
 

 
 

 

1. Γενικό πλαίσιο της Δράσης 7 

Γενικά στοιχεία: Έργο πανελλήνιας εμβέλειας, το οποίο απευθύνεται στα 

δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας που συγκεντρώνουν πληθυσμό αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

μαθητών/τριών πάνω από 10%. 

Βασικός στόχος: Η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών /τριών στο ελληνικό σχολείο, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των 

ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές/τριες, καθώς και η κοινωνική τους 

ένταξη. 

Δράσεις: 

• ΔΡΑΣΗ 1: Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Yποδοχής 

• ΔΡΑΣΗ 2: Ενίσχυση Ελληνομάθειας 

• ΔΡΑΣΗ 3: Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε 

επίπεδο σχολείου 

• ΔΡΑΣΗ 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας 

• ΔΡΑΣΗ 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών 

• ΔΡΑΣΗ 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης 

• ΔΡΑΣΗ 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας 

• ΔΡΑΣΗ 8: Δικτύωση σχολείων 

• ΔΡΑΣΗ 9: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες 

• ΔΡΑΣΗ 10: Αξιολόγηση 

ΔΡΑΣΗ 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας 

Βασικές παραδοχές:• «Η συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και 

κοινότητας δεν είναι πολυτέλεια – είναι ανάγκη». Ο ρόλος και ο βαθμός 

εμπλοκής των γονιών στο σχολείο, η ενδυνάμωση της οικογένειας, η 

ενεργός συμμετοχή της μεταναστευτικής κοινότητας αποτελούν 

σημαντικές παραμέτρους στη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των 



 

 

παιδιών και στην καλύτερη κοινωνικοπολιτισμική τους ταυτοποίηση.Τύποι 

γονικής εμπλοκής : 

 

στο σχολείο και στο σπίτι 

στις δράσεις του σχολείου 

-οδηγίες για το πώς να ενισχύσουν τη μάθηση 

του παιδιού στο σπίτι 

 

– δράσεων και 

σύνδεση σχολείου και γονέων με αυτές. 

Στόχοι της Δράσης 7: 

εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης σχετικά με τη συνεργασία 

σχολείου – οικογένειας – κοινότητας. 

εργαλείων και λοιπού παιδαγωγικού υλικού. 

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων εφαρμογής με διάφορους 

μεταναστευτικούς και λοιπούς κοινωνικούς φορείς. 

Δραστηριότητες: 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών/τριών, στο σχολείο ή κατ’ 

οίκον. 

μαθητών/τριών. 

μεταναστών/τριών γονέων. 



 

 

ου ΞΕΝΙΑ. 

Καινοτόμα στοιχεία και θεσμοί: 

-ευαισθητοποίησης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα ενθάρρυνσης-υποκίνησης γονέων 

μεταναστών/τριών 

μεταναστών/τριών και παλιννοστούντων/ουσσών γονέων 

αξιοποίηση δίγλωσσων μεταναστών/τριών, κ.ά. β) του/της «θετού/ής 

γονέα», με αξιοποίηση «ευαισθητοποιημένων» Ελλήνων/ίδων γονέων,γ) 

της Κινητής Μονάδας Ενδυνάμωσης των Γονέων (Κ.Μ.Ε.Γ.) 

Υλοποίηση Δράσης 7 (2011-12) 

Ίδρυση συμπράξεων με 43 σχολεία σε 11 περιφέρειες, με υπεύθυνους 88 

εκπαιδευτικούς (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου). 

ΒΙΝΤΕΟ 1: ΔΡΑΣΗ 7 

 

2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 31ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 

Το να συνδέσεις την κοινότητα με ένα σχολείο δεν είναι και το πιο 

εύκολο πράγμα… Πόσο λοιπόν, όταν το σχολείο έχει σε δύναμη ποσοστό 

98% παιδιών από διάφορα μέρη του κόσμου!  

Η εμπειρία του 31ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας ξεκινά πριν από τη 

Δράση 7. Το σχολικό έτος 2008-2009, ο ομιλών και οι 28 μαθητές της 

Ε΄τάξης ασχολήθηκαν στην ευέλικτη ζώνη με τον «παππού και τη 

γιαγιά». Αφορμή στάθηκε το βιβλίο «Ψεύτης παππούς» της Άλκης Ζέη 

και η μεταφορά του στην κρατική τηλεόραση. Όλοι είχαμε παππούδες και 

γιαγιάδες και όλοι είχαμε κάτι καλό να θυμηθούμε… Έτσι αποφασίσαμε να 

συλλέξουμε όσα πιο πολλά μπορούσαμε από αυτούς, να τα 

καταγράψουμε, να τα επεξεργαστούμε και να βρούμε τα κοινά μας 



 

 

σημεία. Ύστερα από 4 μήνες, η συλλογή μας ήταν γεμάτη από ιστορίες, 

αινίγματα, παροιμίες, γνωμικά, συνταγές, έθιμα και παιχνίδια. Το 

αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό! Το κάναμε βιβλίο για να το κρατήσουμε ως 

ενθύμιο με τίτλο: «O παππούς και η γιαγιά μας ταξιδεύουν στην 

παράδοση: ιστορίες – αινίγματα – παροιμίες – τραγούδια – γευσιγνωσία – 

χοροί, από Ελλάδα – Αλβανία – Βουλγαρία – Κουρδιστάν – Ρουμανία – 

Μολδαβία – Συρία». Ηθικοί και υλικοί αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια 

ήταν ο τότε Διευθυντής του Σχολείου κ. Κων/νος Β. Καβρουματζής, η 

δασκάλα της μουσικής κα Ευαγγελία Κυρίτση και η Πρόεδρος του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κα Ευαγγελία Δήμου – Στασινούλια .  

