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Ce este Europa?
Europa este, înainte de toate, un
continent. Există şapte continente pe
Pământ: Africa, unde trăiesc leii şi
girafele; America de Sud și America de
Nord, unde trăiesc lamele şi, respectiv,
bizonii; Antarctica, unde trăiesc
pinguinii; Asia, unde trăiesc urşii panda;
Australia, unde trăiesc cangurii; şi
Europa, unde trăieşti chiar tu! Locuiesc
oameni – bărbaţi şi femei – pe toate
continentele, mai puţin în Antarctica,
unde este prea frig!
Ştiai că?

Europa este supranumită
Bătrânul Continent, în
opoziţie cu Lumea Nouă,
adică America, teritoriu
descoperit de Cristofor
Columb în 1493… parcă
nu a trecut așa mult timp
de atunci!

Europa este un prenume?
Europa este prenumele unei
prinţese din mitologia greacă. Zeus,
conducătorul zeilor, s-a îndrăgostit
de ea şi s-a hotărât să o răpească. El
s-a transformat într-un taur alb foarte
frumos, cu o pată de argint în frunte.
Europa l-a mângâiat şi, ca să se distreze,
s-a urcat pe spinarea lui. Taurul a plecat
în galop şi a traversat marea, până în
Insula Creta, din Grecia. Aici a luat iar
chip omenesc şi s-a însoţit cu Europa,
cu care a avut trei fii. Zeus i-a făcut
Europei trei daruri magice: o lance care
nu îşi ratează niciodată ţinta, un câine
care nu îşi lasă niciodată prada să-i
scape şi un războinic din bronz, care să
protejeze insula.
Ştiai că?

Europa este,
de asemenea, numele
unui mic satelit
acoperit de gheaţă,
care se învârte în jurul
planetei Jupiter.
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Ştiai că?

A fost nevoie de mai bine
de 50 de ani pentru crearea
Uniunii Europene de astăzi.
De la 6 ţări s-a ajuns la 28!

Uniunea Europeană şi Europa
sunt unul şi acelaşi lucru?
Există Europa geografică şi cea politică,
adică Uniunea Europeană. A fost
constituită o Uniune din 28 de ţări prietene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Olanda, Polonia, Portugalia, România,
Regatul Unit al Marii Britanii, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Republica
Cehă, Ungaria, Croaţia. Între aceste
ţări, oamenii pot călători şi munci cum
doresc, ca şi cum nu ar exista graniţe.

Harta Uniunii Europene
FINLANDA
SUEDIA

ESTONIA

MAREA BRITANIE
IRLANDA

LETONIA

DANEMARCA

LITUANIA

OLANDA
BELGIA

FRANȚA

POLONIA

GERMANIA
REPUBLICA CEHĂ

LUXEMBURG

SLOVACIA,

AUSTRIA UNGARIA

ROMÂNIA

SLOVENIA
CROAȚIA

SPANIA

BULGARIA

ITALIA

PORTUGALIA
GRECIA

MALTA

CIPRU
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Câţi locuitori trăiesc
în Europa?
460 de milioane de locuitori. Sunt mai
mulţi locuitori decât în Statele Unite ale
Americii (care au 300 de milioane de
locuitori), dar mult mai puţini decât în
China, unde locuiesc 1 miliard 300 de
milioane de oameni. Nu merită efortul
să încerci să-i numeri pe toți, ţi-ar lua
zeci de ani, zi şi noapte, fără să mai
faci nimic altceva. Irlanda şi Franţa
sunt ţările în care se nasc cei mai mulţi
bebeluşi în fiecare an!

Ştiai că?

Uniunea Europeană are
o capitală. Nu este oraşul
cel mai mare, ci acela
unde se aﬂă guvernul:
Bruxelles, în Belgia.

Există limba europeană?
A fost cât pe ce să existe o astfel
de limbă! Cu mult timp în urmă, în
secolul al XIX-lea, doctorul polonez
Zamenhof a avut ideea să inventeze
o limbă care să fie un amestec din
toate limbile europene şi pe care să o
înveţe oamenii din toată lumea. El a
botezat-o „esperanto“. Astăzi există 23
de limbi oficiale în Uniunea Europeană,
iar la reuniunile la care participă
reprezentanți ai mai multor țări, există
interpreți care traduc cele spuse,
ca să înţeleagă toată lumea.
Ştiai că?

Nu este nevoie de
traducători în ograda cu
păsări, unde toţi cocoşii
cântă la răsăritul soarelui!
Cucurigu în română,
cocorico în franceză, cocka-dooolee-ooo în engleză,
kikeriki în germană,
koukourikou în greacă,
chichirichi în italiană,
kukeleku în olandeză şi
cot cot coda în valonă.

