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Η κυρία Αφροξυλάνθη είχε μια βαρετή ιδέα. 

Όμως από εκεί ακριβώς ξεκινάει μια περιπετειώδης 
εξερεύνηση με πρωταγωνιστές την Αναστασία, τη Μάγκυ, 
τον Άγγελο και τον Νικόλα. Είναι η υπερομάδα των Α.Μ.Α.Ν. 

Στόχος της, να ανακαλύψει τα πολλά και σημαντικά που 
συνέβησαν από τη στιγμή που η Ελλάδα έγινε μέλος της 
Ευρωπαïκής Ένωσης. 

Τι είναι όμως Ευρωπαïκή Ένωση; 
Από πότε η Ελλάδα ανήκει σε αυτήν; 
Άραγε η ζωή ήταν καλύτερη τον παλιό καλό καιρό; 
Ή μήπως όχι; Θα τα καταφέρουν οι Α.Μ.Α.Ν. 
να διαλευκάνουν αυτά και άλλα μυστήρια;

Μια ιστορία για τα 40 χρόνια της ένταξης της Ελλάδας 
στην Ευρωπαïκή Ένωση. 
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Ο εορτασμός της επετείου των 40 χρόνων από 
την ένταξη της Ελλάδaς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αποτέλεσε την αφορμή να συγγράψω αυτό το κείμενο 
το οποίο ήθελα να ταξιδέψει τους μικρούς αναγνώστες 
σε ένα πολύτιμο, νοητό ταξίδι, προκειμένου να τους 
γνωρίσει τα σημαίνοντα μηνύματα της Ευρωπαϊκής 
πορείας της Ελλάδος.

Η συνεργασία που είχα με την Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αποτέλεσε για 

εμένα μία μοναδική ευκαιρία να τιμήσω και εγώ αυτή την ιστορική στιγμή. Μια 
ευκαιρία που τελικά ταξίδεψε και εμένα και με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη 
περισσότερο την ισχύ αυτής της ευρωπαϊκής ενότητας, δημιουργώντας μου 
έντονα αισθήματα ασφάλειας και σιγουριάς, γι’ αυτή τη μεγάλη οικογένεια 
χωρών, στην οποία ανήκω και η οποία φροντίζει, εδώ και χρόνια, για πολλά.

Σε αυτά ακριβώς στόχευσα, τόσο μέσω της απλότητας και της χιουμοριστικής 
γραφής του κειμένου όσο και με την πλοκή της ιστορίας. Θέλησα να μοιραστώ 
αυτά τα συναισθήματα στήριξης και θαλπωρής που ένιωσα ως Ελληνίδα 
πολίτης και που γεννήθηκαν μέσα από τις πράξεις αυτής της μεγάλης 
οικογένειας χωρών, όπως πρέπει να συμβαίνει με όλες τις αληθινές σχέσεις.

Θεωρώ σημαντικό ότι αυτά τα μηνύματα επικοινωνούνται μέσα από την 
παιδική ματιά, διότι αδιαμφισβήτητα τα αστέρια στη σημαία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα λάμψουν ακόμη περισσότερο, αν καταφέρουμε και δώσουμε 
στα παιδιά να καταλάβουν τις μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες που τους 
προσφέρονται, μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Φωτεινή Κωνσταντοπούλου
Συγγραφέας 



Τα παιδιά σήμερα βιώνουν την Ευρώπη σε κάθε πτυχή 
της ζωής τους. Το σύνολο των δραστηριοτήτων τους 
έχει κάτι από Ευρώπη κι ας μην το αντιλαμβάνονται. 
Άλλωστε η μεγαλύτερη κατάκτηση της, 40χρονης 
πλέον, Ευρωπαϊκής Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
μας οικογένειας, είναι ότι η φυσική εξέλιξη του τρόπου 
ζωής μας και της καθημερινότητάς μας έχει σαφή 
ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μπορούμε να μιλήσουμε στα 
παιδιά για την Ευρώπη, μπορούμε να τα διδάξουμε την 
Ευρωπαϊκή ιστορία, μπορούμε να τους δείξουμε τα 

ευρωπαϊκά επιτεύγματα, για την ειρήνη, την κοινή αγορά, το Erasmus, το ευρώ, 
τα έργα υποδομής και τόσα άλλα. Ακόμα και αυτά όμως δεν συγκρίνονται με 
την πραγματική ευρωπαϊκή εμπειρία που βιώνουν τα παιδιά όταν ταξιδεύουν 
ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη χωρίς περιορισμούς, όταν φοιτούν σε σχολεία 
που φτιάχτηκαν με ευρωπαϊκά κεφάλαια και προδιαγραφές, όταν παίζουν 
με παιχνίδια που έχουν ελεγχθεί για την ασφάλεια και την καταλληλότητά 
τους από την ΕΕ, όταν ανοίγεται μπροστά τους ένα ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό 
ή εργασιακό μέλλον χωρίς περιορισμούς.

Η Ευρώπη είναι για τα παιδιά. Η Ευρώπη που χτίζουμε εδώ και 60 και πλέον 
χρόνια είναι τα παιδιά, είναι το πράσινο, καινοτόμο, δίκαιο, ψηφιακό μέλλον 
της Ένωσης των 27 κρατών μελών και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που 
επιδιώκει να περάσει και η Μάγκυ στους συμμαθητές της. Με έναν τρόπο 
ευφάνταστο και δημιουργικό, η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου «προκαλεί» τους 
μικρούς της αναγνώστες να βιώσουν όση περισσότερη Ευρώπη μπορούν… 
να μην αρκεστούν στα δεδομένα και τα αυτονόητα! Αυτή την πρόκληση 
αγκαλιάσαμε, και ευελπιστούμε να δούμε τους σημερινούς αναγνώστες της 
παιδικής αυτής ιστορίας, αυριανούς πρωταγωνιστές του κοινού Ευρωπαϊκού 
μας μέλλοντος.   

