχωρήσει επίσης ακόμα η Βουλγαρία,  
η Κροατία η Ρουμανία και η Κύπρος.

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να εργάζονται σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως ακριβώς στη 
χώρα καταγωγής τους. Κάθε πολίτης μπορεί να 
αποφασίσει πού του αρέσει περισσότερο ή 
πού μπορεί να βρει εργασία.

Η ΕΕ έχει καθιερώσει την ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της εσωτερικής αγοράς της. Για έναν 
πολίτη της Βιέννης υπάρχει η ίδια δυνατότητα 
απασχόλησης στις Βρυξέλλες ή στη Ρώμη, 
στο Λονδίνο ή στη Βαρσοβία, στο Λιντς ή στο 
Ίνσμπρουκ.

Δυστυχώς, στις διακοπές μπορεί κάποιος να 
αρρωστήσει ή να πάθει ένα ατύχημα. Για τον 
λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
ιατρικής περίθαλψης με απλό τρόπο και χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση, όπως συμβαίνει σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Το ασφαλιστικό σύστημα υγείας των κρατών 
μελών είναι αμοιβαία διαθέσιμο στους πολίτες 
της ΕΕ. Απαιτείται μόνο η επίδειξη της ευρωπαϊκής 
κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή αντίστοιχου 
εντύπου, κάτι που θα επιτρέψει στον πολίτη να 
επικεντρωθεί στην ανάρρωση αντί να παλεύει με 
τη γραφειοκρατία σε ένα κράτος του οποίου τη 
γλώσσα ενδέχεται να μη γνωρίζει.
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Η ελεύθερη κυκλοφορία δεν αφορά 
μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους 
τουρίστες, τους συνταξιούχους, τους 
φοιτητές και τους μαθητευόμενους. 

Όσον αφορά τους φοιτητές, η κινητικό-
τητα στηρίζεται μέσω του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Erasmus». Το εν λόγω 
πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές 
την οικονομική και οργανωτική υπο-
στήριξη για την παραμονή τους στο 
εξωτερικό σε ευρωπαϊκό πανεπιστή-
μιο-εταίρο. Με ένα ευρωπαϊκό σύστη-
μα μονάδων εξασφαλίζεται ότι οι επι-
δόσεις στο εξωτερικό προσμετρώνται 
στις σπουδές στην ημεδαπή. Έτσι τα 
εξάμηνα στο εξωτερικό δεν «χάνονται» 
από την άποψη αυτή.

Αλλά και για τους μαθητευόμενους 
υπάρχει το ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ 
«Leonardo da Vinci», το οποίο προωθεί 
την εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη 
μέσω χρηματικής και οργανωτικής 
υποστήριξης. Περίπου 75 000 νέοι πο-
λίτες της ΕΕ κάνουν χρήση του προ-
γράμματος κάθε χρόνο και ολοκληρώ-
νουν μέρος της μαθητείας τους σε άλλη 
χώρα. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με επιχειρήσεις και 
ιδρύματα. Έτσι, δημιουργούνται προ-
γράμματα για τα οποία μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση οι νέοι (μαθητευό-
μενοι, νέοι εργαζόμενοι αλλά και νέοι 
που αναζητούν εργασία). 

Στην αρχή απαιτείται ίσως κάποια προ-
σπάθεια για να συμμετέχει κανείς σε 
ένα τέτοιο πρόγραμμα σε άλλη χώρα. 
Αλλά οι εμπειρίες που αποκτούν οι νέοι 
είναι πολύ θετικές.

Εκπαίδευση και σπουδές 
σε άλλη χώρα της ΕΕ

Άλις: «Από το 1987 ώς το 2012, συνολικά περίπου 
2,5 εκατομμύρια φοιτητές και 300 000 
εκπαιδευτικοί έχουν φοιτήσει ένα ή δύο εξάμηνα σε 
άλλες χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο του Εrasmus. Για 
τον σκοπό αυτόν συνεργάστηκαν πάνω από 3 000 
πανεπιστήμια, που βρίσκονται στα 28 κράτη μέλη 
της ΕΕ και σε άλλες πέντε χώρες.»

Συγκρίνετε και συζητήστε τα αποτελέσματά σας!

Εργασία

Θα πραγματοποιούσατε μέρος των σπουδών σας,  
ένα ακαδημαϊκό έτος ή ακόμη και το σύνολο  
των σπουδών σας στο εξωτερικό; 
Καταρτίστε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα! 
Ποια πλευρά υπερισχύει;

Πλεονεκτήματα μιας περιόδου  
εκπαίδευσης στο εξωτερικό:

Μειονεκτήματα μιας περιόδου  
εκπαίδευσης στο εξωτερικό:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.
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Ξεκινήσαμε με το ερώτημα 
γιατί σε πολλούς ανθρώπους 
η Ευρώπη φαίνεται απρόσιτη. 
Μπορεί να υπάρχουν διάφο-
ροι λόγοι γι’ αυτό. 

Με μια πιο προσεκτική ματιά, 
όμως, μπορούμε να διαπι-
στώσουμε άμεσα ότι η Ευρώ-
πη, και συγκεκριμένα η Ευρω-
παϊκή Ένωση, είναι στην 
πραγματικότητα, πολύ κοντά. 
Καθορίζει τη ζωή μας σε πολ-
λούς τομείς.

Ας ξεκινήσουμε με τα χρήμα-
τα: Το ευρώ είναι ενιαίο νόμι-
σμα, το οποίο δεν έχουν υιο-
θετήσει μεν όλα τα κράτη 
ακόμα, αλλά περισσότερα από 
τα μισά. Στις διακοπές σας, για 
παράδειγμα, στην Αυστρία, τη 
Γαλλία ή την Ισπανία μπορείτε 
να πληρώσετε με το κοινό 
μας νόμισμα. Αλλά ακόμη και 
όπου το ευρώ δεν είναι το 
τοπικό νόμισμα, θεωρείται 
ισχυρό παγκόσμιο νόμισμα. 
Με το ευρώ είμαστε ευπρόσ-
δεκτοι σε όλον τον κόσμο.

Το γεγονός ότι σήμερα μπο-
ρούμε να ταξιδεύουμε με ευ-
κολία στην ΕΕ είναι τόσο αυ-
τονόητο για πολλούς, που 
πλέον δεν το αντιλαμβάνο-
νται. Αλλά λίγο καιρό πριν, τα 
πράγματα ήταν διαφορετικά. 
Διότι υπήρχε έλεγχος διαβα-
τηρίων και συμφόρηση στα 

Η Ευρώπη στην καθημερινή ζωή
σύνορα, ενώ στο τελωνείο 
περνούσε από έλεγχο ό,τι εί-
χαμε αγοράσει στις διακοπές.

Οι πτήσεις είναι πλέον πολύ 
φθηνότερες. Και αυτό έχει να 
κάνει με την ΕΕ, η οποία κα-
τήργησε τα εθνικά μονοπώ-
λια. Δηλαδή, δεν υπάρχει 
πλέον ένας εθνικός αερομε-
ταφορέας ανά χώρα που να 
εκτελεί αποκλειστικά τα δρο-
μολόγια με υψηλές τιμές, 
αλλά κάθε αεροπορική εται-
ρεία εντός της ΕΕ μπορεί να 
εκτελεί δρομολόγια προς 
κάθε προορισμό. Έτσι σήμερα 
μπορούμε, για παράδειγμα, 
να κάνουμε κράτηση με μια 
ιρλανδική αεροπορική εται-
ρεία για μια πτήση από τη 
Δανία στην Ισπανία. 

Η ασφάλεια των πτήσεων 
στην ΕΕ οφείλεται στο ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θε-
σπίσει κοινά πρότυπα ασφά-
λειας για όλα τα κράτη μέλη 
και δεν επιτρέπει να κυκλο-
φορούν «παλιοσίδερα» στον 
εναέριο χώρο μας.

Πολλές από αυτές τις ρυθμί-
σεις οφείλονται στην εσωτε-
ρική αγορά. Για να υπάρχει 
ενιαία αγορά όπου ο καθένας 
μπορεί να αγοράζει και να 
παράγει, όπως και όπου επι-
θυμεί, πρέπει να υφίστανται 
κοινοί κανόνες.

Επίσης, οι αστυνομικές αρχές 

της ΕΕ συνεργάζονται στενά, 

και ένα ξεχωριστό όργανο, η 

Ευρωπόλ, συντονίζει τα δε-

δομένα. Η Ευρωπόλ δεν εί-

ναι υπερήρωες που κάνουν 

εφόδους σε όλη την Ευρώπη 

με την απειλή όπλου, αλλά 

εθνικά αστυνομικά όργανα 

που συλλέγουν στοιχεία σχε-

τικά με εγκληματίες και 

εγκλήματα, και τα θέτουν 

στη διάθεση των αστυνομι-

κών αρχών σε όλη την ΕΕ. 

Αφορά, βέβαια,  σοβαρά 

εγκλήματα. Η Ευρωπόλ δεν 

ασχολείται με το παράνομο 

παρκάρισμα.  Ασχολείται 

όμως με την εμπορία αν-

θρώπων και το λαθρεμπόριο 

ναρκωτικών, την παραχάρα-

ξη και τα σεξουαλικά εγκλή-

ματα, το εμπόριο κλεμμένων 

αυτοκινήτων και την απάτη 

στο διαδίκτυο, καθώς οι 

εγκληματίες επωφελούνται 

από τα ανοιχτά σύνορα για 

να κάνουν τις παράνομες 

συναλλαγές τους.

Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύ-

νορα. Ως εκ τούτου, η απειλή 

για το περιβάλλον μας μπο-

ρεί να αντιμετωπιστεί μόνο 

με συνεργασία. Αυτό μας 

αφορά άμεσα, άλλωστε όλοι 

αναπνέουμε, πίνουμε και 

χρησιμοποιούμε νερό, και 

Εργασία

Ευρωπαϊκά σύμβολα
Γνωρίζετε τα σύμβολα και τα αντικείμενα που απεικονίζονται; Πού τα συναντάμε;
Σκεφτείτε τι σχέση έχουν με την Ευρώπη και τι ρόλο διαδραματίζουν στη ζωή μας!

τρώμε το σιτάρι που καλλι-
εργείται στα χωράφια. Η ευ-
ρωπαϊκή προστασία του πε-
ριβάλλοντος εγγυάται με τη 
θέσπιση κοινών προτύπων 
ότι μια χώρα της ΕΕ δεν μπο-
ρεί να παρέχει οικονομικά 
οφέλη σε άλλες χώρες χωρίς 
να πληροί τις περιβαλλοντι-
κές απαιτήσεις, προκειμένου 
να παράγει φθηνότερα προϊ-
όντα. Η υποχρέωση για δι-
καιοσύνη στην ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά διασφαλί-
ζει θέσεις εργασίας επειδή 
προλαμβάνει τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό.

Πολλοί άνθρωποι απορρί-
πτουν τα γενετικά τροποποι-
ημένα τρόφιμα. Αλλά πώς 
μπορεί να δει κανείς αν τα 
δημητριακά παρασκευάζο-
νται από γενετικά τροποποι-
ημένο καλαμπόκι; Η ΕΕ έχει 
καταστήσει υποχρεωτική την 
επισήμανση σε όλους τους 
παραγωγούς τροφίμων. Η 
παρέμβαση της γενετικής 
μηχανικής θα πρέπει να ανα-
γράφεται εμφανώς.

Υπάρχουν πολλά ακόμα πα-
ραδείγματα τα οποία θα μπο-
ρούσαμε να αναφέρουμε. 
Όμως είναι πλέον ξεκάθαρο: 
Η Ευρώπη είμαστε όλοι εμείς. 
Και: Η Ευρώπη μας αφορά 
όλους.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 κράτη που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να πάρουν 
την τύχη στα χέρια τους. 
Ποια είναι τα κράτη που αποτελούν από κοινού την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για ποιους λόγους συ-
νεργάζονται;

Αλβανία, Ανδόρα, Αυστρία, 
Βατικανό, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, 
Γερμανία, Δανία, Ελβετία, 
Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, 
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, 
Λιθουανία, Λιχτενστάιν, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, 
Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

Εργασία

Εργασία

Ποια κράτη ανήκουν στην ΕΕ;
Αυτή είναι η λίστα των κρατών. Όλα τα κράτη βρίσκονται στην Ευρώπη, ωστόσο δεν ανήκουν όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μάθετε ποια κράτη είναι μέλη της ΕΕ και καταγράψτε τα στην παρακάτω λίστα με βάση την ημερομηνία ένταξης!

Τι γνωρίζετε επιπλέον για τις χώρες –  
ή τι μπορείτε να μάθετε γι’ αυτές;
Συγκεντρώστε τις πληροφορίες σας κατά ομάδες και παρουσιάστε τες ανά κατηγορία! Τι γνωρίζετε για το φαγητό, τον πολιτισμό 
και τις γλώσσες των χωρών αυτών; Φτιάξτε μια μικρή αφίσα για τις χώρες για τις οποίες γνωρίζετε ή έχετε βρει περισσότερες 
πληροφορίες! 

Χώρα Ένταξη Πληθυσμός Πρωτεύουσα
Ιδρυτικό μέλος 1952/1958
Ιδρυτικό μέλος 1952/1958
Ιδρυτικό μέλος 1952/1958
Ιδρυτικό μέλος 1952/1958
Ιδρυτικό μέλος 1952/1958
Ιδρυτικό μέλος 1952/1958

1973
1973
1973
1981
1986
1986
1995
1995
1995
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2013

Κράτη μέλη της ΕΕ:
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Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ένας δημοκρατικός 
οργανισμός, πρέπει να απευθύνεται στη 
γλώσσα των πολιτών της, αλλά και των κυ-
βερνήσεων των κρατών μελών, καθώς και 
των διοικήσεων, των επιχειρήσεων και άλλων 
οργανισμών. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν τι γίνεται για λογαριασμό τους. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενερ-
γά, χωρίς να χρειάζεται να μάθουν πρώτα μια 

Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τόσες 
πολλές επίσημες γλώσσες;

ξένη γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει 
επίσης τους κανονισμούς που ισχύουν άμεσα 
για όλους τους ανθρώπους στην ΕΕ.

Για τους πολίτες και φυσικά για τα εθνικά 
δικαστήρια οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να 
είναι προσβάσιμοι στη μητρική τους γλώσσα, 
δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες. Η χρήση των επίσημων 

γλωσσών συμβάλλει στη διαφάνεια, τη νομι-
μότητα και την αποτελεσματικότητα της ΕΕ και 
των θεσμικών της οργάνων.

Στον παρακάτω ιστότοπο είναι διαθέσιμο 
ένα διασκεδαστικό κουίζ για τις ευρωπαϊκές 
γλώσσες: http://ec.europa.eu/languages/quiz/
quiz_el.htm

Εργασία

Μιλάτε Ευρωπαϊκά;
Μετά την ένταξη της χώρας της οποίας πρωτεύουσα είναι το Ζάγκρεμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 24 επίσημες γλώσσες. 
Συνθέστε τις γλώσσες αυτές από τις ακόλουθες συλλαβές!

αγγ – α – α – βα – βε – γα – γα – βουλ – γαλ – γερ – δα – δικά – δικά – δικά – ελ – εσθο – ζικα – η – ι – ι – ιρ – θου – κρο – κικά – λαν – λαν – λαν 
– λετ – λη – λι – λικά – λικά – λικά – λικά – λω – μα – μα – μαλ – νικά – νικά – νικά – νικά – νικά – νικά – νικά – νικά – νικά – νικά – ολ – ουγγ – πο 
– πορ – ρικά – ρικά – ρου – σλο – σλο – σπα – σου – τα – τε – τικά – το – το – τσε – φιν – χικά

Μικρό κουίζ για την Ευρώπη
1. Ποια είναι η μικρότερη πρωτεύουσα στην ΕΕ, και πόσους κατοίκους έχει;

2. Ποια πρωτεύουσα της ΕΕ είναι η πιο κρύα, δηλαδή ποια έχει τον χαμηλότερο  
μέσο όρο θερμοκρασίας τον Ιανουάριο;

3. Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

4. Ποια είναι τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

5. Σε ποια κράτη της ΕΕ υπάρχουν εν ενεργεία μονάρχες, όπως, για παράδειγμα, μια βασίλισσα;

6. Πόσες επίσημες γλώσσες έχει το Βέλγιο;

7. Ποια είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

8. Ποια χώρα της ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη έκταση;

9. Ποια είναι η ανατολικότερη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ερώτηση για δυνατούς λύτες:
10.  Γιατί η σημαία της ΕΕ έχει δώδεκα αστέρια και όχι ένα για κάθε κράτος μέλος;
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Τα κράτη της ΕΕ δεν είναι μόνο διαφορε-
τικά σε μέγεθος, είναι επίσης διαφορετι-
κά σε οικονομικό επίπεδο. Υπάρχουν χώ-
ρες όπου οι άνθρωποι βρίσκονται κατά 
μέσο όρο σε καλή οικονομική κατάσταση, 
και άλλες όπου το βιοτικό επίπεδο είναι 
σημαντικά χαμηλότερο. Αυτό φυσικά 
εγείρει το ερώτημα πώς μπορεί κανείς 
να το υπολογίζει αυτό στην πραγματικό-
τητα. Στην ουσία, σε κάθε χώρα υπάρ-
χουν πλούσιοι και φτωχοί. Ποιος αποτε-
λεί σημείο αναφοράς, ο επιχειρηματίας ή 
ο οδηγός του, η γραμματέας ή η διευθύ-
ντρια κλινικής;

Τα οικονομικά στατιστικά στοιχεία έχουν 
επιλύσει αυτό το πρόβλημα, καθώς με-
τρούν πρώτα την οικονομική ισχύ μιας 
χώρας. Είναι η συνολική αξία που παρά-
γεται σε μια χώρα σε διάστημα ενός 
έτους. Κάθε αυτοκίνητο που κατασκευά-

Οικονομική ισχύς
στηκε εντός ενός έτους σε αυτή τη χώρα, 
κάθε κούρεμα που έχει κάνει ένα κομμω-
τήριο, κάθε λίτρο γάλακτος που έχει πα-
ραγάγει μια αγελάδα και έχει μεταπωλη-
θεί, εκφράζεται και μετράται σε χρήματα. 
Η συνολική αυτή αξία ονομάζεται ακαθά-
ριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ). Ωστόσο, 
το ΑΕγχΠ δεν εκφράζει ακριβώς πόσο 
πλούσια είναι μια χώρα, επειδή υπάρ-
χουν μεγάλες και μικρές χώρες. Γι’ αυτό, 
το επόμενο στάδιο είναι η διαίρεση με 
τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε 
αυτή τη χώρα. Έτσι προκύπτει το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ. 

