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Η Ευρώπη, η ηρωίδα της ελληνικής μυθολογίας , ταξιδεύοντας στο χρόνο συναντά το Δημήτρη, ένα μαθητή του δημοτικού. Εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι μία 
ολόκληρη ήπειρος και μία ένωση κρατών έχουν το όνομά της και ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες πληροφορίες.

Ο Δημήτρης αναλαμβάνει να την ξεναγήσει στη δική του Ευρώπη. Πραγματοποιούν με τη βοήθεια του Δία, του ιπτάμενου ταύρου της Ευρώπης, ένα μαγικό ταξίδι 
αστραπή στο χωροχρόνο με σκοπό να γνωρίσει η Ευρώπη τον τόπο στον οποίο οι άνθρωποι έδωσαν το όνομά της για αυτό.

Κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού», ο «ευρωσκεπτικισμός» είναι διάχυτος στη συμπεριφορά και στο σκεπτικό της Ελληνίδας μυθικής ηρωίδας και ο νεαρός Δημήτρης 
προσπαθεί με τη σωστή ενημέρωση και τα κατάλληλα επιχειρήματα να την πείσει για το πόσο σημαντικό είναι το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένα σύγχρονο παραμύθι που απαντά σε επίκαιρα ερωτήματα μεγάλων και μικρών!

Η Ευρώπη, γνωρίζει την Ευρώπη!

Τα παραμύθια, οι θρύλοι και οι μύθοι 
ταξιδεύουν στο χώρο και το χρόνο.

Από στόμα σε στόμα κι από βιβλίο σε 
τραγούδι, γυρίζουν τους τόπους και τις εποχές 

και ποτέ δεν ξέρεις που θα τους βγάλει το 
ταξίδι τους.  

Έτσι έγινε και με τον μύθο της Ευρώπης.
Και η Ευρώπη ταξιδεύει στο χώρο και στο 

χρόνο. 

Οι μύθοι ταξιδεύουν
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Ο Μύθος της Αρπαγής της Ευρώπης

Το έργο αυτό των αδερφών Σωτηριάδη προσφέρθηκε ως δώρο 
από το Δήμο Αγ. Νικολάου Κρήτης το 2005 και τοποθετήθηκε 
στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Η Ευρώπη, ήταν σύμφωνα με το μύθο μια πριγκίπισσα της Μεσογείου, κόρη 
του βασιλιά των Φοινίκων Αγήνορα και της Βασίλισσας Τηλεφάσας. Η Ευρώπη 

ήταν μία πανέμορφη νέα κοπέλα, γεμάτη χάρες, τόσες που τράβηξε και την 
προσοχή του Βασιλιά των Θεών, του Δία. Τόσο ήταν ερωτευμένος μαζί της ο 

Δίας ο παντοδύναμος, χωρίς να μπορεί να την πλησιάσει, που το ήξεραν ακόμα 
και οι ανέμοι, ο Ζέφυρος και ο Νοτιάς, που μας είπαν την ιστορία. 

Μια μέρα όμως, η ωραία Ευρώπη, κατέβηκε στη θάλασσα να παίξει με τις φίλες 
της στην αμμουδιά και να μαζέψει λουλούδια. Βρήκε τότε την ευκαιρία ο Δίας 
ο πονηρός και μεταμορφωμένος σε ένα πανέμορφο λευκό ταύρο πλησίασε τις 
κοπέλες. Μόλις τον είδε η Ευρώπη, εντυπωσιάστηκε από τη σπάνια ομορφιά 

αλλά και τη γλύκα αυτού του ταύρου με τα στριφογυριστά κέρατα. Όταν 
μάλιστα τον πλησίασε, γοητευμένη από το τρυφερό βλέμμα και την κοψιά του, 
ο ταύρος μουγκάνισε ευχαριστημένος. Τότε η Ευρώπη ξεθάρεψε και αποφάσισε 
να σκαρφαλώσει πάνω στον ταύρο που δε φαινόταν να φέρνει καμία αντίσταση 

στην κοπέλα. Μόλις όμως ανέβηκε επάνω του, τότε ο Δίας, μεταμορφωμένος 
ακόμα, σηκώθηκε απότομα όρθιος και βουτώντας στη θάλασσα κολύμπησε 
μακρυά με την κοπέλα που, τρομοκρατημένη, με το ένα χέρι είχε γατζωθεί 
επάνω του και με το άλλο κρατούσε το πέπλο της που ανέμιζε στο πέλαγο. 

Έγινε τότε, όμως, κάτι μοναδικό. Η θάλασσα γαλήνεψε απότομα και μέσα από το νερό 
αναδύθηκαν οι Νηρηίδες, επάνω σε δελφίνια, ενώ έρωτες άρχισαν να ραίνουν το ιδιόμορφο 

ζευγάρι με άνθη τραγουδώντας τον υμέναιο. Τρίτωνες και άλλα όμορφα πλάσματα του βυθού 
χόρευαν τριγύρω, ενώ η ίδια η θεά Αφροδίτη παρουσιάστηκε πάνω σε ένα κοχύλι και άρχισε 
να ραίνει και εκείνη με λουλούδια την όμορφη κόρη. Κάποιοι λένε ακόμα ότι, ο Ποσειδώνας 

με τη γυναίκα του την Αμφιτρίτη συνόδεψε και αυτός για λίγο τον αδερφό του και την Ευρώπη 
προς τον προορισμό τους, που δεν ήταν άλλος από την όμορφη Κρήτη. 

Όλα αυτά έκαναν την κοπέλα να ηρεμήσει και να καταλάβει πια οτι το ζώο αυτό δεν ήταν 
ένας απλός ταύρος. Έτσι, όταν είδε μπροστά της το Δία δεν ξαφνιάστηκε και πρόθυμα τον 

ακολούθησε στο Δικταίο Άντρο, το σπήλαιο όπου ο Θεός είχε βρεθεί μωρό. Από την Ένωση 
του Δία και της Ευρώπης γεννήθηκαν τρία παιδιά, ο Μίνωας, ο Ροδαμάνθυς και ο Σαρπηδόνας 

ενώ οι Έλληνες ονόμασαν Ευρώπη την ήπειρό τους για να τιμήσουν και να θυμούνται την 
ιστορία της νεαρής πριγκίπισσας από το Νότο. 

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
χαλκό, γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα
440 x 150 x 500 cm      4000 kg
2005

Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης 
ενέπνευσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες 

από την αρχαιότητα έως σήμερα. 
Νομίσματα, αγγεία, πίνακες, αγάλματα, 
τοιχογραφίες, γλυπτά δημιουργήθηκαν 

και κοσμούν πόλεις, μουσεία και 
συλλογές σε διάφορα μέρη του 

κόσμου.  Μπορείς να τα ανακαλύψεις;
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Η όμορφη Ευρώπη πάνω στον λευκό ταύρο βρέθηκε... στην 
αυλή του σχολείου του Δημήτρη!
-Με συγχωρείτε αλλά έχω χαθεί μπορείτε να μου πείτε που 
βρίσκομαι;
-Βρίσκεστε στην Αθήνα, που βρίσκεται στην Ελλάδα, που 
βρίσκεται στην Ευρώπη, είπε ο Δημήτρης!

-Στην Αθήνα! Στην Ελλάδα! Πάλι καλά, είπε η Ευρώπη, αλλά με 
την Ευρώπη... κάποιο λάθος κάνετε... η Ευρώπη είμαι εγώ!
-Μα σας αναγνώρισα, είπε ο Δημήτρης, γεγονός κολάκεψε την 
Ευρώπη αλλά ξέρετε κι ο τόπος που ζούμε χρόνια τώρα πολλοί 
λαοί μαζί έχει πάρει το όνομά σας.

-Πώς ; Πώς έχει πάρει το όνομά μου; απόρησε η Ευρώπη 
φανερά ενοχλημένη. Να το φέρει πίσω αμέσως! Ακούς εκεί!

 Δηλαδή, δεν μπορείτε να λέγεστε κάπως αλλιώς; 
Ευτέρπη, Αριάδνη, Κυμοθόη, τόσα ονόματα... το 

Ευρώπη βρήκατε;
 Ευρώπη μικρέ μου φίλε είναι μία και 
μοναδική: Εγώ! Η ομορφότερη κόρη που 
σαγήνεψε μέχρι και τον Δία...
-Δε μου λέτε, ρώτησε ο Δημήτρης, ο ταύρος 
σας είναι στ’ αλήθεια ο Θεός Δίας;

-Άχ, μου θυμίζετε παλιές ωραίες εποχές. 
Όχι, είναι απλώς ένας μυθικός ταύρος που 
έχω για να ταξιδεύω, τον λέω Δία όμως 
χαϊδευτικά.

-Να ανέβω κι εγώ στο Δία; ρώτησε ο Δημήτρης, 
αν ο Δίας μας ταξιδέψει με μυθική ταχύτητα,

 ίσως μπορώ να σας δείξω πόσο όμορφη 
είναι και η δικιά μας Ευρώπη, πριν 

χτυπήσει κουδούνι...
 Ο Δίας δήλωσε με ένα 

μουγκάνισμα πως του άρεσε η 
ιδέα και μέσα σε δευτερόλεπτα 
έτρεχε
 στα σύννεφα πάνω από τα 
βουνά και τα ποτάμια της 

Ευρώπης!

Μερικούς αιώνες αργότερα....
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

Η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ 
πλεονεκτική θέση σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ηπείρους και αυτό για 
διάφορους λόγους με πιο σημαντικό το ότι 

είναι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, την Αμερική 
την Ασία και την Αφρική, γεγονός που διευκολύνει 

το εμπόριο και την επικοινωνία με τις ηπείρους αυτές. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και το προσωνύμιο που της έχει 

δοθεί ως «Σταυροδρόμι των τριών Ηπείρων».

Η Ευρώπη είναι η τέταρτη σε έκταση ήπειρος της γης 
αλλά όσον αφορά στον πληθυσμό είναι τρίτη 
κατά σειρά μετά την Ασία και την Αφρική, 
με 711.000.000 κατοίκους σύμφωνα 
με στοιχεία του 2010. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για την οποία θα μιλήσουμε 
παρακάτω, αριθμούσε το 
2012 περίπου 502.000.000 
κατοίκους.
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Μέχρι πού εκτείνεται η Ευρώπη; Αυτή είναι μια κρίσιμη ερώτηση 
που η απάντησή της αλλάζει μέσα στους αιώνες. Σήμερα η Ευρώπη 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές ταυτίζονται. Μέχρι πού 
λοιπόν μπορεί να φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Αυτά που μας χωρίζουν – Αυτά που μας ενώνουν

Το βορειότερο άκρο της Ευρώπης αποτελεί η Γη του Φραγκίσκου 
Ιωσήφ στη Ρωσία, ενώ το νοτιότερο άκρο βρίσκεται στη χώρα 
μας και είναι η Γαύδος. Από ανατολικά η Ευρώπη είναι ενωμένη με 
την Ασία. Θα μπορούσε να είναι και μια ήπειρος, η Ευρασία. Στα 
ανατολικά το φυσικό όριο που διαχωρίζει τις δυο ηπείρους είναι η 
οροσειρά των Ουραλίων. Στα βόρεια η Ευρώπη βρέχεται από τον 
Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, στα νότια από τη Μεσόγειο Θάλασσα 
ενώ στα δυτικά βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Νότια της 
Ευρώπης βρίσκεται η Αφρική, με την οποία η Ευρώπη εκτός από 
τη Μεσόγειο χωρίζεται και από τον πορθμό το Γιβραλτάρ που 
βρίσκεται νότια της Ισπανίας.

Στην Ευρώπη συναντάμε ψηλές οροσειρές όπως, τις Άλπεις (Λευκό 
Όρος 4.810 μ.), τα Πυρηναία (3.404 μ.), τα Καρπάθια (2.663 μ.), 
τα Ουράλια (με ψηλότερη κορυφή τη Ναρόνταγια 1.894 μ.) ενώ 
βόρεια δεσπόζει το όρος Γκαλντχέπιγκεν (2.468 μ.). Το υψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας είναι ο Όλυμπος, με ψηλότερη κορυφή τον 
Μύτικα (2917 μ.).

Η Ευρώπη διαθέτει ένα πολύ μεγάλο ποτάμιο δίκτυο και δεν 
είναι τυχαίο που πολλές μεγάλες πόλεις έχουν δημιουργηθεί στις 
όχθες ποταμών. Μέσω των ποταμών γινόνταν οι μεταφορές και το 

H Γη του Φραγκίσκου Ιωσήφ ήταν ένα από τα θύματα του Ψυχρού 
Πολέμου, αφού οι ΗΠΑ και η Σοβιετική ‘Ενωση εγκατέλειπαν εκεί 
βαρέλια με τόννους πετρέλαιο και άλλα απορρίματα. Σήμερα 
γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να καθαριστεί η περιοχή για να 
επιβιώσει η πολική αρκούδα.
Πηγή: Περιοδικό “Russian Reporter”

Γαύδος

Η Ευρώπη όπως απεικονίζεται στο χαρτονόμισμα των 20 ευρώ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

εμπόριο. Το πιο μεγάλο ποτάμι της Ευρώπης είναι ο Βόλγας με μήκος 
3.820 χλμ. ενώ ο Δούναβης, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της 
Ευρώπης με 2.850 χλμ. μήκος, είναι πλωτός κατά μεγάλο ποσοστό. 
Ο Δούναβης είναι από τα πιο σημαντικά ποτάμια της Ευρώπης 
αφού διαρρέει οκτώ χώρες της Κεντρικής κυρίως Ευρώπης, 
δηλαδή,   την Αυστρία, τη Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την 
Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στις όχθες του 
είναι χτισμένες μεγάλες πόλεις όπως, η Πράγα, η Βουδαπέστη  και 
η Βιένη. Άλλοι μεγάλοι ποταμοί είναι ο Ουράλης, ο Δνείπερος, ο 
Ντον, ο Ρήνος, ο Δνείστερος και ο Έλβας. Ο μεγαλύτερος ποταμός 
της Ελλάδας είναι ο Αλιάκμονας με μήκος 297 χλμ. 

Όλες οι λίμνες που βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή ήπειρο είναι μικρές 
σε διαστάσεις. Οι πιο σημαντικές είναι η Λάτογκα και η Ονέγκα στη 
Ρωσία, η Βένερ και η Βέτερ στη Σουηδία, η Ματζιόρε και η Κόμο 
στην Ιταλία κ.ά. Η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας είναι η Τριχωνίδα 
που βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία.

Chain Bridge, Βουδαπέστη
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Αξιοθέατα ευρωπαϊκών χωρών

Πηγή: http://digitalschool.minedu.gov.gr

-Είχες δίκιο, πολύ όμορφη κι η δική σου Ευρώπη, είπε η Ευρώπη στο Δημήτρη, ο 
Δίας πάντως προτιμάει εμένα να ξέρεις!

-Τί σου έκανε πιο πολύ εντύπωση από όλα αυτά που είδαμε; ρώτησε ο 
Δημήτρης.

-Ότι όπου κι αν πήγαμε είδα κι από κάτι ελληνικό, άκουσα ελληνικές λέξεις, 
αναγνώρισα μνημεία...

-Κι αν ψάξεις στην Ελλάδα θα βρεις και πολλά στοιχεία από τις άλλες χώρες. 
Στην Ευρώπη μας αρέσει να χαρίζουμε ο ένας στον άλλο...

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

H θέση της Ελλάδας και η σχέση της με την 
Ευρώπη
Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης. 
Εκτείνεται στο νότιο τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου και 
βρεχεται από τα νερά της Μεσογείου. Συχνά λέγεται ότι βρίσκεται 
στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ανατολή και Δύση, όχι μόνο στους 
δρόμους της ξηράς αλλά και της θάλασσας. Τα νησιά  της στάθηκαν, 
από τα πανάρχαια χρόνια, η γέφυρα,  που βοήθησε τους Έλληνες 
να επικοινωνήσουν με τους λαούς της Ασίας και της Β. Αφρικής και 
να γνωρίσουν τους πολιτισμούς τους. Η κρίσιμη αυτή γεωγραφική 
θέση της χώρας μας επηρέασε σοβαρά και την ιστορική της τύχη 
καθώς αποτελούσε πάντα μια περιοχή με στρατηγική σημασία 
που όλοι ήθελαν να κατακτήσουν.  Σήμερα, η Ελλάδα και η Κύπρος 
εξακολουθούν να έχουν πολύ σημαντική θέση για την Ευρώπη αφού 
από αυτές περνούν  “οι δρόμοι της ενέργειας” είτε στην ξηρά μέσω 
των αγωγών  είτε στην θάλλασα μέσω των θαλλάσιων μέσων.

Πηγή: http://digitalschool.minedu.gov.gr

Η σχετική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821%2C10649/extras/gstd31_eu_mnhmeia/index.html
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-Α, και κάτι ακόμη... πολύ εντυπωσιακό. Είδαμε κάστρα, τείχη και πύργους σπαρμένα 
παντού, αλλά πουθενά δεν είδαμε να γίνεται πόλεμος!

-Μα αυτός είναι  ο λόγος για τον οποίο είμαστε περήφανοι στην Ευρώπη, είπε ο Δημήτρης, 
οι βιβλιοθήκες της δικής μας Ευρώπης είναι γεμάτες από πολεμικές ιστορίες και τα κάστρα 

που είδες αν είχαν μιλιά, θα σου εξιστορούσαν τις μεγαλύτερες αγριότητες! Πριν από 
μερικά χρόνια όμως, όλοι μαζί οι λαοί στην Ευρώπη πήραμε μια απόφαση, την πιο γενναία 
απ’ όλες: Να σταματήσουμε μια για πάντα τον πόλεμο και να ανακαλύψουμε πόσα άλλα 

μπορούν να κάνουν οι λαοί εκτός από το να πολεμούν μεταξύ τους...

Η Αρχή...ο πόλεμος ή όπως είπε ο Ηράκλειτος 
«Πόλεμος Πατήρ Πάντων»

Όλα ξεκίνησαν μέσα από ένα πόλεμο που ξεκίνησε στην Ευρώπη 
το 1939. Οι χώρες του Άξονα, δηλαδή η Γερμανία, η Ιταλία και η 
Ιαπωνία ένωσαν τις δυνάμεις τους για να κατακτήσουν όλο τον 
κόσμο. 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ονομάστηκε, τελείωσε το 
1945 και άφησε πίσω του πάνω από 50 εκατομμύρια νεκρούς 
και 30 εκατομμύρια πρόσφυγες. Στην Ελλάδα κατά τον πόλεμο 
χάθηκαν μισό εκατομμύριο άνθρωποι, κάηκαν κτήρια και 
κατστράφηκαν πολλά χωριά. Όλη η Ευρώπη είχε γεμίσει 
ερείπια....

 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Fotothek_df_ps_0000364_001_
Theodor_Rosenhauer_arbeitet_zwischen_Tr%C3%BCmmern_an_sein.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Fotothek_df_ps_0000364_001_Theodor_Rosenhauer_arbeitet_zwischen_Tr%25C3%25BCmmern_an_sein.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Fotothek_df_ps_0000364_001_Theodor_Rosenhauer_arbeitet_zwischen_Tr%25C3%25BCmmern_an_sein.jpg
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Ένας μεγάλος Ισπανός ζωγράφος ο Πάμπλο Πικάσο θέλησε 
να απεικονίσει τις αποτρόπαιες καταστροφές που προκαλεί ο 
πόλεμος. Εμπνεύστηκε από την καταστροφή της κωμόπολης 
Γκερνίκα ή Γκουέρνικα που βρισκόταν στη χώρα των Βάσκων από 
Γερμανικά αεροπλάνα το 1937, όταν στην Ισπανία μαίνονταν ο 
εμφύλιος πόλεμος.

-Θα καταλάβεις πόσο κακός είναι ο πόλεμος 
αν πάμε μέχρι την Ιβηρική χερσόνησο, να 
θαυμάσουμε τον πίνακα ενός μεγάλου ισπανού 
ζωγράφου... θα αρέσει και του Δία, αυτός όλο 

ταύρους ζωγραφίζει!

Τα αποτελέσματα του πολέμου για τη Γερμανία που τον προκάλεσε 
ήταν επίσης οδυνηρά. Η Γερμανία διαμελίστηκε σε Δυτική και 
Ανατολική και το Βερολίνο, η πρωτεύουσά της, χωρίστηκε σε 
τέσσερις ζώνες που έλεγχαν οι Αμερικανοί, οι Σοβιετικοί, οι Γάλλοι 
και οι Βρετανοί. Ύστερα, από λίγα χρόνια το τείχος που υψώθηκε 
στο Βερολίνο υπενθύμιζε στους κατοίκους του τα καταστροφικά 
αποτελέσματα του πολέμου. Στις  9 Νοεμβρίου 1989 οι κάτοικοι 
του Βερολίνου γκρέμισαν το τείχος και στις 3 Οκτωβρίου 1990 η 
Γερμανία επανενώθηκε.

 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ



Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)

Δύο είναι τα κύρια υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το 
μεγάλο πόλεμο, ο άνθρακας και ο χάλυβας. Ο άνθρακας, εκείνη 
την εποχή αποτελεί την πιο διαδεδομένη πηγή ενέργειας για να 
δουλέψουν τα εργοστάσια της πολεμικής βιομηχανίας. Ο χάλυβας 
ή ατσάλι, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, είναι ένα κράμα από 
άνθρακα και σίδηρο, με τον οποίο κατασκευάζονται τα κανόνια, 
τα τανκς, οι οβίδες, οι σφαίρες, τα πολεμικά καράβια κι άλλος 
εξοπλισμός για τον πόλεμο. 

Με τη συμφωνία για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του πολέμου, 
η Γερμανία και η Γαλλία, αντί να σκέφτονται ένα νέο πόλεμο, 
αποφάσισαν να κάνουν μια καινούρια αρχή, εγκαινιάζοντας μια 
συνεργασία στην οποία κάλεσαν να συμμετέχουν και άλλα κράτη. 
Πράγματι, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο 
δέχτηκαν να συμμετέχουν σ’ αυτήν την Κοινότητα κι έτσι 
δημιουργήθηκε η «Μικρή Ευρώπη» η Ευρώπη των έξι κρατών 
μελών. Ποιος να το φανταζόταν τότε ότι εξήντα χρόνια μετά, η 
Ευρώπη θα μεγάλωνε τόσο ώστε θα έφτανε τα 28 κράτη μέλη από 
το καλοκαίρι του 2013 μετά την είσοδο της Κροατίας.

13

 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Δύο Γάλλοι ο Jean Monnet και o Robert Schuman 
επεξεργάστηκαν ένα σχέδιο για να έρθει η ειρήνη. Σύμφωνα 
με αυτό το σχέδιο, η Γαλλία και η Γερμανία θα υπέγραφαν μία 
συμφωνία έτσι ώστε μια κοινή επιτροπή να παρακολουθεί την 
παραγωγή του άνθρακα και του χάλυβα των χωρών αυτών.
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Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα υπογράφτηκε στις 18 Απριλίου του 
1951 στο Παρίσι και άρχισε να ισχύει στις 23 Ιουλίου 1952. Η 
διάρκειά της ήταν 50 χρόνια κι έληξε το 2002.

Διακήρυξη Schuman (απόσπασμα)

Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό 
σχέδιο : θα οικοδομηθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα 
που κατ΄αρχάς θα δημιουργήσουν μια πραγματική αλληλεγγύη. 
Η συνένωση των ευρωπαϊκών εθνών απαιτεί να εξαλειφθεί η 
μακραίωνη διαμάχη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Η δράση που 
θα αναλάβουμε πρέπει να αφορά κατά πρώτο λόγο τη Γαλλία και τη 
Γερμανία.
Για το σκοπό αυτό, η γαλλική κυβέρνηση προτείνει να αναληφθεί 
αμέσως δράση σε ένα περιορισμένης εμβέλειας αλλά καίριο σημείο.
Η γαλλική κυβέρνηση προτείνει να τεθεί το σύνολο της 
γαλλογερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα υπό μια κοινή 
Ανώτατη Αρχή της οποίας η οργάνωση θα δίνει δυνατότητα 
συμμετοχής και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
Η από κοινού διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα θα 
εξασφαλίσει αμέσως την εγκαθίδρυση κοινών βάσεων οικονομικής 
ανάπτυξης, πρώτο στάδιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, και θα 
αλλάξει το πεπρωμένο αυτών των περιοχών που επί πολλά χρόνια 
αφιερώθηκαν στην κατασκευή όπλων για πολέμους των οποίων 
υπήρξαν πάντα τα πρώτα θύματα. 
Η αλληλεγγύη κατά την παραγωγή, που θα διαμορφωθεί με αυτόν 
τον τρόπο, θα αποδείξει ότι κάθε πόλεμος μεταξύ της Γαλλίας και της 
Γερμανίας είναι όχι μόνον αδιανόητος αλλά και υλικά αδύνατος. Η 
εγκαθίδρυση αυτής της ισχυρής ενότητας παραγωγής, που θα είναι 
ανοιχτή σε όσες χώρες επιθυμούν να συμμετάσχουν και θα παράσχει 
τελικά σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες τα θεμελιώδη στοιχεία της 
βιομηχανικής παραγωγής με τις ίδιες προϋποθέσεις, θα θέσει τα 
πραγματικά θεμέλια της οικονομικής ενοποίησής τους. 

Πηγή: http://europa.eu/about-eu/basic-information/
symbols/europe-day/schuman-declaration/index_el.htm

-Και πώς μετά από ένα πόλεμο ξαφνικά 
γίνατε όλοι φίλοι και φτιάξατε μια μεγάλη 

Ευρώπη ενωμένη; ρώτησε η Ευρώπη.
-Μα η ενωμένη Ευρώπη σιγά σιγά 

μεγάλωσε, απάντησε ο Δημήτρης, βήμα 
βήμα. Στην αρχή ήταν πολύ πολύ μικρή, 

δύο κράτη που αποφάσισαν από αντίπαλοι 
να γίνουν φίλοι και συνεργάτες... ή μάλλον 
στην αρχή ήταν ακόμη πιο μικρή... όχι δύο 

κράτη αλλά δύο άνθρωποι, που έκαναν 
σχέδια για την ειρήνη!

Διακήρυξη Schuman, Quai d’Orsay, 9 Μαΐου 1950

Ο Konrad Adenauer Καγκελάριος της διαιρεμένης τότε Γερμανίας 
είπε:

“Αν καταφέρουμε  να δημιουργήσουμε ένα οργανισμό που επιτρέπει  
στους Γάλλους να βλέπουν ότι όλα όσα συμβαίνουν στην παραγωγή 
χάλυβα και την εξόρυξη του άνθρακα στη Γερμανία - και αν, με τη 
σειρά τους, οι Γερμανοί μπορούν να δουν τι συμβαίνει σε αυτούς τους 
τομείς στη Γαλλία - τότε αυτό το σύστημα αμοιβαίου ελέγχου είναι ο 
ιδανικός τρόπος για να ακολουθήσει μια πολιτική που θα βασίζεται 
στην εμπιστοσύνη»

 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
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Oι ιστορίες των πρωταγωνιστών

Ο Robert Schuman είναι ο άνθρωπος που βίωσε πολύ έντονα τη 
μακρόχρονη διαμάχη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Ο πατέρας 
του προέρχεται από μια περιοχή, την Αλσατία- Λωρένη (Γαλλικά: 
Alsace-Lorraine, Γερμανικά: Reichsland Elsass-Lothringen) που 
διεκδικούσαν και κέρδιζαν μετά από ένα πόλεμο πότε οι Γερμανοί 
και πότε οι Γάλλοι.  Έτσι, όταν γεννήθηκε ο  Schuman στις 29 
Ιουνίου 1886 στο Λουξεμβούργο, πολιτογραφήθηκε ως Γερμανός 
αλλά μετά το 1919 έζησε και  πέθανε ως Γάλλος.

