
 

 

 

 
ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  ΓΤΜΝΑΗΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 

 

 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:  ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:  «ΣΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΗΗΟΤ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:  ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΦΩΣΔΗΝΖ 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΥΑΝ: ΜΑΤΡΗΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ,  

 

ΓΡΗΕΑΝΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΥΑΥΑΛΖ ΥΡΖΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          χ. Δτος: 2013-2014 

 

 



 

 

                            ΣΑ ΜΝΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΠΑΡΘΘΟΤ 
 
Σν Παξίζη ε πόιε πνπ καγεύεη, πνπ έιθεη εθαηνκκύξηα επηζθεπηώλ ζε όιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, έρεη λα επηδείμεη ηα πην αμηόινγα θαη δηάζεκα κλεκεία ζε 
όιν ην θόζκν Ζ γαιιηθή πξσηεύνπζα έρεη ελα κεγάιν αξηζκό ηζηνξηθώλ θαη 
ζξεζθεπηηθώλ θηεξίσλ, κνπζείσλ, πάξθσλ θαη ζεάηξσλ. Δθεί βξίζθνληαη 
πεξίπνπ 160 κνπζεία πνπ θαιύπηνπλ πιεζώξα ζεκάησλ θαη ηζηνξηθώλ 
πεξηόδσλ, 200 κόληκεο εθζέζεηο ηέρλεο (γθαιεξί), 100 ζέαηξα, 600 
θηλεκαηνγξάθνη. Κάπνηα από ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά κλεκεία ηεο Πόιεο 
ηνπ Φσηόο είλαη ηα εμήο:   
 
 

Πύξγνο ηνπ Άηθει 
 
Ο Πύξγνο ηνπ Άηθει απνηειεί ην ζύκβνιν ηεο πόιεο αιιά θαη έλα από ηα 
πιένλ αλαγλσξίζηκα αμηνζέαηα αλά ηνλ θόζκν. Καηαζθεπάζηεθε από ην 
Γάιιν κεραληθό Γθoπζηάβ Δηθέι γηα ηε Γηεζλή Έθζεζε ηνπ 1889, ν νπνίνο, 
κάιηζηα, επηθξίζεθε πνιύ γη’ απηό ην «ηεξαηνύξγεκα», όπσο ην ραξαθηήξηζαλ 
ζηελ αξρή νη δηαλννύκελνη αιιά θαη ε αξηζηνθξαηηθή ηάμε ηεο επνρήο. Δίλαη 
ραξαθηεξηζηηθό όηη ν πνηεηήο Πνι Βεξιαίλ… άιιαδε δξόκν γηα λα κελ ηνλ 
βιέπεη, ελώ νη επγελείο ηνλ απνθαινύζαλ ππνηηκεηηθά «κηα άζρεκε θαη 
θαθόγνπζηε… μύζηξα γηα κνιύβηα»! ήκεξα απνηειεί «ζέιγεηξν» ηεο πόιεο 
θαη δελ ελλνείηαη Παξίζη… ρσξίο ηνλ πύξγν ηνπ! Ζ  θαηαζθεπή ηνπ μεθίλεζε 
ηνλ Ηνύλην ηνπ 1887 θαη νινθιεξώζεθε ην Μάξηην ηνπ 1889, ελώ είλαη εμ 
νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλνο από κέηαιιν θαη έλα εθαηνκκύξην θαξθηά. Όιν 
ην έξγν έρεη ηε κνξθή ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο θαη ην ζηεξίδνπλ ηέζζεξα 
ηεηξάπιεπξα βάζξα, απνηειώληαο κηα από ηηο πιένλ ζηαζεξέο θαηαζθεπέο, 
αθνύ παξεθθιίλεη κόιηο 7 εθαηνζηά κε ζθνδξό άλεκν! Έρεη ύςνο 300,51 
κέηξα (ζ.ζ. καδί κε ηελ θεξαία ηεο γαιιηθήο ηειεόξαζεο θηάλεη ζηα 320,15 
κ.), ελώ 700 ζθαινπάηηα νδεγνύλ ζηνλ πξώην όξνθν, όπνπ κπνξείηε λα 
δεηπλήζεηε ζην εζηηαηόξην πνπ ππάξρεη εθεί. ηα 274 κ. βξίζθεηαη ν εμώζηεο 
(ζηνλ ηξίην όξνθν), από όπνπ ε ζέα ηεο πόιεο είλαη θαηαπιεθηηθή θαη όηαλ ν 
νπξαλόο είλαη θαζαξόο κπνξείηε λα δείηε κέρξη θαη 72 ρηιηόκεηξα καθξηά. ηνλ 
ηειεπηαίν όξνθν ππάξρνπλ εξγαζηήξηα κεηεσξνινγίαο θαη ηειενπηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ελώ ππάξρεη αλειθπζηήξαο γηα ηνπο ηνπξίζηεο, αθνύ κέρξη 
ηελ θνξπθή ηα ζθαινπάηηα είλαη πεξίπνπ… 1.652! εκείσζε: Σν βξάδπ 
απνηειεί κηα εληππσζηαθή εηθόλα, αθνύ θσηίδεηαη κε πεξηζζόηεξα από 
292.000 Watt. 
 