Όμως είναι ακόμα πιο πολύπλοκο: Εάν 
θέλουμε να συγκρίνουμε κράτη που είναι 
πολύ διαφορετικά σε οικονομικό επίπεδο, 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αγορα-
στική δύναμη στις διάφορες χώρες είναι 
επίσης διαφορετική. Όποιος έχει κάνει 

Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη
(Σύγκριση κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, 2011) 

έστω και μία φορά διακοπές σε άλλη 
χώρα το γνωρίζει. Η σύγκριση των τιμών 
με τις αντίστοιχες της πατρίδας μας είναι 
άμεση είτε προς τα πάνω είτε, το αντί-
στροφο, προς τα κάτω. Ενώ ένα καρβέλι 
ψωμί κοστίζει ένα ευρώ σε μια χώρα, σε 
μια άλλη χώρα κάποιος θα πρέπει να 
πληρώσει δύο ή τρία ευρώ. Ως εκ τού-
του, οι επιστήμονες δεν εξετάζουν μόνο 
πόσα χρήματα διαθέτουν οι άνθρωποι σε 
μια χώρα κατά κεφαλήν, αλλά και πόσα 
πράγματα μπορούν να αγοράσουν με 
αυτά. Εντέλει αυτό είναι το σημαντικό. 
Ονομάζεται ισοτιμία αγοραστικής δύνα-
μης. Μόνο η ισοτιμία αγοραστικής δύνα-
μης καθιστά τις χώρες συγκρίσιμες.

Όταν, λοιπόν, η οικονομική ισχύς των 
χωρών της ΕΕ συγκρίνεται με βάση την 
ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ), 
απεικονίζεται ως εξής:

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) στην Αυστρία και την Ιρ-
λανδία είναι επομένως 29 % υψηλότερο 
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το κατά κεφα-
λήν ΑΕγχΠ της Ιταλίας αντιστοιχεί ακρι-
βώς σε αυτόν τον μέσο όρο και το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ της Ρουμανίας και της 

Βουλγαρίας είναι χαμηλότερο από το 
ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ.
Οι διαφορές όσον αφορά το «βιοτικό επίπε-
δο» θα διατηρηθούν εντός της ΕΕ για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η μείωση 
των διαφορών αποτελεί αξίωση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Συνεπώς, φτωχότερες πε-

ριοχές εντός της ΕΕ λαμβάνουν κονδύλια, 
με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τις 
υποδομές τους και να αυξήσουν με αυτόν 
τον τρόπο τις οικονομικές τους δυνατότητες. 
Αυτό ονομάζεται διαρθρωτική πολιτική. Η 
ΕΕ δαπανά περίπου το ήμισυ του συνολικού 
προϋπολογισμού της για τον σκοπό αυτόν. 
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Όπως βλέπετε, η ΕΕ αποτελείται από 
πολύ διαφορετικά κράτη. Το μεγαλύτερο 
κράτος, η Γερμανία, έχει σχεδόν 82 εκα-
τομμύρια κατοίκους, ενώ το μικρότερο, η 
Μάλτα, μόλις 400 000. Μέλη είναι η 
Φινλανδία και η Ιταλία, όπως επίσης η 
Πορτογαλία και η Πολωνία. Με μια ματιά 
στον χάρτη γίνεται σαφής η ποικιλομορ-
φία της ΕΕ. Ομιλούνται διαφορετικές 
γλώσσες οι οποίες γράφονται σε τρία δι-
αφορετικά αλφάβητα. Υπάρχουν διαφο-
ρετικές παραδόσεις, διαφορετικοί πολιτι-
σμοί, διαφορετικές διατροφικές συνήθει-
ες και διαφορετικές γιορτές. Ακόμα και οι 
ιστορικές εμπειρίες είναι διαφορετικές. 
Πολλά κράτη της ΕΕ έχουν διεξάγει πα-
λαιότερα πολέμους μεταξύ τους, έχουν 
καταλάβει αμοιβαία περιοχές, ενώ εξακο-
λουθεί να υπάρχει ένα είδος προκατάλη-
ψης. Πώς οδηγηθήκαμε, παρ’ όλα αυτά, 
στην ένωση των 28 κρατών;

Μόνο η Ιστορία μπορεί να απαντήσει σε 
αυτό το ερώτημα. Μετά τον τρομερό 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος 
ξέσπασε περίπου είκοσι χρόνια μετά τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί άν-
θρωποι συμφώνησαν ότι κάτι τέτοιο δεν 
θα πρέπει να ξανασυμβεί.

Στους πάλαι ποτέ εχθρούς, τη Γερμανία 
και τη Γαλλία, γεννήθηκε η ιδέα να μην 
είναι πλέον σε αντίπαλα στρατόπεδα, 
αλλά να ενώσουν τις δυνάμεις τους με 
τέτοιον τρόπο, που παράλληλα θα μπο-
ρούσε η μία χώρα να παρακολουθεί την 
άλλη. Οι κορυφαίοι πολιτικοί που εκπρο-
σώπησαν και πραγματοποίησαν αυτή την 
ιδέα ήταν ο γάλλος υπουργός Εξωτερι-
κών Ρομπέρ Σουμάν (1886-1963) και ο 
γερμανός καγκελάριος Κόνραντ Αντενά-
ουερ (1876-1967).

Ο πρώτος οργανισμός από τον οποίο 
δημιουργήθηκε η σημερινή ΕΕ ήταν η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χά-

λυβα (ΕΚΑΧ), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 

1952 και αποσκοπούσε στην κοινή δια-

χείριση των αποθεμάτων άνθρακα. Ο 

άνθρακας διαδραμάτιζε τότε τον ρόλο 

που έχουν σήμερα το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο, αφού ήταν η πιο σημαντι-

κή πηγή ενέργειας. Πολλοί φοβήθηκαν 

ότι θα μπορούσε να υπάρξει εκ νέου 

αντιπαράθεση στην Ευρώπη σχετικά με 

αυτή την πρώτη ύλη. Έτσι, η κατανομή 

του άνθρακα και η ανασυγκρότηση της 

βαριάς βιομηχανίας τέθηκαν υπό μια 

κοινή αρχή, στην οποία εκπροσωπούνταν 

τα μέλη της ΕΚΑΧ. Εκτός από τη Γερμανία 

και τη Γαλλία, μέλη της ΕΚΑΧ ήταν η Ιτα-

λία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και το 

Λουξεμβούργο. Η αρχή της ΕΚΑΧ ήταν 

πολύ απλή: κάθε κράτος θα συναποφασί-

ζει με τα υπόλοιπα κράτη και θα είναι 

πρόθυμο να αποδεχτεί παρεμβάσεις στις 

ενέργειές του. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να 

λειτουργήσει εναντίον του άλλου ή ακό-

μα να εξοπλίζεται κρυφά, αλλά όλοι μπο-

ρούν από κοινού να οικοδομήσουν εκ 

νέου την Ευρώπη. Παράλληλα αίρονται 

οι φόβοι του ενός εταίρου για τον άλλον 

και κατά συνέπεια διασφαλίζεται η ειρή-

νη στην Ευρώπη. Πρώτος Πρόεδρος της 

Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ ήταν ο Γάλλος 

Ζαν Μονέ (1888–1979), ο οποίος συ-

γκαταλέγεται επίσης στους βασικούς συ-

ντελεστές της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-

σης.

Η αρχή αυτή επεκτάθηκε λίγα χρόνια 

αργότερα στο σύνολο της οικονομίας 

μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοι-

νότητας. Η ΕΟΚ ιδρύθηκε το 1957 με τις 

συνθήκες της Ρώμης και τέθηκε σε ισχύ 

το 1958.

Έτσι, από τον ανταγωνισμό προέκυψε η 

συνεργασία. Και αυτή η συνεργασία ήταν 

πολύ επιτυχής. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
σημείωσε τεράστια οικονομική άνοδο. 
Δεν είναι παράδοξο ότι με το πέρασμα 
των χρόνων προσχωρούν όλο και περισ-
σότερες χώρες. Έτσι, το 1973 εντάχθη-
καν στον κύκλο της σημερινής ΕΕ το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δα-
νία, το 1981 προσχώρησε η Ελλάδα και 
το 1986 ακολούθησαν η Ισπανία και η 
Πορτογαλία. Μετά το τέλος της σύγκρου-
σης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ο δρό-
μος ήταν ανοιχτός όχι μόνο για τα ουδέ-
τερα κράτη της Αυστρίας, της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας, τα οποία έγιναν μέλη 
το 1995, αλλά και για τα κράτη που ανή-
καν στο στρατόπεδο της πρώην Σοβιετι-
κής Ένωσης. Το 2004 πραγματοποιήθηκε 
η προς ανατολάς διεύρυνση με την έντα-
ξη της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λι-
θουανίας, της Πολωνίας, της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, της Σλοβακίας, της Ουγγα-
ρίας και της Σλοβενίας. Επιπλέον, στην 
Ένωση προσχώρησαν η Μάλτα και η Κύ-
προς. Το 2007 η διεύρυνση συνεχίστηκε 
με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας. Την 1η Ιουλίου 2013 η 
Κροατία έγινε το 28ο μέλος της ΕΕ.

Ακόμα κι αν μερικές φορές προκύπτουν 
διαπληκτισμοί και έντονες διαμάχες, οι 
αρχικές θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ έχουν 
παραμείνει αμετάβλητες: διασφάλιση της 
ειρήνης μεταξύ των κρατών μελών, συ-
νεργασία με στόχο το αμοιβαίο συμφέ-
ρον και όλο και πιο ενιαία παρουσία προς 
τα έξω. Το 2012 η Επιτροπή Νομπέλ 
απένειμε το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς για πε-
ρισσότερα από 50 χρόνια χαράζει τον 
δρόμο για την προάσπιση της ειρήνης, 
της δημοκρατίας και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η ΕΕ είναι η 
πρώτη ένωση κρατών σε παγκόσμιο επί-
πεδο που τιμάται με αυτό το βραβείο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση – Ενωμένοι  
στην πολυμορφία
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1. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
πολλές πόλεις σε όλη την Ευρώπη 
είχαν γίνει ερείπια. Εδώ βλέπετε τη 
Φρανκφούρτη.

2.  Συμβολική πράξη: Ο Ζαν Μονέ (δεξιά), 
πρόεδρος της Ανωτάτης Αρχής της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 
Χάλυβα (ΕΚΑΧ), παρουσιάζει το 
πρώτο «ευρωπαϊκό» μπλοκ χάλυβα 
και εγκαινιάζει έτσι την κοινή αγορά 
χάλυβα τον Απρίλιο του 1953.

3.  25 Μαρτίου 1957: Οι εκπρόσωποι 
των έξι ιδρυτικών κρατών —Βέλγιο, 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμ-
βούργο και Κάτω Χώρες— υπογρά-
φουν στη Ρώμη τις συνθήκες της 
Ρώμης για την ίδρυση της Ευρωπαϊ-
κής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ).

4.  Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 υπογρά-
φηκε από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων η συνθήκη του 
Μάαστριχτ, με την οποία ιδρύθηκε η 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

5.  Η συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 
σφραγίζει τη σταδιακή εγκαθίδρυση 
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης. Εδώ απεικονίζεται  
η σύναψη της συμφωνίας με τις υπο - 
 γραφές και τις επίσημες σφραγίδες.

6.  Με ένα μεγάλο πανό στο κτίριο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλ-
λες, η ΕΕ καλωσορίζει στις αρχές  
του 2007 τα νέα μέλη της, τη Βουλγα-  
ρία και τη Ρουμανία.

7.  Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 η 
Ευρωπαϊκή Ένωση τιμήθηκε με το 
βραβείο Νομπέλ Ειρήνης στο Όσλο 
της Νορβηγίας. Η Επιτροπή Νομπέλ 
αναγνώρισε την επί δεκαετίες 
δέσμευση της ΕΕ για την ειρήνη,  
τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην Ευρώπη.

Εργασία

Η ιστορία της ΕΕ σε εικόνες
Συνδυάστε τις εικόνες σχετικά με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 
αντίστοιχες λεζάντες!
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3
Οι τρεις πρόεδροι της ΕΕ. Σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ αντιστοιχεί ένας πρόεδρος. 
Από αριστερά: Χέρμαν Βαν Ρομπέι (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Μάρτιν Σουλτς 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Πώς λειτουργεί  
η Ευρωπαϊκή Ένωση;

©
EE
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Ποιος έχει στην πραγματικότητα την 
εξουσία στην Ευρώπη; Το ότι δεν 
υπάρχει ένα πρόσωπο που κινεί τα 
νήματα ως «αφεντικό» είναι προφα-
νές. Κάποιος όμως πρέπει να ορίζει τι 
πρέπει να γίνει. Ποιος καθορίζει τα 
ευρωπαϊκά θέματα; Είναι ένα συμ-
βούλιο, μια χώρα ή κάτι άλλο;

Με την πρώτη ματιά, φαίνεται πάντα 
βαρετό να ασχολείται κανείς με θε-
σμικά όργανα —αλλά τα θεσμικά όρ-
γανα είναι τα μέρη όπου ασκείται η 
εξουσία. Συνεπώς, το θεσμικό οικο-
δόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποσαφηνίζει και το ζήτημα της εξου-
σίας. Όμως η δομή της ΕΕ είναι λίγο 
διαφορετική από αυτήν των κρατών 
μελών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένω-
ση κρατών και πολιτών. Αυτό αντι-
κατοπτρίζεται και στη δομή της. Τόσο 
τα κράτη (δηλαδή οι κυβερνήσεις 

τους) όσο και οι πληθυσμοί των χω-

ρών αυτών συζητούν για τις ευρω-

παϊκές υποθέσεις. Αυτό γίνεται μέσω 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (που συχνά αποκαλείται 

«Συμβούλιο των Υπουργών») εκπρο-

σωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών 

της ΕΕ. Στο Συμβούλιο συνεδριάζουν 

οι υπουργοί από όλα τα κράτη μέλη. 

Ανάλογα με το θέμα συνεδριάζουν, 

για παράδειγμα, οι υπουργοί Εξωτε-

ρικών, Εσωτερικών ή Γεωργίας. Το 

Συμβούλιο είναι ένα από τα δύο όρ-

γανα λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο 

του Συμβουλίου συζητείται η πολιτι-

κή, ενώ δρομολογούνται επίσης οι 

ευρωπαϊκοί νόμοι που ονομάζονται 

κανονισμοί ή οδηγίες. Συνεπώς, χω-

ρίς το Συμβούλιο τίποτα δεν λειτουρ-

γεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμ-

βούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του 

είτε ομόφωνα είτε με πλειοψηφία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται με πλει-

οψηφία πρέπει να συγκεντρώσουν 

περίπου το 70 % των ψήφων (αυτή 

είναι η «ειδική πλειοψηφία»). Τα με-

γάλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν περισ-

σότερες ψήφους από τα μικρά. Από 

το 2014 ισχύει η αρχή της «διπλής 

πλειοψηφίας», δηλαδή: μια απόφαση 

απαιτεί την πλειοψηφία των κρατών 

μελών, τα οποία πρέπει παράλληλα 

να αποτελούν την πλειοψηφία του 

πληθυσμού. Η προεδρία του Συμβου-

λίου ασκείται εκ περιτροπής κάθε έξι 

μήνες, ενώ όλα τα μέλη συμμετέχουν 

ισότιμα. Το 2013 την προεδρία ανα-

λαμβάνουν η Ιρλανδία και η Λιθουα-

νία, το 2014 η Ελλάδα και η Ιταλία, 

και το 2015 η Λετονία και το Λουξεμ-

βούργο. 

Ποιος έχει την εξουσία στην Ευρώπη; 
Τα θεσμικά όργανα της EE

Από αριστερά: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Λουξεμβούργο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Συχνά η ΕΕ συγκρίνεται με ένα κράτος. Συνήθως λέμε: «Στην ΕΕ, κάποια πράγματα είναι έτσι, έτσι, και 
έτσι, αλλά σε εμάς είναι διαφορετικά, δηλαδή έτσι». Τέτοιες συγκρίσεις είναι αναμενόμενες, αλλά θα 
πρέπει να γίνονται με προσοχή. Διότι η ΕΕ δεν είναι κράτος, αλλά μια ξεχωριστή ένωση κρατών. Ως 
εκ τούτου, διαφέρει ως προς τη δομή της από τη χώρα σας. 
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξηγήσει τη δομή της ΕΕ. Ποια θεσμικά όργανα υπάρχουν και 
τι κάνουν; Ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους;
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Πατρίσια: «Το Συμβούλιο των Υπουργών 
εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών της ΕΕ και ψηφίζει τους ευρωπαϊ-
κούς νόμους.»

Μοτιάν: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται  
την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβάλλει προτάσεις  
για την ευρωπαϊκή νομοθεσία.»

παϊκής Ένωσης. Κάθε επίτροπος είναι 

υπεύθυνος για έναν τομέα (όπως συμ-

βαίνει με έναν υπουργό). Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρ-

φωση των κρατών μελών με τους κοι-

νούς κανόνες. Για τον λόγο αυτό η Επι-

τροπή αποκαλείται «θεματοφύλακας 

των Ευρωπαϊκών Συνθηκών». Διευθύ-

νει την ΕΕ σύμφωνα με τις προδιαγρα-

φές του Συμβουλίου και του Κοινοβου-

λίου. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

ευρωπαϊκού συστήματος είναι ότι το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν 

να λαμβάνουν αποφάσεις μόνο βάσει 

πρότασης της Επιτροπής. Αυτό το απο-

κλειστικό δικαίωμα να συντάσσει προ-

τάσεις παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή τη δυνατότητα επιρροής όσον 

αφορά τις αποφάσεις, διότι θέτει τους 

στόχους. Έτσι διασφαλίζεται από την 

αρχή ότι λαμβάνονται υπόψη τα κοινά 

συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Φυσικά, το Συμβούλιο και το Κοινοβού-

λιο μπορούν να παρεκκλίνουν από την 

πρόταση.

Άλις: «Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο ελέγχει τον προϋπο-
λογισμό της ΕΕ.»

Τζέλο: «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα διασφαλίζει τη σταθερότητα 
του ευρώ.»

Ζανέτ: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκπροσωπεί τους πολίτες και ψηφίζει  
την ευρωπαϊκή νομοθεσία (κανονισμούς/ 
οδηγίες).»

Τα μεγάλα κράτη μέλη διαθέτουν πε-
ρισσότερους βουλευτές από τα μικρά. 
Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να λαμβά-
νει μόνο του αποφάσεις με ισχύ νόμου 
για την ΕΕ, αλλά σε γενικές γραμμές θα 
πρέπει να συμφωνεί με μια απόφαση 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, έτσι ώστε να μπορεί η απόφαση 
να τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό ονομάζεται 
«διαδικασία συναπόφασης». Το Κοινο-
βούλιο πρέπει επίσης με ψηφοφορία να 
εγκρίνει ή να απορρίψει την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή. Επιπλέον, ψηφίζει τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
και ως εκ τούτου την άμεση εκπροσώ-
πηση των πολιτών, δεν μπορούν να 
λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρώπη.

