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1.Αγγιία 
Μπηγθ Μπελ (Big Ben) 

     Μπηγθ Μπελ είλαη ην ςεπδώλπκν γηα ηε κεγάιε θακπάλα θαη ην ξνιόη ζην βόξεην 
άθξν ησλ αλαθηόξσλ ηνπ Οπεζηκίλζηεξ ζην Λνλδίλν, θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 
επξύηεξα ώζηε λα παξαπέκπεη γεληθά ζην ξνιόη ή ηνλ πύξγν ηνπ ξνινγηνύ. Δίλαη ην 
κεγαιύηεξν ηεζζάξσλ όςεσλ ξνιόη κε θακπάλεο θαη ν πύξγνο ηνπ ξνινγηνύ είλαη ν 
ηξίηνο ςειόηεξνο ζηνλ θόζκν. Γηόξηαζε ηα 150 ρξόληα ηνπ ζηηο 31 Μαΐνπ 2009, 
εκέξα θαηά ηελ νπνία έιαβαλ ρώξα ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο. Ζ αλέγεξζε ηνπ 
πύξγνπ νινθιεξώζεθε ηηο 10 Απξηιίνπ 1858. Ο πύξγνο ηνπ ξνινγηνύ έρεη γίλεη έλα 
από ηα πην γλσζηά ζύκβνια ηόζν ηνπ Λνλδίλνπ όζν θαη ηεο Αγγιίαο, ζπρλά ζηελ 
"establishing shot" ησλ ηαηληώλ πνπ γπξίδνληαη ζηελ πόιε. O ησξηλόο Πύξγνο ηνπ 
Ρνινγηνύ αλαγέξζεθε σο κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ Charles Barry γηα έλα λέν 
αλάθηνξν, κεηά από ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παιηνύ παιαηηνύ ηνπ Οπέζηκηλζηεξ από 
ππξθαγηά ην βξάδπ ηεο 16εο Οθησβξίνπ 1834.  



 
     To ηόνπλρεληδ είλαη λενιηζηθό κεγαιηζηθό κλεκείν ηνπ νπνίνπ ε δηακόξθσζε 

ζπλερίζηεθε σο ηελ Δπνρή ηνπ Χαιθνύ, θνληά ζην Έηκζκπεξη (Amesbury) 
ηεο Αγγιίαο ζηελ θνκεηεία ηνπ Γνπΐιηζηξ (Wiltshire), πεξίπνπ 13 ρικ 
βνξεηνδπηηθά ηνπ ώιζκπεξη (Salisbury). Πξόθεηηαη γηα έλαλ θύθιν κεγαιίζσλ, 
πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηηο πιένλ 
απνδεθηέο αξραηνινγηθέο εθηηκήζεηο αλάκεζα ζην 2500 π.Χ. θαη ην 2000 π.Χ.. 
Σν αξραηόηεξν θπθιηθό αλάρσκα θαη ε πεξηθεξεηαθή ηάθξνο, πνπ αλήθνπλ ζε 
πξσηκόηεξε θάζε ηνπ κλεκείνπ, ρξνλνινγήζεθαλ πξνζθάησο πεξί ην 3100 
π.Χ.. Μέρξη ζήκεξα νη κειεηεηέο θαη νη αξραηνιόγνη δελ γλσξίδνπλ πνηνί ήηαλ 
απηνί πνπ έρηηζαλ ην κεγαιηζηθό απηό κλεκείν. Οη καξηπξίεο πνπ έρνπκε είλαη 
ακθηζβεηνύκελεο 