 
                                                                                                                               

Μνπζείν Λνύβξνπ 

Σν κνπζείν ηνπ Λνύβξνπ (Musée du Louvre) είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα, 
δεκνθηιέζηεξα θαη παιαηόηεξα κνπζεία ηέρλεο ζηνλ θόζκν. Βξίζθεηαη ζην 
θέληξν ηνπ Παξηζηνύ, ζηηο όρζεο ηνπ εθνπάλα θαη ζηηο αίζνπζέο ηνπ θηινμελεί 



35.000 έξγα ηέρλεο, ζε κηα έθηαζε 60.000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Δλδεηθηηθό 
γηα ην κέγεζνο ηεο πινύζηαο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ είλαη όηη κόλν έλα πνιύ 
κηθξό πνζνζηό (8%) ησλ απνθηεκάησλ ηνπ εθηίζεληαη, θαζώο ην ζύλνιν ηεο 
ζπιινγήο ηνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από  445.000 θνκκάηηα. Σν Λνύβξν 
έθηαζε ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πεξλώληαο από δηάθνξεο θάζεηο, αθνύ 
αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε σο θξνύξην ηνπ 12νπ αηώλα, ελώ ηνλ 14ν αηώλα 
κεηαηξάπεθε ζε παιάηη. Ζ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή αλάγεηαη ζηνλ 15ν αηώλα, 
όηαλ θαηαζθεπάζηεθε ε πξώηε πηέξπγα θαηά κήθνο ηνπ εθνπάλα, ελώ ζηελ 
πνξεία ηνπ ρξόλνπ επεθηάζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν, θηάλνληαο ζηε ζεκεξηλή 
ηνπ έθηαζε.  

Ζ θύξηα είζνδνο ηνπ κνπζείνπ είλαη κηα νγθώδεο ππξακίδα από γπαιί, ε 
νπνία θαηαζθεπάζηεθε ην 1989 από ηνλ δηάζεκν αξρηηέθηνλα I.M. Pei, 
πξνθαιώληαο αξρηθά αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, θαζώο ν ζρεδηαζκόο ηεο έξρεηαη 
ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή θαηαζθεπή ησλ παξαθείκελσλ θηηξίσλ. 
θνπόο ηνπ Pei ήηαλ λα εηζρσξεί ην θσο ηνπ ήιηνπ κέρξη ην ππόγεην, ελώ 
επηζπκνύζε λα δεκηνπξγήζεη κηα επξύρσξε είζνδν γηα ην κνπζείν ρσξίο λα 
πεηξάμεη θαζόινπ ηα αξραία θηίξηα.  

Σν Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ θηινμελεί πεξηζζόηεξα από 35.000 εθζέκαηα 
αλεθηίκεηεο αμίαο, ελώ αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ην πξώην έξγν ηέρλεο πνπ 
κπήθε ζηε ζπιινγή ηνπ ήηαλ ν πεξίθεκνο πίλαθαο ηεο Μόλα Λίδα ηνπ 
Λενλάξλην Νηα Βίληζη ηνλ 16ν αηώλα. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα νη ζπιινγέο ηνπ 
πεξηιακβάλνπλ γαιιηθή δσγξαθηθή θαη γιππηηθή, ηηαιηθή δσγξαθηθή θαη 
γιππηηθή, νιιαλδηθή δσγξαθηθή, αληηθείκελα ηέρλεο (ξνιόγηα, έπηπια, 
πνξζειάλεο θαη ηαπεηζαξίεο), αηγππηηαθέο, ειιεληθέο θαη αλαηνιηθέο 
αξραηόηεηεο θαη ηελ ηζιακηθή ηέρλε. Δθηόο από ηε «Μόλα Λίδα» πνπ 
αλαθέξακε παξαπάλσ, αμίδεη λα ζαπκάζεηε ηελ «Αθξνδίηε ηεο Μήινπ» 
αιιά θαη ηε «Νίθε ηεο ακνζξάθεο», επίζεο ηα άινγα ηνπ Μαξιί θαη ηε 
ρεδία ηεο Μέδνπζαο, ηνλ πίλαθα ηνπ Σενληόξ Εεξηθό αιιά θαη ην πεξίθεκν 
έξγν ηνπ Μηραήι Άγγεινπ «Ο Θλήζθνο θιάβνο».Καη κελ μερλάηε όηη γηα 
λα πεξηεγεζείηε ζε νιόθιεξν ην κνπζείν ρξεηάδεζηε κηα νιόθιεξε 
εβδνκάδα! 

 

Ηιύζηα Πεδία θαη Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ 

Ζ ιεσθόξνο ησλ Ηιπζίσλ Πεδίσλ (Avenue des Champs-Élysées) ή -όπσο 
ηελ απνθαινύλ νη Παξηδηάλνη- ηα «Πεδία» είλαη ε πην εκπνξηθή αιιά θαη ε πην 
αθξηβή ιεσθόξνο ηεο Δπξώπεο. Σν πιάηνο ηεο θηάλεη ηα 71 κέηξα θαη 
εθηείλεηαη ζε κήθνο δύν ρηιηνκέηξσλ, από ηελ πιαηεία Κνλθόξλη (Place de la 
Concorde) κέρξη ηελ Place Charles-de-Gaulle (Place de l’Étoile), όπνπ θαη ε 
Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ. Καηά ηε δηαδξνκή ζα ζαπκάζεηε πνιπηειή 
θαηαζηήκαηα, ζέαηξα, μελνδνρεία, θηλεκαηνγξάθνπο αιιά θαη πνιιά 
εζηηαηόξηα θαη θαθέ.  

Σν όλνκά ηεο πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή κπζνινγία, όπνπ ηα «Ζιύζηα 
Πεδία» απνηεινύζαλ ηκήκα ηνπ Άδε θαη ήηαλ ν ηειηθόο πξννξηζκόο ηεο 
ςπρήο ησλ εξώσλ θαη ησλ ελάξεησλ. Ζ ζεκεξηλή ηεο κνξθή πινπνηήζεθε ην 



1838 από ηνλ Γάιιν αξρηηέθηνλα Ignaz Hittorf, ν νπνίνο, κάιηζηα, έθηηαμε 
πεδνδξόκηα θαη εγθαηέζηεζε βξύζεο θαη θαλνύο αεξίνπ. Μέρξη ην 1900 ε 
πεξηνρή «πιεκκύξηζε» θαηαζηήκαηα, ξεζηνξάλ θαη μελνδνρεία, ελώ ν 
ηειεπηαίνο επαλαζρεδηαζκόο ηεο ιεσθόξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1994 από 
ηνλ Bernard Huet. Πξνζηέζεθαλ επηπιένλ πεδόδξνκνη, δεκηνπξγήζεθαλ 
ππόγεηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο θαη θπηεύηεθαλ λέα δέληξα. ην ηέξκα ηεο 
ιεσθόξνπ ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ, ζηελ πιαηεία αξι ληε Γθνι, δεζπόδεη κία 
από ηηο πην δηάζεκεο αςίδεο ηνπ θόζκνπ, ν ζρεδηαζκόο ηεο νπνίαο βαζίδεηαη 
ζηελ Αςίδα ηνπ Σίηνπ ζηε Ρώκε. 

