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Αντί προλόγου….. 

Νέα Σµύρνη, 6-5-2015. 

Το ταξίδι µας µε το Πειρατικό του Captain Jimmy είναι 
αφιερωµένο στο Νίκο Καββαδία, τον άνθρωπο, το 
ναυτικό, τον ποιητή… 

Αυτόν που έφυγε πριν από 40 χρόνια κι ενώ τόσο 
επόθησε µια µέρα να ταφεί σε κάποια θάλασσα βαθιά 
στις µακρινές ινδίες, είχε ένα θάνατο κοινό και θλιβερό 
πολύ και µια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις 
κηδείες… 

Ελάτε µαζί µας στο ταξίδι αυτό για να µοιραστούµε τη 
γοητεία του, την απεραντοσύνη της θάλασσας, τον 
τρόµο του τυφώνα, τις τολµηρές νύχτες στα λιµάνια 
χωρών µακρινών και να γίνουµε όλοι για πάντα ιδανικοί 
και άξιοι εραστές των µακρυσµένων ταξιδιών και των 
γαλάζιων πόντων! 

Καλό ταξίδι! 

Οι µαθητές του Γ3 του σχολικού έτους 2014-2015: 
ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑΚ ΜΑΡΛΙΝ   ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΓΚΙΟΝΤΣΑ ΕΝΕΑ     
ΚΑΜΑΡΑ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΚΑΜΒΙΣΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΛΙΤΣ ΚΑΡΙΝΑ 
ΜΑΛΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΜΑΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΩΛΙΝΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΜΑΤΕΙ ΟΑΝΑ-ΑΝΤΡΕΕΑ   ΜΑΤΙ ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ 
ΜΟΝΚΛΟΥΣ ∆Ε ΛΑ ΚΡΟΥΘ ΜΑΡΙΑ ΠΙΛΑΡ  
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΜΠΟΛΓΚΑΡΙΝ ΣΕΡΤΖΙΟΥ 
ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΠΗΛΙΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ  
ΡΕΤΣΙ ΑΛΝΤΑ     ΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΑΜΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΑΝΤΙΚΑΣ ΑIΝΤΑ 
ΣΟΥΣΤΙΤΣΚΑΓΙΑ ΠΑΒΛΙΝΑ  ΤΣΑΓΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ   
ΦΙΤΙΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ   ΦΛΑΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΧΑΤΖΙΡΑΪ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
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Βενετία 
Ταυτότητα: 

 
Χώρα       Ιταλία 
Περιφέρεια     Βένετο 
Επαρχία     Βενετία 
Πολιούχος     Ευαγγελιστής Μάρκος 
Προσωνυµία     Η Γαληνοτάτη 
Η Βενετία (ιταλ. Venezia) είναι πόλη χτισµένη πάνω σε µια οµάδα 118 µικρών 
νησιών που χωρίζονται από κανάλια και ενώνονται µεταξύ τους µε γέφυρες. 
Βρίσκεται στην οµώνυµη ελώδη Λιµνοθάλασσα που απλώνεται κατά µήκος της 
ακτογραµµής µεταξύ των εκβολών των ποταµών Πάδου (Πο) και Πιάβε. Η Βενετία 
είναι φηµισµένη για την οµορφιά της τοποθεσίας της, την αρχιτεκτονική της και τα 
έργα τέχνης της. Ολόκληρη η πόλη είναι καταγεγραµµένη ως Μνηµείο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς, µαζί µε τη λιµνοθάλασσά της. Η Βενετία είναι πρωτεύουσα της 
Περιφέρειας του Βένετο. Το 2009 οι κάτοικοι του ∆ήµου της Βενετίας ήταν 
270.098 (ο εκτιµώµενος πληθυσµός 272.000 κατοίκων περιλαµβάνει τον 
πληθυσµό όλου του ∆ήµου της Βενετίας: περίπου 60.000 στην ιστορική πόλη της 
Βενετίας (Τσέντρο στόρικο), περίπου 176.000 στην Τεραφέρµα (την «Ξηρά»), 
κυρίως στα µεγάλα διαµερίσµατα Μέστρε και Μαργκέρα, και 31.000 σε άλλα νησιά 
της λιµνοθάλασσας.  
Το όνοµα προέρχεται από τον αρχαίο λαό των Βένετων, που κατοίκησαν την 
περιοχή από τον 10ο αιώνα π.Χ. Η πόλη υπήρξε στην ιστορία πρωτεύουσα της 
∆ηµοκρατίας της Βενετίας. Είναι γνωστή ως «Γαληνοτάτη», «Βασίλισσα της 
Αδριατικής», «Πόλη του Νερού», «Πόλη των Μασκών», «Πόλη των Γεφυρών», 
«Επιπλέουσα Πόλη» και «Πόλη των Καναλιών». Η ∆ηµοκρατία της Βενετίας 
υπήρξε πολύ µεγάλη ναυτική δύναµη κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, 
ορµητήριο για τις Σταυροφορίες και τη Ναυµαχία της Ναυπάκτου, καθώς και πολύ 
σηµαντικό κέντρο εµπορίου (ιδιαίτερα µεταξιού, σιτηρών και µπαχαρικών) και 
τέχνης από τον 13ο µέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα. Αυτό κατέστησε τη Βενετία 
πλούσια πόλη σε όλη την ιστορία της. Είναι επίσης γνωστή για τα αρκετά 
καλλιτεχνικά της κινήµατα, ιδιαίτερα στην περίοδο της Αναγέννησης. Η Βενετία 
διεδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην ιστορία της συµφωνικής µουσικής και της 
όπερας, ενώ αποτελεί γενέτειρα του Αντόνιο Βιβάλντι. 
Τα κτίρια της Βενετίας είναι κατασκευασµένα πάνω σε πυκνά τοποθετηµένους 
ξύλινους πασσάλους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ακόµη άθικτοι µετά από 
αιώνες καταβύθισης. Τα θεµέλια στηρίζονται στους πασσάλους και τα κτίρια από 
τούβλα ή πέτρα επικάθονται σε αυτές τις βάσεις. Οι πάσσαλοι διαπερνούν ένα 
µαλακότερο στρώµα άµµου και λάσπης µέχρι να φτάσουν σε ένα πολύ 
σκληρότερο στρώµα συµπιεσµένης αργίλου. Βυθισµένο στο νερό, σε συνθήκες 
µειωµένου οξυγόνου, το ξύλο δεν σαπίζει τόσο γρήγορα όσο στην επιφάνεια. 
Σκληραίνει ως αποτέλεσµα της συνεχούς ροής νερού πλούσιου σε µέταλλα γύρω 
του και µέσα του, έτσι ώστε αποκτά µια δοµή σαν πέτρα. Οι περισσότεροι από 
αυτούς τους πασσάλους έγιναν από κορµούς κλήθρων, ένα ξύλο γνωστό για την 



 4 

αντοχή του στο νερό. Τα κλήθρα προέρχονταν από το δυτικότερο τµήµα της 
σηµερινής Σλοβενίας (µε αποτέλεσµα τα απογυµνωµένα εδάφη της περιοχής 
Κρας), από δύο περιοχές της Κροατίας, Λίκα και Γκόρσκι Κόταρ (µε αποτέλεσµα τις 
γυµνές πλαγιές του Βέλεµπιτ) και από το νότιο Μαυροβούνιο. Ο Λεονίντ 
Γκριγκόριεφ αναφέρει ότι Ρωσικήλάριξ εισαγόταν για την κατασκευή µερικών 
θεµελιώσεων στη Βενετία. Η λάριξ χρησιµοποιείται επίσης στην παραγωγή νεφτιού 
της Βενετίας. 
Η πόλη απειλείται συχνά από πληµµυρικές παλίρροιες από την Αδριατική από το 
φθινόπωρο µέχρι τις αρχές της άνοιξης. Πριν από εξακόσια χρόνια οι Βενετοί 
προστατεύθηκαν από επιθέσεις µε βάση την ξηρά εκτρέποντας όλους τους 
µεγάλους ποταµούς που εκβάλλανε στη λιµνοθάλασσα, εµποδίζοντας, έτσι, τις 
προσχώσεις να γεµίσουν την περιοχή γύρω από την πόλη. Αυτό δηµιούργησε ένα 
ολοένα και βαθύτερο περιβάλλον στη λιµνοθάλασσα. 
Κατά τον 20ό αιώνα, οπότε στην περιφέρεια της λιµνοθάλασσας ανοίχτηκαν πολλά 
αρτεσιανά πηγάδια για να αντληθεί νερό για τις τοπικές βιοµηχανίες, η Βενετία 
άρχισε να κατακάθεται. ∆ιαπιστώθηκε ότι αιτία ήταν η αφαίρεση νερού από τον 
υδροφόρο ορίζοντα. Η βύθιση έχει µειωθεί σηµαντικά αφότου τα αρτεσιανά 
πηγάδια απαγορεύθηκαν τη δεκαετία του 1960. Εντούτοις η πόλη απειλείται ακόµη 
από συχνότερες χαµηλού επιπέδου πληµµύρες (ονοµαζόµενες "Ακουα άλτα", 
"ψηλά νερά") που γλιστρούν σε ύψος αρκετών εκατοστών πάνω από τις 
αποβάθρες της, που τακτικά ακολουθούν µετά από ορισµένες παλίρροιες. Σε 
πολλά παλιά σπίτια οι παλιές σκάλες που χρησιµοποιούνταν για την εκφόρτωση 
αγαθών είναι τώρα πληµµυρισµένες καθιστώντας το παλιό ισόγειο ακατοίκητο. 
 

 
Τα εικονιζόµενα Άλογα του Αγίου Μάρκου αποτελούν αντίγραφα του Triumphal 
Quadriga που λεηλατήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1204 και µεταφέρθηκε 
στη Βενετία ως τρόπαιο. 
 
Η Βενετία είναι ένας από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς στον 
κόσµο για τις φηµισµένες της τέχνες και αρχιτεκτονική. Η πόλη δέχεται έναν µέσο 
όρο 50.000 τουριστών την ηµέρα (εκτίµηση 2007). Το2006, ήταν η 28η πόλη σε 
αριθµό επισκεπτών στον κόσµο µε 2.927.000 διεθνείς αφίξεις. Θεωρείται ως µία 
από τις οµορφότερες πόλεις στον κόσµο. Ο τουρισµός έχει αποτελέσει µείζονα 
τοµέα της οικονοµίας της Βενετίας από το 18ο αιώνα, οπότε ήταν µείζον κέντρο 
του Γκραντ Τουρ, µε το όµορφο τοπίο της, τη µοναδικότητα και την πλούσια 
µουσική και καλλιτεχνική πολιτιστική κληρονοµιά. Το 19ο αιώνα, έγινε µοδάτο 
κέντρο για τους πλούσιους και διάσηµους, που συχνά διέµεναν ή δειπνούσαν σε 
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πολυτελή µέρη, όπως το Ξενοδοχείο Ντανιέλι και το Καφέ Φλοριάν. Εξακολούθησε 
να είναι µοδάτη πόλη του συρµού µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Τη δεκαετία 
του 1980, αναβίωσε το Καρναβάλι της Βενετίας και η πόλη έχει γίνει µέγα κέντρο 
διεθνών συνεδρίων και φεστιβάλ, όπως η αναγνωρισµένου κύρουςΜπιενάλε της 
Βενετίας και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Βενετίας, που προσελκύουν 
επισκέπτες από όλο τον κόσµο για τις θεατρικές, πολιτιστικές, κινηµατογραφικές, 
καλλιτεχνικές και µουσικές παραγωγές τους. 
 

 
Η Πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, µε τοΚαµπαναριό του Αγίου Μάρκου και 
την Βασιλική ως φόντο. 
 

 
Άποψη του Νησιού Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε από το Καµπαναριό του Αγίου Μάρκου 
 
 

 
Ιστορικός χάρτης της Βενετίας από τον Πίρι Ρέις 
 



 6 

 
Πανόραµα του Καναλιού της Τζιουντέκα και της Λεκάνης του Αγίου Μάρκου 
 

 
Η Acqua alta ή υψηλή στάθµη του νερού στη Βενετία. 
 

 
Η Πλατεία του Αγίου Μάρκου και το Παλάτι των ∆όγηδων. 
 
 

 
Γόνδολα και γονδολιέρης στο Μεγάλο Κανάλι. 
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Σήµερα υπάρχουν πολλά αξιοθέατα στη Βενετία, όπως η Βασιλική του Αγίου 
Μάρκου, το Μεγάλο Κανάλι, και η Πλατεία του Αγίου Μάρκου. Το Λίντο της 
Βενετίας είναι επίσης ένας δηµοφιλής διεθνής πολυτελής προορισµός που 
προσελκύει χιλιάδες ηθοποιούς, κριτικούς, επώνυµους και κυρίως ανθρώπους της 
κινηµατογραφικής βιοµηχανίας. Η πόλη βασίζεται επίσης πολύ στην επιχείρηση της 
κρουαζιέρας. 
Εντούτοις, η δηµοφιλία της Βενετίας ως µείζονος παγκόσµιου τουριστικού 
προορισµού έχει προκαλέσει πολλά προβλήµατα, µεταξύ αυτών το γεγονός ότι η 
πόλη µπορεί να είναι κατάµεστη µερικές φορές το χρόνο. Από όλους θεωρείται 
τουριστική παγίδα και από άλλους "ζωντανό µουσείο". Σε αντίθεση µε τα 
περισσότερα άλλα µέρη στη ∆υτική Ευρώπη και τον κόσµο, η Βενετία έχει γίνει 
ευρέως γνωστή για το στοιχείο της της "γοητευτικής παρακµής". Ο ανταγωνισµός 
των ξένων να αγοράσουν σπίτια στη Βενετία έχει κάνει τις τιµές τόσο υψηλές ώστε 
πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να µετακοµίσουν σε πιο προσιτές περιοχές του 
Βένετο και της Ιταλίας, κυρίως το Μέστρε. 
Πέραν από τη σιδηροδροµική και οδική χερσαίες εισόδους στο βόρειο άκρο της 
πόλης, οι µεταφορές µέσα στην πόλη παραµένουν (όπως τους προηγούµενους 
αιώνες) εξ' ολοκλήρου στο νερό και µε τα πόδια. Η Βενετία είναι η µεγαλύτερη 
αστική περιοχή της Ευρώπης χωρίς αυτοκίνητα. Η Βενετία είναι µοναδική στην 
Ευρώπη έχοντας παραµείνει µια µεγάλη πόλη του εικοστού πρώτου αιώνα που 
λειτουργεί ολοκληρωτικά χωρίς αυτοκίνητα και φορτηγά. 
Το κλασικό πλωτό µέσο της Βενετίας είναι η γόνδολα, αν και σήµερα 
χρησιµοποιείται κυρίως για τουρίστες, ή για γάµους, κηδείες ή άλλες τελετές ή ως 
πορθµείο για διάσχιση του Κανάλε Γκράντε απουσία µιας κοντινής γέφυρας. 
Πολλές γόνδολες είναι πλούσια στολισµένες µε βελούδινα καθίσµατα και Περσικά 
χαλιά. Λιγότερο γνωστό είναι το µικρότερο "σάντολο". Στο µπροστινό µέρος κάθε 
Γόνδολας που εργάζεται στην πόλη υπάρχει ένα µεγάλο µεταλλικό κοµµάτι, το 
λεγόµενο "φέρο", ή σίδερο. Το σχήµα της έχει εξελιχθεί µε το πέρασµα των 
αιώνων, όπως τεκµηριώνεται σε πολλούς γνωστούς πίνακες. Η µορφή της, 
σκεπασµένη από µια αποµίµηση του καπέλου του ∆όγη, βαθµιαία τυποποιήθηκε 
και κατόπιν καθορίστηκε µε τοπικό νόµο. Αποτελείται από έξι δοκούς προς τα 
εµπρός, που αντιπροσωπεύουν τα "Σεστιέρι" της πόλης και µια προς τα πίσω που 
αντιπροσωπεύει τη Τζουντέκα. 
Η Βενετία διαθέτει αεροδρόµιο, µέσω του οποίου συνδέεται µε άλλες µεγάλες 
πόλεις της Ιταλίας αλλά και του εξωτερικού και το οποίο βρίσκεται 22 χιλιόµετρα 
ΒΑ της πόλης. Επίσης διαθέτει µεγάλο σιδηροδροµικό σταθµό που συνδέει την 
πόλη µε τις ιταλικές µεγαλουπόλεις και την Ευρώπη. Το λιµάνι της εξυπηρετεί 
κρουαζιερόπλοια και ακτοπλοϊκές συνδέσεις µε κάποια λιµάνια της Αδριατικής όπως 
το Ντουµπρόβνικ των ∆αλµατικών ακτών αλλά και µε την Ελλάδα 
(Κέρκυρα,Ηγουµενίτσα, Πάτρα). 
H Βενετία υπήρξε το σκηνικό ή η επιλεγµένη θέση πολλών κινηµατογραφικών 
ταινιών, µυθιστορηµάτων, ποιηµάτων και άλλων πολιτιστικών αναφορών. Η πόλη 
ήταν µια ιδιαίτερα δηµοφιλής τοποθεσία για µυθιστορήµατα, δοκίµια και άλλα έργα 
µυθιστορηµατικής και µή λογοτεχνίας. Η πόλη υπήρξε επίσης ο τόπος πολλών 
άλλων ταινιών, ανάµεσά τους τριών της σειράς Τζέιµς Μποντ : "Από τη Ρωσία µε 
αγάπη", "Μουνρέικερ" και "Καζινό Ρουαγιάλ" και πολλών άλλων, όπως "Ο 
Τουρίστας" του 2010, "Σαµερτάιµ" µε πρωταγωνίστρια την Κάθριν Χέπµπορν, "Ο 
Καζανόβα" του Φεντερίκο Φελίνι, "Τώρα µην κοιτάς" του Νίκολας Ρεγκ, "Τα φτερά 
του περιστεριού", "Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία", "Μικρή 
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ροµαντική ιστορία", "Λάρα Κροφτ: Τοµπ Ράιντερ" και "Ο ταλαντούχος Κύριος 
Ρίπλεϊ". 
Η Βενετία έχει πλούσιο και ποικίλο αρχιτεκτονικό ύφος, µε γνωστότερο το Γοτθικό 
ρυθµό. Κύρια παραδείγµατα αυτού του ρυθµού στην πόλη είναι τοΠαλάτι των 
∆όγηδων και το Κα ντ’ Ορο. Η πόλη έχει επίσης αρκετά κτίρια Αναγεννησιακά και 
Μπαρόκ, µεταξύ άλλων το Κα Πέζαρο και το Κα Ρετσόνικο. 
Σήµερα η Βενετία είναι επίσης µεγάλο Ιταλικό κέντρο µόδας και εµπορικό, όχι 
σηµαντικό όσο το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώµη, αλλά εφάµιλλο του Τουρίνου, 
της Νάπολης και της Γένοβας. Πολλές από τις µπουτίκ µόδας και τα 
κοσµηµατοπωλεία της πόλης βρίσκονται στη Γέφυρα του Ριάλτο και στην Πλατεία 
του Αγίου Μάρκου. Σήµερα λειτουργούν στην πόλη τα αριστοκρατικά 
καταστήµατα Louis Vuitton και Ermenegildo Zegna. 
Η Βενετσιάνικη κουζίνα χαρακτηρίζεται από τα θαλασσινά, αλλά περιλαµβάνει 
επίσης κηπευτικά από τα νησιά της λιµνοθάλασσας, ρύζι από τα ηπειρωτικά, 
κυνήγι και πολέντα. Η Βενετία συνδυάζει τοπικές παραδόσεις µε µακρινές επιρροές 
από χιλιετείς εµπορικές επαφές. Mεταξύ αυτών είναι η sarde in saor (σαρδέλες 
µαριναρισµένες για να διατηρούνται για µακρινά ταξίδια), risi e bisi (ρύζι, αρακάς 
και ζαµπόν), fegato alla Veneziana (Βενετσιάνικο συκώτι), ριζότο µε σουπιά 
µαυρισµένο από το µελάνι, cicchetti (ραφινάτoι και γευστικοί µεζέδες παρόµοιοι µε 
τα tapas), antipasti (ορεκτικά) και prosecco (ένα αφρώδες λευκό κρασί). Ακόµη η 
Βενετία είναι φηµισµένη για το bisato (µαριναρισµένο χέλι), για τα χρυσαφένια 
ωοειδή µπισκότα baicoli και για διάφορους τύπους γλυκών, όπως το pan del 
pescatore (ψωµί του ψαρά), µπισκότα µε µύγδαλο και φυστίκι, µπισκότα µε 
τηγανητή Βενετσιάνικη κρέµα ή τα bussolai (µπισκότα και κουλουράκια βουτύρου 
σε σχήµα S ή δαχτυλιδιού) από το νησί Μπουράνο, fregolotta (ένα τραγανό κέικ 
µε µύγδαλα), πουτίγκα γάλακτος rosada και µπισκότα από κίτρινο σιµιγδάλι 
(zaleti). 
Η Βενετία είναι γνωστή για τα έργα της από περίτεχνο γυαλί, γνωστό ως 
Βενετσιάνικο γυαλί. Είναι παγκοσµίου φήµης για την πολυχρωµία, την κοµψότητα 
και τη δεξιοτεχνία τους. Μερικές από τις πιο γνωστές µάρκες γυαλιού στον κόσµο 
σήµερα παράγονται ακόµα στα ιστορικά εργαστήρια γυαλιού στο Μουράνο.  
Το Καρναβάλι της Βενετίας σχετίζεται άµεσα µε τις Βενετσιάνικες µάσκες. Λέγεται 
ότι ξεκίνησε από µια νίκη της ΄΄Γαληνότατης ∆ηµοκρατίας΄΄, προηγούµενο όνοµα 
της Βενετίας, επί του Πατριάρχη της Ακουιλέια, Ούλρικο, το 1162. Για να τιµήσουν 
αυτή τη νίκη οι κάτοικοι άρχισαν να χορεύουν και να κάνουν συγκεντρώσεις στην 
Πλατεία του Αγίου Μάρκου. Απ' ότι φαίνεται αυτή η γιορτή άρχισε αυτή την 
περίοδο και επισηµοποιήθηκε την Αναγέννηση. Εντούτοις υπό την εξουσία του 
Βασιλιά της Αυστρίας τέθηκε πλήρως εκτός νόµου το 1797 και η χρήση των 
µασκών απαγορεύθηκε αυστηρά. Μετά από µακρά ανυπαρξία το Καρναβάλι 
ξαναλειτούργησε το 1979. Η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να επαναφέρει την 
ιστορία και τον πολιτισµό της Βενετίας και επιδίωξε να χρησιµοποιήσει το 
παραδοσιακό Καρναβάλι ως επίκεντρο των προσπαθειών της.  
Η Μπιενάλε της Βενετίας είναι µια από τις σηµαντικότερες εκδηλώσεις στο 
καλεντάρι των τεχνών. Το 1893 µε επικεφαλής το δήµαρχο της Βενετίας, Ρικάρντο 
Σελβάτικο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισε µια απόφαση στις 19 Απριλίου που 
καθιέρωνε µια Esposizione bienalle artistica nazionale (διετή έκθεση Ιταλικής 
τέχνης), που εγκαινιάστηκε στις 22 Απριλίου 1895. Μετά το ξέσπασµα των 
εχθροπραξιών κατά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο οι δραστηριότητες της 
Μπιενάλε διακόπηκαν το Σεπτέµβριο του 1942 αλλά επαναλήφθηκαν το 1948. 
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Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Βενετίας (Ιταλικά: Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica di Venezia) είναι το παλιότερο φεστιβάλ κινηµατογράφου 
στον κόσµο. Ιδρυµένο από τον Κόµη Τζουζέπε Βόλπι ντι Μιζουράτα το 1932 ως 
΄΄Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica΄΄ το φεστιβάλ διεξάγεται 
από τότε κάθε χρόνο τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεµβρίου στο νησί Λίντο. Οι 
προβολές γίνονται στο ιστορικό Παλάτσο ντελ Σίνεµα στη Λουγκοµάρε Μαρκόνι. 
Είναι ένα από τα µεγαλύτερου κύρους κινηµατογραφικά φεστιβάλ και τµήµα της 
Μπιενάλε της Βενετίας. 
H Πλατεία του Αγίου Μάρκου (Πιάτσα Σαν Μάρκο) είναι ο κύριος δηµόσιος χώρος 
της Βενετίας, όπου είναι γενικά γνωστή σαν η Πιάτσα. Όλοι οι άλλοι αστικοί χώροι 
στην πόλη (εκτός από την Πιατσέτα και την Πιατσάλε Ρόµα) λέγονται ΄΄κάµπι΄΄. 
Η Πιατσέτα (µικρή Πιάτσα) είναι µια επέκταση της Πιάτσα προς τη λιµνοθάλασσα 
στη νοτιοανατολική γωνία της. Οι δυο χώροι µαζί συγκροτούν το κοινωνικό, 
θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της Βενετίας. Στο ανατολικό άκρο της πλατείας 
δεσπόζει η µεγάλη εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Η Πιατσέτα ντέι Λεοντσίνι είναι 
ένας ανοιχτός χώρος στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας, ονοµαζόµενη έτσι από τα 
δύο µαρµάρινα λιοντάρια (που δωρήθηκαν από το ∆όγη Αλβίζε Μοτσενίγο το 
1722). Πέρα από αυτήν είναι ο Πύργος του Ρολογιού, που ολοκληρώθηκε το 1499 
πάνω από µια ψηλή αψίδα εισόδου όπου ο δρόµος γνωστός ως Μερτσερία (κύριος 
δηµόσιος δρόµος της πόλης) οδηγεί µέσω δρόµων µε καταστήµατα στο Ριάλτο, 
εµπορικό και οικονοµικό κέντρο. Αριστερά είναι η µεγάλη στοά κατά µήκος της 
βόρειας πλευράς της Πιάτσα, µε τα κτίρια σε αυτή την πλευρά γνωστά ως 
Προκουράτιε Βέκιε, παλιά επιτροπεία, πρώην κατοικίες και γραφεία των Επιτρόπων 
του Αγίου Μάρκου, ανώτερων κρατικών αξιωµατούχων τον καιρό της δηµοκρατίας 
της Βενετίας. Χτίστηκαν στις αρχές του 16ου αιώνα. Η στοά πλαισιώνεται µε 
µαγαζιά και εστιατόρια στο ισόγειο µε γραφεία από πάνω. Τα εστιατόρια 
περιλαµβάνουν το περίφηµο Καφέ Κουαντρί, που είχε πελάτες τους Αυστριακούς 
όταν η Βενετία κυβερνιόταν από την Αυστρία το 19ο αιώνα, ενώ οι Βενετσιάνοι 
προτιµούσαν το Καφέ Φλοριάν, στην άλλη πλευρά της Πιάτσα. Στρίβοντας στο 
τέλος αριστερά η στοά συνεχίζει κατά µήκος της δυτικής άκρης της Πιάτσα, που 
ξαναχτίστηκε από το Ναπολέοντα γύρω στα 1810 και είναι γνωστή ως Αλα 
Ναπολεόνικα (Ναπολεόντια Πτέρυγα). Έχει, πίσω από τα µαγαζιά, µια επίσηµη 
σκάλα που επρόκειτο να οδηγούσε σε ένα βασιλικό ανάκτορο αλλά σήµερα 
αποτελεί την είσοδο του Μουσείου Κορέρ. Στρίβοντας πάλι αριστερά η στοά 
συνεχίζει παρακάτω στη νότια πλευρά της Πιάτσα. Τα κτίρια σ’ αυτή την πλευρά 
είναι γνωστά ως Προκουράτιε Νουόβε (νέα επιτροπεία) που σχεδιάσθηκαν στα 
µέσα του 16ου αιώνα και ολοκληρώθηκαν το 1640. Το ισόγειο έχει καταστήµατα 
και το Καφέ Φλοριάν, διάσηµο καφέ που άνοιξε το 1720 από το Φλοριάνο 
Φραντσεσκόνι και είχε πελάτες τους Βενετσιάνους, όταν οι µισητοί Αυστριακοί 
ήταν στο Κουάντρι. Οι ανώτεροι όροφοι προορίζονταν από το Ναπολέοντα για 
ανάκτορο του θετού γιού του Ευγένιου Μποαµέ, αντιβασιλιά του στη Βενετία, και 
σήµερα στεγάζουν το Μουσείο Κορέρ. Απέναντι από την άκρη της στοάς αυτής 
είναι το Καµπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου (1156/73, τελευταία 
αποκατάσταση 1514) που ξαναχτίστηκε το 1912 ΄΄κοµ έρα, ντο βέρα΄΄ ( πως 
ήταν, όπου ήταν) µετά την κατάρρευση του παλιού καµπαναρίου το 1902. Στη 
συνέχεια η Πιατσέτα ντι Σαν Μάρκο συνδέει τη νότια πλευρά της Πιάτσα µε τη 
λιµνοθάλασσα, έχοντας ανατολικά της το Παλάτι των ∆όγηδων και δυτικά τη 
Βιβλιοθήκη του Τζιάκοπο Σανσοβίνο, που σήµερα στεγάζει τη Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη. 
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Κόρδοβα 
Ταυτότητα: 

