
 

 

Ευρώπη… μια μεγάλη γειτονιά 
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Ευρώπη - Ιστορία 

 ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
 
 ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 



 

 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  
Η Ευρώπη ήταν πολύ όμορφη. Μια μέρα που 
μάζευε με τις φίλες της άνθη σε ένα αγρό 
στην ακρογιαλιά της Τύρου ή της Σιδώνας, 
την είδε ο Δίας και θαμπώθηκε από την 
ομορφιά της.  
Για να την πλησιάσει μεταμορφώθηκε σε 
κάτασπρο ταύρο. Βλέποντας η Ευρώπη τον 
ήσυχο ταύρο, πήγε κοντά του, τον χάιδεψε 
λίγο και, αφού βεβαιώθηκε ότι δεν αγριεύει, 
κάθισε πάνω στη ράχη του. Αυτό περίμενε και 
ο Δίας, αμέσως, γρήγορος σαν αστραπή, 
έπεσε στη θάλασσα ώστε να μην προλάβει η 
Ευρώπη να κατεβεί.  
Αργότερα, ο Δίας εγκατέλειψε την Ευρώπη και 
εκείνη παντρεύτηκε  το βασιλιά της Κρήτης 
Αστερίωνα…  



 

 ΙΣΤΟΡΙΑ  
Από τα πολύ παλιά χρόνια η Ευρώπη αποτέλεσε 
το κέντρο, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκαν οι 
διάφοροι πολιτισμοί.  
Πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός θεωρείται ο 
ελληνικός. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ο 
ρωμαϊκός, για να δώσει τη θέση του στο 
χριστιανικό, που άνθισε στην εποχή της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Το ίδιο διάστημα η υπόλοιπη Ευρώπη 
δέχεται επιδρομές, μαστίζεται από διαμάχες και 
την ιερά εξέταση και βυθίζεται στο σκοτάδι, είναι 
η εποχή του Μεσαίωνα. Από το 14ο έως το 19ο 
αιώνα ο διαφωτισμός, η αναγέννηση, οι 
γεωγραφικές ανακαλύψεις, η γαλλική 
επανάσταση, η βιομηχανική επανάσταση 
σημαδεύουν την κεντροδυτική Ευρώπη όταν 
ανατολικά υπάρχει ο ζυγός των τούρκων. Ο 20ος 
αιώνας σημαδεύεται από τον 1ο & τον 2ο 
παγκόσμιο πόλεμο για να ακολουθήσει η 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 



 

 
H ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

Η ΕΕ δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Πρώτος της στόχος ήταν η ενίσχυση της οικονομικής 

συνεργασίας, με το σκεπτικό ότι οι χώρες που συνδέονται με 
εμπορικές συναλλαγές δημιουργούν μεταξύ τους οικονομικές 

αλληλεξαρτήσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό 

οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 
ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος 

της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

  



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Αυστρία (1995) 
    Βέλγιο (1952) 
    Βουλγαρία (2007) 
    Γαλλία (1952) 
    Γερμανία (1952) 
    Δανία (1973) 
    Ελλάδα (1981) 
    Εσθονία (2004) 
    Ηνωμένο Βασίλειο (1973) 
    Ιρλανδία (1973) 
    Ισπανία (1986) 
    Ιταλία (1952) 
    Κάτω Χώρες (1952) 
    Κροατία (2013) 
    Κύπρος (2004) 
    Λεττονία (2004) 
     
 

    Λιθουανία (2004) 
    Λουξεμβούργο (1952) 
    Μάλτα (2004) 
    Ουγγαρία (2004) 
    Πολωνία (2004) 
    Πορτογαλία (1986) 
    Ρουμανία (2007) 
    Σλοβακία (2004) 
    Σλοβενία (2004) 
    Σουηδία (1995) 
    Τσεχική Δημοκρατία (2004) 
    Φινλανδία (1995) 

 
     

Οι Χώρες της Ε.Ε. 



