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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ : 
Οι προτάσεις που χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση έχουν ως στόχο να προκαλέσουν το διάλογο στην τάξη 
γύρω από τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συνιστούν έκφραση απόψεων για τη συγκεκριμένη αξία, ούτε 
αντιπροσωπεύουν την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Ένα δημοψήφισμα 
αποτελεί πάντα ένα καλό 
τρόπο να πεισθούν οι 
πολίτες να συμμετάσχουν.»



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Η πραγματική 
δημοκρατία μπορεί να 
λειτουργήσει μόνο σε 
τοπικό επίπεδο».



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

«Ελευθερία σημαίνει 
απουσία υποχρεώσεων».



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

«Επειδή υπάρχει ελευθερία 
του λόγου, θα πρέπει να 
επιτρέπονται τα ρατσιστικά 
πολιτικά κόμματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

«Εάν ένα κράτος μέλος της 
ΕΕ πλήττεται από 
οικονομική κρίση θα 
πρέπει να λάβει 
υποστήριξη από άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ».



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

«Αλληλεγγύη σημαίνει να 
χρησιμοποιούμε τα χρήματα 
των φόρων ώστε να 
εξασφαλίζουμε πως όλοι 
έχουν αξιοπρεπή κατοικία, 
τροφή και εκπαίδευση».



ΙΣΟΤΗΤΑ / ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

«Στην επιδίωξη της 
ισότητας είναι αναγκαία η 
θετική διάκριση».



ΙΣΟΤΗΤΑ / ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

«Όλοι είναι ίσοι, 
ανεξάρτητα από το πόσο 
πλούσιοι είναι».



ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Για ορισμένα αδικήματα, θα 
πρέπει να καταστεί δυνατόν να 
υπάρχει επιλογή ανάμεσα στην 
πληρωμή ενός μεγάλου 
χρηματικού προστίμου και τη 
φυλάκιση».



ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Οι τρομοκράτες έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, 
με την κατάλληλη 
υπεράσπιση».



ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

«Οι δημοσιογράφοι θα 
πρέπει να τιμωρούνται εάν 
δημοσιεύουν ψευδείς 
ειδήσεις». 



ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

«Η ΕΕ δεν θα πρέπει να 
συνεργάζεται με καθεστώτα 
που παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
ακόμα και εάν η συμφωνία θα 
ήταν συμφέρουσα για την ΕΕ».

Ο Πρόεδρος Michel και ο Josep Borrell συναντούν τον Πρωθυπουργό της Λιβύης (08/01/20, Βρυξέλλες) 



ΑΝΟΧΗ / ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ

«Θα πρέπει να επιτρέπεται 
να φοράμε θρησκευτικά 
σύμβολα, όπως σταυρός ή 
μαντήλα, στο σχολείο και 
στην εργασία». 



ΑΝΟΧΗ / ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ

«Επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούμε ρητορική 
μίσους στο διαδίκτυο, εάν 
αυτό γίνεται στα πλαίσια 
μιας κλειστής/μυστικής 
ομάδας».



ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

«Είναι ηθική υποχρέωση 
κάθε χώρας της ΕΕ να 
βοηθά τους αιτούντες 
άσυλο».



ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

«Τα βασανιστήρια θα πρέπει 
να επιτρέπονται προκειμένου 
να λαμβάνονται πληροφορίες 
που θα παρεμποδίσουν 
ενδεχόμενες νέες 
τρομοκρατικές επιθέσεις».
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