 
Χώρα  Ισπανία 
Περιφέρεια Κόρδοβα 
Νοµός  Αυτόνοµη κοινότητα Ανδαλουσία 
Η Κόρδοβα (ισπ. Córdoba, αραβ. بطرق~ Qurţuba) είναι πόλη στα νότια της 
Ισπανίας. Στα ελληνικά απαντάται και ως Κορδούη ή Κορδύβη στις αρχαίες πηγές. 
Βρίσκεται στις όχθες του ποταµού Γουαδαλκιβίρ και αποτελεί πρωτεύουσα της 
οµώνυµης επαρχίας της Ανδαλουσίας. Έχει 325.453 κάτοικους. Είναι έδρα 
επισκοπής. 
 

 
 
Η Κόρδοβα γνώρισε µεγάλη ακµή από το 756 και καθ' όλη τη διάρκεια του 8ου 
αιώνα µ.Χ., όταν γνώρισε την εξουσία των Μαυριτανών και έγινε πρωτεύουσα 
Εµιράτου του Αµπντ αλ Ραχµάν Γ' (912-961). Ήταν περίφηµη για τα δέρµατά της 
(cordwainer) και για τους αργυροχόους της, οι οποίοι λέγεται ότι προέρχονταν από 
τη ∆αµασκό. Σήµερα, η οικονοµία της βασίζεται στην απόσταξη οινοπνευµατωδών 
ποτών και στην χειροτεχνία (προϊόντα από µαλλί, λινό και µετάξι). 
Το ιστορικό κέντρο της πόλης ανακηρύχθηκε το 1984 Μνηµείο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς από την UNESCO. Η ίδια η πόλη αποτελεί αµάλγαµα διαφορετικών 
πολιτισµών και θρησκειών κατά το πέρασµα των αιώνων και την µακραίωνη 
ιστορία της. 
Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ρωµαίους το 169 π.Χ. και ονοµαζόταν Corduba, 
πρωτεύουσα της επαρχίας Χισπάνια Μπαέτικα, η πρώτη αποικία που ίδρυσαν οι 
Ρωµαίοι σε εκείνη την περιοχή. Το όνοµα της πόλης µάλλον έχει καρχηδονιακή 
προέλευση. Λόγω του µεγάλου αριθµού ευγενών ανάµεσα στους αποικιστές, η 
πόλη κέρδισε τον τίτλο της Πατρικίας. Από τη ρωµαϊκή εποχή της πόλης σώζονται 
η ρωµαϊκή γέφυρα, ο ναός του Κλαύδιου Μαρκέλλου κ.ά. Μετά την πτώση της 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, από τον 5ο µέχρι και τις αρχές του 8ου αιώνα την πόλη 
κατείχανΒησιγότθοι βασιλείς, αλλά µέχρι τον 8ο αιώνα άρχισε να κερδίζει έδαφος η 
ισλαµική εξάπλωση από τη Βόρεια Αφρική και το 711 καταλήφθηκε από τους 
µουσουλµάνους. 
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Ο ρωµαϊκός ναός στην Κόρδοβα       Το εσωτερικό του Τεµένους της Κόρδοβα 
 
Η πόλη διατηρεί σαν κυρίαρχο το αραβικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική της. ο πιο 
σηµαντικό µνηµείο της πόλης είναι ο καθεδρικός ναός της Μεθκίτα της Κόρδοβα 
(στα αραβικά τζαµί), αρχαίο µουσουλµανικό τέµενος που χτίστηκε το 785 και 
µέχρι τις µέρες µας αποτελεί δείγµα "ένωσης" του χριστιανικού µε το ισλαµικό 
στοιχείο. Είναι το µεγαλύτερο ισλαµικό τέµενος της Ευρώπης και παγκοσµίως. 
Μετά την κατάκτηση της πόλης από τους Χριστιανούς το 13ο αιώνα, το τέµενος 
µεταβλήθηκε στον Καθεδρικό ναό της πόλεως και αργότερα ξανακτίσθηκε 
µερικώς. Ήταν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φερδινάνδου Γ' της Ισπανίας, 
οπότε και χτίστηκαν και το ανάκτορο Αλκάθαρ και το φρούριο της Καλαχόρα. Το 
τελευταίο χτίστηκε το 1369 από τον Ερρίκο Β΄ της Καστίλης για να υπερασπίσει 
την πόλη από τον αδερφό του, Πέτρο Α΄ της Καστίλης. Τον 18ο αιώνα 
χρησιµοποιήθηκε ως φυλακή και τον 19ο αιώνα ως σχολείο θηλέων. Το Αλκάθαρ 
ήταν αρχικά φρούριο χριστιανών µοναχών το 1328, το οποίο αργότερα 
χρησιµοποιήθηκε ως παλάτι από τον Αλφόνσο ΙΑ΄. 
∆ιατηρείται ακόµη επίσης µια ρωµαϊκή γέφυρα (Puente Romano), η οποία 
κατασκευάστηκε από τον αυτοκράτορα Αύγουστο, µια παλιά συναγωγή, µια από 
τις τρεις που υπάρχουν στην Ισπανία, τα ΑναγεννησιακάΠαλάτσιο ντε Βιάνα και το 
Παλάτι των ∆ουκών, η Μεντίνα Αζαχάρα (10ος αιώνας), το Κάστρο Αλµοδόβαρ, 
που χτίστηκε από τους Άραβες το 760 και αργότερα χρησιµοποιήθηκε ως βασιλική 
κατοικία, τα λουτρά του χαλιφάτου και η εβραϊκή συνοικία Τζουντερία. Στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης βρίσκονται ρωµαϊκά αγάλµατα και µωσαϊκά, 
καθώς και εκθέµατα από το µαυριτανικό πολιτισµό. Στην Galería de la tortura 
(Μουσείο Βασανιστηρίων), ο επισκέπτης βλέπει τον τρόπο µε τον οποίο 
βασανίζονταν οι συλληφθέντες από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα, ενώ στο Μουσείο 
Καλών Τεχνών υπάρχουν πίνακες των Γκόγια, Mουρίγιο και Χουάν Ντε Βαλντές 
Λεάλ. Το Museo Vivo de Al-Ándalus αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι 
Εβραίοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Χριστιανοί συµβίωσαν ειρηνικά στην πόλη της 
Κόρδοβα. 
 

 
Φρούριο Καλαχόρα 
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Λονδίνο 
Ταυτότητα: 

 
Κυρίαρχο κράτος Ηνωµένο Βασίλειο 
Χώρα     Αγγλία 
Κοµητεία    Μείζον Λονδίνο 
Συνοικίες  Πόλη και 32 προάστια 
Το Λονδίνο (αγγλικά: London) είναι η πρωτεύουσα του Ηνωµένου Βασιλείου, όπως 
και της Αγγλίας, στα νοτιοανατολικά της οποίας βρίσκεται. Εκτείνεται εκατέρωθεν 
του ποταµούΤάµεση, όπου βρίσκεται και το λιµάνι του, ένα από τα µεγαλύτερα 
στη χώρα. Επί δύο χιλιετίες ήταν σηµαντικός οικισµός. Η ιστορία του ανάγει την 
ίδρυσή του στους Ρωµαίους. Από την ίδρυσή του το Λονδίνο παραµένει 
πρωταγωνιστής σε σηµαντικά κινήµατα και φαινόµενα της παγκόσµιας ιστορίας, 
όπως η Βιοµηχανική Επανάσταση και η Αναγέννηση της Γοτθικής Αρχιτεκτονικής. 
Ο πυρήνας της πόλης είναι η παλαιά πόλη του Λονδίνου, από την οποία σώζονται 
ακόµα περιορισµένα µεσαιωνικά κατάλοιπα. Τουλάχιστον από το 19ο αιώνα το 
όνοµα "Λονδίνο" αναφέρεται σε ολόκληρη τη µητρόπολη γύρω από αυτό. Το 
µητροπολιτικό Λονδίνο περιλαµβάνει, πέρα από το Σίτι (City, κέντρο της πόλης), 
32 διαµερίσµατα, τα οποία αρχικά ήταν αυθύπαρκτες πόλεις, τελικά όµως 
συνενώθηκαν εξαιτίας της πολεοδοµικής επέκτασης της βρετανικής πρωτεύουσας 
και ενσωµατώθηκαν σε αυτήν. H πόλη έχει εκλεγµένο δήµαρχο και Συνέλευση. 
Αποτελεί µεγάλο επιχειρηµατικό, χρηµατοοικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο. Εκεί 
εδρεύουν πλήθος εταιρειών, οργανισµών, καθώς και διαφόρων άλλων παγκόσµιων 
Ιδρυµάτων. Η επίδραση του Λονδίνου στην πολιτική, στην εκπαίδευση, στα ΜΜΕ, 
στη µόδα και στις τέχνες, συνετέλεσαν στο να θεωρείται ως σηµαντική παγκόσµια 
πόλη. Στο Λονδίνο βρίσκονται τέσσερα Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς: Το Ανάκτορο, το Αββαείο και ο ναός της Αγίας Μαργαρίτας στο 
Ουεστµίνστερ, ο Πύργος του Λονδίνου, ο ιστορικός οικισµός του Γκρίνουιτς και οι 
Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι του Κιου. Η πόλη είναι από τους πλέον δηµοφιλείς 
τουριστικούς προορισµούς στον κόσµο και εξαιτίας της οικονοµικής ανάπτυξης η 
δηµοφιλία της αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. 
Με έκταση 1.579 τετραγωνικά χιλιόµετρα, αποτελεί την 37η µεγαλύτερη σε 
έκταση αστική περιοχή στον κόσµο. Κτισµένο στις όχθες του ποταµού Τάµεση, το 
Λονδίνο βρίσκεται 75 χιλιόµετρα από τη Θάλασσα της Μάγχης. Χωρίζεται από τον 
Τάµεση σε δύο µέρη, στη Βόρεια και στη Νότια Όχθη. Ο εν λόγω ποταµός 
διαρρέει την πόλη από τα νοτιοδυτικά ως τα ανατολικά. Ανεπίσηµα, η πόλη 
χωρίζεται στο Βόρειο, Νότιο, Ανατολικό, ∆υτικό και στο Κεντρικό Λονδίνο. Το 
Λονδίνο έχει εύκρατο ωκεάνιο κλίµα, όπως και τα περισσότερα από τα Βρετανικά 
Νησιά.  
Το Λονδίνο είναι έδρα της κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου και η τελευταία 
στεγάζεται στο Κοινοβούλιο (Houses of Parliament) στο Ουεστµίνστερ. Πολλά 
κυβερνητικά κτήρια βρίσκονται κοντά στο Γουάιτχολ, µεταξύ των οποίων και η 
κατοικία τουΠρωθυπουργού, στην οδό Ντάουνινγκ, αριθµός 10. Το Σίτι είναι ένα 
από τα µεγαλύτερα χρηµατοπιστωτικά κέντρα του κόσµου. Στεγάζει, µεταξύ 
άλλων, το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου. 
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Οµίχλη στην γέφυρα του Ουέστµινστερ µε το οµώνυµο ανάκτορο και τον πύργο 
του Μπίγκ Μπέν στο βάθος 
 

 
Νυκτερινή άποψη του ∆ηµαρχείου (City Hall) του Λονδίνου, που αποτελεί την 
έδρα της Κυβέρνησης του Μείζονος Λονδίνου 
 

