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Περίληψη  

Το εκπαιδευτικό σύστηµα αναµφισβήτητα αποτελεί βασικό θεσµό που συµβάλλει στη 
διαµόρφωση της προσωπικότητας του  µαθητή και την αρµονική ένταξή του στην κοινωνία. 
Καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν αποτελεσµατικά οι µαθησιακές και 
κοινωνικοπολιτικές λειτουργίες του σχολείου, ώστε να διαµορφωθεί ένα ισχυρό σχολικό- 
παιδαγωγικό περιβάλλον και να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή  Εκπαίδευση.  
Η Ευρωπαϊκή συνεργασία και οι καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις 
στοχεύουν στον εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των μαθησιακών 
περιβαλλόντων, ώστε να αποτελέσουν μοχλό βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. Η διαφύλαξη της δηµοκρατίας,  της ελευθερίας,  της ανεξιθρησκίας,  της 
αλληλεγγύης,  της συλλογικότητας,  του διεθνισµού, της δικαιοσύνης, του πολιτισµού, της 
εργασίας, της πνευµατικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής σε ανοιχτές 
πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν τον κοινό σκοπό της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης.   

Η  εργασία «Η καρδιά της Ευρώπης  χτυπά για την Ελλάδα. Ευρωπαίοι Φιλέλληνες  από τον 
Διαφωτισμό στον 21ο  αιώνα» είχε ως στόχο  οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να 
εξοικειωθούν με την ιδέα του Φιλελληνισμού και να ανακαλύψουν την άμεση και  αμοιβαία 
συνδεόμενη σχέση των εννοιών  Φιλελληνισμός και Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Ευρώπη 
αντιπροσωπεύουν ισχυρά, οικουμενικού χαρακτήρα, ιδανικά για την ανθρωπότητα, τον 
Ελληνισμό,  τη Δημοκρατία και την Ευημερία. Οι μαθητές γνώρισαν τους συντελεστές του 
Φιλελληνικού αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, οι οποίοι θαύμασαν και ύμνησαν 
την Ελληνική ιδέα, υπερασπίστηκαν την χώρα μας αλλά και τους σύγχρονους Φιλέλληνες οι 
οποίοι εξακολουθούν να μάχονται υπέρ των ανθρώπινων αξιών της Ελευθερίας, της 
Δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και λειτουργούν ως πρεσβευτές της χώρας μας κουβαλώντας την Ελλάδα στην καρδιά τους 
και προβάλλοντας την εικόνα της πατρίδας μας σε όλη την οικουμένη. Ήταν  μια ευκαιρία για 
τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με σύγχρονους Φιλέλληνες όπως ο Βέλγος «Λόρδος Βύρων», 
Τζίμη Τζαμάρ,    επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, να μιλήσουν μαζί 
του διαδικτυακά  και να τους πει ο ίδιος ότι «δεν είναι να λέω μόνο καλά πράγματα για τη 
χώρα σας αλλά να κάνω κάτι γι’ αυτή». Τέλος είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να δουν 
από κοντά αντικείμενα που συνδέονται με το Φιλελληνικό αγώνα στο Εθνικό  Ιστορικό 
Μουσείο και  να επισκεφτούν την ηρωική πόλη του Μεσολογγίου. 
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Προφίλ εργασίας 

Το πρόγραμμα «Η καρδιά της Ευρώπης  χτυπά για την Ελλάδα. Ευρωπαίοι Φιλέλληνες  από 

τον Διαφωτισμό στον 21ο  αιώνα» πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Στ΄τάξης (24) του 

Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Ιωσήφ»  Βόλου. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η 

Αθανασία Ελευθερούλη, ΠΕ05, καθηγήτρια Γαλλικών.  Για το πρόγραμμα συνεργάστηκε:  η κ. 

Ένη Ζήτρα, ΠΕ070, δασκάλα Στ΄ τάξης. Η συνεργασία μας στηρίχθηκε στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση δύο εξωτερικών επισκέψεων, α) στο Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα και β) στο 

Μεσολόγγι, στην οργάνωση της γιορτής της 25ης Μαρτίου, καθώς και στην παραχώρηση 4 

επιπλέον διδακτικών ωρών .  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αδελφή Αλβέρτα Στεφάνου, γενική διευθύντρια του Σχολείου 

και την  κ. Σοφία Τσαρδακά, διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου για την υποστήριξη του 

προγράμματος καθώς και την προώθηση και στήριξη των εξωτερικών επισκέψεων .             

Την κ. Ένη Ζήτρα που, χάρη στην πολύτιμη βοήθειά της και την στήριξή της υλοποιήθηκαν 

όλες οι δράσεις του προγράμματος.  

Τον κ. Άρη Περουλάκη,  αναπληρωτή επικεφαλή Αντιπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα, για την αμέριστη βοήθεια του, για την πραγματοποίηση της διαδικτυακής 

συνέντευξης μέσω Skype με τον κ. Jimmy Jamar, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στις 
Βρυξέλλες. 

Τον κ. Λάμπρο Αλεξάνδρου, υπεύθυνο του γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, 

για τη συμβολή του για την πραγματοποίηση της συνέντευξης με τον κ.Jimmy Jamar. 

Τον κ. Jimmy Jamar, διευθυντή και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βέλγιο,  εμπνευστή και δημιουργό της οργάνωσης «12 ώρες για την 

Ελλάδα», για την προθυμία του να παραχωρήσει συνέντευξη στους μαθητές της Στ΄ τάξης και 

να απαντήσει με τρόπο απλό, αναλυτικό και κατατοπιστικό στα παιδιά. 

Τον κ. Πασχάλη Δήμου, επιβλέποντα του προγράμματος για τη στήριξη του σε όλη τη 

διάρκεια της δράσης, την πάντα πρόθυμη στάση του και θετική του  σκέψη σε ό,τι κι αν 

προτείνονταν ως ιδέα για το πρόγραμμα και την αμέριστη βοήθειά του. 

Τους μαθητές της Στ΄ τάξης που εργάστηκαν με προθυμία, χαρά, συνεργάστηκαν άψογα και 

εποικοδομητικά. 
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1. Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και την 

αρμονική ένταξή του στην κοινωνία. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαμορφώνει 

συνθήκες που προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Είναι επιτακτική ανάγκη οι μαθητές μας να 

ενημερωθούν σε βάθος για την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισμό και την 

ιστορία των κρατών μελών της, τις αξίες από τις οποίες διέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίες 

όπως η Ελευθερία, η Δημοκρατία, η Ισότητα, ο Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σέβονται την ετερότητα των συμπολιτών τους, διατηρώντας 

ταυτόχρονα την εθνική και πολιτισμική τους ταυτότητα. Η  «Ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση» ορίζει ένα πεδίο ιδεών και εφαρμογών που αφορά την ταυτότητα  του 

ευρωπαίου πολίτη, όπως εξελίσσεται κάτω από τις σύγχρονες απαιτήσεις της 

παγκοσμιοποίησης. Σημαντικοί φορείς αξιών είναι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που με τη 

ζωή τους, τη στάση τους, το έργο τους καταστήθηκαν  κοινωνοί της Ευρωπαϊκής ιδέας. 

 

2. Σκοποί και στόχοι  

Η εργασία υλοποιήθηκε προκειμένου τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι η Ελλάδα και η 

Ευρώπη συμπορεύονται και «ότι ο Φιλελληνισμός, θεωρείται συνώνυμο ανθρωπιστικής 

παιδείας και ανιδιοτελούς αγώνα για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια». Σκοπός  της 

δράσης ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι η Ευρώπη 

και οι Ευρωπαϊκές ιδέες δεν συγκροτούνται από κράτη αλλά από τους πολίτες της που στο 

πέρασμα των χρόνων στήριξαν αλλά και στηρίζουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ελλάδας. 

        Στόχοι 

 Να μάθουμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες χώρες την αποτελούν.  

 Να καλλιεργηθεί η  γνώση, όπου είναι δυνατό, με την άμεση εμπειρία για την πλούσια 

ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Να βοηθηθούν οι μαθητές για να κατανοήσουν τις κοινωνικές δομές και τα ήθη, τους 

θεσμούς, τα ζητήματα και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. 

 Να γνωρίσουν οι  μαθητές και να σέβονται την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που 

μοιράζονται με τους άλλους νέους Ευρωπαίους και να καταλάβουν ότι  ζουν σε μια 

πλουραλιστική, ενωμένη κοινωνία. 

 Να κάνει τους μαθητές ικανούς να δεχτούν τις ευθύνες που έχουν ως Ευρωπαίοι 

πολίτες και να αναπτύξουν θετική στάση  για επείγοντα καίρια σύγχρονα θέματα, 

όπως είναι η ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα σ’ ολόκληρο τον κόσμο.  
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 Να μάθουν ποιες  είναι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Να γνωρίσουν  τον Φιλελληνισμό. 

 Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση των όρων Ελλάδα - Ευρώπη, 

Ελλάδα - Ευρώπη- Φιλελληνισμός. 

 Να αναζητήσουν σημαντικές προσωπικότητες στην Ευρώπη του 1821 και του σήμερα. 

 Να επεξεργαστούν πληροφορίες, προκειμένου να απαντήσουν σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα. 

 Να εξασφαλιστεί η κατανόηση από τους μαθητές του βαθμού της συνέχειας του 

Φιλελληνισμού,  όπως αυτή λειτουργεί στην Ευρώπη . 

 Να αναπτυχτούν δεξιότητες συνεργατικών προσεγγίσεων.  

 Να ενθαρρυνθεί η εκτίμηση των μαθητών για τις ευρωπαϊκές αξίες γενικά και 

ιδιαίτερα τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες, όπως είναι η ανεκτικότητα και η 

ισότητα. 
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3. Μεθοδολογία  

Οι μαθητές δούλεψαν ατομικά και ομαδικά. Η προσέγγιση που επιλέχτηκε ήταν η μέθοδος 

project η οποία στηρίζεται στη «βιωματική συνεργασία και πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

της γνώσης» (Χρυσαφίδης 1994) και η εργασία πραγματοποιήθηκε με βάση τις αρχές της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Από την διερεύνηση σχετικής βιβλιογραφίας, εντοπίζονται 

πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της συνεργατικής διδασκαλίας. Συνοπτικά, οι Ζωγόπουλος 

(2013), Βασιλείου-Πολύζου (2007) και Κανάκης (2001) αναφέρουν ότι οι μαθητές μέσα από 

την εργασία σε ομάδες, παραθέτουν ιδέες και απόψεις, επιχειρηματολογούν, οδηγούνται σε 

επαναλήψεις, κατηγοριοποιήσεις των πληροφοριών και επαναπροσδιορισμό των 

συμπερασμάτων. Επιπλέον, αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως αλληλοβοήθεια, κατανόηση, 

σεβασμό και συμπαράσταση μεταξύ τους, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσα από την 

αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται στα πλαίσια των ομάδων [Ζωγόπουλος( 2013), Βασιλείου-

Πολύζου( 2007) και Κανάκης (2001)]. Παράλληλα, δέχονται θετικά κριτικές και παροτρύνσεις 

από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, με αποτέλεσμα να αποδεσμεύονται σταδιακά από τον 

δάσκαλο και να αναπτύσσουν αυτοέλεγχο, ατομική και συλλογική ομάδων [Ζωγόπουλος         

(2013), Βασιλείου-Πολύζου( 2007), Κανάκης (2001)]. Ακόμη, η άμεση επαφή με τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας, ο διάλογος που αναπτύσσεται μεταξύ τους, η συνεργασία και η αμοιβαία 

επιρροή δημιουργούν ένα πιο άνετο και φιλικό περιβάλλον, προάγουν θετικές στάσεις 

απέναντι στη μάθηση, συμβάλουν στην ψυχική υγεία και την ανάπλαση της προσωπικότητάς 

τους [Ζωγόπουλος (2013), Βασιλείου-Πολύζου( 2007), Κανάκης (2001)]. 

