
 

 
 

 

 

 

 

 

Λεζάντα που περιγράφει 
την εικόνα ή το γραφικό. 

 
 

Μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες του προγράμματος 

Euroscola κατάφερα να αποκτήσω εμπειρίες που πιστεύω 

πως θα αποδειχτούν πολύτιμες για το εγγύς μέλλον. 

Γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας της ΕυρωπαΪκής 

Ένωσης θα έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω πιο ενεργά 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ώστε ο ίδιος να 

μπορώ να διαλέξω την πορεία μου για το μέλλον. Τέλος 

γνωρίζοντας κόσμο από άλλες χώρες είχα την ευκαιρία να 

καταλάβω τον τρόπο σκέψης τους και να ακούσω τις 

απόψεις τους  και μέσω αυτών,  να συνειδητοποιήσω 

καλύτερα το γεγονός ότι είναι καλύτερα να βλέπεις όλες 

τις καταστάσεις (πχ. της χώρας σου) σφαιρικά από όλες 

τις οπτικές γωνίες και από τη δικιά σου πλευρά.  

ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  Β1 

Η εμπειρία ήταν μοναδική: η επίσκεψη στο Κοινοβούλιο, 

η ξενάγηση τόσο στο Στρασβούργο και η διαμονή μας, όσο 

και στη Χαϋδελβέργη. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές 

για την ευκαιρία που μας δόθηκε και ελπίζουμε και άλλα 

παιδιά να βιώσουν παρόμοιες εκδηλώσεις... 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ  ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Η αποστολή συναντήθηκε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο, το κλίμα ήταν πολύ θετικό και όλοι 

ήμασταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι. Γνωριστήκαμε μεταξύ μας και τραβήξαμε κάποιες πρώτες φωτογραφίες.  

Η προσγείωση έγινε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και από εκεί με πούλμαν κατευθυνθήκαμε προς το 

Στρασβούργο με μια πρώτη στάση για ξενάγηση και βόλτα στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη 

Χαϋδελβέργη, μια ιδιαίτερα γραφική και παραδοσιακή πόλη.  

Το απόγευμα φτάσαμε στο Στρασβούργο, όπου μας περίμενε ξεναγός με σκοπό να πραγματοποιηθεί μια πρώτη 

γνωριμία με την υπέροχη αυτή πόλη. Το βράδυ τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο και παραμερίζοντας την 

κούραση πήγαμε για φαγητό σε μια παραδοσιακή ταβέρνα. Νωρίς το πρωί της επομένης, σηκωθήκαμε, 

ετοιμαστήκαμε, αφού είχαμε ενημερωθεί για το ότι όλη η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Κατά την άφιξη μας εκεί έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας και ουσιαστικά συναντηθήκαμε με όλα τα 

παιδιά απ' όλες τις χώρες στα πλαίσια ενός μικρού πρωινού γεύματος.  

Έφθασε η ώρα να μπούμε στην κεντρική αίθουσα του Κοινοβουλίου για  τη συνεδρίαση. Κατά τη διάρκεια 

της ημέρας πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις, που διήρκεσαν περίπου τέσσερεις ώρες η καθεμιά. 

Ανταλλάξαμε αποψεις με τους υπεύθυνους του Κοινοβουλίου, καθώς και με παιδιά από άλλες χώρες, μέσα σε 

ένα ιδιαίτερα διαλλακτικό και ευχάριστο περιβάλλον.  

Μεταξύ των δυο συνεδριάσεων παρατέθηκε σε όλους μεσημεριανό γεύμα. Το βράδυ που επιστρέψαμε, 

ήμασταν ελεύθεροι να κάνουμε βόλτα στην πόλη. Ακριβώς μετά την έξοδο μας από το εστιατόριο 

διαπιστώσαμε πως χιόνιζε! Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη! Δυστυχώς όμως την επόμενη μέρα έπρεπε να 

φύγουμε... 

 

Το πρωί μετά από μια βόλτα στην πόλη πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Αρχικά προς το αεροδρόμιο της 

Φρανκφούρτης και από εκεί για το αεροδρόμιο μας, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήμασταν πολύ λυπημένοι γιατί 

υπήρχε ιδιαίτερη «χημεία» μεταξύ μας, δεδομένου ότι δε γνωριζόμασταν. Αποχωριστήκαμε με αμοιβαίες 

υποσχέσεις για επανασύνδεση. 

