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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία έλαβε χώρα στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας και 

στόχευε στο να γνωρίσουν καλύτερα τη γειτονιά μας, την Ευρώπη, τα κράτη, τον 

πολιτισμό και την ιστορία της Ευρώπης και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των 

λαών της μέσα από μια ενεργητική πορεία προς τη μάθηση (Διερευνητικό – 

ανακαλυπτικό μοντέλο).  

Οι μαθητές αγαπούν ιδιαίτερα τη γεωγραφία, έχουν αρκετές γνώσεις για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τους λείπει η ικανότητα να ασχολούνται με την 

υλοποίηση προγραμμάτων. Έτσι δημιουργήσαμε και με τη δική μου συνδρομή, τις 

απαραίτητες δραστηριότητες για να στηρίξουμε το πρόγραμμα. 

Οι μαθητές επιδόθηκαν - κυρίως - σε εξερεύνηση, με βάση συγκεκριμένα Φύλλα 

Δραστηριοτήτων και αφού άντλησαν πληροφορίες από το διαδίκτυο για τα θέματα 

που είχαν επιμεριστεί τις κατέγραψαν. 
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Τίτλος σεναρίου: Ευρώπη, η γειτονιά μας 

 

Διαθεματικό σενάριο στις ενότητες του σχολικού βιβλίου για την Ευρώπη: 

1. Η ταυτότητα της Ευρώπης 

2. Η θέση της Ευρώπης 

3. Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης 

4. Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης 

5. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης 

6. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης 

7. Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης 

8. Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Εισαγωγή – Διδακτικές προσεγγίσεις 

Η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας ακολούθησε μια διαθεματική προσέγγιση η 

οποία βασίστηκε σε πληροφοριακό υλικό το οποίο αντλήθηκε από το Διαδίκτυο και 

σε άλλο υλικό όπως το σχολικό εγχειρίδιο της γεωγραφίας. Παράλληλα, το σχέδιο 

εργασίας υλοποιήθηκε με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών γενικής χρήσης 

(κειμενογράφος, power point). Η κύρια έμφαση και ο βασικός άξονας αναφοράς 

ήταν η Γεωγραφία. Ως εκ τούτου το σχέδιο εργασίας λειτούργησε συμπληρωματικά 

με την ενότητα που αναφέρεται στην Ευρώπη εμπλουτίζοντας την με περισσότερα 

στοιχεία. Η διάρκεια του σχεδίου ήταν 20 – 25 διδακτικές ώρες ενταγμένο στις 

αντίστοιχες ώρες του ωρολογίου προγράμματος στο μάθημα της γεωγραφίας ή στις 

ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. Οι δραστηριότητες ήταν συμβατές με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών των προαναφερόμενων μαθημάτων για την Στ΄ τάξη του 

Δημοτικού. Η καινοτομία που εισάχθηκε με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου 

εργασίας ήταν η εμπλοκή των νέων τεχνολογιών που λειτουργούν προσθετικά στις 



παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας με την χρήση μόνο του σχολικού εγχειριδίου. Η 

δε χρήση της διαθεματικής προσέγγισης έδωσε τη δυνατότητα να μελετηθεί 

ολόπλευρα η συγκεκριμένη θεματική με τη συμβολή και των άλλων επιστημονικών 

χώρων (μαθηματικά, κοινωνική και πολιτική αγωγή). Για τη διαθεματική προσέγγιση 

της ενότητας αυτής χρησιμοποιήθηκαν μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας όπως 

το σχέδιο εργασίας (project) και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, το διερευνητικό 

– αποκαλυπτικό μοντέλο καθώς προσφέρονται για συμμετοχή όλων των παιδιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν καθοδηγητικός, 

διευκολυντικός, συμβουλευτικός αλλά συνάμα και συντονιστικός. Η προστιθέμενη 

αξία από την υλοποίηση του διαθεματικού σχεδίου εργασίας ήταν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες να εργαστούν σε ομάδες με συνεργατικό πνεύμα ασκώντας κοινωνικές 

και συναισθηματικές δεξιότητες και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και 

τα ενδιαφέροντά τους, να «μάθουν πώς να μαθαίνουν», να δημιουργήσουν και να 

αυτονομηθούν. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εκτός από τα γνωστικά ήταν να 

υιοθετήσουν θετικές στάσεις και αντίστοιχες συμπεριφορές σχετικά με την αποδοχή 

των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των άλλων λαών. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γεωγραφία, Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

Αισθητική Αγωγή 

 

Τάξη στην οποία απευθύνονταν 

 Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνονταν στους μαθητές της Έκτης (ΣΤ΄) τάξης του 

Δημοτικού. 

 

 



Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το θέμα ήταν συμβατό με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας 

της Γεωγραφίας της ΣΤ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του 

αντίστοιχου Αναλυτικού Προγράμματος της Γεωγραφίας. Επίσης, εμπλέκει στοιχεία 

από διαφορετικά γνωστικά πεδία, τα οποία αναφέρονται στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα ως επιθυμητά για εξάσκηση – χρήση. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική 
υποδομή 

Οι μαθητές εργάστηκαν συμμετέχοντας σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων. 

Μέρος των δραστηριοτήτων γινόταν στην τάξη, το σχολικό εργαστήριο 

(δραστηριότητες που αφορούν τη χρήση ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία). 

Χρησιμοποιήθηκαν υλικά χειροτεχνίας (χαρτόνια, κόλλες κ.α.) για τη δημιουργία 

του χάρτη της Ευρώπης και των σημαιών των κρατών.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Βασικές δεξιότητες των παιδιών στη χρήση επεξεργαστή κειμένου (word), 

προγράμματος παρουσίασης (Power point) και γνώση των βασικών εργαλείων του 

λογισμικού Google maps – Google Earth. 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν καλύτερα τη γειτονιά μας, την Ευρώπη, τα κράτη, τον πολιτισμό και 

την ιστορία της και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των λαών της μέσα από μια 

ενεργητική πορεία προς τη μάθηση (Διερευνητικό – ανακαλυπτικό μοντέλο). 

 



Στόχοι  

Γλωσσικοί: 

Οι μαθητές: 

 να έρθουν σε επαφή με άλλους τύπους κειμένων με τη μορφή που 

κυκλοφορούν στον κυβερνοχώρο. 

 να χρησιμοποιούν τον προφορικό και γραπτό λόγο 

Γνωστικοί: 

 να κατακτήσουν τις γνώσεις που περιέχονται στα συγκεκριμένα μαθήματα 

της ενότητας για την Ευρώπη όπως αυτές δίνονται από το σχολικό 

εγχειρίδιο: Η ταυτότητα και η θέση της Ευρώπης, ο οριζόντιος και κάθετος 

διαμελισμός της,  τα κράτη, οι πρωτεύουσες, τα αξιοθέατα, τα μνημεία,  

 να μάθουν τι είναι η «Ευρωπαϊκή Ένωση» (οι μαθητές έχουν ασχοληθεί 

σχετικά, μέσω της δράσης T4E) 

 να αναγνωρίζουν τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πολιτισμικοί: 

 να  γνωρίσουν βασικά ιστορικά μνημεία και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

ευρωπαϊκών κρατών και των λαών (δημιουργία τουριστικού οδηγού), 

 να γνωρίσουν την ιστορία της Ευρώπης, 

 να εκτιμούν τις προσπάθειες των ατόμων και των κρατών για συνεργασία, 

ειρήνη και πρόοδο, 

 να υιοθετούν θετικές στάσεις για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των 

άλλων λαών. 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 

 εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών σε νέες διαδικασίες μάθησης στην 

επαφή τους με τις νέες τεχνολογίες, 

 να χρησιμοποιούν λογισμικά γενικής χρήσης: λογισμικό επεξεργασίας 

κειμένου για παραγωγή κειμένων σε ψηφιακή μορφή, λογισμικό 

παρουσίασης για την προβολή των εργασιών τους. 

 να εξασκούν τις βασικές δεξιότητες πλοήγησης και αναζήτησης στο 

διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης, 



 να αξιοποιούν διδακτικά το διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες και να τις 

διαχειρίζονται κριτικά, 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Η ομαδική συνεργασία, η διερευνητική – ανακαλυπτική  μάθηση, η χρήση 

σύγχρονων μέσων (λογισμικό διαδραστικού βιβλίου, internet) συμβάλλουν: 

 στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, 

 στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, 

 στην καλύτερη συνεργασία, 

 στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, 

 στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής τους. 

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου 

 Εφαρμογές διαδικτύου (μηχανές αναζήτησης, διαδικτυακές 

εγκυκλοπαίδειες, Google Earth, Google maps) 

 Λογισμικό παρουσίασης και οπτικοποίησης (Power Point) 

 Εκπαιδευτικό λογισμικό Γεωγραφίας Ε΄- ΣΤ΄ τάξης 

 Διαδραστικό βιβλίο Γεωγραφίας ΣΤ΄ τάξης 

 Γωνιά του Παιδιού (Kids’ Corner: europa.eu/kids-corner/index_el.htm) 

γεμάτη με παιχνίδια και κουίζ για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνουν την 

ευκαιρία στα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις διασκεδάζοντας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η διάρκεια του σεναρίου  ήταν 20 – 25 διδακτικές ώρες, ενταγμένο στις αντίστοιχες 

ώρες του ωρολογίου προγράμματος στο μάθημα της Γεωγραφίας και στις ώρες της 

Ευέλικτης Ζώνης. 



Δομή του σεναρίου 

Το σενάριο περιλάμβανε τις παρακάτω φάσεις 

 Α΄ φάση: Διερεύνηση – Συζήτηση του θέματος. 

Οι μαθητές (καταιγισμός ιδεών) παρατήρησαν, διάβασαν τις αντίστοιχες ενότητες 

του σχολικού εγχειριδίου, αλλά και περιοδικά, ταξιδιωτικά έντυπα κ.α. Κατόπιν 

συζήτησαν, αντάλλαξαν εμπειρίες, προβληματισμούς και πληροφορίες (ιστορία, 

γεωγραφία, πολιτισμός κ.α.) για την Ευρώπη.   

 Β΄ φάση: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων  χωρισμός σε ομάδες. 

Τα παιδιά σε συνεργασία με το δάσκαλο σχεδίασαν τις δραστηριότητες του 

προγράμματος. Οι δραστηριότητες καταγράφτηκαν σε φύλλα εργασίας. Έγινε ο 

χωρισμός των ομάδων εργασίας.  

 Γ΄ φάση: Υλοποίηση Δραστηριοτήτων – Φύλλων  Εργασίας 

Οι ομάδες πραγματεύτηκαν τα παρακάτω φύλλα εργασίας:  

1. Τα κράτη της Ευρώπης 

2. Η θέση της Ευρώπης 

3. Ευρώπη και Ε.Ε. 

4. Δημιουργία Τουριστικού οδηγού των πρωτευουσών της Ε.Ε. 

 Δ΄ φάση: Αξιολόγηση 

Η πορεία της αξιολόγησης υπήρξε αρχική, διαμορφωτική, τελική. Μετά το τέλος του 

προγράμματος οι μαθητές μέσα από διεξοδική συζήτηση αξιολόγησαν τα 

αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του σεναρίου ως προς την ωφελιμιστική τους 

πλευρά (μεταγνώση). Κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως «σας ωφέλησε 

τελικά αυτό που κάνατε;», «γιατί σας ωφέλησε;», «που σας ωφέλησε;», ώστε να 

εντοπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τα σημεία που του άρεσαν, για να 

προκύψει το τελικό συμπέρασμα. Έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις άλλες 

τάξεις (διάχυση).  



Δραστηριότητες – Φύλλα Εργασίας 

α/α Διάρκεια Περιγραφή της δραστηριότητας 

1 1 ώρα 

Ως αφορμή επισκεφτήκαμε, διαδικτυακά, το βιβλιοπωλείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τη Γωνιά των Παιδιών κα 

διαλέξαμε το «Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη. Περιηγηθήκαμε 

στις σελίδες του. Τα παιδιά έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον και στην 

ερώτησή μου: «θέλετε, στα πλαίσια της ενότητας Ευρώπη, στη 

Γεωγραφία να ασχοληθούμε με την Ευρώπη;» ενθουσιάστηκαν. Έτσι 

έγινε η αρχή. Ζήτησα από τους μαθητές να παρατηρήσουν, να 

διαβάσουν τις αντίστοιχες ενότητες του Βιβλίου Μαθητή της 

Γεωγραφίας (ΣΤ΄), αλλά και  περιοδικά, ταξιδιωτικά έντυπα κ.α. και 

την επόμενη φορά που θα είχαμε γεωγραφία να ανταλλάξουν 

εμπειρίες, προβληματισμούς και πληροφορίες (ιστορία, γεωγραφία, 

πολιτισμός κ.α.) για την Ευρώπη.   

2 1 ώρα 

Μέσα από καταιγισμό ιδεών προχωρήσαμε σε ανάλυση του θέματος 

σε επιμέρους διαστάσεις. Σκεφτήκαμε μεταξύ άλλων να 

ασχοληθούμε με την ταυτότητα και τη θέση της Ευρώπης, τον 

οριζόντιο και κατακόρυφο διαμελισμό της, με τους κατοίκους και τα 

κράτη της, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της, τα 

αξιοθέατα, μνημεία και την ιστορική συνέχεια των λαών της και τις 

σχέσεις των κρατών της Ευρώπης (την Ευρωπαϊκή Ένωση).  

Ο χωρισμός σε 3 ομάδες ήταν εύκολη υπόθεση, αφού τα παιδιά 

ήταν εξοικειωμένα με τον τρόπο εργασίας σε ομάδες. Ζητήθηκε από 

τους μαθητές κάθε ομάδας να συζητήσουν μεταξύ τους και να 

καθορίσουν τις διαδικασίες του προγράμματος (από πού θα 

αντλήσουν τις πληροφορίες, ποιοι θα τις καταγράψουν, ποιοι θα 

ασχοληθούν με συγκεκριμένα θέματα και ποιοι θα εκπροσωπήσουν 

την ομάδα στο παιχνίδι ρόλων και κατά την παρουσίαση της 



εργασίας τους στην ολομέλεια της τάξης). Ακολούθησε ο 

επιμερισμός των θεμάτων στην κάθε ομάδα. Καθορίσαμε το στόχο 

του προγράμματος, ο οποίος δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από 

το να γνωρίσουν, οι μαθητές, καλύτερα τη γειτονιά μας, την 

Ευρώπη, τα κράτη, τον πολιτισμό και την ιστορία της και να 

αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των λαών της μέσα από μια 

ενεργητική πορεία προς τη μάθηση (Διερευνητικό – ανακαλυπτικό 

μοντέλο). 

Η προσέγγιση μας θα γινόταν με βάση συγκεκριμένες 

δραστηριότητες και φύλλα εργασιών. Τέλος, μετά από συζήτηση με 

τους μαθητές αποφασίσαμε η αξιολόγηση του προγράμματος να 

ακολουθήσει τα πρότυπα αρχική, διαμορφωτική και τελική, καθώς 

και ενδο-ομαδική (στα πλαίσια τη ομάδας) και δι-ομαδική (από 

ομάδα σε ομάδα).  

3 1 ώρα 

Με τη βοήθεια του Βιβλίου Μαθητή της γεωγραφίας ΣΤ΄Δημοτικού, 

αλλά και του διαδραστικού Βιβλίου Μαθητή της γεωγραφίας 

ΣΤ΄Δημοτικού κάναμε μια γενική προσέγγιση της ταυτότητας της 

Ευρώπης. Μιλήσαμε για την ονομασία της (μυθολογία), την έκταση, 

τον πληθυσμό, τη θέση και τον διαμελισμό της (οριζόντιο – 

κατακόρυφο). 

4 1 ώρα 

Ασχοληθήκαμε με τη θέση της Ευρώπης στον Παγκόσμιο χάρτη και 

τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη θέση αυτή. Γνωρίσαμε τα 

όρια της (χερσαία και θαλάσσια) και τη θέση της σε σχέση με τον 

Ισημερινό και τον πρώτο Μεσημβρινό. Η ομάδα των 

«Ευρωγεωλόγων» ζήτησε να εργαστεί πάνω στο ΦΕ2 «Η θέση της 

Ευρώπης». Θα ασχοληθεί με τη θέση της Ευρώπης και τον 

διαμελισμό της (οριζόντιο και κατακόρυφο) με τον οποίο θα 

ασχοληθούμε την επόμενη ώρα.  

5 1 ώρα 
Ασχοληθήκαμε με τον οριζόντιο διαμελισμό της Ευρώπης. Μας 

δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουμε με τη βοήθεια του 



Γεωφυσικού και του πολιτικού χάρτη τα σημαντικότερα 

ακτογραφικά στοιχεία της Ευρώπης και σε ποιες χώρες ανήκουν. 

Τους κόλπους, τις χερσονήσους, τα ακρωτήρια, τα νησιά, τα «φιορδ» 

της Νορβηγίας κλπ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δώσαμε στο 

Γεωμορφολογικό χάρτη της Βαλκανικής Χερσονήσου και τον έντονο 

διαμελισμό που παρουσιάζει (σχετικός χάρτης από το Δ.Β.Μ.1). 

Ενημερωθήκαμε από το «Αν θέλεις, διάβασε και αυτό» του Β.Μ. για 

τη χερσόνησο της Κριμαίας (μυθολογική άποψη).  

6 1 ώρα 

Ασχοληθήκαμε με τον κατακόρυφο διαμελισμό της Ευρώπης. Μας 

δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουμε με τη βοήθεια του 

Γεωφυσικού χάρτη τα σημαντικότερα βουνά και τις πεδιάδες της 

Ευρώπης, τα μεγαλύτερα ποτάμια και τις λίμνες της. Λόγω της 

ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους χωρίσαμε την ήπειρο σε τρία 

(3) τμήματα. Ξεκινήσαμε την περιήγησή μας από την Ανατολική 

Ευρώπη, συνεχίσαμε στην Βόρεια και Κεντροδυτική και καταλήξαμε 

στη Νότια η οποία παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο. Με τη βοήθεια 

του Δ.Β.Μ. ανακαλύψαμε ποια είναι τα ψηλότερα βουνά της 

Ευρώπης, ποια ποτάμια διαρρέουν τις πρωτεύουσες Παρίσι, 

Λονδίνο, Βουδαπέστη, Βιέννη και Βαρσοβία. Παρατηρήσαμε ότι οι 

περισσότερες λίμνες βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη, ενώ οι 

μεγαλύτερες απλώνονται στη ρωσική πεδιάδα. Επίσης ότι οι λίμνες 

της βαλκανικής είναι λίγες με τεράστια όμως σημασία και ρόλο στην 

αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Διαβάσαμε από το Β.Μ. για τη 

λίμνη Αράλη, ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν για ένα σημαντικό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα κα τις επιπτώσεις του στους κατοίκους 

της περιοχής.  

7 1 ώρα 
Η ομάδα των Ευρωγεωλόγων μας παρουσίασε τα αποτελέσματα της 

ενασχόλησής της με το ΦΕ2 με θέμα: «Η θέση της Ευρώπης» 

                                                      
1 Διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή  



8 1 ώρα 

Ασχοληθήκαμε με το κλίμα της Ευρώπης και πώς αυτό επηρεάζει τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Αφού θυμηθήκαμε από προηγούμενα 

μαθήματα ότι το κλίμα μιας περιοχής εξαρτάται από το γεωγραφικό 

πλάτος, την απόσταση της από τη θάλασσα, το υψόμετρο και τις 

τοπικές συνθήκες, διακρίναμε, μετά από παρατήρηση του 

κλιματικού χάρτη της Ευρώπης, τις διάφορες κλιματικές ζώνες της 

(ωκεάνιου κλίματος, ηπειρωτικού κλίματος, μεταβατικού κλίματος, 

πολικού κλίματος, μεσογειακού κλίματος, ορεινού κλίματος). 

Κατόπιν συζητήσαμε το πώς αυτές οι κλιματολογικές συνθήκες 

επηρεάζουν τις δραστηριότητες και τις ασχολίες των κατοίκων της 

Ευρώπης.  

9 1 ώρα 

Ασχοληθήκαμε με τη χλωρίδα και την πανίδα της Ευρώπης. 

Μιλήσαμε για τη βλάστηση που αναπτύσσεται στην Ευρώπη, τα 

διαφορετικά είδη φυτών (αυτοφυή, ενδημικά), τις 

μονοκαλλιέργειες, την επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον και 

τις επιπτώσεις προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να 

κατασκευάσει έργα υποδομής. Γνωρίσαμε, επίσης, πολλά από τα 

ζώα που ζουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. 

10  1 ώρα  

Ασχοληθήκαμε με τα κράτη και τους λαούς της Ευρώπης. 