Μέσα απ' τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, δόθηκε η ευκαιρία 

στα παιδιά να κατανοήσουν το θέμα, να αναπτύξουν το πλαίσιο δράσης και να αναλύσουν, 

να διατυπώσουν αμφιβολίες και προβλήματα. Από την άλλη η καθηγήτρια και υπεύθυνη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος Τ4Ε είχε την ευελιξία να αξιοποιήσει την πρωτοβουλία και την 

κριτική σκέψη των παιδιών. Τα παιδιά δεν ήταν παθητικοί δέκτες, αλλά συμμετείχαν ενεργά 

και ουσιαστικά, αντάλλαξαν πληροφορίες, συζήτησαν, συνδιαμόρφωσαν το πλαίσιο δράσης 

και αξιολόγησαν την εργασία τους. 

Αφορμή και πρόκληση για την επιλογή του θέματος «Η καρδιά της Ευρώπης  χτυπά για την 

Ελλάδα. Ευρωπαίοι Φιλέλληνες  από τον Διαφωτισμό στον 21ο  αιώνα» ήταν το 14ο  κεφάλαιο 

της ιστορίας της έκτης Δημοτικού και η εργασία για τους Γάλλους Φιλέλληνες που είχαμε 

κάνει στα γαλλικά. Έγινε καταιγισμός ιδεών, συζητήθηκαν οι προτάσεις και οι ιδέες, έγινε 

πρόταση να συνδυαστούν οι δύο μεγάλες εκδρομές(διήμερη και τριήμερη) με το πρόγραμμα 

και αποφασίστηκε ο αριθμός συναντήσεων. Μέσα από την διαδικασία που ακολουθήθηκε, οι 

μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού επιχειρηματολόγησαν, πήραν πρωτοβουλίες, 

αξιολόγησαν τις εργασίες τους. Τα παιδιά της έκτης τάξης χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες, τρεις 

των 6, δύο των 3, μία των 4. Σε κάθε μία συνάντηση υπήρχε αρχικά η ολομέλεια όπου όλοι 

μαζί συζητούσαν το θέμα και τον τρόπο δουλειάς, και έπειτα γινόταν η εργασία, ομαδική ή 

ατομική . 
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3.1 Οι συναντήσεις μας 

  

1η  συνάντηση : 12-01-2018   Γνωρίζοντας την Ευρώπη 

2η  συνάντηση : 19-01-2018  Περιήγηση στις χώρες της Ευρώπης 

3η  συνάντηση:   26-01 -2018  Ζωγραφική των σημαιών της Ευρώπης 

4η   συνάντηση:   31-01-2018  Φιλελληνισμός και Ευρώπη 

5η  συνάντηση :  01-02-2018   Ευρωπαίοι Φιλέλληνες ( 1821 έως σήμερα) 

6η   συνάντηση:  05-02-2018  Φιλελληνισμός - Calligrammes 

7η   , 8η  συνάντηση : 12/13 -2-2018  Εκδρομή στο ιστορικό Μουσείο Αθηνών  

 9η  συνάντηση :  28-02-2018  Διαχρονικότητα Φιλελληνισμού-Σύγχρονοι Φιλέλληνες  

 10η  συνάντηση:  07-03-2018  Συνέντευξη μέσω Skype 

 11η   συνάντηση:  09-03-2018  Προετοιμασία γιορτής 25ης Μαρτίου   

 12η  συνάντηση:  16-03-2018   Δημιουργία επιτραπέζιου  

 13η   συνάντηση:   20-03-2018  Προετοιμασία και ταξίδι στο Μεσολόγγι  

 14η ,15η  συνάντηση  :  16/17-04-2018 Συγγραφή παραμυθιού 

16η  συνάντηση  :  19-04- 2018 Μελοποίηση ποιήματος 

  

 Πρώτη συνάντηση  Γνωρίζοντας την Ευρώπη 

Στην πρώτη μας συνάντηση περιηγηθήκαμε στην ιστοσελίδα του Τ4Ε και παρουσιάστηκε το 

πρόγραμμα. Μιλήσαμε για την Ευρώπη και σε ποιες χώρες θα μπορούσαν να συνεννοηθούν 

χωρίς πρόβλημα στα γαλλικά, γλώσσα που μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού. Έγινε ένας 

καταιγισμός ιδεών  (brainstorming) σχετικά με το τι γνωρίζουν τα παιδιά για την Ευρώπη. Αν 

έχουν ταξιδέψει, αν έχουν δει ταινίες ή ντοκιμαντέρ, αν μπαίνουν στο διαδίκτυο για να βρουν 

πληροφορίες σχετικά με την Ε.Ε., αν έχουν κάποιον συγγενή εκεί, αν παρακολουθούν  

διαγωνισμούς τραγουδιού, κινηματογράφου…… Έτσι, κατατέθηκαν  όλες οι εμπειρίες και οι 

γνώμες των παιδιών.  
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 Δεύτερη συνάντηση Περιήγηση στις χώρες της Ευρώπης 

Στη δεύτερη συνάντηση δόθηκαν  πληροφορίες 

από έντυπα και το διαδίκτυο για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Διαβάσαμε και είδαμε  τον ελληνικό μύθο 

της αρπαγής της Ευρώπης. Αναφερθήκαμε στους 

λόγους σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 

χώρες που ανήκουν στην Ένωση, στις σημαίες 

τους, στις πρωτεύουσες τους, στα αξιοθέατα τους, 

στις γλώσσες τους. Συμπληρώσαμε το φύλλο 

εργασίας(παράρτημα 1)  και επισκεφτήκαμε τον 

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

 

 Τρίτη συνάντηση  Ζωγραφική των σημαιών της 

Ευρώπης 

Δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες ομάδες οι οποίες 

ζωγράφισαν τις 

σημαίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και έφτιαξαν η μία, το 

πλοίο που ταξιδεύει 

στην Ευρώπη και η 

άλλη, το δέντρο των Ευρωπαϊκών γλωσσών. Τέλος κάναμε 

ένα ταξίδι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από 

τον ιστότοπο  https://europa.eu/teachers-corner/home_el . 

 

 Τέταρτη  συνάντηση  Φιλελληνισμός και Ευρώπη 

Μιλήσαμε για τον Φιλελληνισμό, την έννοια του όρου, τι γνώσεις είχαν αποκομίσει από το 

μάθημα της ιστορίας. Διαβάσαμε απόσπασμα από την ομιλία του Γ. Τερτσέτη για τους 

Φιλέλληνες (απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη Γ. Γιοβάνη Ο.Ε., Αθήνα 1967) (παράρτημα 2). 

Έπειτα συζητήσαμε πώς συνδέεται ο όρος Φιλελληνισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια 

είναι τα κοινά τους στοιχεία. Έγινε καταιγισμός ιδεών και απόψεων. Τα  παιδιά ζωγράφισαν 

το πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση Ευρώπης και Φιλελληνισμού (παράρτημα 3).  

 

 Πέμπτη συνάντηση  Ευρωπαίοι Φιλέλληνες ( 1821 έως σήμερα) 

Οι μαθητές αναζήτησαν, στη Wikipedia και γενικότερα στον ιστό, Φιλέλληνες από διάφορες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναζήτηση δεν περιορίστηκε στη χρονική περίοδο του 

1821, που είχαν μελετήσει και στο μάθημα της ιστορίας, αλλά και στο σήμερα.  

http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm
https://europa.eu/teachers-corner/home_el
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 Ήταν μεγάλη έκπληξη για τα παιδιά να ανακαλύψουν πόσοι φιλέλληνες υπάρχουν και 

δραστηριοποιούνται στη σημερινή εποχή. Έπειτα διαπίστωσαν ότι για την ευαισθητοποίηση 

της κοινής γνώμης στην Ευρώπη υπέρ της Ελλάδος και τη διάδοση τον φιλελληνικών 

αισθημάτων, συνέβαλαν λογοτέχνες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, ιερωμένοι, 

στρατιωτικοί.Διαβάστηκαν στην τάξη ποιήματα από Ευρωπαίους λογοτέχνες όπως το 

«L'enfant »του Victor Hugo στα ελληνικά και στα γαλλικά, το «Υδραίοπουλο» του Γουλιέλμου 

Μίλλερ, ο «Eλληνικός Ύμνος» του Φρειδερίκου Μιστράλ σε μετάφραση Κωστή Παλαμά 

(παράρτημα 4) και το ποίημα «Οn this day» του Lord Byron στα αγγλικά. 

 

 Έκτη  συνάντηση Φιλελληνισμός - Calligrammes 

Τα παιδιά επέλεξαν από ένα φιλέλληνα, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας και πρότειναν να 

μιλήσουν για τη ζωή και το έργο τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των  Calligrammes του 

Guillaume Apollinaire που είχαμε δουλέψει στο μάθημα των Γαλλικών. Έτσι στις ομάδες 

αποφασίστηκε με ποιες χώρες θα ασχοληθούν και με ποιες προσωπικότητες και ξεκίνησαν να 

κάνουν Calligrammes (παραρτήματα 5,6). 

 

 Έβδομη  και όγδοη  συνάντηση 

Προετοιμασία επίσκεψης στο Ιστορικό Μουσείο της 

Αθήνας. Συζήτηση για το τι θα δούμε στην Αθήνα. 

Περιηγηθήκαμε στην ιστοσελίδα του Εθνικού ιστορικού 

μουσείου, διαβάσαμε και είδαμε το αφιέρωμα για τους 

Φιλέλληνες. 

http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/filellinismos-

kai-filellines-sta-hronia-tis-ellinikis-epanastasis. Την 

επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε το ταξίδι στην Αθήνα. 

Επισκεφτήκαμε το μουσείο και τις αίθουσες που είναι 

αφιερωμένες στο Φιλελληνισμό. Έγινε αναλυτική 

παρουσίαση των εκθεμάτων. Πριν επισκεφτούμε το 

Ελληνικό Κοινοβούλιο, περάσαμε έξω από το γραφείο  

της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στην Αθήνα.   