Σας παραδίδουμε λοιπόν μια «ματιά» στην Ευρώπη, μέσα από τα «μάτια» 
μιας παρέας συμμαθητών σε μία σχολική τάξη στην Ελλάδα!

Γιώργος Μοσχόβης 
Αναπληρωτής Επικεφαλής
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
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Σε εκείνους που ενέπνευσαν τις ιδέες 
και τις αξίες της ενωμένης οικογένειας της Ευρώπης. 
Σε όσους τις ενστερνίζονται 
και τις υπηρετούν με σθένος και αυταπάρνηση.
Φ.Κ. 





                                        

                                                        

                                          
 

… εκτός από τη δασκάλα μου, 
που συνήθως έχει μπελαλίδικες ιδέες. 

 
ΔΩΡΑ 

Εκδρομές

Ανακαλύψεις



Όπως αυτή που μας ξεφούρνισε μια μέρα με ένα χαμόγελο 
από εδώ -που είμαι εγώ- ως εκεί που είστε εσείς. 

«Από σήμερα 
και για όλη την 
εβδομάδα 

είπε, και όλοι άρχισαν να 
ζητωκραυγάζουν. Όλοι εκτός 
από μένα, που μυρίστηκα 
αμέσως ότι κάτι άλλο εννοούσε.

Πρώτον, γιατί η κυρία Αφροξυλάνθη χαμογελάει σπάνια και, 
δεύτερον, γιατί δεν έκανε ούτε ένα τόσο δα, τοσοδούλι 
        

όση ώρα οι συμμαθητές μου έκαναν χαμό στην τάξη.



Μάλιστα, έκανε σαν να μην 
τρέχει τίποτα και συνέχισε να 
μιλάει αλλά, με τόση φασαρία, 
όλα πήγαν στον βρόντο. Ώσπου 
κάποια στιγμή σήκωσε ένα χαρτί 
που έγραφε ΚΑΝΤΕ ΗΣΥΧΙΑ. 

Η κυρία Αφροξυλάνθη 
με κάρφωσε μέσα από τα 
μεγάλα μυωπικά γυαλιά της 
και δεν χρειάστηκε 
τίποτα περισσότερο 
για να καταλάβω. 

Την ίδια στιγμή, όμως, εγώ είχα 
σηκώσει ένα άλλο που έγραφε 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΑ. Και τότε όλοι 
κοκάλωσαν. 

Αυτό σήμαινε ότι ο κόμπος 
είχε φτάσει στο χτένι.



Βέβαια, και πάλι δεν χαμογέλασε κι έτσι αγέλαστη μας 
εξήγησε τη μπελαλίδικη ιδέα της: 

Κατέβασα το χαρτί, 
αλλά σήκωσα 
ένα άλλο γεμάτο 

λουλούδια 
για να την καλοπιάσω.

«Από σήμερα παιδιά και μέχρι 
την Παρασκευή δεν θα κάνουμε 
το μάθημα που ξέρουμε. Αυτή 
η σχολική εβδομάδα θα είναι 
αφιερωμένη σ’ ένα σπουδαίο 
γεγονός. Στην επέτειο των 

40 χρόνων 
από τότε που η Ελλάδα 
μπήκε στη μεγάλη παρέα της 
Ευρωπαïκής Ένωσης. 



Eμείς λοιπόν θα το γιορτάσουμε, ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ 
τα σημαντικά που έγιναν από τότε έως σήμερα για 
τη χώρα μας. Όσα μπορούμε, δηλαδή, γιατί είναι 

  ».

Εγώ, μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
ήξερα ότι ΕΡΕΥΝΑ κάνουν 
οι ντετέκτιβς για να λύσουν 
ένα μυστήριο. Αλλά, βέβαια, 
και αυτό που είχαμε μπροστά μας 
ένα μυστήριο ήταν. Για όλους μας. 

Είπε, μάλιστα, να συνεργαστούμε σε    
-το τόνισε αυτό.



Η δική μου ερευνητική ομάδα 
αποτελούνταν από τον Άγγελο, 
την Αναστασία, τον Νικόλα κι εμένα. 
Είμαστε οι γνωστοί ΑΜΑΝ. 

Το όνομα της ομάδας προέκυψε από τα πρώτα γράμματα 
των ονομάτων μας:  Άγγελος  –  Μάγκυ  (εγώ είμαι 
αυτή) –  Αναστασία -  Νικόλας. Αλλά και γιατί, στις 
περισσότερες αναμετρήσεις, στους αγώνες επιτραπέζιων 
που διοργανώνει το σχολείο, οι ομάδες των συμμαθητών 
μας, όταν κληρωνόμαστε να παίξουμε μαζί τους, λένε 
«Αμάν!», γιατί σχεδόν πάντα βγαίνουμε νικητές.



Εκείνη, όμως, τη στιγμή, 
δεν ξέραμε από πού να αρχίσουμε. 

«Όλο και κάποιο βιβλίο 
θα βρίσκεται εκεί που θα μας εξηγεί 
τι είναι η Ευρωπαïκή Ένωση», είπε. 
Και είχε δίκιο. 

