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Στον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες πόλεις, μικρές και μεγάλες. Ωστόσο, 

εμείς επιλέξαμε 5 από αυτές και αποφασίσαμε να σας τις παρου-

σιάσουμε… 
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Παρίσι 

Το Παρίσι (Paris), γνωστό και ως η 

Πόλη του Φωτός, από τότε που φω-

τίστηκαν οι κύριες λεωφόροι του με 

φανούς γκαζιού το 1828, είναι η 

πρωτεύουσα της Γαλλίας και μία από 

τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώ-

πης. Το Παρίσι περιλαμβάνει την πό-

λη του Παρισιού και τα περίχωρα και 

βρίσκεται σε ένα λεκανοπέδιο. Είναι 

μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της 

Ευρώπης και του κόσμου. Επιπλέον 

είναι η πολιτιστική και οικονομική 

πρωτεύουσα της Γαλλίας, το σημα-

ντικότερο κομβικό σημείο της και 

έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, όπως της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Γεωγραφία  

Γεωγραφική θέση 

Το Παρίσι είναι κτισμένο στο κέντρο του λεκανοπεδίου του Παρισιού, κατά μέσο όρο 65 μέ-

τρα 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. 

Σηκουάνας  

Ο Σηκουάνας ποταμός (la Seine) 

συνδέει το Παρίσι με το εσωτερικό 

της Γαλλίας, και πιο συγκεκριμένα με 

την Βουργουνδία και με την Μάγχη. 

Έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυ-

ξη και εξέλιξη της πόλης. Χωρίζει το 

Παρίσι σε δύο άνισες όχθες, στην 

δεξιά όχθη όπου κυριαρχούν οι επι-

χειρήσεις και τα χρηματιστήρια, και 

την νότια, όπου είναι ο παραδοσια-

κός τόπος διαμονής διανοουμένων 

Το ηλιοβασίλεμα στο Παρίσι 

Πανοραμική άποψη ενός κομματιού του Σηκουάνα 
και των περιχώρων 
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και καλλιτεχνών. 

Νησιά  

Το Ιλ ντε λα Σιτέ (Île de la Cité) είναι ένα μικρό νησάκι στον 

Σηκουάνα, στην καρδιά του Παρισιού. Κατοικήθηκε για 

πρώτη φορά στην αρχαιότητα και είναι, έτσι, το αρχαιότε-

ρο σημείο του Παρισιού. 

 

 

Πληθυσμός  

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 Ευρώ-

πη. Η παγκόσμια κατάταξη το φέρνει στην 23η θέση. 

Ιστορία  

Αρχαιότητα  

Η πρώτη φορά που αναφέρεται στην ιστορία η πόλη των Παρισίων είναι από τον Ιούλιο 

Καίσαρα, στο έργο του "Ιστορία". Εκεί την αναφέρει ως Λουτητία και την φυλή που κατοικεί 

εκεί, ως Παρίσιους.  

Τον 3ο αιώνα μ.Χ. μερικοί ιεραπόστολοι έφεραν τον χριστιανισμό για πρώτη φορά στο Πα-

ρίσι. Ο άγιος Διόνυσος του Παρισιού έγινε, το 250 μ.Χ, ο πρώτος επίσκοπος του Παρισιού. 

Το 360 η πόλη μετονομάστηκε οριστικά σε Παρίσι.  

Μεσαίωνας  

Το 508 το Παρίσι έγινε πρωτεύουσα του κράτους των Φράγκων. Το 586 μια μεγάλη πυρκα-

γιά κατέστρεψε την πόλη ολοσχερώς. Το 1210 άρχισε να χτίζεται και το Λούβρο. Κατά την 

διάρκεια του Μεσαίωνα το Παρίσι ήταν χωρισμένο στη δεξιά όχθη, όπου κυριαρχούσε η 

πολιτική, η οικονομία και η θρησκεία, και στην αριστερή όχθη όπου κυριαρχούσε το προ-

πύργιο των διανοούμενων. Εκεί ιδρύθηκε, το 1257, το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. 

Σύγχρονο Παρίσι  

Ο Πύργος του Άιφελ εγκαινιάστηκε για την Έκθεση του 1889 (εκατό χρόνια της Γαλλικής Ε-

πανάστασης), το μετρό γι' αυτή του 1900. Ο γερμανικός στρατός κατέλαβε το Παρίσι κατά 

την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 25 Αυγούστου 1944 η άφιξη του δεύτερου 

τάγματος τεθωρακισμένων του στρατηγού Λεκλέρκ (Leclerc) σήμανε και το τέλος της κατά-

Το Ιλ ντε λα Σιτέ 
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ληψης της πρωτεύουσας, χωρίς να σημειωθούν παραπάνω ζημιές, καθώς ο στρατηγός Ντί-

τριχ φον Χόλτιτς (Dietrich von Choltitz), Στρατιωτικός Διοικητής της πόλης, δεν υπάκουσε 

στις διαταγές του Χίτλερ, που απαιτούσε την καταστροφή του Παρισιού. Το Παρίσι οργά-

νωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1900 και του 1924. 