 

 Ένατη συνάντηση Διαχρονικότητα Φιλελληνισμού 

Συζήτηση για τη διαχρονικότητα του φιλελληνισμού. Σύγχρονοι φιλέλληνες. Δουλέψαμε τη 

ζωή και τη δράση δύο εξ αυτών, του ελληνιστή Πέδρο Ολάγια και του  επικεφαλής της 

αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες Jimmy Jamar.  

http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/filellinismos-kai-filellines-sta-hronia-tis-ellinikis-epanastasis
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/filellinismos-kai-filellines-sta-hronia-tis-ellinikis-epanastasis
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Περιηγηθήκαμε στην ιστοσελίδα του ισπανού Φιλέλληνα και Ελληνιστή Πέδρο Ολάγια 

https://www.pedroolalla.com/index.php/el/ και είδαμε αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ που 

έχει γυρίσει για την Ελλάδα για λογαριασμό της ελληνικής τηλεόρασης. 

https://www.pedroolalla.com/index.php/el/diathesimo-iliko/54-downloads/278-oi-topoi-ton-

mithon .  

Έπειτα μιλήσαμε για τον Jimmy Jamar,  επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες,  

εμπνευστή και δημιουργό της οργάνωσης «12 ώρες για την 

Ελλάδα», το έργο που επιτελεί με την οργάνωση του και 

περιηγηθήκαμε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, 

http://www.12hoursforgreece.eu/. Αποφασίστηκε να 

γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να του πάρουν 

συνέντευξη τα παιδιά και να τον γνωρίσουν προσωπικά. Οι 

ομάδες όρισαν ένα γραμματέα, ο οποίος κρατούσε 

σημειώσεις. Στο διαδραστικό πίνακα προβάλλονταν οι 

διάφορες δράσεις του Jimmy Jamar και η κάθε ομάδα 

ετοίμαζε τις ερωτήσεις που θα έκανε στο Βέλγο Φιλέλληνα 

(παράρτημα 7). Μετά από μεσολάβηση του κ. Άρη 

Περουλάκη, εμπνευστή και ιδρυτή των Τ4Ε και του κυρίου 

Πασχάλη Δήμου, ambassador 4E , ορίστηκε η συνάντηση με 

τον κύριο Jimmy Jamar. 

 

 Δέκατη συνάντηση Συνέντευξη μέσω Skype 

Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο τον Ευρωπαίο  Επίτροπο και κανονίστηκε η 

συνάντηση με την άφιξή του στην 

Ελλάδα. Λόγω φορτωμένου 

προγράμματος θα ήταν αδύνατη η 

άφιξή του στο Βόλο, οπότε κανονίστηκε 

συνέντευξη μέσω Skype. Μετά από 

συνεννόηση με τον υπεύθυνο του 

γραφείου της Eυρωπαϊκής 

Aντιπροσωπείας στην Αθήνα, κ. Λάμπρο 

Αλεξάνδρου, έγινε πραγματικότητα η 

επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν 

τον κύριο Jimmy Jamar. Κατά τη διαδικτυακή συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές έθεσαν 

μία σειρά από ερωτήσεις και πήραν απαντήσεις από τον ίδιο τον κύριο Jimmy Jamar οποίος 

μίλησε με απλό και κατανοητό τρόπο στα παιδιά. 

 

https://www.pedroolalla.com/index.php/el/
http://www.12hoursforgreece.eu/
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 Ενδέκατη  συνάντηση Προετοιμασία γιορτής 25ης Μαρτίου   

Ενόψει της γιορτής της 25ης Μαρτίου τα παιδιά φιλοτέχνησαν 

πέντε πίνακες γνωστών 

Φιλελλήνων ζωγράφων: 

Delacroix, Von Hen, ένας ανά 

ομάδα οι οποίοι κόσμησαν την 

είσοδο του θεάτρου στη γιορτή 

της 25ης Μαρτίου. Επίσης 

επιλέχθηκαν οκτώ κορίτσια τα 

οποία θα απήγγειλαν στη γιορτή 

της 25ης Μαρτίου τα ποιήματα 

«L'enfant »του Victor Hugo στα ελληνικά και στα γαλλικά και 

το ποίημα «Οn this day» του Lord Byron στα αγγλικά. Τέλος με 

τη δασκάλα της τάξης ετοιμάσαμε το κομμάτι της γιορτής της 

25ης Μαρτίου που θα ήταν αφιερωμένο στο 

Φιλελληνισμό.(παράρτημα 8) 

 

 Δωδέκατη συνάντηση Δημιουργία επιτραπέζιου  

Η  ολομέλεια  αποφάσισε τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου 

παιχνιδιού. Επικράτησε η πρόταση της δημιουργίας του 

γνωστού παιχνιδιού «φιδάκι». Χωρισμένα  σε  ομάδες  

συγκέντρωσαν  τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Φιλέλληνες.  

 Το κάθε τετράγωνο θα αντιστοιχούσε σε ερωτήσεις που θα 

είχαν να κάνουν με τους Φιλέλληνες και την 

Ευρώπη. Αποφασίστηκε να χωριστούμε σε τέσσερις 

ομάδες αντί για πέντε. Οι τρεις ετοίμασαν τις 

ερωτήσεις, οι οποίες χωρίστηκαν σε μπλε, κόκκινες 

και πράσινες ερωτήσεις (παράρτημα 9) και η 

τέταρτη ομάδα φιλοτέχνησε το ταμπλό. Η 

συγκεκριμένη δράση δυσκόλεψε λίγο τα παιδιά, 

αλλά το τελικό αποτέλεσμα τους  άρεσε πάρα πολύ. 

Μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα τα παιδιά 

αναπτύσσουν φαντασία και δημιουργικότητα, 

εξελίσσουν τον τρόπο σκέψης μέσα από την αναζήτηση και την έρευνα. Η συνεργατική 

διδασκαλία συμβάλλει στο να εκφραστούν τα παιδιά με διαφορετικούς τρόπους, 

αναπτύσσοντας ταυτοχρόνως την αίσθηση της ομαδικότητας. Το παιχνίδι δεν έχει ως στόχο 

τη νίκη κατά του άλλου, αλλά τη συνεχή προσωπική βελτίωση (παράρτημα 9).  
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 Δέκατη Τρίτη  συνάντηση  Προετοιμασία και ταξίδι στο Μεσολόγγι  

Προετοιμασία ταξιδιού στο Μεσολόγγι. 

Συζητήσαμε για το τι έγινε εκεί καθώς και 

ποιοί ευρωπαίοι δραστηριοποιήθηκαν εκεί. 

Μιλήσαμε για την αλληλεγγύη τότε και 

σήμερα. Όταν επισκεφθήκαμε το Μεσολόγγι 

πήγαμε στον κήπο των Ηρώων, είδαμε τα   69 

μνημεία Ελλήνων και Φιλελλήνων τα οποία  

αποτελούν ιστορικά και καλλιτεχνικά έργα 

μεγάλης σημασίας που παραμένουν 

αναλλοίωτα στο χρόνο. Μιλήσαμε για το ρόλο 

των Φιλελλήνων στον αγώνα των Ελλήνων και στην έξοδο του Μεσολογγίου.  

 

 Δέκατη τέταρτη και δέκατη πέμπτη συνάντηση  Συγγραφή παραμυθιού 

Όταν τέθηκε το ερώτημα στους μαθητές: «Θα θέλατε να γράψουμε ένα παραμύθι στα 

γαλλικά και στα ελληνικά, για να κλείσουμε το ταξίδι μας;»  η απάντηση ήταν θετική πέρα 

από κάθε αμφιβολία. Δόθηκε έτσι το έναυσμα να προχωρήσουμε στη συγγραφή του 

παραμυθιού και μετά από ένα καταιγισμό  τίτλων παραμυθιών τα παιδιά επέλεξαν να 

γράψουν για τη φιλία δύο κοριτσιών, της Ελλάδας και της Ευρώπης.  Αφού λοιπόν έκαναν τις 

εργασίες, συζητήσαμε και συμπληρώσαμε τα συστατικά του παραμυθιού, είδαμε τη δομή 

του  και ήμασταν έτοιμοι  να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας στη συγγραφή της δικιάς μας 

ιστορίας.  Η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες των 5 ατόμων. Τα  παιδιά δούλεψαν ομαδικά  

δίνοντας το ρόλο του γραμματέα σε ένα μέλος της ομάδας. Οι ομάδες είχαν την αρωγή της 

εκπαιδευτικού κάθε στιγμή που την είχαν ανάγκη, κυρίως σε θέματα σύνταξης και 

μορφολογίας. Μετά το πρώτο  δίωρο οι ομάδες είχαν έτοιμα τα δικά τους τμήματα της 

ιστορίας.  Δεν είχαμε παρά να τις διαβάσουμε και να συζητήσουμε ποια είναι τα καλύτερα 

στοιχεία της κάθε μιας, να τα κρατήσουμε και να δημιουργήσουμε μια ιστορία που θα είναι 

κράμα και των πέντε ιστοριών. Όταν τα παιδιά, στο τέλος, κλήθηκαν να εικονογραφήσουν την 

ιστορία τους,  ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη χαρά (παράρτημα 11).  

 Δέκατη έκτη συνάντηση  :  Μελοποίηση ποιήματος 

Στην τελευταία μας συνάντηση για την ολοκλήρωση του προγράμματος και λίγο πριν την 

αξιολόγηση, οι μαθητές πρότειναν να μελοποιηθεί  το  ποίημα που είχαν γράψει με τίτλο : 

"Ελλάδα και Ευρώπη" (παράρτημα 12) και περιέχεται στο παραμύθι. Έτσι πήραμε το ρυθμό 

από το γνωστό τραγούδι «L'Oiseau et l’Enfant» του  Jean-Paul Cara και της Joe Gracy, το οποίο 

αντιπροσώπευσε τη Γαλλία στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού «Eurovision» το 1977 

και το ερμηνεύσαμε. Με αυτό τον τρόπο, κλείσαμε μελωδικά το πρόγραμμα. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Cara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_Gracy
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4. Διάχυση του προγράμματος 

Όλες οι δράσεις του προγράμματος και κυρίως οι εκδρομές και η διαδικτυακή συνέντευξη 

με τον κ. Jimmy Jamar, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

Βρυξέλλες, προβλήθηκαν με κείμενα και φωτογραφικό υλικό στον τοπικό τύπο, στο 

Facebook του σχολείου: ‘’Saint Joseph-Ελληνογαλλική Σχολή Βόλου’’, καθώς και στην 

ιστοσελίδα  του: www.stjoseph.gr . 