 

 

 
             

Ευρώπη - Γεωγραφία 

• Κατακόρυφος Διαμελισμός • Οριζόντιος Διαμελισμός 



 

 

 
             

Κατακόρυφος διαμελισμός 

• Ποτάμια 

• Λίμνες 

• Οροσειρές 

• Πεδιάδες  



 

 

 
             

Ευρώπη - Τα μεγαλύτερα ποτάμια 
 

• Βόλγας(3.685 km) 

• Δούναβης(2.950 km) 

• Ουράλης(2.534 km) 

• Δνείπερος(2.285 km) 

• Δον ή Ντον(1.967 km) 

• Ρήνος(1.320 km)  

 



 

 

 
             

Ευρώπη - Οι μεγαλύτερες λίμνες 
 

• Κασπία *  

• Λάντογκα (Ρωσία, 17.700 km2) 

• Ονέγκα (Ρωσία, 9.635 km2 ) 

• Βάνερν (Σουηδία, 5.500 km2) 

• Σάιμαα (Φινλανδία, 4.377 km2)  
 

*Η Κασπία είναι η μεγαλύτερη λίμνη του 

κόσμου 371.000 km2 και βρίσκεται στα 

σύνορα Ευρώπης - Ασίας 



 

 

 
             

Ευρώπη - Οι μεγαλύτερες οροσειρές 
 • Οι Άλπεις 

• Τα Πυρηναία 
• Τα Ουράλια 
• Τα Καρπάθια 
• Οι Σκανδιναβικές Άλπεις 
• Του Αίμου 
• Τα Απέννινα 
• Οι Δειναρικές Άλπεις 
• Ο Καύκασος 
• Η Πίνδος 
Το υψηλότερο βουνό της Ευρώπης είναι το Ελμπρούζ στη Ρωσία. 
Bρίσκεται στον Καύκασο και έχει ύψος 5.642 μ. 

 

 



 

 

 
             

• ΡΩΣΙΚΗ 
 

• ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΩΝΙΚΗ 
 

• ΓΑΛΛΙΚΗ 
 

• ΟΥΓΓΡΙΚΗ 

Ευρώπη - Οι μεγαλύτερες πεδιάδες 
 



 

 

 
             

Οριζόντιος διαμελισμός 
 

• Κόλποι 

• Νησιά 

• Χερσόνησοι 

• Πορθμοί 



 

 

 
             

Οι 4 μεγαλύτεροι κόλποι 
 

• Βισκαϊκός κόλπος 

• Βενετικός κόλπος 

• Βοθνικός κόλπος 

• Φινλανδικός κόλπος 



 

 

 
             

Τα 8 μεγαλύτερα νησιά 
 

• Μεγάλη Βρετανία 
• Ισλανδία 
• Ιρλανδία 
• Σικελία 
• Σαρδηνία 
• Κύπρος 
• Κορσική 
• Κρήτη 



 

 

 
             

Οι 4 μεγαλύτερες χερσόνησοι 

• Βαλκανική χερσόνησος  
• Ιβηρική χερσόνησος 
• Ιταλική χερσόνησος 
• Σκανδιναβική χερσόνησος  



 

 

 
             

Οι μεγαλύτεροι πορθμοί 
• ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ,  ΒΟΣΠΟΡΟΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑ 

 
• ΚΑΛΑΙ 
ΓΑΛΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 

 
• ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
ΕΥΡΩΠΗ-ΑΦΡΙΚΗ 

 
• ΚΑΤΕΓΑΤ 
• ΜΕΓΑΛΟΣ & ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΕΛΤ 
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΔΑΝΙΑ 

 



  

Κράτη - Πρωτεύουσες 



Κράτη - Πρωτεύουσες 



Κράτη - Πρωτεύουσες 



Κράτη - Πρωτεύουσες 



Κράτη - Πρωτεύουσες 



Κράτη - Πρωτεύουσες 



Κράτη - Πρωτεύουσες 



  

 

 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

 ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ 

 ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΦΕΛ 

 BIG BEN 

 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΙΖΑΣ 
 

  



  

 