 
Οι τρεις ψηλότεροι ουρανοξύστες στο Κάναρι Γουάρφ, όπως φαίνονται από την 
πλατεία Κάµποτ. Στεγάζουν εταιρείες όπως η HSBC και η Κλίφορντ Τσανς. 
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H οικονοµία της πόλης στράφηκε περισσότερο προς τον τοµέα των υπηρεσιών 
πολύ νωρίτερα από άλλες πόλεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα µετά το ∆εύτερο 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Η επιτυχία στον τοµέα των βιοµηχανικών υπηρεσιών µπορεί 
να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αγγλική είναι κυρίαρχη γλώσσα στις επιχειρήσεις, 
στις στενές σχέσεις µε τις ΗΠΑ και τις ασιατικές χώρες, και, επίσης στην 
προηγούµενη θέση που κατείχε το Λονδίνο ως πρωτεύουσα της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας. Στο Λονδίνο υπάρχουν βιοµηχανίες επεξεργασίας τροφίµων, 
εκτυπωτικών µέσων, ενδυµάτων, επίπλων, ξύλου, τροφίµων και ποτών. 
Παρατηρείται επίσης ραγδαία ανάπτυξη στην ανακύκλωση. Στις οικονοµικές 
υπηρεσίες, που παραµένουν ο µεγαλύτερος παραγωγικός τοµέας στην πόλη, 
απασχολούνται περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι. Παράλληλα, στο Λονδίνο 
λειτουργούν περισσότερες από 480 υπεράκτιες τράπεζες, αριθµός µεγαλύτερος 
από κάθε άλλη πόλη στον κόσµο. Στην πόλη γίνονται και οι περισσότερες διεθνείς 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις από οποιοδήποτε άλλο σηµείο του κόσµου. Τα ΜΜΕ 
είναι ο δεύτερος ανταγωνιστικός τοµέας στην οικονοµία. Η Βρετανική Υπηρεσία 
Μεταδόσεων, γνωστή ως "Μπι-Μπι-Σι", (BBC) είναι ο κύριος εργοδότης, ενώ άλλα 
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα εδρεύουν έξω από την πόλη. Πολλές 
βρετανικές εφηµερίδες εκδίδονται στο Λονδίνο. Στο Σόχο βρίσκεται το κέντρο της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας. Η οικονοµία βασίζεται, επίσης, στον τουριστικό τοµέα. 
Η πόλη είναι από τους δηµοφιλέστερους προορισµούς για τουρίστες. Το λιµάνι της 
πόλης είναι το τρίτο µεγαλύτερο στο Ηνωµένο Βασίλειο και διακινεί 50 
εκατοµµύρια τόνους εµπορευµάτων κάθε χρόνο. 
Στον αντίποδα, η πόλη ψηφίστηκε ως αυτή µε το χειρότερο φαγητό στην Ευρώπη, 
σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη σε δείγµα περίπου 2.400 ατόµων µε θέµα τη 
γνώµη τους για τις ευρωπαϊκές πόλεις, από την διαδικτυακή εταιρία TripAdvisor. 
Στην ίδια έρευνα, το Λονδίνο χαρακτηρίστηκε ως η πιο βρώµικη στην Ευρώπη, ο 
τόπος που συναντά κανείς τους πιο κακοντυµένους ανθρώπους και η πιο ακριβή 
πόλη στην Ευρώπη. 
Το Λονδίνο είναι η µεγαλύτερη πόλη στη Μεγάλη Βρετανία µε πληθυσµό γύρω 
στους 7.512.400 κατοίκους σύµφωνα µε στοιχεία του 2006.  
Το Λονδίνο κυριαρχείται παραδοσιακά από το χριστιανικό στοιχείο και διαθέτει 
µεγάλο αριθµό ναών, ιδίως στο Σίτι. Εντυπωσιακός είναι ο αγγλικανικός 
Καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου ενώ ο κύριος επίσκοπος της Εκκλησίας της 
Αγγλίας και παγκοσµίως της Αγγλικανικής Ένωσης είναι ο Αρχιεπίσκοπος του 
Καντέρµπερι. Οι σηµαντικότερες εθνικές και θρησκευτικές τελετές γίνονται στο 
αββαείο του Ουεστµίνστερ και στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου. 
Το Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί ως η πόλη µε τις καλύτερες δηµόσιες µεταφορές. 
Πολύ δηµοφιλές µέσο για µεταφορά στο Λονδίνο είναι και το ποδήλατο. Το Μετρό 
του Λονδίνου είναι το παλαιότερο στον κόσµο (1863) και είναι περισσότερο 
γνωστό ως The Tube. Αποτελείται από 12 γραµµές. Εκτός από την αρχαιότητά 
του, το µετρό του Λονδίνου είναι το πιο εκτεταµένο και µεγαλύτερο σε µήκος 
στον κόσµο. Το σύστηµα στέγαζε τον παλαιότερο σιδηρόδροµο του Λονδίνου (City 
& South London Railway), η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε το 1890. Καθηµερινά 
γίνονται πάνω από 3.000.000 δροµολόγια µε το µετρό, που µεταφράζονται σε 
περίπου 1 δισεκατοµµύριο δροµολόγια ετησίως. Ο υπόγειος σιδηρόδροµος 
εξυπηρετεί την κεντρική περιοχή και τα περισσότερα προάστια ως τα βόρεια του 
Τάµεση, ενώ αυτά που είναι στα νότια εξυπηρετούνται από άλλο τοπικό 
σιδηροδροµικό δίκτυο. 
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Το 1987 άρχισε να λειτουργεί το δεύτερο µετρό (Docklands Light Railway), το 
οποίο χρησιµοποιεί µικρότερα σε µέγεθος και βάρος τρένα. Αυτό εξυπηρετεί το 
ανατολικό Λονδίνο και το Γκρίνουιτς εκατέρωθεν του Τάµεση. 
Το 1994 άνοιξε η υποθαλάσσια Σήραγγα της Μάγχης και για πρώτη φορά το 
Λονδίνο συνδέθηκε µε την ηπειρωτική Ευρώπη. Τρένα υψηλής ταχύτητας 
(Eurostar) συνδέουν το σιδηροδροµικό σταθµό Σαιν Πάνκρας µε τη Λιλ και µε το 
Παρίσι στη Γαλλία, όπως επίσης και µε τις Βρυξέλλες στο Βέλγιο. 
 

 
Ο υπόγειος σιδηρόδροµος του Λονδίνου, παλαιότερος του κόσµου, χρονολογείται 
από το 1863 
 
 

 
Το διπλό λεωφορείο Enviro 400 στη διαδροµή 139 
 
Το δίκτυο λεωφορείων στο Λονδίνο είναι ένα από τα µεγαλύτερα του κόσµου και 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Κυκλοφορούν 8.000 λεωφορεία, γίνονται 700 
διαδροµές µε λεωφορεία και πάνω από 6.000.000 δροµολόγια επιβατών κάθε 
ηµέρα της εβδοµάδας. Η πόλη έχει επίσης το µεγαλύτερο δίκτυο στον κόσµο που 
είναι προσβάσιµο µεαναπηρικό αµαξίδιο. Από το 2007 εισήχθησαν και οι 
οπτικοακουστικές ανακοινώσεις, µε αποτέλεσµα να διευκολύνται τα άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης και ακοής. Τα - διπλά στην πλειοψηφία τους- λεωφορεία µαζί 
µε το Μετρό και τα µαύρα ταξί είναι σήµα κατατεθέν της πόλης διεθνώς. 
Η συγκοινωνία στη βρετανική πρωτεύουσα εξυπηρετείται από δύο µεγάλα και δύο 
µικρότερα αεροδρόµια. Πρόκειται για το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Χίθροου (Heathrow) 
και το Γκάτγουικ (Gatwick). Το Χίθροου είναι το τρίτο πιο πολυσύχναστο 
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αεροδρόµιο στον κόσµο και το πιο πολυσύχναστο παγκοσµίως όσον αφορά την 
κίνηση διεθνών επιβατών. Το Μάρτιο του 2008 άρχισε να λειτουργεί ο πέµπτος 
τερµατικός σταθµός και σχεδιάζεται η κατασκευή και έκτου. Παρόµοιες πτήσεις 
εξυπηρετεί και το αεροδρόµιο του Γκάτγουικ. Τα αεροδρόµια του Στάνστεντ 
(Stansted) και του Λούτον (Luton) εξυπηρετούν κυρίως εταιρείες τσάρτερ, 
χαµηλού κόστους ή καινούργιες εταιρείες, που δεν βρίσκουν διαθέσιµα "διάκενα" 
στα µεγάλα αεροδρόµια. Το µικρότερο και πιο κεντρικό αεροδρόµιο είναι αυτό του 
Σίτι, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως τους επιχειρηµατίες (ιδιωτικά αεροσκάφη) και 
µεγάλο τµήµα της εµπορευµατικής κίνησης σχετικής µε την ηπειρωτική Ευρώπη. 
Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των µετακινήσεων στο κεντρικό Λονδίνο 
γίνεται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, έξω από την πόλη κυριαρχεί η κυκλοφορία 
αυτοκινήτων. Το Λονδίνο περιβάλλεται από ένα κυκλικό αυτοκινητόδροµο (Μ25), 
ο οποίος συνδέεται τόσο µε το κέντρο όσο και µε τις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες 
προς την Βρετανική ενδοχώρα, δίκην ακτίνων τροχού. 
Στα ανατολικά της πόλης βρίσκεται το σηµαντικό για την οικονοµία ποτάµιο λιµάνι 
του Λονδίνου. Το συνολικό µήκος των εγκαταστάσεών του είναι γύρω στα 150 
χλµ. και ως τη δεκαετία του ‘50 απολάµβανε διεθνούς ακτινοβολίας. Ως τη γέφυρα 
του Πύργου (Τάουερ Μπριτζ, Tower Bridge) φθάνουν πλοία µέχρι 6.000 τόνων. 
Τα δύο τµήµατα της γέφυρας ανοίγουν σε πέντε λεπτά για να επιτρέψουν τη 
διέλευση των πλοίων. 
Η πόλη είναι έδρα του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, το οποίο ιδρύθηκε το 1837. 
Αποτελεί οµάδα πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, όπως το Κινγκς Κόλετζ, το Ρόγιαλ 
Χόλογουεϊ το Γιουνιβέρσιτι Κόλετζ, και πάνω από 10 ανεξάρτητων πανεπιστηµίων. 
Πιο εξειδικευµένα εκπαιδευτήρια είναι η Σχολή Αφρικανικών και Ανατολικών 
Μελετών (SOAS), η Βασιλική Μουσική Ακαδηµία και το Ινστιτούτο Καλών Τεχνών 
Κουρτό και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης. 

 
Ανάκτορα του Μπάκιγχαµ 
 
Η βρετανική πρωτεύουσα περιλαµβάνει πληθώρα ιστορικών µουσείων και 
θεάτρων, µέγαρα µουσικής, παλάτια καθώς και αεροδρόµια και σιδηροδροµικούς 
σταθµούς. Είναι επίσης η έδρα πολλών πρεσβειών από όλο τον κόσµο. Σε έρευνα 
του 2009 ψηφίστηκε ως η πόλη µε την καλύτερη νυχτερινή ζωή, τα καλύτερα 
δηµόσια πάρκα και τα περισσότερα αξιοθέατα που µπορεί να απολαύσει κανείς 
δωρεάν. 
Ανάµεσα στα αξιοθέατα της πόλης είναι το Βρετανικό Μουσείο, του οποίου η 
ιστορία ξεκινά το 1783. Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα και πλέον αξιόλογα 
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µουσεία στον κόσµο και εδρεύει στο Μπλούµσµπερι. Το Μουσείο Τισό είναι επίσης 
δηµοφιλές. Εκεί εκτίθενται κέρινα οµοιώµατα από προσωπικότητες της Γαλλικής 
Επανάστασης αλλά και παλαιών και σύγχρονων (εν ζωή και µη) πολιτικών, 
καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων από όλο τον κόσµο. Άλλα µουσεία είναι το 
Εθνικό Στρατιωτικό Μουσείο, το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου, όπου εκτίθενται 
κοσµήµατα και έργα από την εποχή της Αναγέννησης, το Μουσείο του Λονδίνου, 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Μουσείο Επιστηµών, το Μουσείο Ουέλιγκτον, 
µε εκθέµατα από το αποικιακό παρελθόν, το Αυτοκρατορικό Πολεµικό Μουσείο, το 
Μουσείο του Σαιν Τζέιµς Πάλας, που ξανακτίστηκε το 19ο αιώνα και αποτελεί την 
έδρα του Πρίγκιπα της Ουαλίας, το Μουσείο Θεάτρου, το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο, 
το Μουσείο Μεταφορών, η Συλλογή Ουάλας, µε έργα της γαλλικής τέχνης του 
18ου αιώνα, το Μουσείο Ντιζάιν και πλήθος άλλων. Επίσης, το Λονδίνο κοσµείται 
από αξιόλογες πινακοθήκες, όπως η Βασιλική Πινακοθήκη, η Εθνική Πινακοθήκη 
στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, η Πινακοθήκη Τέιτ , µε έργα τέχνης από το 16ο αιώνα 
και έπειτα, η Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης Τέιτ, η Πινακοθήκη Κουρτό και άλλες. 
 

 
Ηλιοβασίλεµα πάνω από τον Ποταµό Τάµεση, µε τη Γέφυρα του Λονδίνου. 
 
Τα περισσότερα κτήρια είναι κτισµένα µε τούβλο. Γενικά, δεν υπάρχει ενιαία 
αρχιτεκτονική στην πόλη. Η πλειονότητα των κτηρίων προέρχονται από τη 
Βικτωριανή εποχή και την εποχή του βασιλιά Εδουάρδου. Ελάχιστα κτήρια που 
σώζονται σήµερα κτίστηκαν πριν την πυρκαγιά του 1666, όπως ο Πύργος του 
Λονδίνου. Το Αββαείο του Ουεστµίνστερ χρονολογείται από το 1050 και είναι ένα 
από τα ιστορικότερα κτήρια της πόλης. Ο Πύργος του Λονδίνου φιλοξενεί συλλογή 
από κοσµήµατα του αγγλικού Στέµµατος και έχει 20 πύργους. Αρκετοί ιστορικοί 
ναοί βρίσκονται στην πόλη, όπως ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Παύλου που 
κτίστηκε το 17ο αιώνα και φηµίζεται για το σπουδαίο του θόλο, ο πέτρινος 
καθεδρικός ναός του Σάδορκ Ρόγιαλ από την εποχή του Μεσαίωνα, ο ναός του 
Σαιντ Μπράιαντ του 1675, ο καθεδρικός ναός του Ουεστµίνστερ (20ός αιώνας) 
καθώς επίσης και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαµ, των αρχών του 19ου αιώνα. Στο 
τελευταίο κτήριο κατοικεί ο εκάστοτε Μονάρχης. Αξιόλογο είναι και το κτήριο του 
Βρετανικού Κοινοβουλίου ή Ανάκτορα του Ουεστµίνστερ, κτήριο του οποίου η 
θεµελίωση έγινε το1050, καθώς επίσης και το µεσαιωνικό Κάστρο του Ουίνδσορ. 
Οι επισκέπτες επίσης µπορούν να δουν άλλα ανάκτορα, όπως το ανάκτορο του 
Λάµπετ (έδρα του αρχιεπισκόπου του Καντέρµπερι), το ανάκτορο Χάµπτον Κορτ, 
που χρονολογείται από το 16ο αιώνα, το Κουίνς Χάουζ του 17ου αιώνα και το 
ανάκτορο του Κένσινγκτον, από το 19ο αιώνα. Πέρα από αυτά, η πόλη φηµίζεται 
για τη βιοµηχανική της αρχιτεκτονική, µε ενδεικτικά τα κτήρια στην περιοχή 
Ντόκλαντς (αποβάθρες στον Τάµεση). Στο Μόνιουµεντ βρίσκεται ο υψηλότερος 
κίονας στον κόσµο και χρονολογείται από το 17ο αιώνα. 
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Η πόλη έχει πολλούς κήπους. Ο µεγαλύτερος στην κεντρική περιοχή είναι τα 
βασιλικά πάρκα του Χάιντ Παρκ (Hyde Park) και των κήπων του Κένσινγκτον 
(Kensington), γειτονικών του. Στο πάρκο του Κένσινγκτον βρίσκεται και ο 
αρχαιότερος επιστηµονικός ζωολογικός κήπος στον κόσµο, κοντά σε ένα ακόµα 
τουριστικό αξιοθέατο, το Μουσείο Κέρινων Οµοιωµάτων της Μαντάµ Τισό. Επίσης, 
υπάρχουν οι κήποι Χόλαντ Παρκ (Holland Park) στη δυτική άκρη του κεντρικού 
Λονδίνου, και το πάρκο του αντιβασιλέα στη βόρεια άκρη. Αυτό το πάρκο 
βρίσκεται επίσης κοντά στην οδό Μπέικερ (Baker), όπου "έζησε" ο Σέρλοκ Χολµς. 
Πιο κοντά στο κεντρικό Λονδίνο είναι τα µικρότερα βασιλικά πάρκα του Γκριν 
Παρκ (Green Park) και του πάρκου Σαιντ Τζέιµς (St James's Park). Το Χάιντ Παρκ, 
ειδικότερα, είναι δηµοφιλές για τον αθλητισµό και µερικές φορές τις υπαίθριες 
συναυλίες που πραγµατοποιούνται εκεί. ∆ιάφορα µεγάλα πάρκα βρίσκονται έξω 
από το κέντρο της πόλης, συµπεριλαµβανοµένων των υπόλοιπων βασιλικών 
πάρκων, του πάρκου του Γκρήνουιτς (Greenwich) στο νοτιοανατολικό σηµείο της 
πόλης και του πάρκου του Ρίτσµοντ (Richmond) στο νοτιοδυτικό σηµείο. Το 
εξωτερικό νοτιοανατολικό Λονδίνο είναι γνωστό για τους ανοιχτούς χώρους και τις 
εκτενείς δασώδεις περιοχές του. 
Ο επισκέπτης µπορεί επίσης να δει τη Γέφυρα του Λονδίνου, η οποία κτίστηκε στη 
θέση της γέφυρας του Τάµεση, το 1894. Το Κόβεντ Γκάρντεν αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για την αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης. Οι µουσικόφιλοι µπορούν να 
επισκεφθούν την περίφηµη Βασιλική Όπερα, ενώ η Βρετανική Βιβλιοθήκη περιέχει 
πάνω από 150 εκατοµµύρια τίτλους βιβλίων. Σηµαντικά αξιοθέατα είναι επίσης η 
Βασιλική Ακαδηµία Τεχνών, το Άλµπερτ Χολ, η Στήλη του Νέλσον, που είναι 
εθνικά αναγνωρισµένο µνηµείο στην Πλατεία Τραφάλγκαρ και στη µνήµη του 
Οράτιου Νέλσωνα, το άγαλµα του Καρόλου του Α' που σηµατοδοτεί το Χιλιόµετρο 
Μηδέν της πόλης, το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, το Πλανητάριο, το 
Ενυδρείο και το σύµπλεγµα Μιλένιουµ Ντοµ, που χαρακτηρίζεται από τον πελώριο 
θόλο (Θόλος της Χιλιετίας). 
Στη ∆υτική Άκρη του Λονδίνου, γύρω από την πλατεία Λέστερ γίνονται οι 
παγκόσµιες κινηµατογραφικές πρεµιέρες. Επίσης, εκεί βρίσκεται και η (κυκλική) 
πλατεία Πικαντίλι (Picadilly Circus), µε γιγάντιες ηλεκτρονικές ανακοινώσεις. Στην 
περιοχή βρίσκονται και πολλοί κινηµατογράφοι, µπαρ, κλαµπ, εστιατόρια και η 
Τσάινα Τάουν, ενώ στα ανατολικά είναι το Κόβεντ Γκάρντεν. Η µεγαλύτερη σε 
κίνηση εµπορική περιοχή είναι η Όξφορντ Στριτ (Oxford Street). Πρόκειται για 
εµπορικό δρόµο µήκους 2 χιλιοµέτρων και τη µεγαλύτερη σε µήκος εµπορική οδό 
διεθνώς. Εκεί κοντά βρίσκεται και η οδός Μποντ (Bond Street), ενώ στα 
νοτιοδυτικά βρίσκεται to Νάιτσµπριτζ, όπου στεγάζονται τα πολυκαταστήµατα 
Χάροντς (Harrods). Στη βρετανική πρωτεύουσα µπορεί κανείς να βρει εστιατόρια 
µε ποικιλία εδεσµάτων, δεδοµένης της πολυπολιτισµικότητας της πόλης. Έτσι, 
στην Τσάινα Τάουν λειτουργούν πολλά κινέζικα εστιατόρια, ενώ στο Σόχο 
υπάρχουν ελληνικά και ιταλικά. 
Στο Λονδίνο διεξάγονται σηµαντικά φεστιβάλ, όπως το ετήσιο καρναβάλι στο 
Νότινγκ Χιλ, που αποτελεί το µεγαλύτερο πλανόδιο καρναβάλι στον κόσµο και 
λαµβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι. Στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται η πρωτοχρονιάτικη 
παρέλαση, ενώ δε λείπουν και οι παραδοσιακές παρελάσεις όπως η Λορντ Μέγιορ 
Σόου, το Νοέµβριο και η Τρούπινγκ δε Κόλορ του Ιουνίου, η οποία είναι 
στρατιωτικού χαρακτήρα και γίνεται για τον εορτασµό των γενεθλίων της 
Βασίλισσας. 
Το Λονδίνο είναι σηµαντική µουσική πρωτεύουσα στον κόσµο και έδρα 
σηµαντικών δισκογραφικών εταιρειών, όπως η EMI και η Decca Records, όπως 
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επίσης και αµέτρητων καλλιτεχνών, συγκροτηµάτων και επιχειρηµατιών της 
µουσικής βιοµηχανίας. Πολλές ορχήστρες στεγάζονται στην πόλη, όπως η 
Συµφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Φιλαρµονική Βασιλική Ορχήστρα, η 
Συµφωνιέτα του Λονδίνου και άλλες. Οι δύο κυριότερες όπερες είναι η Βασιλική 
Όπερα (Royal Opera House) και το Θέατρο Κολιζίουµ (Coliseum Theatre). 
Η αγγλική πρωτεύουσα έχει φιλοξενήσει πολλές συναυλίες, όπως ένα µέρος της 
Live Aid και της Live 8 και είναι έδρα του πρώτου αρχικού Hard Rock Cafe και των 
Abbey Road Studios, όπου το συγκρότηµα των Μπιτλς δηµιούργησε πολλές από 
τις επιτυχίες του. Στην πόλη έζησαν διάσηµοι µουσικοί, όπως ο Μποµπ Μάρλεϊ, ο 
Τζίµι Χέντριξ και ο Φρέντι Μέρκιουρι. Με το Λονδίνο συνδέθηκαν σηµαντικοί 
µουσικοί και συγκροτήµατα, όπως οι Pink Floyd, οι The Who, οι Iron Maiden, ο 
Έλτον Τζον, ο Κλιφ Ρίτσαρντ, ο Τζον Λένον, οι Queen, η Γιόκο Όνο, ο Πολ Μακ 
Κάρτνεϊ, οι Fleetwood Mac, οι Led Zeppelin, οι Rolling Stones, οι Police, η Έιµι 
Γουάινχαουζ και πλήθος άλλων. Στο Λονδίνο αναπτύχθηκε η πανκ µουσική και εκεί 
διεξάγονται πολλά φεστιβάλ της σύγχρονης µουσικής. 
Στο Λονδίνο έχουν διοργανωθεί τρεις φορές οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες, το 
1908, το 1948 και το 2012. Τον Ιούλιο του 2005 η πόλη επιλέχθηκε να 
φιλοξενήσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012. Αυτό την έκανε την πρώτη πόλη 
στον κόσµο που θα διοργανώσει αυτούς τους Αγώνες τρεις φορές. Στη βρετανική 
πρωτεύουσα διεξήχθησαν επίσης οι Αγώνες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, το 
1934. 
Το πλέον δηµοφιλές άθληµα στην πόλη είναι το ποδόσφαιρο. Το Λονδίνο έχει 13 
ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ανάµεσα στους οποίους και πέντε στην Πρέµιερ Λιγκ: 
Άρσεναλ, Τσέλσι, Φούλαµ , Τότεναµ και Γουέστ Χαµ Γιουνάιτεντ(η οποια 
υποβιβάστηκε τη σεζον 2010-11 στην Τσάµπιονσιπ Αγγλιας). Στην πόλη επίσης 
υπάρχουν 4 οµάδες της ένωσης ράγκµπι στην Γκίνες Πρέµιερσιπ (Λάντον Άιρις, 
Σάρασενς, Γουάσπς και Άρλεκινς). Εξ αυτών µόνοι οι Άρλεκινς παίζουν στο 
Λονδίνο, ενώ οι υπόλοιπες αγωνίζονται σήµερα έξω από το Μείζον Λονδίνο. 
Από το 1924 το αρχικό γήπεδο του Γουέµπλεϊ (Wembley) ήταν έδρα της εθνικής 
οµάδας της Αγγλίας και χρησιµοποιήθηκε για να φιλοξενεί τους τελικούς του 
Κυπέλλου Αγγλίας και του Τσάλεντζ Καπ στο ράγκµπι. Το νέο γήπεδο του 
Γουέµπλεϊ, χωρητικότητας 90.000 θεατών, εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς. Με 
χωρητικότητα 84.000 θεατών, το γήπεδο Τουίκενχαµ (Twickenham) φιλοξενεί 
τους αγώνες της εθνικής οµάδας ράγκµπι της Αγγλίας. 
Επίσης, στο Λονδίνο υπάρχουν γήπεδα για κρίκετ, µε σηµαντικότερα το Λορντς, 
έδρα της οµάδας κρίκετ του Μίντλσεξ και το Οβάλ, που είναι έδρα του συλλόγου 
Σάρεϊ, στο Κένινγκτον. Μια από τις δηµοφιλέστερες διοργανώσεις στην πόλη είναι 
και το τουρνουά Ουίµπλεντον στην αντισφαίριση, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο 
το καλοκαίρι στο Ολ Ίνγκλαντ Κλαµπ (All England Club), στο νοτιοδυτικό 
προάστιο του Ουίµπλεντον.[164] Άλλα σηµαντικά αθλητικά γεγονότα που 
λαµβάνουν χώρα στην πρωτεύουσα του Ηνωµένου Βασιλείου είναι ο ∆ιεθνής 
Μαραθώνιος του Λονδίνου, µε συµµετοχή 35.000 δροµέων που τρέχουν 42 
χιλιόµετρα γύρω από την πόλη, και ο περίφηµος αγώνας κωπηλασίας στον ποταµό 
Τάµεση, το Boat Race , µε αντιπάλους τις οµάδες των πανεπιστηµίων της 
Οξφόρδης και του Καίµπριτζ. 
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Μαδαγασκάρη 
Ταυτότητα: 

