Τίτλος
παρουσίασης
ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:ΒΙΕΝΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ιδρύθηκεπερίπουτο500π.Χ.,αρχικάως
κελτικόςοικισμός.Το15π.Χ.,ηΒιέννηήταν
συνοριακήπόλη(μετοόνομα
Βιντομπόνα,Vindóbona),προπύργιοτης
ΡωμαϊκήςΑυτοκρατορίαςενάντιαστις
γερμανικέςφυλέςτουΒορρά.

ΗΒιέννητο1493
Κατάτατέλητου19ου
αιώναγκρεμίζονταιτα
ιστορικάκτίριατηςπόλης
καιχτίζονταινεοκλασικά
μέγαρακαιπολυκατοικίες.
Κατά τονΜεσαίωνα,η
Βιέννηέγινετελικά η
πρωτεύουσατηςΑγίας
Ρωμαϊκήςαυτοκρατορίας
και πολιτιστικόκέντρογια
τιςτέχνες,τιςεπιστήμεςκαι
τη μουσική.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΑναμφίβολαηΒιέννηκατακλύζεταιαπό
πολλάμνημεία,όμωςταιστορικάμνημεία
απόκαταβολήςκόσμουαποτελούσανκαι
αποτελούντιςπιοδημοφιλείςκαιπαγκόσμιας
ζήτησης,τοποθεσίες.

ΑΝΑΚΤΟΡΑΣΕΝΜΠΡΟΥΝ
Τα Ανάκτορα Σένμπρουν (Schloss Schönbrunn,
προφέρεται "Σλος Σένμπρούν") είναι ένα από
τα σημαντικότερα και ιστορικά ανάκτορα της
Ευρώπης. Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα
των Αψβούργων από τον 18ο αιώνα έως το
1918 στην Βιέννη, της οποίας και αποτελεί
σήμερα σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης με
6,7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Τόσο το
κτιριακό συγκρότημα όσο και οι κήποι προ
αυτού μαρτυρούν τις αλλοτινές δόξες της
Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας.

ΑρχικάτοΣένμπρουνήτανένας
μικρόςπύργοςπουωςβασιλικό
κυνηγετικόπερίπτεροτου
ΑυτοκράτοραΜατθία.Ημετασκευή
τουσεανάκτοροάρχισεαπότον
ΑυτοκράτοραΛεοπόλδοΑ΄που
προσέλαβετοναρχιτέκτοναJohann
BernhardFischervonErlachνα
σχεδιάσειένανέοπαλάτιΤελικάτο
Σένμπρουνέγινεδώροαπότον
ΑυτοκράτοραΚαρόλουΣΤ΄στην
κόρητουΜαρίαΘηρεσία,ηοποίατο
μετέτρεψεσεθερινήκατοικία.

ΑΓΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΚαθεδρικόςΝαόςτουΑγίουΣτεφάνου(γερμ.
Stephansdom)είναιομητροπολιτικόςναόςτης
ΒιέννηςστηνΑυστρίακαιαποτελείέδρατης
ΜητρόποληςΒιέννηςκαιτουΑρχιεπισκόπουτης,
ΚαρδιναλίουΚρίστοφΣένμπρουν(Τ.Δ.).

ΕίναικτισμένοςστοκέντροτηςπόληςτηςΒιέννης,
πάνωσεερείπιαδύοπαλαιότερωνναών,έχοντας
αποτελέσειεπίκεντροπολλώνσημαντικώνγεγονότων
τηςιστορίαςτουαυστριακούέθνους.Ησημερινήτου
μορφή,σεμεικτόρoμανικόκαιγοτθικόρυθμό,φέρεται
ωςκεντρικόαξιοθέατο,μεκυριότεροχαρακτηριστικό
τηνπολύχρωμη,ψηφιδωτούύφους,στέγητου.

ΜΟΥΣΕΙΟΣΙΣΙ
Στομουσείοαυτόπου
στεγάζεταιστακτίριατου
Hofburg,μπορείτεναδείτε
όλατααντικείμεναπου
χρησιμοποιούσεη
αυτοκράτειραΕλισάβετ,
αλλιώςγνωστήωςΣίσι,και
παρουσιάζεταιηιστορίατης
ζωήςτηςαπότηννεαρήτης
ηλικίαστηΒαυαρίαμέχριτη
δολοφονίατηςστηΓενεύη

Επιπλέονπαρουσιάζονταιοιεμμονές
πουείχεστηζωήτηςμετοαδύνατο
σώμα,τηναθλητικήκατάστασηκα.Θα
μπορέσετεναθαυμάσετεαντικείμενα
όπωςενδυμασίεςτης,πορτραίτα,το
σετταξιδιούπουχρησιμοποιούσε,το
μίνιγραφείο,τοσετζωγραφικήςτης,
αλλάκαιαντικείμενααπότοΠαλάτι
ΑχίλλειονπουέχτισεστηνΚέρκυρα.
Επίσηςμπορείναμάθεικανείςπολλά
γιατιςταινίεςπουγυρίστηκανμεθέμα
τηζωήτηςαυτοκράτειραςΣίσι.

ΜΝΗΜΕΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΤοπαλάτιHofburgείναιένα
τεράστιοσυγκρότημακτιρίωνπου
χτίστηκανκατάτηδιάρκειατης
βασιλείαςτηςδυναστείαςτων
Αψβούργων.Κάθεμονάρχης
έχτισεκάτιδικότου, απότον13ο
αιώνα,ότανέναμικρόανάκτορο
αποκτήθηκεακόμααπόαυτόναπό
τουςπροηγούμενουςηγέτεςτης
Αυστρίας,τηδυναστείατου
Babenberger.

Το παλαιότεροτμήματουανακτόρου,που
χτίστηκετον13οαιώνα,είναικτισμένοαπό
άλλακτίριααπόόλεςτιςπλευρές.Ηείσοδος
στηνελβετικήπτέρυγαείναιδύσκολονα
βρεθεί,γι'αυτόχρειάζεταιπεριπλάνηση
στιςαυλές.Χάρηστηδιοίκησηγιατο
γεγονόςότικατάμήκοςτουδρόμου
υπάρχουνειδικέςπινακίδεςπουδείχνουντο
δρόμοπροςτοθησαυροφυλάκιο.Το
δεύτεροορόσημοείναιέναάγαλμαμετη
μορφήενόςλιονταριούμεστέμμακαι
ασπίδα,πουβρίσκεταιακριβώςστην
είσοδοτης"Ελβετικήςαυλής".

Αξιοθέατα- Αξιόλογοι προορισμοί

•Πλέον επισκέψιμα αξιοθέατα
•Αξιοθέατα που αφορούν την τέχνη
• Θρησκευτικοί χώροι

Μπράβου Κανέλλα
Μουρτζούκος Θανάσης

Α’3

ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ
Το Πάρκο Prater (Πράτερ)

• Πρόκειται για ένα μεγάλο πάρκο στα προάστια της Βιέννης, στις όχθες
του Δούναβη.
• Εκεί βρίσκεται η περίφημη «Ρόδα της Βιέννης», υπάρχουν θεματικά
πάρκα για τα παιδιά, πλανητάριο και πολλά εστιατόρια και café.
• Bρίσκεται και το μουσείο Prater, το οποίο παρουσιάζει εικόνες και
αντικείμενα από το παλιό λούνα παρκ, που καταστράφηκε το 1945, στις
τελευταίες μέρες του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

«Ρόδα της Βιέννης»

Καφέ, εστιατόρια στο πάρκο Prater

ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης

• Επίσημη Ονομασία: Naturhistorisches Museum
• Η κατασκευή του μουσείου ξεκίνησε το 1871 και
ολοκληρώθηκε το 1881. Στις 10 Αυγούστου 1889 ο
αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ έκανε τα εγκαίνια.
• Οι συλλογές που φιλοξενούνται διαθέτουν μεγάλη
θεματική ποικιλία καθώς περιλαμβάνουν ορυκτά,
γεωλογικά, ζωολογικά και ανθρωπολογικά εκθέματα.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

 Κεντρικο Νεκροταφειο (Zentralfriedhof)
• Πολλοί από όσους έγραψαν την ιστορία της
πόλης είναι θαμμένοι εκεί. Μεταξύ αυτών
πολλοί από τους μεγάλους συνθέτες, ο
Μπετόβεν, οι Στράους, ο Σούμπερτ, ο
Μπραμς.
• Ανάμεσα στους μεγάλους μουσικούς συνθέτες βρίσκεται
ένας Έλληνας, ο Νικόλαος Δούμπας. Ο Νικόλαος Δούμπας
(1830–1900) ήταν ένας από τους μεγάλους ευεργέτες της
Βιέννης. Με πρωτοβουλία και δαπάνες του ιδίου ιδρύθηκε
το Μέγαρο Μουσικής της Βιέννης.

Ο τάφος του
Μότσαρτ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
 Μουσειο Ιστοριας της Τεχνης
(Kunsthistorisches Museum Wien)
• Είναι το μεγαλύτερο μουσείο της Αυστρίας.
• Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1891, επί Φραγκίσκου Ιωσήφ.
• Τα τμήματα που απαρτίζουν το μουσείο είναι η Πινακοθήκη, οι συλλογές της
Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής, η συλλογή ελληνικών και ρωμαϊκών
αρχαιοτήτων, η συλλογή γλυπτικής και διακοσμητικών τεχνών, η νομισματική
συλλογή και η βιβλιοθήκη.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Imperial Crypt/ Αυτοκρατορική Κρύπτη

Βρίσκεται στην κεντρική πόλη
της Βιέννης και, μαζί με την
εκκλησία της, ολοκληρώθηκε το
1632.

Πρόκειται για τον τόπο που
αναπαύονται 143 μέλη της
οικογένειας των Αψβούργων, της
βασιλικής δυναστείας από την
οποία προήλθαν οι αυτοκράτορες
της Βιέννης.

Η σαρκοφάγος του Φραγκίσκου Ιωσήφ Α'.

Στην κρύπτη βρίσκονται οι τάφοι από τα μέλη της βασιλικής
οικογένειας και μία εξαίρεση, η κοντέσσα Fuchs-Mollard, η νταντά της
αυτοκράτειρας Μαρία-Θερέσια, καθώς είχε την εκτίμηση
της αυτοκράτειρας και του συζύγου της.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Karlskirche / Ναος Αγιου Καρολου
• Βρίσκεται στη νότια πλευρά του Karlsplatz
στη Βιέννη. Είναι μία από τις πιο
σημαντικές μπαρόκ εκκλησίες στον κόσμο, με
πολύ εντυπωσιακό θόλο.
• Ένα χρόνο μετά την τελευταία μεγάλη επιδημία πανούκλας, ο Charles VI,
της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έχτισε μια εκκλησία για έναν
πολίτη συνονόματο του, τον Charles Borromeo, ο οποίος ήταν γνωστός ως
θεραπευτής για τους πάσχοντες με πανούκλα.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Karlskirche / Ναος ΑγΙου Καρολου
• Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1716 και ολοκληρώθηκε το 1737 .