Ανακαλύψαμε γιατί η Ευρώπη ονομάζεται Γηραιά Ήπειρος και αφού 

χωρίσαμε, με βάση το ανάγλυφο κυρίως, την ήπειρο σε τέσσερις 

περιοχές (Σκανδιναβία, Βόρεια – Κεντρική, Ανατολική και Νότια) 

εξετάσαμε την οικονομία τους, την πολιτική τους, το βιοτικό και 

πνευματικό επίπεδο των χωρών των τμημάτων αυτών. Η ομάδα των 

Ευρωπεριηγητών ζήτησε να ασχοληθεί με το ΦΕ1 «Τα κράτη της 

Ευρώπης», προκειμένου να βρει και να καταγράψει την ταυτότητα 

της Ευρώπης, τα κράτη, τις πρωτεύουσές, την έκταση (Km2) και τον 

πληθυσμό τους. Επίσης, στο χάρτη της Ευρώπης στην τάξη μας – 

ομαδικά -  κολλήσαμε τη σημαία της κάθε χώρας στην αντίστοιχη 

χώρα.  



11 1 ώρα 
Η ομάδα των Ευρωπεριηγητών μας παρουσίασε τα αποτελέσματα 

της έρευνάς της.  

12 1 ώρα 

Ασχοληθήκαμε με τα κυριότερα πολιτιστικά στοιχεία των κατοίκων 

της Ευρώπης, τα σπουδαιότερα μνημεία και την ιστορική συνέχεια 

των λαών της. Αποφασίσαμε, μετά από ιδέα των μαθητών, να 

δημιουργήσουμε έναν ταξιδιωτικό οδηγό, που θα αφορά τα 

κυριότερα στοιχεία και αξιοθέατα των είκοσι οκτώ (28) 

πρωτευουσών της Ε.Ε., με τίτλο «Ταξιδεύοντας στη Ευρώπη». Κάθε 

μαθητής θα αναλάβει να βρει στο διαδίκτυο στοιχεία και αξιοθέατα 

από δύο (2) πρωτεύουσες. Επίσης η ομάδα των «Ωραίων 

Ευρωπαίων» ζήτησε να ασχοληθεί με το ΦΕ3 «Αξιοθέατα της 

Ευρώπης» και να καταγράψει πολιτιστικά χαρακτηριστικά, 

αξιοθέατα και μνημεία της Ευρώπης.    

13 1 ώρα 
Η ομάδα των «Ωραίων Ευρωπαίων» μας παρουσίασε τα 

αποτελέσματα της έρευνάς της.  

14 1 ώρα 

Μιλήσαμε για τις σχέσεις των κατοίκων της Ευρώπης, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τους στόχους της. Επειδή ως τάξη είχαμε 

ασχοληθεί και την περσινή χρονιά με την Ευρώπη και την Ε.Ε., μέσω 

του προγράμματος Τ4Ε, οι μαθητές έδειξαν ότι γνώριζαν πολλά για 

την Ε.Ε. και τον τρόπο λειτουργίας της. Ζητήθηκε από όλους τους 

μαθητές να ασχοληθούν με το ΦΕ4 «Ευρώπη και Ε.Ε.». 

Χρησιμοποιώντας  μια μηχανή αναζήτησης και με τη βοήθεια του 

Β.Μ. της Γεωγραφίας ΣΤ΄ να βρουν και να καταγράψουν 

πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

15 1 ώρα 
Οι μαθητές παρουσίασαν στην τάξη τα αποτελέσματα της έρευνάς 

τους για την Ε.Ε.  

16  1 ώρα 
Οι μαθητές παρουσίασαν στην τάξη τα αποτελέσματα της έρευνάς 

τους για τον ταξιδιωτικό οδηγών των πρωτευουσών της Ε.Ε. 



17  1 ώρα Παίξαμε το επιτραπέζιο παιχνίδι: Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη.  

 

Προστιθέμενη αξία του σεναρίου 

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες με συνεργατικό πνεύμα ασκώντας κοινωνικές 

και συναισθηματικές δεξιότητες, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα 

ενδιαφέροντά τους κατάφεραν να δημιουργήσουν και να αυτονομηθούν. Δεν θα 

πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ακόμα και οι μαθητές που χαρακτηρίζονται 

«χαμηλών δυνατοτήτων» παρουσίασαν μια συμπεριφορά διαφοροποιημένη από 

αυτή που παρουσιάζουν στην καθημερινή τους παρουσία με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και ασφαλώς αυξημένη αυτοεκτίμηση. 

Σε επίπεδο εκπαιδευτικού βελτιώθηκε - σε γενικό βαθμό - η οργάνωση και η 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενισχύθηκε η συνεργασία εκπαιδευτικού-

μαθητή, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην μορφή και την ποιότητα της μαθησιακής 

διαδικασίας. Το μοντέλο διδασκαλίας μετουσιώθηκε δίχως ιδιαίτερη προσπάθεια 

από δασκαλοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό. 

 

Επίλογος 

Συνοψίζοντας οφείλουμε να ξαναθυμηθούμε ότι ως διδακτικό σενάριο θεωρούμε 

την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές και να 

παρατηρήσουμε ότι ο συνδυασμός στοιχείων από λογισμικά γενικής χρήσης και 

λογισμικά οπτικοποίησης, ζωγραφικής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

διαθεματικού σεναρίου μπορεί να είναι δύσκολος αλλά είναι απαραίτητος για ένα 

θετικό αποτέλεσμα που σέβεται, υποστηρίζει και βοηθά τους μικρούς μαθητές και 

μαθήτριες να κατακτήσουν τον κόσμο της γνώσης. 
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- Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, Ε. (2003). Η μέθοδος project στην θεωρία και στην 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ομάδα: Οι ωραίες Ευρωπαίες 

 

Μέλη:  

Κάβουρα Ραφαέλα – Αθηνά, Κυρανούδη Μαρία, Μαλλίτου Αφροδίτη, Τσολάκ Αλή 

Ντουιγού 

Ασχολήθηκε με την εύρεση πληροφοριών για τα παρακάτω:  

 Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης 

 Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης 

 Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 Πηγές – Συλλογή δεδομένων 

Πληροφορίες για το παραπάνω θέμα οι μαθητές αναζήτησαν σε: 

 Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης. Βιβλίο Μαθητή. Κεφάλαια 30ο , 31ο , 33ο  

 Βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ΣΤ΄ τάξης σελ. 65 - 78 

 Βιβλία, φυλλάδια της Ε.Ε. (από το πρόγραμμα Τ4Ε) 

 Γραπτές μαρτυρίες (βιβλία, εφημερίδες, άρθρα, εγκυκλοπαίδειες κ.α.) 

 Διαδίκτυο 

 

 Δραστηριότητες 

Παράδειγμα 

(Μπορείτε να βρείτε τα πολιτιστικά στοιχεία όπως μνημεία και έργα τέχνης που 

χαρακτηρίζουν την αρχαία, βυζαντινή και τη σύγχρονη εποχή στην Ευρώπη και 

κοσμούν τις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών κρατών. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε 

πληροφορίες για την Ε.Ε.) 

 Φύλλο Εργασίας 3 (Αξιοθέατα της Ευρώπης) 

 Φύλλο Εργασίας 4 (Ευρώπη και Ε.Ε.) 



Ομάδα: Ευρωγεωλόγοι  

 

Μέλη:  

Γαβριηλίδης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Σωτήριος, Αναστασόπουλος Αθανάσιος, 

Γκόστιας Κων/νος, Καζαντζής Αδαμάντιος – Νεκτάριος   

Ασχολήθηκε με την εύρεση πληροφοριών για τα παρακάτω:  

 Η θέση της Ευρώπης 

 Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης 

 Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης 

 

 Πηγές – Συλλογή δεδομένων 

Πληροφορίες για το παραπάνω θέμα οι μαθητές αναζήτησαν σε: 

 Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης. Βιβλίο Μαθητή. Κεφάλαια 24ο , 25ο , 26ο  

 Γραπτές μαρτυρίες (βιβλία, εφημερίδες, άρθρα, εγκυκλοπαίδειες κ.α.) 

 Διαδίκτυο 

 

 Δραστηριότητες 

Παράδειγμα:  

(Μπορείτε να καταγράψετε τα μεγαλύτερα βουνά, ποτάμια, πεδιάδες, 

λίμνες, ακτές κ.α. και σε ποιες χώρες ανήκουν. Επίσης μπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες για το Γιβραλτάρ και τον Ελλήσποντο) 

 

 Φύλλο Εργασίας 2 (Η θέση της Ευρώπης) 

 

 

 



Ομάδα: Ευρωπεριηγητές 

 

Μέλη:  

Μουχταρίδης Θάνος, Ζηκίδης Θεόδωρος, Αρπατζάνη Μαρία Έλενα, Μουσίκας 

Ευστάθιος 

Ασχολήθηκε με την εύρεση πληροφοριών για τα παρακάτω:  

 Την ταυτότητα της Ευρώπης 

 Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης 

 

 Πηγές – Συλλογή δεδομένων 

Πληροφορίες για το παραπάνω θέμα οι μαθητές αναζήτησαν σε: 

 Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης. Βιβλίο Μαθητή. Κεφάλαια 24ο , 29ο   

 Γραπτές μαρτυρίες (βιβλία, εφημερίδες, άρθρα, εγκυκλοπαίδειες κ.α.) 

 Διαδίκτυο 

 

 Δραστηριότητες 

Παράδειγμα:  

(Μπορείτε σε έναν χάρτη Ευρώπης να κολλήσετε τη σημαία της κάθε χώρας 

στην αντίστοιχη χώρα και το κυριότερο ιστορικό μνημείο της, να υπογραμμίσετε 

την πρωτεύουσα του κράτους κ.α. Επίσης, ταξιδεύοντας στο χρόνο, μπορείτε να 

παρατηρήσετε τις αλλαγές στα σύνορα των κρατών και να καταγράψετε 

σημαντικά ιστορικά γεγονότα, στην προσπάθειά σας να κατανοήσετε την έννοια 

του χρόνου και της αλλαγής). 

 

 Φύλλο Εργασίας 1 (Τα κράτη της Ευρώπης) 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

 

Στις στήλες του παρακάτω πίνακα καταγράφω2 τα κράτη της Ευρώπης, τις 

πρωτεύουσές , την έκταση (Km2) και τον πληθυσμό τους. Κατόπιν συμπληρώνω και 

ζωγραφίζω το χάρτη της Ευρώπης.  

Κράτος της Ευρώπης Πρωτεύουσα Έκταση (τετρ.χμ) Πληθυσμός 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                      
2 Με τη χρήση του διαδικτύου και του σχολικού Βιβλίου Μαθητή, στην αντίστοιχη ενότητα. 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρησε το χάρτη και περιέγραψε με λόγια τη γεωγραφική θέση της Ευρώπης. 

Χρησιμοποίησε τα 4 σημεία του ορίζοντα όπως φαίνονται πάνω στο χάρτη και 

χρησιμοποίησε εκφράσεις όπως «βρέχεται» και «συνορεύει». 

Η Ευρώπη στα βόρεια ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Με τη βοήθεια του άτλαντα μου και του Google Earth παρατηρώ το ανάγλυφο της 

Ευρώπης (κάθετο διαμελισμό). Κατόπιν, στην παρακάτω στήλη, καταγράφω 

μερικές πεδιάδες, οροσειρές, βουνά, λίμνες και ποτάμια που ξεχωρίζουν.  

Πεδιάδες Οροσειρές Βουνά Λίμνες Ποτάμια 

     

     

     

     

     

     

 

Με τη βοήθεια του άτλαντα μου και του Google Earth παρατηρώ την ακτογραμμή 

(από τη Σκανδιναβική Χερσόνησο μέχρι τις χώρες της Μεσογείου) της Ευρώπης 

(οριζόντιο διαμελισμό), δηλαδή τα πελάγη, τις θάλασσες, τις ακτές, τα νησιά, τους 

κόλπους και τα ακρωτήρια. Κατόπιν, στην παρακάτω στήλη, καταγράφω μερικά 

παραδείγματα. 

Θάλασσες Νησιά Κόλποι Ακρωτήρια Χερσόνησοι 

     

     

     

     

     

     

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

Συμβουλεύομαι το Βιβλίο Μαθητή της γεωγραφίας (ΣΤ΄), στις αντίστοιχες ενότητες 

(30η - 31η – 33η ), βρίσκω στο διαδίκτυο και καταγράφω παρακάτω πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά, αξιοθέατα και μνημεία της Ευρώπης.  

 

Όνομα Μνημείου – Αξιοθέατου: 

________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρος επικόλλησης φωτογραφίας 
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Χρησιμοποιώ μια μηχανή αναζήτησης και βρίσκω πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Καταγράφω τα αποτελέσματα της έρευνάς μου παρακάτω. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Ταξιδιωτικός οδηγός 

Πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ        ΤΑΞΗ ΣΤ1 

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 

     

 

 



ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΑΓΟΣ 

  
 

ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και 
η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. 
Είναι μια από τις παλαιότερες 
πόλεις του κόσμου, με την 
καταγεγραμμένη ιστορία της να 
φθάνει ως το 3.200 π.Χ.[1] Η 
Αρχαία Αθήνα, μια περιτοιχισμένη 
πόλη, ήταν μία πανίσχυρη πόλη-
κράτος, που αναπτύχθηκε 
παράλληλα με το λιμάνι της, το 
οποίο αρχικά ήταν το Φάληρο και 
αργότερα ο Πειραιάς. Κέντρο των 
τεχνών, της γνώσης και της 
φιλοσοφίας, έδρα της Ακαδημίας 
του Πλάτωνα και το Λύκειου του 
Αριστοτέλη, αναφέρεται ευρέως 
ως λίκνο του Δυτικού πολιτισμού 
και γενέτειρα της δημοκρατίας, 
κυρίως λόγω της επίδρασης των 
πολιτιστικών και πολιτικών 
επιτευγμάτων της κατά τους 5ο 
και 4ο αιώνες π.Χ. στο υπόλοιπο 
της τότε γνωστής Ευρωπαϊκής 
ηπείρου. Μια κοσμοπολιτική 
μητρόπολη σήμερα, η σύγχρονη 
Αθήνα είναι το κέντρο της 
οικονομικής, χρηματοπιστωτικής, 
βιομηχανικής, πολιτικής και 
πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας. Το 
πολεοδομικό συγκρότημα των 
Αθηνών, δηλαδή η περιοχή της 
Αθήνας και των προαστίων της, 
έχει πληθυσμό 2.732.875 
κατοίκων σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 και έκταση 
412 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η 
οποία περιλαμβάνει συνολικά 35 
Δήμους κατανεμημένους σε 
τέσσερις περιφερειακές ενότητες 
(Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και 
Δυτικού Τομέα Αθηνών). Ο Δήμος 
Αθηναίων που καταλαμβάνει το 
κέντρο της, έχει πληθυσμό 
664.046 κατοίκους (απογραφή 
2011) και έκταση 39 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων. Ο Πειραιάς, ιστορικά 
γνωστός ως το επίνειο της Αθήνας, 
είναι μεγάλη πόλη και λιμάνι με 
δικά του προάστια και πληθυσμό 
448.997 κατοίκων. Τα κέντρα των 
δύο πόλεων απέχουν 9 χιλιόμετρα 
και παλαιότερα ο Πειραιάς 

χωριζόταν με την Αθήνα από 
άκτιστες ή αραιοκατοικημένες 
εκτάσεις, αλλά σήμερα, μετά από 
την μεγάλη οικιστική ανάπτυξη της 
πρωτεύουσας τον 19ο και 20ό 
αιώνα, ο Πειραιάς συνυπάρχει 
πολεοδομικά με την Αθήνα. Το 
πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών 
- Περαιώς έχει συνολικό 
πληθυσμό άνω των τριών 
εκατομμυρίων κατοίκων 
(3.181.872 κάτοικοι το 2011). Η 
κληρονομιά της κλασικής εποχής 
είναι ακόμη ολοφάνερη στην 
πόλη, εκπροσωπούμενη από 
αρχαία μνημεία και έργα τέχνης, 
με περιφημότερο όλων τον 
Παρθενώνα, που θεωρείται 
βασικό ορόσημο του αρχαίου 
Δυτικού πολιτισμού. Στην πόλη 
διατηρούνται ακόμη Ρωμαϊκά και 
Βυζαντινά μνημεία, καθώς και 
μικρός αριθμός Οθωμανικών 
μνημείων. Στην Αθήνα βρίσκονται 
δύο Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO, η 
Ακρόπολη και η μεσαιωνική Μονή 
Δαφνίου. Αξιοθέατα της νεότερης 
εποχής, χρονολογούμενα από την 
καθιέρωση της Αθήνας ως 
πρωτεύουσας του ανεξάρτητου 
Ελληνικού κράτους το 1834, 
περιλαμβάνουν τη Βουλή των 
Ελλήνων (19ος αιώνας) και την 
Τριλογία της Αθήνας, 
αποτελούμενη από την Εθνική 
Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήμιο και 
την Ακαδημία. Η Αθήνα 
φιλοξένησε τους πρώτους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες 
το 1896 και 108 χρόνια αργότερα 
καλωσόρισε την επιστροφή τους 
με τους Θερινούς Ολυμπιακούς 
του 2004. Στην Αθήνα βρίσκονται 
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
που διαθέτει τη μεγαλύτερη 
συλλογή στον κόσμο αρχαίων 
ελληνικών αρχαιοτήτων, καθώς 
και το νέο Μουσείο Ακρόπολης. Η 
πόλη της Αθήνας ενσωματώνει 
αρχιτεκτονικούς ρυθμούς από το 
Νεοκλασικό μέχρι το μοντέρνο. 
Βρίσκονται συχνά στις ίδιες 
περιοχές, γιατί η Αθήνα δεν 
χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια 
των αρχιτεκτονικών ρυθμών. Κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του 19ου 
αιώνα στην Αθήνα κυριάρχησε ο 
Νεοκλασικισμός, καθώς και 
ορισμένες παρεκκλίσεις του, όπως 
ο Εκλεκτικισμός, ιδιαίτερα στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Έτσι τα 
Παλαιά Ανάκτορα (σήμερα Βουλή 
των Ελλήνων) ήταν το πρώτο 
σημαντικό δημόσιο κτίριο που 
ανεγέρθηκε, μεταξύ 1836 και 
1843. Αργότερα, στα μέσα και τα 
τέλη του 19ου αιώνα, ο Θεόφιλος 

Χάνσεν και ο Ερνστ Τσίλλερ 
συμμετείχαν στην κατασκευή 
πολλών νεοκλασικών κτιρίων, 
όπως η Ακαδημία και το Ζάππειο. 
Ο Τσίλλερ σχεδίασε επίσης πολλά 
ιδιωτικά αρχοντικά στο κέντρο της 
Αθήνας, που σταδιακά έγιναν 
δημόσια, συνήθως μέσω δωρεών, 
όπως το Ιλίου Μέλαθρον του 
Σλήμαν. Αρχίζοντας τη δεκαετία 
του 1920 η Μοντέρνα 
αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένου 
του Μπάουχαους και της Αρ 
Ντεκό, άρχισε να επηρεάζει 
σχεδόν όλους τους Έλληνες 
αρχιτέκτονες και κτίρια, τόσο 
δημόσια, όσο και ιδιωτικά, 
κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με 
αυτούς τους ρυθμούς. Μεταξύ των 
περιοχών με μεγάλο αριθμό 
τέτοιων κτιρίων είναι το Κολωνάκι 
και μερικές του κέντρου της 
πόλης, ενώ μεταξύ των συνοικιών 
που αναπτύχθηκαν αυτή την 
περίοδο είναι η Κυψέλη. Τις 
δεκαετίες του 1950 και 1960, κατά 
την επέκταση και ανάπτυξη της 
Αθήνας, έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
άλλα μοντέρνα κινήματα, όπως το 
Διεθνές στυλ. Το κέντρο της 
Αθήνας ανοικοδομήθηκε σε 
μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα την 
κατεδάφιση πολλών νεοκλασικών 
κτιρίων. Οι αρχιτέκτονες αυτής της 
περιόδου χρησιμοποίησαν υλικά 
όπως γυαλί, μάρμαρο και 
αλουμίνιο και πολλοί συνδύασαν 
μοντέρνα και κλασικά στοιχεία.[20] 
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
μεταξύ των διεθνώς γνωστών 
αρχιτεκτόνων που σχεδίασαν και 
έχτισαν στην πόλη ήταν ο Βάλτερ 
Γκρόπιους, με το σχεδιασμό της 
Αμερικάνικης Πρεσβείας και ο 
Έερο Σάαρινεν με το σχεδιασμό 
του ανατολικού πύργου ελέγχου 
του Αεροδρομίου του Ελληνικού. 
Η Αθήνα έχει αποτελέσει 
ταξιδιωτικό προορισμό από την 
αρχαιότητα. Κατά την περασμένη 
δεκαετία βελτιώθηκαν οι 
υποδομές και οι κοινωνικές 
εξυπηρετήσεις της πόλης, εν μέρει 
λόγω της επιτυχούς 
υποψηφιότητάς της να 
διοργανώσει τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση, με τη βοήθεια της ΕΕ, 
χρηματοδότησε σημαντικά έργα 
υποδομής, όπως το τελευταίας 
τεχνολογίας Διεθνές Αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος, η επέκταση 
του δικτύου του Μετρό και ο νέος 
Αυτοκινητόδρομος της Αττικής 
Οδού. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Greek_Revival
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BD%CF%83%CF%84_%CE%A4%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%88%CE%AD%CE%BB%CE%B7_%28%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1#cite_note-23
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%93%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%93%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%A3%CE%AC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Άμστερνταμ είναι η 
πρωτεύουσα και ο μεγαλύτερος σε 
πληθυσμό δήμος της Ολλανδίας. 
Ιδρύθηκε στα τέλη του 12ου 
αιώνα ως μικρό αλιευτικό χωριό 
στις όχθες του ποταμού Άμστελ, 
από όπου και πήρε το όνομά του. 
Σήμερα αποτελεί το οικονομικό 
και πολιτιστικό κέντρο της χώρας. 
Ο δήμος έχει έκταση 219,33 χμ² 
και πληθυσμό 805.166 κατοίκους 
(Αύγουστος 2013). Η πόλη έχει 
πληθυσμό 790.044 κατοίκους και 
η ευρύτερη μητροπολιτική 
περιοχή 2.289.762 κατοίκους. 
Βρίσκεται στο βόρειο μέρος της 
ευρύτερης περιοχής Ράντσταντ 
(Randstad), μία από τις 
μεγαλύτερες μητροπολιτικές 
περιοχές της Ευρώπης. Ο ποταμός 
Έι (Ηet IJ) αποτελεί το 
διαχωριστικό σημείο μεταξύ του 
ιστορικού κέντρου και των 
βόρειων συνοικιών του 
Άμστερνταμ. Το ιστορικό κέντρο 
βρίσκεται νότια του ποταμού και, 
συγκεκριμένα νότια του Κεντρικού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού. Το 
παλαιότερο σημείο του κέντρου 
είναι το Βάλεν (de Wallen) που, 
σήμερα, ταυτίζεται με την 
«κόκκινη περιοχή» (red district). 
Ακτινωτά, απλώνονται σε σχήμα 
μισοφέγγαρου τα πανέμορφα 
χράχτεν. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Το Κρατικό Μουσείο του 
Άμστερνταμ το μεγαλύτερο και 
σημαντικότερο της πόλης. ο 
Μουσείο της Πόλης (Het Stedelijk 
Museum): βρίσκεται στην Πλατεία 
Μουσείου και είναι 
προσανατολισμένο στην τέχνη των 
19ου (τέλη) και 20ού αιώνων και 
στη σύγχρονη τέχνη. Ιδρύθηκε το 
1874 και είναι κατασκευασμένο σε 
νεοαναγεννησιακό ρυθμό. 
Περιλαμβάνει γύρω στα 90.000 
έργα με αιχμές τους Σεζάν, Ροντέν, 
Ματίς, Πικάσο, Μοντριάαν και 
Γουόρχολ. Το Μουσείο Βαν Γκογκ 
αποτελεί το σπουδαιότερο 