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 έλαβε χώρα μια μέγαλη εκδήλωση, 

διάρκειας 3 ωρών στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 

έρευνας, αλλά και ένα θεατρικό δρώμενο που είχαν γράψει τα ίδια τα 

παιδιά, με θέμα το πώς ήταν η καθημερινή ζωή των παππούδων μας και 

των γιαγιάδων μας γύρω στη δεκατία του ‘60. Το κείμενο αφορούσε την 

Ελλάδα, αλλά περιλάμβανε όλα τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία, όπως το 

πρωινό ξύπνημα, το ξεπροβόδισμα του πατέρα για τη δουλειά, το παλιό 

σχολείο, τη δουλειά στα χωράφια, το ζύμωμα του ψωμιού στην πινακωτή, 

την παρασκευή φαγητού και τις οικιακές δουλειές, τη βραδινή 

συγκέντρωση στο σπίτι, το φαγητό και την κατάληξή του σε ένα όμορφο 

παραδοσιακό γλέντι. Με αυτό τον τρόπο αποχαιρετίσαμε τη σχολική 

χρονιά, αποχαιρετιστήκαμε και μεταξύ μας έχοντας ως ανάμνηση το 

«ταξίδι της Ιθάκης»…   

Ύστερα από ένα χρόνο μακριά από το 31ο Δημοτικό, λόγω του 

μόνιμου διορισμού μου στη Γ΄ περιφέρεια του Πειραιά, επέστρεψα 

αναλαμβάνοντας την  Στ΄ τάξη. Επειδή κάθε τάξη αποτελείται από ένα 

τμήμα, ξεκίνησε η συνεργασία μου με την κα Καλλιόπη Η. Παναγιώτου, η 

οποία είχε αναλάβει την Ε΄. Εργαστήκαμε από κοινού οι δύο τάξεις στην 

Ευέλικτη ζώνη σε θέματα φιλαναγνωσίας και περιβάλλοντος. 



 

 

Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η συνεργασία μας με το «Διάπολις» με τα 

μαθήματα ενίσχυσης Ελληνομάθειας (Δράση 2) που συνεχίστηκε με τα 

θερινά τμήματα ελληνομάθειας (υποδράση 2.3). Η βοήθεια και η 

προσφορά των συναδέλφων κας Κατερίνας Μουσιού και κ. Γιώργου 

Φραγκούλη ήταν σημαντική! 

Με την έναρξη της φετινής χρονιάς, ο νέος μας Διευθυντής 

κ.Εμμανουήλ Φωκίδης μας ενημέρωσε για τις υπόλοιπες Δράσεις στις 

οποίες μπορούσε το σχολείο μας να ενταχθεί. Αν και εγώ είχα αναλάβει 

την Α΄ τάξη και η κα Καλλιόπη Παναγιώτου την Στ΄, τα δύο άκρα δηλαδή, 

αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και να δράσουμε 7!!! 

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

συνάντηση της ΠΟΔ Αττικής όπου διατυπώθηκαν πολλά ενδιαφέροντα, 

αλλά και πρωτάκουστα για τα ελληνικά δεδομένα. Ο θεσμός του θετού 

γονέα για τους αλλοδαπούς που θέλουν μια άμεση βοήθεια στην 

επικοινωνία με το σχολείο, ο θεσμός του διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή 

για τους αλλοδαπούς που δεν μπορούν να βρουν «θετό γονέα», τα 

μαθήματα ελληνομάθειας στους γονείς και κηδεμόνες, η άσκηση 

συμβουλευτικής, μάς έδωσαν πολλά ερεθίσματα και μας γέμισαν με 

προβλήματα που είχαν άμεση λύση. Η επίσκεψη της αναπληρώτριας 

υπεύθυνης ΠΟΔ Αττικής κας Ευγενίας Αρβανίτη στο 31ο Δημοτικό και η 

συζήτηση μαζί της ήταν καθοριστική. 

Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση μαζί της μας είχε έρθει 

μαθητής στην Στ΄ τάξη από την Αλβανία που δεν ήξερε τη γλώσσα. 

Εντοπίσαμε πως το ρόλο του θετού γονέα είχε αναλάβει συμμαθητής του 

που πραγματικά τον βοήθησε στην ένταξή του αλλά και στα μαθήματα! Η 

συμβολή δε της δράσης 2, ενίσχυση ελληνομάθειας, ήταν επίσης 

καθοριστική και η πρόοδός του στο ελληνικό σχολείο, στο οποίο φοιτά 

μόνο 5 μήνες, χαρακτηρίζεται εξαιρετική.  