Ένα μεγάλο βιβλίο, που απ’ έξω έγραφε

 

και μέσα είχε του κόσμου 
τις πληροφορίες, άρχισε 
να ξετυλίγει το κουβάρι όσων, 
μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
μας φαίνονταν ακαταλαβίστικα. 
Ο Άγγελος ανέλαβε το διάβασμά του.

Ευτυχώς, είχε μια 

ΦΑΕΙΝH 
ιδέα η Αναστασία! 
Να πάμε στη βιβλιοθήκη. 



Όσο λοιπόν διάβαζε, καταλάβαμε ότι η Ευρωπαïκή 
Ένωση (Ε.Ε.) είναι μια μεγάλη ομάδα χωρών. 
Μεγάλη ομάδα σημαίνει και μεγάλη δύναμη, που προέρχεται 
από την ένωσή τους.

και μάλιστα σαν ένα 
καλοκουρδισμένο ρολόι, γιατί 
έχουν πολλούς και σημαντικούς 
κοινούς στόχους να πετύχουν.

Όμως, η ένωση αυτή σημαίνει και κάτι 
ακόμα. Σημαίνει ότι, όσες χώρες ανήκουν 
σε αυτή την ομάδα, λειτουργούν 
χωρίς εσωτερικά σύνορα



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΙ: 

(α) είτε προστατεύουν σημαντικές αξίες, όπως: 
η ειρήνη, η ελευθερία, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, 

η υγεία και η εκπαίδευση

(β) ή εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση 
των λαών με πολλούς τρόπους 

           
                 (προωθώντας την εξασφάλιση
                 εργασίας για όλους,

                     διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους, 

επιβάλλοντας σημαντικούς κανόνες 
για την προστασία του περιβάλλοντος, 

 
προωθώντας τις συνθήκες κατά των διακρίσεων 

 
και στηρίζοντας την επιστημονική 

και τεχνολογική πρόοδο)



Για να τα καταφέρει όλα αυτά, η Ευρωπαïκή Ένωση, 

θεσπίζει ΝΟΜΟΥΣ και βάζει κανόνες, 
τους οποίους οι χώρες που ανήκουν σε αυτή 
πρέπει να τηρούν πιστά.

 

Για σκεφτείτε… Είναι σαν να ζούμε στη χώρα μας, αλλά 
παράλληλα να ανήκουμε και σε μια μεγαλύτερη χώρα 
που φροντίζει για πάρα πολλά, όπως φαίνεται», είπε η 
Αναστασία. 



«Και, όταν μεγαλώσουμε,
μπορούμε να πάμε να σπουδάσουμε 
ή να ζήσουμε σε όποια χώρα από αυτές 
θέλουμε, σαν να ήταν η δική μας» 
σχολίασα, ενώ παράλληλα προσπαθούσα 
να σημειώσω τις πολύ σημαντικές πληροφορίες, που 
διάβαζε ο Άγγελος ασταμάτητα.

«Δεν γίνονται πόλεμοι μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαïκής Ένωσης 
και μπορούμε να ταξιδεύουμε 
ελεύθερα!», είπε ο Νικόλας. 

Γιατί, εκτός από πολύ σημαντικές, ήταν και .



Οι 19 έχουν το ίδιο νόμισμα, το ευρώ. 

Για να το πετύχουν αυτό, πέρασαν διάφορες δοκιμασίες. 
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι 19 χώρες πέρασαν 
τις εξετάσεις και πήραν 10 με τόνο. 

Οι υπόλοιπες 8 χώρες προσπαθούν 
να τα καταφέρουν και, μάλλον, 
δεν θα αργήσουν.

Ευτυχώς όμως, η υπόθεση ξεδιαλυνόταν ολοένα και 
περισσότερο. Η Ευρωπαïκή Ένωση δεν ήταν πάντα τόσο 
μεγάλη ομάδα όσο είναι σήμερα. Ξεκίνησε με  χώρες 
και σήμερα έχει  . 



Αρχικά θα πρέπει, για ένα χρονικό διάστημα, να εφαρμόζει 
τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν για όλες τις 
υπόλοιπες χώρες, οι οποίες είναι 
ήδη μέλη της Ευρωπαïκής 
Ένωσης, ώστε να διαπιστωθεί 
αν μπορεί να ανταπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις αυτές.

Έπειτα, υποβάλλει 
την αίτησή της. 

«Η Ελλάδα έγινε μέλος 
πριν 40 χρόνια, 

όπως μας είπε η κυρία 
Αφροξυλάνθη. 

Δηλαδή, με έναν πρόχειρο 
υπολογισμό, 
το 1981», 

είπε ο Νικόλας.

Για να γίνει μία χώρα μέλος αυτής 
της μεγάλης παρέας απαιτεί χρόνο. 



Έτσι, πέρασε η Δευτέρα αλλά και όλη η εβδομάδα στο 
σχολείο και οι ώρες το απόγευμα στο σπίτι. 
Με μπόλικο ψάξιμο. 

Τόσο ψάξιμο δεν είχα ρίξει ούτε όταν 
το χαμστεράκι μου, ο Χάρης, είχε βγει 
από το κλουβί και είχε τρυπώσει πίσω 
από το ψυγείο. 

Και μπορεί οι μεγάλοι αυτό να το 
λένε έρευνα, αλλά -για εμένα- είναι 
ψάξιμο. Μάλιστα τους επιστράτευσα 
όλους σε αυτό. Πρώτο-πρώτο τον 
μπαμπά μου. 