Ο Robert Schuman γεννήθηκε 
στη Clausen, ένα προάστιο του 
Λουξεμβούργου. Από το 1904-1910 
σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια 
του Βερολίνου, του Μονάχου, της 
Βόννης και του Στρασβούργου. 
Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914) 
υπηρέτησε στο Γερμανικό στρατό. 
Μετά το τέλος του πολέμου η Λωρένη 
προσαρτάται στη Γαλλία. Ο Schuman 
εκλέγεται πολλές φορές βουλευτής. 

Στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μέλος της Γαλλικής αντίστασης. Το 
1940 συνελήφθη από την Γκεστάπο και κατάφερε να δραπετεύσει το 
1942 πριν σταλεί στο Νταχάου. Μετά τον πόλεμο έγινε πολλές φορές 
Υπουργός. Το 1950 είναι Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Το 1958-
1960 ορίζεται ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , που 
έχει έδρα το Στρασβούργο, πρωτεύουσα της Αλσατίας.  

Πηγή: Fondation Robert Schuman
http://www.robert-schuman.eu/en_schuman_grandes_dates.php

Ο Jean Monnet είναι ο σύμβουλος του 
Robert Shuman και πολύ ικανός στις 
διαπραγματεύσεις. Είναι αυτός που είχε 
την ιδέα αυτού του σχεδίου.  Ο Monnet 
πίστευε ότι αν η Ευρώπη δεν ενωνόταν 
τότε γρήγορα καινούριοι πόλεμοι θα 
ξέσπαγαν σε αυτήν. Πίστευε ακόμη ότι 
όλα τα κράτη έπρεπε να είναι ίσα σε 
καιρό ειρήνης. 
«Μία ειρήνη χωρίς ισότητα δε (θα) 

μπορούσε να δώσει καλούς καρπούς.»
 Ζ. Μοννέ, Απομνημονεύματα, σελ. 99

Πηγή: http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/pdf/jean_monnet_el.pdf

 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

http://www.robert-schuman.eu/en_schuman_grandes_dates.php%0D
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/pdf/jean_monnet_el.pdf%0D
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Η ιδέα για την Ένωση της Ευρώπης

Η ιδέα για μια «ενωμένη Ευρώπη» είναι πολύ παλιά και είχε αρκετούς 
υποστηρικτές. Δυστυχώς όμως δεν είχαν την ίδια άποψη πώς θα 
είναι αυτή η Ευρώπη. ΄Ενας Έλληνας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, που 
αργότερα έγινε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος μίλησε για μια 
«Ευρωπαϊκή Συμμαχία». 

Έναν αιώνα αργότερα, αμέσως μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ένας Αυστρο-Ούγγρος κόμης ο Richard Coudenhove-Kalergi 
(1894-1972), με ελληνικές ρίζες από την Κρήτη και δεσμούς με την 
αυτοκρατορική οικογένεια των Φωκάδων του Βυζαντίου έγραψε ένα 
βιβλίο την «Παν-Ευρώπη». Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το 1923 και 
μιλάει για μια ειρηνική συνένωση της Ευρώπης. Οι ιδέες του βρήκαν 
μεγάλη ανταπόκριση σε πολιτικούς και σε ανθρώπους του πνεύματος 
και της επιστήμης, κάποιους ίσως να τους γνωρίζετε, όπως ο Thomas 
Mann, ο Rainer Maria Rilke, ο Sigmund Freud, ο Albert Einstein.   Όλοι 
αυτοί μαζί με πολλούς πολίτες δημιούργησαν τα πανευρωπαϊκά 
κινήματα για να ενωθεί η Ευρώπη. Δυστυχώς όμως τους πρόλαβε ο 
Χίτλερ που κι αυτός είχε στο μυαλό του να ενώσει την Ευρώπη αλλά 
υπό ναζιστική κατοχή.... Όμως για σκεφτείτε σύμπτωση! Το ταξίδι της 
Ευρώπης ξεκινάει από την Κρήτη στα αρχαία χρόνια...στον 20ο αιώνα 
το ταξίδι της Ενωμένης Ευρώπης ξεκινάει μέσα από τις ιδέες ενός 
ανθρώπου με καταγωγή από την Κρήτη....

Ο Richard Coudenhove-
Kalergi πρότεινε το 
1955 την Ωδή στη 
Χαρά του Μπετόβεν ως 
τον ευρωπαϊκό ύμνο. 
Σήμερα, η Ωδή στη 
Χαρά είναι ο ύμνος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: Union 
Paneuropéenne
 August 3, 1955.

-Όντως πολύ σωστή η ιδέα της ένωσης 
και της συνεργασίας όλων των λαών της 
Ευρώπης. Τόσο σωστή που μου φαίνεται 

παράξενο που δεν τη σκέφτηκε κανείς πριν 
από τον πόλεμο!

-Φυσικά και τη σκέφτηκαν κι άλλοι, κι 
ας μην κατάφεραν να την κάνουν τελικά 

πράξη. Και κάποιοι από αυτούς ήταν 
Έλληνες και ένας μάλιστα με ρίζες από την 
Κρήτη... φαίνεται ότι όλες οι Ευρώπες από 

αυτό το νησί ξεκινούν, είπε ο Δημήτρης 
κλείνοντας το μάτι...

Οι Συνθήκες της Ρώμης

Η συνεργασία της ΕΚΑΧ έφερε πολύ καλά αποτελέσματα κι 
έτσι τα έξι κράτη μέλη αποφάσισαν όχι μόνο να τη συνεχίσουν 
αλλά και να τη διευρύνουν. Σκέφτηκαν να συνεργαστούν σε 
δυο άλλους τομείς, στην οικονομία και στη χρήση της ατομικής 
ενέργειας. Κι έτσι αποφάσισαν να ιδρύσουν δύο ακόμη 
Κοινότητες, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ). Οι συμφωνίες 
υπογράφτηκαν στη Ρώμη στις 25 Μαρτίου 1957.

Έτσι, από τότε μέσα από ένα πόλεμο, ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι 
πηγαιμού, μια «Οδύσσεια» για την Ευρώπη. Είναι όμως,  ένα 
ταξίδι με πολλούς σταθμούς αλλά χωρίς ακόμη να διαφαίνεται ο 
τελικός προορισμός. Κι αντίθετα με τον Οδυσσέα που έχανε τους 
συντρόφους του, στο ευρωπαϊκό καράβι συνεχώς επιβιβάζονται 
και νέες χώρες.

 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)

Τα έξι κράτη αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και 
σε άλλους τομείς. Έτσι, σκέφτηκαν να ιδρύσουν μια νέα Κοινότητα 
αυτή τη φορά για να αναπτύξουν το εμπόριο μεταξύ τους. Το 
1957 λοιπόν «γεννήθηκε» στη Ρώμη η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα.  Με την ΕΟΚ τα κράτη ανέπτυξαν πιο πολύ το μεταξύ 
τους εμπόριο, κατάργησαν τους δασμούς και τους ελέγχους 
στα σύνορα. Ιδιαίτερη σημασία έδωσαν στην παραγωγή και το 
εμπόριο των αγροτικών και των κτηνοτροφικών προϊόντων. Έτσι, 
κάθισαν όλοι γύρω από το τραπέζι και συμφώνησαν μια «Κοινή 
Αγροτική Πολιτική» .

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ)

Την ίδια μέρα ιδρύθηκε και μια άλλη Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Η ατομική ενέργεια είχε ήδη 
χρησιμοποιηθεί για πολεμικούς σκοπούς και είχε σπείρει τον 
τρόμο και την καταστροφή στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Οι 
Ευρωπαίοι σκέφτηκαν ότι και αυτό το «όπλο» θα έπρεπε να το 
χρησιμοποιήσουν για ειρηνικούς σκοπούς.

Από τις Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Το 1989 το τείχος του Βερολίνου έπεσε και σηματοδότησε το τέλος 
του διαμελισμού της Ευρώπης σε δυτική και ανατολική. Εκείνη 
την εποχή, στις τρεις Κοινότητες συμμετέχουν δώδεκα κράτη 
μέλη αλλά όλο και περισσότερα κράτη θέλουν να συμμετέχουν. 
Οι δώδεκα αποφασίζουν να ιδρύσουν  μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 
μια Ενιαία Αγορά και ένα κοινό νόμισμα και καλούν και τα άλλα 
ευρωπαϊκά κράτη να συμμετέχουν. Η Ενιαία Αγορά καθιερώνει τις 
«τέσσερις  ελευθερίες», δηλαδή, την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, 
υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων.

ΝαγκασάκιΧιροσίμα

Υπογραφή Συνθηκών της Ρώμης, 1957

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπογράφτηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και άρχισε να ισχύει το 
1993. Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια που συμπληρώνει 
και δεν αντικαθιστά την εθνική μας ιθαγένεια. Τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν επίσης, να συζητούν τα ζητήματα της εξωτερικής 
πολιτικής και τα ζητήματα για την αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Τα κράτη μέλη κάθε φορά καταγράφουν ό,τι έχουν συμφωνήσει 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα κείμενο. Το κείμενο 
αυτό ονομάζεται Συνθήκη.  Αν τα κράτη μέλη αποφασίσουν 
αλλιώς, μέσα από διαδικασίες, τροποποιούν τη Συνθήκη. Έτσι, τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ ακολούθησε η Συνθήκη του Άμστερνταμ 
και η Συνθήκη της Νίκαιας. Σήμερα ισχύει η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας που πήρε το όνομά της από την πόλη στην οποία 
υπογράφτηκε το 2007. 

Οι αξίες και ο σκοπός της Ένωσης

Σκοπός της Ένωσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας είναι 
η ειρήνη και η ευημερία των λαών της. Η Ένωση παρέχει επίσης 
στους πολίτες της έναν χώρο ασφαλή, χωρίς εσωτερικά σύνορα, 
ώστε να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ένας άλλος πολύ σημαντικός 
σκοπός της Ένωσης είναι να καταπολεμήσει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθήσει την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία 
των δικαιωμάτων του παιδιού.

Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άρθρο 2, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

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

 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει να διαδώσει τις θεμελιώδεις αξίες 
της και δεν επιτρέπει σε άλλα κράτη να γίνουν μέλη της, αν δεν 
τηρούν τις αξίες αυτές.

Σήμερα,  οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς 
να υποβάλλονται σε έλεγχο διαβατηρίων στα εσωτερικά 
ευρωπαϊκά σύνορα. Εκατομμύρια νέοι σπουδάζουν για μία 
περίοδο σε πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών με ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση και μπορούν αργότερα, αν το επιθυμούν, 
να ζήσουν και να εργαστούν οπουδήποτε εντός της ΕΕ . Οι 
μεταφορές διευκολύνονται, αφού η κατασκευή δρόμων, λιμανιών 
και αεροδρομίων χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ. Η 
επικοινωνία διευκολύνεται αφού η χρήση κινητών τηλεφώνων 
και του διαδικύου στοιχίζει φθηνότερα για τους πολίτες όταν 
βρίσκονται εντός της ΕΕ από όσο εκτός αυτής.

Η Ειρήνη στην Ερώπη

Νόμπελ ειρήνης
Το 2012 η Σουδική Ακαδημία απένειμε το Βραβεί Νόμπελ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 60 χρόνια συνεχούς ειρήνης στην 
Ευρώπη. Η ΕΕ θα διαθέσει τα χρήματα του βραβείου (930.000 
ευρώ) σε προγράμματα στήριξης παιδιών που έχουν πέσει θύματα 
πολέμων και συγκρούσεων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το Νόμπελ

«Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε ότι το Βραβείο Νόμπελ 
για το 2012 απονέμεται στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση. Η Ένωση και οι 
προκάτοχοί της έχουν συνεισφέρει στην προώθηση της ειρήνης, της 
συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στην μεσο-πολεμική περίοδο η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ 
απένειμε πολλές φορές το βραβείο σε πρόσωπα που προωθούσαν 
τη συμφιλίωση μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας. Από το 1945, η 
συμφιλίωση έγινε πραγματικότητα.
Η φοβερή οδύνη κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέδειξε 
την ανάγκη για μια νέα Ευρώπη. Σε μια περίοδο εβδομήντα ετών η 

Η είσοδος της Κροατίας ως μέλος το επόμενο έτος, η έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο καθώς και η 
χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία ενισχύουν 
την διαδικασία της συμφιλίωσης στα Βαλκάνια. Κατά την τελευταία 
δεκαετία, η πιθανότητα ένταξης της Τουρκίας έχει επίσης προωθήσει 
τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει σήμερα σοβαρές οικονομικές 
δυσχέρειες και σημαντικές κοινωνικές αναταραχές. Η Νορβηγική 
Επιτροπή Νόμπελ επιθυμεί να επικεντρωθεί σε αυτό που βλέπει ως το 
πιο σημαντικό αποτέλεσμα της ΕΕ: τον επιτυχή αγώνα για την ειρήνη 
και τη συμφιλίωση και τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Ο σταθεροποιητικός ρόλος που διαδραματίζει η ΕΕ βοήθησε να 
μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης από μια ήπειρο του 
πολέμου σε μια ήπειρο ειρήνης.
Το έργο της ΕΕ αντιπροσωπεύει την “αδελφοσύνη μεταξύ των εθνών”, 
και ισοδυναμεί με μια μορφή των “συνεδρίων ειρήνης” τα οποία ο 
Άλφρεντ Νόμπελ αναφέρει ως κριτήρια για το βραβείο Ειρήνης το 
1895 στη διαθήκη του.

Όσλο, 12 Οκτωβρίου του 2012

Γερμανία και η Γαλλία είχαν πολεμήσει τρεις φορές. Σήμερα, ένας 
πόλεμος μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας είναι αδιανόητος. 
Αυτό δείχνει πώς, μέσα από καλά στοχευμένες προσπάθειες και με τη 
δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης,οι  ιστορικοί εχθροί μπορούν να 
γίνουν στενοί εταίροι.
Κατά τη δεκαετία του 1980, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία 
έγιναν μέλη της ΕΕ. Η εδραίωση της δημοκρατίας ήταν μια 
προϋπόθεση για την ένταξη τους. Η πτώση του Τείχους του 
Βερολίνου έδωσε την ευκαιρία για ένταξη στην ΕΕ σε πολλές χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ανοίγοντας έτσι μια νέα 
εποχή στην ιστορία της Ευρώπης. Η διαίρεση μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης έχει σε μεγάλο βαθμό φτάσει στο τέλος. Η Δημοκρατία έχει 
ενισχυθεί. Πολλές εθνοτικές συγκρούσεις έχουν διευθετηθεί.

 H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
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«Ενωμένοι στην Πολυμορφία»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι δημιούργημα των ανθρώπων για 
να υπάρχει ειρήνη στην Ευρώπη. Δεν αποτελεί ξεχωριστό κράτος 
αλλά μια οικογένεια δημοκρατικών κρατών που σέβονται τις 
ίδιες αξίες και ιδανικά και έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται για 
την ειρήνη και την ευημερία. Παρόλο που τα κράτη της ΕΕ έχουν 
το καθένα τη δική του ιστορία, πολιτισμό και χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους γιατί μαζί 
μπορούν να καταφέρουν περισσότερα από ό,τι αν μείνουν το 
κάθε κράτος μόνο του. Γι’ αυτό και σύνθημά της ΕΕ είναι η φράση: 
«Ενωμένοι στην πολυμορφία».

Η Σημαία της ΕΕ: Σύμβολο αλληλεγγύης

Σύμβολο αλληλεγγύης αποτελεί και η σημαία της ΕΕ η οποία 
αποτελείται από 12 κίτρινα αστέρια σε μπλε φόντο, χωρίς ο 
αριθμός αυτός να συμβολίζει και τον αριθμό των κρατών μελών 
της ΕΕ, ο οποίος αυξάνεται με τα χρόνια. Ο κύκλος είναι σύμβολο 
ενότητας και τα αστέρια συμβολίζουν τα ιδανικά της ενότητας, 
της αλληλεγγύης και της αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της 
Ευρώπης.

Η ΕΕ μια πολύγλωσση κοινότητα
Ξέρεις ότι στην ΕΕ ομιλούνται 24 επίσημες γλώσσες;

http://europa.eu/teachers-corner/0_9/index_el.htm

Ημέρα της Ευρώπης

Η 9η Μαϊου η ημέρα της διακήρυξης Schuman, γιορτάζεται ως  
Ημέρα της Ευρώπης.

Ο Ευρωπαϊκός ύμνος

Η Ωδή στη Χάρα από την 9η συμφωνία του Μπετόβεν, έχει 
επιλεγεί ως ο Ευρωπαϊκος ύμνος.

http://ec.europa.eu/publications/posters/carte2005/hd%20el.pdf

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ

http://europa.eu/teachers-corner/0_9/index_el.htm
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Η πρώτη διεύρυνση

Το 1973 γίνεται η πρώτη διεύρυνση με την ένταξη του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας. Ρίχνοντας μια ματιά 
στο χάρτη παρατηρούμε ότι με την πρώτη αυτή διεύρυνση η ΕΕ 
επεκτάθηκε προς Βορρά.

Η ΕΕ μεγαλώνει προς το Νότο και το Βορρά

Κατά τη δεκαετία του 1980, εντάσσονται τρεις χώρες της Νότιας 
Ευρώπης. Η Ελλάδα το 1981, η Ισπανία και η Πορτογαλία το 
1986. Η ΕΕ φτάνει πια τα δώδεκα μέλη και δε στοχεύει μόνο 
στην ειρηνική συνύπαρξη των κρατών αλλά και στη μείωση των 
οικονομικών διαφορών ανάμεσα σε αυτά. Έτσι, εγκαινιάζεται η 
πολιτική συνοχής, δηλαδή η χρηματοδότηση δράσεων για την 
ανάπτυξη κρατών και περιφερειών που βρίσκονται πιο πίσω σε 
ανάπτυξη από τους άλλους. 

Το 1995 εντάσσονται η Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία. Με αυτό 
τον τρόπο η ΕΕ επεκτείνεται περισσότερο στην Κεντρική Ευρώπη 
και στην Σκανδιναβία.  Τα κράτη μέλη γίνονται πλέον 15.

http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_el.htm

Οι έξι κάνουν μιαν αρχή...

Θέλοντας να μην επαναληφθεί άλλος πόλεμος στην Ευρώπη 
αλλά να υπάρχει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή, έξι κράτη 
της Ευρώπης, συμφωνούν να ιδρύσουν τις τρεις Κοινότητες που 
προηγήθηκαν της ΕΕ. Αυτά αποτελούν και τα ιδρυτικά μέλη, το 
Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η 
Ολλανδία. Καθώς ήταν γειτονικά κράτη, πίστευαν ότι μ’ αυτόν τον 
τρόπο θα μείωναν το ενδεχόμενο συγκρούσεων ανάμεσά τους.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ
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Τα κράτη των Βαλκανίων και η προοπτική  ένταξής τους στην ΕΕ

Τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή της Ευρώπης με ιστορία που χαρακτηρίζεται από πολλούς πολέμους, 
αποσχίσεις κρατών, εθνοτικές διαφορές και ταυτόχρονα πλούσιο πολιτιστικό πλούτο με κοινά 
χαρακτηριστικά. Το 2007 η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάσσονται στην ευρωπαϊκή οικογένεια 
κι ακολουθεί η Κροατία την 1η Ιουλίου 2013. Επιπλέον, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, η Σερβία,  το Μαυροβούνιο και  Τουρκία είναι υποψήφιες χώρες. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η 
Αλβανία είναι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες.

Η πίστη στις αρχές της δημοκρατίας απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ένταξη στην οικογένεια της ΕΕ

Πώς μπορεί ένα κράτος να γίνει μέλος της ΕΕ; Κάθε ευρωπαϊκό 
κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ με μία αίτηση. 
Το κράτος αυτό πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται τις αρχές της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους 
δικαίου και ότι έχει μια βιώσιμη οικονομία. Πρέπει επίσης να 
αποδείξει ότι σέβεται κι εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. 
Τότε, αφού συμφωνήσουν όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογράφεται η Συνθήκη Ένταξης, που 
αφού κυρωθεί από όλους αρχίζει να ισχύει.

Οι χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης μπαίνουν στην οικογένεια 
της ΕΕ

Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο χάρτης 
της Ευρώπης αλλάζει ξανά. Νέα κράτη δημιουργούνται μετά τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας και της 
Γιουγκοσλαβίας. Οι τρεις βαλτικές χώρες Λετονία, Λιθουανία  και Εσθονία αποκτούν την ανεξαρτησία τους. 

Το 2004 γίνεται η μεγαλύτερη διεύρυνση της ΕΕ. Η  Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, 
η Σλοβενία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Κύπρος και η Μάλτα γίνονται μέλη της ΕΕ.

http://www.ecb.int/ecb/history/ec/html/index.en.html

Διαδραστικός χάρτης της Διεύρυνσης της ΕΕ

Η πολιτική διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
publication/enl-understand_el.pdf

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ
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Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιλυθούν πολλά ζητήματα που 
αφορούν διάφορους τομείς της ζωής μας, πρέπει, τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν και να αποφασίσουν. Πώς όμως παίρνοται 
αυτές οι αποφάσεις; Ποιος και με ποιο τρόπο αποφασίζει;

Τα κράτη μέλη ίδρυσαν τα ευρωπαϊκά όργανα, στα οποία 
έδωσαν κάποιες αρμοδιότητες. Σε αυτά τα όργανα συμμετέχουν 
εκπρόσωποί τους.
Τα κύρια ευρωπαϊκά όργανα είναι επτά:
• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
• το Συμβούλιο 
• η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
• το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
• το Ελεγκτικό Συνέδριο

Συμβουλευτικά όργανα είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών.

Η λειτουργία των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους 
αναγράφονται στις Συνθήκες. Σε κάποιους τομείς όπως, 
για παράδειγμα στην τελωνειακή ένωση, στο εμπόριο, στη 
νομισματική πολιτική (για τις χώρες του ευρώ), τα κράτη μέλη 
έδωσαν όλες τις αρμοδιότητές τους στα ευρωπαϊκά όργανα, 
τους έδωσαν δηλαδή αποκλειστική αρμοδιότητα. Σε άλλους 
τομείς όπως, στη γεωργία και στην αλιεία, στο περιβάλλον, στην 
προστασία των καταναλωτών και στις μεταφορές, τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα μοιράζονται τις αρμοδιότητες, 
έχουν δηλαδή συντρέχουσες αρμοδιότητες. Τέλος, σε κάποιους 
πολύ ευαίσθητους τομείς όπως, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός 
και ο τουρισμός, τα ευρωπαϊκά όργανα απλά συντονίζουν ή 
υποστηρίζουν τις δράσεις των κρατών μελών, έχουν δηλαδή, 
συντονιστικές, υποστηρικτικές ή συμπληρωματικές αρμοδιότητες.

Η Ευρώπη είχε αρχίσει να απολαμβάνει τρομερά το ταξίδι. Αλλά ερχόταν 
από τον αρχαίο κόσμο! Τότε που όταν μαζεύονταν πολλοί λαοί μαζί, 

άρχιζε η φαγωμάρα για το ποιος θα διαφεντεύει τους άλλους. Κι ήταν όλο 
απορίες:

-Και ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ποιος είναι ο πιο δυνατός; ποιος από 
όλους είναι ο αρχηγός; ρώτησε!

-Α, εύκολο είπε ο Δημήτρης, όταν στην Ευρώπη η ερώτηση είναι το 
«ποιος», η απάντηση είναι πάντα το «ΜΑΖΙ»!

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ «ΜΑΖΙ»
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Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης. 
Σ’ αυτό συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται 
με άμεση ψηφοφορία από όλους τους πολίτες των κρατών 
μελών της ΕΕ, κάθε πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας που ισχύει σήμερα, τα μικρότερα κράτη της ΕΕ 
όπως, η Μάλτα, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο εκλέγουν 6 
ευρωβουλευτές, η Ελλάδα 21 μετά το 2014 και το μεγαλύτερο, 
που είναι η Γερμανία 96. Συνολικά, οι ευρωβουλευτές είναι 750 
συν ένας ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, 751. 

Οι ευρωβουλευτές δεν κάθονται ανά χώρα αλλά ανάλογα με την 
πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουν, όπως και στη χώρα τους οι 
εθνικοί βουλευτές. Για να σχηματιστεί μία πολιτική ομάδα πρέπει 
να συμμετέχουν σε αυτή τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές από το 
ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ. 

Οι πολιτικές ομάδες στην παρούσα 
Ευρωβουλή (2009-2014) είναι
•  Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
•  Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών 

και Δημοκρατών 
•  Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών 

για την Ευρώπη
•  Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και 

Μεταρρυθμιστές
•  Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή 

Ελεύθερη Συμμαχία
•  Συνομοσπονδιακή Ομάδα της 

Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/
Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων 
Χωρών

•  Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

Για να ληφθεί μία απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
χρειάζεται η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών. Όπως 
είναι φανερό, καμιά πολιτική ομάδα δεν έχει τόση 
δύναμη κάτι που σημαίνει σημαίνει ότι πρέπει να 
συζητούν μεταξύ τους και να συμβιβάζονται κι αυτό 
είναι προς όφελος της δημοκρατίας. Επειδή τα 
ζητήματα που έχει αρμοδιότητα το Κοινοβούλιο 
είναι πολλά, οι ευρωβουλευτές μοιράζονται σε 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές ( π.χ. Πολιτισμός 
και Παιδεία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Εξωτερικές Σχέσεις, Γεωργία και Ανάπτυξη 
της Υπαίθρου κ.ά.) όπου γίνονται οι αρχικές 
συζητήσεις  και μετά οι προτάσεις τους 
μεταφέρονται στην Ολομέλεια.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αίθουσα συνεδριάσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ «ΜΑΖΙ»
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει σε Ολομέλεια στο 
Στρασβούργο μια φορά το μήνα. Εκτάκτως σε ολομέλεια μπορεί 
να συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, όπου επίσης συνεδριάζουν και 
οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Η Γραμματεία του Κοινοβουλίου 
βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει 
ανοικτά και συνήθως οι συνεδριάσεις του μεταδίδονται ζωντανά 
από το κανάλι που διαθέτει.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι:
• να συζητά και να θεσπίζει ευρωπαϊκούς νόμους μαζί με το 

Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
• να ελέγχει εξονυχιστικά τις δραστηριότητες των άλλων 

οργάνων της ΕΕ, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εξασφαλίζοντας τη δημοκρατική τους λειτουργία,

• να συζητά και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ μαζί με 
το Συμβούλιο,

• να αποφαίνεται αν ένα κράτος μπορεί να προσχωρήσει ή 
κάτω απο ποιες συνθήκες θα αποχωρήσει από την ΕΕ. 

Το Κοινοβούλιο είναι το πιο πολύγλωσσο όργανο αφού οι 
ευρωβουλευτές μιλούν στην επίσημη γλώσσα της χώρας τους 
και υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι 
πολίτες της ΕΕ μπορούν να γίνουν ευρωβουλευτές ακόμα και εάν 
δεν μιλούν ξένες γλώσσες. Επίσης, διασφαλίζεται ότι οι εργασίες 
του Κοινοβουλίου είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους τους 
πολίτες.

Ο Ευρωπαϊος Διαμεσολαβητής

Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι διάφοροι φορείς των κρατών 
μελών μπορούν να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 
στην περίπτωση που θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα 
κακοδιοίκησης από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Μια 
φορά τον χρόνο υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
με όλες τις καταγγελίες και τις ενέργειές του.