 
Πρωτεύουσα και µεγαλύτερη πόλη Ανταναναρίβο 18°56′19″S 47°31′17″E 
Επίσηµες γλώσσες   µαλαγασικά, γαλλικά, αγγλικά 
Πολίτευµα    Ηµιπροεδρική ∆ηµοκρατία 
H Μαδαγασκάρη είναι νησιωτική χώρα µε έκταση 587.041 τ.χλµ., πληθυσµό 
21.842.167 κατοίκων, σύµφωνα µε επίσηµες εκτιµήσεις του 2013 και το τέταρτο 
σε µέγεθος νησί του κόσµου. Βρίσκεται απέναντι από την νοτιοανατολική ακτή της 
Αφρικής δηµιουργώντας µε την ακτή της Μοζαµβίκης τον δίαυλο της 
Μαδαγασκάρης συνολικού µήκους 980 µιλίων, µεγίστου εύρους 360 µιλίων και 
ελαχίστου 250 µιλίων. Πρωτεύουσα του κράτους είναι η Ανταναναρίβο. Η 
οικονοµία βασίζεται κυρίως στη γεωργία, στην αλιεία και στον τουρισµό. Απέκτησε 
την ανεξαρτησία της το 1960 από τη Γαλλία, της οποίας υπήρξε αποικία. Την 
τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από πολιτικές ταραχές, µε αποκορύφωµα δύο 
κρίσεις εξουσίας ανάµεσα σε κυβέρνηση και σε αντιπολίτευση. 
Η νησιωτική χώρα αποτελείται από το νησί µε το ίδιο όνοµα και από άλλα 
µικρότερα. Σε γενικές γραµµές η Μαδαγασκάρη φαίνεται ως ένας µεγάλος 
βραχώδης όγκος, µε κλίση προς τη δύση. Μπορεί κανείς να διακρίνει πέντε 
γεωγραφικές περιοχές: την ανατολική ακτή, την περιοχή του υψιπέδου 
Τσαρατανάνα (Tsaratanana Massif), τα κεντρικά υψίπεδα, τη δυτική ακτή και το 
νοτιοδυτικό τµήµα. 
Το υψόµετρο κυµαίνεται από 1000 ως 1500 µέτρα στο κεντρικό τµήµα του νησιού 
και φτάνει τα 2.000 µ. Στα ανατολικά οι συνθήκες που επικρατούν είναι δυσχερείς 
για την ανθρώπινη διαβίωση εξαιτίας του κλίµατος, που είναι θερµό και υγρό. Παρ' 
όλα αυτά, στην εν λόγω περιοχή καλλιεργήθηκαν αρχικά από τους Άραβες και στη 
συνέχεια από τους Ινδούς και τους Ευρωπαίους διάφορα φυτά, όπως καφές, 
ζαχαροκάλαµοκαι µπαχαρικά. Στα νοτιοδυτικά του νησιού από το Ακρωτήριο Αγίου 
Βικεντίου ως το Ακρωτήριο Αγίας Μαρίας βρίσκονται οι πλέον άγονες περιοχές του 
νησιού. 
Στα βόρεια εκτείνεται το όρος Άµπρε και η ευρύτερη περιοχή ονοµάζεται Μεγάλες 
Γαίες. Εκεί το κλίµα και το υψόµετρο ευνοούν τη βλάστηση, που ξεκινά από δάση 
αειθαλών δέντρων και καταλήγει σε δάση µε φυλλοβόλα δέντρα και σε σαβάνες µε 
µπαοµπάµπ. Υπάρχει επίσης κοντά στο Άµπρε µια λοφώδης και πεδινή περιοχή, 
που ορίζεται στα νοτιοανατολικά από το όρος Τσαρατανάνα (2.876 µ.), όπου 
βρίσκεται η κορυφή Μαροµοκότρο, η ψηλότερη στο νησί. Τέλος η ακτή 
πλαισιώνεται από διάφορα νησιά, µεταξύ των οποίων και το ηφαιστειογενές νησί 
Νόζι Μπε. 
Το ανατολικό και το δυτικό τµήµα της Μαδαγασκάρης διαρρέεται από διάφορους 
ποταµούς µε µεγαλύτερο τον Μανανάρα και άλλους όπως ο Μανγκόρο, ο 
Μανινγκόρι, ο Μαχαβάβι, ο Μπετσιµπόκα, ο Τσιριµπιχίνα, ο Ονιλάχι, ο Μάνια και ο 
Μανγκόκι, που είναι και µεγαλύτερος σε µήκος. Μεγαλύτερη λίµνη είναι η 
Αλαότρα, µήκους 40 χλµ. 
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Με βάση τους γεωγραφικούς παράγοντες και µετεωρολογικά φαινόµενα 
διακρίνονται τουλάχιστον τέσσερα είδη κλίµατος: 

• ισηµερινού τύπου, πολύ ζεστό και σταθερά υγρό και βροχερό, κατά µήκος 
της ανατολικής ακτής 

• µουσωνικού τύπου, µε δύο εποχές, που χωρίζονται σε βροχερή και ξηρή, 
το οποίο χαρακτηρίζεται από τους µουσώνες από τα βορειοδυτικά. 

• ορεινό τροπικό, ηπειρωτικού τύπου, το οποίο είναι ηµιάγονο. 
Χαρακτηρίζεται από συνθήκες που εξαρτώνται περισσότερο από το 
γεωγραφικό πλάτος. 

Γενικά, παρατηρούνται δύο εποχές: µια ξερή, από το Μάιο ως τον Οκτώβριο, και 
µία θερµή, από τον Οκτώβριο µέχρι το Μάιο. Κυκλώνες διασχίζουν πολύ συχνά τη 
χώρα.  
To τέταρτο σε µέγεθος νησί στον κόσµο αναγνωρίζεται και ως ένας από τους 10 
τόπους υψηλής βιοποικιλότητας στον κόσµο (Mittermeier et al., 1999; Myers et 
al., 2000; Brummitt & Nic Lughadha, 2003). Στο νησί απαντώνται περί τα 12.000 
είδη φυτών. Επιστήµονες υπολογίζουν τον αριθµό των ειδών από 8.500 είδη 
φυτών (White, 1983) σε 10.000 (Humbert, 1959, Phillipson, 1994) ή και ακόµα σε 
12.000 είδη (Dejardin et al., 1973), εκ των οποίων το 70% - 80% ή και σε 
µεγαλύτερο ποσοστό είναι ενδηµικά (Humbert, 1959). Παλαιότερα, η βλάστηση 
στο νησί ήταν εκτεταµένη, σε αντίθεση µε σήµερα. H εκδάσωση, οι δασικές 
πυρκαγιές, η µειωµένη παραγωγικότητα του εδάφους και η διάβρωση του εδάφους 
απειλούν σήµερα τη χλωρίδα στο νησί. ∆άση επικρατούν σήµερα σε υψόµετρο 
από 800 ως 1.500 µ. Τα νοτιοδυτικά εδάφη είναι πιο άγονα, µε αγρωστώδη και 
µεγάλα µπαοµπάµπ. Αντίθετα, στις ψηλότερες περιοχές επικρατούν ξηρόφιλοι 
θάµνοι, όπως οι ρουβιίδες και οι ερεικίδες. Γνωστός είναι και ο φοίνικας ravanela 
madagascariensis, που λέγεται και "φοίνικας του ταξιδιώτη". Τέλος πολλά δέντρα, 
όπως ευκάλυπτοι, έχουν εισαχθεί από άλλες χώρες. 
 

 
Ο λεµούριος, ένα από τα ενδηµικά είδη του νησιού. 
 
Πέρα από τη χλωρίδα, η χώρα έχει να παρουσιάσει αξιόλογη όσο και σπάνια 
πανίδα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο νησί ζουν πολλά ζώα που σχετίζονται 
περισσότερο µε την ινδική χερσόνησο παρά µε την Αφρική. Πολλά ζώα είναι 
ενδηµικά, όπως ο απειλούµενος µε εξαφάνιση προπίθηκος, λεµούριος, και τα 
πτηνά Epiornis, που εξαφανίστηκαν πριν από µερικούς αιώνες. Υπολογίζεται ότι το 
αυγό του Aepyornis maximus αν γινόταν οµελέτα θα έφτανε για να φάνε 150 
άνθρωποι (Brown 1978). Σπάνια ζώα που απαντώνται είναι από τα φυτοφάγα ο 
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αγριόχοιρος (του είδους Potamochoerus porcus) και τα σαρκοφάγα της 
οικογένειας των βιβεριδών (µοσχογαλές) που προκαλούν µεγάλες καταστροφές. 
Πίθηκοι δεν υπάρχουν στο νησί, αλλά αντικαθίστανται από τους λεµούριους. 
Αναφορικά µε τα ερπετά, στο νησί διαβιούν 32 είδη χαµαιλέοντα, ενώ 
απουσιάζουν οχιές καισαύρες. Αξίζει να σηµειωθεί και η ύπαρξη πολλών και 
σπάνιων ειδών ψαριών, όπως το απειλούµενο µε εξαφάνιση Pachypanchax 
omalonotus. 
Πολλές περιοχές έχουν ανακηρυχθεί προστατευόµενες και άφθονα είναι τα 
περιβαλλοντικά πάρκα. Τέτοια είναι το Εθνικό Πάρκο Ισάλο, το Εθνικό Πάρκο 
Ρανοµαφάνα και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Τσίνγκι Ντε Μπεµαράχα, το οποίο 
ανακηρύχθηκε Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς από την UNESCO το 1990. 
Η χώρα είναι κυρίως αγροτική, ενώ στυλοβάτες της οικονοµίας είναι η αλιεία, όπως 
επίσης η υλοτοµία. Κύρια εξαγώγιµα προϊόντα είναι ο καφές, η βανίλια, το 
ζαχαροκάλαµο, τα γαρίφαλα, το κακάο, το ρύζι, ηκασσάβα (ταπιόκα), τα φασόλια, 
οι µπανάνες, τα φιστίκια και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Εισάγονται µηχανήµατα, 
πετρελαιοειδή, βιοµηχανικός εξοπλισµός, υφάσµατα, ηλεκτρικά είδη και χηµικά- 
φαρµακευτικά προϊόντα. Παράγει επίσης αραχίδες, κεχρί, σόργο και χουρµάδες. 
Κύρια χώρα µε την οποία συναλλάσσεται είναι η Γαλλία. 
Στις ζώνες της σαβάνας εκτρέφονται βοοειδή, χοίροι και πρόβατα. Από τα δάση 
παίρνουν έβενο, µαόνι, τανίνη, αιθέρια έλαια, καουτσούκ και δεψικές ύλες. Το 
υπέδαφος της χώρας είναι πλούσιο σε κοιτάσµατα και ορυκτά. Συγκεκριµένα, στο 
νησί βρίσκονται κοιτάσµατα χρωµίου, µαρµαρυγία, γραφίτη, ουρανίου, βηρυλλίου, 
λιθανθράκων, αργιλίου, ιλµενίτη, χρυσού και µαγγανίου. Ειδικότερα, πιο πρόσφατα 
έχουν γίνει επενδύσεις στον τοµέα εξόρυξης ιλµενίτη, ιδίως στο Τουλεάρ και στο 
Φορ Ντοφέν. Στο χώρο της βιοµηχανίας πετρελαίου, η Madagascar Oil προωθεί 
την εκµετάλλευση κοιτασµάτων πετρελαίου στο Τσιµιρόρο και στην Μπεµολάνγκα. 
Η βιοµηχανία ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την επεξεργασία των αγροτικών 
προϊόντων. ∆ιαθέτει εργοστάσια κονσερβοποιίας κρέατος, καπνοβιοµηχανίας, 
σαπωνοποιίας, χηµικών προϊόντων, υφαντουργίας, υαλουργίας και τσιµέντων. 
Τη δεκαετία του 1980 ανακαλύφθηκαν κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, που όµως δεν έχει αρχίσει συστηµατικά η εκµετάλλευσή τους. Η ενέργεια 
παράγεται ιδίως σε υδροηλεκτρικούς σταθµούς και σε θερµοηλεκτρικά εργοστάσια, 
τα οποία λειτουργούν µε εισαγόµενα καύσιµα. 
Νοµισµατική µονάδα του νησιού είναι το αριάρι.  
Το νησί της Μαδαγασκάρης αποχωρίστηκε από την Αφρική περισσότερο από 80 
εκατοµµύρια χρόνια πριν. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς αρχαιολόγων, η 
ανθρώπινη παρουσία ανάγεται στην περίοδο από το 200 ως το 500 µ. Χ., ενώ 
θαλασσοπόροι από τηνοτιοανατολική Ασία (πιθανότατα από τη Βόρνεο ή το νότιο 
Σουλαουέζι) έφτασαν µε κανό. Επίσης έποικοι Μπαντού πιθανότατα διέσχισαν τον 
Πορθµό της Μοζαµβίκης και πήγαν στη Μαδαγασκάρη την ίδια περίπου περίοδο ή 
και λίγο µετά. Η γραπτή ιστορία του νησιού ξεκινά τον έβδοµο αιώνα, όταν οι 
Άραβες ίδρυσαν οικισµούς κατά µήκος της βορειοδυτικής ακτής και πρώτοι 
άλλαξαν τη γραφή της µαλαγασικής γλώσσας στη Sorabe. 
Η επαφή µε τους Ευρωπαίους ξεκίνησε το 1500, όταν ο Πορτογάλος 
θαλασσοπόρος Ντιόγκο Ντιάζ αντίκρισε για πρώτη φορά το νησί, έπειτα από την 
απόσπαση του πλοίου του από το στόλο που πήγαινε προς την Ινδία. Οι 
Πορτογάλοι συνέχισαν να έχουν εµπορικές σχέσεις µε τους κατοίκους του νησιού 
και ονόµασαν το νησί Άγιο Λαυρέντιο. Το 1665 έπλευσε προς τη Μαδαγασκάρη ο 
Γενικός ∆ιευθυντής της νεοσυσταθείσας Γαλλικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, 
Φρανσουά Καρόν. Η Εταιρεία απέτυχε να ιδρύσει αποικία στο νησί, ωστόσο ίδρυσε 
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λιµάνια στα γειτονικά νησιά Μπουρµπόν και Ιλ ντε Φρανς (σηµερινάΡεϊνιόν και 
Μαυρίκιος). Στα τέλη του 17ου αιώνα ιδρύθηκαν εµπορικοί οικισµοί από τους 
Γάλλους στις ανατολικές ακτές. Από τη δεκαετία του 1790, οι ηγεµόνες Μερίνα 
εδραίωσαν την κυριαρχία τους σε όλο το νησί. Το 1817 ο ηγεµόνας των Μερίνα 
και ο Βρετανός Κυβερνήτης του Μαυρίκιου σύναψαν συµφωνία για κατάργηση του 
δουλεµπορίου, που ήταν σπουδαίο για την οικονοµία της Μαδαγασκάρης. Σε 
αντάλλαγµα, το νησί ενισχύθηκε στρατιωτικά και οικονοµικά από τους Βρετανούς. 
Η βρετανική επιρροή διήρκεσε επί αρκετές δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων η 
Αυλή των Μερίνα ασπάστηκαν το δόγµα των Πρεσβυτεριανών, 
Κονγκρεκασιοναλιστών και Αγγλικανών. Έπειτα από την κυριαρχία του Βασιλικού 
Πολεµικού Ναυτικού της Αγγλίας και το τέλος του δουλεµπορίου των Αράβων, οι 
Σακαλάβα της ∆ύσης απώλεσαν την εξουσία τους και υποτάχθηκαν στο 
νεοσύστατο κράτος των Μερίνα. Οι Μπετσιµισαράκα της ανατολικής ακτής επίσης 
ενοποιήθηκαν, όµως η ένωση αυτή σύντοµα άρχισε να παραπαίει. 
 

 
Το Ανταναναρίβο. 
 
Οι Γάλλοι εισέβαλαν στη Μαδαγασκάρη το 1883 και ξέσπασε ο πρώτος Πόλεµος 
Γαλλίας και Χόβα, µε σκοπό να ξαναπάρουν οι Γάλλοι πολίτες την περιουσία που 
είχαν στερηθεί. Έπειτα από τη λήξη των πολέµων, η Μαδαγασκάρη παραχώρησε 
την Αντσιρανανά (Ντιέγκο Σουαρέζ) στη Γαλλία. Το 1895 οι Γάλλοι έφτασαν 
αεροπορικώς στην Μαχατζάνγκα και προχώρησαν προς την πρωτεύουσα 
Ταναναρίβη, όπου οι υπερασπιστές της πόλης εξεπλάγησαν, καθώς ανέµεναν 
επίθεση από την πλησιέστερη ανατολική ακτή. Προτού τελειώσει ο δεύτερος 
Πόλεµος Γάλλων και Χόβα, 20 Γάλλοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις και 
6.000 βρήκαν το θάνατο από ελονοσία και από άλλες ασθένειες. Έπειτα από το 
τέλος των εχθροπραξιών, το 1896 ψηφίστηκε από το Γαλλικό Κοινοβούλιο η 
προσάρτηση της Μαδαγασκάρης.  
Στη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, στρατεύµατα της 
Μαδαγασκάρης πολέµησαν στη Γαλλία, στο Μαρόκο και στη Συρία.Λίγο πριν την 
παράδοση της Γαλλίας στους Ναζί, η Γερµανία σχεδίαζε να απελάσει µε τη βία 
όλους τους Εβραίους της Ευρώπης στη Μαδαγασκάρη. Επρόκειτο για το λεγόµενο 
Σχέδιο Μαδαγασκάρη, για το οποίο όµως ποτέ δεν αναλήφθηκε δράση. Έπειτα από 
την πτώση της Γαλλίας στο ναζιστικό καθεστώς, η κυβέρνηση Βισί διοίκησε τη 
Μαδαγασκάρη. Το νησί καταλήφθηκε από βρετανικά στρατεύµατα το 1942 κατά 
τη ναυµαχία της Μαδαγασκάρης. Στη συνέχεια οι Βρετανοί παρέδωσαν τον έλεγχο 
της διακυβέρνησης του νησιού στην κυβέρνηση των Ελευθέρων Γάλλων, µε 
επικεφαλής το Στρατηγό Σαρλ Ντε Γκωλ. Το 1947 ξέσπασε εθνικιστική εξέγερση 
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από τους ιθαγενείς, η οποία καταπνίγηκε από τους Γάλλους, µε απολογισµό 90.000 
νεκρούς έπειτα από πολύµηνες και σφοδρές συγκρούσεις. Στη συνέχεια οι Γάλλοι 
ίδρυσαν αναµορφωτικούς θεσµούς το 1956 υπό την Πράξη Loi Cadre και το νησί 
οδηγήθηκε µε ειρηνικό τρόπο προς την ανεξαρτησία του. Στις 14 Οκτωβρίου 1958 
ανακηρύχθηκε η Μαλαγασική ∆ηµοκρατία, ως αυτόνοµο κράτος εντός της 
Γαλλικής Κοινότητας. Έπειτα από προσωρινή κυβέρνηση, υιοθετήθηκε Σύνταγµα 
το 1959 και τελικά το 1960 στις 26 Ιουνίου η χώρα έγινε ανεξάρτητη πλήρως. Το 
1990 η χώρα έγινε πολυκοµµατική δηµοκρατία και έπειτα από πιέσεις της 
Αντιπολίτευσης, που οδήγησαν στο να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης και σε συγκρούσεις, το 1992 ψηφίστηκε νέο Σύνταγµα, που εγκρίθηκε σε 
δηµοψήφισµα. Το 1998 αποφασίστηκαν σε δηµοψήφισµα αλλαγές στο Σύνταγµα 
και το κράτος απέκτησε οµοσπονδιακή µορφή. 
 