Η εμπειρία ήταν μοναδική.... 

Το ταξίδι μου στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας» 
 

ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Β1  
 

Οι ενδιάμεσοι σταθμοί 

 

 

 

Τον Νοέμβριο του 2012, η καθηγήτρια των Αρχαίων Ελληνικών μας κ. Γεωργαντή μας μίλησε για το 

πρόγραμμα Euroscola και το διαγωνισμό που θα μας έδινε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Στρασβούργο, 

ώστε να επισκεφτούμε το Ευροκοινοβούλιο. Ακούγοντας τι περιελάμβανε αυτό το πρόγραμμα, θεώρησα πως 

θα ήταν μία μοναδική ευκαιρία που θα μου επέτρεπε να γνωρίσω τον κόσμο έξω από την Ελλάδα αλλά και 

πως λειτουργεί η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκει και η χώρα μας. Στο διαγωνισμό 

πήγα με λίγες ελπίδες αλλά τελικά  κατάφερα να γίνω και εγώ ένας από τους 24 επιτυχόντες! 

Τρεις μήνες αργότερα, στις 13 Φεβρουαρίου, είχε έρθει επιτέλους η στιγμή να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. 

Συναντηθήκαμε όλη η ομάδα της Αττικής και του Πειραιά στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχωρήσαμε 

για τον πρώτο σταθμό του ταξιδιού μας, το διεθνές αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Μετά από μία ευχάριστη 

πτήση αποβιβαστήκαμε από το αεροπλάνο για να αντικρίσουμε ένα θέαμα πολύ εντυπωσιακό. Ο οδηγός μας 

είχε προειδοποιήσει ότι το αεροδρόμιο ήταν πολύ μεγάλο και ότι έπρεπε να προσέχουμε για να μην χαθούμε. 

Αλλά καείς  νομίζω  από εμάς δεν περίμενε ότι για να πας από την πρώτη πύλη μέχρι την τελευταία του 

κτηρίου χρειαζόταν περίπου 10 λεπτά περπάτημα! Επιπλέον, στη διαδρομή μπορούσες να δεις χιλιάδες 

ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων, είτε να τριγυρίζουν  στο τεράστιο εμπορικό κέντρο είτε να βιάζονται να 

προλάβουν την πτήση τους. Ήταν ένα πραγματικό πολυπολιτισμικό κέντρο. 

Βγαίνοντας από το αεροδρόμιο, μας περίμενε το λεωφορείο που θα μας πήγαινε τελικά στο Στρασβούργο. 

Αφού όμως είχαμε λίγο χρόνο στη διάθεση μας, αποφασίσαμε ότι θα κάναμε πρώτα στάση στην ΧαΪδελβέργη. 

Μετά από δυόμιση ώρες ταξίδι στις τεράστιες γερμανικές λεωφόρους  με φόντο χιονισμένα τοπία, φτάσαμε 

στην πόλη.  Το πρώτο πράγμα που όλοι νιώσαμε ήταν το κρύο. Ένα διαπεραστικό και παγωμένο κύμα αέρα 

φύσαγε πάνω μας.  Κανένας όμως δε νοιάστηκε, γιατί η θέα του ποταμού Νέκαρ αλλά  και η ίδια η παλαιά 

πόλη, με το επιβλητικό κάστρο που την φύλαγε από το λόφο, ήταν καθηλωτική. Περπατώντας στα 

πλακόστρωτα δρομάκια της Χαϊδελβέργης, διαπιστώσαμε ότι τα κτήρια της πόλης είχαν έντονα γερμανικό 

χαρακτήρα. Όλα τα κτήρια είχαν ξύλινους σκελετούς και πινακίδες με γλυπτά όπου στέγαζαν μαγαζιά με 

τοπικές σπεσιαλιτέ αλλά και άλλες υπηρεσίες.  Οι δύο μεγάλες εκκλησίες της πόλης, μάλιστα, η μία Καθολική 

