
βιβλιαράκια  
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Παρόλο που η Ευρώπη είναι η δεύτερη μικρότερη ήπειρος του κόσμου, αποτελεί ανεξάντλητη 
πηγή ενδιαφέροντος. Έχει περισσότερα από επτακόσια εκατομμύρια κατοίκους, που μιλάνε 

περισσότερες από διακόσιες γλώσσες και ανήκουν σε περισσότερα από πενήντα έθνη  
σε πενήντα διαφορετικά κράτη. Αξίζει λοιπόν να την εξερευνήσει κανείς...

Έλα μαζί μας σ’ ένα ταξίδι από τη δύση στην ανατολή και από τον βορρά στον νότο,  
με έξι αναδιπλούμενους χάρτες γεμάτους φανταστικά αξιοθέατα. Θα ανακαλύψεις κάτι  

σημαντικό για την κάθε χώρα, θα γνωρίσεις ηγετικές μορφές από το παρελθόν και το παρόν, 
θα μάθεις για τα πιο ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά κτίρια και θα διαβάσεις  

για τη χλωρίδα και την πανίδα σε όλα τα μέρη της Ευρώπης.  
Δεν υπάρχει λόγος να φτιάξεις τη βαλίτσα σου. Κάθισε άνετα και το μεγάλο  

πανευρωπαϊκό ταξίδι μας μπορεί να ξεκινήσει!

Στον άτλαντα θα βρεις:
•  ολόκληρη την Ευρώπη σε έξι αναδιπλούμενους χάρτες 
•  τα διάσημα κτίρια της Ευρώπης και μια επιλογή  

από σημαντικές προσωπικότητες
• φυτά και ζώα της ευρωπαϊκής ηπείρου
•  δώδεκα ένθετα βιβλιαράκια  

με επιπλέον πληροφορίες  
για κτίρια, ανθρώπους και ιστορία

•  όλα αυτά με τρόπο κατανοητό  
και ελκυστικό για μικρούς αναγνώστες
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ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Α Τ Λ Α Ν Τ Ι Κ Ο Σ 
Ω Κ Ε Α Ν Ο Σ

Πύργος του Άιφελ

Καθεδρικός 
της Σαρτρ Ανάκτορα Βερσαλλιών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Καθεδρικός 
της Ρενς
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Ουίλιαμ  
Σέξπιρ

Beatles

Βασίλισσα

Κάστρο Εδιμβούργου

Στόουνχεντζ

Λονδίνο

πύργος

ασφόδελος

τριφύλλι

Κέλτες

Βράχος  
του Κάσελ

κήποι
Β Ο Ρ Ε Ι Α  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

Μον Σεν Μισέλ

Δε θα με  
φτάσει ποτέ.

H-E-ELP!

Γύρος Γαλλίας

Σαρλ ντε Γκολ

βασιλιάς 
Φίλιππος τηγανητές πατάτες

Λευκό Όρος

Υδραγωγείο Ποντ ντι Γκαρντ

TGV τρένο υψηλής ταχύτητας

Airbus

δεντρολίβανο Μικρός Πρίγκιπας

νάρκισσοι

τρούφα

σαμπάνια

παπαρούνα

λεβάντα

Τρεις Σωματοφύλακες

Ζαν Γκασπάρ 
Ντεμπιρό
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Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

σοκολάτες

τουλίπα

ένταμ

ανεμόμυλος

τσόκαρα
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Μονοπάτι 
του Γίγαντα

Χάρι Πότερ

γκάιντα

αστυνομικός

πλατύψαρο

καλούνα

γαϊδουράγκαθο

ΤΡΙΦΥΛΛΙ
Ο Άγιος Πατρίκιος, προστάτης 
της Ιρλανδίας, χρησιμοποιούσε 
το τριφύλλι ως σύμβολο 
της Αγίας Τριάδας, 
γι’ αυτό και είναι ένα 
από τα εμβλήματα της 
χώρας. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΓΗΤΟ
Ό,τι είναι νόστιμο δεν είναι και 
υγιεινό. Σ’ αυτή την κατηγορία 
ανήκουν οι τηγανητές πατάτες, που 
στην πραγματικότητα προέρχονται 
από το Βέλγιο, όπου πωλούνται σε 
τεράστιες ποσότητες. Αγαπημένο 
γεύμα των Άγγλων είναι τηγανητό 
ψάρι με τηγανητές πατάτες, 
γνωστό ως «fish and 
chips».

