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Ένας μύθος περί της ΕΕ, ή ευρωμύθος, αναφέρεται συνήθως σε ιστορίες που
έχουν επινοηθεί ή σε γεγονότα που έχουν διαστρεβλωθεί και σχετίζονται με την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις δραστηριότητες των θεσμών της. Η ΕΕ
κατηγορείται για παράλογη κοινοτική νομοθεσία, γραφειοκρατία καθώς και για
κάθε δυσκολία και πρόκληση που προκύπτουν από τις διεθνείς τάσεις.

Τι είναι ο μύθος περί της ΕΕ;

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει διαρκώς διαφορετικές εκδηλώσεις
της ευρωφοβίας, η αποκάλυψη των μύθων περί της ΕΕ καθίσταται ολοένα και
πιο σημαντική, ώστε να διατηρηθεί η ΕΕ ενωμένη. Η βασιζόμενη στο διαδίκτυο
επικοινωνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμμετέχουν σε σημαντικό
βαθμό στη σημερινή κινητοποίηση του ευρωσκεπτικισμού. Ο έλεγχος των
γεγονότων βοηθά όχι μόνο στην αποκάλυψη των μύθων περί της ΕΕ αλλά και
στην καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών της ΕΕ.

Γιατί θα πρέπει να συζητούμε για τους
μύθους περί της ΕΕ και να ελέγχουμε τα
αληθινά γεγονότα;

Η ονομασία του έργου MEGA αντιπροσωπεύει τη φράση Make Europe Great
Again (να κάνουμε την Ευρώπη μεγάλη και πάλι) και αποτελεί ένα διετές έργο, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (αριθμός έργου 2019-3-
DE04-KA205-018681). Στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του
γραμματισμού ως προς τα μέσα ενημέρωσης των νέων μέσω της ανάλυσης και
της αποκάλυψης των ευρωφοβικών μύθων. Η κοινοπραξία του έργου
συντονίζεται από τον γερμανικό πάροχο εκπαίδευσης ενηλίκων BUPNET GmbH
με έδρα το Γκέτινγκεν και αποτελείται από εταίρους από την Αυστρία, την
Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Λιθουανία.

Τι είναι το έργο MEGA;
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H                           των μύθων περί της ΕΕ (ψεύτικες ειδήσεις) και των ιστοριών
επιτυχίας περιλαμβάνει 145 από τους πλέον συνηθισμένους μύθους περί της
ΕΕ καθώς και τις εξηγήσεις οι οποίες συνοδεύονται από γεγονότα και
χρήσιμους συνδέσμους όπου μπορεί να βρεθεί η ορθή πληροφόρηση και 60
ιστορίες επιτυχίας μαζί με ελλείψεις της ΕΕ. Προκειμένου να καταστεί
ευκολότερη η ανάγνωση, οι μύθοι ομαδοποιούνται σε θεματικές, όπως η
νομοθεσία, η πολιτική, η θρησκεία, ο πολιτισμός, η μετανάστευση, τα
οικονομικά, η λειτουργία της ΕΕ, η υγειονομική περίθαλψη, η δημοκρατία, το
Brexit, και ακολούθως ανά χώρα. Οι ιστορίες επιτυχίας της ΕΕ ομαδοποιούνται
σε γενικά επιτεύγματα και ιστορίες ανά χώρα. Οι πλείστοι σύνδεσμοι που
αφορούν αξιόπιστες πηγές διατίθενται μόνον σε εθνικές γλώσσες, επομένως
συνιστούμε τη χρήση της «Μετάφρασης Google» ή άλλων εργαλείων για να τα
διαβάσετε.

συλλογή

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το έργο MEGA ή να επικοινωνήσετε μαζί μας,
μεταβείτε στη διεύθυνση  https://mega.bupnet.eu/

https://mega.bupnet.eu/


                         πού βρήκατε την ιστορία;
Διερευνήστε τον ιστότοπο, τα στοιχεία
επικοινωνίας του, διαβάστε την ενότητα «Σχετικά με
εμάς».

Η ιστορία

                                         ποιος είναι ο συντάκτης της
ιστορίας; Υπάρχει συντάκτης ή είναι ανώνυμη; Ο
συντάκτης ειδικεύεται στον τομέα στον οποίο
αναφέρεται το άρθρο; Για να ελέγξετε αυτές τις
πληροφορίες σχετικά με τον συντάκτη,
επισκεφθείτε το LinkedIn ή κάντε μια γρήγορη
αναζήτηση στη Google.

Ο συντάκτης 

                                                                ταιριάζουν
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία; Ελέγξετε τις πηγές της
ιστορίας, και εάν δεν υπάρχουν πηγές,
προσπαθήστε να βρείτε όσες περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε και κατόπιν αποφασίστε εάν
η ιστορία είναι ακριβής ή όχι. Βεβαιωθείτε ότι
υπάρχουν τουλάχιστον δύο πηγές που
επιβεβαιώνουν μια ιστορία. Να είστε προσεκτικοί
εάν δείτε προκλητικούς τίτλους με υπερβολική
χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ή συναισθηματικής
γλώσσας.

Έλεγχος του γεγονότος
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ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πώς να αποφασίζετε εάν η ιστορία είναι
αξιόπιστη: 

                   υπάρχει βίντεο ή υπάρχουν
φωτογραφίες στην ιστορία; Ελέγξετε αυτά τα
στοιχεία χρησιμοποιώντας την αντίστροφη
αναζήτηση εικόνας 

Εικόνες

Κατάλογος ιστοτόπων ελέγχου γεγονότων

https://researchguides.ben.edu/c.php?g=608230&p=4352564
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣ-
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ΒΑΛΛΟΝ

ΜΥΘΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ



Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε μύθους από την απαγόρευση μιμιδίων και
εικόνων GIF έως και τα προϊόντα «παρασκευάζεται στην Ιταλία». Η
νομοθεσία της ΕΕ αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα
μύθων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εάν θέλετε να κατανοήσετε την
πραγματική ιστορία, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε καλύτερα τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η νομοθεσία της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τις νέες νομοθεσίες, αλλά το Συμβούλιο
και το Κοινοβούλιο ψηφίζουν τους νόμους [How η Ευρωπαϊκή Ένωση
works (Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση), 2005].

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
νομοθετική διαδικασία της ΕΕ

www.mega .bupnet .eu

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Η ΕΕ έχει απαγορεύσει τις ηλεκτρικές σκούπες

          _______        Οι ηλεκτρικές
σκούπες δεν έχουν απαγορευτεί, και
έχουν ψηφιστεί νέοι νόμοι για
περιβαλλοντικούς λόγους. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει ένα
ψήφισμα το οποίο απαιτεί από τους
κατασκευαστές ηλεκτρικών σκουπών
να μεταστραφούν σε λιγότερο
ενεργοβόρες ηλεκτρικές σκούπες. Οι
ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες
καταναλώνουν πολύ περισσότερη
ηλεκτρική ενέργεια, είναι πιο
θορυβώδεις, ενώ δεν είναι
οικονομικές. Αυτή η μετάβαση θα
εξοικονομούσε σχεδόν διπλάσια
ηλεκτρική ενέργεια στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0666


Η ΕΕ έχει περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης στο
Διαδίκτυο
                       Ο μύθος σχετικά με την πρόθεση της ΕΕ να περιορίσει την
ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο έχει διαδοθεί από τον νέο νόμο περί
πνευματικών δικαιωμάτων. Ο εν λόγω νόμος υποχρέωσε τα κοινωνικά δίκτυα
και τις πλατφόρμες, όπως το Youtube, το Twitter, το Facebook και άλλα, να
διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες δεν
παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα. Πολλοί φοβούνται ότι αυτές οι
διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να εγκαθιστούν αυτόματα φίλτρα τα οποία
θα αποκλείουν όχι μόνο το παράνομο περιεχόμενο αλλά και εκείνο το οποίο
επιτρέπεται, επειδή τα φίλτρα δεν θα μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ του
νόμιμου και του παράνομου. Οι επικριτές πιστεύουν ότι αυτό θα παραβίαζε την
ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο. Αφετέρου, η ΕΕ καθιστά σαφές ότι τα
υπάρχοντα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη για
λόγους παραπομπής, κριτικής, ανασκόπησης, δημιουργίας γελοιογραφιών και
παρωδίας. Το Facebook, η Google και έτερες πλατφόρμες μπορούν από μόνες
τους να αποφασίσουν τον τρόπο επιβολής του νόμου περί πνευματικών
δικαιωμάτων αφήνοντας τα μέσα έκφρασης στους χρήστες.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε στα παιδιά να
φουσκώνουν μπαλόνια
                           Το 2011 τα μέσα ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε
στα παιδιά να φουσκώνουν μπαλόνια. Ειδησεογραφικές δικτυακές πύλες
ανέφεραν ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ είδαν μια θανάσιμη απειλή στα
απλούστερα παιχνίδια, όπως τα φουσκωτά μπαλόνια.
Στην πραγματικότητα, η οδηγία περί της ασφάλειας των παιχνιδιών της ΕΕ
αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των παιδιών, και οι απαιτήσεις αφορούν
στη μείωση της ποσότητας βλαβερών χημικών ουσιών στα παιχνίδια καθώς και
στην ενημέρωση των οδηγιών χρήσης. Η ΕΕ δεν απαγόρευσε στα παιδιά να
φουσκώνουν μπαλόνια, αλλά έχει απαιτήσει τα μπαλόνια από λάτεξ να
συνοδεύονται από την προειδοποίηση ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει
να βρίσκονται υπό γονική επίβλεψη όταν φουσκώνουν τα μπαλόνια. Η εν λόγω
προειδοποίηση αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών από ασφυξία ή πνιγμό
εξαιτίας ενός τέτοιου παιχνιδιού.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/MEMO_19_1849
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhvIWGm-_oAhXBmIsKHcl7AeAQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F16184%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Flt%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2cULTEmuGvJjA9yzAX26uV


Οι εθνικές σημαίες έχουν απαγορευτεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
  _________           Τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης έχουν προβάλλει
ειδήσεις σχετικά με την απαγόρευση των εθνικών σημαιών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Αντιπρόσωποι της Βρετανίας ανακοίνωσαν στα κοινωνικά τους
δίκτυα ότι η εθνική σημαία είχε αφαιρεθεί από τις έδρες τους, αποκαλώντας την
κίνηση αυτή ως απαγόρευση των εθνικών συμβόλων, και χαιρέτησαν την
απομάκρυνσή τους από την Ένωση. Ένας Δανός εκπρόσωπος, εν τω μεταξύ, είπε
ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου «σαφώς μισεί τα εθνικά Κράτη».
Στην πραγματικότητα, η εντολή, σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να
υπάρχουν αντικείμενα – συμπεριλαμβανομένων των σημαιών – επί των εδρών
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, υφίσταται επί μακρόν. Ο Πρόεδρος του
Κοινοβουλίου έχει απλώς υπενθυμίσει την εν λόγω διαδικασία, και οι σημαίες
των Κρατών-Μελών έχουν τοποθετηθεί στις πλευρές της Αίθουσας και, ως εκ
τούτου, δεν απαγορεύονται. 
Σύμφωνα με Λιθουανούς Ευρωβουλευτές, κανένα αντικείμενο, όπως τα ποτήρια
ή οι φιάλες νερού, δεν επιτρέπεται επί των εδρών, προκειμένου να μην
δημιουργείται αναταραχή κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

ΨΕΥΔΕΣ
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Η ΕΕ έχει απαγορεύσει στα παιδιά να γράφουν
γράμματα στον Άγιο Βασίλη
      ________.     Ο μύθος ότι απαγορεύτηκε στα παιδιά να γράφουν γράμματα
στον Άγιο Βασίλη διαδόθηκε όταν μια γερμανική πόλη παρερμήνευσε έναν νόμο
της ΕΕ περί της ατομικής προστασίας. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης,
κατόπιν της έκδοσης του εν λόγω νόμου, στην πόλη του Ρότο απαγορεύτηκε να
κρεμούν τα γράμματα των παιδιών που απευθύνονταν στον Άγιο Βασίλη και
που περιείχαν τις διευθύνσεις τους και λοιπά προσωπικά στοιχεία.
Στην πραγματικότητα, ο Γενικός Κανονισμός περί της Προστασίας Δεδομένων
έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων ως προς την
προστασία δεδομένων και, ταυτοχρόνως, για τη μείωση εγκλημάτων. Στην
προκειμένη περίπτωση, τα δεδομένα των παιδιών δύνανται να
χρησιμοποιηθούν με γονική άδεια. Στην εν λόγω πόλη η λύση βρέθηκε
υποβάλλοντας τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη σε διαφορετική μορφή, στην
οποία καταγράφεται επιπροσθέτως η γονική συναίνεση. Σύμφωνα με τους
αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν γνωρίζουμε ακόμη τον τρόπο
να εφαρμόσουμε και να ερμηνεύσουμε τον εν λόγω νόμο.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija


       _________.   Οι ειδησεογραφικές δικτυακές πύλες παρουσίαζαν ψευδείς
τίτλους βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούσε από τα Κράτη-Μέλη
να φέρουν τη σημαία της ΕΕ δίπλα από τα κυβερνητικά κτίρια. Στη Λιθουανία
ένα τέτοιο μήνυμα αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα και ονομάστηκε
«προπαγάνδα των συμβόλων της ΕΕ».
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία τέτοια απαίτηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, και εναπόκειται σε κάθε χώρα να αποφασίσει σε ποιες περιπτώσεις θα
κυματίζει η σημαία της ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, κυματίζει μόνον κατά την
Ημέρα της Ευρώπης, δηλαδή την 9η Μαΐου. Η Λιθουανία νομιμοποίησε τη
χρήση της σημαίας της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας στο
Συμβούλιο της ΕΕ. Επίσης, δεν προσδιορίζεται ποια σύμβολα της ΕΕ θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη
χρηματοδότηση της ΕΕ, επομένως δεν υπάρχει η απαίτηση να φέρουν τη
σημαία όλα τα κτίρια των θεσμικών οργάνων που υποστηρίζονται από την ΕΕ,
ενώ δύνανται να χρησιμοποιούνται άλλα μικρότερα σύμβολα.

        ________.    Ο μύθος ότι η ΕΕ απαγορεύει στους τουρίστες να
φωτογραφίζουν το Μάτι του Λονδίνου (London Eye) εξαπλώθηκε ευρέως το
2015 όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την πρόταση για νέους κανόνες
για την «Ελευθερία Πανοράματος». Η πρόθεση ήταν να εφαρμοστεί η
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων σε εικόνες δημόσιων κτιρίων για
εμπορική χρήση. Ορισμένες δικτυακές πύλες μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσαν
ότι χώροι όπως ο Πύργος του Άιφελ, το Μάτι του Λονδίνου ή ο Άγγελος του
Βορρά, δεν θα μπορούν να απεικονίζονται ελεύθερα.
Στην πραγματικότητα, η πρόταση δεν εγκρίθηκε. Η οδηγία της ΕΕ περί των
πνευματικών δικαιωμάτων ορίζει ότι τα Κράτη-Μέλη μπορούν να περιορίσουν
τα πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση έργων που είναι τοποθετημένα μόνιμα
σε δημόσιους χώρους. Υπάρχει μια εξαίρεση, η οποία ονομάζεται «Ελευθερία
Πανοράματος», η οποία επιτρέπει στους πολίτες να φωτογραφίζουν δημόσιους
χώρους και να χρησιμοποιούν αυτές τις φωτογραφίες για προσωπικούς και
εμπορικούς σκοπούς, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η
εξαίρεση περί των πνευματικών δικαιωμάτων στην εθνική νομοθεσία. Συνεπώς,
ο συγκεκριμένος νόμος της ΕΕ είναι προαιρετικός σε κάθε Κράτος-Μέλος της ΕΕ.

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστεί
υποχρεωτική
ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο
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Η ΕΕ απαγορεύει στους τουρίστες να φωτογραφίζουν
το Μάτι του Λονδίνου
ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=32wfbmym&actualEditionId=zoDcSAazXo&documentId=TAIS.245945&category=TAD
https://epthinktank.eu/2016/07/21/freedom-of-panorama/


       _________.     Ο συγκεκριμένος μύθος διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης συνολικά όταν η ΕΕ πρότεινε κανόνες
«δίκαιης χρήσης» των δικαιωμάτων των δημιουργών για τα έργα που
απαντώνται στο διαδίκτυο.
Στην πραγματικότητα, ήθελαν να προστατεύσουν του καλλιτέχνες οι οποίοι
συχνά δεν αμείβονται για τη χρήση των έργων τους όταν αυτά εμφανίζονται σε
διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter,
ενώ ταυτόχρονα αυτές οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επωφελούνται από
αυτό.
Στην πραγματικότητα, η ΕΕ επιτρέπει τη δημιουργία παρωδιών ή
γελοιογραφιών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα μιμίδια και οι εικόνες GIF
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Η ΕΕ απαγόρευσε τα μιμίδια και τις εικόνες GIF

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-


  ______      ___.    (ίσχυε έως το 2009 – όμως υπήρχε λόγος)
Ο ισχυρισμός ότι οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών, κατά τη ρυθμιστική τους
φρενίτιδα, δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν παρά να καθορίσουν έναν
μέγιστο βαθμό κάμψης για τα αγγούρια. Μέχρι και σήμερα, αυτό το παράδειγμα
εξακολουθεί να προκαλεί πολύ γέλιο – αν και είναι επί μακρόν ξεπερασμένο.
Το εμπόριο ήταν εκείνο το οποίο υπέβαλε την πρόταση κανονισμού, και
μάλιστα για πολύ πρακτικούς λόγους. Τα ευθεία αγγούρια χωρούν εύκολα και
εξοικονομούν χώρο σε χαρτοκιβώτια – πολύ καλύτερα από τα κυρτά αγγούρια.
Αυτό καθιστούσε τη μεταφορά ευκολότερη, ώστε τα αγγούρια να μπορούν να
πωλούνται φθηνότερα. Είναι, επίσης, ευκολότερο να υπολογιστεί ο αριθμός των
αγγουριών που βρίσκονται σε ένα κιβώτιο.
Για τον λόγο αυτό, το 1988, η ΕΕ ενέκρινε τις υπάρχουσες συστάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ECE) με τον δικό
της κανονισμό, ο οποίος γελοιοποιήθηκε όπως ίσως κανένας άλλος κανονισμός
των Βρυξελλών και ο οποίος εξακολουθεί έως και σήμερα να παρέχει υλικό για
τους επικριτές και τους καλλιτέχνες των καμπαρέ. Φυσικά, τα κυρτά αγγούρια
επιτρεπόταν να μεταπωληθούν αλλά όχι στην κατηγορία βέλτιστης ποιότητας.
Ωστόσο, η αλήθεια σχετικά με τον Κανονισμό περί των Αγγουριών περιλαμβάνει
επίσης το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάργησε το 2009, κυρίως
εξαιτίας των πολλών αρνητικών πρωτοσέλιδων.

Οι γραφειοκράτες της ΕΕ καθορίζουν το ποσοστό
κάμψης των αγγουριών
ΨΕΥΔΕΣ
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DEUTSCHLAND

    _________.       Αντιθέτως: με ένα νέο νομοθετικό πακέτο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επιθυμεί να προστατεύσει καλύτερα τις ονομασίες προέλευσης, όπως
«Παρασκευάζεται στη Γερμανία». Συγκεκριμένα: Οι προτάσεις της Επιτροπής
έχουν, ως εκ τούτου, σκοπό να διασφαλίσουν ότι ένα προϊόν με την ετικέτα
«Παρασκευάζεται στη Γερμανία» έχει πράγματι παραχθεί στη Γερμανία.

Η ετικέτα «Παρασκευάζεται στη Γερμανία» βρίσκεται
σε κίνδυνο
ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 4 
(βίντεο επί του θέματος – διατίθεται

στις γλώσσες DE, EN, FR, IT, PL, ES)

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/organisationen/geschichte_der_eu/bildergalerie-eu-mythen-100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/organisationen/geschichte_der_eu/bildergalerie-eu-mythen-100.html
https://www.euroshop.de/de/Home/News_Business_Facts/Archiv/EU-Kommission_Made_in_Germany_nicht_in_Gefahr
https://www.euroshop.de/de/Home/News_Business_Facts/Archiv/EU-Kommission_Made_in_Germany_nicht_in_Gefahr
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-gurkenkruemmung_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-gurkenkruemmung_de
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EWG)_Nr._1677/88_(Gurkenverordnung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EWG)_Nr._1677/88_(Gurkenverordnung)


                                   _  _.             Τι είναι πάλι αυτή η
απαγόρευση της ΕΕ για τους λαμπτήρες πυράκτωσης; Η
ιδέα προήλθε από τη Γερμανία. Η απαγόρευση των
λαμπτήρων πυράκτωσης δεν προέρχεται από τις
Βρυξέλλες, όπως συχνά αξιώνεται. Προήλθε από το
γραφείο του Σίγκμαρ Γκάμπριελ, τότε Υπουργού
Περιβάλλοντος, το 2007, και ήταν ιδέα της γερμανικής
κυβέρνησης. Ο άντρας του SPD μετέφερε την ιδέα αυτή
στις Βρυξέλλες, επίσης επειδή η κυβέρνηση υπό την
Καγκελάριο Μέρκελ ήθελε να παρουσιαστεί ως ένα
κυριολεκτικά λαμπρό παράδειγμα στην προστασία του
κλίματος.
Η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής των αρχηγών Κρατών
και κυβερνήσεων χαιρέτησε την απαγόρευση, ενώ το
Κοινοβούλιο με τους εθνικούς αντιπροσώπους των
λαών την κύρωσε. Η Επιτροπή ήταν πάνω απ’ όλα το
εκτελεστικό όργανο, και κανένα Κράτος-Μέλος δεν
αντιτάχθηκε.

Die EU hat die gute alte Glühbirne abgeschafft

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ
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Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

    _________        Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ρυθμίζονται από την ΕΕ,
και υπάρχουν πολλές απαιτήσεις στον τομέα της επαγγελματικής και ιδιωτικής
υγείας και ασφάλειας. Ο μόνος σκοπός των κανονισμών είναι να διασφαλιστεί
ότι τα γάντια φούρνου τα οποία διατίθενται στο εμπόριο προστατεύουν επίσης
αποδεδειγμένα από εγκαύματα. Οι χειροποίητες πλεκτές πιάστρες δεν
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία – ακόμη και αν πωλούνται στην αγορά.
Επισήμως θεωρούνται διακοσμητικά αντικείμενα.

Η ΕΕ θέλει να απαγορεύσει τις πατροπαράδοτες
πιάστρες κουζίνας
ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο
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https://ec.europa.eu/germany/content/mythos-gluehbirne_de
https://ec.europa.eu/germany/content/mythos-gluehbirne_de
https://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-sechs-mythen-ueber-die-eu-und-was-wirklich-dran-ist-1.1950690-3
https://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-sechs-mythen-ueber-die-eu-und-was-wirklich-dran-ist-1.1950690-3
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-topflappen_de


Οι οδηγοί υποχρεούνται να επαναλαμβάνουν τις
εξετάσεις οδήγησης κάθε πέντε χρόνια λόγω ενός νέου
νόμου της ΕΕ 
     _________.       Αυτός ήταν ο ισχυρισμός που παρουσιάστηκε σε ένα άρθρο του
γερμανικού ιστοτόπου Auto Zeitung, την 1η Απριλίου 2019. Στη συνέχεια, η
φερόμενη εισαγωγή τακτικών επαναλαμβανόμενων εξετάσεων οδήγησης έχει
εμφανιστεί στο διαδίκτυο σε αρκετές προηγούμενες περιπτώσεις στη Γερμανία.
Το 2019, παρόμοιες ανακοινώσεις κυκλοφόρησαν την 1η Απριλίου.
Μια φερόμενη εφημερίδα, η οποία ονομάζεται «Kölner Abendblatt»,
ισχυρίστηκε το εξής: «Εφεξής, εξετάσεις στη θεωρία οδήγησης κάθε 5 χρόνια».
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εφημερίδα με αυτή την ονομασία. Τόσο το
γερμανικό ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών όσο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αρνήθηκαν την ύπαρξη νέου νόμου της ΕΕ που να απαιτεί την
επανεξέταση των οδηγών κάθε πέντε χρόνια.
Υπάρχει, ωστόσο, ένας πενταετής κανόνας για τους κατόχους αδειών οδήγησης
βαρέων φορτηγών οχημάτων κατηγορίας C1, C1E, C ή CE. Σύμφωνα με τον
ιστότοπο TÜV Nord «αυτές οι κατηγορίες άδειας οδήγησης ισχύουν μόνον για 5
χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για περαιτέρω 5 χρόνια μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση μιας εξέτασης φυσικής κατάστασης (υγειονομικός έλεγχος και
έκθεση οφθαλμιάτρου)».

ΨΕΥΔΕΣ
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Η οδηγία της ΕΕ παραχωρεί γενική άδεια για τη χρήση
αδέσποτων κατοικιδίων για δοκιμές σε ζώα
                           __________________Στις 4 Μαΐου ένας χρήστης του Facebook
δημοσίευσε τη φωτογραφία μιας ειδοποίησης, την οποία είχε προφανώς
συντάξει το «Tierschutzverein Strausberg, Rüdersdorf, und Umgebung e.V.» [μια
εταιρεία προστασίας ζώων]. Η ανακοίνωση είναι μια προειδοποίηση για «όλους
τους ιδιοκτήτες γάτων που περιπλανιούνται ελεύθερες» και ισχυρίζεται ότι μια
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε το 2010, αλλά δεν έχει ακόμη
δημοσιοποιηθεί, επιτρέπει τη χρήση αδέσποτων κατοικιδίων για τις δοκιμές σε
ζώα. Έμμεσα ισχυρίζεται επίσης ότι, ως συνέπεια αυτής της οδηγίας, πλέον
υπάρχει εμπόριο γούνας γάτας.
Η ανακοίνωση ισχυρίζεται ότι η Οδηγία 2010/63/ΕΕ επιτρέπει τη χρήση
αδέσποτων κατοικιδίων για εργαστηριακές δοκιμές σε ζώα. Η οδηγία εκδόθηκε
στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 για «την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται
για επιστημονικούς σκοπούς».
Η οδηγία της ΕΕ επιτρέπει τη χρήση αδέσποτων ή άγριων κατοικίδιων ζώων για
δοκιμές σε ζώα μόνον σε εξαιρετικές περιστάσεις. Ένας κανονισμός της ΕΕ, ο
οποίος ψηφίστηκε το 2007, απαγορεύει το εμπόριο γούνας γάτας και σκύλου.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0063
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-bbe/
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-bbe/
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-c1-c1e-c-and-ce/
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-c1-c1e-c-and-ce/


Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να απαγορεύσει το ντονέρ
κεμπάπ
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ΙΤΑΛΙΑ
 

        _________.    Η σύγχυση σε αυτήν τη δήλωση προέρχεται από το γεγονός ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει νόμο κατά της χρήσης φωσφορικών αλάτων
ως πρόσθετο σε παρασκευάσματα πλαισίου που πωλούνται στην Ευρώπη. Αυτή
η πρόταση δεν αποσκοπεί στην απαγόρευση της πώλησης κεμπάπ, αλλά μόνον
στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται και στην
απαγόρευση των πρόσθετων τροφίμων που ενδεχομένως να είναι επιβλαβή για
την υγεία των καταναλωτών.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΨΕΥΔΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακυρώσει το αρσενικό γένος
με διάταγμα
     _______           Το tweet δημοσιεύει έναν τίτλο ειδήσεων ο οποίος αναγράφει
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ακυρώσει τους άντρες με διάταγμα.
Πρόκειται προφανώς για ψεύτικες ειδήσεις, καθώς αυτό που αναφέρεται είναι
ένας οδηγός για τη χρήση της πολυδεκτικής γλώσσας.
Η αρχή της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω
φύλου βασίζεται απολύτως στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε πολλές περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, η γλώσσα που
χρησιμοποιείται στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτήν την
αρχή.
Προς τον σκοπό αυτό, ο στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να
διασφαλιστεί ότι, στο μέτρο του εφικτού, η μη σεξιστική και ουδέτερη προς το
φύλο γλώσσα χρησιμοποιείται επίσης στα έγγραφα και τις επικοινωνίες του
Κοινοβουλίου σε όλες τις επίσημες γλώσσες.
Ο σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών δεν είναι να περιορίσει τους
συντάκτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακολουθούν ένα υποχρεωτικό
σύνολο κανόνων, αλλά να ενθαρρύνουν τις διοικητικές υπηρεσίες να
λαμβάνουν δεόντως υπόψη το ζήτημα της ευαισθησίας περί του φύλου στη
γλώσσα κάθε φορά που γράφουν, μεταφράζουν ή ερμηνεύουν.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΨΕΥΔΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1129&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο περιορίζει την
ελευθερία της έκφρασης
    _________         Είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει
κάποιον που κατηγορεί κάποιον άλλον για δολοφονία βάσει άσκηση
δικαιώματος. Όμως αυτό δεν είναι περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης,
αλλά προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων, επειδή η
άμβλωση δεν είναι δολοφονία αλλά δικαίωμα.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ορίζει την Ελευθερία της
έκφρασης ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, αλλά στο δεύτερο τμήμα
διευκρινίζεται ότι «η άσκηση αυτών των ελευθεριών, δεδομένου ότι φέρει
καθήκοντα και ευθύνες, δύναται να υπόκειται σε (…) κυρώσεις ως ορίζονται από
τον νόμο και είναι 
απαραίτητες σε μια δημοκρατική κοινωνία (…) για την προστασία της υγείας ή
των ηθών, για την προστασία της φήμης ή των δικαιωμάτων των άλλων (…)».
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Νέος ευρωπαϊκός νόμος: από την 1η Ιανουαρίου 2020
τα νομίσματα που τοποθετούνται στα καροτσάκια
αγορών δεν θα επιστρέφονται, επειδή θα δωρίζονται
στους μετανάστες
      _________.   Η εικόνα είναι το αποτέλεσμα ενός αστείου που δημοσιεύτηκε
στην ομάδα του Facebook Barzzelette.
Εκείνοι που διαδίδουν αστραπιαία τα νέα μέσω της διαδικτυακής διαμοίρασης
(viralizers) «έβαλαν τα χέρια τους στις τσέπες των πολιτών», κάνοντας λόγο για
έναν ευρωπαϊκό νόμο που απαιτεί τη χορήγηση των κερμάτων που
τοποθετούνται στο καλάθι στους μετανάστες. Αυτή είναι η τέλεια φόρμουλα για
να εξαπολύσει την οργή εκείνων που δεν καταλαβαίνουν το αστείο.
Ξεκινά ως αστείο, όμως όταν ξεφεύγει από το συγκείμενο, αρχίζει να
μετατρέπεται σε ψεύτικη είδηση.
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Η ΕΕ σκοτώνει τα προϊόντα μας με ετικέτα
«παρασκευάζεται στην Ιταλία»
       _________.   Οι αντι-ευρωπαϊστές προσπαθούν να πείσουν τον πληθυσμό ότι
η ΕΕ θέλει να σκοτώσει τα τυπικά προϊόντα που «παρασκευάζονται στην Ιταλία»
ευνοώντας εκείνα τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό, όπως το πετρέλαιο
Τυνησίας ή το ρύζι Καμπότζης. Η πραγματικότητα, όμως, είναι λίγο
διαφορετική. Η ΕΕ προστατεύει τα τυπικά και παραδοσιακά προϊόντα που
προέρχονται από διαφορετικές περιοχές εντός των συνόρων της, χάρη σε ένα
συγκεκριμένο σύστημα ταυτοποίησης και προστασίας.
Επιπλέον, στην περίπτωση της Ιταλίας, υπάρχουν προϊόντα όπως το Parmigiano
Reggiano, το ζαμπόν San Daniele ή το παραδοσιακό βαλσαμικό ξύδι της
Modena, τα οποία απολαμβάνουν, μαζί με άλλα 167 ιταλικά καταχωρημένα
προϊόντα, το σήμα προστασίας DOP της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει
να προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία και ότι οι ιδιότητες ή τα
χαρακτηριστικά του συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο γεωγραφικό
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων της παραγωγής του. Τα
σήματα ποιότητας της ΕΕ απολαμβάνουν προστασία η οποία μπορεί να
επιβληθεί σε ολόκληρη την ΕΕ και έχουν επίσης σχεδιαστεί για την
καταπολέμηση των απομιμήσεων.
Οι ίδιοι κανόνες προστασίας ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Για τις χώρες εκτός ΕΕ, η Επιτροπή εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει ότι τα
πρότυπα περιλαμβάνονται στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ώστε να
προστατευθούν τα εξέχοντα ευρωπαϊκά προϊόντα.
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Η ΕΕ θέλει να απαγορεύσει τις τραγανές σκουρόχρωμες
τηγανιτές πατάτες
     _________.     Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει τις τηγανιτές πατάτες,
απλώς μειώνει την έκθεση των καταναλωτών σε μια πιθανή καρκινογόνο ουσία.
Η ΕΕ συμφώνησε ότι οι κατασκευαστές τροφίμων πρέπει να μειώσουν το
επίπεδο της βλαβερής ουσίας ακρυλαμίδιο στα τρόφιμά μας. Η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δημοσίευσε μια αξιολόγηση κινδύνου το
2015, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το ακρυλαμίδιο αυξάνει δυνητικά τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το ακρυλαμίδιο είναι
μια καρκινογόνος ουσία που σχηματίζεται από τη φυσικώς παρούσα ελεύθερη
ασπαραγίνη (αμινοξύ) και από σάκχαρα κατά την επεξεργασία σε υψηλές
θερμοκρασίες, όπως το τηγάνισμα, το ψήσιμο και το φούρνισμα, ιδίως σε
προϊόντα με βάση την πατάτα, σε προϊόντα με βάση τα
δημητριακά, στον καφέ και σε υποκατάστατα του καφέ.
Συνεπώς, σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΑΑΤ, η Επιτροπή ξεκίνησε συζητήσεις με
τις αρχές των Κρατών-Μελών προκειμένου να καθοριστούν τα κατάλληλα
ρυθμιστικά μέτρα για τη μείωση της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογεί τον κλιματισμό

      ________.        Αυτή η ψεύτικη είδηση, η οποία κυκλοφορεί κάθε καλοκαίρι,
στην πραγματικότητα κάνει λόγο για έναν κανόνα που ισχύει από την 1η
Οκτωβρίου 2014.
Η ΕΕ δεν επιβάλλει κανέναν φόρο στα κλιματιστικά των ιταλικών οικογενειών.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι φόρος, αλλά τα ευρωπαϊκά πρότυπα (άρθρο 15
της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ) απαιτούν από τα Κράτη να θεσπίσουν τα απαραίτητα
μέτρα για την περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της
επάρκειας των κλιματιστικών σε σχέση με την ανάγκη ψύξης του κτηρίου στο
οποίο είναι εγκατεστημένα, και τη διασφάλιση περιοδικών επιθεωρήσεων των
ισχυρότερων κλιματιστικών, δηλαδή άνω των 12 kW ή με δυνατότητα ψύξης
δωματίων τουλάχιστον 160 τετραγωνικών μέτρων.
Τίποτα δεν αλλάζει για τα κλιματιστικά στις περισσότερες κατοικίες και τα μικρά
καταστήματα.
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Η ΕΕ απαγορεύει τις κηρομπογιές και τις ξυλομπογιές
     _________ IΤο 2017, η εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι η ΕΕ θα απαγορεύσει τις
κηρομπογιές και τις ξυλομπογιές και, συνεπώς, θα απαγορεύσει στα παιδιά να
χρωματίζουν. Πρόκειται προφανώς για ψεύτικη είδηση, καθώς η ΕΕ εισήγαγε
νέα μέτρα για τη μείωση των ορίων μολύβδου στα παιχνίδια βάσει νέων και
ισχυρών επιστημονικών στοιχείων. Όσοι έχουν μικρά παιδιά γνωρίζουν ότι
αυτά έχουν την τάση να μασούν τα παιχνίδια – ιδίως τα μολύβια και τις
κηρομπογιές.
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Η ΕΕ καλεί τους Ιταλούς να παράγουν μοτσαρέλα με
σκόνη γάλακτος
  ...........______.    Το 2015 πολλές εφημερίδες δημοσίευσαν ανησυχητικούς
τίτλους σύμφωνα με τους οποίους υπήρχε ο φόβος της άφιξης του «τυριού
χωρίς γάλα» και της επιβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράγεται με
αυτόν τον τρόπο. Η ευρωπαϊκή θέση μιλά για τη δυνατότητα χρήσης
αφυδατωμένου και ανασυσταμένου γάλακτος σε σκόνη για την παραγωγή
γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως είναι το τυρί και το γιαούρτι, και όχι για
υποχρέωση. Το πρόβλημα είναι ότι ο ιταλικός νόμος 138 του 1974 απαγορεύει
τη χρήση αυτών των παραγώγων γάλακτος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ο ιταλικός νόμος παραβιάζει την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού
εντός της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές των Βρυξελλών έστειλαν
προειδοποιητική επιστολή ζητώντας να καταργηθεί το νομοθετικό μέτρο το
οποίο αποτελούσε εμπόδιο στην ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων. Οι
Βρυξέλλες δεν επιβάλλουν τίποτα, αλλά ζητούν την κατάργηση μιας
απαγόρευσης που κατά κάποιο τρόπο είναι περιττή και ξεπερασμένη από την
πραγματικότητα των γεγονότων. Το τυρί και το γιαούρτι μπορούν επίσης να
περιέχουν σκόνη γάλακτος, αλλά όσοι θέλουν να μπορούν να συνεχίσουν να
παράγουν όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα θα χρειαστούν την κατάλληλη
επισήμανση, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει ποιο γάλα περιέχει το εν λόγω
τυρί.
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«Η ΕΕ κηρύσσει πόλεμο εναντίον των οδηγών: οι
αυτοκινητιστές του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να
καταβάλλουν τέλη συμφόρησης προκειμένου να
οδηγούν σε οποιαδήποτε πόλη, λένε οι μεσολαβητές
των Βρυξελλών για την κλιματική αλλαγή»
    _________        Η συγκεκριμένη είδηση, όπως πολλές ειδήσεις πριν από το
Brexit, διαδίδει λανθασμένες πληροφορίες. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει καμία εξουσία ικανή να αναγκάσει τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν τέλη
συμφόρησης ή τέλη συλλογής κάδων απορριμμάτων. Αμφότερες οι περιπτώσεις
παραμένουν θέμα των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
διαθέτει μόνον τις εξουσίες που της ανατίθενται από τα Κράτη-Μέλη στις
Συνθήκες της ΕΕ. Οι ισχυρισμοί ότι οι αυτοκινητιστές θα πρέπει να
καταβάλλουν κάποιο οικονομικό τίμημα προκειμένου να οδηγούν σε πόλεις και
οι φόροι απορριμμάτων απορρέουν από το εγχειρίδιο «Handbook on the
Europe 2020 strategy for cities and regions» το οποίο δημοσιεύθηκε από την
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) το 2012. Οι εφημερίδες δεν αναφέρουν ότι το
έγγραφο δημοσιεύτηκε πριν από αρκετά έτη. Επίσης, δεν επισημαίνουν ότι η
ΕτΠ είναι ένα αμιγώς συμβουλευτικό όργανο χωρίς νομοθετικές εξουσίες, το
οποίο απαρτίζεται από εκλεγμένους τοπικούς και περιφερειακούς
αντιπροσώπους. Η Express το περιγράφει ως «η Επιτροπή των Περιφερειών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής», κάτι το οποίο δεν ισχύει. Είναι ένας διαφορετικός
θεσμός.
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Οι γραφειοκράτες της Ευρώπης μισούν την ιταλική
κουζίνα και θέλουν να απαγορεύσουν τον ξυλόφουρνο
         _________Η εν λόγω ψεύτικη είδηση κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από το 2010,
αλλά η Τζόρτζια Μελόνι, μια από τις πλέον δραστήριες πολιτικούς στην Ιταλία,
έκανε το λάθος να πιστέψει αυτό το ψέμα και να χρησιμοποιήσει αυτήν την
παλιά είδηση, προκειμένου να υπερασπιστεί τις ιδέες της στην τηλεόραση.
Από τον Μάρτιο του 2006, οι ξυλόφουρνοι έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με
αυστηρές τεχνικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις. Πριν από λίγο καιρό, η
είδηση (που αργότερα αποδείχθηκε αβάσιμη) σχετικά με την απαγόρευση των
ξυλόφουρνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδόθηκε ευρέως. Οι λόγοι ήταν
υγειονομικής και υγιεινής φύσεως. Είναι κρίμα, ωστόσο, ότι η ίδια η Επιτροπή
επιβεβαίωσε το αβάσιμο της είδησης που διαδιδόταν στην Ιταλία μέσω του
Τύπου και άλλων μέσων ενημέρωσης, και πρωτίστως από το διαδίκτυο: η
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγιεινή σχετικά με τα παραδοσιακά συστήματα
ψησίματος της πίτσας περιλαμβανόταν στην Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί της υγιεινής των τροφίμων (πλέον
αντικαταστάθηκε από τη λεγόμενη «δέσμη υγιεινής»: τους Κανονισμούς (ΕΚ)
852, 853, 854, 882/2004 και την Οδηγία 2002/99). 
Η εν λόγω Οδηγία δεν προβλέπει καμία διάταξη σχετικά με την απαγόρευση
των ξυλόφουρνων που χρησιμοποιούνται στις πιτσαρίες. Υπάρχουν
περισσότερα: η Οδηγία δεν αναφέρει καθόλου τους φούρνους, περιέχει απλώς
πολύ γενικές αρχές της υγιεινής των τροφίμων.
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Υποδόριο μικροτσίπ: νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέσα
σε δύο χρόνια ο καθένας μας θα πρέπει να το φέρει
  ________    _.   Το tweet και το σχετικό άρθρο κάνουν λόγο για ένα υποδόριο
μικροτσίπ, το οποίο επιβάλλεται από έναν νέο ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος
δεν αναφέρεται ρητά: μέσα σε δύο χρόνια ο καθένας θα φέρει το υποδόριο
μικροτσίπ, έναν μοναδικό αριθμό
ταυτοποίησης που μπορεί να συνδεθεί με πληροφορίες που περιέχονται σε μια
εξωτερική βάση δεδομένων, με προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, ιατρικές
πληροφορίες και πληροφορίες υγείας, ιατρική περίθαλψη, αλλεργίες και
στοιχεία επικοινωνίας.
Σύμφωνα τη συγκεκριμένη ψεύτικη είδηση, η Ιταλία είναι η τρίτη χώρα η οποία
δέχεται το υποδόριο μικροτσίπ.
Προφανώς είναι μια αναξιόπιστη πηγή, αλλά επιπλέον, η εν λόγω ψεύτικη
είδηση κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2016, το 2018 και πάλι το 2020. Στην
πραγματικότητα, δεν υπάρχει πηγή για αυτήν την επιβολή υποδόριου τσιπ,
αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε στο 2020 και δεν έχουν επιβληθεί
υποδόρια μικροτσίπ σε κανέναν.
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Η νέα πρόταση της ΕΕ: η απόκρυψη των αποταμιεύσεών
σας στο σπίτι αποτελεί πλέον έγκλημα

            _________.  Το άρθρο, το οποίο περιλαμβάνει αυτά τα tweet, αναφέρει ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τιμωρήσει τα άτομα που διατηρούν τις
αποταμιεύσεις τους στο σπίτι και αυτό αποσκοπεί στο να πλήξει κυρίως το
«homebanking» ή το ηλεκτρονικό εμπόριο των Ιταλών ποιμένων και αγροτών.
Οι πληροφορίες δεν είναι αληθείς, κανείς δεν έχει καταστήσει ποτέ παράνομη
την αποταμίευση στο σπίτι, ούτε θα μπορούσε ποτέ να το κάνει. Πρόκειται για
ένα χειραγωγημένο τμήμα πληροφορίας, που αναγράφηκε σε ένα άρθρο μιας
άλλης εφημερίδας, όπου αναφέρουν τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης
μετρητών και της μαύρης οικονομίας που συνεπάγεται για τη χώρα.
Ήδη υπάρχουν όρια στη χρήση μετρητών για πληρωμές, όχι από τη νομοθεσία
της ΕΕ αλλά από την εθνική. Αυτό δεν επηρεάζει τους αγρότες και τους
ποιμένες που αναφέρονται στο άρθρο, οι οποίοι δεν χρειάζεται να κινήσουν
μεγάλα χρηματικά ποσά και πιθανότατα δεν θα αισθανθούν ποτέ αυτό το όριο
ως πρόβλημα.
Αντιθέτως, οι εν λόγω περιορισμοί στη χρήση μετρητών αποσκοπούν στην
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων.
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Κήπος στο σπίτι; Αντίο…, θα πρέπει να έχουμε άδεια

      _________Το tweet αναφέρεται σε μια ειδησεογραφική έκθεση ότι «η
Ευρωπαϊκή Ένωση» επέβαλε την έκδοση άδεια στους ερασιτέχνες αγρότες μας
για τη διαχείριση μικρών αστικών κήπων λαχανικών ή των κήπων που
βρίσκονται εντός των ιδιοκτησιών τους.
Αυτό δεν άπτεται καθόλου της πραγματικότητας: η άδεια υπάρχει, αλλά αφορά
στη χρήση ορισμένων συγκεκριμένων προϊόντων για επαγγελματική χρήση,
γνωστά για την ικανότητά τους, όταν χρησιμοποιούνται με λανθασμένο τρόπο,
να προκαλούν σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον και την υγεία.
Ως εκ τούτου, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προορίζεται για επιχειρηματίες,
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίοι θα πρέπει
να διαθέτουν άδεια για τα πλέον επικίνδυνα προϊόντα, να γνωρίζουν τη χρήση
τους και, συνεπώς, να παράγουν ένα καλύτερο και πιο υγιεινό προϊόν για όλους.
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https://www.leggioggi.it/2016/01/04/pagamenti-in-contanti-limite-dei-3mila-euro-quando-si-puo/
https://www.leggioggi.it/2016/01/04/pagamenti-in-contanti-limite-dei-3mila-euro-quando-si-puo/
https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_12/contanti-tesoro-150-miliardi-spunta-l-idea-una-voluntary-dbd24338-90bc-11e6-824f-a5f77719a1a0.shtml
https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_12/contanti-tesoro-150-miliardi-spunta-l-idea-una-voluntary-dbd24338-90bc-11e6-824f-a5f77719a1a0.shtml
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_483_f1_report_from_commission_en_v4_p1_981536.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_483_f1_report_from_commission_en_v4_p1_981536.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://www.minambiente.it/sites/default/files/dlgs_14_08_2012_150.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/dlgs_14_08_2012_150.pdf


Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων θα μπορούσε
να διατάξει το τέλος του YouTube στην Ευρώπη
     _________.     Σύμφωνα με αυτή την είδηση, η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού
νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων θα σημάνει το τέλος του YouTube όπως
το γνωρίζουμε.
Όμως αυτό δεν αληθεύει. Οι χρήστες του YouTube και οι χρήστες διαδικτυακών
πλατφορμών θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν και σήμερα και θα
αποτελούν πηγή δημιουργικού περιεχομένου, ενώ οι δημιουργοί και οι
συντάκτες θα προστατεύονται πολύ καλύτερα από τις παραβιάσεις των
πνευματικών δικαιωμάτων.
Ο στόχος είναι να αποκτήσουν οι καλλιτέχνες, οι ερμηνευτές και οι δημιουργοί
μια δίκαιη ανταπόδοση για τη δημιουργικότητα και τη δέσμευση που
μοιράζονται στο διαδίκτυο. Επιπλέον, διασφαλίζεται το γεγονός ότι οι
συμβάσεις μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών και δημιουργών θα πρέπει να
είναι διαφανείς, καθώς οι ερμηνευτές και οι δημιουργοί συχνά μεταβιβάζουν
επίσης τα δικαιώματα και τις άδειές τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες.
Η μεταρρύθμιση δεν θα αγγίξει την παρωδία και τη σάτιρα. Η ελευθερία της
έκφρασης και της πληροφόρησης είναι θεμελιώδης αξία της ΕΕ και εργάζεται
καθημερινά για την προστασία της για όλους.
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Η ΕΕ θέλει επίσης να απομακρύνει ένα από τα
αγαπημένα μας πιάτα: σπαγγέτι με μαλάκια.
       _________   Αυτό το tweet χρησιμοποιεί την απαγόρευση του τυπικού
ιταλικού πιάτου «spaghetti con le vongole», προκειμένου να διαδώσει μια
ψεύτικη είδηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται για τη θέσπιση κανόνων που αποσκοπούν
στην επιβολή κυρώσεων στην Ιταλία ως προς το ελάχιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος για την αλιεία μαλακίων.
Αυτό προφανώς δεν ισχύει. Οι κανόνες της ΕΕ για το θέμα, βάσει κοινών
επιστημονικών συμβουλών, αποσκοπούν στην προστασία του είδους και της
επιβίωσής του. Ως εκ τούτου, η ΕΕ δεν απαγορεύει
τα σπαγγέτι με μαλάκια, αλλά καθιστά εφικτή τη δυνατότητα να
απολαμβάνουμε το συγκεκριμένο πιάτο και στο μέλλον!
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https://ec.europa.eu/italy/news/20181123_euromyths_proteggere_creatori_youtube_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20181123_euromyths_proteggere_creatori_youtube_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128


       _________.  Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων (GDPR), ή στα γερμανικά DSGVO, πολλοί πιστεύουν ότι οι νέες
οδηγίες δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία από ό,τι στο παρελθόν. Τα
άτομα θα πρέπει να λάβουν τη συγκατάθεση, π.χ., από τους ανθρώπους που
απεικονίζονται στη φωτογραφία. Ωστόσο, η ασφάλεια δεδομένων είναι ένας
από τους βασικούς κανόνες στην Ευρώπη.