μουσείο στον κόσμο με αναφορά 
στο μεγάλο ζωγράφο. 
Περιλαμβάνει περίπου 200 
πίνακες, 500 σχέδια και 700 
επιστολές του Βαν Γκογκ, αλλά και 
βιβλιοθήκη μα 23.000 έργα. 
Αντίθετα με ότι πιστεύεται, στο 
μουσείο εκτίθενται και 
μεμονωμένα έργα άλλων μεγάλων 
ζωγράφων, όπως των Μονέ, 
Γκωγκέν, Πικάσο, Σερά και 
Τουλούζ Λωτρέκ. Το Σπίτι του 
Ρέμπραντ πρόκειται για το οίκημα 
όπου διέμεινε ο μεγάλος 
ζωγράφος μεταξύ των ετών 1639 
και 1658. Στεγάζει το ομώνυμο 
μουσείο, όπου εκτίθενται σχέδια 
και καθημερινά χρηστικά 
αντικείμενα του Ρέμπραντ. Το 
Σπίτι της Άννας Φρανκ αποτελεί 
οικοδόμημα του 1635 και είχε 
χρησιμοποιηθεί ως κατοικία και 
από άλλους επιφανείς πολίτες του 
Άμστερνταμ. Η Παλαιά Εκκλησία 
είναι η παλαιότερη εκκλησία του 
Άμστερνταμ και το παλαιότερο 
σωζόμενο κτήριο της πόλης. 
Κατασκευάστηκε το 1306 και, στην 
αρχή, ονομαζόταν Αγ. Νικόλαος. 
Είναι προτεσταντική και στην 
ιστορία της έγιναν πολλές 
επεκτάσεις. Διαθέτει εντυπωσιακό 
εκκλησιαστικό όργανο και ανήκει 
στα 100 κορυφαία Μνημεία 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Άμστερνταμ (Rijksmonumenten). Η 
Νέα Εκκλησία βρίσκεται στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, στην 
πλατεία Νταμ (Dam), δίπλα στο 
Βασιλικό Παλάτι. Κατασκευάστηκε 
στις αρχές του 15ου αιώνα και 
είναι νεογοτθικού ρυθμού. 
Χρησιμοποιήθηκε ως χώρος 
κοσμικού τελετουργικού για τις 
βασιλικές στέψεις, μεταξύ των 
οποίων και της Βεατρίκης, το 
1980. Σήμερα δεν χρησιμοποιείται 
πλέον ως εκκλησία, παρά μόνον 
για διάφορες εκδηλώσεις, όπως 
λ.χ. μουσικές παραστάσεις αφού 
διαθέτει εξαιρετικό εκκλησιαστικό 
όργανο. Ο Αγ. Νικόλαος 
ρωμαιοκαθολική βασιλική, 
κτισμένη μεταξύ των ετών 1884-7. 
Στην είσοδο δεσπόζουν οι δύο 
πύργοι της κατασκευασμένοι σε 
ένα ιδιαίτερο ρυθμό, οι οποίοι δεν 
είναι απόλυτα συμμετρικοί μεταξύ 
τους (ο δυτικός γέρνει 
περισσότερο προς τα εμπρός). Το 
1999 έγιναν εργασίες συντήρησης. 
Το Βασιλικό Παλάτι βρίσκεται στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, στην 
πλατεία Νταμ (Dam). 
Κατασκευάστηκε μεταξύ 1648 και 
1665 ως δημαρχείο, σε σχέδια του 
Γιάκομπ φαν Κάμπεν. Υπήρξε το 
σημαντικότερο ιστορικό και 

πολιτιστικό κτήριο του Χρυσού 
Αιώνα και ανήκει στα 100 
σημαντικότερα Μνημεία 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Άμστερνταμ. Η Στόπερα (De 
Stopera): βρίσκεται στο κέντρο 
του Άμστερνταμ. Το όνομά της 
προέρχεται από το συνδυασμό 
των λέξεων Στάτχαους (stadhuis) 
και Όπερα (opera). Στεγάζει το 
Δημαρχείο (Stadhuis) και το 
Μουσικό Θέατρο του Άμστερνταμ 
(Het Muziektheater), δηλαδή την 
Όπερα ( De Nederlandse Opera), 
το Μπαλέτο (Het Nationale Ballet) 
και την Συμφωνική Ορχήστρα της 
Ολλανδίας (De Holland Symfonia). 
Κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 
1982 και 1986. Το Μπέρλάχε (De 
Berlage): εντυπωσιακό κτήριο στη 
Ντάμρακ (Damrak), 
κατασκευασμένο μεταξύ 1898 και 
1903, σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Χέντρικ Πέτρους Μπέρλάχε 
(Hendrik Petrus Berlage), απ’όπου 
και η ονομασία του. Το βασικό 
δομικό του υλικό είναι το κόκκινο 
τούβλο ενώ διαθέτει 3 ορόφους, 
γυάλινη οροφή και πύργο ύψους 
40 μέτρων στην είσοδο. Το 
Μάγκνα Πλάζα (Magna Plaza): 
βρίσκεται πίσω από το Βασιλικό 
παλάτι στην Πλατεία Νταμ. 
Παλαιότερα ήταν το Κεντρικό 
Ταχυδρομείο του Άμστερνταμ (Het 
Amsterdamse Hoofdpostkantoor), 
ενώ σήμερα αποτελεί εμπορικό 
κέντρο υψηλής αισθητικής. 
Κατασκευάστηκε μεταξύ 1895 και 
1899 σε σχέδια του φημισμένου 
αρχιτέκτονα και ιστορικού 
Κορνέλις Χέντρικ Πέτερς (Cornelis 
Hendrik Peters). Το 
Σχέιπφααρτχάους (Het 
Scheepvaarthuis): ογκώδες κτήριο 
που δεσπόζει στο χώρο της 
Προκυμαίας Πρίγκηπας Ερρίκος 
(de Prins Hendrikkade). Η 
ονομασία του θα μπορούσε να 
αποδοθεί ελεύθερα ως, ο «Οίκος 
της Ναυσιπλοΐας» και οφείλεται 
στο ότι κατασκευάστηκε το 1916 
για να στεγάσει τα γραφεία 6 
μεγάλων εφοπλιστικών γραφείων. 
Το Κτήριο του Κεντρικού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού (Het 
Centraal Station): βρίσκεται πάνω 
στον Έι και αποτελεί το 
διαχωριστικό σημείο του 
ιστορικού κέντρου από τις βόρειες 
συνοικίες. Κατασκευάστηκε 
μεταξύ 1881 και 1889 σε σχέδια 
του φημισμένου Ολλανδού 
αρχιτέκτονα Π.Κάουπερς (P.J.H. 
Cuypers), πάνω σε 3 τεχνητά νησιά 
στον Έι. 

                              Πηγή: Βικιπαίδεια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/12%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CF%89%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B6-%CE%9B%CF%89%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BC%CF%81%CE%B1%CE%BA&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA_%CE%A0%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Βερολίνο (γερμανικά Land 
Berlin) είναι η πρωτεύουσα και 
εκτός αυτού η μεγαλύτερη σε 
έκταση και πληθυσμό πόλη της 
Γερμανίας. Ως προς τον πληθυσμό 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η 
πόλη του Βερολίνου αποτελεί και 
κρατίδιο της γερμανικής 
ομοσπονδίας. Στην ιστορία του το 
Βερολίνο ήταν πρωτεύουσα 
διάφορων κρατών, όπως του 
Πριγκιπάτου του 
Βρανδεμβούργου, του Βασιλείου 
της Πρωσίας, του Γερμανικού Ράιχ 

και της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας. Στις 3 Οκτωβρίου 1990 
έγινε με την επανένωση των δυο 
γερμανικών κρατών πρωτεύουσα 
της ενοποιημένης Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και 
αντικατέστησε έτσι την μέχρι τότε 
πρωτεύουσα, τη Βόννη. Το 
γερμανικό κοινοβούλιο, που μέχρι 
τότε εξακολουθούσε να εδρεύει 
στη Βόννη, αποφάσισε το 1991 να 
μεταφερθεί στο Βερολίνο. Η 
μετακίνηση της βουλής από τη 
Βόννη στο Ράιχσταγκ του 
Βερολίνου πραγματοποιήθηκε το 
1999. Σήμερα στο Βερολίνο ζουν 
περίπου 3,4 εκατομμύρια 
άνθρωποι. Στα μέσα του 17ου 
αιώνα το Βερολίνο ήταν 
αραιοκατοικημένο, κάτι που 
οφειλόταν στον τριακονταετή 
πόλεμο. Από τότε, όμως, που την 
εξουσία ανέλαβε ο Μέγας 
Εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου 
Φρειδερίκος Γουλιέλμος το 1640, 
άσκησε μεταναστευτική πολιτική 
και έφερε πολλούς Ουγενότους 
από την Γαλλία. Έτσι, ενώ το 1648 
η πόλη είχε μόνο 6.000 κατοίκους, 
το 1709 είχε 57.000. Ο πληθυσμός 
συνέχισε να αυξάνεται, και το 
1875 ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο. 
Το 1920 ο πληθυσμός έφτασε τα 4 
εκατομμύρια, μετά τον Β' 
παγκόσμιο πόλεμο, όμως, 
υποχώρησε στα 3,1 εκατομμύρια.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Το Πότσδαμ, η βασιλική πόλη με 
τα θερινά ανάκτορα, το Ράιχσταγκ 
(γερμ. Reichstag) είναι το κτήριο 
που στεγάζει το Γερμανικό 

ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (γερμ. 
Bundestag) στο Βερολίνο. Το 
κτήριο έχει πλούσια ιστορία, 
παράλληλη με την άνοδο της 
Γερμανίας στην ευρωπαϊκή σκηνή, 
τις κρίσιμες στιγμές της νεότερης 
γερμανικής ιστορίας και την 
ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού. 
Ο Φέρνσετουρμ (Fernsehturm, 
γερμανικά για το "τηλεοπτικός 
πύργος") είναι ένας τηλεοπτικός 
πύργος στο κέντρο του Βερολίνου, 
Γερμανία. Είναι ένα γνωστό 
αξιοθέατο κοντά στην πλατεία 
Alexanderplatz. Ο πύργος χτίστηκε 
μεταξύ το 1965 και το 1969 από 
την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της 
Γερμανίας. Ο πύργος είναι ορατός 
σε όλες τις κεντρικές περιοχές του 
Βερολίνου, και παραμένει ένα 
σύμβολο της πόλης. Λόγω της 
θέσης του κοντά στην 
Αλεξάντερπλατς, ο πύργος έχει το 
προσωνύμιο πύργος Αλέξαν, 
ιδιαίτερα από τους επισκέπτες του 
Βερολίνου. Το αρχικό συνολικό 
ύψος του πύργου ήταν 365 μ, 
αλλά μετά από την εγκατάσταση 
μιας νέας κεραίας στη δεκαετία 
του '90, το ύψος είναι τώρα ειναι 
368 μ. Ο Φέρνσετουρμ είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη δομή στην 
Ευρώπη, μετά από τον Πύργο 
Οστάνκινο της Μόσχας. Υπάρχει 
μια πλατφόρμα επισκεπτών και 
ένα εστιατόριο στη μέση της 
σφαίρας. Η πλατφόρμα 
επισκεπτών είναι σε ένα ύψος 
περίπου 204 μέτρων επάνω από 
το έδαφος. Το εστιατόριο, το 
οποίο περιστρέφεται σε είκοσι 
λεπτά, είναι επάνω από την 
πλατφόρμα επισκεπτών. (Αρχικά 
γύρισε μία φορά ανά ώρα η 
ταχύτητα διπλασιάστηκε 
αργότερα, και τριπλασιάστηκε 
μετά από την πρόσφατη 
ανακαίνιση στη δεκαετία του '90) 
Μέσα στον άξονα είναι δύο 
ανελκυστήρες για να φέρνει τους 
επισκέπτες στη σφαίρα του 
πύργου σε 16 δευτερόλεπτα. Η 
Κούρφιρστενταμ (Ku'damm) είναι 
μια λεωφόρος στο Βερολίνο και η 
κεντρική λεωφόρος του δυτικού 
μέρους της πόλεως. Το 1886 έγινε 
λεωφόρος. Μετά τη διχοτόμηση 
της πόλης ήταν ο σημαντικότερος 
εμπορικός δρόμος του δυτικού 
Βερολίνου, και είχε το 
παρατσούκλι «Η βιτρίνα της 
δύσης». Μετά το 1990 τα 
πολυκαταστήματα φύγανε για το 
ιστορικό κέντρο της πόλης και 
ανοίξανε πολλές μπουτίκ από 
οίκους μόδας. Η Πύλη του 
Βρανδεμβούργου (γερμ. 
Brandenburger Tor), στο κέντρο 

της γερμανικής πρωτεύουσας, 
αποτελούσε παλιότερα την πύλη 
της πόλης, ενώ σήμερα είναι το 
πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο του 
Βερολίνου. Το οικοδόμημα 
βρίσκεται στην πλατεία Παρίζερ 
(γερμ. Pariser Platz), την οποία 
συνδέει με την λεωφόρο Ούντερ 
ντεν Λίντεν (γερμ. Unter den 
Linden). Η πύλη είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με πολλά σημαντικά 
γεγονότα της ιστορίας της 
Γερμανίας, αλλά και της 
παγκόσμιας ιστορίας, ιδιαίτερα 
του 20ού αιώνα. Η Πύλη του 
Βρανδεμβούργου έχει ύψος 26 μ., 
μήκος 65,5 μ. και πλάτος 11 μ. 
Θυμίζει τα Προπύλαια της 
Ακρόπολης των Αθηνών. Πρόκειται 
για οικοδόμημα νεοκλασικού 
ρυθμού, το οποίο ουσιαστικά ήταν 
και το πρώτο του είδους, που 
χτίστηκε στο Βερολίνο. Έχει έξι 
κίονες δωρικού ρυθμού, από κάθε 
πλευρά, ύψους 15 μ. ο κάθε ένας. 
Πάνω στην στέγη της Πύλης του 
Βρανδεμβούργου στέκεται το 
ύψους 5 μέτρων άγαλμα της θεάς 
νίκης, η οποία επανδρώνει μια 
ρωμαϊκή πολεμική άμαξα (λατ. 
quadriga), την οποία σύρουν 
τέσσερα άλογα. Χαρακτηριστικό 
αρχιτεκτονικό γνώρισμα της πύλης 
είναι η αντίθεση με τους κανόνες 
της δωρικής αρχιτεκτονικής. Ενώ 
κατά την δωρική τεχνοτροπία ο 
κεντρικός άξονας των τριγλύφων, 
που κοσμούσαν την στέγη, έπρεπε 
να βρίσκεται σε συμφωνία με τον 
κεντρικό άξονα των κιόνων, αυτό 
δεν συμβαίνει στην αρχιτεκτονική 
της πύλης. Αποτέλεσμα είναι να 
υπάρχει ένα κενό τμήμα 
μαρμάρου στην στέγη, και να μην 
τελειώνει η άκρη της στέγης με 
ένα τρίγλυφο, όπως συνηθιζόταν 
κατά την κατασκευή των δωρικών 
ναών στην αρχαία Ελλάδα. 28 
χρόνια μετά το χτίσιμο του Τείχους 
του Βερολίνου, στις 22 
Δεκεμβρίου 1989, και παράλληλα 
με την πτώση του Τείχους, η Πύλη 
του Βερολίνου άνοιξε, ενώνοντας 
τα δύο τμήματα της πόλης. Η Πύλη 
του Βρανδεμβούργου απoτέλεσε 
το επίκεντρο των πανηγυρισμών, 
το σύμβολο της ένωσης της 
Γερμανίας και το σύμβολο του 
τέλους του Ψυχρού Πολέμου. Στις 
3 Οκτωβρίου 2002 η Πύλη του 
Βρανδεμβούργου ανασκευάστηκε 
πλήρως, έπειτα από εργασίες 22 
μηνών.  

 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A1%CE%AC%CE%B9%CF%87
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1990
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1991
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%B9%CF%87%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1640
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B4%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Bundestag
http://el.wikipedia.org/wiki/Bundestag
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1965
http://el.wikipedia.org/wiki/1969
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AF%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1989
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82


ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΑΓΟΣ 

  
 

ΒΙΕΝΝΗ - ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

 

Η Βιέννη (Wien) είναι η 
πρωτεύουσα της Αυστρίας και ένα 
από τα ομόσπονδα κρατίδιά της. 
Με πληθυσμό περίπου 2.000.000 
κατοίκων, αποτελεί την 
μεγαλύτερη πόλη καθώς και το 
πολιτικό, πολιτισμικό και 
οικονομικό κέντρο της χώρας. 
Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 170 
μέτρων πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας, μεταξύ του 
Δούναβη στα ανατολικά και 
δασωδών υψωμάτων στα δυτικά. 
Είναι το μικρότερο ομοσπονδιακό 
κρατίδιο της Αυστρίας, εκτείνεται 
σε 414 km2 και βρίσκεται στα 
βορειοανατολικά της χώρας. 
Αποτελεί κομβικό σημείο ανάμεσα 
στην Κεντρική και την Ανατολική 
Ευρώπη. Είναι ένα από τα 
σημαντικότερα λιμάνια του 
Δούναβη, σε γεωγραφική θέση με 
μεγάλη οικονομική σημασία 
καθώς βρίσκεται στην 
διασταύρωση δύο μεγάλων 
φυσικών οδών της Κεντρικής 
Ευρώπης. Ιδρύθηκε περίπου το 
500 π.Χ., αρχικά ως κελτικός 
οικισμός. Το 15 π.Χ., η Βιέννη ήταν 
συνοριακή πόλη (με το όνομα 
Βιντομπόνα, Vindóbona), 
προπύργιο της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας ενάντια στις 
γερμανικές φυλές του Βορρά. Οι 
οθωμανικές εισβολές στην 
Ευρώπη στο 16ο και 17ο αιώνα 
σταμάτησαν δύο φορές ακριβώς 
έξω από τη Βιέννη (το 1529 και με 
τη μάχη της Βιέννης το 1683). Το 
1784 στην Βιέννη κυκλοφόρησε η 
Εφημερίς, η πρώτη ελληνική 
εφημερίδα. Κατά την ίδια περίοδο 
η πόλη έγινε και η αφετηρία 
διάδοσης του καφέ στην 
Ανατολική Ευρώπη. 

Το 1805, η πόλη έγινε 
πρωτεύουσα της Αυστριακής 
Αυτοκρατορίας - και αργότερα της 
Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας - 
και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια 
πολιτική, συμπεριλαμβανομένης 

της φιλοξενίας του Συνεδρίου της 
Βιέννης το 1815. 

