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Τι είναι τα θεματικά πάρκα;

Τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα είναι εγκαταστάσεις ειδικής
τουριστικής υποδομής, οι οποίες οργανώνονται με άξονα ένα κεντρικό
θέμα ή περισσότερα θέματα, από τα πεδία της ψυχαγωγίας, του
θεάματος, της ιστορίας, της μυθολογίας, της παράδοσης ή της
σύγχρονης μυθοπλασίας, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου, των
τεχνών, του πολιτισμού γενικότερα, των επιστημών, της τεχνολογίας, ή
της οικολογίας. Ένα θεματικό πάρκο είναι ένας ολόκληρος κόσμος
φαντασίας και ονείρου, σχεδιασμένος για να μεταφέρει τους
επισκέπτες του σε μία άλλη διάσταση και ταυτόχρονα να τους
διαπαιδαγωγήσει.



Διαφορά Θεματικών πάρκων και πάρκων
ψυχαγωγίας

Διαπιστώσαμε ότι τα θεματικά πάρκα είναι συγχρόνως και πάρκα
ψυχαγωγίας αλλά δεν ισχύει και το αντίστροφο.
Οπότε, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δύο ξεχωριστές

κατηγορίες.



Tα θεματικά πάρκα στην Ελλάδα

Η δημιουργία θεματικών πάρκων δυστυχώς στην Ελλάδα είναι
χαμηλή, παρά την φανερή ωφέλειά τους για τον τόπο που ιδρύονται
και την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία
τους στην χώρα μας, που ήδη τρέχει από το 2009 (ΦΕΚ 2086 Β/29-9-
2009).



Παραδείγματα θεματικών πάρκων σε λειτουργία,
ανά τον κόσμο

• Η Δημοκρατία των παιδιών (Αργεντινή)
• Η χώρα του Ντίσνευ (ΗΠΑ, Γαλλία κ.α.)
• Πάρκο της Ευρώπης(Γερμανία)
• Η Αυτοκρατορία των νάνων (Κίνα)
• Η χώρα των lego (Δανία κ.α.)
• Το χωριό του Ποπάυ (Μάλτα)
• Η κοιλάδα της προϊστορίας (Κούβα)
• Το πάρκο των παραμυθιών (Αυστραλία)
• Η εμπειρία του Αγίου τόπου (ΗΠΑ)
• Παράθυρο στον κόσμο (Κίνα)
• Πάρκο του Ντίκενς (Αγγλία)
• Πάρκο Αστερίξ (Γαλλία)
• Πάρκο Λαβύρινθου (Ελλάδα)
• Κρητικό θεματικό πάρκο (Ελλάδα)



La Republica de los Ninos (Argentina)– Η Δημοκρατία
των παιδιών (Αργεντινή)
Το La Republica de los Ninos είναι ένα θεματικό πάρκο στο La Plata Partido, που
κατασκεύασε το ίδρυμα Eva Perοn Foundation για να διδάξει στα νιάτα της
Αργεντινής τις αξίες της δημοκρατίας. Παριστά μία ολόκληρη πόλη όπου τα
παιδιά εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και μαθαίνουν τις δημοκρατικές
διαδικασίες παίζοντας σε ένα πάρκο που μοιάζει πολύ στην αυθεντική
Disneyland. Οι ιθύνοντες του πάρκου ισχυρίζονται ότι ο Walt Disney
εμπνεύστηκε το δικό του πάρκο όταν το επισκέφτηκε το 1950!



Εγκαινιάστηκε επίσημα στις 26 Νοεμβρίου 1951, από τον τότε Πρόεδρο
Χουάν Ντομίνγκο Περόν. H σύζυγός του Εύα Περόν (Εβίτα) δεν
μπόρεσε να παραστεί γιατί ήδη υπέφερε από καρκίνο και θα πέθαινε
μερικούς μήνες αργότερα, μόλις 33 ετών.