Ο Παρθενώνας, ένα από τα διασημότερα μνημεία του 
κόσμου. Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και πιο 
επίσημο οικοδόμημα της Ακρόπολης και συγκεντρώνει 
τον θαυμασμό όλου του κόσμου αιώνες τώρα. Οι 
εργασίες για την ανέγερση του ολομάρμαρου αυτού ναού 
της Αθηνάς άρχισαν το 447 π.Χ. υπό τη διεύθυνση των 
αρχιτεκτόνων Ικτίνου και Καλλικράτη. Ο ναός 
ολοκληρώθηκε το 438 και κατά τα Παναθήναια του 
επόμενου χρόνου αφιερώθηκε στην πολιούχο θεά. 
Παρόλα αυτά οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι το 432. 
Είναι ναός δωρικού ρυθμού περίπτερος με οκτώ κίονες 
στις στενές και δεκαεπτά στις μακριές πλευρές. 



  

 

Το Κολοσσαίο άρχισε να κατασκευάζεται στην εποχή 
του Βεσπασιανού το 72 μ.Χ., συνεχίστηκε την εποχή του 
Τίτου και ολοκληρώθηκε όταν ήταν αυτοκράτορας 
ο Δομινικανός 80 μΧ. Ονομαζόταν αμφιθέατρο των 
Φλαβίων, από το όνομα της δυναστείας των 
αυτοκρατόρων που το έκτισαν. Για να κατασκευαστεί, 
εργάστηκαν χιλιάδες Ιουδαίοι αιχμάλωτοι που είχαν 
συλληφθεί από τον Τίτο μετά την καταστροφή 
των Ιεροσολύμων Πήρε το όνομά του από το Κολοσσαίο 
άγαλμα του Νέρωνα (Ο Κολοσσός), που βρισκόταν στην 
τοποθεσία που χτίστηκε.  



  

 

Ο πύργος του Άιφελ  είναι το σήμα 
κατατεθέν της πόλης του Παρισιού. 
Κατασκευάστηκε το 1889 από τον 
μηχανικό Γουστάβο Άιφελ και σήμερα 
αποτελεί ένα από τα γνωστότερα 
κτίρια στον κόσμο. Με ύψος 325 
μέτρα (300 χωρίς την κεραία) ήταν 
το πιο ψηλό κτίριο στον κόσμο μέχρι 
που το ξεπέρασε το Εμπάιρ Στοά 
της Νέας Υόρκης το 1931. Έχει βάρος 
10.100 τόνους και η κατασκευή του 
είναι τόσο σταθερή ώστε 
παρεκκλίνει μόλις έως 7,5 εκατοστά 
με σφοδρό άνεμο. 

 



  

 

Μπιγκ Μπεν είναι το ψευδώνυμο για τη 
μεγάλη καμπάνα και το ρολόι στο βόρειο 
άκρο του ανακτόρων του Ουεστμίνστερ 
στο Λονδίνο, και έχει χρησιμοποιηθεί 
ευρύτερα ώστε να παραπέμπει γενικά στο 
ρολόι ή τον πύργο του ρολογιού. Είναι το 
μεγαλύτερο τεσσάρων όψεων ρολόι με 
καμπάνες και ο πύργος του ρολογιού είναι 
ο τρίτος ψηλότερος στον κόσμο. Η 
ανέγερση του πύργου ολοκληρώθηκε τις 
10 Απριλίου 1858. Ο πύργος του ρολογιού 
έχει γίνει ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα 
τόσο του Λονδίνου όσο και της Αγγλίας  



  

 

O Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας (ή 
απλά ο Πύργος της Πίζας  είναι 
το λεγόμενο ιταλικά " 
(καμπαναριό), ανεξάρτητο 
κωδωνοστάσιο, 
του καθεδρικού ναού της Ιταλικής 
πόλης της Πίζας. Βρίσκεται πίσω 
από τον Καθεδρικό και είναι η 
τρίτη παλαιότερη κατασκευή στην 
Πλατεία του Ντουόμο, της Πίζας 
μετά τον Καθεδρικό ναό και το 
κυκλικού σχήματος Βαπτιστήριο, 
ενώ δίπλα βρίσκεται και το 
Κοιμητήριο. 