 
Αφίσα για τον Πόλεµο των Γάλλων στη Μαδαγασκάρη. 
 

 
Το Τσινγκί. 
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Η µακρά αποµόνωση του νησιού από τις γειτονικές ηπείρους είχε αποτέλεσµα να 
καταστεί καταφύγιο για πολλά φυτά και ζώα, πολλά από τα οποία δεν βρίσκονται 
πουθενά αλλού στον κόσµο. Πολλοί οικολόγοι αναφέρουν τη Μαδαγασκάρη ως 
την "όγδοη ήπειρο". Από τα 10.000 ενδηµικά φυτά στη Μαδαγασκάρη, το 90% δε 
βρίσκονται πουθενά αλλού διεθνώς. Η βιοποικιλότητα του νησιού είναι σε κίνδυνο 
εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα.Από τη δεκαετία του ‘ 70 έχει αφανιστεί το 
ένα τρίτο της βλάστησης στο νησί και µόνο το 18% παραµένει ανέπαφη. 
Στα ανατολικά, στην υπήνεµη πλευρά του νησιού, βρίσκονται τα τροπικά βροχερά 
δάση. Η εκτεταµένη υλοτοµία έχει επιφέρει µεγάλες καταστροφές. Το έδαφος της 
Μαδαγασκάρης είναι φτωχό από τη φύση του αλλά και εξαιτίας των παρεµβάσεων 
του ανθρώπου, µε αποτέλεσµα την αποψίλωση των δασών και τη δηµιουργία 
βραχωδών εδαφών, επιρρεπών στη διάβρωση. 
Ο πληθυσµός του νησιού αποτελείται κυρίως από Αυστραλοµαλαισιανούς (µε 
καταγωγή από τον Ειρηνικό και την Αφρική). Οι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι το 
νησί ήταν ακατοίκητο µέχρι την άφιξη των Αυστραλοµαλαισιανών θαλασσοπόρων 
περίπου 1.500- 2.000 χρόνια πριν. Οι ανθρώπινες µεταναστεύσεις πληθυσµών από 
τις Ανατολικές Ινδίες και την Αφρική, οι οποίες επακολούθησαν, οριστικοποίησαν 
το αρχικό µίγµα και προέκυψαν 36 αυτόνοµες φυλετικές οµάδες. Στην Ιµέρινα οι 
πρώτοι οικισµοί ήταν οχυρωµένοι και δέσποζαν επάνω σε υψώµατα, τα «ρόβα». 
Σήµερα τα τελευταία χρησιµοποιούνται ως πρότυπα για τις κατοικίες των 
καλλιεργητών ρυζιού. Στα κεντρικά υψίπεδα της Ιµέρινα βρίσκονται οι πλέον 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές. 
Το µεγαλύτερο µέρος των Μαλαγάσιων ζουν σε αγροτικά χωριά στα υψίπεδα του 
νησιού. Υπάρχουν επίσης περιοχές προνοµιούχων, µε ευρύχωρα σπίτια των οποίων 
η αρχιτεκτονική µιµείται εκείνη της Ευρώπης. Στα δυτικά υπάρχουν αρκετά 
ψαροχώρια, κτισµένα κάτω από τους φοίνικες, µε σπίτια κατασκευασµένα πάλι σε 
στιλ που θυµίζει εκείνα της Ευρώπης. 
Η µαλαγασική γλώσσα (προφορά: Mala-gass) έχει Μαλαισιανή και Πολυνησιακή 
καταγωγή και οµιλείται γενικά σε όλο το νησί. Οι εγγράµµατοι οµιλούν τη γαλλική 
γλώσσα. Τα αγγλικά, παρά το γεγονός ότι είναι σπάνια, όλο και περισσότερο 
οµιλούνται σήµερα και το 2003 η κυβέρνηση ξεκίνησε πιλοτικά ένα πρόγραµµα να 
εισαχθεί η διδασκαλία της αγγλικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε 44 σχολεία, 
ευελπιστώντας να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Στην προσπάθεια αυτή µετέχουν και 
εθελοντές, στον τοµέα της εκπαίδευσης δασκάλων. 
Τα τελευταία 30 χρόνια η αστυφιλία αποτελεί πραγµατικότητα για τη νησιωτική 
χώρα. Τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα είναι η πρωτεύουσα, που λέγεται 
Ανταναναρίβο και η Φιαναραντσόα. Υπάρχουν επίσης και άλλες σηµαντικές πόλεις 
κοντά στα λιµάνια. 
Αλφαβητικά, σηµαντικότερες πόλεις, εκτός από την πρωτεύουσα είναι: 

• Αντσιρανανά, πρωτεύουσα φερώνυµης επαρχίας, που βρίσκεται στα βόρεια 
του νησιού. Αποτελεί έδρα του περιφερειακού τµήµατος του 
Πανεπιστηµίου της Μαδαγασκάρης. Είναι κτισµένη στο βάθος ενός κόλπου 
στον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί τουριστικό κέντρο, µε αεροδρόµιο, 
βιοµηχανίες και παλιές γραφικές συνοικίες. Ονοµαζόταν παλαιότερα Ντιέγκο 
Σουάρεζ, προς τιµήν του οµώνυµου Πορτογάλου θαλασσοπόρου. 

• Μαχατζάνγκα (πρώην ονοµασία: Ματζούνγκα), επίσης πρωτεύουσα 
επαρχίας, στα βορειοδυτικά του νησιού και δεύτερο σε σπουδαιότητα 
εµπορικό κέντρο και λιµάνι. Ιδρύθηκε από Άραβες το 18ο αιώνα. Μεταξύ 
άλλων διαθέτει χηµικές εγκαταστάσεις, κολέγιο εκπαίδευσης, τεχνικές 
σχολές και διεθνές αεροδρόµιο. 
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• Τόλιαρι ή Τολιάρα, στα νοτιοδυτικά, έδρα επαρχίας, στο παρελθόν 
ονοµαζόταν Τουλεάρ. Αποτελεί εµπορικό κέντρο και διαθέτει υπέδαφος 
πλούσιο σε ορυκτά. Ανάµεσα στα άλλα λειτουργεί αεροδρόµιο, λιµάνι και 
κέντρο ωκεανογραφικών ερευνών. 

• Φιαναραντσόα, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Αποτελεί έδρα οµώνυµης 
επαρχίας και είναι κτισµένη στις υπώρειες του Αντριντζίτρο, σε υψόµετρο 
1.200µ. Παράγει ρύζι, καπνό και καφέ, Υπάρχουν επίσης βιοµηχανίες 
επεξεργασίας τροφίµων. Η νέα πόλη είναι κτισµένη γύρω από 
σιδηροδροµικό σταθµό. 

Η Μαδαγασκάρη διαιρέθηκε σε 6 αυτόνοµες επαρχίες (faritany mizakatena) και 
υποδιαιρείται σε 22 περιφέρειες (faritra). Οι τελευταίες συστάθηκαν το 2004. Με 
βάση τα αποτελέσµατα του συνταγµατικού δηµοψηφίσµατος που διενεργήθηκε το 
2007, οι περιφέρειες αποτελούν το µεγαλύτερο επίπεδο υποδιαίρεσης και οι 
επαρχίες διαλύθηκαν. 
Οι περιφέρειες υποδιαιρούνται σε 116 δήµους (districts), 1.548 κοινότητες και 
16.969 fokontany. Οι µεγάλες πόλεις ονοµάζονται "commune urbaine" και είναι 
στο ίδιο επίπεδο µε τους δήµους. 
Η Μαδαγασκάρη διαθέτει αρκετά λιµάνια, µε σηµαντικότερα τη Μαχατζάνγκα, την 
Τοαµασίνα και την Αντσιρανανά. Το νησί διαθέτει γενικά καλό οδικό δίκτυο, που 
κάλυπτε συνολικά 65.663 χλµ. το 2003, εκ των οποίων τα 7.617 ήταν 
ασφαλτοστρωµένα. Η οδήγηση γίνεται στα δεξιά. Το σιδηροδροµικό δίκτυο 
εκτείνεται σε µήκος 854 χλµ. (µε βάση στοιχεία του 2006). Οι αεροπορικές 
συγκοινωνίες εκτελούνται από τον κρατικό αεροµεταφορέα, που είναι η Air 
Madagascar. Το 2008 λειτουργούσαν 90 αεροδρόµια. 
Το βασικό φαγητό είναι το ρύζι (vary) µε συνοδεία (laoka), ενώ στα νοτιοδυτικά 
της χώρας αντικαθίσταται το ρύζι µε ξερό καλαµπόκι. Η κουζίνα της Γαλλίας, της 
Κίνας και της Ινδίας έχουν επηρεάσει και την κουζίνα της Μαδαγασκάρης. 
Τα πολύ καυτερά φαγητά δεν είναι ευρύτερα δηµοφιλή στο νησί σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες χώρες της Αφρικής, ωστόσο σερβίρονται σάλτσες, µάνγκο σε τουρσί, 
λεµόνι και άλλα φρούτα, που λέγονται achards. Πολύ δηµοφιλής στην περιοχή 
των Υψιπέδων είναι η σαλάτα µε πράσινα φασόλια, λάχανο και καρότα (lasary 
karaoty). 
∆ιάφορα γλυκά, όπως το mofo είναι διαθέσιµα σε περίπτερα και σε καταστήµατα 
στη χώρα. Το mofo gasy (ψωµί της Μαδαγασκάρης), παρασκευάζεται από γλυκό 
άλευρο ρυζιού και ψήνεται στη θράκα. Στη χώρα επίσης για επιδόρπιο τρώνε 
σοκολάτες, τροπικά φρούτα και φρέσκο ζαχαροκάλαµο. Γνωστότερο ποτό είναι το 
παραδοσιακό ranon'ampango. Σερβίρεται επίσης τσάι και καφές. Μοναδική πηγή 
ασβεστίου είναι το γιαούρτι, µε ζεστό νερό, καθώς το φρέσκο γάλα είναι σπάνιο. 
Το σαλεγκί αποτελεί δηµοφιλές µουσικό είδος. Παρατηρείται ξαφνικό ενδιαφέρον 
για τον αµερικάνικο και τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, πράγµα που σηµαίνει τη 
διάβρωση των παραδοσιακών πολιτισµικών στοιχείων και κυρίως του χώρου της 
παραδοσιακής µουσικής. 
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Μασσαλία 
Ταυτότητα: 

 
Χώρα    Γαλλία 
Περιοχή  Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή(πρωτεύουσα) 
Νοµός   Μπους-ντυ-Ρον (πρωτεύουσα) 
∆ιαµέρισµα  Μασσαλία (πρωτεύουσα) 
Καντόνι  Πρωτεύουσα 25 καντονίων 
∆ιακοινοτική Περιοχή Μητροπολιτική Περιοχή Μασσαλίας-Προβηγκίας 
Η Μασσαλία (γαλλικά Marseille) είναι η σηµαντικότερη πόλη-λιµάνι της Γαλλίας και 
η τρίτη σηµαντικότερη (ως λιµάνι) της Ευρώπης. Βρίσκεται στον κόλπο της Λυών, 
στην ∆υτική Μεσόγειο. Με περίπου 820.000 κατοίκους, η Μασσαλία είναι η 
δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας µετά το Παρίσι και ανήκει στην ευρύτερη 
ιστορική περιοχή της Προβηγκίας. Ολόκληρη η αστική περιοχή γύρω από την 
Μασσαλία έχει περίπου 1,2 εκατοµµύρια κατοίκους. Η Μασσαλία βρίσκεται σε 
υψόµετρο 12 µέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όµως, οι λόφοι 
βόρεια της Μασσαλίας, ξεπερνούν και τα 700 µέτρα σε ύψος. Ανατολικά της πόλης 
βρίσκονται οι εκβολές του ποταµού Ροδανού.  
Η περιοχή κατοικείται από την νεολιθική εποχή. Βρέθηκαν πρωτόγονες παρατάσεις 
σε υποβρύχιο σπήλαιο, που χρονολογούνται µεταξύ 27.000 και 19.000 π.χ. 
Ανασκαφές κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό έφεραν στην επιφάνεια πρωτόγονο 
τούβλινο οικισµό χρονολογούµενο από το 6.000 π.χ. Η πόλη της Μασσαλίας 
ιδρύθηκε από Έλληνες Φωκαείς περί το 600 π.Χ., µε άγνωστη την ακριβή 
ηµεροµηνία ίδρυσης. Σύµφωνα µε θρύλους, ο Πρωτέας είχε φύγει από την 
πατρίδα του Φώκαια προκειµένου να ανακαλύψει στην Μεσόγειο θέσεις 
κατάλληλες για την ίδρυση εµπορικών κόµβων. Η Μασσαλία ήταν το εµπορικό 
κέντρο διανοµής κρασιού και σκλάβων µεταξύ των Γαλατών και των Ρωµαίων ως 
το 49 π.Χ., οπότε έχασε την ανεξαρτησία της µετά την κατάληψη της πόλης από 
τον Ιούλιο Καίσαρα. Τα ίχνη της παλιάς Ελληνικής πόλης χάθηκαν, αφού 
αντικαταστάθηκαν από τον πιο σύγχρονο Ρωµαϊκό οικισµό. 
Μετά την πτώση της Ρώµης η Μασσαλία έπεσε διαδοχικά στα χέρια Βησιγότθων, 
Οστρογότθων και Φράγκων. ο Καρλοµάγνος τής έδωσε ιδιαίτερη σηµασία, 
µετατρέποντας την στο σηµαντικότερο εµπορικό κέντρο της αυτοκρατορίας του. 
Μετά τον 10ο αιώνα η πόλη γνώρισε νέα ακµή υπό την φροντίδα των κοµήτων 
της Προβηγκίας. Εξεγέρθηκε (1262) υπό τον Ούγο ντε Βω κατά της κυριαρχίας 
των Ανδεγαυών µε καταστολή της από τον Κάρολο Α'. Το (1347) η πόλη ήταν ένα 
από τα µεγαλύτερα θύµατα της επιδηµίας βουβωνικής πανώλους που σάρωσε την 
Ευρώπη τα δύο επόµενα χρόνια. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι η Μασσαλία ήταν το 
σηµείο εισόδου της πανούκλας στην Ευρώπη. Ενσωµατώθηκε στο Γαλλικό 
βασίλειο το 1481 αλλά επαναστάτησε αµέσως µετά. Το 1720 η νέα µεγάλη 
επιδηµία πανώλους, ο λεγόµενος µαύρος θάνατος, κόστισε την ζωή σε 100.000 
ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Ήταν από τις πόλεις που δέχτηκαν 
µε τον µεγαλύτερο ενθουσιασµό τη Γαλλική επανάσταση το 1792, στέλνοντας 
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πολλούς στρατιώτες στο Παρίσι, από τα πολεµικά εµβατήρια των οποίων προήλθε 
αργότερα ο Γαλλικός εθνικός ύµνος (Η Μασσαλιώτιδα). Τον 19ο αιώνα γνώρισε 
ακόµα µεγαλύτερη ακµή, ιδιαίτερα µετά την διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 
1869. Στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν το κέντρο διοίκησης των εκτεταµένων 
Γαλλικών αποικιών. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου ισοπεδώθηκε 
πάνω από το 1/3 της πόλης από τους βοµβαρδισµούς των Γερµανών και των 
Ιταλών. Η καταστροφή της πόλης ήταν σκόπιµη γιατί οι Γερµανοί πίστευαν ότι στα 
πυκνοκατοικηµένα κτίρια κρύβονταν πολλά µέλη της αντίστασης. Μετά το πέρας 
του πολέµου, η πόλη ανοικοδοµήθηκε κατά τη δεκαετία του 1950, µε την Ιταλία 
και την Γερµανία να εξαναγκάζονται να πληρώσουν τεράστια ποσά αποζηµιώσεων 
για την καταστροφή της πόλης, τους νεκρούς, τους τραυµατίες και τους άστεγους. 
Από το 1962 έγινε το µεγαλύτερο κέντρο εισόδου µεταναστών στην Ευρώπη, 
καθώς από το λιµάνι της Μασσαλίας πέρασαν τουλάχιστον 1.000.000 µετανάστες, 
ιδιαίτερα από την Αλγερία. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην ίδια την πόλη 
ώστε το ένα από τα τέσσερα τµήµατά της να είναι το κατ' εξοχήν 
Γαλλοαφρικάνικο, µε την µεγαλύτερη αγορά. Μετά την τελευταία µεγάλη εµπορική 
κρίση του πετρελαίου (1973), η πόλη εξελίχτηκε ταχύτατα αποκτώντας τη 
σηµερινή της µορφή.  
H οικονοµία της Μασσαλίας βασίζεται κατά κύριο λόγο στο λιµάνι της, το 
µεγαλύτερο της Γαλλίας και της Μεσογείου και τρίτο µεγαλύτερο λιµάνι της 
Ευρώπης, που συνδέει τη Γαλλία µε την Αλγερία, το Μαρόκο και τηνΤυνησία. Στην 
θέση του παλιού λιµανιού, που είχε παρακµάσει λόγω της µεγάλης οικονοµικής 
κρίσης του λαδιού, βρίσκονται σήµερα καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 
µαρίνες και ιχθυοπωλεία. 
Σήµερα στην οικονοµία της Μασσαλίας δεσπόζουσα θέση έχει το νέο λιµάνι, 
δηµιουργηµένο κάθετα στο παλιό, που είναι το σηµαντικότερο εµπορικό και 
µεταφορικό κέντρο της Μεσογείου µε 100.000.000 τόνους προϊόντων να 
διακινούνται ετησίως. Συνδέεται µέσω του Ρήνου µε υπόγειο κανάλι έχοντας 
εξασφαλίσει πλήρως την ύδρευση των κατοίκων. Το πετρέλαιο µεταφέρεται στο 
Παρίσι µε ειδικά κατασκευασµένους πετρελαιαγωγούς.  
Το αεροδρόµιο Μαρινιάν της πόλης είναι το τέταρτο µεγαλύτερο σε ολόκληρη την 
Γαλλία. Η Μασσαλία διαθέτει άριστο οδικό δίκτυο. Η ευρύτερη µητρόπολη 
φιλοξενεί χιλιάδες εταιρείες, οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι µικρές 
βιοµηχανίες. Η ανεργία στην πόλη έπεσε από 20% (1995) σε 12% (2006) λόγω 
των 7.200 εταιρειών που δηµιουργήθηκαν στην πόλη από το 2000, εξακολουθεί 
παρόλα αυτά να παραµένει σε υψηλά επίπεδα. 
 