La Republica de los Ninos (Argentina)– Η Δημοκρατία
των παιδιών (Αργεντινή)



DISNEYLAND ANAHEIM CALIFORNIA, USA

H πρώτη Disneyland χτίστηκε σε σχέδια και επίβλεψη του ίδιου του
Walt Disney. Στην ιστορική φωτογραφία, καλωσορίζει τους
επισκέπτες, και όπως φαίνεται σε ένα από τα πρώτα εισιτήρια,
εγκαινιάστηκε στις 17 Ιουλίου 1955.



Αποτελείται από οκτώ μέρη: Main Street USA, Adventureland, Frontierland,
Fantasyland, Tomorrowland, New Orlean’s Square, Critter Country and Mickey’s
Toontown.

DISNEYLAND ANAHEIM CALIFORNIA, USA



Άλλες DisneyLand

• Το 1971 άνοιξε η Disney στο Ορλάντο, το 1983 της
Ιαπωνίας στο Τόκυο, το 1992 της Ευρώπης στο
Παρίσι, το 1995 λειτούργησε η Εταιρία
Κρουαζιερών - Disney Cruise Line με 4 δικά της
καράβια και ένα ολόκληρο νησί(!) στις Μπαχάμες.
Ονομάζεται Castaway Cay( Gorda Cay
παλιότερα).

• Το 2005 άνοιξε Πάρκο στο Χονγκ Κόνγκ και το
Δεκέμβριο 2015 πρόκειται να ανοίξει και στην
Σανγκάη…!



Disneyland Paris – Ευρωπαϊκή Ντίσνευλαντ
Από τις 12 Απριλίου 1992 λειτουργεί στο Παρίσι η Ευρωπαϊκή
Ντίσνεϋλαντ. Εκτείνεται σε έκταση 5000 περίπου στρεμμάτων, στο
προάστιο Marne-la-Vallee, στην περιοχή Chessy, 30 χιλιόμετρα
ανατολικά του Παρισιού.
Αποτελείται από δύο διακριτά πάρκα, το Disneyland Park και το Walt
Disney Studios Park, καθώς και μια εμπορική περιοχή, το Disney
Village.



Αποτελείται από 5 περιοχές. Στην περίμετρο του πάρκου κινείται τρένο που έχει
στάση σε κάθε θεματική ενότητα....κατεβαίνεις και ανεβαίνεις όπου θες....

MAIN STREET USA
Η είσοδος με μαγαζιά, εστιατόρια και διάφορα happenings,

FRONTIERLAND
Η περιοχή των Πρωτοπόρων που ανακάλυψαν την Αμερική, ή πιο γραφική
γεμάτη καομπόυδες και Ινδιάνους

ADVENTURELAND
Πειρατές, εξερευνητές και όσοι αναζητούν την περιπέτεια εδώ !

FANTASYLAND
Μια φορά και έναν καιρό…Η φαντασία του Ντίσνευ παντού γύρω! Η Αλίκη στην
χώρα των θαυμάτων, ο Πήτερ Παν και όλοι !

DISCOVERYLAND
Ταξιδέψτε πίσω στο μέλλον και στο διάστημα! Τα οράματα του Ιούλιου Βέρν και
άλλων, και η επιστημονική φαντασία σας στέλνει στο άπειρο και ακόμα
παραπέρα!

Disneyland Paris – Ευρωπαϊκή Ντίσνευλαντ



Disneyland Park



Δίπλα ακριβώς στο Πάρκο Disneyland, ανακαλύψτε το μαγεμένο κόσμο του κινηματογράφου και
της τηλεόρασης στο Πάρκο Walt Disney Studios, το οποίο άνοιξε στις 16/3/2002 και αποτελείται
από 4 θεματικές ενότητες:

Production Courtyard, Toon Studio, Backlot &Front.

Πάρκο Walt Disney Studios



Εισιτήρια και διαμονή

Για τη διαμονή σας, θα βρείτε καταλύματα μέσα και γύρω από το
πάρκο, που καλύπτουν κάθε ανάγκη και γούστο. Υπάρχουν 7
ξενοδοχεία μέσα στο πάρκο και 7 γύρω από αυτό.
Για την είσοδό σας στην Disneyland Paris, έχετε επίσης πολλές
επιλογές: Ημερήσιο εισιτήριο για ένα πάρκο, ημερήσιο εισιτήριο για
2 πάρκα, εισιτήριο 2 ημερών και για τα 2 πάρκα, ειδική προσφορά
«Discovery Ticket», αλλά και άλλες προσφορές και πακέτα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ημερήσιο εισιτήριο και για τα 2
πάρκα, κοστίζει 74 ευρώ για τους ενήλικες και 66 ευρώ για τα παιδιά
ηλικίας 3-11 ετών.