 

 

Επίσης εντοπίσαμε ρόλους διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή 

ανάμεσα στις ομοεθνείς μητέρες. Η μία βοηθούσε την άλλη στα 

γραφειοκρατικά ή ενημερωτικά θέματα του σχολείου μεταφράζοντας ή 

εξηγώντας κάθε φορά. Αν και ο ρόλος του δασκάλου περιέχει και αυτόν 

του συμβούλου, εντούτοις είδαμε πως πολλές φορές γονείς γεμάτοι 

αγωνία μας ζητούσαν τη γνώμη μας για διάφορα θέματα των παιδιών 

(μαθησιακά, εφηβείας, συμπεριφοράς κ.α) 

Όλα τα παραπάνω έπρεπε να τα ενοποιήσουμε για να πετύχει το 

άνοιγμα στην κοινωνία! Και αυτό θα γινόταν αν και μόνο αν ο γονιός, 

νιώσει χώρο οικείο το σχολείο και όχι χώρο όπου θα ακούει τα κακώς 

κείμενα του παιδιού του.  

Ακολουθώντας λοιπόν τα βήματα της Δράσης 7, οι δύο 

εκπαιδευτικοί αποφασίσαμε να έχουμε ως οδηγό (προ-έργο) τη 

δραστηριότητα του 2008-09 και να χτίσουμε πάνω σ’ αυτή. Ως βασικός 

στόχος τέθηκε η αίσθηση της ισότητας ως προς το φύλο, την 

εθνικότητα, τα θρησκευτικά πιστεύω και τον πολιτισμό όλων των 

συμμετεχόντων. Αποφασίσαμε να συλλέξουμε στοιχεία από τον κάθε 

πολιτισμό και να τα αναδείξουμε! 

Οι τάξεις που αναλαμβάνουν τελική Δράση είναι η Α΄ και η Στ΄. Η 

Στ΄ τάξη κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα είχε ως εργασία να 

πάρουν τα παιδιά της συνεντεύξεις από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες ή 

άλλους συγγενείς και να καταγράψουν ιστορίες, αινίγματα, παροιμίες, 

τραγούδια, έθιμα, συνταγές, παιχνίδια. Αντίθετα, τα παιδιά της Α΄ τάξης 

ζήτησαν από τους γονείς ή συγγενείς να μας επισκεφτούν στην τάξη και 

να μας τα παρουσιάσουν οι ίδιοι.    

ΒΙΝΤΕΟ 2 

Με βάση τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) 

στην εκπαίδευση αποφασίσαμε να ανοίξουμε αρχικά ένα μπλογκ, που στη 

συνέχεια κατέληξε σε ιστοσελίδα, και να αναρτήσουμε εκεί τη δουλειά 



 

 

των παιδιών με ταυτόχρονες παρεμβάσεις των γονέων. Η ιδέα έτυχε 

θερμής υποδοχής από όλους! Το υλικό εμπλουτίζόνταν μέρα με τη μέρα 

και αναρτώταν στην ιστοσελίδα http://31drasi7.webnode.gr/.  Μέσω της 

ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού των πληροφοριών και 

της γνώσης ακόμα και τώρα που έχει λήξη η δραστηριότητα αυτή. Με τη 

χρήση της φόρμας αποστολής e-mail, μπορεί ο οποιοσδήποτε να μας 

ενημερώσει (π.χ. για ομοιότητες ή παραλλαγές των κατά τόπους 

πληροφοριών), να αφήσει κάποιο άλλο σχόλιο κ.α. 

Η ιστοσελίδα τιτλοφορείται ως «Όπου λαλλούν Α΄ και Στ΄, 

δράττουν, ανοίγουν, μαθαίνουν». Έχει παιδικό – μαθητικό χαρακτήρα και 

είναι επηρεασμένη από τον αριθμό 7. Η Αρχική της σελίδα ονομάζεται «7 

και αρχίζω». Σ’ αυτήν υπάρχει το λογότυπο της Δράσης, ένα 

καλωσόρισμα, πληροφορίες για τα 6 κράτη που παρουσιάζουμε (Ελλάδα, 

Αλβανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Μπαγλαντές, Ρουμανία) και τις 

τελευταίες αναρτήσεις. Στη συνέχεια σας παρουσιάζω τις υπόλοιπες 

υποσελίδες με τα υποσέλιδα τους. 

 ΔΡΑΣΗ 7 : Εδώ συναντάμε πληροφορίες για τη δράση, όπως 

δόθηκαν στο 1ο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ιανουαρίου 2012. 

 7 ΚΑΙ ΝΕΑ: Δημοσιεύουμε ό,τι μας στέλνει η ΠΟΔ Αττικής ή ό,τι 

αφορά τη δράση. 

 7 ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ: Αφορά τις εργασίες της Α΄ τάξης. Υπάρχουν 

5 υποσέλιδα τα οποία αφορούν στις 5 χώρες που αποτελούν το 

τμήμα.  