Τουρισμός  

Το Παρίσι, προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες από όλον τον κόσμο που έρχο-

νται να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική της πόλης, τα μνημεία της αλλά και τα πλούσια σε 

εκθέματα μουσεία του. Σημαντικότερα αξιοθέατα είναι ο Πύργος του Άιφελ, η Αψίδα του 

Θριάμβου, η Σακρέ Κερ στη Μονμάρτρη, η Παναγία των Παρισίων, τα μουσεία του Λούβρου 

και πολλά άλλα, όπως η Euro Disney. 

Πολιτισμός και αξιοθέατα  

Η γαλλική πρωτεύουσα έχει μεγάλο αριθμό ιστορικών και θρησκευτικών κτηρίων, μουσεί-

ων, πάρκων και θεάτρων. Στο Παρίσι βρίσκονται περίπου 160 μουσεία, 200 μόνιμες εκθέ-

σεις τέχνης (γκαλερί), 100 θέατρα, 600 κινηματογράφοι.  

Θέατρο  

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 ε-

κεί παίζονται κατεξοχήν τα έργα του Μολιέρου.  

Μουσεία  

Το Παρίσι βρίθει μουσείων και εκθεσι-

ακών χώρων που καλύπτουν πληθώρα 

θεμάτων και ιστορικών περιόδων. 

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. Βρίσκεται ακρι-

βώς στο κέντρο του Παρισιού. 

Δρόμοι και κτήρια  

Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων (Avenue des Champs-Élysées) είναι πιθανόν η πιο διάση-

μη λεωφόρος του κόσμου. Το πλάτος της φτάνει τα 71 μέτρα και το μήκος της τα 2 χιλιόμε-

τρα, ξεκινά από την πλατεία Κονκόρντ και τερματίζει στην περιοχή της πλατείας Place 

Charles-de-Gaulle. 

Το Λούβρο τη νύχτα 
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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 ξε-

κίνησαν το 1887 και ολοκληρώθηκαν το 1889. Δέ-

χεται πάνω από 6.000.000 επισκέπτες ετησίως. 

 

 

 

Συγκοινωνία 

Η πόλη διαθέτει πυκνό δίκτυο μετρό. 

Διαθέτει, επίσης, σιδηροδρομική σύν-

δεση με όλες σχεδόν τις πόλεις της 

χώρας. Περιβάλλεται από πυκνό δί-

κτυο αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι την 

συνδέουν με κάθε σημείο της επικρά-

τειας. Διαθέτει, επίσης, δύο διεθνή 

αεροδρόμια, το παλαιότερο, στα νότια 

της πόλης, και το νεότερο Διεθνές Αε-

ροδρόμιο Παρισιού Σαρλ ντε Γκωλ 

(Charles de Gaulle) στα βόρεια, το 

δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρό-

μιο της Ευρώπης.  

 

  

Ο παγκοσμίως γνωστός πύργος του Άιφελ 

Σταθμός του Παριζιανού μετρό 
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Κέιπ Τάουν 

Το Κέιπ Τάουν είναι η νομοθετική 

πρωτεύουσα (έδρα του Κοινοβουλίου) 

και η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Νό-

τιας Αφρικής. Επίσης είναι η επαρχια-

κή πρωτεύουσα της επαρχίας «Δυτικό 

Ακρωτήριο» (Western Cape). 

Το Κέιπ Τάουν είναι πολύ γνωστό για 

το λιμάνι του, τη χλωρίδα της περιο-

χής και για δύο μοναδικά γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά: Το Τραπεζοειδές Ό-

ρος που δεσπόζει πάνω από την πόλη και το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Εξαιτίας και αυ-

τών των χαρακτηριστικών είναι ο δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός στη Νότια Αφρι-

κή. 

Ιστορία 

Η Πόλη του Ακρωτηρίου ιδρύθηκε από τους Ολλανδούς ως απλός σταθμός ανεφοδιασμού 

για τα πλοία τους που μετέβαιναν στην Ανατολική Αφρική, τις Ινδίες και την Άπω Ανατολή 

πάνω από δύο αιώνες πριν τη διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ (1869). Η άφιξη στην τοπο-

θεσία του Γιαν βαν Ρίμπεκ, στις 6 Απριλίου 1652 σηματοδότησε την ίδρυση του πρώτου μό-

νιμου οικισμού Ευρωπαίων στην Υποσαχάρια Αφρική. Η πόλη ξεπέρασε γρήγορα τον αρχικό 

της προορισμό και κατέστη η μεγαλύτερη πόλη στη Νότια Αφρική μέχρι την ανάπτυξη του 

Γιοχάνεσμπουργκ και του Ντέρμπαν. 