Το 1918, μετά από τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βιέννη έγινε 
πρωτεύουσα της πρώτης 
Αυστριακής Δημοκρατίας. Μεταξύ 
του 1938 οπότε προσαρτήθηκε 
στη Ναζιστική Γερμανία 
(Anschluss) και του τέλους του 
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η 
Βιέννη έχασε τη θέση της ως 
πρωτεύουσα από το Βερολίνο. Το 
1945, οι Σοβιετικοί κατέλαβαν την 
πόλη από τους Γερμανούς και η 
Βιέννη έγινε πάλι η πρωτεύουσα 
της Αυστρίας. Αρχικά διαιρέθηκε 
και αυτή, όπως και το Βερολίνο] 
σε τέσσερις ζώνες υπό συμμαχική 
διοίκηση. Αργότερα, κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, 
έγινε κέντρο για τη διεθνή 
κατασκοπεία μεταξύ δυτικού και 
ανατολικού μπλοκ. 

 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

 

Η σημερινή Βιέννη παρουσιάζεται 
στον επισκέπτη ως αποτέλεσμα 
έντονης δόμησης του 19ου αιώνα, 
ειδικά με την επιβλητική 
Ρίνγκστράσσε (Ringstraße, κυκλική 
λεωφόρος), με μέγαρα όπως την 
Όπερα (Staatsoper), το δημαρχείο, 
το κοινοβούλιο, μουσεία, παλάτια 
κλπ. Χαράχτηκε ανάμεσα στο 1858 
και το 1865 και το συνολικό μήκος 
της διαδρομής είναι περίπου 
τέσσερα χιλιόμετρα. 

Ο εμπορικός δρόμος είναι η 
Κέρντνερ Στράσε (Kärntner Straße) 
στο κέντρο, με καταστήματα 
τουριστικά ή ειδών πολυτελείας, 
αλλά τα πολυκαταστήματα και 
εμπορικά μαγαζιά είναι στην 
Μαρίαχίλφερ Στράσε (Mariahilfer 
Strasse). 

Τα σημαντικότερα τουριστικά 
αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα 
αυτοκρατορικά παλάτια του 
Χόφμπουργκ (Hofburg) και του 
Σένμπρουν (στα οποία 
λειτούργησε επίσης ο πρώτος 
ζωολογικός κήπος του κόσμου, 
Tiergarten Schönbrunn), μαζί με 
διάφορες σχολές τέχνης 
(συμπεριλαμβανομένης της 
Αλμπερτίνα, του KunstHausWien 
και του Kunstforum), τα δίδυμα 
μουσεία Kunsthistorisches και το 
μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το 
Technisches Museum. Καθένα από 
αυτά δέχεται περισσότερους από 
250.000 επισκέπτες ετησίως. 
Σημαντικό αξιοθέατο, επίσης, 

είναι και ο καθεδρικός ναός του 
Αγίου Στεφάνου. Οι περιοχές που 
συνδέονται με τους πολλούς 
συνθέτες που έζησαν στη Βιέννη 
έχουν γίνει "περιοχές λατρείας", 
όπως οι διάφορες κατοικίες του 
Μπετόβεν και το νεκροταφείο του 
Αγίου Μαρξ (κενοτάφιο του 
Μότσαρτ). Στα κυριότερα 
πολιτιστικά σημεία 
περιλαμβάνονται το 
Μπούργκτεατερ και η Όπερα 
(Staatsoper).  

Άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα 
αποτελούν το Μουσείο Leopold 
(διαθέτει μια τεράστια ιδιωτική 
συλλογή, κυρίως με έργα του 19ου 
αιώνα, αλλά και με άλλα 
νεωτεριστικά αυστριακά έργα 
τέχνης), το Σπίτι της Μουσικής 
(ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσεία 
της Βιέννης που εξηγεί τον ήχο με 
ένα διασκεδαστικό και 
διαδραστικό τρόπο), η Ακαδημία 
Καλών Τεχνών (ένας χώρος όπου 
μπορείτε να απολαύσετε 
σπουδαία έργα τέχνης από 
κλασικούς Φλαμανδούς, 
Ολλανδούς και Γερμανούς 
ζωγράφους), το Μουσείο των 
Παπύρων (τα εκθέματα του 
μουσείου εμφανίζονται από το 
παλαιότερο πάπυρο μέχρι τα 
έγγραφα της ισλαμικής περιόδου 
γραμμένο σε χαρτί από τον 13ο 
αιώνα μ.Χ.) και το περίφημο 
Θεματικό Πάρκο Πράτερ (διαθέτει 
τον γιγάντιο τροχό Riesenrad που 
χτίστηκε το 1896 και είναι ένα από 
τα πιο διάσημα σημεία του 
πάρκου.) 

Στην πλατεία Μιχαέλερπλάτς 
(Michaelerplatz) βρίσκεται το Λως 
Χάους (Looshaus) και το Καφέ 
Γκρίνσταϊντλ. Όταν 
κατασκευάστηκε το 1910 από τον 
πρωταγωνιστή τις σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής Άντολφ Λως 
προκάλεσε πολλές αντιδράσεις 
λόγω της αυστηρής του 
εμφάνισης. Από σημερινή άποψη 
το κτίριο όμως φαίνεται να είναι 
ένα άριστο δείγμα μιας απλής και 
πολυτελούς κλασσικής 
αρχιτεκτονικής. Την ίδια εποχή ο 
φιλόσοφος Λούντβιχ Βιτγκενστάιν 
σχεδίασε και έχτισε μια σύγχρονη 
έπαυλη για την αδελφή του. Η 
σύγχρονη αρχιτεκτονική είναι 
επίσης παρούσα, με το 
Γκαζόμετρο, τον πύργο της 
χιλιετίας, τις κατοικίες Karl-Marx-
Hof, το Hundertwasserhaus και την 
πόλη του ΟΗΕ. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΕΛΓΙΟ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η πόλη των Βρυξελλών 
(ολλανδικά: Brussel, γαλλικά: 
Bruxelles) είναι η πρωτεύουσα 
του Βελγίου, το μεγαλύτερο 
αστικό κέντρο της χώρας και 
διοικητικό κέντρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δήμος 
των Βρυξελλών είναι ο 
μεγαλύτερος της ευρύτερης 
περιφέρειας των Βρυξελλών 
(Région de Bruxelles-Capitale), 
η οποία συνολικά έχει το ρόλο 
της πρωτεύουσας του Βελγίου. 
Ο δήμος της πόλη των 
Βρυξελλών (Ville de Bruxelles, 
Bruxelles-ville) καταλαμβάνει 
τον ιστορικό πυρήνα της πόλης 
και έχει περίπου 140.000 
κατοίκους. Η περιφέρεια των 
Βρυξελλών έχει 1.138.854. Η 
προέλευση της ονομασίας της 
πόλης κατά την επικρατούσα 
εκδοχή προέρχεται από την 
παλαιά ολλανδική λέξη 
Broeksel (broek - βάλτος και sel 
- κτίσμα/δωμάτιο εκ του 
Λατινικού cella) που σημαίνει 
"σπίτι στον βάλτο". Η 
ευρύτερη περιφέρεια των 
Βρυξελλών είναι επισήμως 
δίγλωσση, αποτελώντας το 
γλωσσικό σύνορο μεταξύ του 
φλαμανδόφωνου βορείου 
Βελγίου και του γαλλόφωνου 
νοτίου. Στην πραγματικότητα η 
πλειονότητα της περιφέρειας 
μιλά γαλλικά. 

Στις Βρυξέλλες εδρεύουν δύο 
από τα κεντρικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην πόλη εδρεύει - 
πολιτικά - και το ΝΑΤΟ, καθώς 
και η Δυτικο-Ευρωπαϊκή 
Ένωση (WEU). Σε όλη την 
ύπαρξή τους, οι Βρυξέλλες 
ήταν κυρίως μια ολλανδόφωνη 
πόλη, αν και μέχρι το 1921 τα 

γαλλικά ήταν η κύρια γλώσσα 
της διοίκησης. Όμως, το 1921, 
το Βέλγιο χωρίστηκε σε τρεις 
γλωσσικές περιοχές, την 
ολλανδόφωνη Φλάνδρα, την 
γαλλόφωνη Βαλλωνία και τις 
δίγλωσσες Βρυξέλλες. Κατά τη 
διάρκεια του 20ού αιώνα στην 
πόλη έλαβαν χώρα τα 
συνέδρια του Σολβέ και η 
Διεθνής Έκθεση του 1935 και η 
Expo '58. Κατά τη διάρκεια του 
Α΄ΠΠ τα γερμανικά 
στρατεύματα αν και την 
κατέλαβαν, δεν προκάλεσαν 
σημαντικές καταστροφές. 
Κατά τον Β΄ΠΠ, η πόλη πάλι 
κατακτήθηκε από τους 
Γερμανούς, οι οποίοι 
κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα 
της πριν απελευθερωθεί από 
τα βρετανικά στρατεύματα. 

Μετά τον πόλεμο, οι 
Βρυξέλλες εκσυγχρονίστηκαν. 
Το 1952 ολοκληρώθηκε η 
σιδηροδρομική σύνδεση 
ανάμεσα στους κύριους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς 
της πόλης, το 1969 
ολοκληρώθηκε το τραμ της 
πόλης και η πρώτη γραμμή του 
μετρό των Βρυξελλών τέθηκε 
σε λειτουργία το 1976. Από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1960, 
οι Βρυξέλλες είναι η de facto 
πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και έχουν 
κατασκευαστεί πολλά 
μοντέρνα κτίρια, πολλά 
αμφίβολης αισθητικής, ενώ 
παλαιότερα αρχιτεκτονικά 
μνημεία κατεδαφίστηκαν ώστε 
να κατασκευαστούν νέα, τα 
οποία όμως δεν ταίριαζαν με 
τον περίγυρό τους, μια 
διαδικασία γνωστή ως 
Brusselisation.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Η μεσαιωνική πλατεία Γκραν 
Πλας, μια επιβλητική πλατεία 
του 15ου αιώνα που 
περιβάλλεται από κτίρια με 
μπαρόκ προσόψεις, 
διακοσμημένους θόλους και 
αετώματα και περίτεχνα 
πέτρινα αγάλματα. Σε αυτήν 
την πλατεία βρίσκεται το 
Δημαρχείο των Βρυξελλών. 
Από το 1998, η Γκραν-Πλας 

ανήκει στα μνημεία της 
παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. 

Άλλα αξιόλογα κτίρια της 
πόλης είναι ο καθεδρικός 
ναός, το βασιλικό ανάκτορο 
του Λάκεν και το βασιλικό 
ανάκτορο. 

Το Ατόμιουμ είναι μια 
συμβολική κατασκευή ύψους 
103 μέτρων η οποία 
κατασκευάστηκε για την 
παγκόσμια έκθεση του 1958. 
Αποτελείται από εννέα 
ατσάλινες σφαίρες οι οποίες 
ενώνονται μεταξύ τους με 
δοκούς και σχηματίζουν ένα 
μοντέλου ενός κρυστάλλου 
σιδήρου. 

Το Μάνεκεν Πις, ένα 
μπρούτζινο άγαλμα ενός 
αγοριού που κατουράει, το 
οποίο είναι σημαντικό 
τουριστικό αξιοθέατα και 
σύμβολο της πόλης. 

Άλλα αξιοθεάτα τη πόλης 
περιλαμβάνουν το πάρκο 
Σικαντεναίρ με τη θριαμβική 
αψίδα και τα κοντινά μουσεία, 
τη βασιλική της Ιερής Καρδιάς, 
το κτίριο του Χρηματιστηρίου 
των Βρυξελλών, το Δικαστικό 
Μέγαρο και τα κτίρια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, 
το κέντρο των Βρυξελλών είναι 
γνωστό για τα παραδοσιακά 
φλαμανδικά του κτίρια. Επίσης 
αξιόλογα είναι τα κτίρια σε 
ρυθμό Αρ Νουβώ του 
αρχιτέκτονα Βικτόρ Ορτά, 
όπως τα Hôtel Tassel, Hôtel 
Solvay, Hôtel van Eetvelde και 
το Maison & Atelier Horta 
(πλέον Μουσείο Ορτά), τα 
οποία έχουν ανακηρυχθεί 
μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO από 
το 2000. Κάποιοι από τους 
άλλους δήμους της περιφέριας 
πρωτεύουσης αναπτύχθηκαν 
την εποχή που η Αρ Νουβώ 
ανθούσε. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το 
Μέγαρο Στόκλετ, μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από 
το 2009, στο δήμο Βολουβέ-
Σαιν-Πιερ. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

 

Η Κοπεγχάγη (δανικά 
København, προφέρεται, 
Εμπορικό λιμάνι) είναι η 
πρωτεύουσα της Δανίας και 
βρίσκεται στο ανατολικό άκρο 
της χώρας. Το μεγαλύτερο 
τμήμα της είναι κτισμένο στο 
νησί Σιέλαν (Sjælland), ενώ ένα 
μικρότερο μέρος της βρίσκεται 
στο νησί Άμαερ. Έχει πληθυσμό 
528.208 κατ. (1.918.239 η 
μητροπολιτική περιοχή). Στην 
περιοχή Κρίστιανσχαβν 
(Christianshavn) της Κοπεγχάγης 
βρίσκεται η ελεύθερη πολιτεία 
της Κριστιάνια (Christiania). Η 
Κοπεγχάγη ιδρύθηκε γύρω στο 
έτος 1000 από τον Sweyn I 
Forkbeard (Svend Tveskæg) και 
το γιο του Κανούτου του 
Μεγάλου. Ήταν μόνο ένα χωριό 
με το όνομα "Havn" (λιμάνι) 
μέχρι τα μέσα του 12ου αιώνα. 
Ωστόσο, το 1167 πέρασε στην 
κατοχή του επισκόπου Absalon, 
αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη 
σημασία. Το άριστο λιμάνι 
ενίσχυσε την άνοδο της πόλης 
έως ότου έγινε σημαντικό 
κέντρο εμπορίου. Έτσι 
προέκυψε το όνομα της 
Κοπεγχάγης (København), το 
οποίο μεταφράζεται ως "λιμάνι 
των εμπόρων". Οι δανικές 
εφημερίδες ταξινομούν την 
Κοπεγχάγη ως μια από τις 
πόλεις με το καλύτερο επιπεδο 
ζωής, παρά το υψηλό κόστος. 
Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα 
του περιοδικού "Monocle" που 
πραγματοποιήθηκε το 2008, η 
Κοπεγχάγη είναι η πιο φιλική 
προς τον άνθρωπο πόλη στον 
κόσμο. Το Strøget, ένα σύνολο 
πεζοδρόμων στην κεντρική 
Κοπεγχάγη εγκαινιάστηκε το 
1961. 

Το Πανεπιστήμιο της 
Κοπεγχάγης είναι ένα από τα 
κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα 
της Ευρώπης. Η Κοπεγχάγη 
διαθέτει ένα δίκτυο λεωφορείων 
και τραίνων, τα οποία 
εξυπηρετούν τόσο τις κεντρικές 
περιοχές της πόλης όσο και τα 
προάστια. Επιπλέον, διαθέτει με 
τo Μετρό της Κοπεγχάγης ένα 
δίκτυο μετρό με δύο γραμμές, 
το οποίο εγκαινιάστηκε το 2002 
και εξυπηρετεί κυρίως το κέντρο 
και ορισμένα παρακείμενα 
προάστια καθώς και ένα τμήμα 
του νησιού Amager. Το 
Δεκέμβριο του 2007 
ολοκληρώθηκε η επέκταση της 
γραμμής 2 του μετρό μέχρι το 
αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. 

Μεγάλο μέρος των κατοίκων της 
Κοπεγχάγης χρησιμοποιεί το 
ποδήλατο για τις καθημερινές 
μετακινήσεις του, ενώ στις 
περισσότερες οδικές αρτηρίες 
της πόλης υπάρχει ειδική 
λωρίδα για τους ποδηλάτες. 

 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

 

Nationalmuseet (Eθνικό 
Mουσείο) Με ευρήματα που 
χρονολογούνται στην εποχή των 
παγετώνων. Η είσοδος είναι 
δωρεάν. 

Κάστρο του Ρόζενμποργκ. 
Παλάτι της Kοπενχάγης, 
αναγεννησιακό, κάθε αίθουσα 
είναι αφιερωμένη και σε ένα 
μονάρχη της χώρας. Ανοιχτό 
καθημερινά, 60 κορώνες η 
είσοδος. Αλλαγή φρουράς στις 
12:00. 

Η μικρή γοργόνα. Στην άκρη του 
λιμανιού, έργο του Edvard 
Eriksen από το 1913. 
Αναφέρεται σε ηρωίδα 
παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν. 

Kastellet. Παλιό φρούριο, κοντά 
στη μικρή γοργόνα, το οποίο 
σήμερα έχει μετατραπεί σε 
πάρκο αναψυχής. 

Τίβολι. Ο παραδοσιακός κήπος 
διασκέδασης στο κέντρο. 

Strøget. Το σύνολο των 
πεζοδρόμων στην καρδιά της 
Κοπεγχάγης προσελκύει πλήθος 
τουριστών. 

Christiansborg. Παλάτι που 
σήμερα φιλοξενεί το 
κοινοβούλιο της Δανίας. 

Øresundsbroen. Εγκαινιάστηκε 
το 2000 και πρόκειται για μία 
γέφυρα που ενώνει την 
Kοπενχάγη με τη Nότια Σουηδία. 

Amalienborg. Τα χειμερινά 
ανάκτορα, τόπος κατοικίας της 
βασιλικής οικογένειας. 

Marmorkirken. Η μαρμάρινη 
εκκλησία βρίσκεται κοντά στα 
ανάκτορα Αmalienborg. Ο 
τρούλος της εκκλησίας αποτελεί 
τον μεγαλύτερο στη Βόρεια 
Ευρώπη και είναι εμπνευσμένος 
από τον τρούλο του Αγίου 
Πέτρου στο Βατικανό. 

Nyhavn. Το παλιό και γραφικό 
κανάλι της πόλης αποτελεί ένα 
από τα κυριότερα αξιοθέατά 
της.Σε κάποιο από τα σπίτια 
αυτού του καναλιού πέρασε ένα 
μεγάλο μέρος της ζωής του ο 
παραμυθάς Hans Christian 
Andersen. 

Όπερα. Το μοντέρνο κτίριο της 
όπερας βρίσκεται στο λιμάνι της 
Κοπεγχάγης και η κατασκευή 
του ολοκληρώθηκε το 2005. 

Vor Frelsers Kirke. Βρίσκεται 
στην περιοχή Christianshavn και 
η ανάβαση στην κορυφή της 
προσφέρει μία πανοραμική θέα 
της Κοπεγχάγης. 

Ζυθοποιία Carlsberg. 
Εργοστάσιο παραγωγής μπύρας, 
στο οποίο πραγματοποιούνται 
ξεναγήσεις. 

Statens Museum for Kunst 
(Εθνικό μουσείο τέχνης). 
Πρόκειται για την εθνική 
πινακοθήκη της Δανίας. Εκεί 
βρίσκονται πολυάριθμες 
συλλογές, τόσο από τη Δανία, 
όσο και από την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Τις Τετάρτες η είσοδος 
είναι ελεύθερη. 

Ny Carlsberg Glyptotek. 
Μουσείο τέχνης με 
ελληνορωμαϊκές και αιγυπτιακές 
συλλογές γλυπτών. Τόσο το 
Nationalmuseet, όσο και το 
Statens Museum for Kunst, 
διαθέτουν αίθουσες ειδικά 
αφιερωμένες στα παιδιά. 

 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Παρίσι είναι κτισμένο στο 
κέντρο του λεκανοπεδίου του 
Παρισιού, κατά μέσο όρο 65 μέτρα 
πάνω από τη στάθμη της 
θάλασσας. Η πόλη του Παρισιού 
περιβάλλεται από μεγάλα δάση, 
τα οποία προσφέρουν ανάσα 
δροσιάς και ανάπαυσης στους 
Παριζιάνους. Η έκταση της πόλης 
φτάνει τα 105,4 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, ενώ ολόκληρη η 
μητροπολιτική περιοχή ξεπερνά τα 
14.518 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο 
πληθυσμός της πόλης ανέρχεται 
στα 2.153.600 κατοίκους, ενώ μαζί 
με τα περίχωρα και τις γύρω 
κοινότητες, τη μητροπολιτική 
περιοχή δηλαδή, αγγίζει τα 
13.200.000 κατοίκους περίπου, 
που την καθιστούν ως μια από τις 
μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις 
στην Ευρώπη. Η παγκόσμια 
κατάταξη το φέρνει στην 23η 
θέση.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Το Παρίσι προσελκύει κάθε χρόνο 
εκατομμύρια τουρίστες από όλον 
τον κόσμο που έρχονται να 
θαυμάσουν την αρχιτεκτονική της 
πόλης, τα μνημεία της αλλά και τα 
πλούσια σε εκθέματα μουσεία 
του. Ένα σημαντικό κομμάτι της 
πόλης είναι ο ποταμός Σηκουάνας 
ο οποίος χωρίζει την πόλη σε δύο 
μέρη, την αριστερή και τη δεξιά 
όχθη. Σημαντικότερα αξιοθέατα 
είναι ο Πύργος του Άιφελ, η Αψίδα 
του Θριάμβου, η Σακρέ Κερ στη 
Μονμάρτρη, η Παναγία των 
Παρισίων, το μνημείο της 
Βαστίλλης, η Πλατεία Βαντόμ, η 
Πλας ντε Βοζ, τα μουσεία του 
Λούβρου, του Ορσέ, του Πικάσο, 
το μουσείο του Ροντέν, το 
Μπωμπούρ με εκθέματα 
σύγχρονης τέχνης, το 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης, 
καθώς και το παλάτι των 
Βερσαλλιών λίγα χιλιόμετρα έξω 
από το Παρίσι όπως επίσης και η 
Eurodisney. Η γαλλική 
πρωτεύουσα έχει μεγάλο αριθμό 

ιστορικών και θρησκευτικών 
κτηρίων, μουσείων, πάρκων και 
θεάτρων. Στο Παρίσι βρίσκονται 
περίπου 160 μουσεία, 200 μόνιμες 
εκθέσεις τέχνης (γκαλερί), 100 
θέατρα, 600 κινηματογράφοι. Η 
προσφορά σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις περιλαμβάνει 
κονσέρτα, εκθέσεις, φεστιβάλ 
μουσικής και κινηματογράφου, 
επιδείξεις μόδας αλλά και 
αθλητικές εκδηλώσεις.  