Από το project προέκυψε : 

- ένα ψηφιακό βιβλίο που έγινε  με το εργαλείο storyjumper  και το οποίο  

περιλαμβάνει το παραμύθι που έγραψαν και εικονογράφησαν τα παιδιά με 

πρωταγωνιστές την Ελλάδα, την Ευρώπη και τους Φιλέλληνες. 
https://www.storyjumper.com/book/index/53819445/5ada01b195220 

- ένα αρχείο ήχου με το τραγούδι που έγραψαν και μελοποίησαν τα παιδιά. 

https://youtu.be/8jU0Gf5AORg 

- Μία αφίσα για προβολή της δράσης στο 3ο  φεστιβάλ παιδικού και εφηβικού βιβλίου 

Μαγνησίας  

-  Η παρουσίαση του παραμυθιού και του ποιήματος που γράφτηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος T4E  «Η καρδιά της Ευρώπης  χτυπά για την Ελλάδα. Ευρωπαίοι 

Φιλέλληνες  από τον Διαφωτισμό στον 21ο  αιώνα»  στο 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

του ΕΚΕΔΙΣΥ «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη 

δημιουργικότητα» στην Αθήνα ,στη σχολή Μωραΐτη.  

 

5. Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε συζήτηση στην τάξη για να αξιολογήσουν τα 

παιδιά το πρόγραμμα. Η ικανότητα συνεργασίας με αλλά άτομα σε ομαδικές εργασίες, μέσα 

από το σεβασμό και τη θετική αποδοχή αποτελούν δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν μέσα από 

την παρούσα πρακτική. Οι μαθητές βρήκαν τη δράση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και 

διασκεδαστική, ανακάλυψαν την γνώση μέσα από ερευνητικές και ανακαλυπτικές 

διαδικασίες εμβάθυναν και ανακάλυψαν τις αρχές και τις άξιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

προσπάθεια να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από τους Φιλέλληνες ξέφυγε από τη 

συνηθισμένη προσέγγιση και τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από 

τα μάτια αυτών των ανθρώπων και τη σημαντική συνεισφορά τους στην κοινή πορεία της 

Ευρώπης. Κατάλαβαν ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέσβευαν και πρεσβεύουν αξίες όπως η 

Αλληλεγγύη, η Ελευθερία, η Δημοκρατία. Ήταν και είναι πνεύματα αληθινής Ελευθερίας γιατί 

πίστευαν και πιστεύουν στην Ειρήνη και την Αδελφοσύνη σε όλον τον κόσμο. 

 

 

http://www.stjoseph.gr/
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6. Επίλογος 

Μελετώντας τις αξίες του φιλελληνισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μαθητές κατανόησαν  

την άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. 

Η οικουμενικότητα του ελληνικού Πνεύματος από την εποχή του Ομήρου, η αρχή της 

Δημοκρατίας και της ελευθερίας, καλλιεργήθηκαν επανειλημμένα  στον ρου  της ιστορίας και 

αποτελούν τη θεμέλιο λίθο της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν ενώνουμε κράτη 

αλλά λαούς» είχε πει  ο Jean Monnet το 1952. 

Όταν αναδείχθηκε ο Φιλελληνισμός, διακυβευόταν το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρέπεια, 

στη Δημοκρατία, στην Ελευθερία. Υπερασπίστηκε αξίες που διακηρύχτηκαν ως θεμέλιο της 

Ευρώπης εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Διεκδίκησε μία Ευρώπη ικανή ,αλληλέγγυα, 

δημοκρατική. Η φράση «Είμαστε όλοι Έλληνες» του Άγγλου ποιητή Πέρσι Σέλλεϋ, ο οποίος 

εμπνεόταν από τις ιδέες της Γαλλικής επανάστασης και ήταν αγωνιστής της ελευθερίας και 

της δημοκρατίας, δείχνει ότι η στήριξη της Ελλάδας  αποτελούσε ανάγκη γιατί, στηρίζοντας 

τους Έλληνες, οι Ευρωπαίοι στήριζαν τις πανανθρώπινες αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε 

και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά στους σύγχρονους φιλέλληνες, τους 

ευχαριστούμε γιατί κουβαλούν την Ελλάδα στην καρδιά τους και μάχονται για την 

αξιοπρέπεια, την ειρήνη, την ισότητα και την αδελφοσύνη. 
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8. Ψηφιακές πηγές 
 

 
 www.teachers4europe.gr 

 http://europa.eu/kids-corner 

 http://europa.eu/teachers-corner 

 http://ec.europa.eu/ellada 

 http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/filellinismos-kai-filellines-sta-hronia-tis-

ellinikis-epanastasis 

 https://www.pedroolalla.com/index.php/el/https://www.pedroolalla.com/index.php/

el/diathesimo-iliko/54-downloads/278-oi-topoi-ton-mithon . 

 http://www.12hoursforgreece.eu/ 

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

 https://europa.eu/teachers-corner/home_el 

 http://www.andro.gr/apopsi/364/ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE

%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82 

 http://elliniki-epanastasi.blogspot.gr/p/blog-page_16.html 

 https://tanea-diaspora.net/2016/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teachers4europe.gr/
http://europa.eu/kids-corner
http://europa.eu/teachers-corner
http://ec.europa.eu/ellada
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/filellinismos-kai-filellines-sta-hronia-tis-ellinikis-epanastasis
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/filellinismos-kai-filellines-sta-hronia-tis-ellinikis-epanastasis
https://www.pedroolalla.com/index.php/el/
http://www.12hoursforgreece.eu/
http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm
https://europa.eu/teachers-corner/home_el
http://www.andro.gr/apopsi/364/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://elliniki-epanastasi.blogspot.gr/p/blog-page_16.html
https://tanea-diaspora.net/2016/
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9.Παραρτήματα 

9.1 Παράρτημα 1 

Φύλλο εργασίας 1 

Χώρες Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Πρωτεύουσες Χαρακτηριστικό μνημείο 

ή αξιοθέατο  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

9.2 Παράρτημα 2 

Η ομιλία του Γ. Τερτσέτη στην οποία μνημονεύει τους Φιλέλληνες του Εικοσιένα, τους 

οποίους ποτέ δεν λησμονούσε: «Πολλοί ένδοξοι Ευρωπαίοι, ακολουθούντες την τελευταία 

ορμήν της καρδίας των, έδραξαν την ρομφαίαν και έδραμον να μας βοηθήσουν εις την 

τρομεράν πάλην και τα σώματά των κείνται πλησίον των πεσόντων Ελλήνων εις πολλάς 

μάχας ενδόξους, ως ιεραί απαρχαί εις τον θεόν του δικαίου πολέμου και ως τρόπαιον δόξης 

δια το Έθνος μας. Εις την πορωτάτην Αμερικήν, τα αγαπητά εκείνα τέκνα της ελευθερίας, 

εθέσπισαν ως οι αρχαίοι προπάτορές μας, επικηδείους τιμάς εις πράον τινά και ισχυρόν 

Έλληνα, ήρωα φονευθέντα προς τα μεθόρια της Αιτωλίας…» 

Στον πανηγυρισμό της 25η Μαρτίου 1854: 

«Θέλω Κύριοι να δώσω τον ορισμό του Φιλέλλην, τι εστί «Φιλέλλην». Λέω ότι Φιλέλλην είναι 

όποιος δεν εγεννήθη εις χώματα ελληνικά. Είναι τέκνον ξένης φυλής, ήλθε εις την Ελληνικήν 

γην, εκινδύνευσε εις τα φρούρια τα ελληνικά, επολέμησε εις το Χαϊδάρι, εχάθηκε εις του 

Πέτα, εκλείσθηκε εις την Αθήνα, εκάηκε εις το Μεσολόγγι, έκαψε τα οθωμανικά καράβια εις 
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τανερά του Νεοκάστρου, χάριν της απολαύσεως της ελευθερίας, της αυτονομίας των 

χριστιανών Ελλήνων. 

Ίδετε παρακαλώ, εκεί εις την άκραν του Αναγνωστηρίου, εικόνα προς τιμήν των Φιλελλήνων, 

έργον αγαθόν φιλέλληνος αγωνιστού, του γενναίου συνταγματάρχου 

κ. Τουρέτ. Παρατηρήσατε την εικόνα αυτήν και θα δείτε να κυματίζουν τριάντα – τέσσαρες 

σημαίες ξένων εθνών. Τα ονόματα των φονευθέντων φιλελλήνων, και η γη της γεννήσεως του 

καθενός, είναι χαραγμένα εις εκείνες τες μαύρες στήλες» . 
 

 

9.3 Παράρτημα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://argolikivivliothiki.gr/2010/04/10/touret-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-auguste-hilarion-touret-1797-%e2%80%93-1858/
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9.4 Παράρτημα 4 

Τό ἑλληνόπουλο-Βικτόρ Ουγκό 

 

Τοῦρκοι διαβῆκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ὡς πέρα. 

῾Η Χίο, τ’ ὁλόμορφο νησί, μαύρη ἀπομένει ξέρα, 

μὲ τὰ κρασιά, μὲ τὰ δεντρά 

τ' ἀρχοντονήσι, ποὺ βουνὰ καὶ σπίτια καὶ λαγκάδια 

καὶ στὸ χορὸ τὶς λυγερὲς καμιὰ φορὰ τὰ βράδια 

καθρέφτιζε μέσ' στὰ νερά. 

᾽Ερμιὰ παντοῦ. Μὰ κοίταξε κι ἀπάνου ἐκεῖ στὸ βράχο, 

στοῦ κάστρου τὰ χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο 

κάθεται, σκύβει θλιβερὰ 

τὸ κεφαλάκι, στήριγμα καὶ σκέπη τοῦ ἀπομένει 

μόνο μιὰ ν' ἄσπρη ἀγράμπελη σὰν αὐτὸ ξεχασμένη 

μέσ' στὴν ἀφάνταστη φθορά. 

-Φτωχὸ παιδί, ποὺ κάθεσαι ξυπόλυτο στὶς ράχες 

γιὰ νὰ μὴν κλαῖς λυπητερά, τ'  θελες τάχα νά  χες 

γιὰ νὰ τὰ ἰδῶ τὰ θαλασσὰ 

ματάκια σου ν   ἀστράψουνε, νὰ ξαστερώσουν πάλι, 

καὶ νὰ σηκώσῃς χαρωπὰ σὰν πρῶτα τὸ κεφάλι 

μὲ τὰ μαλλάκια τὰ χρυσά; 

-Τί θέλεις, ἄτυχο παιδί, τί θέλεις νὰ σοῦ δόσω 

γιὰ νὰ τὰ πλέξῃς ξέγνοιαστα, γιὰ νὰ τὰ καμαρώσω 

ριχτὰ στοὺς ὤμους σου πλατιὰ 

μαλλάκια ποὺ τοῦ ψαλλιδιοῦ δὲν τἄχει ἀγγίξει ἡ κόψη, 

καί σκόρπια στὴ δροσάτη σου τριγύρω γέρνουν ὄψη 

καὶ σὰν τὴν κλαίουσα τὴν ἰτιά; 

Σὰν τί μποροῦσε νὰ σοῦ διώξῃ τάχα τὸ μαράζι; 

Μήπως τὸ κρίνο ἀπ   τὸ  Ιρὰν ποὺ τοῦ ματιοῦ σου μοιάζει; 

Μήν ὁ καρπὸς ἀπ' τὸ δεντρὶ 

ποὺ μέσ' στὴ μουσουλμανικὴ παράδεισο φυτρώνει, 

κ' ἕν' ἄλογο χρόμια ἑκατὸ κι ἂν πηλαλάει, δὲ σώνει 

μέσ' ἀπ   τὸν ἴσκιο του νὰ βγῇ; 

Μὴ τὸ πουλὶ ποὺ κελαϊδάει στὸ δάσος νύχτα μέρα 

καὶ μὲ τὴ γλύκα του περνάει καὶ ντέφι καὶ φλογέρα; 

Τί θὲς κι ἀπ' ὅλα τ' ἀγαθὰ 

τοῦτα; Πὲς! Τ' ἄνθος, τὸν καρπό; θὲς τὸ πουλί; 

 -Διαβάτη, 
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μοῦ κράζει τὸ ᾽Ελληνόπουλο μὲ τὸ γαλάζιο μάτι· 

βόλια, μπαρούτη θέλω, νά! 

