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 Το βιβλιαράκι-οδηγός  Παίζω και Μαθαίνω για την Ευρώπη 

γεννήθηκε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Teachers4Europe. 

Δημιουργήθηκε η ανάγκη μιας ουσιαστικής γνωριμίας με την 

ιστορία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο της 

Ευρώπης στην εξερεύνηση του διαστήματος. Οι δραστηριότητες 

του προγράμματος οργανώθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών του 

μαθητικού ομίλου Αστρονομίας αλλά και στο πλαίσιο των 

μαθημάτων της τάξης. 

  Οι εργασίες και οι έρευνες των παιδιών αναπτύχθηκαν πάνω σε 

τρεις θεματικές: ιστορία της Ευρώπης, Ευρώπη και Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Ευρώπη και Διάστημα. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την 

ιστορία της Ευρώπης μέσα από κείμενα, παρουσιάσεις, γνώρισαν 

τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη της, 

επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζήτησαν, κατέληξαν 

σε συμπεράσματα, μελέτησαν την πορεία της Ευρώπης στην 

προσπάθεια εξερεύνησης του Διαστήματος, επισκέφτηκαν το 

Αστεροσκοπείο Πεντέλης για βραδινή παρατήρηση, άκουσαν τους 

Έλληνες που επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της NASA, για να 

παρουσιάσουν τη βραβευμένη μελέτη τους, σχεδιασμού 

θερμοκηπίου που θα εγκατασταθεί στον πλανήτη Άρη για την 

πρώτη επανδρωμένη αποστολή MARSONE, εξερεύνησαν, 

δημιούργησαν τις δικές τους παρουσιάσεις, αφίσες, κατασκευές, με 

τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία των δικών τους ηρώων και 

κειμένων για τη δημιουργία του συγκεκριμένου οδηγού. 

  Η ματιά τους και οι προτάσεις τους ήταν έμπνευση για εμένα να 

τους βοηθήσω όσο το δυνατόν καλύτερα στο δρόμο αυτής της 

εξερεύνησης. 

                                            Σας ευχαριστώ παιδιά για την όμορφη συνεργασία μας! 

                                             Η δασκάλα Σοφία Σιμιτζόγλου 
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ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ 

Τι γίνεται όταν οι ήρωες που δημιουργήσαμε αποφασίζουν να συνεργαστούν; 

Τι ρόλο έχει ο καθένας; Τι γίνεται όταν αποφασίζουν να ταξιδέψουν στο 

διάστημα και να δουν την Ευρώπη από ψηλά; Ας τους γνωρίσουμε! 

  FM και  Ολυμπία (δημιουργοί: Εύα και  Χρυσανέλλα):θα μας μιλήσουν για 

την ιστορία της Ευρώπης. 

FM 

                                                                    

Ολυμπία  

 

 



Banny και  CG 125 (δημιουργοί: Διονύσης και Σπύρος): θα μας μιλήσουν για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Banny 

                          

CG125  

 

 

 

 

 



Chum-Chum και Spacy (δημιουργοί: Θοδωρής και Σοφία): θα μας μιλήσουν 

για την Ευρώπη και το Διάστημα 

    

                                               Spacy 

 

 

 

 

 

 



Brany και Marvin (δημιουργοί: Στέφανος και Ηλίας): θα μας συντροφεύουν 

σε όλο το βιβλίο παρουσιάζοντας σημαντικές γνώσεις σε όλες τις ενότητες. 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

                                                                  Η ήπειρος που μένουμε 

                                   

                                   

  Μια ήπειρος με μεγάλη ιστορία και με μεγάλες περιπέτειες και αλλαγές που 

συνέβησαν στη μορφολογία του εδάφους της, αλλαγές στο περιβάλλον, 

αλλαγές στους πολιτισμούς της, στους λαούς, στις ιδέες τους. 

 

 Στη Νορβηγία, οι παγετώνες έχουν «λειάνει» την ακτή, σχηματίζοντας 

βαθιές απότομες κοιλάδες, τα φιόρδ. Σε κάποιες χώρες, η θάλασσα και ο 

άνεμος σχηματίζουν κατά μήκος των ακτών αμμόλοφους. Ο ψηλότερος 

αμμόλοφος της Ευρώπης (ύψους 117 μέτρων) είναι η Dune du Pyla, κοντά 

στην πόλη Arcachon στη Γαλλία.  

  

 Το ήξερες ότι η ήπειρος που μας  

φιλοξενεί εκτείνεται  από την Αρκτική 

στο Βορρά  ως τη Μεσόγειο θάλασσα 

στο  Νότο και από τον Ατλαντικό 

ωκεανό  στη Δύση ως τα Ουράλια όρη 

(Ρωσία) στην Ανατολή;                             

 



 Ένα από τα σπανιότερα ζώα στην Ευρώπη —η φώκια μοναχός (monachus 
monachus) ζει στη Μεσόγειο. Το ξέρεις ότι ζει και στη χώρα μας και 

προστατεύεται στο θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου; 

 

 

     

   Η θάλασσα και οι ακτές της Ευρώπης είναι σημαντικές για την άγρια 

πανίδα, και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό, πρέπει να τις 

προσέχουμε. Είναι σημαντικό να προλαβαίνουμε τη ρύπανσή τους από τα 

απόβλητα των εργοστασίων και των πόλεων. Ορισμένες φορές, κάποια 

πετρελαιοφόρα παθαίνουν ατυχήματα και χύνονται τεράστιες ποσότητες 

πετρελαίου στη θάλασσα, γεγονός που μπορεί να μολύνει τις παραλίες και να 

σκοτώσει χιλιάδες θαλασσοπούλια. 

  Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται στην προσπάθεια να αποτρέψουν την 

επανάληψη αυτών των ατυχημάτων και να εξασφαλίσουν ότι οι ακτές μας θα 

παραμείνουν όμορφες, έτσι ώστε να μπορούν να τις απολαμβάνουν και οι 

μελλοντικές γενιές. 

                                                    

 

                                                              Ταξίδι στο χρόνο 
                                                 

                                        

Μέσα από το πέρασμα πολλών 

χιλιετηρίδων  η Ευρώπη έχει 

αλλάξει πολύ! 



                                             

  Η ιστορία της   αλλάζει με το πέρασμα των αιώνων.    Ταξιδεύουμε έτσι στη 

Λίθινη εποχή, στην εποχή του Ορείχαλκου και του Σιδήρου, στην Αρχαία 

Ελλάδα, στα χρόνια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στο Μεσαίωνα, στην 

Αναγέννηση όπου επιστήμονες, όπως ο Κοπέρνικος και ο Γαλιλαίος (οι οποίοι 

ανακάλυψαν ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον 

Ήλιο), στην περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης, διανύουμε μια περίοδο 

όπου έχουμε μεγάλες ανακαλύψεις (1500-1900 μ.Χ.), φτάνοντας μέχρι 

σήμερα όπου διάφορες ευρωπαϊκές εφευρέσεις έχουν συμβάλλει στη 

δημιουργία του κόσμου γύρω μας όπως τον ξέρουμε σήμερα. 

  Στην εποχή μας , περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρώπη 

παράγουν προϊόντα απαραίτητα για τον σύγχρονο κόσμο: τρόφιμα και ποτά, 

κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ρούχα και έπιπλα, 

ηλεκτρικά πλυντήρια και τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά 

κ.α. Σήμερα, περίπου επτά στους δέκα ευρωπαίους εργαζομένους εργάζονται 

στον τομέα των υπηρεσιών (καταστήματα, ταχυδρομεία, τράπεζες, ξενοδοχεία 

εστιατόρια, νοσοκομεία  σχολεία κ.λπ.) . 

  Βέβαια στο ταξίδι μας μέσα στην ιστορία της Ευρώπης θα συναντήσουμε και 

άσχημες στιγμές με πολέμους, συγκρούσεις, αδικίες, γι’ αυτό είναι καλό να 

γνωρίζουμε την ιστορία της και να μάθουμε όλοι οι Ευρωπαίοι να 

συνεργαζόμαστε, να συζητάμε και να παίρνουμε αποφάσεις για το καλό της 

ηπείρου και των λαών της. 

                                                                                

                                 
                                                                                              

 Πρόδρομος της «πειραματικής επιστημονικής μεθόδου», αποτέλεσε τον 

πρώτο επιστήμονα, που με τη χρήση του τηλεσκοπίου προχώρησε σε 

εξαιρετικά σημαντικές αστρονομικές ανακαλύψεις. Ανάμεσά τους ήταν και η 

ηλιοκεντρική θεωρία, την οποία αναγκάστηκε από την Αγία Έδρα της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αποκηρύξει ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης. 

Τι έχεις ακούσει για 

το Γαλιλαίο που 

άλλαξε τα πάντα στην 

σκέψη των 

ανθρώπων; 



  Ο Γαλιλαίος με τηλεσκόπιο δικής του κατασκευής παρατήρησε πρώτος τους 

κρατήρες, τα όρη και τις πεδιάδες στην επιφάνεια της Σελήνης. Ανακάλυψε 

ότι η Σελήνη στρέφει πάντα προς τη Γη το ίδιο ημισφαίριο της. Παρατήρησε 

τις ηλιακές κηλίδες, τον δακτύλιο του Κρόνου, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να 

εξηγήσει ακριβώς την παρατήρησή του αυτή, αποκάλυψε την αστρική φύση 

του Γαλαξία μας και απέδειξε την ισχύ της ηλιοκεντρικής θεωρίας, 

παρατηρώντας τις φάσεις της Αφροδίτης και ανακαλύπτοντας 4 από τους 

δορυφόρους του Δία, την Ιώ, την Ευρώπη, το Γανυμήδη και την Καλλιστώ. 

                                                                    

 

 

      

 Αστρονόμος και μαθηματικός, ο άνθρωπος  

που έβγαλε τη Γη από το κέντρο του σύμπαντος  

και στη θέση της τοποθέτησε τον Ήλιο! Κατά τον Κοπέρνικο, ο ήλιος 

αποτελούσε το κέντρο του σύμπαντος. Βρισκόταν ακίνητος και γύρω του 

περιστρέφονταν σε κυκλικές τροχιές οι πλανήτες, δηλαδή ο Ερμής, η 

Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος. Η Σελήνη περιστρέφεται γύρω 

από τη Γη και η Γη γύρω από τον εαυτό της. Τα άστρα μένουν ακίνητα σε μια 

εξωτερική σφαίρα του σύμπαντος. Οι τροχιές όλων των ουράνιων σωμάτων 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Ο Νικόλαος Κοπέρνικος διατήρησε τις 

προκαταλήψεις των αρχαίων, σύμφωνα με τις οποίες ο κύκλος είναι η 

τελειότερη μορφή καμπύλης. Αυτός ήταν και ο λόγος που δέχτηκε ως 

κυκλικές τις τροχιές των πλανητών, εφόσον τα ουράνια σώματα και η κίνησή 

τους έπρεπε να είναι τέλεια. 