Ένα άλλο σημαντικό όργανο της ΕΕ εί-
ναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σώμα 
των Επιτρόπων αποτελείται από ένα 
μέλος ανά χώρα, ωστόσο οι επίτροποι 
δεν εκπροσωπούν στην Επιτροπή τις 
θέσεις της χώρας καταγωγής τους, 
αλλά τα κοινά συμφέροντα της Ευρω-

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις 
βασικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής 
πολιτικής. Σε αυτό μετέχουν οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, οι 
οποίοι συνεδριάζουν τακτικά τουλάχι-
στον κάθε τρεις μήνες. Η θητεία του 
εκλεγμένου προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου διαρκεί δυόμισι χρόνια. Από 
το 2009 τη θέση αυτή κατέχει ο πρώην 
πρωθυπουργός του Βελγίου Χέρμαν Βαν 
Ρομπέι. 

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
το Συμβούλιο δεν μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις μόνο του. Γι’ αυτό είναι απα-
ραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί 
τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ 
και εκλέγεται άμεσα από αυτούς. Το Κοι-
νοβούλιο περιλαμβάνει σήμερα και μέχρι 
το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 
766 εκπροσώπους από όλα τα κράτη 
μέλη. Με την εκλογή του νέου Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου το 2014, ο αριθμός 
των εδρών θα ανέρχεται, σύμφωνα με 
τη συνθήκη της Λισαβόνας, σε 751. 
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Εντωμεταξύ, υπάρχει κοινό σύστημα δι-
καίου, το οποίο έχουν δημιουργήσει τα 
κράτη της ΕΕ. Φυσικά υπάρχουν και δια-
φωνίες όσον αφορά την ερμηνεία αυτών 
των νόμων. Επιπλέον, ορισμένα κράτη 
δεν τηρούν συγκεκριμένους κανονι-
σμούς. Γι’ αυτό, υπάρχει η δυνατότητα για 
όλα τα μέρη να προσφεύγουν στο Δικα-
στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
Αυτό αποτελείται από έναν δικαστή από 
κάθε κράτος μέλος, αποφασίζει όμως 
ανεξάρτητα βάσει του ευρωπαϊκού δικαί-
ου. Μπορεί να ακυρώσει κανονισμούς, 
εφόσον αυτοί είναι αντίθετοι προς το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, και να επιβάλει πρό-

στιμα στα κράτη σε περίπτωση που δεν 

συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

Όλοι ξέρουμε ότι τα χρήματα είναι σημαντι-

κά. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο να έχουμε χρή-

ματα, αλλά θα πρέπει επίσης να διατηρείται 

σταθερή η αξία τους. Γι’ αυτό φροντίζει η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η 

ΕΚΤ είναι η κεντρική τράπεζα των χωρών 

της ευρωζώνης. Αποτελείται από εκπροσώ-

πους των χωρών που έχουν υιοθετήσει το 

ευρώ. Η ΕΚΤ ρυθμίζει τη νομισματική κυ-

κλοφορία και ορίζει τα βασικά επιτόκια.

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το 2013 ανέρχεται περίπου 

στα 133 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει 

επίσης να υπάρχει έλεγχος πού δαπανώ-

νται τα ποσά και κατά πόσον αυτές οι 

δαπάνες είναι νόμιμες. Αυτό είναι το κα-

θήκον του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, το οποίο εξετάζει κατά πό-

σον τα ευρωπαϊκά χρήματα δαπανώνται 

με κανονικό και εύλογο τρόπο. Παρέχει 

έτσι μια αποτελεσματική οικονομική δια-

χείριση. Κάθε κράτος μέλος έχει έναν 

εκπρόσωπο.

Εργασία

Ποιος κάνει τι στην ΕΕ;
Αναφερθήκαμε σε πολλά θεσμικά όργανα, όμως θα πρέπει τελικά να γνωρίζουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τι στην ΕΕ. 
Κάντε το τεστ για να διαπιστώσετε αν διαβάσατε προσεκτικά το κείμενο. Βάλτε έναν σταυρό στο πλαίσιο του θεσμικού 
οργάνου στο οποίο αντιστοιχεί η περιγραφή!

Περιγραφή
Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο 

Συμβούλιο 
της 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Δικαστήριο 
της 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Ευρωπαϊκή 
Κεντρική 
Τράπεζα

Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό 
Συνέδριο 

Υποβάλλει προτάσεις  

για κανονισμούς της ΕΕ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Απαρτίζεται από έναν 

εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ορίζει τα βασικά επιτόκια ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Εκλέγεται από τους πολίτες ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Εγκρίνει τη νομοθεσία της ΕΕ 

(κανονισμούς/οδηγίες) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Διορίζει τον πρόεδρο  

της Επιτροπής ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Διοικεί την ΕΕ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Εκπροσωπεί τα συμφέροντα  

των πολιτών ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Εκπροσωπεί τα συμφέροντα  

των κρατών μελών και  

των κυβερνήσεών τους
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Αποφασίζει σχετικά με την 

ερμηνεία της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Καθορίζει τις πολιτικές 

κατευθυντήριες γραμμές ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Από νομικής άποψης, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε Συνθή-
κες τις οποίες έχουν συνάψει τα κράτη μέλη μεταξύ τους και οι 
οποίες έχουν επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια ή με δημο-
ψήφισμα. Οι Συνθήκες ορίζουν τον τρόπο λήψης των αποφάσε-
ων, τις αρμοδιότητες του κάθε θεσμικού οργάνου και τους το-
μείς στους οποίους τα κράτη της ΕΕ ενεργούν από κοινού. Η 

Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες

Εργασία

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνοψίστε ξανά τις αρμοδιότητες των διαφόρων θεσμικών οργάνων σε ένα γράφημα! Σας δίνουμε και μια μικρή βοήθεια.  
Εσείς πρέπει μόνο να τοποθετήσετε τους ορισμούς στο σωστό πλαίσιο: 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο  
της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διοίκηση της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκπροσώπηση των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων

Ορίζει τους στόχους και τις 
προτεραιότητες, εξετάζει τις 

διαφορές του Συμβουλίου της ΕΕ

υποβάλλει προτάσεις

λαμβάνουν αποφάσεις, ψηφίζουν 
οδηγίες και κανονισμούς (δηλαδή 
νόμους)

Νομολογία Νομισματικός έλεγχος Έλεγχος εσόδων-εξόδων

Εκπροσώπηση  
των κυβερνήσεων

Εκπροσώπηση  
των πολιτών

εξέλιξη της ΕΕ βασίζεται επίσης στις Συνθήκες. Στις διάφορες 
Συνθήκες μπορεί κανείς να διαβάσει πόσο έχει αλλάξει η Ευρω-
παϊκή Ένωση. Η σημερινή βάση είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
η οποία υπεγράφη στην ομώνυμη πορτογαλική πρωτεύουσα το 
2007. Η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ το 2009 αφού 
επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη. 
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Ας επιστρέψουμε  
στο αρχικό ερώτημα: 

Ποιος έχει  
την εξουσία 
στην Ευρώπη; 
Συζητήστε το 
μεταξύ σας!

Συνεπώς, οι πολίτες των κρατών μελών 
της ΕΕ έχουν σε δύο περιπτώσεις επιρροή 
στην πολιτική της ΕΕ. Στην πρώτη περί-
πτωση, όταν εκλέγουν το εθνικό τους 
κοινοβούλιο, από το οποίο σχηματίζεται η 
κυβέρνηση. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση 
εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. (Η συνάντηση των «αρ-
χηγών», δηλαδή των αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων, ονομάζεται «Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο».)

Η επιρροή των πολιτών

Περισσότερες δυνατότητες για άσκηση επιρροής
Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009 υπάρχει μια ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία πολιτών. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,2 % του 
πληθυσμού, από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών της ΕΕ (δηλαδή επτά χώρες) μπορούν 
να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με ένα θέμα και να προτείνει νομοθεσία. 
Προϋπόθεση είναι, βεβαίως, να εμπίπτει το ζήτημα στην αρμοδιότητα της ΕΕ. 

Επιπλέον, όμως, μπορεί να ασκηθεί πίεση μέσω δράσεων οι οποίες απευθύνονται στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ. Είτε πρόκειται για αγρότες, είτε για συνδικάτα, είτε για περιβαλλοντικές 
οργανώσεις: οι ανησυχίες όλων των πολιτών μπορούν να ακουστούν. Για τον λόγο αυτόν, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει μια Επιτροπή Αναφορών. 

Συζήτηση

Εργασία

Μάθετε περισσότερα για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών!
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών σάς παρέχει τη δυνατότητα να ασκείτε άμεση επιρροή στις υποθέσεις με τις οποίες 
ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια πρωτοβουλία θα θέλατε να ξεκινήσετε και πώς θα την χειριζόσασταν; Στον παρακάτω 
ιστότοπο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, αλλά και τις τρέχουσες πρωτοβουλίες: http://ec.europa.
eu/citizens-initiative/public/welcome

Στη δεύτερη περίπτωση, οι πολίτες επηρε-

άζουν την πολιτική στην Ευρώπη όταν 

εκλέγουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αλλά και η γνώμη των μεμονωμένων 

πολιτών μπορεί να ακουστεί εάν νιώ-

θουν ότι υπόκεινται σε άδικη μεταχείριση 

ή θέλουν να επιλύσουν ένα θέμα κακoδι-

οίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει 

γι’ αυτό ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. 

Στον Διαμεσολαβητή μπορεί να υποβάλει 

καταγγελία ο κάθε πολίτης της ΕΕ, ακόμα 

και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail). Για ποια θέματα μπορεί κανείς 

να υποβάλει καταγγελία στον Διαμεσο-

λαβητή, σε ποια θέματα μπορεί να βοη-

θήσει και σε ποια όχι; Όλες αυτές οι 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστό-

τοπο του Διαμεσολαβητή: http://www.

ombudsman.europa.eu/home/el/

general.htm

©
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Εργασία

Εργασία

Τι είναι η αναφορά;
Μάθετε τι είναι η αναφορά και ποιος μπορεί να απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο! Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε 
αυτόν τον ιστότοπο: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00533cec74/Petitions.html
Υπάρχει και στο κοινοβούλιό σας Επιτροπή Αναφορών; Ερευνήστε το!

Οι βουλευτές μας στο Στρασβούργο  
και τις Βρυξέλλες
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίζονται σε ομάδες με βάση την πολιτική τους 
ταυτότητα. Δεν έχουν όλες οι πολιτικές ομάδες βουλευτές από όλες τις χώρες. Βρείτε ποια 
κόμματα της χώρας σας σημείωσαν επιτυχία στις τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και, κατά συνέπεια, εκπροσωπούνται από βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Στη 
συνέχεια, βρείτε από ποιες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπούνται!
Ποιο πολιτικό κόμμα εκπροσωπείται από ποια πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 
Μπορείτε να το μάθετε γρήγορα από τον ιστότοπο: http://www.europarl.eu

Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πόσα μέλη έχει αυτή η ομάδα;  
Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από 

βουλευτές του ακόλουθου κόμματος 
της χώρας μου

 
EPP – Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

S&D – Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας 

των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών  

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ALDE – Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων 

και Δημοκρατών για την Ευρώπη

 
GREENS/EFA – Ομάδα των Πρασίνων/

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

ECR – Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών 

και Μεταρρυθμιστών

EFD – Ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και 

Δημοκρατίας»

 

GUE/NGL – Συνομοσπονδιακή Ομάδα της 

Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά 

των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

 Μη ΕγγεγραμμένοιNI
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Τρόπος λειτουργίας της ΕΕ
Έχει καταστεί σαφές ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν είναι ένα κράτος, όπως η 
Λιθουανία και οι Κάτω Χώρες, είναι 
όμως κάτι περισσότερο από μια χαλαρή 
ένωση ευρωπαϊκών κρατών. Για να εκ-
φράσουν την ιδιαιτερότητά της, οι νομι-
κοί συχνά χαρακτηρίζουν την ΕΕ ως 
οργανισμό «sui generis». Αυτή η λατινι-
κή έκφραση σημαίνει «ιδιότυπος». Παρά 
το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
παραμένουν κυρίαρχα και ανεξάρτητα, 
σε ορισμένους τομείς ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους προκειμένου να αντιμετω-
πίζουν τις προκλήσεις με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ 
έχει δημιουργήσει τα δικά της θεσμικά 
όργανα τα οποία αναλαμβάνουν αυτές 
τις αρμοδιότητες. Αυτό στην πράξη ση-

μαίνει ότι οι αποφάσεις που αφορούν 

συγκεκριμένα ζητήματα κοινού συμφέ-

ροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβά-

νονται με δημοκρατικό τρόπο. Ως εκ 

τούτου, η ΕΕ δεν είναι ομοσπονδιακό 

κράτος, όπως οι ΗΠΑ, είναι όμως κάτι 

παραπάνω από μια χαλαρή ένωση, 

όπως είναι για παράδειγμα τα Ηνωμένα 

Έθνη.

Στην ΕΕ οι αποφάσεις λαμβάνονται από 

κοινού από τις εθνικές κυβερνήσεις 

που συνέρχονται στο Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο, και από το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο που εκλέγεται από τον λαό. Σε 

κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις το 

Συμβούλιο αποφασίζει μόνο του. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως για θέματα εξωτερι-

κής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διαχειρίζεται τα οικονομικά της ΕΕ και 

διασφαλίζει την τήρηση των ευρωπαϊ-

κών συνθηκών από όλα τα κράτη. Αν 

τα κράτη δεν συμμορφώνονται, παρα-

πέμπονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

το οποίο κατά περίπτωση κρίνει ότι 

οφείλουν να αλλάξουν τη συμπεριφορά 

τους. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέ-

δριο παρακολουθεί την ορθή οικονομι-

κή πρακτική των ευρωπαϊκών θεσμι-

κών οργάνων. Καθένας από εμάς μπο-

ρεί να υποβάλει καταγγελία στον Ευ-

ρωπαίο Διαμεσολαβητή σε περίπτωση 

που αισθάνεται ότι δεν αντιμετωπίζεται 

σωστά από ένα ευρωπαϊκό θεσμικό 

όργανο.

Εργασία

Μάθετε ποιος πολιτικός από τη χώρα ή την περιφέρειά σας είναι 
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!
Ποιο κόμμα εκπροσωπούν αυτοί οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Ποιος είναι ο νυν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 
Και ποιοι είναι οι άλλοι κύριοι στις φωτογραφίες;

Μικρό κουίζ για την Ευρώπη

Χέρμαν  
Βαν Ρομπέι  

(Βέλγιο)  

Ζοζέ Μανουέλ  
Μπαρόζο  

(Πορτογαλία) 

Μάρτιν  
Σουλτς  

(Γερμανία)

Ρομπέρ  
Σουμάν  
(Γαλλία) 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου

Υπουργός Εξωτερικών της 
Γαλλίας (1948-1952) και 
ένας από τους ιδρυτές της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

1

3

2

4
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4Ποιες είναι οι αρμοδιότητες 
της ΕΕ;
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Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αρκετά, άλλοι λένε ότι παρεμβαίνει παντού. 
Μήπως και οι δύο αυτές απόψεις είναι λανθασμένες; Αν ναι, ποια είναι η σωστή άποψη; Τι ακριβώς 
κάνει η ΕΕ; 
Η ΕΕ δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς της πολιτικής: για παράδειγμα, στην οικονομική πολιτική, 
στην προστασία των καταναλωτών, στην εξωτερική πολιτική, στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην πολιτική που αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις και τη δικαιοσύνη —καθώς και σε πολλούς 
ακόμα τομείς.
Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα πολιτικής από αυτούς τους τομείς. Έτσι μπορείτε 
να πάρετε μια ιδέα με ποια ζητήματα ασχολούνται στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες των κρατών 
της ΕΕ.

 Η εσωτερική αγορά
Η καρδιά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής είναι η 
εσωτερική αγορά. Είναι ένας κοινός οικονομικός χώρος ο 
οποίος διασφαλίζει τις τέσσερις ελευθερίες, και συγκεκριμένα:
 την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
 την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
 την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών
 την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Ελευθερίες  
στην ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μάς επηρεάζει με 
πολλούς τρόπους. Είτε θέλουμε να πάμε διακοπές σε άλλη 
χώρα της ΕΕ, να εργαστούμε ή να εγκατασταθούμε εκεί 
ανεξάρτητα από την εργασία: έχουμε το δικαίωμα να το 
πράξουμε. Και όταν επιστρέφουμε από το εξωτερικό, 
μπορούμε άφοβα να μεταφέρουμε τις αγορές μας —όπως 
ακριβώς μπορούμε να κάνουμε αγορές από άλλη χώρα 
μέσω του διαδικτύου. Αυτό διασφαλίζεται από την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Εκτός όμως από τα 
εμπορεύματα, οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται και να 
χρησιμοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, κάτι το οποίο 
διασφαλίζει η ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών. Όσοι 
προτιμούν να επενδύουν τα χρήματά τους σε άλλες χώρες 
της ΕΕ και όχι στη χώρα τους έχουν επίσης την ελευθερία 
αυτή, κάτι που εγγυάται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
κεφαλαίων. 

 Κατάργηση  
των συνοριακών 
ελέγχων
Αν ταξιδεύετε από το Βόρειο Ακρωτήριο προς τη Σικελία, 
μπορείτε άφοβα να αφήσετε το διαβατήριό σας στο σπίτι. Δεν 
υπάρχουν πλέον συνοριακοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της 
ΕΕ (π.χ. στα σύνορα μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας ή μεταξύ 
Σλοβακίας και Τσεχικής Δημοκρατίας).

Η ελευθερία μετακινήσεων ρυθμίζεται από τη Συμφωνία του 
Σένγκεν, η οποία περιλαμβάνεται πλέον στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν 
στη Συμφωνία του Σένγκεν, αντίθετα, στη συμφωνία συμμετέχουν 
η Ελβετία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ισλανδία, παρότι δεν 
ανήκουν στην ΕΕ. Η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η 
Κροατία εξακολουθούν να βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο 
ωσότου να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής. 

Η Συμφωνία του Σένγκεν ονομάστηκε έτσι επειδή συνάφθηκε 
στην πόλη Σένγκεν του Λουξεμβούργου. 
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Τι σημαίνουν για σας συγκεκριμένα οι τέσσερις ελευθερίες;  
Αντιστοιχίστε σωστά τα παραδείγματα με τους τέσσερις τομείς της εσωτερικής αγοράς και μαρκάρετε το κατάλληλο πλαίσιο! 

Από τους αριθμούς προκύπτει η ημερομηνία σε μορφή «ημέρα/μήνας/χρόνος»! Μάθετε τι συνέβη εκείνη την ημερομηνία. 
 . . / . . / . . . . 