Με τον GDPR ορίζεται ένας ενιαίος κανόνας για κάθε μέλος της ΕΕ. Συνεπώς, τα
άτομα ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στα προσωπικά τους δεδομένα. Οι νέοι
κανόνες ισχύουν για οποιαδήποτε εταιρεία, ανεξάρτητα από το εάν η
επιχείρηση έχει την έδρα της εντός ή εκτός της ΕΕ. Εάν η εταιρεία παραβιάσει
τον GDPR, οι συνέπειες θα είναι ένα πρόστιμο της τάξεως του 4% επί των
παγκόσμιων ετήσιων πωλήσεων.

Εξαιτίας του νέου DSGVO η γραφειοκρατία έχει αυξηθεί
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https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-datenschutzgrundverordnung_de
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ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο κεφάλαιο Πολιτική μπορείτε να βρείτε μύθους από διάφορους τομείς
πολιτικής, όπως είναι το περιβάλλον, η υγειονομική περίθαλψη, η
ασφάλεια, η δικαιοσύνη ή η μετανάστευση. Παρότι ορισμένοι μύθοι σε
αυτό το κεφάλαιο είναι προφανώς αναληθείς, οι άλλοι είναι δύσκολο να
διακριθούν από τις φήμες.
Μιλώντας για την πολιτική της ΕΕ, οι κύριοι στόχοι της ΕΕ είναι η
ολοκλήρωση και η ανάπτυξη των χωρών, ενώ στοχεύει στην προώθηση
της ευημερίας, της ασφάλειας και των συμφερόντων των πολιτών. Οι
ευρωσκεπτικιστές, αφετέρου, πιστεύουν ότι οι χώρες της ΕΕ ενδέχεται να
χάσουν την κυριαρχία τους.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΕ θέλει να εμφυτεύσει τσιπ EPS στα βρέφη

       _________.    Αυτό το tweet αναφέρεται στην ιδέα ότι η ΕΕ θέλει να
εμφυτεύσει τσιπ EPS στα βρέφη στη θέση μιας συνήθους ταυτότητας. Ο
συγκεκριμένος μύθος διαδίδεται λόγω του άρθρου «Finally: EU-Standard-Chip
EPS replaces the ID card» (Εντέλει το πρότυπο τσιπ-EPS της ΕΕ αντικαθιστά την
ταυτότητα) από τον ιστότοπο «Neue Weltpresse». Παρότι ο συγκεκριμένος
ιστότοπος είναι σατιρικός, δεν είναι σαφές εάν τα άρθρα του «Neue
Weltpresse» είναι σάτιρα ή πραγματικά.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο
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https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://www.mimikama.at/allgemein/eu-standard-chip-eps-ersetzt-personalausweis-satire/


Το 2018 περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ δεν
είχαν τη δυνατότητα να πίνουν καθαρό νερό βρύσης.
Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι αγοράζουν νερό σε
πλαστικές φιάλες, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο
πρόβλημα για το περιβάλλον. Εάν διασφαλιστεί η
πρόσβαση στο νερό, πολλά νοικοκυριά θα μπορούσαν
να εξοικονομήσουν περίπου €600 εκατομμύρια τα
οποία δαπανούν για την αγορά νερού σε πλαστικές
φιάλες. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή της
πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών ονομάζεται
«right2water».

Σε ταραγμένα ύδατα για μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕ
  ____________.     Το συγκεκριμένο το άρθρο από το «Kronen Zeitung» αναφέρεται
στον φόβο μιας νέας κατευθυντήριας γραμμής από την ΕΕ σχετικά με το
δωρεάν νερό στα εστιατόρια. Τα εστιατόρια θα πρέπει να σερβίρουν ένα ποτήρι
νερό δωρεάν, ακόμη κι αν ο πελάτης παραγγείλει μόνον νερό και τίποτα άλλο.
Αυτό οδηγεί σε αποκλίσεις. Ωστόσο, η ΕΕ δεν σχεδίασε ποτέ να καθορίσει μια
νέα κατευθυντήρια γραμμή για τα εστιατόρια σχετικά με το πόσιμο νερό. Η ΕΕ
ήθελε να βελτιώσει την πρόσβαση σε καθαρό νερό γενικά για τη μείωση των
πλαστικών φιαλών. 
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Οι πρόσφυγες εκμεταλλεύονται το σύστημα ευημερίας
μας και η ΕΕ είναι ο θεατής
      _________.     Οι επικριτές της ΕΕ διαμαρτύρονται για το ότι η ΕΕ που δεν
κάνει τίποτα ενάντια στην κατάσταση των προσφύγων. Όλο και περισσότεροι
πρόσφυγες εισέρχονται στην Ευρώπη, και πολλοί Αυστριακοί αισθάνονται ότι
γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους πρόσφυγες οι οποίοι λαμβάνουν
χρήματα και υποστήριξη χωρίς να κάνουν τίποτα. Ωστόσο, η ΕΕ είχε νέα
ευρωπαϊκά σύνορα και ακτοφυλακή από το 2016, η οποία έχει πρόσβαση σε
ταχέως κινητοποιημένο απόθεμα τουλάχιστον 1.500 συνοριοφυλάκων. Επίσης,
ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν έχει εντατικοποιηθεί. Επιπλέον, η στέγαση και
οι προμήθειες για έναν πρόσφυγα κοστίζουν περίπου €10.000 ετησίως. Ο αιτών
άσυλο δεν λαμβάνει οικονομικά κοινωνικά βοηθήματα, εκτός από βασικές
υπηρεσίες (π.χ., για πρόσφυγες που ζουν σε προστατευμένο κατάλυμα €5,50 για
φαγητό και οποιαδήποτε άλλη προμήθεια, €40 επίδομα για μικροέξοδα ανά
μήνα), βασική κάλυψη ασφάλισης υγείας, κατά το μέγιστο €15 ετησίως για
ρούχα, κατά το μέγιστο €200 ετησίως για σχολικά είδη και έξοδα μετακίνησης
στο σχολείο.
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https://www.diepresse.com/5492945/der-sturm-im-wasserglas-ums-gratiswasser
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181018IPR16523/neue-regeln-fur-besseres-trinkwasser-und-zur-verringerung-von-plastikmull
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181018IPR16523/neue-regeln-fur-besseres-trinkwasser-und-zur-verringerung-von-plastikmull
https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-3-fluechtlingsparadies-eu/


«Η ΕΕ υποστηρίζει τους Τουρκοκύπριους αγρότες χωρίς
να ρωτήσει την επίσημη κυπριακή κυβέρνηση»
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ΚΥΠΡΟΣ

       _______---.-.-.-.-.-.,.                     Το πολιτικό κόμμα Κίνημα Αλληλεγγύης
επέκρινε έμμεσα την επιχορήγηση των Τουρκοκυπρίων αγροτών από την
Επιτροπή της ΕΕ, αναφέροντας ότι παρακάμπτουν τη μοναδική αναγνωρισμένη
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (εκείνη η οποία ελέγχει τα ελεύθερα
εδάφη του νότιου τμήματος του νησιού) και προσφέρουν τα χρήματα
απευθείας στους δικαιούχους. Αυτή η κριτική βασίζεται σε μια ευρέως
διαδεδομένη αρνητικότητα μεταξύ των εθνικιστικών και συντηρητικών
πολιτικών δυνάμεων και των πολιτών, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι οι
Τουρκοκύπριοι δεν θα λάβουν καμία υποστήριξη έως ότου επιλυθεί το
κυπριακό ζήτημα. Εκτός από το γεγονός ότι αυτές οι δηλώσεις αγνοούν τις
ανάγκες της διεθνώς απομονωμένης τουρκοκυπριακής κοινότητας στο βόρειο
τμήμα της Κύπρου ως αποτέλεσμα της παράνομης κατοχής από τον τουρκικό
στρατό, δεν αναφέρουν, επίσης, την πλήρη αλήθεια σχετικά με το δικαίωμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άμεση παρέμβαση σε θέματα αγροτικής βιώσιμης
οικονομίας. Η Κύπρος, ως Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει
συμφωνήσει ως προς αυτό το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης,
δεδομένου ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να
ασκήσει την εξουσία της στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα, θα πρέπει να βρεθεί
κάποιος τρόπος να υποστηριχθούν οι τοπικοί αγρότες.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ο τουρκικός επεκτατισμός και η «φίλη» μας η ΕΕ
____________.     Όπως εξηγείται στον Μύθο περί της ΕΕ υπ’ αριθ. 6, το κυπριακό
ζήτημα δεν είναι ένα μονόπλευρο θέμα. Οποιοδήποτε είδος απλοποιημένης
ανάλυσης αποδεικνύεται ανίκανο να προσφέρει ένα κοινό έδαφος για μια
αμοιβαία σεβαστή λύση. Ο τίτλος αυτού του άρθρου, «Ο τουρκικός
ιμπεριαλισμός και η «φίλη» μας η ΕΕ», είναι μια παραλλαγή της λαϊκής άποψης
υπ’ αριθ. 6 ότι η ΕΕ παραμένει αδρανής έναντι των τουρκικών προκλήσεων.
Ωστόσο, μια ομάδα πολυεθνικών εταιρειών της ΕΕ έχουν υπογράψει συμφωνίες
με την Κυπριακή Δημοκρατία για την εξόρυξη φυσικού αερίου στο νότιο τμήμα
του νησιού. Ο Μανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, είναι εκείνος ο οποίος
ζητά συνεχώς από την Τουρκία να σταματήσει να παραβιάζει τα θαλάσσια
δικαιώματα των Κυπρίων. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο εκπρόσωπος εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ, Πίτερ Στάνο, ήταν εκείνος ο οποίος προειδοποίησε την
Τουρκία δηλώνοντας: «Χρειάζονται συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για διάλογο με καλή πίστη. Η πρόθεση της
Τουρκίας να ξεκινήσει περαιτέρω δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης
στην ευρύτερη περιοχή κινείται, δυστυχώς, στην αντίθετη κατεύθυνση».
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«Η ΕΕ δεν κάνει τίποτα για να επιλυθεί το κυπριακό
ζήτημα»
  ____________.  Ο Σενέρ Λεβέντ είναι ένας διάσημος δημοκρατικός
Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος, οι απόψεις του οποίου χαίρουν εκτίμησης από
ένα μεγάλο μέρος της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Στο άρθρο του, επικρίνει την ΕΕ – συνολικά – για το ότι δεν αναλαμβάνει
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, το
οποίο υφίσταται τουλάχιστον από το 1963.
Αυτή η γνώμη είναι μια απλοποίηση της υπάρχουσας αναποτελεσματικότητας
της ΕΕ για δυναμική παρέμβαση στο ζήτημα. Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ
του «να μην κάνεις τίποτα», του «να μην κάνεις αρκετά» και του «να μην είσαι
ικανός να κάνεις αρκετά». Το κυπριακό ζήτημα είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα,
στο οποίο εμπλέκονται όλοι οι αρμόδιοι διεθνείς φορείς,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ.
Ένα από τα διάφορα παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια
αυτής της θέσης είναι η συμμετοχή της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Φεντερίκα Μογκερίνι, στις
συζητήσεις της Γενεύης μεταξύ των δύο κοινοτήτων το 2017.
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«Για 15 έτη, οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές δεν έχουν
κάνει τίποτα για να γνωστοποιήσουν το κυπριακό
ζήτημα ως πρόβλημα στρατιωτικής κατοχής»

________    ____Ο συντάκτης του συγκεκριμένου άρθρου εκφράζεται με έναν
ιδιαίτερα δημοφιλή στις μέρες μας τρόπο: «όλοι είναι ίδιοι» ή «δεν κάνουν
τίποτα για εμάς» ή «πηγαίνουν εκεί, παίρνουν τα λεφτά και στην ουσία δεν
εκπροσωπούν τη χώρα άλλα τον εαυτό τους». Είναι, όμως, η συγκεκριμένη
κατηγόρια για το συγκεκριμένο θέμα δικαιολογημένη για όλους τους Κύπριους
Ευρωβουλευτές;
Προφανώς και όχι. Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα: 

- Ο Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), ο κ. Μαυρίδης,
απηύθυνε την ακόλουθη ερώτηση σε έναν Σουηδό Ευρωβουλευτή: «Θα
θέλατε ποτέ ένα μέρος της δικής σας χώρας να κατέχεται από μια υποψήφια
προς ένταξη στην ΕΕ χώρα όπως η Τουρκία;». (22/12/2014)
- Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, κύριος Χατζηγεωργίου, κατηγόρησε ανοιχτά
την Τουρκία για παραβίαση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων.
(17/12/2014)
- Η κυρία Θεοχάρους, του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), απαίτησε τη
δημιουργία ενός ταμείου για τη διατήρηση των περιουσιών των
Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα εδάφη.
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«Το οχυρό Ευρώπη γυρνά την πλάτη του στους
πρόσφυγες»
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«Ο πρώην Γερμανός Υπουργός Οικονομίας,
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, άνοιξε την πόρτα της Κύπρου και
της ΕΕ για τους Ρώσους »
    ____________   Ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει: «ο πολυαγαπημένος μας
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο απλός αλλά τίμιος πορτιέρης ενός νυχτερινού μπαρ
κατηγορίας Γ (Ευρωζώνη) άνοιξε την πόρτα για τους Ρώσους στην Κύπρο, στην
Ευρώπη, στο φυσικό αέριο […]». Το άρθρο αναφέρεται στη δραματική εποχή της
κρίσης των κυπριακών τραπεζών κατά τα έτη 2012-2013. Τότε, χιλιάδες Κύπριοι
έχασαν το 10% των χρημάτων τους από τραπεζικούς λογαριασμούς άνω των
€100.000 ως μέτρο αποτροπής της κατάρρευσης των τοπικών τραπεζών (ένα
μέτρο το οποίο αποκαλείται «κούρεμα»). Οι Γερμανοί αντιπρόσωποι πράγματι
πίεσαν την Κύπρο να αποδεχτεί αυτό το «κούρεμα», και στη συνέχεια η
κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει καλύτερους όρους δανεισμού από
τη Ρωσία που τους απέρριψε. Ακολούθως η Κύπρος επέστρεψε στην ΕΕ και
αποδέχθηκε τους όρους. Συνεπώς, ως προς την Κύπρο, οι Ρώσοι τελικά δεν
«εισήλθαν» κατά τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει το άρθρο. Όσον αφορά
στο φυσικό αέριο, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου
από τη Ρωσία. Σε μια παγκόσμια οικονομία και έναν διασυνδεδεμένο κόσμο,
αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Εάν αυτό σήμαινε ότι η Γερμανία «πρόδωσε»
την ΕΕ χάριν των Ρώσων λόγω της εισαγωγής φυσικού αερίου, θα σήμαινε
επίσης ότι άλλες χώρες που εισάγουν πετρέλαιο από αραβικές χώρες,
«πρόδωσαν» εξίσου την ΕΕ και τις χώρες τους χάριν αυτών των εξαγωγέων
πετρελαίου.
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                  ___________  _________   Το 2015, η ΕΕ αντιμετώπισε μια τεράστια και
άνευ προηγουμένου κρίση λόγω της μαζικής εισροής προσφύγων και
μεταναστών που προσπαθούσαν να εισέλθουν στην ΕΕ, κυρίως από την
Τουρκία στην Ελλάδα μέσω θαλάσσης. Η Ελλάδα κατέβαλε μια γιγαντιαία
προσπάθεια για τη διαχείριση των εκατοντάδων χιλιάδων νεοαφιχθέντων με
ανθρωπιστικό τρόπο και απηύθυνε αίτημα βοήθειας στην ΕΕ. Η Γερμανία
ανταποκρίθηκε θετικά αποδεχόμενη σχεδόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Άλλες
χώρες έδειξαν επίσης αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Η Κύπρος, η οποία
βρισκόταν επίσης στην πρώτη γραμμή εισροής, διαχειρίστηκε το θέμα με ένα
ιδιαίτερα αξιοπρεπές επίπεδο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, άλλες
χώρες δεν το έκαναν και δημιούργησαν ένα μέτωπο κατά των προσφύγων. Αυτό
ήταν, για παράδειγμα, η λεγόμενη «Ομάδα Βίσεγκραντ», η οποία συγκροτήθηκε
από την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Οι
συγκεκριμένες χώρες συμφώνησαν να κλείσουν τα σύνορά τους, ώστε να
αποφύγουν οποιαδήποτε εισροή από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Επικρίθηκαν
εντόνως, αλλά δεν έχουν μεταβάλει την πολιτική τους έως και σήμερα.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

https://www.theguardian.com/business/2013/mar/25/cyprus-bailout-deal-at-a-glance
https://bit.ly/2AphrG5


Η ΕΕ δημιούργησε το χάος στη Λιβύη και δεν
συμμετείχε στην ειρηνευτική διαδικασία

____________       Το Κίνημα Αλληλεγγύης, μέσω του δελτίου του τύπου, κατηγορεί
την ΕΕ ότι δεν αναλαμβάνει ειρηνευτική δράση στη Λιβύη προκειμένου να
σταματήσει τον εμφύλιο πόλεμο, ενώ η Ένωση είναι η κύρια υπεύθυνη για το
εγχώριο πολιτικό χάος. Η Λιβύη εισήλθε σε μια χαοτική κατάσταση μετά από
την εξέγερση των ατόμων υπό την ηγεσία διαφορετικών τοπικών πολέμαρχων.
Από το 2011, η Λιβύη βρίσκεται σε έναν ατελείωτο εμφύλιο πόλεμο. Οι κύριες
δυνάμεις που εμπλέκονται στην υποστήριξη των αντιπάλων είναι οι ΗΠΑ, η
Ρωσία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Ορισμένα Κράτη-Μέλη
της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, έλαβαν την απόφαση να παρέμβουν στην
αρχή της κρίσης, αλλά η ΕΕ ως σύνολο δεν το έπραξε ποτέ. Επίσης, τον
Ιανουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο Σύνοδος Κορυφής για τη
Λιβύη έπειτα από επείγουσα πρόσκληση της ηγέτιδας της Γερμανίας, Άνγκελα
Μέρκελ. Η ΕΕ ήταν επίσημα παρούσα μέσω του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της.
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Σκεπτικισμός σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου
της ΕΕ για τη δήλωση Τουρκίας-Λιβύης
   _________.      Το Κίνημα Αλληλεγγύης, το οποίο παραμένει πιστό σε κάθε
μόνιμο ευρωσκεπτικισμό, εκφράζει ρητά τον «σκεπτικισμό σχετικά με την
απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για τη δήλωση Τουρκίας-Λιβύης».
Η Τουρκία και η Λιβύη, παρακάμπτοντας το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας,
συμφώνησαν να διαμοιράσουν μεταξύ τους την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
Ελλάδας και Κύπρου.
Αυτό θεωρήθηκε ως παραβίαση των δικαιωμάτων τόσο της Κύπρου όσο και της
Ελλάδας. Παρά την καταγγελία από το Κίνημα Αλληλεγγύης, η ΕΕ επικαλέστηκε
αμέσως το διεθνές δίκαιο ενάντια στη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης. Ο
Πρόεδρος των Επιτροπών της ΕΕ δήλωσε, για παράδειγμα: «Είμαστε στο πλευρό
σας, η δράση της Τουρκίας στο Αιγαίο είναι απαράδεκτη, θα στείλουμε ένα
σαφές μήνυμα στην Τουρκία».
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Το ΑΚΕΛ είναι ευρωσκεπτικιστικό
        ___________  _________.         Το αριστερό κόμμα της Κύπρου, το οποίο
αποτελεί βασικό πυλώνα του πολιτικού συστήματος τα τελευταία 70 χρόνια,
κατηγορείται συχνά για ευρωσκεπτικισμό. 
Οι κατηγορίες συνήθως προέρχονται από το κόμμα που αντιπροσωπεύει κατά
κύριο λόγο τη δεξιά, το ΔΗΣΥ, το οποίο αποτελεί την 1η πολιτική δύναμη στη
χώρα. Είναι αλήθεια ότι κατά το παρελθόν το ΑΚΕΛ ήταν κατά της ένταξης της
Κύπρου στην ΕΕ για πολλούς ιδεολογικούς λόγους. Από τη δεκαετία του 1960
έως το 1995, η κύρια θέση του κόμματος ήταν η εξής: «Οποιεσδήποτε σκέψεις
που έγιναν τόσο εντός όσο και εκτός της Κυβέρνησης, για να απομακρυνθεί η
Κύπρος από το Κίνημα των Αδεσμεύτων*, με το πρόσχημα της πορείας της
Κύπρου προς την ένταξη στην Ένωση, είναι εξαιρετικά λανθασμένες και
επικίνδυνες για τα συμφέροντα της Κύπρου» (ΑΚΕΛ, 1995). Ωστόσο, τα επόμενα
χρόνια το ΑΚΕΛ μετατοπίστηκε από τον σκληρό στον ήπιο ευρωσκεπτικισμό.
Αυτό οφειλόταν στις προοπτικές
επανένωσης του νησιού εντός της ΕΕ (κάτι το οποίο συνέβη το 2004). Επίσης,
μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ήταν ο ισχυρότερος
σύμμαχος του κόμματος στο εξωτερικό, το ΑΚΕΛ έπρεπε να σχεδιάσει μια νέα
στρατηγική. Κατά τη διάρκεια του 18ου Συνεδρίου το 1995, τα μέλη του ΑΚΕΛ
αποφάσισαν την ακόλουθη θέση: «Υπό τις συνθήκες της νέας παγκόσμιας
κατάστασης, με κύριο στόχο μας την ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας της
Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού της […] το ΑΚΕΛ αποφάσισε να μεταβάλει
την τρέχουσα θέση του ως προς τις σχέσεις Κύπρου – ΕΕ» (ΑΚΕΛ, 1995).

* Το Κίνημα των Αδεσμεύτων (NAM) είναι ένα φόρουμ το οποίο απαρτίζεται
από 120 Κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου τα οποία δεν ήταν επίσημα
ευθυγραμμισμένα ή εναντίον κάποιου σημαντικού μπλοκ εξουσίας κατά την
εποχή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συστάθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού
Πολέμου (η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης) και αποτέλεσε μια
προσπάθεια να αποφευχθεί η εμπλοκή είτε με τις ΗΠΑ είτε με τη Σοβιετική
Ένωση.
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«Η ΕΕ καθίσταται άσχετη στην Κύπρο»
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Το 2019, ο πρώτος Τουρκοκύπριος Ευρωβουλευτής, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ,
εκλέχθηκε μέσω της εκλογικής λίστας ενός ελληνοκυπριακού κόμματος, του
ΑΚΕΛ, συμβολίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το συνεχές ενδιαφέρον των
Τουρκοκυπρίων για τις διαδικασίες και τη δυναμική της ΕΕ. 
Το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο ίδρυσε και διατηρεί μια
υποδομή εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας να συμβάλει στη
λύση του κυπριακού ζητήματος.
Οι Τουρκοκύπριοι δέχτηκαν ένα πακέτο $38,9 εκατομμυρίων δολαρίων από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη
της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

____________     Το συγκεκριμένο άρθρο συνέταξε ένας εξέχον και μόνιμος
αρθρογράφος της (διαδικτυακής) εφημερίδας «Hurriyet», η οποία είναι υπέρ της
κυβέρνησης Ερντογάν. Συνεχίζει μια μακρά παράδοση του νεο-οθωμανικού
γεωπολιτικού δόγματος του Ερντογάν, προκειμένου να πείσει βασικά τους
Τουρκοκυπρίους ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από την ένταξή τους στην
ΕΕ. Αντιθέτως, έχουν πολλά να κερδίσουν από την προσχώρησή τους στη
λεγόμενη «Μητέρα Πατρίδα», εννοώντας την Τουρκία. Συγκεκριμένα, αναφέρει
ότι «το να κωφεύουν και να εθελοτυφλούν έναντι των Τουρκοκυπρίων απαιτεί
τη συνεργασία, και η κατηγορία ενάντια στην Τουρκία ότι ενεργεί
υπερασπίζοντας τα δικά της καθώς και τα τουρκοκυπριακά δικαιώματα στην
ανατολική Μεσόγειο, θα έπρεπε να έχει επικριθεί από την ΕΕ παρά να ενεργεί
προς υποστήριξη των ελληνοκυπριακών παράνομων και ανήθικων απαιτήσεων
για λόγους αλληλεγγύης στα μέλη. Με μια τέτοια στάση, η ΕΕ κινδυνεύει να γίνει
εντελώς άσχετη με την ειρήνη της Κύπρου και έχει χάσει την ήδη συρρικνωμένη
διπλωματική της ικανότητα στις σχέσεις με την Τουρκία».
Παρά αυτό το είδος σχολίων και απόψεων, η πλειοψηφία του ιθαγενούς
τουρκοκυπριακού πληθυσμού είναι υπέρ της δυναμικής παρουσίας της ΕΕ τόσο
στον Βορρά της Κύπρου όσο και στις διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση της
ειρήνης και την επίλυση. Στην πραγματικότητα, επιθυμούν αυτήν την
υποστήριξη από την ΕΕ. Ορισμένα παραδείγματα:
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Η ΕΕ δεν έχει μια κοινή πολιτική άμυνας και, συνεπώς,
είναι υποτελής στις ΗΠΑ και το NATO
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ΓΑΛΛΙΑ

          ___________  _________.            Παρά την απουσία κοινού ευρωπαϊκού
στρατού και την αποτυχία πολλών προσπαθειών να δημιουργηθεί ένας τέτοιος
στρατός κατά το παρελθόν, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)
επιτρέπει στην Ένωση να αναλάβει, αξιοποιώντας τόσο πολιτικά όσο και
στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και
πρόληψης των συγκρούσεων.
Αν και το ΝΑΤΟ είναι αναμφίβολα ένας κεντρικός παράγοντας στην προώθηση
της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη, πολλά παραδείγματα μας
δείχνουν ότι η ΕΕ μπορεί και όντως παρουσιάζει μια εναλλακτική λύση: μετά
από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015, για παράδειγμα, ο
Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δεν βασίστηκε στην παρέμβαση του ΝΑΤΟ και την
αρχή του της «συλλογικής αυτοάμυνας» (το άρθρο 5 ορίζει ότι μια ένοπλη
επίθεση εναντίον ενός κρατικού κόμματος θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων)
αλλά μάλλον στην αλληλεγγύη και την υποστήριξη, με κάθε τρόπο, των Κρατών-
Μελών της ΕΕ ως ορίζεται στο άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

Στην ΕΕ η υγεία υποτάσσεται στο κέρδος
     ____________Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής
περίθαλψης αποτελεί εθνική ευθύνη κάθε Κράτους-Μέλους. Υπό αυτή την
έννοια, η πολιτική της ΕΕ για την υγεία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές και
διασφαλίζει την προστασία της υγείας σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές
παρέχοντας ένα γενικό, εναρμονισμένο, πλαίσιο. Ειδικότερα, η Ένωση
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών-Μελών για τη βελτίωση της
συμπληρωματικότητας στις υπηρεσίες υγείας τους σε διασυνοριακές περιοχές.
Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας
σχετίζονται με την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ
και την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών υγείας. Τα
στρατηγικά ζητήματα περί της υγείας συζητούνται από κοινού από
αντιπροσώπους των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΨΕΥΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/431/The%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/431/The%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-europeenne-qui-defend-quoi
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-europeenne-qui-defend-quoi
https://ec.europa.eu/health/policies/overview_en


Η ΕΕ είναι ανίσχυρη σε σχέση με τις μεγάλες
πολυεθνικές, όπως η Google, η Apple, το Facebook και
το Amazon. Δεν προστατεύει το απόρρητό μας και
πουλά τα προσωπικά μας δεδομένα.

    ____________.      Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.
Παρότι σίγουρα απαιτούνται βελτιώσεις ως προς τη δημοσιονομική ρύθμιση, η
ΕΕ έχει λάβει αρκετά μέτρα για τη διαφύλαξη της προσωπικής μας ζωής, των
πνευματικών δικαιωμάτων, του πιστού ανταγωνισμού κ.λπ.. Το πλέον σημαντικό
έγγραφο υπό αυτήν την έννοια, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
(GDPR), υιοθετήθηκε το 2018. Ο GDPR στοχεύει στο να παρέχει τον έλεγχο των
προσωπικών τους δεδομένων στα ίδια τα άτομα, παρέχοντας συγκεκριμένα
δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων
και το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με παραβιάσεις ασφάλειας.
Επιπλέον, ο κανονισμός ενισχύει τον ρόλο των αρμόδιων αρχών, όπως η Εθνική
Επιτροπή Πληροφορικής και Ατομικών Ελευθεριών (CNIL) στη Γαλλία,
ενισχύοντας την εξουσία τους επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι
οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε ένα έτος, στοχεύουν στην ενίσχυση της θέσης των
καλλιτεχνών, των μουσικών, των συγγραφέων, των δημοσιογράφων κ.λπ. στις
διαπραγματεύσεις τους με πλατφόρμες που αποκομίζουν υψηλά κέρδη από τη
χρήση
του περιεχομένου τους.
Ταυτόχρονα, ο κανονισμός διασφαλίζει ότι προστατεύεται η ελευθερία της
έκφρασης των χρηστών του διαδικτύου.
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ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

https://decodeursdeleurope.eu/geants-numerique/


Οι ΗΠΑ προώθησαν την φον ντερ Λάιεν, προκειμένου
να αποδυναμώσουν την ΕΕ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

    ____________.  Είναι ανώφελο να επιχειρηματολογούμε ότι ένα άτομο με το
ιστορικό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν μπορεί να επιτύχει στην υψηλότερη
θέση στην ΕΕ, συνεπώς είναι προφανές ότι κάποια δύναμη την «προωθούσε»
εντατικά σε αυτήν τη θέση. Δεν είναι δύσκολο να αναγνωριστεί αυτή η
«μυστηριώδης δύναμη», καθώς ούτε η Ευρώπη ούτε οι απλοί πολίτες της
μπορούν να κερδίσουν οτιδήποτε από την κακή ηγεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι
μετά από μια ακόμη καταστροφή που σχετίζεται με την κακή ηγεσία – το Brexit,
η Ουάσινγκτον έχει χάσει τα τελευταία της μέσα να επηρεάζει άμεσα την
ευρωπαϊκή πολιτική μέσω του Λονδίνου. Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν
ενδιαφέρονται να διατηρούν μια ισχυρή ένωση Κρατών στην απέναντι πλευρά
της λίμνης.
Η θεωρία συνωμοσίας παρουσιάζεται χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ και οι
θεσμοί εκλέγουν τους ηγέτες τους:

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

Η Γερμανία στην πραγματικότητα αποκομίζει μόνον
μειονεκτήματα από την ΕΕ
__________    __.    Οι αρνητικοί τίτλοι σχετικά με την ΕΕ, οι οποίοι διαδίδονται
από ορισμένα κόμματα της Γερμανίας, υποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των
Γερμανών θα προτιμούσε να εγκαταλείψουν την ΕΕ σήμερα και όχι αύριο.
Ωστόσο, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2019 έδειξε ότι μόνον οι
υποστηρικτές του ακροδεξιού κόμματος είναι πιο πιθανό να δουν
μειονεκτήματα, σε ποσοστό περίπου 40%, ενώ για τους υποστηρικτές όλων των
άλλων κομμάτων τα πλεονεκτήματα ξεπερνούν σαφώς τα μειονεκτήματα.

ΨΕΥΔΕΣ

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190612STO54308/how-the-president-of-the-european-commission-gets-elected
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190612STO54308/how-the-president-of-the-european-commission-gets-elected
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_en
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6351/umfrage/vor--oder-nachteile-fuer-deutschland-durch-eu-mitgliedschaft/


___________    _      Στις έδρες των τακτικών, οι άνθρωποι αρέσκονται να
διαφωνούν για τους «Ευρωκράτες», οι οποίοι υποτίθεται ότι ζουν
βαρυγκωμώντας στις Βρυξέλλες. Ο μύθος της ξέχειλης γραφειοκρατίας
συνεχίζεται: δημόσιοι υπάλληλοι που δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν
παρά να σκεφτούν νέους κανονισμούς για να παρενοχλούν τους πολίτες.
Σε σύγκριση με τη δημόσια διοίκηση στη Γερμανία, η ευρωπαϊκή διοίκηση
φαίνεται ταπεινή. Περίπου 55.000 άνθρωποι εργάζονται στου; Ευρωπαϊκούς
θεσμούς, εκ των οποίων περίπου οι 32.000 εργάζονται για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Αυτό είναι περίπου ένας υπάλληλος ή εργαζόμενος της ΕΕ για κάθε
10.000 κατοίκους. Συγκριτικά, η πόλη της Κολωνίας, για παράδειγμα, έχει
μόνιμο
 προσωπικό 18.300 ατόμων. Με πληθυσμό περίπου ένα εκατομμύριο ατόμων,
αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αναλογία ενός δημοσίου υπαλλήλου ή
εργαζομένου για κάθε 55 κατοίκους στην Κολωνία. Στο Παρίσι η εν λόγω
αναλογία είναι 1:45.
 Και η κατά πολύ επικριθείσα «ρυθμιστική τρέλα» είναι επίσης μια συνεχής
επίπληξη. Η βελτίωση της νομοθεσίας και η συνεχής «αναδιατύπωση» των
ξεπερασμένων κανονισμών είναι το μέγιστο όριο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2014, η Επιτροπή
Γιούνκερ έχει αποσύρει περίπου 100 νομοθετικές προτάσεις και ξεκίνησε πολύ
λιγότερες πρωτοβουλίες από ό,τι τα πέντε προηγούμενα έτη. Επιπλέον, όλη η
υφιστάμενη νομοθεσία έχει υποβληθεί σε διεξοδική αναθεώρηση.
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Οι Βρυξέλλες είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
(ενδεικτικό βίντεο – διατίθεται
στις γλώσσες EN, DE, FR, IT, PL,

ES)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-verwaltungsmoloch_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-verwaltungsmoloch_de
https://www.arte.tv/de/videos/087181-365-A/die-eu-ein-buerokratiemonstrum/
https://www.arte.tv/de/videos/087181-365-A/die-eu-ein-buerokratiemonstrum/


Η Ευρώπη επιβάλλει μαθήματα αυνανισμού σε παιδιά
4 ετών
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ΙΤΑΛΙΑ

   ____________  Η προέλευση αυτής της ψεύτικης είδησης ξεκινά από τη
δημοσίευση των «Προτύπων για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη»,
ενός πλαισίου για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εκπαιδευτικούς,
τις αρχές και τους ειδικούς.
Αυτό το έγγραφο συντάχθηκε ως απάντηση στην ανάγκη για πρότυπα
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σχετικά με τη σεξουαλική υγεία και τη
σεξουαλικότητα.
Δεν υπάρχουν μαθήματα αυνανισμού αλλά μόνον σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
για λόγους πρόληψης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Ευρώπη.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf


Η ΕΕ διαδίδει την προπαγάνδα στα σχολεία
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

___________    _Τα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η ΕΕ διαδίδει την
προπαγάνδα σε σχολεία της Λιθουανίας μετά από την υπογραφή της δήλωσης
σχετικά με την εμβάθυνση των γνώσεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών
για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία. Οι δύσπιστοι δάσκαλοι φοβούνταν
μήπως επιβαρύνουν τους μαθητές με μη ουσιώδεις γνώσεις και υπερβολική
διδασκαλία, καθώς είπαν ότι η διδασκαλία για την ΕΕ έχει ήδη συμπεριληφθεί
στο πρόγραμμα σπουδών.
Μια μελέτη, η οποία διεξήχθη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας,
αποκάλυψε ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι έχουν ελλιπείς γνώσεις για
την ΕΕ. Δεν γνωρίζουν όλοι πώς λειτουργεί η ΕΕ, σχετικά με τις ευκαιρίες για
τους νέους, τα δικαιώματα των
πολιτών της ΕΕ. Οι πληροφορίες για την ΕΕ δεν φτάνουν σε όλα τα σχολεία με
τον ίδιο τρόπο, υπάρχει ένα κενό μεταξύ σχολείων σε διαφορετικές περιοχές. Η
έλλειψη τέτοιων γνώσεων αποδυναμώνει την κριτική σκέψη των νέων και τους
απομακρύνει από την κατανόηση και τη συμμετοχή στις διαδικασίες της ΕΕ.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την εξάλειψη της
βιομηχανίας της Βαλτικής
    ____________Στις ειδησεογραφικές δικτυακές πύλες και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ανακοινώθηκε ότι η ΕΕ προσπαθεί να μειώσει το βιομηχανικό
δυναμικό της Ανατολικής Ευρώπης και, ακόμη χειρότερα, επιδιώκει να εξαλείψει
τη βιομηχανία της Βαλτικής.
Οι επικριτές στη Λιθουανία αναφέρουν ότι είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστούν
τα σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος πράσινης ενέργειας, το μόνο που
χρειάζεται είναι η εξάλειψη της βιομηχανίας, καθώς είναι ο κύριος
καταναλωτής των πόρων που συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου. Οι φήμες προκλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,
η οποία στοχεύει να καταστήσει την οικονομία της ΕΕ βιώσιμη και να
καταστήσει την ΕΕ κλιματικώς ουδέτερη έως το 2050.
Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη της
ΕΕ να κινηθούν προς μια κυκλική οικονομία, η οποία διατηρεί την αξία των
προϊόντων, των υλικών και των πόρων για όσο το δυνατόν περισσότερο και
μειώνει τα απόβλητα (Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, 2020). Η εν
λόγω μετάβαση παρέχει μια ευκαιρία για την προώθηση της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση του αντίκτυπου στην κλιματική αλλαγή.