• Το εσωτερικό του ναού είναι γεμάτο πίνακες από
διάφορους καλλιτέχνες και ο διάκοσμος χαρακτηρίζεται από
μάρμαρο και φύλλα χρυσού.

Βενετία

Νικόλας Μέξιας
Άντζελα Μπράχο
Αγγελική Νούρτσε

Γέφυρα των Στεναγμών
Η διάσημη αυτή γέφυρα σχεδιάστηκε από τον
Αntonio Kontino και χτίστηκε στις αρχές του 17ου
αιώνα. Η γέφυρα ενώνει την παλιά φυλακή και τα
δωμάτια των ανακρίσεων του παλατιού του Δόγη
με τη νέα φυλακή που βρισκόταν ακριβώς
απέναντι. Το ποτάμι ανάμεσα στα δύο κτίρια είναι
το Rio d’ Palazzo(ποτάμι του παλατιού). Υπάρχουν
διάφορες θεωρίες ως προς το γιατί ονομάστηκε
Γέφυρα των Στεναγμών. Η πρώτη υποστηρίζει ότι
ήταν εξ αιτίας των κρατουμένων που τη διέσχιζαν
το δρόμο για την εκτέλεσή τους. Λέγανε ότι οι
κρατούμενοι σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής
έβλεπαν για τελευταία φορά τον έξω κόσμο.

Γέφυρα των Στεναγμών
Μια άλλη ιστορία λέει ότι τα ζευγάρια
φιλιόντουσαν κάτω από τη γέφυρα το
ηλιοβασίλεμα και έτσι θα είχαν αιώνια αγάπη.
Αυτή η ρομαντική άποψη δημιουργήθηκε από
τον ποιητή Lord Byron που αναφέρει
«στεκόμουν στη Βενετία, στη Γέφυρα των
Στεναγμών με ένα παλάτι και μια φυλακή στο
κάθε χέρι». Η γέφυρα είναι γνωστή ως ένα από
τα έξοχα παραδείγματα αρχιτεκτονικής
γεφυρών στον κόσμο. Έχει ιταλικό
αναγεννησιακό ρυθμό και χρειάστηκαν δύο
χρόνια να ολοκληρωθεί με την κατασκευή να
ξεκινά το 1600μΧ.

Ο Πύργος του Ρολογιού
Αρχικά είχε σχεδιαστεί για να δείχνει στους
ναυτικούς τις παλίρροιες και τους µήνες που
ήταν ευνοϊκοί για να σαλπάρουν, ενώ δείχνει
την ώρα σε ρωµαϊκά ψηφία, τις φάσεις του
φεγγαριού και τα ζώδια (από σµάλτο και χρυσό).
Σύµφωνα µε το θρύλο, όταν ολοκληρώθηκε το
ρολόι, τύφλωσαν τους εφευρέτες του
πολύπλοκου µηχανισµού, για να µην υπάρξει
αντίγραφο. Στην κορυφή του ρολογιού οι
µπρούντζινες µορφές, γνωστές ως Μόρι
(Μαυριτανοί), χτυπούν την καµπάνα κάθε ώρα
που περνά.

Παλάτι των Δόγηδων

Το Palazzo Ducale (Παλάτι των Δόγηδων)
χτίστηκε στα µέσα του 14ου αι., στα
πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής, και
είναι ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα που
είναι αδύνατο να προσπεράσουν οι
τουρίστες. Υπηρέτησε ως κατοικία του
Δόγη (εκ του λατινικού «dux», σήµαινε τον
εκλεγµένο αρχηγό του κράτους), ενώ το
1923 µετατράπηκε σε µουσείο.

Παλάτι των Δόγηδων

Οι αίθουσες είναι βέβαιο πως θα σας
συναρπάσουν, ενώ η µεγαλύτερη είναι αυτή
του Μεγάλου Συµβουλίου ή Sala del Maggior
Consiglio, που εντυπωσιάζει µε τις
τοιχογραφίες και οροφογραφίες περίτεχνης
τεχνοτροπίας. Τον ανατολικό τοίχο της
αίθουσας καλύπτει το τεράστιο συντηρηµένο
έργο του Τιντορέτο «Παράδεισος», το οποίο
αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους πίνακες
ζωγραφικής στον κόσµο.