 7 ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ: Αποτελείται από 3 κατηγορίες χωρισμένο ανά 

εθνικότητα, με λαϊκή αφηγηματολογία (παραμύθια και ιστορίες), 

λαϊκή παράδοση (αινίγματα και παροιμίες) και ήθη-έθιμα. 

 7 ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΩ: Αναρτήσεις τραγουδιών και χορών. Ήδη γίνεται 

μια σύγκριση του χορού της Ρουμανίας «Ἁλουνέλου» με τον 

ελληνικό χορό «Ντάχτιλι» της Θράκης. Εντοπίσαμε κοινά στοιχεία: 



 

 

μουσική, σκοπός (παιχνίδι στη Ρουμανία, ταχτάρισμα/παιχνίδι 

μωρού στη Θράκη, στην κινησιολογία κοινά βήματα και χτυπήματα 

των ποδιών) 

 7 ΚΑΙ ΠΑΙΖΩ: Καταγραφή και εφαρμογή παιχνιδιών. 

  7 ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ: Συλλογή συνταγών, υπέροχων φαγητών και 

γλυκών. Η Α΄ τάξη έφτιαξε το «πολύ πιο γλυκό γλυκό», έναν κορμό 

σοκολάτας με λίγα υλικά, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. 

 7 ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΗ ΓΝΩΣΗ: Θα αναρτηθούν τα συμπεράσματα και υλικό 

από την εκδήλωση για τη Δράση 7 που θα γίνει τον Ιούνιο. Ήδη 

υπάρχει το προ-έργο 

 7 ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ: Φόρμα αποστολής email για παρατηρήσεις, 

συμπληρώσεις και αλληλεπιδράσεις. 

 7 ΚΑΙ ΓΙΝΑΝ: Εκεί αναφέρουμε τα σημαντικά γεγονότα και 

αποτελέσματα της Δράσης. Επιμορφωτικά συνέδρια, ημερίδες, 

επιστολές κ.α. 

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την webnode.com, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα κατασκευής δωρεάν ιστοσελίδας με εύρος επισκεψιμότητας 

1GB το μήνα. 

Η κοινότητα αλληλεπιδρά είτε απρόσωπα μέσω του ίντερνετ, είτε 

προσωπικά μέσω του ανοίγματος με το σχολείο. Όπως και να έχει, το 

αποτέλεμα είναι ένα: Το σχολείο με την κοινότητα δεν βρίσκονται απλώς 

σε επικοινωνία, αλλά σε μόνιμη «κοινωνία συνύπαρξης, δράσης, 

δημιουργίας και γνώσης»! 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΑΛΒΑΝΙΑ (7 και διαβάζω ένα παραμύθι) 

Η Δημοκρατία της Αλβανίας, είναι μια Βαλκανική χώρα της ΝΑ 

Ευρώπης. Συνορεύει με το Μαυροβούνιο Βορειοδυτικά, το 

Κοσσυφοπέδιο Βόρεια, την Fyrom ανατολικά και την Ελλάδα Νότια. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CF%83%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


 

 

Βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα Δυτικά, και το Ιόνιο πέλαγος 

Νοτιοδυτικά. Ιδρύθηκε μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, το 1913 

και πρώτος κυβερνήτης της ήταν ο Ισμαήλ Κεμάλ . Εθνικός ήρωας της 

Αλβανίας είναι ο Σκεντέρμπεης γνωστός και ως Γεώργιος Καστριώτης. 

Τα εδάφη της Αλβανίας είναι κυρίως ορεινά. Το ψηλότερο όρος 

είναι το Κοράμπ στην περιοχή της Ντίμπρα (2.753 μ). Το κλίμα της χώρας 

είναι κυρίως ηπειρωτικό, με κρύους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. 

Εκτός της πρωτεύουσας, Τίρανα, με 1.000.000 κατοίκους, άλλες 

μεγάλες πόλεις είναι το Δυρράχιο, το Ελμπασάν, η Σκόδρα , το 

Αργυρόκαστρο , η Αυλώνα, η Κορυτσά και το Φιέρ. Από το 1991, 

μεγάλος αριθμός Αλβανών, που αντιστοιχεί συνολικά στο 1/5 του 

συνολικού πληθυσμού, μετανάστευσε στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη 

Γερμανία, την Ελβετία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά στην Ελλάδα 

υπάρχουν σήμερα περί τους 442.000 Αλβανούς μετανάστες, από τους 

οποιούς οι 189.000 είναι μέλη της ελληνικής μειονότητας. 

Η κυρίαρχη γλώσσα είναι η Αλβανική, αν και η Ελληνική ομιλείται 

επίσης από την ελληνική μειονότητα στις νότιες περιοχές της χώρας και 

από Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα. 

Από το 1990 η Αλβανία είναι προσανατολισμένη διπλωματικά προς 

τη Δύση. Στις 28 Απριλίου του 2009 υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ. 

Έγινε δεκτή στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το 2009 έγινε μέλος του 

ΝΑΤΟ.  

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια αλεπού. Μια μέρα η αλεπού έπεσε 

σε ένα πηγάδι. Προσπάθησε όσο προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να βγει. 