Αλλά ο Κοπέρνικος έφερε 

μεγάλες αλλαγές σχετικά με 

το που βρισκόμαστε στο 

απέραντο σύμπαν! 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8E_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29


 

 

ΕΥΡΩΠΗ 

 

                             .                                                                         

 Εμείς μελετήσαμε το μύθο της Ευρώπης και  

                                                  φτιάξαμε τις δικές μας δημιουργίες! 

 

 

Γεια σας! Με λένε 

Ολυμπία. Ελάτε να 

μάθουμε το μύθο 

της Ευρώπης! 



 Ο Αγήνορας, βασιλιάς 

των Φοινίκων είχε τρεις γιους και μια κόρη την Ευρώπη. Μια μέρα ο Δίας 

είδε από ψηλά την Ευρώπη και την ερωτεύτηκε. Έτσι αποφάσισε να την 

κλέψει. Για να μην την τρομάξει όμως μεταμορφώθηκε σε ταύρο. Εκείνη την 

ώρα η Ευρώπη ήταν στο λιβάδι μαζί με τις φίλες της. Ο Δίας 

μεταμορφωμένος πλησίασε την Ευρώπη που άρχισε να τον χαϊδεύει απαλά 

στη ράχη του. Ο ταύρος τότε γονάτισε και έκανε τον κουρασμένο. 

  Η Ευρώπη τότε κάθισε στη ράχη του. Τότε εκείνος σηκώθηκε και βάλθηκε 

να τρέχει προς τη θάλασσα κι άρχισε να κολυμπάει. Ο Ποσειδώνας με την 

τρίαινά του άνοιγε δρόμο για να περάσει ο τρανός αδερφός του ο Δίας. 

 Η Ευρώπη μαζί με τον ταύρο ταξιδεύει για την 

Κρήτη. Εκεί παντρεύονται και αποκτούν τρεις γιους το Μίνωα, το Ραδάμανθυ 

και το Σαρπηδόνα. Η φήμη των τριών αυτών μεγαλοδύναμων γιων του Δία, 

απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. 

Στο μεταξύ ο πατέρας της Ευρώπης είχε στείλει τους γιους του να ψάξουν 

για την αδελφή τους και να μην επιστρέψουν αν δεν την βρουν. 'Ετσι τα τρία 

παλικάρια του Αγήνορα κίνησαν από τον τόπο τους και πήραν το καθένα δικό 



του δρόμο. Και σαν δεν μπόρεσαν να βρουν την αδελφή τους πουθενά δεν 

είχαν το κουράγιο να ξαναγυρίσουν στον πατέρα τους και εγκαταστάθηκαν 

καθένας στη χώρο που τον έφεραν οι περιπλανήσεις του: ο Φοίνικας στη 

χώρα που από αυτόν ονομάστηκε Φοινίκη, ο Κίλικας στη χώρα που πήρε το 

όνομα Κιλικία και ο Κάδμος στον τόπο όπου ο ίδιος έχτισε την Καδμεία, αυτή 

που αργότερα ονομάστηκε Θήβα.  

                                   

 

                                 

6ος - 1ος αιώνας π.Χ. 

  

 

 

Ας δούμε στην περίοδο 

των χρόνων, πως 

απεικονίζεται ο μύθος  

της Ευρώπης! 



                                        

                                                             Αναγέννηση  

 

Liberale da Verona, 

Μουσείο Λούβρου, Παρίσι 
 

 

Titiano Vecello dit Titien, 

Μουσείο Isabella Stewart 

Gerdner, Βοστώνη 
 

 

Rembrandt, 

Μουσείο J. Paul Getty, 

Λος Aντζελες 
 

                                                                       

19ος - 20ος αιώνας μ.Χ. 

 

Felix Valloton, 

Μουσείο Βέρνης 
 

 

Pierre Bonnard, 

Μουσείο Τέχνης "Τολέδο", 

Τολέδο 
 

 

  

Gustave Moreau, 

Μουσείο Gustave-Moreau, 

Παρίσι 
 

 



 

Νίκος και Παντελής 

Σωτηριάδης, 

στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Στρασβούργο 

 

 
 
 

«Και σιγά-σιγά εκείνη έπαψε να 
φοβάται, κι εκείνος 

Προσέφερε το στήθος του στα 
παρθενικά της χάδια, 

Και τα κέρατά του να τους τυλίξει 
με άνθινες γιρλάντες, 

Μέχρι που η πριγκίπισσα τόλμησε 
να ανεβεί στην πλάτη του, 

Χωρίς να το καταλάβει, καβαλίκεψε    
του χαϊδεμένου ταύρου της την πλάτη, 

Τότε –αργά-αργά κατεβαίνοντας την 
πλατιά στεγνή παραλία– 

Πρώτα στα ρηχά νερά ο μεγάλος θεός 
πάτησε. 