 Η πεξίθεκε Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ (Arc de Triomphe) νξζώζεθε ην 1806 
από ην Ναπνιένληα γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ ληθώλ ηνπ θαη νινθιεξώζεθε 
ην 1836. Σν ύςνο ηεο θηάλεη ηα 50 κέηξα θαη ζηελ επηθάλεηά ηεο είλαη 
ραξαγκέλα ηα νλόκαηα ησλ ληθώλ ησλ γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ αιιά θαη ησλ 
558 ζηξαηεγώλ πνπ δηνίθεζαλ ηα γαιιηθά ζηξαηεύκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
βαζηιείαο ηνπ Ναπνιένληα (ηα ππνγξακκηζκέλα νλόκαηα θαηαδεηθλύνπλ 
όζνπο από απηνύο έπεζαλ ζε κάρεο). Αμηόινγν εηλαη Μλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ 
ηξαηηώηε, ν βσκόο ηνπ νπνίνπ θέξεη θιόγα πνπ άλαςε γηα πξώηε θνξά ην 
1921 εηο κλήκελ ησλ πεζόλησλ ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη ηέζζεξηο 
θίνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε αςίδα δηαθνζκνύληαη από πνιύ κεγάια 
αλάγιπθα, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ: Σελ Έμνδν ησλ Δζεινληώλ ηνπ 1792 (έξγν 
ηνπ Φξαλζνπά Ρπλη), ην Θξίακβν ηνπ Ναπνιένληα ην 1810 (έξγν ηνπ Εαλ-
Πηέξ Κνξηό), ηελ Αληίζηαζε ηνπ 1814 θαη ηελ Δηξήλε ηνπ 1815 (έξγα ηνπ 
Αληνπάλ Δηέμ). Ζ αςίδα απνηειεί εζληθό κλεκείν - ζύκβνιν ηεο γαιιηθήο 
θηινπαηξίαο θαη από απηήλ μεθηλά πάληα ε παξέιαζε ηεο Γαιιηθήο Δζληθήο 
Δπεηείνπ ηεο 14εο Ηνπιίνπ. Αλεβαίλνληαο ηα 288 ζθαινπάηηα κέρξη ηελ 
θνξπθή,  κπνξεηο λα ζαπκάζεηο ηελ ππέξνρε ζέα ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ.  

 

Μνλκάξηε 

Ζ Μνλκάξηε (Montmartre) απνηειεί κία από ηηο γξαθηθόηεξεο ζπλνηθίεο ηνπ 
Παξηζηνύ από ην παξειζόλ κέρξη ζήκεξα. Σν 19ν θαη ηνλ 20ό αηώλα ήηαλ 
ρώξνο ζπγθέληξσζεο θαιιηηερλώλ όπσο νη Σνπινύδ Λσηξέθ, Βαλ Γθνγθ, 
Μνληηγθιηάλη, Πηθάζν, ελώ ζήκεξα ζηελ πιαηεία Σεξηξ, θνληά ζηελ εθθιεζία 
αθξ Κεξ, ζηήλνπλ ηα θαβαιέηα ηνπο πνιινί δσγξάθνη έηνηκνη λα 
θηινηερλήζνπλ ην πνξηξέην ζαο. 

 Ο ιόθνο βξίζθεηαη ζηε βόξεηα πιεπξά ηνπ Παξηζηνύ θαη θηάλεη ζε ύςνο 
ηα 130 κέηξα, ελώ νθείιεη ην όλνκά ηνπ (ζ.ζ. «βνπλό ηνπ κάξηπξα») ζην 
καξηύξην ηνπ Γάιινπ επηζθόπνπ Saint Denis, ν νπνίνο απνθεθαιίζηεθε ζηελ 
θνξπθή ηνπ ην 250 κ.Χ. Ο ιόθνο επνηθίζηεθε ην 19ν αηώλα θαη πνιύ γξήγνξα 
έγηλε δεκνθηιήο πεξηνρή θαηαλάισζεο αιθνόι θαη «θαθόθεκσλ» κπαξ γηα 
ηνπο Παξηδηάλνπο, νη νπνίνη ζπλέξξεαλ θαηά δεθάδεο, πξνθεηκέλνπ λα 
απνιαύζνπλ νηηδήπνηε… απαγνξεπκέλν! 

 Σν «Moulin Rouge» αιιά θαη ην «Le Chat Noir» απνηέιεζαλ ζήκα-θαηαηεζέλ 
ηεο Μνλκάξηξεο γηα δηαζήκνπο θαη κε, ελώ πνιινί ήηαλ νη «επώλπκνη» πνπ 
επέιεμαλ ηελ ελ ιόγσ πεξηνρή γηα λα δηακείλνπλ (Μαηίο, Νηεγθά, Πηθάζν, 



Λσηξέθ θ.ά).  ηνπο πξόπνδεο ηνπ ιόθνπ βξίζθεηαη ε ζπλνηθία Πηγθάι, 
γλσζηή γηα ηελ έληνλε λπρηεξηλή δσή ηεο, ελώ ζηελ θνξπθή ζα δείηε ην 
νξόζεκν ηνπ ιόθνπ: Σελ Βαζηιηθή ηεο Ηεξήο Καξδηάο (ζ.ζ. ε «δαραξέληα» 
αθξ Κεξ), κηα εθθιεζία πνπ επηζθέπηνληαη εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο θάζε 
ρξόλν.  Μπνξείηε λα αλεβείηε κε ηα πόδηα, απνιακβάλνληαο ηε γνεηεία ηεο 
πεξηνρήο ζην έπαθξν! Αλ πάιη δηζηάδεηε, επηιέμηε ην ηειεθεξίθ πνπ αλεβαίλεη 
ζην ιόθν από ην λόην πξνο ηε αθξ Κεξ ή ην ιεσθνξείν πξνο ηε Μνλκάξηξε 
πνπ ζηακαηά ζηα πεξηζζόηεξα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο. 