EUROPA PARK (GERMANY)- ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Το Rust ένα μικρό χωριουδάκι στα σύνορα νοτιοδυτικής Γερμανίας και Γαλλίας μέχρι πριν
το 1975, δεν είχε κάτι αξιοσημείωτο να αναδείξει. Σήμερα, όμως, είναι πασίγνωστο.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, εκεί βρίσκεται το Europa Park, το δεύτερο μεγαλύτερο
ψυχαγωγικό πάρκο στην Ευρώπη μετά την Ντίσνεϋλαντ στο Παρίσι και το μεγαλύτερο
ψυχαγωγικό πάρκο ως προς τη θεματολογία παγκοσμίως.
Το εισιτήριο κοστίζει 34 ευρώ, ενώ για τα μικρά παιδία κάτω των 4 ετών είναι δωρεάν.
Είναι χωρισμένο σε 15 θεματικές ενότητες που σχετίζονται κυρίως με διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες και προβάλλουν την αρχιτεκτονική, τα τρόφιμα και τη χλωρίδα μιας συγκεκριμένης
ευρωπαϊκής περιφέρειας.



Ένα θεματικό πάρκο σε… σμίκρυνση, μια ολόκληρη αυτοκρατορία με εκατό περίπου νάνους που
ζουν σε μικροσκοπικά σπίτια, έχουν βασιλιά, βασίλισσα, ακόμα και Βουλή και παρουσιάζουν
παραδοσιακά χορευτικά, κάθε λογής ακροβατικά, θεατρικές παραστάσεις, και… μπαλέτο. Το
πάρκο βρίσκεται στη κορυφή ενός λόφου στη νότια Κίνα, κοντά στο Kunming, και άνοιξε το
Σεπτέμβρη του 2009.
Οι υποστηρικτές του λένε ότι δίνει εργασία σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να βρουν, αλλά
έχει κατηγορηθεί από πολλούς ότι παρουσιάζει το νανισμό σαν μία αστεία κατάσταση.
Η είσοδος κοστίζει 80 yuan/ $ 12

Dwarf Empire China – Η Αυτοκρατορία των νάνων στην Κίνα



Legoland στη Δανία



Η «Legoland» είναι ένα από τα ωραιότερα θεματικά πάρκα της Ευρώπης, καθώς
ξεφεύγει λίγο από τα συνηθισμένα… τρενάκια, τούνελ του τρόμου αλλά και τις
ρόδες των «κλασικών» πάρκων ψυχαγωγίας που υπάρχουν ανά τον κόσμο!
Στην ουσία πρόκειται για έναν ολόκληρο κόσμο σε μικρογραφία, εξ ολοκλήρου
κατασκευασμένο από τα δημοφιλή τουβλάκια LEGO, με τα οποία όλοι παίζαμε ως
παιδιά. Το πάρκο βρίσκεται στην πόλη Billund της Δανίας και περιλαμβάνει έναν
τρόπον τινά… παράδεισο των LEGO.
Πολιτείες ολόκληρες, καταρράκτες, πειρατικά πλοία και πύργοι μέσα στο νερό,
γέφυρες και κουκλίστικες συνοικίες αλλά και τα σπουδαιότερα αξιοθέατα του
κόσμου σε μια εντυπωσιακή μικρογραφία του πλανήτη, όλα φτιαγμένα από τα
«διάσημα» τουβλάκια!
Η «Legoland» ανοίγει τις πύλες της στο κοινό από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο
και «υπόσχεται» να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους μοναδικές στιγμές χαράς
και διασκέδασης, σε έναν κόσμο όπου τα LEGO έχoυν τον πρωταγωνιστικό ρόλο!
Τιμή για ενήλικες (12+) είναι 40.50 ευρώ ενώ για παιδιά(3-11) είναι 36.00 ευρώ!!!
Legoland υπάρχει στην Αγγλία, Γερμανία, Μαλαισία, ΗΠΑ(Καλιφόρνια και
Φλόριντα) και πρόκειται να υπάρξει στο Ντουμπάϊ, την Ιαπωνία και τη Νότια
Κορέα.