FALSCH

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/10/Kurk_atnaujinta.pdf
http://kurklt.lt/projektai/europos-zaliojo-kurso-galimybes-lietuvai/
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Im Kapitel Kultur findet Ihr gängige Mythen dazu, dass die EU sich
einmischt und die Traditionen und Kultur ihrer Mitgliedsstaaten
untergräbt und nicht respektiert.  
Verschiedene Programme und Initiativen beweisen, dass die EU im
Bereich der Kultur versucht, das kulturelle Erbe der EU-Länder zu
schützen und gleichzeitig deren kulturelle Vielfalt und Einzigartigkeit zu
unterstützen.
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ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΣ

Η ΕΕ παρεμβαίνει στην πολιτισμική ταυτότητα και τις
παραδόσεις των χωρών

       _________. Οι μη οπαδοί της ΕΕ την κατηγορούν ότι παρεμβαίνει στην
πολιτιστική ταυτότητα άλλων Κρατών-Μελών και επιδιώκει να τα ενοποιήσει
επιβάλλοντας «ηλίθιες ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες επιβάλλουν την απάρνηση
της εθνικής ταυτότητας». Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
πολιτιστική πολυμορφία των χωρών της αποδεικνύεται από τις πολλές
πρωτοβουλίες και τα προγράμματα υποστήριξης. Το πρόγραμμα της ΕΕ
«Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα από τα κύρια όργανα για την υποστήριξη του
πολιτισμού καθώς και των μικρών επιχειρήσεων στον δημιουργικό τομέα. Ένα
εξαιρετικό παράδειγμα είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το 1985 για
τον ορισμό μιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας σε μια διαφορετική κάθε φορά
χώρα για την ανάδειξη της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, την
προώθηση του τουρισμού και τη βελτίωση της εικόνας των πόλεων.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΨΕΥΔΕΣ

https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/60_svariu_priezasciu_final.pdf


«Η ΕΕ δεν σέβεται τα ευρωπαϊκά έθνη και της
παραδόσεις τους»
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ΚΥΠΡΟΣ

  ____________.    Ο Χρίστος Χρίστου, ο Πρόεδρος του νεοναζιστικού πολιτικού
κόμματος ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), το οποίο, σύμφωνα με τους ιδρυτές
του, είναι κλάδος του ελληνικούνεοναζιστικού πολιτικού κόμματος Χρυσή Αυγή,
εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΕ δεν σέβεται τα ευρωπαϊκά έθνη και τις
παραδόσεις τους. Αυτή η δήλωση εκφράστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό του
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που
έδωσε στον δρόμο για τις Ευρωεκλογές του 2019.
Αυτή είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής άποψη μεταξύ ακροδεξιών και
νεοναζιστικών ομάδων εντός της ΕΕ. Όντας υπερεθνικιστές, πιστεύουν ότι η ΕΕ
είναι μια συνωμοσία για την κατάργηση της εξουσίας των ξεχωριστών εθνών να
καθορίζουν τις δικές τους πολιτικές και το πεπρωμένο τους. Ωστόσο, η ΕΕ
ιδρύθηκε ακριβώς βασιζόμενη στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των
συνεργαζόμενων εθνών που διατηρούν την εθνική τους δύναμη και την
πολιτιστική τους πολυμορφία. Παρεμπιπτόντως, όλες οι κύριες αποφάσεις της
ΕΕ μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

«Η Ευρώπη τείνει να μετατραπεί σε ισλαμικό χαλιφάτο»
 kklklklklkl.,,         Για μια ακόμη φορά, το νεοναζιστικό κόμμα ΕΛΑΜ εξαπλώνει
την ευρωφοβία ενώ αμφισβητεί – χωρίς να αιτιολογεί – τους συνταγματικούς,
αυθεντικούς και πραγματικούς στόχους της ΕΕ. Στην ανακοίνωσή τους
αναφέρουν το εξής: «Το όραμα του ΕΛΑΜ είναι μια ισχυρή Ευρώπη του Έθνους,
του Λαού και των Πατρίδων, μια Ευρώπη η οποία δεν θα ομοιάζει με ένα
ισλαμικό χαλιφάτο, αλλά θα τιμά τις χριστιανικές μας αξίες.
Αυτή είναι μια από τις πλέον εμφανείς αυθαίρετες δηλώσεις της ευρωφοβίας, η
οποία είναι δυστυχώς ευρέως κοινή σε πολλά εξέχοντα ακροδεξιά κινήματα
στην Ευρώπη, από το Εθνικό Μέτωπο της Μαρί Λεπέν έως τη Λέγκα του Βορρά
του Ματέο Σαλβίνι. Η Ευρώπη βασίζεται στη συνεργασία των εθνών προς την
ειρήνη και την ευημερία. Δηλαδή, η ιδρυτική συνθήκη του 1951 της ΕΟΚ, του
προγόνου της ΕΕ, έθεσε ως στόχο για τα Κράτη της Ευρώπης (δώστε προσοχή
στη φράση «Κράτη της Ευρώπης») να συνεργάζονται προκειμένου να
οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον, καθώς αυτό μόνον θα τους επιτρέψει να
ελέγχουν το πεπρωμένο τους. Επιπλέον, η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά μέτρα κατά της
ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΣ

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/1/the-first-treaties
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/1/the-first-treaties
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_en.pdf


      ____________. Ο συντάκτης αυτού του άρθρου, μεταξύ άλλων επιχειρημάτων,
αναφέρει το εξής: «Δεν είναι αποδεκτό η ΕΕ να διαπραγματεύεται για την ένταξη
μιας κατοχικής δύναμης και δεν είναι αποδεκτό η ΕΕ να μην προστατεύει την
κυριαρχία της Κύπρου […]. Θέλουμε μια ΕΕ η οποία θα σέβεται και δεν θα
υπονομεύει τις θρησκευτικές μας αξίες στο όνομα της υποκουλτούρας και της
πολυπολιτισμικότητας». Σε αυτό το άρθρο, το οποίο φιλοξενείται σε έναν γενικά
ανεκτικό στη διαφοροποίηση και δημοκρατικό δημοφιλή ιστότοπο, ο συντάκτης
συνδέει τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία με την προστασία των
κυπριακών κεντρικών «αξιών» όπως λέει. Εξισώνει μια συνεχιζόμενη διαδικασία,
όπως είναι οι διαπραγματεύσεις με μια υποψήφια χώρα, με τη διατήρηση της
κυπριακής ταυτότητας στην ΕΕ και τον κόσμο. Το εργαλείο το οποίο βοηθά
αυτήν την εξίσωση είναι, φυσικά, για άλλη μια φορά η τουρκική στρατιωτική
παρουσία και η κατοχή σχεδόν του μισού νησιού. Σε αυτό το συμβολικό
παράδειγμα μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα πώς μερικοί άνθρωποι που έχουν το
λόγο να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους, τείνουν να απλοποιούν και να
αναμιγνύουν άσχετα θέματα (πολιτική έναντι προσωπικής πεποίθησης και
πίστης). Αφενός, η ΕΕ ανέχεται και υποστηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία.
Αφετέρου, η ΕΕ έχει δεσμευτεί ρητά να μην αποδεχθεί το βόρειο τμήμα της
Κύπρου στην ΕΕ έως ότου βρεθεί μια λύση.
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«Η ΕΕ διαπραγματεύεται την ένταξη της Τουρκίας ενώ
υπονομεύει παράλληλα τον πολιτισμό και τις
παραδόσεις της Κύπρου»

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΨΕΥΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΣ

https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
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         (Αυτή είναι άλλη μία δήλωση η οποία αποτελεί μια άποψη που
δεν βασίζεται σε δεδομένα και γεγονότα)
Η Εκκλησία της Κύπρου έχει πολύ μεγάλη παράδοση ως προς την παρέμβαση
στο δημόσιο πολιτικό πεδίο. Η έλλειψη διαχωρισμού από το Κράτος καθιστά
ευκολότερη την έκφραση, από καιρό σε καιρό, από την ιεραρχία των κληρικών
ακραίων απόψεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ΕΕ και την ειρηνική
συνύπαρξη με τους Τουρκοκύπριους και τους μουσουλμάνους σε γενικές
γραμμές. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Μητροπολίτης Μόρφου ενθαρρύνει τους
Κυπρίους να εγκαταλείψουν την εμπιστοσύνη τους στο κεκτημένο της ΕΕ και
στον ευρωπαϊκό πολιτισμό αφού η ΕΕ «κοροϊδεύει» τους Κυπρίους, όπως
αναφέρει. Ως παράδειγμα, βάζει στο τραπέζι το Brexit προσπαθώντας να πείσει
τους Κυπρίους ότι αυτή ήταν μια σοφή επιλογή.
Η αλήθεια είναι ότι οι Κύπριοι είναι γενικά ανεκτικοί απέναντι στα ιδανικά της
ΕΕ, σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο. Αφετέρου,
το Brexit αποτελεί μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, η οποία πιθανότατα θα
βλάψει την κοινωνική συνοχή και την ευημερία του Ηνωμένου Βασιλείου, αντί
να την ενισχύσει. Αν μη τι άλλο, το Brexit θέτει το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια
πολιτική κατάσταση που μοιάζει με κινούμενη άμμο. Ενώ όλες οι αναλύσεις και
οι θεσμοί της ΕΕ, που καλύπτουν ιδεολογικά όλο τον χώρο από την αριστερά
έως τη δεξιά, εκφράζουν τους χειρότερους φόβους τους για αυτήν την
απόφαση, ένας ιερέας με δημόσια δύναμη προσπαθεί να αμφισβητήσει αυτήν
την εκτίμηση.

«Οι Κύπριοι δεν θα πρέπει να εμπιστεύονται τόσο
πολύ το κεκτημένο της ΕΕ και τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό»

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

Δ/Ε 

ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΣ

https://ec.europa.eu/cyprus/news/20190805_1_en
https://ec.europa.eu/cyprus/news/20190805_1_en
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47470864
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47470864
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ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε διάφορους μύθους σχετικούς με την
οικονομία στις χώρες της ΕΕ. Περιέχει του πλέον δημοφιλείς μύθους,
όπως ότι το ευρώ είναι ένα δυσλειτουργικό νόμισμα και ευθύνεται για
την άνοδο των τιμών, ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ αμείβονται υπέρ το
δέον ή ότι η ΕΕ είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και πολλά άλλα. Κατά τον
έλεγχο των γεγονότων μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στην
πραγματικότητα οι τιμές αυξάνονται λόγω των αναπτυσσόμενων
οικονομιών, το ευρώ έφερε περισσότερα πλεονεκτήματα, όπως τη
σταθερότητα των τιμών, τα χαμηλά επιτόκια, τις αυξημένες ευκαιρίες για
επενδύσεις ή ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μόλις το 2% των
συνδυασμένων εθνικών προϋπολογισμών και των 28 χωρών της ΕΕ.
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Φτάνει πια με την ΕΕ! Τα οφέλη είναι περισσότερα εάν
φύγουμε

        _________Αυτός ο μύθος αναφέρεται στην άποψη ότι είμαστε καλύτερα
χωρίς την ΕΕ, επειδή δεν υπάρχουν πολλά οφέλη. Αυτό το tweet φανερώνει το
παράπονο ότι η Αυστρία μόνον πληρώνει και δεν εισπράττει τίποτα σε
αντάλλαγμα. Επίσης, αναφέρει ότι η Αυστρία θα μπορούσε να ήταν το ίδιο
πλούσια με την Ελβετία, εάν η Αυστρία δεν είχε ενταχθεί στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει
στενή σχέση με την Ελβετία και τη Νορβηγία. Ωστόσο, μπορούν μόνον να
συμφωνήσουν σε οποιονδήποτε νομικό κανόνα και δεν συμμετέχουν στη λήψη
αποφάσεων. Εάν η Ελβετία επιθυμεί να εμπορευτεί με την ΕΕ, θα πρέπει να
προσαρμόσει τις οδηγίες της στους κανόνες της ΕΕ. Επιπλέον, το οικονομικό
χάσμα μεταξύ της Αυστρίας και της Ελβετίας συρρικνώθηκε κατά τα τελευταία
έτη. Αυστρία. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η
Αυστρία είναι ισχυρότερη με την ΕΕ στην παγκόσμια αγορά. Για παράδειγμα, η
Κίνα προσφέρει χαμηλότερες τιμές για την παραγωγή χάλυβα από ό,τι η
Αυστρία, όμως η ΕΕ μπορεί να ορίσει έναν τιμωρητικό δασμό προκειμένου να
βοηθήσει την Αυστρία.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΨΕΥΔΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ είναι υπερβολικά δαπανηρή
     ____________. Φέτος η ΕΕ έχει συνολικό προϋπολογισμό €148 δισεκατομμύρια.
Πρόκειται για πολλά χρήματα, όμως αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος (2%) των
συνδυασμένων εθνικών προϋπολογισμών και των 28 χωρών της ΕΕ.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-6-ohne-eu-waere-alles-besser/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/fact-check_en


Εξαιτίας του ευρώ πολλά πράγματα έχουν γίνει πιο
δαπανηρά
     ___________ Από τότε που η ΕΕ υιοθέτησε το ευρώ, πολλοί Αυστριακοί
πιστεύουν ότι το εν λόγω νόμισμα καθιστά τη ζωή πιο δαπανηρή και λιγότερο
προσιτή από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν με το παλιό νόμισμα, το σελίνι.
Ωστόσο, αυτή η δήλωση είναι λανθασμένη.
Λόγω της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς, οι τιμές είναι χαμηλότερες και υπάρχει
μεγαλύτερο εύρος προϊόντων και ποικιλιών. Επίσης, οι πτήσεις, η τηλεφωνία και
οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι πολύ πιο οικονομικές από πριν. Επιπλέον, η
Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά αυξάνει τον πλούτο και βελτιώνει τη δεοντολογία,
προκειμένου να αναπτυχθεί μια βιώσιμη οικονομία. Η ευρωπαϊκή αγορά
υποχρεούται επίσης να εγγυηθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας στους τομείς
της υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και του καταναλωτισμού. Το
ευρώ αποτέλεσε, επίσης, μια σημαντική προστατευτική ασπίδα κατά τη διάρκεια
των οικονομικών κρίσεων. Από την υιοθεσία του ευρώ, το ποσοστό
πληθωρισμού ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερο κατά 2% από το σελίνι, για να
αναφέρουμε ορισμένα από τα οφέλη.
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ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Οι λειτουργοί της ΕΕ διασκεδάζουν εις βάρος των
πολιτών της ΕΕ

     ____________DΑυτό το tweet αφορά τους λειτουργούς και τα θεσμούς της ΕΕ
στις Βρυξέλλες που ζουν μέσα στην πολυτέλεια εις βάρος των πολιτών της ΕΕ.
Η εικόνα της ΕΕ είναι λόγω της γραφειοκρατίας της. Ωστόσο, τα στοιχεία
αποδεικνύουν το αντίθετο. Σύμφωνα με τη δήλωση, το 2017 περίπου 50.000
άτομα απασχολούνταν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εκ των οποίων 32.000
εργάζονταν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αριθμός των 50.000 δεν είναι
αρκετά υψηλός λαμβάνοντας υπόψη τη διοίκηση περίπου 510 εκατομμυρίων
πολιτών.
Ο αριθμός των πολιτών που διαιρούνται για κάθε λειτουργό της ΕΕ σημαίνει
περίπου 10.000 κατοίκους, οι οποίοι πρέπει να διοικούνται από έναν μόνον
λειτουργό της ΕΕ. Παρότι υπάρχουν απαιτήσεις ελαχιστοποίησης του αριθμού
των λειτουργών, θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν περισσότερες εργασίες λόγω της ανάπτυξης της ΕΕ.
Επιπλέον, μόνον το 6% του προϋπολογισμού της ΕΕ χρησιμοποιείται για την
πληρωμή του διοικητικού φορέα, ενώ το 94% προορίζεται για τους πολίτες, για
παράδειγμα για χορηγίες.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-4-euro-teuro/
https://ec.europa.eu/germany/eu60/verwaltungsmoloch_de


«Η Κύπρος έγινε το πειραματόζωο της Ευρωζώνης και
δεν αντιμετωπίστηκε όπως οι άλλες χώρες της ΕΕ»
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ΚΥΠΡΟΣ
 

       ______________________         Με το προαναφερθέν «κούρεμα» του 2013
(περικοπή των ιδιωτικών χρημάτων κατά 10% για λογαριασμούς άνω των
€100.000), ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος
Αναστασιάδης, υποστήριξε ότι η Κύπρος έγινε το πειραματόζωο της
Ευρωζώνης, ενώ η χώρα του δεν αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο που
αντιμετωπίστηκαν άλλες χώρες.
Η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο εφαρμόστηκε ένα πρωτοφανές
οικονομικό μέτρο, το οποίο επηρέασε την πρόοδο και τη ζωή της χώρας για
περισσότερα από 3-4 χρόνια. Ο αντίκτυπος των μέτρων εξακολουθεί να είναι
ορατός σε τμήματα της οικονομίας, ειδικά μετά από την απροσδόκητη έκρηξη
του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών (lockdown) λόγω COVID-19. Αν
και τότε πολλές άλλες χώρες αναγκάστηκαν επίσης να αποδεχθούν
σκληρά οικονομικά μέτρα από την τρόικα.
Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία υπέγραψαν επίσης διαδοχικά
μνημόνια με την τρόικα, τα οποία έβλαψαν σε σημαντικότατο βαθμό τα
αγαπημένα πρότυπα των λαών τους. Ορισμένες από αυτές τις χώρες, όπως η
Ελλάδα, δεν έχουν ακόμη επουλώσει τις πληγές τους από αυτό το χτύπημα.
Πράγματι, το κούρεμα δεν τέθηκε σε ισχύ σε άλλες χώρες, αλλά υιοθετήθηκαν
μέτρα ίσου βάρους. Επομένως, η δήλωση του Προέδρου δεν είναι ακριβής.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

https://bit.ly/35YmiK1
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ΓΑΛΛΙΑ

____________       Η Επιτροπή της ΕΕ αριθμεί περίπου 33.000 αξιωματούχους και
υπαλλήλους, οι οποίοι διασφαλίζουν την καθημερινή λειτουργία ενός θεσμού
που διαχειρίζεται πολιτικές και υπηρεσίες για ολόκληρο τον πληθυσμό της
Ένωσης (περίπου μισό δισεκατομμύριο πολίτες). Αυτό σημαίνει ότι το κόστος
ανά πολίτη για τη διατήρηση της λειτουργίας της Επιτροπής είναι μικρότερο
από 0,03 ευρώ την ημέρα.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Η παραμονή στην ΕΕ είναι υπερβολικά δαπανηρή
____________     Ενώ αληθεύει ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία
συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι πρωτίστως
σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε χώρα συνεισφέρει στον ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό σύμφωνα με τον εθνικό της πλούτο. Ένας πρόχειρος
υπολογισμός, ωστόσο, δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει τα οφέλη της ένταξης
στην ΕΕ: ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, στην πραγματικότητα, χρηματοδοτεί
έργα που κανένα Κράτος-Μέλος δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μόνο
του, όπως για παράδειγμα το «Galileo» και το «Green deal Europe» μεταξύ
πολλών άλλων. Ωστόσο, πάνω από όλα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ προωθεί την
οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η
οποία παρέχει σε κάθε Κράτος-Μέλος μια αγορά μεγαλύτερη των 500
εκατομμυρίων καταναλωτών, η οποία δημιουργεί 3,9 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας στη Γαλλία.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι κλέβουν τις δουλειές
των Γάλλων
____________        Αν και ο αριθμός των αποσπασμένων εργαζομένων έχει
πράγματι αυξηθεί από το 2004, αυτοί αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2%
του γαλλικού εργατικού πληθυσμού. Το 2017, για παράδειγμα, υπήρχαν
516.000 αποσπασμένοι εργαζόμενοι στη Γαλλία, όπως και 405.000 Γάλλοι
υπήκοοι που εργάζονταν σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.
Οι αρχές χρηματοδότησης βάσει των οποίων καθιερώνεται η αποσπασμένη
εργασία παραμένουν η ίση αμοιβή για ίση εργασία και η ίση αμοιβή στον ίδιο
χώρο εργασίας, ενώ κάθε αθέμιτη εργασία θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως
περίπτωση απάτης.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

https://decodeursdeleurope.eu/fonctionnaires-europeens/
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___________     _.   Η μετεγκατάσταση επιχειρησιακών διαδικασιών – ή εξωχώρια
ανάθεση δραστηριοτήτων (offshoring) – αντιπροσωπεύει μόνον ένα πολύ
περιορισμένο μέρος (4% γενικά και λιγότερο από 3% όσον αφορά τη Γαλλία)
των ανακαινίσεων που πραγματοποιούνται στην ΕΕ τα τελευταία 15 χρόνια.
Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζοντας ότι κάθε μετεγκατάσταση θα μπορούσε να έχει
σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, η ΕΕ έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να υποστηρίξει
εργαζόμενους (και όχι εταιρείες ή ιδρύματα) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
λόγω της ελευθέρωσης του εμπορίου.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Όλα είναι πιο ακριβά τώρα που έχουμε το ευρώ, θα
ήταν καλύτερα να έχουμε ξανά το εθνικό μας νόμισμα

____________         Το ευρώ έχει προσφέρει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα
σε όλες τις χώρες που μοιράζονται πλέον το ενιαίο νόμισμα: σταθερότητα
τιμών, χαμηλά επιτόκια, αυξημένες ευκαιρίες για επενδύσεις και, φυσικά,
εξάλειψη του συναλλαγματικού κόστους (ή της τιμής στην οποία δύο
νομίσματα, όπως το γαλλικό φράγκο και ιταλική λίρα, μπορούν να
ανταλλάσσονται μεταξύ τους). Ταυτόχρονα, το ευρώ απλοποίησε τη ζωή
εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, των διασυνοριακών εργαζομένων και των
συχνών ταξιδιωτών.
Η επαναφορά των εθνικών νομισμάτων θα σήμαινε την άμεση αύξηση του
πληθωρισμού ή, με άλλα λόγια, την άμεση και διαρκή αύξηση του γενικού
επιπέδου τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών. Πριν από το ευρώ, ο
πληθωρισμός στη Γαλλία έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, έως περισσότερο από
10% κατά τη δεκαετία του 1980. Από τη στιγμή που υιοθετήθηκε το ευρώ, οι
αυξήσεις των τιμών σχεδόν ποτέ δεν ξεπέρασαν το 2% ανά έτος.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

https://decodeursdeleurope.eu/concurrence-delocalisations-europe/
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                _______________________.    Ως μέρος της αντίδρασης της ΕΕ στην
πανδημία της Covid-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο
ανάκαμψης ύψους €1,85 τρισεκατομμυρίων για τα ευρωπαϊκά Κράτη-Μέλη,
προκειμένου να ξεκινήσει η ευρωπαϊκή ανάκαμψη, να προστατευθούν οι ζωές,
η διαβίωση και οι θέσεις εργασίας.
Ανταποκρινόμενη στην εν λόγω κρίση στα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοίνωσε έως και €38 εκατομμύρια για την άμεση στήριξη, η οποία
εφαρμόζεται κυρίως μέσω των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών για την
αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης για την υγεία, καθώς και την ανακατανομή
€374 εκατομμυρίων προκειμένου να βοηθήσει την κοινωνικο-οικονομική
ανάκαμψη της περιοχής. Η ΕΕ θα βοηθήσει την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία,
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο. Αυτές
είναι είτε υποψήφιες χώρες είτε δυνητικοί υποψήφιοι που υποστηρίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην ΕΕ.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ 

Το γαλλογερμανικό Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια
παγίδα
   ____________Το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας είναι μια
γαλλογερμανική διμερής πρόταση για την αντιμετώπιση της κρίσης που
οφείλεται στην πανδημία της COVID-19 Η πρόταση επανεκτιμήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 27 Μαΐου υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ
πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα και από τα 27 Κράτη-Μέλη της ΕΕ.
Στο νέο σχέδιο ανάκαμψης, η Επιτροπή προτείνει ένα όργανο ανάκτησης €750
δισεκατομμυρίων, το οποίο ονομάζεται Generation EU, και ενισχυμένο
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους €1.100 δισεκατομμυρίων. Τα
χρήματα από το Next Generation EU θα επενδυθούν σε τρεις πυλώνες, μέσω
€500 δισεκατομμυρίων σε επιχορηγήσεις και €250 δισεκατομμυρίων σε δάνεια
προς τα Κράτη-Μέλη. Η χρηματοδότηση θα καταστεί εφικτή με την Απόφαση
περί των Ιδίων Πόρων, η οποία θα επιτρέψει στην Επιτροπή να δανειστεί, κατ’
εξαίρεση, έως €750 δισεκατομμύρια για λογαριασμό της Ένωσης και να
ανακατευθύνει τα κεφάλαια για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ στις
ειδικές και τις νέες χρηματοδοτικές ανάγκες. Τα χρήματα θα πρέπει να
εξοφληθούν μετά το 2028 και όχι μετά το 2058.
Επίσης, για να διευκολυνθεί η αποπληρωμή και να μειωθεί η πίεση στους
εθνικούς προϋπολογισμούς, η Επιτροπή θα προτείνει επιπρόσθετους νέους
ιδίους πόρους.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

   ____________.    Η Ιταλία και η Ισπανία χτυπήθηκαν περισσότερα σκληρότερα
από ό,τι τα υπόλοιπα Κράτη από την COVID-19. Η Ιταλία έχει έναν από τους
γηραιότερους πληθυσμούς στον κόσμο, αλλά δεν έλαβε καμία βοήθεια από
τους πλούσιους γείτονές της, τις χώρες της ΕΕ όπως είναι η Γερμανία και η
Ολλανδία, αλλά από τη Ρωσία, την Κούβα και την Κίνα. Το ξέσπασμα αποτελεί
μια σημαντική πρόκληση για τις ηγέτιδες ευρωπαϊκές χώρες. Εν μέσω της
έντονης κριτικής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ορισμένα μέσα
ενημέρωσης υπέρ του Κρεμλίνου και φιλο-ρωσικοί ηθοποιοί εκμεταλλεύτηκαν
την κατάσταση και επιδίωξαν τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς.
Προωθούσαν την ιστορία ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειψε την Ιταλία,
μόνον η Ρωσία, η Κίνα και άλλες αυταρχικές χώρες έδωσαν στη χώρα χείρα
βοηθείας.

ΨΕΥΔΕΣ

Η Ευρωζώνη δίνει τη δυνατότητα στα μεγαλύτερα Κράτη
να εκμεταλλεύονται τα μικρότερα
  ___________  _.   Τα παλαιότερα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και τα μέλη της Ευρωζώνης
με μεγάλες οικονομίες εκμεταλλεύονται τα μικρότερα Κράτη και τα νεότερα
μέλη της ΕΕ και της Ευρωζώνης, όπως είναι η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία
και η Σλοβακία. Πρόσφατες οικονομικές στατιστικές μελέτες σχετικά με την
αύξηση του ΑΕΠ των νεότερων μελών της Ευρωζώνης, ήτοι της Εσθονίας, της
Λετονίας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας, δείχνουν ότι το ΑΕΠ τους είναι ως
επί το πλείστον μεγαλύτερο από εκείνο των «παλαιότερων» Κρατών-Μελών. Η
ανάπτυξη επιβεβαιώνεται επίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 4 

Οι πολυεθνικές χρηματοδοτούν ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα
  ___________.       Η Uber, η Bayer και η Disney, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτούν τα
κύρια ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με γενναιόδωρες δωρεές. Η πανταχού
παρουσία των λόμπι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι ευρέως γνωστή.
Λιγότερο γνωστό είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και η βιομηχανία
χρηματοδοτούν άμεσα τα ευρωπαϊκά κόμματα.

ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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            _______________________           Η Γερμανία είναι ο χρηματοδότης και πρέπει
να αναλάβει τα χρέη της Ελλάδας και άλλων Κρατών της ΕΕ.
Εξετάζοντας τα απόλυτα δεδομένα, κανένα Κράτος-Μέλος δεν μεταφέρει τόσα
χρήματα στις Βρυξέλλες όσο η Γερμανία. Κατά το οικονομικό έτος 2014, ήταν
περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ, ή περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού
προϋπολογισμού της ΕΕ. Από αυτά, περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ
επιστράφηκαν στη Γερμανία – ως βοήθεια για δομικώς αδύναμες περιοχές, για
τη γεωργία και για πολλά προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.
Ως προς το κόστος ανά κάτοικο, η Γερμανία βρίσκεται στην τέταρτη θέση
μεταξύ των καθαρών συνεισφερόντων – πίσω από την Ολλανδία, τη Σουηδία
και τη Μεγάλη Βρετανία.
Είναι, επίσης, αλήθεια ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή οικονομία δεν ωφελείται τόσο
από την ενιαία αγορά της ΕΕ όσο η γερμανική οικονομία. Σχεδόν τα δύο τρίτα
των γερμανικών εξαγωγών πηγαίνουν σε χώρες της ΕΕ, και οι εξαγωγές προς τα
νέα Κράτη-Μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν αυξηθεί πολύ
πιο γρήγορα από τις εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η Γερμανία πληρώνει
πολλά χρήματα στην ΕΕ, αλλά ωφελείται ακόμη περισσότερο από αυτήν.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Η Γερμανία θα ήταν σε καλύτερη θέση με το μάρκο
  ____________      Υπάρχουν ακόμα πολλοί Γερμανοί που θρηνούν το παλιό καλό
μάρκο. Μέσα στη νοσταλγία τους θεωρούν το ευρώ ως μια αποτυχία που
κοστίζει χρήματα στη Γερμανία. Αυτό που ισχύει είναι το αντίθετο: το ευρώ
είναι ένα σταθερό και ασφαλές νόμισμα, πλέον το δεύτερο πιο σημαντικό
νόμισμα στον κόσμο. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η
Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει την οικονομική της δύναμη και το δίκτυο
κοινωνικής ασφάλισης μόνον με μια ισχυρή εσωτερική αγορά και ένα
παγκοσμίως σημαντικό νόμισμα. Το ευρώ προωθεί το εμπόριο και την
απασχόληση και προστατεύει από τις διακυμάνσεις των νομισμάτων.
Οι καταναλωτές και οι εταιρείες επωφελούνται από το ευρώ, επειδή δεν
χρειάζεται πλέον να πληρώνουν τέλη συναλλάγματος όταν ταξιδεύουν στην
Ευρώπη.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/ist-deutschland-der-zahlmeister-der-eu--511734
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/ist-deutschland-der-zahlmeister-der-eu--511734
https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/70-jahre-waehrungsreform-der-fatale-trugschluss-der-d-mark-nostalgiker/22686922.html
https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/70-jahre-waehrungsreform-der-fatale-trugschluss-der-d-mark-nostalgiker/22686922.html
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-d-mark_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-d-mark_de


Το ευρώ είναι το πλέον δυσλειτουργικό νόμισμα που
έχει δημιουργηθεί ποτέ
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ΙΤΑΛΙΑ
 

περισσότερες επιλογές και σταθερές τιμές για καταναλωτές και πολίτες,
μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και
αγορές,
βελτιωμένη οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη,
περισσότερο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές,
μια ισχυρότερη παρουσία για την ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία,
ένα απτό σημάδι ευρωπαϊκής ταυτότητας.

     ____________.   Παρότι υπάρχει ποικίλη αναπληροφόρηση (feedback) σχετικά
με το ευρώ και τα οφέλη του, το tweet δημοσιεύει έναν τίτλο ειδήσεων ο οποίος
λαμβάνει μια ισχυρή θέση έναντι του ευρώ.
Το ευρώ δημιουργήθηκε επειδή ένα ενιαίο νόμισμα προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα και οφέλη έναντι της προγενέστερης κατάστασης, όπου κάθε
Κράτος-Μέλος είχε το δικό του νόμισμα. Δεν εξαλείφονται μόνον οι κίνδυνοι
διακύμανσης και το κόστος συναλλάγματος και ενισχύεται η ενιαία αγορά, αλλά
το ευρώ σημαίνει επίσης στενότερη συνεργασία μεταξύ των Κρατών-Μελών για
ένα σταθερό νόμισμα και οικονομία προς όφελος όλων μας.
Τα οφέλη του ευρώ είναι ποικίλα και γίνονται αισθητά σε διάφορες κλίμακες,
τόσο από τα άτομα και τις επιχειρήσεις όσο και από ολόκληρες οικονομίες.
Αυτά περιλαμβάνουν:

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/benefits-euro_en


Το ευρώ ευθύνεται για τις αυξανόμενες τιμές

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

   ___________    Οι κάτοικοι της Λιθουανίας, καθώς βλέπουν τις συνεχώς
αυξανόμενες τιμές των τροφίμων, των υπηρεσιών και της στέγασης, δείχνουν
με το δάχτυλό τους το ευρώ και λένε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί «τρομερά» από
τότε που υιοθετήθηκε το εν λόγω νόμισμα. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι το
σκάνδαλο του κουνουπιδιού που διαδόθηκε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα και
το διαδίκτυο, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να μοιράζονται φωτογραφίες πιο
ακριβών αγαθών μετά την υιοθέτηση του ευρώ.
Οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι το ευρώ αυτό καθαυτό δεν ευθύνεται
για την άνοδο των τιμών, οι οποίες αυξάνονται καθώς η οικονομία συνεχίζει να
αναπτύσσεται. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες γίνονται, επίσης, πιο ακριβά καθώς οι
λιθουανικές τιμές θα πρέπει να καλύψουν τον μέσο όρο της ΕΕ. Μετά από την
υιοθέτηση του ευρώ, τα πλεονεκτήματα είναι περισσότερα έναντι των
μειονεκτημάτων, καθώς το συγκεκριμένο νόμισμα οδήγησε σε ταχύτερη
οικονομική ανάπτυξη και αύξηση του εισοδήματος, φθηνότερο κρατικό
δανεισμό, φθηνότερες διατραπεζικές μεταφορές και πληρωμές.
Και ενώ οι βασικές ανάγκες έχουν αυξηθεί ως προς την τιμή, οι ειδικοί
σημειώνουν ότι αυτή η αύξηση ήταν συνεπής και πιο αργή σε σύγκριση με την
αύξηση των μισθών.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ πληρώνονται υπέρ το δέον
                    _______________________. Οι φήμες σχετικά με το ότι οι αξιωματούχοι
της ΕΕ πληρώνονται υπέρ το δέον υπάρχουν επί μακρόν. Ενθαρρύνθηκαν
ιδιαίτερα από την εφημερίδα Telegraph, σύμφωνα με την οποία 10.000
αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν αμοιβές μεγαλύτερες από
εκείνες του πρώην Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίου David
Cameron.
Παρότι οι μισθοί είναι σχετικά ελκυστικοί για το προσωπικό το οποίο
προέρχεται από νέα Κράτη-Μέλη, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τους
υπαλλήλους πολλών άλλων Κρατών-Μελών της ΕΕ. Ο μέσος ετήσιος μισθός
ενός δημόσιου υπαλλήλου της ΕΕ κυμαίνεται περίπου από €78.503 έως
€91.064. 
Όπως δηλώνεται στο Brussels Times, χάρη στη Μεταρρύθμιση του Κανονισμού
περί του Προσωπικού του 2014, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εξοικονομούν από
διοικητικές δαπάνες συνολικά €4,3 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2014-2020
και €1,5 δισεκατομμύριο ανά έτος σε μακροπρόθεσμη βάση.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

https://ec.europa.eu/lithuania/news/eu-myths/mitas-euras-pak%C4%97l%C4%97-kainas_lt
https://www.brusselstimes.com/all-news/magazine/37967/myths-and-truths-about-the-salaries-and-taxes-of-eu-officials/
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ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Στο κεφάλαιο Ποιότητα ζωής θα βρείτε μύθους οι οποίοι κατηγορούν την
ΕΕ για επιδείνωση της ευημερίας μας. Εδώ θα διαβάσετε ότι η ΕΕ
χαμηλώνει τα πρότυπα για τα τρόφιμα, ότι η ΕΕ απειλεί να πουλήσει τα
αποθέματα ύδατος της Αυστρίας ή ότι επιτρέπει να καταναλώνουμε
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ο έλεγχος των γεγονότων
φανερώνει το αντίθετο, ότι δηλαδή η ΕΕ επιβάλλει ιδιαίτερα υψηλά
πρότυπα ως προς την πολιτική ασφάλειας των τροφίμων, η ΕΕ δεν
ρυθμίζει τη χρήση των εγχώριων υδάτινων πόρων και, επιπλέον, έχει
θεσπίσει ένα ακριβές νομικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η
επεξεργασία των ΓΤΟ πραγματοποιείται υπό ασφαλείς συνθήκες.
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Εξαιτίας του μισθολογικού ντάμπινγκ πολλοί
Αυστριακοί χάνουν τις εργασίες τους
     _________     Ο συγκεκριμένος χρήστης του Twitter παραπονιέται ότι οι
Ούγγροι, οι Σλοβάκοι και οι Ρουμάνοι κλέβουν τις θέσεις εργασίας στην
Αυστρία καθώς αποδέχονται χαμηλότερους μισθούς σε σύγκριση με τους
Αυστριακούς. Το γεγονός είναι είτε ο εργαζόμενος είναι από την Αυστρία είτε
από κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, οι μισθοί καταβάλλονται ισότιμα με βάση τον
εθνικό μισθό. Για παράδειγμα, στην Αυστρία ο εθνικός μισθός αναφέρεται στη
συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν υφίσταται μισθολογική διαφορά μεταξύ ενός
μη Αυστριακού και ενός Αυστριακού εργαζόμενου δεδομένου ότι ο
εργαζόμενος εργάζεται νόμιμα.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΨΕΥΔΕΣ

Η ΕΕ απειλεί να πουλήσει τα αποθέματα ύδατος της
Αυστρίας
    ____________  Η ΕΕ δεν ρυθμίζει τη χρήση των εγχώριων υδάτινων πόρων.
Υπάρχουν κανονισμοί μόνον στο πλαίσιο της Οδηγίας-Πλαισίου για τα Ύδατα, η
οποία ορίζει περιβαλλοντικούς στόχους για το νερό. Ακόμη και βάσει της
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της ΕΕ, η Αυστρία θα μπορούσε να ασκήσει βέτο
σε θέματα παροχής ύδατος.
Ένα πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας τονίζει, επίσης, την «ευρεία
διακριτική εξουσία των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για το
συγκεκριμένο θέμα». Το γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε
μια έρευνα πριν από λίγα χρόνια, στην οποία συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της
πιθανής ελευθέρωσης της αγοράς ύδατος ενός της ΕΕ.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ

https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-7-oesterreicher-bleiben-auf-der-strecke/
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

    ____________. Ενώ οι Έλληνες είναι σαν τους τζίτζικες, οι Γερμανοί είναι
εργατικά μυρμήγκια. Σηκώνονται νωρίς το πρωί, είναι πάντα ακριβείς και
εργάζονται σκληρότερα από όλους τους άλλους - αυτό είναι μια κοινοτοπία. Τι
κρίμα, όμως, που οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική
πραγματικότητα. Μια ματιά στις ώρες εργασίας στην Ευρώπη δείχνει ότι
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2014 στη Γερμανία ο μέρος όρος των ορών
εργασίας ήταν 1.371 ώρες. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, ο μέσος ετήσιος χρόνος
εργασίας ήταν 2.042 ώρες. Παρεμπιπτόντως, οι εργατικοί Γερμανοί έχουν το
συντομότερο ετήσιο ωράριο εργασίας όλων των χωρών του ΟΟΣΑ.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

(ενδεικτικό βίντεο – διατίθεται στις γλώσσες
DE, EN, FR, IT, PL, ES)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ

https://ourworldindata.org/grapher/annual-working-hours-per-persons-engaged?year=latest&region=Europe
https://ourworldindata.org/grapher/annual-working-hours-per-persons-engaged?year=latest&region=Europe
https://ourworldindata.org/grapher/average-hours-worked-per-person-employed?country=DEU~GRC~FRA~ITA~AUT
https://ourworldindata.org/grapher/average-hours-worked-per-person-employed?country=DEU~GRC~FRA~ITA~AUT
https://www.arte.tv/de/videos/087181-371-A/fleissige-griechen-faule-deutsche/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en


Η ΕΕ επιτρέπει να καταναλώνουμε γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΠ) 
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ΓΑΛΛΙΑ

    ____________.      Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα ακριβές νομικό πλαίσιο, προκειμένου
να διασφαλίσει ότι η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας, και ιδίως των ΓΤΟ, 
πραγματοποιείται υπό ασφαλείς συνθήκες.
Το συγκεκριμένο πλαίσιο στοχεύει στην προστασία της υγείας τόσο των
ανθρώπων όσο και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, εισάγοντας την
αξιολόγηση ασφάλειας, η οποία ακολουθεί τα υψηλότερα εφικτά πρότυπα πριν
από τη διάθεση στην αγορά ενός ΓΤΟ. Εάν πληρούνται αυτά τα πρότυπα,
διασφαλίζεται η σαφής επισήμανση και η ιχνηλασιμότητα των ΓΤΟ,
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές καθώς και στους
επαγγελματίες (π.χ. αγρότες και χειριστές τροφικών αλυσίδων) να κάνουν μια
ενημερωμένη επιλογή.

ΨΕΥΔΕΣ

Λεπτομέρειες περί του νομικού πλαισίου:
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Περαιτέρω πληροφορίες: 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (ΣΟΕΣ)
θα προκαλέσει τη μαζική εισαγωγή καναδικού κρέατος
και θα καταστρέψει του Γάλλους κτηνοτρόφους.
____________        Παρότι οι αρχικές ανησυχίες που προκλήθηκαν από τον πιθανό
αντίκτυπο των εισαγωγών καναδικού κρέατος στη γαλλική γεωργία ήταν έως
έναν βαθμό κατανοητή πριν από την προσωρινή εφαρμογή της ΣΟΕΣ, πλέον
αυτές διαψεύδονται από τα γεγονότα. Οι εισαγωγές κρέατος από τον Καναδά,
στην πραγματικότητα, μειώθηκαν το 2018 και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από
το 1 ‰  των γαλλικών εισαγωγών κρέατος. Αντίθετα, οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι
επωφελούνται πλέον των ευκαιριών που προσφέρει η ΣΟΕΣ σχετικά με τα
ποιοτικά ευρωπαϊκά προϊόντα.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ

https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en
https://factuel.afp.com/les-ogm-ne-sont-pas-autorises-en-europe-cest-trompeur
https://decodeursdeleurope.eu/ceta-viande-canada/


  ____________.   Η ΕΕ επιβάλλει ιδιαίτερα
υψηλά πρότυπα ως προς την ολιτική
ασφάλειας των τροφίμων, την υγεία των
ζώων, την υγιεινή και την καλή διαβίωση. Τα
εν λόγω πρότυπα περιλαμβάνουν τη σαφή
και ακριβή επισήμανση, τους υποχρεωτικούς
ελέγχους σε κάθε στάδιο της 
αλυσίδας παραγωγής και την ιχνηλασιμότητα.
Η ετικέτα οφείλει να αναφέρει όλες τις
βασικές πληροφορίες σχετικά με
τηδιατροφική και ενεργειακή αξία των
προϊόντων και την ύπαρξη πιθανών
αλλεργιογόνων, καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τον κατασκευαστή, τον πωλητή,
τον εισαγωγέα και τις συνθήκες
αποθήκευσης.
Επιπλέον, εάν ένα προϊόν περάσει τον έλεγχο
ποιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίμων, υποβάλλεται στα
Κράτη-Μέλη η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος. Τα Κράτη-Μέλη είναι υπεύθυνα
για ένα ακόμη στάδιο ελέγχου συμμόρφωσης
του συγκεκριμένου προϊόντος πριν αυτό
τοποθετηθεί στις εθνικές τους αγορές.

Η ΕΕ έχει μειώσει τα πρότυπα και μας εξωθεί στην
κατανάλωση τροφίμων κακής ποιότητας 
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ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ

https://decodeursdeleurope.eu/securite-alimentaire/
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ΑΥΣΤΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Στο κεφάλαιο Δημοκρατία θα βρείτε δημοφιλείς μύθους οι οποίοι
αναφέρουν ότι η ΕΕ δεν είναι δημοκρατική ένωση ή ακόμη και ότι είναι η
δικτατορία των Βρυξελλών. Θα διαβάσετε αυτές τις φήμες, καθώς όλες οι
αποφάσεις λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, οι οποίες συχνά δεν
αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες των απλών πολιτών, και ότι τα Κράτη-
Μέλη πρέπει να υιοθετήσουν αυτές τις αποφάσεις άνευ όρων. Στην
πραγματικότητα, θα διαπιστώσετε ότι οι πολιτικοί που εκλέγονται σε
κάθε χώρα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Όλα τα Κράτη-Μέλη
διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα ψήφου, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εκλέγονται με άμεση δημόσια ψηφοφορία.
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Η ΕΕ δεν είναι δημοκρατική
      _________     Το συγκεκριμένο άτομο περιγράφει την ΕΕ σαν ένα τραίνο το
οποίο κινείται πάνω σε κάθε τι. Οι Βρυξέλλες αποφασίζουν μόνες τους χωρίς να
συμπεριλαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ. Υπάρχουν πολλές ακόμη
επικρίσεις σχετικά με το ότι η ΕΕ δεν είναι δημοκρατική, παρότι η ΕΕ εκλέγεται
από τους πολίτες των χωρών μελών της ΕΕ, δηλαδή κάθε 5 χρόνια. Η ΕΕ, επίσης,
δεν μπορεί να ενεργήσει έως ότου κάθε Κράτος-Μέλος δώσει ρητά τη
συγκατάθεσή του μέσω συμβάσεων. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να ακολουθεί με
προσοχή τις καθορισμένες διαδικασίες για τη θέσπιση νέων κανόνων, όπου
κάθε πρέσβης ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ θα πρέπει να συν-αποφασίσει. Αυτό
σημαίνει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να ανατρέψει τα πάντα προκειμένου να
προωθήσει τους κανόνες της.

