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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωοπ (Ε.Ε.) έχει έκταση 25 περίπου φορεί; μεγαλύτι:ρη αϊ JO την έκταση 

της Ελλάδας και ο πληθυομός της είναι 375 εκατομμύρια, δηλα&ή 36 περίπου φορές 

μεγαλύτερος από τον πληθυσμό τικ; Ελλάδας. Οι πολίτες των 15 κρατών-μελών της Ε.Ε. 

πιστεύουν ότι όλοι μαζί θα βελτιώοουν τη ζωή τους οε διάφορους τομείς, όπως στην 

οικονομία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, και θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα 

τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, όπως π μόλυνοη to υ περιβάλλοντος. 

Η Ε.Ε. ίΐίναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη- Όλες μαζί οι χώρες της παράγουν τα 

περισσότερα αγροτικά προϊόνια στ όλο τον κόσμο και κατασκευάζουν έναν από ιούς πιο 

διαδεδομένους τύπους αεροπλάνου, το Airbus (dp μ πας), και έναν από τους η to δυνατούς 

πυραύλους, τον Aiiune (αριάν), Έχουν επίσης αναπτύξει τη βιομηχανία οε όλους τους 

τομείς, όπως οτο αυτοκίνητα, στις ηλεκτρικές συσκευές, στα μέσα μεταφοράς και 

επικοινωνίας και άλλα. 
Πηγή: ΥΠΕΠΘ/Παίδαγωγίκό Ινστιτούτο, Από τη Δραχμή στο Ευρω, Αθήνα 2001 



Η Ευρωπαϊκή Ενωση Σήμερα 

Διαβάστε το ενημερωτικό κείμενο που σας δίνεται. Τι πληθυσμό έχει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Γιατί είναι καλό για τους πολίτες να υπάρχει η ένωση των 15 κρατών-
μελών; Σε ποιους τομείς μπορεί να γίνει καλύτερη η ζωή τους; 

Ποια προβλήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν ενωμένες οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Τι παράγουν και τι κατασκευάζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Το κείμενο μας πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει αγροτικά 
προϊόντα. Ποιες χώρες της κυρίως έχουν μεγάλη αγροτική παραγωγή 
και ποια αγροτικά προϊόντα κυρίως παράγουν; Επίσης το κείμενο μας 
λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκευάζει αεροπλάνα, πυραύλους και 
άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Ποιες χώρες της έχουν αναπτύξει πολύ τη 
βιομηχανία και τι προϊόντα κυρίως κατασκευάζουν; Βρείτε πληροφο
ρίες από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία Γεωγραφίας και γράψτε ένα κεί
μενο για την αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να το διαβάσετε στους συμμαθητές σας. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Τα όργανα οιοίκηοης της Ε,Ε, είναι; 

To Eopifiiofro Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν 6ομΐ-
αυργή&ΐΜϊ το 1974, λεγόταν «Σύνοδος 
Κορυφής » . Μαορας νο ονψτείς γατί; 

Έχω αχοόσζί και για το Σιιμβαάλιο της 

ΕνρωπαϊχΑς Ένωσης- Είναι το fSia ρε 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται 

από τους αρχηγούς των κρατών ή και ίων 

κυβερνήσεων των 15 κρατών -μελών της 

Ε.Ε. και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Το Συμβούλιο αυτό συνε

δριάζει δύο φορές το χρόνο στο κράτος 

που έχει ι ην προεδρία της Ε.Ε. και παίρ

νει αποφάσεις για διάφορα θέματα. Για 

παράδειγμα, αποφασίζει για την ένταξη 

νέων χωρών οτιΐν Ε. Ε., για το πώς θα γίνε] 

η Οικονομική και Νομισματική Ένωοη, 

δηλαδή για tov τρόπο με τον οποίο θα 

αποκτήσουν τα κράτη-μέλη το ίδιο νόμι

σμα, KOJ για ίο πώς θα αλλάξουν παλιότε

ρες αποφάσεις της Ε.Ε. 

Οχι, ε/ναι δύο διαφορε

τικά Συμβούλια. 
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Το Συμβούλιο της ΕνροίπαικΔς Έ<π»αα$ 

Με π ασχοΑείται ισ 

Συμβούλιο της EJL; 

Συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, την 

πρωτεύουσα του Βελγίου, μία 

φορά το μήνα ή δύο έως τέσσερις 

φορές το χρόνο, ανάλογα ρε τη 

σοβαρότητα των θεμάτων. Το Συμ

βούλιο αυτά αποτελείται οπό τους 

υπουργούς των 15 κρατών-μελών 

της Ε.Ε. και οτις συνεδριάσεις ι ιρο-

εδρεύει κάθε κράτος-μέλος για έξι 

μήνες ρε μια προκαθορισμένη 

οειρά. Ανάλογα με τα θέματα itou 

συζητιούνται οτο Συμβούλιο μετέ

χουν και οι αρ ρόδιο ι υπουργοί των 

κρατών-μελών της Ε.Ε. Για παρά

δειγμα, άλλοτε συνεδριάζουν οι 

υπουργοί Οικονομικών, άλλοτε οι 

υπουργοί Εξωτερικών κτλ 

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. αποφασίζει για την ψήφιση νόμων. Για ορισμένους νόμους όρως 

συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι υπεύθυνο για την οικονομικά πολιτική 

και την κοινή εξωτερική πολιτική, δηλαδή ΐΐς σχίσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. με άλλα 

κράτη π οργανισμούς (Ο.Η.Ε., Ν.Α.Τ.Ο. κτλ.). Επίσης συντονίζει τις δραστηριότητες των 

κρατών-μελών και παίρνει μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία σε θέματα δικαίου. 



Το Ενρωίίνϊχό Κϋΐνοβούλΐΰ 

Στο Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο εκπρο

σωπούνται όλοι οι λαοί των κρατών -

μελών της Ε.Ε. Η έδρα του βρίσκεται στο 

Στρασβούργο, η Γενική Γραμματεία στο 

Λουξεμβούργο, ενώ κάποιες συνεδριά

σεις του πραγματοποιούνται οπς Βρυξέλ

λες. Τα 375 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από 

τις 15 χώρες της Ε.Ε. εκλέγουν 626 βου

λευτές για 5 χρόνια. Ανάμεσα ο' αυτούς 

είναι και 25 Έλληνες ευρωβουλευτές. 

Όλοι οι ευρωβουλευτές ουγκενΊρώνονται 

μία εβδομάδα κάθε μήνσ και συζητούν 

προτάσεις σου κάναιιν διάφορες επιτρο

πές από ομάδες βουλευτών. 

Με Ώ ασχολείται το Ευρω

παϊκά Κοινοβούλιο; g 

Το Ευρωπαϊκά Κοι

νό β α ύλιο αποφασίζει 

μαζί με το Σύμβουλο 

της Ε.Ε. την ψήφιση 

ορισμένων νόμων, 

δηλαδή θεσπίζει την 

ευρωπαϊκή νομοθεοία. 

Επίσης εγκρίνει το σχέ

διο για τα προβλεπόμε

να έσοδα και έξοδα των 

χωρών της Ε.Ε, για το 

ειιόμενο έτος και 

συγκροτεί ομάδες που 

ασχολούνται με προ

βλήματα των Ευρωπαί

ων' πολιτών. Οι συζη

τήσεις που γίνονται και 

τα κείμενα που εκδίδο

νται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είναι και 

ατίς 11 επίσημες γΛώο-

οες της Ε.Ε. 



Το Δικαστήριο IUV Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊ

κών Κοινοτήτων ή Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο ιδρύθηκε το 1952 

και βρίσκεται στο Λουξεμβούρ

γο. Αποτελείται από 15 μόνιμους 

δικαστές και 8 γενικούς εισαγγε

λείς που τους βοηθούν στο έργο 

τους. Οι δικαστές και οι γενικοί 

εισαγγελείς διορίζονται με κοινή 

ουμφωνία των κυβερνήσεων των 

κρατών - μελών με κοινή συμφω

νία γι α έξι χρόνια. Ανάλογα με τη 

σοβαρότητα του θέματος συνε

δριάζουν άλλοτε όλοι μαζί, σε 

ολομέλεια, και άλλοτε οε ομάδες 

των τριών ή πέντε ατόμων. 

hie τι ασχολείται ία 

Δικαστήρια τιον Εσρω-

, παϊκών Κοινοτήτων; 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ/Παίδαγωγίκό Ινστιτούτο, Απο τη Δραχμή στο Ευρώ-
γία το Δημοτικό Σχολείο, Αθήνα 2001 

Ο ρόλος του είναι να διασφαλί

ζει την τήρηση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας με τη σωοτή ερμηνεία 

και την εφαρμογή των όρων των 

συνθηκών. Στόχος του δηλαδή 

είναι να μην επιτρέπει σε καμία 

χώρα της Ε.Ε. και σε κανέναν 

ιιολίτη της να ερμηνεύουν και να 

εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο 

σύμφωνα με το συμφέρον τους. 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

κοινωτικών είναι ιιρμόδιο να ειιι-

λύει τις διαφορές οι οποίες μπορεί 

να παρουσιαστούν μεταξύ των 

κρατών-μελών ή μεταξύ κρατών-

μελών και ειπνειρήπεων ή πολιτών. 



Τα όργανα διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

1. Διαβάστε το ενημερωτικό κείμενο που σας δίνεται και απαντήστε: 
α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη χώρα 
β. Είναι μια ένωση χωρών 

L. Ποια είναι τα όργανα διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
(μόνο ονομαστικά) 

3 . Από ποιους αποτελείται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από ποιους 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

4 . Ποιο είναι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

J . Πού είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

Ο. Πόσοι είναι συνολικά οι ευρωβουλευτές; Πόσοι από αυτούς είναι 
Έλληνες; 

/ . Διαβάστε τον πίνακα με το αριθμό των εδρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ανά χώρα. Δείτε τα αρχικά κάθε χώρας στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Α Αυστρία Β Βέλγιο D Γερμανία 

GR Ελλάδα Ι Ιταλία IRL Ιρλανδία 

DK Δανία Ε Ισπανία F Γαλλία 

FIN Φινλανδία GB Ηνωμ. Βασίλειο L Λουξεμβούργο 

NL Κάτω Χώρες Ρ Πορτογαλία S Σουηδία 
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Ποια χώρα έχει τους περισσοτέρους βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο; 
Ποια χώρα έχει τους λιγότερους; 
Δείτε τις σύντομες παρουσιάσεις των κρατών-μελών και τους πληθυ
σμούς τους και προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί κάποιες χώρες έχουν 
πολλούς βουλευτές και κάποιες άλλες λίγους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο. 

Πού βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο; Ποιες διαφορές λύνει; 

Στο κείμενο που σας δόθηκε παρουσιάζονται τα όργανα διοίκησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για καθένα 
από αυτά και παρουσιάστε τις στην τάξη σας. 

Πάρτε ένα χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημειώστε τις πόλεις 
στις οποίες έχουν την έδρα τους ή κάνουν τις συνεδριάσεις τους τα όρ
γανα διοίκησης της. 

Ποιο από τα όργανα διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει 
περισσότερο το δημοκρατικό της χαρακτήρα; Γράψτε μια σύντομη παρά
γραφο γι' αυτό και διαβάστε τη στους συμμαθητές σας. Εξηγήστε τους 
λόγους που διαλέξατε το όργανο αυτό. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 
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Η Ευρωπαϊκή σημαία 
To 1986, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τη σημαία που 
κατέστη το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
Με υπόβαθρο το κυανό του ουρανού, 
δώδεκα χρυσοί αστέρες σχηματίζουν 
κύκλο, αναπαριστώντας την ένωση των 
λαών της Ευρώπης. Το πλήθος των 
αστέρων είναι δώδεκα και δεν αλλάζει, 
επειδή δώδεκα είναι το σύμβολο της 
τελειότητας και της ενότητας. 

Ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Ύμνος στη Χαρά 

από την ενάτη συμφωνία του Beethoven. 

Την 9η Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης, εορτάζεται η επέτειος 
της δήλωσης του Robert Schoman το 1950, που θεωρείται 
ως η πράξη γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Εμβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

Διαβάστε το ενημερωτικό κείμενο που σας δίνεται. Πόσα είναι 
τα αστέρια της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Ο αριθμός των αστεριών θα αλλάζει όσο θα αυξάνονται τα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Ποιος είναι ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Ποια μέρα του χρόνου γιορτάζεται ως ημέρα της Ευρώπης; 

Δείτε το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σας δίνεται. Κολλήστε 
τη σημαία κάθε χώρας στο χάρτη στη σωστή θέση. Βάλτε μετά το χάρτη 
στον τοίχο στην τάξη σας. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 4 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση; 
Είναι Ω ένωση 15 χωρών 

της Ευρώπης, , 

Η Επρώπη είναι μία οπό τις πέντε ηπείρους της γης. Έχει π όρε ι το όνομα της οπό την 

ελληνική μυθολογία. Στο έδαφος της έγιναν πολλές συγκρούσεις μεταξύ των κρατών ιηι; 

Ευρώπης, οε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας. Ιδιαίτερα KaxooTpoqiiKo ;̂ ήταν ο 

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος κράτησε 6 χρόνια Π 939-194 5). Μετά το τέλος του 

πολέμου αυτού, ορισμένο κράτα αποφάσισαν να συνεργαστούν για την ειρήνη και τη βελ

τίωση της οικονομίας τους. 

Πάτε δημιουργήθηκε η 

Ευρωπαϊκά Ένωσα; 

Το 1951 ιδρύθηκε: στη Γαλλία η Ευρωπαϊ

κή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα {Ε.Κ.Α.Χ.) από έξι χώρες: το Βέλγιο, το 

Λουξεμβούργο, τπ Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία και την Ομοσπονδια

κή Δημοκρατία της Γερμανίας. 

Η Ε,Κ.Α.Χ. άλλαξε το όνομα της σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(Ε.Ο.Κ.) το 1957 στπ Ρώμη και αύξηαε τις οικονομικές δραστηριότητες 

μεταξύ των χωρών. Το 1973 η Ε.Ο.Κ. διευρύνθηκε με την ένταξη τριών 

ίΐκόμπ χωρών: της Δανίας, τιις [ρλονδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 
12 
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Πόττ π Ελλάδα έγινε 

μέλος της ErO.!C; 

Η Ελλάδα έγινε μέλος της Ε.Ο,Κ. την ] η Ιανουαρίου του 1981, αλλά π συμφωνία έντα

ξης της είχε υπογραφεί από το 1979. Ακολούθησαν η Ισπανία και η Ι Ιορτογαλία που έγι

ναν μέλη της το 1986, 

Η Ε.Ο.Κ. μετονομάστηκε οε Ευρωπαϊκή Έντωοη (Ε,Ε.) το 1992 στο Μάαςηριχτ της 

Ολλανδίας. Το 1995 έγιναν μέλη της η Αυστρία, π Φινλανδία KOJ η Σουηδία . Έτσι σάμε-

ρα η Ε.Ε. αποτελείται από 15 κράτη-μέλη. 