Legoland στη Δανία και αλλού



Sweethaven Village – Το χωριό του Ποπάυ (Μάλτα)

Εμπνευσμένο από τον ήρωα
που έφτιαξε με το πενάκι
του ο Έλζι Κράισλερ Σίγκαρ
το 1929, Ποπάυ.
Η Paramount Pictures και η
Walt Disney Productions
χρησιμοποίησαν το χωριό
στα γυρίσματα τους για την
ταινία Popeye το 1980 (με
πρωταγωνιστές τον Robin
Williams ως Ποπάι και τη
Shelley Duvall ως ΄Ολιβ).



Δεκαεννιά ξύλινα σπιτάκια ναυτικών, τα οποία φτιάχτηκαν με ξύλα από
την Ολλανδία και τον Καναδά -μιας και η Μάλτα δεν έχει δάση-, γραφικές
βάρκες στο λιμάνι αλλά και φιγούρες όπως ο Ποπάυ, η Όλιβ, ο κακός
Βρούτος o Κάστορ ή ο Χαμ Γκρέιβι είναι μερικές από τις εικόνες που θα
συναντήσει ο επισκέπτης.
Και από δραστηριότητες, άλλο τίποτα. Από τραμπολίνα νερού,
κουκλοθέατρα, μουσεία και σινεμά (με special προβολές της ταινίας του
Ποπάυ φυσικά), μέχρι facepainting, open-air barbeques αλλά και βόλτες
με τη βάρκα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μέσα στο πρόγραμμα
(πληρώνοντας ένα ημερίσιο εισιτήριο). Φυσικά, στο "Popeye the Comic
Museum" που άνοιξε τις πύλες του το 2012 θα βρεις πάνω από 100
αυθεντικά comics που χρονολογούνται από το 1936.

Sweethaven Village – Το χωριό του Ποπάυ (Μάλτα)



«Valle de la Prehistoria» ή η κοιλάδα της προϊστορίας
(Κούβα)



«Valle de la Prehistoria» ή η κοιλάδα της προϊστορίας

Στην μακρινή Κούβα, στα περίχωρα της
πόλης Σαντιάγο, βρίσκεται ένα θεματικό
Πάρκο που θα σας μεταφέρει εκατομμύρια
χρόνια πίσω, στην εποχή των δεινοσαύρων

και των ανθρώπων των σπηλαίων!

Βρίσκεται μέσα στο εθνικό πάρκο Bocanao και λειτουργεί από το 1980. Είναι
αφιερωμένο στην επιστήμη και στην παλαιοντολογία και χωρίζεται σε περιοχές,
ανάλογα με τις γεωλογικές εποχές. Διαθέτει πλούσια βλάστηση, τεχνητούς
καταρράκτες αλλά και 227 πέτρινα αγάλματα που αντιπροσωπεύουν 59
διαφορετικά είδη ζώων όπως δεινόσαυροι, μαμούθ, αιλουροειδή αλλά και
ανθρώπους των σπηλαίων σε εικόνες της καθημερινότητας τους.
Ένα εντυπωσιακό άγαλμα, 12 μέτρων ψηλό, σας υποδέχεται στην είσοδο του
πάρκου. Στα χέρια του κρατάει ένα τεράστιο πέτρινο τσεκούρι, ενώ μια πινακίδα
προειδοποιεί τους επισκέπτες: «Μην διστάσετε! Προχωρήστε! Τολμήστε να δείτε
το Jurassic Park όπως ακριβώς το ονειρεύτηκε ο Σπίλμπεργκ».