Ο μπαμπάς, λοιπόν, μού είπε ότι, από τότε που η χώρα 
μας έγινε μέλος της Ευρωπαïκής Ένωσης, αρχίσαμε να 
ταξιδεύουμε προς τις άλλες χώρες της πιο εύκολα –αφού 
πια δεν χρειαζόμαστε διαβατήριο και ταξιδεύουμε μόνο με 
την ταυτότητά μας.

«Όμως, Μάγκυ, πιο γρήγορα 
και με μεγαλύτερη ασφάλεια 
άρχισαν να γίνονται 
οι μετακινήσεις μας και 
μέσα στην ίδια μας τη χώρα. 
Αυτό έγινε γιατί 
η Ευρωπαïκή Ένωση, ΣΤΗΡΙΞΕ  
τη δημιουργία ΜΕΓAΛΩΝ έργων.



Σκέψου ότι, κάποτε, στο χωριό της 
μαμάς πηγαίναμε σε πέντε ώρες 
και τώρα πάμε σε τρεις. 

Και όταν λέω στήριξε, 
εννοώ ότι πρόσφερε 
οικονομική βοήθεια 
-που προέρχεται 
από ένα ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, 
έναν μεγάλο κουμπαρά.

Με αυτόν τον τρόπο, φτιάχτηκαν και στη χώρα μας  
σύγχρονα αεροδρόμια και σιδηροδρομικά δίκτυα, μεγάλοι 
οδικοί άξονες και άλλα σπουδαία έργα, όπως 
η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και η Αττική Οδός. 



Μην πας όμως μακριά. 
Ακόμα και το Μετρό είναι ένα έργο από αυτά που 
χρηματοδότησε η Ευρωπαïκή Ένωση», μου εξήγησε.

Άσε που πάμε στη θεία σε 10 μόλις λεπτά»,
συνέχισα, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούσα 
να φανταστώ πώς άραγε να ήταν οι ζωές των ανθρώπων 
πριν από όλα αυτά τα σπουδαία.  

«Μα, το Μετρό είναι πολύ ΣΠΟΥΔΑΙΟ έργο!», 
σχολίασα. «Γιατί σημαίνει λιγότερα 
αυτοκίνητα στους δρόμους, 
άρα και ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΜΟΛΥΝΣΗ 
της ατμόσφαιρας.



Έτσι, οι πολίτες της 
Ευρωπαïκής Ένωσης μπορούν 
να πουλάνε σε χώρες που 
ανήκουν σε αυτή, αλλά και 
να αγοράζουν από εκείνες 
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ.

Παλιά, αυτές οι διαδικασίες ήταν πολύ σύνθετες έως και 
αδύνατες. 

Μάλιστα, μου έδωσε κι άλλη μια 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ πληροφορία. 

Μου είπε ότι αυτή η ευκολία στις 
μετακινήσεις δεν αφορά μόνο τους 
ανθρώπους αλλά και τα εμπορεύματα, 
από τρόφιμα μέχρι αυτοκίνητα. 



«Πες κι άλλα…», του είπα 
αχόρταγα στη συνέχεια 
και ο μπαμπάς 
γέλασε και απάντησε:

«Πολλά από 
τα σπουδαία 
έργα που έγιναν 
και γίνονται θα 
τα καταλάβεις 
μεγαλώνοντας. 

Ένα ακόμα όμως που 
θα σου πω τώρα είναι 
ότι, ΟΠΟΥ κι αν βρισκόμαστε,
υπάρχει δίκτυο Internet 
και Wi-fi», κατέληξε.



Δεν έφτανε δηλαδή η έρευνα. Έπρεπε και 
να ΓΡΑΨΟΥΜΕ τα αποτελέσματά της, που 
θα διαβάζαμε την Παρασκευή στην τάξη. 
Aυτό το είχα αναλάβει εγώ από την ομάδα 
μας. Ήμουν πολύ καλή στις εκθέσεις, αν 
και είχα αρχίσει να αμφιβάλλω, μετά τα 
όσα αράδιασαν οι συμμαθητές μου από 
το δικό τους ψάξιμο. 

Την επόμενη μέρα στο σχολείο, η κυρία 
Αφροξυλάνθη μάς έβγαλε έναν λόγο 
για το πόσο σίγουρη ήταν ότι θα τα 
καταφέρναμε με αυτή τη σπουδαία 
έρευνα και κάτι τέτοια εμψυχωτικά, 
αλλά εμένα ΔΕΝ ΜΕ ΕΠΕΙΘΕ. 

Όλα αυτά ήταν πράγματι σπουδαία, 
αλλά και  για 
να τα χωρέσω σε μια έκθεση από αυτές 
που γράφουν παιδιά της ηλικίας μου. 

Α! Μην ξεχάσω ότι αυτό 
ήταν το κερασάκι στην τούρτα 
της μπελαλίδικης ιδέας 
της κυρίας Αφροξυλάνθης.



Η Αναστασία, που η μαμά της είναι ζωγράφος, έφερε 
πληροφορίες για τη συμβολή της Ευρωπαïκής Ένωσης 
στον τομέα του ελληνικού πολιτισμού. 

Μας είπε ότι, με χρήματα 
από τον μεγάλο
κουμπαρά, 
αποκαταστάθηκαν 
πολλά διατηρητέα κτίρια
και αρχαία θέατρα 
που είχαν υποστεί 
πολλές ζημιές στο 
πέρασμα των χρόνων. 

Μέχρι και η κατασκευή 
του νέου Μουσείου της 
Ακρόπολης, που όλος ο 
κόσμος μιλάει γι’ αυτό, 
έγινε με την οικονομική 
στήριξη της Ευρωπαïκής 
Ένωσης. 