 

αθξέ Κεξ (Basilica du Sacré-Coeur) 

Ολνκαζηή ξσκαλν-βπδαληηλή εθθιεζία, νξόζεκν ηεο Μνλκάξηξεο, ε 
Βαζηιηθή ηεο Θεξήο Καξδηάο -ή «δαραξέληα» γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 
ληόπηνπο- δεζπόδεη ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ θαη απνηειεί έλα από ηα πιένλ 
θσηνγξαθεκέλα ζεκεία ηεο πόιεο ηνπ Παξηζηνύ. Ζ βαζηιηθή αθξέ Κεξ 
θηίζηεθε από ην 1876 έσο ην 1912 -εμ νινθιήξνπ από ιεπθή πέηξα- ζην 
ςειόηεξν ζεκείν ηεο γαιιηθήο πξσηεύνπζαο, σο θόξνο ηηκήο ησλ 58.000 
ζηξαηησηώλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ζην Γαιινπξσζηθό πόιεκν, θαη είλαη 
αθηεξσκέλε ζηελ Ηεξή Καξδηά ηνπ Χξηζηνύ. 

Σν έξγν αλέιαβε ν αξρηεπίζθνπνο ηνπ Παξηζηνύ Γθηκπέξ, πάλσ ζε ζρέδηα ηνπ 
Πνι Ακπαληί. Ζ θακπάλα ηεο εθθιεζίαο είλαη κία από ηηο πην βαξηέο ηνπ 
θόζκνπ θαη δπγίδεη 18,5 ηόλνπο. Ο σνεηδήο ηξνύινο απνηειεί ην δεύηεξν 
πςειόηεξν ζεκείν ηνπ Παξηζηνύ (κεηά ηνλ Πύξγν ηνπ 'Αηθει) θαη 
«ζηεθαλώλεη» νιόθιεξε ηε Μνλκάξηξε, δεκηνπξγώληαο έλα εληππσζηαθό 
ιεπθό πεξίγξακκα νιόγπξά ηεο.  

 

 

 

Παλαγία ησλ Παξηζίσλ (Notre Dame) 

Ζ Παλαγία ησλ Παξηζίσλ (Notre Dame de Paris) είλαη έλα από ηα 
γλσζηόηεξα κλεκεία ζην Παξίζη θαη ζηέθεηαη κεγαινπξεπήο ζην Ηι ληε ια ηηέ 
(ζ.ζ. έλα κηθξό λεζί ζην θέληξν ηεο πόιεο), ζε κηα ηνπνζεζία πνπ ήηαλ 
αλέθαζελ ην ζξεζθεπηηθό θέληξν ηνπ Παξηζηνύ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ γνηζηθό 
λαό, εληππσζηαθό αξρηηεθηνληθά, ηα ζεκέιην ιίζν ηνπ νπνίνπ έβαιε ην 1163 ν 
πάπαο Αιέμαλδξνο Γ’. 

Χξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 170 ρξόληα γηα λα νινθιεξσζεί (1345), ελώ θαηά ηε 
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο θαη αλαθαηλίζηεθε θαηά ηελ 
πεξίνδν 1841-1864. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα ζεόξαην θηίξην, κήθνπο 128 
κέηξσλ, κε δύν ςεινύο πύξγνπο 69 κέηξσλ, ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ νπνίνπ 
αγγίδεη ηα 9.000 άηνκα.  



Δθηόο από ην πεξίθεκν θσδσλνζηάζην, πνπ πξνζηέζεθε ην 19ν αηώλα, 
εληύπσζε πξνθαινύλ νη «ηεξαηόκνξθεο» πδξνξξνέο πνπ είλαη 
ηνπνζεηεκέλεο ζηα γιππηά πάλσ από ηα ηύκπαλα ησλ ζπξώλ θαη ζηηο 
κεγάιεο αληεξίδεο ζηελ πίζσ πιεπξά. 'Οζνη ηε ζαπκάδνπλ από θνληά, 
γνεηεύνληαη από ηελ Πύιε ηνπ λανύ κε ην κεγάιν Ρόδαθα, από ηα εμαηξεηηθά 
γιππηά πνπ θνζκνύλ ην λαό αιιά θαη από ηα εληππσζηαθά  βηηξό-παξάζπξα.  

 

Πιαηεία Κνλθόξλη 

Ζ πιαηεία Κνλθόξλη (Place de la Concorde) είλαη ε κεγαιύηεξε θαη ίζσο ε 
ηζηνξηθόηεξε πιαηεία ηνπ Παξηζηνύ, ε νπνία βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ θήπνπ ησλ 
Σνπηιεξί θαη ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ, πξνζθέξνληαο απίζηεπηε ζέα πξνο ηελ 
Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ. Καιύπηεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 20 ζηξεκκάησλ, ελώ ην 
νθηαγσληθό ζρήκα ηεο απνηειεί θαηλνηνκία ηεο επνρήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε. 

Ζ Πιαηεία Κνλθόξλη δεκηνπξγήζεθε ην 1772 γύξσ από ην άγαικα ηνπ 
Λνπδνβίθνπ 15νπ, ην νπνίν είρε αλεγεξζεί πεξίπνπ δέθα ρξόληα λσξίηεξα ζην 
ζεκείν εθείλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο έθεξε ηελ 
νλνκαζία Place de la Révolution (Πιαηεία ηεο Δπαλάζηαζεο), ελώ ην άγαικα 
ηνπ Λνπδνβίθνπ αληηθαηαζηάζεθε από ην πεξίθεκν «Liberte» («Διεπζεξία). Η 
ηζηνξία ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ «θαξκαληόια» πνπ είρε ζηεζεί ζην θέληξν 
ηεο, όπνπ επαλαζηάηεο αιιά θαη δηάζεκα ηζηνξηθά πξόζσπα ζαλαηώζεθαλ, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε Μαξία Αληνπαλέηα θαη ν Ρνβεζπηέξνο. 