ΠΟΤΑ
Ακόμη και τα ποτά έχουν τις παραδόσεις 
τους. Οι Άγγλοι έχουν τη συνήθεια να 
κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινή 
ρουτίνα προκειμένου να απολαύσουν ένα 
φλιτζάνι από το αγαπημένο τους ζεστό 
ρόφημα. Κι αυτό είναι γνωστό ως το 
απογευματινό τσάι. Το παραδοσιακό 
προϊόν της περιοχής Καμπανίας στη 
Γαλλία είναι ένα αφρώδες κρασί, που 
ονομάζεται σαμπάνια.

ΑΣΒΟΣ
Θηλαστικό μήκους ενός μέτρου που ζει κυρίως  
σε δάση. Δεν είναι εύκολο να το εντοπίσεις, καθώς 
δεν αφήνει τη φωλιά του παρά νωρίς το απόγευμα. 
Για τους Κέλτες ο ασβός ήταν σύμβολο θάρρους.

ΤΟΥΛΙΠΑ
Αυτό το λουλούδι είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλές  
στην Ευρώπη χάρη  
στην Ολλανδία, όπου 
καλλιεργείται σε μεγάλες 
εκτάσεις. Αρχικά, 
προήλθε από την Κίνα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το Λουξεμβούργο 
έχει γίνει το κέντρο 
των τραπεζικών 
εργασιών. Αν και 
είναι μικρή χώρα, 
έχει 200 τράπεζες. 

ΛΕΥΚΟ ΟΡΟΣ
Το Λευκό Όρος βρίσκεται 
στα σύνορα τριών κρατών 
και με ύψος 4.809 μέτρα 
θεωρείται το ψηλότερο 
βουνό της Ευρώπης.  
Θα βρεις περισσότερες 
πληροφορίες στον χάρτη 
της Ανατολικής Ευρώπης.

ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Ο πασίγνωστος ποδηλατικός γύρος 

που πραγματοποιείται στη Γαλλία εδώ 
και περισσότερα από εκατό χρόνια.  

Ο αγώνας διαρκεί τρεις εβδομάδες 
και η γραμμή τερματισμού είναι 

στον πιο σημαντικό δρόμο  
του Παρισιού, τη λεωφόρο  
των Ηλυσίων Πεδίων. 

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
Ο Μικρός Πρίγκιπας, που 
έρχεται από τον πλανήτη Β612, 

είναι ένας από τους πιο 
διάσημους ήρωες της 
παιδικής λογοτεχνίας. 
Αποτελεί έργο του 
Γάλλου συγγραφέα 
Αντουάν ντε Σεντ-
Εξιπερί.

τσάι

ασβός

ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ
Το μεγαλοπρεπές κάστρο στο Εδιμβούργο 
της Σκοτίας βρίσκεται σ’ έναν βράχο από 
βασάλτη, που ονομάζεται 
Καστλ Ροκ, 
απομεινάρι 
ενός 
ανενεργού 
ηφαιστείου. 

ΚΗΠΟΙ
Στην Ιρλανδία συναντάμε τους διάσημους κήπους 
του Κτήματος Παουερσκόρτ, όπου βρίσκονται 
πολλά αγάλματα, φυτά και δέντρα από όλο 
τον κόσμο.

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ
Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια,  
η γέφυρα αποτελούσε μέρος ενός 
υδραγωγείου. Το υδραγωγείο ήταν 
ένα πέτρινο κατασκεύασμα για να 
μεταφέρεται νερό στην πόλη. 

AIRBUS
Το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου,  
το Airbus A380, κατασκευάζεται στη 
Γαλλία από την πολυεθνική εταιρεία 
Airbus Group. Μπορεί να μεταφέρει πάνω 
από 800 επιβάτες. 

ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ
Ο θρύλος λέει ότι τα 
μυτερά αγκάθια του 
γαϊδουράγκαθου 
πρόδωσαν τους 
ξυπόλυτους Βίκινγκ καθώς 
επιχείρησαν να επιτεθούν 
νύχτα στους Σκοτσέζους 
που κοιμόνταν. Ίσως 
γι’ αυτό το γαϊδουράγκαθο 
να είναι το εθνικό λουλούδι 
της Σκοτίας. 