  

Έθιμα στην Ευρώπη 

 Χριστουγεννιάτικα 

 Πασχαλινά 

 Καρναβαλικά 

 Γάμου 



  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

 ΕΛΛΑΔΑ 
Σε όλη τη χώρα τα παιδιά 
τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι για 
να πουν τα κάλαντα τις 
παραμονές των Χριστουγέννων, 
της Πρωτοχρονιάς και των 
Θεοφανίων, ενώ στις 12.00 τα 
μεσάνυχτα ανάβουν φωτιές για 
να διώξουν τους καλικάντζαρους, 
έθιμο κυρίως της υπαίθρου. 



  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
ΑΓΓΛΙΑ 

Η Αγγλική κλασσική διακόσμηση περιλαμβάνει φωτεινά κόκκινα 
Αλεξανδρινά γύρω από το τζάκι, καθώς και κλαδιά «γκι» που 
κρέμονται από την οροφή που σύμφωνα με τη παράδοση όποιος 
στέκεται κάτω απ’αυτό πρέπει να ανταλλάξει φιλιά με αγαπημένα 
πρόσωπα. Για τους Άγγλους δεν νοείται εορταστικό 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς γαλοπούλα, κρεατόπιτα και 
χριστουγεννιάτικη πουτίγκα για καλή τύχη. 



  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
ΒΕΛΓΙΟ 

Το Βέλγιο μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς με την 
ημέρα του Sinterklaas και με τον πολύτιμο βοηθό του Zwarte Piet που 
μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε τις κάλτσες 
των δώρων στο τζάκι και αφήνουν σανό και ζάχαρη για το άλογο του 
Sinterklaas. 



  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Στη Γερμανία το διάστημα που 
προηγείται των Χριστουγέννων είναι 
πολύ σημαντικό. Για τις οικογένειες τα 
χριστουγεννιάτικα μπισκότα, το 
χριστουγεννιάτικο κέικ αποτελούν τα 
παραδοσιακά έθιμα της περιόδου. 
Χαρακτηριστικές είναι και οι 
χριστουγεννιάτικες αγορές στο 
κέντρο κάθε πόλης που εμφανίζονται 
από το πρώτο Σαββατοκύριακο του 
Δεκεμβρίου και τελειώνουν την 
παραμονή των Χριστουγέννων.  



  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
Με αρνί, χορό και τραγούδι 
Στην Ελλάδα το παραδοσιακό Πάσχα 
περιλαμβάνει ψήσιμο οβελία, κοκορέτσι, 
ελληνικούς μεζέδες, καλό κρασί, χορό και 
τραγούδι. Το Πάσχα είναι μια οικογενειακή 
γιορτή που οδηγεί συνήθως πολλούς στις 
ιδιαίτερές τους πατρίδες, στα χωριά τους. 
 



  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Πού είναι κρυμμένα τα αυγά; 
Στη Γερμανία ο λαγός φέρνει πολύχρωμα 
αυγά και τα κρύβει στον κήπο. Την 
Κυριακή του Πάσχα τα παιδιά επιδίδονται 
στην αναζήτησή τους. Το έθιμο αυτό 
χρονολογείται από το 1662, οπότε και 
υπήρξε η πρώτη γραπτή αναφορά σε 
αυτό. Πιθανότατα ο λαγός συνδέεται, 
όπως άλλωστε και το αυγό, με τη 
γονιμότητα.  
 
 



  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ 
ΠΟΛΩΝΙΑ 

Μπουγέλο στην Πολωνία 
Στην Πολωνία οι πιστοί… μπουγελώνονται. Με κουβάδες αλλά 
ακόμη και νεροπίστολα ο ένας προσπαθεί να βρέξει τον άλλο. Το 
έθιμο "Smingus-Dyngus" θυμίζει τη βάπτιση του πρίγκιπα Μίτσκο 
το 966 μ.Χ., ο οποίος έφερε τον Χριστιανισμό στην Πολωνία.  
 



