
1 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ΩΔΗ ΣΤΗ ΧΑΡΑ 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1 

 
 

 

 

 

 

  



2 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ας μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση! 

 

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας ανάμεσα στο πρόγραμμα 

Erasmus+ και πέντε φορέων από τη Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την 

Ιταλία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα R-EU CONNECTED. Οι συμμετέχοντες φορείς 

εκπροσωπούνται από καθηγητές, επιμορφωτές και ειδικούς της εκπαίδευσης.   

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, την ιστορία, τις αξίες και τα επίσημα σύμβολα του θεσμού. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που απαρτίζεται από 28 χώρες. Μετά το 

τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες 

συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία ένωση, προκειμένου 

να αναπτύξουν μία στενότερη συνεργασία. Ο στόχος; Να αποτρέψουν μελλοντικούς 

πολέμους στην Ευρώπη. 

 

Αποφάσισαν η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει προοδευτικά. Ο Γάλλος 

υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν πρότεινε να ξεκινήσουν από τον τομέα της οικονομίας 

και συγκεκριμένα με την κοινή διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα το 1951. 

 

Με δεδομένο την επιτυχία της αρχικής αυτής οικονομικής συνεργασίας, ξεκίνησαν  

προσπάθειες για περαιτέρω συνεργασίες. Το 1957, έξι ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη 

Συνθήκη της Ρώμης η οποία προέβλεπε την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών εντός 

μίας εκτεταμένης περιοχής της Ευρώπης: την Κοινή Αγορά. Οι έξι αυτές χώρες ήταν η 

Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες το Λουξεμβούργο και η Ιταλία. 

 

Με το πέρασμα των χρόνων, η Ένωση απέκτησε όλο και περισσότερο πολιτική διάσταση. 

Αυτό σήμαινε ότι η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη προχώρησε πολύ πέρα από τον 

οικονομικό τομέα. Για παράδειγμα, το 1992 οι επικεφαλής και οι κυβερνήσεις του συνόλου 

των κρατών μελών υπέγραψαν μία συνθήκη εισαγάγοντας ένα κοινό νόμισμα για τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το ευρώ. Στην ίδια συνθήκη θεμελιώθηκε η ευρωπαϊκή ιθαγένεια. 

Έτσι, οι πολίτες των κρατών μελών κατέχουν εκτός από την εθνική τους υπηκοότητα και 

αυτή του Ευρωπαίου πολίτη! 

 

Καθώς η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούσε, υπήρξαν κι άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες που θέλησαν να γίνουν μέλη. Αρχικά, τα μέλη ήταν μόλις έξι … Πλέον είναι 28! Η 

μεγαλύτερη διεύρυνση έγινε το 2004, όταν 10 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έγιναν μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με την επικείμενη αποχώρηση ενός εκ 

των μελών της – του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πολίτες του οποίου ψήφισαν πρόσφατα υπέρ 
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της αποχώρησης αυτής.  

 

Χρονολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η ιδέα της δημιουργίας μίας ένωσης στην Ευρώπη ήταν κάθε άλλο παρά νέα! Ήδη από το 

1849 ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκώ είχε προτείνει τη δημιουργία των «Ηνωμένων 

Πολιτειών της Ευρώπης».  Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχώρησαν στην ανέγερση του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος μόλις μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.  

 

1945: Τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

 

1950: Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν δηλώνει υπέρ μίας οικονομικής 

ένωσης στην Ευρώπη. Προτείνει η ένωση αυτή να οικοδομηθεί προοδευτικά, ξεκινώντας από 

τον οικονομικό τομέα άνθρακα και χάλυβα. 

 

1951: Στην Ευρώπη θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Η 

παραγωγή άνθρακα και χάλυβα τίθεται υπό κοινή διαχείριση. Η επιλογή του άνθρακα και του 

χάλυβα έχουν ιδιαίτερα συμβολική σημασία, καθώς αποτελούσαν τις βασικές πρώτες ύλες 

της πολεμικής βιομηχανίας. Με την κοινή διαχείριση αποσκοπούσαν να δώσουν τέλος στην 

πιθανότητα εκδήλωσης μελλοντικών πολέμων.  