Το Ανάκτορο Φονταινεμπλώ 
(Fontainebleau) μπήκε, το 1979, 
στον κατάλογο της UNESCO ως 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
και το ίδιο συνέβη με το παλάτι 
των Βερσαλλιών το 1981 και την 
όχθη του ποταμού Σηκουάνα το 
1991. Τα μεγαλύτερα θέατρα της 
χώρας βρίσκονται στο Παρίσι. Το 
Γαλλικό Θέατρο (Theatre français) 
είναι το εθνικό θέατρο με 
κλασσικό περιεχόμενο κυρίως. 
Ιδρύθηκε το 1680 και εκεί 
παίζονται κατεξοχήν τα έργα του 
Μολιέρου. Υπάρχει, επίσης, και η 
Όπερα του Παρισιού, η οποία 
ιδρύθηκε το 1875, καθώς και το 
θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων.  

Το Παρίσι βρίθει μουσείων και 
εκθεσιακών χώρων που 
καλύπτουν πληθώρα θεμάτων και 
ιστορικών περιόδων. Επιχειρώντας 
μία αναφορά στα πιο σημαντικά: 
Το παγκοσμίως γνωστό μουσείο 
του Λούβρου, το οποίο άνοιξε τις 
πύλες του το 1793, περιλαμβάνει 
πάνω από 30.000 εκθέματα, από 
την αρχαιότητα μέχρι τον 19ο 
αιώνα. Πριν γίνει μουσείο ήταν 
βασιλική κατοικία και σήμερα 
είναι το μεγαλύτερο μουσείο του 
κόσμου. Βρίσκεται ακριβώς στο 
κέντρο του Παρισιού. Το Μουσείο 
Ορσέ (Musée d'Orsay), παλαιός 
σιδηροδρομικός σταθμός που 
ανακατασκευάστηκε το 1986 για 
να στεγάσει αντικείμενα γαλλικής 
τέχνης της χρονικής περιόδου 
1848 - 1914, φιλοξενεί μία 
πλούσια συλλογή 
ιμπρεσιονιστικών έργων, καθώς 
και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 
προσωρινές εκθέσεις. Το κέντρο 
Ζωρζ Πομπιντού (Georges 
Pompidou) ή Μπωμπούρ 
(Beaubourg) ή Εθνικό κέντρο 
Τέχνης και Πολιτισμού, γνωστό 
για τη νεωτεριστική αρχιτεκτονική 
του, κτίσθηκε το 1977 και στεγάζει 
σύγχρονα έργα τέχνης. Το Γκραν 
Παλέ (Grand Palais) πρωτοάνοιξε 
στην παγκόσμια Έκθεση το 1900. 
Μέσα στο μουσείο βρίσκονται 
κυρίως πίνακες ζωγραφικής. 
Δίπλα, αλλά ενσωματωμένο στο 

μουσείο, βρίσκεται ένα δεύτερο 
Μουσείο, αυτό της Φυσικής 
Ιστορίας. Το μουσείο του Πάμπλο 
Πικάσο είναι αφιερωμένο, όπως 
το λέει και ο τίτλος του, στον 
μεγάλο Ισπανό ζωγράφο. 
Εκτίθενται περίπου 250 έργα του 
Πικάσο, πίνακες αλλά και γλυπτά. 
Το πάρκο της Βιλέτ, στο οποίο 
βρίσκονται τα μουσεία της "πόλης 
της μουσικής" και της "Πόλης των 
επιστημών και βιομηχανίας" με 
την τεραστίων διαστάσεων 
κινηματογραφική αίθουσα Ζεόντ 
(οθόνη 1.000 μ²) Το μουσείο 
Ροντέν, με τον συμπαθέστατο 
κήπο, που φιλοξενεί έργα του 
διάσημου γλύπτη. Το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης της πόλης του 
Παρισιού, όπου φιλοξενούνται 
έργα των Πωλ Σεζάν, Πάμπλο 
Πικάσσο και άλλων σύγχρονων 
δημιουργών. Το Μουσείο της 
Όπερας, το Palais Garnier που 
κατασκευάστηκε από το 
Ναπολέοντα τον 3ο. Το Μουσείο 
Τεχνών και επιτηδευμάτων 
(Musée des Arts et Metiers). Η 
λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων 
(Avenue des Champs-Élysées) είναι 
πιθανόν η πιο διάσημη λεωφόρος 
του κόσμου. Το πλάτος της φτάνει 
τα 71 μέτρα και το μήκος της τα 2 
χιλιόμετρα, ξεκινά από την 
πλατεία Κονκόρντ (Place de la 
Concorde) και τερματίζει στην 
περιοχή της πλατείας Place 
Charles-de-Gaulle (Place de 
l’Étoile), όπου και η Αψίδα του 
Θριάμβου. Ο Πύργος του Άιφελ 
είναι το ορόσημο της πόλης και η 
ψηλότερη κατασκευή της, με ύψος 
324 μ. (μαζί με την κεραία). Οι 
εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 
1887 και ολοκληρώθηκαν το 1889. 
Στην αρχή είχε σχεδιαστεί για 
προσωρινή μόνο χρήση για την 
παγκόσμια έκθεση του 1889 αλλά 
ο τεράστιος και εκκεντρικός 
Πύργος εντυπωσίασε τόσο πολύ 
ώστε αποτελεί σήμερα σύμβολο 
τόσο του Παρισιού όσο και της 
Γαλλίας. Δέχεται πάνω από 
6.000.000 επισκέπτες ετησίως, 
ενώ το 2002 συμπλήρωσε 
συνολικά 200.000.000 επισκέπτες 
από τότε που κατασκευάστηκε. Η 
Αψίδα του Θριάμβου (Arc de 
Triomphe), με ύψος 50 μ. και 
μήκος 45 μ., κατασκευάσθηκε με 
εντολή του Ναπολέοντα. Οι 
εργασίες ξεκίνησαν το 1806 και η 
Αψίδα εγκαινιάστηκε το 1836 από 
τον βασιλιά της Γαλλίας Λουί 
Φιλίπ. 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%B9%CF%86%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

 

Η Σόφια (βουλγαρικά: София, 
λατινικά: Sofia) είναι η 
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη 
της Βουλγαρίας. Βρίσκεται στη 
δυτική Βουλγαρία, στις πλαγιές 
του όρους Βίτοσα. Κατέχει 
στρατηγική θέση στο κέντρο της 
Βαλκανικής Χερσονήσου. Η 
ιστορία της Σόφιας εκτείνεται σε 
2.400 χρόνια. Το αρχαίο της όνομα 
Σαρδική προέρχεται από την 
τοπική κελτική φυλή των Σαρδών, 
που ίδρυσαν την πόλη τον 5ο 
αιώνα π.Χ. Παρέμεινε ένας μικρός 
σχετικά οικισμός μέχρι το 1879, 
οπότε ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα 
της Βουλγαρίας. Είναι η 15η 
μεγαλύτερη πόλη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση με πληθυσμό περίπου 1,3 
εκατομμυρίων. Στη Σόφια είναι 
συγκεντρωμένα πολλά από τα 
μεγαλύτερα πανεπιστήμια, 
πολιτιστικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις της Βουλγαρίας. H 
όψη της Σόφιας συνδυάζει ένα 
ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών 
ρυθμών, μερικοί από τους 
οποίους δύσκολα συμβιβάζονται. 
Ποικίλλουν από Χριστιανική 
Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και 
μεσαιωνικά Βουλγαρικά φρούρια 
μέχρι το Νεοκλασικισμό και τις 
προκατασκευασμένες 
πολυκατοικίες της Σοσιαλιστικής 
εποχής (πανέλκι). Στο κέντρο της 
πόλης διατηρούνται ορισμένα 
αρχαία Ρωμαϊκά, Βυζαντινά και 
μεσαιωνικά Βουλγαρικά κτίρια. 
Μεταξύ αυτών είναι η Ροτόντα του 
Αγίου Γεωργίου του 4ου αιώνα, τα 
τείχη του φρουρίου της Σαρδικής 
και το εν μέρει διατηρημένο 
αμφιθέατρό της. H Σόφια 
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 
καλλιτεχνικών θιάσων της 
Βουλγαρίας. To θέατρο είναι 
μακράν η δημοφιλέστερη μορφή 
παραστατικής τέχνης καο οι 
θεατρικοί χώροι δέχονται τους 
περισσότερους επισκέπτες μετά 
τους κινηματογράφους. Το 
παλιότερο τέτοιο ίδρυμα είναι το 
εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ, όπου 

ανεβάζονται πολλά κλασικά έργα 
και βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς 
της πόλης. Πολλά μικρότερα 
θέατρα, όπως το Θεατρικό 
Εργαστήρι Σφούματο, ανεβάζουν 
τόσο κλασικά όσο και σύγχρονα 
έργα. 

Η Εθνική Όπερα και Μπαλέτο 
ιδρύθηκε το 1891. Εντούτοις 
ξεκίνησε παραστάσεις σε μόνιμη 
βάση το 1909. Μερικοί από τους 
διασημότερους τραγουδιστές 
όπερας της Βουλγαρίας, όπως ο 
Νικολάι Γκιαούροφ και η Γκένα 
Ντιμίτροβα, έχουν κάνει εκεί τις 
πρώτες τους εμφανίσεις στη 
σκηνή. Η Βουλγαρική Αίθουσα και 
η Αίθουσα 1 του Εθνικού 
Παλατιού Πολιτισμού στεγάζουν 
τακτικά συναυλίες κλασικής 
μουσικής, που δίνονται τόσο από 
ξένες ορχήστρες όσο και από τη 
Φιλαρμονική της Σόφιας.  

Tα μεγαλύτερα μουσεία τέχνης της 
Βουλγαρίας βρίσκονται στις 
κεντρικές περιοχές της πόλης. Η 
Εθνική Πινακοθήκη στεγάζει μια 
συλλογή έργων κυρίως 
Βουλγάρων καλλιτεχνών, ενώ η 
Εθνική Πινακοθήκη Ξένης Τέχνης 
εκθέτει αποκλειστικά ξένα έργα, 
κυρίως από την Ινδία, την Αφρική, 
την Κίνα και την Ευρώπη. Οι 
συλλογές της περιλαμβάνουν 
ποικίλα έργα πολιτισμού, όπως 
γλυπτά της Αυτοκρατορίας Ασάντι 
(Γκάνα), Βουδιστική τέχνη, 
ζωγραφική του Ολλανδικού 
Χρυσού Αιώνα (17ος), έργα των 
Άλμπρεχτ Ντύρερ, Ζαν Μπατίστ 
Γκρεζ και Ωγκύστ Ροντέν. Η κρύπτη 
του Καθεδρικού του Αλέξανδρου 
Νιέφσκι περιέχει μια συλλογή 
Ανατολικών Ορθόδοξων εικόνων 
από τον 9ο ως το 19ο αιώνα. 

 Άλλα μουσεία είναι το Εθνικό 
Πολυτεχνικό Μουσείο, με 
εκτεθειμένα πάνω από 1000 
αντικείμενα τεχνολογίας, το 
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο και 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

 

Η Σόφια είναι ένας από τους 
προορισμούς της Βουλγαρίας με 
τους περισσότερους επισκέπτες, 
μαζί με τα παραλιακά και ορεινά 
θέρετρα. Aπό τα κυριότερα σημεία 
της είναι ο Καθεδρικός του 
Αλέξανδρου Νιέφσκι, ένα από τα 
σύμβολα της Βουλγαρίας, 
κατασκευασμένος στα τέλη του 
19ου αιώνα. Καταλαμβάνει 

έκταση 3.170 τ.μ. και χωράει 
10.000 άτομα. Η πόλη είναι επίσης 
γνωστή για την Εκκλησία της 
Μπογιάνα, μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Η Εθνική Βιβλιοθήκη των 
Αγίων Κύριλου και Μεθόδιου 
περιέχει τη μεγαλύτερη εθνική 
συλλογή βιβλίων και εγγράφων 
(1.714.211 βιβλία και περίπου 6 
εκατομμύρια άλλα έγγραφα) και 
είναι το παλιότερο πολιτιστικό 
ίδρυμα της Βουλγαρίας. Η Σόφια 
διαθέτει τις μεγαλύτερες 
μουσειακές συλλογές της 
Βουλγαρίας, που προσελκύουν 
τουρίστες και φοιτητές για 
πρακτικές σπουδές. Το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο στην περιοχή 
της Μπογιάνα έχει μια τεράστια 
συλλογή πάνω από 600.000 
ιστορικών αντικειμένων, που 
χρονολογούνται από την 
Προϊστορική μέχρι τη σύγχρονη 
εποχή, αν και μόνο 10.000 από 
αυτά είναι μόνιμα εκτεθειμένα 
λόγω έλλειψης χώρου. 
Μικρότερες συλλογές 
αντικειμένων περισσότερο 
σχετικών με την ιστορία της 
Σόφιας είναι στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό μουσείο, πρώην 
τζαμί, που βρίσκεται ανάμεσα στα 
κτίρια της Εθνικής Τράπεζας και 
της Προεδρίας. Δύο μουσεία 
φυσικών επιστημών - το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο και το 
Ανθρωπος και Γη - διαθέτουν 
ορυκτά, ζωικά είδη (ζωντανά και 
ταριχευμένα) και σπάνιες ύλες.Το 
Εθνογραφικό Μουσείο και το 
Εθνικό Μουσείο Στρατιωτικής 
Ιστορίας είναι άλλα σημεία 
ενδιαφέροντος, με μεγάλες 
συλλογές Βουλγαρικών λαϊκών 
ενδυμασιών και όπλων αντίστοιχα. 
Η Λεωφόρος Βίτοσα, αλλιώς 
Βιτόσκα, έχει πολλές μπουτίκ 
μόδας και καταστήματα ειδών 
πολυτελείας. Η γεωγραφική θέση 
της Σόφιας, στους πρόποδες του 
αναπαυτηρίου του 
σαββατοκύριακου βουνού Βίτοσα, 
προσθέτει περισσότερα στην 
ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της πόλης. 

                    

                             Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Βαρσοβία (Warszawa) είναι η 
πρωτεύουσα της Πολωνίας και 
μεγαλύτερη πόλη της. Ο 
πληθυσμός της το 2014.03.31 
υπολογίστηκε σε 1.726.581, ενώ η 
ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή 
έχει περίπου 2.760.000 κατοίκους. 
Η έκταση της πόλης ανέρχεται σε 
517,24 χμ², ενώ η μητροπολιτική 
περιοχή της Βαρσοβίας (Obszar 
Metropolitalny Warszawy) έχει 
έκταση 6.100,43 χμ². Η Βαρσοβία 
είναι μια powiat (νομός), και 
χωρίζεται περαιτέρω σε 18 
δήμους, ο καθένας είναι γνωστή 
ως dzielnica. Η Βαρσοβία είναι 
διεθνώς γνωστή από το Σύμφωνο 
της Βαρσοβίας. Ως πρωτεύουσα 
της Πολωνίας, η Βαρσοβία είναι το 
πολιτικό κέντρο της χώρας. Όλες 
οι κρατικές αντιπροσωπείες 
βρίσκονται εκεί, 
συμπεριλαμβανομένου του 
πολωνικού Κοινοβουλίου, του 
προεδρικού γραφείου και του 
ανώτατου του δικαστηρίου. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Το ιστορικό κέντρο της Βαρσοβίας 
έχει χαρακτηριστεί από την 
UNESCO σαν μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτισμικής Κληρονομιάς. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Βουδαπέστη είναι η 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και 
έδρα της κομητείας της Πέστης. 
Έχει περίπου 1,7 εκατομμύρια 
κατοίκους. Η Βουδαπέστη έγινε 
μια ενιαία πόλη που 
καταλαμβάνει και τις δύο όχθες 
του ποταμού Δούναβη, με τη 

συγχώνευση στις 17 Νοεμβρίου 
1873 της Buda (Βούδα), Óbuda 
(Όμπουντα, παλαιά Βούδα) και 
Pest (Πέστη). Είναι η έβδομη 
μεγαλύτερη πόλη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (χωρίς να υπολογίζονται τα 
προάστια και γενικά η 
μητροπολιτική περιοχή των 
πόλεων).  

Μέρη που αξίζει να επισκεφτείτε: 

Buda Castle Hill: Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς που 
είναι εύκολα ορατό από παντού 
στη Βουδαπέστη. 

Όπερα της Βουδαπέστης: 
Χτισμένη το 1880, είναι χωρίς 
αμφιβολία ένα από τα πιο έγκυρα 
μουσικά ιδρύματα στην Ευρώπη. 

Chain Bridge: Η Chain Bridge ήταν 
η πρώτη γέφυρα που ένωσε 
οριστικά την Βούδα με την Πέστη. 

Κοινοβούλιο της Βουδαπέστης: Το 
κτίριο του Κοινοβουλίου, ένα 
θαυμάσιο παράδειγμα της νεο-
γοτθικής αρχιτεκτονικής, είναι 
μόλις πάνω από 100 ετών. 

Πλατεία των Ηρώων: Η Πλατεία 
Ηρώων είναι η μεγαλύτερη και πιο 
εντυπωσιακή πλατεία της πόλης. 

Λόφος Gellert: O Λόφος Gellert 
προσφέρει μερικές από τις 
καλύτερες πανοραμικές όψεις της 
Βουδαπέστης. 

Ιαματικά λουτρά: Ένα χαλαρωτικό 
μπάνιο σε ιαματικά λουτρά είναι 
μια μοναδική εμπειρία την οποία 
δεν θα θέλετε να χάσετε. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Βουκουρέστι (Bucureşti) είναι η 
πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη 
πόλη σε πληθυσμό της Ρουμανίας. 
Έχει 2.151.880 κατοίκους (2011). 
Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της 
Ρουμανίας, στις όχθες του 
ποταμού Ντιμπόβιτσα και 
Κολέντινα. ον 14ο αιώνα στη 
περιοχή υπήρχε φρούριο 
Οθωμανών, γύρω από το οποίο 
αναπτύχθηκε σιγά σιγά η πόλη του 
Βουκουρεστίου. Το 1462 έγινε 
πρωτεύουσα των ηγεμόνων της 

Βλαχίας. Η Ελληνική Ακαδημία του 
Βουκουρεστίου όπου δίδαξαν 
δάσκαλοι του Γένους αποτέλεσε 
το πνευματικό φυτώριο της 
Βλαχίας και του υπόδουλου 
Ελληνισμού. Εδώ, πριν την 
επανάσταση του 1821 ζούσαν 
πολλοί Έλληνες. Πρωτεύουσα της 
ανεξάρτητης Ρουμανίας έγινε το 
1880. Κατά το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο το κατέλαβαν οι Γερμανοί 
από το 1940 ως το 1944, οπότε 
απελευθερώθηκε. Τα 
Χριστούγεννα του 1989 το 
Βουκουρέστι δοκιμάστηκε από την 
εξέγερση του ρουμανικού λαού 
κατά του κομμουνιστικού 
καθεστώτος. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Το Παλάτι της Βουλής στο 
Βουκουρέστι της Ρουμανίας, που 
παλαιότερα ήταν γνωστό ως το 
Παλάτι του Λαού, είναι χτισμένο 
σε ένα λόφο της ρουμανικής 
πρωτεύουσας, κοντά στην πλατεία 
Ουνίρι (Unirii), είναι το 
μεγαλύτερο κτίριο της Ευρώπης 
και το δεύτερο σε επιφάνεια 
οικοδόμημα στον κόσμο μετά το 
αμερικανικό Πεντάγωνο στην 
Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. Άρχισε να 
χτίζεται το 1984, με εντολή του 
κομμουνιστή προέδρου της 
Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου 
(Nicolae Ceaușescu, 1918 - 1989), 
με σκοπό να στεγάσει τις εργασίες 
της Κεντρικής Επιτροπής του Κ. Κ. 
Ρουμανίας, το γραφείο του 
προέδρου, καθώς και διάφορα 
υπουργεία και κρατικές 
υπηρεσίες. Μέχρι το 1989, όταν ο 
Τσαουσέσκου ανατράπηκε από 
την εξουσία, μόνο η στέγη του 
έμενε να ολοκληρωθεί.  

