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Απαντήσεις:

Βέλγιο: Το Κρατικό Μουσείο Βρυξελλών διαθέτει πάνω 
από 800 κοστούμια του Μάνεκεν Πις.

Bουλγαρία: Λευκό, πράσινο και κόκκινο από πάνω προς 
τα κάτω.

Δημοκρατία τηςΤσεχίας: Ρομπότ.

Δανία: Τα Νέα Ρούχα του Αυτοκράτορα, το Κοριτσάκι με 
τα Σπίρτα, η Βασίλισσα του Χιονιού, Η Μικρή Γοργόνα, 
Το Ασχημόπαπο, Η Πριγκίπισσα και το Ρεβύθι κ.ά.

Γερμανια:  Στη Βόννη.

Eσθονία: Τη Βαλτική θάλασσα.

Iρλανδία: Δράκουλας και Ρουμανία.

Ελλάδα: Κρήτη.

Ισπανία: Τα Νίνια, Πίνα και η ναυαρχίδα του, Σάντα Μαρία.

Γαλλία: Ο Ζαν Μονέ είναι από τους πρώτους πολιτικούς 
που ξεκίνησαν την διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εκείνος και ο Ρομπέρ Σουμάν είχαν την 
ιδέα της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα.

Ιταλία: Σύμφωνα με τη ρωμαϊκή μυθολογία, οι ιδρυτές της 
Ρώμης ήταν οι δίδυμοι αδελφοί Ρώμος και Ρωμύλος.

Κύπρος:  Η θεά του έρωτα και της ομορφιάς. 

Latvia: Νταουγκάβας.

Λιθουανία: Η Λιθουανία έγινε μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004.
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Λουξεμβούργο: Ο Γκαμπριέλ Λιπμάν 
κέρδισε το Νομπέλ Φυσικής το 1908.

Ουγγαρία: Αυστρία και Σλοβενία.

Mάλτα: Το Γεράκι της Μάλτας.

Ολλανδία: Kλόμπεν. 

Aυστρία: Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. 

Πολωνία: Κάρολ Γιόζεφ Βοϊτίλα.

Πορτογαλία: Το θαλάσσιο δρόμο 
από την Αφρική για την Ινδία. 

Ρουμανία: Σπίτι του Λαού. 

Σλοβενία: 2007.

Σλοβακία: Ďakujem!

Φινλανδία: Άγιος Βασίλης.

Σουηδία:  Volvo, Hennes and Mauritz, IKEA, 
SAAB, κ.α.

Ηνωμένο Βασίλειο: Μάκβεθ, Άμλετ, 
Πολύ κακό για το τίποτα, Ο Έμπορος 
της Βενετίας.

                                                                    >>>
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Στοιχεία φωτογραφιών

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος, σελ. 7, 9, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 
53, 55, 57, 59, 63, 65, 75, 77 και 79

Berlin Partner GmbH/FTB-Werbefotografie, σελ. 75

Broadway Tower Country Park LTD, σελ. 59

Causeway Coast and Glens Regional Tpurims 
Authority, σελ. 65

Deutscher Bundestag/Meldepress/AMS, σελ. 13

Digital Vision, σελ. 61

EPA Photo/AFI/Normunds Mezin, σελ. 77

EPA Photo/ Antonio Bat, σελ. 49

ΕPA Photo/Attila Kinbenedek, σελ. 35 και 77

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σελ. 45 και 75

K.J. Richardson, σελ. 63

Ont.lu, σελ. 33 και 77

Photo Disc/Getty Image, σελ. 11, 75 και 79

PhotoSphere Images, σελ. 5

Το παρόν δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο!

Οι εξέχουσες προσωπικότητες, τα φαγητά, τα αξιοθέατα κ.λπ. που 
παρουσιάζονται στο βιβλιαράκι αυτό σε καμία περίπτωση δεν 
καταγράφονται πλήρως και είναι, ως ένα βαθμό, στερεότυπες. Το σχήμα 
της έκδοσης επιτρέπει την παράθεση λίγων στοιχείων. Δεν είναι 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι γλώσσες που 
αναφέρονται στο βιβλιαράκι αυτό, ενώ μπορεί να υπάρχουν και 
ομιλούμενες γλώσσες οι οποίες δεν αναφέρονται. Ορισμένα 
κράτη-μέλη έχουν περισσότερες από μία εθνικές επετείους, όπως 
αναφέρεται στο παρόν βιβλιαράκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 23 
επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας. Οι γλώσσες αυτές είναι οι 
εξής: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανέζικα, ελληνικά, 
εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, 
ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, 
σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά. Οι συναλλαγματικές 
ισοτιμίες που αναφέρονται είναι από τις 3 Νοεμβρίου 2010 
(www.ecb.int)  

      Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

http://ec.europa.eu/ellada 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (http://europa.eu).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της δεν 
ευθύνονται για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή 
για τυχόν λάθη του κειμένου, παρά την ενδελεχή επιμέλεια του.

ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010
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Φωτογραφία

Ημερομηνία γέννησης   Φύλο

Διεύθυνση

 

    

Υπογραφή κατόχου

Επώνυμο

Όνομα 
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Ενωμένη στην πολυμορφία –  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται συστάσεις. Επί μισό 
αιώνα, προσφέρει πολιτική σταθερότητα και οικονομική 
ευημερία στους πολίτες της. Δημιούργησε μια ενιαία αγορά 
χωρίς σύνορα και ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Επανένωσε 
μια κατακερματισμένη ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

μια μεγάλη οικονομική και εμπορική δύναμη και ο μεγαλύτερος στον κόσμο χορηγός 
αναπτυξιακής βοήθειας σε φτωχότερες χώρες. Τα κράτη μέλη της αυξήθηκαν από 6 σε 
27, αυξάνοντας τον πληθυσμό της ΕΕ σε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο κατοίκους. 
Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι όλες ή δεν επιθυμούν όλες να είναι μέλη της ΕΕ, παρόλο 
που η Ένωση δέχεται αιτήσεις προσχώρησης από οποιαδήποτε δημοκρατική ευρωπαϊκή 
χώρα. Διατηρεί στενές και φιλικές σχέσεις με όλους τους γείτονές της, τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στις ανατολικές και νότιες ακτές της Μεσογείου. 
Αν και εξαιρετικά ποικιλόμορφες, τις χώρες της ΕΕ ενώνει η κοινή δέσμευσή τους 
για την ειρήνη, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Επιζητούν να υποστηρίξουν τις αξίες αυτές στην Ευρώπη και πέρα από 
αυτή, να οικοδομήσουν και να μοιραστούν την ευημερία και να ενεργήσουν από κοινού 
στην παγκόσμια σκηνή. 
Με 27 κράτη μέλη και πληθυσμό που φτάνει σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Από την ίδρυσή της, 
εργάζεται για να προσφέρει ευημερία και σταθερότητα στους πολίτες της. Οι πολιτικές και 
οι δράσεις της μας επηρεάζουν όλους άμεσα και έμμεσα. 
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, με 
προσήλωση στην προαγωγή της οικονομικής ευημερίας και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας καθιστώντας τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και προσφέροντας στους 
εργαζομένους νέες δεξιότητες. 
Τόσο με τους γείτονές της όσο και με άλλες χώρες, η ΕΕ εργάζεται για την επέκταση 
της ευημερίας, της δημοκρατικής προόδου, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων πέρα από τα σύνορά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη εμπορική 
δύναμη στον κόσμο και αποτελεί σημαντικό χορηγό οικονομικής και τεχνικής βοήθειας 
σε φτωχότερες χώρες. 
Η ΕΕ ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, με έξι 
ιδρυτικά μέλη - Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες. Τα 
κράτη αυτά δημιούργησαν ένα νέο τρόπο σύμπραξης για τη διαχείριση των κοινών τους 
συμφερόντων, με κύρια βάση την οικονομική ολοκλήρωση. Σε αυτά προστέθηκαν η 
Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο το 1973, η Ελλάδα το 1981 και η Ισπανία και 
η Πορτογαλία το 1986. Μετά την ένωση της Γερμανίας το 1990, ενσωματώθηκαν και τα 
ομόσπονδα κράτη της ανατολικής Γερμανίας. 
Το 1992 μια νέα συνθήκη έδωσε περισσότερες αρμοδιότητες στα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και εισήγαγε νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, 
δημιουργώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την ξέρουμε. Το 1995, η ΕΕ άνοιξε τις 
πύλες της στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. 
Η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η 
Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία προσχώρησαν το 2004, ενώ το 2007 
ακολούθησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Τέσσερις ακόμη υποψήφιες χώρες, η Ισλανδία, 
η Κροατία, η Τουρκία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έχουν 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης. 
Τι γνωρίζουμε όμως για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Με μια πρώτη ματιά, 
το βιβλιαράκι αυτό μοιάζει να τις παρουσιάζει με τυχαία σειρά, αλλά εάν κοιτάξετε 
τα ονόματα στη δική τους γλώσσα, θα δείτε ότι έχουν μπει με αλφαβητική σειρά. Η 
Ουγγαρία λέγεται διαφορετικά στα Ουγγρικά, ενώ οι Γερμανοί αποκαλούν τη χώρα τους 
«Deutschland».
Στο πίσω μέρος του βιβλίου θα βρείτε αυτοκόλλητα με νομίσματα, σημαίες, κτίρια κ.λπ. 
τα οποία μπορείτε είτε να κολλήσετε στα κενά σημεία του διαβατηρίου σας ή πάνω στο 
χάρτη.
Ας περιηγηθούμε στην Ευρώπη για να δούμε τι μπορείτε να ανακαλύψετε για τις 
γειτονικές μας χώρες και μην ξεχάσετε να απολαύσετε το ταξίδι αυτό.
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Hallo!
Salut!