Πληθυσμός 

Κατά την απογραφή του 2001 το Κέιπ Τάουν είχε πληθυσμό 2,95 εκατομμύρια κατοίκους, 

αλλά η μεγάλη έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος, 2.499 τετρ. χιλιόμετρα, η μεγα-

λύτερη στη Νότια Αφρική, έχει ως αποτέλεσμα συγκριτικώς χαμηλότερη πυκνότητα πληθυ-

σμού (1.158 κάτοικοι ανά τετρ. χιλιόμετρο). 

Αξιοθέατα  

Βορείως του βουνού Table οριοθετείται το κέντρο της πόλης που ονομάζεται και City Bowl. 

Εκεί βρίσκονται και τα κτίρια του Κοινοβουλίου που λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1885, 

αλλά και η Πλατεία Green με το υπαίθριο παζάρι και τους δεκάδες ανέργους να περιφέρο-

νται χωρίς σκοπό. Η μαλαισιανή γειτονιά Bo-Kaap είναι το πιο χρωματιστό κομμάτι του Κέιπ 

Τάουν, καθώς όλα τα σπίτια είναι βαμμένα σε έντονα διαφορετικά χρώματα, δίνοντας έναν 

ξεχωριστό χαρούμενο τόνο.  

Ένα κομμάτι του Κέιπ Τάουν 
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Από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά κτίσματα της Νότιας Αφρικής είναι το Κάστρο της Καλής Ελ-

πίδας, χτισμένο το 1679. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως στρατιωτική βάση, περιλαμβά-

νει όμως και μουσεία με συλλογές αντικειμένων, επίπλων και ζωγραφικής και εκθεσιακούς 

χώρους σύγχρονης τέχνης. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί κι ένα πολύ κομψό καφέ, καθώς και 

εστιατόριο με τοπική κουζίνα Cape Malay. 

Όσοι ανεβαίνουν στο βουνό Table έχουν μια πρώτη ματιά από ψηλά του πάλαι ποτέ τρομε-

ρού νησιού Robben, όπου στη φυλακή του έζησε για 27 χρόνια ο κατοπινός πρόεδρος της 

χώρας Νέλσον Μαντέλα. Στο νησί θα φθάσετε με καραβάκι από την προκυμαία και θα σας 

ξεναγήσουν πρώην πολιτικοί κρατούμενοι που ο καθένας έχει να διηγηθεί μια ξεχωριστή 

ιστορία από τις πικρές αναμνήσεις του. 
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Ρίο Ντε Τζανέιρο 

Το Ρίο ντε Τζανέιρο (Rio de Janeiro) εί-

ναι πόλη στη νοτιοανατολική Βραζιλία, 

πρωτεύουσα της ομώνυμης πολιτείας. Η 

πόλη ήταν η πρωτεύουσα της Βραζιλίας 

(1763-1960). Συνήθως γνωστή ως Ρίο, η 

πόλη παρονομάζεται επίσης ως Cidade 

Maravilhosa - «η θαυμάσια πόλη». 

Είναι διάσημη για τη θεαματική φυσική 

θέση της, τους εορτασμούς καρναβα-

λιού, τη σάμπα και άλλα είδη μουσικής, 

παραλίες όπως οι Copacabana, Ipanema, 

και Leblon, τους πεζόδρομους με τα 

μαυρόασπρα μωσαϊκά, και το χαλαρό 

τρόπο ζωής τον κατοίκων. 

Το 2016 οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο Ρίο ντε Τζανέιρο. 

Γεωγραφία 

Γεωγραφική θέση  

Η συνολική περιοχή του Ρίο εκτείνεται σε έκταση 1.182,3 τετρ. χλμ. και φιλοξενεί περισσό-

τερους από 6 εκατ. κατοίκους. Το Ρίο ήταν η πρωτεύουσα της Βραζιλίας μέχρι το 1960, οπό-

τε και η έδρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της χώρας μεταφέρθηκε στη νεοσύστατη πό-

λη της Μπραζίλια.  

Πληθυσμός  

Η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό 11 ως 13,5 εκατομμύρια κατοίκους. Ο 

τελικός πληθυσμός του Ρίο (εκτίμηση 2009) ανέρχεται τουλάχιστον στα 19,5 εκατομμύρια 

κατοίκους. 