ην θέληξν ηεο δεζπόδεη ν πεξίθεκνο «Οβειίζθνο» ησλ 3.200 εηώλ, πνπ 
ραξίζηεθε από ηνλ Αληηβαζηιέα ηεο Αηγύπηνπ ζην Λνπδνβίθν Φίιηππν θαη 
κεηαθέξζεθε από ην λαό ηνπ Ρακζή ΗΗ ζηε Θήβα ηεο Αηγύπηνπ γηα λα 
εγθαηαζηαζεί ελ ηέιεη ζην θέληξν ηεο πιαηείαο ην 1836. Δίλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο από ξνδ γξαλίηε, ην ύςνο ηνπ θηάλεη ηα 23 κέηξα θαη δπγίδεη 
πεξίπνπ 230 ηόλνπο, ελώ νη εηθόλεο ζην βάζξν πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία 
κεηαθνξάο ηνπ ζην Παξίζη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ πιαηεία. ε θάζε 
γσληά ηεο Πιαηείαο Κνλθόξλη ππάξρεη έλα άγαικα πνπ αληηπξνζσπεύεη 
θαη κηα γαιιηθή πόιε (Μπνξληώ, Μπξεζη, Ληι, Λπώλ, Νάληε, Ρνπέλ, 
Μαζζαιία θαη ηξαζβνύξγν), θαη δύν ράιθηλα ζηληξηβάληα -ην «La Fontaine 
des Mers» θαη ην «Elevation of the Maritime» ζε ζρέδηα ηνπ Hittorf- 
ζπκπιεξώλνπλ ηελ εληππσζηαθή εηθόλα ηεο.  

 

Πνιηηηζηηθό Κέληξν Ζνξδ Πνκπηληνύ 

Απνηειεί έλα από ηα δείγκαηα ηεο ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο ηέρλεο, ε 
θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ αλήθεη ζην δηάζεκν αξρηηέθηνλα Ρέλδν Πηάλν, ν 
νπνίνο, «ζπάδνληαο» ηε ζπκβαηηθή αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνίεζε γπαιί θαη 
κέηαιιν, ελώ κεηαθίλεζε θπιηόκελεο ζθάιεο θαη ζσιήλεο ύδξεπζεο ζηνλ 
εμσηεξηθό ρώξν ηνπ θηηξίνπ, απειεπζεξώλνληαο ην εζσηεξηθό γηα ηελ άλεηε 
παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηέρλεο. 



Σν Πνιηηηζηηθό Κέληξν Ζνξδ Πνκπηληνύ εγθαηληάζηεθε ην 1977 θαη ζηεγάδεη 
ην Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, κηα εληππσζηαθή ζε κέγεζνο βηβιηνζήθε, έλα 
βηβιηνπσιείν θαη ρώξνπο παξαζηάζεσλ, ελώ δέρεηαη θαζεκεξηλά πάλσ από 
25.000 επηζθέπηεο. Σν θηίξην δηαηξείηαη ζε 5 νξόθνπο, κε ηε βηβιηνζήθε λα 
θαηαιακβάλεη ηνπο ηξεηο πξώηνπο, ελώ ε κόληκε ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ 
βξίζθεηαη ζηνπο δύν ηειεπηαίνπο. Πεξηζζόηεξα από 59.000 έξγα θαιύπηνπλ 
ηελ ηέρλε ηνπ 20νύ αηώλα, ελώ ζηνλ 4ν όξνθν ζα βξείηε έξγα αθεξεκέλεο 
ηέρλεο, ζνπξεαιηζκνύ, θπβηζκνύ θαη θσβηζκνύ -κε βαζηθνύο εθπξνζώπνπο 
ηνπο Μαηίο, Μηξό θαη Πηθάζν θαη ζηνλ 5ν όξνθν ζα ζαπκάζεηε έξγα ηεο 
πεξηόδνπ κεηά ην 1965. Άμην πξνζνρήο είλαη ην «δηάζεκν» πξναύιην ηνπ 
Κέληξνπ, γλσζηό ζηνπο ληόπηνπο θαη σο «Μπνκπνύξ», όπνπ πιήζνο θόζκνπ 
ζπγθεληξώλεηαη θαζεκεξηλά γηα λα απνιαύζεη δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη 
παξαζηάζεηο αιιά θαη γηα λα ζαπκάζεη ηνπο πιαλόδηνπο Γάιινπο δσγξάθνπο 
επί ην έξγνλ… 

 

 

 

 Μνπζείν Οξζαί (Musée d’ Orsay) 

Σν Μνπζείν Οξζαί βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηνπ εθνπάλα, απέλαληη από ην 
Μνπζείν Λνύβξν θαη ζηεγάδεηαη ζε έλαλ κεγάιν ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ηνπ 
1900, θηινμελώληαο ζηηο ζπιινγέο ηνπ γιππηά θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο 
ηκπξεζηνληζηώλ. Ζ ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ην θαζηζηά ίζσο έλα από ηα 
πην αγαπεκέλα κνπζεία ησλ Παξηδηάλσλ. 