Μετά αποφάσισε να περιμένει, γιατί δεν ήξερε πώς να βγει. Ένα 

κατσικάκι το έπιασε δίψα και πήγε στο πηγάδι για να πιει νερό. Εκεί μέσα 

είδε την αλεπού και τη ρώτησε: 

-Αλεπού, είναι καλό το νερό; 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1913
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%9A%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F


 

 

-Έλα καλύτερα εδώ κάτω, γιατί εδώ θα το γευτείς καλύτερα, απάντησε η 

αλεπού. 

Το κατσικάκι κατέβηκε κάτω, αφού διψούσε, αλλά έλα που μετά δεν 

μπορούσε να βγει από το πηγάδι… 

-Τι θα κάνουμε τώρα; είπε το κατσικάκι.πώς θα βγούμε από το πηγάδι; 

Η αλεπού του είπε: 

-Μην ανησυχείς. Έχω σκεφτεί εγώ και για τους δυο μας.κοίτα πώς θα 

βγούμε… 

Σήκωσε πρώτη τα πόδια κι έφερε κοντά τα κέρατα στον τοίχο του 

πηγαδιού. Όταν ανέβω πάνω στην πλάτη σου, θα σε τραβήξω και θα 

βοηθήσω κι εσένα. 

Το κατσικάκι δέχτηκε. Η αλεπού πήδηξε στην πλάτη του, 

ισορρόπησε στα κέρατά του, βγήκε από το πηγάδι και άρχισε να 

απομακρύνεται. 

Το κατσικάκι της φώναξε: 

-Αλεπού, εμένα με ξέχασες; 

Τότε το κατσικάκι της έκανε «κήρυγμα» ότι δεν κράτησε την 

υπόσχεσή της. Η αλεπού γύρισε και του είπε: 

-Αγαπημένο μου κατσικάκι, αν είχες τόσο μυαλό όσο οι τρίχες του 

πηγουνιού σου, δεν θα κατέβαινες κάτω στο πηγάδι αλλά θα σκεφτόσουν 

ότι δεν πρόκειται να έβγαινες. 

ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (7 και παρουσιάζω) 

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι μια χώρα της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης με έκταση 110.910 τετραγωνικά χλμ. και πληθυσμό 7.602.116, 

με βάση εκτιμήσεις του 2009. Βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη 

Θάλασσα, ενώ συνορεύει με την Ελλάδα στα νότια, την Τουρκία στα 

ανατολικά, την FYROM στα δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουμανία στα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


 

 

βόρεια. Φυσικό σύνορο μεταξύ της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας 

αποτελεί ο ποταμός Δούναβης. 

Στα νότια της χώρας βρίσκεται η οροσειρά της Ροδόπης, η οποία 

την χωρίζει από την Ελλάδα. Βορειότερα βρίσκεται η πεδιάδα που 

σχηματίζει ο ποταμός Έβρος (βουλγ. Μαρίτσα). Δυτικότερα είναι η 

κοιλάδα του ποταμού Στρυμώνα (βουλγ. Στρούμα) κοντά στην οποία 

βρίσκεται και το όρος Ρίλα με τη ψηλότερη κορυφή στα Βαλκάνια, που 

ονομάζεται Μουσαλά (2.925 μέτρα). Το βόρειο τμήμα της Βουλγαρίας 

αποτελεί μέρος της μεγάλης πεδιάδας που σχηματίζει ο Δούναβης, νότιο 

όριο της οποίας δημιουργεί η οροσειρά του Αίμου (βουλγ. Στάρα 

Πλανινά). 

Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι η Σόφια με περίπου 

1.100.000 κατ. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι η Φιλιππούπολη (βουλγ. 

Πλόβντιφ), η Βάρνα (θερινή πρωτεύουσα - όπως αποκαλείται από τους 

Βούλγαρους) και ο Πύργος (βουλγ. Μπουργκάς) στη Μαύρη Θάλασσα, το 

Ρούσε (στις όχθες του Δούναβη), η Στάρα Ζαγόρα, το Πλέβεν, το 

Λόβετς, το Σούμεν και το Βέλικο Τάρνοβο (η πρώτη πρωτεύουσα της 

Βουλγαρίας). 

 

Κοιλάδα των Ρόδων 

Η "κοιλάδα των Τριανταφυλλιών ή ρόδων", στη βουλγαρική γλώσσα  

Rozova Dolina, βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Καρλοβό και Καζανλάκ 

και είναι γεμάτη από τριαντάφυλλα. Αυτή είναι η "κοιλάδα των ρόδων"! 

Από τα τριαντάφυλλα αυτά παράγονται το ροδέλαιο και μαρμελάδα. Τα 

τριαντάφυλλα μαζεύονται πολύ νωρίς το πρωί για να τα επεξεργαστούν, 

διότι είναι ακόμα υγρά και δίνουν περισσότερο λάδι. Το λάδι αυτό 

περιέχει περισσότερα από 300 συστατικά και για το λόγο αυτό η τιμή του 

είναι υψηλή. Το τριαντάφυλλο είναι ένα από τα σύμβολα της Βουλγαρίας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1_%28%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1_%CE%96%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%A4%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF


 

 

Στις αρχές του Ιουνίου πραγματοποιήται η γιορτή του 

τριαντάφυλλου. Γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές ξεκινούν 

το μάζεμα των ρόδων με τραγούδι και χορό. Αργότερα, μετακινούνται 

προς την πόλη για να ανακηρύξουν τη "Βασίλισσα των Τριαντάφυλλων", η 

οποία πρέπει να είναι όμορφη με απαλό πρόσωπο! 