Τουρισμός  

Στο Ρίο θα βρείτε μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες του πλανήτη - και μερικά από τα 

πιο μικροσκοπικά μπικίνι. Αυτός είναι ο κανόνας εδώ, οπότε μην καρφώνεστε. Μην παρα-

λείψετε όμως να εξερευνήσετε και την ίδια την πόλη, η οποία έχει πανέμορφη αρχιτεκτονι-

κή. Στα εστιατόρια της περιοχής Jardins μπορείτε να γευτείτε φαγητά από όλο τον κόσμο. 

Αλλά μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και τα παγκοσμίου φήμης μουσεία, να περιηγηθεί-

τε στις γειτονιές που είναι γεμάτες ζωντάνια και να επιδοθείτε σε τρελά ψώνια. 

Το Ρίο από ψηλά 
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Το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι η κύρια τουριστική ατραξιόν και θέρετρο της Βραζιλίας. Λαμβάνει 

τους περισσότερους επισκέπτες κάθε χρόνο από οποιαδήποτε πόλη στη Νότια Αμερική με 

2,82 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες. Το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι ο πιο πολυβραβευμένος 

προορισμός από την World Travel στην κατηγορία της Νότιας Αμερικής ως ο καλύτερος 

προορισμός. 

Ιστορία  

Ο κόλπος Γκουαναμπαρά ανακαλύφθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1502, και σε αυτή την ημε-

ρομηνία οφείλει η πόλη το όνομά της (Ρίο ντε Τζανέιρο = ποταμός του Ιανουαρίου). Σύμ-

φωνα με το σχετικό θρύλο, οι Πορτογάλοι ναυτικοί ονόμασαν την περιοχή Ρίο καθώς πί-

στεψαν ότι η είσοδος του κόλπου ήταν ουσιαστικά η εκβολή ενός ποταμού. 

Ο πρώτος οικισμός ιδρύθηκε στην περιοχή το 1565. Στο τέλος του 17ου αιώνα, όταν ανακα-

λύφθηκε χρυσός και διαμάντια στη γειτονική περιοχή του Μίνας Γκεράις, το Ρίο ντε Τζανέι-

ρο μετατράπηκε σε ένα λιμάνι ιδιαίτερης σημασίας για τις εξαγωγές. Το 1763, η πορτογαλι-

κή διοίκηση των αποικιών της Αμερικής μεταφέρθηκε στο Ρίο, και η πόλη παρέμεινε η κύ-

ρια αποικιακή πρωτεύουσα των πορτογαλικών κτήσεων της Αμερικής μέχρι το 1808. Μέχρι 

τις αρχές του 18ου αιώνα, η πόλη απειλήθηκε ή κατακτήθηκε από αρκετούς, κυρίως Γάλ-

λους, πειρατές και τυχοδιώκτες.  

Αξιοθέατα  

Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή 

Το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο Ντε 

Τζανέιρο θεωρείται ένα από τα επτά θαύματα 

του σύγχρονου κόσμου. Είναι σημείο αναφοράς 

όχι μόνο για το Ρίο και τη Βραζιλία αλλά και 

διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Έχει ύψος 30 μέτρα (39 με τη βάση) και ζυγίζει 

1000 τόνους! Στέκεται με απλωμένα τα χέρια 

σαν να καλωσορίζει τον κόσμο, και ατενίζει την 

πόλη του Ρίο, από ύψος 710 μέτρων, στην κο-

ρυφή του λόφου Κορκοβάντο (Corcovado). Το 

άγαλμα θεμελιώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1931. 

 

Στάδιο Μαρακανά 

Το Στάδιο του Μαρακανά (Estádio do Maracanã) είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο που βρίσκεται 

στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Χτισμένο στα τέλη της δεκαετίας του '40, έφερε αρχικά 

Το άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή 
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την επίσημη ονομασία Δημοτικό Στάδιο (Estádio Municipal), ενώ από το 1964 ονομάζεται 

Στάδιο του δημοσιογράφου 

Μάριο Φίλιο, προς τιμήν του 

δημοσιογράφου που είχε 

πρωτοστατήσει στην ανέγερ-

σή του. Είναι όμως παγκο-

σμίως γνωστό απλά ως Μα-

ρακανά από τον ποταμό που 

ρέει στην περιοχή. Αυτός με 

τη σειρά του είχε λάβει την 

ονομασία του από ένα είδος 

παπαγάλου. 

Mαζί με το Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, θεωρείται γήπεδο - φετίχ για τους απανταχού ποδο-

σφαιρόφιλους. Επίσης για πολύ καιρό ήταν το μεγαλύτερο στάδιο του κόσμου, τίτλος που 

χάθηκε όχι επειδή κτίστηκε αλλού κάποιο μεγαλύτερο, αλλά γιατί η χωρητικότητά του μει-

ωνόταν κάθε φορά που εισάγονταν αυστηρότεροι κανονισμοί ασφαλείας.  