ηόνπλρεληδ 



Η Γέθπξα ηνπ Πύξγνπ 

     Ζ Σάνπεξ Μπξηηδ (Γέθπξα 

ηνπ Πύξγνπ) είλαη ε 

παζίγλσζηε θξεκαζηή, 

θηλεηή γέθπξα πνπ απνηειεί 

έλα από ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά ζύκβνια ηνπ 

Λνλδίλνπ. Άλνημε επίζεκα ην 

1894 θαη βξίζθεηαη θνληά 

ζηνλ Πύξγν ηνπ Λνλδίλνπ, 

απ’ όπνπ πήξε θαη ην όλνκά 

ηεο. Αλαθέξεηαη ζπρλά θαη 

σο ε «Γέθπξα ηνπ Λνλδίλνπ» 

(London Bridge), αιιά 

πξόθεηηαη γηα ιάζνο, αθνύ 

απηό ην όλνκα έρεη ε 

πξνεγνύκελε αθξηβώο 

γέθπξα πνπ βξίζθεηαη θνληά 

ζηνλ νκώλπκν ζηαζκό. Ζ 

γέθπξα Σάνπεξ Μπξηηδ 

ζρεδηάζηεθε από ηνλ 

αξρηηέθηνλα Όξαο Σδόνπλο.  

        

Ήηαλ απαξαίηεην λα θαηαζθεπαζηεί ζε εθείλν ην 
ζεκείν, γηα λα εμππεξεηήζεη ηνλ απμεκέλν 
πιεζπζκό ηνπ αλαηνιηθνύ Λνλδίλνπ αιιά δελ 
έπξεπε λα δηαθνπεί ε θπθινθνξία ησλ κεγάισλ 
θαξαβηώλ ζηνλ Σάκεζε, γη’ απηό θαη ζρεδηάζηεθε 
έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αλνίγεη. Πιένλ βέβαηα 
αλνίγεη κόλν ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ώξεο. Ζ 
είζνδνο είλαη κε εηζηηήξην, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο 
πξνζθνξέο γηα εθπησηηθά εηζηηήξηα πνπ 
ζπλδπάδνληαη θαη κε άιια αμηνζέαηα ηνπ 
Λνλδίλνπ. 



2.Ρωζία 
Κόθθηλε Πιαηεία 

     Ζ πιαηεία απνζθνπεί ζην λα ιεηηνπξγεί σο ε θύξηα αγνξά ηεο Μόζραο. Δπίζεο έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξεο δεκόζηεο ηειεηέο θαη δηαθεξύμεηο θαη πεξηζηαζηαθά σο 
ν ρώξνο ηεο ζηέςεο ησλ Ρώζσλ Σζάξσλ. Ζ πιαηεία ζηγά-ζηγά γέκηζε από θηίξηα 
από ηόηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα επίζεκεο ηειεηέο από όιεο ηηο Ρσζηθέο 
θπβεξλήζεηο από ηόηε πνπ ηδξύζεθε. 

     Σν όλνκα Κόκκινη Πλατεία δελ πξνέξρεηαη νύηε από ην ρξώκα ησλ ηνύβισλ γύξσ 
ηεο (πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ αζπξηζκέλνη ζε θάπνηα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο) 
νύηε από ηελ ζύλδεζε ηνπ θόθθηλνπ ρξώκαηνο κε ηνλ θνκκνπληζκό. Μάιινλ, ην 
όλνκα πξνήιζε έλα Ρσζηθό επίζεην  πνπ είρε ηε ζεκαζία «όκνξθνο ή σξαίνο». ηα 
ζύγρξνλα ξσζηθά ε ιέμε απέθηεζε ηε ζεκαζία «θόθθηλνο».  



     Σα θηίξηα πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πιαηεία είλαη: 

• Σν Μαπζσιείν Λέληλ πνπ θπιάηηεη ην 
βαιζακσκέλν ζώκα        ηνπ Βιαληηκίξ 
Λέληλ, ηδξπηή ηεο νβηεηηθήο Έλσζε.  

• Ο Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ κε 
ηνλ θσηεηλό ζόιν θαη νη θαηνηθίεο θαη νη 
θαζεδξηθνί λανί ηνπ Κξεκιίλνπ.  