 
Το παλιό λιµάνι της Μασσαλίας 
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Η Μασσαλία είναι η πόλη µε το µεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών µεταναστών από 
οποιαδήποτε άλλη στη Γαλλία. Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού της 
αποτελείται από µετανάστες, που κατακλύζουν την πόλη ήδη από τον 18ο αιώνα. 
Τα πρόσφατα µεταναστευτικά ρεύµατα από χώρες της βόρειας Αφρικής έχουν 
συντελέσει ώστε το 25% του πληθυσµού της πόλης να αποτελείται από 
Αφρικανούς και Άραβες, µε σηµαντικά ποσοστά Ρώσων, Ισπανών, Ιταλών, 
Τούρκων, Αρµενίων, Εβραίων και Κινέζων. Έχει ήπιο µεσογειακό κλίµα µε 10 
βαθµούς µέσον όρο τους χειµερινούς µήνες, και 30 βαθµούς τους θερινούς. 
Είναι φηµισµένο κέντρο τεχνών, πολιτισµού και µουσικής. Κατέχει ιστορικό και 
ναυτικό µουσείο, 5 µεγάλες αίθουσες τέχνης, αναρίθµητες καφετέριες, σινεµά, 
εστιατόρια. Γνωστότερα θέατρα τα Κριέ, Γυµνάσιο, Τουρσκί. Σηµαντικότερη 
µουσική αίθουσα η Αλκαζάρ, που λειτουργεί από το 1960. 
Κυρίαρχη θέση στην πόλη κατέχει το κτίριο της όπερας. Το παλιότερο κτίσθηκε 
στα τέλη του 18ου αιώνα µε αρχιτεκτονικό στυλ παρόµοιο µε αυτό στα κτίρια της 
όπερας της Λυών και του Μπορντώ, στο παλιό λιµάνι, το κεντρικότερο σηµείο της 
πόλης. Καταστράφηκε εντελώς από φωτιά το 1920 και ανοικοδοµήθηκε στην 
συνέχεια σε σύγχρονο στυλ. Λειτουργεί όλους τους µήνες εκτός από τους 
θερινούς, ανεβάζοντας 6 - 7 όπερες ετησίως. 
Ο εθνικός ύµνος της Γαλλίας, η «Μασσαλιώτιδα», πήρε το όνοµά του από τους 
Μασσαλιώτες στρατιώτες που τραγουδούσαν τον ύµνο αυτό στους δρόµους του 
Παρισιού. 
Η Μασσαλία είναι επίσης κέντρο της µουσικής χιπ χοπ. Καύχηµα της πόλης είναι 
και η ποδοσφαιρική οµάδα της Μαρσέιγ, που αγωνίζεται στο στάδιο Βελοντρόµ. Η 
Μαρσέιγ είναι κάτοχος του Τσάµπιονς Λιγκ (1993), και φιναλίστ του Κυπέλλου 
ΟΥΕΦΑ (1999, 2004). Συγκλονίστηκε όµως κατά τη δεκαετία του 1990 από το 
µεγάλο σκάνδαλο του προέδρου της Μπερνάρ Ταπί. 
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Νάπολη 
Ταυτότητα: 

 
Χώρα       Ιταλία 
Περιφέρεια    Καµπανία 
Επαρχία    Νάπολη 
Η Νάπολη (ιταλικά: Napoli, αρχαία ελληνικά: Νεάπολη) είναι πόλη και σηµαντικό 
λιµάνι της Νότιας Ιταλίας, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Καµπανίας και της 
οµώνυµης επαρχίας. Είναι η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας µετά τη Ρώµη και 
το Μιλάνο. Το 2012 περίπου 960.000 κάτοικοι ζούσαν µέσα στα διοικητικά όρια 
του οµώνυµου δήµου. Το συνολικό πολεοδοµικό συγκρότηµα, µε έκταση 1023 
τ.χ., έχει πληθυσµό 3,7 εκατοµµύρια και είναι η 9η πολυπληθέστερη αστική 
περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή της 
Νάπολης ζουν µεταξύ 4,1 και 4,9 εκατοµµύρια άνθρωποι. Η Νάπολη έχει την 
τέταρτη µεγαλύτερη οικονοµία πόλης στην Ιταλία µετά το Μιλάνο, τη Ρώµη και το 
Τορίνο.  
Το ιστορικό κέντρο της Νάπολης είναι το µεγαλύτερο στην Ευρώπη καλύπτοντας 
17 τ.χ. και έχει καταγραφεί από την UNESCO ως Mνηµείο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς. Στην πορεία της µακράς ιστορίας της η Νάπολη υπήρξε πρωτεύουσα 
δουκάτων, βασιλείων και µιας Αυτοκρατορίας και αδιάλειπτα µεγάλο πολιτιστικό 
κέντρο µε παγκόσµια σφαίρα επιρροής, ιδιαίτερα τις εποχές της Αναγέννησης και 
του ∆ιαφωτισµού. Πολύ κοντά στη Νάπολη βρίσκονται πολλές πολιτιστικά και 
ιστορικά σηµαντικές τοποθεσίες, όπως το Ανάκτορο της Καζέρτας και τα Ρωµαϊκά 
ερείπια της Ποµπηίας και του Ερκουλάνουµ. Γαστρονοµικά η πόλη είναι συνώνυµη 
µε την πίτσα, που επινοήθηκε εδώ. Η Ναπολιτάνικη ακόµη µουσική έχει σπουδαία 
επιρροή, καθώς της αποδίδεται η εφεύρεση της ροµαντικής κιθάρας και του 
µαντολίνου και σηµαντική συµβολή στην όπερα και τη λαϊκή µουσική. ∆ηµοφιλείς 
χαρακτήρες και ιστορικές µορφές που συµβολίζουν την πόλη είναι ο Ιανουάριος, 
πολιούχος άγιος της Νάπολης, η κωµική µορφή Πουλτσινέλα και οι Σειρήνες από 
την Οδύσσεια. 
Η Νάπολη βρίσκεται στο µυχό του οµώνυµου κόλπου, που ορίζεται από το 
τεράστιο ηφαίστειο του Βεζούβιου, ενώ στα ανατολικά της βρίσκεται η 
χερσόνησος του Σορέντο, δυτικά ο κόλπος του Ποτσουόλι ενώ βόρεια φτάνει ως 
τους πρόποδες των Απεννίνων. Αρχικά η πόλη, αναπτυσσόταν παραλιακά: ο 
πρώτος πυρήνας της πόλης βρισκόταν στη νησίδα Μεγαρίδα, εκεί που σήµερα 
βρίσκεται το Καστέλ ντελ Όβο, όπου Έλληνες αποικιοκράτες έδωσαν το έναυσµα 
για την ανάπτυξη του εµπορίου, το οποίο ως σήµερα χαρακτηρίζει την πόλη. Η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από πολυάριθµους λόφους, πολλοί εκ των οποίων 
ξεπερνούν τα 150µ. µε τον ψηλότερο να φτάνει τα 452µ. (Λόφος των 
Καµαλντόλι), όπου αναπτύχθηκαν πολλοί ιστορικοί οικισµοί. Επίσης, στον κόλπο 
της Νάπολης υπάρχουν πολλά νησιά και σκόπελοι. 
Η περιοχή έχει ιδιαίτερα σηµαντικό γεωλογικό ενδιαφέρον κυρίως λόγω του 
ενεργού ηφαιστείου του Βεζούβιου, το οποίο έχει, εξάλλου, προσδώσει και 
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ξεχωριστά φυσικά χαρακτηριστικά, και των Φλεγραίων Πεδίων, µίας ηφαιστειακής 
καλντέρας ανατολικά της Νάπολη, η οποία σχηµατίζει το κόλπο του Ποτσουόλι. 
 

 
 

Το κλίµα της Νάπολης είνα τυπικό µεσογειακό µε ήπιους και βροχερούς χειµώνες 
και ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Ωστόσο, πολλές φορές η θαλασσινή αύρα που 
παρατηρείται συχνότατα προσφέρει µεγάλη αίσθηση δροσιάς. Η πόλη απολαµβάνει 
250 µέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο. 
Η Νάπολη διαθέτει αρκετά δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια, καθώς επίσης και 
πολυάριθµα ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα. Στην πόλη βρίσκεται το αρχαιότερο 
δηµόσιο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Νάπολης - Φρειδερίκος Β΄ που ιδρύθηκε 
το 1224 από τον Φρειδερίκο Β’, το οποίο είναι το σηµαντικότερο πανεπιστήµιο της 
νότιας Ιταλίας, µε περισσότερους από 100.000 φοιτητές και 3.00 καθηγητές. 
Ακόµη, υπάρχει και το ∆εύτερο Πανεπιστήµιο της Νάπολης, δεύτερο 
σηµαντικότερο της πόλης. Ιδρύθηκε µόλις το 1989 και έχει στενούς δεσµούς µε 
την όµορη επαρχία της Καζέρτας. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην πόλη παίζει 
τοΠανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, που ειδικεύεται στους 
ανατολικούς πολιτισµούς και το οποίο ιδρύθηκε το 1732 από τον Ιησουίτη 
ιεραπόστολο Ματτέο Ρίπα, ύστερα από την επιστροφή του από την αυλή 
τουΚινέζου αυτοκράτορα. 
Υπάρχουν και άλλα εξέχοντα πανεπιστήµια όπως το Παρθενόπειο Πανεπιστήµιο 
της Νάπολης, το ιδιωτικό Πανεπιστήµιο Σουόρ Όρσολα Μπενινκάζα και η 
ιησουιτική Θεολογική Σχολή της Νοτίου Ιταλίας. 
Η έλλειψη βιοµηχανίας οδήγησε στην ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα της 
οικονοµίας και ιδιαίτερα στο εµπόριο, τη διοίκηση, τις χρηµατιστηριακής υπηρεσίες 
αλλά και στις εκδόσεις και τον πολιτισµό. Επιπλέον, το λιµάνι της πόλης αποτελεί 
ένα από τα σηµαντικότερα σε ολόκληρη την Ιταλία, τόσο σε εµπορική όσο και σε 
επιβατική κίνηση (2ο στον κόσµο µετά το λιµάνι του Χονγκ Κονγκ µε 
περισσότερους από 9.000.000 επιβάτες ετησίως). 
Η πόλη αποτελεί εξάλλου σηµαντικό οδικό και σιδηροδροµικό κόµβο (από τη 
Νάπολη ξεκινά και ο αυτοκινητόδροµος Α1 που διασχίζει κάθετα ολόκληρη την 
Ιταλία, ενώνοντας Βορρά και Νότο). Την τελευταία δεκαετία επενδύθηκαν 
κεφάλαια σε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα δηµοσίων έργων, θέτοντας τις βάσεις για 
ουσιαστική ανάπτυξη σε µητροπολιτικό και περιφερειακό επίπεδο µέσω δικτύου 
µετρό. 
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Η τεράστια πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης θα έπρεπε να αποτελεί σηµαντική 
πηγή οικονοµικών πόρων για την πόλη. Η πλούσια µνηµειακή και µουσειακή 
προσφορά που διαθέτει η πόλη δεν τυγχάνει ανάλογης οικονοµικής αξιοποίησης. 
Έτσι, τα προβλήµατα της εικόνας της πόλης που σχετίζονται έντονα µε το 
οργανωµένο έγκληµα, αλλά και η έλλειψη υποδοµών αποτελούν τα σηµαντικότερα 
εµπόδια για την επένδυση σε ξενοδοχειακές µονάδες. Ο τουρισµός εντοπίζεται 
κυρίως στην Ποµπηία (την οποία επισκέπτονται περίπου 3.000.000 επισκέπτες τον 
χρόνο), στα νησιά του κόλπου της Νάπολης (Κάπρι και Ίσκια), στις ακτές του 
Σορέντο και του Αµάλφι, σηµεία διεθνούς περιβαλλοντολογικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αξιόλογη κίνηση και στη 
βιοµηχανία των κρουαζιέρων µέσω του λιµανιού της Νάπολης. 
Από το 1995, το ιστορικό κέντρο της Νάπολης έχει συµπεριληφθεί στον κατάλογο 
των Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, που έχει ως στόχο την 
καταλογογράφηση, την ονοµατοδοσία και τη συντήρηση πεδίων ιδιάζουσας 
πολιτιστικής ή φυσικής σηµασίας για την κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας. Η 
επιτροπή της UNESCO έκρινε το κέντρο της Νάπολης ως "ιδιαίτερης αξίας", 
προσθέτοντας ότι ο Κόλπος της Νάπολης διαθέτει εκπληκτική πολιτιστική αξία µε 
διεθνή απήχηση". 
 

 
 

Μέρος του «Πανεπιστηµίου - Φρειδερίκος Β΄» αποτελεί και ο Βοτανικός Κήπος της 
Νάπολης, που δηµιουργήθηκε από τον Τζοζέφ Βοναπάρτη το 1807 (ο οποίος 
χρησιµοποίησε σχέδια του Φερδινάνδου Α') και υλοποιήθηκε από τους 
αρχιτέκτονες Ντε Φάτσιο και Παολέττι (De Fazio e Paoletti). Κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου περιέπεσε σε αποδιοργάνωση αλλά κατά τις δεκαετίες 
του 1970 και 1980 εµπλουτίστηκε και πάλι. Στα 15 εκτάρια του Κήπου υπάρχουν 
περίπου 25.000 δείγµατα χλωρίδας που καλύπτουν σχεδόν 10.000 είδη φυτών, 
που εκτίθενται είτε σε ανοικτό περιβάλλον είτε σε θερµοκήπια. 
Η Νάπολη διαθέτει πολυάριθµα Μουσεία, τα κυριότερα εκ των οποίων τα 
επιµελήθηκε ο Φρειδερίκος Β'. 

• Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από τα σηµαντικότερα της Ιταλίας. 
• Το Μουσείο Ζωολογίας, µε συλλογές από πουλιά, θηλαστικά και όστρακα 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από όλο τον κόσµο. 
• Το Μουσείο Παλαιοντολογίας, που διαθέτει σχεδόν 50.000 απολιθώµατα 

πολλά εκ των οποίων βρέθηκαν στην Καµπανία, καθώς επίσης και ένα 
τεράστιο σκελετό Αλλοσαύρου. 
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• Το Μουσείο Ανθρωπολογίας µε µούµιες και ευρήµατα από όλο τον κόσµο, 
ανάµεσα στα οποία και από την Τροία και ένα ανθρώπινο παλαιολιθικό 
σκελετό. 

• Το Μουσείο Ορυκτολογίας µε ευρήµατα και ορυκτά από όλο τον κόσµο και 
το Ορυκτολογικό Μουσείο της Καµπανίας µε σχεδόν 3.500 δείγµατα. 

Η εκκλησία Σαν Φραντσέσκο ντι Πάολα βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Πιάτσα 
ντελ Πλεµπισίτο, της κεντρικής πλατείας της πόλης. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο 
Βασιλιάς Ζοακίµ Μυρά της Νάπολης (γαµπρός του Ναπολέοντα) σχεδίασε την όλη 
πλατεία και το µεγάλο κτίριο µε τις κιονοστοιχίες ως φόρο τιµής στον 
αυτοκράτορα. Ο Φερδινάνδος Α΄ συνέχισε την κατασκευή -τελείωσε το 1816- 
αλλά µετέτρεψε το τελικό αποτέλεσµα στην εκκλησία που βλέπουµε σήµερα. Τον 
αφιέρωσε στον Άγιο Φραγκίσκο της Πάολα, που είχε ζήσει σε ένα µοναστήρι στο 
σηµείο αυτό το 16ο αιώνα. Η εκκλησία θυµίζει το Πάνθεο της Ρώµης. Ο τρούλος 
έχει ύψος 53 µέτρα. 
Η Πόρτα Καπουάνα, παρά το όνοµά της, δεν είναι η αρχαία έξοδος προς το 
΄΄decumanus maximus΄΄, τον κύριο δρόµο, που κάποτε οδηγούσε από τη 
Ρωµαϊκή Νάπολη στην Καπύη.  
Το Καστέλ Νουόβο είναι το κύριο σύµβολο της αρχιτεκτονικής της πόλης. Μία 
περίφηµη θριαµβική αψίδα, σχεδιασµένη από το Φραντσέσκο Λαουράνα, 
προστέθηκε στην κεντρική πύλη για να τιµήσει την είσοδο του Αλφόνσου στη 
Νάπολη. Η Αίθουσα των Βαρόνων ήταν η έδρα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 
Νάπολης µέχρι το 2006.  
Το 1804 άνοιξε για το κοινό η Βασιλική Βιβλιοθήκη της Νάπολης στο Παλάτσο 
ντέλι Στούντι, το σηµερινό Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Το 1816 
µετονοµάστηκε σε Βασιλική Βιβλιοθήκη των Βουρβόνων και το 1860 µε την ένωση 
της Ιταλίας σε Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 1910 εµπλουτίστηκε µε παπύρους που 
βρέθηκαν µετά από ανασκαφές στο Ερκολάνο, αρχαία πόλη κοντά στον Βεζούβιο. 
Το 1922 η Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στο σηµερινό της κτίριο το Παλάτσο Ρεάλε 
στην Πιάτσα ντελ Πλεµπισίτο. Σήµερα, η Εθνική Βιβλιοθήκη Βιττόριο Εµανουέλε Γ', 
όπως είναι το πλήρες όνοµά της, διαθέτει σχεδόν 2.000.000 τόµους βιβλίων, 
20.000 χειρόγραφα κείµενα, πάνω από 4.000 περιοδικά, 4.500 προτυπογραφηµένα 
κείµενα και 1.800 παπύρους από το Ερκολάνο. Είναι η τρίτη µεγαλύτερη της 
Ιταλίας µετά από εκείνες της Φλωρεντίας και της Ρώµης. Τέλος, διατηρώντας τους 
στενούς δεσµούς µε τη µουσική της παράδοση, η Νάπολη φιλοξενεί το Μουσικό 
Ωδείο του Αγίου Πέτρου της Μαϊέλλα: εξάλλου, το πρώτο ωδείο στην πόλη 
αναφέρεται ήδη από το 1500, όταν η πόλη βρισκόταν υπό ισπανική κατοχή. 
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Μαρακές 
Ταυτότητα: 
Περιοχή Αραβικές Χώρες 
Χώρα µέλος   Μαρόκο 
To Μαρακές (αραβ. شكارم Marrakesh), είναι πόλη στο νοτιοδυτικό Μαρόκο κοντά 
στην οροσειρά του Άτλαντα, γνωστή και ως "Κόκκινη Πόλη" ή "Αλ Χάµρα". Η 
Μεντίνα του Μαρακές (παλαιά πόλη) αποτελεί από το 1985Μνηµείο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς της UNESCO. Η πόλη εξυπηρετείται από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο 
Μενάρα (κωδικός RAK) και από σιδηροδροµική γραµµή µε το βορρά και την 
Καζαµπλάνκα. 
Το Μαρακές έχει πληθυσµό που ξεπερνά τους 1.000.000 κατοίκους το 2006, ενώ 
συγκεντρώνει και έναν αριθµό Ευρωπαίων, κυρίως Γάλλων, Γερµανών, Ιταλών, 
Άγγλων και Ελβετών. 
Το όνοµα της πόλης προέρχεται από τις βερβερικές λέξεις mur (n) akuch, που 
σηµαίνει Χώρα του Θεού, ενώ η ίδια η ονοµασία του Μαρόκου προέρχεται από την 
ίδια ρίζα. Το Μαρακές έχει το µεγαλύτερο παραδοσιακό παζάρι στο Μαρόκο και την 
πιο πολυσύχναστη πλατεία σε όλη την Αφρική, την Τζεµάα ελ Φνα: το πρωί 
ασφυκτιά από ακροβάτες, παραµυθάδες, νερουλάδες, γητευτές φιδιών, χορευτές 
και µουσικούς, ενώ το βράδυ γεµίζει από υπαίθριους πάγκους για φαγητό. 
Το Μαρακές είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του Μαρόκου µετά την 
Καζαµπλάνκα (πρωτεύουσα είναι το Ραµπάτ) και παλαιότερα ήταν γνωστή ως 
Πόλη του Μαρόκου. Πριν την άνοδο των Αλµοραβιδών τον 11ο αιώνα, η περιοχή 
βρισκόταν υπό την εξουσία της πόλης Αγκµάτ, αλλά ο ηγέτης Αµπού-Μπακρ ιµπν-
Ουµάρ αποφάσισε ότι λόγω υπερπληθυσµού θα έπρεπε να χτίσιε µια νέα 
πρωτεύουσα. Ως νοµάδας από τη Σαχάρα, αποφάσισε να τη χτίσει σε µια πεδιάδα, 
ένα ουδέτερο έδαφος µεταξύ δυο αντίπαλων φυλών. Η πόλη ξεκίνησε να χτίζεται 
υπό την εξουσία του το 1070, αλλά ολοκληρώθηκε επί του διαδόχου του 
Γιουσούφ ιµπν Τασφίν. 
Η πόλη γνώρισε περίοδο δόξας επί του Γιακούµπ ελ Μανσούρ, τρίτου κατά σειρά 
Σουλτάνου της δυναστείας των Αλµοχάδων. Στην πόλη άρχισαν να συρρέουν 
λόγιοι και ποιητές, ενώ κατασκευάστηκαν το τζαµί Κουτουµπία και ένα νέο 
κασµπάχ. To 1269, το Μαρακές κατακτήθηκε από τη δυναστεία των Μερινίδων, 
οπότε και έπεσε σε λήθαργο και η πρωτεύουσα του κράτους µεταφέρθηκε στην 
πόλη Φεζ.  
Στις αρχές του 16ου αιώνα, το Μαρακές ξανάγινε πρωτεύουσα και έφτασε στο 
απόγειό του χάρη στο Μοχάµεντ ελ Μαχντί, Σουλτάνο της δυναστείας των Σααντί. 
Τα κατεστραµµένα µνηµεία αναστηλώθηκαν και κατασκευάστηκαν πολυτελή 
παλάτια. Το Παλάτι Ελ Μπαντί αποτελεί αντίγραφο της Αλάµπρας, 
κατασκευασµένο από τα ακριβότερα υλικά από την Ιταλία, το Σουδάν, την Ινδία 
και την Κίνα. Ωστόσο, η πόλη δε θα παραµείνει για πολύ πρωτεύουσα, καθώς στο 
τέλος του 17ου αιώνα η δυναστεία των Αλαουιτών µεταφέρει την πρωτεύουσα 
κατ' αρχάς στη Φεζ κι έπειτα στην πόλη Μεκνές. Για αιώνες, το Μαρακές ήταν 
γνωστό για τους εφτά αγίους του. Όταν ήταν δηµοφιλής ο σουφισµός, 
εγκαινιάστηκε από τον Αµπού Αλί αλ-Χασάν αλ-Γιουσί η γιορτή των "εφτά αγίων", 
κατ' εντολήν του σουλτάνου. Οι τάφοι διαφόρων γνωστών και σηµαντικών 
φυσιογνωµιών µεταφέρθηκαν στο Μαρακές για να προσελκύσουν προσκυνητές, 
παροµοίως µε την πόλη Εσσαουίρα και τις γιορτές της. 
Αξιοθέατα: 

• Τζαµί Κουτουµπία 
• Πλατεία Τζεµάα ελ Φνα 
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• Παλάτι Ελ Μπαντί 
• Παλάτι Ελ Μπαχία 
• Κήποι Μαζορέλ 
• Μουσείο του Μαρακές 
• Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης στους Κήπους Μαζορέλ 
• Όπερα 
• Πανεπιστήµιο Καντί Αγιάντ 

Η µεντίνα του Μαρακές αποτελεί νευραλγικό σηµείο και το ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Εκτείνεται σε περιοχή 6 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, αποτελώντας έτσι µια 
από τις µεγαλύτερες µεντίνες του Μαρόκου. Χτίστηκε γύρω από ένα στρατόπεδο 
και µια αγορά, ενώ το 12ο αιώνα κατασκευάστηκε και ένα κάσµπαχ, που θα την 
προστάτευε από τις επαναλαµβανόµενες επιθέσεις των βερβερικών φυλών και θα 
εγκαθίδρυε την κυριαρχία των Αλµοραβιδών. Οι διάφορες δυναστείες που πέρασαν 
από την πόλη πραγµατοποίησαν σηµαντικές προσθήκες και αλλαγές στην παλαιά 
πόλη. 
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Μπούρµα 
Ταυτότητα: 

 
Πρωτεύουσα  Νάι Πι Τάου 19°45′N 96°6′E 
Μεγαλύτερη πόλη Γιανγκόν (Ρανγκούν) 
Επίσηµες γλώσσες Βιρµανικά 
Πολίτευµα  Προεδρική ∆ηµοκρατία 
Η Μιανµάρ (και πριν το 1989 Βιρµανία ή Μπούρµα) είναι µία µεγάλη χώρα της 
νοτιοανατολικής Ασίας µε έκταση 676.578 τ.χλµ. και πληθυσµό 51.419.420 
κατοίκους, µε βάση την απογραφή του 2014. Συνορεύει µε την Κίνα προς βορρά, 
το Λάος στα ανατολικά, την Ταϊλάνδη στα νοτιοανατολικά, το Μπανγκλαντές 
δυτικά και την Ινδία στα βορειοδυτικά. Νότια υπάρχει η Θάλασσα του Ανταµάν 
εντός του Κόλπου της Βεγγάλης βορειοδυτικά. Το ένα τρίτο της συνολικής 
περιµέτρου της Βιρµανίας, µήκους 1.930 χιλιοµέτρων, σχηµατίζει µια συνεχόµενη 
ακτογραµµή. 
Η Μιανµάρ απέκτησε την ανεξαρτησία της από το Ηνωµένο Βασίλειο στις 4 
Ιανουαρίου 1948 ως «Ένωση της Βιρµανίας». Μετονοµάστηκε σε «Σοσιαλιστική 
∆ηµοκρατία της Ένωσης της Βιρµανίας» στις 4 Ιανουαρίου1974, πριν ονοµαστεί 
πάλι «Ένωση της Βιρµανίας» στις 23 Σεπτεµβρίου 1988. Στις 18 Ιουνίου 1989, το 
Κρατικό Συµβούλιο Αποκατάστασης του Νόµου και της Τάξης µετονόµασε το 
κράτος σε "Ένωση του Μιανµάρ". 
Στη Μιανµάρ έχει εγκαθιδρυθεί στρατιωτική δικτατορία από το 1989 και ο 
δικτάτορας άλλαξε το όνοµα σε Μιανµάρ από Βιρµανία. Το Σεπτέµβριο του 2007, 
ξεκίνησαν καθηµερινές διαδηλώσεις βουδιστών µοναχών ενάντια στην απόφαση 
της κυβέρνησης για διπλασιασµό της τιµής του πετρελαίου, στις οποίες 
συµµετείχαν χιλιάδες εργάτες και φοιτητές. Λόγω της επέµβασης της αστυνοµίας, 
µέχρι τις 28 Σεπτέµβρη είχαν σκοτωθεί 14 άνθρωποι. 
 