 

1957: Η Συνθήκη της Ρώμης εγκαθιδρύει μία κοινή αγορά στην Ευρώπη, δίνοντας τη 

δυνατότητα στις έξι χώρες που την είχαν υπογράψει να συνεργάζονται ελεύθερα μεταξύ τους 

μέσω του εμπορίου. Οι πρώτες έξι χώρες που υπογράφουν τη Συνθήκη είναι η Γερμανία, το 

Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες. 

 

1979: Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο δημοκρατική, αποφασίζεται η εκλογή 

του Ευρωκοινοβουλίου από όλους τους πολίτες των χωρών της ΕΕ με άμεση καθολική 

ψηφοφορία.  

 

1981: Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

      

1985: Υπογράφεται η Συνθήκη Σένγκεν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν πλέον να ταξιδεύουν 

σε όλη την Ευρώπη χωρίς περιορισμούς. 

 

1992: Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιερώνει ένα κοινό νόμισμα (το ευρώ) και την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Χάρη στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να 

ψηφίζουν στις ευρωεκλογές από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ακόμα κι αν οι ίδιοι δεν είναι 

πολίτες αυτής της χώρας.  

 

2002: Το ευρώ είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ (12 

από τα 15 μέλη). 

 

2004: Πραγματοποιείται η μεγαλύτερη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10 χώρες της 

κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης (CEEC) γίνονται μέλη μέσα στον ίδιο χρόνο. Η 

Βουλγαρία και η Ρουμανία γίνονται μέλη το 2005 και η Κροατία γίνεται μέλος της ΕΕ το 

2013.   
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Ο μύθος της Ευρώπης 

 

Η Ευρώπη ήταν πριγκίπισσα που ζούσε στο βασίλειο 

της Φοινίκης, το οποίο εντοπίζεται στο σημερινό 

Λίβανο, κοντά στην πόλη του Τυρ. Μία μέρα ο Δίας 

την είδε να μαζεύει λουλούδια μαζί με τις φίλες της 

στην ακρογιαλιά. 

 

Με σκοπό να την αποπλανήσει, ο Δίας 

μεταμορφώθηκε σε λευκό ταύρο και πήρε θέση στην 

κορυφή ενός κοπαδιού προβάτων, που κατευθυνόταν 

προς την Ευρώπη και τις φίλες της. 

 

Η Ευρώπη γοητεύτηκε από το όμορφο και ευγενικό 

ζώο. Τον χάιδεψε, τοποθέτησε μία κορώνα στο κεφάλι 

του και στη συνέχεια ανέβηκε στη ράχη του. 

 

Τότε, ο ταύρος πήδηξε στη θάλασσα και κολύμπησε μέχρι την Κρήτη, μεταφέροντας την 

Ευρώπη στη ράχη του. Μόλις έφτασαν στην ακτή ο Δίας της αποκάλυψε την ταυτότητά του. 

Έζησαν μαζί και έκαναν τρία παιδιά, τον Μίνωα (κατοπινό βασιλιά της Κρήτης), τον 

Ραδάμανθη και τον Σαρπηδόνα. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

1. Πόσες είναι οι χώρες μέλη της ΕΕ; 

A 6 

B 15 

Γ  28 

 

2. Ποια από τις παρακάτω χώρες δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

A Γαλλία 

B Ιρλανδία 

Γ Ρωσία 

 

3. Ποιο από τα παρακάτω σύμβολα απεικονίζεται στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

A Ένας αετός 

B Ένας σταυρός 

Γ Αστέρια 

 

4. Ποιος από τους παρακάτω θεωρείται ο πατέρας της ΕΕ; 

A Ρομπέρ Σουμάν  

B Μάργκαρετ Θάτσερ 

Γ Φραγκλίνος Ρούζβελτ 

 

5. Ποιος από τους παρακάτω δεν περιλαμβανόταν στους αρχικούς σκοπούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης; 

A Η εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

B Η δημιουργία μιας ζώνης εντός της οποίας οι χώρες θα μπορούσαν να έχουν 

ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές  

Γ Η διευκόλυνση της διοργάνωσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 

 