ΨΕΥΔΕΣ
ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-1-bruessel-entscheidet/
https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-1-bruessel-entscheidet/
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_de
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/de/HOW_DOES_THE_EU_WORK.html
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/de/HOW_DOES_THE_EU_WORK.html
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ΚΥΠΡΟΣ

«Οι προδότες της Κύπρου προδίδουν τη χώρα στην ΕΕ»

   ____________ Η Πρόεδρος του ανοιχτά ευρωσκεπτικιστικού Κινήματος
Αλληλεγγύης, κυρία Θεοχάρους, κατηγόρησε τους Ευρωβουλευτές του
κόμματος ΑΚΕΛ (το 2ο πολιτικό κόμμα της Κύπρου, το πρώην Κομμουνιστικό
Κόμμα της Κύπρου έως το 1946) ότι «καρφώνουν» την Κύπρο στην ΕΕ.
Ο λόγος ήταν οι παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ σχετικά με το
κυπριακό ζήτημα, οι οποίοι κατήγγειλαν τόσο την τουρκική στρατιωτική κατοχή
όσο και τα σφάλματα και την έλλειψη αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της
κατάστασης που επέδειξε η Κυπριακή Δημοκρατία.
Το δελτίο τύπου της Προέδρου του κόμματος υποτιμά το γεγονός ότι οι
Ευρωβουλευτές εκλέγονται δημοκρατικά, ώστε να εκπροσωπούν το πολιτικό
κόμμα και τη χώρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το δικαίωμα να
εκφράζουν υπεύθυνα τις απόψεις τους. Αυτός ο τύπος κριτικής υπονοεί ότι η
ΕΕ είναι σαν τον «Μεγάλο Αδελφό» των Κρατών-Μελών της ΕΕ, όπου όποιος δεν
είναι ικανοποιημένος με τις εθνικές πολιτικές, μπορεί να πάει εκεί και να
«καρφώσει». Ωστόσο, η λειτουργία και το υπόβαθρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου είναι εντελώς το αντίθετο. Δεν είναι δικαστήριο αλλά ένα όργανο
συζητήσεων και αποφάσεων.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

«Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι απλοί εκτελεστές των
εντολών των Βρυξελλών»
                                    ___________Στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος Χρίστου
εξέφρασε την άποψη ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν είναι τίποτα περισσότερο
παρά ο εκτελεστής των εντολών και των αποφάσεων. Ανέφερε, επίσης, ότι το
κυπριακό Κοινοβούλιο δεν έχει πλέον καμία εξουσία.
Πρόκειται για μια άποψη την οποία συμμερίζονται τόσο τα ακροδεξιά όσο και
τα ακροαριστερά κόμματα και ομάδες εντός της ΕΕ. Υπό κανονικές συνθήκες
(όχι σε περιόδους κρίσης), τα Κράτη-Μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των
στόχων που έχουν συμφωνήσει από κοινού στα όργανα της ΕΕ επιλέγοντας το
«μείγμα» εσωτερικών πολιτικών που προτιμούν. Συνεπώς, οι «Βρυξέλλες» δεν
είναι πάντα μια ομάδα τεχνοκρατών που αποφασίζουν χωρίς να εξηγούν τις
αποφάσεις τους. Μπορεί, επίσης, να είναι τα Κράτη-Μέλη εκείνα τα οποία
συναντώνται, συζητούν και λαμβάνουν αμοιβαίως σεβαστές αποφάσεις.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ

https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0020
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ΓΑΛΛΙΑ

___________      Η ΕΕ συχνά κατηγορείται ότι δεν είναι δημοκρατική. Η
συγκεκριμένη κριτική αναφέρεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
ο μόνος θεσμός ο οποίος συγκροτείται από
Επιτρόπους οι οποίοι δεν εκλέγονται, αλλά διορίζονται. Ωστόσο, η δημοκρατική
της νομιμότητα διασφαλίζεται από τη διαδικασία διορισμού της και από έναν
μόνιμο δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μετά από τις ευρωεκλογές, ένα από τα πρώτα καθήκοντα του νέου
Κοινοβουλίου είναι η εκλογή του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα Κράτη-Μέλη, στο Συμβούλιο, διορίζουν έναν υποψήφιο για τη εν λόγω θέση,
όμως θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών.
Ακολούθως, ο υποψήφιος υποβάλλει την πολιτική του ατζέντα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το οποίο στη συνέχεια ψηφίζει για τον διορισμό του ως
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ των
Ευρωβουλευτών + 1). Ως συνέβη και στο παρελθόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ

https://decodeursdeleurope.eu/technocrates-non-elus/
https://decodeursdeleurope.eu/technocrates-non-elus/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/faq/8/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointeds
https://www.europarl.europa.eu/news/en/faq/8/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointeds
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

    ____________.   Η ΕΕ είναι πνευματικό τέκνο των Ναζί: είναι ένα γραφειοκρατικό,
συγκεντρωτικό, δικτατορικό ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό υπερ-κράτος, που ο
Χίτλερ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε με στόχο τον τερματισμό των συχνών και
αιματηρών πολέμων μεταξύ γειτόνων, οι οποίοι κορυφώθηκαν με τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, αποτελείται από 27 ανεξάρτητα και κυρίαρχα
Κράτη-Μέλη.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είναι εκείνος που αποφασίζει
ποιοι θα πάρουν τις θέσεις στο σύστημα της ΕΕ

                            ____________ Την 1η Μαΐου 2019, ο ιστότοπος Compact-Online
δημοσίευσε ένα άρθρο με τον τίτλο «Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: « Ό,τι κι αν συμβεί
στις ευρωεκλογές, εγώ αποφασίζω ποιος θα πάρει τις θέσεις». Το κείμενο
περιέχει τον ισχυρισμό ότι «Όσες έδρες κι αν κερδίσουν οι δεξιοί λαϊκιστές, δεν
υπάρχει περίπτωση να τους δοθούν ανώτερες θέσεις στο οικοδόμημα της ΕΕ»,
επειδή ο Γιούνκερ ξέρει πώς να το αποτρέψει. Το άρθρο κοινοποιήθηκε
περισσότερες από 3.3000 φορές
στο Facebook.
Ο Γιούνκερ έκανε όντως και τις δύο δηλώσεις στη συνέντευξή του στο
Rzeczpospolita αλλά όχι με αυτή τη σειρά. Οι δηλώσεις παρουσιάστηκαν σαν να
είχαν γίνει η μία μετά την άλλη, με τη δεύτερη να στηρίζεται στην πρώτη. Όμως
δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Το άρθρο παίρνει δύο προτάσεις από μια
συνέντευξη του Γιούνκερ, αλλά αντιστρέφει τη σειρά τους και ισχυρίζεται ότι
εκείνος έκανε σχόλια τα οποία στην πραγματικότητα δεν έκανε.

ΚΥΡΙΩΣ ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ

https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-nations
https://factcheckeu.info/en/article/rechtspopulisten-bei-eu-wahl-verhindern-rechte-webseiten-legen-jean-claude-juncker-falsche-aussage-den-mund


____________         Ένα μέλος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AFD), ο
Μάρτιν Σίχερτ, της Μπούντεσταγκ [η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή]
ισχυρίστηκε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, «η προστασία του
ισλάμ» είναι «πιο σημαντική από την ελευθερία της έκφρασης στην Ευρώπη».
Περιλάμβανε τον ισχυρισμό ότι η ελευθερία της έκφρασης «διακυβεύεται σε
σημαντικότατο βαθμό» και ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αποφάσισε σε μια υπόθεση προσφυγής ότι «η αναστολή της
ελευθερίας της έκφρασης είναι απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία».
Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο: το Δικαστήριο αποφάνθηκε μετά
από προσεκτική εξέταση και έχοντας λάβει υπόψη το άρθρο 10, παράγραφο 2,
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ούτε η ελευθερία της
έκφρασης «κινδυνεύει», όπως ισχυρίστηκε ο Σίχερτ. Σύμφωνα με την απόφαση
του Δικαστηρίου, φτάνει απλώς στα όριά της στο σημείο όπου δεν ασχολείται
με γνώμη αλλά με κακία ή διαστρέβλωση των γεγονότων.

Η ελευθερία της έκφρασης κινδυνεύει
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Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΨΕΥΔΕΣ

ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ

https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-nations
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ΙΤΑΛΙΑ

    ____________.   Ο τύπος στο βίντεο είναι ένας τρολ, ο οποίος έχει αφοσιωθεί
στη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων τις οποίες πολλοί άνθρωποι διαδίδουν χωρίς
να βεβαιωθούν εάν αυτοί οι χαρακτήρες είναι πραγματικοί και αξιόπιστοι.
Δεν υπάρχει κανένας Davide Guetti στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κυρίως δεν
υπάρχει καμία συνωμοσία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάρρευση της κυβέρνησης στην Ιταλία.
Αυτού του είδος τα βίντεο αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα ότι οι ψεύτικες
ειδήσεις είναι παντού.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ

https://www.bufale.net/bufala-rivelazioni-di-davide-guetti-della-commissione-europea-ue-vuole-crollo-governo-in-italia/
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

  ____________.   Διαδίδονται φήμες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι
δημοκρατική, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες συχνά δεν
αντανακλούν τις απόψεις και τις επιθυμίες των απλών πολιτών, και ότι τα
Κράτη-Μέλη οφείλουν να τις εφαρμόζουν άνευ όρων. Στην πραγματικότητα, η
νομοθεσία, την οποία προτείνει η Επιτροπή, εξετάζεται από το άμεσα εκλεγμένο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εκλεγμένες κυβερνήσεις στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, επομένως οι πολιτικοί που εκλέγονται σε κάθε χώρα συμμετέχουν
στη λήψη αποφάσεων. Στη διαδικασία προώθησης της συμμετοχής του κοινού,
η ΕΕ λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα γενικού ή προσωπικού ενδιαφέροντος που
μπορεί να υποβάλει κάθε πολίτης. Επιπλέον, η ΕΕ διοργανώνει δημόσιες
συζητήσεις στις οποίες συμμετέχουν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
φορείς λήψης αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, όλοι
μπορούν να ρωτήσουν και να σχολιάσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Δεν υπάρχουν μόνο έντονες
συζητήσεις αλλά επίσης

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2

Μετά από την είσοδό της στην ΕΕ, η Λιθουανία έχασε το
δικαίωμα να λαμβάνει ελεύθερα αποφάσεις
    ____________.     Ένας από τους πλέον δημοφιλείς μύθους είναι η δικτατορία
των Βρυξελλών ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υπερβολική παρέμβαση στις
πολιτικές των Κρατών-Μελών και οι αποφάσεις που λαμβάνονται εις βάρος
τους, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται άνευ όρων. Λέγεται ότι δεν υπάρχει
ισότητα στην ΕΕ, και οι οικονομικά ισχυρότερες και μεγαλύτερες χώρες
διαπραγματεύονται ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση με τις μικρότερες χώρες,
όπως είναι η Λιθουανία. Η αναγκαστική υποδοχή προσφύγων ή η πώληση γης
σε αλλοδαπούς έχουν γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα. Στη Λιθουανία, λέγεται
ότι η ΕΕ περιορίζει την ελευθερία της χώρας να έχει τις δικές της απόψεις και
συμπεριφορές. Στην πραγματικότητα, κάθε απόφαση που λαμβάνεται στις
Βρυξέλλες είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των Κρατών-Μελών
της ΕΕ και μεταξύ των Κρατών-Μελών και των θεσμών της ΕΕ. Πολλοί πιστεύουν
ότι οι κανόνες που καταρτίζονται στις Βρυξέλλες τίθενται αυτόματα σε ισχύ σε
όλες τις χώρες της ΕΕ, όμως στην πραγματικότητα κάθε χώρα επιλέγει τα πιο
κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους. Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι, στην
περίπτωση μη δημοφιλών αποφάσεων οι πολιτικοί κατηγορούν την ΕΕ, ενώ
αποδίδουν τις δημοφιλείς στον εαυτό τους.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_de
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_de
https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_lt#teis%C4%97s-akt%C5%B3-svarstymas-ir-pri%C4%97mimas


           ____________In Όλο και περισσότερο, γίνεται σύγκριση μεταξύ της ΕΕ και
της Σοβιετικής Ένωσης. Οι επικριτές της ΕΕ την αποκαλούν αυτοκρατορία που
επιβάλλει βίαια αξίες, ανέχεται αυτά που είναι απαράδεκτα, προπαγανδίζει και
επιδιώκει να δημιουργήσει έναν νέο τύπο ανθρώπων που ονομάζονται
«Ευρωπαίοι». Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κύριος Χαντ,
δήλωσε επίσημα ότι η ΕΕ επιδιώκει να τους τιμωρήσει επειδή αποχωρούν και τη
συνέκρινε με τις προσπάθειες της Σοβιετικής Ένωσης να αποτρέψει την
αποχώρηση των Κρατών-Μελών.
Στην πραγματικότητα, η ΕΕ δεν είναι η νέα ΕΣΣΔ. Καταρχάς, σε αντίθεση με τη
Σοβιετική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία,
τις αξίες και τη θρησκεία. Οι πολίτες της ΕΕ είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν στον
κόσμο, να συντάσσουν αναφορές και να επηρεάζουν τις αποφάσεις της ΕΕ. Εν
τω μεταξύ, η σοβιετική κατοχή αποκαλύφθηκε από τον αφανισμό του
ανεξάρτητου Κράτους 
της Λιθουανίας: λιθουανικές αργίες, λιθουανικά σύμβολα, πολιτικά κόμματα και
οργανώσεις εκτός από εκείνα των κομμουνιστών, απαγορεύτηκαν,
πραγματοποιηθήκαν μαζικές απελάσεις στη Σιβηρία και φυλακίσεις χωρίς δίκες,
κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο
συγκεκριμένες Ενώσεις, και δεν θα μπορούσε να γίνει κάποια σύγκριση μεταξύ
τους.

Η ΕΕ μετατρέπεται σε νέα ΕΣΣΔ
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Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΨΕΥΔΕΣ

ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_TSR_istorija#Lietuvos_okupacija_ir_aneksija
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

BREXIT
Το Brexit δεν έγινε μόνον ένα από τα πιο καυτά νέα στα κοινωνικά μέσα
και τα μέσα ενημέρωσης εν γένει, αλλά ενθάρρυνε επίσης το κύμα
δυσαρέσκειας προς την ΕΕ και αναφέρει ότι αυτό είναι το τέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η εισαγωγή σε μύθους
που αναφέρουν, για παράδειγμα, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι
καλύτερα χωρίς την ΕΕ, ότι η τρομερή «προφητεία» της Θάτσερ για τα
ανοιχτά ευρωπαϊκά σύνορα είναι ένα προς μίμηση παράδειγμα ή ότι τα
βρετανικά νομίσματα του ευρώ θα είναι άχρηστα μετά το Brexit. Για να
μάθετε εάν αυτά αληθεύουν ή όχι, ελέγξτε τους κάτωθι μύθους.
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Το ΗΒ θα είναι καλύτερα χωρίς την ΕΕ

 kkls  _________. Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από το Brexit: ότι υπάρχουν
οικονομικά οφέλη από την αποχώρηση από την ΕΕ, η αποχώρηση από την ΕΕ
θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να ανακτήσει την κυριαρχία και η πλέον
δημοφιλής ΕΕ θα καταρρεύσει μετά το Brexit. 
Μεταξύ των υποστηρικτών του Brexit γίνεται λόγος σχετικά με την «ανάκτηση
του ελέγχου». Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι νόμοι του Ηνωμένου
Βασιλείου καθορίζονται από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και όχι από την ΕΕ.
Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύτηκε πολλούς νόμους και
κανονισμούς της ΕΕ. Ως προς την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους
περισσότερους οικονομολόγους, η ένταξη στην ΕΕ έχει ισχυρή θετική επίδραση
στο εμπόριο και, ως εκ τούτου, το εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου θα βρεθεί
σε χειρότερη κατάσταση εάν το Κράτος εγκαταλείψει την ΕΕ. Μια ανάλυση του
2018 από τους οικονομολόγους του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και του
Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ εκτιμά ότι η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit
μείωσε τις επιχειρηματικές επενδύσεις κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες και
προκάλεσε μείωση της απασχόλησης κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

BREXIT

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_Brexit
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_Brexit
https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/does-eu-law-take-precedence-over-uk-law/
https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/does-eu-law-take-precedence-over-uk-law/


www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΚΥΠΡΟΣ

BREXIT

«Η ΕΕ γελοιοποιεί τον εαυτό της προσκαλώντας τους
Βρετανούς να συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές του
2019 ενώ αποχωρούν από την ΕΕ»

      ___________:____________        Ο συντάκτης του άρθρου στο αγγλόφωνο
περιοδικό σημειώνει: «Μόνον οι μη εκλεγμένοι «άνθρωποι του καθεστώτος»
(apparatchiks) στις Βρυξέλλες θα μπορούσαν να βρουν
την οξύμωρη δικαιολογία ότι η δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ απαιτούσαν
από τη Βρετανία να εκλέξει μέλη του Κοινοβουλίου ενώ η χώρα βρίσκεται εν
αναμονή της αποχώρησής της μετά την ψηφοφορία του λαού της να φύγει από
την ΕΕ. […] Η επιμονή […] της ΕΕ να λάβουν οι Βρετανοί μέρος σε ψευδείς
εκλογές την επόμενη Πέμπτη, τη στιγμή κατά την οποία η Βρετανία πρόκειται να
αποχωρήσει, είναι νοητικώς απόλυτα ανέντιμη».
Αυτό το οποίο ο συντάκτης ξεχνά είναι ότι το Brexit δεν ήταν απόφαση της ΕΕ
αλλά του βρετανικού λαού μέσω του διαβόητου δημοψηφίσματος. Ως
αποτέλεσμα, έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρούσε και επισήμως, κάτι το
οποίο συνέβη μερικούς μήνες μετά από τις ευρωεκλογές του 2019 (οι
διαπραγματεύσεις για την συμφωνία αποχώρησης ήταν ακόμη σε εξέλιξη εκείνη
τη στιγμή), η ΕΕ ήταν υποχρεωμένη να δώσει το δικαίωμα στους Βρετανούς
πολίτες, οι οποίοι συνέχιζαν να θεωρούνται πολίτες της ΕΕ έως την 01/02/2020,
να ψηφίσουν τους αντιπροσώπους τους. Σε τελική ανάλυση, εκείνοι θα
επέβλεπαν τις διαδικασίες του Brexit.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en


BREXIT

Τα βρετανικά νομίσματα του ευρώ θα είναι άχρηστα
μετά το Brexit
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ΑΥΣΤΡΙΑ

   ____________.   Λόγω του Brexit δημιουργήθηκαν πολλές φήμες και θεωρίες
συνωμοσίας. Μία από αυτές τις θεωρίες είναι ότι τα βρετανικά νομίσματα του
ευρώ θα καταστούν άχρηστα μετά το Brexit. Ο συγκεκριμένος χρήστης, για
παράδειγμα, κατηγορεί την ΕΕ ότι δεν προετοίμασε αρκετά ικανοποιητικά το
Brexit. Ωστόσο, τα βρετανικά νομίσματα του ευρώ δεν είναι άχρηστα, διότι
καταρχάς δεν έκοβε η Μεγάλη Βρετανία τα νομίσματα και κατά δεύτερον το
νόμισμά τους είναι η «λίρα».

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

https://www.mimikama.at/allgemein/brexit-euromuenzen/


Το κεφάλαιο της υγειονομικής περίθαλψης αποτελείται από μύθους οι
οποίοι κινούνται από την απογοήτευση για το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης και τις αποφάσεις της ΕΕ έως την κρίση λόγω της COVID-19
και τις ανεπαρκείς προσπάθειες της ΕΕ για την επίλυσή της. Εδώ
συγκαταλέγονται ιστορίες όπως ότι η ΕΕ που απαγορεύει διάφορα είδη
προϊόντων διατροφής, χρησιμοποιώντας την κατάσταση λόγω
κορωνοϊού, για να προωθήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και άλλες
παραπλανητικές πληροφορίες.
Στην πραγματικότητα, η ΕΕ δεν παρεμβαίνει στην εθνική νομοθεσία και
τις αποφάσεις στον τομέα της υγείας, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να
προστατεύσει και να βελτιώσει την υγεία των πολιτών της ΕΕ. Η πολιτική
υγείας της ΕΕ χρησιμεύει στη συμπλήρωση των εθνικών πολιτικών και τη
διασφάλιση της προστασίας της υγείας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.
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ΥΓΕΙΟ-
ΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘ-
ΑΛΨΗ

Η ΕΕ θέλει να απαγορεύσει τα αλμυρά σνακ
ccc  _________. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποσκοπούσε ποτέ να ρυθμίσει
νομοθετικά την περιεκτικότητα σε αλάτι στο ψωμί και τα προϊόντα του. Υπάρχει
μόνον μία πρόταση για διατροφικά προφίλ. Σύμφωνα με αυτό, οι
παρασκευαστές θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα ανώτατα επίπεδα
περιεκτικότητας σε αλάτι, ζάχαρη και λίπος εάν θέλουν να διαφημίσουν τα
προϊόντα τους ως υγιεινά. Μετά από δημόσια κριτική, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής, José Μανουέλ Μπαρόζο, ανακοίνωσε ότι η απαίτηση επισήμανσης
για το αλάτι στο ψωμί θα πρέπει να καταργηθεί τελείως.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Η ΕΕ χρησιμοποιεί την κατάσταση του κορωνοϊού για
την προώθηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού
  _________.         Κατά τη διάρκεια της πανδημίας CoVid-19 έχουν διαδοθεί
πολλές παραπλανητικές πληροφορίες ανά τον κόσμο. Μία από αυτές 
αναφέρεται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στην ΕΕ. Πολλοί πολίτες
αντιτίθενται στον εμβολιασμό λόγω της δυσπιστίας και των θεωριών
συνωμοσίας. Το συγκεκριμένο tweet αναφέρει ότι η ΕΕ επιθυμεί να ξεκινήσει
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό το συντομότερο εφικτό, όταν οι επιστήμονες
βρουν μια θεραπεία για τον κορωνοϊό. Ωστόσο, οι εν λόγω πληροφορίες δεν
είναι αληθείς. Η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά τον εμβολιασμό, γεγονός το οποίο
μπορεί να παρεξηγηθεί με την επιθυμία ενός μαζικού υποχρεωτικού
εμβολιασμού.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/salt_report1_en.pdf
https://medium.com/@EuropeanCommission/vaccines-everything-you-need-to-know-9f9b12a4ca7e
https://medium.com/@EuropeanCommission/vaccines-everything-you-need-to-know-9f9b12a4ca7e
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_de
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_de


Η ΕΕ είναι απούσα από τη μάχη ενάντια στην COVID-19
και το κυπριακό ζήτημα
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ΚΥΠΡΟΣ

                  ___________:___________ Στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου, το Κίνημα
Αλληλεγγύης γενικεύει και καταγγέλλει την ΕΕ για απουσία από το κυπριακό
μέτωπο εναντίον της COVID-19 και παράλληλα από το κυπριακό ζήτημα. Αυτή
είναι μια υποβόσκουσα ευρωσκεπτικιστική θέση για τον ακόλουθο λόγο:
πράγματι, η ΕΕ αποδείχθηκε αναποτελεσματική ως προς τη συνεργασία μεταξύ
των Κρατών-Μελών της ΕΕ κατά του ιού.
Κάθε χώρα, λίγο πολύ, εφάρμοσε ξεχωριστά πρωτόκολλα, ενίοτε ακόμη και το
ένα εναντίον του άλλου. Όμως αυτό το φαινόμενο δεν
σχετίζεται ουδόλως με το κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα σύνθετο
εθνικό πρόβλημα, το οποίο προκύπτει κυρίως από την κατάληψη του βόρειου
τμήματος του νησιού από τον τουρκικό στρατό. Η σύνδεση δύο άσχετων
θεμάτων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και να μην αντιμετωπίσει τα
υφιστάμενα προβλήματα εντός της ΕΕ, τα οποία μπορούν και πρέπει να
επιλυθούν. Παρεμπιπτόντως, και ειδικά ως προς το κυπριακό ζήτημα,
αποδείχθηκε ανωτέρω ότι η ΕΕ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις δικοινοτικές
συζητήσεις.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Gesund-
heits-
wesen

https://bit.ly/2LtFbuW


Η ΕΕ έχει απαγορεύσει τις δημόσιες δαπάνες για την
κοινωνική πρόνοια εδώ και χρόνια, επομένως δεν
υπάρχουν πόροι στα νοσοκομεία για την Covid-19
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ΙΤΑΛΙΑ

   _____________.   Το συγκεκριμένο tweet θέλει να συνδέσει τα ζητήματα της
COVID και τις επιπτώσεις της στον τομέα της υγείας με τον προϋπολογισμό της
ΕΕ, δείχνοντας τα λάθη που προέρχονται από τους υποστηρικτές της ΕΕ.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ καθορίζει τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί
εκ των προτέρων σύμφωνα με ένα σχέδιο γνωστό ως πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο. Αυτό επιτρέπει στην ΕΕ να προγραμματίζει αποτελεσματικά τα
χρηματοδοτικά της προγράμματα αρκετά χρόνια. Το τρέχον πλαίσιο διαρκεί
από το 2021 έως το 2027.
Αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο διαθέτει μια σημαντική διάσταση για την υγεία:
οι πολιτικές για την υγεία χρηματοδοτούνται τόσο μέσω ειδικής
χρηματοδότησης όσο και μέσω άλλων βασικών χρηματοοικονομικών μέσων.
Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υγεία διατίθεται
μέσω του κοινωνικού ταμείου καθώς και μέσω της έρευνας, της ψηφιακής
αγοράς, των περιφερειακών ταμείων και ταμείων συνοχής και άλλων
μηχανισμών υποστήριξης που αυξάνουν τον αντίκτυπο των πολιτικών για την
υγεία.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

«Η υπερβολική γραφειοκρατία της ΕΕ» απαγορεύει
στους καρκινοπαθείς την πρόσβαση σε νέες θεραπείες
_____________         Ορισμένα άρθρα των μέσων ενημέρωσης στο Ηνωμένο
Βασίλειο ισχυρίστηκαν ότι η «υπερβολική γραφειοκρατία της ΕΕ» απαγορεύει
στους καρκινοπαθείς την πρόσβαση σε νέες θεραπείες.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, αλλά αποτελεί μέρος των στρατηγικών των
οπαδών του Brexit, προκειμένου να πείσουν τον λαό για τη θέση τους.
Διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ, οι οποίες υποστηρίζονται από δισεκατομμύρια
ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενθαρρύνουν τους κορυφαίους
επιστήμονες της Ευρώπης, τις μεγάλες και τις μικρές εταιρείες καθώς και τους
κορυφαίους επαγγελματίες της Ιατρικής να φέρουν νέα φάρμακα όσο το
δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια στους ασθενείς.
Και η πανευρωπαϊκή έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε περισσότερα
φάρμακα ταχύτερα από ό,τι θα μπορούσαν, εάν κάθε χώρα τα ενέκρινε
ξεχωριστά.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Gesund-
heits-
wesen

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_en
https://wayback.archive-it.org/11980/20191004125442/https:/blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/the-eu-is-investing-billions-in-tackling-cancer-not-denying-treatment/


Ειδοποίηση ασφαλείας καθώς η ΕΕ παρεμποδίζει
σημαντικότατους ελέγχους σχετικά με τα προσόντα
των ιατρών: ανησυχία για τις κάρτες των ιατρών οι
οποίες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ το 2018
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        _______          Ένα άρθρο της Daily Mail υπονόησε ότι η ΕΕ «είτε ήδη
εμποδίζει είτε θα εμποδίζει πάντα σημαντικότατους ελέγχους για τα προσόντα
των ιατρών» μέσω του συστήματος του Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Δελτίου
(EPC) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Όμως οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι ακριβείς. Οι ιατροί δεν καλύπτονται
από το EPC, ενώ δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με το εάν ή πότε θα
μπορούσε να επεκταθεί το σύστημα και σε αυτούς - αν και οι ιατροί και οι
οδοντίατροι καλύπτονται από ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης,
σύμφωνα με το οποίο τα Κράτη-Μέλη κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με
άτομα που υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως οποιοσδήποτε εργοδότης, θα μπορούσε να
ελέγξει την ικανότητα, την απόδοση ή τη γλωσσική ικανότητα οποιουδήποτε
ιατρού, οδοντιάτρου, νοσοκόμου ή άλλου ιατρικού επαγγελματία που
υποβάλλει αίτηση για μια θέση ή που ασκεί ήδη τα καθήκοντά τους, είτε είναι
Βρετανός, είτε πολίτης της ΕΕ είτε πολίτης εκτός ΕΕ.
Αυτό συνέβαινε ακόμη και πριν από την πρόσφατη αναθεώρηση της
ευρωπαϊκής Οδηγίας περί της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.
Επιπλέον, εάν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ή ένας εργοδότης είχαν
σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την απόδοση οποιουδήποτε ιατρικού
επαγγελματία, θα μπορούσαν, βεβαίως, να απαγορεύσουν ή να αναστείλουν την
εργασία του συγκεκριμένου ατόμου εωσότου διευκρινιζόταν το εν λόγω θέμα.
Ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει σε όλα τα Κράτη-Μέλη. Τώρα, με την τρέχουσα
κατάσταση μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπόκειται πλέον σε αυτόν
τον κανονισμό, όμως η συγκεκριμένη είδηση ήταν και πάλι ψευδής,
προκειμένου να αυξηθεί ο ευρωσκεπτικισμός.

ΨΕΥΔΕΣ
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

_____________        Όταν ξεκίνησε η πανδημία της Covid-19, οι ειδήσεις στα μέσα
ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο κορωνοϊός σκότωσε το ευρωπαϊκό όνειρο. Ο
κόσμος έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά ενωμένη, οι χώρες
όρισαν τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών (lockdown) και έκλεισαν
τα σύνορά τους, και αυτό είναι το τέλος της ΕΕ συνολικά.
Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην εθνική
νομοθεσία και τις αποφάσεις που αφορούν στον τομέα της υγείας, επομένως
εναπόκειται σε κάθε Κράτος-Μέλος να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει την
πανδημία της Covid-19 στη χώρα του. Αφετέρου, οι συνοριακοί έλεγχοι είναι
προσωρινά μέτρα που έλαβαν οι χώρες με σκοπό να επιβραδύνουν την
εξάπλωση της νόσου. Η ΕΕ όχι μόνον δημιούργησε ένα ταμείο για την
καταπολέμηση της κρίσης, αλλά ξεκίνησε επίσης ένα έργο που ονομάζεται
«RescEU», το οποίο θα διαχειρίζεται τη διανομή ζωτικού ιατρικού εξοπλισμού
και θα τον αποστέλλει στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Η
αλληλεγγύη αποδεικνύεται όταν μια χώρα δέχεται ασθενείς από μια άλλη χώρα
ή διατηρεί τα σύνορά της ανοιχτά για προμήθειες διαθέτοντας ένα φόρουμ για
τον συντονισμό και την ανταλλαγή εμπειριών. Η ΕΕ χρηματοδοτεί, επίσης, την
έρευνα εμβολίων, τις νέες θεραπείες και τη διαγνωστική.

ΨΕΥΔΕΣ
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Το κεφάλαιο Θρησκεία αποτελείται από μύθους που κυμαίνονται από το
ότι η ΕΕ τάσσεται κατά του χριστιανισμού έως του ότι η ΕΕ ανέχεται
παιδόφιλες δράσεις.
Στην πραγματικότητα, η ΕΕ επιδεικνύει σεβασμό στην ποικιλομορφία των
θρησκειών και την ελευθερία επιλογής και έκφρασης οποιασδήποτε
θρησκείας, ενώ επίσης επιδιώκει να προστατεύει το δικαίωμα στην
ελευθερία σκέψης και συνείδησης. Υπάρχει ένας πολύ λεπτός
διαχωρισμός μεταξύ του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και του
δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, και από αυτό το γεγονός
απορρέουν οι σχετικοί μύθοι. 
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Η ΕΕ τάσσεται κατά του χριστιανισμού

       _________      Φήμες κυκλοφορούν στο κοινό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
τάσσεται κατά του χριστιανισμού. Ορισμένα λιθουανικά μέσα ενημέρωσης
ανέφεραν ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)
επιτρέπει τη χρήση χριστιανικών συμβόλων με προσβλητικό τρόπο. Η οργή
προκλήθηκε από τη διαφήμιση ρούχων με το πρόσωπο του Ιησού και της
Μαρίας και τη διαφήμιση της καφετέριας σε κοινωνικά δίκτυα με μια
αντιχριστιανική επιγραφή. Σύμφωνα με τους Χριστιανούς, τέτοιες αποφάσεις
αποδεικνύουν ότι η ελευθερία της έκφρασης στην ΕΕ έχει γίνει πιο σημαντική
από την θρησκευτική ελευθερία.
Στην πραγματικότητα, η απόφαση του ΕΔΑΔ αναφέρει ότι οι λιθουανικές αρχές
δεν κατάφεραν να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας
του αισθήματος των πιστών και της ελευθερίας έκφρασης του αιτούντος και ότι
δεν υπάρχει προφανής περιφρόνηση των θρησκευτικών συμβόλων στη
διαφήμιση.
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ διακηρύσσει τον σεβασμό της
ΕΕ για την ελευθερία και την πολυμορφία της θρησκείας, καθώς σέβεται τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης
της επιλογής θρησκείας και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων. Η ΕΕ
παρέχει, επίσης, στα Κράτη-Μέλη την ελευθερία να καθορίζουν τις δικές τους
θρησκευτικές υποθέσεις. Η ΕΕ, από την πλευρά της, έχει καθιερώσει ανοιχτούς
και τακτικούς διαλόγους μεταξύ των κυβερνόντων ευρωπαϊκών δομών και των
Εκκλησιών.

ΨΕΥΔΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/del-uzdraustos-dizainerio-drabuziu-reklamos-strasburo-teismas-pripazino-lietuva-pazeidusia-saviraiskos-laisve
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ΙΤΑΛΙΑ

                  _______________________ Είναι πιθανό ένας Χριστιανός να υφίσταται
διακρίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.
Όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πόσο μάλλον η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν αναφέρει σε οποιοδήποτε από τα διατάγματά
του διακρίσεις εις βάρος των Χριστιανών.
Η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται όχι μόνον από την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και από ένα ευρύ φάσμα
εθνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών κειμένων.
Το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
αναφέρει:

«1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και
θρησκείας· το δικαίωμα τούτο επάγεται την ελευθερίαν αλλαγής θρησκείας
ή πεποιθήσεων, ως και την ελευθερίαν εκδηλώσεως της θρησκείας ή των
πεποιθήσεων μεμονωμένως, ή συλλογικώς δημοσία ή κατ' ιδίαν, δια της
λατρείας, της παιδείας, και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων
και τελετουργιών. 

2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν
επιτρέπεται να αποτελέση αντικείμενον ετέρων περιορισμών πέραν των
προβλεπομένων υπό του νόμου και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, εν
δημοκρατική κοινωνία δια την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της
δημοσίας τάξεως, υγείας και ηθικής, ή την προάσπισιν των δικαιωμάτων και
ελευθεριών των άλλων.»
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    ____________     Στις 20 Ιουνίου 2018, ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, Γάλλος βουλευτής
του αριστερίζοντος κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (La France insoumise),
ανακάλυψε μια ευρωπαϊκή σημαία στην αίθουσα της Γαλλικής Εθνικής
Συνέλευσης. Αναφώνησε, «Ειλικρινά, πρέπει να το ανεχόμαστε αυτό; Εδώ είναι η
Γαλλική Δημοκρατία, όχι η Παναγία». Μετά το περιστατικό, οι Βουλευτές έχουν
επανειλημμένα επιτεθεί στο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 11
Οκτωβρίου 2018, ο Αλεξίς Κορμπιέρ μίλησε εναντίον της σημαίας, στο όνομα
της «laïcité», τη γαλλική έννοια της κοσμικότητας.
Η ευρωπαϊκή σημαία συμβολίζει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και,
γενικότερα, την ταυτότητα και την ενότητα της Ευρώπης.
Απεικονίζει έναν κύκλο από 12 χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο. Αυτά
αντιπροσωπεύουν τα ιδεώδη της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας
μεταξύ των λαών της Ευρώπης.
Ο αριθμός των αστεριών δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των Κρατών-
Μελών, αν και ο κύκλος είναι ένα σύμβολο ενότητας.
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ΑΥΣΤΡΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε ιστορίες για το πώς η Γερμανία
εκμεταλλεύεται την ΕΕ για ιδία συμφέροντα, πώς οι περισσότεροι από
τους γαλλικούς νόμους υπαγορεύονται από την ΕΕ, πώς «οι Βρυξέλλες
αποφασίζουν μόνες τους» ή ότι το Σένγκεν είναι ένας παράδεισος για
τους εγκληματίες και πολλά άλλα.
Οι μύθοι σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ προκύπτουν από την
έλλειψη γνώσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποία εργάζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συντομία, η Ένωση αποτελείται από επτά κύριους
θεσμούς και δεκάδες μικρότερους φορείς οι οποίοι θεσπίζουν τους
νόμους, συντονίζουν τις εξωτερικές υποθέσεις και το εμπόριο και
διαχειρίζονται έναν κοινό προϋπολογισμό. Προκειμένου να μάθετε
περισσότερα, δείτε τους ακόλουθους μύθους.
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Η ΕΕ βλέπει; Εκατομμύρια αποδημητικά πτηνά
σκοτώνονται με βάναυσο τρόπο στη Μάλτα

            _________.  Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στην ανοχή που δείχνει η
ΕΕ σχετικά με εκατομμύρια θανάτους αποδημητικών πτηνών στη Μάλτα χωρίς
να κάνει τίποτα. Η ταμπλόιντ εφημερίδα «Kronen Zeitung» έγραφε σε άρθρο της
ότι το ταξίδι των αποδημητικών πτηνών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, επειδή
πολλά από αυτά δεν θα επιστρέψουν. Ο κύριος λόγος για τη συρρίκνωση του
αριθμού των αποδημητικών πτηνών είναι το παράνομο κυνήγι, ειδικά από την
Ιταλία έως τη Μάλτα και την Αίγυπτο. Στη Μάλτα, τα πτηνά πιάνονται και
μαγειρεύονται. Ο εντεταλμένος του FPÖ-Europe, Γκέοργκ Μάιερ, ισχυρίστηκε
ότι η ΕΕ στέκεται στο περιθώριο, καθώς ακόμη και αυτά τα πτηνά
προστατεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, η ΕΕ δεν παρακολουθεί
άπραγη τη σφαγή των πτηνών. Λόγω της απόφασης των Ευρωπαϊκών
Δικαστηρίων να απαγορεύσουν οριστικά την παγίδευση των πτηνών στη Μάλτα
από το 2018, η συγκεκριμένη χώρα υποχρεούται να λάβει μέτρα κατά της
υπερβολικής σφαγής πτηνών, ειδάλλως θα υποστεί κυρώσεις. Παρότι το
παράνομο κυνήγι πτηνών εξακολουθεί να υπάρχει, η εν λόγω απαγόρευση
αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΨΕΥΔΕΣ
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       _________.     Το συγκεκριμένο tweet αναφέρεται στο ότι η ΕΕ επιτρέπει στους
εγκληματίες να ταξιδεύουν ελεύθερα στις χερσαίες χώρες της ΕΕ λόγω της
συμφωνίας Σένγκεν. Ωστόσο, η συμφωνία Σένγκεν αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ, η οποία επιτρέπει στους πολίτες των Κρατών-
Μελών της ΕΕ να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς καμία επιτήρηση στα σύνορα. Ως
εκ τούτου, η ΕΕ δημιούργησε μια διακρατική αστυνομική ομάδα με την
ονομασία «Europol», προκειμένου να εγγυηθεί μια μεγαλύτερη ασφάλεια στην
Ευρώπη.
Η Europol υποστηρίζει την κυβερνητική υπηρεσία των Κρατών-Μελών της ΕΕ
και είχε πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν
περίπου 40.000 συλλήψεις και 200.000 εντοπισμοί σημαντικών εγκληματιών.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Η ΕΕ απλώς παρακολουθεί την εξωτερική πολιτική

      _________.   Οι νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας αποδεικνύουν ότι η ΕΕ
διαδραματίζει ρόλο στην κρίση της Ουκρανίας, όπως και σε άλλες
προβληματικές περιοχές ανά τον κόσμο. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ συχνά
δυσκολεύονται να μιλήσουν με ομοφωνία στην εξωτερική πολιτική.Οι νέες
κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας αποδεικνύουν ότι η ΕΕ διαδραματίζει ρόλο στην
κρίση της Ουκρανίας, όπως και σε άλλες προβληματικές περιοχές ανά τον
κόσμο. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ συχνά δυσκολεύονται να μιλήσουν με
ομοφωνία στην εξωτερική πολιτική.
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ΚΥΠΡΟΣ
«Η ΕΕ είναι μια ένωση ανεξάρτητων εθνών και όχι μια
ομοσπονδία»
    ____________.     Το ΕΛΑΜ, το κυπριακό νεοναζιστικό κόμμα, εμμένει σταθερά
στη θέση του ότι η ΕΕ είναι μια ένωση ανεξάρτητων εθνών και όχι μια
ομοσπονδία (Κλεοβούλου, 2014). Επιπλέον, κατήγγειλαν το Μνημόνιο με την ΕΕ
για το «κούρεμα», πρότειναν την έξοδο από τη συμφωνία με την τρόικα,
απαίτησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία να περιορίσει τον αριθμό των αδειών
εργασίας που δίνονται στους πολίτες της ΕΕ και να αντιταχθεί στη
τουρκοκυπριακή συμμετοχή σε όλα τα φόρα της ΕΕ και τις ευρωεκλογές.
Το παρόν αποτελεί μια σύνοψη με πολλαπλές παραλλαγές της κύριας
ευρωφοβικής προσέγγισης του ΕΛΑΜ. Το πλέον εμφανές ψευδές σημείο των
ανωτέρω είναι ότι το ΕΛΑΜ βλέπει την ΕΕ όπως θα ήθελε να είναι και όχι όπως
είναι επί του παρόντος. Η ΕΕ είναι μια ημι-ομοσπονδιακή δομή με συνεχείς
μετασχηματισμούς και κοινές ευθύνες μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Σχετικοποιείται η ανεξαρτησία των Κρατών-Μελών της ΕΕ (υπάρχει
πραγματικός αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στις πολιτικές των Κρατών-
Μελών της ΕΕ για τις οποίες τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει) και όχι η
κυριαρχία τους (το δικαίωμά τους να ελέγχουν κυριαρχικά τα εδάφη τους).
Αυτές είναι ορισμένες από τις κύριες προϋποθέσεις της Συνθήκης της
Λισαβόνας, η οποία αποτελεί τον ισχύοντα συνταγματικό νόμο της ΕΕ.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ-
ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
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ΓΑΛΛΙΑ

        v _______________________    Ο ρόλος και η ευθύνη της ΕΕ σχετικά με τις
διεθνείς σχέσεις ή, πιο συγκεκριμένα, η εμπλοκή στις εξωτερικές σχέσεις και τις
εξωτερικές υποθέσεις, βρίσκεται στο επίκεντρο συνεχών συζητήσεων και
διαπραγματεύσεων μεταξύ των Κρατών-Μελών επί μακρόν. Η Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας τροποποιήθηκε και αναπροσαρμόστηκε
πολλές φορές έως το 2009, όταν η Συνθήκη της Λισαβόνας, προκειμένου να
διασφαλίσει μεγαλύτερο συντονισμό στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ,
δημιούργησε τη θέση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι
υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Παρότι
αληθεύει ότι η ΕΕ έχει συναντήσει δυσκολίες στην προσπάθειά της να μιλήσει
με ομοφωνία επί πολλών διεθνών θεμάτων, ο ρόλος της παραμένει ιδιαίτερα
σημαντικός.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Η ΕΕ ελέγχεται από ομάδες πίεσης (lobby)
    ___________.       Οι ομάδες πίεσης, ή αλλιώς τα λόμπι, δεν αναφέρονται μόνον
σε «μεγάλες δουλειές»· στην πραγματικότητα, ο όρος αναφέρεται σε όλες τις
ομάδες και τους οργανισμούς που εκπροσωπούν μια κατηγορία και τα
συμφέροντά της, και οι οποίες παρεμβαίνουν κατά τη νομοθετική διαδικασία,
με σκοπό να φέρουν τις ενστάσεις τους ενώπιον των θεσμών. Συνεπώς, οι
τομείς ενδιαφέροντος αυτών των ομάδων δεν είναι μόνο οικονομικά και
χρηματοοικονομικά ζητήματα (τα οποία, ωστόσο, είναι σημαντικά), αλλά και οι
κλιματικές δράσεις, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η ασφάλεια των τροφίμων, οι
μεταφορές, η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα συνδικάτα, η
γεωργία, η τεχνολογία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η ΕΕ δημιούργησε μια βάση
δεδομένων (Μητρώο Διαφάνειας), η οποία απαριθμεί τους οργανισμούς και
επισημαίνει ρητά τα ενδιαφέροντά τους και με ποιους προϋπολογισμούς
προσπαθούν να επηρεάσουν τη νομοθετική διαδικασία. Κατά τον τρόπο αυτόν,
το Μητρώο επιτρέπει τον δημόσιο έλεγχο, παρέχοντας στους πολίτες και σε
άλλες ομάδες συμφερόντων τη δυνατότητα παρακολούθησης των
δραστηριοτήτων των μελών των ομάδων πίεσης.

ΨΕΥΔΕΣ

Μητρώο Διαφάνειας
Ομάδες πίεσης στην ΕΕ

Περαιτέρω πληροφορίες

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ-
ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

http://www.eufp.eu/home
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/transparency-register-who-is-lobbying-the-eu-infographic
https://decodeursdeleurope.eu/lobbies/
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     _________. Στη Γαλλία, περίπου το 20% των νόμων που υιοθετούνται
προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Το ποσοστό της επιρροής της ΕΕ διαφέρει από
τομέα σε τομέα: ως προς τη γεωργία ή την αλιεία, για παράδειγμα, το ποσοστό
αυτό μπορεί να διαμορφώνεται σε έως και 40%, ενώ στον τομέα της στέγασης
είναι μικρότερο από 5%. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε
ότι αυτό το 20% δεν επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες: στην πραγματικότητα η ΕΕ
μπορεί να ενεργεί αποκλειστικά εντός της περιφέρειας των αρμοδιοτήτων που
τα ίδια τα Κράτη-Μέλη έχουν συμφωνήσει να αποδώσουν στην Ένωση. Το ίδιο
σκεπτικό ισχύει για τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες δεν
υιοθετούνται από ορισμένους Ευρωκράτες πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά από
τους αντιπροσώπους των Κρατών-Μελών (το Συμβούλιο Υπουργών) και τους
πολίτες τους (το Κοινοβούλιο).