Μικρό κουίζ για την Ευρώπη

Ελεύθερη 
κυκλοφορία  

των προσώπων

Ελεύθερη 
κυκλοφορία  

των εμπορευμάτων

Ελεύθερη παροχή  
των υπηρεσιών

Ελεύθερη 
κυκλοφορία 

των κεφαλαίων

Μπορώ να αγοράσω ένα αυτοκίνητο στη Δανία και να 

το φέρω στη χώρα μου χωρίς δασμούς
1 0 2 3

Μπορώ να ταξιδέψω όπου θέλω εντός της ΕΕ 9 6 3 7

Μπορώ να επενδύσω τα χρήματά μου σε μια γερμανική 

τράπεζα
2 3 1 0

Μπορώ να σπουδάσω στην Ουγγαρία 5 1 0 9

Ένας πορτογάλος πλακάς μπορεί να ανακαινίσει  

το μπάνιο των γονιών μου
4 3 1 7

Οι γονείς μου μπορούν να μου στέλνουν χρήματα  

στην Ισπανία όπου σπουδάζω
1 2 3 9

Μπορώ να παραγγείλω προϊόντα από τη Σουηδία μέσω 

διαδικτύου
4 5 1 2

Ως αρχιτέκτονας, μπορώ να κατοικώ στη Μάλτα και να 

χτίζω σπίτια στην Ιταλία
5 6 0 8
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Από το 1999 υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό 

νόμισμα, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 

2011 ισχύει σε 17 κράτη της ΕΕ. Η Λετο-

νία αναμένεται να αρχίσει να χρησιμοποιεί 

το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και 

έτσι το ευρώ θα ισχύει σε 18 κράτη. Πε-

ρισσότερα από 332 εκατομμύρια πολίτες 

της ΕΕ, δηλαδή τα δύο τρίτα του συνολι-

κού πληθυσμού της ΕΕ, έχουν ως κοινό 

τους νόμισμα το ευρώ. 

Στην εσωτερική αγορά το εργατικό δυνα-

μικό μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα, ενώ 

τα εμπορεύματα, οι υπηρεσίες και τα κε-

φάλαια μπορούν να ανταλλάσσονται ελεύ-

θερα. Με το νόμισμα να μη δημιουργεί 

πλέον εμπόδια, μπορούν να αξιοποιηθούν 

ακόμα καλύτερα τα οφέλη της εσωτερικής 

αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους κατα-

ναλωτές, για το εργατικό δυναμικό και 

τους αυτοαπασχολούμενους. Οι αγορές 

και οι συγκρίσεις των τιμών στα εσωτερι-

κά σύνορα της ΕΕ είναι εύκολες εφόσον 

υπάρχει κοινό νόμισμα. Ειδικά σε σχέση με 

το ολοένα αυξανόμενο ηλεκτρονικό εμπό-

ριο ευνοούνται οι άνθρωποι που δεν κα-

τοικούν κοντά στα σύνορα. Η μεγαλύτερη 

διαφάνεια των προσφορών συμβάλλει 

στην πτώση των τιμών, γεγονός που ωφε-

λεί τον αγοραστή. 

Ακόμα ένα πλεονέκτημα του κοινού νομί-

σματος είναι ότι όταν ταξιδεύουμε σε άλ-

λες χώρες, δεν χρειάζεται να ανταλλάξου-

με (και να μετατρέψουμε) χρήματα. Έτσι 

εξοικονομούμε χρόνο και χρήμα. Όμως και 

οι επιχειρήσεις επωφελούνται από το κοι-

νό νόμισμα, διότι κάνουν τους υπολογι-

σμούς τους και εκδίδουν τιμολόγια μόνο 

σε ένα νόμισμα, ενώ δεν διατρέχουν κανέ-

ναν κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των συ-

ναλλαγματικών ισοτιμιών. Η εξάλειψη αυ-

τού του «κόστους συναλλαγής» συμβάλλει 

στην πτώση των τιμών. Το κοινό νόμισμα 

έχει επίσης διαμορφώσει χαμηλά επιτόκια, 

από τα οποία επωφελούνται οι καταναλω-

τές και οι επιχειρήσεις εξίσου. Έτσι υπάρχει 

μεγαλύτερο περιθώριο για επενδύσεις, οι 

οποίες στη συνέχεια επιφέρουν ανάπτυξη. 

Ένα σταθερό κοινό νόμισμα, το οποίο στη-

ρίζεται στην ισχυρή οικονομία της ευρω-

ζώνης, ενισχύει την οικονομική θέση της 

Ευρώπης στον κόσμο. 

Παρότι ολόκληρη η ΕΕ αποτελεί εσωτερική 
αγορά, μόνο ένα —αλλά μεγάλο— μέρος 
της έχει το ευρώ ως κοινό νόμισμα. Ορι-
σμένα κράτη δεν θέλουν προς το παρόν 
να ενταχθούν στην ευρωζώνη, ενώ άλλα 
δεν πληρούν ακόμα τα αυστηρά κριτήρια 
για την ένταξή τους. Έτσι, για παράδειγμα, 
μια χώρα δεν μπορεί να έχει υψηλό χρέος 
εάν θέλει να ενταχθεί στην ευρωζώνη. Το 
ποσοστό πληθωρισμού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 1,5 % των τριών χαμηλότε-
ρων ποσοστών πληθωρισμού στις χώρες 
της ευρωζώνης. 

Παρά τους σαφείς στόχους, η ευρωζώνη 
υπέκυψε στην κρίση το 2010. Το θέμα 
αυτό είναι πολύ περίπλοκο, αλλά σε γε-
νικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι 
μεγάλο μέρος των προβλημάτων προέ-
κυψε από το γεγονός ότι τα κράτη της 
ευρωζώνης δεν τήρησαν τις συμφωνη-
μένες προδιαγραφές και είναι υπερχρε-
ωμένα. Η ΕΕ ασχολήθηκε και εξακολου-
θεί να ασχολείται εντατικά με την απο-

σόβηση των κινδύνων όσον αφορά το 

κοινό νόμισμα. Γι’ αυτόν τον λόγο παρέ-

χονται εγγυήσεις στα κράτη που αντιμε-

τωπίζουν δυσκολίες, ώστε να αναχρη-

ματοδοτούνται από τις διεθνείς κεφα-

λαιαγορές με αποδεκτούς τόκους. Έτσι, 

τα κράτη της ευρωζώνης δημιούργησαν 

μια «ασπίδα σωτηρίας» ύψους 700 δις 

ευρώ για τη διασφάλιση της σταθερότη-

τας (ΕΜΣ = Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας).

Την ίδια στιγμή, τα κράτη της ευρωζώνης 

έχουν δεσμευθεί με δημοσιονομικό σύμ-

φωνο να μειώσουν το χρέος τους. Με 

εξαίρεση την Τσεχική Δημοκρατία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, σε αυτή τη διεθνή 

σύμβαση έχουν προσχωρήσει επίσης τα 

κράτη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη. 

Εκτός από τη μείωση του χρέους, πρέπει 

να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 

κρατών της ευρωζώνης και του συνόλου 

της ΕΕ. 

EΥΡΩπαϊκά χρήματα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ (το 2013) 

 Η Λετονία αναμένεται να αρχίσει να χρησιμοποιεί το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
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Εργασία

Ποιος πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις 
σχετικά με το κοινό νόμισμα;
Υπάρχουν διάφορες απόψεις όσον αφορά τις αποφάσεις της Ευρωομάδας εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα:

 «Είναι απόλυτα σωστό τα κράτη της ευρωζώνης να λαμβάνουν μεταξύ τους όλες τις 
αποφάσεις ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του κοινού νομίσματος.  
Η διαδικασία πρέπει να παραμείνει ως έχει.» 

 «Τα κράτη της ευρωζώνης δεν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις μόνο για τα ζητήματα που 
αφορούν άμεσα το νόμισμα, αλλά και για το οικονομικό μέλλον της ευρωζώνης συνολικά. 
Αποτελούν τον πυρήνα της ΕΕ και θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν την κοινή οικονομία του ευρώ· για παράδειγμα, τη φορολογία, την 
απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει όταν οι αποφάσεις 
έχουν αντίκτυπο στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν θέλουν να 
συναποφασίζουν, έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν στην ευρωζώνη.» 

 «Δεν είναι σωστό 17 κράτη να αποφασίζουν μόνα τους για το σύνολο της ευρωζώνης. Η ΕΕ 
λαμβάνει αποφάσεις και για πολλά άλλα θέματα που δεν αφορούν όλα κράτη, για 
παράδειγμα, θέματα που αφορούν τη Βαλτική Θάλασσα ή τη Μεσόγειο. Ωστόσο, όλοι έχουν 
δικαίωμα ψήφου. Τα περισσότερα κράτη της ΕΕ θέλουν άλλωστε να προσχωρήσουν στη 
νομισματική ένωση σε λίγα χρόνια. Συνεπώς θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συναποφασίζουν από τώρα την πορεία ανάπτυξης της νομισματικής ένωσης.»

Ποια είναι η άποψή σας; Συζητήστε τις διάφορες απόψεις στην ομάδα σας, διαμορφώστε μια 
ενιαία άποψη και συζητήστε την με τις άλλες ομάδες! Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο 
λειτουργίας της ευρωζώνης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο:   
http://eurozone.europa.eu/.

Μέρος του προβλήματος όσον αφορά το 
κοινό νόμισμα έγκειται επίσης στο γεγονός 
ότι οι τράπεζες δεν υπόκειντο σε επαρκή 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, η ΕΕ ενίσχυσε την 
τραπεζική εποπτεία με στόχο να αποτρέψει 
τις αστάθειες που προκαλεί η κερδοσκοπι-
κή συμπεριφορά των τραπεζών στα κρά-
τη. Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για 
το κοινό νόμισμα και έχουν καταβληθεί 
μεγάλες προσπάθειες για τη διαχείριση της 
κρίσης. Ωστόσο, αποδείχτηκε επίσης η 
αποφασιστικότητα των χωρών της ευρω-
ζώνης να διατηρήσουν τη σταθερότητα 
του κοινού νομίσματος.

Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική

Για την ενίσχυση και τόνωση της οικονομίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή θέσπισε τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» για την ανάπτυξη και την απασχόλη-
ση. Η στρατηγική αυτή προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, επενδύσεις στην παιδεία και την 
έρευνα, με τις οποίες θα διασφαλιστεί ότι η 
Ευρώπη θα εξακολουθήσει να είναι και 
μελλοντικά μία από τις πλέον καινοτόμες 
περιφέρειες στον κόσμο. Στόχος είναι η 
ενίσχυση της οικονομίας και της βιομηχανί-
ας, ώστε αφενός να καταστούν ανταγωνι-
στικές, και αφετέρου να επιβαρύνουν το 
περιβάλλον όσο το δυνατόν λιγότερο. Άλλοι 
στόχοι της στρατηγικής είναι η δημιουργία 
θέσεων εργασίας και η καταπολέμηση της 
φτώχειας στην ΕΕ. Δεδομένου ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση θεωρείται μια κοινότητα αξι-
ών και είναι προσηλωμένη στις αρχές της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, είναι σημα-

ντικό η ανάπτυξη να αποβαίνει προς όφε-
λος όλων των Ευρωπαίων. 

Διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ

Συνήθως στην ΕΕ τα κράτη μέλη λαμβά-
νουν αποφάσεις από κοινού. Ωστόσο, 
υπάρχουν θέματα που αφορούν ειδικό-
τερα τις χώρες με κοινό νόμισμα το 
ευρώ. Οι υπουργοί των χωρών αυτών 
συνέρχονται τακτικά στην Ευρωομάδα 
(Eurogroup) και καθορίζουν τις εξελίξεις 
στην κοινή νομισματική ζώνη. Φυσικά, 
αυτές οι αποφάσεις έχουν αντίκτυπο και 
στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που δεν έχουν υιοθετήσει (ακόμα) 
το ευρώ ως νόμισμα, αφού επηρεάζο-
νται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγο-
ράς.
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Ποιες είναι οι τρεις χώρες που ΔΕΝ ανήκουν στην ευρωζώνη; 
Σημειώστε με Χ!

Μικρό κουίζ για την Ευρώπη

Βέλγιο Ελλάδα Μάλτα Σουηδία

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Κάτω Χώρες Σλοβακία

Εσθονία Ιρλανδία Αυστρία Σλοβενία

Φινλανδία Ιταλία Πολωνία Ισπανία

Γαλλία Λουξεμβούργο Πορτογαλία Κύπρος
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Το κλίμα της γης αλλάζει και η υπερθέρμανση του πλανήτη εί-
ναι πλέον γεγονός. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στις καιρικές 
συνθήκες: συχνότερες καταιγίδες και πλημμύρες, θερμότερα 
καλοκαίρια, σταδιακή ερημοποίηση στην Αφρική και τη Νότια 
Ευρώπη, λιώσιμο των πολικών πάγων και, κατά συνέπεια, βύ-
θιση ολόκληρων νήσων· όλα αυτά δεν μπορούν να μας αφή-
νουν αδιάφορους. Η αλλαγή του κλίματος είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με τις εκπομπές ρύπων των βιομηχανικών κρατών. 
Δυστυχώς, η διαδικασία δεν είναι αναστρέψιμη, οπότε είναι πιο 
σημαντικό να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας. Το κατά 
πόσον θα πετύχει αυτό, θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Επομέ-
νως, η ταχεία και αποφασιστική δράση είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή. Κανένα κράτος δεν μπορεί να σταματήσει από μόνο του την 
κλιματική αλλαγή. 

Μέτρα για την 
αντιμετώπιση 
της κλιματικής 
αλλαγής

Το 2008 η EΕ έθεσε τους εξής σαφείς στόχους:

   μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 %

   αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(αιολική και ηλιακή ενέργεια, βιοκαύσιμα) στο 20 %

   εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20 %.

Έτσι, η Ευρώπη είναι πρωτοπόρα στον τομέα αυτόν και προσπα-
θεί να αναλάβει πρωτοβουλίες από κοινού με τους άλλους μεγά-
λους ρυπαίνοντες και καταναλωτές ενέργειας, όπως οι ΗΠΑ και 
η Κίνα.
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Εργασία

Θεωρείτε σωστή 
αυτή την πολιτική; 
Με ποιες από τις παρακάτω απόψεις 
συμφωνείτε;

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ  
εν μέρει Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα

Η ΕΕ πρέπει να μειώσει την εκπομπή ρύπων μόνο εφόσον 
και οι άλλοι κάνουν το ίδιο. ☐ ☐ ☐ ☐

Η ΕΕ πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιτύχει τους στόχους 
της. ☐ ☐ ☐ ☐

Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους. ☐ ☐ ☐ ☐

Δεν πρέπει να αφήσουμε να μας ζαλίζουν με αυτές τις 
συζητήσεις. Το να ανέβει η θερμοκρασία λίγους βαθμούς 
δεν είναι και τόσο τραγικό.

☐ ☐ ☐ ☐

Ούτως ή άλλως, τα κράτη της ΕΕ δεν θα επιτύχουν τους 
στόχους τους επειδή σκέφτονται μόνο το συμφέρον τους. ☐ ☐ ☐ ☐

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να 
αποβεί εις βάρος των θέσεων εργασίας. ☐ ☐ ☐ ☐

Δεν πρέπει να μας υπαγορεύουν τους στόχους οι 
επιστήμονες αλλά να αντιμετωπίζουμε την κλιματική 
αλλαγή με τον καλύτερο τρόπο που εμείς μπορούμε, χωρίς 
να προβαίνουμε σε θυσίες.

☐ ☐ ☐ ☐

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας. Αυτό ωφελεί τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Είναι ακόμη ένας λόγος για τον οποίο θα 
πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον τομέα.

☐ ☐ ☐ ☐
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Ο κοινός χώρος δικαιοσύνης 
Η Ευρώπη αποτελεί εδώ και καιρό έναν 

κοινό χώρο διαβίωσης. Πολλοί άνθρω-

ποι ταξιδεύουν εντός των εσωτερικών 

συνόρων των χωρών της ΕΕ για να ζή-

σουν ή να εργαστούν ή απλώς να επι-

σκεφθούν άλλες χώρες. Γνωρίζονται, 

ερωτεύονται και παντρεύονται. Δυστυ-

χώς, ο γάμος μερικές φορές μπορεί να 

μην έχει καλή κατάληξη, κι έτσι οδηγού-

νται στο διαζύγιο. Συνεπώς είναι σημα-

ντικό να υπάρχει ενιαίο δίκαιο, από τη 

στιγμή που προκύπτουν θέματα διατρο-

φής και επιμέλειας τέκνων. Εάν ένας 

Αυστριακός και μια υπήκοος του Λου-

ξεμβούργου ζουν στην Ιταλία και απο-

φασίζουν να πάρουν εκεί διαζύγιο, δεν 

μπορεί ο καθένας να επικαλείται το δί-

καιο της χώρας του. Ως εκ τούτου, η 

συνεργασία των κρατών της ΕΕ στον 

τομέα του αστικού δικαίου είναι πολύ 

σημαντική. Το εν λόγω δίκαιο διέπει 

επίσης θέματα κληρονομιάς και πολλά 

άλλα ζητήματα που αφορούν την καθη-

μερινή μας ζωή. 

Ακόμα και οι εγκληματίες είναι ευχαριστη-

μένοι με την ύπαρξη ανοιχτών συνόρων 

επειδή νομίζουν ότι έτσι μπορούν να απο-

φεύγουν τη δίωξή τους. Κάνουν όμως 

λάθος, γιατί υπάρχει πλέον στενή συνερ-

γασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών 

και των αρχών επιβολής του νόμου. Η 

Ευρωπόλ, η ευρωπαϊκή αστυνομική υπη-

ρεσία, συντονίζει τη σύμπραξη αυτή.

Ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα

Τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα 
είναι υψίστης σημασίας σε όλες τις κοινω-
νίες, καθώς αφορούν όλους τους πολίτες. 
Στην ΕΕ, η οποία αποτελεί ένωση δημο-
κρατικών κρατών, τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα σε εθνικό επίπεδο προστατεύονται 
κατά κανόνα από το Σύνταγμα. Δεδομένου 
όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει η 
ίδια νόμους και κανονισμούς που αφο-
ρούν τους ανθρώπους, είναι σημαντικό να 
υπάρχει και ένας Χάρτης των Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Ο εν λόγω Χάρτης αποτελεί μέρος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το κείμενο 
είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: 

http://europa.eu/legislation_summaries/

human_rights/fundamental_rights_within_

european_union/l33501_el.htm

Εργασία

Ρίξτε μια ματιά στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκρίνετέ τον με το Σύνταγμα  
ή με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα σας!  
Ποιοι κανόνες μοιάζουν; Τι υπάρχει μόνο στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων; Τι δεν περιλαμβάνει ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων; Φτιάξτε μια λίστα με τα βασικά σημεία!