Παράλληλα, λειτουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών 
διαμεσολαβητών. Στην Ελλάδα ο Συνήγορος του Πολίτη είναι 
αρμόδιος για τα ζητήματα κακοδιοίκησης από τις ελληνικές 
δημόσιες υπηρεσίες και τους άλλους κρατικούς φορείς και 
οργανισμούς. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει βοηθούς για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

http://www.ombudsman.europa.eu/el/atyourservice/home.faces

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκαλείται τέσσερις ή περισσότερες 
φορές το χρόνο από τον Πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από 
τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων για δυόμισι χρόνια αλλά 
η θητεία του μπορεί να παραταθεί.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο που 
καθορίζει τη στρατηγική και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει 
η Ένωση. Στις συνεδριάσεις του οι συμμετέχοντες μπορούν 
να ανταλλάσουν ελεύθερα απόψεις  για σοβαρά ζητήματα και 
τις ανησυχίες τους σχετικά με το μέλλον της ΕΕ. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με συναίνεση. Στο τέλος, οι ηγέτες βγαίνουν μια 
“οικογενειακή  φωτογραφία”. 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παίρνουν μέρος οι Αρχηγοί 
Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών μελών, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Από 
ένα κράτος μέλος, όπως η Γαλλία, μπορεί να πάει ο Πρόεδρος 
της χώρας και από άλλο κράτος μέλος, όπως η Ελλάδα, ο 
Πρωθυπουργός. Μερικές φορές και ανάλογα με το θέμα που θα 
συζητηθεί μπορεί να συνοδεύονται από τον αρμόδιο Υπουργό. 
Ο ή η Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για ζητήματα Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας παίρνει επίσης 
μέρος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

http://europarltv.europa.eu/el/
home.aspx

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ «ΜΑΖΙ»
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Συμβούλιο Υπουργών

Το Συμβούλιο Υπουργών είναι ο κύριος χώρος συνάντησης των 
εθνικών κυβερνήσεων, αφού εκεί συναντώνται οι Υπουργοί 
των κρατών μελών. Κάθε φορά, ανάλογα με το θέμα συζήτησης 
συμμετέχει και ο αρμόδιος Υπουργός, για παράδειγμα, όταν 
συζητείται ένα θέμα σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική 
της Ένωσης, συναντώνται οι Υπουργοί Γεωργίας. Πρόεδρος του 
Συμβουλίου είναι ο Υπουργός ή η Υπουργός της χώρας που έχει 
την Προεδρία της ΕΕ για ένα εξάμηνο. Αυτό δεν ισχύει όμως για το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που προεδρεύεται από τον ή 
την Ύπατο Εκπρόσωπο για ζητήματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας.

Εκτός από τα συνηθισμένα Συμβούλια που συμμετέχουν οι 
Υπουργοί όλων των κρατών μελών υπάρχει κι ένα άτυπο 
Συμβούλιο, η Ευρω-ομάδα (Εurogroup), όπου συμμετέχουν μόνο 
οι Υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης.

Ο ρόλος του Συμβουλίου Υπουργών είναι πολύ σημαντικός γιατί:
• αποφασίζει για τη νομοθεσία της ΕΕ μαζί με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο,
• συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των χωρών μελών της ΕΕ,
• υπογράφει συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών,
• εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της της ΕΕ μαζί με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• χαράσσει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας της 

ΕΕ,
• συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών και 

αστυνομικών αρχών των κρατών μελών.

http://www.consilium.europa.eu/council/voting-calculator?lang=el

 Τα λογότυπα από διάφορες Προεδρίες της ΕΕ Πόσους ψήφους έχει κάθε κράτος μέλος;

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ «ΜΑΖΙ»
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προασπίζει το συμφέρον όλης της 
Ένωσης. Αποτελείται από 28 Επιτρόπους, έναν από κάθε 
κράτος μέλος. Η θητεία τους διαρκεί πέντε χρόνια. Έχει έδρα τις 
Βρυξέλλες.
Ο Πρόεδρος της, που είναι ένας από τους Επιτρόπους, προτείνεται 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  κι 
εκείνο τον ψηφίζει. Αν δεν εγκριθεί τότε θα πρέπει να προτείνουν 
κάποιον άλλον. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επιλέγει τους 
υπόλοιπους Επιτρόπους μαζί με τα κράτη μέλη. Κατόπιν, όλη μαζί 
η Επιτροπή πρέπει να πάρει εκ νέου έγκριση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Αν το Κοινοβούλιο διαφωνεί έστω και για έναν 
Επίτροπο, πρέπει αυτός να αντικατασταθεί. Όταν η Επιτροπή 
ψηφιστεί ως σώμα από το Κοινοβούλιο τότε το Συμβούλιο ορίζει 
επίσημα τη νέα Επιτροπή.  Οι διαδικασίες αυτές, που δείχνουν 
περίπλοκες, προσπαθούν να διασφαλίσουν την ισορροπία 
ανάμεσα στη βούληση των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο 
και στη βούληση των πολιτών που εκπροσωπούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζητήσουν να ψηφιστεί ένας 

ευρωπαϊκός νόμος για ένα ζήτημα που τους απασχολεί. Με την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ένα εκατομμύριο πολίτες 

της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

υποβάλει νομοθετική πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο της ΕΕ.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατέχει κεντρική θέση σε όλα τα επίπεδα και  τους τομείς που 

λαμβάνονται οι αποφάσεις για λογαριασμό της ΕΕ. Η Επιτροπή 

προτείνει νέους νόμους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο,  οι οποίοι επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων 

πολιτών. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα διάφορα 

προγράμματα και κατανέμει τα διαθέσιμα κονδύλια. Εκπροσωπεί 

την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή, για παράδειγμα 

διεξάγοντας διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ 

της Ένωσης και τρίτων χωρών. Επιπλέον, η Επιτροπή,  ελέγχει 

την εφαρμογή των νόμων της ΕΕ κι άλλες φορές επιβάλλει η  ίδια 

κυρώσεις, άλλες παραπέμπει τα κράτη μέλη ή τις εταιρείες που 

δεν συμμορφώνονται στο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα σχολεία Comenius

http://ec.europa.eu/education/
comenius/doc/figures_en.pdf
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Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Στο Δικαστήριο 

συμμετέχει ένας δικαστής από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και οκτώ γενικοί εισαγγελείς με 

εξαετή θητεία. Ρόλος του Δικαστηρίου είναι η διασφάλιση της ερμηνείας και εφαρμογής 

των ευρωπαϊκών νόμων ομοιόμορφα σε όλη την  ΕΕ. Επιπλέον,  λύνει τυχόν διαφορές 

μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ακόμη, 

στο Δικαστήριο μπορούν να προσφύγουν και πολίτες, εταιρίες ή οργανισμοί εάν 

αισθανθούν ότι καταπατήθηκε κάποιο δικαίωμα τους από όργανο της ΕΕ.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει έδρα το Λουξεμβούργο και αποτελείται από 28 μέλη, ένα από κάθε 

κράτος μέλος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ελέγχει κάθε όργανο, πρόσωπο ή οργανισμό που 

διαχειρίζεται χρήματα της ΕΕ. Ελέγχει δηλαδή, τη χρηστή οικονομική διαχείριση και προωθεί τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκδίδει εκθέσεις που υποβάλλει στην 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Όμως, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαθέτει 

δικές του νομικές εξουσίες. Εάν οι ελεγκτές ανακαλύψουν περιπτώσεις απάτης ή άλλες παρατυπίες 

ενημερώνουν την OLAF, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Η OLAF σε αριθμούς
Από τη σύστασή της το 1999, η 
OLAF έχει ολοκληρώσει 3.500 
έρευνες, οι οποίες είχαν ως 
αποτέλεσμα:
-την επιστροφή 1,1 δισ. ευρώ 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και
-την επιβολή ποινών φυλάκισης 
που ανέρχονται συνολικά στα… 
900 έτη!

Πρόληψη της απάτης
Η OLAF βοηθά τις αρχές που 
είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση 
κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – εντός και εκτός 
αυτής – να αντιμετωπίσουν την 
απάτη και να προστατεύσουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ 
προλαμβάνοντας την απάτη σε 
όλες της τις μορφές.

Προστασία του ευρώ
Η OLAF συντονίζει στην ευρωζώνη 
τα μέτρα κατά της παραχάραξης 
και φροντίζει για την προστασία 
των κερμάτων ευρώ. 

Πηγή:http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_el.htm (ανάκτηση 2501,2013)
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έδρα την Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Η ΕΚΤ 
διαχειρίζεται το ευρώ, το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ και διαφυλάσσει τη σταθερότητα των 
τιμών. Η ΕΚΤ συνεργάζεται με τις Κεντρικές Τράπεζες όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Ηγείται 
επίσης, κατά τη συνεργασία των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών που έχουν ως 
νόμισμα το ευρώ. Η συνεργασία αυτής της μικρότερης ομάδας τραπεζών αποκαλείται 
“ευρωσύστημα”.

http://www.ecb.int/euro/play/html/index.el.html

http://ec.europa.eu/economy_finance/general/pdf/euro_
area_map_el.pdf
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Τα συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 
ιδρύθηκε το 1957 κι έχει έδρα τις Βρυξέλλες. Είναι ένα 
συμβουλευτικό όργανο κυρίως προς τα όργανα λήψης των 
αποφάσεων της ΕΕ για να έχουν μια πιο σωστή εικόνα σχετικά 
με το τι ζητά η κοινωνία. Για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ εκδίδει 
γνωμοδοτήσεις και συμβουλευτικά έγγραφα που δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ έχει 353 μέλη που 
εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και ομάδες 
οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων από όλη την Ευρώπη 
(π.χ. γεωργοί, ομαδες καταναλωτών, κ.ά.). Τα μέλη επιλέγονται 
από τις εθνικές κυβερνήσεις, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε 
χώρας και διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί.

Η Επιτροπή Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έχει έδρα τις Βρυξέλλες. 

Αριθμεί σήμερα 353 μέλη τα οποία είναι εκλεγμένα μέλη ή 

σημαντικοί παράγοντες τοπικών ή περιφερειακών αρχών της 

περιοχής τους (δήμων και περιφερειών). Τα μέλη ορίζονται από 

τις εθνικές κυβερνήσεις, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε χώρας 

και διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Κύριο έργο της 

ΕτΠ είναι να προβάλει τις θέσεις των περιφερειών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο οφείλουν 

να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ πριν αποφασίσουν για διάφορες 

πολιτικές όπως η πολιτική για την απασχόληση, το περιβάλλον, 

την εκπαίδευση ή τη δημόσια υγεία.

-Δημήτρη, αν το πω στους φίλους μου, τους Θεούς του Ολύμπου, όσα κάνετε θα 
ενθουσιαστούν! Βέβαια θα αρχίσουν να σας ζητούν χάρες, η Δήμητρα θα θέλει να 

βοηθήσετε τους γεωργούς, ο Ποσειδώνας τους ψαράδες και τους ναυτικούς, η Αθηνά 
τους δασκάλους, η Εστία τα παιδιά, ο Ερμής τους ταξιδιώτες, άσε θα μπλέξετε,  δεν τους 

λέω τίποτε!
-Να το πεις παντού! Άλλωστε όλα αυτά που ανέφερες τα κάνουμε ήδη στην Ευρώπη!
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Επίσης, ειδικοί φορείς  της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης φροντίζουν 
και άλλα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο και 
τις αγορές, όπως η ποιότητα κατασκευής των προϊόντων και η 
προστασία του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή τους. Κύριο 
μέλημά τους είναι να λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις και 
τις ανησυχίες των κατοίκων όλων των κρατών μελών και να 
προστατεύουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών. Παράδειγμα 
τέτοιου φορέα   είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων  (ΕFSA).

Εκτός από θέματα όπως η υγεία, που είναι πολύ σημαντικό, 
ελέγχουν και άλλους τομείς όπως, για παράδειγμα, τις διαφημίσεις, 
ώστε αυτές να αναφέρουν πραγματικά και όχι παραπλανητικά 
στοιχεία.    

Τέλος, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό σήμα πιστότητας CE. Το σήμα αυτό 
υπάρχει πάνω στις συσκευασίες βιομηχανικών προϊόντων από όλο 
τον κόσμο όπως, παιχνίδια, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα, τα 
οποία έχουν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ ως προς την ασφάλεια, 
την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές, 
βλέποντας το σήμα CE πάνω σε κάποιο προϊόν μπορούν να 
νιώθουν πιο σίγουροι γνωρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί έλεγχοι.

Ευρωπαϊκό σήμα πιστότητας

http://ec.europa.eu/publications/
booklets/move/64/index_el.htm

http://www.farmland-thegame.eu/home_el.html

Καταναλωτές είναι όμως και οι επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Η 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύει τα δικαιώματα εκατομυρίων 
πολιτών που μετακινούνται.

http://ec.europa.eu/transport/
passenger-rights/el/index.html

Εμπόριο – Ενιαία Αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των πόλεων και μετά των κρατών 
υπήρχαν από τα αρχαία χρόνια. Σήμερα, το εμπόριο αποτελεί 
κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας οικονομίας. Η δυνατότητα των 
κατοίκων μιας χώρας να γνωρίσουν και να καταναλώσουν προϊόντα 
που παράγονται σε άλλες χώρες και σε διαφορετικές ηπείρους 
δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και καλύπτει 
τις καταναλωτικές ανάγκες των κοινωνιών.

Βέβαια, σε όλον τον κόσμο, για να πραγματοποιηθούν οι διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές, όπως η εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων 
από μια χώρα σε μια άλλη, προηγούνται συγκεκριμένες διαδικασίες 
και εφαρμόζονται κανονισμοί και νόμοι. Τα εμπορικά φορτία, 
για παράδειγμα, που μεταφέρονται από μία χώρα στην άλλη 
περνάνε από αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα κάθε χώρας μέχρι 
να εκδοθούν τα απαιτούμενα έγγραφα. Εκτός από τα έγγραφα, 
υπάρχουν και δασμοί, δηλαδή φόροι που πληρώνονται στο κράτος 
από τις εταιρείες που κάνουν την εμπορική συναλλαγή. Όλες αυτές 
οι διαδικασίες δημιουργούν χρονικές καθυστερήσεις και αυξήσεις 
στις τιμές των προϊόντων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εφαρμόσει την ιδέα της Ενιαίας 
Αγοράς. Οι εργαζόμενοι, οι υπηρεσίες, τα κεφάλαια και τα αγαθά 
κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται το εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη, 
όπου ζουν πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι είναι και 
καταναλωτές. Όπως είναι φυσικό, τα προϊόντα που είναι καλύτερα 
και φθηνότερα αγοράζονται από περισσότερους πολίτες. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα και η 
Ισπανία είναι και οι δύο πολύ όμορφες και τουριστικές χώρες. Οι 
Ευρωπαίοι τουρίστες πριν επιλέξουν τον προορισμό για τις διακοπές 
τους θα λάβουν υπόψη μια σειρά πραγμάτων, όπως τις τιμές των 
ξενοδοχείων και των εστιατορίων, την ποιότητα των τουριστικών 
υπηρεσιών, την εξυπηρετικότητα των ανθρώπων που εργάζονται 
στον τουρισμό, στις μεταφορές κ.λ.π.
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 Το Κοινό Νόμισμα - Ευρώ - Ευρωζώνη

Οι άνθρωποι, σε όλες τις κοινωνίες και όλα τα κράτη 
χρησιμοποιούν νομίσματα για να αγοράσουν όλα εκείνα που 
τους χρειάζονται. Αυτό συνέβαινε από τα πολύ παλιά χρόνια, 
όταν τα πρώτα, πέτρινα, χάλκινα, μπρούτζινα, ασημένια ή χρυσά 
νομίσματα, τα οποία είχαν πάνω σύμβολα ή απεικόνιζαν σκηνές 
από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αντικατέστησαν τις 
ανταλλαγές προϊόντων. 

Τα νομίσματα χωρίζονται σε κέρματα και σε χαρτονομίσματα. 
Κάθε χώρα, με το πέρασμα των χρόνων, κατασκεύασε τα δικά της 
νομίσματα απεικονίζοντας πάνω σε αυτά, γνωστές ανθρώπινες 
φιγούρες  αλλά και αξιοθέατα από την ιστορία και τον πολιτισμό 
της.

Αν ένας ταξιδιώτης ήθελε να ταξιδέψει από τη χώρα του σε 
κάποιαν άλλη, έπρεπε να  έχει νομίσματα της χώρας αυτής 
για να πληρώσει τα έξοδά του. Έπρεπε, με άλλα λόγια, να έχει 
συνάλλαγμα, που  δήλωνε τη μετατροπή των νομισμάτων της 
χώρας του με άλλα της χώρας που θα πήγαινε. Η μετατροπή 
αυτή γινόταν μέσω των Τραπεζών ή σε ειδικά ανταλλακτήρια 
και είχε κάποια έξοδα που πλήρωνε ο ταξιδιώτης. Αν ένας 
ταξιδιώτης από την Ελλάδα διέσχιζε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
τότε, τις περισσότερες φορές, έχανε αρκετά χρήματα από αυτή τη 
μετατροπή.

Το ίδιο συνέβαινε και με τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων 
μεταξύ διαφορετικών κρατών. Εισαγωγή προϊόντων είναι όταν 
ένα κράτος φέρνει προϊόντα που χρειάζεται από ένα ξένο κράτος 
που τα παράγει και εξαγωγή, όταν δίνει δικά του  προϊόντα στο 
εξωτερικό. Οι εισαγωγές και εξαγωγές πραγματοποιούνται με τα
διαφορετικά νομίσματα του κάθε κράτους. Τα προϊόντα που 
εισάγονται επιβαρύνονται με δασμούς. Ειδικές υπηρεσίες, όπως 
τα τελωνεία, ελέγχουν και κανονίζουν αυτές τις οικονομικές 
σχέσεις για τα προϊόντα που διασχίζουν τα σύνορα. Με την Ενιαία 
Αγορά, τα προϊόντα των κρατών μελών δεν επιβαρύνονται με 
δασμούς κάτι που ωφελεί τους καταναλωτές.

Για το σκοπό αυτό φτιάχτηκε μια μεγάλη τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) που χειρίζεται τα θέματα του ευρώ κι 
ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών που ονομάζεται 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Η ΕΚΤ βρίσκεται στην 
πόλη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Στο ταμείο της συμβάλλουν, 
οι κεντρικές εθνικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, 
ανάλογα με τον πληθυσμό και την οικονομική δύναμη της χώρας 
τους. Έτσι, η Γερμανική, η Γαλλική και η Ιταλική κεντρική τράπεζα 
δίνουν περισσότερα χρήματα στο κεφάλαιο της ΕΚΤ ενώ η 
τράπεζα της Μάλτας τα λιγότερα.

Τα  χαρτονομίσματα του ευρώ αποκαλούνται και τραπεζογραμμάτια. 
Υπάρχουν τραπεζογραμμάτια με αξία 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 
ευρώ, τα οποία έχουν διαφορετικό χρώμα για να τα ξεχωρίζουν 
οι πολίτες. Στις δύο πλευρές τους, εκτός από την αξία τους 
απεικονίζονται κτίσματα όλων των μορφών Αρχιτεκτονικής. 

Τα κέρματα του ευρώ, από τη μία πλευρά, έχουν ακριβώς την ίδια 
όψη σε όλα τα κράτη που κυκλοφορούν. Η άλλη πλευρά διαφέρει 
καθώς απεικονίζει διάφορα θέματα και προσωπικότητες από 
κάθε χώρα. Η πλευρά αυτή ονομάζεται εθνική όψη.  Η ελληνική 
εθνική όψη του κέρματος των 2 ευρώ, για παράδειγμα, απεικονίζει 
την απαγωγή της Ευρώπης από το Δία σύμφωνα με την ελληνική 
Μυθολογία. Τα κέρματα έχουν αξία 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτών του 
ευρώ καθώς και 1 και 2 ευρώ.

Το ευρώ πήρε το όνομά του από το Ελληνικό γράμμα Ε που είναι 
κοινό και στο λατινικό αλφάβητο και αποτελεί το πρώτο γράμμα 
της λέξης Ευρώπη. Οι δύο γραμμές στο κέντρο συμβολίζουν την 
έννοια της σταθερότητας στην οποία αποσκοπούσε η εισαγωγή 
του κοινού νομίσματος.

Τα 17 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ άλλαξαν σταδιακά το νόμισμά 
τους και προχώρησαν στην κοινή εισαγωγή του ευρώ μπαίνοντας 
στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα, άλλαξε το νόμισμά της από τη δραχμή 
στο ευρώ, το 2002.

«Το νέο πρόσωπο του ευρώ» είναι 
το πρόσωπο της Ευρώπης.  Το 
πρόσωπό της Ευρώπης, όπως 
απεικονίζεται σε πήλινο αγγείο 
που βρίσκεται στο Μουσείο 
του Λούβρου κοσμεί το νέο 
χαρτονόμισμα των 5 ευρώ.

http://www.ecb.int/euro/banknotes/europa/html/index.en.html

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε έναν ενημερωτικό 
φάκελο και στον δικτυακό τόπο www.neoprosopotoueuro.
eu. Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Euro Cash Academy», με το οποίο 
μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το νέο τραπεζογραμμάτιο 
των 5 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ιανουάριο του 1999, αποφάσισε να 
δημιουργήσει ένα νόμισμα, το ευρώ, το οποίο θα ήταν κοινό για 
τα κράτη που ανήκουν σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να 
κάνει ευκολότερες τις μετακινήσεις και τα ταξίδια των Ευρωπαίων 
πολιτών και απλούστερες τις εμπορικές συναλλαγές, όπως τις 
εισαγωγές και τις εξαγωγές. 

OΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Ο Ευρωπαϊκός Κουμπαράς - αποταμιεύουμε 
μαζί  και φτιάχνουμε μαζί πράγματα

Όπως ακριβώς οι οικογένειες και τα κράτη έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποταμιεύει χρήματα για να χρηματοδοτεί τις δράσεις της. Τα χρήματα αυτά 
προέρχονται από διάφορες πηγές. Ένα μέρος των χρημάτων προέρχεται από 
τους δασμούς, ένα άλλο από ένα μέρος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και το 
μεγαλύτερο μέρος από τις εισφορές των κρατών ανάλογα με τις οικονομίες τους.

Με τα χρήματα αυτά η ΕΕ χρηματοδοτεί μεγάλα έργα 
υποδομών, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, 
αεροδρόμια και λιμάνια. Χρηματοδοτεί επίσης, την κατασκευή 
και τον εξοπλισμό πανεπιστήμιων και σχολείων.

Πηγή: http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/
expenditure/index_el.htm

OΙΚΟΝΟΜΙΑ

http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index_el.htm
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Σήμερα τα περισσότερα χρήματα δίνονται στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση καθώς και στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων 
μεταξύ των περιφερειών.

Τα χρήματα αυτά δίνονται στα κράτη μέλη μέσα από διάφορα 
Ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το  Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής. Για την 
αγροτική ανάπτυξη και τις επιδοτήσεις των αγροτών υπάρχουν 
ειδικά ταμεία.

Το ένα τρίτο των χρημάτων κατευθύνεται στην αγορά ενώ άλλα 
μερίδια διατίθεται για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, 
την αλιεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλες δαπάνες 
αφορούν τα έξοδα για να πληρωθούν οι υπάλληλοι της ΕΕ κι 
ένα μικρότερο ποσό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης.

Η Ευρώπη στο κόσμο - Ανθρωπιστική βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον κύριο χορηγό ανθρωπιστικής 
βοήθειας στον κόσμο. Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει τρία μέσα: 
την επείγουσα βοήθεια, την επισιτιστική βοήθεια και τη βοήθεια 
στους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες. Η ανθρωπιστική δράση 
στρέφεται κατά κύριο λόγο προς τα παιδιά που έχουν χωριστεί 
από τις οικογένειές τους και τα μη συνοδευόμενα παιδιά, τα 
παιδιά που έχουν στρατολογηθεί σε ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες 
ομάδες, καθώς και στην εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.

OΙΚΟΝΟΜΙΑ

-Το αποφάσισα θέλω να γίνω 
Ευρωπαία, είπε η Ευρώπη, πού πρέπει 
να κάνω αίτηση;  
-Μα είσαι, είπε ο Δημήτρης, 
είσαι μια μυθική Ελληνίδα 
άρα και μια πολίτης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μπορείς να ταξιδεύεις 
ελεύθερα σε όλη την 
Ευρώπη, να σπουδάσεις, να 
δουλέψεις, να διαλέξεις πού 
θα είναι το σπίτι σου και να 
αγοράζεις όσα χρειάζεσαι με 
το νόμισμά μας το ευρώ!

-Έχετε πολλά εσείς οι 
Ευρωπαίοι!

-Φροντίζουμε όμως να 
μην ξεχνάμε και αυτούς 

που δεν είναι όσο τυχεροί 
όσο εμείς... Όλοι μαζί οι 
Ευρωπαίοι φροντίζουμε 

να δίνουμε τη βοήθειά μας 
σε όλο τον κόσμο, όπου μας 

ζητηθεί!
-Μα αυτό είναι σπουδαίο! Να ξέρεις 

Δημήτρη κι εγώ, όταν ο Δίας μου χάρισε τον τεράστιο 
χάλκινο γίγαντα τον Τάλω για να με προστατεύει, τον 

έδωσα στον γιο μου τον Μίνωα για να φυλάει ολόκληρο 
τον λαό της Κρήτης!
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας  χώρος ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης με σεβασμό των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων. Η 
κύρια αρχή στην οποία στηρίζεται η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις των 
ανθρώπων λόγω χρώματος, καταγωγής, φύλου, γλώσσας ή 
θρησκείας. 

Καθένας από εμάς μπορεί να κινείται ελεύθερα μέσα στην ΕΕ, 
να διαμένει σε όποιο μέρος επιθυμεί, να δουλεύει όπου εκείνος 
επιλέξει  και να απολαύει όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες που 
του παρέχει το κάθε κράτος.  

Τα κράτη και οι πολίτες της ΕΕ μπορούν και ζουν όλοι μαζί 
ειρηνικά γιατί σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το βασικό 
χαρακτηριστικό της Ένωσης  που είναι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των 
κεφαλαίων και πρόσφατα και της γνώσης, λειτουργεί ομαλά 
επειδή υπάρχουν νομικά κείμενα που προστατεύουν τα 
δικαιώματα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ισότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τονίσει τη βαρύτητα του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποφάσισε το 2000 να τα 
συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο κείμενο που ονομάζεται  Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης.

Σημαντικό είναι να ξέρουμε πως όταν υπάρχουν δικαιώματα 
υπάρχουν πάντα και υποχρεώσεις. Έτσι, η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας, αναφέρεται στην υποχρέωση των κρατών μελών 
της Ένωσης να τηρούν τις θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Και για να είμαστε σίγουροι ότι όσοι ζούμε στην Ευρώπη 
θα σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα δίνουμε 
σημασία στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, αποφασίσαμε 
να δημιουργήσουμε και ένα όργανο που θα μας ελέγχει και 
αν υπάρξει αδικία θα μπορεί να τη διορθώσει. Αυτό είναι το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  που έχει 
έδρα στο Στρασβούργο. 

http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm

-Δημήτρη απορώ μ’ εσένα! Μου έχεις μάθει 
σε τόσο λίγο χρόνο τόσα πράγματα για την 

Ευρώπη! Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω 
ότι ένα μικρό παιδί όπως εσύ γνωρίζει τόσα 

πράγματα...
-Μα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη γνώση!