Από την ΕΚΛΧ στην Ε.Ε. 
^ ^ • ^ • Μ Η ^ ^ Β Ρ Η Η 

ΕΚΛΧ. Ε.Ο.Κ. ΕΕ 

— II — ~ Ε Ι 

Ιταλίο 

Λουξεμβοΰργο Ιρλανδία Ελλάδα ΙαηανΙα 

υ ο 
Γαλλία Δανία 

SiES 

Πορτογαλία 

Ολλανδία Ην. Βαοίλαο 

Ομ. Δημ. Γίρμανίαι, 

Ην. Βαοίλαο 

11 
Βέλγιο 

II Πηγή: ΥΠΕΠΘ/Παίδαγωγί} 

Αυστρία 

Φινλανδία 

Σουηδία 
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Η Ευρώπη και η ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Βρείτε τη σωστή απάντηση σύμφωνα με το κείμενο: 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
α. Μια από τις πέντε ηπείρους της γης 
β. Η ένωση 15 χωρών της Ευρώπης 

Από πού έχει πάρει η Ευρώπη το όνομα της; 
α. Από την ελληνική μυθολογία 
β. Από τις συγκρούσεις που έγιναν μεταξύ των κρατών της στο έδαφος 
της 

Πότε δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
α. Το 1951 
β. Το 1957 
γ. Το 1973 

«.... Η Ε.Ο.Κ. διευρύνθηκε με την ένταξη τριών ακόμα χωρών». Αυτό 
σημαίνει ότι η Ε.Ο.Κ.: 
α. μεγάλωσε, αυξήθηκε 

μίκρυνε, μειώθηκε 

Πότε η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
α. Το 1979 
β. Το 1981 

Τι σημαίνουν τα αρχικά Ε.Κ.Α.Χ., τι τα αρχικά Ε.Ο.Κ. και τι τα Ε.Ε.; 

Η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εκείνη 
ονομαζόταν: Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. ή Ε.Ε.; 

Τι έγινε στο Μάαστριχτ το 1992; 

Πόσα κράτη μέλη έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
14 



«Μετά το τέλος του πολέμου αυτού,... της οικονομίας τους»: βρείτε 
την περίοδο στο κείμενο. Ξαναγράψτε την χωρίς να αλλάξει το νόημα 
της αρχίζοντας αυτή τη φορά διαφορετικά: «Όταν τελείωσε ...». Τι εκ
φράζει η νέα πρόταση που μπήκε στην αρχή της περιόδου; Χρόνο, αιτία 
ή υπόθεση; 

Στο ενημερωτικό κείμενο που διαβάσατε υπάρχουν αρκετές 
πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαλέξτε όποιες από αυτές θε
ωρείτε πιο σημαντικές και γράψτε ένα άρθρο για τη μαθητική εφημερίδα, 
για να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για την Ε.Ε. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
_ι_ 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ 

d Καμία απάντη 
• Κατά 
• Υπέρ 

Δημοσκόπηση: η κοινή γνώμη και η Ευρώπη 
«Είστε γενικά υπέρ ή κατά των προσπαθειών που 
Ηαταβάλλσνται νια την ένωση της Ευρώπης;» (%) {') 

EUR 15 

ο Ούτε θετικό ούτε αρνητικό ή καμία απάντηοη "Το γεγονός- ότι η χώρα οας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή 
• Αρνητικό Κοινότητα είναι θετικό ή αρνηπχό;» (%) {') 
• Θετικό 

ι 

β 0< GR IRL L NL AT F SE UK EUR 15 

Ι1] Απαντηθείς οτη αφυγμομέτρηση Ευρωβορόμετρο αριθ 43. που επιμελήθηκε η εταιρεία ίΝΡΑ 
(Ευρώπης) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ερωτήθηκαν περίπου 16 000 άτομα, τον 
Μάιο 1995 

Πηγή: Η Ευρώπη των Δεκαπέντε: αριθμοί, κλειδιά, εκδ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Η ευρωπαϊκή ένωση και οι πολίτες της 

1. Μπορείτε να πείτε σε ποιες χώρες ανήκουν οι αρχικές λέξεις: 

GR = ν.ηΑϋπ. 

Β = L = 

F = Ρ = 

IRL = UK = 

Ζ. Ξέρετε να διαβάζετε ένα γράφημα; 
Παραδείγματος χάρη, στο πρώτο γράφημα: 

Στην ερώτηση αν είναι γενικά υπέρ ή κατά της ένωσης της Ευρώπης, 
από τους έλληνες ένα ποσοστό 74% απάντησε «υπέρ της ένωσης», 
ένα ποσοστό 16% «κατά της ένωσης» και ένα ποσοστό 10% «δεν ξέρω» 
(Να χρησιμοποιήσετε τους λαούς από τις χώρες που γράψατε παρα
πάνω). 

Να κάνετε το ίδιο με την ερώτηση του δεύτερου γραφήματος 
με όσες άλλες χώρες θέλετε εσείς. 

17 
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Τα κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης - ΕλΑΧΙζ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 6 

ANATOLI ΚΙ 

MAKEDONIA 

KAITHRAKI 

ΙΟΝΙΟΙ NISO) 

PELOP 

AthiwaP 

Λ '^^HOTIOAIGAIOS/ 

> 

* · ^ ^ J * * " K R I T I 

Έτος 
προσχώρησης: 1981 

Πολιτικό 

σύστημα: Δημοκρατία. 

Πρωτεύουσα: Αθήνα. 

Συνολική 

έκταση: 131 95] Τ . ^ 

Πληθυσμός: 10.5 ΕΛ. 

Νόμισμα: Ευρώ 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δ α ν ί α 

Kobenhavn 

ζ* 

Έτος 

προσχώρησης: 1973 

Πολιτικό Συνταγμ 

σύστημα: μοναρχία 

Πρωτεύουσα: 

Συνολική 
έκταση: 

Κοπεγχάγη 

43 094 τ.χ\^· 

Πληθυσμός: 5.3 εκ. 

Νόμισμα: Δανική κορώνα 
18 



Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΠορΤΟγΟίλίΟΧ 

Έτος 
προσχώρησης: 1986 
Πολιτικό 
σύστημα: Δημοκρατία 

Πρωτεύουσα: Λισσαβώνα 

Συνολική 
έκταση: 92 072 τ.χλμ 
Πληθυσμός: 10.8 εκ. 

Νόμισμα: Ευρώ 



Τα κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης - HVCOJ^VO BoiOlASlO 

11 * . t Τ t Τ» 

• ••ι 

s ι. |ΐ ο Μ 

Έ τ ο ς 
προσχώρησης: 

Πολιτικό 
σύστημα: 

Πρωτεύουσα: 
Συνολική 
έκταση: 
Πληθυσμός 
Νόμισμα: 

1973 

Συνταγματική 
μοναρχία 
Λονδίνο 

242 500 τ.χλμ. 

58.6 εκ. 

Λίρα Λγγλίας 

' w \' ιι 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣθΌ1]6ΐ0ί 

ν Λ Ϊ ' I K"rtJKHl.H*dtl 

UAvutUOrtC 
KOP'i'AHULKU 

νΛ W A U L AND 
ORtHKO 

l U U t H U U L A H U 
:.ij-Lb>J'l'. OCl- UOMUS 
iK*KAUUH<. 
OSIbHGUlLAND 
'·.'.uU'Jinj 
iiJ"JKUr'LN.-.i 

ClU'LANU 
ΚΛΙΜΑ» 
H A L L A N L I 

nnnuowmi 
KNl!>l>AH5tACl 
VAlMUHll', 

Έτος 
προσχώρησης: 

Π ο λ ι τ ι κ ό 
σύΐττ;ημ(ΐ: 

Πρωτεύουσα: 

Συνολ ική 

έ κ τ α σ η : 

Πληθυσμός: 

Νόμισμα: 

1995 

Συνταγματική 
μοναρχία 

Στοκχόλμη 

450 000 τ.χλμ. 

8.9 εκ. 

Σουηδική 
κορώνα 



Το κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΦίνλίΧνόίΟΙ 

Έτος 
προσχώρησης: 1995 

Πολιτικό 

σύστημα: Δημοκρατία 

Πρωτεύουσα: Ελσίνκι 

Συνολική 
έκταση: 338 000 τ.χλμ. 

ΑΜΟΪ%Ν Πληθυσμός: 5 J εκ. 
«.ANSI SI 

Νόμισμα: 

EH LAAM 
LAUDS LAK 

4 AHVEHAHHAAH LAAhl H e l s i n k i 
A LANDS LA* Η β , β ί η ) | Γ ο Λ 

Ευρώ 

I'u κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Τλ-υιπης - Α υ σ τ ρ ί α 

OBER 

05TERREICH 

VORARLBERG 

TIROL 

KARNTEN 

NIEDER f j - — , . 

(iREicti Ετος 
προσχώρησης: 1995 

Ml ΕΝ 
Πολιτικό 
σύστημα: Δημοκρατία 
Πρωτεύουσα: Βιέννη 

BURGEN- , 
LAND Συνολική 

έκταση: 83 858 τ.χλμ. 

STEIERMARK Πληθυσμός: 8.1 εκ. 

Νόμισμα: Ευρώ 



Ύα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης · Ι ΤΟίλίΟΙ 

TRENTINO 
SUDT1ROL 

W . ( (J»'.»'* 
JMJ»" I I 

Έτος 
προσχώρησης: Ιδρυτικό μέλος 

Πολιτικό 
σύστημα: Δημοκρατία 

Πρωτεύουσα: Ρώμη 

Συνολική 
έκταση: 301 263 τ.χλμ. 

Πληθυσμός: 57.6 εκ. 

Νόμισμα: Ευρώ 

The memhi;r Siaies of MIL* European Union 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - KtXTCO ΛΟ^ρεζ 

Έτος 
προσχώρησης: ιδρυτικό μέλος 
Πολιτικό Συνταγματική 

σύστημα: μοναρχία 
Πρωτεύουσα: Αμστερνταμ 

Συνολική 
έκταση: 41 864 τ.χλμ. 

Πληθυσμός: 15.8 εκ. 

Νόμισμα: Ευρώ 



Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ItTftCtVlOl 

MM 

CO**VAllt*5 
Pt KA'.AHUl 

•XMJtdrWf' 

CAOIItLA- J^ 
LA MAUCH* tCC»A#aO*D ^ ^ 1 

? ·ΗΛ9 0ΗΐΑ«ε> έκταση: 

Έτος 
προσχώρησης: 1986 

Πολιτικό Συνταγματική 

σύστημα: μοναρχία 

Πρωτεύουσα: Μαδρίτη 

Συνολική 

Πληθυσμός: 

Νόμισμα: 

504 782 τ.χλμ. 

39.4 εκ. 

Ευρώ 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Γ ε ρ μ α ν ί α 

Μ Μ Ι 

4c-\ 
HAMBUKO Λ ΗΟίΒΤΈΙ 

• Ί ^ Ι Α Λ » ,*IECtllENEUit<i\ 

i j " * ^ \&w< ' VORCp™tH*T\l 

Γ & B I I t M £ N 

J Ml£06RSACH3EN 
f ^ ^ > HEBLIN \ ^ 

S Β4ΓΙ*Ι& l 
J UHVJpLNBU<ftl 

"wORnRKEIIl. \ { 

WE sir KJL mJ^y^ 
V t 1 SACHSEh 

JF^ 

RHE^SpjU U r '"•* ' V 
.-•ΐΕ* Υ,-. 

Syo 7 (J ' Λ 
H-VlEfiN *A_ 

/ Β/Τ; 

/wuirTE#0f&a 

Έτος 
προσχώρησης: Ιδρυτικό (̂Ασ5 

Πολιτικό Ουοσπονδι.οκή 
σύστημα: δημοκρατία 

Πρωτεύουσα: Βερολίνο 

Συνολική 
έκταση: 356 854 T.U 

Πληθυσμός: 82 εκ. 

Νόμισμα: Ευρώ 



Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -1 (Χλλίΰ 

MAU1E- ΚΟΗΟ/-Έ CHAMI'AONt-

NOHMftNOlt I'M-Dt-ckftl&t MiOtHNt II 
fLOHf 

fPa> 
JRETAGMQi 

'PAYS] 
1 ¥ U E U t 

£LulJiL^C£NrHL:( DOUR^ 
GOGW 

• wlrf 

Έτος 
προσχώρησης: Ιδρυτικό μέλος 

Πολιτικό 

Δημοκρατία 

Πρωτεύουσα: Παρίσι 

Συνολική 
έκταση: 550000 τ.χλμ. 

.FRANCHE- σύστημα: 
CUMTt 

poatnj 
tHAffl^KlEa^LIMuXiSi 

RHONE-
/ΕΒβΝΕ*) flt-PL*. 

IAIHt( 

' MIDI 

)pROV@H$|:AL«S-

^cuiMftiuR Πληθυσμός: 60.4 εκ. 

Νόμισμα: ' Ευρώ 

ί α κρκτη μέλη της Ε\ιρωπαϊ*ής Ένωσης - ΒελγίΟ 

II 
nAANDEREN Bmxelles ι 

-Brussel / 

Έτος 
προσχώρησης; 

Πολιτικό 

Ιδρυτικό μέλο 

Συνταγματική 

Vft BRUXELLES ^ 
σύστημα: 

Πρωτεύουσα: 

μοναρχία 

Βρυξέλλες 
7- WALLQHIE / Συνολική 

έκταση: 30 158 τ.χλμ. 

Πληθυσμός: 10.2 εκ. 

Νόμισμα: Ευρώ 



Γα κρ«τη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωβης - Ιρλανδίί/ 

II 
Έτος 
προσχώρησης: 1973 

Πολιτικό 
σύστημα: Δημοκρατία 

Πρωτεύουσα: Δουβλίνο 

Συνολική 

έκταση: 70 000 τ.χλμ. 

Πληθυσμός: 3.7 εκ. 

Νόμισμα: Ευρώ 

ΤΜ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενιυιτης - AOl)^CJ,lpOi-WO 

Έτος 
προσχώρησης: Ιδρυτικό μέλος 

Πολιτικό Συνταγματική 

σύστημα: μοναρχία 
Ι Ιμωτεΰουπα: Λουξεμβούργο 

Συνολική 
J έκταση: 2 586 τ.χλμ. 