6. Το 1957 υπεγράφη μία συνθήκη για την θεμελίωση μιας οικονομικής ένωσης στην 

Ευρώπη. Σε ποια πόλη; 

A Μπορντό 

B Ρώμη 

Γ Αμβούργο 

 

7. Ποιο δικαίωμα απέκτησαν οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1989;  

A Το δικαίωμα της απευθείας εκλογής των αντιπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο  

B Το δικαίωμα δωρεάν παρακολούθησης συναυλιών στο Βερολίνο 

Γ Το δικαίωμα συμμετοχής στη σύνταξη του ευρωπαϊκού συντάγματος 
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8. Ποιος είναι ο σκοπός της ζώνης Σένγκεν; 

A Να μπορεί κανείς να ταξιδεύει δωρεάν με το αεροπλάνο 

B Να μπορεί κανείς να ταξιδεύει οπουδήποτε θελήσει εντός Ευρώπης 

Γ Διευκολύνει κάθε χρόνο τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων 

 

9. Ποιο είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

A Δολάριο 

B Ευρώ 

Γ Γιεν 

 

10. Ποια είναι η χώρα που εντάχτηκε πιο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;  

A Κροατία 

B Πολωνία 

Γ Αυστρία 

 

11. Ποια χώρα προετοιμάζει την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση;   

A Ιταλία  

B Ελλάδα  

Γ Ηνωμένο Βασίλειο 

 

12. Ποιος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται η κυβέρνηση της ΕΕ;  

A Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

B Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Γ Ευρωκοινοβούλιο 

 

13. Ποια πόλη θεωρείται η πρωτεύουσα της Ευρώπης;  

A Βερολίνο 

B Βρυξέλλες 

Γ Δουβλίνο 

 

14. Από ποιον ή τι πήρε το όνομά της η Ευρώπη;  

A  Νησί της Μεσογείου 

B  Φοινικική πριγκίπισσα 

Γ  Ισπανίδα βασίλισσα  

 

15. Ποιο ήρωας της ελληνικής μυθολογίας διακρίνεται στην εικόνα;  

A  Αφροδίτη  

B  Ευρώπη  

Γ Αθηνά  
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 

Χρησιμοποίησε τα στοιχεία που δίνονται παρακάτω για να βρεις τις έξι λέξεις και να 

συμπληρώσεις το σταυρόλεξο 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 
1. Ο συνθέτης του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2. Το ζώο στο οποίο μεταμορφώθηκε ο Δίας για να γοητεύσει την πριγκίπισσα Ευρώπη 

3. Ο ποιητής που έγραψε την Ωδή στη Χαρά 
4. Η … στη Χαρά είναι ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
5. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ευρώπη ήταν … της Φοινίκης 

6. Το μότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Ισότητα στην …» 

   

1
. 

2
. 

3
. 
4. 

5. 

6. 
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Οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Αντιστοιχίστε την κάθε αξία με τη σημασία της. 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σύστημα διακυβέρνησης. Η κυριολεκτική 

σημασία της λέξης είναι «εξουσία από τον 

λαό» (από τις ελληνικές λέξεις «δήμος» και 

«κράτος»). 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ισχύς και η επίδραση του νόμου σε μία 

κοινωνία, καθώς και η αρχή σύμφωνα με την 

οποία όλα τα μέλη της κοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων,  

είναι ίσα απέναντι στον νόμο. 

 

  

ΙΣΟΤΗΤΑ Η δύναμη και το δικαίωμα της ελεύθερης 

δράσης, λόγου και σκέψης.  

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η σπουδαιότητα και η αξία του ατόμου και ο 

σεβασμός των άλλων ανθρώπων προς το 

άτομο αυτό.  

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ Ίσα δικαιώματα, θέση και ευκαιρίες. 

 

 

ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ηθικές αρχές και πρότυπα που αναφέρονται 

σε κανόνες ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Συχνά προστατεύονται από το εθνικό και 

διεθνές δίκαιο.  
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Ακούστε τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ωδή στη Χαρά 

 

 

Πώς αισθανθήκατε ακούγοντας τη μουσική; Περιγράψτε τα συναισθήματά σας:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τώρα ζωγραφίστε κάτι αντλώντας έμπνευση από τη μουσική!  
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