-Δικαίωμα;
-Μάλιστα. Και δικαίωμα να εκφράζουν 

ελεύθερα τη γνώμη τους! Και πολλά ακόμη 
δικαιώματα. Και στην ενωμένη Ευρώπη 
ο σεβασμός των δικαιωμάτων παιδιών & 
μεγάλων είναι το πιο σημαντικό. Αν μας 

«πετάξει» ο Δίας μέχρι το Στρασβούργο της 
Γαλλίας θα μάθουμε περισσότερα...
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Τα Δικαιώματα των Παιδιών

Άρθρο 24
Δικαιώματα του παιδιού
1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην 
προστασία και τη φροντίδα που 
απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. 
Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα 
τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με 
ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται 
υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την 
ωριμότητά τους. 
2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, 
είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε 
από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική 
σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού. 
3. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί 
τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας 
επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν 
τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον 
του.

Δικαιώματα όμως έχουν και τα παιδιά. Το σπουδαιότερο κείμενο 
που υπάρχει ειδικά για τα παιδιά είναι η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 
1992 έγινε νόμος και στη χώρα μας (νόμος 2101/92). Η ΕΕ έχει 
επίσης υπογράψει τη σύμβαση και υποστηρίζει το σχέδιο δράσης 
«Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» των Ηνωμένων Εθνών. 
Πόσο όμως τηρούνται τα δικαιώματα των παιδιών σε άλλες 
περιοχές του κόσμου; 

Η ΕΕ έχει διάφορα μέσα με τα οποία «πιέζει» άλλες χώρες 
να συμμορφώνονται με τα δικαιώματα του παιδιού. Με την 
αναπτυξιακή βοήθεια για την εξάλειψη της φτώχιας, όπου 
υπάρχει ειδική μέριμνα για τα παιδιά. Με την εμπορική πολιτική, 
αφού όταν συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες δεν δέχεται να 
εισάγει αγαθά που αποτελούν προϊόντα παιδικής εργασίας. Με 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εταιρικών χωρών, 
όπου η ΕΕ ζητά με επιμονή να τηρούνται όσα προβλέπονται στη 
σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.

Στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υπάρχει ειδικό 
άρθρο για τα παιδιά.

http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/32007X1214/htm/
C2007303EL.01000101.htm

Ο Συνήγορος του Παιδιού

Ο Συνηγόρος του Παιδιού λειτουργεί στην Ελλάδα από τον Ιούλιο 
του 2003. Αποστολή του είναι να υπερασπίζει τα δικαιώματα 
των ανηλίκων, δηλαδή όλων των αγοριών και κοριτσιών έως 18 
χρόνων.

Τι κάνει;
• ερευνά συγκεκριμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών 

από φορείς ή άτομα και προτείνει τρόπους προστασίας τους, 
• προσπαθεί να κάνει γνωστά τα δικαιώματα των παιδιών σε 

όλους και πρώτα απ’ όλα στα ίδια τα παιδιά, 
• φροντίζει ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν και να ακούγεται η 

φωνή τους στα θέματα που τα αφορούν, 
• παρακολουθεί την εφαρμογή των νόμων για τα παιδιά και 

κάνει προτάσεις προς την Πολιτεία για να λάβει μέτρα προς το 
συμφέρον τους, 

• συναντά τα παιδιά στους χώρους όπου ζουν, εκπαιδεύονται 
και περνούν την καθημερινότητά τους,

• συζητά τα προβλήματα που τα απασχολούν και ακούει τις 
απόψεις και τις προτάσεις τους.

Πηγές: 
http://www.0-18.gr/gia-paidia/o-synigoros 
http://www.0-18.gr/gia-paidia/ta-dikaiomata-soy 

http://www.0-18.gr/gia-paidia/gia-paidia/o-synigoros-sta-scholeia-1
http://www.0-18.gr/gia-paidia/-1/rotao
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http://www.0-18.gr/gia-paidia/o-synigoros
http://www.0-18.gr/gia-paidia/ta-dikaiomata-soy
http://www.0-18.gr/gia-paidia/gia-paidia/o-synigoros-sta-scholeia-1
http://www.0-18.gr/gia-paidia/-1/rotao
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Η ειδική αυτή πρόνοια που υπάρχει από την Ευρώπη για τα 
παιδιά, δεν είναι αυτονόητη σε όλα τα μέρη του πλανήτη. 
Υπάρχουν παραδείγματα εκμετάλλευσης καθώς και περιπτώσεις 
που τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα τους για 
μόρφωση. Κάποιες φορές τα παιδιά ζουν πολύ σκληρές 
καταστάσεις μέσα σε βία και πόλεμο.

Η μικρή Μαλάλα, ένα κορίτσι 14 χρονών από το Πακιστάν, 
πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ ήταν μέσα στο σχολικό, 
επειδή αγωνίζεται ενάντια στη βία των Ταλιμπάν και υπερ του 
δικαιώματος των γυναικών για μόρφωση. Η μικρή Μαλάλα 
δηλώνει χαρακτηριστικά: «Έχω δικαίωμα στην εκπαίδευση. Έχω 
δικαίωμα να παίζω. Έχω δικαίωμα να τραγουδάω. Έχω δικαίωμα 
να μιλάω. Έχω δικαίωμα να πηγαίνω στην αγορά. Έχω δικαίωμα 
να μιλάω ανοιχτά».  

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 215 εκατομμύρια 
παιδιά κάτω των 18 χρονών εργάζονται σε όλο τον κόσμο. Πολλά 
από τα παιδιά αυτά είναι θύματα απάνθρωπης μεταχείρισης και 
εκμετάλλευσης κι εργάζονται σε φυτείες, ορυχεία, λατομεία κι 
άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς με υλικά, όπως χημικά, 
εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της 
UNICEF.
H 12η Ιουνίου έχει ανακηρυχτεί από τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας ως η παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. 
Είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής ηπείρου 
που στην πλειοψηφία τους εργάζονται κάτω από πολύ αυστηρές 
συνθήκες.

Ένα αγόρι από τη Κολομβία, που έγινε στρατιώτης από 7 χρονών 
δηλώνει « Σου δίνουν ένα όπλο και πρέπει να πυροβολήσεις τον 
καλύτερο σου φίλο. Το κάνουν αυτό για να δούν αν μπορούν να 
σε εμπιστεύονται. Αν δε το κάνεις, τότε θα σκοτώσουν εσένα. Για 
αυτό έφυγα. Γιατί δε μπορούσα να αντέξω άλλο» 

Παιδική εργασία

Υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις που παιδιά πολεμούν με 
όπλα και γίνονται εκτελεστές ακόμα και των ίδιων τους των 
οικογενειών. Παιδιά μικρά, φτωχά, που δε μπορούν να πάνε 
σχολείο, που είναι ορφανά ή που ζουν σε άσχημο οικογενειακό 
περιβάλλον, γίνονται στρατιώτες γιατί νομίζουν ότι θα λυθούν 
τα προβλήματα τους.  Τα  παιδιά αυτά για να τα υποτάξουν τα 
έχουν βασανίσει, χτυπήσει και αναγκάσει να σκοτώσουν φίλους ή 
συγγενείς. 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ



37

Μέχρι και τη Βιομηχανική Επανάσταση, του 18ου αιώνα, ο τρόπος 
ζωής του ανθρώπου στην Ευρώπη ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος 
με τη φύση και απόλυτα εξαρτημένος από αυτή. Η φύση ήταν 
η πηγή της τροφής του, της ενδυμασίας, της κατοικίας, των 
κυνηγετικών όπλων και αυτή που μπορούσε να του προσφέρει 
οτιδήποτε θα του ήταν χρήσιμο για να επιβιώσει.

Σήμερα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο 
μπορεί να είναι πιο άνετος αλλά απαιτεί περισσότερους πόρους 
από το περιβάλλον ή ακόμη χειρότερα το επιβαρύνει.
Σταδιακά, στην Ευρώπη, οι άνθρωποι κυκλοφορούν όλο και 
περισσότερο με τα αυτοκίνητά τους και καταναλώνουν ακόμη 
και πράγματα που πολλές φορές δεν τα χρειάζονται.  Έτσι πολλές 
πόλεις υποφέρουν από μόλυνση της ατμόσφαιρας και τόνους 
σκουπιδιών ενώ θάλασσες και ποτάμια έχουν επιβαρυνθεί από 
στερεά και χημικά απόβλητα. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Οικολογικού Αποτυπώματος 
(Ecological Footprint), εάν όλοι οι κάτοικοι της Γης υιοθετούσαν 
τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Ευρώπης, θα απαιτούνταν 
2,5 πλανήτες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αντίστοιχα, 
εάν υιοθετούσαν τον αμερικάνικο τρόπο ζωής θα απαιτούνταν 
5 πλανήτες. Ο πλανήτης δείχνει να εξαντλείται από τη μεγάλη 
εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων, όπως είναι το νερό, η 
ξυλεία, τα ορυκτά κ.ά., που γίνεται από τους ανθρώπους. Η μόνη 
λύση στο πρόβλημα είναι η υιοθέτηση ενός καινούργιου τρόπου 
ζωής που να προστατεύει το περιβάλλον.

Πηγή: Γεωργία Φέρμελη, Μαρία Ρουσσομουστακάκη - Θεοδωράκη

Κλεοπάτρα Χατζηκώστα, Μαρτίνος Γκαίτλιχ, Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών 

Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΟΕΔΒ

Γίνετε μέλος των Οικο-πρακτόρων της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και βοηθήστε μας να 
σώσουμε τον πλανήτη!

http://ecoagents.eea.europa.eu/

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/memoryGameApplication_en.html

Τα προβλήματα του περιβάλλοντος δεν είναι πλέον τοπικά αλλά 
παγκόσμια και απαιτούν συντονισμένες λύσεις. Η μόλυνση του 
περιβάλλοντος και η εξάντληση των φυσικών πόρων οδηγούν 
σε κίνδυνο όλο το πλανήτη και συνεπώς και την ίδια τη ζωή 
των επόμενων γενεών. Το 1992 έγινε μια Διεθνής Συνδιάσκεψη 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο, της Βραζιλίας που 
ονομάστηκε «Σύνοδος Κορυφής για τη Γη».  Οι ηγέτες από πολλά 
κράτη αποφάσισαν ότι η ανάπτυξη από δω και μπρος πρέπει 
να γίνεται με σεβασμό στη φύση. Η άρρηκτη σύνδεση του 
περιβάλλοντος με την κοινωνία και την οικονομία έγινε ξεκάθαρη. 
Στη λογική αυτή, προέκυψε και η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιείται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων 
σήμερα, χωρίς όμως να κινδυνεύουν οι επόμενες γενιές.

Η αρχή αυτή είναι και ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ΕΕ στην προσπάθειά της να προστατέψει το 
περιβάλλον υποστηρίζει διάφορες δράσεις και διαθέτει 
Οργανισμούς που ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Ένας τέτοιος Οργανισμός είναι και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (http://www.eea.europa.eu/el) που συλλέγει 
στοιχεία σχετικά με τη μόλυνση του αέρα, της βιοποικιλότητας, 
του κλίματος και του νερού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρα στην εφαρμογή 
περιβαλλοντικών πολιτικών και από τους πιο ένθερμους 
υποστηρικτές κάθε είδους διαπραγματεύσεων για τη 
προστασία του περιβάλλοντος. Το Πρωτόκολλο του Κιότο 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της βούλησης της ΕΕ για 
ουσιαστικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για 
μια από τις σημαντικότερες διεθνείς συμφωνίες που αφορά στη 
προστασία του κλίματος και στη μείωση των εκπομπών αερίου 
που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη. Γιατί όμως είναι σημαντικό το Πρωτόκολλο αυτό; Γιατί 
χρειάζεται να προστατέψουμε τον πλανήτη από το κίνδυνο 
της υπερθέρμανσης; Τι θα συμβεί αν συνεχώς αυξάνεται η 
θερμοκρασία του πλανήτη; Μπορεί να αλλάξει το κλίμα στην 
Ευρώπη και να έχουμε τροπικές καταιγίδες; Μπορεί να αυξηθεί η 
στάθμη της θάλασσας και να εξαφανιστούν ακόμα και ολόκληρες 
πόλεις; Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας και να 
αναπτυχθούν μικρόβια; 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

http://dipe-serron.gr/apotipoma/index.php?id=1
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Ο Δημήτρης είχε ανοίξει έναν πολιτικό χάρτη και προσπαθούσε να μάθει στην Ευρώπη τις χώρες... 
Βλέπεις; Αυτό εδώ το ροζ είναι η Γαλλία και το γαλάζιο είναι το Βέλγιο και το κίτρινο η Γερμανία...

-Για στάσου Δημήτρη είπε η Ευρώπη, ωραίοι οι πολύχρωμοι χάρτες που μου δείχνεις αλλά πετώντας 
με τον Δία πάνω από την Ευρώπη ούτε ζωγραφισμένα σύνορα είδαμε ούτε τόσο πολλά χρώματα, 

άλλο για κάθε χώρα. Μόνο μπλε στη θάλασσα είδαμε και ατέλειωτο πράσινο στη στεριά...
-Σωστά, είπε ο Δημήτρης και δίπλωσε ξανά το χάρτη. Γι’ αυτό και θέλουμε ΟΛΟΙ οι ευρωπαίοι να 

προστατεύουν και να σέβονται το περιβάλλον

Αλλαγή του κλίματος

Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός. Έχει παρατηρηθεί αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς επίσης 
μείωση των βροχοπτώσεων στις νότιες περιοχές κι αύξηση 
των βροχοπτώσεων στη Βόρεια Ευρώπη. Το στρώμα πάγου 
της Γροιλανδίας, οι θαλάσσιοι πάγοι της Αρκτικής και αρκετοί 
παγετώνες της Ευρώπης λιώνουν, η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί 
και η θερμοκρασία των περισσότερων παγωμένων εδαφών έχει 
αυξηθεί. Αναμένουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα συνεχιστούν και θα 
έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν επικίνδυνες 
καταστάσεις, όπως πλημμύρες και ξηρασίες. Η κλιματική αλλαγή 
θα οδηγήσει στη μετακίνηση πολλών ειδών φυτών και ζώων προς 
τα βόρεια και προς τις ορεινές περιοχές.

Η τελευταία δεκαετία (2002-2011) καταγράφηκε ως η θερμότερη 
στην Ευρώπη. Οι καύσωνες κατά την περίοδο του καλοκαιριού 
είναι πιο πολλοί και με μεγαλύτερη διάρκεια και οι βροχοπτώσεις 
μειώνονται στις νότιες περιοχές και παρουσιάζεται ξηρασία στους 
ποταμούς της. 

Για την αλλαγή του κλίματος ευθύνεται και ο άνθρωπος, ο οποίος 
χρησιμοποιεί καύσιμα, όπως είναι ο άνθρακας και το πετρέλαιο 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού, για τις μεταφορές και τη 
βιομηχανία. Τα αέρια που εκπέμπονται από τα καύσιμα ενισχύουν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και θερμαίνουν το κλίμα. Πολλές 
πρωτοβουλίες της ΕΕ αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου. Μία τέτοια αφορά την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική (από τον 
αέρα), η ηλιακή, η υδροηλεκτρική (από το νερό) κ.ά. 

Παρ’ όλους αυτούς τους κινδύνους, το ζήτημα της υπογραφής του Πρωτοκόλλου του Κιότο δίχασε τη διεθνή 
κοινότητα. Υπήρχαν κράτη που δε συμφωνούσαν να το υπογράψουν, ενώ αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ήταν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της υπογραφής του. Γιατί; Γιατί τα οικονομικά συμφέροντα των 
χωρών ήταν διαφορετικά. Χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, οι ΗΠΑ κ.α. που είναι κυρίως βιομηχανικές  και 
βρίσκονται σε πορεία ανάπτυξης  δε τους συμφέρει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων τους, ενώ και η στροφή 
σε διαφορετικές μορφές καυσίμων θα είχε μεγάλο οικονομικό κόστος για αυτές. Μπορεί να είναι γεγονός ότι 
η αλλαγή του τρόπου παραγωγής και ανάπτυξης των κρατών εμπεριέχει μεγάλο κόστος, όμως  το κόστος της 
καταστροφής του περιβάλλοντος είναι ανυπολόγιστο.

Πηγές: Έκθεση Κλιματική Αλλαγή, Επιπτώσεις και Ευπάθεια στην Ευρώπη 2012
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: http://www.eea.europa.eu/.

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
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Αέρας στην ΕΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την υγεία του ανθρώπου 
και το περιβάλλον. Στην Ευρώπη, παρόλο που η ρύπανση της 
ατμόσφαιρας έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες 
χρειάζονται ακόμη προσπάθειες, έτσι ώστε οι κάτοικοί της 
να αναπνέουν καθαρότερο αέρα. Σημαντικό ποσοστό του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού κατοικεί σε περιοχές, ιδιαίτερα σε πόλεις, 
όπου παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ποιότητα 
του αέρα.

Καθαρό και πόσιμο νερό για όλους

Η ΕΕ είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί νόμους με σκοπό τη 
προστασία του περιβάλλοντος από το 1970. Το νερό και η 
προστασία του ήταν από τα πρώτα ζητήματα που απασχόλησε 
την ΕΕ. Η σπουδαιότητα του καθαρού νερού είναι πολύ σημαντική 
για τη ζωή του ανθρώπου. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί καλύπτουν 
το  70% της επιφάνειας της Γης και οι μικροοργανισμοί που ζουν 
εκεί παράγουν ένα μεγάλο μέρος του οξυγόνου που εισπνέει ο 
άνθρωπος.

Δυστυχώς, ήδη από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης 
οι περισσότεροι ποταμοί της Ευρώπης χρησιμοποιούνται πολλές 
φορές ως ένας βολικός τρόπος μεταφοράς των λυμάτων στη 
θάλασσα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η βιοποικιλότητα των 
υδάτινων οδών σε μήκος χιλιάδων χιλιομέτρων, να προκύπτουν 
βλάβες στην υγεία των ανθρώπων και εν τέλει να μολύνονται και 
τα παράκτια και θαλάσσια ύδατα.

Χρειαζόμαστε καθαρό νερό κάθε μέρα για να το πιούμε , για να 
κάνουμε μπάνιο, να μαγειρέψουμε και για να κατασκευάσουμε 
διάφορα υλικά και άλλες δραστηριότητές μας. Το νερό αποτελεί 
ένα σημαντικό πόρο, που αρχίζει να ελλατώνεται σιγά σιγά, καθώς 
το χρησιμοποιούν τόσο στη γεωργία, για την παραγωγή ενέργειας 
στη βιομηχανία, στην υδροδότηση κ.ά.
Έτσι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τη σωστή διαχείριση του 
νερού από όλους μας.
Για το λόγο αυτό τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν παράξει νομοθεσία 
που αφορά στο πόσιμο νερό, στη διαχείριση των αποβλήτων, 
στον έλεγχο των αγροτικών καλλιεργειών, στη προστασία των 
υδάτων και γενικότερα της θαλάσσιας ρύπανσης.

Μπορείτε όμως να σκεφτείτε γιατί η προστασία του νερού έχει 
τόσο μεγάλη σημασία; Πώς συνδέεται η προστασία του νερού 
με την ανάπτυξη της οικονομίας ενός κράτους; Ας πάρουμε το 

παράδειγμα της Ελλάδας. Μια χώρα νησιωτική, που μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού της ζει από τον τουρισμό και την αλιεία. 

Τι θα συνέβαινε αν όλα τα απόβλητα των βιομηχανιών, των 
εργοστασίων, των γεωργικών καλλιεργειών ή τα σκουπίδια 

των νοικοκυριών καταλήγανε στη θάλασσα; Τα ψάρια θα είναι 
μολυσμένα και δεν θα πωλούνται, οι κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν 

προβλήματα υγείας και οι τουρίστες δεν θα επισκέπτονται τη 
χώρα μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι τοπικές οικονομίες 

σιγά σιγά να καταστραφούν. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πρόβλημα όλης της Ευρώπης 
και όχι μόνο. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκλύονται σε μία χώρα, 
ενδέχεται, με τον αέρα, να μεταφερθούν και να επηρεάσουν 
αρνητικά την ατμόσφαιρα σε μια άλλη χώρα. Γι αυτό το λόγο οι 
δράσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος πρέπει να 
ληφθούν από όλους τους Ευρωπαίους «μαζί».

Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι καλή για την υγεία μας. 
Μειώνει το χρόνο ζωής μας κατά περισσότερο από οκτώ μήνες 
κατά μέσο όρο και κατά περισσότερο από δύο χρόνια στις πόλεις 
και τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ρύπανση. Νέοι ηλεκτρονικοί 
χάρτες που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος προσφέρουν στους 
ευρωπαίους λεπτομερείς εικόνες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
που προέρχεται από διάσπαρτες πηγές. Έτσι, με την ενημέρωση 
σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, οι κάτοικοι της ΕΕ και οι 
αρχές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος http://www.eea.europa.eu/).

Ο κ. Janez Potočnik, Επίτροπος αρμόδιος για 
το περιβάλλον, δήλωσε:
«Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής Ρίο 
+ 20, οι ηγέτες του κόσμου δεσμεύθηκαν 
να μειώσουν σημαντικά τη θαλάσσια 
ρύπανση από απορρίμματα μέχρι το 
2025. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει 
να παραμείνει στην πρωτοπορία της 
προσπάθειας αυτής, συνεργαζόμενη 
στενά με τα κράτη μέλη, τις συμβάσεις 
για τις περιφερειακές θάλασσες και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για να εντοπιστούν 
και να αναπτυχθούν εναρμονισμένες 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.»

Janez Potočnik

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Βιοποικιλότητα

Με τη λέξη βιοποικιλότητα εννοούμε την τεράστια ποικιλία 
των ζώων και φυτών και γενικά όλων των ζώντων οργανισμών 
που ζουν σε χερσαία, θαλάσσια και υδάτινα οικοσυστήματα.
Παρόλο που η σημασία της για την ίδια τη ζωή των ανθρώπων 
είναι ιδιαίτερα σημαντική τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών 
αποδεικνύουν την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί. Η 
συγκέντρωση πολλών ανθρώπων σε μεγάλες πόλεις, η κάθε 
είδους ρύπανση σε νερό, γη και αέρα,, το μολυσμένο περιβάλλον, 
οι κλιματικές αλλαγές, η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 
βλάπτουν αρκετά τη βιοποικιλότητα.

Δεν είναι παράξενο πως στο σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
απειλούνται το 42% των θηλαστικών, το 15% των πτηνών και 
το 52% των ψαριών του γλυκού νερού. Παράλληλα, πάνω από 
1.000 είδη φυτών απειλούνται με εξαφάνιση ή τελούν υπό 
εξαφάνιση. Σε μια προσπάθεια υποστήριξης και διασφάλισης της 
βιοποικιλότητας θεσπίστηκαν προστατευόμενες περιοχές που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα Natura 2000. 

Όμως, παρ’ όλες τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  πολλές 
φορές οι άνθρωποι και τα κράτη δεν υπακούουν σε αυτές 
και συνεχίζουν να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Πώς λοιπόν θα 
διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος; Η ΕΕ αποφάσισε 
να θέσει κάποιες αρχές σε σχέση με το πότε ποιος έχει ευθύνη 
σε περίπτωση πρόκλησης βλαβών στο περιβάλλον και επιβάλει 
κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα. Αυτές οι αρχές είναι:

• Η αρχή της πρόληψης που περιλαμβάνει για παράδειγμα την τήρηση κάποιων προϋοθέσεων για το  
οικολογικό σήμα ή περιβαλλοντικές μελέτες επιπτώσεων για τα μεγάλα έργα.

• Η αρχή της προφύλαξης, που αναφέρεται όχι μόνο στη προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην υγεία 
των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. 

• Η αρχή της επανόρθωσης των ζημιών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή τους.
• Η αρχή  «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία διατυπώνεται στην νομοθεσία της Ένωσης το 2004. Όταν ένας 

φορέας προκαλέσει οποιουδήποτε είδους ρύπανση τότε ο ίδιος καθίσταται οικονομικά υπεύθυνος να 
αποκαταστήσει τη ζημία και να επαναφέρει το περιβάλλον στην προηγούμενη μορφή.

• Η αρχή της πληροφόρησης και της συμμετοχής των πολιτών.

Δυστυχώς, η νομοθεσία για το περιβάλλον δεν εφαρμόζεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Έτσι πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν πρόστιμα. Η 
Ελλάδα είναι από τα κράτη μέλη που συχνά δεν συμμορφώνεται 
έγκαιρα και πληρώνει  μεγάλα χρηματικά πρόστιμα.

Πώς λειτουργεί, δηλαδή, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το 
Περιβάλλον; 
Αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο ισχύουν νομικά οι πράξεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό των κρατών μελών της. 
Η απάντηση βρίσκεται στη λέξη Οδηγία που τόσες φορές έχουμε 
αναφέρει μέχρι τώρα. Οι Οδηγίες αποφασίζονται με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, στην οποία παίρνουν μέρος η Επιτροπή, 
το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η Οδηγία συνήθως περιγράφει τους στόχους μιας πολιτικής. 
Κάθε κράτος μέλος πρέπει να αποφασίσει με δικούς του νόμους 
πώς θα πετύχει αυτούς τους στόχους. Για να ισχύσει μια οδηγία 
σε κάθε κράτο μέλος. Εάν τα κράτη μέλη δε τα καταφέρουν, 
παρόλο που δεσμεύτηκαν ότι θα το κάνουν, τότε επεμβαίνει 
και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλαμβάνει δράση μέχρι να 
συμμορφωθούν όλοι.

Εικονογραφημένα βιβλία για το περιβάλλον
http://europa.eu/teachers-corner/0_9/index_el.htm

Οδηγίες για δασκάλους
http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/teaching_notes.pdf

Το πρόγραμμα Natura 2000 (Φύση 2000) είναι ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για την προστασία της φύσης. Η ευρωπαϊκή Οδηγία 
για την προστασία των άγριων πτηνών και η Οδηγία των 
Οικοτόπων απαιτεί τη δημιουργία ειδικών ζωνών προστασίας 
για τα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και το περιβάλλον 
τους. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ οφείλει να καταρτίσει μία λίστα 
με τις περιοχές στις οποίες ζουν είδη που περιλαμβάνονται στις 
δύο Οδηγίες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ζώνες προστασίας. Οι 
ζώνες αυτές αποτελούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Το 2010 είχε οριστεί από την Ε.Ε το Διεθνές έτος βιοποικιλότητας 
με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας που ήταν 
στις 22 Μαΐου (Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος
http://www.eop.org.gr/news/91-2011-06-14-15-03-41.html).
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http://www.eop.org.gr/news/91-2011-06-14-15-03-41.html
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Μετανάστευση - Πολυπολιτισμικότητα

Σε όλη την ιστορία του, ο άνθρωπος έχει την τάση να μετακινείται 

αναζητώντας νέες ευκαιρίες, ένα πιο ασφαλές περιβάλλον ή 

απλά μία καλύτερη ζωή. Κατά αυτόν τον τρόπο άλλωστε οι 

πολύ μακρινοί μας πρόγονοι, οι πρώτοι άνθρωποι, έφυγαν 

από την Αφρική και σιγά σιγά απλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. 

Παράλληλα, οι πληθυσμοί που μετακινούνταν έπαιρναν μαζί 

τους τη γλώσσα, τις παραδόσεις και τα  ήθη τους, που σταδιακά 

αναμειγνύονταν με τα ήθη των κατοίκων του καινούριου τόπου, 

πολλές φορές δημιουργώντας νέες πολιτισμικές παραδόσεις ή και 

γλωσσικά ιδιώματα.

Σήμερα τα δύο αυτά χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας τα 

ονομάζουμε μετανάστευση και πολυπολιτισμικότητα, δύο έννοιες 

πολύ στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Μετανάστευση και ΕΕ

Η Ευρώπη ήταν για πολλούς αιώνες μία ήπειρος αποστολής 
μεταναστών. Οι Ευρωπαίοι έχουν ταξιδέψει και κατοικήσει σε όλα 
τα μήκη και τα πλάτη της γης, είτε με ειρηνικό είτε με βίαιο τρόπο, 
εξαπλώνοντας τις γλώσσες, τη θρησκεία και τον πολιτισμό τους 
στις νέες τους πατρίδες. 