Luxembourg t Ρ Ι ΙληΟυσμός: 419 200 
* ψ Νόμισμα: Ευρώ 



Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

Διαβάστε τις σύντομες αυτές παρουσιάσεις των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα κράτη που προσχώρησαν, που 
έγιναν δηλαδή μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελευταία; 

Ποιο κράτος-μέλος έχει τη μεγαλύτερη έκταση; Ποιο έχει τη μικρότερη; 

Ποιο κράτος-μέλος έχει τον περισσότερο πληθυσμό; Ποιο έχει 
το λιγότερο; 

Ποια είναι τα κράτη-μέλη που έχουν δημοκρατία; 

Πόσα κράτη-μέλη έχουν νόμισμα το ευρώ; Ποια; Πόσα κράτη-μέλη έχουν 
κρατήσει το δικό τους νόμισμα; Ποια είναι τα κράτη αυτά; Ποιο νόμι
σμα έχει το καθένα; 

Εκτός από τα κράτη-μέλη υπάρχουν χώρες που είναι υποψήφιες 
να ενταχθούν κι αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι χώρες είναι: 
η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Αεττονία, 
η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, 
η Σλοβακία και η Τουρκία. 
Ας βρει ο καθένας από σας στοιχεία για δύο από αυτές τις χώρες (ας 
διαλέξει όποιες θέλει ο ίδιος) και ας κάνει μια παρουσίαση της χώρας 
σαν κι αυτές του κειμένου που σας δόθηκε. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7 

Ι1ΛΙΧΝΙ VI Μi: Ι Λ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ T i l l Ε.Ο.Κ. 
(ΑΥΤΑ ΠΟΥ FNTAXTHKAN ΠΣ ΤΟ Ι995| (Α) 

(Οι ή|>ιΐ(ΐτΊ||Η<»τητι:ς οΐοοντιιι έτοιμε,: ιπτι'ι το ί:ντΐ)πιι| 

Χρωματιστέ τις 
χώρες αυτές στο 

χάρτη με μπλε 
χρώμα 

1957 
Εξι ευρωπαϊκές χώρες υπογράψουν τη συνθήκη της Ρώμης και 

δημιουργούν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 

Οι έξι αυτές χώρες είναι: Βέλγιο. Γαλλία, Γερμανία. Ιταλία. 

Λουξεμβούργο, Κπτω Χώρες. 

XpWtfffTfeH 
τ Ν; TUVCL: αυτός 

1973 
Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο προσχωρούν και δημιουργούν 

την Ευρώπη των Εννέα. 

1981 
Η Ελλάδα 

προσχωρεί 

στην ΕΚ. 

Χρωματιστέ 
τ«ς χώρες αυτές 

στο χάρτη με 
πράσινο χρώμα 

1986 

ΧρυματΙσπ 
πι χύμα. αυτή 

στο χάριη 
ρεπαρτοΗοΛι 

χρυμο 

Η Πορτογαλία και η Ισπανία 

προσχωρούν στην ΕΚ. 

Χρωματιστέ 
τις χώρες αυτές 

στα χάρτη με 
δαμασβηνΙ 

χρώμα 

1995 
Η Αυστρία, η Φινλανδία και η 

Σουηδία προσχωρούν στην ΕΚ. Οι 

χώρες αυτές απαρτίζουν τώρα την 

Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) 15 κρατών 

μελών. 
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ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ LTA ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ (Α) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 8 

Δέκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ ρ ώση ς καθώς και η 

Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία υπέβαλαν αίτηση προσχώρησης 

στην Ευρωποικη Ενωση. 

Για να προσχωρήσουν στην ΕΕ. οι υποψήφιες χώρες πρέπει να 

προετοιμοοιουν κατάλληλα και να σπσ6ει£ουν ΟΤι είναι at toon να 

ακολουθήσουν και νπ ίϊορμοοουν κ noAniKtc της Ε Ε 

Η ΕΕ. οπο την πλευρά της, οφείλει να προσαρμόσει κατάλληλα τις 

πολιτικές της και να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις για να είναι οε θεοη να λειτουργηθεί ικανοποιητικό μετά 

την ενίαξη ίων νέων χωρών. 

Ερώτηση 

για συζήτηση: 

Για Ί a ιούς Λογούς 

νομίζετε οτι Οι 13 

χώρες θέλουν «α 

ί,νταχβουν στην 

Ευρωπαϊκή 

Ενωση; . 

Για να γίνει ρια χωρά μέλος της ΕΕ πρέπει: 

να έχει δημοκρατικό πολίτευμα' 

νο σέβεται τα ανθρωπινά Δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων 

νο έχει οικονομία της αγοράς παυ λειτουργεί ικανοποιητικά καθώς και αημααια διοίκηση ικανή νο 

εφαρμόζει και να επιβάλλει τη νομϋθεοια της Ε Ε 

Προβλέπεται on οι περιΰοοτεοες υποψήφιες χώρες θα είναι έτοιμες να προσχωρήσουν στην ΕΕ εντός 

της now της βεκαετιαζ του ? I ου αιώνα 

Βρείτε τις 13 χώρες που είναι κρυμμένες στη μαγική εικόνα! 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΚΥΠΡΟΣ 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

ΜΑΛΤΑ 

ΠΟΛΟΝΙΑ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Χ Λ Η Π Ζ Τ Τ Μ 0 Ζ Σ Τ 'Ζ' Ρ Ε 

Μ 0 Λ Ψ Α 0 0 Ν Υ ψ Α Σ Ρ Υ Μ 

Κ Ζ Ε Κ Η Ρ Υ Ρ Γ Β Ι Ε Δ Ε Φ 

Υ Σ Ρ Γ Β κ Ρ 0 Γ Τ Θ Χ Η Χ Β 

π Φ Τ Β Η Ε κ Υ Α Ζ 0 Ι Μ Τ 0 

Ρ 0 Υ Μ Α Ν ι Α Ρ Α Υ κ 0 Ε Υ 

0 Κ Ρ Τ Μ 0 Α Α ι Κ Α Η Κ Σ Α 

Σ Α 0 Β Α Κ Ι Α Α Λ Ν Μ Ρ Θ Γ 

Σ, Γ π Μ Ε Ν χ J 0 Ι Β Α 0 Α 

Π 0 Λ Ω Ν Ι Α κ Ρ Σ Α Ε Τ Ν Ρ 

Ζ Ρ Α Τ Α Ε Τ 0 Ν Ι Α Τ ι Ι Ι 

Α Σ Ν Η Μ Α Λ τ Α Χ Π Μ Α Α Α 

Δ 0 Ι Φ Κ Α Τ κ 0 Δ Ρ Ζ Η Β Σ 

Λ Ρ Α Ν Ι Λ 0 Β Ε Ν Ι Α Κ Ρ 

Τ Ζ Φ Δ Ε Τ Θ Β Κ Υ Λ Ρ Φ Τ Χ 

Πηγή: Ευρώπη+Ελάτε να γνωρίσουμε τις χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. εκδ. της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
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Μια ματιά στα νεα κράτη - μέλη 

Πόσες χώρες συνολικά έκαναν αίτηση για να προσχωρήσουν 
(=να ενταχθούν) στην Ε.Ε.; (αφού διαβάσετε το κείμενο 7). 

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο 8 και βρείτε τη σωστή σημασία 
των παρακάτω προτάσεων: 
α) ότι είναι σε θέση · ότι έχουν 

• ότι μπορούν 
• ότι κάθονται 

β) να εφαρμόσουν τις πολιτικές · να τελειώσουν τις πολιτικές 
• να ρυθμίσουν 
• να κάνουν πράξη 

γ) οφείλει να προσαρμόσει · πρέπει να αλλάξει για να ταιριάζ 
• πρέπει να πληρώσει 
• πρέπει να συμφωνήσει 

δ) μεταρρυθμίσεις · αλλαγές 
• στροφές 
• κλείσιμο 

(πάνω στο φυλλάδιο: «Για να γίνει μια χώρα μέλος της ΕΕ...») 

(πάνω στο φυλλάδιο: «Βρείτε τις 13 χώρες που είναι κρυμμένες 
στη μαγική εικόνα!») 



Και τώρα θα χρησιμοποιήσετε προτάσεις με το αν, δηλαδή υποθετικές 
προτάσεις. Υποθέστε ότι είστε ο εκπρόσωπος της Ε. Ε. και εξηγείτε στο 
διπλωμάτη της χώρας αυτής τι πρέπει να έχει η χώρα του για να μπει 
στην Ε.Ε. 
Παραδείγματος χάρη: 
• Αν θέλετε να ενταχτείτε στην Ε.Ε. θα πρέπει η χώρα σας να έχει 

δημκρατικό πολίτευμα. 
Συνεχίστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις και φράσεις από το κεί
μενο : 
««Για να γίνει μια χώρα μέλος της ΕΕ...» 



ΚΕΙΜΕΝΟ 9 

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΙΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Α) 
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Ο πληθυσμός της Ευρώπης 

Να συζητήσετε τι σημαίνουν οι λέξεις: 
• πληθυσμός 
• υπερπληθυσμός 
• γηρασμένος πληθυσμός 
• νεανικός πληθυσμός 
• υπογεννητικότητα 

Ποιος έγραψε το άρθρο, τι δουλειά κάνει; Νομίζετε ότι είναι ειδικός 
να μιλάει για θέματα σχετικά με τον πληθυσμό; 

Διαβάστε το κείμενο του Δημήτρη Λώλη. Μπορείτε να πείτε 
πού βρίσκεται ο νεανικός πληθυσμός της γης και πού ο γηρασμένος; 

Ποιες είναι οι δύο πλευρές του δημογραφικού προβλήματος; 
(χρησιμοποιήστε τις λέξεις: αναπτυσσόμενες - αναπτυγμένες χώρες). 

Αφού διαβάσετε το κείμενο που βρίσκεται στο πλαίσιο, μπορείτε 
να βρείτε: 
• Πόσα παιδιά αντιστοιχούν σε κάθε γυναίκα στην Ε. Ε.; 
• Πόσα παιδιά πρέπει να αντιστοιχούν σε κάθε γυναίκα για να 

ανανεώνεται η Ευρώπη; 

Αφού είδατε τους παραπάνω αριθμούς, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί 
στην Ευρώπη, αν δεν υπάρχουν πολλά παιδιά κάθε χρόνο; 



/ . Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω φράσεις για να εξηγήσετε το δεύτερο 
γράφημα (στο κάτω μέρος της σελίδας). Πώς ήταν και πώς θα είναι ο 
πληθυσμός της κάθε χώρας; 
Να χρησιμοποιήσετε τις φράσεις: 

• ο δείκτης έχει άνοδο 
• ο δείκτης έχει πτώση 

• ο πληθυσμός αυξήθηκε/ θα αυξηθεί 

• ο πληθυσμός μειώθηκε/ θα μειωθεί 
• ο πληθυσμός έμεινε/ θα μένει σταθερός) 

Ο. Μπορείτε τώρα εσείς να εξηγήσετε τι ακριβώς δείχνει το πρώτο 

γράφημα και σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε μελετώντας το; 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις: 
Αν είμαι ελεύθερος το απόγευμα, θα περάσω από το σπίτι σου. 
Θα περάσω από το σπίτι σου, αν είμαι ελεύθερος το απόγευμα. 
Σίγουρα, ξέρετε να χρησιμοποιείτε παρόμοιες προτάσεις. Μπορείτε να 

γράψετε δύο παραδείγματα; 

Η πρόταση που αρχίζει με το αν είναι μια δευτερεύουσα υποθετική 
πρόταση, που λέγεται και υπόθεση. Η πρόταση που ακολουθεί 

λέγεται απόδοση. Η υπόθεση και η απόδοση μαζί λέγονται 
υποθετικός λόγος. 
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. Ας μάθουμε τώρα τα δυο βασικά είδη του υποθετικού λογού: 

Το Α' είδος υποθετικού λόγου δείχνει το πραγματικό. 

Αν + υποτακτική — • μέλλοντας 

ενεστώτας 

προστακτική 

Συνεχίστε εσείς ... 

α) Αν χιονίσει πολλές ώρες, 

β) Αν δεν προσέξεις, 

γ) Αν μπορείς, 

δ) Αν θέλεις, 

ε) Αν οδηγείτε χωρίς προσοχή, 

Το Β' είδος υποθετικού λόγου δείχνει την απλή σκέψη για κάτι 

στο παρόν και το μέλλον 

Αν + παρατατικός • θα + παρατατικός (δυνητική) 

Συνεχίστε εσείς ... 

α) Αν είχα μια σοκολάτα, 

β) Αν δεν έβρεχε 

γ) Αν ερχόσουν νωρίτερα, 

δ) Αν είχα πολλά λεφτά, 

ε) Αν δεν είχα φίλους, 
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1 1 . Πείτε στο φίλο σας που έχασε το πορτοφόλι του τι θα κάνατε, 
αν ήσασταν στη θέση του. Αρχίστε κάπως έτσι: 

Αν ήμουν στη θέση σου 

1 Ζ . Μιλήστε για τα παρακάτω σκίτσα: Φανταστείτε ότι το καράβι 
σας βούλιαξε στη θάλασσα και αφού κολυμπήσατε πολλές ώρες βρήκατε 
αυτό το έρημο νησί. Ξαφνικά βλέπετε δίπλα σας στην παραλία μια με
γάλη βαλίτσα. Τι θα θέλατε πραγματικά να έχει μέσα; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10 

Ελάτε να ταξιδέψουμε στην... Ευρωπαϊκή Ένωση (Α) 

. Κρυπτόλεξο: Ποια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρύβονται 
οριζόντια, κάθετα και διαγώνια στον πίνακα που ακολουθεί; 

Λ Ο Υ Μ Ε Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο 

Φ Η Μ Κ Λ Π Ε Ι Θ Τ Ρ Ε 

Σ Φ Γ Σ Μ Κ Λ Λ Ο Θ Φ Π 

Ψ Ω Δ Ο Β Γ Γ Ν Μ Κ Λ Ο 

Ζ Χ Α Υ Ψ Α Ι Β Ν Μ Ι Ρ 

Μ Β Ν Η Ν Λ Ο Ω Ψ Χ Ρ Τ 

Σ Χ Ι Δ Ψ Λ Ω Β Ν Μ Λ Ο 

Μ Η Α Ι Γ Ι Τ Α Λ Ι Α Γ 

Ε Λ Λ Α Δ Α Η Μ Κ Λ Ν Α 

Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π Λ Μ Δ Λ 

Η Γ Φ Δ Σ Ψ Χ Ζ Α Α Ι Ι 

Α Σ Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Α 

λ. Αναγραμματισμοί: 
Σκεφτείτε τις παραστάσεις της εθνικής όψης των ελληνικών κερμάτων 
ευρώ και βρείτε τις λέξεις που τα γράμματα τους έχουν μπερδευτεί: 

ΦΡΕΣΟΑΙ 

ΖΟΛΕΒΙΝΣΕ 

ΡΗΤΡΣΙΗ 

ΠΟΚΔΙΣΑΤΡΑΣΙ 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11 

Ο ΕΥΡΩΚΛΗΣ 
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Πηγή: Ευρωγνωσία: ενα κόμίκ για νέους όλων των ηλικιών, εκδ. Τράπεζα της Ελλάδας 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΟΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ 

Γιατί υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον; 
Γιατί, σίγουρα: 

• Είναι καλύτερα να προωθούμε την ειρήνη αντί να κάνουμε πόλεμο 
μεταξύ μας. 