• Σν Κξαηηθό Ηζηνξηθό Μνπζείν, ηνπ νπνίνπ ηα 
πεξηγξάκκαηα ζνπ ζπκίδνπλ απηά 
ησλ πύργων του Κρεμλίνου.  

• Σν κόλν γιππηό κλεκείν ζηελ πιαηεία είλαη 
έλα κπξνύηδηλν άγαλμα του Κουζμά Μίνιν και 
του Ντμίτρι Ποζάρσκι, ν νπνίνο βνήζεζε λα 
απαιιαγεί ε Μόζρα από 
ηνπο Πνισλνύο εηζβνιείο ην 1612, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ησλ Αλαζηαηώζεσλ.  

• Σν Κξεκιίλν ηεο Μόζραο πνπ απνηειεί ην 
αξραηόηεξν ηκήκα ηεο 
ξσζηθήο πξσηεύνπζαο Μόζραο θαη ζπλάκα 
ην ηζηνξηθό ηεο θέληξν. Σν Κξεκιίλν ηεο 
Μόζραο απνηεινύληαλ αξρηθά από 
έλα κεζαησληθό θάζηξν, πνπ εμειίρζεθε ζηα 
ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα ζε κνξθή αθξνπόιεσο. 
Αξρηηεθηνληθό ραξαθηεξηζηηθό απνηειεί ην 
εμσηεξηθό ηείρνο θαη ην νρπξσκαηηθό 
ζπγθξόηεκα κε ηνπο 20 πύξγνπο. Ζ νρύξσζε 
απηή απνηέιεζε πξόηππν θαη γηα ηε 
δεκηνπξγία άιισλ θξεκιίλσλ ζε ξσζηθέο 
πόιεηο. 

 



3.θωηία 
Tν Edinburgh Castle είλαη ζίγνπξα ην ζεκαληηθόηεξν 
αμηνζέαην ηεο πόιεο θαη ίζσο ην θάζηξν πνπ αμίδεη 
πεξηζζόηεξν από νπνηνδήπνηε άιιν λα επηζθεθζεί έλαο 
ηνπξίζηαο ζηελ Γεξαηά Αιβηώλα. ην θάζηξν ν 
επηζθέπηεο ζα δεη ηα πξώελ βαζηιηθά δηακεξίζκαηα, 
αίζνπζεο κε πίλαθεο θαη αγάικαηα, εθθιεζίεο, θαζώο θαη 
πνιιά κνπζεία όπσο ην ην Museum of Royal Scots 
Dragoon Guards πνπ πεξηέρεη κεηάιιηα, ζηνιέο θαη όπια 
ηεο θσηζέδηθεο θξνπξάο, ην National War Museum of 
Scotland πνπ πεξηέρεη ζηξαηησηηθέο ζηνιέο θαη όπια, ην 
Scottish National War Memorial, ην Royal Regiment of 
Scotland πνπ πεξηέρεη όπια, ελδπκαζίεο θαη ηζηνξίεο από 
ην ηξαηό ηεο θσηίαο, θηίξηα θπιαθώλ, πύξγνπο, 
εθθιεζίεο θαη πνιιά αθόκα.  



      “The Outlook Tower” πνπ ιέγεηαη αιιηώο θαη 

      “Camera Obscura & World of Illusions”. Δίλαη έλα 
ηξηώξνθν θηίξην ζηνλ ηειεπηαίν όξνθν ηνπ νπνίνπ 
βξίζθεηαη ε Camera Obscura ζηελ νπνία ν 
επηζθέπηεο απνιακβάλεη κία εηθνληθή πεξηήγεζε ηεο 
πόιεο κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο θαζξεθηώλ θαη κεηά 
κπνξεί λα βγεη ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ από ην νπνίν 
θαίλεηαη νιόθιεξν ην Δδηκβνύξγν. Οη άιινη δύν 
όξνθνη πεξηέρνπλ εθζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν 
επηζθέπηεο πεηξακαηίδεηαη ζηνλ θόζκν ησλ 
ςεπδαηζζήζεσλ. Aθξηβώο απέλαληη από ηελ Camera 
Obscura βξίζθεηαη ην Whiskey Experience. Έλαο 
ρώξνο ζηνλ νπνίν ν επηζθέπηεο καζαίλεη αξθεηά 
πξάγκαηα γηα ην εζληθό πνηό ηεο θσηίαο ην νπίζθη 
θαη ηδηαίηεξα ηηο δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ηνπ πνπ 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν θαη ην κέξνο 
παξαζθεπήο ηνπ.  



           National Museum of Scotland πεξηέρεη 
εθζέκαηα από ηνπο Μεζαησληθνύο ρξόλνπο, 
αηγππηηαθέο ζπιινγέο θηι, αιιά θαη ην ζώκα 
ηεο Dolly ηνπ πξώηνπ επηηπρεκέλνπ 
πεηξάκαηνο ηεο θισλνπνίεζεο, the Royal 
Museum ην νπνίν είλαη ην κνπζείν θπζηθήο 
ηζηνξίαο θαη επηζηεκώλ ηεο πόιεο, the 
National Library of Scotland, the National 
War Museum, the Museum of Edinburgh θαη 
ην Museum of Childhood. Δπίζεο ελδηαθέξνλ 
παξνπζηάδνπλ νη National Gallery of Scotland 
πνπ βξίζθεηαη ζηνπο θήπνπο ηεο Princes 
Street πεξηέρεη πάλσ από 30.000 πίλαθεο 
από ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο κέρξη ηα 
ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, ε National Gallery of 
Modern Art πνπ βξίζθεηαη ζην Leith θαη 
πεξηέρεη έξγα ησλ Picasso, Mondrian, 
Braque θαη πνιιώλ άιισλ δηάζεκσλ 
θαιιηηερλώλ θαη ε Scottish National Portrait 
Gallery.  



     Ο St Giles’ Cathedral είλαη ν 
ζεκαληηθόηεξνο λαόο ηνπ 
Δδηκβνύξγνπ αθηεξσκέλνο 
ζηνλ πνιηνύρν ηεο πόιεο θαη 
ρηηζκέλνο πεξίπνπ 900 ρξόληα 
πξηλ. Γίπια ζηνλ Καζεδξηθό 
ηνπ Giles’ βξίζθεηαη ε Heart of 
Midlothian πνπ είλαη έλα 
ζύκβνιν ζε ζρήκα θαξδηάο 
πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ δξόκνπ ζην 
ζεκείν πνπ θάπνηε βξηζθόηαλ 
ην Old Tolbooth πνπ ήηαλ ην 
θέληξν ηεο ζπιινγήο θόξσλ. 
Πάλσ ζην ζύκβνιν είλαη 
ζπλήζεηα λα θηύλνπλ νη ληόπηνη 
θαη νη ηνπξίζηεο. 



  

    Οη Princes Street Gardens είλαη έλα πάξθν ζην θέληξν ηνπ 
Δδηκβνύξγνπ ζηνπο πξόπνδεο ηνπ θάζηξνπ πνπ ζηελ νπζία 
ρσξίδεη ηελ παιηά από ηε λέα πόιε. Μέζα ζηνπ θήπνπο 
ππάξρνπλ δηάθνξα ελδηαθέξνληα κλεκεία όπσο γηα 
παξάδεηγκα ην Scott Monument ην νπνίν είλαη έλα κλεκείν 
αθηεξσκέλν ζηνλ θσηζέδν ζπγγξαθέα Sir Walter Scott. Μέζα 
ζηνπο θήπνπο ζηήλεηαη θαη ε Χξηζηνπγελληάηηθε αγνξά ηεο 
πόιεο θάζε Γεθέκβξην. Αλάκεζα ζηνπο Princes Street Gardens 
θαη ζην Κάζηξν βξίζθεηαη ηo The Mound πνπ είλαη έλα ηερλεηόο 
ιόθνο πνπ έγηλε ην 1781 θαη ελώλεη ηελ παιαηά κε ηελ λέα πόιε 
ηνπ Δδηκβνύξγνπ.  