Η Αναστασία μας μίλησε 
και για τον σπουδαίο θεσμό 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ».

Σύμφωνα με 
αυτόν, διάφορες 
ευρωπαïκές πόλεις 

που επιλέγονται κατά καιρούς 
από την Ένωση έχουν την 

ευκαιρία, για περίοδο ενός χρόνου, να προβληθούν μέσα από 
πολιτιστικά γεγονότα, τα οποία επισκέπτονται άνθρωποι από 
όλη τη γη. 

Έτσι εκείνον τον χρόνο, οι πόλεις αυτές γίνονται οι 
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, μιας και τα φώτα της 
δημοσιότητας πέφτουν πάνω τους.

Διάφορες ελληνικές πόλεις έχουν γίνει κατά καιρούς 
διάσημες. Και αυτό είναι μια ακόμα ευκαιρία να ακουστεί 
το όνομα της Ελλάδας παντού στον κόσμο.



Ο Νικόλας, που η μαμά του είναι 
δασκάλα, μας είπε για διάφορα
σημαντικά που έγιναν στον τομέα 
της παιδείας. Η Ευρωπαïκή 
Ένωση στήριξε την οικοδόμηση 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με σύγχρονες 
υποδομές σε όλες τις χώρες μέλη της. 

Όπως συνέβη στο δικό μας σχολείο που έχει αίθουσα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδραστικούς πίνακες. 

Φτιάχτηκαν όμως και 
εκσυγχρονίστηκαν και τα 
πανεπιστήμια της χώρας μας. 
Εκείνο που σίγουρα θα φανεί και 
σε εμάς χρήσιμο, όταν 

μεγαλώσουμε, είναι το πρόγραμμα 
με το οποίο φοιτητές από μία χώρα της 

Ένωσης πηγαίνουν σε μία άλλη, γίνονται 
ομάδα με τους φοιτητές της, συνεργάζονται, 
ανταλλάσσουν γνώσεις, μπορεί να γίνουν φίλοι 
και, γιατί όχι, αν έχουν μια φανταστική ιδέα, 
να την κάνουν πράξη με την υποστήριξη 
από τον μεγάλο ευρωπαïκό κουμπαρά.



Ο Νικόλας, όμως, δεν μας είπε μόνο αυτά. 
Βρήκε ευκαιρία και, στη χθεσινή προπόνηση, 
ρώτησε μερικά πράγματα τον προπονητή του 
για το Ευρωπαïκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 
που νόμιζε πως ήταν κι αυτό μια πρωτοβουλία 
της Ευρωπαïκής Ένωσης.

Εκείνος όμως τον πληροφόρησε ότι, αν και είναι η κορυφαία 
ευρωπαïκή ποδοσφαιρική διοργάνωση, στην οποία παίρνουν 
μέρος όχι μόνο χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαïκή Ένωση 
αλλά και άλλες έξω από αυτή, δεν θεσμοθετήθηκε από την 
Ευρωπαïκή Ένωση.

Πάντως, του τόνισε ότι ως διοργάνωση 
έχει μεγάλη αξία γιατί φέρνει τους λαούς 
πιο κοντά, ΚΑΘΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 
που διεξάγεται.



Ακόμη, κάθε χρόνο, ενισχύονται 
οικονομικά οι αγρότες που η 
σοδειά τους μπορεί να πάθει 
ζημιά ή να καταστραφεί εντελώς 
από καιρικά φαινόμενα.

Δεν σταμάτησε βέβαια εκεί. Επόμενη πηγή πληροφοριών 
ήταν ο παππούς του. Έτσι μάθαμε πόσο σημαντική ήταν 
η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαïκή Ένωση για την 
προστασία των αγροτικών προïόντων και τον εκσυγχρονισμό 
της παραγωγής τους.

Για παράδειγμα, 
χρηματοδοτήθηκε 
η παραγωγή αγροτικών 
προïόντων, που 
η παραγωγή τους κινδύνευε 
να σταματήσει, καθώς 
και αγροτικών προïόντων 
βιολογικής καλλιέργειας. 



Το πιο σημαντικό που μας είπε η Αναστασία ήταν αυτό 
για τα τρία γράμματα -Π.Ο.Π.Π.Ο.Π.- που υπάρχει πάνω στις 
συσκευασίες συγκεκριμένων προïόντων. 

Αρχικά, Π.Ο.Π.Π.Ο.Π. σημαίνει ΠΠροστατευόμενη ΟΟνομασία 
ΠΠροέλευσης. Λέγοντας ότι ένα προïόν είναι Π.Ο.Π.Π.Ο.Π., 
εννοούμε ότι η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του είναι 

 και οφείλονται κυρίως -ή αποκλειστικά- 
στο γεωγραφικό περιβάλλον που παράγεται. 



Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά τέτοια προïόντα. Ένα από 
αυτά είναι το τυρί φέτα. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί ΚΑΝΕΙΣ 
να χρησιμοποιήσει το όνομα ΦΕΤΑ σε τυριά που μοιάζουν 
ή σε τυριά που παρασκευάζονται εκτός Ελλάδας και με άλλη 
διαδικασία από την παραδοσιακή. 

Το ίδιο συνέβη και με την κτηνοτροφία. 
Εξελίχθηκε και εκσυγχρονίστηκε σημαντικά.