• Είναι καλύτερα να ενωθούμε για να έχουμε μια ισχυρή οικονομία, 
μια μεγάλη αγορά, ένα ισχυρό νόμισμα. 

• Εχουμε ισχυρότερη παρουσία στη διεθνή σκηνή, αν είμαστε ενωμένοι 
και επηρεάζουμε τις διεθνείς εξελίξεις σύμφωνα με τα συμφέροντα μας. 

• Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο καλύτερα θα βοηθάμε ο ένας τον άλλο. 

Το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον όμως δε σημαίνει: 

• Ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πια ιδιαίτερα εθνικά συμφέροντα. 

• Ότι τα εθνικά συμφέροντα των μικρών και των μεγάλων χωρών, 
των πλουσίων και των φτωχών, των βορείων και των νοτίων, 
των ανατολικών και των δυτικών είναι τα ίδια. 

• Ότι τα εθνικά συμφέροντα ξεχνιούνται ή θυσιάζονται στο βωμό 
του κοινού συμφέροντος. 

Πηγή: Το μέλλον της Ευρώπης: μία συζήτηση για όλους, μία υπόθεση συμμέτοχης, 
εκδ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 13 

Ο ΕΥΡΩΠΑΊΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

Πώς διαμορφώθηκε ο 

πολιτισμός της Ευρώπης; 

Οι λοοί της Ε.Ε. έχουν πολλά κοινό ητοιχεία 

αλλά και διαφορές. Τ ο υ ς ενώνουν κοινές ρίζες 

οι ιό τον αρχαίο ελληνικό πολιτιομά και ο οε|ϊα-

ομός οε ρ\ποΐΚίς ανθρώπινες αξίες: πι δ η μ ο κ ρ ο -

tia, i n δ ικπιοπύνη, την ελευθερία κ.ή. Ι ο δημο

κρατικό πολίτευμα, κληρονομιά από τους ΈΛΛΪΙ-

νες, αποτελεί ι π βάοη του ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ ιιολπι-

ο μ ο ύ . Ο) Ρωμαίοι με το γραπτό δίκαιο έδωοαν 

στην Ε υ ρ ώ π η τους κανόνες με τους ο ι ίο ίο υς ρυθμίζονται οι ονέυεις μεταξύ 

των ανθρώπων. Οι αρχές της χριοτιονικής ηθικής είναι γενικό αποδεκτές από 

όλους τ,ους Ευρωπαίους . Αυτό τα στοιχεία επηρέασαν όλους τους λαούς της Ε υ ρ ώ π η ς και 

συνέβαλαν οι π &ιημόρ<ρωαη του αιτμερινού ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ πολιτισμού. 

Οι λαοί της Ε.Ε. μοιά

ζουν μεταξύ τους; 

Κάθε λαός έχει t o δ ικό του τρόπο ζ ω ή ς και 

τη δική του πολιτισμική κληρονομιά* γλώοοα, 

θμιτοκεία, παραδόσεις — ήθη και έθιμα - ιστο

ρία, εθνικές γιορτές, αύμ | ιολπ. Κάθε λαός επί-

ο π ς έχει υυμθάλει με το δικό του τρόπο στην 

α ν ά π τ π ξ π της ειιιστήμης και των τεχνών. Elll-

οτήμονες άπΐιΐς Ο Ευκλείδης, ο Κοπέρνικος* ο 

Ι αλίΛαίος. ο Ν ε ύ τ ω ν α ς άνοιξαν το δρόμο γ κι 

την ανάπτυξη ίων ειιιοτιΐμών. Οι φιλόσοφοι , 

οι ζ ω γ ρ ά φ ο ι , οι συγγραφείς αντάλλασσαν ιδέες και Αλληλοεπηρεάζονταν ιιαλιότερα αλλά 

και οήμερα, παρά τις γλωσσικές τους δ ι α φ ο ρ έ ς . Ι α επιτεύγματα κάθε λιτοί? λοιπόν τα μοι

ράζονται και το αξιοποιούν όλο τα κράτη της Ε υ ρ ώ π η ς για τπ βελτίωση της ζ ω ή ς των πολι

τών τους . 
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Το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και τα εθνικά κράτη 
• Ο Ευρωπαίος πολίτης 

Αν σας ρωτούσαν να πείτε δύο σημαντικούς λόγους για τους οποίους 
η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενωμένη, ποιους θα διαλέγατε, με βάση το 
κείμενο 12; 

Μπορείτε να πείτε τι σημαίνει η φράση ...θυσιάζεται στο βωμό; 
Θυμηθείτε λίγο την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Εδώ η φράση χρησι
μοποιείται μεταφορικά. Τι θυσιάζεται, λοιπόν, στο κείμενο 12; 

Διαβάστε το κείμενο 13. Τι ενώνει τους λαούς της Ευρώπης; 

Να βρείτε από το βιβλίο της ιστορίας σας πότε έζησαν οι Ρωμαίοι 
και ποιες χώρες είχαν καταλάβει. 

Να εξηγήσετε τι σημαίνει «γραπτό δίκαιο». Γιατί χρειάζεται 
στους ανθρώπους; 

Τι σημαίνει ότι ο κάθε λαός έχει δική του θρησκεία, ήθη- έθιμα; 
Να δώσετε παραδείγματα. 

Τι εννοούμε με τη φράση «τα επιτεύγματα κάθε λαού τα μοιράζονται 
όλα τα κράτη της Ευρώπης» (κείμενο 13); 



Αφού διαβάσετε το κείμενο 13 μπορείτε να συμπληρώσετε στην πρώτη 
στήλη τα κοινά στοιχεία των λαών της Ευρώπης και στη δεύτερη στήλη 
τα διαφορετικά στοιχεία των λαών; 

Κοινά στοιχεία λαών Διαφορές λαών 

Κοινές ρίζες από τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό. 

Διαφορετικός τρόπος ζωής. 

^ . Με βάση τις ομοιότητες μεταξύ των λαών και τις διαφορές που 
σημειώσατε παραπάνω να γράψετε ένα κείμενο, που θα δείχνει την προ
σωπική σας θέση. 

Το κείμενο σας αυτό θα το διαβάσετε σε συγκέντρωση των κατοίκων της 
περιοχής σας στις 9 Μαΐου που είναι η Ημέρα της Ευρώπης. 
Αν πιστεύετε περισσότερο ότι οι διαφορές μεταξύ των λαών είναι ένα 
σημαντικό πρόβλημα στην ενοποίηση, τότε αρχίστε το κείμενο σας με τις 
διαφορές των λαών. Αν είστε περισσότερο αισιόδοξοι, τότε αρχίστε το 
κείμενο σας με τα στοιχεία που είναι κοινά στους λαούς. 
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Διαβάστε προσεκτικά την πρόταση: Αν και είχε ήλιο, έκανε ενα φοβερό 
κρύο ή Έκανε ένα φοβερό κρύο, αν και είχε ήλιο. 
Η κύρια πρόταση είναι: έκανε ένα φοβερό κρύο 
Η δευτερεύουσα είναι: αν και είχε ήλιο. 
Η δευτερεύουσα αυτή πρόταση είναι εναντιωματική. 

Προσέξτε τώρα πως αλλιώς μπορούμε να πούμε την ίδια πρόταση. 
• Αν και είχε ήλιο, εντούτοις έκανε ένα φοβερό κρύο. 
• Μολονότι είχε ήλιο, έκανε ένα φοβερό κρύο. 
• Ενώ είχε ήλιο, έκανε ένα φοβερό κρύο. 

Συμπληρώστε τώρα τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Αν και έβρεχε /βόλτα 

β) Μιλούσε ήρεμα /στενοχωρημένος 

γ) Αν και γράφετε γρήγορα /ασκήσεις 

δ) Έπιασα πολλά ψάρια /ψαρεύω 

ε) Αν και δουλεύει πολλές ώρες /μαθήματα 

στ) Αν και οι λαοί της Ευρώπης έχουν πολλές ομοιότητες 

/διαφορές. 

ξ) Αρκετοί ευρωπαίοι δε συμφωνούν με την ένωση της Ευρώπης 

/ποσοστό που λέει «ναι» στην ένωση 

η) Αν και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το Ευρώ θα βοηθήσει την 

οικονομία /ποσοστό 

που πιστεύει το αντίθετο 



ΚΕΙΜΕΝΟ 14 

GuilLanme Ho/man (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ? 

T o ΰυττγημα α ν ι ί CI>QL ίνα. απί τςι biHfna Η ! ΰ ΐ ϊΤιτΙΛογΐ^, " I I θ α ν μ α σ τ & TtiEjiiua 
<TH|V Εν^ϋΐ.τηι*, ΗΙΙί ΤΟ £3ί* 1 Vijuyitt ί ν ϋ - cvrixcij-fMV-Q^ μ α θ η τ ή ς CUUSTO Aou*c | i ( lohrf γ-ιΊ, 

Η κ π η & ι ά τ η ς Εΐΐρϋίιχης 

£ Κ Η Ν Ή Τ Ρ Ι Τ Η ; Β ΰ ν ^ λ λ ε ς 
Η σ υ ν ε δ ρ ί α σ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν Υ π ο θ έ σ ε ω ν 
M t t d α^ζύ Χζίΐς ώ ΰ ί ς ττ,ερύτου οιαορομή" σ" ϊ 'τα ομσιΰμΟφιϊΟ *οπίο, "ίο πούλ

μαν οταματάει μπροστά σ' ένα κτύριο με τζαμαρίες, οίπλα οτ-σ γνωστό irfip^Q, 
αε α^τίμα σταυρό*;, που βλέπουμε στις Γτχυτ.ογραφΐες, με τις δεκαπέντε σημαίες, 
η μία pit ί α ocx-αέξι aaxECHSbaaf να ανεμίζουν Qra χο-ν-ίάρια τους. To πούλμαν 
κατευθϋν ETCOL προς το πολυώροφο γκαράζ KL εμείς προς την ILOQOO-

- Κύριε, 6EV θα πάμε στο fcivnptst-tS χΐΐ@ια·Γ ρωτάει ί ν α ς απ' τους σνμμσΟη-
τΚΐ; μ ο υ . 

- T o νϋντϋικο κτίριο έχει εκκενωθεί EOU> wat και-τασ γιςι ν α xaflapio-LLi. 
Στην κατασκευή του είχε χρησιμοποιηθεί αμίαντος* 3, πριν ρνσ.ΐΐαλ-υφ&σνν 
ακάμη OL tHLrrtuoeL^tuv στην νγ ϊ ίσ- Οι ίνες αμιάντου, ί π ω ς £E"O£T-E. .τροκα-
i.c:Uv xtipv.LvO τσυ πνεύμονα, Αφαίρεσαν [5λα "ία υλί-ΐΐά ΟΠΟ αμίαντο HOU 
υπήρχαν — κυρίως στις μονώσεις και τις ηλεκτρικές Εγ-ΛαταΟ"ίΰοεις> και- twQa 
καθαρίζουν το^ς χώρους του αηά τΐζ αιωρούμενες ίνες. Το Συμβούλιο, οι 
Ε^ηβοι ιες και ίίλ.Ε.ς OL υττη • tcjiE<; πσυ θ ϊ ί γ ά ζ α ν τ α ι εκεί έχουν μεταφερθεί 
στα γΕίτανιΐνΛ κτίρια. Οι κεντρικές υπηρεσίες της: Κοινότητας στεγάζονται οε 
47 κτίρια, κτισμένα σε έκταση 1 εχατομ. τετραγωνικών μέτρων κατ απασχο
λούν 25.000 υπαλλήλους t ατΐά ιούς οποίους t o 1/3 είναι με τα-φραστές. Εμείς 
θα π&ρθ5ίθλον&τ|^*νμΓϊ τη ΟννΕδρίαση της £nr.-tQQctifc Γεωργικών Υποθέσεων 
π ο υ γίνεται ατσ κτίριο VTb στον δέκατο oco<po-

Τ α κρύσταλλα της ειαΰδαυ άνοιξαν αυτόματα μόλις πλησίασα με, Ακολου
θούμε έναν μαχρΰ βιάορομο πον οθ"ηγί£ oc κυλιόμενες σκάλες κι ανεβαίνου
με στον πρώτο c5(}0<r»- ώίνοομε τα στοιχεία μας Ι ϊ τ τ ΐ ptoe^ioV", παίρνουμε 
τις. χ&οτελίτσες μας, τις χαρηίιτοώνουμε στο πέτο μας και μτιαίνονμε a t ί ν α 
α π ο τ * πολλά ασανσέρ. Ι τ σ ν xcGe ος*&πρΟ που σταματάμε ^λΐπουμε απέρα
ντους οιαορ^μους. σ χ ε Μ ν αοειους, Move onov i v a t o υπάρχει μια μενύλη af-
βουσα γεμάτη «οσμο. Το ΐ5ιο >ιαι -στο δέΐΐατο πΟυ ργ&ίνουμε. 

Περνάμε ανύμεσα Οπΰ ΐΟ- ^ifriva^tixLa» wai ποοχωράμΐ itp">J την είσοοο 
της μίας ojcd τις ε^ι αίθουσες o w ( 6^ι*σ(«>ν του ορτίφου. Γύρω α π ο ί ν π τ ί -
ρύστιο τραπΐζι a t σχήμα Π Μίίθονται σι ^ντυΐρΐιο\ιΐπε[Ες luw χωοών μελών. 
Ετη μέση ο Επίτροποι itCn ο·- βίκιθοί του. Πάνω απσ τπ -κεφο^λιΛ «ους οι θ(1-
λαμΟΊ- Τυ ν̂ ΰιερμηνί(ι>ν, Απίνοιντί τΟν^ χα τραπέζια τα>ν ιι-σρστηοητων, Κ.ίτ'.ΐύ-
μαστ& οτνζ θέσεις μας. Φ ο ρ ά ω τα ακουστικό, mji βγάζω απ' το τσαντάκι μου 
το μπλοκ χαι το μσλ,ϋ^ι jtou έ^ω πάρει μαζί μου για ννΐ χ^ΰ-τάω στ\μίιώφρ.ις. 