Ο Ναός Σταυροπόλεως (ρουμ.: 
Biserica Stavropoleos) είναι ένας 
Ορθόδοξος ναός στο κέντρο του 
Βουκουρεστίου, στη Ρουμανία. 
Πρόκειται για μνημείο ελληνικού 
ιστορικού ενδιαφέροντος και είναι 
αφιερωμένος στους Αρχαγγέλους 
Μιχαήλ και Γαβριήλ. 

ο Καφέ Κάπσα (Cafe Capsa), το 
πιο ιστορικό και διάσημο καφε-
ζαχαροπλαστείο του 
Βουκουρεστίου, βρίσκεται στην 
κεντρικότερη οδική αρτηρία της 
πόλης, στην Calea Victoriei αριθ. 
36, πολύ κοντά στα πολιτιστικά 
μέγαρα του Βουκουρεστίου - τη 
Κεντρική Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη, το Εθνικό Θέατρο, τη 
Φιλαρμονική Ορχήστρα και το 
Εθνικό Μουσείο Τέχνης. 
Στεγάζεται στο ομώνυμο 
ξενοδοχείο, το Hotel Capsa.  
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ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΑΓΟΣ 

  
 

Επίσης αξίζει να επισκεφτεί κανείς 
το Εθνικό μουσείο τεχνών της 
Ρουμανίας, τα ανάκτορα 
Μογκοσοάγια, το ρουμάνικο 
κέντρο κλασικής μουσικής 
(Αtheneul roman) και το Εθνικό 
Μουσείο της Ρουμανίας. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Βίλνα, ή Βίλνο και σήμερα 
Βίλνιους, (λιθουανικά: Vilnius, 
πολωνικά: Wilno, γερμανικά και 
ολλανδικά: Wilna), είναι η 
πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη 
πόλη της Λιθουανίας. Έχει 
πληθυσμό 542.809 κατοίκους. 
Βρίσκεται στη Νοτιοδυτική 
Λιθουανία στη συμβολή των 
ποταμών Βίλνελε και Νέρις, ενώ η 
απόστασή της από τη Βαλτική 
Θάλασσα ειναι 312 χλμ. Η Βίλνα 
έγινε πρωτεύουσα της Λιθουανίας 
για πρώτη φορά το 1323. Το 1579 
απέκτησε και πανεπιστήμιο. 
Πρόκειται για το πρώτο και 
ιστορικό πανεπιστήμιο της Βίλνας, 
επίσημα "Πανεπιστήμιο Β. 
Καπτσούκας", στο άλλοτε Μεγάλο 
Δουκάτο της Λιθουανίας, με 
αποτέλεσμα πολύ γρήγορα η πόλη 
να μετατραπεί σε σημαντικό 
επιστημονικό και πολιτιστικό 
ευρωπαϊκό κέντρο, με ταυτόχρονα 
έντονη πολιτική και οικονομική 
ζωή. Η Πολωνία κατείχε την πόλη 
από το 1919 έως το 1939.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Η Παλιά Πόλη της Βίλνιους έχει 
ανακηρυχθεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Όπως οι 
περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις, 
έτσι και η Βίλνα αναπτύχθηκε 
γύρω από το δημαρχείο. Η κύρια 
αρτηρία της είναι η οδός Pilies, 
που συνδέει το παλάτι του 
κυβερνήτη και το δημαρχείο. 
Υπάρχουν περισσότερες από 40 
εκκλησίες στη πόλη. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

 

ΒΑΛΕΤΤΑ - ΜΑΛΤΑ 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Βαλέτα αποτελεί την 
πρωτεύουσα της Μάλτας, γνωστή 
ως Il-Belt (Η Πόλη) στα Μαλτέζικα. 
Τοποθετείται γεωγραφικά στο 
κεντροανατολικό τμήμα της νήσου 
της Μάλτας, ενώ η ιστορική πόλη 
διαθέτει πληθυσμό 6.966 
κατοίκων.  

Η Βαλέτα, η οποία περιλαμβάνει 
κτιριακές κατασκευές που 
ανάγονται στον 16ο αιώνα, 
κατασκευάστηκε κατά την 
διάρκεια της κατοχής της Μάλτας 
από το Τάγμα των Ιωαννιτών 
Ιπποτών της Ιερουσαλήμ, τα μέλη 
του οποίου είναι γνωστά και με 
τον τίτλο των Οσπιταλιέρων. Η 
πόλη είναι κυρίως Μπαρόκ 
αρχιτεκτονικού ρυθμού, με 
στοιχεία Αναγεννησιακού, 
Νεοκλασσικού και Σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής σε συγκεκριμένους 
χώρους, αν και ο Β' Παγκόσμιος 
Πόλεμος άφησε τεράστια σημάδια 
στην πόλη. Η Πόλη της Βαλέτας 
αναγνωρίστηκε επίσημα Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 
UNESCO το 1980.  

Η πόλη οφείλει την ονομασία της 
στον Μεγάλο Μάγιστρο Ζαν 
Παρισό ντε λα Βαλέτ, ο οποίος 
πέτυχε στην διεύθυνση της 
άμυνας του νησιού απέναντι στην 
επιδρομή των Οθωμανών το 1565. 
Η επίσημη ονομασία που δόθηκε 
από το Τάγμα των Ιωαννιτών ήταν 
Humilissima Civitas Valletta — Η 
Ταπεινοτάτη Πόλη της Βαλέτας, ή 
Città Umilissima στα Ιταλικά. Τα 
φρούρια, τα αμυντικά τείχη, 
καθώς και οι τάφροι μαζί με την 
ομορφιά των Μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής παλατιών, κήπων 
και εκκλησιών της, οδήγησαν τους 
μεγαλύτερους των Οίκων των 
ευγενών της Ευρώπης να 
αποκαλούν την πόλη Superbissima 
— 'Λαμπρότατη'. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η πόλη του Λουξεμβούργου 
(λουξεμβουργιανά: Lëtzebuerg, 
γαλλικά: Luxembourg, γερμανικά: 
Luxemburg) είναι πρωτεύουσα του 
Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου. Έχει 100.000 
κατοίκους και βρίσκεται στη 
συμβολή των ποταμών Αλζέτ και 
Πετρίζ. Αποτελεί το διοικητικό και 
οικονομικό κέντρο του κρατιδίου. 
Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται η 
έδρα του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς 
και η διοικητική έδρα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά 
την πόλη είναι συγκριτικά μικρό 
μέγεθος, έχει πολλά αξιόλογα 
μουσεία: το πρόσφατα 
ανακαινισμένο Εθνικό Μουσείο 
Ιστορίας και Τέχνης (MNHA), το 
Λουξεμβούργο Μουσείο Ιστορίας 
της Πόλης , το νέο Grand Duke 
Jean Museum of Modern Art 
(Mudam) και το Εθνικό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας (NMHN). Εκτός 
από τις δύο κύριες αίθουσες, το 
Grand Théâtre de Luxembourg και 
το Théâtre des Capucins , υπάρχει 
μια εντυπωσιακή νέα αίθουσα 
συναυλιών, η Philharmonie. Η 
πόλη του Λουξεμβούργου επίσης 
φημίζεται για την μεγάλη ποικιλία 
από εστιατόρια και κουζίνες, 
μεταξύ των οποίων τέσσερα εχουν 
βραβευθεί με αστέρια Michelin. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Η παλιά μεσαιωνική πόλη, που 
βρίσκεται σε ένα ψηλό οροπέδιο 
ανάμεσα στα δύο ποτάμια, 
περιβάλλεται από προάστια και 
βιομηχανίες. Στην παλιά πόλη 
σώζονται η ρωμαϊκή οχύρωση, ο 
καθεδρικός ναός της Παναγίας 
(17ος αι.), το δουκικό ανάκτορο 
(16ος αι.), κ.ά. Το ιστορικό μέρος 
της πόλης και η οχύρωσή της 
χαρακτηρίστηκαν το 1994 από την 
UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Ρίγα (Λετονικά: Rīga) είναι η 
πρωτεύουσα της Λετονίας. Με 
696.618 (μαζί με τα προάστια 
1.081.137 σύμφωνα με εκτιμήσεις 
1/1/2013) κατοίκους είναι η 
μεγαλύτερη πόλη των κρατών της 
Βαλτικής και το μέρος στο οποίο 
κατοικεί το ένα τρίτο του 
πληθυσμού της Λετονίας. Η πόλη 
είναι ένα σημαντικό λιμάνι και 
καίριο βιομηχανικό, εμπορικό, 
πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο 
της Βαλτικής Θάλασσας. 

Βρίσκεται στον Κόλπο της Ρίγας 
και ειδικότερα στις εκβολές του 
ποταμού Ντάουγκαβα. Η πόλη 
καταλαμβάνει μία έκταση 307,17 
τ.χλμ. ( 118,60 τετραγωνικά μίλια) 
και βρίσκεται 1 με 10 μέτρα ( 3,3 
και 33 πόδια) πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, σε μια 
επίπεδη και αμμώδης πεδιάδα. 

Η Ρίγα ιδρύθηκε το 1201 και είναι 
πρώην μέλος της Χανσεατικής 
Ένωσης. Η πόλη είναι η 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης για το 2014, μαζί με το 
Ούμεο της Σουηδίας. Η Ρίγα 
εξυπηρετείται από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο της Ρίγας, το 
μεγαλύτερο αεροδρόμιο στις 
χώρες της Βαλτικής.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

ο ιστορικό κέντρο της Ρίγας έχει 
μια ιδιαίτερα ξεχωριστή 
αρχιτεκτονική τέχνης Αρτ Νουβό, 
και έχει ενταχθεί στα μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

ΤΑΛΛΙΝ - ΕΣΘΟΝΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Ταλίν (Tallinn) είναι πόλη και 
πρωτεύουσα της Εσθονίας με 
πληθυσμό 399.180 κατοίκων, 
σύμφωνα με την απογραφή του 
2006. Αποτελεί επίσης μεγάλο 
εμπορικό λιμάνι και απέχει 80 km 
από το Ελσίνκι. Βρίσκεται στη 
νότια πλευρά του κόλπου της 
Φινλανδίας. Η σημερινή πόλη 
πρωτοκατοικήθηκε από την 
Φινλανδία το δεύτερο αιώνα μετά 
Χριστού. Όντας ένας σημαντικός 
εμπορικός σταθμός ανάμεσα στη 
Ρωσία και τη Σκανδιναβία, έγινε 
στόχος των επεκτατικών τάσεων 
των Τευτόνων Ιπποτών και του 
Βασιλείου της Δανίας την περίοδο 
των Βόρειων Σταυροφοριών στις 
αρχές του 13ου αιώνα, όταν οι 
ντόπιοι πληθυσμοί 
εκχριστιανίστηκαν με τη βία. Οι 
Δανοί επέβαλλαν το ζυγό τους 
στην Εσθονία το 1219. To 1285 
έγινε μέλος της Χανσεατικής 
Ένωσης. Οι Δανοί πούλησαν το 
Ταλλίν μαζί με άλλες κτήσεις τους 
στους Τεύτονες Ιππότες το 1346. 
Κατά το μεσαίωνα, η θέση τις 
πόλης ήταν ιδιαίτερης 
στρατηγικής σημασίας και πολλές 
φορές κατακτήθηκε από Σουηδούς 
και Ρώσους. Το 1561 η Σουηδία 
ανέλαβε τη διοίκηση του Ταλλίν 
και της υπόλοιπης Εσθονίας. Το 
1710, κατά τη διάρκεια του 
Μεγάλου Βόρειου Πολέμου, το 
Ταλίν μαζί με τη Σουηδική Εσθονία 
και τη Λιβονία παραχωρήθηκαν 
στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Παρά 
τις τελευταίες εξελίξεις, το Ταλίν 
και οι γύρω περιοχές διατήρησαν 
την εθνική και οικονομική τους 
αυτονομία ως Δουκάτο της 
Εσθονίας. Κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα, οι 
τακτικές εκρωσσοποίησης στην 
Εσθονία έγιναν ακόμα πιο 
σκληρές. Το 1918 έγινε 
πρωτεύουσα τις ανεξάρτητης 
Εσθονίας, με τη Ρωσία να 
αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της. 
Στο ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου το 1940 κατακτήθηκε 
από τη Σοβιετική Ρωσία, για να 
περάσει στην κατοχή της 
Ναζιστικής Γερμανίας κατά την 
περίοδο 1941 - 1944. Μετά το 
τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, ξαναπέρασε στην 
κατοχή της Σοβιετικής Ένωσης και 
προσαρτήθηκε στα εδάφη της ως 
Σοβιετική Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία της Εσθονίας. Από το 
1991, ακολουθώντας τη διάλυση 
της Ε.Σ.Σ.Δ, είναι πάλι 
πρωτεύουσα του νέου 
ανεξάρτητου κράτους.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, 
το Ταλίν υπήρξε εμπορικό κέντρο 
και προορισμός, καθώς και τόπος-
πέρασμα διάφόρων λαών, πράγμα 
που εξηγεί την ανάπτυξη του 
κέντρου του και την ποικιλία των 
μνημείων του. Το κέντρο του Ταλίν 
εσωκλείει το κάστρο της Τόομπεα, 
χτισμένο από τους Δανούς τον 
μεσαίωνα, και του οποίου τα τείχη 
στέκονται ακόμα. Εντός των τειχών 
βρίσκεται και ο Ρωσικός 
Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του 
Αλέξανδρου Νέφσκυ, χτισμένος 
στα χρόνια της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας, και η Εκκλησία 
του Αγ.Νικολάου. Στον λόφο της 
Τόομπεα βρίσκεται επίσης το 
παλιό Εσθονικό παλάτι, όπου 
τώρα στεγάζεται η Βουλή. 

Το Ταλίν είναι γνωστό και για την 
Εκκλησία του Αγ.Όλαφ, η οποία 
είναι και η παλαιότερη της πόλης. 
Χτίστηκε τον 12ο αιώνα από την 
ντόπια Σκανδιναβική κοινότητα 
και ανάμεσα στον 14ο και τον 15ο 
υπήρξε το ψηλότερο κτίριο στον 
κόσμο. 

Πηγή : Βικιπαίδεια 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

H Λιουμπλιάνα είναι πρωτεύουσα 
της Σλοβενίας και βρίσκεται στο 
κεντρικό τμήμα της χώρας. Έχει 
έκταση 275 τετραγωνικά 
χιλιομέτρα και 352.070 κατοίκους 
(2014). Η πόλη παλαιότερα ήταν 
γνωστή με τη γερμανική ονομασία 
Λάιμπαχ (Laibach), κάτι που 
προκαλούσε έριδες ιδιαίτερα κατά 
το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι 
Ναζί προσπαθούσαν να 
εκγερμανίσουν βιαίως τις πιο 
πολλές περιοχές της υπό κατοχήν 
Σλοβενίας. Η ονομασία 
χρησιμοποιείται ακόμα κυρίως 
στην Αυστρία και τη νότια 
Γερμανία, καθώς και από τη 
γερμανική πρεσβεία στη 
Λιουμπλιάνα.  

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Δουβλίνο (ιρλανδικά: Baile 
Átha Cliath) είναι η πρωτεύουσα 
της Ιρλανδίας και η μεγαλύτερη 
πόλη στο νησί. Βρίσκεται περίπου 
στο μέσο της ανατολικής ακτής 
του νησιού, στην εκβολή του 
ποταμού Λίφεϋ. Αρχικά ιδρύθηκε 
σαν κέντρο για το εμπόριο 
σκλάβων των Βίκινγκς και είναι η 
κύρια πόλη της Ιρλανδίας από την 
εποχή του Μεσαίωνα. Ο 
πληθυσμός της μητροπολιτικής 
περιοχής είναι 1.661.185 κάτοικοι, 
ενώ της ίδιας της πόλης 505.739, 
σύμφωνα με την απογραφή του 
2006. Το όνομα της πόλης 
προέρχεται από τις ιρλανδικές 
λέξεις "Dubh linn" και σημαίνουν 
μαύρος βάλτος ή μαύρη λίμνη. 
Αντίθετα, το ιρλανδικό όνομα (ιρλ. 
Baile Átha Cliath) σημαίνει 
"τόπος", ή "χωριό" δίπλα στο 
"πέρασμα στις καλαμιές".  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Στο Δουβλίνο, όπως άλλωστε και 
στην λοιπή Ιρλανδία, είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη η 
παραδοσιακή ιρλανδική μουσική, 
η οποία ακούγεται στις διαφορές 
pubs της πόλης. 

Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν 
αρκετές θεατρικές σκηνές, με 
σπουδαιότερες το Θέατρο Άμπι, 
Gate Theatre, Olympia Theatre, 
Gaiety Theatre. 

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε 
το Εθνικό Μουσείο, την Εθνική 
Πινακοθήκη,  το Ιρλανδικό 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το 
Εθνικό Μουσείο Τυπογραφίας της 
Ιρλανδίας, την Εθνική Βιβλιοθήκη, 
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Hugh 
Lane, το μεγάλο αριθμό των 
γκαλερί και των καλλιτεχνικών 
χώρων, που υπάρχουν στην πόλη, 
το κολλέγιο Trinity, τη γέφυρα Half 
Penny, το City Hall Το γλυπτό The 
Spire, που αποτελεί το σύμβολο 
του Δουβλίνου και είναι μια 
χαλύβδινη "βελόνα" ύψους 120 μ., 
που υπήρξε το υψηλότερο γλυπτό 

του κόσμου, το Leinster House, 
σημερινή έδρα του ιρλανδικού 
κοινοβουλίου, το κάστρο του 
Δουβλίνου, τον καθεδρικό του 
Αγίου Πατρικίου, τον Βοτανικό 
Κήπο κ.α. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Ζάγκρεμπ (κροατικά: Zagreb) 
είναι η πρωτεύουσα της Κροατίας. 
Έχει πληθυσμό 973.667 κατοίκους 
(2005). Στην ευρύτερη περιοχή 
ζουν 1.088.841 κάτοικοι. Η πόλη 
αποτελείται από τρία τμήματα: τα 
δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ 
και Γκόρνι Γκραντ) που βρίσκονται 
στο ψηλότερο σημείο κι από την 
Ντόνι Γκραντ ("Κάτω Πόλη") μ' 
εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες 
και βιομηχανικές περιοχές. Το 
1242 τη λεηλάτησαν οι Τάταροι, 
για ένα διάστημα την απείλησαν 
οι Τούρκοι, χωρίς όμως να την 
καταλάβουν κι από το δεύτερο 
μισό του 18ου αιώνα γνώρισε 
μεγάλη ανάπτυξη. Το Ζάγκρεμπ 
ήταν από το 1945 πρωτεύουσα της 
Γιουγκοσλαβικης δημοκρατίας της 
Κροατίας και από το 1991 είναι 
πρωτεύουσα της ανεξάρτητης 
νέας Κροατίας. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Στα αξιοθέατα της πόλης 
συμπεριλαμβάνονται το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, 
το Κρατικό Μουσείο Φυσικών 
Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, 
το Εθνικό θέατρο και η 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.  

Πήγη: Βικιπαίδεια  

ΕΛΣΙΝΚΙ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Ελσίνκι (φινλανδικά: Helsinki, 
σουηδικά: Helsingfors) είναι η 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας. 
Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της 
Φινλανδίας στις ακτές του Κόλπου 
της Φινλανδίας. Το Ελσίνκι 
σχηματίζει μαζί με τα Έσποο, 
Βάνταα και Καουνιάινεν μια 
ευρύτατη αστική περιοχή, που 
αποκαλείται περιοχή της 
πρωτεύουσας. Στην περιοχή αυτή 
κατοικούν περίπου 975.000 
κάτοικοι. Η ευρύτερη περιοχή του 
Ελσίνκι εμπεριέχει πολλούς 
άλλους δήμους και διαθέτει 
συνολικό πληθυσμό 1.232.741 
κατοίκων (2004).  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Ο Καρλ Λούντβιγκ Ένγκελ (1778-
1840) σχεδίασε αρκετά νεο-
κλασικά κτήρια στο Ελσίνκι. Το 
συμβόλαιό του με την πόλη του 
έδινε τη δυνατότητα να σχεδιάσει 
από μόνος του ένα νέο κέντρο, το 
οποίο αργότερα έγινε γνωστό 
επίσης και ως Η Λευκή Πόλη του 
Βορρά. Εκείνη την περίοδο η πόλη 
έγινε επίπεδη και επεκτάθηκε σε 
εύρος καθώς τα περισσότερα 
κτήρια διέθεταν μόνο δύο ή τρεις 
ορόφους. Στο μέσο της πόλης, 
στην βόρεια πλευρά της Πλατείας 
της Γερουσίας, σχεδίασε έναν 
τεράστιο Καθεδρικό, ο οποίος 
ολοκληρώθηκε το 1852, δώδεκα 
χρόνια μετά το θάνατο του Κ. Λ. 
Ένγκελ. Ωστόσο, το Ελσίνκι είναι 
ίσως πιο γνωστό για τα 
πολυάριθμα κτήριά του σε Αρτ-
νουβώ, σχεδιασμένα στις αρχές 
του 1900 και επηρεασμένα έντονα 
από την Κάλεβαλα, η οποία είναι 
πολύ δημοφιλές θέμα για την 
εθνική ρομαντική τέχνη της 
εποχής αυτής.  