Στην περιοχή αυτή κατοικούσαν οι Θράκες τα παλαιότερα χρόνια 

και μαρτυρούνται αρκετά μνημεία όπως ο τάφος του Καζανλάκ, του 

πλούσιου βασιλιά της Θράκης Σέφτ, αγγεία και χρυσαφικά της εποχής, 

προσωπίδα ανδρική, σκελετός αλόγου, χρυσό στεφάνι και άλλα 

ευρήματα. 

ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ (7 με αινίγματα και παροιμίες) 

Η Δημοκρατία του Μόλδοβα ή Μολδαβία, όπως είναι επίσης 

γνωστή, είναι χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στη Ρουμανία από τα δυτικά 

και την Ουκρανία από τα ανατολικά. Τα σύνορά της με τη Ρουμανία 

οριοθετούνται από το ρου των ποταμών Προύθου και κάτω Δούναβη. 

Υπήρξε μέλος της Σοβιετικής Ένωσης από το 1945 ως το 1991 ως 

Μολδαβική Σοσιαλιστική Σοβιετική Δημοκρατία. Κήρυξε την ανεξαρτησία 

της στις 27 Αυγούστου του 1991 Η συνολική της έκταση είναι 33.843 

τετρ. χλμ. και ο πληθυσμός της, με βάση εκτιμήσεις του 2009, είναι 

4.320.748 κάτοικοι. Στην αρχαιότητα η περιοχή της Μολδαβίας 

κατοικείται από την φυλή των Δάκων. Εξαιτίας της στρατηγικής της 

θέσης ως σταυροδρόμι μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, η Μολδαβία γνώρισε 

πολλούς εισβολείς, μεταξύ των οποίων τους Ρως του Κιέβου και τους 

Μογγόλους. Οι επιδρομές από Τατάρους συνεχίστηκαν και μετά την 

ίδρυση του πριγκηπάτου.  

Στα δυτικά τα σύνορα της Μολδαβίας οριοθετούνται από τον 

ποταμό Προύθο που ενώνεται με τον Δούναβη προτού χυθεί στη Μαύρη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/1991
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1991
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1


 

 

Θάλασσα. Στα βορειοανατολικά, ο Δνείστερος είναι ο βασικός ποταμός 

διασχίζοντας τη χώρα από βορρά προς νότο. 

Η χώρα δεν βρέχεται από θάλασσα παρόλο που τα νότια σύνορά της 

φτάνουν πολύ κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Το βόρειο μέρος 

της χώρας κυριαρχείται από λόφους που δεν ξεπερνούν όμως τα 430 

μέτρα σε ύψος. Το υψηλότερο σημείο της χώρας βρίσκεται στο 

Ντεαλούλ Μπαλανεστί  Η Μολδαβία έχει ήπιο ηπειρωτικό κλίμα, με θερμά 

καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Οι κύριες πόλεις της χώρας είναι οι: 

Κισινάου , Τυρασπόλη,Μπέλτσι, Μπέντερ. 

 

Αινίγματα από τη Μολδαβία: 

 Είναι ένας κάπως περίεργος. Το καλοκαίρι κυκλοφορεί με μπουφάν 

και το χειμώνα είναι γυμνός.Τι είναι; 

(Το καλαμπόκι) 

 Αν πάρουμε από αυτήν, γίνεται μεγαλύτερη, ενώ αν βάλουμε σε 

αυτήν, μικραίνει. Τι είναι; (Η λακκούβα) 

 Πότε βγάζεις 5 από 5 και μένουν 5; (Όταν βγάζεις τα γάντια) 

 Ποιος ουρανός δεν έχει αστέρια; (Ο ουρανός του στόματος) 

Τι είναι αυτό που ακούει χωρίς αυτιά, μιλά χωρίς στόμα και απαντά 

σε οποιαδήποτε γλώσσα; Η ηχώ 

- Τι είναι αυτά που τα βάζεις στο τραπέζι, τα κόβεις και τα μοιράζεις 

στον καθένα, αλλά δεν τα τρως; Η τράπουλα 

Παροιμίες: 

Αν τραβάς το σκύλο για κυνήγι, τότε παράτα το σκύλο και το κυνήγι. 

 

εκείνος μέσα. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1


 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΜΠΑΝΓΚΑΝΤΕΣ 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ ( 7 και έθιμα) 

Το Μπανγκλαντές είναι ασιατική χώρα με έκταση 143.998 km² και 

πληθυσμό 142.319.000, με βάση την απογραφή του 2011. Πρωτεύουσα 

είναι η Ντάκα. Η Βρετανική κυριαρχία άρχισε στη Βεγγάλη - Σημερινό 

Μπανγκλαντές- το 1765. Το 1905 οι Βρετανοί πείθονται απ' τους 

Μουσουλμάνους και διχοτομούν το κράτος της Βεγγάλης. Έτσι 

δημιουργούνται η Ανατολική Βεγγάλη (υπό τον έλεγχο των 

Μουσουλμάνων) και η Δυτική Βεγγάλη (υπό τον έλεγχο των Βρετανών). 