ΣΚΟΤΣΕΖΙΚΗ ΓΚΑΪΝΤΑ
Μουσικό όργανο που βγάζει 
διαπεραστικό ήχο. Ο ήχος 
παράγεται από την εισροή 
αέρα στον ασκό μέσω ενός 
επιστομίου που φυσάει ο 
οργανοπαίχτης με το στόμα του.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ
Ο θρύλος λέει ότι ο αξιοσημείωτος 
αυτός σχηματισμός από πέτρες 
χτίστηκε από γίγαντες και αποτέλεσε 
τόπο συνάντησης για να πολεμήσουν  
ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα, 
δημιουργήθηκε από λιωμένο βασάλτη 
που σχημάτισε ένα πλάτωμα από λάβα.

ΤΡΟΥΦΑ
Η τρούφα είναι ένα μανιτάρι που 
φυτρώνει σε δάση με φυλλοβόλα 
δέντρα στη Γαλλία. Είναι πολυτελής 
λιχουδιά και φυτρώνει 20 εκατοστά 
κάτω από την επιφάνεια της γης.  
Τα γουρούνια σκάβουν στο έδαφος 
για να τη βρουν. 

TGV (ΤΡΕΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ)
Αυτά τα τρένα υψηλής ταχύτητας 
τρέχουν με περίπου 300 χιλιόμετρα  
την ώρα. Κατέχουν επίσης το παγκόσμιο 
ρεκόρ ταχύτητας γι’ αυτού του είδους  
τα οχήματα – σχεδόν 575 χλμ./ώρα. 

ποδόσφαιρο

ΠΛΑΤΥΨΑΡΟ
Χάρη στο σχήμα του, το παράξενο αυτό 
ψάρι προσαρμόζεται ανάλογα για να ζήσει 
στον βυθό της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια 
της ζωής του, το ένα μάτι του σταδιακά 
πλησιάζει το άλλο, έτσι ώστε και τα δύο 
μάτια να μπορούν 
να παρακολουθούν 
τι συμβαίνει 
τριγύρω.

ψάρι και τηγανητές πατάτες
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ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Στο  Λουξεμβούργο συναντάμε  
τα γραφεία διάσημων εταιρειών 
λογισμικού και 
εμπορικών 
επιχειρήσεων, καθώς 
και πολλά μεγάλα 
κέντρα αποθήκευσης 
δεδομένων 
υπολογιστών.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Οι περισσότεροι τουρίστες στο Λονδίνο  
δεν ξεχνούν να πάρουν το κόκκινο διπλό 
λεωφορείο, να φωτογραφηθούν με έναν 
αστυνόμο και να επισκεφθούν τα Ανάκτορα 
του Ουεστμίνστερ, όπου στο καμπαναριό 
βρίσκεται το Μπιγκ Μπεν.  

Ο ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΔΥ ΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΥΚΡΑΤΟ

Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου και 
αποτελείται κυρίως από νησιά. Τα πιο γνωστά είναι τα Βρετανικά 
Νησιά και το μεγαλύτερο κράτος τους, το Ηνωμένο Βασίλειο 
Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, περιλαμβάνει τέσσερις 
χώρες: Αγγλία, Σκοτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Μόνο το 
βόρειο μέρος της Ιρλανδίας ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 
υπόλοιπο αποτελεί το κράτος της Ιρλανδίας. Ανάμεσα στα νησιά 

και την ηπειρωτική Ευρώπη παρεμβάλλεται 
η θάλασσα της Μάγχης.

Στο μικρότερο πλάτος της θάλασσας της Μάγχης (34 χλμ.) υπάρχει μια 
υποθαλάσσια σήραγγα που ενώνει τη Βρετανία με τη Γαλλία. Το Λευκό Όρος, 
το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, βρίσκεται στις γαλλικές Άλπεις. Βόρεια της 
Γαλλίας βρίσκουμε τα κράτη της Μπενελούξ, το όνομα της οποίας 
προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των αγγλικών ονομάτων των 
χωρών του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Κάθε χώρα έχει τις λιχουδιές της. 
Αυτό το τυρί, που ονομάζεται 
ένταμ, φτιάχνεται στην Ολλανδία 
από αγελαδινό γάλα.

ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
Τα μαγαζιά στο Βέλγιο είναι 
γεμάτα με τόσο πολλή σοκολάτα, 
που το υπέροχο άρωμά της 
πλημμυρίζει τη χώρα. 
Όλοι οι επισκέπτες πρέπει 
να δοκιμάσουν τις 
σοκολατένιες λιχουδιές.

ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ
Αυτός ο μαγικός 
σχηματισμός μεγαλίθων, 
γνωστών και ως μενίρ, 
βρίσκεται στην Αγγλία και 
χρονολογείται πριν από 
πέντε χιλιάδες έτη.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Σωστά μέτρησες – στην 
πραγματικότητα, οι Τρεις Σωματοφύλακες είναι τέσσερις. Είναι  
οι ήρωες ενός γαλλικού μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Δουμά 
(πατέρα), που περιγράφει τις περιπέτειες τριών από τους 
σωματοφύλακες του βασιλιά, καθώς και του φίλου τους Ντ’ Αρτανιάν.

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Το Στρασβούργο στη Γαλλία 
είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Τα μοντέρνα 
κτίριά του φιλοξενούν τις 
συναντήσεις των 751 
ευρωβουλευτών.

Βέλγιο Γαλλία Λουξεμβούργο Ολλανδία
ΤΑ ΚΡΑΤΗ  
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

Ιρλανδία Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας 
και Βόρειας Ιρλανδίας

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΤΡ
Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο 
όμορφους γοτθικούς καθεδρικούς 
ναούς στον κόσμο βρίσκεται στη 
γαλλική πόλη Σαρτρ. 

ΛΕΒΑΝΤΑ
Ένα βότανο με θεραπευτικές ιδιότητες 
και υπέροχο άρωμα. Αν επισκεφθείς την 
Προβηγκία στη νοτιοανατολική Γαλλία, 

θα βρεις τεράστιες εκτάσεις 
αγρών με λεβάντα. 

Χρησιμοποιείται  
στην παρασκευή 

αρωμάτων, 
αρωματικών ελαίων  

και σαπουνιών.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Το πιο δημοφιλές 
άθλημα με μπάλα 
του κόσμου 
γεννήθηκε στην 
Αγγλία ως άθλημα 
για μαθητές 
γυμνασίου.ΚΕΛΤΕΣ

Κελτικές φυλές εγκαταστάθηκαν 
στη Δυτική Ευρώπη, φτάνοντας 
στην Ιρλανδία και στη Βρετανία 
κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ
Χρησιμοποιούνταν για την 
άλεση σιτηρών. Τα πτερύγιά 
τους, που κινούνταν με τη 
δύναμη του ανέμου, 
έθεταν σε λειτουργία 
τη διαδικασία της άλεσης. 
Βρίσκουμε αρκετούς 
στην Ολλανδία.
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βιβλιαράκια  
με επιπλέον 
πληροφορίες

μεγάλοι 
αναδιπλούμενοι 
χάρτες

περισσότερες 
από 350 

έγχρωμες 
εικόνες

ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ

ΑΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΕΞΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 

Ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΕΞΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

Παρόλο που η Ευρώπη είναι η δεύτερη μικρότερη ήπειρος του κόσμου, αποτελεί ανεξάντλητη 
πηγή ενδιαφέροντος. Έχει περισσότερα από επτακόσια εκατομμύρια κατοίκους, που μιλάνε 

περισσότερες από διακόσιες γλώσσες και ανήκουν σε περισσότερα από πενήντα έθνη  
σε πενήντα διαφορετικά κράτη. Αξίζει λοιπόν να την εξερευνήσει κανείς...

Έλα μαζί μας σ’ ένα ταξίδι από τη δύση στην ανατολή και από τον βορρά στον νότο,  
με έξι αναδιπλούμενους χάρτες γεμάτους φανταστικά αξιοθέατα. Θα ανακαλύψεις κάτι  

σημαντικό για την κάθε χώρα, θα γνωρίσεις ηγετικές μορφές από το παρελθόν και το παρόν, 
θα μάθεις για τα πιο ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά κτίρια και θα διαβάσεις  

για τη χλωρίδα και την πανίδα σε όλα τα μέρη της Ευρώπης.  
Δεν υπάρχει λόγος να φτιάξεις τη βαλίτσα σου. Κάθισε άνετα και το μεγάλο  

πανευρωπαϊκό ταξίδι μας μπορεί να ξεκινήσει!

Στον άτλαντα θα βρεις:
•  ολόκληρη την Ευρώπη σε έξι αναδιπλούμενους χάρτες 
•  τα διάσημα κτίρια της Ευρώπης και μια επιλογή  

από σημαντικές προσωπικότητες
• φυτά και ζώα της ευρωπαϊκής ηπείρου
•  δώδεκα ένθετα βιβλιαράκια  

με επιπλέον πληροφορίες  
για κτίρια, ανθρώπους και ιστορία

•  όλα αυτά με τρόπο κατανοητό  
και ελκυστικό για μικρούς αναγνώστες
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