 

Γιώργος Γεωργακόπουλος, 

Αθήνα 

 

 

 

 

 

 
 

Τις απατηλές οπλές του, κι ύστερα 
νωχελικά ξανοίχτηκε 

μέχρι που τη λεία του έφερε στην 
ανοιχτή θάλασσα. 

 Φόβος γέμισε την καρδιά της 
καθώς,   όπως γύρισε πίσω το βλέμμα, 

είδε 
να απομακρύνεται γρήγορα η άμμος. 

Το δεξί της χέρι άρπαξε 
 ένα κέρατο, το άλλο ακούμπησε την 

πλάτη του. 
      Και ο χιτώνας της ανέμιζε στην 

αύρα του ανέμου.» 
 

 

 

Μαίρη 

Παπακωνσταντίνου, 

γλυπτό 

 

 

 

 

 
 

    

                   Hyde Park-Λονδίνο                         Χάλμσταντ Σουηδία 

 



 Ρέμπραντ 

(1632) 

   Guido Reni 

                                                                                                                                                             

 

Θα γνωρίσουμε την ιστορία της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Οι 

πρόγονοί μου, μου έχουν 

διηγηθεί πολύ δύσκολες 

στιγμές που πέρασαν τα 

προηγούμενα χρόνια! 



    Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε το 1945, αφού έσπειρε τον όλεθρο 

και τον θάνατο. Είχε αρχικά ξεσπάσει στην Ευρώπη. Πώς θα μπορούσαν οι 

ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών να εμποδίσουν την επανάληψη μιας τέτοιας 

φοβερής κατάστασης; Χρειαζόταν να βρεθεί ένα σχέδιο εντελώς καινούργιο 

και πραγματικά αποτελεσματικό. Η Ευρώπη είχε καταστραφεί. Έπρεπε να 

εξασφαλιστεί η ειρήνη. 

  Το 1951 ο Γάλλος πολιτικός Ζαν Μονέ σκέφτηκε την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.                                                                                       

Κατάλαβε ότι τα σημαντικότερα εφόδια                    

 που χρειαζόταν μια χώρα για να κάνει πόλεμο ήταν δύο: ο 

σίδηρος για την παραγωγή του χάλυβα (για να κατασκευαστούν τάνκς, όπλα, 

βόμβες κ.λ.π) και ο άνθρακας για την παραγωγή της ενέργειας που 

χρειάζονται τα εργοστάσια και οι σιδηρόδρομοι. 

  Ο άνθρακας και ο χάλυβας ήταν τα δύο αγαθά που αγωνίζονταν για την 

Ευρώπη. 

    Γι’ αυτό, ο Jean Monnet πρότεινε μια πολύ τολμηρή νέα ιδέα: πρότεινε οι 

κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας —και ίσως επίσης και άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών— ότι δεν θα έπρεπε στο μέλλον να έχουν τον έλεγχο 

των ανθρακωρυχείων και των χαλυβουργείων της χώρας τους. Πρότεινε οι 

βιομηχανίες αυτές να τεθούν υπό τον έλεγχο ανθρώπων από όλες τις χώρες 

αυτές. Οι άνθρωποι αυτοί θα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι για να συζητούν και 

να παίρνουν αποφάσεις όλοι μαζί. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι δεν θα ήταν πια 

δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να πολεμούν μεταξύ τους!  

  Ο Jean Monnet ήταν σίγουρος ότι το σχέδιό του θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί μόνο εφόσον οι ευρωπαίοι ηγέτες θα είχαν τη θέληση να κάνουν 

αυτή την προσπάθεια. Το συζήτησε με τον φίλο του τον Robert Schuman, ο 

οποίος ήταν υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης και ο οποίος, 

ενθουσιασμένος μ’ αυτή την καταπληκτική ιδέα, την ανακοίνωσε δημόσια σε 

έναν σημαντικό λόγο που εκφώνησε στις 9 Μαΐου 1950. 

  Το 1952 το Βέλγιο, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλία, 

το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Ιταλία σκέφτονται την ιδέα της 

Ευρωπαϊκής ένωσης και τη δημιουργούν. 

 

 

 

 



   

 
  Οι έξι αυτές χώρες συνεργάστηκαν τόσο καλά, που έπειτα από λίγο 

αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια άλλη οντότητα, την οποία ονόμασαν 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα(ΕΟΚ), και την οποία ίδρυσαν το 1957. 

Είχαν βάλει ως στόχο τη συνεργασία και την ειρήνη αυτών των κρατών. Όλα 

τα κράτη θα είχαν κοινή αγορά δηλ. θα έκαναν εμπόριο και θα αντάλλαζαν 

προϊόντα ενισχύοντας η μία την άλλη. 

  Ύστερα από πολλά χρόνια συζητήσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η 

Ιρλανδία προσχώρησαν το 1973. Το 1981 ήρθε η σειρά της Ελλάδας, και 

ακολούθησαν η Πορτογαλία και η Ισπανία το 1986 και η Αυστρία, η Φινλανδία 

και η Σουηδία το 1995, έτσι ώστε ο αριθμός των μελών της Κοινότητας να 

φθάσει στα 15. 

   Η Ελλάδα υπογράφει την προσχώρησή της  

                                                                     

 

                                                                                     

Τι έγινε μετά; Μπιμπ! Ας 

επαναφέρω στη μνήμη 

μου τα γεγονότα!! 