(μετάφραση: Κωστής Παλαμάς) 

Ο Ελληνικός Ύμνος 

Του Φρειδερίκου Μιστράλ 
Με την αυγή και η θάλασσα μενεξεδένια 
λάμπει, και με το φως τα πάντα ξανανιώνουν. 
Να η άνοιξη γυρίζει, να το χελιδόνι 
στον Παρθενώνα ξαναχτίζει τη φωλιά του! 
Πανίερη Αθηνά, τίναξε το πουλί σου 
στ' αμπέλια μας απάνου τα σαρακωμένα. 
Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, 
θεία είν' η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει. 

Αγάλια αγάλια αποχρυσώνεται το κύμα, 
να η άνοιξη γυρίζει, μα στα κορφοβούνια 
του Προμηθέα τα σπλάχνα σκίζοντας ένα όρνιο 
μεγάλο, ασάλευτο ξανοίγεται μακριάθε' 
για να διώξεις το μαύρο γύπα που σε τρώει, 
αρμάτωσέ μας, νέε νησιώτη, το καράβι. 
Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, 
θεία είν' η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει. 

Τ' ανάκρασμα τ' ακούτε της αρχαίας Πυθίας: 
"Νίκη στων ημιθέων τ' αγγόνια!" Από την 'Ιδη 
ως στης Νικαίας τ' ακρογιάλια ξανανθίζουν 
αιώνιες οι ελιές. Με τ' άρματα στα χέρια 
εμπρός! Τα ύψη των βουνών ας τ' ανεβούμε, 
τους σαλαμίνικους αντίλαλους ξυπνώντας! 
Αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, 
θεία είν' η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει. 

Κι έλα, ετοιμάστε τα λευκά φορέματά σας, 
αρραβωνιαστικές, για να στεφανωθείτε 
στο γυρισμό τους ακριβούς σας' μέσ' στο λόγγο 
γι' αυτούς που σας γλιτώσανε κόφτε τη δάφνη. 
Αγνάντια στη σκυφτή και ντροπιασμένη Ευρώπη, 
ας πιούμε ξέχειλη τη δόξα, παλικάρια. 
Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, 
θεία είν' η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει. 

'Ο,τι έγινε μπορεί να ξαναγίνει, αδέρφια! 
Στων πυρωμένων τούτων βράχων τη λαμπράδα 
με σάρκα θεία μπόρεσ' ο άνθρωπος να ντύσει 
το φωτερότερο κι απ' όλα τα όνειρά του. 
Κι η χριστιανή ψυχή βουβή εκεί πέρα θα είναι; 
Κι εμείς ενός κορμού ξερόκλαδα εκεί πέρα; 
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Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, 
θεία είν' η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει. 

Το Μαραθώνιο πεζοδρόμο ακολουθώντας 
κι αν πέσουμε, το χρέος μας έχουμε κάμει! 
Και με το αίμα του προγόνου μας Λεωνίδα 
το αίμα μας, θριάμβων αίμα, ταιριασμένο, 
θα πορφυρώση τον καρπό τον κοραλλένιο 
και το σταφύλι το κρεμάμενο στο κλήμα. 
Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, 
θεία είν' η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει. 

Της ιστορίας μάς φέγγουν τρεις χιλιάδες χρόνια. 
Ορθοί! Και πρόβαλλε από τώρα το παλάτι 
στον τόπο εκεί που λύθηκαν τα κακά μάγια, 
κι ο Φοίνικας ξαναγεννιέται από τη στάχτη. 
Στις αμμουδιές της Μέκκας διώξε το, ήλιε, 
το μισοφέγγαρο μακριά απ' τον ουρανό μας... 
Αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, 
θεία είν' η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει. 

Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς 

9.5 Παράρτημα 5 
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             9.6 Παράρτημα 6  

Φύλλο εργασίας  2 

Ταυτότητα Φιλέλληνα 

 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………………………. 

Έτος γέννησης………………………………………………………………………… 

Τόπος γέννησης………………………………………………………………………. 

Πως βοήθησε ή βοηθά την Ελλάδα 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γιατί θεωρήθηκε ή θεωρείται σημαντικός για την Ελλάδα και την Ευρώπη 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.7 Παράρτημα  7 

Ερωτήσεις για τη διαδικτυακή συνέντευξη στον Jimmy Jamar  

-Nous pouvons dire que vous avez une double nationalité? Vous vous sentez grec 

aussi ?Μπορούμε να πούμε ότι έχετε μια διπλή εθνικότητα αισθάνεστε και Έλληνας; 

-Pourquoi vous aimez la Grèce ?Γιατί αγαπάτε την Ελλάδα; 

-Quand êtes- vous venu pour la première fois en Grèce ?Ποτέ ήρθατε για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα; 

-Comment avez- vous décidé de créer l’association 12 heures pour la Grèce ?Πως 

αποφασίσατε να δημιουργήσετε την οργάνωση 12 ώρες για την Ελλάδα ; 

-Quel est l’objectif de votre association ?Ποιος είναι ο σκοπός της οργάνωσης σας; 

-Vous avez rencontré des difficultés ?Συναντήσατε δυσκολίες; 

-Les européens et les belges comment voient-ils votre projet ?Πως βλέπουν οι 

ευρωπαίοι και οι βέλγοι το σχέδιο σας; 

-C’est difficile de créer un climat positif pour la Grèce? είναι δύσκολο να 

δημιουργήσετε θετικό κλίμα για την Ελλάδα; 

-Qu’est-ce que c’est pour vous le philhellénisme ?Τι είναι για σας ο φιλελληνισμός; 

-Comment vous décidez où offrir l’argent récolté ?Πως αποφασίζετε που θα 

δώσετε τα χρήματα που συγκεντρώσατε; 

 

           9.8  Παράρτημα 8 ( γιορτή 25ης Μαρτίου) 

        Οι Φιλέλληνες 

(σκηνικό : τραπεζάκι και φλοκάτες/κιλίμια- κεντήματα, πλεκτά) 

1η : Καπετάνισσες, δεν καταλαβαίνω, γιατί τώρα όλοι είναι ενθουσιασμένοι που 

νικήσαμε στο Ναβαρίνο με την βοήθεια των ξένων, ενώ τόσα χρόνια παραπονιόμαστε 

ότι δεν μας υποστηρίζουν; 

2η : Βρήκες ώρα ν’ ανοίξεις κουβέντα. Τώρα που γεννάει η αδελφή σου. Αλλά έχεις 

δίκιο είσαι μικρή ακόμη. Πόσα να έχεις μάθει στο κρυφό σχολειό; 

3η : Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, περιμέναμε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια 

από μία μεγάλη δύναμη, μάλλον τη Ρωσία. Αντί γι’ αυτή την βοήθεια, στάθηκαν δίπλα 

μας οι Φιλέλληνες, οι οποίοι επηρέασαν τις κυβερνήσεις τους με τον καιρό και 

επιτέλους μας βοηθούν επίσημα! 

              4η : Τι είναι Φιλέλληνες; 
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2η : Φιλέλληνας είναι κάθε άνθρωπος ξένης φυλής που άφησε την πατρίδα του κα 

ήρθε στην ελληνική γη. Πολέμησε και πολεμάει ακόμη στο πλάι μας. Φιλέλληνας είναι 

και ο άντρας ή η γυναίκα ξένης φυλής που στην πατρίδα τους μας επαινούν για το 

κατόρθωμά μας, το θάρρος μας, την ιστορία μας και μορφώνουν την κοινή γνώμη για 

τη σωτηρία μας. Τέλος, Φιλέλληνας είναι ο άνθρωπος που έδωσε ή μάζεψε χρήματα, 

ρούχα, τρόφιμα, πολεμοφόδια κα τα έστειλε στα ορφανά και στους αγωνιστές. 

5η : Σίγουρα έχεις ακούσει για τον Λόρδο Βύρωνα που έχασε τη ζωή του στο 

Μεσολόγγι, τον Βίκτορ Ουγκό, τον μεγάλο συγγραφέα, τον Ντελακρουά, που 

ζωγραφίζει τον αγώνα μας, τον Σέλλεϊ, τον ποιητή, αλλά και τόσους δημοσιογράφους 

κι απλούς πολίτες που έχουν δραστηριοποιηθεί. 

     6η : Η γιαγιά έχει και εφημερίδες , που τις στέλνει ο  μεγάλος της αδερφός από την    

Γαλλία. Εδώ τις έχει , ας τις διαβάσουμε: 

7η : Γαλλικός Ταχυδρόμος «Courrier français”, 15 Ιουλίου 1821 : «Η πένα αρνείται να 

περιγράψει τις φοβερές σφαγές ενάντια στους επαναστατημένους Έλληνες κάτω από 

τα μάτια της Ευρώπης. Τέτοιες φρικτές σκηνές δεν αναφέρει σε καμιά εποχή η 

ιστορία. Ένας πόλεμος μέχρι θανάτου έχει εξαπολυθεί ενάντια στη θρησκεία και τον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό, ενώ οι Μεγάλες Δυνάμεις, που θα μπορούσαν να ανακόψουν 

αυτόν τον ποταμό αίματος, μένουν απαθείς.» 

3η : Εγώ θυμάμαι ότι ο ισραηλίτης αρθρογράφος Λαφίτ στην εφημερίδα «France libre» 

ξεσήκωσε τα πλήθη και υποχρέωσε τον Λουδοβίκο να βγει με τις πιζάμες στο 

μπαλκόνι, για να τα καθησυχάσει υποσχόμενος βοήθεια στους Έλληνες. Και η 

Constitutionnel έγραψε για τον ενθουσιασμό  και το θάρρος μας που έχουν 

προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και τόνιζε « ότι ο λαός αυτός δεν ξέχασε ποτέ την 

παλιά του δόξα».  

1η : Εγώ θυμάμαι από τον δάσκαλο που μας έλεγε ότι πολλοί πολίτες αλλά και ξένες 

κυβερνήσεις στέλνουν επιστολές όπως: οι πολίτες της γερμανικής πόλης Κάσελ, ο 

πρόεδρος της Αϊτής, βουλευτές της Ισπανίας. Ενώ ο Λαμαρτίνος, ο Ουγκό, ο 

Σατοβριάνδος επανειλημμένως στη γαλλική βουλή με φλογερούς λόγους προσπαθούν 

να διεγείρουν τη συμπάθεια και την υποστήριξη των συμπατριωτών τους. Και οι 

πρόξενοι στέλνουν αναφορές στις κυβερνήσεις τους καταγράφοντας τις βιαιότητες σε 

βάρος μας. 