και η άλλη Προτεσταντική ήταν χαρακτηριστικές αν σκεφτούμε τη θρησκευτικη κατανομή του πληθυσμού 

της Γερμανίας. Κάπου λοιπόν στο κέντρο της πόλης φάγαμε ελαφριά και σύντομα αναχωρήσαμε για τον κύριο 

προορισμό μας, το Στρασβούργο.  
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Το Στρασβούργο 

Η πόλη του Στρασβούργου ήταν πολύ διαφορετική από όσες είχαμε συναντήσει μέχρι εκείνη 

τη στιγμή. Θύμιζε περισσότερο μία σύγχρονη πόλη παρά ένα τουριστικό προορισμό σαν τη 

Χαϋδελβέργη. Αυτό φαινόταν και από τα είδη των κτηρίων που προσπερνούσαμε με το 

λεωφορείο αλλά και από τους δρόμους οι οποίοι ήταν τόσο 
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Δύσκολα θα ξεχάσω την βόλτα μας στο κέντρο της πόλης ενώ χιόνιζε. Ειδικά, όταν καθώς 

παίζαμε χιονοπόλεμο αντικρίσαμε τον τεράστιο (149μ. ύψος!) καθεδρικό ναό να φωτίζεται από 

πράσινους προβολείς και να φαίνεται σαν ένα μεγαλειώδες φρούριο. «Να ένας λόγος που το 

Στρασβούργο είναι η πόλη που έχτισαν το Ευροκοινοβούλιο», σκέφτηκα εγώ. «Μου θυμίζει τη 

Μόρντορ», αστειεύτηκε ένα μέλος της ομάδας 
 

 

 
 

Το Ευρωκοινοβούλιο 

 

 

Η επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο και η συμμετοχή στο Eurogame δηλαδή μία προσομοίωση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε μορφή παιχνιδιού ήταν ο κύριος σκοπός της επίσκεψης 

μας στο Στρασβούργο. Την δεύτερη ημέρα του ταξιδιού ξεκινήσαμε από νωρίς από το 

ξενοδοχείο με τις σημειώσεις που είχαμε ήδη προετοιμάσει από την Ελλάδα. Φτάσαμε σύντομα 

μιας και το ξενοδοχείο βρισκόταν σκόπιμα σε πολύ κοντινή απόσταση.  

Το θέαμα του Ευρωκοινοβουλίου ήταν, όπως και το υπόλοιπο Στρασβούργο, πολύ 

εντυπωσιακό. Το κτήριο, μας εξήγησε ο ξεναγός, ήταν χτισμένο έτσι ώστε να φαίνεται ημιτελές 

ώστε να συμβολίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να μεγαλώνει με καινούρια 

μέλη. Πραγματικά στην οροφή του φαινόταν να προεξέχουν κολώνες που επιβεβαίωναν αυτό 

που μας είχε πει. Το κτήριο όμως κάθε άλλο παρά ημιτελές ήταν, αφού και ήταν ένα από τα 

μεγαλύτερα του Στρασβούργου και είχε πάρα πολλές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν 

διάφοροι οργανισμοί της ΕΕ. Αυτή που ενδιέφερε όμως εμάς ήταν η αίθουσα που συνεδριάζουν 

οι Ευρωβουλευτές. 

Όταν εισήλθαμε  βρεθήκαμε σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο, γιατί το κέντρο του κτηρίου ήταν 

κούφιο,  όπου εκεί περίμεναν και άλλα σχολεία από άλλες χώρες για να περάσουν τον κόμβο 

ελέγχου. Αφού περιμέναμε λίγη ώρα μας οδήγησαν μέσα από πολλούς διαδρόμους σε μία 

αίθουσα, όπου μας παρέθεσαν πρωινό. Τότε συναντήσαμε τις ομάδες τις Κύπρου και  της 

Βουλγαρίας με τις οποίες γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε αργότερα στο Eurogame. Οι 

ομάδες από τις υπόλοιπες 24 χώρες βρίσκονταν σε μία άλλη αίθουσα, κάτι που μας παραξένεψε 

λίγο αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να το αγνοήσουμε. 