Fairy Park – Το Πάρκο των Παραμυθιών
ANAKIE, VICTORIA, AUSTRALIA

Μπείτε στον κόσμο όλων των αγαπημένων μας χαρακτήρων από τα παραμύθια,
την Κοκκινοσκουφίτσα, τον Πινόκιο, τη Χιονάτη κ.α.
Πάνω από 22 σκηνές σε όμορφα κτίρια, κάστρα, σπιτάκια, σπηλιές και κήπους που
θα ζωντανέψουν με το πάτημα ενός κουμπιού.
Άνοιξε το 1959 και βρίσκεται σε απόσταση μιας ώρας δυτικά της Μελβούρνης.
Δωρεάν για παιδιά μέχρι 3, $8 από 3 έως 13 και $16 για πάνω από 14 ετών.



Holy land Experience (ORLANDO, USA)
Η εμπειρία του Αγίου Τόπου

Χριστιανικό θεματικό πάρκο στο Ορλάντο της Φλόριντα, ΗΠΑ που άνοιξε το
Φεβρουάριο του 2001. Αναπαριστά την πόλη της Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ του
1ου αιώνα.
Τα εισιτήρια κοστίζουν $35 για ενήλικες, $20 από έξι έως 12 ετών και $7 για κάτω
των έξι ετών.



WINDOW OF THE WORLD-Παράθυρο στον κόσμο (Κίνα)
Στο Shenzen, στη νότια Κίνα, μπορείτε δείτε 130 διάσημα μέρη του κόσμου σε μικρογραφία,
σε μία μέρα – αν περπατάτε γρήγορα. Από τον πύργο του Λονδίνου και τις Βερσαλλίες μέχρι
τις Πυραμίδες και την Όπερα του Σίδνευ. Αν δεν μπορείτε να δείτε από κοντά τα αυθεντικά,
είναι ένας φθηνότερος και γρηγορότερος τρόπος.



WINDOW OF THE WORLD-Παράθυρο στον κόσμο
(Κίνα)



-
Ο κόσμος του Ντίκενς - ΑΓΓΛΙΑ

Δημιουργήθηκε στα παλιά
ναυπηγεία στο Τσάταμ, Κεντ,(μία
ώρα από το Λονδίνο) όπου
εργαζόταν ως υπάλληλος ο πατέρας
του μεγάλου βικτοριανού
συγγραφέα και άνοιξε στις 25
Μαΐου 2007.
Ο επισκέπτης μεταφέρεται στη
Βικτωριανή εποχή, αυτήν που
περιέγραψε στα διάσημα
μυθιστορήματά του ο συγγραφέας.
Χαρακτηρίζεται από έναν αέρα
αυθεντικότητας -σκοτεινές,
βρώμικες και σκονισμένες περιοχές
του Λονδίνου, όπου κυκλοφορούν
αλήτες, φονιάδες και φαντάσματα.
Το εισιτήριο κοστίζει £13 (16 ετών
και άνω), £8 (5 έως 15 ετών).
Δωρεάν για παιδιά κάτω των 5
ετών.



Park Asterix – Πάρκα Αστερίξ - Γαλλία



Park Asterix – Πάρκα Αστερίξ - Γαλλία

Βρίσκεται 35 χμ βόρεια του Παρισιού και άνοιξε το 1989.
Ο Αστερίξ, ο Οβελίξ, ο Πανοραμίξ και η υπόλοιπη παρέα τους σας

υποδέχονται σε ένα μαγικό πάρκο που σε ταξιδεύει στα χρόνια της
ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στο χωριό των Γαλάτων. Ευχάριστες βόλτες
αλλά και επικίνδυνες διαδρομές με μικρά και μεγάλα τρενάκια,
τρενάκια που περνάνε μέσα από τρεχούμενα νερά, παιχνίδια ελεύθερης
πτώσης και καρουσέλ.
Επίσης μπορείτε να απολαύσετε αναπαραστάσεις ιστοριών μέσα από το
κόμικς να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια σας, να παίξετε με τους
ήρωες και να παρακολουθήσετε ταινίες εικονικής πραγματικότητας
που θα σας κάνουν να νιώσετε ότι ανήκετε σε άλλη εποχή.

Τέλος, μέσα σε αυτό το κλίμα μπερδεύεται ευχάριστα και μία γεύση από
Αρχαία Ελλάδα, (κάτι που συμβαίνει και στο κόμικς).