Πινακοθήκη της Ακαδημίας
Η Πινακοθήκη της Ακαδημίας της Βενετίας (Gallerie
dell'Accademia) είναι μουσείο ζωγραφικής κυρίως,
και φιλοξενεί την πιο σημαντική συλλογή
βενετσιάνικης ζωγραφικής από τον 14ο έως τον 18ο
αιώνα. Στεγάζεται στην Scuola della Carità, επί της
νότιας όχθης του Canal Grande, στο αστικό
διαμέρισμα (sestiere) του Ντορσοντούρο. Σημαντικά
έργα προστέθηκαν στη συλλογή χάρη στα
κληροδοτήματα. Το 1838 ο Τζιρόλαμο Κονταρίνι
δώρισε στην Ακαδημία τη σημαντική συλλογή του,
που περιείχε εκατόν ογδόντα οκτώ έργα, όπως η
Παναγία των δένδρων και οι Αλληγορίες του Τζοβάνι
Μπελίνι, καθώς και έξι πίνακες του Πιέτρο Λόνγκι.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΒΕΝΕΤΙΑ
Ιστορικά Μνημεία

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Βασιλική του Αγίου Μάρκου
Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου είναι ο
καθεδρικός ναός της Ρωμαιοκαθολικής
Αρχιεπισκοπής της Βενετίας, στην βόρεια
Ιταλία. Είναι η πιο διάσημη από τις εκκλησίες
της πόλης και ένα από τα πιο γνωστά δείγματα
ιταλοβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Εκεί
φυλάσσεται από τον 9ο αιώνα μέχρι και
σήμερα το λείψανο του Ευαγγελιστή Μάρκου.
Για τον πλούσιο σχεδιασμό της, τα χρυσά
ψηφιδωτά της και το καθεστώς της ως
συμβόλου του βενετσιάνικου πλούτου και
εξουσίας, ο ναός είναι γνωστός από τον 11ο
αιώνα με το ψευδώνυμο «Χρυσή Εκκλησία».

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Βασιλική του Αγίου Μάρκου
Προηγούμενος ναός προς τιμήν του
Ευαγγελιστή Μάρκου, προστάτη της
Βενετίας, άρχισε να χτίζεται το 830π.χ. για να
στεγάσει τα λείψανα του, τα οποία
μεταφέρθηκαν από τη Αλεξάνδρεια το 829.
Τα έργα για την κατασκευή του σημερινού
ναού ξεκίνησαν το 1063, πάνω στην
προηγούμενη εκκλησία του 9ου αιώνα, η
οποία είχε καταστραφεί στις εξεγέρσεις του
916. Τα έργα ολοκληρώθηκαν το 1093, οπότε
ξεκίνησαν οι εργασίες διακόσμησης του
εσωτερικού του, οι οποίες άδειασαν αρκετούς
παλαιούς ναούς στην περιοχή.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Πλατεία Αγίου Μάρκου
H Πλατεία του Αγίου Μάρκου είναι ο κύριος
δημόσιος χώρος της Βενετίας, όπου είναι γενικά
γνωστή σαν η Πιάτσα. Ένας χαρακτηρισμός της
Πιάτσα Σαν Μάρκο, που συνήθως αποδίδεται στο
Ναπολέοντα, είναι΄΄το σαλόνι της Ευρώπης΄΄.Είναι
ένας από τους λίγους μεγάλους αστικούς χώρους
στην Ευρώπη, όπου οι ανθρώπινες φωνές
υπερισχύουν των ήχων της μηχανοκίνητης
κυκλοφορίας. Στο ανατολικό άκρο της πλατείας
δεσπόζει η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Μάρκου.
Πέρα από αυτήν είναι ο Πύργος του Ρολογιού, που
ολοκληρώθηκε το 1499 πάνω από μια ψηλή αψίδα
εισόδου όπου ο δρόμος γνωστός ως Μερτσερία
οδηγεί μέσω δρόμων με καταστήματα,στο Ριάλτο.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Καφέ Φλοριάν
Το Καφέ Φλοριάν , ένα από τα
αρχαιότερα και παγκοσμίως γνωστά
καφενεία της Ευρώπης και το πιο παλιό
στην Ιταλία, βρίσκεται στην Πλατεία του
Αγίου Μάρκου στη Βενετία, απέναντι
από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.Το
Καφέ Φλοριάν αποτελεί εθσμό και
σύμβολο της Βενετίας για 300 χρόνια.
Είναι ένα από πιο παλιά και πιο ιστορικά
καφενεία της Ιταλίας, μαζί με το Καφέ
Γκρέκο στη Ρώμη, που εγκαινιάστηκε το
1760, και το Καφέ Κουάντρι.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Καφέ Φλοριάν
• Το Καφέ Φλοριάν ιδρύθηκε στις 29
Δεκεμβρίου 1720, με το όνομα «Καφέ
στη Θριαμβική Βενετία» , αλλά το καφέ
μετονομάστηκε σε Καφέ Φλοριάν από
τον πρώτο ιδιοκτήτη του Φλοριάνο
Φραντσεσκόνι. Δια μέσου των αιώνων, το
Καφέ Φλοριάν υπήρξε τόπος συνάντησης
για την αφρόκρεμα όλων των τεχνών. Ο
Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Κάρλο
Γκολντόνι , ήταν τακτικός θαμώνας, όπως
και ο διάσημος νεοκλασικός γλύπτης
Αντόνιο Κανόβα . Ο Σαντάλ εδώ
πληροφορήθηκε την ήττα του
Ναπολέοντα στο Βατερλό.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Γέφυρα του Ριάλτο
Η πέτρινη σήμερα γέφυρα του Ριάλτο, υπήρξε
αρχικά ξύλινη, αλλά κατέρρεε από το βάρος των
πεζών που περνούσαν. Η γέφυρα χτίστηκε στη
σημερινή της μορφή την περίοδο (1588 - 1591)
και είναι η παλιότερη από τις τέσσερις γέφυρες
που υπάρχουν σήμερα στο Μεγάλο
Κανάλι.Ενώνει τις περιοχές του Σαν Πόλο και
Σαν Μάρκο πάνω από το εκατέρωθεν του
μεγάλου καναλιού στην καρδιά της πόλης.
Κάποτε ήταν πλημμυρισμένη από εμπόρους και
σήμερα πλημμυρίζεται από τουρίστες.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Γέφυρα του Ριάλτο
Διάσημοι αρχιτέκτονες της εποχής όπως ο
Μιχαήλ Άγγελος ήταν υποψήφιοι για την
κατασκευή της αλλά τελικά την εργασία
ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Αντώνιος ντα Πόντε.
Μέχρι το 1854 που κατασκευάστηκε η
γέφυρα της Ακαδημίας αποτελούσε το
μοναδικό τρόπο να διασχίσει κανείς το
Μεγάλο Κανάλι με τα πόδια. Η γέφυρα
Ριάλτο αποτελούσε ανέκαθεν ζωντανό
κοινωνικό κέντρο εξαιτίας των αγορών της
περιοχής.