7η : Α! εδώ βρήκα και ένα γράμμα από τον νονό  στην Οδησσό που μας γράφει πώς 

δραστηριοποιούνται οι Έλληνες της Διασποράς και τι λέει ο Πούσκιν για μας. 

6η : Η Ελλάδα ξεσηκώθηκε και γυρεύει τη λευτεριά της. Όλοι πουλάνε τις περιουσίες 

τους κι αγοράζουν σπαθιά, όπλα, πιστόλια, μιλάνε για τον Λεωνίδα και τον 

Θεμιστοκλή και τρέχουν να υπηρετήσουν στο στράτευμα του ευτυχισμένου 

Υψηλάντη. Έχω απόλυτη πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα θριαμβεύσει και οι 25 

εκατομμύρια Τούρκοι θ’ αφήσουν την αιώνια ανθηρή χώρα στους νόμιμους 

κληρονόμους του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή, του Σωκράτη και  του Σοφοκλή». 

4η : Να κι ένα απόσπασμα από την αγόρευση του Χένρι Κλέι στο Αμερικανικό 
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Κογκρέσο: «Για μερικά ελεεινά φορτία σύκων θα καταστείλουμε τα ευγενή κα 

φιλάνθρωπα αισθήματά μας; Αν δεν τολμάτε, επιστρέψτε στους εκλογείς σας και 

πείτε τους ότι καταψηφίσατε την πρόταση, ότι δειλιάσατε να εκφράσετε τα αληθινά 

σας αισθήματα, χωρίς να μπορείτε εσείς οι ίδιοι να εξηγήσετε το γιατί. Κάποιος 

αόριστος κίνδυνος σας πτόησε , φάσματα γιαταγανιών και ημισελήνων άστραψαν στα 

μάτια σας και καταπνίξατε τα ευγενή αισθήματα που πηγάζουν από τη θρησκεία, την 

ανεξαρτησία, την ελευθερία, την φιλανθρωπία» . 

5η : Ας θυμηθούμε ένα απόσπασμα από το ποίημα του Σέλλεϊ που μιλάει για την 

αδιαμφισβήτητη προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον κόσμο: 

«Όλοι είμαστε Έλληνες. …Ο νεότερος Έλληνας είναι απόγονος 
Οι νόμοι μας, η φιλολογία μας, των ένδοξων εκείνων όντων… 
Η θρησκεία μας, οι τέχνες μας Έχει κληρονομήσει μεγάλο μέρος της ευαισθησίας τους, 
έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα… της ταχύτητας αντίληψης και του θάρρους τους…» 

 
6η : Ας ευχαριστήσουμε όλους τους φιλέλληνες για την προσφορά τους 
7η :απαγγέλλοντας ποιήματα του Ουγκό και του λόρδου Μπάιρον 
       L’Enfant  8-10 juillet 1828 

 Les turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. 

Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil, 

Chio, qu’ombrageaient les charmilles, 

Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois, 

Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois 

Un chœur dansant de jeunes filles. 

       Tout est désert. Mais non ; seul près des murs noircis, 

       Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, 

       Courbait sa tête humiliée ; 

       Il avait pour asile, il avait pour appui 

       Une blanche aubépine, une fleur, comme lui 

       Dans le grand ravage oubliée. 

Ah ! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux ! 

Hélas ! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus 

Comme le ciel et comme l’onde, 

Pour que dans leur azur, de larmes orageux, 

Passe le vif éclair de la joie et des jeux, 

Pour relever ta tête blonde, 

Que veux-tu ? Bel enfant, que te faut-il donner 

Pour rattacher gaîment et gaîment ramener 

En boucles sur ta blanche épaule 

Ces cheveux, qui du fer n’ont pas subi l’affront, 
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Et qui pleurent épars autour de ton beau front, 

Comme les feuilles sur le saule ? 

Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ? 

Est-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, 

Qui d’Iran borde le puits sombre ? 

Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand, 

Qu’un cheval au galop met, toujours en courant, 

Cent ans à sortir de son ombre ? 

Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois, 

Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, 

Plus éclatant que les cymbales ? 

Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux ? 

– Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus, 

Je veux de la poudre et des balles. 

January 22nd, Missolonghi   BY LORD BYRON (GEORGE GORDON) 

On this Day I Complete my Thirty-Sixth Year 

'Tis time this heart should be unmoved, 

Since others it hath ceased to move: 

Yet though I cannot be beloved, 

Still let me love! 

My days are in the yellow leaf; 

The flowers and fruits of Love are gone; 

The worm—the canker, and the grief 

Are mine alone! 

 

The fire that on my bosom preys 

Is lone as some Volcanic Isle; 

No torch is kindled at its blaze 

A funeral pile. 

The hope, the fear, the jealous care, 

The exalted portion of the pain 

And power of Love I cannot share, 

https://www.poetryfoundation.org/poets/lord-byron
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But wear the chain. 

 

But 'tis not thus—and 'tis not here 

Such thoughts should shake my Soul, nor now, 

Where Glory decks the hero's bier, 

Or binds his brow. 

The Sword, the Banner, and the Field, 

Glory and Greece around us see! 

The Spartan borne upon his shield 

Was not more free. 

Awake (not Greece—she is awake!) 

Awake, my Spirit! Think through whom 

Thy life-blood tracks its parent lake 

And then strike home! 

Tread those reviving passions down 

Unworthy Manhood—unto thee 

Indifferent should the smile or frown 

Of beauty be. 

 

If thou regret'st thy Youth, why live? 

The land of honourable Death 

 

Is here:—up to the Field, and give 

Away thy breath! 

Seek out—less often sought than found— 

A Soldier's Grave, for thee the best 

Then look around, and choose thy Ground, 

And take thy rest. 
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9.9 Παράρτημα 9 Ερωτήσεις παιχνιδιού (ενδεικτικά) 

Κόκκινες ερωτήσεις 

1)Πότε ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσα  ήταν τα ιδρυτικά μέλη ; 

 Το 1950 και ήταν έξι μέλη 

2) Πόσα κράτη μέλη έχει σήμερα; 

 28 

3) Πόσο πληθυσμό έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

 Περίπου μισό δισεκατομμύριο 

4) ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας και ποια της Ιρλανδίας; 

 Βερολίνο και Δουβλίνο 

5) Αναφέρετε το παραδοσιακό φαγητό στην Ισπανία και την Ιταλία. 

 Παέλια ,ζυμαρικά 

6) Τι εθνικότητας ήταν ο Μότσαρτ και ο Φρόιντ ; 

 Αυστριακοί 

7) Ποια είναι η χώρα των ανεμόμυλων; 

 Ολλανδία 

8) Ποια η εθνικότητά του γνωστού μάγου Χάρι Χουντίνι ; 

 Ούγγρος  

9) Πού βρίσκεται ο βράχος της Αφροδίτης; 

 Κύπρο 

10) Ποια πόλη στην Ιταλία καταστράφηκε από τον Βεζούβιο; 

 Πομπηία………………………. 

Μπλε ερωτήσεις 

1)Ο Τζίμη Τζαμάρ γιατί θεωρείται σημαντικός για την Ελλάδα και ποια η ιδιότητά του; 

 Ο Τζίμη Τζαμάρ είναι επικεφαλής του γραφείου Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. 

Δημιουργεί θετική εικόνα για τη χώρα μας και συγκεντρώνει χρήματα για να βοηθήσει 

ακριτικά σχολεία της Μακεδονίας και Θράκης.  

2) Πώς ονομάζεται η πρωτοβουλία που οργανώνει ο Τζίμη Τζαμάρ;  

 12 ώρες για την Ελλάδα 
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3) Πώς ονομάζεται ο «Φιλέλληνας των Φιλελλήνων» και συντάκτης της εφημερίδας «Le Temps»; 

 René  Puaux 

4) Ποιος είναι ο Ισπανός φιλέλληνας και ελληνιστής που έγραψε το «Μυθολογικό Ατλάντα της 

Ελλάδας» 

 Pedro Olalla  

5) Τι απεικόνιζε στους πίνακες του ο Γερμανός Φιλέλληνας Peter Van Hess ;  

 Μάχες και ιστορικές στιγμές της ελληνικής επανάστασης 

6) Πότε γεννήθηκε ο Ευγένιος Ντελακρουά και τι έκανε για την Ελλάδα ; 

 Γεννήθηκε το 1798 και βοήθησε με τους πίνακες και τις ζωγραφιές του στην ενημέρωση των 

ευρωπαίων για τον αγώνα των Ελλήνων ενάντια στους Τούρκους. 

Πράσινες ερωτήσεις 

1)Πώς βοήθησαν οι Φιλελληνικές επιτροπές; 

 Οργάνωσαν εράνους, συναυλίες, εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις υπέρ των 

αγωνιζόμενων Ελλήνων 

2)Πότε συγκροτήθηκε το α΄ τάγμα φιλελλήνων; 

 Το Μάιο 1822 ο Andria Dania συγκρότησε το α΄ τάγμα. 

3)Που συγκροτήθηκε το α΄ Ελληνικό κομιτάτο; 

 Στην Αγγλία 

4) Τι είναι Φιλελληνισμός; 

 Ιδεολογικό και λογοτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες και 

αποσκοπούσε στην ηθική και υλική ενίσχυση του Ελληνισμού κατά την Τουρκοκρατία. 

5) Που ήταν τα Φιλελληνικά κομιτάτα; 

 Στην Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία. 

6) Αναφέρετε μία γυναίκα Φιλέλληνα. 

 Sophie de Marbois  ή Δούκισσα της Πλακεντίας. 

7) Αναφέρετε μία σημαντική φράση του Victor Hugo. 

 ‘’Υπερασπιστείτε την Ελλάδα, διότι σε αυτή οφείλουμε το πνεύμα μας και όλες τις αρετές 

μας’’. 
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9.10 Παράρτημα 10   (φυλλάδιο από εκδρομή στο Μεσολόγγι) 

*Ο Κήπος των Ηρώων 
Πρόκειται για μια σημαντική έκταση που βρίσκεται εσωτερικά του τείχους της πόλης, που 
χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο στα χρόνια των Πολιορκιών (1822 – 1826). Η ιδέα της 
δημιουργίας ενός κήπου αφιερωμένου στη μνήμη των προμάχων του Μεσολογγίου ανήκει 
στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Ο κήπος είναι πυκνοφυτεμένος, 
διάσπαρτος από μνημεία, που ανεγέρθηκαν κατά καιρούς, αφιερωμένα σε εξέχουσες 
στρατιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες της εποχής, Έλληνες και Φιλέλληνες. Ξεχωρίζουν 
ο Τύμβος των Ηρώων, κεντρικό μνημείο, που εγκαινιάστηκε το 1838 και μέσα στο οποίο 
τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα των αγωνιστών, το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, ο 
μαρμάρινος ανδριάντας του Άγγλου Φιλέλληνα και ποιητή Λόρδου Βύρωνα, έργο του Τήνιου 
γλύπτη Γεωργίου Βιτάλη, το μνημείο του Ελβετού Φιλέλληνα Ιωάννη – Ιακώβου Μάγερ, 
εκδότη της εφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά», το υπέροχο και πρωτότυπο μνημείο των 
Φιλελλήνων, κατασκευασμένο από λίθους, σπασμένα κανόνια και μπάλες του Αγώνα, τα 
μνημεία των Γάλλων, Φιλανδών, Γερμανών, Ρώσων, Σουηδών, Πολωνών, Ιταλών, Αμερικανών 
και των Κυπρίων αγωνιστών.  
 