Χωρίζεται σε έξι τμήματα:
Egypt, Welcome to Gaul, Ancient Greece, The Roman Empire, The

Vikings, Travel through time
Εισιτήριο (12 ετών και άνω): €44, παιδιά (3 έως 11 ετών): €33



LABYRINTH PARK-Πάρκο Λαβύρινθου (Κρήτη,
Ελλάδα)

• Το θεματικό πάρκο Λαβύρινθος είναι ένας οικογενειακός προορισμός
με πολλές διαδραστικές δραστηριότητες και αξιοθέατα. Είναι πάνω
από την πόλη της Χερσονήσου.

• Εκτός από το Λαβύρινθο, υπάρχουν προβολές βίντεο για το Μινωικό
Πολιτισμό, μίνι-γκολφ, διαδρομή με γουρούνες και τζιπ
(ηλεκτροκίνητα - παιδικά), οικολογικό πάρκο με Κρητικά βότανα,
τοπικά φρούτα και λαχανικά και πολλά φυτά. Τα μικρά παιδιά
μπορούν επίσης να απολαύσουν τον πέτρινο Κρητικό Λαβύρινθο.

• Είσοδος: €8 για μεγάλους, €5 για παιδιά από 3 ετών, έως 3 ετών
δωρεάν.



CRETAN THEMATIC PARK (Meeting the Minoans)
Κρητικό Θεματικό πάρκο (Γνωρίζοντας τους Μινωίτες)

Στο πάρκο που βρίσκεται στις Κάτω Αρχάνες, κοντά στο Ηράκλειο, οι
επισκέπτες γνωρίζουν τον Μινωικό πολιτισμό, με τη βοήθεια της
σύγχρονης τεχνολογίας και με δύο χοροθεατρικά δρώμενα, ενώ θα
γεύονται μινωικές γεύσεις από προϊόντα της Κρήτης. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει:

• Καλωσόρισμα
• Χοροθεατρική Παράσταση "Μινωική Γιορτή του Τρύγου"
• 3D Ταινία "Κνωσός - Ένα ταξίδι στο χρόνο"
• Μινωικό Γεύμα και Παράλληλη Προβολή της Ταινίας «Πανόραμα

Μινωικών Γεύσεων»
• Χορόδραμα «Μινώταυρος και Θησέας»

Είσοδος για ενήλικες: €30
Παιδιά 3-12 ετών: €15
Παιδιά έως 2 ετών: δωρεάν



CRETAN THEMATIC PARK (Meeting the Minoans)
Κρητικό Θεματικό πάρκο (Γνωρίζοντας τους Μινωίτες)



Πάρκο Shrek
To Λονδίνο ετοιμάζει θεματικό πάρκο για τον Shrek.
Θα ολοκληρωθεί το 2015 και θα βρίσκεται στη Νότια Όχθη της πόλης.
Ο πράσινος δράκος που γνώρισε τεράστια κινηματογραφική επιτυχία, θα
αποκτήσει το δικό του πάρκο στην Βρετανία αλλά και σε ακόμα πέντε
πόλεις ανά τον κόσμο.



Πάρκο Ηρακλή
Εγκρίθηκε η μελέτη δημιουργίας θεματικού πάρκου στους Μύλους
Αργολίδας από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Το αρχαιολογικό πάρκο θα έχει θέμα τον ημίθεο Ηρακλή και τους
άθλους του και θα κατασκευαστεί δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο
της Λέρνας στην Αργολίδα.



Napoleonland
Η κατασκευή του θα ξεκινήσει το 2014, στην πόλη Μοντερό, νότια του
Παρισιού και θα περιέχει ανασυγκροτημένες τις περίφημες μάχες του
Τραφάλγκαρ, του Αούστερλιτζ, του Βατερλό, ευφάνταστες αποβάθρες
«εποχής» για σκι και βέβαια τον αποκεφαλισμό του Λουδοβίκου XVI στην
γκιλοτίνα!



Πάρκο Τιτανικός (Κίνα)
Ένα πιστό αντίγραφο του Τιτανικού, καθώς και η προσομοίωση της
σύγκρουσής του με το παγόβουνο, θα γίνουν το επίκεντρο ενός θεματικού
πάρκου στην Κίνα.