Έ χ ε ι περάσει κάνω 0-π6 μία ώρα και η συζήτηση συνιχίζΕτσι ενώ πολλώ 
μέλη των ΟΛτΕυτφσαωπΈΐών έχουν βγει στον προθάλαμο. Παίρνω από ί ο χ ί £ ι 

τη φΰ-η μσν τη Bertha που κάθεται ίύπλ:ϊ μθν χ ϋ ι βγαίνουμε Cuid την αϊΟου-
0CL 

62. iLMLtivTm;- iiniiuLrTC UVLMO. OCVOTU-

rjj, ί*θΓψ\*ν; *)Μΐ1οχι1 ΐ ϊ # ν η U£rt )-
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ΕΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: B ^ C U E J II 
Ε τ ο ν ς (^τε'παντοΐ'ς διαδρόμους των γραφείων 

Περπατάμε στους απέραντο νς διαδρόμους με την ατελείωτη oeipd των 
αριθμημένων γραφείων μέσα στα οποία βρίσκονται απΰ" ένας, δνΟ- ή ΐΟεις 
υπάλληλοι... Αλλοι σκυμμένοι σε ε'γγραφα ανάμεσα σε χλαοέο και φακέ
λους, άλλ^μπρΰΟΊά- στα κομπίοντΕΟ;, άλλοι να μιλώνΐ ΟΤύ τηλέφωνα ϋΐ διά-
φορίς γλώσσες, άλλοι να ριαβαζουν την εφημΕρίοα τους κι αλλΰι νο συζητά
νε, πίνοντας τον καφέ ΐΟυς... Την ίνταοη και ΓΟ Λάθος των τ£λειπσ.ί«ν ορο"-
φων ίΟώ ί χ ί ι Οντΐκατο.στηί5ει η Οα&υμία χαΐ η γραφΕίοκρατική" ανία. 

Κάτω οπΰ" τα παράθυρα τους απλώνεται η πάλι) των Βρυςίλλώγ και (ΠΟ 
ΡάΒος 0 ορίζοντας της Ευρώττης. Αμφιβάλλω άμρ*ς αν αντί TD ΙΟΓΐίο γεννάει 
στην ψυχή τους ία ίδια αισθήματα που ένιωσα ϊγιώ πάνω στο καμπαναριό" 
του χωρίου μΟυ, 

Αίω Τις σκίψ&ΐς μου στην Bertha VOL συμφωνεί μαζί μσν! 

Επίστρίφουμΐ στον όροφο ίων Επιτροπών. Η συνεδρίαση έχει διακοπεί 
VOH 01 δάσκαλοι μας ψάχνουν. Μπορούμε να πάρουμε κάτι απο" το μπαρ και 
μετά κατεβαίνουμε για τρ ταξϊοΐ της επιστροφής. 

Σ Ϊ Ο χώρο που Είχαμε κατέβει απ ' το πονϊνμαν οι δάσκαλοι μα; ρφηνονν 
ViC λίγο ιιονονς, μ£λΊ?1 να κανονίσουν τα σχετικά με την είσπραξη των εζο-
&uv του Ta^LotoiJ-

AtEvavrL μας το κεντρικά κτ^Ο-φάντασμα. Αποφασίζου με, μρ_ μελικά 
παιδιά της τά^ης μου, να το εHLOV. Ε φτουμε μέχρι να Επιστρέψουν PL δάσκαλοι 
μας... 

Πηγή: Ζωή Σπυροπούλου και Αντώνης Δελωνης, Ανθολογώ Νεοελληνικών Κείμενων 
για το Δημοτικό, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000. 
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Η καρδιά της Ευρώπης 

Διαβάστε το αφηγηματικό κείμενο που σας δίνεται. Σε ποια πόλη 
συμβαίνουν όσα διηγείται ο συγγραφέας; 

Γιατί δε χρησιμοποιείται το κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Τι σημαίνει «το κτίριο έχει εκκενωθεί»; 
Α. το κτίριο έχει γκρεμιστεί 
Β. το κτίριο έχει επισκευαστεί 
Γ. το κτίριο έχει αδειάσει 

Τι κάνουν τα παιδιά πριν ανεβούν στον όροφο όπου συνεδριάζει 
η Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων; 

Τι βλέπει ο ήρωας καθώς περπατά στους διαδρόμους του κτιρίου; 
Τι κάνουν οι υπάλληλοι που δουλεύουν στα γραφεία εκεί; 

«Τα κρύσταλλα της εισόδου . . . μόλις πλησιάσαμε»: Βρείτε την περίοδο 
στο κείμενο και μετά χωρίστε τη σε προτάσεις. Ποια είναι η κύρια πρό
ταση και ποια η δευτερεύουσα; Υπογραμμίστε το σύνδεσμο με τον οποίο 
αρχίζει η δευτερεύουσα πρόταση; Τι εκφράζει η δευτερεύουσα αυτή; 
Χρόνο, υπόθεση ή κάποια αντίθεση σε αυτό που δηλώνει η κύρια πρό
ταση; 

Θυμηθείτε ότι: 
Οι χρονικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους όταν, ενώ, κα
θώς, αφού, πριν, μόλις, ώσπου, όποτε, άμα, κ.ά. 
Οι υποθετικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους αν, άμα. 
Οι εναντιωματικές (αντιθετικές) προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέ
σμους αν και, ενώ, μολονότι, κ.ά. 
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«Τα κρύσταλλα της εισόδου δεν άνοιξαν αυτόματα αν και.. .»: δείτε 
το κείμενο και συμπληρώστε την πρόταση έτσι ώστε να δίνει ένα λογικό 
νόημα. Χωρίστε πάλι σε προτάσεις. Τι είδους πρόταση είναι αυτή που 
συμπληρώσατε; Με τι σύνδεσμο αρχίζει; Τι εκφράζει; 

Να δικαιολογήσετε τον τίτλο του διηγήματος Η καρδιά της Ευρώπης. 

Θα θέλατε κι εσείς να κάνατε ένα ταξίδι στην «καρδιά της 
Ευρώπης»,όπως έκαναν τα παιδιά στο διήγημα; Συζητήστε στην τάξη 
σας για ποιο λόγο θα θέλατε να κάνετε μια τέτοια επίσκεψη. 

Έχετε επισκεφτεί με το σχολείο ή μόνοι σας κάποιο χώρο που να σας 
έχει εντυπωσιάσει (γραφεία Δήμου ή Νομαρχίας, Δικαστήριο, Θέατρο, 
Μουσείο, κτλ.). Αν ναι, περιγράψτε το χώρο αυτό και αφηγηθείτε την 
επίσκεψη σας εκεί), πώς πήγατε, τι κάνατε, τι είδατε, ποιες σκέψεις κά
νατε. Διαβάστε το κείμενο σας στους συμμαθητές σας. 
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Ταξιδεύο^ & 

Η Ευρώπη ε ίντιι ο τουριστικός προορισμός που δέχεται τους 

περισσοτέρους τουρίοτες στον κόσμο με τέσσερις χώρες TTfi ΕΕ ν. α 

συγκαταλέγονται μεταξύ των έ^ίδιιμοφιλεστερων ίτροοριομώνπτον 

κόσμο το 2000 Οι περισσότεροι επισκέπτες, το 87 %. προέρχονται 

από χώρες της ΕΕ Τους ταξιδιώτες ελκύει η μγάλη φυσική ομορφιΰ 

της Ευρώπης. 

Μπορεί κανείς να ασχοληθεί με χειμερινά ή θαλάσσια σπορ. να 
εξερευνηθεί σύγχρονες πάλεις όλο ζωή. νο απολαύσει έργα τέχνης και 
μουσική και νΰ συνοδεύσει όλα οστά με καλό φαγητό, κρασί και μπίρα 

Τα ταξίδια στην ΕΕ έχουν γίνει προοδευτικά πιο εύκολα με το πέρασμα 
Των χρόνων χάρη ο την κατάργηση ίων διατυπώσεων που αφορούσαν 
τα διαβατήρια και τις αποαιευες και βέβαια, τελευταία με την 
εισαγωγή του ευρύ στις 12 από τις 15 χώρες της ΕΕ Το ευρώ κάνει 
πιο εύκολη τη ζωή των ταξιδιωτών που σεν υφίστανται πλέον εντός 
της ζώνης του ευρω το κόστος και τις δυσκολίες nou συνεπάγεται η 
αλλαγή συναλλάγματος 

ι » Τουριστικές πληροφορίες 
Β α περίϋοοκκς πλτραφαριις σχετικά με οτιαι χώρα της ΕΕ σκέπτεστε να 
ΒτπκεφτΈΐιε σας παρουσιάζουμε τους ιστοχωρουε των επίσημων EWWW» 

οργανιαμων τουααμού 

<Χ> Αυστρία 
wwwausiri a tou r ινη. a t 

'M> Ελλάδα 
www.gnto^r 

3 Ισπανία 

www.tourspain.ei 

< ® ϊ Κάτω Χώρες 
www.viiith oil a n d com 

C D Βέλγιο 
www.ws iTfl an de ii.com  
www.opT.be 

ταλϊα 

www.eirii.it 
C D Γαλλία 

www.frBncegui de.com 

C D ΓΙορτογολίο 

www.portiinjliniiie com 

''^Γ1 Γερμανία 
www.ger m a ny-touri i m .d e 

www.ircland.ie 
'"* Φινλανδία 

www.mek.fi 

C D Σουηδία 

www.viiiTswedeti com 

ρ* Δανία 
www.viiildenmailt.tuni 

1 Λουξεμβούργο 
www.Dnt.lu 

<·* Ηνωμένο Βασίλειο 

www.wsrtbritaiji.com 

Q cwTtyowofitt ΏΛ xupu« ΟΛ. ante. 
not ipnTWraaurrm σης ακιϊς mraiia; 
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Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 2002 

Οι τουρίστες που έρχονται στην Ευρώπη είναι κυρίως: 
Α. Αμερικανοί 
Β. Ευρωπαίοι 
Γ. Ασιάτες 

Με τι μπορεί να ασχοληθεί κάποιος τουρίστας που έρχεται 
στην Ευρώπη; 

Στις μέρες μας είναι εύκολα ή δύσκολα τα ταξίδια των Ευρωπαίων 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Για ποιους λόγους; 

Πόσες είναι οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε στο Λουξεμβούργο μετά το 00 ποιον κωδικό 
θα χρησιμοποιήσετε; 

Ποια είναι η πιο κρύα πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τον Ιανουάριο; Ποια είναι η πιο ζεστή; 

Ποια είναι η πιο ζεστή πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τον Ιούλιο; Ποια είναι η πιο δροσερή; 

Ποια είναι η κατώτερη ηλικία οδήγησης αυτοκινήτου στις περισσότερες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Η χρήση ζώνης ασφαλείας: 
Α. Είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Β. Είναι υποχρεωτική σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Γ. Δεν είναι υποχρεωτική σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση: 
Α. επιτρέπεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Β. απαγορεύεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Γ. απαγορεύεται σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«... εάν είστε νεότερος, δεν θα μπορέσετε να οδηγήσετε στις χώρες 
αυτές...»: βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο και χωρίστε το σε προτά
σεις. Υπογραμμίστε την πρόταση που αρχίζει με το σύνδεσμο εάν. Τι εκ
φράζει η πρόταση αυτή; Χρόνο, υπόθεση ή αντίθεση; 

Θυμηθείτε ότι: 

Οι χρονικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους όταν, ενώ, κα

θώς, αφού, πριν, μόλις, ώσπου, όποτε, άμα κ.ά. 

Οι υποθετικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους αν, εάν, άμα. 

Οι εναντιωματικές (αντιθετικές) προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέ

σμους αν και, ενώ, μολονότι κ.ά. 

θα θέλατε να ταξιδέψετε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
Σε ποια; Βρείτε πληροφορίες για τη χώρα αυτή από κάποιον ταξιδιω
τικό οδηγό ή από το Διαδίκτυο ή από όποια άλλη πηγή μπορείτε. Παρου
σιάστε τις πιο σημαντικές από αυτές σε ένα σύντομο κείμενο, για να 
προτείνετε στους συμμαθητές σας ένα ταξίδι στη χώρα αυτή. Γράψτε τι 
θα μπορέσετε να δείτε στη χώρα αυτή και να μάθετε από την επίσκεψη 
σας. 
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^κοινωνία 

Η Γλίρτκ; HJ.JM_ 

*τ# αύ rfid^r* ™»μ= ***>*. ζ* = imiM**>n tau^mi^ 

τκ *Mt*x nut; h *;* η 1 « m ™ fc * * * • " ==" ώ * " ™ 
tuiul.rn 

t^iflajB κ ϋ ™ ΞΞ ̂ Ρ ffl * i w * Ϊ Κ Π*Β»^«.taw W < 

εποχής tou ταξιδιού 

α ΐ / * ι ^ H** ?"• 

φ - J: 

φ • 2: 

φ • - τ 

ϋ • :; 

en 14 

3 ? » 33 

Φ • «Ι 

ΐ & - 3Ρ 

ϊ. • 153 

Ο - ΪΠ 

Ο • ]•-

Φ - 4 

itoiN^aflK-J 

EL 

2 L 
23^ 

sa_ 
£2L 
CD 

^ _ 
^ _ 
Φ . 

< 

°%W1 
- A l l tffWE " * ί ϋ ι ϊ K l 5fi = T«S" * 1^771 
= ^1 hMW^ π ιτι; χ,υΛ,'ιά^ >c£Z 1 HTV7OT ¥*™ 
^ ) ^ y r η,-3."ΥΓ73. ί α t .Tin <A L3 Γ-Γ"; ·Τ^"7^ =-« 

I: ·.••.·.• • 1 ±TMJTI I K pa: ITXL =^= = =• " a 

•χ ; • : £ : ; 

τ̂ Τ[Μ'̂ ΔΐΓ»£)Α£ι.τ>ΙΠΑ4ΐ)Γίυύ, q i H ^ v W l · ? 

^ ί / κ α ι ; i t a m - 4 ™ ; =» ΠΙ JT*J fc^^u 

Τι Bll.li. JIII . i.~ »j 11.m ^ ptl Ι. Γι^ Pp'illi in· 1 I m i l l 
4H m Wn ΊΛιτΛίμΛί ^l-klArt: «I B p l B L l l ^ P f l Ι^·-Ϊ=Π5< ΠΕΠίί ?m 

h i n n ~ ni ' it 3C£uc= A I T T f i d A 'Λ IT. Κ τ ί π ^ - ; r in J , :A< tl = t * 

P t ««7^ -W4w4i Ί Π nh ώΤτ^» 1 ί * * ^ u i r t If ιΙΤΛΜύΧπΤΙβ^. 
i d Ϊ Γ ± n ^ i m u m JTW ; < H O J ; i !ίϋ ΤΙ Λ Ϊ Κ τπ LL i ^ 1 * ^ 

^T. 1*-^ d&Ltq 13ID ς τ ϋ ΐ α « ύ · π ς >ν.:ΐΐΐ> 

Πηγή: Ενημερωτικό φυλλάδιο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16 

(>[ ΛΙΙΑΡΧΚΪΤΗ! 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ! ΚΝΩΣΗΧ 
111- ιικια.ιϊ/ιι Ετίϋβτΐ (ΕΕ) ίβ^ίβιρϋ ;ui 

νιΐ ITI4.II u tl ηικ'ΐΐ'ν w r/lk«: TOU 
liUi[i.l*iiMf:.^'»«'ikMr;ii(Mivoi .κν.: MI.I-;. 