*Η Βυρωνική Εταιρεία 
Η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ιδρύθηκε το 1991, και έχει αναπτύξει 
αξιόλογες δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδος, όπως διεθνή Βυρωνικά συνέδρια, 
διαλέξεις για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Μεσολογγίου και της Ελλάδας 
γενικότερα, αφιερώματα σε ποιητές με συνοδεία μουσικών παραστάσεων, εκθέσεις, 
πολιτιστικές εκδρομές, ανταλλαγές αποστολών με το εξωτερικό, καθώς και αδελφοποίηση 
σχολείων του Μεσολογγίου με αντίστοιχα του Nottingham της Μεγάλης Βρετανίας, όπου 
βρίσκεται ο προγονικός πύργος του Λόρδου Βύρωνα το Newstead Abbey. Είναι Εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέλος της Διεθνούς Βυρωνικής Εταιρείας που εδρεύει στο 
Λονδίνο, μαζί με  σαράντα άλλες  Βυρωνικές Εταιρείες  από πολλά μέρη του κόσμου. Έχει 
 δημιουργήσει το μοναδικό στην Ελλάδα «Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Μελέτης για τον Λόρδο 
Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό», με μία εμπεριστατωμένη πρότυπη λογοτεχνική και ιστορική 
βιβλιοθήκη 3.000 βιβλίων στα Αγγλικά και Ελληνικά, γύρω από το Ρομαντισμό και το 
Φιλελληνικό κίνημα του 19ου αιώνα, αλλά και άλλων σύγχρονων συγγραφέων και ποιητών. 
Επίσης σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνολογική Εταιρεία εκθέτει μονίμως  Φιλελληνικά 
Χαρακτικά του 19ου Αιώνα (αναπαραγωγές), από τη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου με θέμα: «Ελληνική Επανάσταση και Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός». 
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9.11 Παράρτημα 11 (παραμύθι στα ελληνικά και στα γαλλικά) 

Το ταξίδι της φιλίας της Ελλάδας και της Ευρώπης 

 

Ήταν παραμονή 25ης Μαρτίου.Τι  χαρά να 

ξυπνάς και να βλέπεις τον ήλιο να σου 

χαμογελά. Στο σπίτι επικρατούσε απόλυτη 

ησυχία: ο μπαμπάς είχε φύγει για  τη 

δουλειά ,η μαμά για ψώνια και εγώ 

μόνη…… Όχι βέβαια…. Στην τραπεζαρία ο 

παππούς απολάμβανε το πρωινό του 

καφεδάκι συνοδευόμενο από τα 

αγαπημένα κουλουράκια λαδιού της 

γιαγιάς.  

- -Καλημέρα παππού. Τι κάνεις; 

- -Καλά είμαι μικρούλα μου. Εσύ; 

- -Μια χαρά ! Είδες τι υπέροχος ήλιος σήμερα ; 

- -Επιτέλους….. είχα βαρεθεί παιδί μου τη σκόνη και τη βροχή αλλά κάνει κρύο ακόμα. 

- Μη μου ζητήσεις να βγεις έξω από τώρα, σε λίγο να ζεστάνει ο καιρός. 

- -Εντάξει ,μην ανησυχείς. Εν τω μεταξύ τι θα κάνουμε; Πως θα περάσει η ώρα; 

- -Τι θα έλεγες να σου πω μία ιστορία; 

- Εντάξει  παππού και μετά μου υπόσχεσαι ότι θα πάμε στην παραλία να μαζέψουμε βότσαλα 

και κοχύλια. Ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ. 

-  -Εντάξει, εντάξει. Κάτσε τώρα πιες το γάλα σου και 

άκουσε την ιστορία. 

 

 «Πριν πολλά χρόνια ζούσε ένα όμορφο κοριτσάκι με 

ξανθά μαλλιά σαν το χρώμα του ήλιου και μπλε μάτια 

σαν το χρώμα του ουρανού και της 

θάλασσας. Την έλεγαν Ελλάδα.  Ήταν  

σαν άγγελος. Την κοιτούσες στα μάτια 

και ένιωθες ότι ταξίδευες σαν άλλος θαλασσοπόρος σε άγνωστους ωκεανούς. 

Της άρεσε πολύ να παίζει με τους φίλους της και θα ήθελε τόσο πολύ να κάνει 

ταξίδια.  Οι γονείς της όμως λεφτά πολλά δεν είχαν, γι’ αυτό τα βράδια 

ανέβαινε στο δικό της μικρό καράβι και ονειρευόταν ότι ταξίδευε σ’ όλο τον 

κόσμο μέσα όμως από τα βιβλία της και τη φαντασία της. 

Τα καλοκαίρια πήγαινε στην παραλία και αγνάντευε τη θάλασσα. Εκεί γνώρισε 

τη φίλη της την πανέμορφη Ευρώπη. Ήταν μία ψηλή καστανή κοπέλα πολύ 

μορφωμένη .Μιλούσε πολλές γλώσσες και η οικογένειά της είχε οικονομική 

άνεση. Από την πρώτη στιγμή έγιναν φίλες. Όχι ότι δεν υπήρχαν στιγμές που δεν μαλώνανε. 

Αλλά πάντα τα έβρισκαν μεταξύ τους.  
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Ένα απόγευμα η Ευρώπη βρήκε την Ελλάδα να κλαίει. Ήταν σαν να 

σκοτείνιασε ο ουρανός. 

- Τι συμβαίνει; Τι έχεις; 

-Να …σήμερα μία κοπέλα …….. δεν θέλω να 

πω το όνομα της ήρθε στο σπίτι και ήθελε να 

μου πάρει τα πράγματά μου. Πήρε τα βιβλία 

μου ,τα ρούχα μου και εκείνα τα δυο ωραία 

φορέματα που μου’ χες χαρίσει. Είπε ότι 

είμαι φτωχή, ότι οι γονείς μου δε μπορούν 

να με βοηθήσουν και ότι  δεν αξίζω τίποτα από όλα αυτά…! 

-Μα  τι μου λες τώρα…… Είναι απίστευτο! 

- Μου είπε επίσης ότι κανείς δεν πρόκειται να με βοηθήσει … 

 

-Έλα μην κάνεις έτσι. Να ξέρεις ότι  δεν είσαι μόνη σου. Καταρχήν είμαι εδώ μαζί σου, αλλά 

είμαστε πολύ τυχερές γιατί  ήρθαν τα ξαδέλφια μου για τα γενέθλιά μου. 

 Ήθελα να είναι όλοι εδώ φέτος. Θα  σου τους γνωρίσω όλους. Ήρθε ο Ευγένιος Ντελακρουά, ο 

Σατωβριάνδος, ο Βίκτωρας Ουγκώ ,ο Οκτάβιος Μερλιέ από τη θεία μου τη Γαλλία ,από την 

Αγγλία ο Μπάιρον και ο Σέλλεϋ, από την Ιταλία ο Σανταρόζα, από τη Γερμανία ο Βον Χες, από 

το Βέλγιο ο Τζίμη Τζαμάρ, από την Ισπανία ο Πέδρο Ολάγια, από την Ολλανδία ο Πιτ Μπέϊκερ, 

από την Πολωνία ο Σλοβάσκι και άλλοι! 

 

- -Μα πόσα άτομα κάλεσες ;  

- -Κοίτα, ήταν μια ευκαιρία να  κάνουν  ένα  ταξίδι  και  να βρεθούμε για τα γενέθλια μου. 

-  - Και τι θα κάνουμε; Πως θα την αντιμετωπίσουμε; Ξέρεις, είναι μια δύσκολη και ικανότατη  

αντίπαλος με πολλούς φίλους. 

- -Τα ξαδέλφια μου όμως είναι πιο δυνατά. θα σε βοηθήσουν και έπειτα θα μιλήσουν στις 

οικογένειές τους για την καλοσύνη σου, το χαμόγελο σου, τη φιλία σου και τη μεγάλη καρδιά 

σου. 

- -Και εγώ, τι θα τους προσφέρω; Τα μόνα πράγματα που μπορώ είναι η αγάπη, η φιλία ,η 

αναγνώριση για ότι κάνουν και μια πόρτα πάντα 

ανοιχτή στο σπίτι μου . 

- -Είναι τα καλύτερα δώρα. 

Έτσι λοιπόν το καθένα από τα ξαδέλφια της 

χρησιμοποιώντας τα χρήματα, τις γνώσεις την 

τέχνη, τη δύναμη του βοήθησαν την Ελλάδα 

απέναντι σ’ αυτό το κορίτσι που θέλησε να της 

κάνει κακό. Η Ελλάδα τους ευχαρίστησε και ήξερε 

πλέον ότι είχε κάνει πολύ καλούς φίλους για πάντα 

.Φίλοι που θα ήταν δίπλα της ακόμη και στις 

δύσκολες στιγμές τους. 
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Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι οι φίλοι και συμμαθητές της είχαν μάθει τις αξίες της 

αλληλεγγύης , της αδελφοσύνης, της αγάπης και της πραγματικής φιλίας . 

Για εκείνη το πιο σημαντικό ήταν που κατόρθωσε να πραγματοποιήσει το όνειρο της, να 

ταξιδέψει και να γνωρίσει πράγματα και 

τόπους που μόνο στα βιβλία έβλεπε. Έτσι 

λοιπόν επισκεπτόμενη τα ξαδέλφια της φίλης 

της είδε τον πύργο του Άιφελ, το Λούβρο, τις 

Βερσαλλίες ,το παλάτι του Μπάκιγχαμ, τις 

τουλίπες και τους μύλους , τη βασιλική του 

Αγίου Πέτρου, τον πύργο της Πίζας ,τον 

καθεδρικό ναό της Κολωνίας, το Μουσείο της 

Βασίλισσας Σοφίας, το Βατικανό ……Ήταν όλα 

υπέροχα !  

Η Ελλάδα επιστρέφοντας στο σπίτι της ήθελε 

να προσφέρει ένα μοναδικό δώρο στην καλύτερη της  φίλη που την είχε βοηθήσει τόσο πολύ 

και της είχε δώσει τη δυνατότητα να ταξιδέψει .  