Συγκοινωνία 

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τα λεωφορεία είναι τα κύρια μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχουν σχε-

δόν 440 δημοτικές γραμμές λεωφορείων που εξυπηρετούν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια 

επιβάτες κάθε μέρα. 

Μετρό 

Το Ρίο ντε Τζανέιρο έχει δύο γραμμές μετρό με 42 χιλιόμετρα και 32 σταθμούς. Το μετρό 

είναι ασφαλέστερη και καθαρότερη μορφή του Ρίο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

Ποδήλατο 

Η πόλη διαθέτει 160 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων ότι, όπου και αν υπάρχουν, είναι πολύ 

προτιμότερο να ιππασία στην κίνηση της πόλης. 

Το Bike Ρίο άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2011. Το σύστημα αυτό ανταλλαγής πο-

δήλατων διαθέτει 600 ποδήλατα σε 60 σταθμούς ενοικίασης οι οποίοι βρίσκονται σε 14 γει-

τονιές σε όλη την πόλη. 

 

  

Το Μαρακανά 
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Το Τόκιο τη νύχτα 

Τόκιο 

Το Τόκιο είναι η πρωτεύουσα 

της Ιαπωνίας. Αριθμεί περίπου 

13 εκατομμύρια κάτοικους- 10% 

του πληθυσμού της χώρας, ενώ 

στη μητροπολιτική του περιοχή 

ζουν περίπου 36 εκατομμύρια 

άνθρωποι, κάνοντάς την έτσι 

την πιο πυκνοκατοικημένη του 

κόσμου. Το Τόκιο βρίσκεται 

στην περιοχή Κάντο, στο Χον-

σού, το κεντρικό και μεγαλύτε-

ρο από τα νησιά που απαρτί-

ζουν την Ιαπωνία. 

Γεωγραφία 

Η μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο αποτελείται από τρία μέρη: τα 23 Ειδικά Διαμερίσματα 

(που αποτελούν την πρώην πόλη του Τόκιο), την Περιοχή Τάμα και τα νησιά. 

Περιλαμβάνει 23 ειδικά διαμερίσματα. Η καθεμιά ειδική περιοχή εκλέγει έναν δήμαρχο και 

συμβούλιο. Εκτός από αυτούς τους 23 δήμους, το Τόκιο περιλαμβάνει επίσης 26 πόλεις , 

πέντε κωμοπόλεις , και οκτώ χωριά , καθένα από το οποία διαθέτει μια τοπική κυβέρνηση. 

Η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο διευθύνεται από έναν δημόσια εκλεγμένο κυβερνή-

τη και μια μητροπολιτική συνέλευση.  

Ιστορία 

Η ακμή του Τόκιο συνδέεται κατά ένα μεγάλο μέρος με δύο άτομα: τον Τοκουγκάβα Ιεγιά-

σου και τον αυτοκράτορα Μεϊτζί. Το 1603, μετά την ενοποίηση της Ιαπωνίας, ο Σογκούν Το-

κουγκάβα κατέστησε το Έντο (το σημερινό Τόκιο) βάση του, ξεκινώντας έτσι την Περίοδο 

Έντο της ιστορίας της χώρας. Κατά συνέπεια, η πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε 

σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στον κόσμο με πληθυσμό που έφτασε το ένα εκατομμύ-

ριο μέχρι τον 18ο αιώνα. Έγινε η ντε φάκτο πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και παρότι ο αυτο-

κράτορας ζούσε στο Κιότο, ήταν το Τόκιο αυτοκρατορική πρωτεύουσα.  

Το Τόκιο βομβαρδίστηκε επανειλημμένα το Νοέμβριο του 1944 από την Αμερικανική Πολε-

μική Αεροπορία. Έπειτα, μετά την κατάληψή του, έγινε Αμερικάνικη βάση. 

Κατά το μεγάλο σεισμό και τσουνάμι το 2011, το Τόκιο δεν υπέφερε ζημιές, υπέφερε όμως 

από την διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
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Τουρισμός 

Αν ταξιδεύετε με παιδιά επιβάλλεται μια επίσκεψη στο «Tokyo Disney Resort», το οποίο 

είναι μια πιστή αντιγραφή της Disneyland. 

Το σημαντικότερο μουσείο στο Τόκιο είναι το Edo-Tokyo Museum, που φιλοξενεί εκθέματα 

από την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά του Τόκιο, αλλά και όλης της Ιαπωνίας.  

Το Τόκιο είναι μια από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου, ακόμα και στο θέμα της διαμο-

νής. Τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι καθαρά, ασφαλή και με πολύ καλή ποιότητα υπηρε-

σιών. 

Το Τόκιο είναι η πόλη με τα πιο πολλά εστιατόρια στον κόσμο: περισσότερα από 100.000! 

Εκτός από αυτά που σερβίρουν τοπικές γεύσεις, υπάρχει μεγάλη πληθώρα εστιατορίων με 

διεθνή κουζίνα. 

Αξιοθέατα 

Οι Ιάπωνες δεν διστάζουν να υιοθετήσουν δυτικά πρότυπα, ειδικά στην αρχιτεκτονική. Αυτό 

επιβεβαιώνεται περίτρανα από το «δάσος» των φουτουριστικών ουρανοξυστών της πόλης, 

ενώ ο Πύργος του Τόκιο στην περιοχή Minato Ku είναι το χαρακτηριστικότερο ίσως παρά-

δειγμα. 

Εδώ θα αντικρίσετε μια αρκετά προσεγμένη απομίμηση του Πύργου του Άιφελ, με τη δια-

φορά ότι είναι 9 μέτρα πιο ψηλός, φτάνοντας σε ύψος 333 μ. Η θέα της πόλης και της ευρύ-

τερης περιοχής από την εξέδρα του (σε ύψος 250 μ.) είναι αποκαλυπτική. 

Το Αυτοκρατορικό Παλάτι, ακόμα και 

σήμερα, αποτελεί την κατοικία του αυ-

τοκράτορα και της οικογένειάς του. Τα 

κτίρια των ανακτόρων, κτισμένα σε με-

σαιωνικό ιαπωνικό στυλ βρίσκονται πά-

νω στα ερείπια ενός κάστρου των σα-

μουράι του 15ου αιώνα και μετατράπη-

καν σε αυτοκρατορική κατοικία το 1868, 

όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από 

το Κιότο στο Τόκιο. 

Μόνο οι εξωτερικοί κήποι των ανακτόρων είναι επισκέψιμοι για το κοινό, όπου μπορείτε να 

χαλαρώσετε περπατώντας μέσα σ' έναν πράσινο περιποιημένο διάκοσμο. 

Το Αυτοκρατορικό Παλάτι 
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Το Ueno Park είναι το παλαιότερο και μεγα-

λύτερο πάρκο της πρωτεύουσας και θεωρεί-

ται ένα από τα πιο όμορφα του Τόκιο. Στα 

εκτεταμένα όρια του Ueno Park υπάρχουν 

ναοί, παγόδες, ένας ζωολογικός κήπος, άφ-

θονα τρεχούμενα νερά, μια λίμνη με λωτούς 

και μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία 

της Ιαπωνίας. 

 

 

Συγκοινωνίες 

Η πόλη του Τόκιο, είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί 

περισσότερο το σύστημα του μετρό στον κόσμο 

όσον αφορά τις ετήσιες βόλτες των επιβατών. 

Σύμφωνα με την εταιρεία του μετρό, κατά μέσο 

όρο 6,33 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν χρησιμο-

ποιήσει εννιά δρομολόγια του μετρό κάθε ημέρα 

το 2009.  

  

Ένα κομμάτι του πάρκου Ουένο 

Το μετρό του Τόκιο 
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Νέα Υόρκη 

Η Νέα Υόρκη (New York), είναι μεγα-

λούπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Βρίσκεται στην ανατολική ακτή της 

χώρας και είναι η πιο πυκνοκατοικη-

μένη πόλη των ΗΠΑ. Το σύγχρονο 

όνομά της το έλαβε προς τιμήν του 

τότε δούκα της ιστορικής πόλης της 

Αγγλίας, της Υόρκης. Αποτελεί ένα 

από τα βασικότερα οικονομικά κέ-

ντρα της χώρας αλλά και ολόκληρου 

του πλανήτη. Στην Νέα Υόρκη βρί-

σκονται τα κεντρικά γραφεία του 

ΟΗΕ και παλιότερα οι δίδυμοι πύργοι 

του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, 

που καταστράφηκαν κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το ά-

γαλμα της ελευθερίας και το Κτήριο Εμπάιαρ Στέιτ. Είναι φημισμένη για τους ουρανοξύστες 

της και τις πολλές συνοικίες της (μεταξύ των οποίων και η φημισμένη Αστόρια των Ελλή-

νων). 

Γεωγραφία 

Γεωγραφική Θέση 

Η πόλη της Νέας Υόρκης βρίσκεται στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου στα 

μισά του δρόμου μεταξύ Ουάσιγκτον και Βοστώνης. Η θέση στις εκβολές του ποταμού 

Hudson River, βοήθησε την πόλη να αναπτυχθεί σε μία σημαντική εμπορική πόλη. Το μεγα-

λύτερο κομμάτι της Νέας Υόρκης είναι χτισμένο στα τρία νησιά, το Manhattan, το Staten 

Island και το Long Island. 