Ktt VI' ι ι H m iik τ ; tji 1111 |ni ι «ii ι n r< Hi> τη: 
ιι1Ύκν-ιΐιΐΜΐ;ιΐΛΐ·ΐ'ν ImV EVUunDKBV-TO 

11(511, II •ii[/.i.i'; IMIU'I'·.-·: φ η τ ι χ χ ώ ν 
iiii-iuivinniUHM'Hli ο/ιΛιΐ. 

n)aw')Tiil'ii|i!t^x>;Tiiv I I. 

- - * • * · 

ίί^ 

1950 &• 
<l ΜΙ7ΪΙΙΓ H5U Q iiwiw»- tmutgioai i#4ti 
[OT i l l " Miu'lill. ΛιΓΜΙΙΗΓ, i| 'd| Stiu.ir I III 
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Επιτροπής 
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Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης -
Χάρτης και Αφίσα 

Γιατί το 1950 θεωρείται η χρονιά που δημιουργήθηκε η ιδέα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι συνέβη εκείνη τη χρονιά; 

Γιατί η 9η Μαΐου γιορτάζεται ως η «Ημέρα της Ευρώπης»; 

Για ποιο λόγο νομίζετε ότι δημιουργήθηκε η αφίσα που έχετε 
στα χέρια σας; Ποια επέτειο μας θυμίζει; 

Ποιον αριθμό σχηματίζουν τα κλαδιά του δέντρου της αφίσας; Γιατί; 

Τι εννοεί ο υπότιτλος της αφίσας; 

Σας αρέσει η αφίσα αυτή; Τη βρίσκετε πετυχημένη; Γιατί; 

Θα μπορούσατε να βάλετε στην ίδια αφίσα έναν δικό σας τίτλο και 
έναν άλλο υπότιτλο; 
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01 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Ένας, από τους σκοπούς ίδρυοης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δώσει στους ιιολίτες 

ίων κρατών-μελών της, τη δυνατότητα να £Πΐκοινωνούν ευκολότερα μεταξύ ιούς. Τους 

επιτρέπει νπ μετακινούνται ελεύθερα οπό μία χώμα σε άλλη και τους δίνει m διιναιότητα 

νπ ζουν και να εργάζονται οε όποια χώρο της θέλουν, χωρίς να θεωρούνται με c ο νόστε ς. 

Σήμερα οι πολίτες των κρατών - μελών μπορούν να ταξιδεύουν σας χώρες της Ε.Ε. χωρίς 

διαβατήριο, μόνο με την ταυτότητα τους. Από τον Γανουαριο του 2002 δε θα χρειάζογιιιι 

ούτε συνάλλαγμα, δηλαδή δε θο χρειάζεται να αλλάζουν ία νομίσματα ι π ς χώρας τ. ους μι; 

τα νομίσματα της χώρας στην οποία θέλουν να ταξιδέψουν, για να κάνουν τις συναλλαγές 

τους εκεί. Αυτό θα ισχύει για τους ιιολίτες των 12 κρατών-μελών πις Ε.Ε. ποιι θα έχουν 

το ίδιο νόμισμα. 



Γιατί άλλα ενδιαφέρεται π 

ι Ευρωπαϊκά Ένωση; 
Ενδιαφέρεται για τον 

πολιτισμό. 

Η Ε.Ε. επιδιώκει οι πολίτες των κρατών-μελών της να ζουν αρμονικά, να ανταλλάσσουν 

ιδέες και να διαδίδουν τον πολιτισμό μεταξύ τους. Παράλληλα ενδιαφέρεται για την αντι

μετώπιση των κοινών τους προβλημάτων, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η 

εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και η ασφάλεια. 

Ενδιαφέρεται για την 

οικονομία. 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ/Παίδαγωγίκό Ινστιτούτο 

Απο τη Δραχμή στο Ευρω - για το Δημοτικό Σχολείο, 

Αθήνα 2001 

Οι κυβερνήσεις και οι λαοί των κρατών - μελών 

της Ε.Ε. βοηθιούνται, ετοι ώστε να μπορέσουν 

να αναπτύξουν την οικονομία τους και να αυξή

σουν το εμπόριο και τον ανταγωνισμό με άλλες 

χώρες. Έχουν μάλιστα δημιουργηθεί οι προϋπο

θέσεις, ώστε χα κράτη - μέλη της Ε.Ε. να ανταλ

λάσσουν πιο εύκολα τα προϊόντα τους, αφού 

από το 1993 αποτελούν όλα μαζί μια μεγάλη 

αγορά, που ονομάζεται κοινή ή ενιαία αγορά. 
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Πηγή: Χάρτης και αφίσα-εκδοσείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Οι σκοποί της Ευρωπαϊκής Ενωσης σήμερα 

Μπορείτε να βρείτε τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αναλύονται στα κείμενα που σας δίνονται; 

Σήμερα είναι πιο εύκολα τα ταξίδια των Ευρωπαίων στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί; 

Ένας Έλληνας που ζει και εργάζεται σήμερα στην Ιταλία θεωρείται 
μετανάστης; Γιατί ναι; Γιατί όχι; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό των κρατών-
μελών της και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Μπορείτε να 
πείτε περισσότερα γι' αυτό το σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος; Πότε ιδρύθηκε; 
Πού έχει την έδρα του; 

Ποιος βασικός στόχος των «πατέρων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 
ήδη επιτευχθεί; 

Τα ενημερωτικά κείμενα που σας δίνονται περιέχουν πληροφορίες για 
τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε τις πιο σημαντικές από 
αυτές και γράψτε ένα σύντομο άρθρο στη μαθητική εφημερίδα του σχο
λείου σας με θέμα τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Κέρματα Ευρώ 

Κ ο ινη 

Τα κέρματα του ευρώ KUI 01 υΐιοΛι-

αιρεσεις του είναι οκτώ. 

διαιρείται οε 100 σεντς/λεπτύ. 

Δηλαδή, το πεντ/λεπτό ifwil Uflofil-

αίρεσπ του ευρώ και ισούται με to 

1/100 του ευρώ, 

Τα κέρματα ευρώ έχ<«η' $*3φ 

ρετικό μέγεθος, Gapec ιιλικιι. 

χρώμα και πάχος και γιιι να «ν«-

γνωρίζονται εύκολα (απύ ύτομ*.ι μι 

προβλήματα όρασης), κάβε κ*ρμα 

έχει διαφορετική στεφάνη, 

Στη μια όψη, που είναι κυινή yut 

όλες τις χώρες, α Βέλγος Lut \Mya 

σγεδίαοε το χάρτη της Eupiummiin. 

Ένωοπς και τα αστέρια τιις Ευρώ

πης. 

Η άλλπ όψη φέρει εθνικά σύμ

βολα των κρατών τα οποία συμμετέ

χουν στην ΟΝΕ. 

Η επιλογή των οχε&ίων για τα 

Ελληνικά νομίσματα ευρώ έγινε το 

Μάιο του 2000, από τον Υπουργό 

Εθνικής Οικονομίας και το Διοικη

τή της Τράπεζας της Ελλάδος και 

φιλοτεχνήθηκαν από το γλύπτη ίου 

Ιδρύματος Τραπεζογραμματίων και 

Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Γεώργιο ΪΙταματάπουλο. Σι π ν Εθνι

κή όψη των Ελληνικών ευρώ το 

αιντ θα γράφεται λεπτά. 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ/Παίδαγωγίκό Ινστιτούτο 
Από τη Δραχμή στο Ευρώ - για το Γυμνάσω και το Λύκεω, 
Αθήνα 2001 
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Συνοπτικά χα θέματα της ΐθνικής όψης των κερμάτων 
ευρώ no α αφορούν την Ελλάδα είναι; 

Κέρμα t o u 1 λεπτού (σέντ) 
Τριήρης, το πολεμικό πλοίο των 
αρχαίων ελλήνων. 

Κέρμα των 2 λεπτών (σέντς) 

Δρόμων ή κορβέτα, πλοίο που χρησιμοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα 

(1821 - IS27). 

Κέρμα 5 λεπτών (σέντς) 
Δεξαμενόπλοιο, σύμβολο του επιχειρηματικού ελληνι
κού πνεύματος στη σύγχρονη εμπορική ναυτιλία. 

Κέρμα 10 λεπτών (σέντς) 

Ρήγας Φεραίος - Βελεστινλής (1757 — 179&). Επιφα
νής φυσιογνωμία του νέου ελληνικού διαφωτισμού. 

Κέρμα 20 λεπτών (σέντς) 
Ιωάννης Καποδίστριας (1776 - 1831). Πρώτος 
κυβερνήτης της Ελλάδος {182S - 1831), 

Κέρμα 50 λεπτών (σέντς) 

Ελευθέριος Βενιζέλος (1864 - 1936). Κορυφαία πολι
τική φυσιογνωμία της νεότερης ελληνικής ιστορίας. 

Κέρμα του 1 Ευρώ. 
Αντίγραφο αθηναϊκού τετράδραχμου του 5ου π.Χ. 

αιώνα. Η γλαυξ (κουκουβάγια) ήταν σύμβολο της 

θεάς Αθηνάς. 

Κέρμα 2 Ευρώ, 
Η απαγωγή της Ευρώπης από το Δία μεταμορφωμένο 
σε Ταύρο. Ψηφιδωτό του 3ου ατώνα μ.Χ. 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ/Παίδαγωγίκό Ινστιτούτο 
Από τη Δραχμή στο Ευρώ - για το Γυμνάσω και το Λύκεω, 
Αθήνα 2001 
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• Κέρματα Ευρώ 
• Κουίζ 

Διαβάστε το απόσπασμα από το ενημερωτικό φυλλάδιο που σας δίνεται. 
Πόσα είναι τα κέρματα του ευρώ; 

Τι εικονίζεται στην κοινή όψη των κερμάτων ευρώ και τι στην εθνική; 

Ποιο είναι το κοινό θέμα που υπάρχει στην εθνική όψη των τριών 
χάλκινων ελληνικών κερμάτων ευρώ; 

Γιατί χρησιμοποιήθηκε η κουκουβάγια στην εθνική όψη του ελληνικού 
κέρματος του ενός ευρώ; 

Προσπαθήστε να απαντήσετε στο κουίζ που σας δίνεται. 
Αν σας χρειάζεται κάποια πληροφορία που δε σας δίνει το κείμενο, δείτε 
προσεκτικά κέρματα ευρώ και θα σας βοηθήσουν να βρείτε τις απαντή
σεις. Καλή επιτυχία! 

Έχει περάσει ήδη αρκετός καιρός που χρησιμοποιούμε το ευρώ. 
Φτιάξτε ένα αντίστοιχο κουίζ για τα χαρτονομίσματα ευρώ (τον αριθμό 
τους, τις παραστάσεις τους, τα χρώματα τους, αν έχουν κοινή και εθνική 
όψη ή μόνο κοινή). Δώστε το σε ενήλικες γνωστούς, φίλους ή συγγενείς 
σας. Μαζέψτε τις απαντήσεις τους και δείτε πόσοι απάντησαν σωστά 
και πόσοι λάθος σε κάθε ερώτηση σας. Παρουσιάστε τα συμπεράσματα 
σας στην τάξη σας. 

Να σχεδιάσετε ένα νόμισμα ΕΥΡΩ, όπως το φαντάζεστε εσείς, και να 
το ζωγραφίσετε. Στη συνέχεια να το παρουσιάσετε στους συμμαθητές 
σας και να σχολιάσετε μέσα στην τάξη τις παραστάσεις που επιλέξατε 
για τις δύο όψεις του. 
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Η πεταλούδα φθάνει στη Σλοβενία 
MetuLjjerlletelvSlovenlje 

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Η Σλοβενία είναι ορεινή χώρα. με έκταση περίπου σαν της Ουαλίας ή του Ισραήλ, η οποία εκτείνεται από 
τις Αλπεις έως τη Μεσάνε ι ο. Καλύπτεται απά πολλά δάση ατπ υποίσ ζουν ελάφια, αίγογροι, αρκούδες και 
λύγκες. Η χώρα προσφέρεται επίσης για σκι και σλλο χειμερινά σπορ. Στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας 
περιλαμβάνεται τμήμο των Ιουλιανών Αλπεων onuu δεσπόζει το όρος ΤρΙγκλαβ, τα ψηλότερο βουνό της 
ΣλοΟενίας ύψους 2863 μέτρων. Στο κέντρο της χώρας βρίσκεται η περιοχή Κσροτ. Η περιοχή αυτή είναι 
διάτρητη οπό σπήλαια και υπόγειες καταβόθρες που κάνουν τα όμθρισ ύδατα να Ε μ Ερανίζονται και να 
εξαφανίζονται. Στις εύφορες αγροτικές εκτάαεις, καλλιεργούνται προϊόντα, όπως οι πατάτες, το σιτάρι, το 
καλαμπόκι, τα μήλα, χα κεράσια, τα αχλάβια και τα δαμάσκηνα. Απά τα σταφύλια οινοποιίας παράγονται 
κρασιά υψηλής ποιότητος. Στη χώρα εκτρέφονται επίσης βοοειδή, χοίροι και πρόβατα. 

Η βιομηχανική δραστηριότητα επικεντρώνετβι 
στην κστασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, στο 
χημικά προϊόντα, στα ηλεκτρονικό προϊόντα, στις 
ηλεκτρικές συσκευές, στα μεταλλικά προϊόντα, 
στα κλωστοϋφαντουργικό προϊόντα και στα 
έπιπλα. Η εξόρυξη άνθρακα, μολύβδου, 

uBpapvupou και ουράνιου αποτελεί 
πισης σημαντική δραστηριότητα, 
Υπάρχουν αποθέματα 
πετρελαίου και φυσικού αέριου. Ποια βουνό 

απεικονίζεται ΟΤη 
οημοΐα της 
Σλοβενίας; 

65 

^ * " 

^*-



Τι γνωρίζετε 
σχετικά με άλλες 

πρόσφατες αλλαγές 
στην πρώην 

Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της 
Γιουγκοσλαβίας; Ιστορικά στοιχεία 

Οι ΙλοΒενοι βρίσκονταν una την 

KuOiaa^a των Αβαοων ;ως το 623 

όταν ο Ξαμο τρωην έμπορος τευτονικης 

καταγωγής. Εξολόθρευσε τους ABaoouc κϋι ίδρυσε 

ανεξάρτητο a>.af!tvma κβατος 

Το 74θ ΰι Ιλοβενοι υποτάχθηκαν οτη βαυπρα<ρραγκΐί[η 

κυριαρχία ι οποίο ΐιηρκΐσε μέχρι το 127Β αταν a Οίκος 

των Αψβοοργων ανέλαβε τη/ εξουσία, και συνέχισε να 

xufJipva uexp< το 1918 Η Ι λοβέ νιο εντάχθηκε «Μι οίο 

Βασίλειο m ΐερίων Κροατών και Ιλοβενων ΗμετεπΕίτπ 

Γιουγκοσλαβία) 

Κατά τη ίιαρκπο τοο ίευτίΟΟυ παγκοσμίου παλεμαυ. υι 

Γερμανοί εισέβαλαν στη TAolkvta To »9£β π Σλοβενία 

;γ ιν ι ,j;a απο τις εξι δημοκρατίες TOu Ομοσπονδιακοί 

κράτους της ΓιουγκασλαΡιας Inq 25 Ιουνίου 1991 

ανακηρύχθηκε η ανεξάρτητη ,ίημοκρατιο ι ης Ιλαβενταε 

κα ίο "?92. αναγνωρίστηκε απο τη οιεβνη κθιναπ)Τπ. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Οι διάφορες εορταατικες εκδηλώσεις παίζουν σημαντικά 

ρολό ε:η ζωη τ<υν Ιλοβενων Τον fceppauaaio ατην πόλη 

Πταυν, (PfU(| στο βορειοανατολικό Τμήμα τπς ΣΛαρε νιας. 