Συζήτηση σχετικά με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων; Τον 
χρειαζόμαστε πραγματικά για να συμπληρώνει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
σε εθνικό επίπεδο; Εάν συντάσσατε εσείς τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Τι θα 
αλλάζατε; Τι θα συμπληρώνατε; Τι θα διαγράφατε;
Επεξεργαστείτε αυτές τις ερωτήσεις σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια συγκρίνετε τα 
αποτελέσματα!

Συζήτηση
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Προστασία του περιβάλλοντος

Προστασία των καταναλωτών

Οικονομική πολιτική

Εξωτερική πολιτική

Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Γεωργική και διαρθρωτική πολιτική

EE

Εργασία

Το δέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής
Το δέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει πολλά φύλλα. Σε αυτό περιλαμβάνονται ορισμένοι τομείς πολιτικής στους οποίους 
συνεργάζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Ταξινομήστε τα φύλλα με τους διάφορους τομείς πολιτικής έτσι ώστε το καθένα να κρέμεται από το σωστό κλαδί!

Ελεύθερη  
μετακίνηση (Σένγκεν)

Εσωτερική 
αγορά

Κοινή μάχη κατά του εγκλήματος

Κοινά περιβαλλοντικά 
πρότυπα

Προστασία  
του κλίματος

Κοινό 
νόμισμα

Σήμανση  
των τροφίμων

Διαρθρωτική πολιτική  
για την υποστήριξη των περιφερειών

Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Κοινή πολιτική 
ασύλου

Κοινή εξωτερική 
πολιτική

Δεσμευτικά πρότυπα 
ασφάλειας για τα τρόφιμα

Υποχρεωτικά ελάχιστα 
κοινωνικά πρότυπα

Κοινή πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας

Συνεργασία στον τομέα της 
ποινικής και αστικής δικονομίας

©Istock

Μείωση διεθνών χρεώσεων 
κινητής τηλεφωνίας

Ανάπτυξη  
της υπαίθρου
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5Η Ευρώπη μεγαλώνει –  
Η διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εορτασμός για τη διεύρυνση της ΕΕ στην Πύλη του Βρανδεμβούρ-
γου στο Βερολίνο. Πολίτες στη γερμανική πρωτεύουσα άφησαν 
στον ουρανό εκατοντάδες μπλε «ευρωπαϊκά» μπαλόνια την  
1η Μαΐου 2004 για να καλωσορίσουν την Εσθονία, την Κύπρο,  
τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, 
τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχική Δημοκρατία.
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«Αποφασισμένοι να παγιώσουν, με 
τη συνένωση των οικονομικών τους 
δυνάμεων, τη διαφύλαξη της 
ειρήνης και της ελευθερίας και 
καλώντας τους άλλους λαούς  
της Ευρώπης που συμμερίζονται  
τα ιδεώδη τους να συμμετάσχουν 
στην προσπάθειά τους.»

 «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, 
του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός μιας κοινωνίας που χαρακτη-
ρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, 
την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.»

«Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο 
σέβεται τις αξίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις 
προάγει, μπορεί να ζητήσει να 
γίνει μέλος της Ένωσης.»

Στο προοίμιο, δηλαδή στον πρόλο-
γο των Συνθηκών της Ρώμης, που 
υπογράφηκαν το 1957 και με τις 
οποίες ιδρύθηκαν η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα και η Ευρω-
παϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέρ-
γειας, ορίζεται ότι:

Αρχές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Σήμερα, το άρθρο 49 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως 
εξής:

Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι:

Η σύναψη των Συνθηκών της 
Ρώμης, με τις υπογραφές των 
αρχηγών και των εκπροσώπων 
των κυβερνήσεων των έξι 
ιδρυτικών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε από έξι κράτη, αφορά όμως το σύνολο της Ευρώπης, συνεπώς είναι 
ανοιχτή στην ένταξη νέων μελών.
Σήμερα η ΕΕ αποτελείται από 28 μέλη, ενώ αναμένεται να προσχωρήσουν κι άλλες χώρες. Τι είναι 
αυτό που κάνει την ΕΕ τόσο ελκυστική στα άλλα κράτη; Και πώς εξελίσσεται η διαδικασία της 
διεύρυνσης; Αυτά είναι τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στο παρόν κεφάλαιο.

Μια χώρα…
μπορεί να γίνει 
μέλος της ΕΕ

δεν μπορεί να γίνει 
μέλος της ΕΕ

…η οποία δεν παρέχει ελευθερία του Τύπου

…στην οποία εφαρμόζεται η θανατική ποινή

…η οποία επιτρέπει στους πολίτες να διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης

…στην οποία εκλέγεται τακτικά το Κοινοβούλιο

…στην οποία κυβερνά ένας πρόεδρος ώς το θάνατό του και στη συνέχεια τον διαδέχεται ο γιος του

…στην οποία οι ομοφυλόφιλοι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα με τους ετεροφυλόφιλους

…στην οποία η στρατιωτική ηγεσία καθορίζει την πολιτική και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
παρεμβαίνει με στρατιωτικές δυνάμεις στην εσωτερική πολιτική

…στην οποία οι άνθρωποι θεωρούνται αθώοι έως ότου το δικαστήριο αποφασίσει την ενοχή τους

…στην οποία υπάρχει μόνο ένα πολιτικό κόμμα και το οποίο είναι, κατά συνέπεια, πάντα κυβέρνηση

…η οποία προστατεύει τις μειονότητες, ακόμη και αν η πλειοψηφία θα ήθελε να ασκείται 
μεγαλύτερη πίεση στις μειονότητες

Εργασία

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος;
Τι σημαίνουν συγκεκριμένα οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2; Τι πρέπει να κάνει μια χώρα για να γίνει μέλος της ΕΕ  
και τι δεν πρέπει να κάνει σε καμία περίπτωση; Ποια είναι η άποψή σας;

©
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Γεωγραφία

Ιστορία

Διαφορές

Κοινά σημεία

Μουσική

Κινηματογράφος

Λογοτεχνία

Φαγητό

Ποτό

Ελευθερία

Ελεύθερος χρόνος

Οικονομία

Ταξίδια

Εκπαιδευτικό σύστημα

Προβλήματα

Στόχοι για το μέλλον

«Ο όρος “ευρωπαϊκός” συνδυάζει 
ορισμένα γεωγραφικά, ιστορικά και 
πολιτιστικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν 
την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η κοινή 
εμπειρία σε ιδέες, αξίες και ιστορικές 
αλληλεπιδράσεις δεν μπορεί να 
συμπυκνωθεί σε μια απλή διαχρονική 
φόρμουλα και υποβάλλεται σε 
επανεξέταση από τις επόμενες γενεές».

πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα όπου 
υπάρχουν σαφή φυσικά σύνορα της 
ηπείρου: στον Βορρά και στη Δύση. Από 
τη δική μας οπτική γωνία, η Ισλανδία 
ανήκει αναμφίβολα στην Ευρώπη. Στην 
πραγματικότητα, όμως, το νησί αυτό του 
Βορείου Ατλαντικού απέχει πολύ από τις 
ακτές της ηπειρωτικής Ευρώπη.
Είναι αυτονόητο ότι η Βρετανία και η 
Ιρλανδία ανήκουν στην Ευρώπη. Ωστόσο, 
το στενό της Μάγχης μεταξύ Γαλλίας 
(δηλαδή ηπειρωτικής Ευρώπης) και 
Ηνωμένου Βασιλείου είναι μεγαλύτερο 
από το στενό του Γιβραλτάρ, που χωρίζει 
την Ισπανία από το Μαρόκο.
Για το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ορίζει ότι:

Το ερώτημα που αφορά τα σύνορα της 
Ευρώπης δεν μπορεί να απαντηθεί με 
γεωγραφικούς όρους. Ειδικά όσον 
αφορά την ανατολική και νοτιοανατολική 
πλευρά, η Ευρώπη δεν έχει σαφή 
σύνορα. Ακόμα και οι γεωγράφοι ήταν 
και εξακολουθούν να είναι διχασμένοι 
για τα όρια της ηπείρου. Στην ιστορία της 
γεωγραφίας υπήρχαν πάντα αρκετές 
διαφορετικές οριοθετήσεις, ανάλογα με 
το ποια άποψη συμμεριζόταν ο κάθε 
επιστήμονας.
Αυτό σημαίνει ότι: δεν κοιτάζουμε τον 
χάρτη ή την υδρόγειο και στη συνέχεια 
ανακαλύπτουμε την Ευρώπη, αλλά 
έχουμε μια ιδέα στο μυαλό μας την οποία 
στη συνέχεια ανακαλύπτουμε εκ νέου. Τα 

 Ποια είναι τα σύνορα της Ευρώπης;

Εργασία Εργασία

Πού τελειώνει η Ευρώπη;
Μια χώρα που θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ πρέπει να είναι 
δημοκρατική. Πρέπει όμως να είναι και «ευρωπαϊκή».
Ποια είναι τα σύνορα της Ευρώπης; Πάρτε έναν 
γεωφυσικό χάρτη ή έναν άτλαντα και προσδιορίστε τα 
σύνορα της Ευρώπης! Με ποια κριτήρια αποφασίζετε κατά 
πόσον μια χώρα ανήκει στην Ευρώπη ή όχι; Πού βρίσκεται 
η Τουρκία; Επίσης, η Ισλανδία ανήκει στην Ευρώπη; Τι 
συμβαίνει με τη Γεωργία; Ή με τη Γροιλανδία; Και τι γίνεται 
με το Μαρόκο; 
Αφού προσδιορίσετε τα σύνορα της Ευρώπης, διαβάστε το 
παρακάτω κείμενο!

Ταξίδι στην Αυστραλία
Φανταστείτε ότι ταξιδεύετε στην Αυστραλία στο πλαίσιο 
προγράμματος ανταλλαγής μαθητών. Η Αυστραλία είναι πολύ 
μακριά και σίγουρα δεν ανήκει στην Ευρώπη. Αλλά οι 
συμμαθητές και οι συμμαθήτριές σας στην Αυστραλία έχουν 
απορίες και σας ζητούν να κάνετε στην τάξη μια σύντομη 
διάλεξη με θέμα: «Τι είναι η Ευρώπη;»

Χωριστείτε σε μικρές ομάδες και ετοιμάστε μια ομιλία για αυτό 
το θέμα! Η ομιλία σας θα πρέπει να διαρκέσει μόνο πέντε 
λεπτά, συνεπώς θα πρέπει να επικεντρωθείτε στα πιο 
σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Πώς θα εξηγήσετε 
στους συνομήλικούς σας Αυστραλούς τι είναι η Ευρώπη;

Δώστε τους μια «γεύση» από Ευρώπη! Πώς είναι να ζεις στην 
Ευρώπη, τι σας κάνει να αισθάνεστε Ευρωπαίοι; Τι θεωρείτε 
υπέροχο στην Ευρώπη και τι θεωρείτε ότι δεν είναι τόσο 
ωραίο; 

Παρακάτω υπάρχει μια μικρή λίστα με λέξεις-κλειδιά. 
Σκεφτείτε ποια σημεία θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομιλία 
σας και ποια όχι. Και προσέξτε: Έχετε μόνο πέντε λεπτά!

Πηγή: «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες 
προκλήσεις για το διάστημα 2006–2007», ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2006, COM(2006) 
649, σ. 19.
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Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων
νται να λάβουν συγκεκριμένα μεταρρυθ-
μιστικά μέτρα. Η συμφωνία αυτή θα 
πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί σε 
όλα τα κράτη μέλη και, φυσικά, στην εκά-
στοτε χώρα εταίρο, με άλλα λόγια, πρέ-
πει να εγκριθεί από τα κοινοβούλια. 

Ύστερα η συμφωνία πρέπει να υλοποιη-
θεί (να εφαρμοστεί). Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση προσχώρησης. Εάν η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει θετική γνώ-
μη για το εν λόγω θέμα, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, δηλαδή οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων της ΕΕ, ανακηρύσσει 
τα κράτη αυτά υποψήφια προς ένταξη. 

Μετά από τη διεξαγωγή περαιτέρω με-
ταρρυθμίσεων μπορούν να ξεκινήσουν 
οι διαπραγματεύσεις. Αυτό εξαρτάται από 
την ταχύτητα με την οποία οι υποψήφιες 
χώρες είναι σε θέση να υιοθετήσουν το 
ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρω-
θούν με επιτυχία, κάτι για το οποίο απαι-
τούνται μερικά χρόνια, όπως καταδεικνύ-
ει η εμπειρία, η συνθήκη προσχώρησης 
της εκάστοτε υποψήφιας χώρας πρέπει 
να επικυρωθεί από όλα τα μέλη της ΕΕ. 
Σε ορισμένα κράτη διενεργούνται και 
δημοψηφίσματα γι’ αυτόν τον λόγο. Επί-
σης πρέπει να υπάρχει η έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο τότε 
μια υποψήφια χώρα θεωρείται μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι χώρες;

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων βρί-
σκονται σε διαφορετικά στάδια ως προς 
την ένταξή τους. Οι διαπραγματεύσεις με 
την Κροατία ολοκληρώθηκαν και η προ-
σχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η 

Η Κροατία προσχώρησε στην ΕΕ τον Ιού-
λιο του 2013. Άλλες χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων έχουν επίσης γίνει κατ’ αρχήν 
δεκτές ως υποψήφιες για ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: η Αλβανία, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβού-
νιο και η Σερβία. 

Με εξαίρεση την Αλβανία, οι παραπάνω 
χώρες ανήκαν στη Γιουγκοσλαβία, η οποία 
διασπάστηκε τη δεκαετία του 1990, μετά 
από σκληρές μάχες. Η Σερβία και το Μαυ-
ροβούνιο αποτελούσαν ενιαίο κράτος έως 
το 2006, και στη συνέχεια διασπάστηκαν 
ειρηνικά. Για την απόσχιση του Κοσσυφο-
πεδίου από τη Σερβία ξέσπασαν το 1998-
1999 βίαιες συγκρούσεις οι οποίες έλη-
ξαν τελικά με την επέμβαση του ΝΑΤΟ 
κατά της Σερβίας. Στη συνέχεια το Κοσσυ-
φοπέδιο τέθηκε υπό τη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών και κήρυξε την ανεξαρ-
τησία του το 2008. 

Η ΕΕ θεωρεί ότι η ένταξη των εν λόγω 
χωρών στους κόλπους της αποτελεί μια 
πολύ καλή ευκαιρία για εδραίωση της ει-
ρήνης στην περιοχή. Αυτό το επιβεβαίω-
σαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) το 2003. 
Ωστόσο, πέντε κράτη της ΕΕ δεν αναγνω-
ρίζουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπε-
δίου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο μακρύς δρόμος προς την ένταξη 
στην ΕΕ 

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέ-
πει να διανύσουν πολύ δρόμο μέχρι την 
ένταξή τους στην ΕΕ. 

Πρέπει πρώτα να συνάψουν με την ΕΕ 
Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδε-
σης, στο πλαίσιο της οποίας υποχρεού-

Ιουλίου 2013. Οι ενταξιακές διαπραγμα-
τεύσεις για το Μαυροβούνιο ξεκίνησαν 
το 2012. Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας είναι επισήμως 
υποψήφια, ωστόσο οι συνομιλίες δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόμη. Στο ίδιο στάδιο 
βρίσκεται και η Σερβία. Τα άλλα κράτη 
(Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κοσσυ-
φοπέδιο) επί του παρόντος θεωρούνται 
«δυνάμει υποψήφιες χώρες». Η Αλβανία 
έχει συνάψει Συμφωνία Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 
2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε 
το 2012 τη χορήγηση καθεστώτος υπο-
ψήφιας χώρας στην Αλβανία. Η Συμφω-
νία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει επίσης συνα-
φθεί, εντούτοις δεν έχει τεθεί σε ισχύ 
ακόμα. Η δημοκρατική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου υποστηρίζεται από απο-
στολή της ΕΕ.

Εργασία

Ποια είναι πού;
Γράψτε τα ονόματα των χωρών και τις πρωτεύουσες στον χάρτη. Αν χρειαστείτε βοήθεια, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη στο πίσω μέρος του εντύπου.
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Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την αίτηση προσχώρησης των κρατών μελών

Επικύρωση της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης  
από τα κράτη μέλη και τη χώρα εταίρο

Αίτηση 
προσχώρησης

Έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων

Υλοποίηση (εφαρμογή)  
της συμφωνίας

Σύναψη συμφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης

Επικύρωση της συνθήκης προσχώρησης σε όλα τα κράτη μέλη και 
στη χώρα εταίρο (από τα κοινοβούλια ή μέσω δημοψηφίσματος)

Ανακήρυξη 
υποψηφιότητας

Επιτυχής ολοκλήρωση των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων

Επικύρωση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Προσχώρηση

 11

 10

 9

 8

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

 0

Εργασία

Τα στάδια ένταξης στην ΕΕ
Έχετε υπολογίσει από πόσα στάδια πρέπει να περάσουν οι 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έως ότου καταστούν μέλη 
της ΕΕ; 

Βάλτε στη σωστή σειρά τα παρακάτω στάδια με τα οποία 
ολοκληρώνεται η ένταξη των κρατών στην ΕΕ!

Εργασία

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων; 
Γράψτε τον αντίστοιχο αριθμό στο πλαίσιο!

Αλβανία

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Κοσσυφοπέδιο

Κροατία

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία  

της Μακεδονίας

Σερβία
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Αποδεικνύεται ότι οι συζητήσεις που 

αφορούν τη διεύρυνση δεν είναι καθό-

λου απλές. Από τη μια πλευρά, η Ευρω-

παϊκή Ένωση δεν έχει θεωρηθεί ποτέ 

κλειστή λέσχη, αντίθετα επιθυμούσε και 

επιθυμεί να είναι ανοιχτή προς όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες.

Η αποδοχή νέων μελών έχει διασφαλίσει 

στο παρελθόν την ειρήνη και τη σταθε-

ρότητα στην Ευρώπη. Μετά την πτώση 

του Σιδηρού Παραπετάσματος και την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η ΕΕ 

κατόρθωσε, μέσω της πολιτικής της δι-

εύρυνσης, να επεκτείνει τη ζώνη της δη-

μοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς 

στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. Σήμερα μέλη της ΕΕ είναι εν-

νέα χώρες που ανήκαν στην πρώην σο-

βιετική σφαίρα επιρροής, καθώς και η 

Σλοβενία και —από το 2013— η Κροα-

τία, οι οποίες αποτελούσαν μέρος της Γι-

ουγκοσλαβίας πριν την κατάρρευσή της, 

αλλά και δύο νησιά της Μεσογείου, η 

Μάλτα και η Κύπρος.

