
Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους.

Όνομα:

Μαθαίνω για την Ευρώπη
ΤΑΞΗ: Β΄3

Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε η
Ευρώπη, η κόρη του βασιλιά Αγήνορα και της
Τηλεφαέσσας. Μια μέρα, που η Ευρώπη διασκέ-
δαζε με τις φίλες της σε ένα λιβάδι και μάζευε
λουλούδια, την είδε ο Δίας. Θαμπώθηκε τόσο
πολύ από την ομορφιά της, ώστε μεταμορφώθη-
κε σε λευκό ταύρο, και την πλησίασε. Η Ευρώ-
πη, γοητευμένη από την ομορφιά και την ηρεμία
του ζώου, κάθισε πάνω στη ράχη του. Τότε ο
ταύρος, με την Ευρώπη στη ράχη του, ρίχνεται
μεμιάς στη θάλασσα και κολυμπώντας, φθάνει
στην Κρήτη. Από τότε, η ήπειρος που βρίσκεται
πάνω από την Κρήτη ονομάζεται Ευρώπη.

Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη.

Ο μύθος της Ευρώπης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1. Μεγάλη Βρετανία

2. Ιρλανδία

3. Γαλλία

4. Ισπανία

5. Πορτογαλία

6. Βέλγιο

7. Ολλανδία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από 27 χώρες της
Ευρώπης. Οι χώρες αυτές είναι οι πιο κάτω:
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8. Δανία

9. Σουηδία

10. Φινλανδία

11. Εσθονία

12. Λετονία

13. Λιθουανία

14. Πολωνία

15. Γερμανία

16. Λουξεμβούργο

17. Τσεχία

18.  Σλοβακία
19. Αυστρία

20. Σλοβενία

21. Ιταλία

22. Μάλτα

23. Ελλάδα

24. Ουγγαρία

25. Ρουμανία

26. Βουλγαρία

27. Κύπρος

Άσκηση: Χρωμάτισε τις χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. με διαφορετικό χρώμα.
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Σημαίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση
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Άσκηση: Κόλλησε τις σημαίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
κατάλληλη θέση.

Δανία

Γαλλία

Ισπανία

Αυστρία
Βέλγιο

Ελλάδα

Ιταλία
Γερμανία

Κύπρος

Βουλγαρία

Τσεχία Μεγάλη Βρετανία
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Εσθονία

Φινλανδία

Εσθονία

Πορτογαλία

Λετονία

Λιθουανία

Μάλτα

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ρουμανία

Πολωνία

Λουξεμβούργο

Σλοβενία

Ιρλανδία

Σουηδία
Ολλανδία



Η αρχή

Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (1945) και την καταστροφή που δημιούργησε στην Ευρώπη, πολ-
λοί πολιτικοί συμφώνησαν να δημιουργήσουν καινούριους δεσμούς μεταξύ των κρατών της Ευρώ-
πης για να αποφευχθεί ένας νέος πόλεμος και να επικρατήσει η ειρήνη. Η ιδέα άνηκε στο Γάλλο
Ζαν Μονέ ο οποίος την ανέφερε στον φίλο του Ρόμπερτ Σούμαν, υπουργό της Γαλλικής Κυβέρνη-
σης. Ο Σούμαν ανακοίνωσε την ιδέα σε επίσημο λόγο που εκφώνησε στις 9 Μαΐου του 1950. Ένα
χρόνο μετά η ιδέα υιοθετήθηκε από μερικές χώρες και ιδρύθηκε αρχικά η Ευρωπαϊκή Οικονομι-
κή Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Σταδιακά, τα ωφελήματα που απολάμβαναν οι χώρες της Ε.Ο.Κ. άρχισαν
να γίνονται επιθυμητά από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα τα κράτη ν’ αυξηθούν και να φτάσουμε
σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με 27 κράτη μέλη!

Στόχοι των χωρών της ΕΕ

Θέλουν ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αντί  να πολεμούν
με όπλα μεταξύ τους, προτιμούν να μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι και να
συζητούν.

Θέλουν όλες οι χώρες-μελη της ΕΕ να ευημερούν και να βελτιώνουν τις συν-
θήκες ζωής των πολιτών τους. Η ΕΕ μπορεί να περηφανεύεται ότι είναι ο με-
γαλύτερος οικονομικός χώρος στον κόσμο.

Θέλουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ να απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα
και τις ίδιες ελευθερίες, να ζουν χωρίς διακρίσεις και να έχουν ίσες ευκαιρίες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Ρόμπεν Σούμαν

Σημαία

Η σημαία της ΕΕ  έχει βαθύ μπλε χρώμα και 12 αστέρια σε κύκλο. Τα αστέρια σε κύκλο συμ-
βολίζουν την τελειότητα, την πληρότητα και την ενότητα. Συμβολίζουν τους δώδεκα μήνες
του χρόνου και τις 12 ώρες του ρολογιού.

Η ΕΕ γιορτάζει τα γενέθλιά της στις 9 Μαΐ-

ου. Στις 9 Μαΐου του 1950 ο Γάλλος υπουρ-

γός Ρόμπερτ Σούμαν πρότεινε τις ιδέες που

θεμελίωσαν τη σημερινή ΕΕ.



Ευρώ, το νόμισμα της Ευρώπης

Το όνομά του θυμίζει την Ευρώπη. Το σύμβολό του θυμίζει το γράμμα ε ενώ
οι δύο γραμμές στη μέση συμβολίζουν τη σταθερότητα.

Άσκηση

17 χώρες μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Βάλε √ στις χώρες αυτές στον πιο κάτω
χάρτη.
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€



Άσκηση: Στο πιο κάτω χώρο ζωγράφισε κι εσύ την εθνική όψη κερμάτων και γράψε
ποιας χώρας είναι κέρματα. (http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.el.html)

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι εθνικές όψεις των κερμάτων €1.

Τα κέρματα ευρώ έχουν μία κοινή όψη που πα-

ρουσιάζει το χάρτη της Ευρώπης και συμβολί-

ζει την ενότητα της Ευρώπης.  Η πίσω όψη

των κερμάτων διαφέρει από χώρα σε χώρα κα-

θώς κάθε χώρα έχει επιλέξει να παρουσιάσει

τις δικές της παραστάσεις.
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Κύπρος ΒέλγιοΑυστρία Ελλάδα

Ιταλία Ιρλανδία

ΓερμανίαΓαλλία

ΜάλταΙσπανίαΠορτογαλίαΛουξεμβούργο