http://www.flickr.com/photos/blogtravels/8437260145/


    Οη δύν πην ζεκαληηθέο 
γέθπξεο ηεο πόιεο είλαη ε 
γέθπξα ηνπ Γεωξγίνπ Γ’ 
(George IV Bridge) πνπ 
θαηαιήγεη ζηελ Royal Mile 
θαη πάλσ ηεο βξίζθεηαη ην 
άγαικα ηνπ Greyfriars Bobby 
πνπ ζύκθσλα κε ηνπο 
ζξύινπο ήηαλ ν ζθύινο πνπ 
πέξαζε ηελ ππόινηπε δσή 
ηνπ δίπια ζηνλ ηάθν ηνπ 
αθεληηθνύ ηνπ, όηαλ απηόο 
πέζαλε. Ζ άιιε είλαη ε North 
bridge πνπ ελώλεη ηελ 
παιαηά κε ηελ λέα πόιε. 
ηελ γσλία ηεο γέθπξαο 
βξίζθεηαη ν ζηδεξνδξνκηθόο 
ζηαζκόο Waverley Station 
θαη ην μελνδνρείν Balmoral 
ην νπνίν ίζσο είλαη ην 
θαιύηεξν ηεο πόιεο θαη 
ζίγνπξα έλα από ηα πην 
όκνξθα θηίξηα.  



4.Βαηηθαλό 

     Ζ Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ (ηηαι. 
Basilica di San Pietro in Vaticano) 
βξίζθεηαη ζην Βαηηθαλό θαη είλαη 
ρηηζκέλε πάλσ από ην ζεκείν ηαθήο 
ηνπ Απνζηόινπ Πέηξνπ. Μπνξεί λα 
ρσξέζεη 60.000 άηνκα ελώ κε ηελ 
ζπλνιηθή έθηαζε νιόθιεξνπ ηνπ 
αξρηηεθηνληθνύ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί 
θαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο εθθιεζίεο 
ηνπ θόζκνπ.  

 



      Ζ Πιαηεία ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ είλαη κία κεγάιε πιαηεία πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο 
κπξνζηά από ηνλ επηβιεηηθό νκώλπκν λαό, ηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ζην 
Βαηηθαλό, ην αλεμάξηεην παπηθό θξάηνο κέζα ζηελ πόιε ηεο Ρώκεο. 

      ην θέληξν ηεο πιαηείαο βξίζθεηαη έλαο αηγππηηαθόο νβειίζθνο. Ο Ηηαιόο 
αξρηηέθηνλαο θαη γιύπηεο Σδηαλ Λνξέληζν Μπεξλίλη ζρεδίαζε ηελ πιαηεία ζρεδόλ 
εθαηό ρξόληα αξγόηεξα, καδί κε ηηο πιαηηέο θηνλνζηνηρίεο πνπ πιαηζηώλνπλ ηελ 
πιαηεία θαη απνηεινύληαη από ζπλνιηθά 284 θίνλεο δσξηθνύ ξπζκνύ θαη ύςνπο 15 
κέηξσλ, ζε ηεηξαπιή ζεηξά, νη νπνίεο αγθαιηάδνπλ ηνπο επηζθέπηεο ζπκβνιίδνληαο 
ηηο αγθάιεο ηεο Μεηέξαο Δθθιεζίαο.  