Από την άλλη πλευρά, δεν έχει ξεκαθαρι-

στεί το ζήτημα (ούτε έχει ληφθεί οριστική 

 Ποιος ο ρόλος της Ευρώπης στο μέλλον;
απόφαση) ως προς τα όρια της Ευρώπης, 

και μέχρι ποιο σημείο θα πρέπει να φτάνει 

η πολιτική που υπόσχεται στα κράτη μέλη 

την ένταξη και την τελική αποδοχή τους.

Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί για τα 

κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας και την 

Αλβανία, η οποία ανήκει επίσης στην πε-

ριοχή που ονομάζουμε Δυτικά Βαλκάνια, 

καθώς και για την Ισλανδία και την Τουρ-

κία. Τα κράτη αυτά έχουν προοπτική 

ένταξης, ακόμη και αν η προσχώρηση 

διαρκέσει περισσότερο διάστημα για ορι-

σμένες χώρες.

Η Τουρκία, η οποία σήμερα αποτελεί ένα ισχυρό κράτος, είναι 
σε πολλούς τομείς στενός εταίρος της ΕΕ. Η ΕΕ, για παράδειγ-
μα, είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Η 
στενή συνεργασία με την ΕΕ ξεκίνησε πριν από περίπου 50 
χρόνια. Από το 1995 ισχύει η τελωνειακή ένωση με τη χώρα. 
Η ουσιαστική διαδικασία ένταξης ξεκίνησε το 1999 και στηρί-
χθηκε ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη. Σήμερα διίστανται οι 
απόψεις για το εάν η διαδικασία θα οδηγήσει τελικά στην 
ένταξη. Η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος της 
Τουρκίας. 

Τουρκία και Ισλανδία: ακόμη δύο χώρες 
υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ

Η Ισλανδία, η οποία βρίσκεται ψηλά στον Βορρά, είναι από το 
1993 μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στον οποίο 
εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο οι κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ. Στη χώρα υπάρχει σταθερή δημοκρατία, ενώ οι 
δεσμοί με την ΕΕ είναι στενοί. Η χώρα ανήκει ήδη στον χώρο 
Σένγκεν, ο οποίος εγγυάται στους πολίτες υψηλό επίπεδο 
ελεύθερης κυκλοφορίας, διότι δεν υπάρχουν πλέον έλεγχοι 
στα εσωτερικά σύνορα. Το 2009 η Ισλανδία υπέβαλε αίτηση 
προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούλιο του 2010 
ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
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6Η Ευρώπη  
και ο υπόλοιπος κόσμος
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Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είμαστε καν η πλειοψηφία του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας, 
αλλά πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και σε άλλες ηπείρους. Τις χρειαζόμαστε ως εταίρους 
για τη δική μας ευημερία, διότι αγοράζουν τα προϊόντα μας και μας προσφέρουν τα δικά τους 
εμπορεύματα, και διότι μας παρέχουν τις πρώτες ύλες τις οποίες εμείς δεν διαθέτουμε.
Υπάρχουν ωστόσο και προβλήματα που δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τον πόλεμο και την υπανάπτυξη, τα οποία στερούν τη δυνατότητα από πολλούς 
ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια. Από την άλλη πλευρά, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η κλιματική 
αλλαγή δεν σταματούν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρώπη  
και ο υπόλοιπος κόσμος

Τα συμφέροντα της Ευρώπης  
στον υπόλοιπο κόσμο
Η Ευρώπη είναι λοιπόν μια σχετικά μικρή ήπειρος, αλλά 
σημαντική από οικονομική άποψη. Έτσι προκύπτουν 
υποχρεώσεις και συμφέροντα τα οποία θέλουμε να επιβάλουμε 
στους άλλους. 

Η ΕΕ επιδιώκει την επίτευξη διαφόρων στόχων μέσω της 
διεθνούς πολιτικής της.

  Προασπίζει τα συμφέροντά της και αναχαιτίζει την 
τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και την παράνομη 
μετανάστευση.

  Συμβάλλει στη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς περιβάλλοντος 
(πολιτική για την αλλαγή του κλίματος, προστασία του 
περιβάλλοντος).

  Ασκεί επιρροή σε άλλες περιοχές για την οικοδόμηση και 
διατήρηση της ειρήνης (π.χ. στη Μέση Ανατολή ή την Αφρική).

  Βοηθά τις άλλες χώρες να αναπτυχθούν και να καταπολεμή-
σουν τη φτώχεια, τον αναλφαβητισμό και την υπανάπτυξη.

  Έχει αναλάβει τη δέσμευση για την προάσπιση της δημοκρα-
τίας και του κράτους δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ήπειρος Έκταση
Ποσοστό επί  

της επιφάνειας 
της Γης

Πληθυσμός
Κατάταξη 

σύμφωνα με  
τον πληθυσμό

Κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ (*) σε 
δολάρια ΗΠΑ

Κατάταξη 
σύμφωνα με  
το ΑΕγχΠ (*)

Ασία

Αυστραλία/Ωκεανία

Αφρική

Ευρώπη

Νότια Αμερική

Βόρεια Αμερική

 (*) ΑΕγχΠ: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

Εργασία

Οι ήπειροι της Γης
Αν εξαιρέσουμε την Ανταρκτική, ο πλανήτης μας χωρίζεται σε έξι ηπείρους: Αφρική, Ασία, Αυστραλία/Ωκεανία, Ευρώπη, Βόρεια 
Αμερική και Νότια Αμερική. Σύμφωνα με άλλη προσέγγιση, η Βόρεια και η Νότια Αμερική αποτελούν την Αμερική, και η Ευρώπη 
με την Ασία αποτελούν την Ευρασία. Εμείς, ωστόσο, θα ακολουθήσουμε το μοντέλο των έξι ηπείρων (χωρίς την Ανταρκτική). 
Βρείτε τις πληροφορίες που λείπουν και σημειώστε τες στον πίνακα!
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Λύσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας:

Παγκόσμιες προκλήσεις Προτεινόμενη λύση

Πόλεμοι και εμφύλιες συρράξεις

Φτώχεια

Ασθένειες

Υπανάπτυξη

Ανεπάρκεια πόρων

Ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης

Τρομοκρατία

Διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής

Οργανωμένο έγκλημα

Απειλή για το φυσικό περιβάλλον

Εργασία

Αναπτυξιακή βοήθεια 
για την Αφρική

Ανάπτυξη των συστημάτων υγείας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες

Διεθνείς συμφωνίες για τον έλεγχο  
των όπλων και τον αφοπλισμό

Καταπολέμηση της ρύπανσης 
των ωκεανών

Στήριξη της δημοκρατίας σε άλλες 
χώρες 

Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας 
πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης

Διαγραφή του χρέους για τις 
υπανάπτυκτες χώρες

Καταπολέμηση της 
διεθνούς τρομοκρατίας

Διάλογος με τον 
ισλαμικό κόσμο

Διεθνής συνεργασία  
των αστυνομικών αρχών

Άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών για προϊόντα 
που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες

Ασφάλεια  
στο διαδίκτυο

Προστασία των παγκόσμιων 
υδατικών πόρων

Αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής

Ελεγχόμενη 
μετανάστευση

Διασφάλιση της ειρήνης μέσω 
στρατιωτικών επεμβάσεων

Παγκόσμιες προκλήσεις
Στα τέλη του 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια στρατηγική ασφαλείας στην οποία καθορίζονται τα πλέον σημαντικά 
σημεία. Στην εν λόγω στρατηγική αναφέρονται οι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.
Ρίξτε μια ματιά στις προκλήσεις και αντιστοιχίστε τις λύσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας με τα διάφορα 
προβλήματα!
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Σημαντικό θέμα εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποτελεί η μετανάστευση. Η με-
τανάστευση σημαίνει στην κυριολεξία 
«μετακίνηση» και περιγράφει την κατά-
σταση κατά την οποία οι άνθρωποι αφή-
νουν ένα μέρος για να εγκατασταθούν σε 
ένα άλλο. Στην πραγματικότητα, όμως, οι 
δημόσιες συζητήσεις μας περιστρέφονται 
γύρω από την εισερχόμενη μετανάστευ-
ση. Υπάρχει η νόμιμη μετανάστευση 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δηλαδή, άνθρωποι από χώρες εκτός της 
ΕΕ μεταναστεύουν στη χώρα μας επισή-
μως και με άδεια προκειμένου να εργα-
στούν, να σπουδάσουν ή απλώς να ζή-
σουν εδώ (για παράδειγμα, ως σύζυγοι 
πολιτών της ΕΕ). Πολλοί από αυτούς τους 
ανθρώπους έρχονται στη χώρα μας επει-
δή ελπίζουν σε μια καλύτερη ζωή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και αυτοί είναι 
σημαντικοί για εμάς, γι’ αυτό ορισμένες 
φορές επιδιώκουμε άμεσα να τους προ-
σελκύουμε. Δηλαδή οι μετανάστες προ-
σφέρουν την τεχνογνωσία και την προ-
θυμία που διαθέτουν για να συνεισφέ-
ρουν σε οικονομικό επίπεδο. Ειδικά η 
μετανάστευση των νέων ανθρώπων εί-
ναι σημαντική για εμάς, επειδή οι κοινω-

νίες μας γερνούν ολοένα και περισσότε-
ρο κατά μέσο όρο —με όλα τα προβλή-
ματα που επιφέρει αυτό το γεγονός στα 
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακί-
νηση των επαγγελματιών στην ΕΕ από 
χώρες εκτός της ΕΕ, θεσπίστηκε η «μπλε 
κάρτα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την 
«μπλε κάρτα» μπορούν οι επαγγελματίες 
να εργαστούν για ένα έως τέσσερα έτη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής, 
οι πιο καταρτισμένοι μετανάστες από 
τρίτες χώρες πηγαίνουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες.

Εκτός από τη νόμιμη και επιθυμητή μετα-
νάστευση, υπάρχει η παράνομη μετα-
νάστευση, δηλαδή η μετανάστευση αν-
θρώπων χωρίς άδεια. Παρότι αυτοί οι 
άνθρωποι παραβιάζουν τους νόμους των 
κρατών μελών της ΕΕ, είναι συχνά θύμα-
τα διακινητών που τους παίρνουν ακόμα 
και τα τελευταία τους χρήματα προκειμέ-
νου να εισέλθουν κρυφά στην ΕΕ. Για 
πολλούς ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο 
η Ευρώπη μοιάζει με επίγειο παράδεισο 
στον οποίο προσπαθούν να καταφύγουν. 
Είναι γνωστές οι εικόνες Αφρικανών που 

βρίσκονται παρατημένοι σε αλιευτικά 
σκάφη μέσα στη θάλασσα και στη συνέ-
χεια συλλαμβάνονται από τις συνοριακές 
περιπολίες της Μάλτας, της Ιταλίας ή της 
Ισπανίας.

Κανείς δεν γνωρίζει πόσοι άνθρωποι δι-
αμένουν παράνομα στην Ευρώπη. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ανέρχονται σε περίπου 
4,5 εκατομμύρια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει μεγάλες 
προσπάθειες να σταματήσει την παράνο-
μη μετανάστευση. Σε αυτές περιλαμβάνε-
ται η αύξηση των ελέγχων στα εξωτερικά 
σύνορα και η στενότερη συνεργασία με 
τις χώρες προέλευσης. Ταυτόχρονα όμως 
καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες 
προκειμένου οι πολίτες κρατών εκτός της 
ΕΕ να έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται 
και να διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Μέσω 
της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου, η ΕΕ 
επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης στις χώρες προέ-
λευσης των παράνομων μεταναστών, 
ώστε να μη χρειάζεται πλέον να εγκατα-
λείπουν τη χώρα τους.

Φρούριο «Ευρώπη»;

Η ΕΕ και οι εταίροι συνεργασίας 
Η ΕΕ διατηρεί σχέσεις με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, συ-
μπεριλαμβανομένων των στενών επαφών με τις αναπτυσσόμε-
νες χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και 
με τα μεγάλα και τα μικρά κράτη της Ασίας. Οι διάφορες πτυχές 
αυτών των σχέσεων δεν είναι δυνατό να αναλυθούν στο παρόν 
έντυπο. Μπορείτε όμως να ενημερωθείτε από τον σχετικό ιστό-
τοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://ec.europa.eu/languages/
quiz/quiz_el.htm

Ένα από τα βασικά σημεία της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ είναι 
η αναπτυξιακή συνεργασία με χώρες της Αφρικής, της Καραϊβι-
κής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Η σύναψη συμφωνιών οικονομικής 
εταιρικής σχέσης με τις επί του παρόντος 79 χώρες ΑΚΕ θα 

συμβάλει στην ένταξη των χωρών αυτών στην παγκόσμια οικο-
νομία και στην αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας 
στην επικράτειά τους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της αποτελούν τον με-
γαλύτερο πάροχο αναπτυξιακής βοήθειας. Πάνω από το ήμισυ 
των χρημάτων για τις φτωχές χώρες προέρχονται από τα κράτη 
της ΕΕ. Ωστόσο, η αναπτυξιακή πολιτική δεν περιορίζεται μόνο 
στην παροχή καθαρού νερού και ασφαλτοστρωμένων δρόμων, 
όσο σημαντικές κι αν είναι οι παροχές αυτές. Η ΕΕ προάγει την 
ανάπτυξη και στον τομέα του εμπορίου ανοίγοντας τις αγορές 
της στις εξαγωγές από τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενθαρρύνο-
ντάς τες παράλληλα να ενισχύσουν το μεταξύ τους εμπόριο.
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Συνεργασία της ΕΕ για την ανάπτυξη
Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορους τομείς συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη.  
Αντιστοιχίστε τους αριθμούς των εικόνων με το βασικό τους θέμα και τα αντίστοιχα μέτρα  
για την αναπτυξιακή συνεργασία! Προσοχή: Το βασικό θέμα των εικόνων δεν είναι απαραίτητα 
δίπλα στα αντίστοιχα μέτρα!

Εργασία
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Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος
Η Ευρώπη δεν είναι νησί, αλλά αποτελεί μέρος ενός κόσμου 

που οδεύει όλο και περισσότερο προς την ενοποίηση. Συνεπώς, 

η ΕΕ έχει επίσης την ευθύνη να αναπτύξει διεθνή δραστηριότη-

τα. Σκοπός της είναι να προασπίζει τα συμφέροντά της, να δια-

μορφώνει θετικά την ανάπτυξη του κόσμου και να βοηθά άλ-

λους ανθρώπους με χαμηλότερο επίπεδο ζωής και ασφάλειας 

από τους Ευρωπαίους.

Έτσι, η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στον τομέα της αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής, προσπαθώντας παράλληλα να εντάξει και 

τις άλλες χώρες που διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες διοξειδί-

ου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, σε μία κοινή στρατηγική. 

Τέτοιες χώρες είναι, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Κίνα. Και 

άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο και μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά από κοινού, 

όπως η ρύπανση των ωκεανών ή η υπεραλίευσή τους.

Η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση για προάσπιση της δημοκρατί-

ας σε παγκόσμιο επίπεδο και προσπαθεί να χρησιμοποιεί την 

επιρροή της για να διασφαλίζει ότι οι άλλες χώρες σέβονται τα 

δημοκρατικά θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και προ-

στατεύουν τους πολίτες τους.

Η ΕΕ εργάζεται εντατικά για την επίτευξη των «αναπτυξιακών 

στόχων της χιλιετίας» των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι αποσκο-

πούν στη μείωση κατά το ήμισυ της απόλυτης φτώχειας μέχρι 

το 2015. Αφορά ανθρώπους που διαθέτουν σε καθημερινή 

βάση λιγότερο από ένα δολάριο ΗΠΑ. 

Η Ευρώπη δεν μπορεί να ορίσει μόνη της τη μοίρα του πλανήτη 

μας, χωρίς όμως την Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. 

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν μπορούμε να είμαστε καλά όταν 

οι άλλοι γύρω μας δεν είναι καλά.

Αριθ. Θέμα εικόνας Αριθ. Μέτρο

Υποστήριξη ιατρικού εξοπλισμού με την παροχή ασθενοφόρων 
στη Νότια Αφρική

Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας

Κατάρτιση δασεργατών στην Παπούα-Νέα Γουινέα Ανάπτυξη υποδομών

Παράδοση ρυζιού στο λιμάνι της Ζανζιβάρης στο πλαίσιο 
παροχής τροφίμων σε άπορους 

Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας /  
του ενεργειακού εφοδιασμού

Περισυλλογή ναρκών στο Λάος Υδροδότηση

Κατασκευή φρεατίων στην Ντάκα, Μπαγκλαντές Εξάλειψη των συγκρούσεων / διασφάλιση της ειρήνης

Χορήγηση μικρών δανείων σε μοδίστρες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη Προώθηση σε θέματα υγείας

Παραγωγή ρεύματος από αιολική ενέργεια, Βολιβία Προστασία του περιβάλλοντος

Παρατήρηση των εκλογών στη Νιγηρία Μέτρα για την οικοδόμηση οικονομικής ανάπτυξης

Στήριξη σχολείων στην Ετερασάμα, στην περιοχή Τσαπαρέ  
της Βολιβίας

Διασφάλιση βασικής εκπαίδευσης για όλους

Οδοποιία στο Μπενίν Εξάλειψη της φτώχειας

1

1

Συζήτηση για τη μετανάστευση 
Περίπου 214 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν σε ένα άλλο κράτος το οποίο δεν είναι η πατρίδα τους. Μπορείτε να 
φανταστείτε ότι εγκαταλείπετε εσείς τη χώρα σας για πάντα; Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι λόγοι; Και για ποιους λόγους θα 
ταξιδεύατε σε μια άλλη χώρα, ακόμη και παράνομα, ενώ δεν είστε ευπρόσδεκτοι; Συζητήστε τα θέματα αυτά με την ομάδα! 
Πληροφορηθείτε σχετικά με τους λόγους που ωθούν τους ανθρώπους να έρχονται στη χώρα μας και φέρτε τις πληροφορίες 
αυτές για τη συζήτηση στην ομάδα!