Σίγουρα αυτό βοήθησε 

κι εμάς τα ζώα. Μας 

προστατεύουν οι νόμοι 

σήμερα! 



                                              

 Οι χώρες αυτές δε θα έκαναν πια πόλεμο μεταξύ τους αλλά θα νοιάζονταν 

και θα προστάτευαν το περιβάλλον από την κλιματική αλλαγή, την όξινη 

βροχή και την τρύπα του όζοντος. Σιγά σιγά έμπαιναν και άλλες χώρες στην 

Ε.Ο.Κ. Η Ε.Ο.Κ. πέτυχε πολλούς στόχους. Μπήκε η βάση για την οικονομική 

τους ανάπτυξη και οι σχέσεις των κρατών δυνάμωναν. Μετά η Ε.Ο.Κ.  

ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Ένωση(1992). 

  Η Ε.Ε. προσπαθεί 
                                    κι ένα καλύτερο αύριο διεκδικεί 
                                    Προστατεύει το περιβάλλον και τη γη 
                                    για να μη γίνει κλιματική αλλαγή. 
                                    Οι χώρες ανταλλάζουν προϊόντα 
                                    όπως στη Φυσική που έλκονται ανιόντα κατιόντα. 
                                                                                           ΦΑΝΗ 
 

 

Ναι, αλλά η ιστορία έχει 

αλλάξει πολύ από τότε. 

Πρέπει να μάθεις κι άλλα! 

Εγώ είμαι μοντέλο της σύγχρονης 

Ευρώπης όπου τα κράτη μέλη της 

Ε.Ε. έχουν αυξηθεί και 

προσπαθούν για ένα καλύτερο 

αύριο! 



 

 

 28 κράτη μέλη της ΕΕ, είναι ενεργά 

σήμερα στους ρόλους και τα καθήκοντά τους και η Κροατία ήταν η τελευταία 

που εντάχθηκε σε αυτή την ομάδα το 2013. Μια σπουδαία ένωση λοιπόν που 

βοηθά τα κράτη μέλη της, οικονομικά για εμπορικές συναλλαγές κ.α 

  Έχει κάποιους νόμους που πρέπει, παιδιά, να εφαρμόζουμε όλοι οι πολίτες 

της Ε.Ε. και να συνεργαζόμαστε. Έχουμε το δικαίωμα να ταξιδεύουμε χωρίς 

διαβατήριο, να ζούμε, να εργαζόμαστε σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. 

   17 χώρες έχουν υιοθετήσει το ευρώ και αποτελούν την περίφημη 

Ευρωζώνη. Υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη είναι η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

   

 
 

 Το ξέρατε ότι η Ε.Ε. έχει 24 επίσημες γλώσσες; Τα Γαλλικά, τα Γερμανικά 

και τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται ως διαδικαστικές γλώσσες. Δηλαδή 

χρησιμοποιούνται σε διαπραγματεύσεις ή σε συμβούλια εκπροσώπων των 

χωρών.  

 

 

 

 

 

 

Δεν μπορώ να φανταστώ όλοι οι 

άνθρωποι αυτών των κρατών πώς 

συνεννοούνται! Εμείς παντού 

έχουμε την ίδια γλώσσα!! 



ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 
«Μια κοινωνία που παύει να εξερευνά είναι μια κοινωνία που 

παύει να προοδεύει.» 
Frank De Winne  

...ο πρώτος αστροναύτης της ESA  
επικεφαλής διαστημικής αποστολής 

 

 Η παρατήρηση και εξερεύνηση του 

διαστήματος δοκιμάζει τη σκέψη και μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε! Ο 

μεγάκοσμος μας γοητεύει και όλα τα φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα σε αυτόν 

μοιάζουν να ανήκουν σε ένα κόσμο «φανταστικό» πολύ πιο πέρα από τον 

καθημερινό στον οποίο μπορούν να συμβούν απίστευτα πράγματα. 

   

              
 

Σίγουρα θα έχεις ακουστά τη NASA. 

Αλλά μάλλον δεν ξέρεις  την ESA! 

Πάμε να ταξιδέψουμε στον όμορφο 

κόσμο του διαστήματος! Ξεκινάμε! 

Οι πρώτοι φίλοι μου, που 

ταξίδεψαν στο διάστημα ήταν 

οι Μπέλκα και Στρέκλα, 

ακολούθησε η Λάικα, ο 

Γιούρι Γκαγκάριν και μετά, 

άρχισε το ξέφρενο ταξίδι, για 

την κατάκτηση του 

διαστήματος! 



Η Ευρώπη έχει μπει δυναμικά στο… «παιχνίδι» του διαστήματος . Οι Η.Π.Α 

και η Ρωσία έχουν ξεκινήσει από το 1950! 

Έγιναν εκτοξεύσεις δορυφόρων, επανδρωμένες πτήσεις, στάλθηκε ο πρώτος 

άνθρωπος στο φεγγάρι. Τη δεκαετία του ’70 μπαίνουν στην εξερεύνηση του 

διαστήματος και οι Ευρωπαίοι!                                                                                                

    
 

ESA (European Space Agency) ή Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις  

διαστημικές αποστολές στις οποίες                       

συμμετέχουν και Έλληνες ερευνητές           

αναζητώντας απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα 

που μας απασχολούν για την ιστορία της Γης, 

του Ηλιακού συστήματος και του Σύμπαντος! Μη νομίζετε ότι έχουμε κάνει 

πολύ λίγα πράγματα! Η ESA έχει στείλει δορυφόρους και πολλούς πυραύλους. 