Πάρκο Τιτανικός (Κίνα)
Μια κινεζική εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πλήρους κλίμακας
αντίγραφο του Τιτανικού, με μια προσομοίωση σύγκρουσης με παγόβουνο, σε ένα
θεματικό πάρκο στο Daying County, επαρχία Σιτσουάν της Κίνας.
Θα είναι ένα από τα βασικά αξιοθέατα στο Romandisea Seven Star International
Cultural Tourism Resort το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει το 2016.

Οι επισκέπτες θα αισθανθούν για λίγο ναυαγοί και θα μπορούν να ζήσουν την
εμπειρία μιας σύγκρουσης με παγόβουνο, χάρη σε μια προσομοίωση υψηλής
τεχνολογίας με ειδικό φως και ηχητικά εφέ.

Ο Τιτανικός βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τις 15 Απριλίου 1912 όταν
συγκρούστηκε με ένα παγόβουνο στον Ατλαντικό Ωκεανό νοτιοανατολικά της
Νέας Γης. Εξαιτίας της σύγκρουσης πέθαναν 1.502 άνθρωποι, ενώ 705
διασώθηκαν. Το ατύχημα θεωρείται μια από τις χειρότερες ναυτικές τραγωδίες σε
καιρό ειρήνης. Το ναυάγιο του πλοίου εκ τότε παραμένει στον πυθμένα της
θάλασσας, σε βάθος 3.784 μέτρων.
Στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας (εκεί όπου κατασκευάστηκε) άνοιξε στις 31
Μαρτίου 2013 ένα τεράστιο μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία του Τιτανικού.



Μας παίρνουν τον Αίσωπο οι Τούρκοι… Φτιάχνουν
Θεματικό Πάρκο με το όνομά του



Πάρκο Αίσωπος
Οι μύθοι του Αισώπου «ζωντανεύουν» σε ένα αγνώστου αισθητικής
θεματικό πάρκο που κατασκευάζεται αυτή την εποχή στην Κιουτάχεια
της Τουρκίας. Πρόκειται για την αρχαία ελληνική πόλη Κοτύαιον ή
Κοτυάειον, που θεωρείται από αρκετούς η ιδιαίτερη πατρίδα του
κορυφαίου αρχαίου έλληνα παραμυθά, αν και για την καταγωγή του
ερίζουν και άλλες πόλεις, γεωγραφικά εντός και εκτός της σημερινής
Τουρκίας.

Το πάρκο άρχισε να χτίζεται τον περασμένο Μάιο στο προάστιο Ακέντ
της Κιουτάχειας. Ανάμεσα σε καλύβες, σπιτάκια σε σχήμα μανιταριού,
κάστρα, ανεμόμυλους και τεράστιες φιγούρες ζώων τούρκοι
επιχειρηματίες φιλοδοξούν να αναπαραστήσουν 13 από τους
δημοφιλέστερους μύθους του Αισώπου με πρωταγωνιστές την αλεπού,
το λιοντάρι, τον λαγό, τη χελώνα και το ελάφι. Το πάρκο θα
ονομάζεται «Νησί των Μύθων του Αισώπου».

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
οπτικοποιημένες εκδοχές του μύθου του λαγού και της χελώνας ή να
ακούσουν την ιστορία του μυρμηγκιού και της ακρίδας.



Ομάδα εργασίας
Αληγιάννης Νεκτάριος
Αμπατζής Ιγνάτιος
Αράπη Άντζελα
Γιαννακουδάκης Κωνσταντίνος
Δεληογλάνης Κωνσταντίνος
Ζαχαρής Ελευθέριος
Ιωαννίδης Ιωακείμ
Καραθανάση Γεωργία
Κατζουρίδη Αλεξάνδρα
Σακαλής Γρηγόριος
Τσολακίδης Περικλής
Χασάπης Βασίλειος
Χατζίου Πέτρος
Χατζόγλου Αιμιλία-Ταξιαρχούλα
Χαχαδάκης Κωνσταντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΒΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ