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Η Γερμανία εκμεταλλεύεται την ΕΕ για ιδία
συμφέροντα και ελέγχει τις ευρωπαϊκές οικονομίες
                          Παρότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η Γερμανία
διαθέτει μεγάλη και σημαντική πολιτική και οικονομική επιρροή στην ΕΕ,
ωστόσο έχει, όπως κάθε άλλο Κράτος-Μέλος, έναν Επίτροπο και μία ψήφο στο
Συμβούλιο. Διαθέτει 96 Βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή 1
αξιωματούχο για κάθε 1 εκατομμύριο κατοίκους. Η Γερμανία είναι, επίσης, το
Κράτος το οποίο συνεισφέρει κατά κύριο λόγο στον προϋπολογισμό της ΕΕ,
στον οποίο μεταβιβάζει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ανά έτος.

ΨΕΥΔΕΣ

Check reliable source 

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Οι οικονομικές μας πολιτικές υπαγορεύονται από την ΕΕ 
  _________     Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο
απαρτίζεται από τους Αρχηγούς Κρατών και κυβερνήσεων κάθε Κράτους-
Μέλους, συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής να ξεκινήσει μια νέα
στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη, την «Ευρώπη 2020», η οποία
βασίζεται στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, προκειμένου να
ενισχύσει το δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη ανάπτυξη και
ανταγωνιστικότητα. Προς τον σκοπό αυτό, οι Αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων
συμφώνησαν να θέσουν συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς στόχους, οι οποίοι
μπορούν να θεωρηθούν ως κοινές επιδιώξεις υπό το φως των οποίων τα Κράτη-
Μέλη θέτουν τους εθνικούς τους στόχους. Υπό αυτήν την έννοια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρακολουθεί λεπτομερώς τις οικονομικές εξελίξεις. Παρακολουθεί
δυνητικά προβλήματα, όπως επικίνδυνες ή μη βιώσιμες πολιτικές ή φθίνουσα
ανταγωνιστικότητα, μέσω τακτικής ανάλυσης δεικτών και ετήσιας έρευνας.

ΨΕΥΔΕΣ

Οικονομικές πολιτικές της ΕΕ και αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ευρείες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των Κρατών-Μελών

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ-
ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

https://decodeursdeleurope.eu/origine-lois-france-europe/
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://www.arte.tv/fr/videos/087181-352-A/l-allemagne-ecrase-l-europe/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/how-eu-monitors-national-economic-policies_en
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/recommandation_en.pdf
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                       ________                 Πράγματι, όπως δήλωσε η Γερμανίδα
Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, στο άρθρο που δημοσιεύτηκε σχετικά με τον
συγκεκριμένο μύθο της ΕΕ, η ΕΕ δεν διαθέτει την ίδια πολιτική ισχύ με τους
ανταγωνιστές της. Προκειμένου να εξισορροπήσει αυτήν την έλλειψη πολιτικής
ισχύος, η ΕΕ αποφάσισε, για παράδειγμα, να επικεντρώσει την προσοχή της
στην ανθρωπιστική υποστήριξη και βοήθεια παρά στην ανάπτυξη στρατιωτικών
επιχειρήσεων ή μεγάλων γεωπολιτικών φιλοδοξιών. Επιπροσθέτως, το
επίκεντρο του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, είναι κυρίως
οικονομικό και εμπορικό, και σε αυτούς τους τομείς η ΕΕ – χάρη στις συνθήκες
της – έχει πολλά να πει. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογική καινοτομία, το διεθνές
εμπόριο, η κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κλιματική
αλλαγή και πολλές άλλες θεμελιώδεις πολιτικές πτυχές αυτού του
ανταγωνισμού αντιμετωπίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία επιτρέπει σε
κάθε Κράτος-Μέλος να συμμετέχει σε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Check reliable source 

                                                Προκειμένου να βγει στο προσκήνιο και να
αντιδράσει στην πανδημία της Covid-19, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορα
μέτρα, ώστε να στηρίξει τα Κράτη-Μέλη και την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό
της. Ωστόσο, στις 6 Μαΐου, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της
Γερμανίας χαρακτήρισε την αγορά κρατικών ομολόγων αξίας πολλών
δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ως
δυνητικά αντισυνταγματική. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, όντως κατέστησε σαφές ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να κινήσει
τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας. Παρότι αυτό θα αποτελούσε
σίγουρα μια σκληρή κλιμάκωση της διένεξης, το εν λόγω ζήτημα πρέπει να
αναλυθεί προσεκτικά. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το
ευρωπαϊκό νομικό σύστημα βασίζεται στη λεγόμενη «Αρχή Προτεραιότητας»,
που σημαίνει ότι οι νόμοι οι οποίοι εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς
θα πρέπει να ενσωματωθούν στα νομικά συστήματα των Κρατών-Μελών, τα
οποία είναι υποχρεωμένα να τους σέβονται και να συμμορφώνονται με αυτούς.
Η συγκεκριμένη αρχή είναι ζωτικής σημασίας, διότι διασφαλίζει ότι κάθε
Κράτος ακολουθεί τους ίδιους κανόνες και ότι οι πολίτες προστατεύονται
ομοιόμορφα από μία ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία διασφαλίζεται σε όλα τα
εδάφη της ΕΕ.

Η συνέντευξη της Άνγκελα Μέρκελ στην εφημερίδα The Guardian
Συνθήκες ΕΕ

Περαιτέρω πληροφορίες και κριτική ανάλυση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να φιμώσει το
Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της
Γερμανίας
ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ-
ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russia-china
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0515-between-china-and-the-usa-europe-seeks-its-future
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548


     ________                                       Από το 1973, το Ευρωβαρόμετρο, η επίσημη
υπηρεσία δημοσκοπήσεων της ΕΕ, πραγματοποίησε έρευνες εκ 
μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο μετρά την
κατάσταση της κοινής γνώμης στην ΕΕ με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, τα
ποσοστά ανταπόκρισης έχουν μειωθεί, και αυτό μπορεί να προκαλέσει την
παραμόρφωση των αποτελεσμάτων, ιδίως κατά τη μέτρηση του
ευρωσκεπτικισμού. Ωστόσο, η Επιτροπή δήλωσε ότι οι ερωτηθέντες δεν
ενημερώνονται στην αρχή της προσωπικής τους συνέντευξης ότι η έρευνα
πραγματοποιείται εκ μέρους ενός θεσμού της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί
αυτή η προκατάληψη.

Οι επίσημες δημοσκοπήσεις της ΕΕ δεν είναι
αξιόπιστες
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ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ-
ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

https://euobserver.com/institutional/146834
https://euobserver.com/institutional/146834
https://eupinions.eu/de/blog/the-eurobarometer-controversy
https://eupinions.eu/de/blog/the-eurobarometer-controversy
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

____________           Λέγεται συχνά ότι «οι Βρυξέλλες αποφασίζουν τα πάντα μόνες
τους». Αυτό δίνει την εντύπωση ότι η ΕΕ είναι μια μυστηριώδης και απόμακρη
λέσχη. Παρότι η ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι περιστασιακά
χρονοβόρα, σίγουρα δεν είναι μυστική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους
νόμους. Οι Υπουργοί των Κρατών-Μελών, οι οποίοι εκπροσωπούν δημοκρατικά
εκλεγμένες κυβερνήσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών, και το δημοκρατικά
εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπραγματεύονται και υιοθετούν από
κοινού τους εν λόγω νόμους.
Συνεπώς, για κάθε ευρωπαϊκό κανονισμό ή οδηγία, οι Γερμανοί Υπουργοί και
Βουλευτές ψηφίζουν υπέρ (ή κατά). Οι αξιωματούχοι και οι εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι που ψηφίζουν τους νόμους που προτείνει η Επιτροπή
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αντίστοιχων ψηφοφόρων τους. Ενίοτε είναι
δύσκολο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συναίνεση, αλλά συνήθως πετυχαίνουν.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

Μόνον ανίκανοι ή εξουθενωμένοι παλιοί πολιτικοί
εργάζονται για την ΕΕ
   ____________vv     (ίσχυε κατά το παρελθόν, όμως τα έθιμα έχουν αλλάξει)
Μια ιδιαίτερα επίμονη προκατάληψη εναντίον των Βρυξελλών και των θεσμών
της είναι ότι κυρίως ανίκανοι και εξουθενωμένοι παλιοί πολιτικοί – μαζί με τους
γραφειοκράτες της ΕΕ – εργάζονται εκεί. Η μετάβαση στην πρωτεύουσα της ΕΕ
θα αποτελούσε είτε ανταμοιβή για την πιστή εξυπηρέτηση προς το κόμμα και
τη χώρα είτε ένα είδος καραντίνας ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ενδιαφερόμενος
δεν θα προκαλεί πλέον ζημιά στα ενδότερα. Υπάρχει ακόμη και ρητό επ΄ αυτού:
«Αν έχετε παππού, στείλτε τον στην Ευρώπη!»
Όμως οι μέρες κατά τις οποίες οι Βρυξέλλες ήταν ένα είδος γηροκομείου ή
«νεκροταφείο ελεφάντων» για πρώην Υπουργούς ή Πρωθυπουργούς έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί. Τα Κράτη-Μέλη λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το
ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν στέλνουν πλέον μόνον παλιούς πολιτικούς με
περίλαμπρα ονόματα στην Επιτροπή ή στο Κοινοβούλιο της ΕΕ. Σήμερα
στέλνουν ικανούς ηγέτες. Το γερμανικό προσωπικό, συγκεκριμένα, είναι
ιδιαίτερα αξιοσέβαστο εδώ: ο Μάρτιν Σελμάιερ, για παράδειγμα, το δεξί χέρι
του πρώην Προέδρου της Επιτροπής, κυρίου Γιούνκερ, ή ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο
Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ΕΜΣ.

ΨΕΥΔΕΣ

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ-
ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths_de
https://www.br.de/nachricht/faktencheck/factfox-faktencheck-eu-100.html
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

    ____________.     Οι Λιθουανοί φοβούνταν ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
θα αύξανε το έγκλημα. Τα ευκολότερα ταξίδια μεταξύ των χωρών Σένγκεν θα
έδιναν στους εγκληματίες την ελευθερία να διαφύγουν στο εξωτερικό, και η
σύλληψή τους στην Ευρώπη θα ήταν μια δύσκολη αποστολή. Υπήρξε επίσης
συζήτηση για ξένους εγκληματίες που θα εισέρχονταν στη Λιθουανία πιο
εύκολα.

Στην πραγματικότητα, οι στατιστικές της ΕΕ σχετικά με το έγκλημα
αποδεικνύουν ότι το έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται σταδιακά. Οι
ληστείες στις χώρες της ΕΕ από το 2012 έως το 2017 μειώθηκαν κατά 30,3%.
Όταν η Λιθουανία έγινε μέλος της ΕΕ, αυξήθηκαν οι ευκαιρίες για την
αποτελεσματικότερη αναζήτηση εγκληματιών στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας
κοινές βάσεις δεδομένων. Ανήκοντας στην Europol, η αυξημένη και στενότερη
συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς επιβολής του νόμου και τα
κονδύλια της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια συνέβαλαν στην απόκτηση πιο
σύγχρονου εξοπλισμού και στην εφαρμογή νέων συστημάτων πληροφοριών
στη Λιθουανία.

ΨΕΥΔΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ-
ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Crime_statistics/lt&oldid=293111
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΕΕ επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε περιβαλλοντικά ζητήματα,
επιδιώκει να προστατεύει τους φυσικούς οικοτόπους, να διατηρεί τον
αέρα και τα ύδατα καθαρά, να διασφαλίζει την ορθή απόρριψη
αποβλήτων, να ενισχύει τη γνώση σχετικά με τις τοξικές χημικές ουσίες
και να βοηθά τις επιχειρήσεις να κινηθούν προς μια βιώσιμη οικονομία.
Παρότι το θέμα του περιβάλλοντος φαίνεται αθώο, εξακολουθεί να
περιβάλλεται από ψεύτικες ιστορίες, όπως ότι η ΕΕ αναγκάζει τα κέντρα
κήπων να πετάξουν φυτά, ότι οι λύσεις της ΕΕ παρεμποδίζουν τις
τεχνολογικές καινοτομίες ή ότι η ΕΕ μειώνει τα υψηλά γερμανικά
περιβαλλοντικά πρότυπα.
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Η ΕΕ μειώνει τα υψηλά γερμανικά μας περιβαλλοντικά
πρότυπα

      _________.     Μια κοινή αντίληψη που υφίσταται στη Γερμανία είναι ότι η ΕΕ
χαμηλώνει τα υψηλά γερμανικά μας περιβαλλοντικά πρότυπα.
Το γεγονός είναι ότι τα πρότυπα της ΕΕ ως προς την προστασία του
περιβάλλοντος είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. Και επίσης προστατεύουν
χώρες, όπως τη Γερμανία, οι οποίες βασίζονται παραδοσιακά σε αυστηρά
πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας, από ανταγωνιστικά μειονεκτήματα
διασφαλίζοντας εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη
την εσωτερική αγορά της ΕΕ.
Επιπλέον, οι αξίες της ΕΕ είναι συχνά από κοινού αποδεκτά ελάχιστα πρότυπα
τα οποία πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον και οι 27. Οι μεμονωμένες χώρες
είναι ελεύθερες να θέσουν ακόμη αυστηρότερα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο. Οι
Βρυξέλλες «δεν το εμποδίζουν αυτό».
Η Γερμανία θεωρείται παραδοσιακά ο πρωτοπόρος στην Ευρώπη ως προς την
προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αλήθεια ότι η Γερμανία επωφελείται από
ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των πολιτών
της και σημειώνει σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της οικοκαινοτομίας.
Ωστόσο, η ΕΕ δεν εμποδίζει τις οικολογικές καινοτομίες της Γερμανίας. Στην
πραγματικότητα, η Γερμανία αγωνίζεται επίσης να ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά
περιβαλλοντικά πρότυπα σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η ποιότητα του
αέρα και των υδάτων. Μόνον το 2017, εκκινήθηκαν τέσσερις νέες διαδικασίες
κατά της Γερμανίας για την καθυστερημένη ή τη μη εφαρμογή των από κοινού
συμφωνημένων ευρωπαϊκών απαιτήσεων διατήρησης της φύσης.

ΨΕΥΔΕΣ

ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-umweltstandards_de
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

   ____________.     Η εταιρεία Apple έχει δηλώσει δημοσίως ότι οι απαιτήσεις της
ΕΕ εμποδίζουν τις καινοτομίες. Τέτοιες φήμες ξεκίνησαν όταν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες
τεχνολογίας πωλούν ενιαίους φορτιστές για κινητά τηλέφωνα και άλλες
συσκευές. Το 2014 η ΕΕ ενθάρρυνε τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων να
χρησιμοποιούν εθελοντικά έναν τύπο φορτιστή, προκειμένου να μειωθούν τα
ηλεκτρονικά απόβλητα. Παρότι ο αριθμός των φορτιστών έχει μειωθεί από
περισσότερους από 30 που υπήρχαν σε 3 κατά τη διάρκεια εκείνης της
περιόδου, ο αριθμός των αποβλήτων παραμένει υψηλός, οπότε έχει υποβληθεί
πρόταση για την αυστηροποίηση των μέτρων.
Εκτιμάται ότι ο παράγονται παγκοσμίως περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι
ηλεκτρονικών αποβλήτων, δηλαδή κατά μέσο όρο περισσότερα από 6 κιλά ανά
άτομο, κάτι που είναι ιδιαίτερα ρυπογόνο. Σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ,
ένας ενιαίος φορτιστής όχι μόνο θα βοηθούσε στην προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά θα εξυπηρετούσε και τους καταναλωτές. Δεν θα χρειάζεται
να αγοράζουν νέο φορτιστή για κάθε συσκευή.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

Η ΕΕ ζητά από τη Λιθουανία να αποχαιρετήσει τα
εξωτερικά αποχωρητήρια
                                           ______Πριν από λίγα χρόνια, τα μέσα ενημέρωσης
παρουσίασαν την είδηση ότι καταργούνται τα εξωτερικά αποχωρητήρια στη
Λιθουανία, και ο ένοχος αυτού ήταν η ΕΕ, η οποία απειλεί τη Λιθουανία με
πρόστιμα εκατομμυρίων για μη συμμόρφωση.
Στην πραγματικότητα, η ΕΕ ανησυχεί για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και
εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος και τη διαχείριση
των λυμάτων. Ένα άτακτο σύστημα αποχέτευσης μολύνει το έδαφος και γίνεται
επικίνδυνο για την υγεία. Τα οικιακά απόβλητα εισέρχονται στα υπόγεια ύδατα
και προκαλούν, ως εκ τούτου, ασθένειες και λοιμώξεις. Η ΕΕ ενθαρρύνει τη
Λιθουανία να εφαρμόσει τις οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες το 98% των
αστικών λυμάτων θα υποβάλλονται σε κεντρική επεξεργασία, γεγονός το οποίο
θα συμβάλλει κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος. Το 2018 η Λιθουανία
κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως
 προς τον αριθμό των ατόμων που δεν διαθέτουν «κανονικό» αποχωρητήριο με
καταιονισμό ύδατος.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0076_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0076_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0024_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0024_LT.html
https://www.eea.europa.eu/lt
https://www.eea.europa.eu/lt
https://euroblogas.lt/2019/11/29/lauko-tualetai-lietuvoje-beveik-11-proc-visoje-es-2-proc/
https://euroblogas.lt/2019/11/29/lauko-tualetai-lietuvoje-beveik-11-proc-visoje-es-2-proc/


     ____________Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκαν ειδήσεις
σχετικά με κανονισμούς της ΕΕ οι οποίοι υποχρεώνουν στην απόρριψη φυτών,
όταν, λόγω της πανδημίας COVID-19, ανακοίνωσαν τον περιορισμό της
κυκλοφορίας των πολιτών. Τα κέντρα κήπων αναγκάστηκαν να παύσουν τις
δραστηριότητές τους και υπέστησαν τεράστιες οικονομικές ζημίες. Η ΕΕ
κατηγορήθηκε για νέους ευρωπαϊκούς φυτοϋγειονομικούς κανόνες οι οποίο
είναι δύσκαμπτοι και παρεμποδίζουν τη διαδικτυακή πώληση φυτών.
Στην πραγματικότητα, οι νέοι κανονισμοί επιδιώκουν την προστασία έναντι των
φυτικών παρασίτων, καθώς η υγεία των φυτών βοηθά τους τομείς της γεωργίας
και της δασοκομίας να παραμείνουν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί, όπως και την
προστασία της εγχώριας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Ένα από τα
μέτρα των εν λόγω κανονισμών αναφέρεται στο διαβατήριο των φυτών, το
οποίο προορίζεται για μια απλούστερη και πιο διαφανή τεκμηρίωση.
Πολλά κέντρα κήπων δεν έχουν αποκτήσει αυτά τα διαβατήρια και πωλούσαν
φυτά σε ιδιώτες. Μετά από την απαγόρευση της κυκλοφορίας, κατέστη ανέφικτη
η διαδικτυακή πώληση των φυτών χωρίς το διαβατήριό τους, και οι
λιανοπωλητές κατηγόρησαν τους κανονισμούς της ΕΕ για τις ζημίες τους.

Οι κανονισμοί της ΕΕ αναγκάζουν τα κέντρα κήπων να
πετούν τα φυτά
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ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en
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DEUTSCHLAND

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η ΕΕ κατηγορείται συχνά για την κρίση των προσφύγων στην Ευρώπη,
καθώς οι μετανάστες παρουσιάζονται ως κλέφτες που διαβιούν από τις
παροχές πρόνοιας και επιβαρύνουν τις οικονομίες των Κρατών-Μελών.
Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε τους πλέον συνηθισμένους
μύθους για τη μετανάστευση, όπως ότι οι μετανάστες εισβάλλουν στην
Ευρώπη, ότι η ΕΕ επιτρέπει στους μετανάστες να διέρχονται των
συνόρων της ή ότι η ύπαρξη των μεταναστών σημαίνει αύξηση της
εγκληματικότητας.
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Περισσότεροι μετανάστες – μεγαλύτερη
εγκληματικότητα και λιγότερη ασφάλεια στην ΕΕ

     _____________Οι μετανάστες φέρνουν την εγκληματικότητα και τη βία και
συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην παρακμή της Ευρώπης. Η ασφάλεια
σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των μεταναστών: ένας μεγαλύτερος αριθμός
μεταναστών στη Γερμανία προκάλεσε μια γενική αύξηση των δολοφονιών, των
βιασμών και των τρομοκρατικών επιθέσεων που προκλήθηκαν από αυτούς.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με αυτήν τη σύνδεση. Αντιθέτως, η χώρα με τον
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που αναφέρουν κάποιο έγκλημα, κάποιο
περιστατικό βίας ή βανδαλισμού, σύμφωνα με τα αυθεντικά στοιχεία της
Eurostat, είναι η Βουλγαρία, μια χώρα η οποία στην πραγματικότητα έχει έναν
από τους μικρότερους αριθμούς μεταναστών.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3

ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΕΥΣΗ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

Τον Νοέμβριο του 2015, μια έκθεση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δίωξης
του Εγκλήματος (BKA) δήλωνε ότι «Ενώ ο αριθμός των προσφύγων αυξάνεται
λίαν δυναμικά, η εγκληματικότητα δεν αυξάνεται στον ίδιο βαθμό». Ο υπουργός
Εσωτερικών, Τόμας ντε Μεζιέρ (CDU), σημείωσε ότι «οι πρόσφυγες είναι κατά
μέσο όρο τόσο λίγο ή τόσο πολύ παραβατικοί όσο οι συγκριτικές ομάδες του
τοπικού πληθυσμού.

https://www.dw.com/en/report-refugees-have-not-increased-crime-rate-in-germany/a-18848890
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181127-1?fbclid=IwAR3zp0eS1zVGJumU9pJkxunUKqiwFO0hJKbv8yioyYueAq_LXOLzW-NcJEM
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181127-1?fbclid=IwAR3zp0eS1zVGJumU9pJkxunUKqiwFO0hJKbv8yioyYueAq_LXOLzW-NcJEM
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_de_Maizi%C3%A8re
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Migration

«1,4 εκατομμύρια» αιτούντες άσυλο αναμένουν τα
εισιτήριά τους για τη Γερμανία 
             ________________________  Το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD ισχυρίζεται
σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι «1,4 εκατομμύρια» αιτούντες άσυλο
αναμένουν «τα εισιτήριά τους για τη Γερμανία» και ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να
επιβάλει το «καθήκον ένταξης» στους Γερμανούς πολίτες. Ο συγκεκριμένος
ισχυρισμός διαστρεβλώνει και μεγαλοποιεί αυτό που έχει στην πραγματικότητα
προγραμματιστεί. Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια αναφορά στις ευρωεκλογές
και, συνεπώς, αποτελεί μέρος της προεκλογικής εκστρατείας. Έχει κοινοποιηθεί
περισσότερες από 4.100 φορές στο Facebook.
Στους Γερμανούς πολίτες δεν θα «επιβληθεί» κάποιο «καθήκον ένταξης», και ο
ισχυρισμός ότι «1,4 εκατομμύρια» άνθρωποι αναμένουν «τα εισιτήριά τους για
τη Γερμανία» είναι απλώς εικασία. Το πρόγραμμα εξαρτάται από εθελοντές και
αρχικά περιορίζεται σε 500 πρόσφυγες.

ΚΥΡΙΩΣ ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 

Πολίτες των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών
εκμεταλλεύονται το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της
Γερμανίας

   ____________.     Η ελευθερία μετακίνησης οδηγεί σε μετανάστευση στα διάφορα
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Μετά από τη διεύρυνση της ΕΕ προς την
ανατολή, δημιουργήθηκε ο μύθος ότι πολίτες από χώρες της ΕΕ, όπως η
Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, «αφαιρούν δουλειές» από τους
Γερμανούς και «εκμεταλλεύονται το γερμανικό σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης». Οι στατιστικές δεν το αποδεικνύουν αυτό. Οι μετακινούμενοι
εργαζόμενοι στην ΕΕ συμβάλλουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική
ευημερία της χώρας στην οποία διαβιούν.

ΨΕΥΔΕΣ

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

https://www.unhcr.org/dach/de/30736-neues-aufnahmeprogramm-nest-vorgestellt.html
https://www.unhcr.org/dach/de/30736-neues-aufnahmeprogramm-nest-vorgestellt.html
https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-resettlement
https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-resettlement
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-einwanderung-sozialsysteme_de
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ΙΤΑΛΙΑ

                    ________________.   Οι ειδήσεις στις οποίες αναφέρεται το
συγκεκριμένο tweet υποκινούν το μίσος και δηλώνουν την κατηγορία ότι οι
φόροι οι οποίοι καταβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούνται για
την προώθηση διαπολιτισμικών έργων και για τους μετανάστες (ως κάτι
αρνητικό).
Αληθεύει ότι αυτό είναι ένα πραγματικό έργο και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο «MygranTour: ένα ευρωπαϊκό δίκτυο
διαπολιτισμικών διαδρομών με γνώμονα τους μετανάστες για την κατανόηση
της πολιτισμικής ποικιλομορφίας» στοχεύει ακριβώς στην καταπολέμηση όσων
προωθούνται σαφώς στο άρθρο: ρητορική μίσους εναντίον των μεταναστών,
ανάδειξη του εθνικισμού, μίσος της πολυπολιτισμικότητας, ευρωφοβία, κ.λπ..
Επιπλέον, η εικόνα στο άρθρο δεν αντιστοιχεί στη είδηση η οποία αναφέρεται.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Η Σουηδία υπέστη εισβολή. Σταματήστε την Ευραβία!
   ___________    Η συγκεκριμένη ανάρτηση περιλαμβάνει μια ειδησεογραφική
αναφορά σχετικά με την υποτιθέμενη αποτυχία του σουηδικού μοντέλου
ένταξης. Η αναφορά κοινοποιήθηκε λίγες μέρες αργότερα από τον Ματέο
Σαλβίνι, ο οποίος τη δημοσίευσε στο Facebook με το σύνθημα: «Η Σουηδία
υπέστη εισβολή. Σταματήστε την Ευραβία!» Αυτή είναι μια διπλή ψεύτικη
είδηση:

Σταματήστε την Ευραβία! Ο όρος Ευραβία αποτελεί νεολογισμό, ο οποίος
δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970 και επανήλθε στο προσκήνιο από τη
Ζιζέλ Λίτμαν. Το συγγραφικό της έργο έχει εκδοθεί υπό το ψευδώνυμο Μπατ
Γιε’ορ. Σε μια σειρά βιβλίων, ανέπτυξε μια μεγάλη θεωρία συνωμοσίας στην
οποία η ΕΕ, με επικεφαλής τις γαλλικές ελίτ, εφάρμοσε ένα μυστικό σχέδιο για
το ξεπούλημα της Ευρώπης στους μουσουλμάνους με αντάλλαγμα το
πετρέλαιο. Η Ευραβία είναι ένας μύθος της σύγχρονης ισλαμοφοβίας: μια
επινοημένη ιστορία για την καταστροφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το
συγκεκριμένο δόγμα έχει αλλάξει τον κόσμο.

ΨΕΥΔΕΣ

Migration
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Μόλις μια ιδεολογία περιοριστεί στις περισσότερο εκκεντρικές γωνιές του
διαδικτύου, η ιδέα της Ευραβίας είναι πλέον ορατή στην καθημερινή πολιτική
των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της πλειονότητας της Ευρώπης.
Η εξάπλωση της πεποίθησης ότι οι ελίτ συνωμότησαν για να ωθήσουν τη
μετανάστευση μουσουλμάνων στους γηγενείς πληθυσμούς τους είναι επίσης η
ιστορία μιας θεωρίας συνωμοσίας που τροφοδοτήθηκε στον γενικό διάλογο
μετά την 11η Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια απέκτησε τη δική της υπόσταση.
Είναι ένα μάθημα σχετικά με τον κίνδυνο των μισών αληθειών, οι οποίες δεν
είναι μόνο πιο ισχυρές από τις αλήθειες, αλλά συχνά πιο ισχυρές και από τα
ψέματα.
Η Σουηδία υπέστη εισβολή: η Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ιταλία δημοσίευσε
μια σημείωση στον ιστότοπό της, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για μια
ειδησεογραφική αναφορά γεμάτη από ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τη
φερόμενη αποτυχία του σουηδικού
μοντέλου ένταξης. «Δεν υπάρχουν «απαγορευμένες ζώνες» στη Σουηδία»,
δηλαδή περιοχές στις οποίες δεν εισέρχεται η αστυνομία. «Το σουηδικό δίκαιο
εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, και ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους. Δεν
υπάρχουν περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται ο νόμος της σαρία». Η σημείωση
αναφέρεται επίσης στο κεντρικό τμήμα της υπηρεσίας, όπου αναφέρθηκε ότι
στη Σουηδία υπάρχει «ο υψηλότερος αριθμός βιασμών στην Ευρώπη». Η
Πρεσβεία διευκρίνισε ότι τα αναφερόμενα στατιστικά στοιχεία «παρέχουν
λάθος εικόνα της κατάστασης».
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https://www.swedenabroad.se/it/embassies/italia-roma/attualit%C3%A0/notizie/comunicazione-dellambasciata-di-svezia-su-un-servizio-del-tg2/
https://www.swedenabroad.se/it/embassies/italia-roma/attualit%C3%A0/notizie/comunicazione-dellambasciata-di-svezia-su-un-servizio-del-tg2/
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/the-myth-of-eurabia-how-a-far-right-conspiracy-theory-went-mainstream
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/the-myth-of-eurabia-how-a-far-right-conspiracy-theory-went-mainstream
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

       _______________________.       Πριν από την ένταξη της Λιθουανίας στην ΕΕ,
πολλοί Λιθουανοί φοβόντουσαν τη «διαρροή εγκεφάλων» και την παρακμή του
έθνους. Όταν η Λιθουανία εισήλθε στην ΕΕ, και δημιουργήθηκε η ευκαιρία οι
πολίτες να μετακινηθούν ελεύθερα για σκοπούς εργασίας και σπουδών στο
εξωτερικό, μεγάλο μέρος του πληθυσμού άδραξε την ευκαιρία. Αφετέρου, η
αποδημία στη Λιθουανία πραγματοποιείται ήδη από τη διακήρυξη της
ανεξαρτησίας, συνεπώς η ένταξη αυτή καθεαυτή στην ΕΕ δεν αποτέλεσε τον
κύριο λόγο της μετανάστευσης από τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η Λιθουανία
κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην ΕΕ στον τομέα της αποδημίας, και
ακολούθως της ένταξής της στην ΕΕ, υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός αποδήμων.
Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι η μείωση του πληθυσμού της
Λιθουανίας είναι υπερδιπλάσια κυρίως λόγω της φυσικής μεταβολής στην
ανθρώπινη κατάσταση, δηλαδή λόγω του αριθμού γεννήσεων και θανάτων από
ό,τι λόγω της αποδημίας.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΕΣ

Η ΕΕ πιέζει από την υποδοχή προσφύγων, οι οποίοι
αποτελούν βάρος για την οικονομία της Λιθουανίας
___________      Οι φήμες ότι η ΕΕ υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη να υποδεχτούν
πρόσφυγες κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό. Η δέσμευση της 
Λιθουανίας να υποδεχτεί πρόσφυγες από την Ιταλία και την Ελλάδα οδήγησε σε
συζητήσεις σχετικά με την άφιξη στη Λιθουανία εργαζομένων με χαμηλή
ειδίκευση που δεν θέλουν να εργαστούν αλλά θα συντηρούνται από τις
κοινωνικές παροχές και τους κρατικούς πόρους.
Στην πραγματικότητα, η απόφαση της ΕΕ να βοηθήσει χώρες που βρίσκονται σε
κρίση σημαίνει ότι τα Κράτη-Μέλη δεσμεύτηκαν να φιλοξενήσουν επαρκή
αριθμό αλλοδαπών που χρήζουν ασύλου. Ως μέλος της ΕΕ, η Λιθουανία έδειξε
αλληλεγγύη και το 2015 δεσμεύτηκε να υποδεχτεί 1.105 άτομα. Για κάθε
αλλοδαπό ο οποίος χρήζει ασύλου, το Κράτος λαμβάνει κατ’ αποκοπή ποσά από
6 έως 10 χιλιάδες ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά πηγαίνουν στο Κράτος το οποίο
οργανώνει την ένταξη των προσφύγων. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους,
μακροπρόθεσμα, η μετανάστευση σε μια γηράσκουσα Ευρώπη αντιμετωπίζεται
θετικά, καθώς η πλειονότητα των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των
προσφύγων, είναι σε ηλικία εργασίας, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν
τις εθνικές οικονομίες.

ΨΕΥΔΕΣ

Migration

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 1 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 2 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 3 
Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο 4 

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο

https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russia-china
https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russia-china
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-europos-sajungoje/lietuvos-naryste-es
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-europos-sajungoje/lietuvos-naryste-es
https://www.vle.lt/Straipsnis/lietuvos-respublikos-gyventojai-po-nepriklausomybes-atkurimo-117551
https://www.vle.lt/Straipsnis/lietuvos-respublikos-gyventojai-po-nepriklausomybes-atkurimo-117551
https://123.emn.lt/#chart-14-desc
https://123.emn.lt/#chart-14-desc
http://emn.lt/wp-content/uploads/2015/10/DUK_final.pdf
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ΓΑΛΛΙΑ

Οι μετανάστες εισβάλλουν στην Ευρώπη

___________        Κατά τα προηγούμενα έτη η ΕΕ έχει δει έναν μεγάλο αριθμό
μεταναστών να διασχίζουν τα σύνορά της. Παρότι το 2015 η κρίση ασκούσε
μεγάλη πίεση τόσο στους εθνικούς όσο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η
κατάσταση έχει αλλάξει πολύ έκτοτε. Πιο συγκεκριμένα, το 2015 ο αριθμός των
νεοεισερχομένων ήταν άνω του 1 εκατομμυρίου, ενώ ήδη το 2017 ο αριθμός
αυτός μειώθηκε περίπου στις 23.000. Η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ,
δείχνει ότι το 2018 οι υπήκοοι τρίτων χωρών αντιπροσώπευαν μόνον το 4,4%
του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το προνόμιο της έκδοσης
θεωρήσεων εναπόκειται αποκλειστικά στα Κράτη-Μέλη, ενώ η ΕΕ παρέχει μόνον
ένα γενικό κοινό πλαίσιο.

ΨΕΥΔΕΣ

Migration

   ___________       Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αποτελεί πρωτίστως
ευθύνη των Κρατών-Μελών. Τα Κράτη-Μέλη, στην πραγματικότητα, θεωρούσαν
ανέκαθεν την προστασία των συνόρων τους ως προτεραιότητα της εθνικής
τους κυριαρχίας και, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν δείξει την πρόθεσή τους να
το διατηρήσουν αυτό. Ωστόσο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πίεση των
μεταναστευτικών ροών, η ΕΕ έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό την επιτήρηση
των συνόρων της: για παράδειγμα, έχει ορίσει υψηλότερο προϋπολογισμό για
τις επιχειρήσεις της Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής της ΕΕ, εφάρμοσε αυστηρότερα μέτρα για τον έλεγχο και τη
διασφάλιση του χώρου Σένγκεν, και κατέληξε σε συμφωνία με την Τουρκία, αν
και μπορεί να αμφισβητηθεί, να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την εισροή
ατόμων.

Ελέγξετε τον αξιόπιστο πόρο
Frontex
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https://decodeursdeleurope.eu/migrants-europe/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00068_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00068_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00068_en
http://migrationdataportal.org/
http://migrationdataportal.org/


Η απουσία συνόρων εντός του χώρου Σένγκεν
επιτρέπει της εύκολη είσοδο στην ΕΕ των
τρομοκρατών. Τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να
επαναφέρουν τους ελέγχους στα σύνορά τους.
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    ___________.  Η θεμελιώδης αρχή του χώρου Σένγκεν είναι η ελεύθερη
μετακίνηση των ανθρώπων εντός των εσωτερικά των συνόρων. Μια τέτοια
ευκαιρία για τους πολίτες της ΕΕ, ωστόσο, δεν σημαίνει την απουσία αυστηρής
επιτήρησης: στην πραγματικότητα, αυτό διασφαλίζεται από αρκετούς φορείς,
όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS και SIS II), το οποίο
χρησιμοποιείται από 31 χώρες στην Ευρώπη και επιτρέπει την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με άτομα και οντότητες με σκοπό την εσωτερική
ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Ταυτόχρονα, η τρομοκρατία και το
οργανωμένο έγκλημα αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο, συνεπώς αυτά τα
στοιχεία υπάρχουν ανεξαρτήτων συνόρων. Για τον λόγο αυτό, η Europol, ο
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αστυνομική συνεργασία και την
επιβολή του νόμου, δημιουργήθηκε ειδικά για την καταπολέμησή τους μέσω
της συνεργασίας των αρχών δικαιοσύνης και αστυνομίας μεταξύ των Κρατών-
Μελών.

ΨΕΥΔΕΣ
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Οι ιστορίες επιτυχίας γνωστοποιούν επιτεύγματα που σχετίζονται με τους
θεσμούς της ΕΕ. Θα βρείτε ιστορίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν διάφορα
προγράμματα, πρωτοβουλίες και εν γένει επιτεύγματα τα οποία
δημιουργήθηκαν με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προσωπικές
εμπειρίες ανθρώπων που επωφελήθηκαν από την ΕΕ. Το εν λόγω κεφάλαιο
καλύπτει πληθώρα θεμάτων, όπως τα πλεονεκτήματα του Shengen, του
Erasmus+, της υποστήριξης της ΕΕ για τις τεχνολογικές καινοτομίες, τον
πολιτισμό, την οικοδόμηση μιας ουδέτερης για το κλίμα, πράσινης, δίκαιης και
κοινωνικής Ευρώπης και γενικώς τις προσπάθειες να καταστεί η Ευρώπη ένας
καλύτερος τόπος για τους πολίτες της.
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AUSTRIA

Η Ευρώπη δεν βίωσε τόσο μεγάλη περίοδο ειρήνη μετά από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το προνόμιο να ζουν απολαμβάνοντας
ειρήνη και ελευθερία.
Η Ευρώπη έχει μακρά ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων. Ακόμη και
στον 20ο αιώνα περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν λόγω
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν,
διατύπωσε την ευρωπαϊκή ιδέα στις 9 Μαΐου 1950. Τα ευρωπαϊκά Κράτη
καλούνταν να οικοδομήσουν μια ισχυρή οικονομική κοινότητα λόγω της
ειρήνης και ο πόλεμος δεν θα ήταν πλέον εφικτός μεταξύ των Κρατών-Μελών
της ΕΕ. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα
το 1952 ήταν το πρώτο βήμα, ακολουθούμενο από τις Συνθήκες της Ρώμης το
1957, οι οποίες σηματοδότησαν την έναρξη του ευρωπαϊκού ειρηνευτικού
σχεδίου. Το 2012, στην ΕΕ απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ για τη διάδοση της
ειρήνης, της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Κοιτώντας προς τα πίσω, η Ευρώπη δεν βίωσε ποτέ άλλοτε την ειρήνη για τόσο
μεγάλο χρονικό διάστημα, παρότι η Ευρώπη περιβάλλεται από περισσότερες
από 40 ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες κοστίζουν τη ζωή περίπου 170.000
ανθρώπων ετησίως.
Σαφώς και υπάρχουν διαφωνίες στην ΕΕ, αλλά τα προβλήματα λύνονται με τον
λόγο και όχι με τον πόλεμο.

ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΕΥΓ-
ΜΑΤΑ
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Η Ευρώπη δεν βίωσε ποτέ τόσο μεγάλη περίοδο
ειρήνης
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Η ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να
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Λόγω του προγράμματος Erasmus, πολλοί φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν
στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα Erasmus ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 1987 από τη
Σοφία Κορράντι, μια Ιταλίδα εκπαιδευτικό.
Το Erasmus+ είναι το πλέον επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕ.
Περίπου 5.500 Αυστριακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν σε
άλλα πανεπιστήμια ή να εργάζονται σε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες ή
οργανισμούς ανά έτος. Επιπλέον, το εν λόγω πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και προγραμμάτων. Επίσης, το Erasmus+
Adult Education υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων
εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, ο στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση
της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τους
καθηγητές και τους νέους επιχειρηματίες.
Περίπου 4 εκατομμύρια νέοι και ενήλικες στην Ευρώπη είχαν τη δυνατότητα να
σπουδάσουν και να μάθουν σε μια άλλη χώρα, να αποφοιτήσουν στο εξωτερικό
ή να εργαστούν σε άλλα Κράτη της ΕΕ μεταξύ των ετών 2014 και 2020. Κατά τη
διάρκεια ισχύος του Erasmus+, η ΕΕ παρείχε €14,7 δισεκατομμύρια και περίπου
€1,68 δισεκατομμύρια για τη συνεργασία με χώρες-εταίρους παγκοσμίως. 

Η ΕΕ ίδρυσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την υποστήριξη των διεθνών
σχέσεων πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και εταιρειών μεταξύ των Κρατών-Μελών.
Ειδικότερα οι φοιτητές μπορούσαν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα
Erasmus+, προκειμένου να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Επίσης, μπορεί να
βελτιωθεί η ποιότητα των διασυνοριακών προγραμμάτων.
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Ταξιδεύοντας ελεύθερα στην Ευρώπη – Συμφωνία
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Η συμφωνία Σένγκεν ιδρύθηκε το 1985 και υπογράφηκε από τις 5 ιδρυτικές
χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.
Με τη συγκεκριμένη Συμφωνία οι έλεγχοι στα σύνορα ακυρώθηκαν μεταξύ των
εν λόγω χωρών μελών και δημιουργήθηκε ένα νέο εξωτερικό σύνορο. Η
Συνθήκη του Άμστερνταμ αποφάσισε να ενσωματώσει τη Συμφωνία Σένγκεν στο 
δίκαιο της ΕΕ. Πλέον εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά για
εργασιακούς σκοπούς μεταξύ των εσωτερικών συνόρων του Σένγκεν. Η
ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων αποτελεί ευρωπαϊκό πολιτικό δικαίωμα στα
Κράτη-Μέλη του Σένγκεν.
Ήδη 26 χώρες έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Σένγκεν, γεγονός το οποίο
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των Κρατών-
Μελών. Μόνον στα εξωτερικά σύνορα πραγματοποιούνται αυστηρότεροι
έλεγχοι.
Ωστόσο, παρότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε
οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της συμφωνίας Σένγκεν, δεν έχει καταστεί
ευκολότερο για τους εγκληματίες να ξεφύγουν από τα εγκλήματά τους. Λόγω
της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ άλλων Κρατών-Μελών, η Εθνική Αρχή
Ασφαλείας κατάφερε να συλλάβει πολλούς εγκληματίες.
Η συμφωνία Σένγκεν είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΕ. Η εν λόγω
συνθήκη εγγυάται την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των Κρατών-Μελών και
διευκολύνει την εργασία σε άλλες χώρες μέλη.
Λόγω του κορωνοϊού τα σύνορα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έκλεισαν
προσωρινά, αν και από τις 15 Ιουνίου 2020 τα σύνορα 31 ευρωπαϊκών χωρών
άνοιξαν ξανά. Επίσης, κατά τη διάρκεια των προσφυγικών κρίσεων το 2015,
ήρθαν στην επιφάνεια ορισμένα σοβαρά προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα, τα
οποία επιλύονται βήμα-βήμα. Ωστόσο, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνονται όλα τα
Κράτη-Μέλη της ΕΕ (π.χ. Βουλγαρία, Ρουμανία) στην παρούσα συμφωνία
Σένγκεν λόγω αντιρρήσεων άλλων Κρατών-Μελών της ΕΕ.
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Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεότητας (ΕΚΝ) στο Στρασβούργο και τη Βουδαπέστη
είναι μόνιμες δομές για την εφαρμογή της πολιτικής για τη νεολαία του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για διεθνή κέντρα κατάρτισης και
συσκέψεων με οικιστικές εγκαταστάσεις και φιλοξενούν τις περισσότερες
δραστηριότητες του τομέα της νεολαίας. Το επαγγελματικό προσωπικό
περιλαμβάνει μια συμβουλευτική ομάδα, η οποία παρέχει εκπαιδευτική και
τεχνική βοήθεια στην προετοιμασία, τη λειτουργία και την παρακολούθηση
δραστηριοτήτων.

Ο Mihai-Paul, εκπρόσωπος των Διεθνών Νέων Καθολικών Φοιτητών από το
Κέντρο Νεότητας της Βουδαπέστης αναφέρει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης
μοιράζεται πληροφορίες με τους νέους και ότι αυτό έχει αλλάξει τη ζωή των
νέων με θετικό τρόπο.