Επίσης εργάζονται γι’ αυτή επιστήμονες από πολλά ευρωπαϊκά κράτη! 

 

Έτσι το 1975 ιδρύθηκε η ESA  με 

αποστολή να βοηθήσει την Ευρώπη στο 

νέο αυτό μαγευτικό ταξίδι της γνώσης! 

Ανάμεσα στην ESA και τη  NASA δεν υπάρχει 

ανταγωνισμός. Ίσα ίσα στις δύσκολες αποστολές 

συνεργάζονται και αυτή είναι και η ομορφιά αυτής 

της εξερεύνησης, όπως η πρώτη επανδρωμένη 

αποστολή στον πλανήτη Άρη! 



       

 

 Οι Auger και Amaldi 

ήταν δύο Ευρωπαίοι φυσικοί που πίστευαν με θέρμη ότι οι δορυφόροι και οι 

πύραυλοι έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την επιστήμη! Αυτό το τόνισαν 

ιδιαίτερα μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι οι χώρες που πρώτα 

εμπλέκονταν σε πολεμικές διαμάχες τώρα συνεργάζονται κάτω από την 

ομπρέλα της επιστήμης. 

«Οι χώρες που έβαλαν τις βάσεις για το ευρωπαϊκό διάστημα είναι χώρες 
που 20 χρόνια πριν ήταν σε πόλεμο, σε έναν άγριο πόλεμο. Αυτές οι χώρες 
ενώθηκαν και αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν κοινή γλώσσα, που δεν θα 
τους οδηγούσε σε σύγκρουση. Αυτή ήταν η γλώσσα της επιστήμης», 

επισημαίνει ο Ρότζερ Μορίς Μπονέ, πρώην επιστημονικός διευθυντής του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. 

 

 
 

 Η ESA έχει 20 κράτη μέλη και 

2.000 εργαζόμενους περίπου (2011). Στην Ευρώπη ζούμε περίπου 

Ε! μην ξεχνάτε ότι  όλοι 

μας είμαστε ταξιδιώτες 

του διαστήματος!! 

http://el.wikipedia.org/wiki/2011


500.000.000 άνθρωποι που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με αλλαγές που 

συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η μελέτη του 

διαστήματος και οι πληροφορίες που παίρνουμε θα μας βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών αλλά και των κινδύνων που μπορεί να 

παρουσιαστούν. 

 

 
 

 Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έκαναν εντύπωση είναι η 

συνεργασία τόσων ανθρώπων από διαφορετικά κράτη αλλά από τη ίδια ήπειρο 

για το καλό του πλανήτη! 

 Με τις δραστηριότητες της η ESA 

βοηθά στην ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας χάρη στη 

συνεργασία, και το όραμα των κρατών μελών της ESA. Στην προσπάθεια αυτή 

δε θα μπορούσε να λείπει και η Ελλάδα που υπέγραψε την πρώτη συμφωνία 

συνεργασίας το 1994. Με την ένταξή της ως πλήρες μέλος της ESA το 

Δεκέμβριο του 2005, η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει ισότιμα με τα υπόλοιπα 

κράτη μέλη στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος 

(τηλεπικοινωνίες, τεχνολογίες της πληροφορίας, παρατήρηση της Γης, κτλ.) 

«Η Ευρώπη της επιστήμης είναι η Ευρώπη που εργάζεται. Η Ευρώπη του 
διαστήματος είναι από τις πιο εντυπωσιακές συνιστώσες της Ευρώπης που 
προοδεύει», δηλώνει ο Ρότζερ Μορίς Μπονέ, πρώην επιστημονικός 

διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. 

 
 



 Γιούρι Γκαγκάριν «Έκανα 
το γύρο της Γης με το διαστημόπλοιο και είδα πόσο όμορφος είναι ο πλανήτης 
μας. Εμείς οι άνθρωποι πρέπει να διαφυλάττουμε και να αυξάνουμε αυτή την 
ομορφιά και όχι να την καταστρέφουμε». 
   

  Η ESA αποτελεί την πύλη της Ευρώπης στο διάστημα. Τα 20 κράτη μέλη 

της είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, η 

Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, το 

Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η 

Ρουμανία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φιλανδία. 

   

   

    
 

 



  
 

  
 

Μερικές αποστολές της ESA και της ASI 

 

 

 

  
 

Α! Ξέχασα να σας πω ! Η Ιταλία έχει 

δημιουργήσει  την ASI που φυσικά 

συνεργάζεται με την ESA. Θα ‘θελα να 

με πάρουν κι εμένα σε ένα διαστημικό 

ταξίδι να δω τη Γη από ψηλά. 



 Πάντα θέλαμε να 

κατακτήσουμε το απέραντο διάστημα 

και σε άλλους πλανήτες να κάνουμε ένα πάτημα 

που θα είναι μεγάλο για την ανθρωπότητα 

και για μας μια ικανότητα! 

Να γνωρίσουμε τ’ αστέρια, τους πλανήτες 

και να μην δεχόμαστε τις ήττες! 