Σε παλαιότερες εποχές οι Ευρωπαίοι άποικοι είχαν μάλιστα 
πολεμήσει τους αυτόχθονες πληθυσμούς, με πιο γνωστές 
περιπτώσεις τους πολέμους των Ισπανών με τους Ινκας, τους 
Μάγια και τους Αζτέκους στην Κεντρική Αμερική και αργότερα 
τους πολέμους των Άγγλών και των Γάλλων με τους Ινδιάνους στη 
Κεντρική και Βόρεια Αμερική. Τα ερείπια των πολιτισμών αυτών 
σήμερα προκαλούν θαυμασμό.

-Σα να αρχίζει να μου αρέσει αυτή η Ευρώπη 
σας!  Θέλω να γνωρίσω και τους Ευρωπαίους. 

Αλλά πώς θα καταλάβω  κάποιον που είναι 
από την Ευρώπη; Ας πούμε, εγώ έχω τα 

χαρακτηριστικά μου! Αν δεις μια πανέμορφη 
–πολύ όμορφη όμως- κοπέλα πάνω σε έναν 

ταύρο στη θάλασσα θα με αναγνωρίσεις 
αμέσως! Θα πεις «Να η Ευρώπη». Αλλά έναν 
Ευρωπαίο πώς τον ξεχωρίζεις; Τι φοράει; Τι 

γλώσσα μιλά; Πώς ακούγεται η μουσική του; 
Τι γεύση έχουν τα φαγητά του;

Στον 20ο αιώνα το τελευταίο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα 
κατευθύνθηκε προς την Αμερική και κυρίως τις ΗΠΑ, που στις 
αρχές του αιώνα ήταν μια νέα και αχανής χώρα. 

Αντίστοιχα μεταναστευτικά ρεύματα στα μέσα του 20ου αιώνα 
υπήρχαν και εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής ηπείρου κυρίως 
από τις χώρες της Μεσογείου προς τις χώρες της Κεντρικής και 
Βόρειας Ευρώπης, όπως επίσης και από την Ανατολική προς τη 
Δυτική Ευρώπη. 
Η μετακίνηση όμως δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση καθώς κάθε 
κράτος βάζει τους δικούς του όρους για τη διαβίωση ή ακόμα και 
την απλή επίσκεψη αλλοδαπών πολιτών στην επικράτειά του ενώ 
οι αλλοδαποί κάτοικοι δεν προστατεύονταν πάντα εξίσου από το 
νόμο.

Μετανάστες αποβιβάζονται στη νήσο Έλλις της Νέας Υόρκης

-Μα οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε ένας λαός! 
Είμαστε πολλοί, διαφορετικοί κι άλλοι που 

καταφθάνουν κάθε τόσο για να ενωθούν μαζί 
μας. Και χαιρόμαστε τις διαφορές μας που 

είναι τόσες πολλές που δε σου φτάνουν δέκα 
ζωές για να μάθεις να μιλάς όλες τις γλώσσες 
μας, να δοκιμάσεις όλα τα φαγητά μας και να 

θαυμάσεις όλα τα κατορθώματά μας!
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Με τη δημιουργία και τη σταδιακή εξάπλωση και εδραίωση της 
ΕΕ, παγιώθηκε τόσο το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης όσο 
και του σεβασμού και της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των 
κατοίκων της ΕΕ. 

Παράλληλα καθιερώθηκε και η έννοια της ευρωπαϊκής 
υπηκοότητας της οποίας κάτοχος είναι κάθε υπήκοος κράτους 
μέλους της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι υπήκοοι χαίρουν το δικαίωμα της 
ελεύθερης εργασίας , εγκατάστασης και μετακίνησης σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Η θεμελίωση των ελευθεριών αυτών άλλαξε 
ουσιαστικά και τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών 
ρευμάτων των πολιτών εντός της ΕΕ καθώς δε θεωρούνται 
πλέον εξωτερικοί μετανάστες αλλά ισότιμοι ευρωπαίοι υπήκοοι. 
Η αλλαγή αυτή συμβολίζεται με την υιοθέτηση ενός κοινού 
διαβατηρίου για όλα τα κράτημέλη της ΕΕ.  «Ενωμένοι στη 
διαφορετικότητα» και σε αυτή την περίπτωση, κάθε κράτος μέλος 
διαφοροποιεί το διαβατήριό του τυπώνοντας εθνικά σύμβολα και 
αναγράφοντας τη λέξη “διαβατήριο” στην εθνική του γλώσσα στο 
εξώφυλλο.

Αντίθετα με το παρελθόν της, η ΕΕ αποτελεί σήμερα φορέα 
υποδοχής μεταναστών από όλο τον κόσμο. Η εισροή των 
μεταναστευτικών ρευμάτων ενώ είναι επιθυμητή, με δεδομένο οτι 
οι μετανάστες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των γεννήσεων (δημογραφική 
ανάπτυξη) αλλά και την πολιτισμική εξέλιξη της ΕΕ, αποτελεί 
παράλληλα και μία μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι πάντα εύκολο 
να υποδεχτείς και να εντάξεις στην κοινωνία και τις δομές νέα 
άτομα, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από χώρες που 
έχουν υποστεί πολέμους, περιβαλλοντικές καταστροφές ή 
ακόμα και δικτατορίες με ανυπέρβλητες οικονομικές και άλλες 
συνέπειες. Παράλληλα, οι άνθρωποι αυτοί δε γνωρίζουν πάντα 
τα δικαιώματά τους ή τις συνθήκες στις χώρες υποδοχής και 
στρέφονται σε παράνομα δίκτυα με αποτέλεσμα να μπαίνουν στις 
χώρες με μη νόμιμο τρόπο. 

Η παράνομη μετανάστευση, λοιπόν, αποτελεί μία μεγάλη 
πρόκληση για τις χώρες υποδοχής, που, ενώ ενδεχομένως, 
επιθυμούν και χρειάζονται να δέχονται νέους ανθρώπους, δεν 
είναι πάντα έτοιμες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία 
μπορεί να προκύψουν.

Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ βασίζεται σε δύο άξονες, 
την ενσωμάτωση στις τοπικές κοινωνίες με σεβασμό στην 
πολιτισμική διαφορετικότητα και τον έλεγχο των μεταναστών 
ώστε να μπαίνουν με νόμιμο τρόπο και στην αρχή της ελεύθερης 
μετακίνησης και εργασίας στην ΕΕ για τους νόμιμους μετανάστες.

Συνύπαρξη και διαφορετικότητα;

Ενώ όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, έχουμε 
όμως και διαφορετικές θρησκείες, πολιτιστικές παραδόσεις και 
τρόπο ζωής. Η διαφορετικότητα στον άνθρωπο έχει πολλές 
μορφές. Το φύλο, το χρώμα,  η θρησκεία είναι μερικές από 
αυτές τις μορφές. Όμως όσο διαφορετικοί και να είμαστε στην 
εξωτερική μας εμφάνιση ή στα πιστεύω μας, είμαστε όλοι ίσοι.

Η μετανάστευση στην Ευρώπη μας φέρνει αντιμέτωπους 
με αυτή την πραγματικότητα. Με τις συνεχείς μετακινήσεις 
πληθυσμών δηλαδή, οι κοινωνίες μας γίνονται πολύμορφες 
και πολυπολιτισμικές. Όλο και περισσότερο μαθαίνουμε να 
συνυπάρχουμε ο ένας δίπλα στον άλλο με σεβασμό στις διαφορές 
μας αλλά επίσης και με σεβασμό στο νόμο απέναντι στον οποίο 
όλοι είναι ίσοι. Σε αυτό ακριβώς στοχεύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για όλους είναι οι αρχές 
πάνω στις οποίες βασιζόμαστε.

Η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται με ποικίλους τρόπους σε 
κάθε χώρα στην Ευρώπη. Φυσικά δε λείπουν και οι προκλήσεις 
που συνοδεύουν αυτές τις αναπόφευκτες αλλαγές.

Συνυπάρχουμε μαζί - ένα πρόσφατο παράδειγμα από 
διαφορετικές χώρες της ΕΕ για συζήτηση και προβληματισμό.

Η Γαλλία και η «μαντίλα»

Η Γαλλία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων 
Γάλλων ή αλλοδαπών πολιτών στη Δυτική Ευρώπη με καταγωγή 
κυρίως χώρες της Βόρειας Αφρικής. Το 2004 υιοθετήθηκε 
ένας νόμος που απαγορεύει στα δημόσια σχολεία τη χρήση 
θρησκευτικών συμβόλων. Συνεπώς απαγορεύτηκε μεταξύ άλλων 
και η χρήση της μουσουλμανικής μαντίλας από τα κορίτσια, 
μέσα στο σχολείο. Καθώς η Γαλλία είναι ένα κράτος κοσμικό 
(δηλαδή το κράτος δεν έχει επίσημη θρησκεία), ο νόμος αυτός 
συμβαδίζει θεωρητικά με την κρατική παράδοση της χώρας και 
τις κυρίαρχες αντιλήψεις. Όμως ο νόμος αυτός προκάλεσε πολλές 
εντάσεις καθώς θεωρήθηκε πως αντιτίθεται στο θρησκευτικό 
αίσθημα και παραδόσεις των μουσουλμάνων. Αν και ο νόμος έχει 
γίνει αποδεκτός, αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα των 
δυσκολιών της συνύπαρξης και της διαφορετικότητας.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768.stm 
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Μαθαίνοντας στο σχολείο “ευρωπαϊκά”, μαθαίνοντας “μαζί”

Μπορούν δύο ομάδες παιδιών που πάνε σε σχολεία διαφορετικών 
Ευρωπαϊκών χωρών να κάνουν μάθημα “από κοινού”, δηλαδή 
ΜΑΖΙ; Μπορούν να συνεργαστούν μαθητές του Δημοτικού από 
την Ελλάδα και τη Γαλλία σε ένα κοινό πρόγραμμα πολιτισμού; 
Δεν θα είχε ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να δημιουργηθεί μια 
έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη μόλυνση του νερού με πίνακες 
και άλλα έργα μαθητών από περισσότερες από 10 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Το βέβαιο είναι πως οι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη αλλά και 
οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  που ασχολούνται 
με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,  θα μπορούσαν να 
εμπνευστούν, να μάθουν μυστικά και να καταλάβουν πολλά 
από μια τέτοια έκθεση, καθώς τα παιδιά, που αποτελούν τους 
αυριανούς Ευρωπαίους πολίτες, αποτυπώνουν με ειλικρίνεια και 
ακρίβεια στις δημιουργίες τους, την εντύπωσή τους αλλά και τις 
προσδοκίες τους για τον πραγματικό κόσμο. 

Η δουλειά των παιδιών θα μπορούσε να αποκτήσει και 
επιστημονική/ ερευνητική διάσταση αν, εκτός από τις 
καλλιτεχνικές δημιουργίες, συγκέντρωναν και φωτογραφικό 
υλικό από περιοχές με μολυσμένα νερά, από όλα τα κράτη  της 
Ευρώπης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο δημοσιογράφου, 
επιστημονικού ερευνητή και φωτογράφου! Γιατί όχι; Τα όρια 
της μάθησης και τις εκπαιδευτικές μεθόδους τις ορίζουν 
οι κυβερνήσεις των κρατών αλλά και τα παιδιά με τους 
εκπαιδευτικούς από μόνοι τους!

Πώς θα ένιωθαν τα παιδιά μιας τάξης αν τους ανακοίνωνε κάποιος 
ότι πρόκειται να παρακολουθήσουν ένα δρώμενο βασισμένο στο 
μαύρο θέατρο από συνομήλικα παιδιά τα οποία πάνε σχολείο στη 
Σουηδία; Δεν θα είχε, στ’ αλήθεια, ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον, 
αν ετοίμαζαν και εκείνα, στη συνέχεια ένα αντίστοιχο δρώμενο 
για τους Σουηδούς “συνεργάτες” τους; Αυτό θα το ονομάζαμε 
θεατρική αγωγή με άρωμα “ευρωπαϊκό”!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων

Μα και μια ιστορία με λόγια…. Ένα παραμύθι, για παράδειγμα, 
από τη Γαλλία, το οποίο θα διηγούνταν μαθητές από ένα γαλλικό 
σχολείο, θα μπορούσε να εικονογραφηθεί από Έλληνες μαθητές 
και μαθήτριες, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού των Γαλλικών. 
Ένα τρίτο σχολείο, από τη Ρουμανία, για παράδειγμα, θα μπορούσε 
να παρουσιάσει, μεταφρασμένο στα Γαλλικά και τα Ελληνικά, ένα 
αντίστοιχο παραμύθι με κοινά στοιχεία. Η συνεργασία μεταξύ 
σχολείων δεν αφορά μόνο τα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς. 
Η ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ 
τους, διευρύνει κατά πολύ τους μαθησιακούς ορίζοντες. Άλλωστε, 
ένας συνάδελφος και φίλος από μια άλλη χώρα μπορεί να φανεί 
χρήσιμος σε πολλά πράγματα… 

Οι συμπράξεις και οι συνεργασίες μεταξύ σχολείων, δασκάλων 
και μαθητών/τριών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες είναι πια 
αρκετά διαδεδομένες χάρη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius. 
Άλλωστε οι Νέες Τεχνολογίες δίνουν πια τη δυνατότητα για 
επικοινωνία. Οι τάξεις ανταλλάσσουν υλικό και απόψεις εύκολα και 
γρήγορα, στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα ή δημιουργώντας 
κοινές ιστοσελίδες. H EE χρηματοδοτεί άλλωστε διάφορες δράσεις 
για την ενίσχυση του ψηφιακού σχολείου μέσα από τις δράσεις για 
την «Ψηφιακή Ευρώπη».

Υπάρχει και η επίσημη κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη, 
η οποία έχει το όνομα e-Twinning και είναι ήδη 8 χρονών. Η 
κοινότητα αυτή φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.etwinning.net 
και  περιλαμβάνει οδηγίες και μεθόδους ώστε να γίνεται δυνατή η 
σύνδεση των εκπαιδευτικών, των Διευθυντών, των σχολείων, των 
βιβλιοθηκών και φυσικά των παιδιών από τις διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες.

Εκτός, βέβαια, από τις Νέες Τεχνολογίες, υπάρχουν πολλοί άλλοι, 
εξίσου δημιουργικοί τρόποι να επικοινωνήσουν τα παιδιά και 
τα σχολεία μεταξύ τους. Μην ξεχνάμε ότι με το παραδοσιακό 
ταχυδρομείο τα παιδιά μπορούν να ανταλλάξουν υλικά και 
δημιουργίες, τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα απλά να δουν ή να 
ακούσουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η φαντασία 
των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι βέβαιο πως μπορεί να 
αποδώσει με άπειρες μορφές τη συνεργατική, “ευρωπαϊκή” μάθηση.  

Η εκπαιδευτική κοινότητα, σε κάθε χώρα, έχει τα χαρακτηριστικά 
της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Θρησκείας και του Πολιτισμού 
της. Η αλληλεπίδραση των παιδιών σε μεγαλύτερες κοινότητες 
με στοιχεία από πολλές χώρες  προσφέρει πολλές γνώσεις και 
εμπειρίες και ασφαλώς καλύτερη κατανόηση της έννοιας και 
της λειτουργίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μαθαίνοντας στο σχολείο “Ευρωπαϊκά”, μαθαίνοντας “μαζί” 
ενισχύεται η έννοια της συνύπαρξης, της φιλίας και της ειρήνης. 

 Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ευρώπη και το μέλλον της

Η διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη σύστασή 

της μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζεται από περιόδους κρίσης και 

εσωστρέφειας αλλά και περιόδους δημιουργίας και εξέλιξης. 

Μάλιστα, οι μελετητές της ΕΕ, συχνά παρατηρούν ότι μέχρι 

σήμερα, η απάντηση της Ευρώπης σε κάθε κρίση είναι 

«προχωράμε μαζί».

Σήμερα, το 2013, η ΕΕ φαίνεται να αντιμετωπίζει άλλη μία 

μεγάλη κρίση,  που στα μάτια πολλών θέτει το μέλλον της σε 

αμφισβήτηση. Η κρίση αυτή είχε ως αφορμή μία παγκόσμια 

οικονομική κρίση, που εξελίχθηκε από το 2008 μέχρι σήμερα, 

σε κρίση του κοινού νομίσματος της ΕΕ, του ευρώ. Οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν κυρίως οι χώρες του Νότου, οδήγησαν σε 

αποφάσεις και σκληρές πολιτικές για τους εργαζομένους, με τις 

οποίες δε συμφωνούν όλοι. 

Τί σημαίνει όμως αυτό όταν μιλάμε για την ΕΕ και το μέλλον 

της;  Υπάρχει πραγματική αλληλλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

κρατών και των Ευρωπαίων πολιτών; Πώς μπορούν οι πολίτες 

να εκφράζουν καλύτερα και εντονότερα την άποψή τους στα 

ευρωπαϊκά όργανα; Ποιες είναι οι αξίες της ΕΕ και πώς μπορούμε 

να τις διαφυλάξουμε όταν αυτές απειλούνται; Πώς θα μοιάζει η 

Ευρώπη στο μέλλον;

Συνδιαμορφώνοντας το «μέλλον της Ευρώπης»

Αυτά είναι μερικά από τα πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά 
ερωτήματα που η κρίση που βιώνει σήμερα η Ευρώπη, έχει κάνει 
επίκαιρα. Και είναι γεγονός οτι εκείνο που σήμερα ονομάζουμε 
«Ευρώπη», δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα πολύ 
σημαντικό, πρωτοπόρο και φυσικά δύσκολο εγχείρημα.  Αρκεί 
να πούμε πως πρώτη φορά στην ιστορία των κρατών μελών έχει 
υπάρξει ένα τόσο μεγάλο διάστημα ειρήνης μεταξύ τους.

Γι αυτό άλλωστε η Ευρώπη πήρε το Νόμπελ Ειρήνης το 2012. 

Έχοντας όμως καταφέρει να βάλει τον πόλεμο μεταξύ των μελών 

της στο «χρονοντούλαπο» της Ιστορίας, ποιο είναι το μέλλον της 

Ευρώπης σήμερα; 

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2013 έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτών». Η κίνηση αυτή  μία ουσιαστική και συμβολική ανάδειξη 
της έννοιας «Ευρωπαίος πολίτης». Άλλωστε, όλοι ξέρουμε οτι 
έχουμε την Ευρωπαϊκή υπηκοότητα μαζί με την υπηκόοτητα του 
κράτους μέλους, γνωρίζουμε όμως τί ακριβώς  σημαίνει αυτό 
σήμερα και τί θέλουμε να σημαίνει στο μέλλον; Το «Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτών» θέλει να δώσει τα εργαλεία για να υπάρχει θετική 
απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Θέλει ακόμα να βοηθήσει τους 
πολίτες της ΕΕ να εκφράσουν την άποψή τους για την Ευρώπη 
στην οποία θέλουν να ανήκουν το 2020. 
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να μάθει κανείς περισσότερα 
για το «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών» και τις δράσεις που 
περιλαμβάνει.
http://europa.eu/citizens-2013/el/about

Το μέλλον της Ευρώπης είναι οι νέοι

Ποια είναι  η θέση των νέων για το μέλλον της Ευρώπης; Τί λένε 
οι νέοι, που έχουν μεγαλώσει όχι μόνο ως υπήκοοι των κρατών 
τους αλλά και ως Ευρωπαίοι πολίτες; Τα παιδιά και οι νέοι είναι οι 
αυριανοί ενεργοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν 
και τα ίδια τα παιδιά να μάθουν τα δικαιώματά τους και να βρουν 
τον τρόπο να πουν στους «μεγάλους» τί σημαίνει για εκείνα η ΕΕ.
Ο παρακάτω σύνδεσμος είναι η διαδικτυακή πύλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους.
http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_el.html 

 Άλλωστε τα παιδιά είναι εκείνα που θα κληρονομήσουν αύριο 
την Ευρώπη, που οι ενήλικες φτιάχνουν σήμερα. Και το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το παρελθόν και το παρόν της 
κρύβεται στη φράση «Όλοι μαζί».

Πώς μπορούν να συμβάλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες;
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί κανείς να μάθει περισσότερα 
πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να εκφράσουν τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με το πώς θέλουν τη δική τους  
«Ευρώπη».

http://ec.europa.eu/european-debate/index_el.htm

http://europa.eu/citizens-2013/el/about
http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_el.html
http://ec.europa.eu/european-debate/index_el.htm
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-Δημήτρη εγώ και ο Δίας, σε 
ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ταξίδι 
αυτό στην άλλη Ευρώπη! Με έκανες πολύ περήφανη 
για όλα αυτά τα θαυμαστά που έχουν το όνομά μου! Φτάνουν 
όμως τα ταξίδια και οι ανακαλύψεις, πίσω στην Ελλάδα και το σχολείο σου, σου 
υποσχεθήκαμε ότι θα γυρίσουμε πριν χτυπήσει το κουδούνι!
-Εντάξει... αλλά να ξέρεις ότι θα ανακαλύψουμε κι εκεί πολλή Ευρώπη! Σε όλη την Ελλάδα, στην 
πόλη μου, ακόμη και μέσα στην τάξη μου θα δεις πράγματα που φτιάξαμε όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί!
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Η Ευρώπη στο Σχολείο μας
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Αργυροπούλου Σοφία
Δασκάλα Γαλλικής γλώσσας
Δημοτικά Σχολεία Κορινού Παραλίας Καλλιθέας & Περίστασης Πιερίας

Δραστηριότητα

Δραστηριότητα

Το φιδάκι της Ευρώπης. (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Μαθαίνοντας στο σχολείο “ευρωπαϊκά”)

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzaWxXNWVmbVVsOU0/edit?usp=sharing

Αρκουδέα Μελπομένη
7ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Η Ευρώπη: ο οριζόντιος διαμελισμός” υποενότητα: τα νησιά της Ευρώπης(Προτεινόμενο 
κεφάλαιο: Αυτά που μας χωρίζουν αυτά που μας ενώνουν)

Εκπαιδευτικό σενάριο :

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzSHpLbDJSV05RWjg/edit?usp=sharing

Σχέδιο εργασίας :
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzMHZ4VWYwU1lMb0E/edit?usp=sharing

Δασούρα Όλγα
Δασκάλα Αγγλικής Γλώσσας
12ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου

Δραστηριότητα

Online μαθησιακό παιχνίδι, που αφορά τη λέξη “ΓΕΙΑ ΣΟΥ” στις γλώσσες της ΕΕ (Προτεινόμενο 
κεφάλαιο: Ενωμένοι στην πολυμορφία)

Ηλεκτρονικό παιχνίδι

http://quizlet.com/_c59k

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Dufrense Sylvie
Δασκάλα Γαλλικής Γλώσσας
14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος
Δημοτικό Σχολείο Θουρίας
Δημοτικό Σχολείο Χαρακοπιού
Δημοτικό Σχολείο Κορώνης

Τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από ένα Γαλλικό τραγούδι (Προτεινόμενα κεφάλαια: 
Ανθρώπινα δικιαώματα, δικαιώματα παιδιού.)

Το τραγούδι:
 https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzSDdYU0xjejhBVUk/edit?usp=sharing

Παρουσίαση της δραστηριότητας:
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzeU16NEZzMU1Id2c/edit?usp=sharing

Παρουσίαση δραστηριότητας:
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzSEV6Sm1QakxHOXM/edit?usp=sharing

«Το λεξικό των παιδιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (προτεινόμενο κεφάλαιο ενωμένοι στην 
πολυμορφία)

Τα μυστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτεινόμενο κεφάλαιο ενωμένοι στην πολυμορφία)

Δραστηριότητα 3

Παρουσίαση δραστηριότητας:
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzRGx0VS0xTldXQ2c/edit?usp=sharing

Φώλια Κρυσταλλία
12ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου

Δραστηριότητα

Ιστοσελίδα με διαθεματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με κεντρικό θέμα την ΕΕ 
(προτεινόμενο κεφάλαιο : Μαθαίνοντας στο σχολείο “ευρωπαϊκά”, μαθαίνοντας “μαζί”)

http://kristifolia.wix.com/explore-europe
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Δραστηριότητα

Γεωργακοπούλου Χρυσούλα
32ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

http://edu.glogster.com/login

nickname  : xrisag
password  : 12345

Glogster με δραστηριότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Μαθαίνοντας 
στο σχολείο “ευρωπαϊκά”, μαθαίνοντας “μαζί”)

Δραστηριότητα

Γεωργίου Αναστασία
κλΠΕ20 Πληροφορικής 3ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Modeling – Programming – Interface
Kristal Irina: Modeling
3o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Δ/ντης: Κελένης Νικόλαος) Τμήματα: Ε, Δ
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΑΣΚΤ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Universite de  Limoges

Jean Monnet Le petit (Προτεινόμενο κεφάλαιο στο ebook: οι αξίες και ο σκοπός της Ένωσης)

Η βασική ιδέα του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι η εξής: 
Ο μικρός Γιαννάκης, «Jean Monnet, Le petit» θέλει να δημιουργήσει την ΕΕ από την αρχή 
όπως έκανε και ο εμπνευστής της Ευρωπαϊκής ιδέας Jean Monnet. Έτσι λοιπόν, καλείται να 
απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ. Στο πρώτο level, για κάθε 60 πόντους που μαζεύει 
χτίζει και ένα κτίριο, το οποίο αντιπροσωπεύει μια από τις 6 χώρες της ΕΟΚ.

Δραστηριότητα

Καούνα Φωτεινή
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης (Προτεινόμενο κεφάλαιο στο eb-
ook: Μαθαίνοντας στο σχολείο “ευρωπαϊκά”, μαθαίνοντας “μαζί”)

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzUkU1NDhydGZUbXc/edit?usp=sharing

Καπανιάρης Αλέξανδρος
Καθηγητής Πληροφορικής
Υπ. ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Μαγνησίας

Comic Book/ Flip Book «Αναζητώντας τον Λαϊκό Πολιτισμό στην Ευρώπη»/ Πολιτισμός και ΕΕ 
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Ενωμένοι στην πολυμορφία)
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή καθώς και τα φύλλα δραστηριότητας και οδηγίες 
χρήσης από τον κάτωθι σύνδεσμο: 
http://kapaniaris.wikispaces.com/file/view/kapaniaris_best_comic.rar

Δραστηριότητα
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Δραστηριότητα 1 Δραστηριότητα 2

Δραστηριότητα 3

Δραστηριότητα 4

Δραστηριότητα 5

Καψιτίδου Αικατερίνη
Δημοτικό Σχολείο Νιάτων- Αγ.Δημητρίου

Κατασκευή του παγκόσμιου χάρτη από τα παιδιά 
Προτεινόμενο κεφ. Σελ 6

Πρώτα βγάζουμε φωτοτυπίες με τις ηπείρους στο μέγεθος που χρειαζόμαστε. Τα παιδιά 
ξεπατικώνουν τις ηπείρους σε ειδικό χαρτί (ριζόχαρτο), το οποίο το βάζουν πάνω στο 
μαλακό χαρτόνι. Στη συνέχεια τα κόβουν. Αφού κόψουν τις ηπείρους, τις κολάνε  στη σωστή 
θέση, πάνω σε ένα μπλε ή γαλάζιο χαρτόνι. Μετά με σημαιούλες μπορούμε να βάλουμε τον 
πληθυσμό κάθε ηπείρου.
Στόχος: Τα παιδιά μαθαίνουν τις ηπείρους και τη σωστή θέση τους, παρατηρούν και 
καταλαβαίνουν γιατί η Ευρώπη χαρακτηρίζεται ως «Σταυροδρόμι των 3 Ηπείρων» και τέλος 
μαθαίνουν για τον πληθυσμό της κάθε ηπείρου.