Η Theodora, συμμετέχουσα στο έργο «ENTER!» σημειώνει ότι το Κέντρο
Νεότητας ήταν αληθινά ένας τόπος για την ανάπτυξη φιλίας, ανταλλαγής
εμπειριών και πραγματικότητα.

Η Ghofran, από την Ευρωπαϊκή Μουσουλμανική Νεολαία υπογράμμισε ότι η
συνεργασία της με τα Κέντρα Νεότητας διεύρυνε το βλέμμα της προς την
Ευρώπη.

Η Μαρία από το Εθνικό Συμβούλιο Νεότητας της Ελλάδας αναφέρει ότι αυτός
είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ακούγεται η φωνή των νέων σε ένα
πραγματικά ανώτερο επίπεδο λήψης αποφάσεων.

Ο Segio από το UNITED for Intercultural Actions αναφέρει ότι δεν υπάρχει
καλύτερος τρόπος για να συμμετάσχουν οι νέοι καθώς εμπλέκονται στον
σχεδιασμό, την εκτέλεση, τη λήψη αποφάσεων και επίσης τη διαδικασία
αξιολόγησης.

Είναι εμφανές ότι όλοι οι παραπάνω νέοι άνθρωποι αισθάνονταν άνετα όχι
μόνον κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις διαδικασίες των Κέντρων
Νεότητας αλλά, επίσης, με την κοινοποίηση της εμπειρίας τους μέσω της
κάμερας. Όλες οι δηλώσεις τους αποκαλύπτουν ένα ισχυρό κοινό σημείο: η
εποχή κατά την οποία οι νέοι δεν ακούγονταν στην Ευρώπη (και στην ΕΕ καθώς
όλα τα Κράτη-Μέλη της είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης) έχει
τελειώσει.

Το Κέντρο Νεότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης: η
φωνή της νεολαίας της Ευρώπης
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COPE, για περισσότερα μεταμοσχεύσιμα όργανα
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Το πρόγραμμα «Consortium for Organ Preservation in Europe» (κοινοπραξία για
τη διατήρηση των οργάνων στην Ευρώπη), εν συντομία COPE, ιδρύθηκε από
την ΕΕ με σκοπό την εύρεση νέων τεχνικών διατήρησης των οργάνων που
πρόκειται να μεταμοσχευθούν. Ένας μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων
ευρωπαϊκών κέντρων μεταμόσχευσης και αρκετοί βιομηχανικοί εταίροι
συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Λόγω αυτού του προγράμματος, ασθενείς
οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στη λίστα μεταμοσχεύσεων μπορούν να
ελπίζουν για περισσότερα διαθέσιμα όργανα τα οποία είναι σε καλή κατάσταση
και, συνεπώς, μπορούν να μεταμοσχευθούν. Λόγω αυτού του προγράμματος
έχουν επιτευχθεί ορισμένα σημαντικά ορόσημα. Πληρούνται όλες οι απαιτήσεις
για τη δημιουργία και τη διαχείριση συνεχιζόμενων κλινικών μελετών.
Επιπλέον, έχουν ληφθεί δεοντολογικές εγκρίσεις για τα περισσότερα κέντρα
δοκιμών. Επιπροθέτως των πρωτοκόλλων κλινικής δοκιμής, έχουν
δημιουργηθεί διαδικτυακές και μη δικτυακές βάσεις δεδομένων όπως και
κεντρικά πρωτόκολλα βιοτραπεζών για όλες τις μελέτες. Έχει, επίσης,
προετοιμαστεί η εφοδιαστική μέριμνα (logistics) για τη μεταφορά, την αφαίρεση
οργάνων, τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα. Για παράδειγμα, το σύστημα NMP
OrganOx metra εγκαταστάθηκε σε κλινικές εξωτερικών ιατρείων στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Το COPE είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο επιμηκύνει τον
χρόνο αποθήκευσης των οργάνων με σκοπό την παροχή περισσότερων
μεταμοσχεύσιμων οργάνων. Περισσότεροι ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα
μεταμοσχεύσεων μπορούν να ελπίζουν για καλύτερα αποτελέσματα των
θεραπειών τους. Διαβάστε περισσότερα 1 
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Ενεργή κινητικότητα για έναν καλύτερο τρόπο ζωής
Το έργο «Φυσική δραστηριότητα μέσω βιώσιμων προσεγγίσεων μεταφοράς», με
το αγγλικό αρκτικόλεξο PASTA (Physical activity through sustainable transport
approaches), ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες να είναι περισσότερο
δραστήριοι. Επικεντρώνεται στη συστηματική προώθηση της ενεργού
κινητικότητας στην καθημερινή ζωή για τη βελτίωση της υγείας.
Το έργο PASTA αξιολόγησε 138 διαφορετικά μέτρα για την προώθηση της
ενεργού κινητικότητας σε επτά πόλεις της Ευρώπης και ανέλυσε τις επιπτώσεις
της ενεργού κινητικότητας στην υγεία. Η έρευνα της ενεργού κινητικότητας
δείχνει ότι τα οφέλη για την υγεία είναι περισσότερα από ό,τι οι κίνδυνοι, όπως
για παράδειγμα τα ατυχήματα και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, λόγω
μεγαλύτερης σωματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο
συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα του (αστικού) αέρα.
Το έργο PASTA ωθεί τους ανθρώπους να είναι περισσότερο δραστήριοι στην
καθημερινή τους ζωή. Τα οφέλη για την υγεία είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις για έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Επίσης, βελτιώνεται η
ποιότητα του αέρα, ειδικά στις πόλεις. Διαβάστε περισσότερα 1 
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Μεταβολή της κλινικής πρακτικής για σπάνιους
τύπους καρκίνου
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Το έργο EUROSARC επικεντρώνεται στον ανταγωνισμό διαφόρων επιλογών για
τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης διαφόρων τύπων σαρκώματος. Ο
συγκεκριμένος τύπος καρκίνου είναι σπάνιος, καθώς καταγράφονται περίπου 6
στα 100.000 περιστατικά ετησίως. Το σάρκωμα σχηματίζεται συνήθως σε οστά
ή μαλακούς ιστούς.
Λόγω του έργου EUROSARC, μια μελέτη έδειξε ότι η επιβίωση των ασθενών με
έναν συγκεκριμένο υποτύπο σαρκώματος αυξήθηκε σχεδόν κατά 10%. Κατά τη
διάρκεια αυτής της μελέτης οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία πριν
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για μεγάλα, επιθετικά σαρκώματα των
άκρων. Επιπλέον, η χημειοθεραπεία δεν ολοκληρώθηκε.
Η αύξηση της επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν από έναν συγκεκριμένο
υποτύπο σαρκώματος κατά 10% υπήρξε ήδη μεγάλη επιτυχία για τις ιατρικές
μελέτες καθώς και για τους ασθενείς που πάσχουν από σάρκωμα.

Αύξηση του πληθυσμού προβάτων στη Ευρώπη
Τα προϊόντα προβάτου καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας, ιδίως στην Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη
Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι η Ευρώπη διαθέτει μεγάλο αριθμό
προβάτων, η αυτάρκεια είναι μόνον 85%. Από το 2000, ο αριθμός των
εκτροφών προβάτων στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά 50%. Ως εκ τούτου, η ΕΕ είναι ο
δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας πρόβειου κρέατος παγκοσμίως.
Ο κύριος στόχος του έργου eurosheep είναι να καταστήσει την εκτροφή
προβάτων περισσότερο ελκυστική και να αυξήσει την αναπαραγωγή προβάτων
κατά 0,1 αμνό ανά προβατίνα. Επιπλέον, για κάθε 0,1 αμνό που πωλείται, ο
αγρότης λαμβάνει €10 επιπλέον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το
πρόγραμμα συνεργάστηκε άμεσα με αγροκτήματα, επιστημονικές ομάδες και
άλλους ενδιαφερόμενους. Το αποτέλεσμα ήταν 42 λύσεις, 88 συμβουλές και
κόλπα και 22 φύλλα πληροφοριών, τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια
αυτού του έργου.
Το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη βρει πολλές λύσεις για την αύξηση του
πληθυσμού των προβάτων στην Ευρώπη.
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Η ενεργειακή και κλιματική πολιτική της Ευρώπης είναι μια δύσκολη διαδικασία,
αν και η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο βήμα προς βήμα, προκειμένου να
μετατραπεί σε Ενεργειακή Ένωση. Στον τομέα της ασφάλειας υπηρεσιών, η ΕΕ
έθεσε ως στόχο να ελαχιστοποιηθεί η εισαγωγή ενέργειας από τρίτες χώρες και
να χρησιμοποιούνται τα ιδία ενεργειακά διαθέσιμα μέσω της παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας. Η ΕΕ επιθυμεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40%
έως το 2030. Στις 22 Μαΐου 2019, το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε μια
νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική, τη
δέσμη μέτρων «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». Η νέα κλιματική
πολιτική «δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια» είναι ένα σημαντικό βήμα
προς την καθαρή ενέργεια και μια οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου
του άνθρακα.
Η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια καλύπτει την ενεργειακή απόδοση
των κτηρίων, την ανανεώσιμη ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση, τη ρύθμιση
διακυβέρνησης και τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτούς
τους νέους κανόνες, η ΕΕ επιθυμεί να καταστεί ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών.
Η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια συμβάλει τα μέγιστα στην
αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του
άνθρακα έως το 2050.

Δέσμη μέτρων καθαρής ενέργειας για όλους τους
Ευρωπαίους
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Το έργο «flora robotica» στοχεύει στη διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ φύσης
και κοινωνίας. Δυστυχώς, τα φυτά δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν ιδιαίτερα
καλά σε μια αστική περιοχή, και ειδικά η γεωργία στις πόλεις δεν είναι σε θέση
να επιβιώσει. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρομποτική. 
Το έργο «flora robotica» συνδέει την τεχνολογία με τη φύση και δημιουργεί ένα
νέο υβριδικό οικοσύστημα, όπου τα ρομπότ βοηθούν τα φυτά να αναπτυχθούν
σε αφύσικα σχήματα, μεγέθη και προσανατολισμούς, στοιχεία τα οποία
απαιτούνται σε ένα αστικό περιβάλλον. Έχουν αναπτυχθεί, κατασκευαστεί και
δοκιμαστεί πολλές μέθοδοι για την ανάπτυξη διαφορετικών φυτικών ειδών,
ακόμη και εκείνων τα οποία μπορούν να καλύψουν έναν ολόκληρο τοίχο. Η
συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ήδη εμπορευματοποιηθεί από τον βιομηχανικό
εταίρο Cybertronica. Με την παρούσα εφεύρεση, ο χρήστης πληροφορείται για
την ευημερία ενός φυτού και προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη
βελτίωση της φωτοσύνθεσης.
Το έργο «flora robotica» είναι σίγουρα ένας καλός τρόπος να συνδεθεί η φύση
με την κοινωνία σε αστικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, η εν λόγω τεχνολογία είναι
μια καινοτόμος εφεύρεση για τη δημιουργία ενός περισσότερο πράσινου
περιβάλλοντος για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Ας δανείσουμε στο φυτό ένα μηχανικό χέρι
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Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεότητας στο Κόσιτσε: εκεί όπου
η φωνή των νέων καταλαμβάνει το μέλλον
Το Υπουργείο Παιδείας της Σλοβακίας μαζί με το Συμβούλιο Νεότητας της
Σλοβακίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας
διοργανώνουν τη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεότητας στο Κόσιτσε από τις 3 έως τις
6 Οκτωβρίου, φέρνοντας κοντά τους εκπροσώπους των νέων και τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη
Νεότητας αποτελεί μέρος του 5ου κύκλου του Διαρθρωμένου Διαλόγου, μια
μοναδική συμμετοχική διαδικασία όπου οι νέοι συμβάλλουν στην πολιτική της
ΕΕ για τους νέους. Οι τρεις Ευρωπαϊκές Διασκέψεις Νεότητας του κύκλου της
τρέχουσας τριπλής Προεδρίας (Ολλανδίας, Σλοβακίας, Μάλτας)
επικεντρώνονται στο θέμα «Παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους νέους να
συμμετάσχουν σε μια πολυποίκιλη, συνδεδεμένη και χωρίς αποκλεισμούς
Ευρώπη. Έτοιμοι για τη ζωή, έτοιμοι για την κοινωνία». Για τέσσερις ημέρες, οι
εκπρόσωποι των νέων και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εργάζονται με
σκοπό να εντοπίσουν τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
νέοι, ώστε να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να εμπλακούν στην
κοινωνία. Αναπτύσσουν συστάσεις με βάση τη συμβολή 65.000 νέων από όλη
την Ευρώπη. Οι κοινές συστάσεις παρουσιάστηκαν σήμερα σε αντιπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αρμόδιων
για τη νεολαία Υπουργείων των Κρατών-Μελών της ΕΕ. Οι εν λόγω συστάσεις θα
συζητηθούν τον Νοέμβριο στη Συζήτηση Πολιτικής Υψηλού Επιπέδου από τα
Υπουργεία των 28 Κρατών-Μελών. Στη συνέχεια θα τις προωθήσουν στο
Συμβούλιο της ΕΕ, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση των συμμετοχικών
πολιτικών για τη νεολαία. Το αποτέλεσμα της Διάσκεψης στο Κόσιτσε είναι ένα
σύνολο συγκεκριμένων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- οι θεσμοί της ΕΕ και τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ή να
εφαρμόσουν περαιτέρω μια τεκμηριωμένη πολιτική και πρακτική οι οποίες
αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων για την κριτική
αξιολόγηση και την επεξεργασία πληροφοριών μέσω τόσο της τυπικής όσο και
της μη τυπικής εκπαίδευσης,
- αύξηση της χρηματοδότησης και της θεσμικής υποστήριξης για τη δημιουργία
τοπικών προγραμμάτων και ανταλλαγών σε εθνικό επίπεδο, ώστε όλοι οι νέοι να
μπορούν να έχουν άμεση σχέση με άλλους από διαφορετικά υπόβαθρα και
πραγματικότητες, προκειμένου να ενισχύσουν τις διαπολιτισμικές τους
ικανότητες, να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις, να προωθήσουν την
ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη και να βιώσουν τα οφέλη της
διαφορετικότητας.
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν επαρκή
επιχειρησιακή χρηματοδότηση, ώστε η εργασία των νέων και οι οργανώσεις
νεότητας να είναι σε θέση να εφαρμόζουν βιώσιμη εργασία για νέους η οποία
είναι προσιτή, σχετική και σημαντική για όλους τους νέους.
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Ο Allan Päll, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεότητας δήλωσε:
«Στο πλαίσιο του αυξανόμενου εγκλήματος μίσους και των διακρίσεων, είναι
πλέον πιο σημαντικό από ποτέ να σκεφτούμε πώς να προωθήσουμε την ένταξη
των νέων μέσω της ανάπτυξής τους. Σήμερα, οι εκπρόσωποι των νέων έχουν
δημιουργήσει από κοινού με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ένα σύνολο
συγκεκριμένων προτάσεων. Η ευθύνη εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη, στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους σχετικούς ενδιαφερόμενους να διασφαλίσουν
ότι αυτές οι συστάσεις θα εφαρμοστούν. Ο δομημένος διάλογος μπορεί να
είναι επιτυχής μόνον εάν οδηγεί στην αλλαγή της πολιτικής».
Ο Matej Cíbik από το Συμβούλιο Νεότητας της Σλοβακίας σημείωσε: «Οι
τελευταίες ημέρες (και οι μήνες των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν)
φανέρωσαν μια μεγάλη όρεξη, οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και να μοιράζονται την προοπτική τους για διάφορα θέματα
πολιτικής. Η κοινή αφήγηση που απεικονίζει τη νεολαία ως παθητική και
αποστασιοποιημένη είναι σαφώς λανθασμένη. Ωστόσο, οι νέοι χρειάζονται
ουσιαστικά μέσα, προκειμένου να συμμετάσχουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο ο δομημένος διάλογος είναι τόσο σημαντικός».
Η Vicky Reichling, Εκπρόσωπος της Διάσκεψης του Λουξεμβούργου αναφέρει ότι
η Διάσκεψη ήταν πολύ καλή υπό την έννοια ότι «δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ
των νέων και των Υπουργών. Εργάζονται από κοινού. Και αυτό είναι επίσης το
θέμα που έχετε για το συνέδριο. Επίσης, κατά τη διάρκεια των συστάσεων,
συνεργάζεστε και προσπαθείτε πραγματικά να ασχοληθείτε με το θέμα που
συνδέεται με μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Όλοι συμμετείχαν στις
συζητήσεις. Ω, ναι, μου άρεσε πραγματικά αυτό!».
Ο Michal Denes, Εκπρόσωπος της Σλοβακίας σχολιάζει ότι το πλέον σημαντικό
στοιχείο της Διάσκεψης είναι η κοινότητα, διότι οι άνθρωποι είναι μαζί. Τα
μικρά χωριά κρατούν τους ανθρώπους πιο κοντά από ό,τι οι μεγάλες πόλεις.
Η Arooj Naheed Khan, Εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι
αυτό που η ίδια κρατά από τη Διάσκεψη είναι η ευκαιρία που της δόθηκε να
διαμορφώσει την πολιτική, να συζητήσει επ’ αυτής. Εμπνεύστηκε κυρίως από
τις συζητήσεις για τον ρατσισμό και το μίσος εναντίον των μουσουλμάνων.
Όλοι αυτοί οι νέοι εκφράζουν την πιθανή ανανέωση των ιδανικών της ΕΕ. Η ΕΕ
ιδρύθηκε βάσει των αξιών της κοινής κατανόησης, της ισότητας και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης της
Νεότητας υπενθυμίζουν τόσο στις νεότερες γενιές όσο και στις παλαιότερες ότι
όσο υπάρχουν Ευρωπαίοι, οι αξίες της ΕΕ μπορούν να αναγεννηθούν. Συνεπώς,
δεν υπάρχει μονόδρομος για την ΕΕ. Η δημοκρατία, το δικαίωμα να ακουστεί η
φωνή των νέων είναι τα εργαλεία για να προχωρήσουμε. Και αυτά τα εργαλεία
και τα πλέον αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της ευρωφοβίας.
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ενίσχυση των δεξιοτήτων του νέου μέσω της πρακτικής εμπειρίας του
εθελοντισμού στο εξωτερικό,
ενθάρρυνση της εκμάθησης μιας άλλης γλώσσας,
ανάπτυξη της ικανότητας αλληλεπίδρασης με άτομα διαφορετικής γλώσσας
και κουλτούρας,
διάδοση της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προώθηση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
υποστήριξη της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων.

Η ΕΕΥΝ (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία των Νέων) είναι ένα διεθνές
πρόγραμμα εθελοντών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Επιτρέπει σε όλους τους νέους οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην
Ευρώπη, ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών, να πραγματοποιήσουν διεθνή
εθελοντική υπηρεσία σε έναν οργανισμό ή έναν δημόσιο φορέα στην Ευρώπη,
την Αφρική, την Ασία ή τη Νότια Αμερική για χρονική περίοδο που κυμαίνεται
από 2 έως 12 μήνες. Παρέχει την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού και την πλήρη
κάλυψη των δαπανών διατροφής και διαμονής για τον διεθνή εθελοντή. Χάρη
στη διαπολιτισμική διάσταση και την άτυπη προσέγγισή της, η Ευρωπαϊκή
Εθελοντική Υπηρεσία των Νέων είναι μια μοναδική ευκαιρία να έρθει ο νέος σε
επαφή με πολιτισμούς διαφορετικούς από τον δικό του και να αποκτήσει νέες
δεξιότητες και ικανότητες χρήσιμες για την προσωπική και την επαγγελματική
του ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία των Νέων βασίζεται στις
ακόλουθες αρχές:

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Η Ελένη Μιχαήλ, πρώην εθελόντρια της ΕΕΥΝ, δίνει συνέντευξη σε ένα εθνικό
τηλεοπτικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της εξηγεί 
ότι ήταν στη Βιέννη της Αυστρίας για 8 μήνες. Εργαζόταν σε ένα εσπερινό
σχολείο. Σύμφωνα με τα λόγια της: «Για εμένα, ήταν μια μοναδική εμπειρία,
δεδομένου επίσης του γεγονότος ότι στο είχα ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές
μου ως δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν έφτασα στην Αυστρία,
γνώρισα ένα τελείως διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, κουλτούρα, γλώσσα,
κ.λπ. Η ΕΕΥΝ προσφέρει μια εκπληκτική εμπειρία στους νέους. Η πόρτα ανοίγει
σε πολλές νέες εμπειρίες, να ταξιδέψουν, να ζήσουν μόνοι τους, μακριά από
τους γονείς τους, σε μια άλλη χώρα. Να μάθουν μια νέα γλώσσα […]».
Η Ελένη, όπως και χιλιάδες άλλοι νέοι, αναγνωρίζει την αξία της συνάντησης
άλλων πολιτισμών της ΕΕ, της προσπάθειας να ενσωματωθεί σε ένα περιβάλλον
πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει έως ότου πήγε στο εξωτερικό
ως εθελόντρια της ΕΕΥΝ. Η εν λόγω ανταλλαγή εμπειριών μέσα ένα δομημένο,
ασφαλές και δημιουργικό πλαίσιο είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό
εργαλείο για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού μεταξύ των νέων.
Βλέποντας και μόνον κάτι διαφορετικό, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να
εγκαταλείψει κανείς τα παλιά μοτίβα ερμηνείας των καταστάσεων.

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία των Νέων: η
εμπειρία μιας Κύπριας
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ERASMUS+ (Καθηγητής και μαθητές του Α’ Τεχνικού Λυκείου Λεμεσού)
Ο Λουκάς Παπαντωνίου είναι ο Διευθυντής του Α' Τεχνικού Λυκείου Λεμεσού.
Στη συνέντευξη που έδωσε σε έναν τοπικό ιστότοπο, εξέφρασε τον
ενθουσιασμό του για τις ευκαιρίες μάθησης και ανταλλαγής που έδωσε η ΕΕ σε
80 μαθητές του σχολείου του μέσω του προγράμματος Erasmus+.
Ο συγκεκριμένος αριθμός αντικατοπτρίζει το σύνολο των συμμετεχόντων κατά
τη διάρκεια ενός μόνον έτους (2019-2020), ενώ το 26% των μαθητών του
σχολείου είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί μια χώρα της ΕΕ. Ως αναφέρει ο
Διευθυντής, οι μαθητές επέστρεψαν από τις επισκέψεις τους πιο ώριμοι, πιο
καλλιεργημένοι, πιο ανοιχτοί σε άλλες κουλτούρες, σε περισσότερες εμπειρίες.
«Χωρίς καμία εξαίρεση, όλοι περιγράφουν αυτό το ταξίδι ως εμπειρία ζωής»,
σημειώνει. Ορισμένοι από τους μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα
εργοστάσια της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ της Γερμανίας, όπου μέσα σε
24 ώρες κατασκευάζονται 3.800 αυτοκίνητα, και το 95% της εργασίας
πραγματοποιείται από ρομπότ. Ορισμένοι άλλοι φοιτητές επισκέφτηκαν το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Καρδίτσας στην Ελλάδα, όπου ήρθαν σε επαφή με τα
συστήματα CAD-CAM, τις μηχανές CNC και προγράμματα νανοτεχνολογίας. Μια
άλλη ομάδα επισκέφτηκε το West Scotland College, όπου οι μαθητές έμαθαν για
τη μηχανική διάγνωση αυτοκινήτων και είχαν τη μοναδική εμπειρία να
επισκεφτούν το εργοστάσιο της Jaguar και τον «παράδεισο» της επιστήμης, το
«Glasgow Science Centre» (Κέντρο Επιστήμης της Γλασκόβης) μεταξύ άλλων
συναρπαστικών επισκέψεων. Από τις πλέον σημαντικές στιγμές του σχολείου
ήταν η συμμετοχή μιας ομάδας μαθητών στη Συνέλευση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νεότητας στο Στρασβούργο, όπου συμμετείχαν σε συζητήσεις με
άλλους μαθητές της ΕΕ για θέματα που αφορούν το μέλλον και τη νεολαία της
ΕΕ. Επίσης, άδραξαν την ευκαιρία να κανονίσουν την πραγματοποίηση της
μαθητείας τους στη Γαλλία και όχι στην Κύπρο. Μέσα από όλο αυτό το
διαφωτιστικό παράδειγμα, μπορούμε να διαπιστώσουμε με σαφήνεια τον
τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αλλάξει τη ζωή των μικρών κοινοτήτων, όχι
στη θεωρία αλλά στην πράξη. Εάν σε ετήσια βάση το 26% των μαθητών έχει μια
αντίστοιχη εμπειρία, τότε το αποτέλεσμα ενός απλού υπολογισμού μπορεί να
αποδείξει ότι δεν αλλάζουν μόνον οι ζωές των μαθητών σε ατομικό επίπεδο,
αλλά είναι το ίδιο το σχολείο ως κοινότητα, ως ένα σύνολο, το οποίο βιώνει μια
αλλαγή. Οι μαθητές δεν είχαν μόνον την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα
ενδιαφέροντά τους, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών που είχαν επιλέξει
στο σχολείο, αλλά και να παρευρίσκονται σε ορισμένα από τα οικονομικά και
τεχνολογικά κέντρα της ΕΕ, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την ήπειρο και, τελικά, την υφήλιο. Με
αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές βίωσαν τη μεγάλη εικόνα για το τι είναι - ή θα
πρέπει να είναι - τελικά η ΕΕ: η ανταλλαγή, η κοινή πρόοδος, η ανταλλαγή
γνώσεων, η συμβολή σε ένα κοινό μέλλον διατηρώντας ταυτόχρονα ζωτικά
στοιχεία του δικού μας πολιτισμού και των εθίμων μας.

Από τη Λεμεσό στο Βόλφσμπουργκ, τη Γλασκόβη, το
Στρασβούργο και την Καρδίτσα χρειάζεται μόνον ένα
Erasmus
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Έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω ερευνητικών προγραμμάτων
και ευρωπαϊκών επιστημονικών προγραμμάτων, όπως το Copernicus και το
Galileo.
Η αλυσίδα παραγωγής της Airbus, η οποία είναι το αποτέλεσμα της
συγχώνευσης των περισσότερων Ευρωπαίων κατασκευαστών αεροσκαφών,
παραμένει κυρίως ευρωπαϊκή. Επιπλέον, η έρευνα και η επιστημονική και
τεχνική ανάπτυξη του ομίλου, ο οποίος επικεντρώνεται στην καινοτομία, είναι
επίσης ευρωπαϊκή. Ως εκ τούτου, απασχολείται σε αυτόν ένας μεγάλος αριθμός
τομέων (κατασκευαστές υλικών, μηχανολόγοι, μηχανικοί κ.λπ.).
Μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αεροσκαφών
ήθελαν να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα εστιάζοντας στην
καινοτομία. Η Airbus γίνεται ένας διακυβερνητικός κατασκευαστής με κύρια
κινητήρια δύναμη τη Γαλλία και τη Γερμανία. Συνεπώς, η Γαλλία έχει γίνει ο 2ος
μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα, ακριβώς μετά από τις
ΗΠΑ και πριν από τη Γερμανία. 
Περισσότερα από τα μισά αεροσκάφη του κόσμου κατασκευάζονται πλέον από
την Airbus, η οποία βασίζεται στην καινοτομία (νέα υλικά, τεχνικές καινοτομίες
για την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας και με χαμηλότερο κόστος,
προηγμένες τεχνικές) που θέτει τα πρότυπα παγκοσμίως.
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Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Διάστημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαστήματος χρηματοδοτείται από ένα μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ το
οποίο προορίζεται ειδικά στη διαστημική καινοτομία.
Στη γαλλο-γερμανική βάση, το πρόγραμμα συνεργάζεται επίσης με την Αυστρία,
το Βέλγιο, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη
Σουηδία και την Ελβετία. Συμμετέχουν 600 εταιρείες σε αυτές τις χώρες και, εξ
αυτού, δημιουργούνται περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας
(κατασκευαστές υλικών, μηχανολόγοι, μηχανικοί, πλήρωμα διαστημοπλοίου,
κ.λπ.). Οι πύραυλοι Ariane χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση δορυφόρων σε
τροχιά. Η ιδέα είναι να γίνουν ανταγωνιστικοί και να μην υπάρχει εξάρτηση
πλέον από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία στην κατάκτηση του διαστήματος, αλλά να
καταστούν οι καλύτεροι σε αυτόν τον βιομηχανικό τομέα αιχμής. Η Γαλλία είναι
ο εκκινητής αυτού του προγράμματος και εξακολουθεί να είναι ο κύριος
επενδυτής του προγράμματος και, ως εκ τούτου, ο κύριος δικαιούχος.
Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, καιρός, κλίμα, ασφάλεια, νέες ενέργειες κ.λπ. Χάρη
στο πρόγραμμα Ariane, σημειώθηκαν πρόοδοι σε πάρα πολλούς τομείς, και
αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των Ευρωπαίων και
ακόμη και στη ζωή του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ariane
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Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για το γυμναστήριο, η οποία επιθυμεί να
καθιερωθεί σε όλη την Ευρώπη και υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Access2Europe. Βασίζεται στο γαλλο-γερμανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο. Ένα γαλλικό υποκατάστημα ιδρύθηκε στο Παρίσι με μια γαλλική
ομάδα αποτελούμενη από προγραμματιστές, ειδικούς μάρκετινγκ, ειδικούς
επικοινωνίας, κ.λπ.. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για άτομα που ταξιδεύουν
τακτικά, για τα άτομα που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και που
θέλουν να συνεχίσουν να ασκούν αθλήματα.
Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στη Γερμανία, και η Urban Sport Club θέλει να
εγκατασταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η ιδέα είναι να επιτρέπει στους
επαγγελματίες που ταξιδεύουν, τους τουρίστες ή άλλους να βρουν κάποιο
γυμναστήριο και να εγγραφούν σε αυτό για ένα βραχύ χρονικό διάστημα κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού τους.
Η εγκατάσταση στη Γαλλία επέτρεψε το άνοιγμα ενός γραφείου στο Παρίσι και
την απασχόληση περίπου 15 ατόμων. Η νεοφυής επιχείρηση θέλει πλέον να
επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, γεγονός το οποίο σημαίνει την
απασχόληση περισσότερων ατόμων και το άνοιγμα νέων γραφείων.

Αστική αθλητική λέσχη
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Μείωση των πλαστικών
Σε όλο τον κόσμο, τα πλαστικά αποτελούν το 85% των θαλάσσιων
απορριμμάτων. Και τα πλαστικά φτάνουν ακόμη και στους πνεύμονες και στις
τροφές των ανθρώπων, όπου τα μικροπλαστικά που βρίσκονται στον αέρα, τα
ύδατα και τα τρόφιμα έχουν ακόμη άγνωστο αντίκτυπο στην υγεία μας. Στην
Ευρώπη, περισσότερες από 8 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες
χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο. Ακόμα και τα λεγόμενα αποικοδομήσιμα
πλαστικά δεν εξαφανίζονται εντελώς από το φυσικό περιβάλλον. Διασπώνται σε
μικροσκοπικά σωματίδια, τα οποία ενδεχομένως να είναι επιβλαβή για τα
οικοσυστήματα και την υγεία.
(https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/L12)

Για τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς μικρού βάρους που
σπάνια ανακυκλώνονται, ένας νόμος της ΕΕ του 2015 απαιτεί από τις χώρες να
λάβουν μέτρα για τη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ανά άτομο.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, τον
Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθεσία της ΕΕ
στοχεύοντας τα 10 πλέον κοινά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στις παραλίες
και τη θάλασσα. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι έως το 2030 όλες οι
πλαστικές συσκευασίες θα είναι ανακυκλώσιμες. 

Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη η απαγόρευση των πλαστικών μίας
χρήσης θα μείωνε την πλαστική θαλάσσια ρύπανση στην ΕΕ κατά 5,5%, το
οποίο ισοδυναμεί με μείωση 0,06% παγκοσμίως. ... Η απαγόρευση των
πλαστικών οδηγεί σε μια μικρή μόνον μείωση της παγκόσμιας θαλάσσιας
ρύπανσης λόγω των πλαστικών και, ως εκ τούτου, παρέχει μόνον μια μερική
λύση του προβλήματος το οποίο σκοπεύει να λύσει.
Έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 05.05.2020 στο MDPI
 (https://www.mdpi.com/) 
Σύνδεσμος για το έγγραφο: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3746/pdf

Είναι μόνον η αρχή. Θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα, και σε
παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί ουσιαστικά η χρήση των
πλαστικών.
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Νομοθεσία για τη μείωση των πλαστικών
Φυλλάδιο σχετικά με τη στρατηγική για τη μείωση των πλαστικών

Κανόνες περί των πλαστικών μίας χρήσης, 2018
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Εάν αρρωστήσετε ή έχετε κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μια
άλλη χώρα της ΕΕ, ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να λάβετε την
απαραίτητη δημόσια υγειονομική περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ υπό
τους ίδιους όρους με τους πολίτες της χώρας φιλοξενίας. Πρέπει να ζητήσετε
από την ασφάλειά σας την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας πριν μεταβείτε
στο εξωτερικό.

Η ιστορία μας: ο 36 ετών Μιχαήλ πήγε για σκι στην Ιταλία. Ενώσω έκανε σκι,
έπεσε και τραυμάτισε τον ώμο του. Έπρεπε να τον απομακρύνουν από τη
βουνοπλαγιά με ερπυστριοφόρο όχημα ακολούθως να τον μεταφέρουν στο
νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, αντιμετωπίστηκε θεραπευτικά,
έλαβε φαρμακευτική αγωγή και υποστήριγμα ώμου. Η θεραπευτική
αντιμετώπιση συνεχίστηκε στην οικία του. Οι δαπάνες της θεραπευτικής
αντιμετώπισης που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης της
μετακίνησης, επιστράφηκαν από τον ασφαλιστικό του φορέα στη Γερμανία.
Υπό τους ίδιους όρους σημαίνει, π.χ., για την Ιταλία ότι θα πρέπει ο ασθενής να
καταβάλει αρχικά τη δαπάνη και ακολούθως να λάβει την επιστροφή. Συνεπώς,
ο ασθενής θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλει τα χρηματικά ποσά που θα
απαιτηθούν και ακολούθως να του επιστραφούν.

Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να πληρώσετε με ιδία χρήματα και να
λάβετε την επιστροφή σε κατοπινό στάδιο όταν επιστρέψετε στη χώρα σας.

Υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια σε ολόκληρη
την ΕΕ. Όλες οι δαπάνες επιστρέφονται μετά από
ατύχημα σκι στην Ιταλία
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Η ΕΕ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για τους νέους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να
συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνία και να βοηθήσουν στην επίδειξη
αλληλεγγύης με την κοινότητά τους. Οι νέοι Ευρωπαίοι (18-30 ετών) μπορούν
να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, είτε
εθελοντικά είτε αναλαμβάνοντας μια θέση εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να
αποδειχθεί ένα βήμα προς την απασχόληση πολλών νέων.

Μετά την ολοκλήρωση μιας απλής διαδικασίας εγγραφής, οι συμμετέχοντες στο
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα μπορούσαν να επιλεγούν και να κληθούν να
συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως η αρωγή στην πρόληψη
φυσικών καταστροφών ή στην κατοπινή ανοικοδόμηση, την παροχή βοήθειας
σε κέντρα αιτούντων άσυλο ή την αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών
ζητημάτων στις κοινότητες. Τα έργα μπορούν να διαρκέσουν από δύο έως
δώδεκα μήνες και συνήθως η τοποθεσία υλοποίησής τους βρίσκεται εντός της
ΕΕ.
Μετά τη συμμετοχή τους σε κάποιο έργο, οι νέοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό
το οποίο τεκμηριώνει τη συμμετοχή τους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά
την υποβολή αιτήσεων για εργασία ή για περαιτέρω μάθηση.
Οι νέοι χρηματοδοτούνται αναλόγως του είδους της δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα ΕΣΑ είναι ιδιαίτερα θετικό παρά τα ελάχιστα προβλήματα τα
οποία είναι δύσκολο να προβλεφθούν και αφορούν στις διαδικασίες
πρόσληψης, όπως η εύρεση του κατάλληλου υποψηφίου για τη σωστή
δραστηριότητα την κατάλληλη στιγμή.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
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Η ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστή
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Προκειμένου να υποστηρίξει την επιχειρηματική πολυμορφία και συνέργεια
στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τις ανταλλαγές μεταξύ
Ευρωπαίων επιχειρηματιών. Οι νέοι επιχειρηματίες έχουν την ευκαιρία να
αποκτήσουν και να ανταλλάξουν γνώσεις και 
επιχειρηματικές ιδέες κατά τη διάρκεια διαμονής από έναν έως έξι μήνες σε
έναν έμπειρο επιχειρηματία.
 

Ένας νέος επιχειρηματίας, ο οποίος επιθυμεί να ξεκινήσει ή έχει μόλις ξεκινήσει
μια νέα επιχείρηση, μπορεί να επωφεληθεί από την επιτόπια επαγγελματική
κατάρτιση σε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα.
Με τη σειρά του, ο «οικοδεσπότης» επιχειρηματίας επωφελείται από νέες ιδέες
από έναν νέο επιχειρηματία με ισχυρά κίνητρα που ενδεχομένως έχει
εξειδικευμένες δεξιότητες ή γνώσεις σε έναν νέο τομέα.
Στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ο Jonas εκείνος ο οποίος πήγε για 4 μήνες
στη Λισσαβώνα.
Μετά την 4μηνη παραμονή του στη Λισσαβώνα, ο Jonas κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα ήταν επιτυχές. Η εμπειρία με έναν από τους
κορυφαίους παίκτες στη σκηνή των νεοφυών επιχειρήσεων της Λισσαβώνας
του επέτρεψε να αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη άποψη για το πορτογαλικό
οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Οι διασυνδέσεις που έκανε εκεί και σε
διάφορες εκδηλώσεις σε όλη τη Λισσαβώνα ήταν και θα είναι πολύτιμες. Ο
Jonas είναι χαρούμενος που γνώρισε τόσους πολλούς ανθρώπους με υψηλή
επαγγελµατική συνείδηση και με την ικανότητα να εμπνέουν τους άλλους.
Επιπλέον, η μετάβαση στη Λισσαβώνα και η εξερεύνηση της ιδέας του
Συνειδητού Καπιταλισμού ή του Καπιταλισμού 2.0 και η συνηγορία για αυτό
ήταν καθοριστικές. Διεύρυναν τον ορίζοντά του και πρόσφεραν πολλές
ευκαιρίες στον Jonas.

Υπάρχουν πολλές παρόμοιες ιστορίες νέων επιχειρηματιών που πήγαν στο
εξωτερικό και βρήκαν νέα έμπνευση και εμπνευσμένες ιδέες. Αφετέρου,
υπάρχουν εξίσου πολλές ιστορίες «οικοδεσποτών» επιχειρηματιών υποδοχής
που έλαβαν επίσης νέα ώθηση από τους νεαρούς επιχειρηματίες.

Τόσο ο νεαρός επιχειρηματίας όσο και ο οικοδεσπότης θα πρέπει να
συμπληρώσουν ορισμένα έντυπα.

Η ΕΕ προωθεί νέους επιχειρηματίες. Η ιστορία του
Jonas στη Λισσαβώνα
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Το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο του έργου Comenius Network με την
ονομασία GREEEN (2014-2017)

 
Ευρωπαίοι μαθητές ηλικίας 14 έως 19 ετών κλήθηκαν να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό και να πουν τη δική τους ιστορία τους σχετικά με την κλιματική
αλλαγή. Οι νικητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε 2ήμερη σχολική εκδήλωση
και την τελετή απονομής των βραβείων. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
άλλους μαθητές από τις χώρες-εταίρους και να εξερευνήσουν τη Στοκχόλμη. Οι
ιστορίες τους δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του έργου, στο Facebook και σε
ένα ειδικό ενημερωτικό δελτίο.

Τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη κλήθηκαν να πουν τη δική τους ιστορία τους για
το πώς τελικά κερδήθηκε η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή στις αρχές του
21ου αιώνα. Πώς άλλαξαν οι άνθρωποι τη συμπεριφορά τους και την έκαναν
φιλική προς το κλίμα και βιώσιμη; Ποια νέα (ή παλιά) εφεύρεση κατέστησε τα
ορυκτά καύσιμα ξεπερασμένα; Πώς μειώσαμε και φέραμε την κατανάλωση
πόρων σε βιώσιμο επίπεδο;
Περισσότερες από 55 ευρωπαϊκές ομάδες υπέβαλαν τις δημιουργικές τους
ιστορίες - όχι μόνον εξερεύνησαν εις βάθος το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής, αλλά βρήκαν και δημιουργικές ιδέες για το πώς θα μπορούσε να
κερδηθεί η κλιματική αλλαγή. Στο τέλος επιλέχθηκαν τέσσερις ομάδες και
προσκλήθηκαν σε 2ήμερη σχολική εκδήλωση και στην τελετή απονομής στη
Στοκχόλμη. Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών διοργανώθηκαν
εργαστήρια, δόθηκαν διαλέξεις, οργανώθηκε μια έκθεση με διάφορα σχολικά
έργα ... και φυσικά αφιερώθηκε πολύς χρόνος για να γνωριστούν, να γελάσουν,
να συνομιλήσουν.... Οι ομάδες επέστρεψαν στις χώρες τους με ισχυρά κίνητρα
να μείνουν σε επαφή, να βελτιώσουν τα αγγλικά τους, να συνεχίσουν να
εργάζονται κατά της αλλαγής του κλίματος και να ενεργούν με έναν
περισσότερο φιλικό προς το κλίμα τρόπο.

Η άμεση επαφή είναι το καταλληλότερο μέσο για να γίνει η Ευρώπη απτή.
Θα χρειαστούν πρόσθετα κονδύλια για να καταστεί ο διαγωνισμός βιώσιμος.

Βραβείο αφήγησης ιστορίας για την κλιματική αλλαγή
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Erasmus+, κεντρική δράση 1 – παρακολούθηση εργασίας

Η κεντρική δράση 1 υποστηρίζει την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και της νεότητας και στοχεύει να αποφέρει μακροπρόθεσμα
οφέλη στους συμμετέχοντες και στους εμπλεκόμενους οργανισμούς.
Στην ιστορία μας μια 52χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν στον τομέα
της εκπαίδευσης ενηλίκων για 20 έτη, πήγε για 3,5 εβδομάδες στη Μασσαλία για
παρακολούθηση εργασίας.
Η Susanne, 52 ετών, πήγε για 3,5 εβδομάδες στην Ένωση Eurocircle, η οποία
εδρεύει στη Μασσαλία, μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της
διεθνούς κινητικότητας των νέων, της μη τυπικής εκπαίδευσης, του
διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, των
θεμάτων υπηκοότητας και πολυμορφίας για περισσότερα από 25 χρόνια και, ως
εκ τούτου, εξειδικεύεται στη διαχείριση διαφορετικών ομάδων μαθητών. Με την
εμπειρία που ο οργανισμός διαθέτει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και
δραστηριότητες, υπήρχαν πολλά να μάθει από αυτόν ως προς τις σχετικές
προσεγγίσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής αυτών των ομάδων στόχων σε
διάφορες άτυπες και μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες. 
Μετά την επιστροφή της, η Susanne έγραψε: «Είμαι ευγνώμων για αυτή τη
μεγάλη ευκαιρία να εργαστώ και να ζήσω για λίγο στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η
παρακολούθηση εργασίας είναι γενικά μια ιδιαίτερα πολύτιμη ευκαιρία για
όλους τους ανθρώπους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που θα ήθελαν
να αποκτήσουν κάποια επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό, αλλά λόγω της
εργασίας, της οικογένεια ή άλλων λόγων δεν έχουν / δράττουν ποτέ την
ευκαιρία να μεταβούν όντως στο εξωτερικό. Η παρακολούθηση εργασίας
προσφέρει ένα τέλειο και κάπως «ασφαλές» πλαίσιο ως προς τη μετάβαση στο
εξωτερικό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Προσφέρει την αίσθηση του
τι σημαίνει να εργάζεται και να ζει κανείς σε ένα νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και
επαγγελματικό πλαίσιο.
Προσφέρει τη μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους και να
ζήσει πραγματικά την Ευρώπη. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές οι προσωπικές
συναντήσεις με άλλους Ευρωπαίους κάνουν την Ευρώπη να μεγαλώνει μαζί και
μας κάνει να νιώθουμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και όχι μόνο στα έθνη μας.
….».
Η ατομική κινητικότητα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη μάθηση και την
ανακάλυψη της Ευρώπης σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Η χρηματοδότηση είναι
αρκετά υψηλή ώστε να καλύψει το κόστος ενός κανονικού τρόπου ζωής.
Οι αιτήσεις βάσει αυτής της δράσης δεν μπορούν να υποβληθούν από
μεμονωμένους φοιτητές, προσωπικό ή εθελοντές. Τα άτομα που επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν
από τους οργανισμούς που λαμβάνουν υποστήριξη από το πρόγραμμα
Erasmus+.