Χάντσον 

Ο ποταμός Χάντσον 

(Hudson) διασχίζει την κοι-

λάδα του Χάντσον έως τον 

κόλπο της Νέας Υόρκης. Ο 

ποταμός χωρίζει την πόλη 

της Νέα Υόρκης από το New 

Jersey.  

 

Η Νέα Υόρκη το βράδυ... 

Ένα κομμάτι του ποταμού Χάντσον και τα περίχωρα 
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Διαμερίσματα  

Η Νέα Υόρκη αποτελείται από 5 μεγάλα διαμερίσματα. 

Το καθένα απ' αυτά αποτελεί μια ξεχωριστή κομητεία. 

1. Μανχάταν  

Το Μανχάταν (Manhattan) έχει περίπου 1.600.000 κατοί-

κους και έκταση 59 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Eίναι η 

πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή των Η.Π.Α. με πυκνότητα 

πληθυσμού 66.940,1 κάτοικοι ανά τετραγωνικό μίλι.  

2. Μπρούκλιν  

Το Μπρούκλιν (Brooklyn) έχει 2.400.000 κατοίκους και 

βρίσκεται στο νοτιοανατολικό κομμάτι της πόλης. Έχει 

έκταση 182 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

3. Κουίνς  

Το Κουίνς (Queens) είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή της Νέας Υόρκης με πληθυσμό 

2.250.000 κατοίκων περίπου και έκταση 282 τ.χ. 

4. Μπρονξ  

Το Μπρονξ (Bronx) έχει 1.300.000 κατοίκους και έκταση 108 τ.χ. Είναι το μοναδικό τμήμα 

της Νέας Υόρκης που βρίσκεται στην ενδοχώρα και όχι πάνω σε νησί. 

5. Στέιτεν Άιλαντ  

Το Στέιτεν Άιλαντ (Staten Island) έχει μόνο 500.000 κατοίκους και έκταση 151 τ.χ. 

Ιστορία 

Η περιοχή κατοικούνταν από τους ιθαγενείς Αμερικανούς Lenape κατά τη στιγμή της ευρω-

παϊκής της ανακάλυψής το 1524 από, έναν εξερευνητή της Φλωρεντίας. Το 1664, η πόλη 

παραδόθηκε στην Αγγλία και μετονομάστηκε σε Νέα Υόρκη από τον Άγγλο Δούκα της Υόρ-

κης. 

Σε όλο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η πόλη έγινε ένα παγκόσμιο κέντρο για τη βιομηχα-

νία, το εμπόριο, και την επικοινωνία. Η Νέα Υόρκη βγήκε αλώβητη από τον 2ο Παγκόσμιο 

Πόλεμο ως η κορυφαία πόλη του κόσμου, με τη Wall Street να οδηγεί την Αμερική ως την 

κυρίαρχη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Η έδρα των Ηνωμένων Εθνών τόνισε την πολιτική 

επιρροή της Νέας Υόρκης. 

Τα πέντε διαμερίσματα: 
Μανχάταν, Μπρούκλιν, Κουίνς, 

Μπρονξ, Στέιτεν Άιλαντ 
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Η πόλη της Νέα Υόρκης συνταράχθηκε με τις επιθέσεις στις 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 , ό-

ταν περίπου 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή του Παγκόσμιου Κέ-

ντρου Εμπορίου.  

Τουρισμός 

Ο τουρισμός είναι μία από τις πιο ζωτικής σημασίας βιομηχανίες της Νέας Υόρκης, με πε-

ρισσότερα από 40 εκατομμύρια εγχώριους και διεθνείς τουρίστες που την επισκέπτονται 

κάθε χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 2010, η Νέα Υόρκη είχε ρεκόρ στον αριθμό των 

τουριστών που έφτασε τους 48,7 εκατομμύρια.  

Διώροφα τουριστικά λεωφορεία και σκάφη με ξεναγούς φέρνουν τους τουρίστες σε διάφο-

ρα μέρη του Manhattan και σε άλλους δήμους, ενώ οι άμαξες εξυπηρετούν τα άτομα με 

προτιμήσεις για πιο ρομαντικές στιγμές. Οι πιο τολμηροί μπορείτε να νοικιάσετε ποδήλατα 

ή απλά να περπατήσετε, αφού αυτός είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσετε τη 

ζωή στο δρόμο. 

Αξιοθέατα 

Οι κυριότεροι προορισμοί περιλαμβάνουν το Empire State Building, το Άγαλμα της Ελευθε-

ρίας, τα θέατρα του Broadway, τα μουσεία όπως το Metropolitan Museum of Art, τα πάρκα 

όπως το Central Park. 