Η Ευρώπη και τα σύνορά της
Προτεινόμενο κεφ. Σελ 7

Τα παιδιά βρίσκουν χάρτες της Ευρώπης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους είτε μέσω 
ίντερνετ είτε από το σχολείο. Παρατηρούν και συγκρίνουν τα σύνορα της Ευρώπης και 
βρίσκουν τις αιτίες.

Σημαντικά αξιοθέατα και γαστρονομία
Προτ. Κεφ. Σελ.9

Έχουμε φωτογραφίες από τα σημαντικότερα αξιοθέατα και φαγητά των ευρωπαϊκών χωρών. 
Οι μαθητές/τριες σε ομάδες καρφιτσώνουν τις φωτογραφίες πάνω σε ένα μεγάλο χάρτη της 
Ευρώπης και μας λένε λίγα λόγια για τα αξιοθέατα και τα φαγητά που βρήκε η ομάδα τους.

Μικροί καλλιτέχνες
Προτ. Κεφ. Σελ.10

Συζητάμε με τα παιδιά και βλέπουμε το βίντεο http://www.videoman.gr/40179 για τις 
καταστροφές που προκαλεί ο πόλεμος. Βλέπουμε και τη Γκουέρνικα του Πάμπλο Πικάσο και σα 
μικροί καλλιτέχνες φτιάχνουμε τα δικά μας έργα για τις συνέπειες του πολέμου.

Ας βάλουμε και λίγη μουσική…
Προτ. Κεφ.Σελ.16

Ακούμε την Ωδή στη Χαρά του Μπετόβεν
http://www.youtube.com/watch?v=Wod-MudLNPA 
Βρίσκουμε μερικές πληροφορίες για το Μπετόβεν. Τέλος ακούμε και άλλα μουσικά κομμάτια 
και αποφασίζουμε ένα από αυτά να είναι ο ύμνος της τάξης μας.



50

Καψιτίδου Αικατερίνη
Δημοτικό Σχολείο Νιάτων- Αγ.Δημητρίου

Η μουσική που μας ενώνει 
Προτ. Κεφ.Σελ.16

Συζητάμε για τα κοινά στοιχεία που έχουν οι χώρες. Καταλήγουμε στη μουσική. Μιλάμε 
για το πεντάγραμμο και τις νότες, που χρησιμοποιούνται σα μια κοινή γλώσσα μεταξύ των 
ανθρώπων. 
Πάνω σε χαρτί του μέτρου φτιάχνουμε το πεντάγραμμο. Με πηλό φτιάχνουμε τα νότες και 
αφού στεγνώσουν τις βάφουμε μαύρες. Τις κολλάμε πάνω στο πεντάγραμμο. Τα παιδιά 
αποφάσισαν να βάλουν και μερικές φατσούλες για να θυμούνται τις νότες. 

Δραστηριότητα 6 Δραστηριότητα 7

Είμαστε ζευγάρι
Προτ. Κεφ.Σελ.21

Χωρίζετε τα παιδιά σε ζευγάρια
Μοιράστε τους κόλλες από μπλοκ ζωγραφικής και μαρκαδόρους. Ζητήστε να συζητήσουν σε 
τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν από τους άλλους. Κάθε ζευγάρι στις κόλλες που έχει φτιάχνει 
ένα σχήμα, στη μια πλευρά του τα παιδιά ζωγραφίζουν τρία κοινά πράγματα, ενδιαφέροντα, 
ανάγκες που μοιράζονται με το ταίρι τους και στην άλλη πλευρά πράγματα στα οποία 
διαφέρουν. Γράφουν και ένα σύνθημα που σχετίζεται με τις ομοιότητες και τις διαφορές. Τα 
ζευγάρια παρουσιάζουν στην υπόλοιπη ομάδα το σχήμα τους και το σύνθημα τους.

Ακολουθεί συζήτηση

Πηγή Δραστηριότητας:
Σοφία Τριλιβά, Τάνια Αναγνωστοπούλου, Σοφία Χατζηνικολάου (2008). Ούτε καλύτερος, ούτε 
χειρότερος…Απλά διαφορετικός! Αθήνα: Gutenberg 
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Καψιτίδου Αικατερίνη
Δημοτικό Σχολείο Νιάτων- Αγ.Δημητρίου

Δραστηριότητα 8

Ανακάλυψε τη λέξη «διαφορετικότητα» στις 23 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε 
Προτ. Κεφ.Σελ.21

Ανακάλυψε τη λέξη «ψωμί» . Τα παιδιά ήθελαν να γράψουν τη λέξη ψωμί και σε άλλες γλώσσες 
εκτός Ε.Ε., λέγοντας μου ότι όλος ο κόσμος θα έπρεπε να είναι ενωμένος και ότι δε χρειάζονται 
σύνορα.

Γι αυτό εκτός από το χαρτόνι με τις λέξεις, φτιάξαμε και έναν κύκλο με τα χέρια μας.
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Καψιτίδου Αικατερίνη
Δημοτικό Σχολείο Νιάτων- Αγ.Δημητρίου

Δραστηριότητα 9 Δραστηριότητα 10

Ήλιος με παλάμες 
Προτ. Κεφ.Σελ.22-23

Φτιάχνουμε έναν ήλιο που έχει σαν ακτίνες τις παλάμες των παιδιών. Οι παλάμες που θα 
χρησιμοποιηθούν είναι 27 σαν τις χώρες της ΕΕ. Καθώς τις κολλάμε δίνουμε σε καθεμία και 
το όνομα μιας χώρας της ΕΕ. Παρατηρούμε όμως ότι υπάρχει χώρος και για άλλες παλάμες, 
δηλαδή και για άλλες χώρες που μπορούν να γίνουν μέλη.

Το δέντρο μας 
Προτ. Κεφ Σελ.30

Μοιράζουμε  ένα φύλλο σε κάθε παιδί και συμπληρώνει ανάλογα με την σπουδαιότητα στην 
ρίζα, στον κορμό ή στην κορφή, τα πιο σημαντικά δικαιώματα. Αν πιστεύουν ότι παραλείψαμε 
κάποια μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα.
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Καψιτίδου Αικατερίνη
Δημοτικό Σχολείο Νιάτων- Αγ.Δημητρίου

Δραστηριότητα 11 Δραστηριότητα 12

Τα γλαστράκια μας 
Προτ. Κεφ Σελ.44

Αφού διαβάσαμε τις πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τα μέτρα που 
παίρνει η Ε.Ε. και τα πρόστιμα που πληρώνουν οι παραβάτες, αποφασίσαμε όλοι/ες μαζί να 
φυτέψουμε και εμείς σπόρους σε γλαστράκια. Τα ίδια τα παιδιά είναι υπεύθυνα να φροντίζουν 
και να ποτίζουν το δικό τους γλαστράκι.

Τα χέρια μας 
Προτ. Κεφ Σελ.53

Συζητήσαμε για τη διαφορετικότητα, πως παρόλο που μπορεί να έχουμε διαφορετικό χρώμα, 
γλώσσα, θρησκεία κ.τ.λ, είμαστε όλοι άνθρωποι. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση σκεφτήκαμε 
να ζωγραφίσουμε και να χρωματίσουμε τα χέρια μας και να δώσουμε το τίτλο «Μικρά και 
μεγάλα, αλλά όλα χέρια». Έτσι αποτυπώσαμε την έννοια της διαφορετικότητας.
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Καραγιάννη Χρύσα
22ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Η Ευρώπη μέσα από τα Νόμπελς (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η ειρήνη στην Ευρώπη)

Δραστηριότητα

Με αφορμή το νόμπελ ειρήνης που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012, η ΣΤ’ τάξη του 
22ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, δημιούργησε ένα e-game το οποίο συνδυάζει τα νόμπελς φυσικής, 
λογοτεχνίας και ειρήνης που δόθηκαν σε πνευματικούς ανθρώπους και επιστήμονες των 
χωρών της Ευρώπης. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι δημιουργήθηκε με το λογισμικό Multimedia 
Builder έκδοση 4.9.8. Στόχοι του παιχνιδιού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους επιστήμονες 
και τους πνευματικούς ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσουν δεξιότητες 
διαδικτυακής έρευνας, μέσα από τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των πληροφοριών και να 
ευαισθητοποιηθούν ως προς τους  λόγους για τους οποίους δόθηκαν τα νόμπελς. Στο παιχνίδι 
εικονίζεται ο χάρτης της Ευρώπης. Επιλέγοντας ένα κράτος εμφανίζονται οι ημερομηνίες κατά 
τις οποίες η συγκεκριμένη χώρα έχει βραβευτεί. Εν συνεχεία, επιλέγοντας μία ημερομηνία, 
εμφανίζονται, σε ένα παράθυρο το όνομα του επιστήμονα, η φωτογραφία του και το ειδικό 
ερευνητικό αντικείμενο για το οποίο βραβεύτηκε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: 
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzcjN6UTVTbWVkbWs/edit?usp=sharing

Μπορείτε να κατεβάσετε το παιχνίδι από εδώ:
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzaDZ5dkItUjFBU3c/edit?usp=sharing

Καρέλα Γεωργία
1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού

Δραστηριότητα

Το θέμα της διαφορετικότητας και του πολέμου μέσα από την Τέχνη
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzUkU1NDhydGZUbXc/edit?usp=sharing

Κεφαλάς Δημήτρης
Γαρυφαλιά- Ευσταθία Καρμίρη
8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Γνωριμία των μαθητών με τις χώρες της ΕΕ μέσω αντιπροσωπευτικών λαϊκών μύθων
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzaGNUTzJxbmJqSjA/edit?usp=sharing

(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Συνύπαρξη και διαφορετικότητα)

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Δραστηριότητα 3

Γνωριμία των μαθητών με τις χώρες της ΕΕ μέσα από τη δημιουργία αφίσας χώρας και σημαίας  
της ΕΕ 

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzdVpnQ3FiYjVtUW8/edit?usp=sharing
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Συνύπαρξη και διαφορετικότητα)

Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής, με τη βοήθεια του φοιτητή τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής Τσούκα Βασίλη για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Κατεβάστε την 
εφαρμογή από εδώ:

http://europi.x10.mx/index.html
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ευρώπη στα Σχολεία)

Καββάδη Ίσμήνη
ΠΕ 70

Οι στάσεις Κρατών- Mελών της EE απέναντι στην ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μέσα 
από το πρίσμα της τέχνης του video animation. Στάσεις- τάσεις και καλλιτεχνική έκφραση  
μέσα από τα ματιά των παιδιών (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η ιδέα για την ένωση της Ευρώπης)

Δραστηριότητα

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzRV80QndaUUlLWlE/edit?usp=sharing

18ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας
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Κίτσου Σοφία
ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
Γυμνάσιο- Λύκειο Μεθώνης Μεσσηνίας

Εutopia ή Ουτοπία; (Προτεινόμενο κεφάλαιο: το ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzV2U4WDRoakt0dGM/edit?usp=sharing

Mια από τις πιο γνωστές αρχαίες κωμωδίες είναι οι Όρνιθες του Αριστοφάνη. Αφού 
μελετήσετε τα αποσπάσματα των διαλόγων από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη και διαβάσετε 
την περίληψη του έργου, βρείτε τυχόν ομοιότητες και διαφορές στις στάσεις των δύο 
Αθηναίων, του Πεισέταιρου και του Ευελπίδη, και των σύγχρονων Νεοελλήνων απέναντι στις 
πολιτείες Αθήνα και “Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία” ή αλλιώς την Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα. 
Χρησιμοποιείστε το αριστοφανικό κείμενο ως πηγή προβληματισμού και αφού λάβετε υπόψη 
σας τα όσα έχετε διαβάσει μέχρι τώρα στο παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο καθώς και σε άλλες 
σχετικές πηγές για την Ε.Ε. (π.χ. τη διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε., εφημερίδες, blogs κλπ.), ακόμη 
ακόμη και τα δικά σας βιώματα ως πολίτες της Ε.Ε. (προσωπικά, οικογενειακά κ.ά.), εκθέστε 
τους προβληματισμούς σας και τις προτάσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα 
http://www.debatingeurope.eu/schools/ Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Δραστηριότητα

Δραστηριότητα

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Κόκκαλη Άννα
Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου Πατρών, Γ1 τάξη

Παραμύθι: Η αρπαγή της Ευρώπης από το Δία (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Ο μύθος της αρπαγής 
της Ευρώπης)

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzRDdFeXlxQ1ZKQ1k/edit?usp=sharing

Δραστηριότητα

Κόρρα Μαργαρώ
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ: Πληροφορική στην 
εκπαίδευση

(Προτεινόμενο κεφάλαιο Μια οικογένεια που μεγαλώνει συνεχώς-διαφορετικοί αλλά ίσοι)

Τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν τα βήματα της διεύρυνσης και στη συνέχεια να 
κατασκευάσουν ένα νοητικό χάρτη, ο οποίος θα τα βοηθήσει στην απομνημόνευση της 
πορείας της Ε.Ε. Μία ιστοσελίδα κατασκευής νοητικών χαρτών είναι:

http://www.text2mindmap.com/
η οποία είναι εύκολη στη χρήση για τα παιδιά.

Κοσμίδου Μαρία
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
Στ’ τάξη του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Χαλάστρας

Στο Glogster τα παιδιά ετοίμασαν  ένα video-poster με τίτλο “Παραδοσιακοί χοροί της 
Ευρώπης”

http://www.glogster.com/mariakos/-/g-6kvve571jnlk4e5carhsta0

(Προτεινόμενο κεφάλαιο Ενωμένοι στην πολυμορφία)

(Προτεινόμενο κεφάλαιο Ενωμένοι στην πολυμορφία)

Ετοιμάσαμε ένα χορευτικό δρώμενο
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzaElLaUZfRWJ6cTg/edit?usp=sharing

Λυκοτραφίτης Στέλιος
Εικαστικά

Δραστηριότητες για την Τέχνη- (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Αυτά που μας χωρίζουν αυτά που 
μας ενώνουν)

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzZWNLOXNETmw4Qnc/edit?usp=sharing

Δραστηριότητα

1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας
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Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Δραστηριότητα 3

Δραστηριότητα 4

Μανώλη Φωτεινή
ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας

Δραστηριότητα για Γ’ τάξη (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Συνύπαρξη και διαφορετικότητα)

• ο ένας μαθητής  μαντεύει τη χώρα ή την εθνικότητα του άλλου, καθώς  δίνονται  
 τα χρώματα της σημαίας της αντίστοιχης χώρας. Μπορεί να παιχτεί ατομικά ή   
σε ομάδες. 
              e.g.  The colours of my flag are: Blue, Red and White. 
                      Are you from France? Yes, I am.

• Ένας μαθητής επιλέγει ένα γράμμα της αλφαβήτου από ένα κουτί  και ο άλλος ή   
οι άλλοι πρέπει να βρουν μια ευρωπαϊκή χώρα που να αρχίζει με αυτό το γράμμα.
 e.g. E ………………………..England
               I………………………… Italy

Δραστηριότητα για Δ’ τάξη (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Αυτά που μας χωρίζουν αυτά που μας 
ενώνουν)

Μαθαίνουμε τις ηπείρους, τις χώρες, τις  πρωτεύουσες και τα επίθετα μέσα από τις εθνικότητες  
που αντιστοιχούν στις σημαίες.
• Δίνονται  οι σημαίες χωρών από Ευρώπη αλλά κι άλλες ηπείρους και οι μαθητές    
 χωρίζονται σε ομάδες. Σε συγκεκριμένο χρόνο θα πρέπει να ξεχωρίσουν:

1. Ποιες σημαίες δεν ανήκουν στην Ευρώπη.
2. Ποιες σημαίες ανήκουν στις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Δίνεται ο χάρτης της Ευρώπης που έχουν ζωγραφίσει τα ίδια τα παιδιά και οι   
χώρες έχουν ζωγραφιστεί με τα χρώματα των σημαιών τους. Θα πρέπει οι   ομάδες 
να ταιριάξουν τις σημαίες με τις χώρες και να πουν τα ονόματά τους.
• Μετά δίνονται κάρτες με όμοιες σημαίες ανά δύο και μέσα από ένα παιχνίδι   
αντίληψης και μνήμης θα πρέπει να θυμούνται τα ζευγάρια των ίδιων σημαιών.
• Δίνονται χαρτάκια με τις πρωτεύουσες και θα πρέπει να τα τοποθετήσουν στην  
 αντίστοιχη χώρα, λέγοντας τη σωστή πρόταση.
 e.g. Athens is the capital of Greece.
• Οι μαθητές συλλέγουν πραγματικά ευρώ που ανήκουν σε διαφορετικές  χώρες   
της Ευρωζώνης  και πρέπει να τα τοποθετήσουν στον χάρτη της Ευρώπης στην   
αντίστοιχη χώρα λέγοντας:
  e.g. This is the German euro. Germany belongs to the Euro zone.
• Το ίδιο μπορεί να γίνει και με ευρώ που έχουν εκτυπώσει από το Ίντερνετ. Η   
ομάδα που θα κάνει τις περισσότερες αντιστοιχίσεις χώρας-ευρώ θα κερδίσει.
• Στον χάρτη της Ευρώπης γράφονται νούμερα σε όλες τις χώρες,  ξεκινώντας   
από την Κύπρο μέχρι τη Φιλανδία και γίνεται ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με   ζάρια. 
Όποιος πετυχαίνει χώρες που είναι μέλη της Ε.Ε. και τις λέει και σωστά   παίρνει 3 
πόντους. Όποιος φτάσει ως τη Φιλανδία κι έχει τους περισσότερους   πόντους 
κερδίζει.
• Οι μαθητές φτιάχνουν το χάρτη της Ευρώπης με τα σχήματα των χωρών   
 και μετά κόβοντάς τα, κάνουν ένα πάζλ που σε συγκεκριμένο χρόνο πρέπει να   
το φτιάξουν.

Δραστηριότητα για Ε’ τάξη (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Αυτά που μας χωρίζουν αυτά που μας 
ενώνουν)

Λόγω του ήδη υπάρχοντος ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius που συμμετέχει το 
σχολείο, επιλέχθηκε μετά από γραπτό τεστ στα Αγγλικά σχετικό με το πρόγραμμα, μια 
ομάδα έξι μαθητών  από την Ε΄ τάξη που θα μετακινηθεί μαζί με 4 εκπαιδευτικούς στην 
Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο. Αυτοί οι μαθητές, με τη βοήθεια και των συμμαθητών τους,  
επειδή το θέμα αφορά στη μεσογειακή διατροφή  θα ασχοληθούν με το να δημιουργήσουν 
καταλόγους τροφών με εικόνες αρχικά στα Αγγλικά και τα Ελληνικά, (φυτά, μπαχαρικά….) 
και να βρουν ομοιότητες αλλά και διαφορές με τις άλλες χώρες. Επίσης μέσα από τη 
μελέτη συνταγών,   θα επικεντρωθούν στην εξεύρεση ομοιοτήτων στις τρεις διαφορετικές 
κουλτούρες αλλά και γλώσσες Ισπανικά, Τουρκικά και Ελληνικά  μέσω των Αγγλικών. 
Επιπλέον  θα ετοιμάσουν μια παρουσίαση του τόπου τους με μια συνταγή για να την δείξουν 
στην Κωνσταντινούπολη  κι αντιστοίχως όταν γυρίσουν θα μεταδώσουν το υλικό που θα 
καταγράψουν στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

Δραστηριότητες για ΣΤ’ τάξη: (Προτεινόμενο κεφάλαιο Η Ευρωπαϊκή ήπειρος)

Επέλεξα μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, το Παρίσι,  και αφιέρωσα δύο διδακτικές  ώρες για να 
ασχοληθούμε με δραστηριότητες. Οι μαθητές άκουσαν ένα τραγούδι

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzOEk1MnR6WXIxZ2s/edit?usp=sharing
είδαν παρουσίαση σε power point, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzWWdWd0JMaDRVVGM/edit?usp=sharing
σύμφωνα με ένα κείμενο

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzNFhrc3ZJeGxPOGs/edit?usp=sharing
αλλά και ένα video. Πιο αναλυτικά:

1) Warm up Pre-viewing
O εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι θα ακούσουν ένα τραγούδι (Yves Montand- “Sous 
le ciel de Paris”)  και θα πρέπει να μαντέψουν την πόλη ή τη χώρα στην οποία αναφέρεται. 
Τους διευκρινίζει ότι καθώς θα ακούνε το τραγούδι, θα πρέπει να συγκρατήσουν τις 
εικόνες που τους έρχονται στο μυαλό π.χ. κάτι που κάνουν ή βλέπουν όταν βρίσκονται 
εκεί. Αφού ακούσουν το τραγούδι και μαντέψουν σωστά, τους δίνει ένα φύλλο εργασίας 
όπου έχει σχεδιαστεί μια μορφή εννοιολογικού χάρτη, για καταιγισμό ιδεών. Σε αυτό αφού 
συνεργαστούν με την ομάδα τους, καταγράφουν τις ιδέες-εικόνες που είχαν στο μυαλό τους 
και προσθέτουν και νέες.
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Μανώλη Φωτεινή
ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας

2) While -viewing, pre-reading
Αφού παρουσιάσουν  αυτά που έχουν γράψει και συνειδητοποιήσουν ότι για να γνωρίσεις 
μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα πρέπει να δεις πολλές πτυχές της, ο καθηγητής κάνει μια 
παρουσίαση σε powerpoint, κάποιων από αυτές π.χ. αξιοθέατα, μουσεία τις συγκρίνει με των 
μαθητών και τους ζητά  να συγκρατήσουν στη μνήμη τους κάποια ονόματα και τις αντίστοιχες 
εικόνες. Στη συνέχεια τους εξηγεί  ότι θα δουν το video  του τραγουδιού από το youtube και 
θα πρέπει να ελέγξουν ποια στοιχεία που έχουν μάθει από το powerpoint,υπάρχουν και στο 
videο. Για διευκόλυνσή τους τους δίνεται ένα φύλλο εργασίας όπου απλά θα πρέπει να βάλουν 
ένα √  δίπλα στα στοιχεία. Η εργασία γίνεται σε ομάδες.

3) While-reading
Δίνεται στους μαθητές ένα κείμενο  ( όπου ένας Γάλλος μαθητής εξηγεί τους λόγους για 
τους οποίους θα πρέπει κάποιος να επισκεφθεί το Παρίσι)   του οποίου οι παράγραφοι 
αντιστοιχούν σε αυτά που ήδη έχουν δει οι μαθητές στο videο  και το powerpoint.  Αφού 
διαβάσουν το κείμενο, τους δίνονται  τρία  φύλλα εργασίας. Ένα να αντιστοιχίσουν τις εικόνες 
με τις παραγράφους, ένα να σημειώσουν αν οι προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς κι ένα να 
συμπληρώσουν λέξεις από το κείμενο. Η εργασία γίνεται πρώτα ατομικά και μετά σε ομάδες.

4)Post-reading
O καθηγητής τους  παροτρύνει , όπως είναι ήδη σε ομάδες, να σκεφτούν ότι βρίσκονται στο 
Παρίσι για διακοπές με τους φίλους τους, και να φανταστούν μια σκηνή , την οποία μπορούν 
να ζωγραφίσουν. Στο χαρτί της ζωγραφιάς τους θα πρέπει να περιγράψουν την εικόνα, 
χρησιμοποιώντας γραμματικές δομές που ήδη γνωρίζουν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 
τις εικόνες από το τρίτο φύλλο εργασίας και να τις κολλήσουν στο χαρτί τους. Όσοι τελειώσουν 
γρήγορα, μπορούν  να  δραματοποιήσουν  τη  σκηνή και να μαντέψουν οι συμμαθητές τους 
πού είναι και τι κάνουν.

5)Homework assignment
Να γράψουν ένα  e-mail στον Jean-Pierre ,παραθέτοντας τους δικούς τους λόγους που  θέλουν 
να επισκεφθούν την πόλη του, το Παρίσι και να εξηγήσουν τους λόγους που αυτοί θα ήθελαν 
να επισκεφθεί αυτός την πόλη τους.

Μετά  ακολούθησαν οι παρακάτω δραστηριότητες:
• Με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού των υπολογιστών,  οι μαθητές έκαναν ανά ομάδες 
παρουσίαση που αφορά τις χώρες της Ε.Ε. σε  power point (https://docs.google.com/file/d/0B-
9fr6IuEkZvzYm93YmhFeW52b1E/edit?usp=sharing ) με αναφορά στις  διαφορετικές πτυχές 
αυτών των χωρών π.χ. έκταση, καιρό, αξιοθέατα, βιομηχανίες κ.α.
• Δημιούργησαν τα δικά τους σταυρόλεξα με ερωτήσεις σχετικές με τις χώρες της Ε.Ε.
• Με μια εφαρμογή που είχαν στον  δικό τους υπολογιστή έκαναν δύο σύντομα βίντεο για 
την Ε.Ε. και τις χώρες της. Ένα γενικά για την Ε.Ε. ως θεσμό κι ένα για συγκεκριμένες χώρες.
( https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzb1JUMElCeGNjS2M/edit?usp=sharing ).
• Επίσης έκαναν ένα κολλάζ στον υπολογιστή με άλλη εφαρμογή, το εκτύπωσαν, το 
κόλλησαν σε χαρτόνι  και μετά το έκοψαν για να δημιουργήσουν ένα πάζλ. Το θέμα του 
κολλάζ ήταν σημαντικές προσωπικότητες της Ευρώπης σε διάφορους τομείς, όπως μουσική, 
λογοτεχνία, επιστήμη κ.α. Σε ομάδες πρέπει σε συγκεκριμένο χρόνο να συνθέσουν το πάζλ 
και  να αντιστοιχίσουν  τις κάρτες με τους διαφορετικούς τομείς. Αν ξέρουν τα ονόματά τους 
κερδίζουν έξτρα πόντους. Αν γνωρίζουν επιπλέον πληροφορίες παίρνουν επιπλέον πόντους. 
• Έφτιαξαν επίσης ένα κολλάζ από τις κάρτες που είχαν αυτοί ή οι γονείς τους από ταξίδια 
στην Ευρώπη, όπου δεν αναγραφόταν το όνομα της χώρας και ανά ομάδες θα έπρεπε να το 
μαντέψουν. Αυτή η δραστηριότητα συνδυάστηκε με παρακείμενο και α’ υποθετικό λόγο.
• e.g. 1. Where have you been?        OR
       2. If you go to Denmark you will see………
• Έφτιαξαν με οδοντογλυφίδες τις σημαίες των κρατών – μελών και βάλανε blu tack 
στις χώρες στο χάρτη, οπότε πάλι κερδίζει η ομάδα που κάνει την πιο γρήγορη και σωστή 
αντιστοίχιση. Στο ίδιο παιχνίδι πρόσθεσαν κάρτες με τις ημερομηνίες ένταξης κάθε χώρας και 
κερδίζει όποιος ταιριάξει τη χώρα με τη σωστή ημερομηνία. Έτσι εξασκούνται στον αόριστο.
e.g.     Romania  joined the E.U. in 2007.
• Έφτιαξαν ένα ντόμινο με κάρτες χωρισμένες στη μέση με σημαίες και χώρες.
Έφτιαξαν ένα κολλάζ  από εκθέματα Ευρωπαϊκών μουσείων και προσπαθούσαν να μαντέψουν 
τη σωστή χώρα αλλά και το όνομα του μουσείου. Πάλι γίνεται χρήση υποθετικού λόγου: 
e.g. «  If you go to London  you will see………”
       “If you go to the British Museum you will see……
Είναι μια υπέροχη ευκαιρία ειδικά αν συνδυαστεί με την εικονική επίσκεψη μέσω υπολογιστή 
στα αντίστοιχα μουσεία.
Και βέβαια γίνεται μια ευρεία συζήτηση που εμπλέκει τέχνη, ιστορία, γεωγραφία, πολιτική κ.α. 
καθώς τίθεται και το θέμα της αδυναμίας μικρών χωρών όπως της Ελλάδας να εκθέσει στον 
τόπο της τα αριστουργήματά της. Οπότε σ΄αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει χρήση του β’ 
υποθετικού λόγου:
e.g. “If I were the minister of culture or education I would bring the Elgin Marbles back to Greece”.
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Μανωλιουδάκη Χαρίκλεια
Δασκάλα Πληροφορικής

Δραστηριότητα

Γιορτή της Αποκριάς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προτεινόμενο κεφάλαιο: 
Μετανάστευση- Πολυπολιτισμικότητα)

Τάξη : Στ΄

Στόχοι :
• Να αναφέρουν/απαριθμήσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Να επιλέξουν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Να αναζητήσουν πληροφορίες και φωτογραφίες
• Να συνεργαστούν μεταξύ τους
• Να δημιουργήσουν/οργανώσουν διαφάνειες

Περιγραφή : Η τάξη χωρίζεται σε  τέσσερις ομάδες των έξι ατόμων. Ύστερα από συζήτηση 
επιλέχθηκαν οι τέσσερις χώρες και  σε κάθε ομάδα δόθηκε μια.
Οι χώρες για το Στ1 ήταν : Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzSExrWXpEZ3JrdnM/edit?usp=sharing
Οι χώρες για το Στ2 ήταν : Ελλάδα, Κύπρος, Τσέχικη Δημοκρατία και Ισπανία
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzV3RzYUR0UnhTRlU/edit?usp=sharing
Στη συνέχεια ζητήθηκε από την κάθε ομάδα να αναζητήσει πληροφορίες και φωτογραφίες 
σχετικά με τις Αποκριές για την συγκεκριμένη χώρα. Κάθε ομάδα συγκέντρωσε τα στοιχεία που 
είχε και συνεργάστηκε, ώστε να δημιουργήσει τις αντίστοιχες διαφάνειες. 
Τέλος, συγκεντρώθηκαν όλες οι διαφάνειες και καταλήξαμε σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση 
ανά τάξη.