Νέοι ορίζοντες μέσα από την ατομική κινητικότητα
στη Μασσαλία
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Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη και
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
Η δράση eTwinning αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
στοχεύει να ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά σχολεία να συνεργάζονται μεταξύ τους
μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών παρέχοντας την
απαραίτητη υποδομή. Έως τον Ιούνιο του 2020, περισσότεροι από 800.000
δάσκαλοι και 205.000 σχολεία επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα από το πρόγραμμα eTwinning:
Μαθητές του σχολείου Grammar School Karlsbad ασχολήθηκαν με το θέμα
«ένταξη μέσω της εκπαίδευσης» "Integration through education" με διατομεακό
τρόπο. 
Μαζί με τους εταίρους του προγράμματος στη Ρουμανία, οι μαθητές 14-15
ετών ανέπτυξαν μια ιδέα σχετικά με την ένταξη των προσφύγων στα σχολεία και
αντάλλαξαν απόψεις επί του θέματος χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα
eTwinning. Οι ιδέες διδασκαλίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν με το συνεργαζόμενο
σχολείο τους στη Ρουμανία, αντιπροσώπευαν μια πρακτική συμβολή στην
ένταξη και δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν στην τάξη των προσφύγων στο
σχολείο Grammar School του Κάρλοβι Βάρυ.
Η συνεργασία τιμήθηκε με το National eTwinning Quality Label το 2017.

eTwinning – ένταξη μέσω της εκπαίδευσης
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Οι «ψεύτικες ειδήσεις» και η παραπληροφόρηση, πληροφορίες οι οποίες
σκοπίμως χειραγωγούνται με σκοπό να ξεγελάσουν τους ανθρώπους, έχουν
μετατραπεί σε ένα ολοένα και πιο έκδηλο παγκόσμιο φαινόμενο. Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και τα εργαλεία εξατομίκευσής τους έχουν διευκολύνει
τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Συχνά χρησιμοποιούν τα συναισθήματα για να
τραβήξουν την προσοχή και να αποκτήσουν κλικ, για οικονομικούς ή
ιδεολογικούς λόγους. Ακόμη και οι νεαροί ψηφιακοί γνώστες δυσκολεύονται να
εντοπίσουν τις χειραγωγημένες ειδήσεις. Σημαντική σημείωση: έξι στις δέκα
ειδήσεις που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν διαβάστηκαν
καν από τον χρήστη που τα μοιράστηκε.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει έναν οδηγό ο οποίος βοηθά στην
πλοήγηση μέσα στον ωκεανό των πληροφοριών και σας βοηθά να βρίσκετε τον
δρόμο σας μέσα από τα κύματα του ψεύδους και της παραπληροφόρησης.
Υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση της σημασίας του εν λόγω φαινομένου. Η ΕΕ
παρέχει στους πολίτες της εύχρηστα εργαλεία για τον εντοπισμό των ψεύτικων
ειδήσεων.
Ομάδα ιδεών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εντοπίζοντας ψεύτικες ειδήσεις
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Η ΕΕ παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης με τη μορφή δανείων ή συμμετοχής
στο κεφάλαιο για πιλοτικά έργα δημιουργίας εσόδων ή εξοικονόμησης κόστους,
τα οποία προωθούν τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου,
συμπεριλαμβανομένων των έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Το φυσικό πάρκο Südheide περιλαμβάνει μια από τις πιο εκτενείς δασικές
περιοχές στην Κάτω Σαξονία και φιλοξενεί είδη φυτών και ζώων, ορισμένα από
τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Αποτελεί τμήμα του πανευρωπαϊκού
δικτύου προστατευόμενων περιοχών, το Natura 2000, το οποίο είναι ένα από
τα μεγαλύτερα σχετικά δίκτυα στον κόσμο, καλύπτοντας πάνω από το 20% της
περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Natura 2000 είναι ένα μέσο για την προστασία της φύσης και τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας και αποτρέπει την καταστροφή των τοπίων λόγω της
εντατικής γεωργίας ή της βιομηχανικής χρήσης.
Ο προσδιορισμός των περιοχών Natura 2000 προκάλεσε την αντίσταση εκείνων
οι οποίοι κάνουν χρήση της γης λόγω των αυξημένων κανονισμών σχετικά με τη
χρήση γης και τη σχετιζόμενη αλλαγή αξίας.

Natura 2000. Προστασία της φύσης στο φυσικό πάρκο
Südheide
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Mehr zu Förderungsprogrammen
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ESN, το πρώτο δίκτυο φοιτητών Erasmus
Erasmus για τους φοιτητές Πανεπιστημίων

Το 1987 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) ενέκρινε ένα σχέδιο για τη δημιουργία
ενός εκτεταμένου συστήματος κινητικότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ένα μέρος αυτού ήταν το πρόγραμμα Erasmus για τους φοιτητές, προκειμένου
να έχουν την ευκαιρία να κάνουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό.
Το 1989 το Γραφείο Erasmus κάλεσε 32 πρώην φοιτητές Erasmus για μια
συνάντηση αξιολόγησης στη Γάνδη του Βελγίου. Η εν λόγω συνάντηση
αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για το δίκτυο φοιτητών Erasmus (Erasmus
Student Network).
Στις 16 Οκτωβρίου 1989, ιδρύθηκε το πρώτο τμήμα με το όνομα Erasmus
Student Network στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Στη συνέχεια, ιδρύθηκαν
τμήματα του ESN σε διάφορα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, και με την οικονομική
υποστήριξη από την ΕΚ, τον Οκτώβριο του 1990, η συνάντηση για την επίσημη
ίδρυση του ESN International πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας με
49 συμμετέχοντες από σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΚ. Το ESN International
έγινε νομική ένωση. Η Desiree Majoor από την Ουτρέχτη της Ολλανδίας ήταν η
πρώτη Πρόεδρος στην ιστορία του ESN.
Έως το 1994 το ESN είχε ήδη 60 τμήματα σε 14 χώρες και αναπτυσσόταν σε
ετήσια βάση.
20 έτη μετά από τη δημιουργία του, το δίκτυο ESN αποτελείται από 280
τμήματα σε 32 ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στο Αζερμπαϊτζάν.
Τον Σεπτέμβριο του 2005, το ESN δημιούργησε μια επίσημη έδρα στις
Βρυξέλλες, όπου πλέον το Διεθνές Συμβούλιο, η Γραμματεία και οι ασκούμενοι
απασχολούνται σε τακτική βάση.
Η συνάντηση αξιολόγησης στη Γάνδη το 1989 είχε έναν σαφή στόχο: να
εντοπίσει τα προβλήματα του προγράμματος. Τα πλέον εμφανή αποτέλεσαν
τους κύριους στόχους για τους οποίους εργάστηκαν οι ιδρυτές του ESN. Πίσω
από όλα αυτά υπήρχε η ιδέα των «φοιτητών που βοηθούν τους φοιτητές», το
οποίο εξακολουθεί να είναι το πλέον σημαντικό σύνθημα των εθελοντών του
ESN, και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του εν λόγω οργανισμού.
Η νέα τεχνολογία έχει βελτιώσει σε εξαιρετικό βαθμό τη συνεργασία μεταξύ των
τμημάτων, ενώ οι συχνές συναντήσεις ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των
μελών του ESN καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας
για ένα καλύτερο μέλλον.
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Διαγωνισμός για νέους επιστήμονες
Ο Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνει
νέους επιστήμονες από όλο τον κόσμο και τους καλεί να παρουσιάσουν τα έργα
τους στην επιστήμη, τα μαθηματικά και σε άλλους τομείς.

Ο Modesta συμμετείχε στον Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κέρδισε επισκέψεις σε βιοεπιχειρήσεις στη Γαλλία και το Βέλγιο.

Η πορεία του Modesta στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και η διεθνής αναγνώριση
ξεκίνησε όταν, ως παιδί ακόμη, συμμετείχε σε επιστημονικούς διαγωνισμούς
στη Λιθουανία από την ηλικία των 7 ετών. Και όπως αναφέρει, δεν περίμενε
ποτέ να μεταβεί στις Βρυξέλλες με σκοπό να εκπροσωπήσει τη χώρα του.
Η προετοιμασία του για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό απαίτησε χρόνο και
προσπάθεια, αλλά απέδωσε. Η ιδέα του Modesta ήταν να κατασκευάσει
πλαστικό όχι από πετρέλαιο αλλά από φυσικά υλικά, τα οποία στη συνέχεια θα
αποσυντεθούν, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μόλυνση της φύσης.
Το έργο που αφορά σε βακτήρια τα οποία παράγουν όχι μόνον ένα αλλά δύο
πολυμερή για την αυτοαποσύνθεση ιατρικών στοιχείων κατασκευασμένων από
πλαστικό, όπως οι σύριγγες ή τα επιθέματα, βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και
ένα έτος. Και ενώ η ιδέα είναι καλή, είναι ακόμα δύσκολο να μιλήσουμε για την
πρακτική εφαρμογή της.

Οι διαγωνισμοί της ΕΕ ενθαρρύνουν τους νέους να αναλάβουν την
πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η ρύπανση
του περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα να αναπτύξουν τον τρόπο επίτευξης των
στόχων, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να αποκτήσουν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους αυτής της
ηλικίας.
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Το Hack4Climate είναι ένας μαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών, ο οποίος
διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
Λιθουανία και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια
πολυήμερη εκδήλωση στην οποία
άτομα από διάφορους τομείς συνεργάζονται για τη δημιουργία προϊόντων και
λύσεων που σχετίζονται με την πληροφορική και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Margiris συμμετέχει στον συγκεκριμένο μαραθώνιο για δεύτερη συνεχή
χρονιά. Ο απόφοιτος του Λυκείου συμμετείχε στον μαραθώνιο 11 φορές με μια
ομάδα συμμαθητών του. Φέτος, αυτός και η ομάδα του κέρδισαν την πρώτη
θέση και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου ανάπτυξης εφαρμογών Hack4Climate, οι
συμμετέχοντες συνεργάστηκαν και με τη βοήθεια συμβούλων ανέπτυξαν
καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν στους στόχους
του European Green Course, του «πράσινου» Erasmus+, των βιώσιμων
εκδηλώσεων και της γεωργίας.

Η ομάδα του Margiris βρήκε την ιδέα να δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη,
όπου μπορεί κανείς να μάθει το ποσοστό ζημίας που προκάλεσε στη φύση κατά
τη μετακίνησή του σε μια συγκεκριμένη απόσταση καθορίζοντας το σημείο
έναρξης και λήξης.

Ωστόσο, ήταν δύσκολο για την ομάδα να κατανοήσει τον σκοπό αυτό καθεαυτό
της δημιουργικής διαδικασίας και της ιδέας. Είναι, επίσης, σημαντική η
προετοιμασία για την παρουσίαση, η απάντηση των ερωτήσεων σχετικά με το
ποιο είναι το κοινό-στόχος του συγκεκριμένου προϊόντος, ποιοι είναι οι
ανταγωνιστές.
Ο μαραθώνιος Hack4Climate συμβάλλει στη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να μεταβεί σε μια πράσινη οικονομία και να γίνει η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο. Στην επίλυση των κλιματικών προβλημάτων θα
πρέπει να συμμετέχουν όλοι και όχι μόνον οι εθνικοί πολιτικοί, συνεπώς ο
συγκεκριμένος μαραθώνιος καλεί τόσο τους επαγγελματίες πληροφορικής και
τους επιχειρηματίες όσο και τους καθηγητές, τους φοιτητές και τους μαθητές
να μοιραστούν τις δημιουργικές τους ιδέες.

Η Ευρώπη γίνεται η πρώτη κλιματικά ουδέτερη
ήπειρος στον κόσμο
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Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ, η οποία παρέχει στους
18χρονους νέους της ΕΕ ένα δωρεάν γενικό πάσο μετακινήσεων μέσω
σιδηροδρομικών δικτύων (Interrail Global Pass) διάρκειας ενός μηνός με σκοπό
να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά
της Ευρώπης.

Η Elise Magne είναι φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στην Τουλούζη και
Πρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων. Συμμετείχε στην πρωτοβουλία DiscoverEU και
έγινε πρέσβειρα του DiscoverEU.

Η Elise εγγράφηκε με τρεις φίλους και επιλέχθηκε να λάβει το πάσο Interrail. Το
ταξίδι τους, διάρκειας 2 εβδομάδων, ξεκίνησε από την Τουλούζη και,
διασχίζοντας τη Γενεύη, το Μιλάνο, τη Ριέκα, το Σπλιτ, το Ζάγκρεμπ, τη
Λιουμπλιάνα, κατέληξε στη Βιέννη.

Παρότι ορισμένα ταξίδια με το τρένο διήρκεσαν 15 ώρες, όπως λέει η Elise,
είναι μια υπέροχη εμπειρία το ταξίδι με τρένο, επειδή μπορεί κανείς να
ανακαλύψει τις χώρες με έναν νέο τρόπο και να δει απομακρυσμένα μέρη με
εκπληκτικά τοπία. Επίσης, αυτό το είδος ταξιδιού βοήθησε την Elise και τους
φίλους της να εξοικονομήσουν χρήματα που θα δαπανούσαν στα καταλύματα. 

Το ταξίδι μέσω σιδηροδρομικών δικτύων ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για
εκείνη να δοκιμάσει έναν διαφορετικό τρόπο ταξιδιού, όπου έπρεπε να
αντιμετωπίσει ατυχίες, να επισκεφτεί κάποια μη τουριστικά μέρη και να
συναντήσει διάφορους ανθρώπους. Συμφωνεί με την απόφαση της ΕΕ να
επιλέγει νέους 18 ετών για την πρωτοβουλία, διότι αυτό είναι σαν ένα
εφαλτήριο προς την ενήλικη ζωή ως προς την αυτονομία και την αντιμετώπιση
προβλημάτων.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ DiscoverEU προσφέρει την ευκαιρία στους
νέους, ειδικά σε εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, να ταξιδέψουν στο
εξωτερικό, να ανακαλύψουν την Ευρώπη χωρίς σύνορα με τις παραδόσεις, τους
κατοίκους και τον πολιτισμό της.

Ωστόσο, η βασική αρχική ιδέα ότι τα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη θα είναι
προσβάσιμα σε όλους τους νέους 18 ετών δεν έχει εκπληρωθεί πλήρως. Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος, όπως φαγητό και καταλύματα,
κρατήσεις τρένων ή τουριστικά αξιοθέατα.

Ταξίδι εμπλουτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΕΥΓ-
ΜΑΤΑ

https://www.thenewfederalist.eu/my-interrail-experience-with-discovereu?lang=fr


www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» (EYE) που χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών που
δίνει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από
έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες
συμμετέχουσες χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια της διαμονής με έναν έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός το οποίο βοηθά
τον νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη
διαχείριση μιας μικρής εταιρείας. Ο οικοδεσπότης επωφελείται από νέες
προοπτικές για την επιχείρησή του και έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με
αλλοδαπούς εταίρους ή να πληροφορεί για νέες αγορές.
Πριν από ένα περίπου έτος, η Angela ανακάλυψε το πρόγραμμα «Erasmus για
νέους επιχειρηματίες» και άρχισε να αναπτύσσει κάποιες ιδέες στο μυαλό της.
Χρειάστηκαν μερικοί μήνες προετοιμασίας και σχεδιασμού του επιχειρηματικού
της σχεδίου. Στη συνέχεια, άρχισε να ψάχνει οργανισμούς, περνώντας από μια
περίπλοκη διαδικασία, και τελικά βρήκε τα στοιχεία τα οποία αναζητούσε σε
έναν μικρό οργανισμό, τον AddArt. Η Angela κατέληξε στη Θεσσαλονίκη της
Ελλάδας. Όταν η Angela αποφάσισε να υποβάλει αίτηση για αυτό το
πρόγραμμα, αναζητούσε τρόπους να μετατρέψει τις ιδέες της σε πράξη, να
αποκτήσει επιχειρηματικές δεξιότητες προκειμένου να αναπτύξει τις ιδέες της
σε κοινωνικό μετασχηματισμό και σε έναν τρόπο να συντηρεί τον εαυτό της.
Περίμενε ότι κατά τη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, η βαθιά ματιά στις
πρακτικές άλλων οργανισμών και έργων και ο τρόπος με τον οποίο αυτές
αναπτύσσονται και υλοποιούνται θα τη βοηθούσε να οργανώσει τις ιδέες της
σε πιθανά έργα. Αφετέρου, συνειδητοποίησε ότι είναι μια δια βίου διαδικασία
και δεν μπορεί κανείς να βρει όλες τις απαντήσεις σε ένα μέρος. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες είναι το πρώτο βήμα προς
αυτήν την κατεύθυνση. Η Angela πιστεύει ότι το πρόγραμμα EYE είναι η
ευκαιρία όχι μόνον να αποκτήσει κανείς και να βελτιώσει τις επιχειρηματικές
του δεξιότητες, αλλά και να γνωρίσει διαφορετικές κοινωνικο-πολιτιστικές
πτυχές μιας άλλης χώρας με τα τοπία της, στοιχεία τα οποία εμπλουτίζουν τον
άνθρωπο τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Το εν λόγω
πρόγραμμα επιτρέπει τη βαθύτερη εξερεύνηση της επιχειρηματικότητας και την
απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με τον τρόπο της
αποτελεσματικής λειτουργίας ενός οργανισμού. Το πρόγραμμα «Erasmus για
νέους επιχειρηματίες» είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τα άτομα που
επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και να αποκρυσταλλώσουν τις
ιδέες τους κατά τη δημιουργία της επιχείρησής τους. Επιδιώκει, επίσης, τόσο οι
νέοι επιχειρηματίες όσο και οι «οικοδεσπότες» οργανισμοί να επωφεληθούν
από την ανταλλαγή εμπειριών, να μάθουν τις επιχειρηματικές πτυχές που
ισχύουν ανά χώρα και που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε άλλες χώρες.
Αφετέρου, πριν εισέλθουν σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής, οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να εργαστούν πάνω στα επιχειρηματικά τους σχέδια και να επιλέξουν
προσεκτικά τους οργανισμούς φιλοξενίας, προκειμένου να κάνουν την εμπειρία
τους πιο αποδοτική.

Ξεκινώντας μια επιχείρηση
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Η Justina είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κάουνας. Τελείωσε
τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και διαθέτει επίσης πτυχίο
στην Πολιτική. Μετά από τις σπουδές της συμμετείχε στο πρόγραμμα
Erasmus+, προκειμένου να αποκτήσει κάποια εργασιακή εμπειρία. Έγινε
εκπαιδευόμενη στην Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Ιρλανδία.

Η Justina αναφέρει ότι πριν συμμετάσχει σε αυτήν τη νέα περιπέτεια, έπρεπε να
αφήσει τα πάντα πίσω της και να εγκαταλείψει την εργασία στην οποία
απασχολούταν για τέσσερα χρόνια.
 
Στην αρχή ήταν δύσκολο για εκείνη να βρει πού να ζήσει και να εγκατασταθεί σε
μια νέα πόλη μόνη της. Το θετικό στοιχείο είναι ότι όλα αυτά εξελίχθηκαν πολύ
καλύτερα από ό,τι ανέμενε. Βρήκε ένα μέρος κοντά στην Πρεσβεία, οι
συγκάτοικοί της ήταν από την Ιρλανδία και έτσι μπορούσε να εξασκήσει τα
αγγλικά της.

Η Justina αναφέρει τα πλεονεκτήματα της εμπειρίας της στην πρεσβεία:
βελτίωσε τις γνώσεις και τις δεξιότητές της, συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις
με τη λιθουανική κοινότητα, είχε την ευκαιρία να
περιηγηθεί στην Ιρλανδία. Πέραν όλων αυτών, όμως, πρόκειται να απασχοληθεί
στην Πρεσβεία και θα ξεκινήσει την καριέρα της στο Δουβλίνο.

Καθώς αυτή η ιστορία αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να
αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τους νέους να διευρύνουν τους
ορίζοντές τους, να τους βοηθήσει να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία ή να
εμπλουτίσουν την προσωπικότητά τους. Αφετέρου, ορισμένες μελέτες, όπως το
House Erasmus+ Research, υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus+ αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη στέγαση
σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι φοιτητές. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης φροντίζουν τους φοιτητές ανταλλαγής, ενώ μια αντίστοιχη
υποστήριξη συνήθως δεν παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που
μεταβαίνουν στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση.

Μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή
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Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of
Innovation and Technology, EIT) είναι ένα όργανο της ΕΕ, το οποίο
δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 με σκοπό να ενισχύσει την
ικανότητα της Ευρώπης στην καινοτομία.

Η Κοινότητα Αποφοίτων του ΕΙΤ είναι μια κοινότητα αφοσιωμένη στην
προώθηση και την υποστήριξη της ηγεσίας των γυναικών και στην αύξηση του
αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Η Kate Hofman είναι μία από τις ηγέτες και επιχειρηματίες της κοινότητας του
EIT, ιδρυτής του GrowUp Urban Farms και νικήτρια του βραβείου EIT Change.
Συμμετείχε στην κοινότητα του EIT από τότε που συμμετείχε στο θερινό
σχολείο του EIT Climate-KIC το 2011. 
Η ιδέα του GrowUp Urban Farms ήταν μέρος του EIT Climate-KIC Contextual
Learning Journey. Εντυπωσιάστηκε από την ιδέα της λήψης απορριμμάτων από
ένα σύστημα και της χρήσης τους ως πόρο για ένα άλλο. Επιπλέον, της άρεσε η
πρόκληση να φέρει σε εμπορικό επίπεδο μια τεχνολογία που υπήρχε εδώ και
λίγο καιρό, αλλά κανείς δεν είχε βρει ακόμη το κατάλληλο επιχειρηματικό
μοντέλο για να την εφαρμόσει. Όταν συνάντησε έναν επιχειρηματικό εταίρο
αποφάσισαν να χτίσουν μαζί μια μικρή φάρμα.
Οι πιο ευχάριστες στιγμές, όπως αναφέρει η Kate, είναι η δυνατότητα
δημιουργίας ευκαιριών εργασίας για άλλους, και αυτό που είναι πιο σημαντικό
είναι να τους ακούσει κανείς να λένε ότι τους αρέσει να
εργάζονται στην εταιρεία. Σημειώνει ότι εκείνη και ο συνέταιρός της έπρεπε να
ξεπεράσουν πολλά εμπόδια, αλλά το ότι είναι μια γυναίκα επιχειρηματίας δεν
αποτελεί μέρος αυτών των εμποδίων.

Παρότι η Kate δεν είχε αντιληφθεί ότι το να είσαι γυναίκα επιχειρηματίας είναι
εμπόδιο, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των φύλων στον τομέα
της επιχειρηματικότητας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι γυναίκες αποτελούν το
52% του ευρωπαϊκού πληθυσμού αλλά μόνον το 30% των επιχειρηματιών και
μόνον το 32% των οικονομικών ηγετών.

Το δίκτυο Women@EIT εμπνέει άλλες γυναίκες να γίνουν επιχειρηματίες μέσω
της προώθησης γυναικείων προτύπων, της δημιουργίας άνετων μαθησιακών
περιβαλλόντων, της γυναικείας δικτύωσης, της αύξησης της συνειδητοποίησης
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών και
της προσπάθειας να τις μειώσουν.

Γυναίκες στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΕΥΓ-
ΜΑΤΑ

https://eitalumni.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/Kate-scaled.jpg


Ο Κινούμενος Κινηματογράφος (Moving Cinema) είναι ένα έργο
συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA της ΕΕ, το
οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των νέων και του
ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
Μεταξύ 1 και 2 Φεβρουαρίου, οι Νέοι Προγραμματιστές του Κινούμενου
Κινηματογράφου (Moving Cinema Young Programmers) ανέλαβαν τον
προγραμματισμό της προβολής ταινιών στον κινηματογράφο Edinburgh
Filmhouse του Εδιμβούργου. Την εισαγωγή σε κάθε ταινία την
πραγματοποιούσε η ομάδα των Νέων Προγραμματιστών, η οποία παρουσίασε
νέες ταινίες στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του
Εδιμβούργου τον Ιούνιο. Οι Νέοι Προγραμματιστές αποτελούν μέρος ενός
δικτύου νέων εφόρων στο Βίλνιους, τη Βαρκελώνη, την Ίζολα και το Βερολίνο.
Κατά τους τελευταίους πέντε μήνες οι συναντήσεις τους ήταν σε εβδομαδιαία
βάση, προκειμένου να παρακολουθήσουν, να συζητήσουν και τελικά να
επιλέξουν δύο ταινίες που θα προβάλλονταν στο κοινό του Filmhouse τον
Φεβρουάριο. Ένας από τους Νέους Προγραμματιστές αναφέρει ότι απόλαυσε
τις συζητήσεις με ομοϊδεάτες νέους και έλαβε πολύτιμα μαθήματα για τον
τρόπο της οργάνωσης εκδηλώσεων σχετικά με τις προβολές, της σύνταξης ενός
αντιγράφου για τη μπροσούρα, του σχεδιασμού του υλικού μάρκετινγκ. Επίσης,
βίωσαν πλήρως την εμπειρία του προγραμματισμού για έναν κινηματογράφο,
συμπεριλαμβανομένης της απογοήτευσης όταν δεν είναι διαθέσιμη μια
αγαπημένη ταινία. Το έργο Κινούμενος Κινηματογράφος είναι μια ευκαιρία για
τους νέους όχι μόνον να μάθουν τα πάντα για τον κινηματογράφο, για τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ή να δουν την εργασία που πραγματοποιείται
πίσω από τη διοργάνωση προβολών ή κινηματογραφικών εκδηλώσεων, αλλά
και να παρακολουθήσουν ευρωπαϊκές ταινίες υπό μια διαφορετική προοπτική.
Επιπλέον, οι νέοι προγραμματιστές λένε ότι το συγκεκριμένο έργο επιτρέπει την
έκφραση των απόψεών τους στο κοινό και τους συνομηλίκους τους καθώς και
σε επαγγελματίες του κλάδου και, το σημαντικότερο, τους δίνει το βήμα να
μιλήσουν για θέματα που σχετίζονται με αυτούς.
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Το Berlinale Talents είναι μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου του Βερολίνου, που χρηματοδοτείται από τον Υπουργό
Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης σε συνεργασία με το πρόγραμμα Creative
Europe MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Josephine Lohoar Self είναι συγγραφέας από τη Σκωτία, υποψήφια για
βραβείο BAFTA, σκηνοθέτης και δημιουργός κινουμένων σχεδίων, η οποία
εργάζεται σε stop-motion animation*. Το 2017 αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών
Τεχνών, τομέας ζωγραφικής και χαρακτικής της Γλασκόβης.
Η γνώμη της Josephine σχετικά με το Berlinale Talents ήταν θετική από την
αρχή. Θεωρούσε ότι πρόκειται για τα πλέον διάσημα εργαστήρια ταλέντων στον
κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος που, όταν ολοκλήρωσε την ταινία της «The Fabric of
You», αποφάσισε να συμμετάσχει. Ο κύριος λόγος που επέλεξε αυτά τα
εργαστήρια ήταν η ευκαιρία να έρθει σε επαφή με κινηματογραφιστές από όλο
τον κόσμο.
Πιστεύει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα εργαστήρια ταλέντων ήταν
χρονοβόρα καθώς έπρεπε να συμπληρώσει μια σειρά ερωτήσεων και να
υποβάλει ένα σύντομο κλιπ από μία από τις ταινίες της. Ούτως ή άλλως, όμως,
ήταν αρκετά θετική σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.
Η Josephine αναφέρει ότι η συμμετοχή της σε εργαστήρια ταλέντων ήταν μια
εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσει ορισμένους από τους πλέον συναρπαστικούς
κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο και να μάθει περισσότερα για αυτόν τον
πολύπλευρο κλάδο. Μετά από την επιστροφή της από το Berlinale αισθάνεται
ότι έχει πάρει πολλή ενέργεια και έμπνευση και ανυπομονεί να εφαρμόσει την
εμπειρία της στα επόμενα έργα της.
Το μεγαλύτερο όφελος τέτοιων προγραμμάτων είναι η δικτύωση καθώς και η
έμπνευση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες από τη συμμετοχή τους σε ένα από
τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ταινιών στον κόσμο. Αφετέρου, είναι σημαντικό να έχει
κανείς σαφείς στόχους πριν συμμετάσχει σε ένα τέτοιο εργαστήριο ταλέντων.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη διαδικασία
υποβολής αίτησης, η οποία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο από το
αναμενόμενο.

*ΣτΜ: ο όρος αναφέρεται σε κούκλες οι οποίες σε κάθε καρέ κινούνται ελάχιστα
και φωτογραφίζονται κατά τρόπο ώστε αν δει κανείς όλα τα καρέ γρήγορα, να
έχει την ψευδαίσθηση της φυσική κίνησης (Πηγή: ιστότοπος Λέσχη του Βιβλίου)

Εργαστήρια ταλέντων
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Μια
οικονομική επιτυχία
Περίπου €1 δισεκατομμύριο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μπορεί να
δαπανηθεί για τη χρηματοδότηση αυστριακών έργων, εάν οι αυστριακές
εταιρείες και οι ερευνητές συνεχίσουν να βρίσκουν νέες καλές ιδέες. Η Αυστρία
είχε περίπου 3.200 συμμετέχοντες μεταξύ των ετών 2007 και 2013, οι οποίοι
έλαβαν περίπου €950 εκατομμύρια από το χρηματοδοτικό κονδύλιο της ΕΕ.
Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός απόδοσης αθροίζεται σε έως και 130% στον
αυστριακό τομέα έρευνας. Ως εκ τούτου, η Αυστρία είναι η πλέον επιτυχημένη
χώρα της ΕΕ, η οποία λαμβάνει €1,30 για κάθε €1 που καταβάλλεται στον
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πολλές καλές ιδέες δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν λόγω οικονομικών πόρων.
Ως εκ τούτου, η ΕΕ ίδρυσε το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το οποίο
υποστηρίζει σημαντικές έρευνες σχετικά με μελλοντικά ζητήματα και
παγκόσμιες προκλήσεις. Μεταξύ των ετών 2014 και 2020 η ΕΕ κατέβαλε
περίπου €80 δισεκατομμύρια για την χρηματοδότηση της έρευνας.

Το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» υποστηρίζει πολλούς ερευνητές και
εταιρείες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα καινοτόμα έργα τους. Ο μύθος
ότι η Αυστρία καταβάλλει χρηματικά ποσά στην ΕΕ χωρίς να λαμβάνει τίποτα σε
αντάλλαγμα είναι εσφαλμένος, καθώς χάρη σε προγράμματα όπως το
«Ορίζοντας 2020» τα χρήματα επιστρέφουν στους πολίτες για έργα ή, στην
προκειμένη, για την έρευνα σχετικά με μελλοντικά ζητήματα και παγκόσμιες
προκλήσεις. 
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Η εμπειρία των εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης
κυκλοφορίας λόγω COVID-19 στην Κύπρο
Εθελοντές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους να απασχοληθούν εθελοντικά ή να
εργαστούν σε έργα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό τα οποία ωφελούν
κοινότητες και ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Οι νέοι οι οποίοι συμμετέχουν
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμφωνούν και τηρούν την Αποστολή και
τις Αρχές του Σώματος. Μπορεί κανείς να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης όταν γίνει 17 ετών, αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιο έργο έως
ότου περάσει την ηλικία των 18 ετών. Τα έργα του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης είναι διαθέσιμα σε άτομα ηλικίας έως 30 ετών. Μετά την
ολοκλήρωση μιας απλής διαδικασίας εγγραφής, οι συμμετέχοντες στο
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να επιλεγούν και να κληθούν να
συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως η αρωγή στην πρόληψη
φυσικών καταστροφών ή στην επακόλουθη ανοικοδόμηση, η παροχή βοήθειας
σε κέντρα αιτούντων άσυλο ή η αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων
στις κοινότητες. Τα έργα τα οποία υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης μπορούν να διαρκέσουν από δύο έως δώδεκα μήνες. Συνήθως η
τοποθεσία υλοποίησής τους βρίσκεται εντός των Κρατών-Μελών της ΕΕ.
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ιδρύθηκε το
1994 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σύμφωνα με το Νόμο περί του
Οργανισμού Νεολαίας του 1994 (Ν.33 (Ι)/94), ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από την έναρξη της λειτουργίας του στις 2
Ιουνίου 1994, όταν διορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οργανισμός
προσφέρει στους νέους πολλές ευκαιρίες για την ενεργό συμμετοχή σε
κοινωνικές δραστηριότητες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ο κύριος ρόλος του
οργανισμού είναι συμβουλευτικός, αλλά αναλαμβάνει επίσης έργα τα οποία
σχετίζονται με τη νεολαία, έπειτα από την έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών,
είτε κατά την έγκριση για τον ετήσιο προϋπολογισμό του οργανισμού είτε βάσει
κάποιας άλλης ειδικής απόφασης. Ως συμβουλευτικό όργανο, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και
εξειδικευμένης πολιτικής για τη νεολαία στο Συμβούλιο των Υπουργών,
 μέσω του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Οι στόχοι των πολιτικών του
ΟΝΚ είναι οι ακόλουθοι:
• η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων στην Κύπρο,
• η παροχή ευκαιριών στους νέους και τους οργανισμούς τους για την ενεργό
συμμετοχή και την ευθύνη τους για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική
ανάπτυξη της κοινότητας και της χώρας τους, 
• η δημιουργική δέσμευση και ψυχαγωγία των νέων που αντιμετωπίζουν άμεσα
και αποτελεσματικά προβλήματα που σχετίζονται με τη νεολαία.
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Λόγω των περιορισμών και των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που
έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση λόγω της COVID-19, πολλοί εθελοντές που ήρθαν
στην Κύπρο μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
αποκλείστηκαν στο νησί. Αυτό θα μπορούσε να αποβεί μια δυσάρεστη εμπειρία,
εάν ο υπεύθυνος οργανισμός για αυτούς, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, δεν
κάλυπτε τις ανάγκες τους και δεν ανταποκρινόταν άμεσα στις ερωτήσεις, τις
ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Συνεπώς, στις 30/04/2020, ο Οργανισμός
Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε μια ηλεκτρονική συνάντηση με όλους τους. Κατά
τη διάρκεια της κλήσης γεννήθηκε ένα «δίκτυο αλληλεγγύης», το οποίο αποτελεί
ένα εξαιρετικό κληροδότημα για μια παρόμοια κατάσταση στο μέλλον.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι τα χαμογελαστά
πρόσωπα των αποκλεισμένων Ευρωπαίων εθελοντών δείχνουν ότι στην ΕΕ η
αλληλεγγύη είναι κάτι που υφίσταται και προσφέρεται. Οι άνθρωποι που
λαμβάνουν την απόφαση να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους κινητικότητες,
μπορούν να έχουν την εγγύηση πως ό,τι κι αν συμβεί, οι εθνικοί οργανισμοί οι
οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτούς θα είναι στο πλευρό τους. Τι σπουδαίο
μάθημα αλληλεγγύης, επαγγελματισμού και συνέπειας για τους νέους πολίτες
της ΕΕ!
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Κατασκήνωση νέων για την ειρήνη του Κέντρου Νεότητας
του Στρασβούργου: Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
συναντώνται σε κλίμα ειρήνης και γαλήνης
Ο θεσμός των κατασκηνώσεων των νέων για την ειρήνη εισήχθη από το
Συμβούλιο της Ευρώπης το 2003. Τα τελευταία χρόνια το εν λόγω έργο
συγκέντρωσε νέους (ηλικίας 18-25 ετών) από την Αρμενία, την Αλβανία, το
Αζερμπαϊτζάν, την Κύπρο, τη Γεωργία (συμπεριλαμβανομένων της Αμπχαζίας
και της Νότιας Οσσετίας), το Ισραήλ, το Κοσσυφοπέδιο[1], το Μαυροβούνιο, την
Παλαιστινιακή Αρχή, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Κατά
τη διάρκεια της κατασκήνωσης των νέων για την ειρήνη, διάρκειας μίας
εβδομάδας, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε μια βιωματική διαδικασία
μάθησης και απέκτησαν ικανότητες στους τομείς της διαπολιτισμικής μάθησης,
του διαλόγου και του μετασχηματισμού των συγκρούσεων μέσα στο πλαίσιο
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η κατασκήνωση των νέων για την ειρήνη
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση χάρη στην υποστήριξη του Europa Park στο
Ρουστ της Γερμανίας, το οποίο κατά το παρελθόν φιλοξένησε τη
δραστηριότητα. Από το 2011 η κατασκήνωση πραγματοποιείται στα Ευρωπαϊκά
Κέντρα Νεότητας. Η πρόσκληση για συμμετέχοντες από την Κύπρο για την
κατασκήνωση του 2020 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς απευθύνεται
τόσο στους Ελληνοκυπρίους όσο και τους Τουρκοκυπρίους. Αυτή είναι μια από
τις πολύ σπάνιες συμβολές συμφιλίωσης που προσφέρουν στους
Τουρκοκύπριους νέους τα ιδρύματα στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών της Covid-19, η φετινή
κατασκήνωση ακυρώθηκε. Η πρόσκληση η οποία απευθύνεται στη νεολαία και
των δύο μεγάλων εθνοτικών κοινοτήτων είναι ένα κληροδότημα επί του οποίου
χρειάζεται να οικοδομήσουμε. Διαβάστε περισσότερα
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https://onek.org.cy/stirizoume-tous-ethelontes-tou-evropaikou-somatos-allilengyis-pou-vriskontai-stin-kypro/
https://onek.org.cy/youth-peace-camp-29-iouniou-6-iouliou-2020-evropaiko-kentro-neon-sto-strasvourgo/


Αρκετά έργα της ΕΕ σχετίζονται με το ΙΔΕΠ Κύπρου (Εθνική Υπηρεσία για έργα
Erasmus+) και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Τα σχόλια που ακολουθούν είναι απομαγνητοφωνήσεις των δηλώσεων μέσω
κάμερας Κύπριων επαγγελματιών που επωφελήθηκαν από διάφορους τύπους
κινητικότητας της ΕΕ: 

Κωνσταντίνα Φιλίππου, δασκάλα: Η ευκαιρία που μου δόθηκε να διδάξω στο
εξωτερικό μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με βοήθησε να αποκομίσω
εμπειρία και να είμαι έτοιμη να διδάξω στο σχολείο. Ήμουν επιτέλους μπροστά
σε μαθητές και αποτελούσα μέρος ενός σχολείου! Μπορούσα επιτέλους να
δώσω και να διδάξω. Ήταν μια εμπειρία ζωής. 
Φωτεινή Παπαχατζάκη, φοιτήτρια Ναυτιλιακών Σπουδών: Είχα την ευκαιρία να
ταξιδέψω, να διασκεδάσω, να αλλάξω απόψεις, να έρθω σε επαφή με έναν νέο
τρόπο ζωής, να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, να δω πώς λειτουργούν τα
Πανεπιστήμια στο εξωτερικό, και να ανοίξω πόρτες για το μέλλον μου ακόμα!

Κώστας Σκοΐνης, Καθηγητής Λυκείου (ηλεκτρολόγος μηχανικός): Έμαθα πολλά
πράγματα όταν πήγαμε στη Σκωτία, πράγματα τα οποία ουδέποτε θα μάθαινα
εκτός και αν πήγαινα σε ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο, όπως αυτό στο οποίο
πήγαμε.

Βάσος Βασιλείου, Καθηγητής Λυκείου (μηχανολόγος μηχανικός): Η εμπειρία που
ζήσαμε ήταν καταπληκτική και μάθαμε νέες μεθόδους διδασκαλίας.

Γιώργος Κωνσταντίνου, Διευθυντής Δημοτικού σχολείου: Τα προγράμματα της
ΕΕ παρέχουν στα σχολεία μας την ευκαιρία να δούμε ο ένας τη μεθοδολογία
του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε πώς λειτουργούν άλλα σχολεία.

Τα συγκεκριμένα άτομα δεν συμμετέχουν μόνον σε εφάπαξ προγράμματα της
ΕΕ. Είναι επαγγελματίες ή μελλοντικοί επαγγελματίες οι οποίοι επιδιώκουν να
αναπτύξουν την αποτελεσματικότητα, την πρόσβαση και τις δεξιότητές τους
καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους με την κινητικότητα της ΕΕ.
Πρόκειται για λίγους μόνον από του εκατοντάδες Κυπρίους που έχουν
ωφεληθεί πολύ και φέρνουν πίσω στην Κύπρο μια πολύτιμη τεχνογνωσία η
οποία, με τη σειρά της, αναβαθμίζει την τοπική τεχνογνωσία.

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Παρακολουθήστε το βίντεο

Εμπειρίες των Κυπρίων από τη συμμετοχή τους σε
ευρωπαϊκά έργα

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://www.youtube.com/watch?v=WMgif-hF_tg


Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης
και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) σε συνεργασία με την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο επιθυμούν να σας
προσκαλέσουν στο Φεστιβάλ Erasmus+. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται κάθε έτος
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Erasmus Days. Εκτός από τις ΜΚΟ, τις εταιρείες
και άλλους φορείς που μπορούν να παρουσιάσουν τη δέσμευσή τους στα έργα
της ΕΕ, πολλοί καλλιτέχνες μπορούν επίσης να συμμετέχουν στο μουσικό και
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Το τελευταίο φεστιβάλ Erasmus+ γιόρτασε το πλέον επιτυχημένο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.
Το θέμα του φετινού Φεστιβάλ περιστρέφεται γύρω από το Ευρωπαϊκό Έτος
Δημοκρατικής Συμμετοχής. Το κοινό έχει την ευκαιρία να μάθει για τις ευκαιρίες
που προσφέρονται μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ από τους
ίδιους τους δικαιούχους του έργου αλλά και από τους εκπροσώπους των
εθνικών φορέων Erasmus+ στην Κύπρο. Σε ειδικά σχεδιασμένους εκθεσιακούς
χώρους, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
καλές πρακτικές σχετικά με έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται και να
προσφέρουν ενημερωτικό υλικό στους επισκέπτες. Το Φεστιβάλ εμπλουτίζεται
με δραστηριότητες από ήδη υλοποιημένα Έργα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν
από τις δύο εθνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Έργων Erasmus+. Συνεπώς, οι
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο
ρομποτικής, να γνωρίσουν την τρισδιάστατη εκτύπωση, να συμμετάσχουν σε
ένα κυνήγι θησαυρού, να απολαύσουν χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις
από τους δικαιούχους του έργου, αλλά και να συμπληρώσουν το ειδικά
σχεδιασμένο κουίζ με τίτλο «Ο ισχυρότερος Ευρωπαίος». Το Φεστιβάλ
περιλαμβάνει, επίσης, ζωντανή σύνδεση από τις 17:00 έως τις 19:00 με τους
παραγωγούς του ραδιοφώνου KLIK FM Γιώργο Ρούσσο και Γεωργία Παναγή. Το
Φεστιβάλ Erasmus+ ανοίγει στο ευρύ κοινό και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει
το Erasmus+.

Η τοπική κοινότητα της Λευκωσίας δείχνει έναν συνεχή ενθουσιασμό και
υποστήριξη στο έργο Erasmus+. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες άνθρωποι μαθαίνουν
για την πραγματικότητα της κινητικότητας της ΕΕ και επωφελούνται από τις
πληροφορίες, αλλά επίσης διασκεδάζουν με το ποιοτικό καλλιτεχνικό
πρόγραμμα. Φαίνεται ότι το Φεστιβάλ Erasmus+ έχει καταστεί απαραίτητο για
τη Λευκωσία, το οποίο δείχνει ότι οι νέοι, και όχι μόνον, αισθάνονται ιδιαίτερα
εξοικειωμένοι με τις αξίες και τους στόχους του.
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Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ Erasmus+ (Λευκωσία)

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://ec.europa.eu/cyprus/events_20191012_1_en
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Ο αθλητισμός και οι μαθητές στην ΕΕ μπορούν να
αλλάξουν την ΕΕ!
Έργο Comenius για το ποδόσφαιρο
Η Ομόνοια είναι ένα από τα παλαιότερα και πλέον ιστορικά ποδοσφαιρικά
σωματεία της Κύπρου. Έχει συμμετάσχει αρκετές φορές σε ευρωπαϊκά
τουρνουά ποδοσφαίρου (όπως το Champions League και το Europa League).
Παράλληλα, ακολουθώντας τις αρχές και τις αξίες του συλλόγου, οι παίκτες του
βρίσκονται συνεχώς δίπλα στην κοινότητα, προσπαθώντας να αυξήσουν την
ευαισθητοποίηση σχετικά με διάφορα θέματα της νεολαίας. Σε αυτό το πλαίσιο,
η Ομόνοια συμμετείχε στο «έργο Comenius για το ποδόσφαιρο» (2014), το
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τη
συμμετοχή μαθητών από την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Πολωνία, την Ισπανία,
την Πορτογαλία, την Τουρκία και τη Γερμανία. Ο στόχος του έργου είναι να
φέρει κοντά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και να τους ευαισθητοποιήσει στο ζήτημα του σεβασμού και της
διαφορετικότητας. Παράλληλος στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα των
μαθητών και των εκπαιδευτικών ότι ανήκουν στην έννοια της ιθαγένειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και
προοπτικές σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των σχολείων τους.