Είχε κρατήσει τα βότσαλα και τα κοχύλια που είχαν μαζέψει από την παραλία. Έγραψε τις πιο 

σημαντικές λέξεις και για  τις δύο τους και έφτιαξε μια καρδιά και ένα αστέρι . Όταν η φίλη της 

ήρθε, της το έδωσε .  

- Είναι για σένα. 

- Είναι υπέροχο. Μια καρδιά και ένα αστέρι! 

- Είναι η καρδιά μου και εσύ είσαι το αστέρι που τη φωτίζεις και μου κρατά συντροφιά τα 

βράδια. 

- Σ’ ευχαριστώ. Και εσύ για μένα είσαι η δύναμη και η έμπνευση μου. Αλλά και εγώ έγραψα ένα 

ποίημα-τραγούδι για μας .Θέλεις να σου το 

διαβάσω;  

- Αχ! Ναι !!! 

 

 Ελλάδα και Ευρώπη  

Έχουν μια βαθιά φιλία 

Βασισμένη στις αξίες  

Της αγάπης και του ουμανισμού 

 

Ειρήνη ,επιθυμία  

Όλων των Ευρωπαίων 

Φιλελληνισμός και αξίες 

Δικαιοσύνη και Ελευθερία 

 

Ελευθερία και Ουμανισμός  

Τζίμη Τζαμάρ και Πέδρο Ολάγια  

πρεσβευτής του ελληνισμού  

Υποστηρικτής της χώρας  

Δημοσιογράφοι, ποιητές 

Γιατροί, πολιτικοί 



 

T4E 2017-2018 « Η καρδιά της Ευρώπης  χτυπά για την Ελλάδα. Ευρωπαίοι Φιλέλληνες  από τον Διαφωτισμό στον 21ο αιώνα» 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ 

 

 

Σελίδα 35 

Ζωγράφοι και συγγραφείς  

Εξυμνούν παντού τη χώρα 

 

Απ' το Σατωβριάνδο στον Μπάιρον  

Από τον Μπερλιόζ στο Ντελακρουά 

Όλη η Ευρώπη μάχεται 

 για ένα κοινό καλό σκοπό  

 

Η Ευρώπη είσαι εσύ  

Η Ελλάδα είμαι εγώ  

Φιλέλληνας είσαι εσύ 

Ευρωπαίος  είμαι εγώ. 

 

Η Ελλάδα και η Ευρώπη έκαναν τη δική τους θάλασσα και το δικό τους έναστρο ουρανό» 

 

- Παππού ,σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό το ταξίδι. 

- Γιατί μικρούλα μου; 

- Γιατί παππού μ’ έκανες να καταλάβω ότι η αγάπη και η φιλία κερδίζουν πάντα και ότι τα 

όνειρα γίνονται πραγματικότητα .Σ’ αγαπώ παππού. 

- Και εγώ μικρούλα μου. 

 

Le voyage de l’amitié de la Grèce et de l’Europe 

C’était la veille du 25 Mars. Quelle joie de 

se lever et de voir le soleil te sourire. A la 

maison le silence reignait. Papa était parti 

pour son travail, maman était allée faire 

les courses et moi….toute seule à la 

maison…..Mais non !!!!!Dans la salle à 

manger mon grand-père buvait son café 

du matin accompagné des biscuits à l’  

huile de mamie. 

-Bonjour papy. Ça va ? 

-Bonjour ma petite. Très bien et toi ? 

-Super bien!!! T’as-vu le super beau soleil 

aujourd’hui ? 

-Oh !!!Oui. Enfin ! Je ne pouvais plus voir la pluie et la poussière. Mais il fait encore froid. Ne 

me demande pas de sortir si tôt. Un peu plus tard. Quand il fera plus chaud. 

-D’accord ! Ne t’inquiète pas. Mais entre temps on va faire quoi ? 

-Et si je te racontais une histoire…….  
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–Super. Mais après, promets –moi que nous irons à la 

plage ramasser des coquillages et des cailloux. Tu sais 

bien que j’adore ça !!!!!! 

-D’accord, d’accord. Alors maintenant bois ton lait et 

écoute l’histoire. 

 

 « Il y a plusieurs années 

vivait une petite fille aux 

cheveux blonds comme le soleil et aux yeux bleus comme la mer 

et le ciel. Elle s’appelait Grèce. Elle ressemblait à un ange. Tu la 

regardais dans les yeux et tu avais l’impression de voyager comme 

un autre marin dans des océans inconnus. Elle adorait jouer avec 

ses amis et elle voulait tellement voyager mais ses parents 

n’avaient pas beaucoup d’argent et pour cela les nuits, dans sa 

chambre, elle rêvait qu’elle montait  sur son petit  bateau et elle 

voyageait dans le monde entier à travers ses livres et son 

imagination.  

En été, elle allait à la plage et assise sur une dune elle contemplait la 

mer. Là, un jour elle a connu son amie, la très belle Europe.  C’était 

une grande fille aux cheveux bruns elle était très intelligente .Elle 

parlait plusieurs langues .Sa famille était assez aisée financièrement. 

Dès le premier jour, elles sont devenues de très bonnes amies. Bien 

sûr, il y avait des malentendus mais très vite tout s'arrangeait. Un 

après midi, l’Europe a trouvé son amie en pleurs. C'était comme si le 

ciel est devenu noir en quelques secondes. 

-Que se passe-t-il ? Pourquoi tu es comme ça ? 

- Aujourd’hui une fille………, je préfère ne pas dire son prénom, est 

venue chez moi, elle est entrée dans ma chambre, elle a ouvert les tiroirs et elle a voulu 

prendre toutes mes affaires. Elle a  pris, de force, mes livres, quelques jouets et les 2 belles 

robes que tu m'as offertes ! Elle m'a dit que je suis pauvre, que mes parents ne peuvent pas 

m'aider et que je ne mérite pas tout cela.  

- Mais c'est incroyable….. 

-Oui et que personne ne va m'aider….. 

-Allez !!!Ne fais pas comme ça .Tout  d'abord tu n'es pas 

toute seule. Je suis là pour toi. Mais, nous avons de la chance 

parce que….. 

-Parce que  quoi ? 

-Mes  cousins sont ici pour qu'on fête  ensemble mon 
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anniversaire. Ce sont les enfants de ma tante France , Chateaubriand , Victor Hugo, Eugène 

Delacroix, de ma tante Angleterre ,Byron et 

Selley ,de tante Italie Santarosa, de ma tante 

Allemagne Von Hess, de tante Espagne Pedro 

Ollagia ,de tante  Belgique Jimmy Jamar ,de tata  

Pologne Slowacki et d'autres …. 

- Mais tant de personnes!!!! 

-Regarde, c'était une occasion pour eux de  faire 

un voyage et en même temps fêter mon 

anniversaire. 

-Et nous allons faire quoi ? Tu sais, cette fille  est 

bizarre et c’est une adversaire difficile et  

capable avec beaucoup d’amis. 

-Oui, mais mes cousins sont plus forts et ils s’organisent super bien. Ne t’inquiète pas. Ils  

t’aideront et après ils vont parler à leur famille de ta bonté, de ton sourire,  de ton hospitalité. 

-Et moi que puis-je leur offrir? La seule chose que je peux leur offrir c’est mon amitié, ma 

reconnaissance, mon aide et  une porte toujours ouverte chez moi. 

-C’est le plus beau cadeau. 

Alors  chacun de ses cousins utilisant son argent, son art, ses connaissances a aidé  la Grèce et 

s’est battu contre cette fille qui a voulu lui faire du mal. La Grèce savait qu’elle avait fait de 

très bons amis pour toujours qui seront à côté d’elle même à leurs  moments difficiles.  Le plus 

important était que ses amis et ses camarades avaient appris les valeurs de la fraternité de la 

solidarité et de l’amour. Pour elle ce qui a été le plus important c’était l’amitié de ces enfants 

et la  réalisation de son rêve .Elle a pu voyager et connaître des pays lointains. Elle a vu la Tour 

Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Louvre, Versailles ,le Tower Bridge ,la basilique Saint-Pierre , la 

tour de Pise ,le palais de Buckingham ,le Vatican, la cathédrale de Cologne ,les tulipes et les 

moulins……. Tout était magnifique.  

La Grèce, en rentrant chez elle,  voulait offrir un 

cadeau unique à sa meilleure amie qui l’avait aidé 

et  lui avait donné la possibilité de voyager. Elle 

avait gardé les cailloux qu’elles avaient ramassés 

ensemble.  Elle a écrit les mots les plus importants 

pour elle. Elle a formé un cœur avec une étoile à 

l’intérieur. Quand son amie  est venue l’été suivant 

elle le lui a donné.  

- C’est pour toi. 

-Il est super !!!!Un cœur et une étoile ! 

-C'est mon cœur et toi l'étoile qui m'éclaire et me tient compagnie. 
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-Je te remercie. 

-Et pour moi, toi aussi, tu es ma force et mon inspiration .Et moi, j’ai écrit une chanson pour 

nous .Tu veux que je te la lise ? 

-Oh, Oui !!! 

 

 La Grèce et l’Europe  

Ont une amitié profonde  

Aux valeurs universelles  

De l’amour et de la paix  

Paix, le désir de tous les gens  

Citoyens européens  

Philhellénisme démocratie  

Justice et liberté  

Liberté et  humanisme  

Que Jimmy Jamar soutient 

 Pedro Olalla ambassadeur 

 De la Grèce entière partout 

 Journalistes, poètes, médecins 

 Supporteurs fervents de la Grèce  

Écrivains, politiciens, militaires et peintres 

De  Chateaubriand à  Byron  

De Berlioz à Delacroix  

Toute l’Europe se bat pour  

Un avenir paisible et commun  

L’Europe c’est moi  

La Grèce c’est toi  

Philhellène c’est moi  

Européenne c’est toi. 

La Grèce et l’Europe, sont depuis des années deux vraies amies unies à vie.» 
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-Papy je te remercie pour ce voyage imaginaire … 

-Mais, pourquoi ma petite ? 

- Parce que papy tu m’as fait comprendre que l’amour et l’amitié gagnent toujours et que les 

rêves deviennent réalité. Je t’aime papy. 

-Moi aussi ma petite !  
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9.12 Παράρτημα 12    Ποίημα –τραγούδι   

La Grèce et l’Europe  

Ont une amitié profonde  

Aux valeurs universelles  

De l’amour et de la paix  

Paix, le désir de tous les gens  

Citoyens européens  

Philhellénisme démocratie  

Justice et liberté  

 

Liberté et  humanisme  

Que Jimmy Jamar soutient 

 Pedro Olalla ambassadeur 

 De la Grèce entière partout 

 

 Journalistes, poètes, médecins 

 Supporteurs fervents de la Grèce  

Écrivains, politiciens, militaires et peintres 

 

De  Chateaubriand à  Byron  

De Berlioz à Delacroix  

Toute l’Europe se bat pour  

Un avenir paisible et commun  

 

L’Europe c’est moi  

La Grèce c’est toi  

Philhellène c’est moi  

Européenne c’est toi.  
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