Διάρκεια : 5 διδακτικές ώρες

Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας

Μαρκοπούλου Ευγενία
ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας

Δραστηριότητα

Προτεινόμενο κεφάλαιο Αυτά που μας χωρίζουν – αυτά που ενώνουν

Το σχολείο στο οποίο υπηρετώ δεν διαθέτει υπολογιστές και η πρόσβαση στο internet γίνεται 
πολύ δύσκολα (ο εκπαιδευτικός φέρνει το δικό του laptop αλλά και τότε η πρόσβαση δεν είναι 
συνεχής). Επίσης, στα τμήματα υπάρχει ένα ποσοστό μαθητών που δεν διαθέτει υπολογιστή 
στο σπίτι τους. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά να δημιουργήσουμε κάτι για 
την ΕΕ που να μην απαιτεί Η/Υ αλλά που να μπορεί, εάν υπάρχει η δυνατότητα, να μετατραπεί 
σε δραστηριότητα σε Η/Υ.

Τελικά καταλήξαμε ότι θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού που να έχει 
διαβαθμίσεις δυσκολίας για να μπορούν να πάρουν μέρος και όσοι αρχικά δεν αισθάνονται 
αρκετά δυνατοί ή δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση αλλά και που να μπορεί να εξελίσσεται 
ώστε να μην γίνει ποτέ βαρετό και προβλέψιμο.

Το πρώτο στάδιο,ο εύκολος βαθμός δυσκολίας, είναι ένα puzzle που απαιτεί να ενωθούν 
κομμάτια που σχηματίζουν το χάρτη της ΕΕ. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα συμπληρώσει 
το puzzle πιο σύντομα. (Για το στάδιο αυτό, φτιάχτηκε ένας χάρτης της ΕΕ σε μεγάλο μέγεθος 
που χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο, και ένας δεύτερος, ίδιου μεγέθους που κόπηκε σε 
κομμάτια προς συναρμολόγηση).

Για τους επόμενους βαθμούς δυσκολίας χρησιμοποιήθηκε το υλικό από το Ευρωπαϊκό 
διαβατήριο  που μας δόθηκε στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου. Έγινε μεγέθυνση του χάρτη ο 
οποίος χρησιμοποιήθηκε σαν βάση των επόμενων σταδίων του παιχνιδιού. 

Ο δεύτερος βαθμός δυσκολίας αποφασίστηκε να είναι ο σωστός συνδυασμός σημαίας-χώρας. 
Νικήτρια ομάδα βγαίνει αυτή που έχει τοποθετήσει στο συντομότερο χρονικό διάστημα τις 
περισσότερες σωστές σημαίες. Σε ανάλογο σκεπτικό είναι και ο τρίτος βαθμός δυσκολίας που 
αφορά στο συνδυασμό χώρας-πρωτεύουσας καθώς και ο τέταρτος που αφορά στο νόμισμα 
του ενός ευρώ.

Συμφωνήσαμε με τους μαθητές ότι όταν οι πρωτεύουσες, οι σημαίες και τα νομίσματα γίνουν 
πολύ οικεία, και για να μην γίνει το παιχνίδι βαρετό, θα προστίθενται και άλλα θέματα μετά από 
δική τους απόφαση. Σε μία σύντομη έρευνα που έκανα, τα πρώτα θέματα που προτάθηκαν 
αφορούσαν σε χαρακτηριστικά μνημεία των χωρών, τις χρονολογίες ένταξής τους, απλές 
καθημερινές φράσεις στις γλώσσες των χωρών (π.χ καλήμέρα, γειά σου), διάσημοι συγγραφείς 
ή επιστήμονες, τραγούδια, αθλητές, αθλητικές ομάδες, καλλιτέχνες , ποτάμια, βουνά, σπουδέες 
πόλεις εκτός της πρωτεύουσας κλπ.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος Αττικής

Μαρτίνη Μαριάννα
Αγγλικής Γλώσσας

Δραστηριότητα
Online μαθησιακό παιχνίδι, που αφορά τις πρωτεύουσες  των Κρατών μελών στις γλώσσες της 
ΕΕ (Προτεινόμενο κεφάλαιο:  Η Ευρωπαϊκή ήπειρος)

Ηλεκτρονικό παιχνίδι με κάρτες
http://quizlet.com/20344340/european-union-flash-cards/

12ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου
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Δραστηριότητα Δραστηριότητα

Μαυροπούλου Εμμανουέλλα
12ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

Παιχνίδια με το Ευρώ (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Το κοινό μας νόμισμα- Ευρώ- Ευρώπη)

1)Η ιστορία του ευρώ: Από τη δραχμή στο ευρώ. 
Ανάγνωση παραμυθιού το οποίο αναφέρεται στην αλλαγή του νομίσματος.
Προβολή εικόνων με τη χρήση του PowerPoint δραχμών και ευρώ
2)Μαθηματικά
Κόψιμο των χάρτινων νομισμάτων και χαρτονομισμάτων από το βιβλίο μαθητή των 
μαθηματικών
Κατασκευή: Πορτοφόλι για να αποθηκεύουν οι μαθητές τα «χρήματά» τους
3)Μαθηματικά
Κεφάλαιο: Δεκαδικοί Αριθμοί
Διαχείριση δεκαδικών αριθμών με τη βοήθεια των χάρτινων ευρώ
4)Ψηφιακά Παιχνίδια από το
http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm σχετικά με το ευρώ
5)Γλώσσα
Παραγωγή γραπτού λόγου – Χρήση διαλόγων:  «Γράψε ένα διάλογο ανάμεσα στα νομίσματα 
του ευρώ»

Σεμέλη Χρυσούλα Μισαηλίδη
Εκπαιδευτήρια Κωστέα- Γείτονα

Eυρώ, το ενιαίο νόμισμα 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προτεινόμενο κεφάλαιο: 
Ο Ευρωπαϊκός κουμπαράς)

Δεκαοχτώ μαθητές της Στ 1 τάξης των «Εκπαιδευτηρίων Κωστέα- Γείτονα»  υλοποίησαν τρεις 
δραστηριότητες με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη στο πλαίσιο του μαθήματος 
σε 330 λεπτά, αφού είχαν λάβει γνώση σχετικά  με τις δύο παραπάνω έννοιες- θεσμούς. Η 
πρώτη δραστηριότητα αφορούσε στην κατασκευή της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τη χρήση των γεωμετρικών οργάνων. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας αναλύθηκε 
πρώτα η σημαία ως σύμβολο ενότητας. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορούσε στην κατασκευή 
νομισμάτων αξίας ενός ευρώ που απεικόνιζαν την κοινή και την εθνική όψη 17 χωρών. Κατά 
την εφαρμογή της τα παιδιά έγραψαν ένα μικρό κείμενο στο πίσω μέρος της κοινής όψης. Στο 
τέλος αυτής της δραστηριότητας εφηύραν ένα παιχνίδι μνημοτεχνικής και παρατηρητικότητας 
σε σχέση με τα νομίσματα  Η τρίτη δραστηριότητα του προγράμματος αφορούσε σε ένα 
παιχνίδι ανταλλαγής  νομισμάτων βάσει αναλογιών με παράδειγμα το νόμισμα των εκατό 
ευρώ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzQmdUOFVVUXV6YWM/edit?usp=sharing 

Ντεμίρη Ευαγγελία

19ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και Δημοτικό Σχολείο 
Χρυσοπηγής, Χανιά

Μουσική: μία κοινή γλώσσα σε 23 διαφορετικές γλώσσες! (Προτεινόμενο κεφάλαιο: «ΜΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ- ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ»)

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά στο μάθημα της μουσικής, αλλά μπορεί να 
εφαρμοστεί και από το δάσκαλο της τάξης. Η δραστηριότητα προετοιμάστηκε και μπήκε σε 
εφαρμογή σε τμήμα της Δ΄ τάξης, αλλά εννοείται πως λειτουργεί και στα μεγαλύτερα τμήματα, 
με τον ανάλογο εμπλουτισμό του υλικού. 
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τη δραστηριότητα εδώ:

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzOEhRTEFuS0E3VHM/edit?usp=sharing

Δραστηριότητα

Δασκάλα Μουσικής
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Παπαδόπουλος  Γιώργος

Ταμίσογλου  Χρύσα
Υποδιευθυντής

Επαιδευτικός
4ο  Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονικής 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Δημοτικό Σχολείο (Προτεινόμενο κεφάλαιο στο ebook: Τα 
Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzRHNaNDhSQ2dBNDA/edit?usp=sharing 
Τα παιδιά-ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τις χώρες τους και ψηφίζουν. Το πρόγραμμα αυτό 
έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της Αγωγής του Πολίτη αλλά και λόγω της συμμετοχής του 
σχολείου μας σε πρόγραμμα comenius με άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες. 
Αναπαράσταση του μύθου της Ευρώπης από τους μαθητές (Προτεινόμενο κεφάλαιο στο eb-
ook: Η Ευρώπη στα σχολεία)
Βίντεο:
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzdXlpMV91X3pnUXM/edit?usp=sharing
Φωτογραφίες των μαθητών με τις δραστηριότητες που συνέθεσαν για το μύθο της Ευρώπης.

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzVk0wMkpFaC1vV0U/edit?usp=sharing
Ανάρτηση τους στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Το πρόγραμμα αυτό έγινε στα 
πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης ζώνης αλλά και λόγω της συμμετοχής του σχολείου σε 
πρόγραμμα comenius με άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες.
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Παπαχριστοπούλου Ευαγγελία
Διαπολιτισμικό Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Γενικές Δραστηριότητες (Προτεινόμενο κεφάλαιο για ebook: Συνύπαρξη και διαφορετικότητα)

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzRHNaNDhSQ2dBNDA/edit?usp=sharing

Πετράκη Ευαγγελία
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
10ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου

Δραστηριότητα Α
Δημιουργία κουίζ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ευρωπαϊκή ήπειρος)

Το περιβάλλον προγραμματισμού scratch έχει σχεδιαστεί από το MIT και είναι κατάλληλο για 
να εισάγει τις έννοιες του προγραμματισμού σε παιδιά που βρίσκονται στις τελευταίες τάξεις 
του δημοτικού. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν να γνωρίσουμε όλες τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες.  Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε από  την πέμπτης τάξης (τμήμα: Ε2), 
συμμετείχαν όλοι οι μαθητές  με ιδιαίτερη χαρά καθώς έβλεπαν να δημιουργούν οι ίδιοι ένα 
δικό τους παιχνίδι. Πραγματοποιήθηκε αγώνας μέσα στην τάξη για να βρούμε τον νικητή, 
αυτόν που θα μπορούσε να απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. 

Η εκτέλεση του προγράμματος μπορεί να γίνει από τον διαδικτυακό τόπο
http://scratch.mit.edu/

Δραστηριότητα Β
Ζωγραφίζω και γνωρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ευρωπαϊκή 
ήπειρος)

Με τους μαθητές της τετάρτης, της πέμπτης και της έκτης τάξης αναζητήσαμε στο διαδίκτυο 
πληροφορίες για κάθε μια από τις χώρες της ΕΕ. Οι μαθητές (συγκεκριμένα τα τμήματα Ε2 
, ΣΤ1, ΣΤ2 καθώς κι ένας μαθητής από το Δ2) ζωγράφισαν τα αξιοθέατα ή ό,τι άλλο τους 
έκανε εντύπωση από κάθε μια χώρα. Με βάση τις γνώσεις που αποκομίσαμε από αυτήν τη 
δραστηριότητα, δημιουργήσαμε ένα PowerPoint – παιχνίδι με διάφορες ερωτήσεις το οποίο 
ελπίζουμε να σας αρέσει.

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzUGtpWnhNNDRBWGc/edit?usp=sharing

Δραστηριότητα Γ
Μαθαίνοντας τις πρωτεύουσες και τις σημαίες της ΕΕ (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ευρωπαϊκή 
ήπειρος)

Με τους μαθητές της τρίτης τάξης (Γ2) αναζητήσαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις 
χώρες της ΕΕ. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν για κάθε χώρα έναν απλό χάρτη στον οποίο 
εμφανίζεται τουλάχιστον η πρωτεύουσα και  τη σημαία της. Τέλος, δημιουργήσαμε ένα μεγάλο 
πόστερ-κολάζ το οποίο και αναρτήσαμε στην τάξη.  

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzejBpT3Nwc3ppdW8/edit?usp=sharing

Δραστηριότητα Δ
Τα δικαιώματα του παιδιού (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Τα δικαιώματα των παιδιών)

Με τους μαθητές της έκτης τάξης συζητήσαμε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών. Με βάση αυτήν την εφόρμηση οι μαθητές 
έγραψαν σλόγκαν και ζωγράφισαν με  σκοπό τη δημιουργία ενός πόστερ για τα δικαιώματα 
των παιδιών.  

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzdEI0eHhkSTJ3aE0/edit?usp=sharing

Πάγκου Αγγελική
2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου

Εγώ + Εσύ = Εμείς (Προτεινόμενη κατηγορία στο ebook: Η Ευρωπαϊκή ήπειρος)
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzMEtPaUtRQzhRRGM/edit?usp=sharing

Δραστηριότητα
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Πετροπούλου Νικολέτα
12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας

Δραστηριότητα 1
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ευρωπαϊκή ήπειρος)

Γνωρίζετε η Ευρώπη πού βρίσκεται στο χάρτη; Αν όχι, πάρτε:
• 1 ριζόχαρτο Α3 μεγέθους
• 1 πολιτικό χάρτη της Ευρώπης ή παγκόσμιο (αν υπάρχει η δυνατότητα
 για έναν πολιτικό χάρτη για κάθε ομάδα θα ήταν καλύτερο, γιατί έτσι θα   
 υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερη αυτονομία).
• 1 μπλε ξυλομπογιά, 1 γκρι και μία της αρεσκείας σας  (εναλλακτικά θα    
μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρους)
Το μόνο που σας μένει είναι με προσοχή να ξεπατικώσετε την Ευρώπη, να φωτοτυπήσετε το 
ριζόχαρτο και να ξεκινήσετε να ζωγραφίζετε με ένα χρώμα της προτίμησής σας τις χώρες της 
Ευρώπης , γκρι τις χώρες που δε βρίσκονται στο χώρο της Ευρώπης και μπλε τη θάλασσα. Δεν 
ξεχνώ να γράψω τα ονόματα των χωρών, των ωκεανών / θαλασσών και το ΥΠΟΜΝΗΜΑ.
Τελειώνοντας το κολλάτε σε χαρτόνι (για να μοιάζει με κορνίζα) και το κρεμάτε στη γωνιά της 
Ευρώπης).

Δραστηριότητα 2
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Αλλαγή του κλίματος)

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας «Το κλίμα της Ευρώπης 
και οι ανθρώπινες δραστηριότητες», Κεφάλαιο 27ο, φτιάχνουν έναν κλιματικό χάρτη της 
Ευρώπης. 

ΟΔΗΓΊΕΣ 
Πάρτε έναν χάρτη της Ευρώπης, από αυτούς που ξεπατικώσατε, και χρωματίστε με:  
Μπλε ξυλομπογιά: χώρες με ωκεάνιο κλίμα
Γαλάζια ξυλομπογιά: χώρες με μεσογειακό κλίμα
Πορτοκαλί ξυλομπογιά: χώρες με ηπειρωτικό κλίμα
Καφέ ξυλομπογιά: χώρες με ορεινό κλίμα
Γκρι ξυλομπογιά: χώρες με πολικό κλίμα
Πράσινη ξυλομπογιά: χώρες με μεταβατικό κλίμα

Μην ξεχάσετε το υπόμνημα, τα ονόματα χωρών και τη γραφή λίγων πληροφοριών για κάθε 
κλίμα. 

Δραστηριότητα 3
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ευρωπαϊκή ήπειρος)

Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να κολλήσουν το χάρτη της Ευρώπης σε χαρτόνι και έπειτα να 
χρωματίσουν και να ονομάσουν τις χώρες της (με τα σύνορα όπως είναι σήμερα). Στη συνέχεια 
ζητά να τις κόψουν προσεκτικά, να τις ανακατέψουν και να τις ξαναβάλουν στη θέση τους. 

Ο σκοπός και ο στόχος του παιχνιδιού είναι να οξύνουν την παρατηρητικότητάς τους  και να 
εσωτερικεύσουν όσο πιο πολύ μπορούν τη γεωγραφική θέση των διάφορων χωρών, καθώς και 
τα σύνορά τους. 

Δραστηριότητα 4
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ευρωπαϊκή ήπειρος)

Οι μαθητές της Στ΄ στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας μπορούν να εντοπίσουν στο 
χάρτη της Ευρώπης την ομαδοποίηση των χωρών ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση. 
Μπορούν να χρωματίσουν σε ακουαρέλα με τέμπερες ή χρησιμοποιώντας λαδοπαστέλ, 
πλαστελίνη ή ό,το άλλο υλικό θελήσουν με το ίδιο χρώμα τις χώρες που ανήκουν στην ίδια 
ομάδα. Στη συνέχεια, στο υπόμνημα σημειώνει το χρώμα που ατιστοιχεί σε κάθε ομάδα και τις 
χώρες που ανήκουν σε αυτή. 
Αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως μια ευχάριστη τελική 
αξιολόγηση του μαθήματος. 

Δραστηριότητα 5
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Αξιοθέατα ευρωπαϊκών χωρών)

1. Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες από τα σημαντικότερα αξιοθέατα κάθε χώρας:

Γαλλία: Πύργος του Άιφελ, Παναγιά των Παρισίων, Κάστρο Σαμπόρ, Μουσείο του Λούβρου
Ηνωμένο Βασίλειο: Big Ben, Γέφυρα του Λονδίνου, Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καθώς και το 
Βρετανικό Μουσείο
Βέλγιο: Ατόμιουμ, Μάνεκεν Πις
Ισπανία: Πλάζα ντε Σιμπέλες, Σαγράδα Φαμίγια, Ελ Εσκοριάλ
Πορτογαλία: Γέφυρα του Τάγου ποταμού, πύργος του Μπελέμ, Μνημείο των Ανακαλύψεων
Γερμανία: Πύλη Βραδεμβούργου, Μουσείο της Περγάμου
Δανία: Γοργόνα, Λιμάνι Νίχαβν
Σουηδία: Ρουνικές Λίθοι, Γκάλμα Σταν, Βασιλική Ανάκτορα Στοκχόλμης
Φινλανδία: Μνημείο Σιμπέλιους, Καθεδρικός του Ελσίνκι, Μέγαρο Φινλάνδια
Ρουμανία: Κάστρο Μπραν, Κοινοβούλιο
Τσεχία: Το ρολόι της Πράγας, Καθεδρικός Αγίου Βίτου
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Αυστρία: Μνημείο Στράους,Βιένα Πράτερ, Σπίτι του Χουντερτβασερ
Σλοβακία: Πύλη του Αγίου Μιχαήλ, Κάστρο της Μπρατισλάβα 
Σλοβενία: Tromostovje, Σπήλαια Ποστόινα
Λετονία: Καθεδρικός Ναός Doma, Το ιστορικό κέντρο της Ρίγας
Λιθουανία: Κάστρο Τρακάι, Μνημείο του Γκεντιμίνας
Εσθονία: Το φαρμακείο του Ταλίν, Δημαρχείο
Κύπρος: Πέτρα του Ρωμιού, Το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο
Μάλτα: Καθεδρικός Ναός Αγίου Παύλου
Βουλγαρία: Εθνικό πάρκο Ρίλα, Καθεδρικός Ναός του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφκσι
Λουξεμβούργο: Στραατσπαρκάσε, Καθεδρικός ναός της Παναγίας
Ελλάδα: Παρθενώνας, Άγιο Όρος,….
Ιρλανδία: Κάστρο του Δουβλίνου, Ιρλανδικός υψηλός Στατρός
Ολλανδία: Ανεμόμυλοι, Βόλενταμ
Ουγγαρία: Γέφυρα των Αλυσίδων, Το Ουγγρικό Κοινοβούλιο 
Ιταλία: Κολοσσαίο, Πομπηία, Πύργος της Πίζας
Πολωνία: Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών, Γιόζεφ Αντόνι Πονιατόφσκι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ξεχνώ να γράψω στις φωτογραφίες που θα δώσω τον τίτλο. 
                    Δεν ξεχνώ να τις πλαστικοποιήσω για να μη φθαρούν.

Ένα παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε είναι να ανακατέψουμε τις κάρτες και να φτιάξουμε 
27 κουτιά, ένα για κάθε χώρα, με γραμμένο το όνομα της χώρας. Οι μαθητές καλούνται να 
βάλουν τις φωτογραφίες στο σωστό κουτί. Διαφορετικά βάζουμε στον τοίχο της τάξης ένα 
μεγάλο χαρτόνι στο οποίο θα έχουμε γράψει το όνομα κάθε χώρας και με χαρτοταινία οι 
μαθητές βάζουν τη φωτογραφία στη σωστή χώρα. 

Πετροπούλου Νικολέτα
12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας

Δραστηριότητα 6
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Από τις κοινότητες στην ΕΕ)

Γνωρίζετε ποιες χώρες είναι οι ιδρύτριες της ΕΕ που τότε λεγόταν ΕΟΚ;
Ζωγραφίστε με πορτοκαλί τις χώρες που ίδρυσαν την ΕΟΚ και με πράσινο τις υπόλοιπες χώρες 
της ΕΕ. Μην τεμπελιάσετε……………Γράψτε τα ονόματα και τις πρωτεύουσες των χωρών, 
καθώς και τα ονόματα των ωκεανών και των θαλασσών. Το υπόμνημα δεν ξεχνώ.
Θα χρειαστείτε 1 πορτοκαλί, 1 πράσινη και μία μπλε ξυλομπογιά. Το χάρτη που φτιάξατε θα 
ήταν καλύτερα να το φωτοτυπήσετε σε μέγεθος Α3. 

Δραστηριότητα 7
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Ιστορία της ΕΕ- Ιστορίες των πρωταγωνιστών)

Κατασκευή ενός δέντρου όπου οι ρίζες που θα έχουν τις φωτογραφίες εκείνων που 
εμπνεύστηκαν την ιδέα μίας Ευρώπης ενωμένης (Καπποδίστριας Ιωάννης, Τσώρτσιλ Ουίνστον, 
Σουμάν Ρομπερτ, Ζαν Μονέ). Πίσω από τις φωτογραφίες οι μαθητές γράφουν ένα σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα.

Ο κορμός θα έχει τα ονόματα των χωρών που ίδρυσαν την ΕΟΚ και τα κλαδιά θα έχουν για 
φύλλα τις σημαίες των χωρών που εισχώρησαν στην ΕΕ με τη σειρά από κάτω προς τα πάνω. 
Στο πίσω μέρος κάθε – φύλλου σημαίας μπορούμε να γράψουμε το όνομα της χώρας, τη 
γλώσσα που μιλούν και ίσως κάποιο χαρακτηριστικό της, πχ Ιρλανδία το τριφύλλι, η Ολλανδια 
μία τουλίπα.
Εναλλακτικά μπορεί να υλοποιηθεί με τη μορφή αφίσας.

Μην ξεχάσετε να πλαστικοποιήσετε τις φωτογραφίες που χρειαστήκατε και να τις κολλήσετε 
στο δέντρο ή στην αφίσα με χαρτοταινία, έτσι μπορείτε να το παίξετε ανακατεύοντας τις 
κάρτες – φωτογραφίες και προσπαθώντας να τις βάλετε στη σωστή θέση.

Δραστηριότητα 8
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Το κοινό μας νόμισμα-Ευρώ-Ευρωζώνη)

Κάποια μέρα οι μεγάλοι αποφάσισαν πως είναι καλύτερα αν έχουμε ένα κοινό νόμισμα. Ίσως 
και να έχουν δίκιο, μιας και δε χρειάζεται να πάμε στην τράπεζα να αλλάξουμε το νόμισμα και 
να πάρουμε το δικό τους. Φαντάζεστε κάθε φορά που θα χρειαζόταν να πάμε Πορτογαλία 
ή Ισπανία να έπρεπε να αλλάξουμε τα χρήματα σε εσκούδο ή πεσέτο αντίστοιχα; Πολύ 
μπέρδεμα…

i.  Σα σχολείο, αποφασίσατε να πάτε εκπαιδευτική εκδρομή σε χώρα της ΕΕ που ανήκει 
στην Ευρωζώνη. Ζωγραφίστε με κόκκινο τις χώρες που ανήκουν στην ΕΕ και δε χρειάζεται 
να αλλάξετε νόμισμα για να τις επισκεφτείτε και με πράσινό αυτές που δεν ανήκουν στην 
Ευρωζώνη. 
ii. Στο υπόμνημα αναφέρετε τα ονόματα των χωρών που ανήκουν στην ευρωζώνη και αυτών 
που δεν ανήκουν. Οι μεγάλες τάξεις μπορούν να γράψουν πως με ειδική ρύθμιση euro 
χρησιμοποιούν το Μόναχο, το Βατικανό. 

Ενδιαφέρουσα εργασία θα ήταν εκείνη στην οποία οι μαθητές της Στ΄ σημείωναν με 
διαφορετικό χρώμα τις χώρες που μπήκαν την ίδια χρονιά στην ευρωζώνη.

iii. Ε΄ ΄και Στ΄: Δημιουργία παιχνιδιού με θέμα «Νόμισμα τώρα και άλλοτε».
Οι μαθητές γράφουν  τα ονόματα των χωρών το ένα κάτω από το άλλο, στη συνέχεια 
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Πετροπούλου Νικολέτα
12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας

τοποθετούν τη σημαία τους και το παλιό τους νόμισμα (τα παλιά νομίσματα τα βρίσκουν μόνα 
τους στο διαδίκτυο και τα εκτυπώνουν, στη συνέχεια τα πλαστικοποιούν για να μη φθαρούν). 