ΠΡΟÏΟΝΤΑ



Και εκεί που οι πληροφορίες στριφογύριζαν 
στο κεφάλι μου, σαν τα στρογγυλά 
πολύχρωμα μπαλάκια μέσα 
στη μεγάλη γυάλα, λίγο 
πριν βγάλουν τα έξι νούμερα 
του ΛΟΤΤΟ, και γινόταν μεγάλο μπέρδεμα, 
η κυρία Αφροξυλάνθη πετάχτηκε και είπε:  

«Τώρα, εντάξει…», σκέφτηκα, «Μέχρι να μεγαλώσουμε 
όμως, εγώ θα πρέπει να τα βγάλω πέρα με αυτό 
που έχω αναλάβει».

«ΜΠΡAΒΟ ΠΑΙΔΙA! 
Με κάνετε περήφανη! 
Είμαι σίγουρη ότι όταν μεγαλώσετε 
θα γίνετε σπουδαίοι Ευρωπαίοι πολίτες!» 



Εν τω μεταξύ, τίποτα δεν έδειχνε ότι 
θα τα κατάφερνα. Οι πληροφορίες που 
μάζευα το πρωί από την ομάδα ΑΜΑΝ 
βρίσκονταν διάσπαρτα αραδιασμένες 
στο τετράδιό μου. Για την έκθεση ούτε 
λόγος… Αφήστε που μυριζόμουν ότι το 
μπέρδεμα θα συνεχιζόταν. Γι’ αυτό, ενώ 
ήμουν αποφασισμένη να ρωτήσω όλη 
την πολυκατοικία -ΓΙΑΤI EΡΕΥΝΑ ΑΥΤO 
ΣΗΜΑIΝΕΙ, να ρωτάς κάμποσο κόσμο- 
δεν το έκανα. 

Το μόνο καλό ήταν ότι συνειδητοποιούσαμε όλοι 
πόσο ΜΕΓΑΛΗ σημασία είχε που η χώρα μας έγινε μέλος 
αυτής της μεγάλης ομάδας χωρών.



Εκείνος του είπε ότι 
φτιάχτηκαν καινούρια και 
σύγχρονα νοσοκομεία. 

Τελικά δεν έπεσα έξω. 

Το επόμενο κιόλας πρωί το μπέρδεμα 
μεγάλωσε, όταν ο Άγγελος άρχισε να μας 
αναφέρει όλα όσα είχε μάθει από τον μπαμπά του, 
που είναι γιατρός, για τα σημαντικά που έγιναν 
ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΗΣ ΥΓΕIΑΣ. 



Μάλιστα, επειδή ταξιδεύει πολύ, 
τον πληροφόρησε για τη ΔΩΡΕAΝ ΚAΡΤΑ, 
την οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες, 
που επισκέπτονται χώρες, μέλη της 
ευρωπαïκής παρέας, μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν αν χρειαστούν 
ιατρική βοήθεια.

Λέγεται Ευρωπαïκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. 

Αλλά και το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ είναι εξαιτίας της ασφάλισής τους από τους 
εργοδότες τους. Αυτός είναι απαράβατος κανόνας της 
Ευρωπαïκής Ένωσης.



Μεγάλη δράση η Ευρωπαïκή Ένωση 
ανέλαβε και στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορονοïού που άλλαξε 
τη ζωή των ανθρώπων. Όχι μόνο στην 
Ευρώπη αλλά και σ’ όλο τον κόσμο. 

Συγκεκριμένα, βοήθησε τους επιστήμονες, χρηματοδοτώντας 
τις έρευνες για τα εμβόλια, προκειμένου να αποκτήσουμε 
ανοσία απέναντι στον ύπουλο αυτόν ιό. 

Και, όταν μιλάμε για έρευνες, 
εννοούμε πολλά, μεγάλα πειράματα 
από πολλούς ειδικούς επιστήμονες.



Γιατί τα εμβόλια είναι η 
ΑΣΠIΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ μας για να γίνουν 
όλα όπως ήταν και πριν: 

Να πηγαίνουμε ξανά στο σχολείο, να 
βλέπουμε τις γιαγιάδες, τους παππούδες και 
τους φίλους μας χωρίς μάσκες, να αγκαλιαζόμαστε 
και να ανταλλάσσουμε χειραψίες, 
ΧΩΡIΣ ΝΑ ΦΟΒOΜΑΣΤΕ.

Μάλιστα, 
οι υπεύθυνοι της 
Ευρωπαïκής Ένωσης 

φρόντισαν ώστε όλες 
οι χώρες μέλη της να 

προμηθευτούν τα εμβόλια και 
στην ίδια τιμή, αλλά και να πάρει η κάθε μία την ποσότητα 
των εμβολίων που αναλογεί στον πληθυσμό της.



Στο ψάξιμο της τελευταίας ημέρας, δεν 
μπορώ να πω, μας βοήθησε και η κυρία 
Αφροξυλάνθη. 

Η κυρία Αφροξυλάνθη αγαπάει πολύ το 
περιβάλλον και η ίδια είναι εθελόντρια στον 
οργανισμό ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ που προστατεύει 
τις αρκούδες. 

Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι οργανισμοί 
που προστατεύουν ζώα, τα οποία απειλούνται 

με εξαφάνιση -όπως είναι οι θαλάσσιες 
χελώνες- και στηρίζονται με χρήματα 
από το μεγάλο ευρωπαïκό ταμείο. 

Το πλέον σημαντικό, για το 
Περιβάλλον, είναι οι κανόνες που 

έχει θεσπίσει η Ευρωπαïκή Ένωση 

για ΝΑ ΖΟYΜΕ ΣΕ ΚΑΘΑΡOΤΕΡΟ 
ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ.