Επίσης πολύ κόσμο προσελκύουν τα πολυτελή καταστήματα κατά μήκος της Fifth Avenue, 

εκδηλώσεις όπως το Halloween Parade, η παρέλαση την ημέρα των Ευχαριστιών του και 

πολλά άλλα. 

 

Το Άγαλμα της Ελευθερίας (Statue 

of Liberty) 

Το Άγαλμα της Ελευθερίας είναι ένα 

κολοσσιαίο νεοκλασικό γλυπτό στο 

νησί Liberty, στο λιμάνι της Νέας Υόρ-

κης. Το άγαλμα, ένα δώρο από το λαό 

της Γαλλίας προς τις Ηνωμένες Πολι-

τείες, είναι μία γυναικεία φιγούρα 

που αντιπροσωπεύει την Libertas, τη 

ρωμαϊκή θεά της ελευθερίας, η οποία 

φέρει ένα πυρσό και μία πλάκα. Το 

άγαλμα έχει γίνει σύμβολο της ελευ-

θερίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Το άγαλμα της Ελευθερίας και τα περίχωρα 



 
22 

 

Η Γέφυρα του Μανχάταν (Manhattan 

Bridge) 

Η γέφυρα του Manhattan είναι μια κρεμα-

στή γέφυρα που διασχίζει τον ποταμό East 

της Νέας Υόρκης, και συνδέει το Lower 

Manhattan με το Brooklyn. Η γέφυρα δόθη-

κε στην κυκλοφορία στις 31 Δεκεμβρίου 

1909. 

 

Το Empire State Building 

Το κτίριο Empire State είναι ένας από τους υψηλότερους 

και ιστορικότερους ουρανοξύστες στον κόσμο. Βρίσκεται 

στην πόλη της Νέας Υόρκης και έχει 102 ορόφους. Το ύ-

ψος του φτάνει τα 381 μέτρα. Υπήρξε ο υψηλότερος ου-

ρανοξύστης στη Γη για 40 χρόνια, από την ολοκλήρωσή 

του το 1931 ως το χτίσιμο του Βόρειου Πύργου του Πα-

γκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 1972. Μετά την κατα-

στροφή των δίδυμων πύργων, το Empire State Building 

ξανάγινε και παραμένει ως σήμερα το υψηλότερο κτίριο 

σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη.  

Μέσα Μεταφοράς 

Το σύστημα των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς στη Νέα Υόρκη, που 

τα περισσότερα λειτουργούν 24 

ώρες την ημέρα, είναι το πιο πο-

λύπλοκο και εκτεταμένο στη Βό-

ρεια Αμερική.  

Το μετρό της πόλης της Νέας 

Υόρκης είναι το μεγαλύτερο δί-

κτυο γρήγορης μετακίνησης στον 

κόσμο, και διαθέτει 468 σταθ-

μούς σε λειτουργία.  

Η περιοχή εξυπηρετείται από τρία μεγάλα αεροδρόμια, το John F. Kennedy International, το 

Newark Liberty International και το LaGuardia. 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες χρησιμοποίη-

Η Γέφυρα του Μανχάταν την οποία οι περισσότεροι 
γνωρίζουμε από φωτογραφίες 

Το μετρό της Νέας Υόρκης 

To κτήριο Εμπάιρ Στέιτ 
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σαν τα τρία αεροδρόμια το 2005 και ο εναέριος χώρος της πόλης είναι ο πιο πολυσύχνα-

στος στη χώρα.  

Η δημόσια μετακίνηση είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος μετακίνησης της Νέας Υόρκης. Το 

2005 το 54,6% των Νεοϋορκέζων μετακινούνταν στις δουλειές τους χρησιμοποιώντας Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται και οι εναλλακτικές μετακινήσεις 

όπως οι 120.000 ποδηλάτες ημερησίως, και πολλές χιλιάδες πεζών. Το περπάτημα και το 

ποδήλατο αντιπροσωπεύουν το 21% όλων των μέσων για τη μετακίνηση στην πόλη. 

Για να συμπληρώσει το τεράστιο δίκτυο μαζικών μεταφορών, η πόλη έχει επίσης έναν εκτε-

νή ιστό από δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Η γέφυρα George Washington είναι η πιο πο-

λυσύχναστη γέφυρα στον κόσμο όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων.  
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Παρίσι:   

 el.wikipedia.org 

Νέα Υόρκη:   

 el.wikipedia.org 

 www.newyorktravel.gr 

Ρίο:  

 www.travelplorer.gr 

 el.wikipedia.org 

 www.perierga.gr 

Τόκιο: 

 en.wikipedia.org 

 www.ethnos.gr 

 www.tut.gr 

Κέιπ Τάουν: 

 trans.kathimerini.gr 

 el.wikipedia.org 

 