     Σν Μαπζσιείν ηνπ 
Αδξηαλνύ, ζπλήζσο 
γλσζηό σο Castel Sant 
'Angelo, είλαη ελα 
επηβιεηηθό θπιηλδξηθό 
θηίξην ζην Parco 
Adriano. Αξρηθά ήηαλ 
ζηελ θαηνρή ηνπ 
Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα 
Αδξηαλνύ σο 
καπζσιείν γηα ηνλ ίδην 
θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 
Σν θηίξην 
ρξεζηκνπνηήζεθε 
αξγόηεξα από ηνπο 
πάπεο σο θξνύξην θαη 
είλαη ηώξα έλα κνπζείν. 
Σν Castel ήηαλ θάπνηε 
ην ςειόηεξν θηίξην ζηε 
Ρώκε.  



     Ζ Καπέια ημηίλα ή Καπέια ηζηίλα  είλαη παξεθθιήζη ηνπ Απνζηνιηθνύ 
Παιαηηνύ, ηεο επίζεκεο θαηνηθίαο ηνπ Πάπα, ζηελ πόιε ηνπ Βαηηθαλνύ. 
Αλαγέξζεθε από ηνλ Πάπα ίμην Γ' εθ ηνπ νπνίνπ νθείιεηαη θαη ην όλνκα 
απηνύ. Ζ θήκε ηνπ όκσο βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, ε νπνία 
αθνινπζεί ην Ναό ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, θαη ηδηαίηεξα γηα ην δηάθνζκό 
ηνπ. Δίλαη δσγξαθηζκέλν εμ νινθιήξνπ κε ηνηρνγξαθίεο κεγάισλ 
θαιιηηερλώλ ηεο Αλαγέλλεζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν Μηραήι Άγγεινο, ν 
νπνίνο θηινηέρλεζε ηελ ζξπιηθή νξνθή ηνπ (1508-1512).   

     Ζ δηάζεκε ιεπηνκέξεηα ηεο νξνθήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ζ Καπέια ηζηίλα είλαη ν ρώξνο όπνπ ηεινύληαη ζξεζθεπηηθέο δηνηθεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, θαη θπξίσο ην θνλθιάβην, κε απόθαζε ηνπ νπνίνπ 
εθιέγεηαη ν εθάζηνηε λένο Πάπαο. 
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5.Φηλιαλδία 
       Σν Μλεκείν ηκπέιηνπο είλαη αθηεξσκέλν ζηo Φηλιαλδό 

ζπλζέηε Εαλ ηκπέιηνπο (1865-1957). Σν κλεκείν βξίζθεηαη ζην 
Sibelius Park ζην Διζίλθη, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Φηλιαλδίαο. 
 
Σν κλεκείν ζρεδηάζηεθε από Eila Hiltunen θαη παξνπζίαζε ζηηο 7 
επηεκβξίνπ, 1967. Αξρηθά ππξνδόηεζε κηα έληνλε ζπδήηεζε 
ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 
αθεξεκέλεο ηέρλεο. Απνηειείηαη από ζεηξά από πεξηζζόηεξα 
από 600 θνίισλ ζσιήλσλ από ράιπβα ζπγθνιινύληαη καδί ζε 
έλα θύκα. Ο ζθνπόο ηνπ θαιιηηέρλε ήηαλ λα ζπιιάβεη ηελ νπζία 
ηεο κνπζηθήο ηνπ ηκπέιηνπο.  



      Ο «Οπζπέλζθη» Καζεδξηθόο 
Ναόο είλαη έλαο αλαηνιηθόο 
νξζόδνμνο θαζεδξηθόο λαόο ζην 
Διζίλθη, Φηλιαλδία, αθηεξσκέλνο 
ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ. 
ρεδηαζκέλν από ηνλ Ρώζν 
αξρηηέθηνλα Alexander 
Gornostayev (1808-1862). Ο 
θαζεδξηθόο λαόο ρηίζηεθε κεηά ην 
ζάλαηό ηνπ ην 1862-1868. 
Ο θαζεδξηθόο λαόο βξίζθεηαη ζε 
έλαλ ιόθν ζηε ρεξζόλεζν 
Katajanokka κε ζέα ζηελ πόιε. ην 
πίζσ κέξνο ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ, 
ππάξρεη κηα πιάθα πξνο ηηκήλ 
Ρώζνπ ηζάξνπ Αιέμαλδξνπ Β ', ν 
νπνίνο ήηαλ ν άξρνληαο ηνπ 
Μεγάινπ Γνπθάηνπ ηεο Φηλιαλδίαο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ.  