Το 1906 η έδρα της Μουσουλμανικής Ένωσης εγκαθίσταται στη Ντάκα. 

Το 1947 οι Βρετανοί αποχωρούν από την Ινδία με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί το καθαρά Μουσουλμανικό κράτος του Πακιστάν, το οποίο 

χωριζόταν σε Δυτικό και Ανατολικό τμήμα (το σημερινό Μπανγκλαντές), 

ανάμεσα στα οποία βρίσκονται 1.600km ινδικού εδάφους. Η πρωτεύουσα 

του κράτους εγκαθίσταται στο Ισλαμαμπάντ του Δυτικού Πακιστάν. Το 

1949 ιδρύεται η ένωση Αούμι η οποία προωθεί την ιδέα της αυτονομίας 

από το Δυτικό Πακιστάν. 

Το 1971 η ένωση Αούμι κηρύττει μονομερώς ανεξαρτησία. Ξεσπά 

εμφύλιος πόλεμος ο οποίος καταλήγει με νίκη των επαναστατών (ένωση 

Αούμι). Από τον πόλεμο 10.000.000 άνθρωποι μεταναστεύουν στην Ινδία. 

Το Μπανγκλαντές διαιρείται σε 7 ομώνυμες διαιρέσεις, οι οποίες 

υποδιαιρούνται νται σε 64 περιφέρειες. Οι διαιρέσεις είναι οι εξής: 

Ντάκα, Μπαρίσαλ, Πανγκπούρ, Σιλέτ, Χούλνα, Τσιταγκόνγκ και Ρατζάχι. 

Το Νότιο Μπανγκλαντες βρέχεται από τον κόλπο της Βεγγάλης και λόγω 

των μουσώνων γίνονται συχνά πλημμύρες στην περιοχή αυτή. Από το 

Μπανγκλαντές ξεκίνησε η «διακήρυξη της μέρας για τη Μητρική 

Γλώσσα» 
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Από τη φοιτητική εξέγερση στη Ντάκα... 

...στην παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας  

Για την ιστορία θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέχρι το 1971 το 

Πακιστάν (Δυτικό Πακιστάν) και το Μπαγκλαντές (Ανατολικό Πακιστάν) 

ήταν ενωμένα διοικητικά, αν και μεταξύ τους παρεμβάλλονται αρκετά 

χιλιόμετρα ινδικού εδάφους. Η 21η Φεβρουαρίου θεωρείται ημέρα 

μνήμης για την ιστορία του Μπάγκλαντες. Το 1952 οι κάτοικοι του 

Μπαγκλαντές θυσιάσαν τη ζωή τους στην Ντάκα, ως ένδειξη σεβασμού 

και αγάπης της μητρικής τους γλώσσας. Οι φοιτητές που φοιτούσαν στο 

πανεπιστήμιο της Ντάκα, ξεσηκώθηκαν στην απόφαση "144" του ιδρυτή 

του Πακιστάν Μοχάμεντ Αλί Γινά για την απαγόρευση της γλώσσας τους 

Μπενγκάλι και την υιοθέτηση της γλώσσας του πακιστάν Ουρντού, ως 

ενιαίας γλώσσας. Η αστυνομία έκανε πολλές συλλήψεις και αρκετοί 

θάνατοι κατά τα επεισόδια. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι του Μπαγκλαντές 

δεν έκαναν πίσω. 

Η Unesco, το Νοέμβριο του 1999, εξαίτιας του γεγονότος αυτού 

καθιέρωσε την 21η Φεβρουαρίου ως Διεθνής Hμέρα Μητρικής 

Γλώσσας.Για το Μπαγκλαντές είναι ημέρα μνήμης και επίσημη αργία.  

Στον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες γλώσσες που είτε βρίσκονται σε χρήση. 

είτε χάνονται στο χρόνο. Είναι δικάιωμα του καθένα να διαφυλλάξει τη 

μητρική του γλώσσα που είναι κομμάτι του πολιτισμού του. 

  



 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (7 και τραγουδώ, παίζοντας χορεύοντας…) 

Η Ρουμανία είναι πρώην σοσιαλιστική δημοκρατία στα βορειοανατολικά 

Βαλκάνια. Ο πληθυσμός της χώρας είναι 19.599.506 κάτοικοι, με βάση 

εκτιμήσεις για τον Ιούλιο του 2011. Οι Ρουμάνοι θεωρούν τους εαυτούς 

τους απογόνους των Ρωμαίων στρατιωτών στη ρωμαϊκή επαρχία της 

Δακίας (σημερινή Ρουμανία). Η γλώσσα της χώρας είναι τα ρουμανικά, 

που ανήκει στην οικογένεια των λατινογενών γλωσσών. 