Αφού τελειώσουν βρίσκουν και εκτυπώνουν τα νομίσματα του 1 euro (τις απεικονίσεις τους) 
π.χ το ισπανικό νόμισμα απεικονίζει το συγγραφέα Θερβάντες, το ελληνικό την Ευρώπη 
καβάλα στον ταύρο. Το παιχνίδι είναι έτοιμο οι μαθητές κάθε ομάδας καλούνται όσο πιο 
γρήγορα μπορούν να βρουν για κάθε χώρα της Ευρωζώνης
 τη σημαία, το νόμισμα που είχε και το νόμισμα που έχει (το νόμισμα με τη σωστή απεικόνιση 
του euro).

iv. Μια ακόμα ωραία δραστηριότητα είναι να φτιάξουν την ταυτότητα της απεικόνισης του 
euro για κάθε χώρα. Δηλαδή, περιληπτικά, τι είναι αυτό που συμβολίζει, τι σημαίνει και ίσως 
γιατί είναι τόσο σημαντικό γι’ αυτούς ώστε να το βάλουν στο νόμισμα. 
Πχ. το νόμισμα της Γαλλίας έχει το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης. Βρίσκουμε τι 
σημαίνουν τα λόγια αυτά και γράφουμε λίγα λόγια για αυτό το γεγονός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Έχουμε κοινό νόμισμα με ίδια απεικόνιση στη μία πλευρά και διαφορετικές 
απεικονίσεις στη δεύτερη πλευρά για κάθε χώρα, έτσι υπάρχει η αίσθηση ύπαρξης κοινού 
νομίσματος με διατήρηση πολιτισμικής διαφορετικότητας. Τα χαρτονομίσματα έχουν ως 
σύμβολο τη γέφυρα, η οποία νοηματοδοτεί τη γεφύρωση της διαφορετικότητας. 

Δραστηριότητα 9
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η ΕΕ μια πολύγλωσση κοινότητα)

Δημιουργία χάρτη γλωσσών. Οι μαθητές χρωματίζουν στο χάρτη της Ευρώπης με  το ίδιο 
χρώμα τις χώρες που μιλούν την ίδια γλώσσα. Δίνουμε βαρύτητα στην αίσθηση ότι οι 
Ευρωπαίοι είναι ενωμένοι διατηρώντας τη μητρική τους γλώσσα καθώς και τα ιδιαίτερα 
πολιτισμικά στοιχεία τους. Ενισχύουμε το σεβασμό της διαφορετικότητας. Στο υπόμνημα 
σημειώνουν στο κάθε χρώμα τη γλώσσα που αντιστοιχεί και βάζουν σε παρένθεση τα ονόματα 
των χωρών που τη μιλούν. 

Επειδή είναι σημαντική η αυτενέργεια και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην τάξη, προτείνεται η 
ανάθεση στους μαθητές εύρεσης των παρακάτω λέξεων σ’ όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες:
Καλημέρα, γεια, με λένε Ευρώπη, αντίο
Στη συνέχεια φτιάχνουν μία αφίσα, κολλάνε το περίγραμμα της κάθε χώρας, από κάτω 
γράφουν το όνομά της και κολλάνε και τη σημαία της. Τέλος, σημειώνουν τις λέξεις μέσα στη 
χώρα που κόλλησαν.

Δραστηριότητα 10
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Οι αξίες και ο σκοπός της ΕΕ)

Ζητάμε από τους μαθητές να σκεφτούν και να γράψουν ανά ομάδες όσες πιο πολλές 
ποδοσφαιρικές ομάδες γνωρίζουν. Στη συνέχεια, τους δίνουμε το χάρτη της Ευρώπης 
(λευκό) και τους ζητάμε να βρουν και να γράψουν τα ονόματα των ευρωπαϊκών χωρών, να 
σημειώσουν και να γράψουν τα ονόματα των πρωτευουσών και τα ονόματα των πόλεων από 
όπου πήραν το όνομά τους οι ομάδες. Πχ. Μπαρτσελονα βρίσκεται στη Βαρκελώνη. 
Αν θέλουν οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα γράφοντας ονόματα 
ευρωπαίων παικτών και των ομάδων όπου αγωνίζονται. 
Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με φωτογραφίες διάσημων συγγραφέων, επιστημόνων, 
μουσικών καθώς και ό,τι άλλο θεωρούμε σημαντικό. 

Δείτε στην πράξη πως πήγαν κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες:
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzVGlVM3VxdEhpRzA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzbmZaWVNVNTQ0N1U/edit?usp=sharing
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Πυρινή Νάνσυ
1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας

Δραστηριότητα 1
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Τα αξιοθέατα της Ευρώπης)

Παρακολουθήστε το video που δημιούργησαν Ισπανοί εκπαιδευτικοί και μαθητές για να 
ευχαριστήσουν την Ελλάδα για την πολιτιστική κληρονομιά που μοιράζεται με την Ευρώπη και 
τον κόσμο.
Συζητήστε αυτή την πρωτοβουλία στην ομάδα σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς ένα video για να πείτε «ευχαριστώ» στους λαούς της 
Ευρώπης για τα πολιτιστικά αγαθά που μας δώρισαν.

Δραστηριότητα 2
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Τα αξιοθέατα της Ευρώπης)

Τα πολιτιστικά αγαθά οι λαοί της Ευρώπης δεν τα έχουν δωρίσει σε κάθε περίπτωση!
Αφού επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εκστρατείας για την επιστροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα και την επανένωση του Μνημείου συζητήστε το θέμα στην ομάδα σας.
Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα συμμετέχετε σε δράσεις για την επιστροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα. Σκεφτείτε ότι με 1.000.001 συμμετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 11.4 της Συνθήκης 
της Λισσαβόνας, μπορούμε να θέσουμε το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el

Δραστηριότητα 3
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα- ΕΚΑΧ)

Τάξη Στ΄, Μάθημα: Ιστορία
Το 19ο αιώνα, μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους, δημιουργήθηκε στην Ευρώπη μία 
συμμαχία κρατών που, διασταλτικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόγονος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Συζητήστε στην ομάδα σας ποια ήταν αυτή η 
συμμαχία και ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές της με την ΕΚΑΧ;

Δραστηριότητα 4
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Η Ειρήνη στην Ευρώπη)

Η ομάδα σας συμμετέχει στην Επιτροπή για την απονομή του επόμενου Νόμπελ Ειρήνης. 
Αποφασίστε σε ποιον άνθρωπο ή σε ποια οργάνωση θα απονεμηθεί και γράψτε τη σχετική 
ανακοίνωση.

Δραστηριότητα 5
(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Το μέλλον της Ευρώπης)

Μαζί διαμορφώνουμε την Ευρώπη του Μέλλοντος
α) Δημιουργήστε ένα wiki για να περιγράψετε πώς θα θέλατε να είναι η Ευρώπη του 
μέλλοντος.
β) Προσκαλέστε τμήματα/τάξεις από σχολεία της Ελλάδας να συμμετέχουν στο wiki σας, ώστε 
να συνδιαμορφώσετε τη δική σας Ευρώπη.

Μερικά ερωτήματα που ίσως θα θέλατε να σκεφτείτε είναι:
• Τι θα ήθελα να αλλάξω και γιατί;
• Τι θα ήθελα να διατηρήσω και γιατί;
• Τι χρειάζεται να διατηρήσω αλλά και να βελτιώσω;
• Ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν να δρουν ανασταλτικά στη διαμόρφωση της   
Ευρώπης των ονείρων σας;
• Ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν να συνδράμουν στη διαμόρφωση της Ευρώπης   
των ονείρων σας;
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Ρελλιά Μαρία
ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας

Δραστηριότητα Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2
Δραστηριότητα

Δραστηριότητα

Ο Μύθος της Ευρώπης εικονογραφημένος. (Προτεινόμενο κεφάλαιο: ο Μύθος της Αρπαγής 
της Ευρώπης).
 Η εικονογραφημένη ιστορία είναι αναρτημένη και στο διαδίκτυο στα ελληνικά και τα αγγλικά 
στις εξής διευθύνσεις:  

http://users.sch.gr/marellia/Europe.swf 
http://users.sch.gr/marellia/Europelegend.swf

Σπανίδης
9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Τμήμα ένταξης

Παραδείγματα σχεδίων εργασίας που υλοποιήθηκαν στην τάξη

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzbGc1S2NpTnFuSzg/edit?usp=sharing 

 (Προτεινόμενο κεφάλαιο στο ebook: Τα Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Σταύρου Παναγιώτα

3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων

Βιοποικιλότητα Ευρώπης (προτεινόμενο κεφάλαιο: βιοποικιλότητα)
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzSy1QNjRyMm95NWc/edit?usp=sharing

Τσακαγιάννης  Σοφοκλής
6Ο, 11Ο, 30ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά

Διαβάζω τη μυθολογία και την ιστορία της Ευρώπης πάνω στα νομίσματα της (προτεινόμενο 
κεφάλαιο: Ευρωπαϊκή τράπεζα και ευρώ )
Ζητούμε από τους μαθητές να:
• επιλέξουν ένα από τα νομίσματα του ευρώ (π.χ. το νόμισμα των 2 ευρώ)
• να ζωγραφίσουν (ή να τυπώσουν και κολλήσουν) τα νομίσματα πάνω σε ένα χαρτόνι
• να ψάξουν πληροφορίες για την παράσταση της εθνικής πλευράς των νομισμάτων
• γράψουν σε ένα καρτελάκι μια περίληψη αυτών των πληροφοριών και να το         
κολλήσουν δίπλα στο αντίστοιχο νόμισμα
Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο   

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/national/index_en.htm

Ενδιαφέρον θα είχε και η παραλλαγή αυτής της δραστηριότητας με τα επετειακά νομίσματα 
των 2 ευρώ της κάθε χώρας.
Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο   

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/commemorative/index_en.htm

Τα παιδιά ρωτούν τον Συνήγορο του Παιδιού (προτεινόμενο κεφάλαιο: ο συνήγορος του 
παιδιού)

• Οι μαθητές (τάξεις Ε΄, ΣΤ΄) μαθαίνουν για το Συνήγορο του Παιδιού και τις             
αρμοδιότητες του.
• Συζητούν μεταξύ τους καθώς και με τον δάσκαλό τους.
• Ο κάθε μαθητής, μόνος του και ανώνυμα, διατυπώνει γραπτώς ένα οποιοδήποτε    
ερώτημα (γενικό ή προσωπικό) που το απευθύνει στο Συνήγορο του Παιδιού.
• Ο δάσκαλος συλλέγει όλα τα ερωτήματα, τα αντιγράφει και αναλαμβάνει να τα στείλει  
  στο Συνήγορο του Παιδιού. cr@synigoros.gr
• Διαβάζονται οι απαντήσεις και ακολουθεί συζήτηση.
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Τσακαγιάννης  Σοφοκλής
6Ο, 11Ο, 30ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά

Δραστηριότητα 3 Δραστηριότητα 4

Δραστηριότητα 5

Κουίζ: Ανησυχώ για το περιβάλλον, έχω οικολογική συνείδηση
(προτεινόμενο κεφάλαιο: Ευρωπαϊκή ένωση και περιβάλλον)

Απάντησε στο κουίζ για να δεις ποια είναι η οικολογική σου συνείδηση.
 
1. Όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου ...
α. αφήνεις το νερό να τρέχει.
β. μειώνεις τη ροή του νερού.
γ. κλείνεις τη βρύση.

2. Όταν φεύγεις από ένα δωμάτιο ...
α. αφήνεις το φως αναμμένο.
β. μερικές φορές ξεχνάς το φως αναμμένο.
γ. σβήνεις πάντα το φως.

3. Σπίτι μου, διαλογή απορριμμάτων ...
α. κάνουμε σπάνια.
β. κάνουν μόνο οι γονείς μου.
γ. κάνω εγώ.

4. Τα ληγμένα φάρμακα ...
α. τα πετάμε στα σκουπίδια.
β. τα δίνονται στους άστεγους.
γ. τα πάμε στο φαρμακείο.

5. Τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ...
α. τις πετώ στα σκουπίδια μέσα σε μια πλαστική σακούλα.
β. τις ρίχνω μαζί με τα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.
γ. τις ρίχνω σε ειδικά δοχεία.

6. Ανακυκλωμένο χαρτί ...
α. δεν χρησιμοποιώ συνήθως.
β. παρόλο που δεν είναι πολύ ωραίο, το χρησιμοποιώ.
γ. το χρησιμοποιώ όσο πιο πολύ γίνεται.

7. Κάνοντας μπάνιο καταναλώνω περίπου …
α. 500 λίτρα νερό.
β. 200 λίτρα νερό.
γ. 150 λίτρα νερό.

8. Την τηλεόραση … 
α. την αφήνω πάντα στην αναμονή
β. όταν θυμούμαι την σβήνω τελείως
γ. την σβήνω πάντα τελείως

Όσο πιο πολλές απαντήσεις «γ» έχεις, τόσο πιο πολύ οικολογικά συνειδητός/ή είσαι.
Με πολλές απαντήσεις «β» είσαι ακόμη σε ανεκτά όρια
Αν όμως οι περισσότερες απαντήσεις σου είναι «α», τότε θα πρέπει να αναθεωρήσεις πολλές 
καθημερινές πρακτικές σου. 

Διαγωνισμός Αφίσας για το περιβάλλον (προτεινόμενο κεφάλαιο: Ευρωπαϊκή ένωση και 
περιβάλλον)

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), όλο το σχολείο 
διοργανώνει ένα διαγωνισμό αφίσας. Κάθε τάξη θα δημιουργήσει και παρουσιάσει μια αφίσα 
(ή 2 ή 3) σχετικά με ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον. (ενδεικτικά: η εξαφάνιση των ζώων, 
η ρύπανση των υδάτων , το αυτοκίνητο και το περιβάλλον, η ανακύκλωση, τα πυρηνικά κλπ.) 
Την ημέρα του επιβάλλοντος, σε χώρο του σχολείου, μαζί με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις για το 
περιβάλλον, θα παρουσιαστεί έκθεση αφίσας για το περιβάλλον όπου θα είναι καλεσμένοι και 
οι γονείς των παιδιών. Μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από μαθητές και δασκάλους θα κρίνει 
τις αφίσες ώστε να επιλεγούν οι τρεις καλύτερες.

Υλικά: Χαρτί, έγχρωμα χαρτόνια, κόλλα, υλικά ζωγραφικής (χάρακες, μαρκαδόροι, χρωματιστά 
μολύβια, ψαλίδια κλπ)

Εφημερίδα για τη μετανάστευση (προτεινόμενο κεφάλαιο: Μετανάστευση και ΕΕ)

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων του σχολείου, οι μαθητές των δυο τελευταίων 
τάξεων του δημοτικού οργανώνουν την έκδοση μονοθεματικής εφημερίδας για τη 
μετανάστευση. Προτεινόμενη είναι η διαθεματική προσέγγιση: στα μαθήματα: ιστορίας, 
γεωγραφίας, γλώσσας, καλλιτεχνικών κλπ.

Στάδια της έκδοσης
-Συζήτηση για το θέμα της μετανάστευσης μέσα στην τάξη
-Μοιράζονται οι ρόλοι: μαθητές που θα γράψουν για τη μετανάστευση, μαθητές που θα 
ζωγραφίσουν, μαθητές που θα πάρουν συνέντευξη από έλληνες που ήταν μετανάστες, 
μαθητές που θα συγκεντρώσουν μαρτυρίες από σημερινούς μετανάστες στην Ελλάδα, 
μαθητές που θα πάρουν συνέντευξη από έλληνες που φεύγουν σήμερα μετανάστες, μαθητές 
που θα ασχοληθούν με την επεξεργασία και την γλωσσολογική διόρθωση όλου αυτού του 
υλικού και την έκδοσή του κλπ.

Ενδεικτικά θέματα: Η ελληνικής μετανάστευσης κατά την αρχαιότητα, η ελληνική 
μετανάστευση του 20ου αιώνα (Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, κλπ.), η σημερινή 
μετανάστευση, οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των πρώτων μεταναστών σε αυτές τις 
χώρες (ή και αλλού), μαρτυρίες ελλήνων μεταναστών, μαρτυρίες ξένων μεταναστών στην 
Ελλάδα, οι πολιτικοί μετανάστες, λόγοι μετανάστευσης κλπ.

Η εφημερίδα που θα εκδοθεί, μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς που οργανώνει ή το 
Υπουργείο Παιδείας ή μεγάλοι εκδοτικοί όμιλοι.
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Τσαμκόσογλου Συμεών
4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου

Επιτραπέζιο παιχνίδι Europe for Kids (Μαθαίνοντας στο σχολείο “ευρωπαϊκά”, μαθαίνοντας 
“μαζί”)

Κανόνες παιχνιδιού: 
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzV2F3VzBXQTV1c2s/edit?usp=sharing 

Ταμπλό παιχνιδιού: 
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzc3l5Q0hCQTBvWDA/edit?usp=sharing 

Κάρτα σκορ:
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzbDRyeFRLZ2Z3LUk/edit?usp=sharing 

Ερωτήσεις:
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzMlZHa044NnZtZXM/edit?usp=sharing

Δραστηριότητα Δραστηριότητα 

Δραστηριότητα 

Τσιλένη Πηνελόπη
Ιδιωτικό Δημοτικό Σταυράκη

Μαθαίνω την Ευρώπη (Προτεινόμενο κεφάλαιο: αυτά που μας χωρίζουν, αυτά που μας 
ενώνουν)

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzYTdrSHhrTjRXcHc/edit?usp=sharing

Τζούρντου Αναστασία
Μουσικός
117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και 9ο Δημοτικό Σχολείων Δάφνης

Σημαίες Ευρώπης, πολιτισμός, μουσική(Προτεινόμενο κεφάλαιο: Αυτά που μας χωρίζουν αυτά 
που μας ενώνουν)

Πρόταση προς υλοποίηση :

Ζωγραφίζουμε σε 27 μικρές καρτέλες, μία σημαία για κάθε χώρα της ΕΕ.

Τις γυρίζουμε ανάποδα ώστε να μην φαίνονται και κάθε παιδί διαλέγει από μια στην τύχη.

Στο επόμενο μάθημα το κάθε παιδί πρέπει να βρει και να φέρει στην τάξη ένα τραγούδι απ’ τη 
χώρα που του έτυχε.

Αφού ακούσουμε όλα τα τραγούδια, ψηφίζουμε με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα ψήφισης 
νόμων.

Αυτή η δραστηριότητα υλοποιείται σε 4 περίπου σχολικές ώρες.
Συμπληρωματικά,  μπορούμε μετά το τέλος της δραστηριότητας αυτής,  να μάθουμε στα 
παιδιά (με την καθοδήγηση  της/του μουσικού του σχολείου) να τραγουδούν τον ύμνο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Τσιρίκου Ελένη
Δασκάλα
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Συγκριτικής Παιδαγωγικής του 
ΕΚΠΑ με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευση
Λεόντειο Λύκειο Πατησίων

Ας μάθουμε για την Ευρώπη (Προτεινόμενο κεφάλαιο: Αυτά που μας χωρίζουν αυτά που μας 
ενώνουν)
Οι μικροί μαθητές ακούνε τη λέξη “Ευρώπη” αλλά πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι είναι. 
Με απλές ερωτησούλες μαθαίνουν για την “ομάδα χωρών” και για το σήμα της, την ευρωπαϊκή 
σημαία. Ακόμα, μαθαίνουν πως, τα χρήματα που χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωής τους 
και που μαθαίνουν στα Μαθηματικά, προέρχονται από το όνομα Ευρώπη!
Προτεινόμενα μαθήματα παρουσίασης : Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές, Ευέλικτη Ζώνη
Χρόνος διδασκαλίας : 1 διδακτική ώρα
Στόχοι : 
• Εξοικείωση με τους Η/Υ
• Πρώτη επαφή με την Ευρώπη
• Συνεργατικό πνεύμα
Η δραστηριότητα αυτή αφορά την Α’ τάξη
Η παρουσίαση της δραστηριότητας

 https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzVjNYOEVNLVJmalE/edit?usp=sharing

Ταξίδι στα πολιτιστικά μνημεία της Ευρώπης (Προτεινόμενο κεφάλαιο: αξιοθέατα ευρωπαϊκών 
χωρών)

Οι μαθητές ξέρουν πως στα ταξίδια που κάνουμε, συχνά βλέπουμε ιστορικά και πολιτιστικά 
μνημεία, που φανερώνουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της εκάστοτε πόλης. Μέσα 
από το ταξίδι των ερωτήσεων γνωρίζουν εξαιρετικής σημασίας πολιτιστικά μνημεία, από 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο, παίρνουν μια γεύση από τον πολιτισμό 
της κάθε χώρας, μαθαίνουν  σημαντικά στοιχεία, έρχονται σε επαφή με μεγάλης αισθητικής 
αξίας μνημεία, μαθαίνουν και κατ’ επέκταση σέβονται την αξία του κάθε πολιτισμού και 
αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητά του. Η δραστηριότητα αποτελεί αφορμή για περαιτέρω 
συζήτηση και ενασχόληση με τον πολιτισμό της κάθε χώρας.
Προτεινόμενα μαθήματα παρουσίασης : Ιστορία, Γεωγραφία, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Χρόνος διδασκαλίας : 2 διδακτικές ώρες
Στόχοι 
• Γνωριμία με τους πολιτισμούς των χωρών της Ευρώπης

• Επαφή των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες
• Συνεργατικό πνεύμα
Η παρουσίαση της δραστηριότητας
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzc3lHdFp2LWY1c2s/edit?usp=sharing 
Οι δραστηριότητες έχουν γίνει σε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο της Microsoft, το “Mouse Mis-
chief”, είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο που βασίζεται στο Web 2.0 και είναι καινοτόμο 
καθώς δεν το έχουν χρησιμοποιήσει πολλοί έλληνες δάσκαλοι. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι 
αμφίδρομος και διαδραστικός. 

Στην παρουσίαση εικόνων όλων των πολιτιστικών μνημείων  έχει χρησιμοποιηθεί το εργαλείο 
Microsoft Research Autocollage 2008.
Στο Mouse Mischief ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τρείς τύπου δράσεις 
: 1. Ερωτήσεις ΝΑΙ-ΟΧΙ 2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 3. Ζωγραφική.
Όσον αφορά τους δυο πρώτους τύπους, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τις ερωτήσεις, δίνει τις  
απαντήσεις και τη σωστή απάντηση εμφανίζεται μετά την απάντηση του μαθητή.

Οι μαθητές έχουν δύο τρόπους να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα α) ατομικά - individual 
mode, β) ομαδικά - team mode. Στην πρώτη περίπτωση, ο κάθε μαθητής ξεχωριστά απαντά 
στην ερώτηση και μαζεύει πόντους, έχοντας υπόψη πως το ρολόι χρονομετρά και άρα πρέπει 
να τελειώσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου και υπάρχουν 
λιγότεροι Η/Υ, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, επιλέγουν ένα από τα προτεινόμενα σήματα 
της ομάδας και προσπαθούν να απαντήσουν σωστά, προσπαθώντας να βρουν τη σωστή 
απάντηση όσο πιο γρήγορα γίνεται.

«Για την ορθή και διαδραστική παρουσίαση της δραστηριότητας πρέπει να κατεβάσετε 
το εργαλείο Mouse Mischief και να δείτε με ποιον τρόπο λειτουργεί. Διαφορετικά, οι 
διαφάνειες θα παρουσιάζονται στατικά, σαν ένα απλό PowerPoint και θα χαθεί η “μαγεία” της 
δραστηριότητας . Kατεβάστε το πρόγραμμα εδώ :

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-us/default.aspx»
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Βρυώνης Γεώργιος
1ο Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Μάνης

Όλοι μαζί… υπέροχα διαφορετικοί (Προτεινόμενο κεφάλαιο: διαφορετικότητα, μαθαίνοντας 
«μαζί»

Δραστηριότητα Δραστηριότητα

Η παρούσα εργασία είναι ένα σύγχρονο παραμύθι. Ένα παραμύθι που αντικαθιστά τη μαγεία 
και τα ξόρκια των λαϊκών παραμυθιών με την τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα. Αυτό που 
παραμένει αναλλοίωτο είναι η διδακτική και εκπαιδευτική του διάθεση.
Το θέμα του είναι ο ρατσισμός (οικονομικός, θρησκευτικός, φυλετικός κ.α.) και ο σεβασμός στη 
διαφορετικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγγραφή και η κατασκευή του παραμυθιού έγινε από τους μαθητές 
της τάξης κατόπιν προβληματισμού και με τον ρόλο του δασκάλου καθαρά συμβουλευτικό και 
όχι παρεμβατικό.

Η πραγματοποίηση της εργασίας απέκτησε διαθεματικό ρόλο στα πλαίσια όλων των 
μαθημάτων. Μαθηματικά, γλώσσα, ιστορία, ακόμα και πειραματική φυσική βρήκαν αντίκρισμα 
μέσα σε αυτή την ιστορία. Επίσης σημαντικό στοιχείο της ιστορίας είναι η αναφορά στην ES-
A(ΕΟΔ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος)

Το παραμύθι 
https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzS0pBT0Vqck5FRDg/edit?usp=sharing

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κουτσοχέρας

Δραστηριότητες για το Ευρώ (Προτεινόμενο κεφάλαιο: οικονομία)

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές κλήθηκαν να φέρουν από το σπίτι τους ότι 
διαφορετικά κέρματα των δύο ευρώ είχαν, με σκοπό να γίνει κάποιου είδους πρακτική πάνω 
στο θέμα συζήτησης. Τοποθετήσαμε τα κέρματα σε ένα θρανίο με τρόπο ώστε να φαίνεται η 
εθνική όψη τους. Τα παιδιά άρχισαν αμέσως να αναγνωρίζουν όσα κέρματα θυμούνταν και μου 
ανέφεραν ποια είναι η χώρα που κόπηκαν. Μερικές φορές βέβαια, υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ 
τους που σταματούσαν να υπάρχουν μετά την παρέμβασή μου.

Στη συνέχεια, στη δεύτερη δραστηριότητα, έπρεπε να εντοπίσουν στο χάρτη σε ποια χώρα 
ανήκουν τα νομίσματα αυτά. Με αυτόν τον τρόπο εξοικειώθηκαν με τη χρήση του χάρτη 
και σαφώς έγινε ανατροφοδότηση των γνώσεων. Αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές την 
βρήκαν άκρως διασκεδαστική, καθώς είχαν την εντύπωση ότι με κάθε κέρμα έκαναν και ένα 
φανταστικό ταξίδι.

Η τρίτη δραστηριότητα ήταν να ζωγραφίσουν κάποια κέρματα που τους έκαναν 
εντύπωση. Κάθε παιδί είχε ενθουσιαστεί με διαφορετικά κέρματα, κυρίως με αυτά που 
δεν τα συναντούσαν συχνά. Τους ζήτησα ο καθένας να επιλέξει δύο από αυτά και να τα 
αποτυπώσει στο χαρτί. Οι μαθητές θέλησαν να ‘παντρέψουν’ τα εικαστικά με τη γεωμετρία 
και το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε ήταν εντυπωσιακό. Πήραν στα χέρια τους μπλοκ 
ζωγραφικής, μολύβια, γεωμετρικά σχήματα, διαβήτη και χρώματα. Ανάλογα με τις ικανότητές 
τους άλλα τα χρησιμοποίησαν λιγότερο και άλλα περισσότερο. Η χαρά που ένιωσαν οι μαθητές 
για τις δημιουργίες τους βοήθησε ώστε η εργασία αυτή να έχει ένα ευχάριστο τέλος.

https://docs.google.com/file/d/0B9fr6IuEkZvzU1EtUW4xTXhTWXc/edit?usp=sharing 
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