εορτπΛ:ται το KurenTi τα OHDIO χρονολονειιπι απο τους 

προχριστιανικούς χρόνους Οι κάτοικοι φορούν μπάκες 

ίΐΛον και γούνες και αΐολο-uflouv τελετουργία για την 

ΐΠαμακριινοη των •• κακών πνευμάτων" ;ου χεψωνα. 

Παραδοσιακά φαγητά και ποτά 

Η κουζίνα της Ιλαδενιας έχει επηρεαοβει at μεγάλα 

μαθυο απο την κουζίνα των γειτόνων Απο την Αυύτρια 

προέρχεται το zsvLl»k ^τρουντελί κοι ΐΰ DtmijiM s i n k 

• Ριεννεζικο ανιταελι ιταλική προέλευση έχουν το nfoki 

ζυμαρικό απο ποταται το rliotg ιριίοτοι και το ΖΝκτοϊΊ 

ι.ει£ος JDJJIQA.CUI ενω τα goulasri m a ουγγρικό φαγητά 

Ίο 3Lirek τυροπιτά κρεατοπιτο η μηλόπιτα Είναι noAu 

γνωοτο πρόχειρο Φαγητό σε όλες τις 3ολ«ανΐκες χώρες. 

Οι υοοχααιπιες κοτολετΐς της Λιουμπλιάνα ι«κτες 

^ ^ ^ ^ ^ -Οαχσρπυ ΑουτηγμΕνις ας αυγΟ και ipouvQvia 

με γέμιση τυρ.συ η ζαμπόν] εινα. καθαρά. 

ιπααΐοοιακο Φονητο της Σλοβενιοΐ 

Επιαης παραδοσιακά γλυκό είναι ΓΟ 

Ootica ιρολο με ξηρούς καρπούς] και η 

gibanna ι ι ιτα με μήλα και emooouc 

παπαρούνας]. Τσ Zganje είναι πολύ 

YVLiDTD ουνατο μπρανττ 

βρείτε 
πληροφορίες για 

και την ισπανική 
σχολή ιππασίας 
. της Βιέννης. . 

Από ποιες 
άλλες 

έχει επηρεαστεί η 
ελληνική κουζίνα; 

Μπλεντ (8ted) 

Το κοοτρΰ ΜτιΛεντ (ΒίβΟί το οποίο κτίστηκε ταν μεσαίωνα 

υπήρξε το ανάκτορο των επισκοπή rou Νότου Τυρολομ 

γη 300 χούνια περίπου Τα «άστρο θεοποιεί στη λίμνη 

Μπλεντ Απενανπ ατην άλλη οκρη της λιμγης, βρίσκεται 

:να λευκό καμπαναριό του Ι6θυ QiuvO γνωστό για Ttiv 

καμπάνα των ευχών- Λέγεται οτι οποίος κΤυπησει την 

ιομπανα κάνοντας μα ευχή, η ευχή βα πραγματοποιηθεί 

Οπως avai φυσικό η καμπάνα ουτη J o 

σταματο ποτέ νο κτυπά1 

Λιπιτσα i.Ltpica) 

Η nMU| ΛιΠιΐοπ (Upca.i ΡριΟκετοι ο το 
νοτιοδυτικό Τμήμα 

της Σλοβενίας, καντα οτα .ταλι*α 

ομνορα Για αιπστημα 100 ετών ήταν 

ΤΟ μέρος εκτροπής και αναπαραγωγής 

των ψημιαμενϋν αΛΰγων λιτιπζαν 

Η Λιανική οχολη ιππαοιπς της Βιέννης Είναι 
ακουστή γ(0 τα άλογα λιπιτζον 

Λίμνη Κέρκνιτσα (CerknicaJ 

Στη λίμνη ΐΐερκϊΐταα μπορείτε να ψαρέψετε mn μ£ρα και νπ 

γυοισετε οίο ίδιο μέρος μια άλλη μέρα και νο κόβετε χόρτα. 

Αντο συμβατνει γιοΐι η περιοχή της λιιινης εινοι γεμάτη 

μι νερό τους 

μίσους 4jovo 

μηνκτου 

χρόνου- ενω 

τους άλλους 

μσους στερεύει 

ιοί μετατρέπεται 

σε άγρα που 

•ιαλΜΠΕί έκταση 

2ΰ km nepinou 

Αριοτερα 

Ζζί,',α 

Επάνω 

Πηγή: Ευρώπη+Ελάτε να γνωρίσουμε τις χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

66 

^ * " 

^ * -



Σλοβενία 

Ποια χώρα παρουσιάζεται στο κείμενο; Πού βρίσκεται η χώρα αυτή. 
Ποια άλλα κράτη έχει γύρω της; (Να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις : ανατο
λικά, δυτικά, βόρεια, νότια). 

Μιλήστε για τη Σλοβενία. 
• Έχει δάση; 
• Ποια προϊόντα καλλιεργούν οι άνθρωποι εκεί; 
• Εκτρέφουν ζώα; 
• Υπάρχει βιομηχανία στη χώρα αυτή; 

Ποιο βουνό απεικονίζεται στη σημαία της Σλοβενίας; 

Πότε η Σλοβενία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Δημοκρατία; 

Ποια ελληνική γιορτή σας θυμίζει η γιορτή Kurenti; 

Με βάση το έντυπο που αναφέρεται στη Σλοβενία να παρουσιάσετε 
κι εσείς μια χώρα από αυτές που επιθυμούν να ενταχτούν στην Ε.Ε. 
(ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, 
ΕΣΘΟΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΛΕΤΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΠΟΛΩ
ΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ) 

• Στην εργασία που θα κάνετε να αναφέρετε: 
• Ιστορικά στοιχεία από τη χώρα που επιλέξατε 
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις (έθιμα) 
• Παραδοσιακά φαγητά και ποτά 
• Να περιγράψετε δύο αξιοθέατα της χώρας σας 

Μπορείτε να κολλήσετε τις εργασίες σας σε χαρτόνια και να διακοσμή
σετε τους τοίχους της τάξης σας. 
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01 MO! ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡίΙ - ΦΟΟΟΙ ΚΑΙ Λ£ΒΣΪΧ1£Ϊ 

Το Ευρύ ήτρ φι\ μ ^ ι ^ ^ μ Γ ^ Π π ^ ί κ ι τ τ τ Γ ί Λ Μ ό 

acxcftuuiQ *ife flkpfli nm ΰα. ιύάΥ£ΐ τΐϊν Ευρώπη 5ννττττ|.' AU-xn όμως mfjtEWVv ότι 

to Εβρώ BnjiauNiyei no!&a ίφ^-ήμαπι οτη ζΰή μΰζ και 5εν εΐνοι κοθά AOU 

ετΐϊίιρκίΤ|μένθί Διώ^Οίπε, Ιύτπΰν, κάποιες σνίγΕϊ; tot>; 

<ί*||Γ#*£Γ3ΐωττΐΜ*Ι 

SMWtY'#l£Wr.itt 

* J imffirWifi^w, «BiMWcwiifi ΐϊίκ/ewirajj» 

-^ • • • ' — ^ — -*-• • • _'• t ~ - -• 

• ; 

mwJ&smmimttwmiMMTsm&inmmm. 

L b * » 
- . : - • • 

Γ Λ Τ ^ ' 

^ . t f t ^ * -

JifcWaTaU iuaKOAiU -JlCfWrXff, gijtse, o-
tav natron τα ποί^πσουμϊ «ποσά cfJnf i t s 
iivai pivcAEi afjas, Anus QETOKL ηιπϊιη-π.-

-' -'-"iii 

te eWuapn CTV E u i t t i ^ iraftrfu urn f 

T,oas «no 13%. nrjamrto οτΛόσιΟ cmD ΒΓΥ *,il·-

mi -Ui&KJtflUk Ewv =?***=- a o 1 * ^ " ^ 

tutvie™ rruto ανοθά, nai.ipwniefaiu^ 

yanurm neii nvflu, Ηνπβίϊΐΐϊ Vioumoi* 
1 » 

Πηγή: Αποσπάσματα από τον Τύπο 
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Οι λαοί και το Ευρώ - Φόβοι και ανησυχίες 

1. Πού βρίσκονται τα δύο παιδιά; Γιατί βρίσκονται πάνω στη γέφυρα; 
Τι συμβολίζει η γέφυρα; (Δες κείμενο Ο Ευρωκλής) 

ϊ 

L. Αφού διαβάσετε τι λένε τα δύο παιδιά, προσπαθήστε να φτιάξετε μια 
λίστα από αυτά που λένε για τους γονείς τους. 
Οι γονείς μας για το Ευρώ: 

Ανησυχούν 
θέλουν να αισθ 

συνεχίστε) 

3 . Πώς αισθάνεται το αγόρι για το Ευρώ; Ανησυχεί; Πιστεύετε ότι είναι 
σωστό αυτό που λέει; 

4 . Διαβάστε με προσοχή τα σύντομα κείμενα, κάτω από την εικόνα. 
Υπογραμμίστε τώρα πάνω στα κείμενα αυτά τις λέξεις -φράσεις που 
δείχνουν γιατί είναι δυσαρεστημένοι οι λαοί για το Ευρώ. 

Ό. Γνωρίζετε ήδη να χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο αν σε υποθετικές 
προτάσεις. 

Πχ. Αύριο αν έχει καλό καιρό, θα πάμε στη θάλασσα, 
(δείχνει κάτι πραγματικό που μπορεί να συμβεί στο παρόν, μέλλον) 

Αν είχα πολλά λεφτά, θα αγόραζα ένα 
(δείχνει την απλή σκέψη που κάνουμε για το παρόν , μέλλον) 
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Τώρα θα μάθουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον υποθετικό λόγο για ενα 

γεγονός στο παρελθόν (στο χθες). 
Πέρσι αν άνοιγα αυτό το μαγαζί, θα κέρδιζα πολλά λεφτά ή 

είχα ανοίξει είχα κερδίσει 

Μπορείτε τώρα να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά ; 
(μιλάμε για το χθες, δηλαδή, για το παρελθόν) 

• Αν μου είχες τηλεφωνήσει νωρίτερα, θα 

• Αν είχαμε οδηγήσει προσεκτικά, 

• Αν δεν είχες φερθεί τόσο άσχημα 

• Αν είχες ξυπνήσει νωρίτερα 

• Αν είχες φάει πρωινό 

Γράψτε μια επιστολή σε μια οργάνωση που προστατεύει τους καταναλωτές 

θα κάνετε παράπονα για την υπερβολική αύξηση των τιμών που έγινε τον 
τελευταίο καιρό στα μαγαζιά της περιοχής σας καφενεία, σούπερ μάρκετ, 

εστιατόρια. 

(Μπορείτε να πείτε και τα παράπονα σας για το Ευρώ: στρογγυλοποίηση, 
δε δίδονται ρέστα για 2,3,5 ως και δέκα λεπτά κλπ.). 
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Το μάθαμε γρήγορα 
το ξοδεύουμε εύκολα 

;ror;:cJ-!Ja til ΙΙΕϊΕΪ̂ ΐΓία 7tj;iffa VHI T>* 
vruTju. Ii ^ t ^ x i = 5 * t " Anne, rti-
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Euayrra iKMcfac ?C nArnJueeuui LE TS ώρ 
gii. raw ii^esi rav t a i n rxSn-eraa i r i 

T--:: : : : : :: r • -- -'-•- -•••-':-'-'•:•'•" n o t * 

fgSMr^SeKnlf i Tflfspewpl 
flytrs ν α . Ii" cmi. uiue^i; Ϊ3 S » m« &» 

Yî -iCV.' 2£ ;=& ϊύ(Μ ΠΠΜ = i EJfiKTunu 
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iflCXIXl CTllHllJArin TO Kit, CJTJ Tfl 20,4ft TO 
cave o w r i u ! ci ipexuii ^ κ αϊ cwu< ΐτ 
?ι>νκ;υπι Η ™w iWmii IwuTs:tc«L - a c 

Πηγή: εφημ. Καθημερινή, 05-01-03 
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Το μάθαμε γρήγορα, το ξοδεύουμε εύκολα 

Διαβάστε προσεκτικά τον τίτλο. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή; 
Έχετε ακούσει συγγενείς ή φίλους να σχολιάζουν το ίδιο θέμα; Ποια εί
ναι η άποψη τους; 

Σε ποια σημεία του κειμένου φαίνεται ότι το Ευρώ είναι ένα μεγάλο 
και ισχυρό νόμισμα; 

Πώς φαίνεται ότι οι Έλληνες προσαρμόστηκαν γρήγορα στο Ευρώ; 

Μπορείτε να περιγράψετε τη γελοιογραφία; Τι θα μπορούσε 
να σχολιάσει κάποιος που δε συμπαθεί το Ευρώ; 

Όπως καταλαβαίνετε, οι Έλληνες δεν έχουν όλοι ακόμη συνηθίσει 
το Ευρώ. 
Χωριστείτε ανά δύο και κάντε ένα διάλογο. Ο ένας θα υποστηρίζει ότι 
το Ευρώ είναι εύκολο στη χρήση και καλύτερο από τους δραχμές. Ο άλ
λος το αντίθετο. 