6.Μνλαθό 
      Σν παιάηη ηνπ Μνλαθό απνηειεί ηελ επίζεκε 

θαηνηθία ηνπ Πξίγθηπα ηνπ Μνλαθό από ην 
1297. Βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ βξάρνπ ηνπ 
Μνλαθό, αηελίδνληαο ηελ Μεζόγεην από ύςνο 
60 κέηξσλ, θαη είλαη ηαπηόρξνλα ε θαξδηά θαη ε 
ςπρή ηνπ Πξηγθηπάηνπ. 

      Χηηζκέλν ην 1191, αξρηθά γηα λα γίλεη θξνύξην 
ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Γέλνβαο, ην θηίζκα απηό 
γλώξηζε ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ 
βνκβαξδηζκνύο θαη πνιηνξθίεο από αξθεηέο 
μέλεο ρώξεο. Ζ θαηάιεςε ηνπ ηόπνπ από ηνπο 
Γθξηκάιληη είλαη νιίγνλ αζπλήζηζηε, ζε ζρέζε 
κε ηηο άιιεο επξσπατθέο βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο, 
ιόγσ ηεο απνπζίαο δεπηεξεπόλησλ παιαηηώλ 
όπσο θαη ηεο ζηελόηεηαο ηνπ ρώξνπ. Απηό έρεη 
σο απνηέιεζκα πσο απηή ε θαηνηθία 
θαηνηθήζεθε γηα παξαπάλσ από επηά αηώλεο 
από ηελ πξηγθηπηθή νηθνγέλεηα.  



   «Ο κόζμορ είναι 

ένα βιβλίο και 

όζοι δεν 

ηαξιδεύοςν, 

διαβάδοςν μόνο 

ηεν ππώηε 

ζελίδα» 

   Απγνπζηίλνο Ηππώλνο 

ή Άγηνο Απγνπζηίλνο 

(ρξηζηηαλόο ζενιόγνο) 



   «Τα ηαξίδια ζε 

κάνοςν ηαπεινό. 

Καηαλαβαίνειρ 

πόζο μικπό 

σώπο 

καηαλαμβάνειρ 

ζηον κόζμο.» 

    
    Γθπζηάβ Φισκπέξ       

(Γάιινο 

κπζηζηνξηνγξάθνο)  



Γεκηνπξγία Παξνπζίαζεο: 

Γεξαγωηέιε Κωλζηαληίλα 

Γεξαγώηεο Μηραήι 

Λάππαο Κωλζηαληίλνο 

Μαλωιαθέιιε Αηκηιία 

Οκάδα Δξγαζίαο: 

Ακπαηδήο Νίθνο 

Ακπειηθηώηνπ Αξρνληνύια 

Γεξαγωηέιε Κωλζηαληίλα 

Γεξαγώηεο Μηραήι 

Θενδνζίνπ Μαξία 

Θενδωξέιιε Μπξζίλε 

Καιιίαο Νίθνο 

Καηδνπξίδεο Μάξηνο 

Κωζηή Υξηζηίλα 

Λάππαο Κωλζηαληίλνο 

Μαλωιαθέιιε Αηκηιία 

Μπάδηνο πύξνο 

Παζραιηά Μπξζίλε 

Ραθηέιιε Αζαλαζία 

Σζνύθα Κέηζε 

Φάιθνπ Υξηζηίλα 

Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: 

Βαιηνύ Μαξία 