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Βρυξέλλες
Έκταση: 30.530 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 10.741.048

Γλώσσα: Ολλανδικά, Γαλλικά και Γερμανικά

Εθνική επέτειος: 21 Ιουλίου 
Άνοδος του βασιλιά Λεοπόλδου Α΄  
στο θρόνο (1831)

België • Belgique • 
Belgien

Βέλγιο



Ατόμιουμ :Το μνημείο 
Ατόμιουμ κατασκευάστηκε 
το 1958 και έχει ύψος 103 
μέτρα. Αναπαριστά ένα μεγεθυμένο 
κρύσταλλο σιδήρου, που αποτελείται 
από εννέα άτομα. Το πρόσφατα 
ανακαινισμένο μνημείο Ατόμιουμ 
υποδέχεται το κοινό, διοργανώνοντας 
ενδιαφέρουσες εκθέσεις, ιδιαίτερα για τα 
παιδιά. Ανεβαίνοντας στην κορυφή του, 
μπορείτε να απολαύσετε την υπέροχη θέα προς τις Βρυξέλλες.

Μάνεκεν Πις: Το άγαλμα 
φιλοτεχνήθηκε το 1619, 

αναπαριστά ένα αγόρι που ουρεί 
μέσα σε ένα συντριβάνι και είναι από 
τα γνωστότερα μνημεία. Το άγαλμα 
διαθέτει  πλούσια γκαρνταρόμπα με 
πολυάριθμες στολές, την οποία θα 
ζήλευαν πολλοί.

Φαγητό: Το Βέλγιο είναι γνωστό 
για τα μουλ-φριτ (μύδια αχνιστά 
και πατάτες τηγανητές) αλλά και 

τη σοκολάτα του!

Διάσημοι Βέλγοι: Μαγκρίτ (ζωγράφος), Έντι Μερξ (ποδηλασία), 
Ερζέ (δημιουργός του Τεντέν) και τα Στρουμφάκια!

Ανακαλύψτε: Πόσες στολές διαθέτει συνολικά το 
άγαλμα Μάνεκεν Πις;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Βουλγαρία
България

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Σόφια
Έκταση: 110.990 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 7.602.116

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Εθνική επέτειος: 3 Μαρτίου 
Επέτειος απελευθέρωσης  
από την Οθωμανική  
Αυτοκρατορία (1878)

€1 = BGN 1.9558

Zdravei
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Καθεδρικός Ναός του 
Αγίου Αλεξάνδρου 
Νιέφκσι: Αυτός ο καθεδρικός 
ναός στη Σόφια αποτελεί έναν 
από τους μεγαλύτερους ναούς της 
ορθόδοξης εκκλησίας στον κόσμο. 
Ανεγέρθηκε στις αρχές του 20ού 
αιώνα προς τιμήν των στρατιωτών 
που χάθηκαν στον πόλεμο του 1877. 

Εθνικό Πάρκο 
Ρίλα: Αποτελεί 

το μεγαλύτερο εθνικό 
πάρκο και βρίσκεται 100 
χλμ. νοτίως της Σόφιας. 
Είναι γνωστό για τις 
λίμνες και τα ποτάμια του, 
όπου ζουν πολλά άγρια 
ζώα που απειλούνται με 

εξαφάνιση. Η ονομασία Ρίλα 
προέρχεται από τη λέξη «Ρούλα» που σημαίνει πολύ νερό.

Φαγητό: Καβαρμά (ραγού με κρέας και λαχανικά), σαλάτα 
σόπσκα (σαλάτα με λευκό τυρί, τομάτα και αγγούρι) και μπομπ 
τσορμπά (καυτερή σούπα με φασόλια).

Διάσημοι Βούλγαροι: Τζούλια Κρίστεβα (φιλόσοφος), Κρίστο 
Γιαβάτσεφ (ζωγράφος).

Ανακαλύψτε: Ποια χρώματα έχει η σημαία της 
Βουλγαρίας;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Δημοκρατία της Τσεχίας
Česká Republika

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Πράγα
Έκταση: 78.870 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 10.474.607

Γλώσσα: Τσεχικά

Εθνική επέτειος: 28 Οκτωβρίου 
  Επέτειος της ανεξαρτησίας της Τσεχίας 

μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

€1 = CZK 24.497

Ahoj!
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Καθεδρικός Αγίου 
Βίτου: Αυτός ο γοτθικός 
καθεδρικός ναός είναι η 
γνωστότερη εκκλησία της Τσεχίας και 
η ψηλότερη εκκλησία στην Πράγα. 
Δεν είναι μόνον εκκλησία, αλλά 
αποτελεί και τον τόπο ταφής πολλών 
Τσέχων βασιλέων. 

Γέφυρα 
Καρόλου: Πήρε 

το όνομά της από το 
βασιλιά Κάρολο Δ΄. Όταν 
κατασκευάστηκε στα 
τέλη του 14ου αιώνα, η 
μεσαιωνική αυτή γέφυρα 
αποτελούσε το μόνο 

τρόπο για να διασχίσει κανείς τον ποταμό Βλτάβα 
(Μολδάβας) στην Πράγα. Σύγχρονες έρευνες έχουν εντοπίσει 
οργανική ύλη στο κονίαμα, άρα ο μύθος ότι χρησιμοποιήθηκαν 
αυγά για την ενίσχυση της γέφυρας μπορεί και να αληθεύουν.

Φαγητό: Κνεντλίκυ (βραστή μπουλέττα) και μπραμποράκι 
(τηγανίτες).

Διάσημοι Τσέχοι: Άλφονς Μούχα (ζωγράφος), Άντονιν 
Ντβόρζακ (συνθέτης), Μίλαν Κούντερα (συγγραφέας).

Ανακαλύψτε: Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι 
τσέχικης προέλευσης; Ίντερνετ, ρομπότ ή βαλς;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!



10

Δανία
Danmark

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Κοπεγχάγη
Έκταση: 43.094 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 5.519.259

Γλώσσα: Δανέζικα

Εθνική επέτειος: 5 Ιουνίου 
Η Δανία έγινε συνταγματική  
μοναρχία (1849)

€1 = DKK 7.4553

Hej
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Νίχαβν:  Το «Νέο Λιμάνι» 
χτίστηκε από το βασιλιά 

Χριστιανό Ε΄ γύρω στα 1670 και 
αποτελεί το παλαιότερο τμήμα του 
λιμανιού της Κοπεγχάγης. Ο δρόμος 
διαθέτει πολλά μικρά εστιατόρια 
με θέα στο γραφικό λιμάνι. Όταν 
ο καιρός είναι ζεστός, η περιοχή 

γεμίζει με κόσμο. Σήμερα, το κανάλι είναι γεμάτο με παλιά ξύλινα 
πλοία, από την εποχή όπου το Νίχαβν αποτελούσε το κέντρο 
όλου του θαλάσσιου εμπορίου από την Κοπεγχάγη. 

Η Μικρή Γοργόνα: Αυτή 
η γοργόνα, καθισμένη 
σε έναν βράχο στο λιμάνι 
της Κοπεγχάγης, χρωστά τη φήμη 
της στο ομώνυμο παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Δεν είναι 
βέβαιο ποιο ήταν το μοντέλο του 
αγάλματος, η μπαλαρίνα Έλεν 
Πράις ή η σύζυγος του γλύπτη, 
Έντβαρντ Έρκσεν.

Φαγητό: Τα φρικαντέλερ 
(κεφτεδάκια) είναι πολύ δημοφιλή 
καθώς και τα σμέρεμπρεντ (ανοιχτά σάντουιτς). Στις κλασικές 
γεύσεις περιλαμβάνονται το ψωμί σίκαλης με βούτυρο και ψωμί 
ή παλαιωμένο τυρί με ζελέ από ζωμό κρέατος και ρούμι. 

Διάσημοι Δανοί: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (συγγραφέας), Σόρεν 
Κίρκενγκαρντ (φιλόσοφος).

Ανακαλύψτε: Μπορείτε να αναφέρετε τρία παραμύθια 
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Γερμανία
Deutschland

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Βερολίνο
Έκταση: 357.030 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 82.062.249

Γλώσσα: Γερμανικά

Εθνική επέτειος: 3 Οκτωβρίου 
Επέτειος της επανένωσης της Γερμανίας (1990)

Guten 
Tag



13

Η Πύλη του 
Βραδεμβούργου: Η 

πρώην πύλη της πόλης, που 
ανεγέρθηκε μεταξύ 1788 και 1791 
από τον αυτοκράτορα Φρειδερίκο 
Γουλιέλμο Β΄ ως σύμβολο ειρήνης, 
αποτελεί ένα από τα κύρια 
σύμβολα του Βερολίνου. Έκλεισε 

όταν υψώθηκε το Τείχος του Βερολίνου το 1961, 
αλλά μετά την πτώση του τείχους το 1989, μετατράπηκε σε 
σύμβολο ελευθερίας και ενότητας για την πόλη του 
Βερολίνου.

Ράιχσταγκ: Το 
Ράιχσταγκ καταστράφηκε 
σχεδόν ολοσχερώς από 
πυρκαγιά το 1933 και 
καταστράφηκε κατά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κτίριο 
έχει έκτοτε αποκατασταθεί 
και από το 1992 στεγάζει το 
γερμανικό Κοινοβούλιο.

Φαγητό: Το μπράτβουρστ (λουκάνικο) είναι εξαιρετικά 
δημοφιλές, όπως και πολλά πιάτα με πατάτα. Το ζάουερκραουτ, 
που σημαίνει λάχανο με ξύδι, δεν κυριαρχεί πλέον ιδιαίτερα 
στη γερμανική κουζίνα.

Διάσημοι Γερμανοί: Γκαίτε (συγγραφέας), Μίκαελ Σουμάχερ 
(πιλότος Φόρμουλα 1).

Ανακαλύψτε: Σε ποιο μέρος της Γερμανίας γεννήθηκε 
ο συνθέτης Λούντβιχ βαν Μπετόβεν; 

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Eσθονία
Eesti

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Ταλίν
Έκταση: 45.230 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 1.340.341

Γλώσσα: Εσθονικά

Εθνική επέτειος: 24 Φεβρουαρίου 
Εορτασμός της ανεξαρτησίας  
από τη Ρωσία (1918)

€1 = EEK 15.6466*

Tere

* Την 1η Ιανουαρίου 2011, 
το ευρώ θα αποκτήσει ισχύ 
νόμιμου χρήματος στην 
Εσθονία, αντικαθιστώντας 
την κορώνα Εσθονίας με την 
αμετάκλητα καθορισμένη 
συναλλαγματική ισοτιμία 
1€=15,6466 ΕΕΚ
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Δημαρχείο: Λέγεται ότι 
χτίστηκε στις αρχές του 
13ου αιώνα και η γοτθική 
αρχιτεκτονική του έχει διατηρηθεί 
πολύ καλά. Σήμερα, είναι ανοιχτό 
για το κοινό και εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται για δεξιώσεις. 

Το Φαρμακείο του 
Ταλίν: Βρίσκεται στην 

Πλατεία Φαρμακείου στο Ταλίν 
και εγκαινιάστηκε το 1422. Είναι το παλαιότερο φαρμακείο 

της Ευρώπης, που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως σήμερα, 
παρόλο που πλέον δεν πωλούνται μεσαιωνικά φάρμακα, όπως 
σκόνη νυχτερίδας και δέρμα φιδιού!

Φαγητό: Στα κλασικά πιάτα της Εσθονίας περιλαμβάνονται 
το βέριβορστ (λουκάνικο από αίμα), λέιμπ (μαύρο ψωμί) και 
κάρτουλιντ (πατάτες).

Διάσημοι Εσθονοί: Γιαν Κρος (συγγραφέας), Κάρμεν Κας 
(μοντέλο), Μάρκο Μάρτιν (οδηγός αγώνων).

Ανακαλύψτε: Από ποια θάλασσα βρέχεται η Εσθονία;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Ιρλανδία
Éire

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Δουβλίνο
Έκταση: 70.300 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 4.517.758

Γλώσσα: Ιρλανδικά

Εθνική επέτειος: 17 Μαρτίου 
Ημέρα Αγίου Πατρικίου

Dia Dhuit
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Κάστρο του Δουβλίνου: 
Το ιστορικό αυτό ορόσημο, 
στη θέση του οποίου παλιά 
υπήρχε ένα φρούριο των Βίκινγκς, 
έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορους 
σκοπούς. Παλαιότερα ήταν δικαστήριο, 
ενώ εδώ υπογράφηκε η Αγγλο-
ιρλανδική Συνθήκη το 1921. Σήμερα, 
χρησιμοποιείται για επίσημες επισκέψεις, 
ενώ μέρος του είναι ανοιχτό για το κοινό.

Ιρλανδικός υψηλός 
σταυρός:  

Οι υψηλοί σταυροί υπάρχουν 
στην Ιρλανδία από τον 7ο αιώνα 
και ονομάζονται επίσης κέλτικοι 
σταυροί. Αυτοί οι όρθιοι πέτρινοι 
σταυροί χρησιμοποιούνταν σε 
θρησκευτικές τελετές αλλά και 
για να οριοθετούν σύνορα.

Φαγητό: Η Ιρλανδία αποτελεί την 
πατρίδα του ιρλανδικού ραγού και 

του κοντλ (λαχανικά, λουκάνικα και μπέικον).

Διάσημοι Ιρλανδοί: Τζέιμς Τζόις και Μπραμ Στόκερ 
(συγγραφείς), Μπόνο και Μπομπ Γκέλντορφ (μουσικοί).

Ανακαλύψτε: Ποιο πασίγνωστο βιβλίο έγραψε ο 
Μπραμ Στόκερ και από ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα 
προήλθε ο κύριος χαρακτήρας του;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Ελλάδα
Ελλάδα

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Αθήνα
Έκταση: 131.960 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 11.262.539

Γλώσσα: Ελληνικά

Εθνική επέτειος: 25 Μαρτίου 
Προκήρυξη του πολέμου ανεξαρτησίας  
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία (1821)

Γειά σου 
Yia’sou



19

Παρθενώνας: Ο ναός 
αυτός, αφιερωμένος 
στη θεά Αθηνά, ανεγέρθηκε τον 
5ο αιώνα π.Χ. στην Ακρόπολη των 
Αθηνών, που χρησίμευε ως ναός 
αλλά και ως αγορά. Θεωρείται ως 
παντοτινό σύμβολο της αρχαίας 
Ελλάδας και της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας.

Άθως: 
Η χερσόνησος 

του  Άθω βρίσκεται στο 
ανατολικότερο «πόδι» της 
Χαλκιδικής και αποτελεί 
μοναδικό χώρο στην 
Ελλάδα, αφιερωμένο 
στην προσευχή και τη 
λατρεία του Θεού, γι’ 

αυτό και ονομάζεται Άγιο Όρος.

Φαγητό: Μουσακάς, στιφάδο, γαλακτομπούρεκο.

Διάσημοι Έλληνες: Πλάτωνας (φιλόσοφος), Αριστοτέλης 
Ωνάσης (μεγιστάνας της ναυτιλίας), Μέγας Αλέξανδρος 
(Μακεδόνας βασιλιάς και κατακτητής). 

Ανακαλύψτε: Κατά την ελληνική μυθολογία πού 
βρίσκεται ο λαβύρινθος του Μινώταυρου;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Ισπανία 
España

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Μαδρίτη
Έκταση: 505.370 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 45.853.045

Γλώσσα: Ισπανικά

Εθνική επέτειος: 12 Οκτωβρίου
Εορτασμός της ημέρας που ο Χριστόφορος 
Κολόμβος αντίκρισε στεριά (1492)

 Hola!

!
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Σαγράδα Φαμίλια: Έργο του 
Γκαουντί, του διασημότερου 

αρχιτέκτονα της Βαρκελώνης, 
αυτός ο καθεδρικός ναός δεν είχε 
ολοκληρωθεί όταν εκείνος πέθανε το 
1926, ενώ η ανέγερσή του συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. Αποτελεί έξοχο 
παράδειγμα αρχιτεκτονικής σε ύφος 
Αρ-Νουβό. 

Ελ Εσκοριάλ: Πρώην 
μοναστήρι και βασιλική 
κατοικία, το Εσκοριάλ απέχει 
γύρω στα 45 χλμ. από το κέντρο 
της Μαδρίτης. Σήμερα αποτελεί 
μουσείο και πινακοθήκη. 

Φαγητό: Ισπανικές σπεσιαλιτέ 
είναι η παέλια (κοτόπουλο, 
θαλασσινά και ρύζι), η τορτίγια 
(ομελέτα με πατάτες) και το 
τσορίθο (καυτερό λουκάνικο).

Διάσημοι Ισπανοί: Πάμπλο Πικάσο (ζωγράφος), Πενέλοπε 
Κρουζ (ηθοποιός), Ραούλ Γκονζάλεθ (ποδοσφαιριστής).

Ανακαλύψτε: Πώς λέγονταν τα τρία πλοία του 
Χριστόφορου Κολόμβου; 

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Γαλλία
France

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Παρίσι
Έκταση: 549.090 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 64.105.125

Γλώσσα: Γαλλικά

Εθνική επέτειος: 14 Ιουλίου 
Εορτασμός της κατάληψης  
της Βαστίλλης (1789)

Bonjour
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Πύργος του Άιφελ: Πήρε 
την ονομασία του από τον 
αρχιτέκτονά του, Γκυστάβ Άιφελ 
και ανεγέρθηκε για την Παγκόσμια 
Έκθεση του 1889. Είναι το μνημείο με 
το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στον 
κόσμο. Ο πύργος ζυγίζει 7.300 τόνους 
και αποτελεί την ψηλότερη κατασκευή 
στο Παρίσι (324 μέτρα).

Παναγία των Παρισίων:  
Η κατασκευή του 

γοτθικού αυτού 
καθεδρικού ναού στις όχθες του 
ποταμού Σηκουάνα ξεκίνησε το 
1163. Σταδιακά εγκαταλείφθηκε, 
μέχρις ότου ανέκτησε τη φήμη 
του μέσα από το περίφημο 
μυθιστόρημα του Βικτόρ Ουγκό Η 
Παναγία των Παρισίων. Η επιτυχία 
του βιβλίου είχε ως αποτέλεσμα 
την έναρξη μιας εκστρατείας για 

την αποκατάσταση του καθεδρικού το 1845.

Φαγητό: Οι Γάλλοι αγαπούν τα τυριά τους και είναι ιδιαίτερα 
υπερήφανοι για τη «γαλλική μπαγκέτα» τους.

Διάσημοι Γάλλοι: Τιερί Ανρί (ποδοσφαιριστής), Πιέρ-Ογκύστ 
Ρενουάρ (ζωγράφος).

Ανακαλύψτε: Για ποιο λόγο είναι διάσημος ο Ζαν Μονέ;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Iταλία
Italia

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Ρώμη
Έκταση: 301.340 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 60.090.430

Γλώσσα: Ιταλικά

Εθνική επέτειος: 2 Iουνίου 
Επέτειος της Δημοκρατίας (1946)

Ciao
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Κολοσσαίο: Αυτό 
το πελώριο αρχαίο 
αμφιθέατρο αποτελεί ένα 
θαύμα της αρχιτεκτονικής και της 
μηχανικής. Είχε χωρητικότητα 50.000 
ατόμων, τα οποία προσέρχονταν 
για να δουν τους μονομάχους και 
τους αγώνες κατά την αρχαιότητα. 
Παρόλο που το αμφιθέατρο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 
θεάματα από το Μεσαίωνα και εξής, προσελκύει πολυάριθμους 
επισκέπτες και αποτελεί σύμβολο της αρχαίας Ρώμης.

Πομπηία: Η πόλη 
καταστράφηκε από την 

έκρηξη του Βεζούβιου το 
79 μ.Χ., η οποία κάλυψε την πόλη 
και τους κατοίκους της με λάβα 
μέχρι την ανακάλυψή της το 
1748. Οι ανασκαφείς ανακάλυψαν 
ανθρώπινα λείψανα, άριστα 
διατηρημένα μέσα στην τέφρα, 
καθώς και έργα τέχνης.

Φαγητό: Η Ιταλία είναι γνωστή για τα ζυμαρικά και τις 
πίτσες της, ενώ οι Ιταλοί αγαπούν ιδιαίτερα το τζελάτο (παγωτό)!

Διάσημοι Ιταλοί: Λεονάρντο ντα Βίντσι (ζωγράφος, γλύπτης, 
εφευρέτης), Μάρκο Πόλο (εξερευνητής), Έντζο Φεράρι 
(κατασκευαστής αγωνιστικών αυτοκινήτων).

Ανακαλύψτε: Ποιοι ήταν οι ιδρυτές της Ρώμης;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Κύπρος
Κύπρος

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Λευκωσία
Έκταση: 9.250 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 811.622

Γλώσσα: Ελληνικά, Τουρκικά

Εθνική επέτειος: 1 Οκτωβρίου 
Ημέρα ανεξαρτησίας από τη Βρετανία

Γειά σου 
Yia’sou
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Το Αρχιεπισκοπικό 
Μέγαρο: Ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος Γ΄ ήταν ο πρώτος 
πρόεδρος της Κύπρου (1960-1977). 
Το μέγαρό του στη Λευκωσία είναι 
ανοιχτό για το κοινό και περιλαμβάνει 
ένα Βυζαντινό μουσείο με μεγάλη 
συλλογή θρησκευτικών εικόνων.

Πέτρα του Ρωμιού: 
Ο βράχος αυτός, 

γνωστός και ως Βράχος της 
Αφροδίτης, διαθέτει εκπληκτική 
θέα στη θάλασσα και αποτελεί 
τον τόπο γέννησης της θεάς 
Αφροδίτης. Σύμφωνα με το μύθο, 
εδώ αναδύθηκε μέσα από τη 
θάλασσα.

Φαγητό: Κολοκάσι, φλαούνα, 
σεφταλιά.

Διάσημοι Κύπριοι: Ζήνων ο Κιτιεύς (φιλόσοφος), Μιχάλης 
Κακογιάννης (σκηνοθέτης ), Hüseyin C


ağlayan (σχεδιαστής), 

Osman Türkay (ποιητής).

Ανακαλύψτε: Η Αφροδίτη ήταν η θεά τίνος 
πράγματος;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Λετονία
Latvija

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Ρίγα
Έκταση: 64.590 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 2.261.139

Γλώσσα: Λετονικά

Εθνική επέτειος: 18 Nοεμβρίου 
Προκήρυξη της Δημοκρατίας της Λετονίας (1918)

Sveiki

€1 = LVL 0.7097



29

Καθεδρικός ναός Doma: 
Οικοδομήθηκε το 13ο αιώνα 

και θεωρείται η μεγαλύτερη εκκλησία 
των κρατών της Βαλτικής. Στο ναό 
ξεχωρίζει το εκπληκτικό εκκλησιαστικό 
όργανο, που ανάγεται στο 1844.

Το ιστορικό κέντρο 
της Ρίγας: Το 
κέντρο της Ρίγας 
έχει ανακηρυχθεί 
ως μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την ΟΥΝΕΣΚΟ και είναι γνωστό 
για την Αρ-Νουβό αρχιτεκτονική 
του. Αυτό το αρχιτεκτονικό ύφος 
χαρακτηρίζεται από κυματιστά, 
καμπύλα σχέδια που φέρουν συχνά λουλούδια και πουλιά.

Φαγητό: Οι Λετονοί αγαπούν το μπορστ (σούπα από 
παντζάρι), το ράσολς (πατατοσαλάτα) και τα μανιτάρια τουρσί.

Διάσημοι Λετονοί: Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ (χορευτής και 
ηθοποιός), Άρβιντ φον Μπλούμενταλ (το πρόσωπο που 
ενέπνευσε την κινηματογραφική μορφή του Κροκοδειλάκια!).

Ανακαλύψτε: Ποιος ποταμός διατρέχει την 
πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Λιθουανία
Lietuva

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Βίλνιους
Έκταση: 65.300 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 3.350.385

Γλώσσα: Λιθουανικά

Εθνική επέτειος: 16 Φεβρουαρίου 
Εορτασμός ανεξαρτησίας από τη Ρωσία (1917)

€1 = LTL 3.4528

Labas
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Μνημείο του Γκεντιμίνας: 
Σύμφωνα με το μύθο, 

ο Μεγάλος Δούκας Γκεντιμίνας 
ονειρεύτηκε ένα σιδερένιο λύκο στο 
σημείο όπου τώρα υψώνεται το 
κάστρο, ο οποίος αλυχτούσε σαν εκατό 
λύκοι μαζί. Ο δούκας θεώρησε ότι 
ήταν θέληση Θεού να χτίσει εκεί ένα 
φρούριο, πράγμα που έκανε το 1230. 

Τρακάι: 
Υπάρχουν 
γύρω στις 200 
λίμνες γύρω από την 
ιστορική πόλη του Τρακάι. 
Το κάστρο του χτίστηκε 
πάνω σε ένα νησί στη 
μεγαλύτερη λίμνη και εκεί 
γεννήθηκε ο γνωστότερος 
ηγέτης της Λιθουανίας, ο Μεγάλος Δούκας Βιτάουτας.

Φαγητό: Οι Λιθουανοί απολαμβάνουν τα κίμπιναϊ (είδος 
μπουρεκιού), τα τσέπελιναϊ (κροκέτες γεμιστές με κρέας) και 
γλυκιές ή πικάντικες τηγανίτες. 

Διάσημοι Λιθουανοί: Σαλομέγια Μέρις (ποιητής), Λαουρίνας 
Γκουσεβίτσιους (αρχιτέκτονας), Ααρών Κλουγκ (Νομπέλ 
Χημείας 1982). 

Ανακαλύψτε: Ποια χρονιά έγινε η Λιθουανία κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Λουξεμβούργο
Luxembourg

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Λουξεμβούργο
Έκταση: 2.590 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 491.702

Γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά και Λουξεμβουργιανά

Εθνική επέτειος: 23 Ιουνίου 
Εορτασμός των γενεθλίων του Μεγάλου Δούκα

Moien
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Στάατσπαρκασε: Όταν το 
2006 η Κρατική Τράπεζα 

Αποταμιεύσεων συμπλήρωσε 150 
χρόνια ζωής, εκδόθηκε ένα επετειακό 
κέρμα των 10 ευρώ. Οι τραπεζικές 
δραστηριότητες είναι εξαιρετικά 
σημαντικές στο Λουξεμβούργο 
καθώς 23.000 άνθρωποι εργάζονται 
σε πάνω από 150 τράπεζες που 

εδρεύουν εδώ.

Καθεδρικός 
ναός της 
Παναγίας: Η 
Παναγία η Παρηγορήτρια 
επελέγη το 1666 από την 
πόλη του Λουξεμβούργου 
ως «Προστάτιδα Αγία της 
Πόλης». Τα χρόνια της 
επιδημίας της πανούκλας, 
πολλοί άνθρωποι προσέτρεχαν σε εκείνη για βοήθεια και έχει 
αποτελέσει έκτοτε το αντικείμενο ένθερμης λατρείας.

Φαγητό: Μπούνεσλουπ (σούπα με φασολάκια), Γιούντ ματ 
γκάαρντεμπουνεν (χοιρινός λαιμός με κουκιά).

Διάσημοι Λουξεμβουργιανοί: Γιόζεφ Κάτερ (ζωγράφος), 
Γκαμπριέλ Λιπμάν (βραβείο Νομπέλ 1908).

Ανακαλύψτε: Ποιο Νομπέλ κέρδισε ο Γκαμπριέλ Λιπμάν;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Ουγγαρία
Magyarország

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Βουδαπέστη
Έκταση: 93.030 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 10.029.873

Γλώσσα: Ουγγρικά

Εθνική επέτειος: 20 Αυγούστου 
Γιορτή του Αγίου Στεφάνου, ιδρυτή του κράτους

€1 = HUF 272.00

Szia
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Το Ουγγρικό 
Κοινοβούλιο: Βρίσκεται στη 
Βουδαπέστη και αποτελεί σήμερα 
το τρίτο μεγαλύτερο κοινοβούλιο 
στον κόσμο (μετά από εκείνα της 
Ρουμανίας και της Αργεντινής). 
Εγκαινιάστηκε στη 1000ή επέτειο 
της χώρας το 1896. Πάνω από 
40 εκατομμύρια τούβλα, 500.000 πολύτιμοι λίθοι και 40 κιλά 
χρυσού χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. 

Γέφυρα των Αλυσίδων: 
Ένα από τα γνωστότερα 

ορόσημα της Βουδαπέστης, 
αυτή η κρεμαστή γέφυρα, ενώνει 
τις δύο πόλεις της Βούδας και 
της Πέστης που χωρίζονται 
από τον ποταμό Δούναβη. 
Κατασκευάστηκε στα τέλη του 
19ου αιώνα, μετατρέποντας δύο 
επαρχιακές πόλεις σε μια μεγάλη, 
αναπτυσσόμενη πόλη.

Φαγητό: Ονομαστά είναι το 
γκούλας (σούπα), το χαλάσζλε (ψαρόσουπα 

με πάπρικα), και βανίλιας κιφίλι (κρουασάν βανίλιας).

Διάσημοι Ούγγροι: Χάρι Χουντίνι (μάγος), Έρνο Ρούμπικ 
(εφευρέτης του Κύβου του Ρούμπικ), Πέτερ Εστερχάζυ 
(συγγραφέας).

Ανακαλύψτε: Ονομάστε δύο κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύουν με την Ουγγαρία.

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Mάλτα
Malta

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Βαλέττα
Έκταση: 320 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 412.614

Γλώσσα: Μαλτέζικα

Εθνική επέτειος: 8 Σεπτεμβρίου  
Ανεξαρτησία της Μάλτας από τη Μεγάλη  
Βρετανία το 1964

Βong.u
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Βαλέτα: Η πρωτεύουσα 
της Μάλτας πήρε την 
ονομασία της από το Μέγα 
Διδάσκαλο του Τάγματος του 
Αγίου Ιωάννη, Ζαν Παρισό ντε λα 
Βαλέτ, που έθεσε το θεμέλιο λίθο 
αυτής της οχυρής πόλης το 1566. 
Η πόλη ολοκληρώθηκε μέσα σε 15 
μόλις χρόνια.

Καθεδρικός 
ναός του 

Αγίου Παύλου: Ο 
καθεδρικός του Αγίου 
Παύλου, που χτίστηκε στο 
σημείο που βρισκόταν 
μια νορμανδική εκκλησία 
η οποία καταστράφηκε 

σε έναν σεισμό το 1693, 
βρίσκεται στην πόλη της Μντίνα. Διαθέτει έναν εκπληκτικό 
τρούλο, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Λορέντζο Γκάφα.

Φαγητό: Στα παραδοσιακά εδέσματα περιλαμβάνονται το 
στουφάλ ταλ-φενέκ (λαγός στιφάδο) και παστίτσι (νόστιμα 
αρτοσκευάσματα).

Διάσημοι Μαλτέζοι: Ντουν Καρμ Ψάιλα (ποιητής), Τζουζέπε 
Καλί (ζωγράφος).

Ανακαλύψτε: Συμπληρώστε τον τίτλο του περίφημου 
αστυνομικού μυθιστορήματος «Το ... της Μάλτας».

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Ολλανδία
Nederland

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Άμστερνταμ
Έκταση: 37.360 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 16.481.139

Γλώσσα: Ολλανδικά

Εθνική επέτειος: 30 Απριλίου 
Ημέρα της Βασίλισσας (αναφέρεται  
στη βασίλισσα Τζουλιάνα,1938)

Hallo
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Ανεμόμυλοι: Η Ολλανδία είναι 
η χώρα των ανεμόμυλων. 

Παρόλο που στην Ολλανδία σήμερα 
σώζονται πάνω από 1.000 ανεμόμυλοι, 
πολλοί δεν χρησιμοποιούνται πλέον. 
Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν για 
την άντληση νερού και την παραγωγή 
αλεύρου κ.ά. Για πέντε αιώνες, οι 
ανεμόμυλοι αποτελούσαν την 

πρωταρχική πηγή ενέργειας στην Ολλανδία.

Βόλενταμ: 
Eίναι ένας 
από τους 
δημοφιλέστερους 
τουριστικούς προορισμούς 
στην Ολλανδία. 
Είναι γνωστό για τα 
ψαροκάικα αλλά και για τις 
παραδοσιακές ολλανδικές 
φορεσιές που φορούν ορισμένοι κάτοικοί του ως και σήμερα.

Φαγητό: Έρβτενσοεπ (μπιζελόσουπα) που συχνά τη 
συνοδεύουν με μπέικον και ψωμί σικάλεως.

Διάσημοι Ολλανδοί: Ρέμπραντ και Βίνσεντ βαν Γκογκ 
(ζωγράφοι), Άννα Φρανκ (συγγραφέας και θύμα του 
Ολοκαυτώματος), Ρούντι φαν Νίστελροϊ (ποδοσφαιριστής).

Ανακαλύψτε: Πώς λέγονται στα Ολλανδικά  
τα ξυλοπάπουτσα;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Αυστρία
Österreich

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Βιέννη
Έκταση: 83.858 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 8.356.707

Γλώσσα: Γερμανικά

Εθνική επέτειος: 26 Οκτωβρίου 
Ημέρα αποχώρησης των τελευταίων συμμαχικών 
στρατευμάτων, κατά την οποία  
η Αυστρία ανακήρυξε  
και επίσημα την  
ουδετερότητά της (1955).

Grüss Gott
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Βιένα Πράτερ: Αποτελεί το 
παλαιότερο πάρκο αναψυχής 

στον κόσμο και βρίσκεται σε ένα 
μεγάλο δημόσιο πάρκο στο κέντρο 
της Βιέννης. Διαθέτει πάνω από 250 
παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και 
του Ριέσενραντ, ενός πελώριου τροχού 
λούνα παρκ. Αρχικά, ήταν κυνηγετικό 
πάρκο και άνοιξε για το κοινό το 1766.

Σπίτι του 
Χούντερτβασερ: 
Το κτίριο αυτό, που 
στεγάζει κατοικίες και γραφεία, 
σχεδίασε ο Φριντενσράιχ 
Χούντερτβασερ. Στα 
μοναδικά χαρακτηριστικά του 
περιλαμβάνονται άνισοι όροφοι, 
μια οροφή γεμάτη πράσινο και 
πελώρια δέντρα που φυτρώνουν 
μέσα από τα εσωτερικά δωμάτια.

Φαγητό: Οι Αυστριακοί απολαμβάνουν το 
βιεννέζικο σνίτσελ, το τάφελσπιτς (βραστό μοσχάρι με σάλτσα 
μήλου και χράνου) και άπφελστρουντελ (γλύκισμα με μήλο).

Διάσημοι Αυστριακοί: Γκουστάφ Κλιμτ (ζωγράφος), 
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (συνθέτης), Σίγκμουντ 
Φρόιντ (ψυχίατρος).

Ανακαλύψτε: Ποιος ηθοποιός αυστριακής καταγωγής 
είναι σήμερα κυβερνήτης της Καλιφόρνιας;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Πολωνία
Polska

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Βαρσοβία
Έκταση: 312.690 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 38.130.302

Γλώσσα: Πολωνικά

Εθνική επέτειος: 11 Νοεμβρίου 
Επέτειος της ανάκτησης ανεξαρτησίας της χώρας 
από την Αυστρία και τη Γερμανία μετά τον  
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1918).

€1 = PLN 3.9327

Cześć
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Γιόζεφ Αντόνι 
Πονιατόφσκι: Είναι ο 
επιφανέστερος πολεμιστής της 
Πολωνίας. Κατατάχθηκε στον πολωνικό 
στρατό το 1789 κατόπιν αιτήματος 
του θείου του, βασιλιά της Πολωνίας. 
Πολέμησε στο πλευρό του Ναπολέοντα 
ενάντια στη Ρωσία το 1812 και έγινε 
στρατάρχης της Γαλλίας. Κάλυψε την 
απόσυρση των γαλλικών στρατευμάτων 
στη Λειψία κι έπειτα, αποκομμένος από κάθε βοήθεια, βύθισε το 
άλογό του σε ένα ποτάμι και πνίγηκε.

Μέγαρο Πολιτισμού και 
Επιστημών: Αποτελεί 

το ψηλότερο κτίριο της Πολωνίας 
(237 μέτρα ύψος). Χρησιμοποιείται 
για εκθέσεις και τηλεοπτικές 
μεταδόσεις. Καθώς το κτίριο ήταν 
δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, οι 
Πολωνοί αναφέρονται πειραχτικά 
σε αυτό.

Φαγητό: Δημοφιλές είναι το ζούρεκ 
(χυλός με σίκαλη), ενώ το εθνικό 

πιάτο είναι το μπίγκος (λάχανο και κρέας). 

Διάσημοι Πολωνοί: Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄, Φρίντριχ Σοπέν 
(συνθέτης), Μαρία Κιουρί (φυσικός και χημικός).

Ανακαλύψτε: Ποιο ήταν το αρχικό όνομα του πάπα 
Ιωάννη Παύλου Β΄;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Πορτογαλία
Portugal

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!Πρωτεύουσα: Λισσαβόνα
Έκταση: 91.910 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 10.631.800

Γλώσσα: Πορτογαλικά 

Εθνική επέτειος: 10 Ιουνίου 
Θάνατος του περίφημου ποιητή Λουίς βας ντε 
Καμόες το 1580

0lá!
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Γέφυρα του Τάγου 
ποταμού: Γνωστή επίσης 
ως «γέφυρα της 25ης Απριλίου», 
αυτή η κρεμαστή γέφυρα αποτελεί 
εντυπωσιακό θέαμα από κάθε 
κατεύθυνση, με συνολικό μήκος 2.278 
μέτρων και έχει μεγαλύτερο μήκος 
από τη γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ του 
Σαν Φρανσίσκο, στην οποία μοιάζει. 
Τα θεμέλιά της, που φτάνουν τα 80 
μέτρα κάτω από την κοίτη του ποταμού και στέκονται πάνω σε 
βασαλτικά πετρώματα, κατέχουν επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ. 

Πύργος Μπελέμ: 
Ο πύργος, που 

βρίσκεται στην 
περιοχή Μπελέμ της 
Λισσαβόνας, χτίστηκε στις 
αρχές του 16ου αιώνα 
για τον εορτασμό της 
αποστολής του Βάσκο 
ντα Γκάμα. Η επιρροή 
της μαυριτανικής τέχνης 

εντοπίζεται στα τοξωτά παράθυρα και μπαλκόνια.

Φαγητό: Ψάρια όπως ο μπακαλιάρος και οι σαρδέλες 
πρωταγωνιστούν στην πορτογαλική κουζίνα, όπως και η 
ψαρόσουπα.

Διάσημοι Πορτογάλοι: Βάσκο ντα Γκάμα (εξερευνητής), 
Φερνάντο Πεσόα (ποιητής).

Ανακαλύψτε: Ποια θαλάσσια οδό ανακάλυψε  
ο Βάσκο ντα Γκάμα στις εξερευνήσεις του;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Ρουμανία
România

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Βουκουρέστι 
Έκταση: 237.500 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 21.496.664

Γλώσσα: Ρουμανικά

Εθνική επέτειος: 1 Δεκεμβρίου  
Επέτειος της Ένωσης όλων  
των Ρουμάνων σε ένα ενιαίο  
κράτος (1918)

Bună

€1 = RON 4.2978
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Κοινοβούλιο: Καλύπτει 
330.000 τ.μ. και αποτελεί 

το μεγαλύτερο διοικητικό κτίριο 
στον κόσμο, μετά το Πεντάγωνο 
των ΗΠΑ. Οικοδομήθηκε από το 
δικτάτορα Νικολάι Τσαουσέσκου, 
ο οποίος φέρθηκε πολύ άσχημα 
στο λαό του και στη συνέχεια 

μετονομάστηκε σε Μέγαρο του Κοινοβουλίου. 
Σήμερα, αποτελεί σύμβολο της ρουμανικής δημοκρατίας.

Κάστρο του Μπραν: 
Το κάστρο 
αυτό, που 
ανάγεται στο 1212, 
βρίσκεται στα σύνορα 
μεταξύ Τρανσυλβανίας 
και Βλαχίας και είναι 
γνωστό ως το «κάστρο 
του Δράκουλα». Ο μύθος 
αναφέρει ότι ο Βλαντ Γ΄ ο Ανασκολοπιστής, ο Ρουμάνος 
ηγεμόνας που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το μυθιστόρημα 
«Δράκουλας», πέρασε δύο μέρες κλειδωμένος στο υπόγειο κελί 
του, ενώ οι Τούρκοι είχαν καταλάβει την Τρανσυλβανία.

Φαγητό: Το μιτιτέι, το εθνικό πιάτο της Ρουμανίας, είναι 
μπιφτεκάκια από μοσχαρίσιο και χοιρινό ή αρνίσιο κιμά.

Διάσημοι Ρουμάνοι: Ευγένιος Ιονέσκο (συγγραφέας), Ζωρζ 
Ενέσκο (συνθέτης).

Ανακαλύψτε: Ποια ήταν η αρχική ονομασία  
του Μεγάρου του Κοινοβουλίου;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Σλοβενία
Slovenija

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Λουμπλιάνα
Έκταση: 20.270 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 2.053.393

Γλώσσα: Σλοβενικά

Εθνική επέτειος: 25 Ιουνίου 
Εορτασμός της διακήρυξης ανεξαρτησίας  
από τη Γιουγκοσλαβία (1991)

Z̆ivijo
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Σπήλαια Ποστόινα: Τα 
σπήλαια Ποστόινα, που 
σχηματίζονται από τον ποταμό 
Πίβκα, αποτελούν έναν λαβύρινθο 21 
χλμ. με περάσματα κάτω από τη γη, 
γεμάτα σταλαγμίτες, σταλακτίτες και 
άλλους σχηματισμούς πετρωμάτων. 
Οι υπογραφές στους τοίχους (πρώιμα 
γκράφιτι) αποδεικνύουν ότι οι 
άνθρωποι επισκέπτονταν τα σπήλαια 
ήδη από τον 13ο αιώνα.

Tromostovje: 
H Τριπλή 

γέφυρα αποτελεί ένα 
από τα σύμβολα της 
Λουμπλιάνας. Από το 
1931, αποτελούνταν από 
μια πέτρινη αψιδωτή 
γέφυρα στο μέσον, που 
πλαισιωνόταν από μία 

πεζογέφυρα εκατέρωθεν.

Φαγητό: Στα σλοβένικα φαγητά περιλαμβάνεται η ποτίκα (κέικ). 

Διάσημοι Σλοβένοι: Γιόζεφ Στέφαν (ψυχίατρος), Φρανκ 
Μικλόσιτς (γλωσσολόγος) και Γιόζε Πλέτσνικ (αρχιτέκτονας της 
Τριπλής γέφυρας).

Ανακαλύψτε: Πότε οι Σλοβένοι άρχισαν να 
πληρώνουν για τις αγορές τους χρησιμοποιώντας 
σλοβενικά κέρματα και χαρτονομίσματα του ευρώ;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Σλοβακία
Slovensko

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Μπρατισλάβα
Έκταση: 49.030 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 5.411.062

Γλώσσα: Σλοβακικά

Εθνική επέτειος: 1 Σεπτεμβρίου 
Ημέρα Συντάγματος (1992)

Ahoj
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Πύλη του Αγίου Μιχαήλ: 
Η πύλη αποτελεί τμήμα 
των σωζόμενων μεσαιωνικών 
οχυρώσεων του 13ου αιώνα. 
Παλαιότερα υπήρχαν τέσσερις 
πύλες. Ένα άγαλμα του Αγίου Μιχαήλ 
τοποθετήθηκε στην κορυφή του 
πύργου τον 18ο αιώνα.

Κάστρο της 
Μπρατισλάβα: 
Το κυρίως αυτό 

κάστρο της Μπρατισλάβα 
υψώνεται πάνω στο λόφο 
των Μικρών Καρπαθίων. 
Σε μια ημέρα με καθαρό 
ουρανό, η θέα φτάνει 

μέχρι την Αυστρία και την 
Ουγγαρία. Το ίδιο το κάστρο περιλαμβάνει τέσσερις πύργους, 
μια αυλή και ένα πηγάδι βάθους 80 μέτρων.

Φαγητό: Χαλούσκι (μπουρέκια πατάτας με πρόβειο τυρί και 
καπνιστό μπέικον). Η λαχανόσουπα αποτελεί παραδοσιακό 
χριστουγεννιάτικο έδεσμα.

Διάσημοι Σλοβάκοι: Ζίγκμουντ Πάλφι (αθλητής στο χόκεϊ 
πάγου), Άντι Γουόρχολ (Αμερικανός καλλιτέχνης σλοβακικής 
καταγωγής).

Ανακαλύψτε: Πώς είναι το «ευχαριστώ» στα 
Σλοβακικά;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Φινλανδία
Suomi • Finland

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Ελσίνκι
Έκταση: 338.140 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 5.325.115

Γλώσσες: Φινλανδικά και Σουηδικά

Εθνική επέτειος: 6 Δεκεμβρίου 
Επέτειος ανεξαρτησίας από τη Ρωσία (1917)

Hei
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Καθεδρικός του Ελσίνκι: 
Βρίσκεται την πλατεία της 

Γερουσίας στην καρδιά του Ελσίνκι 
και διακρίνεται από τη θάλασσα από 
απόσταση χιλιομέτρων. 350.000 
άτομα κάθε χρόνο επισκέπτονται τον 
καθεδρικό ναό. Ο καθεδρικός ναός 
έχει χωρητικότητα 1.300 ατόμων.

Μέγαρο Φινλάνδια: 
Το Μέγαρο Φινλάνδια, 
έργο του Αλβάρ Αάλτο, που 
χρησιμοποίησε πολύ μάρμαρο για 
το κτίριο αυτό, είναι συνεδριακό 
κέντρο και συναυλιακός χώρος. 
Αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της προτίμησης 
των Φινλανδών σε μοντέρνα και 
λειτουργικά κτίρια. Η κύρια αίθουσα 
μπορεί να φιλοξενήσει 1.700 άτομα.

Φαγητό: Η Φινλανδία είναι γνωστή για τη ρέγγα τουρσί, τα 
λίχαπουλατ (κεφτεδάκια) και το γκράβλαξ (καπνιστός σολωμός).

Διάσημοι Φινλανδοί: Γιαν Σιμπέλιους (συνθέτης), Τόβε 
Γιάνσον (συγγραφέας), Φρέντρικ Ίντεσταμ (ιδρυτής Nokia).

Ανακαλύψτε: Ποιο παγκοσμίου φήμης πρόσωπο 
έρχεται από τη Λαπωνία; Βοηθητικό στοιχείο: έρχεται 
μόνο μία φορά το χρόνο!

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Σουηδία
Sverige

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!
Πρωτεύουσα: Στοκχόλμη
Έκταση: 450.300 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 9.259.044

Γλώσσα: Σουηδικά

National Day: 6 Ιουνίου 
Ημέρα της σουηδικής σημαίας,  
στέψη του Γκούσταβ Βάσα (1523)

€1 = SEK 9.3240

Hej
Hej
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Γκάμλα Σταν: Αυτή 
είναι η παλιά πόλη 
της Στοκχόλμης. Ιδρύθηκε 
το 13ο αιώνα και διαθέτει 
σκυρόστρωτους δρόμους 
και σοκάκια. Εδώ βρίσκεται ο 
καθεδρικός ναός της Στοκχόλμης 
και το μουσείο Νομπέλ. 

Βασιλικά 
ανάκτορα 

Στοκχόλμης: Τα 
ανάκτορα ολοκληρώθηκαν 
το 1760 και βρίσκονται 
δίπλα από το Κοινοβούλιο. 
Εδώ εργάζεται η σουηδική 
βασιλική οικογένεια, ενώ 
στην πραγματικότητα 

κατοικεί σε ένα μικρότερο 
ανάκτορο, το Ντρότινκχολμ, έξω από τη Στοκχόλμη. 

Φαγητό: Tο σμόργκασμπορντ (μπουφές με διάφορες 
νοστιμιές), τα κέτμπουλαρ (κεφτεδάκια), το γκράβιντ λαξ 
(σολωμός με άνηθο) και το φάλουκορβ (λουκάνικο).

Διάσημοι Σουηδοί: Άλφρεντ Νομπέλ (χημικός και ιδρυτής 
των ομώνυμων βραβείων), Σβεν Γκόραν Έρικσον (προπονητής 
ποδοσφαίρου), ABBA (μουσικό συγκρότημα).

Ανακαλύψτε: Ονομάστε τρεις πολυεθνικές σουηδικές 
εταιρείες. 

Fix
right picture 

here!

Τοποθετήστε τη 
σωστή εικόνα εδώ!
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Ηνωμένο Βασίλειο
United Kingdom

Τοποθετήστε 
το σωστό 

νόμισμα εδώ!

Πρωτεύουσα: Λονδίνο
Έκταση: 244.100 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 61.612.255

Γλώσσα: Αγγλικά

€1 = GBP 0.87030

Hello
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Γέφυρα του Λονδίνου: Η 
κρεμαστή και σηκωτή αυτή 

γέφυρα εκτείνεται πάνω από τον 
ποταμό Τάμεση. Η γέφυρα άνοιξε το 
1894 από τον πρίγκηπα της Ουαλίας, 
που αργότερα έγινε ο βασιλιάς 
Εδουάρδος Η΄. Το 1952, ένα διώροφο 
γεμάτο κόσμο λεωφορείο πήδηξε στο 
κενό όταν η γέφυρα άρχισε να ανοίγει.

Μπιγκ Μπεν: Είναι από 
τους διασημότερους 
πύργους ρολογιού του 
κόσμου. Το Μπιγκ Μπεν, η 
καμπάνα δηλαδή που σημαίνει την 
ώρα, πήρε το όνομά της από τον 
Σερ Μπέντζαμιν Χολ, τον πολιτικό 
που την παρήγγειλε. Έχει γίνει 
διεθνές σύμβολο του Ηνωμένου 
Βασιλείου και του Λονδίνου.

Φαγητό: Στα εδέσματα 
συμπεριλαμβάνονται τα αυγά 
με μπέικον, το φις εν τσιπς (κροκέτες ψαριού και πατάτες 
τηγανητές), η πίτα του βοσκού και λουκάνικα με πουρέ.

Διάσημοι Βρετανοί: Ντέιβιντ Μπέκαμ (ποδοσφαιριστής), Πολ 
Μακ Κάρτνεϊ (μουσικός), Ουίλιαμ Σαίξπηρ (δραματουργός και 
ποιητής).