Πήγη: Βικιπαίδεια  

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Λευκωσία, γνωστή διεθνώς με 
το ιταλικό της όνομα Nicosia (από 
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τα γαλλικά: Nicosie), είναι η 
πρωτεύουσα της Κύπρου. 
Χτισμένη πάνω στον Πεδιαίο 
ποταμό, η Λευκωσία αποτελεί την 
έδρα της Κυβέρνησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο 
πληθυσμός του Δήμου Λευκωσίας 
ανέρχεται μόλις στους 55.014 
κατοίκους ενώ ο πληθυσμός 
ανέρχεται γύρω στις 240.000 στην 
ευρύτερη αστική περιοχή της 
πρωτεύουσας. Στην αρχαιότητα η 
πόλη ονομαζόταν Λήδρα και ήταν 
ένα από τα αρχαία βασίλεια της 
Κύπρου. Ως πρωτεύουσα της 
Κύπρου για περισσότερο από χίλια 
χρόνια, η Λευκωσία καταλήφθηκε 
στην πορεία από Φράγκους, 
Ενετούς, Οθωμανούς και 
Βρετανούς. 

Το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας 
σήμερα βρίσκεται μέσα στα 
μεγάλα μεσαιωνικά τείχη που 
έκτισαν οι Ενετοί. Τα τείχη αυτά 
αποτελούν σήμα κατατεθέν της 
πόλης, με τους προμαχώνες και τις 
πύλες του να αξιοποιούνται για να 
στεγάσουν σημαντικά κτήρια της 
πόλης όπως το Δημαρχείο. Το 
βόρειο μέρος της πόλης 
εξακολουθεί να βρίσκεται υπό 
τουρκική κατοχή, έτσι η Λευκωσία 
είναι η μόνη απομένουσα 
διχοτομημένη πρωτεύουσα στον 
κόσμο. Η πόλη αν και δέχεται 
γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, 
προσφέρει ένα από τα υψηλότερα 
βιοτικά επίπεδα στον κόσμο. Στη 
Λευκωσία εδρεύει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και ακόμη 
άλλα 4 πανεπιστήμια. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Το Κυπριακό Αρχαιολογικό 
Μουσείο στη Λευκωσία είναι το 
μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο 
της χώρας. Είναι το Μουσείο με 
την πλουσιότερη και μεγαλύτερη 
συλλογή κυπριακών αρχαιοτήτων 
στον κόσμο. Η συλλογή 
αποτελείται αποκλειστικά από 
αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν 
στο νησί. Τα εκθέματα έχουν 
αποθηκευτεί έξω από τα τείχη της 
Λευκωσίας μετά από την ίδρυση 
του μουσείου το 1882 κάτω από 
τη βρετανική διοίκηση. Το 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου ή 
αλλιώς Εθνογραφικό Μουσείο της 
Λευκωσίας φιλοξενεί τη 
μεγαλύτερη συλλογή των 
εθνογραφικών αντικειμένων στη 
χώρα, η οποία περιλαμβάνει 
φορεσιές, κεραμικά, δαντέλες, 
μεταλλοτεχνίες, ξυλογλυπτική και 
ζωγραφική. Η Λευκωσία φιλοξενεί 
ένα μεγάλο αριθμό από αίθουσες 

τέχνης. Το Δημοτικό Κέντρο 
Τεχνών Λευκωσίας συνεργάζεται 
με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
που άνοιξε τον Ιανουάριο του 
1994 και βρίσκεται στον παλαιό 
ηλεκτρικό σταθμό. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Μπρατισλάβα (σλοβάκικα: 
Bratislava) είναι η πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας και η μεγαλύτερη 
πόλη της χώρας, με πληθυσμό 
432801. Η Μπρατισλάβα 
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Δούναβη, στα σύνορα της 
Σλοβακίας με την Αυστρία και την 
Ουγγαρία, και σχετικά κοντά στα 
σύνορα με την Δημοκρατία της 
Τσεχίας. Απέχει μόλις 50 χλμ. (45-
65 λεπτά με το τρένο) από την 
Βιέννη. Είναι η πιο 
πυκνοκατοικημένη πόλη της 
Κεντρικής Ευρώπης και η 
μοναδική πρωτεύουσα 
ευρωπαϊκού κράτους που 
βρίσκεται σχεδόν πάνω στα 
σύνορα με άλλο κράτος (Αυστρία). 
είναι η έδρα της Προεδρίας, του 
κοινοβουλίου και της σλοβακικής 
κυβέρνησης. Η πόλη φιλοξενεί 
πανεπιστήμια, ένα σχετικά μεγάλο 
αριθμό μουσείων, καθώς επίσης 
και θέατρα και άλλους 
πολιτιστικούς θεσμούς (για 
παράδειγμα της φημισμένη 
Σλοβάκικη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα). Έχει πλούσια πάρκα 
και πλήθος από κλασικά κτήρια 
μεταξύ των οποίων τον καθεδρικό 
ναό γοτθικού ρυθμού του 13ου 
αιώνα, καθώς επίσης 
Πανεπιστήμιο και άλλες ανώτερες 
σχολές. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΣΟΥΗΔΙΑ 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

 

Η Στοκχόλμη (Σουηδικά: 
Stockholm) είναι η πρωτεύουσα 
της Σουηδίας. Βρίσκεται στην 
ανατολική ακτή της χώρας και 
στην είσοδο της λίμνης Μέλαρεν. 
Το όνομά της σημαίνει «πόλη 
ανάμεσα σε γέφυρες» και η πρώτη 
γραπτή αναφορά του ονόματος 
ήταν το 1252. Ο πληθυσμός 
φθάνει τους 1.372.565 κατοίκους 
και είναι η μεγαλύτερη πόλη της 
Σουηδίας. 

Ως πρωτεύουσα, η Στοκχόλμη 
αποτελεί την έδρα της 
Κυβέρνησης και του κοινοβουλίου 
της Σουηδίας. Είναι επίσης η 
κατοικία του αρχηγού κράτους, 
του Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουστάβου. 

Η πόλη εκτείνεται σε έντεκα 
δήμους. Τα κεντρικά μέρη και 
πολλά εκ των εσώτερων 
προαστίων ανήκουν στον Δήμο της 
Στοκχόλμης, ο οποίος έχει 861.010 
κατοίκους. Πέρα από το γεγονός 
πως είναι μια μεγάλη πόλη με 
δραστήρια πολιτιστική ζωή, η 
Στοκχόλμη ως πρωτεύουσα 
στεγάζει επίσης πολλούς από τους 
εθνικούς πολιτιστικούς θεσμούς 
της Σουηδίας, 
συμπεριλαμβανομένων θεάτρων, 
όπερας και μουσείων. Υπάρχουν 
δύο αξιοθέατα χαρακτηριζόμενα 
από την UNESCO ως μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς: το 
Παλάτι Ντροττνινγκχόλμ και ένα 
μεγάλο κοιμητήριο, το 
Σκογκσκυρκογκέρντεν, που 
περιλαμβάνουν μερικά γνωστά 
παραδείγματα της αρχιτεκτονικής 
του Γκούνναρ Άσπλουντ. Το έτος 
1998 η Στοκχόλμη ορίστηκε 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Η Στοκχόλμη είναι μια από τις 
ομορφότερες πόλεις της Βόρειας 
Ευρώπης, με παλάτια, κήπους, 
κτήρια τετραόροφα μέχρι 
πενταόροφα πραγματικά 
κομψοτεχνήματα, με εκκλησίες 
επιβλητικού μεγέθους και ένα 
πλήθος από Μουσεία και γέφυρες 
που τη χαρακτηρίζουν "Βενετία 
του Βορρά", και δικαιολογημένα, 
αφού είναι κτισμένη πάνω σε 14 
νησίδες όπου η λίμνη Μέλαρεν 
συναντάται με τον κόλπο Saltsjön. 
Έντονη νυκτερινή ζωή δεν έχει. 
Αντ΄ αυτής, όμως, προσφέρει μια 
γαλήνια ηρεμία που βρίσκουν 
άνθρωποι 70 περίπου 
διαφορετικών φυλών που την 
κατοικούν, εκτός από τους 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%B4%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1882
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1252
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1998


ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΑΓΟΣ 

  
 

γηγενείς κατοίκους. 
Σημαντικότερο σημείο είναι το 
ξενοδοχείο Grand Hotel στο οποίο 
και γίνονται οι απονομές των 6 
βραβείων Νόμπελ (εκτός εκείνου 
της ειρήνης, που γίνεται στο 
Όσλο), κάθε χρόνο στις 10 
Δεκεμβρίου από τον Βασιλέα. 

Το ιστορικό κέντρο της Στοκχόλμης 
ονομάζεται Gamla Stan που 
εκτείνεται σε τρία νησιά: Το Stads, 
το Riddar, και Helgents. Οι 
ονομασίες αυτές έχουν ως 
δεύτερο συνθετικό τη λέξη holmen 
που σημαίνει νήσος. Εδώ 
βρίσκονται και τα σπουδαιότερα 
κτήρια της πόλης, μάλιστα στην 
τρίτη νήσο, το Helgentsholmen, ο 
βασιλέας Μπίργκερ Γιαρλ 
δημιούργησε το 1252 τον πυρήνα 
της πόλης, που το 1436 έγινε 
πρωτεύουσα της Σουηδίας. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

 

ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Λισαβόνα, {Πορτογαλικά: Lisboa 
(Λισμπόα)}, είναι η πρωτεύουσα 
και η μεγαλύτερη πόλη της 
Πορτογαλίας. Η Λισαβόνα έχει 
πληθυσμό 545.245 κατοίκους ενώ 
η μητροπολιτική (γενικότερη) 
περιοχή της Λισαβόνας με τα 
προάστια έχει σχεδόν 3.000.000 
κατοίκους (2005). Έχει 
χαρακτηριστεί "Πόλη του 
Οδυσσέα", επίσης "Πόλη των 
μεγάλων θαλασσοπόρων - 
εξερευνητών", ως και 
"Πριγκίπισσα του Ωκεανού". Το 
ιστορικό κέντρο της Λισαβόνας 
βρίσκεται κτισμένο επάνω σε επτά 
λόφους και των μεταξύ αυτών 
κοιλάδων κατά μήκος της βόρειας 
όχθης του ποταμού Τάγου και 17 
χλμ. ανατολικά προ των εκβολών 
του στον Ατλαντικό, πράγμα που 
την καθιστά μεγαλοπρεπή από τη 
θάλασσα. Το εμπορικό τμήμα της 
πόλης η Μπαΐξα (Σιδάδε Μπαΐξα = 
Κάτω Πόλη) βρίσκεται μεταξύ του 
παλαιού τμήματος της πόλης 

Αλφάμα, ανατολικά, και της 
Μπάιρου Άλτου και Εστρέλα 
(=άνω πόλη) δυτικά. Συνέχεια στη 
δυτική πλευρά της προηγουμένης 
και προς τη θάλασσα, παρά τις 
εκβολές του Τάγου, εκτείνεται ο 
εμπορικός λιμένας και τα 
προάστια Αλκάνταρα και Μπελέμ. 
Η παλαιά πόλη χαρακτηρίζεται 
από στενούς, ανηφορικούς και 
ελικοειδείς δρόμους, πάρα πολύ 
απότομους για τα μηχανοκίνητα 
οχήματα πράγμα που δεν είναι 
μεν πρακτικό σήμερα, προσδίνει 
όμως μεγάλη γραφικότητα στην 
πόλη. Η εξυπηρέτηση κατοίκων 
και επισκεπτών γίνεται από τρία 
τελεφερίκ και έναν ανελκυστήρα. 

Η δυτική πλευρά της κυρίως πόλης 
και βόρεια της περιοχής 
Αλκαντάρα καταλαμβάνεται κατά 
το μεγαλύτερο μέρος της από το 
δασικό πάρκο Monsanto, ένα από 
τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στην 
Ευρώπη με έκταση κοντά στα 10 
τετραγωνικά χιλιόμετρα με πολλές 
πλούσιες επαύλεις. 

Σημειώνεται ότι μετά τον 
ιδιαίτερα καταστρεπτικό σεισμό 
που συνέβη στις 1 Νοεμβρίου του 
1755 όπου το μεγαλύτερο μέρος 
του κέντρου της πόλης 
ισοπεδώθηκε η πλειονότητα των 
κλασικών κτιρίων της πόλης 
ανάγονται κυρίως στον 18ο αιώνα 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Η καρδιά της πόλης είναι το 
κέντρο Baixa, αυτή η περιοχή της 
πόλης εξετάζεται για να της δοθεί 
μια θέση στην παγκόσμια 
κληρονομιά της UNESCO. Το Baixa 
οργανώνεται σε ένα σύστημα 
πλέγματος και ένα δίκτυο 
τετραγώνων που χτίστηκε μετά 
από τον μεγάλο σεισμό του 1755, 
ο οποίος ισοπέδωσε ένα μεγάλο 
μέρος της μεσαιωνικής πόλης. Το 
κάστρο του São Jorge και ο 
καθεδρικός ναός της Λισαβόνας 
βρίσκονται σε ένας από τους επτά 
λόφους της Λισαβόνας, στα 
ανατολικά του Baixa. Η 
παλαιότερη περιοχή της πόλης 
είναι η Alfama, κοντά στον Τάγο, 
γεγονός το οποίο την έχει 
καταστήσει σχετικά άτρωτη από 
τους διάφορους σεισμούς. 

Άλλα μνημεία περιλαμβάνουν: Το 
κάστρο του São Jorge, επάνω στον 
πιο ψηλό λόφο της κεντρικής 
πόλης, Praça do Comércio 
(πλατεία εμπορίου), πλατεία 
Ροσίο (Rossio), πλατεία 
Restauradores, Elevador de Santa 
Justa, ένας ανελκυστήρας στο στυλ 

γοτθικής αναγέννησης, που 
κατασκευάσθηκε περί το 1900 για 
να συνδέσει το Baixa και το Bairro 
Alto, το μοναστήρι Jerónimos, τον 
πύργο Belém, και το Μνημείο των 
Ανακαλύψεων (Padrão dos 
Descobrimentos). 

Η πόλη της Λισαβόνας είναι 
πλούσια σε γοτθική και μπαρόκ 
αρχιτεκτονική και καθώς και σε 
μεταμοντέρνες κατασκευές. Η 
πόλη διασχίζεται, επίσης, από τις 
μεγάλες λεωφόρους και τα 
μνημεία κατά μήκος αυτών των 
κύριων οδών, ιδιαίτερα στις 
ανώτερες περιοχές μεταξύ αυτών, 
είναι οι λεωφόροι Avenida da 
Liberdade (της ανεξαρτησίας), 
Avenida Fontes Pereira de Mello, 
Avenida Almirante Reis (του 
ναυστάθμου) και η Avenida da 
Republica (της Δημοκρατίας). 

Ξεχωριστά ανάμεσα στα μουσεία 
της πόλης είναι: Το Museu 
Nacional de Arte Antiga (Εθνικό 
Μουσείο Αρχαίας Τέχνης), το 
Museu dos Azulejos (Μουσείο των 
Μωσαϊκών Κεραμιδιών 
πορτογαλικού στιλ), το Museu 
Calouste Gulbenkian (Μουσείο 
Καλούστ Γκιουλμπενκιάν, που 
περιέχει τις ποικίλες συλλογές της 
αρχαίας και μοντέρνας τέχνης), το 
Oceanario de Λισαβόνα (Ενυδρείο 
της Λισαβόνας, το μεγαλύτερο 
στην Ευρώπη), το Museu do 
Design at Centro Cultural de Belém 
(μουσείο ντιζάιν), το Museu 
Nacional dos Coches (Εθνικό 
Μουσείο βασιλικών αμαξών, που 
περιέχει την μεγαλύτερη συλλογή 
των βασιλικών αμαξών στον 
κόσμο) και το Museu da Farmácia 
(Μουσείο Φαρμάκων). 

Το 1994 ήταν η «ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα πολιτισμού». Η 
Έκθεση EXPO '98 διοργανώθηκε 
στη Λισαβόνα. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

ΛΟΝΔΙΝΟ – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Λονδίνο (αγγλικά: London, 
αγγλική προφορά ΔΦΑ: /ˈlʌndən/) 
είναι η πρωτεύουσα του 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1252
http://el.wikipedia.org/wiki/1436
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1755
http://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1755
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84_%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84_%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A6%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
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Ηνωμένου Βασιλείου, όπως και 
της Αγγλίας, στα νοτιοανατολικά 
της οποίας βρίσκεται. Εκτείνεται 
εκατέρωθεν του ποταμού Τάμεση, 
όπου βρίσκεται και το λιμάνι του, 
ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα. 
Επί δύο χιλιετίες ήταν σημαντικός 
οικισμός. Η ιστορία του ανάγει την 
ίδρυσή του στους Ρωμαίους. Από 
την ίδρυσή του το Λονδίνο 
παραμένει πρωταγωνιστής σε 
σημαντικά κινήματα και 
φαινόμενα της παγκόσμιας 
ιστορίας, όπως η Βιομηχανική 
Επανάσταση και η Αναγέννηση της 
Γοτθικής Αρχιτεκτονικής. Ο 
πυρήνας της πόλης είναι η παλαιά 
πόλη του Λονδίνου, από την οποία 
σώζονται ακόμα περιορισμένα 
μεσαιωνικά κατάλοιπα. 
Τουλάχιστον από το 19ο αιώνα το 
όνομα "Λονδίνο" αναφέρεται σε 
ολόκληρη τη μητρόπολη γύρω από 
αυτό. Το μητροπολιτικό Λονδίνο 
περιλαμβάνει, πέρα από το Σίτι 
(City, κέντρο της πόλης), 32 
διαμερίσματα, τα οποία αρχικά 
ήταν αυθύπαρκτες πόλεις, τελικά 
όμως συνενώθηκαν εξαιτίας της 
πολεοδομικής επέκτασης της 
βρετανικής πρωτεύουσας και 
ενσωματώθηκαν σε αυτήν. H πόλη 
έχει εκλεγμένο δήμαρχο και 
Συνέλευση.  

Αποτελεί μεγάλο επιχειρηματικό, 
χρηματοοικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο. Εκεί εδρεύουν 
πλήθος εταιρειών, οργανισμών, 
καθώς και διαφόρων άλλων 
παγκόσμιων Ιδρυμάτων. Η 
επίδραση του Λονδίνου στην 
πολιτική, στην εκπαίδευση, στα 
ΜΜΕ, στη μόδα και στις τέχνες, 
συνετέλεσαν στο να θεωρείται ως 
σημαντική παγκόσμια πόλη. Στο 
Λονδίνο βρίσκονται τέσσερα 
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς: Το Ανάκτορο, το 
Αββαείο και ο ναός της Αγίας 
Μαργαρίτας στο Ουεστμίνστερ, ο 
Πύργος του Λονδίνου, ο ιστορικός 
οικισμός του Γκρίνουιτς και οι 
Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι του 
Κιου. Η πόλη είναι από τους πλέον 
δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς στον κόσμο και 
εξαιτίας της οικονομικής 
ανάπτυξης η δημοφιλία της 
αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια.  

Ο πληθυσμός αυξάνεται ακόμα 
πιο πολύ αν προσμετρηθούν 
μερικά εκατομμύρια κάτοικοι της 
ευρύτερης μητροπολιτικής 
περιοχής. Η πολυμορφικότητα του 
πληθυσμού είναι εξαιρετικά 
μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει 
ανθρώπους από όλες τις φυλές 

του κόσμου και συνεπώς τον 
καθιστά μία από τις μεγαλύτερες 
πολυπολιτισμικές κοινότητες 
παγκοσμίως. Στο Λονδίνο 
κατοικούν μερικοί από τους πιο 
πλούσιους ανθρώπους στον 
κόσμο. Περισσότερες από 300 
γλώσσες ομιλούνται εντός της 
πόλης. Με βάση στοιχεία του 
2006, ο επίσημος πληθυσμός του 
είναι 7.512.400 κάτοικοι εντός 
ορίων του Μείζονος Λονδίνου και 
αποτελεί το μεγαλύτερο σε 
πληθυσμό Δήμο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το 2001 η αστική περιοχή 
του Μείζονος Λονδίνου είχε 
πληθυσμό 8.278.251 κατοίκους, 
ενώ η μητροπολιτική περιοχή 
υπολογίζεται ότι αριθμεί 
13.708.000 κατοίκους. Το Λονδίνο 
διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2012. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Μαδρίτη (ισπανικά: Madrid, 

[maˈðɾið]) είναι η πρωτεύουσα 
και μεγαλύτερη πόλη της 
Ισπανίας. Ο πληθυσμός της πόλης 
είναι περίπου 3,3 εκατομμύρια και 
ο συνολικός πληθυσμός της 
Μητροπολιτικής Περιοχής της 
Μαδρίτης υπολογίζεται σε 
περίπου 6,5 εκατομμύρια. Είναι 
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 
Λονδίνο και το Βερολίνο, ενώ η 
μητροπολιτική περιοχή είναι 
επίησης η τρίτη μεγαλύτερη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μετά του 
Λονδίνου και του Παρισού. Η πόλη 
έχει έκταση 604,3 km². 