Έπειτα μας οδήγησαν στην αίθουσα συνεδρίασης της Ολομέλειας. Εκεί μας έβαλαν να 

καθίσουμε στις θέσεις των βουλευτών και περιμέναμε λίγο μέχρι να αρχίσει η διαδικασία. Σε 

αυτόν το λίγο χρόνο μπόρεσα να παρατηρήσω τον εξοπλισμό που είχαν οι θέσεις μας. Υπήρχε 

φυσικά ένα μικρόφωνο σε κάθε δύο θέσεις, μία κονσόλα με ακουστικά από την οποία 

μπορούσες να ακούς τη μετάφραση όλων όσων λέγονταν σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και 

Ισπανικά. Επιπλέον, υπήρχαν  κρυμμένες θύρες internet όπου ο κάθε Ευρωβουλευτής θα 

μπορούσε να συνδέσει το laptop του ώστε να έχει πρόσβαση στο υλικό του. Τέλος, υπήρχε η 

κονσόλα των ψηφοφοριών που περιελάμβανε μία οθόνη που έδινε διάφορες πληροφορίες, τρία 

κουμπιά και ένα λαμπάκι. 

Σύντομα, άρχισε και η διαδικασία με μία εναρκτήρια ομιλία από έναν υπάλληλο της 

Ευρωβουλής ( ο οποίος τύχαινε να είναι και Έλληνας). Μας μίλησε για το σκοπό του 

προγράμματος Euroscola, δηλαδή να γνωρίσουμε τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από κοντά και να μεταφέρουμε αυτά που μάθαμε στους συντοπίτες μας. Επίσης σχολίασε πως 

ήταν πολύ χαρούμενος που ήταν παρόντα παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο. 

  Ακολούθησε μία ενημέρωση για το ποια είναι τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τη 

θέση των Ευρωβουλευτών και μία δημοσκόπηση με γενικές ερωτήσεις που μας εξοικείωσε με 

το σύστημα ψηφοφοριών. Τελικά αυτά τα τρία  κουμπιά αντιστοιχούσαν στο «Συμφωνώ», 

«Δεν εκφέρω γνώμη» και «Διαφωνώ». Το λαμπάκι άναβε πράσινο, άσπρο ή κόκκινο ανάλογα 

με την επιλογή. Έτσι ο κάθε βουλευτής θα μπορούσε να δει  τι έχουν επιλέξει οι υπόλοιποι, 

πράγμα που σήμαινε ότι η ψηφοφορία ήταν ανοιχτή. Επιπλέον, στην κονσόλα στο τέλος της 

ψηφοφορίας απεικονίζονταν με χρώμα το τι ψήφισε ο κάθε βουλευτής ανάλογα με το που 

καθόταν. 

Στη συνέχεια, μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε ερωτήσεις στους εκπροσώπους του 

Ευροκοινοβουλίου για διάφορα θέματα. Η Ελληνική ομάδα έκανε κυρίως ερωτήσεις για το 

πώς θα πρέπει  εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες να αντιδράσουμε στην καταπάτηση των 

εργασιακών και βασικών δικαιωμάτων που μας υποβάλλει το μνημόνιο με τελικό σκοπό να 

εξοφλθούν οι οφειλές μας προς την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και πως αυτή θα εξασφαλίσει 

το επιχειρησιακό μέλλον των κρατών μελών. Οι απαντήσεις ήταν πολύ επιφυλακτικές και 

συνοψίζονταν με μία λέξη σε ανέχεια. Άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που ακούστηκε 

από την Ισπανική ομάδα ήταν για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ σκοπεύει να αντιμετωπίσει την 

ξαφνική άνοδο εθνικιστικών κινημάτων στις χώρες που πιέζονται οικονομικά. Αυτή η 

ερώτηση, μάλιστα, φάνηκε να σαστίζει τόσο πολύ την εκπρόσωπο που αναγκάστηκε να την 

απαντήσει στα Γερμανικά που ήταν η μητρική της γλώσσα ενώ πριν μιλούσε στα Αγγλικά. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της απάντησης, ήταν τόσο ασαφές, γεγονός που αποτυπώθηκε με  

απογοήτευση στα πρόσωπα όλων των παρευρισκόμενων παιδιών. 