Πηγές

oel.wikipedia.org
owww.taxidologio.gr

ΠΑΡΙΣΙ

ΜΕΞΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΗ ΛΥΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΝΙΤΣΑΙ ΠΕΜΑ

• Το Παρίσι, γνωστό και ως η
Πόλη του φωτός, από τότε που
εφοδιάστηκαν οι κύριες
λεωφόροι του με φανούς
γκαζιού το 1828, είναι η
πρωτεύουσα της Γαλλίας και
της περιφέρειας Ιλ ντε Φρανς
και μία από τις ιστορικότερες
πόλεις της Ευρώπης.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΟ
Τα μεγαλύτερα θέατρα της
χώρας βρίσκονται στο
Παρίσι.
Η Comédie-Française είναι το
εθνικό θέατρο με κλασσικό
περιεχόμενο κυρίως.
Comédie Française

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΜΟΥΣΕΙΑ

Το Παρίσι βρίθει μουσείων και εκθεσιακών χώρων που καλύπτουν
πληθώρα θεμάτων και ιστορικών περιόδων.
Τα σημαντικότερα:
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
• Το μουσείο του Λούβρου είναι
ένα από τα μεγαλύτερα και
παλαιότερα μουσεία τέχνης
στον κόσμο. Βρίσκεται στο
κέντρο του Παρισιού, στις
όχθες του Σηκουάνα και
εκθέτει 35.000 έργα τέχνης,
που υπολογίζονται στα
445.000 κομμάτια.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΚΑΣΟ
• Το μουσείο Πικάσο είναι ένα
μουσείο τέχνης που φιλοξενεί τη
μεγαλύτερη συλλογή έργων του
Πάμπλο Πικάσο παγκοσμίως.Τα
εκθέματά του καλύπτουν όλο το
φάσμα της καλλιτεχνικής
δημιουργίας του
Πικάσο,αναδεικνύοντας έτσι όλη
την καλλιτεχνική εξέλιξη του
μεγάλου ζωγράφου.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΚΑΣΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
• Η Παναγία των Παρισίων, γνωστή
και ως Νοτρ Νταμ ντε Παρί ή
απλούστερα Νοτρ Νταμ, είναι ο
μητροπολιτικός ναός της πόλης του
Παρισιού και αποτελεί ένα από τα
πλέον θαυμαστά αρχιτεκτονικά
μνημεία,το οποίο βρίσκεται στο
κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΜΟΣΧΑ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Η κεντρική πλατεία της Μόσχας και όλης της χώρας. Αρχικά φιλοξενούσε
την κύρια αγορά της πρωτεύουσας, μετέπειτα χώρος στέψης Ρώσων
Τσάρων και πλέον χρησιμοποιείται για επίσημες τελετές από όλες τις
Ρωσικές κυβερνήσεις από τότε που ιδρύθηκε.
Μεταξύ πληθώρας αξιοσημείωτων
κτιρίων που περιβάλλουν την
Όμορφη Πλατεία (το όνομα
πιθανολογείται πως προήλθε από
το Ρωσικό επίθετο красный, που
είχε τη σημασία «όμορφος,
ωραίος») βρίσκεται το
αναμφισβήτητα top ιστορικής
σημασίας Μαυσωλείο Λένιν, που
φυλάσσει το βαλσαμωμένο σώμα
του Βλαντιμίρ Λένιν, ιδρυτή της
Σοβιετικής Ένωσης.

ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΟΛΣΟΙ
• Το θέατρο Μπολσόι είναι ένα ιστορικό θέατρο της
Μόσχας αφιερωμένο στην όπερα και το μπαλέτο. Το
θέατρο ιδρύθηκε το 1776 αλλά το τωρινό νεοκλασικό
κτίριο είναι του 19ου αιώνα. Θεωρείται σύμβολο της
Ρωσίας, χάρη στη συνεισφορά του στις παραστατικές
τέχνες. Ο θίασος του, που αποτελείται από χορευτές
μπαλέτου, μουσικούς και τραγουδιστές όπερας, είναι
από τους πιο παλιούς και πιο ξακουστούς θιάσους
παγκοσμίως. Στη σκηνή του θεάτρου Μπολσόι έκαναν
πρεμιέρα πολλά φημισμένα έργα, όπως Η λίμνη των
κύκνων (20 Φεβρουαρίου 1877) του Τσαϊκόφσκι. Η
νεοκλασική του πρόσοψη απεικονίζεται στο
χαρτονόμισμα των 100 ρουβλίων.

ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ
• Το μαυσωλείο του Βλαντιμίρ Λένιν βρίσκεται στην κόκκινη πλατεία
και φιλοξενεί το ταριχευμένο σώμα του ηγέτη της σοβιετικής
επανάστασης από την ημέρα του θανάτου του στις 21 Γενάρη 1924.
Αμέσως μετά το θάνατό του μια τεράστια κινητοποίηση της
σοβιετικής αρχής συγκέντρωσε τους διασημότερους χημικούς
επιστήμονες και ιατρούς της εποχής με σκοπό της διατήρηση του
σώματος αυτού του τεράστιου προσώπου της Οκτωβριανής
Επανάστασης
• Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της δημόσιας έκθεσης του
ταριχευμένου σώματος του Λένιν δεν έχει σταματήσει παρά μόνο
για ορισμένα διαστήματα όπως σε περιπτώσεις πολέμου όπου
συγκεκριμένα το 1941 το λείψανο είχε μεταφερθεί στη Σιβηρία για
να γλιτώσει από το ενδεχόμενο εισβολής στη Μόσχα των
Ναζιστικών στρατευμάτων.

ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
• Οι ουρανοξύστες της Μόσχας
αποτελούν δείγμα της
ισχυρής της οικονομικής και
πολιτιστικής δύναμής της.

ΚΡΕΜΛΙΝΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

• Το Κρεμλίνο της Μόσχας αποτελεί το πολιτιστικό και συνάμα το
ιστορικό της κέντρο. Συχνά αναφέρεται και μόνο ως Κρεμλίνο, που
όμως απλά είναι η Ρωσική λέξη για το «φρούριο» ή «κάστρο». Το
Κρεμλίνο της Μόσχας αποτελούνταν αρχικά από ένα μεσαιωνικό
κάστρο, που εξελίχθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα σε μορφή
Ακροπόλεως. Αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό αποτελεί το εξωτερικό
τείχος και το οχυρωματικό συγκρότημα με τους 20 πύργους, που παρά
την ανέγερσή του στο μεγαλύτερο βαθμό στα χρόνια 1485 με 1499,
συντηρείται μέχρι σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση. Η οχύρωση αυτή
αποτέλεσε πρότυπο και για τη δημιουργία άλλων Κρεμλίνων σε
Ρωσικές πόλεις.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
• Το μοναστήρι Novodevichy, που χτίστηκε τον 16ο και 17ο αιώνα ήταν
μέρος μιας αλυσίδας μοναστηριών που ενσωματώθηκαν στο αμυντικό
σύστημα της πόλης. Το μοναστήρι συνδέθηκε άμεσα με την πολιτική,
πολιτιστική και θρησκευτική ιστορία της Ρωσίας και συνδέθηκε
ιδιαίτερα στενά με το Κρεμλίνο της Μόσχας. Χρησιμοποιήθηκε από
γυναίκες της οικογένειας του Τσάρου και της αριστοκρατίας. Μέλη της
οικογένειας του Τσάρου και του συγγενικού του κύκλου είναι επίσης
θαμμένα στο νεκροταφείο του. Το μοναστήρι αποτελεί λαμπρό
παράδειγμα των επιτευγμάτων της ρωσικής καθώς διαθέτει άριστη
αρχιτεκτονική σε πολλούς εσωτερικούς χώρους καθώς και μια
σημαντική συλλογή έργων τέχνης.

Είναι μια ρωμαϊκή θριαμβευτική στήλη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η μεγαλύτερη του τύπου της που
κατασκευάστηκε έξω από τις αυτοκρατορικές πρωτεύουσες της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης ,που βρίσκονται
στο Σέραπεμ της Αλεξάνδρειας. Ο μονολιθικός άξονας στήλης έχει ύψος 20,46 μ. Με διάμετρο 2,71 μ. Στη βάση του
το βάρος του ενιαίου τεμαχίου κόκκινου γρανίτη Aswan υπολογίζεται σε 285 τόνους.

Το 1900 στον «λόφο των Κεράμων» η πτώση ενός γαϊδάρου οδήγησε στην ανακάλυψη μιας σημαντικής
νεκρόπολης. Οι κατακόμβες Κομ ελ Σουγκάφα είναι λαξευμένες στον βράχο σε τρία επάλληλα επίπεδα και
αποτελούν ένα εξαιρετικό δείγμα ελληνορωμαϊκής και αιγυπτιακής τεχνοτροπίας του 2ου αι. μ.Χ. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο ζωγραφικός διάκοσμος, τα αγάλματα, τα ανάγλυφα των αιθουσών με τα μυστικιστικά
θρησκευτικά σύμβολα, αλλά και το Τρικλίνιον όπου γίνονταν τα νεκρόδειπνα τις ημέρες της λατρείας των νεκρών.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας θεωρείται ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ.
και παρέμεινε σε λειτουργία ως την πλήρη καταστροφή του από δύο σεισμούς τον 14ο αιώνα μ.Χ. Ήταν ένας πύργος
συνολικού ύψους 140 μέτρων και ήταν για εκείνη την εποχή το πιο ψηλό ανθρώπινο οικοδόμημα του κόσμου μετά τις
πυραμίδες του Χέοπα και του Χεφρήνου. Κατασκευάστηκε από κομμάτια άσπρης πέτρας και ήταν δομημένος σε τέσσερα
επίπεδα. Το χαμηλότερο ήταν η τετράγωνη βάση, το δεύτερο ήταν ένα τετράγωνο κτίσμα, το τρίτο οκτάγωνο κτίσμα και το
τέταρτο το ψηλότερο ένα κυκλικό κτίσμα επί της κορυφής του οποίου το άγαλμα του Ποσειδώνα ή Απόλλωνα. Στο τέταρτο
επίπεδο υπήρχε ένας καθρέπτης που αντανακλούσε το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της μέρας ενώ το βράδυ έκαιγε μία
φλόγα για να προειδοποιεί τα διερχόμενα πλοία για την ύπαρξη εμποδίων.