Η πόλη βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού Μανθανάρες στο κέντρο 
και της χώρας αλλά και της 
Κοινότητας της Μαδρίτης η οποία 
αποτελείται από την πόλη της 
Μαδρίτης, το πολεοδομικό της 
συγκρότημα και τα προάστια και 
γύρω χωριά. Η κοινότητα 
συνορεύει με τις αυτόνομες 

κοινότητες της Καστίλλης και Λεόν 
και της Καστίλλης-Λα Μάντσα. 
Όντας πρωτεύουσα της Ισπανίας, 
είναι έδρα της κυβέρνησης και του 
Ισπανού μονάρχη, ενώ είναι και το 
πολιτικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο της Ισπανίας.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Ενώ η Μαδρίτη διαθέτει 
σύγχρονες υποδομές, έχει 
διατηρήσει την όψη και την 
αισθητική πολλών από τις 
ιστορικές γειτονιές και οδούς. Τα 
αξιοθέατά της περιλαμβάνουν το 
Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης, το 
Βασιλικό Θέατρο με την 
αποκατεστημένη Λυρικη Σκηνή 
του, του 1850, το πάρκο Μπουέν 
Ρετίρο το οποίο ιδρύθηκε το 1631, 
το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
το οποίο περιέχει κάποια από τα 
ιστορικά αρχεία της Ισπανίας, 
μεγάλος αριθμός εθνικών 
μουσείων, και το Χρυσό Τρίγωνο 
της Τέχνης, το οποίο βρίσκεται 
κατά μήκος της Πασέο δελ Πράδο 
και το οποίο αποτελείται από τρία 
μουσεία τέχνης: το Μουσείο 
Πράδο, το Μουσείο Τέχνης 
Βασίλισσα Σοφία, μουσείο 
μοντέρνας τέχνης, και το Μουσείο 
Thyssen-Bornemisza το οποίο 
συμπληρώνει τις ελλείψεις των 
άλλων δύο μουσείων. Η Plaza de 
Cibeles με το παλάτι και το 
συντριβάνι της έχέουν γίνει το 
μνημείο σύμβολο της πόλης. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Πράγα (τσέχικα: Praha), είναι η 
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη 
της Τσεχίας. Χτισμένη στον 
ποταμό Μολδάβα (Vltava), στην 
κεντρική Βοημία, έχει 1,2 
εκατομμύριο κατοίκους. 
Αποκαλείται επίσης «η χρυσή 
πόλη» και «μητέρα των πόλεων». 
Από το 1992, το ιστορικό κέντρο 
της Πράγας ανήκει στον κατάλογο 
μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%84%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7#.CE.93.CE.BF.CF.84.CE.B8.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.B1.CF.81.CF.87.CE.B9.CF.84.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.BF.CE.BD.CE.B9.CE.BA.CE.AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%28%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%9C%CE%95
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8C%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%85%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%85%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%92%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%92%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%AF%CE%B6%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%AF%CE%B6%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2012
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2012
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82_%28%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9B%CE%B5%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B7-%CE%9B%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Η Πράγα ήταν μια από τις λίγες 
ευρωπαϊκές πόλεις που έμειναν 
σχετικά άθικτες κατά τη διάρκεια 
των παγκόσμιων πολέμων. 
Υπάρχουν πολλά παλαιά κτηρία με 
όμορφες τοιχογραφίες. Περιέχει 
μια από πιο παλιές και ποικίλες 
συλλογές της αρχιτεκτονικής 
παγκοσμίως, από μπαρόκ, την 
αναγέννηση μεχρι αρ νουβώ και 
κυβισμό. Μερικά από τα πιο 
γνωστά αξιοθέατα είναι: 

Η Παλαιά Πόλη (τσεχ. Staré 
Město) είναι συνοικία της Πράγας 
κι ο αρχικός πυρήνας της πόλης. 
Το 14ο αιώνα, ο Κάρολος Δ' 
επέκτεινε την πόλη ιδρύοντας τη 
Νέα Πόλη, η οποία χωριζόταν από 
την Παλαιά με την οδό Na Příkopě. 

Στη Στάρε Μιέστο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η μεγάλη Πλατεία της 
Παλαιάς Πόλης(τσεχ. Staroměstské 
náměstí), με το άγαλμα του Γιαν 
Χους στο κέντρο και τα κτίρια 
γύρω της, τo Παλαιό Δημαρχείο, 
καθώς και το Αστρονομικό Ρολόι. 
Στην απέναντι όχθη του Μολδάβα 
βρίσκεται η Μάλα Στράνα, που 
συνδέεται με τη Στάρε Μιέστο 
μέσω της Γέφυρας του Καρόλου. Η 
ύπαρξη της συνοικίας Στάρε 
Μιέστο χρονολογείται από τον 9ο 
αιώνα. Πηγές του 12ου αιώνα 
περιγράφουν πως κάθε Σάββατο 
γινόταν υπαίθρια αγορά, ενώ στον 
ίδιο χώρο πραγματοποιούνταν και 
στρατιωτικές συναθροίσεις. Οι 
έμποροι των κοντινότερων 
περιοχών πλούτισαν από την 
άνθηση του εμπορίου κι όταν 
έλαβαν προνόμια από το βασιλιά 
Βάτσλαβ Α', ιδρύθηκε η πόλη της 
Πράγας. 

Ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του 
Αγίου Βίτου (τσεχ. Katedrála 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha) 
στην Πράγα αποτελεί το 
σημαντικότερο εθνικό μνημείο της 
Τσεχίας. Βρίσκεται σε δεσπόζουσα 
θέση μέσα στο ανακτορικό 
σύμπλεγμα κτηρίων στο λόφο του 
Χρατσάνι (Hradcany). Εδώ 
στέφονταν οι βασιλείς της 
Βοημίας, ενώ αποτελούσε και 
τόπο ταφής τους. 

Ο σημερινός Καθεδρικός Ναός του 
Αγίου Βίτου έχει οικοδομηθεί στο 
μέρος δύο προηγούμενων 
εκκλησιών της επισκοπής της 
Πράγας: μιας προρομανικής 
ροτόντας (περ. 925) που έκτισε ο 
Άγιος Βεγκέσλαος (τσεχικά 
Βέντσεσλας) και μιας βασιλικής 
ρομανικού ρυθμού, που 

ανεγέρθηκε το 1060 με εντολή του 
πρίγκιπα Σπίτιχνεβ (Spytihnev II).  

Η Γέφυρα του Καρόλου (τσεχικά: 
Karlův Most) είναι μία από τις 
πλέον φημισμένες αψιδωτές και 
ιστορικές γέφυρες της Ευρώπης. 
Βρίσκεται στον ποταμό Μολδάβα 
στο κέντρο της Πράγας. Η 
κατασκευή της άρχισε το 1357 υπό 
την αιγίδα του βασιλιά Καρολου Δ' 
προς τιμή του οποίου και φέρει το 
όνομα, και τελείωσε στην αρχή 
του 15ου αιώνα. Ηταν η 
σημαντικότερη σύνδεση μεταξύ 
της Παλαιάς Πόλης και των 
παρακείμενων περιοχών μέχρι το 
1841. Επίσης, η κτιστή αυτή 
γέφυρα κατέστησε την Πράγα 
σημαντικό κόμβο στον εμπορικό 
δρόμο μεταξύ της Ανατολικής και 
της Δυτικής Ευρώπης. 
Η γέφυρα ονομάστηκε αρχικά 
«Πέτρινη Γέφυρα» (Kamenný 
Most) ή «Γέφυρα της Πράγας» 
(Pražský Most) και από το 1870 
«Γέφυρα του Καρόλου». 

Η γέφυρα έχει μήκος 516 μέτρα 
και σχεδόν 10 μέτρα πλάτος, είναι 
αψιδωτή, φέρει 16 αψίδες που 
στηρίζονται σε 15 εγκάρσια 
βάθρα. Η γέφυρα διακοσμείται σ΄ 
όλο το μήκος της με 30 αγάλματα 
και γλυπτά, τα περισσότερα από 
τα οποία χρονολογούνται από το 
1700. 

Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας 
(το Orloj, «Ορλόι» για τους 
ντόπιους) είναι ένα μεσαιωνικό 
αστρονομικό ρολόι στο κέντρο της 
Πράγας. Το σημερινό ρολόι είναι 
ένα πιστό αντίγραφο του αρχικού, 
που καταστράφηκε στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται 
στον νότιο τοίχο του Παλιού 
Δημαρχείου, στην Πλατεία της 
Παλιάς Πόλης, και αποτελεί 
σημαντική και δημοφιλή 
τουριστική «ατραξιόν». 

Το Γιόζεφοβ (τσεχ. Josefov, γερμ. 
Josephstadt) είναι περιοχή και 
συνοικία της Πράγας, εκεί όπου 
παλιότερα βρισκόταν το εβραϊκό 
γκέτο της πόλης. 

Το Βίσεχραντ (τσεχικά: Vyšehrad) 
είναι ένα φρούριο στην 
πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα, 
χτισμένο σε ένα λόφο δίπλα στον 
ποταμό Μολδάβα. Το ίδιο το 
όνομά του σημαίνει «μεγάλο 
κάστρο» (τσεχικά vyŝe = μεγάλο, 
υψηλό, hrad = κάστρο). Η 
τοποθεσία περιλαμβάνει τον 
καθεδρικό ναό των Αγίων Πέτρου 
και Παύλου, καθώς και το 
κοιμητήριο του Βίσεχραντ, στο 

οποίο αναπαύονται σπουδαίες 
ιστορικές προσωπικότητες της 
Τσεχίας. 

Το κάστρο χτίστηκε αρχικά τον 10ο 
αιώνα. Σύμφωνα με τον θρύλο, 
εκεί κατοικούσε η Λιμπούσε, 
πρόγονος της δυναστείας των 
Πρεμυσλίδων, και με αφετηρία 
εκείνο τον λόφο στη συνέχεια θα 
ίδρυε την πόλη της Πράγας. 

Το Μουσείο Μούχα (τσεχικά: 
Mucha Museum) στεγάζεται στο 
μπαρόκ Μέγαρο Kaunicky της 
Πράγας επί της οδού Panska αριθ. 
7 στο κέντρο της πόλης και είναι 
το πρώτο στον κόσμο μουσείο 
αφιερωμένο στη ζωή και το έργο 
του Τσέχου της Αρ Νουβό 
καλλιτέχνη Άλφονς Μούχα (Alfons 
Mucha, 1860 - 1939). 

H Οικία – Μουσείο του 
Τσεχοεβραίου συγγραφέα Φραντς 
Κάφκα (1883 – 1924), ο οποίος με 
τα πρωτοποριακά έργα του «Η 
Δίκη», «Ο Πύργος» και «Αμερική» 
σηματοδότησε σημαντική στροφή 
στη λογοτεχνία του 20ου αιώνα, 
βρίσκεται στην Πλατεία της 
Παλιάς Πόλης (Στάρομεστσκε 
νάμεστι) στην Πράγα. 

Άλλα αξιοθέατα είναι η 
Βιβλιοθήκη του Stahov (η 
μεγαλύτερη μοναστική βιβλιοθήκη 
στη χώρα), η Loreta (ένας μπαρόκ 
τόπος προσκυνήματος ο οποίος 
ιδρύθηκε από την Benigna Kate ina 
Lobkowicz το 1626), η Μάλα 
Στράνα (μια παραδοσιακή 
συνοικία γύρω από τους πρόποδες 
του Κάστρου της Πράγας), το 
Κινούμενο Κτίριο στη Νέα Πόλη 
(γνωστό επίσης και ως Fred & 
Ginger, προσομοιώνει την κίνηση, 
διατηρώντας παράλληλα τη 
λειτουργικότητά του) και το 
Δημαρχείο της Παλαιάς Πόλης (το 
οποίο θα σας γοητεύσει τόσο με 
τον εσωτερικό όσο και με τον 
εξωτερικό του σχεδιασμό). 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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Η Ρώμη (ιταλικά: Roma) είναι η 
πρωτεύουσα της Ιταλίας, 
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πρωτεύουσα της περιφέρειας του 
Λάτιου, της ομώνυμης επαρχίας 
και μία από τις ιστορικότερες 
πόλεις της Ευρώπης. Είναι ο 
πολυπληθέστερος δήμος της 
Ιταλίας με 2.705.603 κατοίκους 
(2006). Η ευρύτερη μητροπολιτική 
περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 
3.700.000 κατοίκους καθιστώντας 
την τον μεγαλύτερο δήμο της 
Ιταλίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
κατατάσσεται έκτη σε πληθυσμό 
μετά το Παρίσι, το Λονδίνο, το 
Βερολίνο, τη Μαδρίτη και την 
Αθήνα. 

Μέσα στα όρια της βρίσκεται το 
Βατικανό, ένα ξεχωριστό κρατίδιο 
που είναι η έδρα της Καθολικής 
Εκκλησίας και του Πάπα. 

Η Ρώμη είναι μια πόλη με 
σπουδαία ιστορία και 
αξιοσημείωτη προσφορά στην 
επιστήμη, τον πολιτισμό και τις 
τέχνες. Γι' αυτό το λόγο, καθώς και 
για τα πολυάριθμα και εξαιρετικής 
ομορφιάς μνημεία της, της έχει 
αποδοθεί η προσωνυμία «η 
αιώνια πόλη». Το ιστορικό της 
κέντρο έχει καταχωρηθεί στη 
λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO από το 
1980. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

Ορισμένα από τα σημαντικά 
μνημεία και αξιοθέατα της Ρώμης 
είναι τα παρακάτω: 

Το Amphitheatrum Flavium ή 
περισσότερο γνωστό με την 
ονομασία Colosseum (Κολοσσαίο, 
το Γιγαντιαίο) ήταν ένα 
αμφιθέατρο στην Ρώμη. Βρίσκεται 
στη ΝΑ. πλευρά της Ρωμαϊκής 
Αγοράς (Forum Romanum). Στο 
Κολοσσαίο πραγματοποιούνταν 
αγώνες με ελεύθερη είσοδο, οι 
οποίοι διοργανώνονταν από τους 
αυτοκράτορες για να αυξάνουν 
την δημοτικότητά τους. Οι αγώνες 
διαρκούσαν μία μέρα ή και 
περισσότερες. Ξεκινούσαν με 
κωμικές πράξεις και εξωτικά ζώα, 
και ολοκληρώνονταν με τις 
μονομαχίες μεταξύ ζώων και 
μονομάχων, ή μόνο μεταξύ 
μονομάχων. Οι μονομάχοι ήταν 
αιχμάλωτοι πολέμου ή δούλοι. Το 
80 μ.Χ. πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του Κολοσσαίου, με 
αγώνες που διήρκεσαν συνολικά 
100 ημέρες. Το Κολοσσαίο 
λειτούργησε για περίπου 400 
χρόνια, με μια διακοπή μεταξύ 
των ετών 217-238 μ.Χ., εξαιτίας 
ενός κεραυνού που κατέστρεψε 
μεγάλο τμήμα του. 

Το Πάνθεον της Ρώμης είναι 
αρχαία θρησκευτική κατασκευή η 
οποία βρίσκεται στην Piazza della 
Rotonda (Ρώμη). Κατασκευάστηκε 
ύστερα από εντολή του Αγρίππα 
κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. και υπέστη 
αρκετές καταστροφές από 
πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να 
ανακατασκευαστεί πλήρως από 
τον Αδριανό στις αρχές του 2ου 
αιώνα μ.Χ. Αρχικά, το Πάνθεον 
ήταν ναός αφιερωμένος σε όλες 
της θεότητες της Αρχαίας Ρώμης. 
Μετατράπηκε σε χριστιανική 
εκκλησία κατά τον 7ο αιώνα. 
Αποτελεί το μεγαλύτερο σε 
μέγεθος ρωμαϊκό μνημείο που να 
έχει διασωθεί έως σήμερα, σχεδόν 
άφθαρτο, λόγω της ασταμάτητης 
χρήσης του έως και σήμερα. Έχει 
δώσει την ονομασία του σε 
συνοικία της Ρώμης. 

Η ονομασία του πάνθεον 
προέρχεται από το 
αρχαιοελληνικό επίθετο πάνθειον, 
το οποίο σημαίνει «όλων των 
θεών». Η πλειοψηφία των 
Ρωμαίων συγγραφέων το 
αναφέρουν με την ελληνική του 
ονομασία Πάνθεον. Η 
εκλατινισμένη εκδοχή του 
ονόματός του, Pantheum 
απαντάται στον Πλίνιο τον 
Πρεσβύτερο. 

Το Πάνθεον διέθετε τον 
μεγαλύτερο θόλο σε όλη την 
Αρχαιότητα (43,3 μέτρα διαμέτρου 
στο εσωτερικό του), ο οποίος και 
παραμένει έως σήμερα ο 
μεγαλύτερος από béton non-armé. 

Η Καπέλα Σιξτίνα ή Καπέλα 
Σιστίνα (ιτ.: Cappella Sistina) είναι 
παρεκκλήσι του Αποστολικού 
Παλατιού, της επίσημης κατοικίας 
του Πάπα, στην πόλη του 
Βατικανού. Αναγέρθηκε από τον 
Πάπα Σίξτο Δ' (ή Σίστο Δ') εκ του 
οποίου οφείλεται και το όνομα 
αυτού. Η φήμη του όμως 
βασίζεται στην αρχιτεκτονική του, 
η οποία ακολουθεί το Ναό της 
Παλαιάς Διαθήκης, και ιδιαίτερα 
για το διάκοσμό του. Είναι 
ζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου με 
τοιχογραφίες μεγάλων 
καλλιτεχνών της Αναγέννησης, 
μεταξύ των οποίων ο Μιχαήλ 
Άγγελος, ο οποίος φιλοτέχνησε 
την θρυλική οροφή του (1508-
1512). Η Καπέλα Σιστίνα είναι ο 
χώρος όπου τελούνται 
θρησκευτικές διοικητικές 
δραστηριότητες, και κυρίως το 
κονκλάβιο, με απόφαση του 
οποίου εκλέγεται ο εκάστοτε νέος 
Πάπας. 

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου 
(ιταλ. Basilica di San Pietro in 
Vaticano) βρίσκεται στο Βατικανό 
και είναι χτισμένη πάνω από το 
σημείο ταφής του Αποστόλου 
Πέτρου. Μπορεί να χωρέσει 
60.000 άτομα ενώ με την συνολική 
έκταση ολόκληρου του 
αρχιτεκτονικού συγκροτήματος 
αποτελεί και μία από τις 
μεγαλύτερες εκκλησίες του 
κόσμου. 

Η Φοντάνα ντι Τρέβι (ιταλ. 
Fontana di Trevi) ή Κρήνη ντι 
Τρέβι, είναι συντριβάνι στην 
περιοχή Τρέβι στη Ρώμη, στην 
Ιταλία. Είναι το μεγαλύτερο 
μπαρόκ συντριβάνι της πόλης 
ύψους 25,9 μέτρων και πλάτους 
19,8 μέτρων.  

Η Σκαλινάτα (ιταλικά: Scalinata di 
Trinità dei Monti) αποτελεί ένα 
από τα διασημότερα αξιοθέατα 
της Ρώμης και εδώ και αιώνες 
αποτελεί κλασικό τόπο 
συναντήσεων τόσο για τους 
κατοίκους όσο και για τους 
πολυάριθμους τουρίστες. 
Πρόκειται για μια μεγαλοπρεπή 
σκάλα που συνδέει την Πιάτσα ντι 
Σπάνια με ένα πλάτωμα μπροστά 
στην πρόσοψη της γαλλικής 
εκκλησίας Τρινιτά ντέι Μόντι. Η 
θέα της πόλης από το πλάτωμα 
αυτό είναι πανοραμική και πολύ 
όμορφη. Τους ανοιξιάτικους 
μήνες, η Σκαλινάτα στολίζεται με 
γλάστρες από ανθισμένες αζαλέες. 

Το Καφέ Γκρέκο (Caffe Greco) 
είναι το πιο ιστορικό "καφέ" της 
ιταλικής πρωτεύουσας και 
βρίσκεται σ' έναν από τους πιο 
πολυσύχναστους δρόμους της 
Ρώμης, στη Βία Κοντόττι (Via 
Condotti) αριθ. 86, κοντά στην 
Πιάτσα ντι Σπάνια. Ιδρύθηκε το 
1760 από τον Έλληνα Νικόλα 
ντέλλα Μανταλένα (Nicola della 
Maddalena), από τον οποίο πήρε 
και το όνομά του. 

Στο κέντρο της πολύβουης Πιάτσα 
Μπαρμπερίνι στη Ρώμη βρίσκεται 
η Κρήνη του Τρίτωνα (ιταλικά: 
Fontana del Tritone) του Τζiαν 
Λορέντσο Μπερνίνι. 
Δημιουργήθηκε για τον Πάπα 
Ουρβανό Η΄ το 1642, λίγο μετά την 
ολοκλήρωση του ανακτόρου του, 
του Παλάτσο Μπαρμπερίνι, που 
σήμερα στεγάζει την Έκθεση 
Αρχαίας Τέχνης.  
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