Να προσπαθούμε ακόμα κι αν κάνουμε λάθος 

και να συνεχίζουμε με πάθος! 
                            Αφίσα και ποίημα του Ομίλου Αστρονομίας 

 

    Ο Καναδάς συμμετέχει σε κάποια 

προγράμματα κατόπιν συμφωνιών συνεργασίας. Η Ουγγαρία, η Εσθονία και η 

Σλοβενία είναι «συνεργαζόμενοι μέλη» από την Ευρώπη. 

  Από πάνω μας υπάρχει ένα αιωρούμενο διαστημικό εργαστήριο σε ύψος 

περίπου 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη και θα παραμείνει εκεί για τα 

επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Είναι ο ΔΔΣ (Διεθνής Διαστημικός Σταθμός), το 

μεγαλύτερο ανθρώπινο κατασκεύασμα που έχει πετάξει ποτέ στο διάστημα. 

Ζυγίζει 455 τόνους.  

  Η Ευρώπη πήρε μέρος στην ανάπτυξη του προγράμματος του ΔΔΣ από το 

1984 όταν οι Η.Π.Α. προσκάλεσαν και άλλα κράτη να συμμετάσχουν στην 

κατασκευή ενός μόνιμου διαστημικού σταθμού.  

 



 

    Ο πύραυλος της Ευρώπης 

στον διαστημικό αγώνα 

ονομάζεται Ariane. Αρκετές 

χώρες συνεργάστηκαν για την 

ανάπτυξή του, με στόχο να μην 

χρειάζεται να επικαλεστεί τις 

ΗΠΑ να θέσουν τους 

δορυφόρους σε τροχιά. Το 

Ariane είναι εκτοξευτήρας. Ο 

πύραυλος έχει 2-3 επίπεδα με καύσιμα. Το Ariane μπορεί να εκτοξεύσει πολύ 

μεγάλου δορυφόρους, σε τροχιά που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες κι 

έρευνα. 

Το GALILEO  είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

ραδιοπλοήγησης και προσδιορισμού θέσης μέσω 

δορυφόρου. Δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και αναπτύχθηκε από κοινού με την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος με στόχο να 

προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τεχνολογική 

ανεξαρτησία από το αμερικανικό σύστημα GPS. 

   Το να γνωρίζει κανείς την ακριβή θέση κάποιου 

προσώπου ή ενός αντικειμένου όπως ένα τραίνο ή ένα σκάφος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για πολλά πράγματα συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης 

των πιλότων των αεροπλάνων και πλοίων έτσι ώστε να μην φτάνουν πάρα 

πολύ κοντά ο ένας στον 

άλλο, της προσφοράς 

βοήθειας σε ανθρώπους που 

θέλουν να φτάσουν οδηγώντας  

σε ένα νέο προορισμό, της 

αποστολής πληροφοριών στα 

δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας έτσι 

ώστε να λειτουργούν σωστά, 

της επιβεβαίωσης για την 

παράδοση της ηλεκτρικής 

ενέργειας, της παροχής βοήθειας σε ασθενοφόρα και πυροσβεστικά 

οχήματα για να 

εντοπίζουν τους ανθρώπους πουχρειάζονται τη βοήθειά τους, κ.λπ. Στην  

πραγματικότητα,  

πάρα πολλά πράγματα σήμερα γίνονται εφικτά ή αποτελεσματικότερα με τα 

δορυφορικά σήματα πλοήγησης! 



Το Διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ 

(Hubble Space Telescope - HST) είναι 

ένα τηλεσκόπιο το οποίο βρίσκεται σε 

τροχιά γύρω από τη γη. 

Τέθηκε σε τροχιά από το αμερικανικό 

Διαστημικό Λεωφορείο Ντισκάβερι τον 

Απρίλιο του 1990 και έχει πάρει το 

όνομά του από τον αστρονόμο Έντγουιν 

Χαμπλ. Αν και δεν ήταν το πρώτο 

διαστημικό τηλεσκόπιο, ήταν ένα από τα πιο ευέλικτα και έδωσε σημαντικά 

αποτελέσματα με εικόνες που δεν ήταν εφικτό να ληφθούν από τα επίγεια 

τηλεσκόπια. Το Χαμπλ προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το 2014. Το ΔΤΧ 

είναι προϊόν της συνεργασίας NASA και ESA.  

 

 

Ο «κόκκινος πλανήτης»
(λόγω του χρώματος του 

σκουριασμένου σιδήρου του) 
έχει και το ψηλότερο βουνό 

όλου του ηλιακού συστήματος 
(με το όνομα Όλυμπος).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΠΛΑΝΗΤΗ

ΑΡΗΣ

Απόσταση από τον ήλιο 227.800.000 χμ

Μέση θερμοκρασία - 23 oC

Περίοδος περιστροφής 24 ώρες  38 λεπτά

Περίοδος περιφοράς 687 ημέρες

Δορυφόροι 2

Δακτύλιοι Όχι

 
 

 

Παιδιά σε αυτό το μικρό μας 

οδηγό δε θα μπορούσαμε να 

παραλείψουμε το ταξίδι του 

μέλλοντος στον πλανήτη Άρη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD_%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD_%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BB


Ο Πλανήτης Άρης είναι ο 4ος πιο κοντινός 
πλανήτης στον Ήλιο. Είναι μικρότερος από την 

Γη και είναι σχεδόν μισός από αυτήν.