Μετά από 2 ώρες, τελείωσε και η διαδικασία των ερωτήσεων και επιστρέψαμε για 

μεσημεριανό. Καθώς τρώγαμε μας είπαν την επόμενη ομαδική δραστηριότητα που θα 

συμμετείχαμε. Μας είχαν προμηθεύσει με ερωτηματολόγια τα οποία είχαν ερωτήσεις 

πολλαπλών απαντήσεων  σε διάφορες γλώσσες και μας ζήτησαν να χωριστούμε σε ομάδες 4 

ατόμων διαφορετικής εθνικότητας και να τα συμπληρώσουμε. Οι ομάδες με την υψηλότερη 

βαθμολογία θα πέρναγαν στον «τελικό» του Eurogame. Αυτό που μας εξέπληξε ωστόσο ήταν 

ότι τα παιδιά από τις χώρες τις δυτικής και βόρειας Ευρώπης κυρίως, αρχικά φαίνονταν να 

μας αποφεύγουν λόγω του ότι ήμασταν Έλληνες. Τελικά όμως καταφέραμε να τους 

πλησιάσουμε και να συνεργαστούμε μέσω συζήτησης. Όταν τα συμπληρώσαμε, μας φώναξαν 

σύμφωνα με τις ομάδες στις οποίες είχαμε χωριστεί από την Ελλάδα και ανάλογα με το θέμα 

που επιλέξαμε, ώστε να πάρουμε μέρος σε μία συνεδρίαση για να συντάξουμε ένα καινούριο 

νομοσχέδιο. 

Μας κατεύθυναν σε μία αίθουσα όπου καθόταν μία εκπρόσωπος και μας ζήτησαν να εκλέξουμε 

ένα πρόεδρο και ένα γραμματέα από το σύνολο των ατόμων που βρίσκονταν στην αίθουσα. 

Ψηφίσαμε λοιπόν δύο άτομα τα οποία συντόνιζαν τη συζήτηση και προτείναμε διάφορα μέτρα 

για το νομοσχέδιο. Εγώ ήμουν μέλος της Περιβαλλοντικής ομάδας οπότε αυτά τα μέτρα 

αφορούσαν την εκμετάλλευση αναεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Στο προτελευταίο κομμάτι της διαδικασίας τώρα, έπρεπε η κάθε ομάδα να παρουσιάσει το 

νομοσχέδιο στην ολομέλεια των παιδιών και να τα πείσει να το υπερψηφίσουν. Έπρεπε,λοιπόν, 

να παρουσιάσει επιχειρήματα που να στηρίζουν τα μέτρα που πρότεινε και να απαντήσει στο 

τέλος και στις ερωτήσεις των παιδιών που αμφισβητούσαν διάφορα σημεία που είχαν 

αναφερθεί. Τρία στα πέντε νομοσχέδια δεν κατάφεραν να περάσουν λόγω αυτής της δυσκολίας 

αλλά ευτυχώς το δικό μας ήταν ένα από τα επιτυχημένα, ίσως και λόγω των εκπροσώπων που 

είχαμε διαλέξει. Γενικά όμως πήραμε μία σαφή ιδέα για το πώς λειτουργεί η δημοκρατία εντός 

του Ευροκοινοβουλίου. 

Ήρθε και η στιγμή του τελικού  ο οποίος είχε τη μορφή παιχνιδιού ερωτήσεων. Οι ομάδες που 

είχαν προκριθεί από τα ερωτηματολόγια απαντούσαν σε ερωτήσεις εντελώς άσχετες με το 

Ευρωκοινοβούλιο όπως ποιο ήταν το τραγούδι που μόλις είχαν ακούσει. Μου φάνηκε 

αντικλιματικό και περιττό σε σχέση με την υπόλοιπη διαδικασία που είχε συγκεκριμένη 

σκοπιμότητα αλλά αφού κέρδισε ομάδα με ένα κορίτσι από την Ελληνική αποστολή, δε 

μπορούμε και να παραπονεθούμε(Go Greece!).  

Η διαδικασία έκλεισε με τον ύμνο της ΕΕ και μία συμβολική ένωση των σημαιών των 27 

χωρών στο κέντρο της αίθουσας. 

 

 

 

 

 

 