Η Ρουμανία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Βαλκανικής 

χερσονήσου και ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει βόρεια με 

την Ουγγαρία και την Ουκρανία, νότια με τη Βουλγαρία, δυτικά με την 

Ουγγαρία και τη Σερβία και ανατολικά με τη Μολδαβία και την Ουκρανία, 

ενώ νοτιοανατολικά βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο. 

Μορφολογικά, χωρίζεται σε τρεις περιοχές: στην ορεινή Τρανσυλβανία, 

στις πεδιάδες του Κάτω Δούναβη και της Μολδαβίας και την ενδιάμεση 

περιοχή των Καρπαθίων. Η Τρανσυλβανία, που καταλαμβάνει το δυτικό 

τμήμα της Ρουμανίας, αποτελείται από σειρά οροπεδίων και βουνών, που 

σχηματίστηκαν από αρχαϊκούς γρανίτες και υπερβαίνουν το ύψος των 

2.500 μ. Οι Τρανσυλβανικές Άλπεις με τις κορυφές Νεγκόιου (2.535 μ.) 

και Μολντοβεάνου (2.544 μ.) ενώνονται στο κέντρο της χώρας με τα 

Καρπάθια. Στα δυτικά φτάνουν ως τις Σιδηρές Πύλες του Δούναβη, στα 

σύνορα με τη Σερβία. 

Στο ρουμανικό πολιτισμό ανιχνεύονται αρκετές και σημαντικές επιρροές 

από γειτονικούς πληθυσμούς και από άλλους πολιτισμούς που, 

ευρισκόμενοι σε υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης, άσκησαν έλξη και γοητεία 

στους Ρουμάνους. Οι Έλληνες, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι είναι αυτοί που 

επηρέασαν τους Ρουμάνους χάρη στη δύναμη του πολιτισμού τους, ενώ 

στη μακροχρόνια συμβίωση και στις επιμειξίες με τους Σλάβους και τους 

Ούγγρους οφείλονται οι επιδράσεις του σλαβικού και του μαγυάρικου 
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πολιτισμού. Τέλος, η υποταγή στον τουρκικό ζυγό επέδρασε και στον 

πολιτισμικό τομέα. 

Εξέχουσα θέση κατέχουν στη λαϊκή ρουμανική παράδοση οι λαϊκοί 

μύθοι και δοξασίες, τα παραμύθια και τα τραγούδια που αναφέρονται σε 

σημαντικά γεγονότα της ιστορίας, που διαμόρφωσαν την εθνική 

συνείδηση και την πολιτιστική ταυτότητα των Ρουμάνων. Σε πολλές από 

αυτές τις φολκλοριστικές εκδηλώσεις εντοπίζονται στοιχεία που είναι 

κοινά σε όλους σχεδόν τους βαλκανικούς λαούς, απόδειξη του ενιαίου 

πολιτισμικού χώρου της Βαλκανικής χερσονήσου, στον οποίο 

διαμορφώθηκαν οι επιμέρους ιστορικές συνειδήσεις. Σημαντικό ρόλο στη 

λαϊκή ψυχή κατέχει η μουσική, που ως κύριο όργανο έχει το βιολί και 

τους αυλούς. 

 

ΠΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣ: Τραγούδι:Αλουνέλου 

ΤΡΑΚ 8: Παιχνίδι από Α  τάξη 

ΤΡΑΚ : 9 : Χορός από Στ τάξη 

ΒΙΝΤΕΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η ΕΛΛΑΔΑ ( 7 και παίζω 

Η Ελλάδα είναι χώρα που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, 

στο νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου, στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Πρωτεύουσα της και μεγαλύτερη πόλη είναι η Αθήνα. 

Συνορεύει στα βορειοδυτικά με την Αλβανία, στα βόρεια με τη Βουλγαρία 

και την FYROM και στα βορειοανατολικά με την Τουρκία. Βρέχεται στα 

ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος, στα δυτικά από το Ιόνιο και νότια από 

τη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση στις χώρες με τη 

μεγαλύτερη ακτογραμμή στα 13.676 χιλιόμετρα καθώς εχει πολλά νησιά 

(περίπου 1.400, εκ των οποίων τα 227 κατοικουνται), 
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συμπεριλαμβανομένων της Κρητης, των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων, 

των Επτανήσων και πολλών άλλων.Το ψηλότερο βουνό είναι ο Όλυμπος 

και το μεγαλύτερο ποτάμι ο Αλιάκμονας. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι η 

Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο της Κρήτης, η Λάρισα.  

Έχει μακρά και πλούσια ιστορία κατά την οποία άσκησε μεγάλη 

πολιτισμική επίδραση σε τρεις ηπείρους. Σ’αυτή γεννήθηκαν η 

δημοκρατία, η φιλοσοφία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες,η τραγωδία και η 

κωμωδία. 

Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981, της 

Ευρωζώνης από το 2001, του ΝΑΤΟ από το 1952 και ιδρυτικό μέλος του 

ΟΗΕ (1945). 

 

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης θα χωριστούν σε 3 ομάδες για να παίξουν το 

ολυμπιακό άθλημα της σκυταλοδρομίας. Στη συνέχεια θα παίξουν τα 

παιδιά της Στ΄  
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