Για παράδειγμα, έχει βάλει 
κανόνα  τα σκουπίδια 
να υφίστανται 
ειδική επεξεργασία, 
ώστε να μην δημιουργούν
επιπλέον μόλυνση 
στην ατμόσφαιρα. 

 Τα λύματα των πόλεων, να καθαρίζονται με μια 
διαδικασία που λέγεται ΒΙΟΛΟΓΙΚOΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜOΣ, 
ώστε να πέφτουν καθαρά στην θάλασσα και  οι 
παραλίες να περνάνε από ειδικούς ελέγχους, για να 
γνωρίζουμε ποιες είναι κατάλληλες για να κολυμπήσουμε. 

Οι παραλίες αυτές είναι όσες 
έχουν τη γαλάζια σημαία.

Όλα αυτά και άλλα πολλά 
έγιναν τα τελευταία 

40 χρόνια 
και φαντάζομαι πόσα 
ακόμη πρόκειται να 
γίνουν στο μέλλον.



Εκείνο όμως που με ενθουσίασε είναι ότι από τότε 
που η Ελλάδα έγινε μέλος αυτής της μεγάλης παρέας 
χωρών, ανήκει σε μια ομάδα έτοιμη να βοηθήσει σε 
δύσκολες στιγμές, όπως σε  φωτιές,  πλημμύρες,
  σεισμούς. 

Το μόνο που χρειάζεται είναι να ζητήσει τη βοήθειά τους. 



Λίγες ώρες απέμεναν για την πανωλεθρία. 
Το απόγευμα της Πέμπτης, κοιτούσα και ξανακοιτούσα 
το τετράδιο μου, που ήταν γεμάτο πληροφορίες αλλά όμως 
σε καμία απολύτως σειρά.

Και τότε…
«Θέλω να σε ρωτήσω 
κάτι, Μάγκυ» 
είπε ο μπαμπάς. 

Και, όταν ο μπαμπάς 
λέει πως θέλει να με ρωτήσει κάτι 
και με λέει και με το όνομά μου, αυτό θα πει πως δεν είναι 
ό, τι κι ό, τι αυτό που θέλει να ρωτήσει αλλά ότι πρόκειται 
για ΣΟΒΑΡO ΠΡAΓΜΑ!  Σοβαρό θα πει δύσκολο. 

Σαν την έκθεση που μας έβαλε η κυρία Αφροξυλάνθη. 
Και δεν έπεσα έξω. «Τι;» ρώτησα όσο πιο σιγά μπορούσα. 
«Για την εργασία σου», είπε εκείνος.



Ψέματα δεν ήθελα να πω και 
έτσι απάντησα κάτι που είχε 
υποψία αλήθειας. (Υποψία 
έχουμε όταν για κάτι δεν 
είμαστε πολύ σίγουροι. Όταν, 
ας πούμε, είμαστε στο μανάβικο 
και επειδή έχουμε την υποψία 
ότι ένα φρούτο είναι αρκετά 
ώριμο, το ζουλάμε για να το 
διαπιστώσουμε).

Μακάρι να ήταν 
έτοιμο το βραδινό 
φαγητό, να έβαζα 
γρήγορα γρήγορα μια 
τεράστια μπουκιά στο στόμα μου και να 
του απαντούσα εκείνο που μου λέει κάθε φορά στο τραπέζι 
«Όταν τρώμε, δεν μιλάμε!», ώστε να μην χρειαζόταν να 

απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Αλλά δεν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο. 

Ακόμα και το χαμστεράκι μου, 
ο Χάρης, μέσα από το κλουβί του, 
κατάλαβε τη δυσκολία της στιγμής, 

κατέβηκε από τη ρόδα του και κοιτούσε 
αποσβολωμένος με τα μικροσκοπικά του μάτια.

 



Αφήστε που, και να το ήθελα, δεν μπορούσα εκείνη τη 
στιγμή να αυτοδιορθωθώ. (Αυτοδιορθώνομαι σημαίνει 
διορθώνω μόνος μου το λάθος που έχω κάνει).

«Αύριο, μπαμπά, θα βγάλω την ομάδα μου ασπροπρόσωπη» 
του απάντησα και το είπα με τόση σιγουριά που ο μπαμπάς 
χαμογέλασε.

Ευτυχώς, δεν μπορούσε 
να με ζουλήξει σαν φρούτο 
γιατί θα διαπίστωνε ότι η 
υποψία αλήθειας που είχα 
ξεφουρνίσει ήταν πολύ μικρή 
και, αν ήμουν φρούτο, 
θα ήμουν πολύ άγουρο. 
Και άγουρο σημαίνει όχι 
μόνο σκληρό, αλλά και ξινό. 



Το ελαφρύ αεράκι κουνούσε 
τα κλαδιά των δέντρων 
και τις σκέψεις μου. 

Το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησα, 
έβαλα έναν από τους πιο 
αγαπημένους μου 
συνδυασμούς ρούχων 
-γιατί η κυρία μας είχε πει 
ότι εκείνη την Παρασκευή, 
που το ημερολόγιο 
έγραφε 9 Μαΐου, 
ήταν η επέτειος των 40 ΧΡOΝΩΝ 
και ΕΠEΤΕΙΟΣ σημαίνει γιορτή- 
έφτιαξα την τσάντα μου, 
πήρα το πρωινό μου και ξεκίνησα. 



Σκεφτόμουν ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓIΝΩ που δεν είχα γράψει όχι 
λέξη, ούτε συλλαβή. Σκεφτόμουν την κυρία Αφροξυλάνθη 
μόνιμα συνοφρυωμένη. Και βασικά, πιο πολύ από όλους, 
σκεφτόμουν τους συμμαθητές μου. 