Διαλέξτε το ύφος του διαλόγου, θα μιλάτε σε ήπιο ή σε ζωηρό τόνο; 
Αποφασίστε από πριν: θα συμφωνήσει ο ένας από τους δύο συνομιλη
τές ή ο διάλογος δε θα καταλήξει πουθενά; 
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ΕΝΛΪ. ΛΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΛΟΗΧΚ! ΕΚΠΑΙΛΕΥΓΗ ΓΙΟ ΕΞΙΙΙ'ΚΡΙΚΟ 

(Λπό το ίντίιπο « \ιιι[1«τί||Η<ι γιο την κινητικότητο», 
>'ττι|ρεσί(ΐ επίσημων εκδόσεων των Κίψωπιιΐκιόν Κοινοτήτων) 

ϊήμερσ στην εποχή ταυ διαδικτυου και της παγκοσμιοποίησης ΤΟϋ εμπορί
ου, η κινητικότητα των προσώπων στην Ευρώπη γίνεται όλο και μεγαλύτε
ρη αναγκαιότητα. Χιλιάδες νέοι συμμετέχουν κόΒε χρόνο σε προγράμματα 
α ν το* λόγων με θέμσ την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις γλώσσες. Απα 
το 1987 έως το 1999 περισσότεροι αττό Γ να εκατομμύριο νέοι. ατιουα αστές, 
διδάσκοντες και εκπαιδευτές έζησαν σε μια όλλη ευρωπαϊκή χωρά χάρη 
στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωαης γιο την ενίοχυσή Τ ης κινητικό
τητας ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Leonardo da Vinci και Νεολαία. Χιλιάδες ερευνητές, 
κατά την ίδια περίοδο, συνέχισαν τις εργποίες ταυς στα εξωτερικό, χάρη σε 
μια υποτροφία Marie Curie. 

Γλώοσες 

Κυριότερο εμπόδιο για την κιννίΏ/ίότητσ αποτελεί 
αοφαλως η άγνοια των γλωσσών. Γι' αυτό «η εκμάθηση 
των ευρωπαϊκών γλωσσών και των πολιτισμών πρέπει να 
ξεκινά όσο το δυνατόν ενωρίτερα, γιατί για τα μικρά 
παιδιά είναι μ ι ο φυσική διαδικασία Ολοι οι μαβητές 
πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν οριομένο οπό 
τα μασήματα τους, όπως η ιστορία ή η γεωγραφία. Οί 
μια ξένη γλώοσα, και πρέπει να τους πρσορίρονιαι 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες στις οποίας να 
χρησιμοποιούνται οι γλώσσες εκτός του σχολικού 
τους ωραρίου-. 

του 

Wolfgang Mackiewicz, 
•Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Τις Γλώσσες* 

Νο (εις στο ρυθμό Ι 
ιπς εποχής oou. Ε 

orjHQifti να (πς πέρα ΐ 
910 σύνορα 

Ωφέλιμη προσωπική εμπειρία 
• Ως μέλλονοα κ a 
Kwv. η log ία. μια ΐουηίη ηλικίας 
σήμερα 26 ετών, ήθελε κυρίως να 
Βελτιώσει τη γνώση της γλώσσας 
και ταυ πολιτισμού της Μεγάλης 
Βρετανίας Χάρη ατούς Οκτώ 
μήνες rtou Tiioacc στο Ηνωμένο 
Βααϊλειο, με τη ϋΟΓ,ίεια της ενέρ
γειας LirKjua ή iooic £<ΠΟΕ uia 
ανεκτίμητη εμττε:σια οε επαγγελ
ματικά KOi προοωπικό επιπεοο. 
Επίσης, έδωσε την ευκαιρία στους 
άγγλο υς σπουδαστές και μσβπτές 
να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τη 
ϊαυηϋϊα και τα ν τρόπο On ης εκεί 

* π κνιρεα είναι 27 ετών και είναι 
Γερμανίδα Σήμερα εργάζεται ως 
Λατόμος σε μια ιταλική επιχείρη
ση., στην οποία έκανε, την άσκηση 
της ΕΠΪ δύο μήνες μέσα στο πλαί
σιο του προγράμματος Leonardo 
da Vinci. Το πρόγραμμα τη βοή
θησε να μάθει ιταλικά και, τελικά, 
να βρει δουλειά σε ένα κατά 
παράδοση ανδρικό επάγγελμα. 

* 0 Νάιαλ είναι ιρλανδός εμευ-
νητής 25 ετών. ο οποίος ολοκλη
ρώνει το διδακτορικό του στη 
Σκοτία χάρη σε μια υποτροφία 
Marie Curie. 

Το λατομεία " TL> μέρος που βγάζουν πετρώματα, χρήσιμα στις οικοόομες * | 

μάρμαρο 
Ο λατόμος = ο άνθρωπος ποιι Λουλευπ στη λατομείο 
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Ενας άλλος τρόπος μάθησης, 
εκπαίδευση στο εξωτερικό 

Τι έκαναν όσοι ήταν στο Ευρωπαϊκά προγράμματα Σωκράτης 
(πρώτο κείμενο); 

Να υπογραμμίσετε τις λέξεις του πρώτου κειμένου που δείχνουν 
το μεγάλο αριθμό των ατόμων που παρακολούθησαν Ευρωπαϊκά προ
γράμματα Σωκράτης; 

Οι γλώσσες αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στα προγράμματα 
Κινητικότητας. Πριν διαβάσετε το κείμενο «Γλώσσες», μπορείτε ανά δύο 
να σκεφτείτε και να γράψετε τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μάθει 
μια ξένη γλώσσα; 

Τώρα διαβάστε το κείμενο «Γλώσσες». Ταιριάζει κάποια από τις δικές 
σας απαντήσεις; 

Ποιο είναι το σλόγκαν των προγραμμάτων κινητικότητας (διαβάστε το 
κείμενο κάτω από την υδρόγειο σφαίρα που γυρίζει γρήγορα). Μπορείτε 
να το εξηγήσετε; 

Οι τρεις νέοι, στα τελευταία κείμενα έχουν χρήσιμες (ωφέλιμες) 
προσωπικές εμπειρίες από τέτοια προγράμματα. Ποια από τις τρεις πε
ριγραφές σας φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα; Παρουσιάστε τη στην τάξη. 
Μιλήστε σε α' πρόσωπο, σα να είστε εσείς η Σοφία ή ο Αντρέα ή ο 
Νάιαλ. 

Σκεφτείτε μια ευρωπαϊκή χώρα που θα θέλατε πολύ να ταξιδέψετε. 
Φτιάξτε υποθετικές προτάσεις. Πείτε δηλ. τι θα κάνατε, αν ήσασταν, για 
παράδειγμα, στην Αγγλία, πού ακριβώς θα πηγαίνατε, τι θα θέλατε να 
φάτε, να πιείτε, να δείτε, να αγοράσετε.... κλπ. 

Ένας γνωστός σας ανοίγει στην περιοχή σας ένα φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών. Για να διακοσμήσετε την αίθουσα διδασκαλίας γράφετε σε ένα 
χαρτονάκι πέντε βασικούς λόγους για τους οποίους πρέπει κάποιος σή
μερα να γνωρίζει ξένες γλώσσες. 
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Ευρωπαϊκά θέματα και προτεραιότητες 
στο τέλος του 20ού αιώνα 

Γ .ro πίΛος ΓΟΟ 20ού υιών α ποια βεματα απασχολούν περισσότερο τους Ευρωπαίους", με άλλα 

λόγια για nota θέματα αναμένεται να ονησν»ΓΉυν περισσό νερά. 

Οι ανησυχίες; των Ευρωπαίων 

Την άτνοτΕή TOU 1997. στους ε ρ ω τ η θ έ ν τ ε ς πα-
ρουοτσσιηκε ένας. κατάλογος με μερικά από 
τα μεγάλα πολιτικά, και κοινωνικά θ έ μ α τ α της 
εποχής και τους ζητήθηκε να υποδείξουν για ποια 
από αυτά ανησυχούν περισσότερο (γράφημα 3 Η 

Τα περιβάλλον και η α ν ε ρ γ ί α civat οι πιο 
διαδεδομένες ανησυχίες και έ τ σ ι ο β ν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός a t i to κοινό θ έ λ ε ι 
η ΕΕ να καταστήσει προτεραιότητα την καταπο
λέμηση και τιυν δυο προβλημάτων, 

Η εγκληματικότητα 
είναι η τρίτη πιο όιαδεδομέντι ανησυχία, ενώ 

περίπου το μ ι π ο ό λ ω ν των ευρωπαίων πολιτών 
τη θεωρούν ως μια από τις κυρίες ανικτυχιες 
τους. Η ψτώχεια (44 % ) έ ρ χ ε τ α ι στην τ έ τ α ρ τ η 
« σ η Έ ν α τ έ τ α ρ τ ο των 

Ευρωπαίων περίπου δηλώνουν ότι ανησυχούν για 
την κατάχρηση των ναρκωτικών και πάνω από 
δύα οτους δ ί κ α ανησυχούν για το ροτσισμή. Τα 
άλλα θ έ μ α τ α που εμφανίζονται στα γράφημα 
πρακαλουν ανησυχία οε ποσοστό κάτω από το 
20 % του πληθυσμού της ΕΕ 

Γραψημο 31 Ο α ν η σ υ χ ί ε ς των Ευρωπαίων ίσε % για την Ε€-Ι5> 

Πχρψάλλσν 

Ανεργία 

Εγκλημα ιικύ ιητα 

Φιωχεια 

Κατάχρηση vafntuliiMJ-· 

Ραταιομος 

AIDS 

McTuvfrJttuun 

Α«ώλι_ια των napafioaiaiaiiv αξιών 

nuyni=OHiuiiuii>cjii 

Γήραταπ του πλι̂ ^υομου 

&4XU1HKII) ιιλύ·Λ1||Χϋΐ)Ιι 

;β3 

•ι» 

L'tj 

I 4 
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1. 

Ευρωπαϊκά θέματα και προτεραιότητες 
στο τέλος του 20ου αιώνα 

Κοιτάξτε με προσοχή το γράφημα: «Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων». 
Πείτε με τη σειρά ποια προβλήματα ανησυχούν τους Ευρωπαίους και σε 
τι ποσοστό. Να εξηγήσετε ένα-ένα τα προβλήματα. 

L. Αν θέλετε να καταλάβετε πιο εύκολα το κείμενο, τότε ρίξτε μια ματιά 
τους παρακάτω λέξεις και υπογραμμίστε τη σωστή. 

Α. να καταστήσει • να δώσει 
• να πάρει 

• να κάνει 

Β. ευρεία • στενή 

• πλατιά 
• ευθεία 

Γ. ιεράρχηση • βάζω το ί 
βάζω σε μια Εκκλησία 
δίνω σημασία 

Δ. προτεραιότητα κάτι που έχει την πρώτη θέση 
κάτι που έχει την τελευταία θέση 
κάτι ασήμαντο 

Ε. υποστήριξη βοήθεια 
θέση 
διέξοδος 

3 . Να γράψετε από ένα κείμενο τεσσάρων - πέντε σειρών τι ακριβώς 
εννοούμε όταν λέμε: 
1. προστασία του περιβάλλοντος και 2. εγκληματικότητα. 
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Σε μια συγκέντρωση του Δήμου τους πρέπει να διαβάσετε ενα δικό τους 
κείμενο για τη θέση των Ευρωπαίων απέναντι στο θέμα τους προστασίας 
του περιβάλλοντας. Να εξηγήσετε ποιοι λαοί ανησυχούν περισσότερο. 
Μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία από το κείμενο «Περιβάλλον». 

Αφού μελετήσετε τις ανησυχίες των Ευρωπαίων στο γράφημα 31, 
επιλέξτε ένα από τα θέματα αυτά. Πόσοι συμμαθητές σας συμφωνούν μαζί 
σας; Όσοι έχετε βρει το ίδιο θέμα καθίστε μαζί και ετοιμάστε μια σύντομη 
παρουσίαση του θέματος αυτού. 

Κάντε κι εσείς μια μικρή έρευνα. Γράψτε σε ένα φύλλο χαρτί τις δώδεκα 
ανησυχίες των Ευρωπαίων. Ρωτήστε τους καθηγητές, τους φίλους, τους 
γονείς ή όποιον άλλο συγγενή θέλετε ποιο θέμα νομίζουν ότι είναι πιο σο
βαρό και γιατί. Από τους απαντήσεις που θα πάρετε φτιάξτε κι εσείς ένα 
γράφημα, σύμφωνα με το γράφημα 31. 
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Πηγή: Ειδικό ένθετο στην εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 12/11/00 
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Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πού διακηρύχτηκε ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης; 
Τι καθορίζει; 

Διαβάστε τους τίτλους των κεφαλαίων. Να εξηγήσετε με δικά σας λόγια 
τις λέξεις των τίτλων: 

Αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη. Χρησιμοποιήστε την κάθε 
λέξη σε κάποιο δικό σας παράδειγμα. 

Διαβάστε τις παρακάτω φράσεις. Μπορείτε να βρείτε σε ποιο κεφάλαιο 
και σε ποιο άρθρο αναφέρονται; 

• Οι άνθρωποι μπορούν να εργάζονται στο επάγγελμα που επιθυμούν/ 
Κεφ .... Αρθρο 

• Όλοι έχουν δικαίωμα να φτιάξουν οικογένεια/ Κεφ .... Αρθρο 

• Δεν μπορεί να πουληθεί ένας άνθρωπος/ Κεφ .... Αρθρο 

• Κάθε άνθρωπος μπορεί να πάει στο σχολείο/ Κεφ .... Αρθρο 

• Οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να εργάζονται σε όποια χώρα επιθυ
μούν/ Κεφ .... Αρθρο 

• Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να σκέφτονται και να πιστεύουν ό,τι θέ
λουν/ Κεφ .... Αρθρο 

• Οι νόμοι τιμωρούν, αν χρειάζεται, με τον ίδιο τρόπο πλούσιους και 
φτωχούς, δυνατούς και αδύνατους/ Κεφ .... Αρθρο 

• Δεν υπάρχει ποινή θανάτου 

• Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να απολυθούν αδικαιολόγητα/ 
Κεφ.... Αρθρο 

• Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να φροντίζουν για ένα καθαρό περιβάλλον/ 
Κεφ.... Αρθρο 

• Τα έξοδα για την υγεία των πολιτών πληρώνονται από το κράτος/ 
Κεφ.... Αρθρο 

• Οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να εργαστούν σε όποιο κράτος - μέλος 
επιθυμούν/ Κεφ.... Αρθρο 
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θυμάστε τις εναντιωματικές προτάσεις και το σύνδεσμο αν και; 
Ετοιμάστε ένα κείμενο, το οποίο θα στείλετε στα γραφεία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές εναντιωματικές 
προτάσεις. 
Στόχος σας θα είναι να καταγγείλετε κυβερνήσεις, οι οποίες δε σέβονται 
το Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. 

Π.χ. Αν και τα κράτη λένε ότι προστατεύουν τους πολίτες στην εργασία 
τους, εντούτοις γίνονται πολλές απολύσεις σε όλη την Ευρώπη. 
(Συνεχίστε) 

J . Περιγράψτε τη γελοιογραφία σε ένα σύντομο κείμενο. Είναι αστεία; 
Ποιο μήνυμα θέλει να μας περάσει ο γελοιογράφος; 
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