Ο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο Gare d’ Orsay θαηαζθεπάζηεθε ην 19ν αηώλα ζε 
εμέρνπζα θεληξηθή ηνπνζεζία ηεο πόιεο από κηα εηαηξεία πνπ επηζπκνύζε λα 
θέξεη ηα ειεθηξνθόξα ηξέλα κέρξη ηελ «θαξδηά» ηνπ Παξηζηνύ. Γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 12.000 ηόλνη κεηάιινπ, πνιινί 
πεξηζζόηεξνη από ηα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ Πύξγν ηνπ 
Άηθει, ελώ ε όιε θαηαζθεπή είλαη 175 κ. ζε κήθνο, 75 κ. ζε πιάηνο θαη 32 κ. 
ζε ύςνο. Από ην 1939, όηαλ ε θίλεζε ησλ επηβαηώλ απμήζεθε θαηά πνιύ, νη 
πιαηθόξκεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ ζεσξήζεθαλ πνιύ κηθξέο γηα λα 
θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηβαηώλ θαη έηζη ν Gare d’ Orsay ηέζεθε εθηόο 
ιεηηνπξγίαο. Μέρξη ην 1961 εγθαηαιείθζεθε εληειώο θαη ζώζεθε από ηελ 
θαηεδάθηζε από ηνλ Γάιιν πξόεδξν Πνκπηληνύ. Ο δηάδνρόο ηνπ Εηζθάξ λη’ 
Δζηέλ απνθάζηζε ην 1978 λα κεηαηξέςεη ην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ζε 
κνπζείν ηέρλεο ηνπ 19νπ θαη 2νύ αηώλα. Σν Μνπζείν Οξζαί εγθαηληάζηεθε ην 
1986 από ηνλ Φξαλζνπά Μηηεξάλ θαη πεξηιακβάλεη ζήκεξα έξγα δσγξαθηθήο 
ηέρλεο (Νηεγθά, Ρελνπάξ, Βαλ Γθνγθ θ.ιπ.), γιππηά, ραξαθηηθά, θσηνγξαθίεο, 
αθόκε έξγα αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο, θαιύπηνληαο ηελ πεξίνδν από 
ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα κέρξη ην 1914. 

 



Οπεξα Garnier 

Όια μεθίλεζαλ ην 1861. Παξηδηάλνη εξγάηεο κεηαηξέπνπλ ην θέληξν ηνπ 
Παξηζηνύ ζε εξγνηάμην, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα έλα από ηα πην ζεκαληηθά 
έξγα: ην κεγαιύηεξν θηήξην Όπεξαο ζηελ πόιε. Σν έξγν είρε αλαηεζεί από 
ηνλ απηνθξάηνξα Ναπνιένληα Γ’ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ αλαζπγθξόηεζεο 
ηνπ Παξηζηνύ. Καη ελώ 12.000 η.κ. είραλ εθθαζαξηζηεί, κηα αηειείσηε ξνή 
λεξνύ πάλσ ζην βαιηώδεο έδαθνο αλαθόπηεη απόηνκα ηηο εξγαζίεο. Σν 1875, 
ν αξρηηέθηνλαο Charles Garnier θαηαθέξλεη λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν, 
δεκηνπξγώληαο ηελ Όπεξα ηνπ Παξηζηνύ, γλσζηή πιένλ σο Palais Garnier.  
ηόρνο ηνπ αξρηηέθηνλα ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη κηα εθιεθηηθή ζύλζεζε, λα 
ζπλδπάζεη δειαδή όινπο ηνπο αξρηηεθηνληθνύο ξπζκνύο ζε έλα θηήξην. Ζ 
κεγαινπξεπήο δνκή ηνπ θηεξίνπ αλαδεηθλύεηαη κέζα από πεξίηερλεο 
αξρηηεθηνληθέο κνξθέο, ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Ωζηόζν, ην αληηθαηηθό 
ζηνηρείν είλαη όηη ε Όπεξα ηνπ Garnier είρε ραξαθηεξηζηεί ηελ επνρή ηεο 
δεκηνπξγίαο ηεο σο αμηνζεκείσηε ζηελ απιόηεηά ηεο, ζηε ζαθήλεηα θαη ζηε 
ινγηθή ηεο.  

 Καηαιακβάλεη ζπλνιηθά 3 ζηξέκκαηα θαη μερσξίδεη γηα ηε δαηδαιώδε θαη 
ρανηηθή ηεο νξγάλσζε. Ζ αίζνπζα ηεο Όπεξαο θαηαιακβάλεη κόλν ην 1/5 ηνπ 
θηεξίνπ. Σν βαζύ θόθθηλν θαη ην ρξπζό θπξηαξρνύλ ζην θακππιόκνξθν 
ακθηζέαηξν κε ηα 1.900 βεινύδηλα θαζίζκαηα. Κπξηαξρεί ην θώο, πνπ 
πξνέξρεηαη από ηνλ θξπζηάιιηλν πνιπέιαην ηεο νξνθήο, βάξνπο 6 ηόλσλ. Σα 
αγάικαηα, ε νξνθή, ε θεληξηθή ζθάια, ηα πνιπηειή πθάζκαηα, ν 
αηκνζθαηξηθόο θσηηζκόο, νη ηαπεηζαξίεο, νη αιιεγνξηθέο κνξθέο… όια ηνπο 
έρνπλ ζρεδηαζηεί από ηνλ Charles Garnier σο έλα γνεηεπηηθό ζεαηξηθό 
ζθεληθό.  

ΜΟΤΕΙΟ – ΟΠΕΡΑ  

Ζ Βηβιηνζήθε-Μνπζείν Όπεξα δηαηεξεί ζεκαληηθέο πεγέο γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπ Palais Garnier, ζθεληθά ησλ έξγσλ, θνζηνύκηα, 
πξνγξάκκαηα, θνζκήκαηα, θαη αξρεία πνπ αθνξνύλ παξαζηάζεηο, πνπ 
αλέβεθαλ επί ηξεηο αηώλεο από ηελ Αθαδεκία Μνπζηθήο θαη Χνξνύ. Από ην 
1935, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε αλέπηπζζε θαη κηα άιιε δξαζηεξηόηεηα. Δθείλε ηεο 
Βηβιηνζήθεο-Μνπζείνπ ηεο Όπεξαο. Παξνπζίαδε ρεηξόγξαθα, παξηηηνύξεο, 
δνθίκηα, θιπ πνπ πξνέξρνληαλ ζηε BΝF από ηα αξρεία ηεο Όπεξαο ηνπ 
Παξηζηνύ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1866. Σν κνπζείν ηεο Όπεξαο άλνημε ηηο 
πύιεο ηνπ γηα ην θνηλό ην 1881. Ζ Βηβιηνζήθε – Μνπζείν ηεο Όπεξαο αξρηθά 
ζηεγαδόηαλ ζηελ πξώελ «Αίζνπζα ηνπ Απηνθξάηνξα» ηνπ Palais Garnier ηνπ 
Ναπνιένληα III. Ζ ηξέρνπζα δηακόξθσζε ηεο Βηβιηνζήθεο-Μνπζείν ηεο 
Όπεξαο έγηλε ην 1991. Πεξηιακβάλεη ην αλαγλσζηήξην θαη πξνζσξηλέο 
εθζέζεηο, θαζώο θαη κόληκεο ζπιινγέο. 