Συζήτηση
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7Το μέλλον  
της Ευρώπης

«Πού θέλετε να κατοικείτε  
το 2030, πώς θέλετε να ζήτε  
και τι θέλετε να κάνετε;»
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Είναι προφανές ότι οι εθνικές οικονομίες 
των ευρωπαϊκών χωρών αντιμετωπί-
ζουν μεγάλες προκλήσεις. Από τη μια 
πλευρά, οι προκλήσεις αυτές προκύ-
πτουν από την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή 
την επέκταση της οικονομίας της αγοράς 
σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Τα αγαθά, 
τα κεφάλαια, οι ιδέες και οι πληροφορίες 
διασχίζουν τα σύνορα πολύ γρήγορα, εί-
ναι διαθέσιμα παντού —δημιουργώντας 
έτσι παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις για εμάς: 
Για μια γαλλική επιχείρηση δεν είναι πλέ-
ον καθοριστικό αυτό που προσφέρουν 
μόνον οι ανταγωνιστές στη Γαλλία ή 

Ευρώπη και παγκοσμιοποίηση
πέρα από τα Πυρηναία, στην Ισπανία. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνεται ποια 
προϊόντα και σε ποια τιμή κατασκευάζο-
νται στην Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ινδία, και 
θα πρέπει να είναι σε θέση να συναγωνι-
στεί την τιμή αυτή, είτε με την προσφορά 
των προϊόντων της στην ίδια χαμηλή 
τιμή είτε με την παραγωγή ακριβότερων 
αλλά ποιοτικά καλύτερων προϊόντων. 

Από την άλλη πλευρά, οι συνθήκες διαβί-
ωσής μας μεταβάλλονται για λόγους που 
δεν αφορούν την παγκοσμιοποίηση. Η 
γήρανση των πολιτών οδηγεί στη γήραν-
ση των κοινωνιών. Η γήρανση των πολι-
τών είναι θετική, γιατί αυτό σημαίνει ότι 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσότερο από μια οικονομική ένωση. Αποτελεί κοινότητα αξιών, 
δηλαδή μια ένωση κρατών και πολιτών που έχουν κοινές πεποιθήσεις και τις υποστηρίζουν.
Συγχρόνως, πολλά ζητήματα του 21ου αιώνα είναι διαφορετικά από τα ζητήματα του 20ού αιώνα. 
Η ειρήνη μεταξύ των κρατών μελών είναι διασφαλισμένη και οι παλιές έχθρες έχουν μετατραπεί 
σε σταθερές φιλίες ή τουλάχιστον σε ειρηνικές συνεργασίες. Όμως, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με 
νέα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να διασφαλιστούν οι θεμελιώδεις αξίες 
των ευρωπαίων πολιτών στον νέο αιώνα.

ζούμε περισσότερο. Σημαίνει όμως και το 
εξής: το κόστος της υγειονομικής περί-
θαλψης είναι υψηλότερο, και οι συντάξεις 
θα πρέπει να καταβάλλονται για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα. 

Ταυτόχρονα —και αυτό δεν είναι τόσο 
θετικό— μειώνεται ο αριθμός των νεο-
γνών. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί 
άνθρωποι έχουν επιλέξει τη δημιουργία 
μικρότερης οικογένειας ή ακόμα και να 
μην κάνουν παιδιά. Από αυτό όμως προ-
κύπτει επίσης ένα οικονομικό πρόβλημα: 
όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι πρέπει 
να φροντίζουν όλο και περισσότερους 
ηλικιωμένους.

Το 2030 θέλω να μένω στ       και να εργάζομαι ως      

      Έτσι φαντάζομαι την προσωπική μου ζωή: 

              

Για να επιτύχω αυτούς τους στόχους, καλώ σήμερα τους πολιτικούς της χώρας μου να

              

Από την ευρωπαϊκή πολιτική ζητώ σήμερα να

              

Εργασία

Το 2030 κι εγώ
Πού θέλετε να κατοικείτε το 2030, πώς θέλετε να ζήτε και τι θέλετε να κάνετε;
Ο καθένας μπορεί φυσικά να απαντήσει διαφορετικά σε αυτήν την ερώτηση. Όμως η πραγματοποίηση των επιθυμιών  
δεν εξαρτάται μόνο από τις προσωπικές ικανότητες και την τύχη, αλλά και από τις πολιτικές συνθήκες.
Ποιο είναι το σχέδιό σας και ποιες είναι οι απαιτήσεις σας όσον αφορά την πολιτική;
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1.  Ζοζέ Μανουέλ  
Μπαρόζο

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ομιλία στην εκδήλωση Think Tank 
Dialogue, στις Βρυξέλλες, με θέμα «Η 
κατάσταση της ΕΕ το 2013: Φεντεραλι-
σμός ή κατακερματισμός;», Βρυξέλλες, 
22 Απριλίου 2013:  

«Συμφωνώ ότι, σε εποχές που η Ευρώ-
πη φαίνεται ότι συχνά ταλαντεύεται με-
ταξύ της ολοκλήρωσης και του κατακερ-
ματισμού, θα πρέπει να αποσαφηνίσου-
με τα πολιτικά μας σχέδια, επιλογές και 
προθέσεις. Πρέπει να κάνουμε μια ση-
μαντική επιλογή, εάν θέλουμε η ευρω-
παϊκή ιδέα και οι ευρωπαϊκές αξίες να 
είναι επιτυχείς τόσο εντός όσο και εκτός 
των συνόρων μας.

Εγώ τουλάχιστον δεν φοβάμαι να χρησι-
μοποιήσω την απαγορευμένη λέξη “φε-
ντεραλισμός”. Καταρχάς, έχει ακριβώς το 
αντίθετο νόημα από αυτό που πολλοί 
άνθρωποι υποπτεύονται ή φοβούνται. Η 
ομοσπονδία δεν είναι ένα υπερκράτος, 
αλλά μια δημοκρατική ένωση εθνικών 
κρατών που μπορεί να αντιμετωπίσει τα 
κοινά προβλήματα, μέσω της κατανομής 
της κυριαρχίας, με τέτοιον τρόπο ώστε 
κάθε χώρα και κάθε πολίτης να μπορούν 
να καθορίζουν το μέλλον τους. Αυτό συ-
νεπάγεται μια ρητή αναγνώριση ότι δεν 
μπορούμε να ενώσουμε την Ευρώπη σε 
βάρος των κρατών μελών, πρέπει λοιπόν 
να την οικοδομήσουμε μαζί με τα κράτη 
μέλη. Πιστεύω σε μια Ευρώπη όπου οι 
άνθρωποι είναι υπερήφανοι για το έθνος 
τους και ταυτόχρονα είναι υπερήφανοι 
που είναι Ευρωπαίοι, είναι υπερήφανοι 
για τις ευρωπαϊκές αξίες μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή της 
μορφή αναμφισβήτητα διαθέτει ήδη διά-

φορα ομοσπονδιακά στοιχεία: μια υπερε-
θνική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την εντο-
λή να προάγει το γενικό ευρωπαϊκό 
συμφέρον, ένα άμεσα εκλεγμένο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, μια ανεξάρτητη Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ένα Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο που βασίζεται σε 
ένα σύστημα δικαίου, το οποίο υπερισχύ-
ει έναντι του εθνικού δικαίου. Όλα αυτά 
τα θεσμικά όργανα έχουν υπερεθνικές 
εξουσίες οι οποίες ενισχύθηκαν με την 
πάροδο του χρόνου. 

Η κατανομή εξουσίας μεταξύ του κεντρι-
κού επιπέδου και των επιμέρους κρατών 
πάντα επιδέχεται μεταβολές. Πάντα μπο-
ρεί να αμφισβητηθεί και αμφισβητείται. 
Ακόμη και σε παραδοσιακά ομοσπονδια-
κά κράτη, από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γερμανία, 
διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με την 
επικουρικότητα, σχετικά με το τι μπορεί 
και πρέπει να κάνει η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση, και σχετικά με το ποια είναι και 
ποια θα πρέπει να είναι τα όρια της εξου-
σίας της.

Πιστεύω ότι τις επόμενες δεκαετίες η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο διορατική 
και πιο εξωστρεφής.

Θα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για 
τους ευρωπαίους πολίτες και τα κράτη 
μέλη ώστε να ενώσουν τις προσπάθειές 
τους για τη διαμόρφωση της παγκοσμιο-
ποίησης και την προάσπιση των κοινών 
μας αξιών. Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρή-
γορα και τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη μπο-
ρούν να διαδραματίσουν από κοινού κα-
θοριστικό ρόλο. Μόνο ενωμένοι και με 
ισχυρότερα κοινά θεσμικά όργανα θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις 
προκλήσεις της οικονομικής και χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης, την ανεπάρκεια 
των πόρων, την κλιματική αλλαγή, τη 
φτώχεια και την υπανάπτυξη στον κόσμο. 
Και μαζί θα δημιουργήσουμε επίσης κα-
λύτερες συνθήκες για την προστασία 
των κοινών μας αξιών και τη διατήρηση 
—με παράλληλη μεταρρύθμιση— του 

Εργασία

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επί του παρόντος διεξάγονται σημαντικές συζητήσεις στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει  
η ΕΕ στο μέλλον. Πολλοί άνθρωποι εκφράζουν τις σκέψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης. Φυσικά και οι ηγέτες της ΕΕ έχουν 
διατυπώσει τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το θέμα. Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα. Αναλύστε τα —και στη 
συνέχεια συζητήστε τις σκέψεις σας!

κοινωνικού μας μοντέλου, της κοινωνι-
κής οικονομίας της αγοράς και των ση-
μαντικότερων χαρακτηριστικών του ευ-
ρωπαϊκού τρόπου ζωής.»

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-346_en.htm

2. Μάρτιν Σουλτς
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, απόψεις που διατύπωσε σε ένα βι-
βλίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

«Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρώπη πρέπει 
να συνεχίσει να αναπτύσσεται από κοι-
νού εάν δεν θέλει να αποτύχει. Από το 
στόμα ενός ευρωπαϊκού πολιτικού η 
απαίτηση αυτή δεν εκπλήσσει —άλλω-
στε το κοινό έχει βαρεθεί να ακούει κη-
ρύγματα, όπως ότι η κοινότητά μας λει-
τουργεί σαν μια βόλτα με ποδήλατο: μό-
λις σταματήσουμε να κάνουμε ποδήλατο, 
πέφτουμε. Προσωπικά θα διαφωνήσω. Η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν πρέπει να 
προάγεται κατ’ ανάγκη προκειμένου να 
αποτρέψει μια πιθανή αποτυχία της ΕΕ. 
Πρέπει ενδεχομένως να αναλογιστούμε 
μια κατάσταση η οποία θα γινόταν απο-
δεκτή ως σταθερό τελικό στάδιο της 
ένωσης. Όμως, αυτή η κατάσταση δεν 
έχει ακόμη επιτευχθεί. Πιστεύω ότι η με-
γαλύτερη συνεργασία στηρίζεται στην 
απλή παραδοχή ότι δεν επεξεργαστήκαμε 
με σαφήνεια ορισμένες θέσεις όταν εγεί-
ραμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Έτσι, για 
παράδειγμα, διαθέτουμε κοινό νόμισμα, 
όχι όμως κοινή φορολογική και χρηματο-
πιστωτική πολιτική. Αυτό ήταν αναμενό-
μενο ότι θα πήγαινε στραβά, και τώρα οι 
περίφημες αγορές καταδεικνύουν καθη-
μερινά ότι οι Ευρωπαίοι στρέφονται ο 
ένας εναντίον του άλλου εξαιτίας αυτού 
του σφάλματος. Ακόμη και με την πολιτι-
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κή των δαπανών της ΕΕ ακολουθήσαμε 

λάθος πορεία. Αντί να επενδύσουμε σε 

σημαντικούς τομείς του μέλλοντος, δα-

πανούμε τα χρήματά μας σε καταδικα-

σμένες επιδοτήσεις και διατηρούμε σε 

μηχάνημα τεχνητής υποστήριξης κλά-

δους του παρελθόντος. Εξίσου κακή είναι 

η γεμάτη σύγχυση πολυφωνία μας στον 

τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολι-

τικής της ασφάλειας, η οποία μας εκθέτει 

σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, χρειαζόμαστε τη μεσοπρόσθεσμη 

ύπαρξη θεσμικής σαφήνειας στην ΕΕ, 

δεδομένου ότι ακόμα και οι ειδικοί δυ-

σκολεύονται να διακρίνουν τις ιδιαίτερες 

αρμοδιότητες μεταξύ του προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του πρόε-

δρου της Επιτροπής, του πρόεδρου του 

Συμβουλίου και του προέδρου του Ευ-

ρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό που χρεια-

ζόμαστε επειγόντως είναι μια πραγματική 

Τζέλο: «Επιλέξτε μια απάντηση για 
το κάθε ερώτημα και συζητήστε 
τα αποτελέσματα στην τάξη!»

ευρωπαϊκή κυβέρνηση που θα εκλέγεται 

και θα ελέγχεται από το Κοινοβούλιο.»

(Martin Schulz: Der gefesselte Riese: 

Europas letzte Chance, Bερολίνο 2013)

3. Χέρμαν Βαν Ρομπέι
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

σε ομιλία του στην Κοπεγχάγη σχετικά με 

την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πο-

λιτών: 

«Η τραπεζική κρίση και η κρίση δημόσιου 

χρέους έπληξαν την εμπιστοσύνη του 

κοινού στη σταθερότητα των οικονομιών 

μας: “Μπορεί η Ευρώπη να παραμείνει 

μια ελκυστική και ανταγωνιστική ήπειρος 

σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο;” 

Εκφράζονται επίσης ανησυχίες σχετικά 

με το ευρωπαϊκό εγχείρημα: “Μπορεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει τις σωστές 

απαντήσεις;” Είναι γεγονός ότι το σύνολο 

των εθνικών οικονομιών μας πρέπει να 

προσαρμοστεί στα μεταβαλλόμενα πα-

γκόσμια δεδομένα.

Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, 

εμείς, οι Ευρωπαίοι, πρέπει να εργαστού-

με περισσότερο και καλύτερα, να είμαστε 

καινοτόμοι και δημιουργικοί. Δεν μπορού-

με πλέον να αντέξουμε οικονομικά να 

ζούμε πέραν των δυνατοτήτων μας. Οι 

μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες —είτε 

υπάρχει ΕΕ είτε δεν υπάρχει ΕΕ. Το δημο-

σιονομικό έλλειμμα ύψους 15 % και το 

δημόσιο χρέος της τάξης του 160 % του 

ΑΕγχΠ δεν είναι βιώσιμα —είτε υπάρχει 

ΕΕ είτε δεν υπάρχει ΕΕ. Η ανταγωνιστικό-

τητα των οικονομιών μας πρέπει να αυξη-

θεί —είτε υπάρχει ΕΕ είτε δεν υπάρχει ΕΕ.
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Αλλά στα μάτια του κόσμου, ακόμη και 

όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνι-

κό επίπεδο, η ευθύνη επιρρίπτεται συχνά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια είναι 

ότι τις καλές εποχές δεν αλλάξαμε —ή 

δεν αλλάξαμε αρκετά. Γι’ αυτό θα πρέπει 

να αλλάξουμε στις δύσκολες εποχές. 

Ωστόσο, θα καταφέρουμε περισσότερα 

αν αλλάξουμε όλοι μαζί! Όλες οι πολιτι-

κές ηγεσίες της Ευρώπης το γνωρίζουν 

αυτό και ενεργούν αναλόγως, όπως δια-

πιστώνω κι εγώ ο ίδιος σε κάθε σύνοδο 

κορυφής. Πώς μπορούμε όμως να πεί-

σουμε τους πολίτες; Αυτή είναι η βασική 

πρόκληση. 

Απασχόληση, ανάπτυξη και —το προα-

παιτούμενό τους— πολιτική και οικονο-

μική σταθερότητα: αυτά είναι τα κύρια 

συστατικά για να ανακτήσουμε την εμπι-

στοσύνη των λαών: την εμπιστοσύνη 

τους στη δύναμη και την αντοχή της 

ηπείρου μας και των οικονομιών της Ευ-

ρώπης, καθώς και την εμπιστοσύνη τους 

στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Για άλλη μια 

φορά, αυτά τα δύο συνδέονται στενά.

Οι πολιτικοί έχουν ακόμη έναν τρόπο να 

ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού: 

να λένε την αλήθεια.

Μια τέτοια αλήθεια είναι ότι για να γίνουν 

αισθητά τα αποτελέσματα των μεταρ-

ρυθμίσεων στον τομέα της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης απαιτείται χρόνος. 

Μια άλλη αλήθεια είναι ότι η τελική απά-

ντηση στην κρίση δεν βρίσκεται στη δη-

μιουργία χρηματοπιστωτικών μέσων 

(κεφαλαίων και ομολόγων), αλλά και στις 

αλλαγές στην πραγματική οικονομία. Μια 

τρίτη αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχε η 

Ευρώπη, το τίμημα θα ήταν δυσβάστα-

χτο.

Όσοι προφασίζονται ότι η χώρα τους 

μπορεί να τα καταφέρει μόνη της δεν 

έχουν μόνο αυταπάτες· λένε ψέματα! Ο 

λαϊκισμός και ο εθνικισμός δεν μπορούν 
να δώσουν απαντήσεις στις προκλήσεις 
της εποχής μας. Οι πολιτικοί πρέπει να 
δηλώνουν με σαφήνεια τι διακυβεύεται. 
Επίσης, πρέπει να υποστηρίζουν με σθέ-
νος τις ευρωπαϊκές πεποιθήσεις τους. 
Πώς θα υποστηρίξει κάποιος πολίτης την 
ευρωπαϊκή ιδέα εάν οι ίδιοι οι ηγέτες δεν 
έχουν το θάρρος να υπερασπιστούν και 
να προάγουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρω-
ση; Είναι τόσο απλό. Χρειαζόμαστε την 
ύπαρξη ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και 
ευρωπαϊκής γλώσσας.»

(«Πέρα από τα θεσμικά όργανα: Γιατί να 
υπάρχει Ευρώπη σήμερα;» Ομιλία του 
Χέρμαν Βαν Ρομπέι, Προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη στην Κοπεγχάγη, 11 Μαΐου 
2012)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/130149.pdf

Τι θα συνέβαινε αν: ένα βίντεο θέτει το 
ερώτημα πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν 
υπήρχε η ΕΕ. Το βίντεο βρίσκεται εδώ: 
http://bit.ly/Debate_Europe
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Ποια είναι η άποψή σας; Η περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά κυρίως τη νέα γενιά, η οποία θα ζήσει και θα 
διαμορφώσει τη ζωή της στον 21ο αιώνα. Τι επιθυμείτε; Τι είναι σημαντικό για εσάς; 

Με αφορμή τα κείμενα των ευρωπαίων ηγετών, ασχοληθείτε με αυτά τα θέματα. Γράψτε μια λίστα με τις δικές σας προτεραιότητες! 
Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά ζητήματα για σας; Σημειώστε επίσης τρία πράγματα που δεν θέλετε να γίνουν σε καμία περίπτωση.

Συγκρίνετε τις προτεραιότητές σας και συζητήστε στην τάξη για 
το μέλλον της Ευρώπης. 

Παρακάτω παρατίθενται μερικές προτάσεις. Τι μορφή θα πρέπει 
να έχει η ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Επίσης 
θυμηθείτε αυτά που συζητήσατε στην εργασία σχετικά με το 
κοινό νόμισμα («Ποιος πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις 
σχετικά με το κοινό νόμισμα;», σελίδα 28). 