Πλανήτης 
Άρης

Πλανήτης 
Γη

Πλανήτης

Αφροδίτη

Πλανήτης 
Ερμής  

Λέγεται συχνά και «ερυθρός πλανήτης» 
εξαιτίας του ερυθρού χρώματος που 
παρουσιάζει και οφείλεται στο τριοξείδιο του 
σιδήρου (Fe2O3) στην επιφάνειά του.

  Ήδη έχουν 

πραγματοποιηθεί ρομποτικές αποστολές που μελετούν την επιφάνεια και την 

ατμόσφαιρα του πλανήτη  Άρη!  

Ατμόσφαιρα: Η αρειανή
ατμόσφαιρα είναι πολύ λεπτή και
αποτελείται από διοξείδιο του
άνθρακα (95%), άζωτο (3%), αργό
και άλλα αέρια (1%).
Θερμοκρασία: Η χαμηλότερη 
θερμοκρασία στον Άρη είναι -
123 C, ενώ η υψηλότερη φτάνει 
τους 32 C.

 



  
 

 

 

 

Στο 

Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, 

γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια από την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος 

(ESA), με τη συμμετοχή του 

si-Cluster, του Ελληνικού 

Συνεργατικού Σχηματισμού 

Διαστημικής Τεχνολογίας και 

Εφαρμογών.Στην έκθεση, που 

εγκαινιάστηκε για την επέτειο, παρουσιαστήκαν τα επιτεύγματα της 

επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής συνεργασίας στην Ευρώπη στο χώρο 

του διαστήματος, με την παρουσία άνω των 100 εκπροσώπων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υψηλόβαθμων στελεχών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, οργανισμών της Ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας και άλλων 

φορέων.  

 

Με πολύ ενδιαφέρον 

θα περιμένω την 

πρώτη επανδρωμένη 

αποστολή στον Άρη! 

Ίσως να είμαι και εγώ 

εκεί! 



 

 

 

    
 

 

Η Ακροστιχίδα του διαστήματος και της Ευρώπης 

1.Μέρος στο διάστημα που γίνονται                Δ_ _ 

πειράματα(κεφαλαία) 

2. Χώρα όπου υπάρχουν γραφεία της ESA      Ι_ _ _ _ _ 

3. Ομάδες πολλών αστέρων                           Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Ο δορυφόρος της Γης                                Σ _ _ _ _ _ 

5. Ζώδιο που σχηματίζεται  

    από ένα αστερισμό.                                    Τ_ _ _ _ _ 

6. Εκεί ανήκουν οι πλανήτες                           Η _ _ _ _ _ Σ_ _ _ _ _ _ 

7. Είναι ένας αστερισμός                                Μ_ _ _ _  Α_ _ _ _ __ 

8. Ταξιδεύει στο διάστημα                              Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. Πλανήτης με δακτύλιο                                Κ _ _ _ _ _ _ 

10. Ιταλικός διαστημικός οργανισμός              Α _ _ 

11. Ένα από τα μηνύματα της Ελληνικής  

Προεδρίας στην Ευρώπη                                 Ι _ _ _ _ _ _  

12. Οργάνωση της Ευρώπης                             Ε_ 

13. Βρίσκεται παντού γύρω μας                        Υ_ _ 

14. ………..των ηλεκτρονίων                               Ρ_ _ 

15. Είναι ένας αστερισμός                                Ω _ _ _ _ 

16. Το πρώτο … στο φεγγάρι                            Π _ _ _ _ _  

17. Στην Αφροδίτη υπάρχουν πολλά..               Η _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chum-chum 

έλα να 

παίξουμε μαζί 

με τα παιδιά! 

Γαβ! Έχω 

πολλές 

γνώσεις! Θα σε 

νικήσω! 



Συγγραφική ομάδα  
Οι μαθητές της τάξης Ε2 και οι μαθητές του μαθητικού ομίλου Αστρονομίας: 

 

Σοφία  Γαλάτη 

Χρυσανέλλα Κουτσοκώστα 

Εύα Κουμούτσου 

Χρήστος Καραμπελάς 

Μαριάννα Οικονόμου 

Μάρκος Θεοχάρης Κρεμμυδάς 

Ελίνα Καπετανάκη 

Πάνος Γαλάνης 

Αναστασία Πεσιρίδη 

Σπύρος Αποστολιώτης 

Στέφανος  Καντιδάκης 

Κωστής Γαλάνης 

Πέννυ Ποζιού 

Σωτήρης Κωνσταντόπουλος 

Κωνσταντίνος Κυρκιλής 

Φίλιππος Γκαναβίας 

Διονύσιος Κατάκαλος 

Γιάννης Καστάνης 

Μαρία Μανουσέλη 

Φανή Υβόννη Κυρκιλή 

Θοδωρής Κουφός 

Βασιλική Μπρούμα 

Αλεξάνδρα Καλογεροπούλου 

Γιάννης Χατζηγεωργιάδης 

Σοφία Κολιοπούλου 

Ηλίας  Χρυσοβέργης 

Νικηφόρος Πετεινάρης 

Θανάσης Ζητωνούλης 

Κωνσταντίνος Ροδόπουλος 
 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σοφία Σιμιτζόγλου 

   

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 