 
 
Από τις 6 Νοεµβρίου 2005, πρωτεύουσα της χώρας είναι η Νάι Πι Τάου 
(Naypyidaw). Μεγαλύτερη πόλη παραµένει η Ρανγκούν ή Γιανγκόν, που ήταν ως 
τότε η πρωτεύουσα της χώρας. Στις 7 Νοεµβρίου του 2010 διεξήχθησαν οι πρώτες 
βουλευτικές εκλογές έπειτα από 20 χρόνια. 
Κύρια γλώσσα είναι η Βιρµανική. Το νόµισµα της χώρας ονοµάζεται Κυάτ. 
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Η αρχαιολογική έρευνα έχει αποδείξει ότι η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή της 
σηµερινής Μιανµάρ χρονολογείται από την προϊστορική εποχή. Κατά την περίοδο 
της αγγλικής αποικιοκρατίας σηµειώθηκαν αλλεπάλληλα επαναστατικά κινήµατα 
και εξεγέρσεις, τα οποία όµως καταπνίγηκαν µε βιαιότητα από τους Βρετανούς 
αποικιοκράτες. Κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας έγιναν σηµαντικά 
δηµόσια έργα στη χώρα, κυρίως στον τοµέα των µεταφορών, µε σκοπό όµως την 
όσο το δυνατό µεγαλύτερη εκµετάλλευση των άφθονων πλουτοπαραγωγικών 
πηγών της χώρας. Αποτέλεσµα ήταν η κατακόρυφη πτώση του βιοτικού επιπέδου 
των κατοίκων και η οικονοµική εξάντληση της χώρας. Στις αρχές του 20ου αιώνα 
κερδίζει συνεχώς έδαφος το βιρµανικό εθνικιστικό κίνηµα. Κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκόσµιου πολέµου η Μιανµάρ βρίσκεται υπό ιαπωνική κατοχή (1942-45). Η 
χώρα απελευθερώνεται από τους Συµµάχους το 1944-45. Μετά από µια σειρά 
διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Βρετανίας και των βιρµανικών κοµµάτων που είχαν 
συνασπιστεί στο σχηµατισµό Αντιφασιστική Ένωση Λαϊκής Ελευθερίας, 
ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της χώρας το 1947.  
Στο ανάγλυφο της Μιανµάρ δεσπόζουν οι οροσειρές του βόρειου και δυτικού 
τµήµατός της, οι οποίες αποτελούν προεκτάσεις των Ιµαλαΐων. Στο κεντρικό 
τµήµα της χώρας εκτείνεται το κεντρικό λεκανοπέδιο, το οποίο περιλαµβάνει τις 
κοιλάδες των ποταµών Ιραουάντι, Σάλουιν και Σιτάνγκ. Ο ποταµός Ιραουάντι 
(2.090 χλµ.) σχηµατίζεται από την ένωση των ποταµών Μάλι Χκα και Νµάι Χκα, οι 
πηγές των οποίων βρίσκονται στις οροσειρές του βόρειου τµήµατος της χώρας, 
διαρρέει τη Μιανµάρ µε κατεύθυνση Β-Ν και αφού δεχτεί τα νερά πολλών 
παραποτάµων, σηµαντικότερος από τους οποίους είναι ο Τσίντουιν, καταλήγει στη 
θάλασσα Ανταµάν σχηµατίζοντας δέλτα. Η εύφορη κοιλάδα που σχηµατίζει, 
έκτασης 411.000 τ.χλµ., προσφέρεται για την καλλιέργεια πλήθους γεωργικών 
προϊόντων, ιδίως ρυζιού. Ο Σιτάνγκ (420 χλµ.) πηγάζει από τις οροσειρές του 
οροπεδίου Σαν, διαρρέει το ανατολικό τµήµα της χώρας και εκβάλλει στον κόλπο 
Μαρταµπάν. Ο ποταµός Σάλουϊν (2.400 µ.), οι πηγές του οποίου βρίσκονται στις 
οροσειρές του Θιβέτ, εισέρχεται στη Μιανµάρ από τα ανατολικά και αφού διασχίσει 
το οροπέδιο Σαν, διαγράφει τα σύνορα Μιανµάρ-Ταϊλάνδης και εκβάλλει στον 
κόλπο Μαρταµπάν. Άλλοι σηµαντικοί ποταµοί είναι ο Ρανγκούν, ο Γιανγκτσέ, ο 
Μπασέιν, ο Μα, ο Καλαντάν, ο Ζάµι κ.ά. 
Το κλίµα της Μιανµάρ διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα µε το 
υψόµετρο και την απόσταση από τη θάλασσα. Σε γενικές γραµµές είναι 
υποτροπικό, µε µικρές διαφορές της θερµοκρασίας στη διάρκεια του έτους και 
καθοριστική την επίδραση των µουσώνων, οι οποίοι πνέουν την περίοδο Μάιος-
Οκτώβριος. Άφθονες είναι οι βροχοπτώσεις, µε µέσο ετήσιο ύψος που κυµαίνεται 
από 500-1.000 χιλιοστόµετρα στο βόρειο τµήµα έως 2.500 mm στο νότιο τµήµα 
της χώρας, στα δέλτα των ποταµών Ιραουάντι και Σάλουιν και 5.000 mm στις 
παραθαλάσσιες περιοχές. Ενδεικτικά, στη Ρανγκούν η µέση θερµοκρασία 
Ιανουαρίου και Ιουλίου είναι 25 °C και 26,7 °C αντίστοιχα, ενώ το ύψος των 
βροχοπτώσεων είναι 2.616 mm. Οι χιονοπτώσεις δεν είναι σπάνιο φαινόµενο 
στους ορεινούς όγκους του βόρειου τµήµατος της χώρας. 
Η χλωρίδα της Μιανµάρ, όπως είναι φυσικό, ακολουθεί τις κλιµατικές συνθήκες 
που επικρατούν στη χώρα. Οι άφθονες βροχοπτώσεις και το ζεστό κλίµα ευνοούν 
την ανάπτυξη πυκνών δασών, στα οποία κυριαρχούν οι βελανιδιές και τα πεύκα σε 
υψόµετρο ανώτερο των 1.000 µ. (κυρίως στις ορεινές βόρειες και δυτικές 
περιοχές), η τροπική βλάστηση στις περιοχές µε ύψος βροχοπτώσεων πάνω από 
2.000 mm (κυρίως στις νότιες παράκτιες περιοχές) και η λεγόµενη "µουσωνική 
βλάστηση" στις περιοχές όπου είναι έντονη η επίδραση των µουσώνων (κυρίως 
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στο κεντρικό λεκανοπέδιο). Συνολικά τα δάση καλύπτουν το 49% των εδαφών της 
χώρας (1992). 
Η πανίδα είναι ανάλογη της χλωρίδας: στα δάση απαντούν διάφορα µεγάλα 
σαρκοφάγα όπως η τίγρη, η λεοπάρδαλη, η αρκούδα, οι κροκόδειλοι και ορισµένα 
φυτοφάγα, όπως οι ελέφαντες, τα βουβάλια, οι ασιατικοί ρινόκεροι, οι βίσονες, τα 
ελάφια, οι πίθηκοι κ.ά. Από τα πτηνά αναφέρουµε τα παγόνια, τους φασιανούς, 
τους παπαγάλους, ενώ µεγάλη ποικιλία παρουσιάζουν τα ερπετά (οχιές, κόµπρες, 
πύθωνες, χελώνες, διάφορες σαύρες) και τα έντοµα, ανάµεσα στα οποία και πολλά 
δηλητηριώδη είδη. 
Η οικονοµία της χώρας βασίζεται στον πρωτογενή τοµέα και µάλιστα στη γεωργία 
και κατά δεύτερο λόγο στη βιοµηχανία. Η προσπάθεια που έγινε την περίοδο 
1962-88 για τη δηµιουργία σοσιαλιστικού τύπου οικονοµίας δεν απέδωσε 
σοβαρούς καρπούς, µε αποτέλεσµα οι βιρµανικές κυβερνήσεις να 
προσανατολιστούν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε µια σειρά 
µεταρρυθµίσεων που επέτρεψαν µερικό άνοιγµα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις αποτελούν το 15% των συνολικών εδαφών της χώρας και 
περιορίζονται στο κεντρικό λεκανοπέδιο και το δέλτα του ποταµού Ιραουάντι, ενώ 
το µεγαλύτερο βάρος δίνεται στις ρυζοκαλλιέργειες. Η Μιανµάρ κατέχει την 
έβδοµη θέση παγκοσµίως στην παραγωγή ρυζιού. Τα κυριότερα αγροτικά 
προϊόντα εκτός από το ρύζι, είναι το κεχρί, το σιτάρι, το καλαµπόκι, το βαµβάκι, 
το ζαχαροκάλαµο, το ελαστικό, το σουσάµι, τα όσπρια και το γιαµ. 
∆εύτερη κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή της Μιανµάρ είναι η εκµετάλλευση της 
πολύτιµης ξυλείας από τα πλούσια δάση της χώρας, που περιλαµβάνουν πάνω από 
250 είδη εµπορικά εκµεταλλεύσιµων δέντρων, ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζουν το 
πολύτιµο ξύλο τικ και το καλάµι µπαµπού. Επίσης, στη χώρα υπάρχουν µεγάλες 
παράνοµες φυτείες οπίου. 
Εκτρέφονται κυρίως βοοειδή, χοίροι, πουλερικά, βουβάλια και αιγοπρόβατα. 
Ανάπτυξη γνωρίζει ο τοµέας της αλιείας, θαλάσσιας και ποτάµιας. 
Το υπέδαφος της χώρας διαθέτει µεγάλη ποικιλία ορυκτών, η έλλειψη όµως της 
κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής έχει ως αποτέλεσµα µεγάλο µέρος του 
ορυκτού πλούτου να παραµένει ανεκµετάλλευτο. Τα κυριότερα ορυκτά είναι ο 
άργυρος, ο ψευδάργυρος, οµόλυβδος, το πετρέλαιο, ο χαλκός, το φυσικό αέριο, ο 
κασσίτερος, το βολφράµιο, ο γαιάνθρακας, η γύψος, οι πολύτιµοι λίθοι και ο 
ασβεστόλιθος. 
Κατά τη µεταπολεµική περίοδο οι βιρµανικές κυβερνήσεις έχουν καταβάλει 
προσπάθειες για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα, η βιοµηχανία όµως 
περιορίζεται ακόµα κυρίως σε µονάδες επεξεργασίας των προϊόντων του 
πρωτογενούς τοµέα (υφαντουργίες, χαρτοποιίες, µονάδες επεξεργασίας και 
τυποποίησης των γεωργικών προϊόντων, ξυλουργίες κ.ά.). Υπάρχουν ακόµα 
χαλυβουργίες και µονάδες χηµικής βιοµηχανίας (φαρµακευτικά προϊόντα). Το 2000 
τα υδροηλεκτρικά και θερµοηλεκτρικά εργοστάσια της χώρας παρήγαγαν 
ηλεκτρική ενέργεια 4,766 δισεκατοµµυρίων KWh. 
Το 65% του εργατικού δυναµικού απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα, το 10% 
στο δευτερογενή τοµέα και το 25% στον ευρύτερο τριτογενή τοµέα. 
Το µήκος του σιδηροδροµικού δικτύου το 2000 ήταν 3.991 χλµ. και του οδικού 
δικτύου 28.200 χλµ., από τα οποία ήταν ασφαλτοστρωµένα τα 3.440 χλµ. Το 
2001 λειτουργούσαν στη χώρα 8 αεροδρόµια για προγραµµατισµένες πτήσεις. 
Μεγάλη σηµασία για τις µεταφορές έχει το πλωτό δίκτυο (12.800 χλµ.) που 
σχηµατίζουν οι ποταµοί της χώρας. Μέσω του ποταµού Ιραουάντι, πλωτού για 
1.400 χλµ., διακινείται µεγάλο µέρος των εµπορευµάτων, ενώ στο δέλτα του έχει 
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κατασκευαστεί, µε τη βοήθεια διωρύγων, ένα πλωτό σύστηµα µήκους πάνω από 
3.300 χλµ. Σε πολλές επαρχιακές περιοχές, ιδίως στην ορεινή ζώνη, 
χρησιµοποιούνται συχνά για τις µεταφορές ζώα όπως οι βούβαλοι και οι ταύροι. 
Μεγαλύτερα λιµάνια είναι η Ρανγκούν, το Μπασέιν, το Σίτουε και το Μουλµέιν. Στη 
χώρα λειτουργούν 250.000 τηλεφωνικές συσκευές (µία ανά 168,9 κατ.), 
4.200.000 ραδιόφωνα (ένα ανά 10,05 κατοίκους) και 320.000 τηλεοράσεις (µία 
ανά 131,9 κατ.). 
Ο τοµέας του τουρισµού σηµειώνει τα τελευταία χρόνια σηµαντική ανάπτυξη. 
Ο πληθυσµός της χώρας σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 2013 είναι 55.167.330 
κάτοικοι και η πυκνότητά του 81,5 κατ. ανά τ.χλµ., στην πραγµατικότητα όµως 
µεγάλο µέρος του πληθυσµού βρίσκεται συγκεντρωµένο στο δέλτα που ποταµού 
Ιραουάντι, όπου η πυκνότητα φτάνει τους 77-97 κατ. ανά τ.χλµ., ενώ οι ορεινές 
περιοχές του βόρειου και δυτικού τµήµατος της χώρας είναι πολύ πιο 
αραιοκατοικηµένες. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, το 69% του συνόλου, 
ανήκει στη βιρµανική φυλή, η οποία είναι συγγενική µε τη θιβετιανή.  
Επίσηµη γλώσσα του κράτους, του εµπορίου και της εκπαίδευσης είναι η 
βιρµανική, στην καθηµερινή ζωή ωστόσο χρησιµοποιούνται και άλλες διάλεκτοι 
όπως η κάρεν, η κάν κ.ά. από τις αντίστοιχες εθνικές µειονότητες. Υπολογίζεται ότι 
οι διάφορες τοπικές διάλεκτοι και γλώσσες στη Μιανµάρ ξεπερνούν τις 100. 
Η οδήγηση γίνεται στα δεξιά, αν και η υποδοµή είναι διαµορφωµένη για οδήγηση 
στα αριστερά. 
Ο λαϊκός πολιτισµός της Μιανµάρ παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία, χάρη στη 
συνύπαρξη των διάφορων εθνικοθρησκευτικών οµάδων, οι περισσότερες από τις 
οποίες διατηρούν τις παραδόσεις και τα έθιµά τους. Σε γενικές γραµµές είναι 
έκδηλη η επίδραση της βουδιστικής παράδοσης, καθώς και των διάφορων 
ανιµιστικών θρησκειών, ωστόσο παρά το γεγονός ότι η Μιανµάρ ήρθε κατά 
καιρούς σε επαφή µε πολλούς λαούς και πολιτισµούς χάρη στη γεωγραφική της 
θέση, ο πολιτισµός της διατήρησε τη δική του ταυτότητα. Η λαϊκή δηµιουργία 
βρίσκει τις καλύτερες στιγµές της στις διακοσµητικές τέχνες (ξυλουργία, 
χρυσοχοΐα, µαρµαρογλυπτική, επεξεργασία πολύτιµων λίθων κλπ.). Ιδιαίτερα 
αγαπητές είναι οι θεατρικές µουσικές και χορευτικές παραστάσεις και το 
παραδοσιακό θέατρο µε µαριονέτες, η καταγωγή των οποίων ανάγεται στο αυλικό 
δράµα, που γνώρισε µεγάλη ακµή κατά την αυτοκρατορική περίοδο, πριν την 
αγγλική αποικιοκρατία. 
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Ρίο ντε Τζανέιρο   
Ταυτότητα: 

 
Χώρα  Βραζιλία 
Πολιτεία Ρίο ντε Τζανέιρο 
Το Ρίο ντε Τζανέιρο ή Ρίο Ιανέιρο (Rio de Janeiro, Ποταµός του Ιανουαρίου στα 
πορτογαλικά) είναι πόλη στη νοτιοανατολική Βραζιλία, πρωτεύουσα της οµώνυµης 
πολιτείας. Η πόλη ήταν η πρωτεύουσα της Βραζιλίας (1763-1960) και της 
πορτογαλικής αυτοκρατορίας (1808-1821). Συνήθως γνωστή ως Ρίο, η πόλη 
παρονοµάζεται επίσης ως Cidade Maravilhosa - «η θαυµάσια πόλη». Είναι διάσηµη 
για τη θεαµατική φυσική θέση της, τους εορτασµούς καρναβαλιού, τη σάµπα και 
άλλα είδη µουσικής, παραλίες όπως οι Κοπακαµπάνα, Ιπανέµα και Λεµπλόν, τους 
πεζόδροµους µε τα µαυρόασπρα µωσαϊκά, και το χαλαρό τρόπο ζωής τον 
κατοίκων. Κάποια από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης πέρα από τις παραλίες 
είναι το γιγαντιαίο τεχνοτροπίας Αρ Ντεκό άγαλµα του Ιησού, στη κορυφή του 
λόφουΚορκοβάδο, ο Πάο ντε Ασούκαρ (κώνος της ζάχαρης - Pão de Açúcar) µε το 
τελεφερίκ, το Σαµποδρόµιο (Sambódromo) ένας πεζόδροµος για τη παρέλαση του 
Καρναβαλιού, και ένα από τα µεγαλύτερα γήπεδα του κόσµου, το περίφηµο 
Μαρακανά. Στο Ρίο βρίσκεται επίσης το µεγαλύτερο δάσος του κόσµου ενδιάµεσο 
αστικής περιοχής, το δάσος Τιχούκα. Ο πληθυσµός της πόλης είναι περίπου 
6.094.183, σε µια περιοχή 1182,3 km². Ο πληθυσµός της ευρύτερης 
µητροπολιτικής περιοχής εκτιµάται στα 11-12 εκατοµµύρια. Είναι η δεύτερη 
µεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας µετά από το Σάο Πάολο και ήταν η πρωτεύουσα 
της χώρας έως το 1960, όταν η Μπραζίλια πήρε τη θέση της. Οι κάτοικοι της 
πόλης είναι γνωστοί ως Καριόκας (Cariocas). Στην πόλη θα διεξαχθούν οι Θερινοί 
Ολυµπιακοί Αγώνες του 2016. 
Αξιοθέατα της πόλης: 

• To Άγαλµα του Χριστού Λυτρωτή «Χριστός» - το πασίγνωστο άγαλµα του 
Χριστού Λυτρωτή. 