 

 

 



νξβόλε 

Ζ νξβόλε είλαη θνιέγην ησλ Παξηζίσλ, ην νπνίν ίδξπζε ν ζενιόγνο Ρνκπέξ 
ληε νξκπόλ ην 1252 πνπ ήηαλ εθεκέξηνο ηεο Γαιιηθήο Απιήο. Βξηζθεηαη 
δηπια ζην Παλζενλ ,κέζα ζηε ζπλνηθία ηνπ Καξηηε Λαηάλ. πλνξεύεη κε ηε 
ζπλνηθία αλ Εεξκαλ ληε Πξε νπνπ βξίζθνληαη ηα ινγνηερληθά θαθέ. Δθεη ν 
Εαλ Πσι αξηξ θαη ε ηκόλ ληε Μπνπβνπάξ έγξαθαλ ηα βηβιία ηνπο ζηα 
κπζηθά ληε Μαγθό θαη θαθέ ληε Φινξ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 16νπ αηώλα ήηαλ ην 
ζπνπδαηόηεξν θέληξν ζενινγηθώλ ζπνπδώλ ζηελ Δπξώπε. ηγά ζηγά έγηλε ν 
ππξήλαο ηεο δηακόξθσζεο νιόθιεξνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Παξηζηνύ, 
ώζηε λα επηθξαηήζεη από ην 1808 ε νλνκαζία νξβόλε ζ` νιόθιεξν ην 
παλεπηζηήκην ηεο γαιιηθήο πξσηεύνπζαο. Πεξηιακβάλεη θηινζνθηθή θαη 
λνκηθή ζρνιή, ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνζαξηεζεί πνιιά ηλζηηηνύηα.  

 

 

Πάλζενλ 

Σν Πάλζενλ (γαιι. Panthéon/Le Panthéon national, από ηελ ειιεληθή ιέμε, 
πνπ ζεκαίλεη «όινη νη ζενί») ησλ Παξηζίσλ είλαη έλα θηίζκα ζην Καξηηέ Λαηέλ 
ηεο πόιεο. Κηίζζεθε αξρηθώο σο λαόο αθηεξσκέλνο ζηελ Αγία Γελνβέθα 
(Εελεβηέβ), ηελ πνιηνύρν ησλ Παξηζίσλ, κε ζθνπό λα θηινμελήζεη ηε 
ιεηςαλνζήθε κε ην ιείςαλό ηεο. Ωζηόζν, κεηά από πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο, 
ρξεζηκεύεη ζήκεξα σο έλα κε ζξεζθεπηηθό καπζσιείν πνπ πεξηέρεη ηα 
ιείςαλα δηαθεθξηκέλσλ Γάιισλ πνιηηώλ (θαη κεξηθώλ αιινεζλώλ). 
Αξρηηεθηνληθώο, απνηειεί πξώηκν παξάδεηγκα λενθιαζηθηζκνύ, κε πξόζνςε 
πνπ έρεη σο πξόηππν ην Πάλζενλ ηεο Ρώκεο, ελώ επηζηέθεηαη από ζόιν πνπ 
έρεη ζηνηρεία ηνπ Tempietto ηνπ Νηνλάην Μπξακάληε ζηε Ρώκε (ζην San 
Pietro in Montorio). 

Σν Πάλζενλ βξίζθεηαη ζην 5ν Γηακέξηζκα, ζηνλ Λόθν ηεο αηλ Εελεβηέβ, από 
όπνπ έρεη ζέα πξνο όιε ηελ πόιε. Ο αξρηηέθηνλαο Εαθ-Εεξκαίλ νπθιό είρε 
ηελ πξόζεζε λα ζπλδπάζεη ην θσο θαη ηε ιεπηόηεηα ηνπ γνηζηθνύ θαζεδξηθνύ 
λανύ κε ηηο θιαζηθέο αξρέο, αιιά ν ξόινο ηνπ θηίζκαηνο σο καπζσιείνπ 
απαίηεζε ηελ θαηάξγεζε ησλ κεγάισλ γνηζηθώλ παξαζύξσλ. 

 

 

Βεξζαιιίεο 

Σν αλάθηνξν ησλ Βεξζαιιηώλ βξίζθεηαη 30 ρηιηόκεηξα έμσ από ην Παξίζη, 
ζηελ νκώλπκε πόιε ησλ Βεξζαιιηώλ, ε νπνία ήηαλ πξσηεύνπζα ηεο Γαιιίαο 
από ην 1682 έσο ην 1789. ηελ αξρή ήηαλ έλα κηθξό, ιηηό παιάηη, πνπ όκσο 
κεηά ην 1660 επεθηάζεθε από ην βαζηιηά Λνπδνβίθν ην 14ν, κε ζθνπό λα 
απνηειέζεη έλα από ηα πνιπηειέζηεξα παιάηηα ηεο Δπξώπεο. Σν αλάθηνξν 
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απνηειείηαη από ην θπξίσο κέξνο, ζρήκαηνο Π, όπνπ δηέκελε ε βαζηιηθή 
νηθνγέλεηα θαη άιιεο δύν πηέξπγεο πνπ θηινμελνύζαλ ηνπο επγελείο, ηνλ 
θιήξν θαη ηνπο ππνπξγνύο. ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ε πεξίθεκε 
Αίζνπζα ησλ Καζξεθηώλ, κηα ηεξάζηηα ζάια κήθνπο 70 κέηξσλ, ζηνιηζκέλε 
κε παλάθξηβα θξύζηαιια, θεξηά θαη ηνπο αθξηβόηεξνπο θαζξέθηεο ηεο επνρήο 
εθείλεο. ην ηαβάλη θαη ζηνπο ηνίρνπο ηεο αίζνπζαο δεζπόδνπλ ηνηρνγξαθίεο 
θαη άιια έξγα ηέρλεο από ηνπο πην θεκηζκέλνπο Δπξσπαίνπο θαιιηηέρλεο ηεο 
πεξηόδνπ. 

Παξάιιεια ζηελ Αίζνπζα ησλ Καζξεθηώλ βξίζθνληαη ηα βαζηιηθά 
δηακεξίζκαηα, γεκάηα κε ηνηρνγξαθίεο θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο, κε 
ζεκαηνινγία από ηελ ειιεληθή κπζνινγία. Σα δσκάηηα απηά θέξνπλ 
αληίζηνηρα νλόκαηα όπσο πρ Γσκάηην ηνπ Ζξαθιή, αιόλη ηεο Αθξνδίηεο θηι. 

Πίζσ αθξηβώο από ην αλάθηνξν, ζε κηα έθηαζε 800 εθηαξίσλ ζε ηξία επίπεδα, 
βξίζθνληαη νη Κήπνη ησλ Βεξζαιιηώλ, έλα θαηαπιεθηηθό ζύλνιν, όπνπ ε 
θύζε «ππαθνύεη» ζε απόιπηνπο θαλόλεο ζπκκεηξίαο θαη ε αηζζεηηθή 
«απνγεηώλεηαη» ζε κηα έθξεμε ρξσκάησλ θαη ζε κηα απνζέσζε ησλ 
αηζζήζεσλ. Οη Κήπνη ησλ Βεξζαιιηώλ δηακνξθώζεθαλ ην 1680 από ηνλ 
πεξίθεκν βνηαλνιόγν, δσγξάθν θαη αξρηηέθηνλα ηνπίνπ Andre le Notre θαη 
έθηαζαλ ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή κεηά από δηάθνξεο επεκβάζεηο θαη 
επεθηάζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ ζην εζσηεξηθό ηνπο, ελώ 
όπσο θαη ην αλάθηνξν απνηεινύλ δεκηνύξγεκα ηνπ Λνπδνβίθνπ 14νπ. Γηα ηελ 
άξδεπζε ησλ Κήπσλ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ θαηλνηόκα γηα ηελ επνρή ηεο 
«κεραλή Μαξιί», κέζσ ηεο νπνίαο ηα λεξά ηνπ εθνπάλα δηνρεηεύνληαλ ζε 
όια ηα ζεκεία. 42 ρηιηόκεηξα δηαδξόκσλ δηαηξέρνπλ ηνπο Κήπνπο, 370 
αγάικαηα θαη 55 ζηληξηβάληα δεζπόδνπλ αλάκεζα ζηα δέληξα θαη ηα θπηά, ελώ 
πεξίπνπ 150.000 θαη πιένλ γιάζηξεο αλαλεώλνληαη θάζε ρξόλν έηζη ώζηε λα 
έρνπλ ζπλέρεηα ινπινύδηα.  

Οη Κήπνη ησλ Βεξζαιιηώλ θνζκνύληαη από ζεκαληηθά έξγα ηέρλεο, γιππηά 
θαη ζηληξηβάληα – από ηα ηειεπηαία, κάιηζηα, μερσξίδνπλ ε πεξίθεκε «Κξήλε 
ηνπ Απόιισλα», πνπ ζεσξείηαη ην πην κεγαινπξεπέο ζηληξηβάλη ησλ Κήπσλ, 
ε «Κξήλε ηεο Λεηνύο» αιιά θαη ην «Μεζεκβξηλό Παξηέξη», ελώ αμίδεη λα 
ζεκεηώζνπκε όηη ζε όια ηα ζηληξηβάληα θαη ηα αγάικαηα είλαη απνηππσκέλε ε 
ειιεληθή κπζνινγία. Παληνύ ζηνπο Κήπνπο ππάξρνπλ δεληξνζηνηρίεο, 
πεξίηερλνη ζρεκαηηζκνί θπηώλ, δαηδαιώδεηο δηάδξνκνη θαη πνιιά αξσκαηηθά 
δέληξα, ζε έλα εθπιεθηηθό παηρλίδη κε ηε ζπκκεηξία θαη ηελ έκπλεπζε, ελώ 
κηα ιίκλε δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα απνιαύζεη κηα ξνκαληηθή 
βαξθάδα ζηα ήξεκα λεξά ηεο. Αμίδεη λα επηζθεθζείηε ηελ «Orangerie» (ζ.ζ. 
Πνξηνθαιεώλαο), όπνπ ζα ζαπκάζεηε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ ησλ 
δέληξσλ, ελώ κηα ζηάζε ζα θάλεηε απαξαίηεηα ζην Μεγάιν Σξηαλόλ 
(θηηαγκέλν εμ νινθιήξνπ από πνξζειάλε) θαη ζην Μηθξό Σξηαλόλ, δύν 
εληππσζηαθά θηίξηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα πξνζθέξνπλ ζηηγκέο 
μεθνύξαζεο ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα. 

 

 



Διπίδνπκε λα απνιαύζαηε ηε ζύληνκε πεξηπιάλεζε καο ζηα κλεκεία ηνπ 
Παξηζηνύ θαη λα θαηαθέξακε λα ζαο ηαμηδέςνπκε θαη λα ζαο κεζύζνπκε κε ηα 
αξώκαηα κηαο πεξαζκέλεο επνρήο αιιά θαη λα ζαο δεκηνπξγήζακε ηελ 
επηζπκία λα ην γλσξίζεηε από θνληά.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