  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

Άφεση αμαρτιών στην Ισπανία 
Η Semana Santa (Αγία Εβδομάδα), είναι ένα ισπανικό έθιμο. Σε πολλές πόλεις 
της Ισπανίας πραγματοποιούνται αυτές οι περίφημες εκδηλώσεις μέχρι και την 
Κυριακή του Πάσχα. Κρατώντας το σταυρό ή και εικόνες της Παναγίας ή του 
Χριστού, οι αμαρτωλοί περιφέρονται ξυπόλυτοι, φορώντας καπέλα, ράσα και 
μάσκες. 



  

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
  
 Το καρναβάλι, όπως και οι 

περισσότερες αποκριάτικες 
εκδηλώσεις στη Μεσόγειο 
και τα Βαλκάνια συνδέονται 
με αρχαίες παγανιστικές 
εκδηλώσεις και 
ιεροτελεστίες, όπως αυτές 
προς τιμή του Διονύσου. 
Μέσα στην καρδιά του 
χειμώνα, οι πιστοί με ειδικές 
γιορτές επικαλούνται τη 
θεότητα, η οποία 
ξαναγεννιέται για να φέρει 
και πάλι την Άνοιξη  



  

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
 Μόνο οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν 

τις απόκριες, ενώ στην προτεσταντική βόρεια Ευρώπη δεν 
υπάρχουν.  

 Τα σημαντικότερα Καρναβάλια παρουσιάζουν η Πάτρα στην 
Ελλάδα, η Βενετία στην Ιταλία και η Νίκαια στη Γαλλία. 

 Στην Κολωνία και άλλες πόλεις του Ρήνου και στην Γερμανία, 
το Καρναβάλι είναι σημαντικό κομμάτι της τοπικής 
παράδοσης και της κριτικής εναντίον της πολιτικής.  



  

 Ιταλία 
 Στην περιοχή Veneto, το 

έθιμο θέλει το ζευγάρι να 
περπατά μαζί μέχρι τον ναό, 
ενώ στον δρόμο τους οι 
φίλοι βάζουν διάφορα 
εμπόδια, για να δουν πώς θα 
πορευτούν στα συζυγικά 
τους καθήκοντα.  

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 



  

 Αγγλία 
 Στους αγγλικούς γάμους, ένα 

μικρό κορίτσι σκορπίζει 
λουλούδια κατά την είσοδο 
της νύφης, ώστε η πορεία της 
στον γάμο να είναι 
«ανθόσπαρτη», ενώ οι 
παράνυμφοι φορούν 
φορέματα που μοιάζουν με το 
νυφικό της νύφης, ώστε να 
μην… ζηλεύουν και φέρουν 
γρουσουζιά.  

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 



  

 Βέλγιο 
 Η βελγική παράδοση θέλει την 

νύφη, καθώς περπατά τον 
διάδρομο της εκκλησίας, να δίνει 
ένα λουλούδι στην μητέρα της και 
να αγκαλιάζονται, ενώ στην 
συνέχεια το ίδιο πρέπει να κάνει 
και με την πεθερά της, ως ένδειξη 
αποδοχής στην «νέα της 
οικογένεια».  

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 



  

 Πολωνία 
 Οι γονείς των νεόνυμφων τους 

δίνουν να φάνε ψωμί με αλάτι και 
κρασί. Το ψωμί «διασφαλίζει» ότι 
δεν θα πεινάσουν ποτέ, το αλάτι ότι 
η συζυγική ζωή θα έχει τις 
δυσκολίες της και το κρασί ότι θα 
έχουν υγεία και ευτυχία.  

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 



  

 Πορτογαλία 
 Όπως και στους ελληνικούς γάμους 

της επαρχίας, οι γείτονες των 
μελλόνυμφων είθισται να γλεντούν 
αλλά και να βοηθούν σε οτιδήποτε 
χρειαστεί ακόμη και στην οργάνωση 
του γάμου. Επιπλέον, κατά το γλέντι 
μετά τον γάμο, το γοβάκι της νύφης 
περνά από χέρι σε χέρι και γεμίζει με 
χρήματα για τον… ιερό σκοπό του 
γαμήλιου ταξιδιού.  

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 



Πηγές 
 http://el.wikipedia.org/wiki/ 

 http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm 

 http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/ 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook 

 http://dschool.edu.gr/ 

 http://www.in2life.gr/features/notes/article 
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