Ίσως θα έπρεπε να είχα ζητήσει βοήθεια. 
Καλό είναι να ζητάμε πάντα βοήθεια,  
a.  όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, β. όταν είμαστε 
μπερδεμένοι και χρειαζόμαστε κι άλλες εξηγήσεις 
ή  γ.  όταν δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι. 

ΑΛΛΑ ΠΙΑ ΗΤΑΝ ΑΡΓΑ. 



«Λοιπόν, 
 Μάγκυ, 
 σε ακούμε»,
  μου είπε. 

Ώσπου, σαν να ‘ξερε και να με περίμενε στη γωνία, η κυρία 
Αφροξυλάνθη με φώναξε πρώτη να διαβάσω την έκθεση 
-που όπως σας είπα ΔΕΝ ΕIΧΑ ΓΡAΨΕΙ. 

Και πάνω που πήγα να της εξηγήσω 
τι μου είχε συμβεί, μου ‘ρθε μια 

φανταστική ιδέα! 

ΝΑ 
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΩ!



Σηκώθηκα, κράτησα στα χέρια μου το λευκό χαρτί, 
ξεροκατάπια κάνα δυο φορές και είπα:

Όταν τελείωσα, όλοι χειροκρότησαν και ζητωκραύγασαν. 

Ναι, όλοι! 
Αφήστε που η κυρία Αφροξυλάνθη δεν έκανε ούτε ένα 
τόσο δα, τοσοδούλι…



Η Μαρία Κεκέ σπούδασε Γραφιστική στη Σχολή 
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Iδρύματος Αθήνας.  
Εκεί ήρθε για πρώτη της φορά σε επαφή με την 
εικονογράφηση και τη διαδικασία της δημιουργίας 
ενός παιδικού βιβλίου. Μια διαδικασία που δεν 
θα ξεχάσει ποτέ!  Αγαπά να δουλεύει σε μικρές 
και μεγάλες ομάδες, οπότε ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές της συνεργάστηκε με δημιουργικά γραφεία, 
διαφημιστικές εταιρείες και τυπογραφεία. Κάποια 

χρόνια πριν, ξεκίνησε την ανεξάρτητη πορεία της στον 
χώρο του Design και της εικονογράφησης. Το παιδικό βιβλίο είναι αυτό που 
κυριαρχεί στη βιβλιοθήκη της, πολύ πριν γίνει μαμά, και αυτό που μπορεί 
να την κάνει να αγνοήσει πολλές φορές «την ώρα του ύπνου». Είναι πολύ 
χαρούμενη που έγινε μέρος αυτής της πολύ όμορφης δουλειάς! 

Η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου ζει και εργάζεται στην 
Αθήνα. Είναι αστυνομικός και συγγραφέας παιδικών 
βιβλίων. Το πρώτο της παραμύθι Μια Ζαχαρένια 
Συνταγή (2015) τέθηκε υπό την αιγίδα της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και 
η πρώτη του έκδοση ενίσχυσε με το σύνολο των 
εσόδων της την παγκόσμια εκστρατεία “Back2School” 
του Οργανισμού. Τον Ιανουάριο του 2018 η ιστορία 
του βιβλίου έγινε θεατρική παράσταση στο θέατρο 
«Φούρνος». Τον Φεβρουάριο του 2016 τιμήθηκε από 

την «Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
στην Ελλάδα» ως υψηλού προφίλ υποστηρίκτρια για τη συμβολή της στο 
έργο του Οργανισμού, τους σκοπούς του οποίου συνεχίζει να στηρίζει 
ενεργά. Συμμετείχε ως ομιλήτρια στο TEDxPatras 2017 με θέμα «Στιγμές- 
Moments» και ήταν υποψήφια του θεσμού «Γυναίκες της χρονιάς» του 
περιοδικού “Beauté” στην κατηγορία «Γυναίκες της προσφοράς». Είναι 
Πρόεδρος του ΑμΚΣ «ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΖΕΙ», το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί 
καινοτόμα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα. Από την αρχή 
έως σήμερα μεταμορφώνει τα βιβλία της σε εκδηλώσεις, εργαστήρια και 
δραστηριότητες σε συνεργασία με σχολεία, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και 
φορείς σε όλη την Ελλάδα. 





Συγγραφέας: Φωτεινή Κωνσταντοπούλου

Η κυρία Αφροξυλάνθη είχε μια βαρετή ιδέα. 

Όμως από εκεί ακριβώς ξεκινάει μια περιπετειώδης 
εξερεύνηση με πρωταγωνιστές την Αναστασία, τη Μάγκυ, 
τον Άγγελο και τον Νικόλα. Είναι η υπερομάδα των Α.Μ.Α.Ν. 

Στόχος της, να ανακαλύψει τα πολλά και σημαντικά που 
συνέβησαν από τη στιγμή που η Ελλάδα έγινε μέλος της 
Ευρωπαïκής Ένωσης. 

Τι είναι όμως Ευρωπαïκή Ένωση; 
Από πότε η Ελλάδα ανήκει σε αυτήν; 
Άραγε η ζωή ήταν καλύτερη τον παλιό καλό καιρό; 
Ή μήπως όχι; Θα τα καταφέρουν οι Α.Μ.Α.Ν. 
να διαλευκάνουν αυτά και άλλα μυστήρια;

Μια ιστορία για τα 40 χρόνια της ένταξης της Ελλάδας 
στην Ευρωπαïκή Ένωση. 
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