Ανακαλύψτε: Γνωρίζετε τους τίτλους δύο έργων  
του Σαίξπηρ;

Τοποθετήστε 
τη σωστή 

εικόνα εδώ!
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Νομίσματα
Τα διάφορα νομίσματα του ευρώ φέρουν ένα κοινό σχέδιο στη μία πλευρά 
του νομίσματος -ένα χάρτη της Ευρώπης- αλλά κάθε χώρα στην οποία 
χρησιμοποιούνται τα ευρώ επισήμως, φέρει μια εθνική εικόνα στην άλλη 
πλευρά. Όποια ευρωνομίσματα και αν έχετε στην τσέπη σας, μπορείτε να 
τα χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε από τις 16 χώρες όπου οι άνθρωποι 
πληρώνουν τώρα με το ευρώ, καθιστώντας την ευρωζώνη μια ομάδα 
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ομάδας. 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εξακολουθούν να έχουν τα εθνικά τους νομίσματα. Ξεκολλήστε 
τα αυτοκόλλητα και κολλήστε τα στα άδεια πλαίσια στη σελίδα στην οποία 
ανήκουν. Την 1η Ιανουαρίου 2011, το ευρώ θα αποκτήσει ισχύ νόμιμου 
χρήματος στην Εσθονία, αντικαθιστώντας την κορώνα Εσθονίας με την 
αμετάκλητα καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 1€=15,6466 ΕΕΚ.

Όπως όλα τα μέλη,  
το Μονακό,  

ο Σαν Μαρίνο και  
το Βατικανό 
μπορούν να 
παράγουν 
νομίσματα  
του ευρώ.

ΙρλανδίαΓερμανία Ελλάδα

Κοινή όψη του ευρώ Βέλγιο





ΓαλλίαΙσπανία

ΛουξεμβούργοΚύπρος

Ιταλία

ΑυστρίαΟλλανδία

Μάλτα

ΣλοβακίαΣλοβενία

Πορτογαλία

Φινλανδία





Κορώνα Εσθονίας /ΕΕΚ

Κορώνα Δανίας /DKKΚορώνα Τσεχίας/CZK

Φιορίνι Ουγγαρίας/HUF

Λίτας Λιθουανίας/LTLΛατς Λετονίας/LVL

Romanian leu/RON 
(1 Leu = 100 bani)

Κορώνα Σουηδίας/SEK

Λέι Ρουμανίας /RON
(1 λέι = 100 baniΖλότυ Πολωνίας/PLN

Στερλίνα Αγγλίας/GBP

Λεβ Βουλγαρίας/BGΝ 





Μνημεία
Ξεκολλήστε προσεκτικά τα αυτοκόλλητα και κολλήστε 
τα στη σωστή σελίδα στο διαβατήριό σας.
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Γαλλία ΚύπροςΙταλία

Ιρλανδία ΙσπανίαΕλλάδα

Δανία ΕσθονίαΓερμανία

Βέλγιο Δημοκρατία της ΤσεχίαςΒουλγαρία

Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σημαία της Ευρώπης φέρει δώδεκα αστέρια σε ένα μπλε 
φόντο. Ο αριθμός των αστεριών δεν σχετίζεται με τον αριθμό 
των χωρών της ΕΕ. Ο κύκλος με τα χρυσά αστέρια συμβολίζει 
την αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. 





Λετονία ΛουξεμβούργοΛιθουανία

Φινλανδία Ηνωμένο ΒασίλειοΣουηδία

Ρουμανία ΣλοβακίαΣλοβενία

Αυστρία ΠορτογαλίαΠολωνία

Ουγγαρία ΟλλανδίαΜάλτα



Λουξεμβούργο: Ο Γκαμπριέλ Λιπμάν 
κέρδισε το Νομπέλ Φυσικής το 1908.

Ουγγαρία: Αυστρία και Σλοβενία.

Mάλτα: Το Γεράκι της Μάλτας.

Ολλανδία: Kλόμπεν. 

Aυστρία: Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. 

Πολωνία: Κάρολ Γιόζεφ Βοϊτίλα.

Πορτογαλία: Το θαλάσσιο δρόμο 
από την Αφρική για την Ινδία. 

Ρουμανία: Σπίτι του Λαού. 

Σλοβενία: 2007.

Σλοβακία: Ďakujem!

Φινλανδία: Άγιος Βασίλης.

Σουηδία:  Volvo, Hennes and Mauritz, IKEA, 
SAAB, κ.α.

Ηνωμένο Βασίλειο: Μάκβεθ, Άμλετ, 
Πολύ κακό για το τίποτα, Ο Έμπορος 
της Βενετίας.

                                                                    >>>

Λουξεμβούργο: Ο Γκαμπριέλ Λιπμάν 
κέρδισε το Νομπέλ Φυσικής το 1908.

Ουγγαρία: Αυστρία και Σλοβενία.

Mάλτα: Το Γεράκι της Μάλτας.

Ολλανδία: Kλόμπεν. 

Aυστρία: Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. 

Πολωνία: Κάρολ Γιόζεφ Βοϊτίλα.

Πορτογαλία: Το θαλάσσιο δρόμο 
από την Αφρική για την Ινδία. 

Ρουμανία: Σπίτι του Λαού. 

Σλοβενία: 2007.

Σλοβακία: Ďakujem!

Φινλανδία: Άγιος Βασίλης.

Σουηδία:  Volvo, Hennes and Mauritz, IKEA, 
SAAB, κ.α.

Ηνωμένο Βασίλειο: Μάκβεθ, Άμλετ, 
Πολύ κακό για το τίποτα, Ο Έμπορος 
της Βενετίας.

                                                                    >>>

Στοιχεία φωτογραφιών

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος, σελ. 7, 9, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 
53, 55, 57, 59, 63, 65, 75, 77 και 79

Berlin Partner GmbH/FTB-Werbefotografie, σελ. 75

Broadway Tower Country Park LTD, σελ. 59

Causeway Coast and Glens Regional Tpurims 
Authority, σελ. 65

Deutscher Bundestag/Meldepress/AMS, σελ. 13

Digital Vision, σελ. 61

EPA Photo/AFI/Normunds Mezin, σελ. 77

EPA Photo/ Antonio Bat, σελ. 49

ΕPA Photo/Attila Kinbenedek, σελ. 35 και 77

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σελ. 45 και 75

K.J. Richardson, σελ. 63

Ont.lu, σελ. 33 και 77

Photo Disc/Getty Image, σελ. 11, 75 και 79

PhotoSphere Images, σελ. 5

Το παρόν δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο!

Οι εξέχουσες προσωπικότητες, τα φαγητά, τα αξιοθέατα κ.λπ. που 
παρουσιάζονται στο βιβλιαράκι αυτό σε καμία περίπτωση δεν 
καταγράφονται πλήρως και είναι, ως ένα βαθμό, στερεότυπες. Το σχήμα 
της έκδοσης επιτρέπει την παράθεση λίγων στοιχείων. Δεν είναι 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι γλώσσες που 
αναφέρονται στο βιβλιαράκι αυτό, ενώ μπορεί να υπάρχουν και 
ομιλούμενες γλώσσες οι οποίες δεν αναφέρονται. Ορισμένα 
κράτη-μέλη έχουν περισσότερες από μία εθνικές επετείους, όπως 
αναφέρεται στο παρόν βιβλιαράκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 23 
επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας. Οι γλώσσες αυτές είναι οι 
εξής: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανέζικα, ελληνικά, 
εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, 
ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, 
σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά. Οι συναλλαγματικές 
ισοτιμίες που αναφέρονται είναι από τις 3 Νοεμβρίου 2010 
(www.ecb.int)  

      Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

http://ec.europa.eu/ellada 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (http://europa.eu).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της δεν 
ευθύνονται για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή 
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Απαντήσεις:

Βέλγιο: Το Κρατικό Μουσείο Βρυξελλών διαθέτει πάνω 
από 800 κοστούμια του Μάνεκεν Πις.

Bουλγαρία: Λευκό, πράσινο και κόκκινο από πάνω προς 
τα κάτω.

Δημοκρατία τηςΤσεχίας: Ρομπότ.

Δανία: Τα Νέα Ρούχα του Αυτοκράτορα, το Κοριτσάκι με 
τα Σπίρτα, η Βασίλισσα του Χιονιού, Η Μικρή Γοργόνα, 
Το Ασχημόπαπο, Η Πριγκίπισσα και το Ρεβύθι κ.ά.

Γερμανια:  Στη Βόννη.

Eσθονία: Τη Βαλτική θάλασσα.

Iρλανδία: Δράκουλας και Ρουμανία.

Ελλάδα: Κρήτη.

Ισπανία: Τα Νίνια, Πίνα και η ναυαρχίδα του, Σάντα Μαρία.

Γαλλία: Ο Ζαν Μονέ είναι από τους πρώτους πολιτικούς 
που ξεκίνησαν την διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εκείνος και ο Ρομπέρ Σουμάν είχαν την 
ιδέα της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα.

Ιταλία: Σύμφωνα με τη ρωμαϊκή μυθολογία, οι ιδρυτές της 
Ρώμης ήταν οι δίδυμοι αδελφοί Ρώμος και Ρωμύλος.

Κύπρος:  Η θεά του έρωτα και της ομορφιάς. 

Latvia: Νταουγκάβας.

Λιθουανία: Η Λιθουανία έγινε μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004.
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