Το Kom el-Dikka, που βρίσκεται στο κέντρο της σύγχρονης Αλεξάνδρειας, είναι ο μεγαλύτερος και μοναδικός
αρχαιολογικός χώρος που επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τον αστικό ιστό αυτής της αρχαίας πόλης σε ένα
ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν εδώ και πάνω από μισό αιώνα οδήγησαν σε μια
καλύτερη κατανόηση του παρελθόντος της πόλης, από την τοπογραφία και την αρχιτεκτονική έως την καθημερινή ζωή
των κατοίκων της, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα: από τον 2ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 14ο αιώνα μ.Χ.

Το Φρούριο του Qaitbay είναι ένα αμυντικό φρούριο του 15ου αιώνα που βρίσκεται στην ακτή της Μεσογείου, στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ιδρύθηκε το 1477 μ.Χ. (882 μ.Χ.) από τον Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it. Η Ακρόπολη
βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του βόρειου άκρου του νησιού Φάρος στο στόμιο του Ανατολικού Λιμανιού.

Είναι κόλπος της Αιγύπτου στη Μεσόγειο θάλασσα. Βρίσκεται μεταξύ της πόλης Αμπουκίρ κοντά στην Αλεξάνδρεια όριο του το
Ακρωτήριο Αμπουκίρ και το στόμιο του Νείλου, Ροζέττα. Στον κόλπο έχει βρεθεί και εξορύσσεται φυσικό αέριο που
ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του 1970. Στην αρχαιότητα στις ακτές του κόλπου είχε τις εκβολές του ο Νείλος, υπήρχαν εκεί οι
αρχαίες πόλεις, Κάνωπος, Θώνις ή Ηράκλειο, και η Μένουθις. Από την αρχαιότητα έως σήμερα η ακτογραμμή έχει αλλάξει και οι
τρεις αυτές πόλεις βρίσκονται γύρω στα 6-7 χλμ μέσα στη θάλασσα και ανασκάπτονται.

Φυλακτό κρεμαστό κόσμημα
εικόνα του ματιού του θεού Ώρου

Χάλκινο αγαλματίδιο
Φαραώ 20,5 εκατοστών

Μούμια του Όσιρι φτιαγμένη

Φυλακτό από σπόρους.

Μουσειο της αλεξανδρειασ
Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας ήταν ίδρυμα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκτός
από το κτήριο το οποίο περιελάμβανε τη φημισμένη Βιβλιοθήκη.

Κατασκευαστής του Μουσείου της Αλεξανδρείας θεωρείται ο φαραώ Πτολεμαίος ο
Σωτήρ και επεκτάθηκε και εξωραΐστηκε από τον Πτολεμαίο Β΄ Φιλάδελφο, παρέμεινε
μετέπειτα υπό την εποπτεία της βασιλικής οικογένειας των Πτολεμαίων.

Καταστράφηκε από πυρκαγιά επί Ιουλίου Καίσαρα και φαίνεται ότι σύντομα
ανοικοδομήθηκε, διότι το συναντάμε και πάλι να ακμάζει επί Αδριανού, Αντωνίνου
Ευσεβούς και Μάρκου Αυρηλίου. Ξανά καταστράφηκε επί Καρακάλλα, ο οποίος
έδιωξε τους φιλοσόφους, κατάργησε την δημόσια σίτισή τους, και δήμευσε την
περιουσία του μουσείου. Την επανόρθωσε ο Αλέξανδρος Σεβήρος και
επαναλειτούργησε, παρήκμασε όμως και δεν βρήκε την παλαιά του αίγλη.

ΒιβλιοθHκη της Αλεξάνδρειας
• Με τον όρο Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας εννοείται η αρχαία βιβλιοθήκη της
πόλης της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο, η οποία ιδρύθηκε στην Ελληνιστική
εποχή επί διακυβέρνησης Πτολεμαίου Α', του επονομαζόμενου Σωτήρος, με την
παρότρυνση του Δημήτριου Φαληρέα, και έγινε το εκδοτικό κέντρο του τότε
γνωστού κόσμου, υπερσκελίζοντας ως προς τον πλούτο των χειρογράφων της
κάθε άλλη γνωστή βιβλιοθήκη της εποχής της και του παρελθόντος.
• Η πρώτη αναφορά που έχουμε για τη βιβλιοθήκη βρίσκεται σε μια επιστολή του
Αριστέα (περ.180-145 π.Χ.), ενός Ιουδαίου λόγιου που κατέγραψε το χρονικό της
μετάφρασης των Εβδομήκοντα.
• Σύμφωνα με τον Αριστέα ο Δημήτριος ώθησε τον Πτολεμαίο να συγκεντρώσει
μια συλλογή βιβλίων για τη βασιλεία και τη διακυβέρνηση έτσι όπως τη
διατύπωσε ο Πλάτων και επιπλέον να μαζέψει βιβλία από όλους τους λαούς του
κόσμου.
• Έτσι, η Βιβλιοθήκη τράβηξε το δρόμο της ως το τέλος μέσα από τις σφοδρές
κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές αντιθέσεις ενός κόσμου που διαρκώς
άλλαζε μορφή. Αν και δεν μπορούμε, λόγω έλλειψης στοιχείων, να είμαστε
σίγουροι για την ακριβή χρονολογική σειρά των γεγονότων, είμάστε βέβαιοι πως
στις πηγές από τις οποίες αντλούμε τη γνώση μας κρύβεται ένα κομμάτι από την
αλήθεια.