Το ποδόσφαιρο υπήρξε ανέκαθεν ένας κοινός χώρος για τους Ευρωπαίους.
Όταν συναντά κανείς ένα άτομο από μια άλλη χώρα της ΕΕ, μία από τις πρώτες
ερωτήσεις είναι συνήθως ποια ομάδα 
υποστηρίζει. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα του ενδιαφέροντός μας να
μοιραζόμαστε, να ανταλλάσσουμε και να μαθαίνουμε από αλλοδαπούς πολίτες
της ΕΕ. Αυτή ήταν η βασική ιδέα και επίσης η βάση αυτού του επιτυχημένου
έργου. Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου, οι οποίοι γοητεύονται από τους
αστέρες του ποδοσφαίρου, είναι αρκετά ανοιχτοί σε αυτήν την επιρροή. Εάν
αυτή η επιρροή λάβει χώρα σε ένα καλά δομημένο, ασφαλές και προωθητικό
πλαίσιο όπως το «έργο Comenius για το ποδόσφαιρο», τότε μπορούν να
συμβούν θαύματα. Ειδικά ως προς τον σεβασμό και την ποικιλότητα, δεν
μπορεί κανείς να εξερευνήσει αυτές τις αξίες χωρίς να γνωρίζει πώς τις
αντιλαμβάνονται άλλοι πολιτισμοί. Αυτό το μικρό παράδειγμα από την Κύπρο
αποκαλύπτει τις τεράστιες δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι
πολίτες της ΕΕ για την προώθηση βασικών ανθρώπινων αξιών εντός των
εθνικών πλαισίων αλλά και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://www.sigmalive.com/sports/football/cyprus/a-league/90615/i-omonoia-symmeteixe-sto-comenius-project-on-football
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Ένα σχολείο ανοίγει τις πόρτες του στον κόσμο
«Ποιότητα Ζωής!» Αυτό είναι το όνομα της κοινοπραξία στο πλαίσιο του
προγράμματος Comenius EU, στο οποίο συμμετέχει το ιδιωτικό σχολείο GCS
από την Κύπρο. Συμμετέχουν 3 ακόμη Δημοτικά σχολεία από την Ελλάδα, την
Πολωνία και την Ισπανία. Ο στόχος αυτού του έργου, διάρκειας 2 ετών, είναι οι
μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ισορροπημένων διατροφικών
συνηθειών, της συναισθηματικής υγείας, της σωματικής άσκησης και της
προστασίας του περιβάλλοντος ως βασικοί παράγοντες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις εγχώριες κοινότητες. Παράλληλα, οι μαθητές από την
Κύπρο θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν
περισσότερα τόσο για τις κυπριακές παραδόσεις όσο και για τις παραδόσεις
των άλλων χωρών εταίρων. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του έργου είναι ότι
θα εφαρμοστεί στα σχολεία ως μέρος του ημερήσιου προγράμματος
μαθημάτων.

Είναι πραγματικά σπουδαίο είναι το παράδειγμα των μελλοντικών πολιτών, οι
οποίοι μαθαίνουν πώς να ενισχύσουν την ποιότητα ζωής τους στις χώρες τους
ενώ ταυτόχρονα ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικές με το θέμα με άλλα άτομα
της ηλικίας τους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Κυρίως, όμως, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι
μαθητές θα αισθανθούν πολύ όμορφα όταν γνωρίσουν καλύτερα όχι μόνον τον
πολιτισμό των άλλων χωρών αλλά και της δικής τους χώρας, της Κύπρου. Αυτό
ακριβώς είναι το νόημα των ιδρυτικών συνθηκών της ΕΕ: η διατήρηση του
οικείου πολιτισμού, αλλά και η πρόκλησή του, η διεύρυνσή του, η μετατροπή σε
μια χειρονομία αγκαλιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://www.gcsc.ac.cy/dimotiko/comenius-quality-of-life/


www.mega .bupnet .eu

AUSTRIA

ALGODEE
Γαλλική νεοφυής επιχείρηση αναβάθμισης τεχνητής νοημοσύνης που
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η νεοφυής επιχείρηση επιθυμεί να βοηθήσει τις εταιρείες να συμμετάσχουν και
να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές. Και οι δύο εταίροι θέλουν να απασχολούν εμπορικούς
υπαλλήλους σε κάθε πόλη στην οποία θέλουν να ανοίξουν γραφεία.
Η εν λόγω γαλλική επιχείρηση, καθώς εξειδικεύεται στον προγραμματισμό
υπολογιστών, κέρδισε στον διαγωνισμό WILCO, έναν γαλλικό διαγωνισμό στην
περιοχή Ile de France ο οποίος λειτουργεί ως επιταχυντής των νεοφυών
επιχειρήσεων. Όταν έλαβαν επιχορήγηση και ευρωπαϊκή αρωγή από το ΕΤΠΑ,
ανέπτυξαν την επιχείρησή τους χάρη στην 5ετή οικονομική παρακολούθηση και
τη βοήθεια ειδικών. Οι EDF και Enedis, δύο από τους μεγαλύτερους γαλλικούς
ομίλους, συγκαταλέγονται μεταξύ των πελατών τους. Μετά τη Γαλλία, θέλουν να
εγκατασταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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AUSTRIA

Προς μια βιολογική παραγωγή
3 παραγωγοί γάλακτος στη Λοζέρ επιθυμούν να μεταβούν στη βιολογική
παραγωγή. Η μετάβαση είναι εφικτή χάρη στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).
Δικαιούχοι αυτού του έργου είναι οι τρεις μικροί παραγωγοί που
δραστηριοποιούνται στη Λοζέρ, μια απαιτητική περιοχή γης στην οποία θα
ανατραφούν αγελάδες και πρόβατα με σκοπό τη γαλακτοπαραγωγή.
Παράλληλα, όμως, θα επωφεληθούν και οι καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να
απολαμβάνουν ένα προϊόν υψηλής ποιότητας βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων, όπως και οι μεσάζοντες (κατάστημα) και οι δικοί τους καταναλωτές.
Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα, να ανοιχτούν στην αγορά και να
αποκτήσουν μια περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση, οι
παραγωγοί έχουν υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από την ΚΓΠ και έχουν
λάβει περίπου €40.000, ώστε να υλοποιηθεί η εν λόγω μετάβαση.
Η μετάβαση στη βιολογική παραγωγή ήταν μια μεγάλη επιτυχία Μία από τους 3
παραγωγούς είναι πλέον μέλος της εθνικής αγροτικής ομοσπονδίας FNSEA και
αγωνίζεται για τη βελτίωση της χρηματοδότησης των γυναικών στη γεωργία.
Έχει επίσης γίνει πρέσβειρα του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, κάτι που
αποτελεί και τον λόγο για τον οποίο έκανε τη συγκεκριμένη μετάβαση.

Διαβάστε περισσότερα 1
Διαβάστε περισσότερα 2

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://www.leparisien.fr/economie/business/ces-entreprises-que-l-europe-a-fait-grandir-23-04-2019-8058609.php
https://www.actuia.com/acteur/algodeep/
https://algodeep.ai/
https://www.leparisien.fr/economie/business/ces-entreprises-que-l-europe-a-fait-grandir-23-04-2019-8058609.php
https://www.agri-mutuel.com/politique-economie/christine-valentin-presidente-dune-chambre-dagriculture-ancree-dans-le-sol/


Η συγκεκριμένη γαλλική επιχείρηση (μία από τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, ΜΜΕ), η οποία ιδρύθηκε το 2010 και ειδικεύεται στο εμπόριο
δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών, επωφελείται από το πρόγραμμα
Eurostars μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Ως καινοτόμα ΜΜΕ, η Animine βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα και την
ανάπτυξη διαθέτοντας μια ομάδα απολύτως αφιερωμένη στον σκοπό αυτό.
Επιπλέον, η Animine συνεργάζεται με αρκετά Πανεπιστήμια και άλλες ΜΜΕ από
όλη την Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη ΜΜΕ θα μπορούσε να αναπτύξει μια νέα πηγή ζωοτροφών
πλούσια σε ιχνοστοιχεία για τα ζώα εκτροφής.
Αυτό το έργο χρησίμευσε ως βάση για περαιτέρω δοκιμές με άλλα ιχνοστοιχεία
τα οποία σχεδιάζονται τώρα για το μέλλον.
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Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(€232.500 από συνολικά €465.000).
Οι δικαιούχοι είναι νέοι κάτω των 30 ετών και προέρχονται από την
νοτιοανατολική περιοχή της Γαλλίας, οι οποίοι είναι πλέον πτυχιούχοι, αλλά
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας.
Το πρόγραμμα FAJE στοχεύει στην προώθηση της επαγγελματικής ένταξης των
νέων πτυχιούχων, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν μια επαγγελματική
εμπειρία στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίοδο εκπαίδευσης 8
εβδομάδων πριν από την κινητικότητα.
Έως το τέλος του 2020, το πρόγραμμα θα έχει προσφέρει σε 360 νέους
αποφοίτους που προέρχονται από την νοτιοανατολική περιοχή την ευκαιρία να
επωφεληθούν από την εξατομικευμένη παρακολούθηση και την επαγγελματική
εμπειρία στο εξωτερικό. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως αποτέλεσμα τη
συνεργασία μεταξύ της περιοχής και του Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ, γαλλο-κεμπεκιανή υπηρεσία για τους νέους), η οποία επέτρεψε
σε 80 νέους Γάλλους να κάνουν πρακτική άσκηση στον Καναδά για έξι μήνες.

*ΣτΜ: ο όρος αναφέρεται στην πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση νέων
διπλωματούχων, προκειμένου να βρουν ευκολότερα και ταχύτερα εργασία

Πρόγραμμα FAJE (Formation Accompagnement de
Jeunes diplômés vers l’Emploi*)
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Έργο του Αγροτικού Επιμελητηρίου του Βωκλύζ συγχρηματο-δοτούμενο από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (FEADER). 124.419 € από
σύνολο €264.455

Δεκάδες αγρότες από το Βωκλύζ
Παραγωγοί οι οποίοι ασχολούνται με τις απευθείας πωλήσεις (αγορά,
συλλογικό κατάστημα, κ.λπ.) και παραγωγοί οι οποίοι προμηθεύουν ήδη τη
βιομηχανία τροφοδοσίας (γυμνάσια, λύκεια, κ.λπ.)

Σε συνδυασμό με την προστασία και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων
υψηλής ποιότητας, το έργο κατέστησε εφικτή τη συγκέντρωση των παραγωγών
και την ομαδική παράδοση των παραγγελιών στην πόλη της Αβινιόν και στο
Βωκλύζ. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα διαθέτει δύο διαύλους διανομής:
αφενός τη συλλογική αποκατάσταση / τροφοδοσία και αφετέρου τις αυτόματες
συσκευές διανομής οι οποίες διαθέτουν ράφια διαφορετικών μεγεθών,
προκειμένου αυτά να προσαρμόζονται στα προς πώληση προϊόντα.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης έναν σύμβουλο, ο οποίος ηγείται της ομάδας
και διαχειρίζεται τις πωλήσεις των προϊόντων, καθώς και έναν διανομέα
πλήρους απασχόλησης με σκοπό την προμήθεια των υπόλοιπων διανομέων και
των εστιατορίων.

Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, 44.000 ράφια έχουν πουληθεί σε ντόπιους
πολίτες από την έναρξη του εγχειρήματος τον Απρίλιο του 2017.

www.mega .bupnet .eu
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Έργο για τη δημιουργία πλατφόρμας για την
ομαδοποίηση τοπικών γεωργικών προϊόντων
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Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι μια πόλη η οποία ορίζεται από την
ΕΕ για τη χρονική περίοδο ενός έτους, κατά την οποία διοργανώνει μια σειρά
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η αναγνώριση μιας πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μπορεί να
αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τη ανάπτυξη σημαντικών πολιτιστικών,
κοινωνικών και οικονομικών οφελών.

Η Μασσαλία της Γαλλίας ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το
έτος 2013 (Μασσαλία-Προβηγκία 2013, «MP2013»).

Ο χαρακτηρισμός ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μπορεί
να συμβάλει στην ενίσχυση της αστικής ανάπλασης, να αλλάξει την εικόνα της
πόλης και να αυξήσει την προβολή και το προφίλ της σε διεθνές επίπεδο, κάτι
το οποίο συνέβη για τη Μασσαλία. Η πόλη, η οποία πάντα υπέφερε από μια
«κακή φήμη» στη Γαλλία και διεθνώς, εκμεταλλεύτηκε πλήρως αυτήν την
ευκαιρία και μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί τόσο οικονομικά όσο και, βεβαίως,
πολιτιστικά.

Χάρη στο MP2013, πραγματοποιήθηκαν 950 πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη
Μασσαλία και τους γύρω δήμους. Επίσης, απέφερε περισσότερα από €600
εκατομμύρια νέων επενδύσεων σε πολιτιστικές υποδομές εντός και γύρω από
τη Μασσαλία, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού MuCEM, το οποίο,
πλέον, συγκαταλέγεται στα 50 πιο δημοφιλή μουσεία στον κόσμο.
Ο οικονομικός αντίκτυπος εκτιμάται σε περίπου 500 εκατομμύρια με
περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας να δημιουργούνται ή να
διατηρούνται.

Με περισσότερους από 10 εκατομμύρια επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων 2
εκατομμυρίων επιπλέον τουριστών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, η
πελατειακή βάση αυξήθηκε κατά 17%.

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Μασσαλία, πολιτιστική πρωτεύουσα 2013
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Ενεργή ένταξη των νέων που αντιμετωπίζουν
επαγγελματικά εμπόδια στην Κάτω Σαξονία της
Γερμανίας
Το έργο «Pro-Aktiv-Centres» (PACe) στοχεύει στην κοινωνική σταθεροποίηση
των νέων με ειδικές ανάγκες υποστήριξης και να τους βοηθήσει να
αντιμετωπίζουν την καθημερινή ζωή και να δημιουργούν καθημερινές δομές.
Με αυτόν τον τρόπο, τα κέντρα Pro-Aktiv-Centres συμβάλλουν σημαντικά στη
βελτίωση της ζωής και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη αυτών των
νέων.

Τα κέντρα προσφέρουν σε νέους ηλικίας μεταξύ 14 και 26 ετών υποστήριξη ως
προς την αντιμετώπιση προβλημάτων που τους αποτρέπουν να εργαστούν ή να
εκπαιδευτούν.

Εδώ, οι νέοι βρίσκουν συμβουλές και αρωγή στη διαμόρφωση του
επαγγελματικού τους μέλλοντος και τον σχεδιασμό μιας αυτο-υπεύθυνης ζωής.
Η προσφορά είναι δωρεάν και εθελοντική.
Το PACe εδρεύει σε πολλές διαφορετικές περιοχές της Κάτω Σαξονίας και, εκτός
από τις συμβουλές που παρέχονται από τους εργαζόμενους στην κοινωνική
εκπαίδευση του Pro-Aktiv-Center, παρέχει επίσης άλλες προσφορές, όπως η
δυνατότητα δωρεάν χρήσης των λεσχών εργασίας (Job Clubs) που βρίσκονται
σε διάφορες τοποθεσίες (π.χ. στην περιοχή Χίλντεσχαϊμ) ή τακτικών συνεδριών
συμβουλευτικής.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το κέντρο Pro Aktiv

Έως τώρα έχουν χρηματοδοτηθεί 188 έργα στο πλαίσιο αυτού του
προγράμματος.
Χρηματοδότηση τοπικών έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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MovEurope: Κινητικότητα προσφύγων στην Ευρώπη
Erasmus+ έργα κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Μια ομάδα νέων από διαφορετικό υπόβαθρο και εθνικότητες, που ζουν στην
Μπολόνια (Ιταλία), συμμετέχουν εθελοντικά ή εργάζονται με μετανάστες.
Συμμετείχαν στο έργο Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Πρόγραμμα Προσανατολισμού
για Μετανάστες που προωθείται από την ένωση Universo. Το έργο αυτό
ανέπτυξε μια επιμόρφωση που συγκέντρωσε μαζί νέους Ευρωπαίους και νέους
νεοεισερχόμενους (πρόσφυγες και μετανάστες).
Μετά από πρόγραμμα έξι μηνών, μετατρέπονται σε μια οικογένεια.
Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, συνειδητοποίησαν ότι κάθε μετανάστης που ήδη
βρίσκεται στην ΕΕ ονειρεύεται να μετακομίσει σε άλλη χώρα.
Επιπλέον, παρατήρησαν ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικές με τη
χώρα περί δικαιωμάτων ασύλου και ενσωμάτωσης, αλλά υπάρχει έλλειψη
πληροφοριών για όλο τον χώρο της ΕΕ (δικαιώματα κινητικότητας, δικαιώματα
ιθαγένειας της ΕΕ ως πρόσφυγας κ.λπ.)
Αυτή η ανισορροπία δημιουργεί πρόβλημα καθώς αυτές οι πληροφορίες είναι
θεμελιώδεις για την ενσωμάτωση. Εάν δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, θα
βρεθούν σε νομικό κενό. Οπότε, γι’ αυτό θέλουν να δημιουργήσουν ένα έργο
ούτως ώστε να διευκρινιστούν και να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι
πληροφορίες, αλλά και για να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις στη νόμιμη
μετανάστευση/κινητικότητα μέσω εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών
(πρακτική άσκηση, ΕΕΥ, ανταλλαγές νέων…) Η ομάδα αυτών των 20 ατόμων
αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πιλοτικό έργο προκειμένου να διευκολύνει την
κινητικότητα των μεταναστών που φτάνουν στην Ιταλία και επιθυμούν να
ζήσουν στην Γερμανία. Συνεπώς, ίδρυσαν την ένωση Migration Mitenander
(Μετανάστευση Μαζί) στο Βίτεν το 2017. Μέσω αυτής της δράσης, έχουν τη
δυνατότητα να προωθήσουν τις ευκαιρίες κινητικότητας που προσφέρει η ΕΕ
στους νέους στην ισότητα για νέους νεοεισερχόμενους, να ενισχύσουν την
αίσθηση του ανήκειν στην ΕΕ και να ταυτιστούν με τις ευρωπαϊκές αξίες και την
κοινωνία.
Η προώθηση πληροφοριών σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση και τα
δικαιώματα θα αποτρέψει τις δευτερεύουσες μετακινήσεις και την άνοδο
παράνομων δικτύων.
Μέσω αυτού του προγράμματος μπορούν να προσφέρουν εναλλακτική
μακροπρόθεσμη προοπτική για τους πρόσφυγες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
γεγονός που τους επιτρέπει να οικοδομήσουν μια αυτεξούσια και ανεξάρτητη
ζωή στην Ευρώπη.
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Erasmus +: ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (μια πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Υπηρεσιών του Erasmus+)

Ο Badiougou Diawara είναι από το Μάλι, έχει μια ευτυχισμένη ζωή, αλλά ο
θάνατος της μητέρας του μετέτρεψε τα πάντα σε εφιάλτη, οπότε αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει τη χώρα του. Αφού έζησε στην Αλγερία και την Λιβύη,
δραπέτευσε στην Ευρώπη και έφτασε στην Σικελία, όπου ξεκίνησε εκ νέου την
ζωή του. Είχε την ευκαιρία να σπουδάσει, να βρει μια νέα οικογένεια, φίλους
και να επιτύχει τα όνειρά του ιδρύοντας τη δική του ένωση.

Ο Badiougou τελειώνει την ιστορία του λέγοντας: «Θέλω να κάνω κάτι για τη
χώρα που με υποδέχθηκε».
Μέσω του έργου «Ιστορίες Ανθεκτικότητας», την χρηματοδότηση από το
Erasmus+, ο Badiougou είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα
δίκτυο θετικών προσώπων αναφοράς – πρότυπα – τα οποία μέσω της αφήγησης
των ιστοριών τους μπορούν να εμπνεύσουν όσους διαβιούν σε δύσκολα
περιβάλλοντα, ενεργοποιώντας τις διαδικασίες της εμπιστοσύνης στην
δυνατότητα άντλησης θετικών επιδράσεων μέσα από αρνητικές καταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια του 2018 επισκέφθηκε ως «μαρτυρία» σχολεία, φυλακές και
εκπαιδευτικά ιδρύματα ενηλίκων, αφηγούμενος την ιστορία του από μια
προοπτική προτύπου προς μίμηση.

Συνήθως, τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν πρόσφυγες και μετανάστες που
φθάνουν στην Ευρώπη ως άτομα σε ανάγκη, στους οποίους πιστώνονται
στερεότυπα και προκαταλήψεις που συχνά είναι ιδιαίτερα αρνητικά. Αυτή η
πρωτοβουλία ανατρέπει αυτήν την αφήγηση, θέτοντας τους «ενδεείς»
ανθρώπους ως πρότυπα προς μίμηση στις ιστορίες τους ανθεκτικότητας,
εμπνέοντας πολλούς άλλους.

Η πρωτοβουλία αποτελεί τμήμα των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
στήριξη των Κρατών Μελών στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και
των κοινωνικών διακρίσεων, μέσω ενός συνδυασμού δράσεων στις οποίες
συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές, η κοινωνία και η κοινότητα τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Μπαντιουγκού Ντιαγουάρα: πηγή έμπνευσης ως
παράδειγμα προς μίμηση

Διαβάστε περισσότερα 1
Διαβάστε περισσότερα 2

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

http://rolemodel.erasmusplus.it/bandiougoudiawara/
http://rolemodel.erasmusplus.it/


Δημιουργική Ευρώπη ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Διατομεακή Συνιστώσα - Έργα
Ενσωμάτωσης Προσφύγων

Ο Luca Delfino είναι νέος ζωγράφος από την Σικελία και ιστορικός τέχνης.
Διαχειρίζεται επίσης εργαστήρια τέχνης του δρόμου για παιδιά στην γειτονιά
«Ζεν», στην πόλη του Παλέρμο.

Σε κάποιο σημείο του ταξιδιού του, αφού εργάστηκε για λίγο σε μουσεία,
συμπεριλήφθηκε σε κάποια έργα αστικής ανανέωσης κοινωνικού
ενδιαφέροντος, ζωγράφισε πλατείες και δρόμους μεταξύ ανθρώπων και με
ανθρώπους και κατάλαβε ότι για αυτόν, αυτή ήταν η καλύτερη δυνατή
κατάσταση να ζωγραφίζει και να μοιράζεται με τους ανθρώπους.
Άρχισε να εργάζεται για το έργο JOURNEYS και ήταν ιδιαίτερα
ενθουσιώδης διότι το έργο του έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν ιστορίες που
συνήθως μένουν ανείπωτες.

Το έργο JOURNEYS ασχολείται με πρόσφυγες, αλλά ο Luca αποφάσισε να
ασχοληθεί ειδικά με γυναίκες πρόσφυγες. Αυτό το έργο του έδωσε την ευκαιρία
να εκφραστεί, να εργαστεί στο μεγάλο του πάθος και τελικά να
πραγματοποιήσει μια έκθεση με τα έργα τέχνης του στους δρόμους του
Παλέρμο.

Αυτό το έργο, το οποίο είχε ως στόχο να δώσει στους πολίτες της ΕΕ την
ευκαιρία να ανακαλύψουν, να μάθουν και να κατανοήσουν τις αξίες και τους
πολιτισμούς των προσφύγων και των μεταναστών και να ανακαλύψουν και να
εμπλουτίσουν τους δικούς τους, έχει εκπληρώσει έναν διπλό στόχο, δίδοντας
σε έναν νεαρό καλλιτέχνη, ο οποίος προέρχεται από μία από τις περιοχές με την
υψηλότερη ανεργία στους νέους, την ευκαιρία να εκφραστεί μέσω της τέχνης
και να αναγνωριστεί το έργο του σε μια έκθεση τέχνης του δρόμου.
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Luca Delfino: Τέχνη και δράση
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Erasmus+ Κεντρική Δράση 2: Στρατηγική Κοινοπραξία στον τομέα της
εκπαίδευσης Ενηλίκων

Δεκατρείς γυναίκες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες όπως η Κένυα, η
Ακτή Ελεφαντοστού, το Μάλι, η Νιγηρία και η Χιλή και ζουν στο Παλέρμο, με
χαμηλό επίπεδο γραμματισμού ως προς τα μέσα ενημέρωσης που τις
δυσκολεύουν στην αναζήτηση εργασίας και στην καθημερινή τους ζωή.

Η ομάδα των μεταναστριών συμμετείχε σε ένα κύκλο μαθημάτων κατάρτισης 3
μηνών του έργου MedLit, μια μακρά πορεία μάθησης που συνέβαλε στη
βελτίωση των γνώσεών τους στις ψηφιακές συσκευές, στη βελτίωση των
δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής
τους στο κοινό ή κατά την διάρκεια μιας επαγγελματικής συνέντευξης.
Δίδοντας μερικά θεωρητικά περιεχόμενα στην αρχή των μαθημάτων,
πραγματοποιώντας πρακτικές ασκήσεις ώστε να εμβαθύνουν σε αυτό που
διδάσκονται και προκειμένου τα περιεχόμενα να γίνουν περισσότερο
κατανοητά, οι συμμετέχουσες πέτυχαν τους δικούς τους ατομικούς στόχους.

Χάρη σε αυτό το έργο οι συμμετέχουσες έχουν βελτιώσει τις προσωπικές και
ακαδημαϊκές τους δεξιότητες και την ανεξαρτησία τους, αλλά και την ελευθερία
σκέψης τους. Δημοσίευσαν ένα βιβλίο διαπολιτισμικών συνταγών που
αναπτύσσει τις προσωπικές τους και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και
αποτελεί πηγή έμπνευσης για την σταδιοδρομία τους.
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Μια ψηφιακή εμπειρία που συντελείται στο Παλέρμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://cesie.org/en/experiences/medlit-digital-experience-migrant-women/


Ο κύκλος μαθημάτων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και διευθύνεται από το EOI Business School.

Ο José εγκατέλειψε το σχολείο στα 14 δίχως τυπικά προσόντα - ανακάλυψε μια
έλξη προς την μεταλλουργία. Αφού έμαθε την τέχνη, αποφάσισε τελικά να
ξεκινήσει το δικό του εργοστάσιο το 1983, κατασκευάζοντας ρυμουλκούμενα
επιβατικών οχημάτων και σταθερά εξαρτήματα κτιρίων. Μαζί με τη σύζυγό του,
διηύθυνε όλες τις πτυχές της επιχείρησης από έναν μικροσκοπικό χώρο των 20
τ.μ.
Τα πράγματα πήγαν από το κακό στο χειρότερο με την έναρξη της κρίσης. Η
απώλεια του μεγαλύτερου πελάτη τους και η απειλή χρεοκοπίας οδήγησαν τον
José να μάχεται με την κατάθλιψη και ξεκίνησε να βλέπει έναν ψυχολόγο. Ήταν
κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις συνεδρίες που προέκυψε για πρώτη φορά
η ιδέα της επιχειρηματικής κατάρτισης και πολύ σύντομα βρέθηκε μπροστά
στην πρωτοβουλία.
Κατά την διάρκεια της κρίσης, ο José αποφάσισε να συμμετάσχει σε έναν κύκλο
μαθημάτων κατάρτισης. Ο κύκλος μαθημάτων άλλαξε παντελώς τον τρόπο
σκέψης του για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο που διηύθυνε την δική του,
φέρνοντας εξειδικευμένο προσωπικό και νέες διαδικασίες. «Ήμουν σε θέση να
εφαρμόσω στην πράξη ό,τι μάθαινα».
Το κυριότερο, προσθέτει επίσης, «Είδα τα αποτελέσματα αμέσως».
Σήμερα η εταιρεία έχει διαφοροποιηθεί και αναπτύσσεται ταχέως. Το
προσωπικό έχει διπλασιαστεί σε περισσότερους από 70 εργαζόμενους πλήρους
απασχόλησης και υπάρχουν σχέδια για επέκταση του εργοστασίου. Η
προοπτική του είναι πολύ πιο θετική τώρα, «Έμαθα ότι το πιο σημαντικό
πράγμα σε μια επιχείρηση είναι οι άνθρωποι. Είμαι πραγματικά υπερήφανος για
την ομάδα που έχουμε οικοδομήσει. Μαζί είμαστε προετοιμασμένοι για το
μέλλον... οτιδήποτε κι αν φέρει».
Ήταν όταν ο José συμμετείχε στον κύκλο μαθημάτων που συγχρηματοδοτήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που κατάφερε να αντιστρέψει την
προβληματική τύχη της επιχείρησής του. Έχοντας αγωνιστεί με μια στάσιμη
επιχείρηση για χρόνια, η άφιξη της χρηματοοικονομικής κρίσης φάνηκε να είναι
ίσως η χαριστική βολή. Ωστόσο, ο κύκλος των μαθημάτων κατάρτισης το άλλαξε
αυτό και η εταιρεία του πλέον ευδοκιμεί.
Η κατάρτιση που διεξάγεται από το EOI Business School παρέχει σε
επιχειρηματίες από την Ισπανία συμβουλευτική και επιχειρηματική κατάρτιση
στο το πώς να βελτιώσουν τις εταιρείες τους και να επεκτείνουν τις αγορές
τους. Προσφέρει καινοτόμες πρακτικές και ευκαιρίες δικτύωσης στους
συμμετέχοντες και κατάρτιση που στοχεύει ειδικά στον τρόπο λειτουργίας μιας
εταιρείας.
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Κατάρτιση για την επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=564&langId=en&portraitId=0226&vl=es


Η Nelly Davtyan από την Αρμενία, είναι επιχειρηματίας ΤΠ και χάρη στο
πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες κατάφερε να μετατρέψει την
μικρή της νεοφυή επιχείρηση σε μια βιώσιμη αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
Το 2016, ήταν μια ακόμη νεαρή γυναίκα από μια μικρή χώρα και είχε πολλές
ιδέες για το πώς να ξεκινήσει την επιχείρησή της με ένα μικρό χρηματικό ποσό
στην τράπεζα και με πολλά κίνητρα για να τις πραγματοποιήσει.
Συνάντησε πάμπολλες δυσκολίες στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας ως επιχειρηματίας ΤΠ, διότι στην Αρμενία η γυναικεία
επιχειρηματικότητα δεν προωθείται και δεν υποστηρίζεται. Το πρώτο της
προϊόν ήταν το Busticks, μια ταξιδιωτική εφαρμογή που βοηθά
τους ανθρώπους να βρουν ταξιδιωτικές περιηγήσεις στο διαδίκτυο.
Συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν ακόμη πολλές συμβουλές για τον τρόπο
διοίκησης της επιχείρησής της ως γυναίκα επιχειρηματίας.

Ένα φιλικό της πρόσωπο της είπε για το πρόγραμμα Erasmus για νέους
επιχειρηματίες, οπότε επισκέφθηκε έναν οργανισμό μεσολάβησης που την
βοήθησε αρκετά με την υποβολή της αίτησης για αυτό το πρόγραμμα και να
μεταβεί στην Μάλτα για τρεις μήνες.

Ως επιχειρηματία υποδοχής επέλεξε την Angele Giuliano από την Μάλτα διότι
διέθετε μια εταιρεία ΤΟ με 20ετή εμπειρία.

Δεν μπορούσε καν να φανταστεί το πώς θα άλλαζε την ζωή της αυτό το
πρόγραμμα.

Έπειτα από 1 μήνα, άρχισαν να δημιουργούν μαζί εκπαιδευτικά προγράμματα,
κάτι που ήταν ιδιαίτερα καινούργιο για την Nelly και συνειδητοποίησε ότι αυτός
ήταν ένας νέος τομέας που την ενδιέφερε και όταν επέστρεψε από την Μάλτα
ξεκίνησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης σκακιού για παιδιά με
προβλήματα ακοής.

Μετά την τεράστια εμπειρία που αποκόμισε από αυτό το πρόγραμμα, η Nelly
συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να γίνει επιχειρηματίας υποδοχής και να
δώσει σε άλλους νέους σαν αυτήν την ευκαιρία να γίνουν επιχειρηματίες,
ενθαρρύνοντας περισσότερες νέες γυναίκες από μικρές χώρες.
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Nelly Davtyan: Νέα γυναίκα επιχειρηματίας ΤΠ

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/videos.php?vid=SHaTDEtOZJU


Αφού σπούδασε σύνθεση, αρμονία, αντίστιξη και πιάνο στο Ωδείο ‘Licinio Refice
di Frosinone’ που βρίσκεται κοντά στην Ρώμη, η Enrica μετακόμισε στο Λονδίνο
για να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της στο Royal College of Music.
Παρέμεινε εκεί και έγινε δεκτή για πρακτική άσκηση (ως μέρος του
προγράμματος που παλαιότερα ονομαζόταν Leonardo da Vinci).

Βελτίωσε τις ικανότητες και τις δεξιότητές της ως καθηγήτρια κατά την διάρκεια
αυτής της διεθνούς εμπειρίας.
Όταν τελείωσε η πρακτική της άσκηση, ανακάλυψε ότι υπήρχε μια ανοικτή θέση
διδασκαλίας και η Enrica προσλήφθηκε.
Αρκετά χρόνια μετά, η Enrica δεν είναι μόνο καθηγήτρια πανεπιστημίου, αλλά
έχει επίσης συνθέσει την μουσική επένδυση σε πολλές βραβευμένες
ανεξάρτητες ταινίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια και τηλεοπτικές
διαφημίσεις. Πιο πρόσφατα, εργάστηκε στην
ταινία Life του 2017, με πρωταγωνιστές τους Τζέικ Γκιλενχάαλ και Ρεμπέκα
Φέργκιουσον.

Όταν υπέβαλε αίτηση για τη θέση διδασκαλίας, η Enrica πίστευε ότι ήταν «πολύ
νέα για καθηγήτρια», αλλά η Enrica την πήρε την δουλειά.
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Enrica Sciandrone: Μουσική για να ζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/all-stories_es


Έργο LIFT (Ομοιότητα, Ενσωμάτωση, Πλήρης απασχόληση, Κατάρτιση) -
χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η Éva είναι από το Σζεκζάρντ της Ουγγαρίας και είναι σχεδόν εντελώς κωφή εκ
γενετής. Η κατάσταση της αναπηρίας της εμπόδισε την επαγγελματική της
πρόοδο και έχει αντιμετωπίσει εμπόδια που την εγκλώβισαν σε ανειδίκευτη
εργασία.
Η σταδιοδρομία της Éva δεν αναδύθηκε, έως ότου ένας κύκλος μαθημάτων
εστιάσεως με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου άλλαξε την
ζωή της.

Η τύχη χαμογέλασε στην Éva μέσω του έργου LIFT (Ομοιότητα, Ενσωμάτωση,
Πλήρης απασχόληση, Κατάρτιση), το οποίο ξεκίνησε από το Ίδρυμα Blue Bird το
2006. Στόχος του LIFT είναι να βοηθήσει τους νέους με χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο και αναπηρίες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες οι οποίες θα τους
βοηθήσουν να βρουν θέσεις εργασίας.
Η Éva εγγράφηκε ως ένα από τα 16 άτομα στον κύκλο μαθημάτων εστιάσεως (20
επιπλέον έμαθαν δεξιότητες οικοδόμησης). Η κατάρτιση διήρκεσε ένα έτος και
κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου λάμβανε μισθό από τον προϋπολογισμό
του έργου.
Το 2007, πιστοποιήθηκε ως σεφ και προσλήφθηκε στο εστιατόριο Ízlelő, ένα
οικογενειακό εστιατόριο που λειτουργεί επίσης το Ίδρυμα. Συνοδεύτηκε από έξι
συναδέλφους της από τον κύκλο μαθημάτων, οι οποίοι ασχολούνται με το
μαγείρεμα, το πλύσιμο και το σέρβις.
Τα γλυκά είναι η ειδικότητα της Éva - της αρέσει να μαγειρεύει τηγανίτες, καθώς
και στρούντελ και τσίζκεϊκ. Απέχει πολύ από την πρώτη της ανειδίκευτη εργασία
με το κομμάτι, ράβοντας πάνες σε ένα εργοστάσιο.

Η κατάρτιση έδωσε στην Éva τις δεξιότητες που χρειαζόταν για να αποκτήσει
μια εξαιρετική θέση εργασίας σε ένα τοπικό εστιατόριο.
Η θέση εργασίας στο εστιατόριο παρέχει ένα αξιόπιστο δεύτερο εισόδημα για
την Éva και τον σύζυγό της Zoltan, το οποίο τους επέτρεψε να
πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να αγοράσουν το δικό τους σπίτι.
Μετακόμισαν στο σπίτι τους έξω από το Σζεκζάρντ το
2008, απολαμβάνοντας την πρόκληση της ανακαίνισης του ακινήτου.
Η Éva αισθάνεται τυχερή που βρήκε το εστιατόριο Ízlelő. «Υπάρχουν άτομα με
αναπηρία σε όλη την Ουγγαρία που θα ήθελαν να εργαστούν σε ένα τέτοιο
μέρος», επισημαίνει. «Η ιδέα πρέπει να αντιγραφεί. Δεν θα μας πείραζε - θα
ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι!»
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Éva: Ετοιμάζοντας μια εξαιρετική δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=564&langId=it&portraitId=206


Όμιλος Slama, με την υποστήριξη του προγράμματος Συμβουλές για την
Αγροτική Επιχείρηση το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Η Slama είναι μια οικογενειακή επιχείρηση από το Καϊρουάν της Τυνησίας. Η
οικογένεια καλλιεργεί ελιές από την δεκαετία του 1930.
Στην περιοχή του Καϊρουάν φύεται ένα ιδιαίτερο ελαιόδενδρο, οπότε παράγεται
ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας. Παραδοσιακά, το έλαιο χρησιμοποιείται για
πολλά πράγματα: κάποιοι το χρησιμοποιούν για τα μαλλιά και για τον βήχα, ενώ
άτομα που πάσχουν από ρευματισμούς τρίβουν τα γόνατά τους με αυτό.

Το πρόγραμμα Συμβουλές για την Αγροτική Επιχείρηση που χρηματοδοτείται
από την ΕΤΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοήθησε την οικογενειακή επιχείρηση
Slama να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική στην διεθνή αγορά.
Τώρα, χάρη στη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα, η Slama παράγει 3.300
τόνους ελαιολάδου κάθε έτος.
Ο Όμιλος Slama έχει διαφοροποιηθεί, παράγοντας πολλά διαφορετικά
προϊόντα (παγωτό, βούτυρο…), έχει ανοίξει περισσότερα από 165 σούπερ
μάρκετ, με 4.000 Τυνήσιους υπαλλήλους και εξάγει στην ΕΕ, την Βόρεια
Αμερική, την Κίνα και την Ρωσία.

Έφτασαν σε ένα σημείο όπου η επιχείρησή τους είναι επιτυχής, αλλά έπρεπε να
κάνουν ακόμη ένα βήμα ώστε να εξετάσουν την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο.
Οι διεθνείς σύμβουλοι παρείχαν υποστήριξη προκειμένου να βοηθήσουν την
Slama να αναπτυχθεί. Άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο διευθύνονται οι
επιχειρηματικές δραστηριότητές της και επίσης άλλαξαν τον τρόπο οργάνωσης
της διακυβέρνησης σε ολόκληρο τον όμιλο και αυτό κατέστησε ολόκληρη την
επιχείρηση περισσότερο αποδοτική και πιο διαφανή. Η φιλοδοξία τους για τα
επόμενα έτη είναι να προχωρήσουν ώστε από τοπικό παίκτη της Τυνησίας να
αποτελέσουν έναν διεθνοποιημένο και μεγαλύτερο περιφερειακό παίκτη
υψηλής απόδοσης.
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Βοηθώντας την ανάπτυξη του Ομίλου Slama της
Τυνησίας

Παρακολουθήστε το βίντεο

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://www.youtube.com/watch?v=7l3n2-IWWZw


AUSTRIA

Το έργο «Ενεργοί και απαραίτητοι» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στοχεύει
στην αντιμετώπιση της ανεργίας των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων και
παρέχει βοήθεια ώστε να μετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας.
Η Povilė, η οποία πάσχει από κάποια αναπηρία, αναζητούσε ενεργά εργασία και
προσωπική εξέλιξη. Παρόλο που είχε αποκτήσει δύο διαφορετικές
επαγγελματικές καταρτήσεις, δυσκολεύτηκε να βρει δουλειά. Η συμμετοχή στο
έργο «Ενεργοί και απαραίτητοι» την βοήθησε να εισέλθει στην αγορά εργασίας,
καθώς προσλήφθηκε σε μια κοινωνική επιχείρηση, στο εστιατόριο «Pirmas
blynas», το οποίο δημιούργησε θέσεις εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Αρχικά, η Povilė αντιμετώπισε δυσκολίες στον χώρο εργασίας, δεν σημείωσε
ιδιαίτερη επιτυχία στην προσαρμογή και επικοινωνία με αγνώστους, στη
μεταφορά των παραγγελιών, διότι συχνά έριχνε τον καφέ λόγω της αναπηρίας
της, αλλά με αρκετό πείσμα εξασκήθηκε στο σπίτι και πλέον εκτελεί διάφορα
καθήκοντα – εργάζεται στην ταμειακή μηχανή, μεταφέρει τις παραγγελίες,
εργάζεται στο μπαρ. Μερικές φορές ο διευθυντής την καθιστά υπεύθυνη για
ολόκληρη την ομάδα και επιβλέπει το έργο άλλων συναδέλφων.
Η εργασία στο «Pirmas blynas» βοήθησε την Povilė να εκπληρώσει το όνειρό της
και να συμμετάσχει σε μια θεραπεία με δελφίνια. Ξόδεψε τα φιλοδωρήματα και
τους μισθούς που εξοικονόμησε σε αυτό το όνειρο και είναι ευτυχισμένη με τις
εντυπώσεις.
Το έργο «Ενεργοί και απαραίτητοι», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ,
παρέχει την ευκαιρία σε κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους να ενταχθούν
στην κοινωνία και την αγορά εργασίας και να αισθανθούν ως πλήρη μέλη της
κοινωνίας. Η ιστορία της Povilė αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα.
Συμμετέχοντας στο έργο και αφού κατέλαβε μια θέση εργασίας, είχε την
ευκαιρία να αισθανθεί «όπως όλοι» και να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα.

www.mega .bupnet .eu

Η πρώτη τηγανίτα έκανε ένα όνειρο πραγματικότητα

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΧΩΡΑ

https://www.esf.lt/lt/musu-veikla/sekmes-istorijos/povile-zmones-neprate-prie-tokiu-kaip-as/594


Το κέντρο νεολαίας «Vartai» οργανώνει βιωματικά ταξίδια για νέους στο πλαίσιο
του προγράμματος «Συνοδευόμενη Εφηβεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το καλοκαίρι του 2017 εννέα νέοι έλαβαν μέρος στην βιωματική πεζοπορία στα
δάση της Κάζλου Ρούντα μαζί με τους συντονιστές και τους κοινωνικούς
λειτουργούς του ανοικτού κέντρου νεολαίας «Vartai».
Η θεραπεία βιωματικής πεζοπορίας έχει σχεδιαστεί προκειμένου για την
ανάπτυξη της θετικής συμπεριφοράς και αυτοπεποίθησης των νέων. Οι αρχές
της βιωματικής διδασκαλίας βασίζονται στην προοπτική των δυνατοτήτων, των
ιδεών της οικολογικής ψυχολογίας.

Κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδιού, οι νέοι ενθαρρύνθηκαν να λάβουν
αποφάσεις ανεξάρτητα και σε ομάδα, ενώ οι αρχηγοί της ομάδας βοήθησαν
στον μετριασμό και τον προβληματισμό σχετικά με αυτές τις διαδικασίες. Έτσι
δημιουργήθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες οι νέοι μπορούσαν να
πειραματιστούν με ασφάλεια, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις
πράξεις και τις αποφάσεις τους.
Κατά την διάρκεια της πεζοπορίας, οι νέοι έπρεπε να εγκαταλείψουν την βολή
τους, γεγονός που τους βοήθησε να αναγνωρίσουν τις αντιδράσεις τους σε
διαφορετικές καταστάσεις και να ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους.

Οι βιωματικές πεζοπορίες που διοργανώνονται για νέους με τα κονδύλια του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου βοηθούν τους εφήβους να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση, αυτονομία και δεξιότητες ομαδικής εργασίας, κάτι που είναι
ιδιαίτερα σημαντικό όταν εισέρχονται στον κόσμο των ενηλίκων. Παρόλο που
αυτή η πεζοπορία είναι δωρεάν, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι νέοι
καθώς επιλέγονται μικρότερες ομάδες. Για μερικούς νέους, αυτή η πεζοπορία
μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική πρόκληση, απαιτεί αντοχή, σωματική
δύναμη και απομάκρυνση από το οικείο περιβάλλον.
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