Και τώρα η σειρά σας! 

Η λίστα μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή:

Επιθυμώ οπωσδήποτε να:
Δεν επιθυμώ σε καμία 
περίπτωση να:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

 Μέγεθος 

 Η ΕΕ πρέπει να μεγαλώσει. Μόνο με 
περισσότερα κράτη από αυτά που 
υπάρχουν τώρα θα διαθέτει την 
απαραίτητη βαρύτητα.

 Η ΕΕ δεν πρέπει να δεχτεί άλλα μέλη, 
διότι θα είναι πολύ διαφορετική, 
χάνοντας έτσι την ικανότητά της  
να ενεργεί ευέλικτα.

 Το μέγεθος της ΕΕ πρέπει να μειωθεί. 
Για να ενισχυθεί η συνοχή της, οι χώρες 
που δεν έχουν καμία διάθεση να 
συμμετέχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της ΕΕ, θα πρέπει να την εγκαταλεί-
ψουν.

 Αρμοδιότητες 

 Η ΕΕ θα πρέπει να αποκτήσει 
περισσότερα δικαιώματα από τα 
κράτη μέλη ώστε να ενεργεί αποτε-
λεσματικά, δηλαδή: πρέπει να 
λαμβάνονται περισσότερες αποφά-
σεις για το σύνολο της ΕΕ σε κεντρι-
κό επίπεδο στις Βρυξέλλες και το 
Στρασβούργο. 

 Η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει τον 
ισχύοντα καταμερισμό καθηκόντων 
μεταξύ της ίδιας και των εθνικών 
κρατών, διότι υπάρχει σωστή ισορρο-
πία.

 Η ΕΕ πρέπει να επιστρέψει αρμοδιότη-
τες στα μέλη της και να επικεντρωθεί 
στα ουσιώδη, δηλαδή στη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Η προστα σία 
του περιβάλλοντος, η προστα σία των 
καταναλωτών και η εξωτερική πολιτική 
θα πρέπει να ασκούνται από τα κράτη 
μέλη.

 Στρατός 

 Η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει τον δικό 
της ευρωπαϊκό στρατό ώστε να 
επιβάλει τις απαιτήσεις της και να 
μπορεί να εκτελεί στρατιωτικές δράσεις, 
π.χ. στα Βαλκάνια ή στην Αφρική. 

 Η ΕΕ είναι πολιτική δύναμη και θα πρέπει 
να μείνει μακριά από στρατιωτικά 
ζητήματα.

 Η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει την 
τρέχουσα συνεργασία της με το ΝΑΤΟ 
και να χρησιμοποιεί τις στρατιωτικές 
του δυνάμεις σε περιορισμένες 
περιπτώσεις, εφόσον το ΝΑΤΟ  
δεν ενδιαφέρεται.

 Λήψη αποφάσεων 

 Στην ΕΕ, οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται αποκλειστικά από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι 
τα μέλη του εκλέγονται από μας.

 Όπως συμβαίνει και τώρα, οι αποφάσεις 
της ΕΕ θα πρέπει λαμβάνονται από κοινού 
από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 Οι σημαντικές αποφάσεις πρέπει να 
υπόκεινται σε ευρωπαϊκό δημοψήφι-
σμα, το οποίο θα διεξάγεται την ίδια 
μέρα σε ολόκληρη την ΕΕ.

 Διαδικασία ψηφοφορίας 

 Στην ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται 
καταρχήν αποφάσεις με πλειοψηφία, 
επειδή η συμφωνία μεταξύ σχεδόν 30 
κρατών είναι σπάνια και επιτυγχάνεται 
μετά από μακροχρόνιες διαδικασίες.

 Στην ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται 
καταρχήν ομόφωνες αποφάσεις, γιατί 
δεν θα πρέπει να αγνοείται κανένα 
κράτος.

 Στην ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται 
αποφάσεις με πλειοψηφία για τα 
καθημερινά ζητήματα, πρέπει όμως να 
λαμβάνονται ομόφωνες αποφάσεις για 
τα θεμελιώδη ζητήματα, δεδομένου ότι 
αυτό θα ήταν μια καλή εξισορρόπηση 
μεταξύ αποτελεσματικότητας και 
σεβασμού.

 Το ευρώ 

 Όσο περισσότερα κράτη υιοθετήσουν 
το ευρώ ως νόμισμα τόσο πιο ενωμένη 

θα καταστεί η Ευρώπη. Θα πρέπει, 
επομένως, να επιμείνουμε να υιοθετή-
σουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
κράτη το κοινό νόμισμα και, εάν 
κρίνεται σκόπιμο, να τους βοηθήσουμε 
και σε οικονομικό επίπεδο. 

 Μόνο οι χώρες που πραγματικά τηρούν 
τους όρους της νομισματικής ένωσης 
θα πρέπει να είναι μέλη της ευρωζώ-
νης. Θα πρέπει να παρακολουθούνται 
συνεχώς όσον αφορά τη συμμόρφωσή 
τους με τους κανονισμούς.

 Το κοινό νόμισμα δεν είναι καλό για την 
Ευρώπη. Ειδικά σε κρίσεις 
αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
κοινή πολιτική της ΕΕ. Μια εθνική 
οικονομική και νομισματική πολιτική θα 
μπορούσε να δράσει ταχύτερα και 
καλύτερα. Η ΕΕ θα πρέπει να 
επαναφέρει τα εθνικά νομίσματα, χωρίς 
να αποκλείεται η συνεργασία.

 Θέσεις εργασίας 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
δράσει για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα πρέπει να στηρίξει 
διασυνοριακά έργα υποδομής, όπως 
κατασκευή δρόμων και γεφυρών για τη 
διασύνδεση των κρατών μελών της ΕΕ, 
ώστε να δημιουργηθούν πολυάριθμες 
θέσεις εργασίας.

 Τα κράτη γνωρίζουν καλύτερα πώς 
μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας. Η ΕΕ δεν χρειάζεται να 
ανησυχεί γι’ αυτό.

 Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας, έχουμε αρκετές 
ελεύθερες θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη. Όσοι αναζητούν εργασία θα 
μπορούσαν να βρουν ταχύτερα μια 
θέση εργασίας μέσα από την επέκταση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας και την 
καλύτερη ενημέρωση.

Το μέλλον της Ευρώπης | 51



Η Ένωση των πολιτών
Όπως είδαμε, οι ευρωπαίοι πολίτες εκπροσωπούνται στην ΕΕ 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται από όλους τους ψηφοφό-
ρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περίοδο πέντε ετών. Δικαίωμα 
ψήφου έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, ενώ στην Αυστρία 
δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι συμπληρώνουν το 16ο έτος. Η 
ηλικία του εκλέγεσθαι είναι διαφορετική στα κράτη μέλη. Ενώ, 
για παράδειγμα, στη Φινλανδία, τη Δανία και τη Γερμανία μπορεί 
κάποιος να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 
18ο  έτος της ηλικίας του, το όριο στη Λιθουανία, την Πολωνία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το 21ο έτος. Για να εκλεγεί κά-
ποιος ευρωβουλευτής στην Κύπρο, την Ιταλία και την Ελλάδα 
πρέπει να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος. Οι πολίτες της ΕΕ που 
ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ (για παράδειγμα, οι Αυστριακοί που 
ζουν στην Ουγγαρία) μπορούν να ψηφίζουν στη χώρα διαμονής. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί σημαντικό όργανο για τη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο είναι, 
από κοινού με το Συμβούλιο, το νομοθετικό όργανο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι: χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο η Ευρώπη δεν λειτουργεί!

Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικές 
λειτουργίες και εκπροσωπεί άμεσα τους πολίτες, το ενδιαφέρον 
για τις ευρωεκλογές είναι σχετικά χαμηλό. Η επιρροή του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1979 και 
μετά. Το Κοινοβούλιο μπορεί να συναποφασίζει σε όλο και πε-
ρισσότερες υποθέσεις. Παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
σήμερα περισσότερες αρμοδιότητες απ’ ό,τι πριν από 30 χρόνια, 
η συμμετοχή στις εκλογές είναι μικρότερη. Μόνο το 43 % των 
πολιτών κατά μέσο όρο ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009.

Η προσέλευση  
στις ευρωεκλογές

Ποσοστό των ψηφοφόρων  
που συμμετείχαν στις εκλογές  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

62,0
59,0

43,0
45,5

49,5

56,7
58,4

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

Εργασία

Γιατί η συμμετοχή στις ευρωεκλογές είναι τόσο 
χαμηλή;  
Συζητήστε τις υποθέσεις και τις σκέψεις σας σε μια μικρή ομάδα και στη συνέχεια ρωτήστε 
ανθρώπους που ψήφισαν το 2009, για παράδειγμα γονείς, φίλους ή ανθρώπους στον δρόμο, 
εάν συμμετείχαν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν 
συμμετείχαν: Ποιος ήταν ο λόγος;
Συγκεντρώστε τα αποτελέσματά σας σε μια αφίσα και αντιπαραθέστε τα επιχειρήματα υπέρ και 
κατά των εκλογών σε έναν πίνακα! Μπορείτε να σκεφτείτε και άλλα επιχειρήματα; Αν ναι, 
προσθέστε τα!

Εργασία

Κι εσείς; Ποια στάση 
θα κρατήσετε;
Αιτιολογήστε την απόφασή σας! Τι θα πρέπει 
να συμβεί για να αλλάξετε τη στάση σας;

Αρχές καλοκαιριού 
του 2014

θα έχω δικαίωμα 

ψήφου

δεν θα έχω ακόμα 

δικαίωμα ψήφου

Θα/Ίσως να
συμμετέχω  

στις εκλογές
μείνω σπίτι μου
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο να 

αντικαταστήσει τη μακροχρόνια εχθρό-

τητα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών με 

τη φιλία και τη συνεργασία.

Πάνω από 50 χρόνια αργότερα, μπορού-

με να πούμε ότι ο στόχος αυτός έχει επι-

τευχθεί. Παρότι υφίστανται ακόμα αμοι-

βαίες προκαταλήψεις, κανένα κράτος δεν 

απειλεί το άλλο με πόλεμο. Οι διαφορές 

απόψεων διευθετούνται στην αίθουσα 

συνεδριάσεων και γενικά επιλύονται με 

συμβιβασμό, μέσω του οποίου διασφαλί-

ζεται η ευημερία όλων των συμμετεχό-

ντων κρατών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει τον 

αρχικό στόχο της, δηλαδή να εξασφαλί-

σει την ειρήνη μεταξύ των κρατών με-

λών. Ωστόσο ο ρόλος της δεν έχει κατα-

στεί περιττός, διότι οι αξίες της εξακο-

λουθούν να είναι επίκαιρες. 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες προκλή-

σεις —από την αντιμετώπιση της κλιμα-

τικής αλλαγής και τη συνδιαμόρφωση 

της παγκοσμιοποίησης μέχρι και την κα-

ταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. 

Είναι σαφές ότι κανένα κράτος στην Ευ-

ρώπη δεν μπορεί να επιλύσει μόνο του 

αυτά τα ζητήματα. Αντίθετα, όλοι μαζί εί-

μαστε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο άν-

θρωποι και μαζί διαθέτουμε ισχυρή οικο-

νομία και καλή εκπαίδευση. Μαζί μπο-

ρούμε να καταφέρουμε πολλά. Η Ευρω-

παϊκή Ένωση μας βοηθά να διαμορφώ-

σουμε την προσωπική μας ζωή ανάλογα 

με τις επιθυμίες μας.

Φυσικά, πάντα θα διεξάγονται συζητή-

σεις και θα υπάρχουν διαφωνίες σχετι-

κά με τον τρόπο της περαιτέρω ανάπτυ-

ξης της ΕΕ. Δεν υπάρχει θαυματουργή 

λύση και οι προτάσεις που έχουν τα διά-

φορα κράτη μέλη είναι πολύ διαφορετι-

κές. 

Η ΕΕ είναι ένα «έργο σε εξέλιξη», είναι 

ένας θεσμός που μεταβάλλεται. Προκει-

μένου η εξέλιξή της να έχει την κατεύ-

θυνση που εμείς, οι πολίτες της Ευρώ-

πης, θεωρούμε ορθή, θα πρέπει να συμ-

μετέχουμε σε αυτήν. Το πρώτο βήμα εί-

ναι η συμμετοχή στις εκλογές του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου. Όσο υψηλότερη 

είναι η συμμετοχή τόσο μεγαλύτερη 

επιρροή και συμμετοχή αποκτά το Κοινο-

βούλιο. Αν δεν θέλουμε να αποφασίζουν 

άλλοι για εμάς, θα πρέπει να λαμβάνουμε 

οι ίδιοι αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο μας βοηθά σε αυτό.

Εμείς και η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση:  
μια ένωση με μέλλον

Ένας καλός τρόπος για να ενημερωθείτε 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να 
καλέσετε τον ευρωβουλευτή σας στο 
σχολείο και να του απευθύνετε ερωτή-
σεις. Φυσικά, η συνομιλία με ένα μέλος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι 
ο μόνος τρόπος για να μάθετε πληροφο-
ρίες για την Ευρώπη.

«Ελπίζουμε να σας άρεσε το περιοδικό!  
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, έχουμε 
συγκεντρώσει μερικές συμβουλές  
στην επόμενη σελίδα. Γεια σας!»
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Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το  
τι μπορείτε να διαβάσετε ή να κάνετε  
αν θέλετε να μάθετε περισσότερα  
για την Ευρώπη.

 Η γωνιά του παιδιού
 Παιχνίδια και κουίζ σχετικά με την Ευρώπη για παιδιά και εφήβους
 http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm

 Η γωνιά των εκπαιδευτικών
 Διδακτικό υλικό σχετικά με την ΕΕ και τις δραστηριότητές της
 http://europa.eu/teachers-corner/index_el.htm

 Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
 Ευρωπαϊκές και εθνικές σελίδες σχετικά με την εκπαίδευση, την εργασία, τα ταξίδια  

και πολλά άλλα που αφορούν τους νέους
 http://europa.eu/youth/index.cfm

 Άμεση Ευρώπη
 Κέντρα πληροφόρησης της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά 

σας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επισκεφθείτε ένα κέντρο 
κοντά στην περιοχή σας:

 http://europa.eu/europedirect/meet_us/greece/index_el.htm

 Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Πληροφορίες και βίντεο σχετικά με τους ιδρυτές της ΕΕ
 http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm 

 Η Ευρώπη σου
 Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές τους
 http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

 Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. 
 Ενημερωτική πύλη για τις ευρωπαϊκές συζητήσεις  
 http://ec.europa.eu/debate-future-europe/ 

Εργασία

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε τους παραπάνω ιστότοπους!  
Χωριστείτε σε ομάδες! Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επισκεφθεί έναν ιστότοπο και να μάθει ποιες πληροφορίες και προτάσεις 
είναι διαθέσιμες στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε σε αυτούς τους ιστότοπους; Στη συνέχεια 
παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας στους άλλους. Έτσι, ο καθένας αναλαμβάνει έναν ιστότοπο —και ενημερώνεται για όλους. 

Καλή διασκέδαση!
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ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες διατίθενται από τον δικτυακό τόπο 
Europa:
http://europa.eu
 
ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες τοπικά κέντρα πληροφοριών της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη 
διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο:
http://europedirect.europa.eu
 
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στα ερωτήματά σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία τηλεφωνικά, με ατελή κλήση, στον αριθμό 00 800 6 7 8 
9 10 11 (ορισμένοι φορείς κινητής τηλεφωνίας δεν παρέχουν πρόσβαση σε αριθμούς 00800 ή χρεώνουν τις 
κλήσεις αυτές), ή πληρώνοντας την κλήση, εφόσον βρίσκεστε εκτός ΕΕ, στον αριθμό +32 229-99696, ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του δικτυακού τόπου:  
http://europedirect.europa.eu
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι εκδόσεις για την ΕΕ είναι προσιτές απλώς με ένα κτύπημα πλήκτρου στον ιστοχώρο του EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu

Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Για πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελληνικά, 
μπορείτε να απευθυνθείτε:
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Aντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Τηλ. +30 2107251000
Δικτυακός τόπος: http://ec.europa.eu/ellada/
E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λεωφόρος Βύρωνος 30
1096 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS
Τηλ. +357 22817770
Δικτυακός τόπος: http://ec.europa.eu/cyprus
E-mail: comm-rep-cy@ec.europa.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Γραφείο Ενημέρωσης στην Ελλάδα
Λεωφόρος Αμαλίας 8
105 57 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Τηλ. +30 2103278900
Δικτυακός τόπος: http://www.europarl.gr/
E-mail: epathinai@europarl.europa.eu

Γραφείο Ενημέρωσης στην Κύπρο
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λεωφόρος Βύρωνος 30
1096 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS
Τηλ. +357 22870500
Δικτυακός τόπος: http://www.europarl.
europa.eu/nicosia/
E-mail: epnicosia@europarl.europa.eu

Πηγές πληροφόρησης για την ΕΕ στην 
Κύπρο αποτελούν και οι ακόλουθοι 
δικτυακοί τόποι:
http://ec.europa.eu/cyprus/commission/
contact_us/index_en.htm
http://www.eudirectlarnaca.eu
http://pafoseuropedirect.eu

Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
υπάρχουν σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διαθέτει Αντιπροσωπείες και σε άλλα μέρη 
του κόσμου.
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Ευρώπη. Το περιοδικό γνώσεων για νέους
«Η Ευρώπη βρίσκεται κάπου αλλού». Αυτή η προκλητική δήλωση ανοίγει το πρώτο κεφάλαιο αυτού του πρώτου 
περιοδικού γνώσεων για νέους που εκδίδεται για όλη την ΕΕ. Βρισκόμαστε βεβαίως στην καρδιά της Ευρώπης και το 
περιοδικό αποσκοπεί να εξηγήσει τι σημαίνει Ευρώπη. Ποιος κυβερνά την Ευρώπη, τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και προς ποια κατεύθυνση εξελίσσεται η ήπειρός μας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης; Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης; Οι μαθητές και οι μαθήτριες ηλικίας 13 έως 18 ετών μπορούν 
να διαβάσουν, να μάθουν και να συζητήσουν για όλα αυτά τα ζητήματα και για ακόμη περισσότερα. Οι εκπαιδευτικοί 
έχουν στη διάθεσή τους συνοδευτικό βιβλίο.

  

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιούλιος 2013) 

Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες 


	Ευρώπη Tο περιοδικό γνώσεων
	Περιεχόμενα
	1 Η Ευρώπηστην καθημερινή ζωή
	2 Ποια είναι στην πραγματικότηταη Ευρωπαϊκή Ένωση;
	3 Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;
	4 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΕΕ;
	5 Η Ευρώπη μεγαλώνει — Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
	6 Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος
	7 Το μέλλον της Ευρώπης