Stanley Bridge
Η Γέφυρα Stanley είναι ένα
οχυρό αιωνόβιο σύγχρονο
μνημείο μήκους 400 μέτρων.

Στην πραγματικότητα, η
Γέφυρα του Στάνλεϊ χτίστηκε
για να μεγεθύνει την κόρη της
Αλεξάνδρειας.

O στενός δρόμος δύο δρόμων
προκαλεί υπερβολική
κυκλοφορία στην περιοχή.
Κάτω από τη γέφυρα Stanley
στον κόλπο Stanley, μια
παραλία με καμπίνες

Ο αρχηγός της πόλης της
Αλεξάνδρειας αποφάσισε να
δημιουργήσει μια γέφυρα 400
μέτρων πάνω στη Μεσόγειο
θάλασσα.

Οι δύο πύργοι στην πλευρά
της θάλασσας έχουν ένα
μικρό άνοιγμα που κοιτάζει
προς τα κάτω στο νερό.

Yπάρχει μια υπόγεια διάβαση
για πεζούς κοντά στη γέφυρα.
Έτσι είναι ασφαλές να
περάσετε στην άλλη πλευρά.

Royal Jewelry Museum
Το Royal Jewerly Museum βρίσκεται στη
γειτονιά της Ζιζενίας στην πόλη της
Αλεξάνδρειας. . Επιπλέον, το κτίριο του Royal
Jewerly Museum είναι θαυμάσιο. Στην
πραγματικότητα, στεγάζεται σε ένα παλάτι της
πριγκίπισσας Fatema El Zahraa. Είναι πράγματι
ένα σπάνιο κομμάτι αρχιτεκτονικής τέχνης που
κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα.

Περιλαμβάνουν τα κοσμήματα και τα
στολίδια που φορούσαν οι πριγκίπισσες της
τελευταίας βασιλικής οικογένειας της
Αιγύπτου. Μερικά από τα εκθέματα των
μουσείων χρονολογούνται από την περίοδο
του Μοχάμεντ Αλί Πασά. Έκανε επίσης για
τις αντίκες που χρησιμοποιούσαν για να
διακοσμήσουν τα σπίτια και τα παλάτια
τους. Στην πραγματικότητα, το Khendive
Ismail κυβερνούσε την Αίγυπτο από το 1863
έως το 1879.

Οι κήποι του παλατιού Montazah
• Οι κήποι Montaza Palace βρίσκονται στην ανατολική άκρη της
Αλεξάνδρειας, στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου. Το συγκρότημα, το
οποίο είναι γύρω από 360 στρέμματα σε μέγεθος, είναι μια
όμορφη ιδιοκτησία που έχει θέα στον κόλπο Al Montaza. Το
συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης πέντε παραλίες για κολύμπι:
Aida, Κλεοπάτρα, Βανέσα, Semiramis και την ιδιωτική παραλία
του Helnan Palestine Hotel.
• Υπάρχουν όλα τα είδη διασκέδασης που πρέπει να είχαν στη
Montaza. Μια εξαιρετική επιλογή είναι να κάνετε μια βόλτα με
βάρκα και να δείτε τους κήπους από το νερό. Άλλες
καταπληκτικές θαλάσσιες δραστηριότητες είναι το θαλάσσιο σκι,
καταδύσεις, κολύμβηση με αναπνευστήρα ή ακόμα και απλά
ψύξη μπροστά στον ωκεανό.

Abu al-Abbas al-Mursi Mosque

Tο τζαμί του Abu al-Abbas al-Mursi είναι
ένα από τα ωραιότερα τεμένη στην
Αίγυπτο και σίγουρα το πιο σημαντικό και
μεγαλοπρεπέστερο τέμενος στην
Αλεξάνδρεια. Αρχικά χτισμένο το 1775, το
τζαμί του Abu al-Abbas al-Mursi
ανακαινίστηκε, άλλαξε και ξαναχτίστηκε σε
αρκετές περιπτώσεις.

Όπως πολλά από τα μεγάλα τεμένη στην
Αίγυπτο, αυτό είναι επίσης ανοιχτό στους
επισκέπτες. Ωστόσο, οι επισκέπτες
αναμένεται να ντυθούν συντηρητικά και να
αποφύγουν την είσοδο στο τζαμί κατά τη
διάρκεια της προσευχής

. Η τεράστια μεγαλοπρέπεια αυτού του
τζαμιού είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ένα
από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της
Αλεξάνδρειας.