• Η παραλία Κόπα Καµπάνα (Copacabana) είναι η διασηµότερη παραλία µε 
4,5 χλµ. µήκος, µπροστά από τις πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές στον 
κόσµο. 

• Η παραλία Ιπανέµα (Ipanema) είναι η πιο πλούσια και κοµψή παραλία του 
Ρίο. 

Το Ρίο ντε Τζανέιρο βρίσκεται σε στίγµα 220 54' νότια και 430 14 δυτικά, ενώ η 
συνολική περιοχή του εκτείνεται σε έκταση 1.182,3 τετρ.χλµ. και φιλοξενεί 
περισσότερους από 6 εκατοµµύρια κατοίκους. Η ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή 
έχει πληθυσµό 11 ως 13,5 εκατοµµύρια κατοίκους. 
Το Ρίο βρίσκεται χαρακτηρίζεται από τον κλιµατικό τύπο των τροπικών µουσώνων, 
µε τύπο Am σύµφωνα µε την κλιµατική ταξινόµηση του Κέπεν, ενώ 
χαρακτηριστικές είναι οι µακρές περίοδοι βροχής από το ∆εκέµβριο ως το Μάρτιο. 
Η θερµοκρασία συχνά υπερβαίνει τους 40 °C στις εσωτερικές γειτονιές της πόλης, 
ενώ µέγιστα θερµοκρασίας µεγαλύτερα από 30 °C µπορεί να παρατηρηθούν κάθε 
µήνα. Στις κυριότερες τουριστικές περιοχές, δηλαδή τη νότια πλευρά όπου 
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βρίσκονται και οι περισσότερες παραλίες, η θερµοκρασία δεν ανεβαίνει πολύ λόγω 
της δροσερής θαλάσσιας αύρας του ωκεανού.  
Ο κόλπος Γκουαναµπαρά ανακαλύφθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1502, και σε αυτή 
την ηµεροµηνία οφείλει η πόλη το όνοµά της (Ρίο ντε Τζανέιρο = ποταµός του 
Ιανουαρίου). Η ανακάλυψη έγινε από µία πορτογαλική αποστολή από τον 
εξερευνητή Γκασπάρ ντε Λέµος, κυβερνήτη ενός πλοίου του στόλου του Πέντρο 
Άλβαρες Καµπράλ. Στην περιοχή του Ρίο εκείνη την εποχή κατοικούσαν οι 
αυτόχθονες φυλές των Τούπι, Πούρι, Μποτοκούντο και Μαξακαλί. Σύµφωνα µε το 
σχετικό θρύλο, οι Πορτογάλοι ναυτικοί ονόµασαν την περιοχή Ρίο καθώς πίστεψαν 
ότι η είσοδος του κόλπου ήταν ουσιαστικά η εκβολή ενός ποταµού, αν και κανένας 
έµπειρος ναυτικός δεν θα έκανε τέτοιο λάθος στην πραγµατικότητα. Εκείνη την 
εποχή, η ονοµασία Ρίο αφορούσε κάθε µεγάλη υδάτινη επιφάνεια στην 
πορτογαλική γλώσσα. Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, η πόλη απειλήθηκε ή 
κατακτήθηκε από αρκετούς, κυρίως Γάλλους, πειρατές και τυχοδιώκτες, όπως οι 
Ζαν Φρανσουά Ντουκλέρκ και Ρενέ Ντουγκουάι Τρουάν. Στο τέλος του 17ου 
αιώνα, όταν ανακαλύφθηκε χρυσός και διαµάντια στη γειτονική περιοχή του Μίνας 
Γκεράις, το Ρίο ντε Τζανέιρο µετατράπηκε σε ένα λιµάνι ιδιαίτερης σηµασίας για τις 
εξαγωγές, σε σύγκριση µε το Σαλβαντόρ της Μπαία, το οποίο βρίσκεται αρκετά 
βορειότερα. Το 1763, η πορτογαλική διοίκηση των αποικιών της Αµερικής 
µεταφέρθηκε στο Ρίο, και η πόλη παρέµεινε η κύρια αποικιακή πρωτεύουσα των 
πορτογαλικών κτήσεων της Αµερικής µέχρι το 1808. Τότε, η βασιλική οικογένεια 
της Πορτογαλίας µαζί µε αρκετούς ευγενείς της αριστοκρατίας της Λισαβόνας 
µεταφέρθηκαν στο Ρίο ως διαφυγή από την κατάκτηση της Πορτογαλίας από τον 
Ναπολέοντα. Έτσι, το Ρίο έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου της Πορτογαλίας, ενώ 
ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα εκτός της Ευρώπης. 
Στην πόλη βρίκεται το Στάδιο Μαρακανά. Αθλητικoι σύλλογοι είναι η Αµέρικα Ρίο 
ντε Τζανέιρο, o Ναυτικός Όµιλος Vasco da Gama και η Fluminense Football Club . 
Η πόλη είναι διοργανώτρια τον Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων το 2016. 
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Σιγκαπούρη 
Ταυτότητα: 

 
Πρωτεύουσα και µεγαλύτερη πόλη Σιγκαπούρη 1°17′N 103°51′E 
Επίσηµες γλώσσες   Αγγλικά, Κινέζικα, Μαλαισιανά, Ταµίλ 
Πολίτευµα    Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία 
Η Σιγκαπούρη, επίσηµα ∆ηµοκρατία της Σιγκαπούρης, είναι νησιωτική χώρα νότια 
της Μαλαισίας. Με έκταση µόλις 718 τετραγωνικά χιλιόµετρα είναι η µικρότερη 
χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και µπορεί να χαρακτηριστεί µια σύγχρονη πόλη-
κράτος. 
Η Σιγκαπούρη ήταν µέχρι το 1965 βρετανική αποικία και έκτοτε είναι µέλος της 
Κοινοπολιτείας των Εθνών. Ο πληθυσµός της έχει πολυεθνική σύνθεση, καθώς 
περιλαµβάνει Κινέζους, Μαλαισιανούς, Ταµίλ και Ευρωπαίους. Έχει µια ισχυρή 
οικονοµία και οι κάτοικοί της απολαµβάνουν ένα υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα 
και βιοτικό επίπεδο. Το Σύνταγµα της χώρας ορίζει το πολίτευµα ως 
κοινοβουλευτική δηµοκρατία, στην πράξη όµως ένα και µόνο κόµµα, το Λαϊκό 
Κόµµα ∆ράσης, µονοπωλεί την εξουσία από τότε που η χώρα κέρδισε την 
ανεξαρτησία της. Ο πληθυσµός της, µε βάση την απογραφή του 2010, είναι 
5.076.700 κάτοικοι. 
Η Σιγκαπούρη βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Μαλαισίας, µε την 
οποία συνδέεται µε δύο γέφυρες. Εκτός του κεντρικού νησιού περιλαµβάνει και 
πάνω από 60 µικρότερα νησιά, από τα οποία τα µεγαλύτερα είναι τα Jurong 
Island, Pulau Tekong, Pulau Ubin και Sentosa. Το κέντρο της πόλης βρίσκεται στο 
νότο και συγκεκριµένα γύρω από τις εκβολές του ποταµού της Σιγκαπούρης. 
άρχουν επίσης και κάποια πάρκα που διατηρούνται µε ανθρώπινη παρέµβαση, 
όπως οι Βοτανικοί Κήποι της Σιγκαπούρης. Το ψηλότερο σηµείο είναι ο λόφος 
Μπούκιτ Τίµαχ στα 166 µέτρα. Για να αντιµετωπίσει την έλλειψη γης η Σιγκαπούρη 
εκτελεί έργα επέκτασης στη θάλασσα, µε χώµα που προέρχεται από τους λόφους 
της, το βυθό της θάλασσας και γειτονικές χώρες. Ως αποτέλεσµα η έκτασή της 
αυξήθηκε από 581,5 τ.χλµ. το 1960 σε 718 τ.χλµ. σήµερα και µπορεί να αυξηθεί 
κατά άλλα 100 µέχρι το 2030. 
Καθώς η Σιγκαπούρη βρίσκεται 137 χιλιόµετρα βόρεια του Ισηµερινού έχει τροπικό 
κλίµα χωρίς διακριτές εποχές. Το κλίµα της χαρακτηρίζεται από οµοιόµορφη 
θερµοκρασία και πίεση, υψηλή υγρασία και άφθονη βροχόπτωση. Οι θερµοκρασίες 
κυµαίνονται από 22 °C ως 34 °C.  
Το όνοµα «Σινγκαπόρα» σηµαίνει «Πόλη των λιονταριών», από τις µαλαισιανές 
λέξεις «σίγκα» (λιοντάρι) και «πόρα» (πόλη). Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης 
παρουσίας στη Σιγκαπούρη χρονολογούνται από το δεύτερο αιώνα µ.Χ. Η 
σύγχρονη ιστορία της Σιγκαπούρης ουσιαστικά ξεκινά το 1819 όταν φτάνει στο 
νησί ο Τόµας Στάµφορντ Ραφλς, αξιωµατούχος της Βρετανικής Εταιρίας 
Ανατολικών Ινδιών. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του µέρους ως στρατηγικό 
σηµείο εµπορίου στη Νοτιοανατολική Ασία, ο Ραφλς υπέγραψε συνθήκη µε το 
σουλτάνο Χουσεΐν Σαχ για να αναπτύξει στη Σιγκαπούρη ένα εµπορικό λιµάνι για 
λογαριασµό των Βρετανών. Το 1867 έγινε επίσηµα βρετανική αποικία και µέχρι το 
1869 ο πληθυσµός ήταν 100.000 κάτοικοι. 
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Στο Β' Παγκόσµιο Πόλεµο η Σιγκαπούρη ήταν η κυριότερη στρατιωτική βάση των 
Βρετανών στη Νοτιοανατολική Ασία. Ο Αυτοκρατορικός Ιαπωνικός στρατός 
εισέβαλε στη Μαλαισία και συνέχεια στη Σιγκαπούρη, καταλήγοντας στην 
επονοµαζόµενη Μάχη της Σιγκαπούρης. Οι ελλιπώς προετοιµασµένοι Βρετανοί 
ηττήθηκαν σε έξι µέρες και παραδόθηκαν στο στρατηγό Γιαµασίτα (Tomoyuki 
Yamashita) στις 15 Φεβρουαρίου 1942, γεγονός που σήµερα χαρακτηρίζεται ως η 
µεγαλύτερη στρατιωτική ήττα στην ιστορία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Οι 
Γιαπωνέζοι µετονόµασαν τη Σιγκαπούρη «Σονάντο» που σηµαίνει «νότιο νησί που 
αποκτήθηκε στην εποχή του Σόβα» και την κατείχαν µέχρι τις 12 Σεπτεµβρίου 
1945, ένα µήνα µετά την παράδοση της Ιαπωνίας, οπότε και ξαναπέρασε στην 
κυριαρχία των Βρετανών. 
Η Σιγκαπούρη απέκτησε αυτονοµία µέσα στη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1959 µε 
πρωθυπουργό τον Λι Κουάν Γιου. Ανακήρυξε µονοµερώς την ανεξαρτησία της από 
τη Βρετανία τον Αύγουστο του 1963 και το Σεπτέµβριο προσχώρησε στην 
Οµοσπονδία της Μαλαισίας. Η ένωση µε τη Μαλαισία δεν ευδοκίµησε, καθώς οι 
σχέσεις της τοπικής κυβέρνησης του κόµµατος PAP µε την οµόσπονδη κυβέρνηση 
της Κουάλα Λουµπούρ ήταν κακές. Έτσι στις 9 Αυγούστου 1965 ανακηρύχθηκε 
επίσηµα ανεξάρτητο κράτος. Ο Γιουσόφ µπιν Ισάκ ορκίστηκε πρώτος πρόεδρος και 
ο Λι Κουάν Γιου παρέµεινε πρωθυπουργός. Ως ανεξάρτητο νέο κράτος 
αντιµετώπιζε πρόβληµα επάρκειας φυσικών πόρων, µεγάλη ανεργία, έλλειψη 
στέγασης και την απειλή διαφυλετικών εντάσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
του Λι Κουάν Γιου ως πρωθυπουργού από το 1959 ως το 1990 η κυβέρνηση 
κατάφερε να πετύχει µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη και άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου.  
 

 
 
Το πολίτευµα της Σιγκαπούρης είναι κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Η εκτελεστική 
εξουσία ασκείται από του Υπουργικό Συµβούλιο, του οποίου ηγείται ο 
πρωθυπουργός. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Σιγκαπούρης. Το 
αξίωµα είναι κυρίως εθιµοτυπικό και έχει περιορισµένες εξουσίες. Η Βουλή έχει ένα 
σώµα (Εθνοσυνέλευση), το οποίο απαρτίζεται από 84 µέλη. Τα τελευταία 
εκλέγονται για πενταετή θητεία. Το δικαίωµα ψήφου στις εκλογές παρέχεται από 
την ηλικία των 21 ετών και άνω. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική. 
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Η Σιγκαπούρη έχει µια ανεπτυγµένη οικονοµία της αγοράς που θεωρείται 
εξαιρετικά φιλική στις επιχειρήσεις. Μαζί µε το Χονγκ Κονγκ, τη Νότια Κορέα και 
την Ταϊβάν αναφέρεται ως µία από τις τέσσερις ασιατικές τίγρεις. Μεγάλη ώθηση 
δίνει η γεωγραφική της θέση και ο ρόλος της ως διεθνές κέντρο διαµετακοµιστικού 
εµπορίου. Το λιµάνι της είναι ένα από τα µεγαλύτερα στον κόσµο σε διακίνηση 
αγαθών. Η οικονοµία βασίζεται επίσης στις εξαγωγές µεταποιηµένων εισαγόµενων 
πρώτων υλών. Η βιοµηχανία µεταποίησης αποτελούσε το 26% του ΑΕΠ το 2005 
και περιλαµβάνει ηλεκτρονικά, πετρελαιοειδή, χηµικά, µηχανολογικά και βιοϊατρικά 
προϊόντα. Σηµαντικός τοµέας είναι και ο τουρισµός, καθώς η Σιγκαπούρη είναι 
δηµοφιλής τουριστικός προορισµός. Περίπου 9,7 εκατοµµύρια τουρίστες την 
επισκέφτηκαν το 2006. Η Σιγκαπούρη είναι το τέταρτο µεγαλύτερο κέντρο 
ανταλλαγής συναλλάγµατος µετά το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο. Το 
νόµισµα της Σιγκαπούρης είναι το δολάριο Σιγκαπούρης, µε σύµβολο S$ και 
συντοµογραφία SGD. Σύµφωνα µε τις στατιστικές της κυβέρνησης ο πληθυσµός 
της Σιγκαπούρης τον Ιούλιο του 2014 ήταν 5.469.700 κάτοικοι, από τους οποίους 
τα 3,870 εκατοµµύρια είναι πολίτες ή µόνιµοι κάτοικοι (που αποκαλούνται 
«κάτοικοι Σιγκαπούρης»). Από τους «κατοίκους Σιγκαπούρης» το 75,2% είναι 
Κινέζοι, το 13,6% Μαλαισιανοί, το 8,8% Ινδοί και το υπόλοιπο 2,4% είναι 
Ευρωπαίοι, Ασιάτες και άλλες οµάδες. Η Σιγκαπούρη είναι η δεύτερη πιο 
πυκνοκατοικηµένη χώρα στον κόσµο µετά το Moνακό. Οι επίσηµες γλώσσες είναι 
τα Αγγλικά, Κινέζικα (Μανδαρινικά), Μαλαισιανά και Ταµίλ. Εθνική γλώσσα για 
ιστορικούς λόγους θεωρείται η µαλαισιανή και σ’ αυτήν είναι γραµµένος ο εθνικός 
ύµνος "Majulah Singapura". Τα Αγγλικά είναι η γλώσσα που έχει επικρατήσει στη 
διοίκηση και τη δηµόσια ζωή της χώρας. Η χρήση τους εξαπλώθηκε από τότε που 
καθιερώθηκαν ως η πρώτη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και είναι η πιο 
συνηθισµένη γλώσσα στη λογοτεχνία της Σιγκαπούρης. Στην καθοµιλουµένη 
συνηθίζεται µια τοπική παραλλαγή των αγγλικών που λέγεται «σίνγκλις» και τα 
οποία ενσωµατώνουν λεξιλόγιο και γραµµατική από τα Αγγλικά, διάφορες κινεζικές 
διαλέκτους, Μαλασιανά και ινδικές γλώσσες. 
Η Σιγκαπούρη αποτελεί σηµαντικό συγκοινωνιακό κόµβο στην Ασία, 
επωφελούµενη από την ευνοϊκή γεωγραφική θέση της. Το λιµάνι της είναι ένα από 
τα µεγαλύτερα στον κόσµο σε διακίνηση εµπορευµάτων. Το διεθνές αεροδρόµιο 
Changi είναι από τα πιο πολυσύχναστα της Νοτιοανατολικής Ασίας και επιπλέον 
αποτελεί ενδιάµεσο σταθµό για την αεροπορική σύνδεση Ευρώπης-Αυστραλίας. Το 
χρησιµοποιούν 81 αεροπορικές εταιρίες µε συνδέσεις σε 185 πόλεις και 58 χώρες, 
µε προεξάρχουσα την αεροπορική εταιρεία της χώρας, τη Singapore Airlines. 
Θεωρείται ένα από τα καλύτερα αεροδρόµια στον κόσµο, καθώς συγκεντρώνει 
σταθερά υψηλές βαθµολογίες σε έρευνες αξιολόγησης των αεροµεταφορών. Η 
Σιγκαπούρη έχει οδική και σιδηροδροµική σύνδεση µε το Τζοχόρ της Μαλαισίας. 
Επίσης υπάρχει συχνή ακτοπλοϊκή σύνδεση µε αρκετά γειτονικά νησιά της 
Ινδονησίας. Η οδήγηση γίνεται στα αριστερά. Η δηµόσια συγκοινωνία στη 
Σιγκαπούρη εξυπηρετείται από λεωφορεία, ταξί, µετρό (Mass Rapid Transit - MRT) 
και συµπληρωµατικά ελαφρύ σιδηρόδροµο (Light Rapid Transit - LRT). Συνολικά 
2,78 εκατοµµύρια επιβάτες χρησιµοποιούν το λεωφορείο για τις καθηµερινές 
µετακινήσεις τους και 1,3 το µετρό (MRT και LRT). Το οδικό δίκτυο είναι 
ανεπτυγµένο και καλύπτει όλο το νησί αλλά η χρήση ιδιόκτητων αυτοκινήτων 
αποθαρρύνεται. Επίσης, η φορολογία είναι υψηλή και για την πρόσβαση στο 
κέντρο τις ώρες αιχµής οι οδηγοί πληρώνουν διόδια µέσω ηλεκτρονικού 
συστήµατος. 
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Ταϊτή 
Ταυτότητα:   
Τοποθεσία   Ειρηνικός Ωκεανός 
Συντεταγµένες    17°40′S 149°27′W 
Αρχιπέλαγος   Πολυνησία 
Νησιωτικό σύµπλεγµα  Προσήνεµοι νήσοι 
Χώρα     Γαλλία 
Υπερπόντια κτήση  Γαλλική Πολυνησία 
Μεγαλύτερη πόλη  Παπεέτε 
Η Ταϊτή είναι το µεγαλύτερο νησί των Προσήνεµων Νήσων του αρχιπελάγους των 
Νήσων Εταιρείας της Γαλλικής Πολυνησίας στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. Το νησί 
έχει έναν πληθυσµό 169.677 κατοίκων σύµφωνα µε την απογραφή του 2002. 
Αυτό την κάνει το πολυπληθέστερο νησί της Γαλλικής Πολυνησίας, µε το 69% του 
συνολικού πληθυσµού της. Η πρωτεύουσα είναι η Παπεέτε, στην βορειοδυτική 
ακτή. Η Ταϊτή ιστορικά υπήρξε γνωστή και ως Ο'ταχίτι. 
Η Ταϊτή έχει περίπου 45 χµ µήκος στον άξονα από τα βορειοδυτικά προς τα 
νοτιοανατολικά και έκταση 1.048 χµ², και περιβάλλεται από κοραλλιογενείς 
υφάλους και λιµνοθάλασσες. Το ψηλότερο σηµείο της το Όρος Οροχένα φθάνει τα 
2.241 µ. από την επιφάνεια της θαλάσσης. Το νησί αποτελείται από δύο 
διαβρωµένους ηφαιστειακούς κώνους που αποτελούν ηφαιστειακά όρη, και 
συνδέονται µεταξύ τους µε τον βραχύ ισθµό που φέρει το όνοµα της µικρής πόλης 
Ταραβάο, που βρίσκεται σ' αυτόν. Εκτός της εύφορης παράκτιας πεδιάδας γενικά 
το έδαφος της Ταϊτής θεωρείται τραχύ και ορεινό. Το βορειοδυτικό τµήµα είναι 
γνωστό ως Ταχίτι Νούι (µεγάλη Ταϊτή), και το νοτιοανατολικό τµήµα, που είναι 
πολύ µικρότερο, είναι γνωστό ως Ταχίτι Ίτι (µικρή Ταϊτή) ή Ταϊαράπου. Ενώ το 
Ταχίτι Νούι έχει µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού (ειδικά γύρω από την Παπεέτε) 
και ωφελείται από σχετικά καλές υποδοµές όπως δρόµους και λεωφόρους, το 
Ταχίτι Ίτι έχει παραµείνει αρκετά αποµονωµένο, και το νοτιοανατολικό µισό του 
(Τε Παρί) είναι προσβάσιµο µόνο µε βάρκες ή πεζοπορία. Ένας κύριος δρόµος 
πηγαίνει γύρω από το νησί µεταξύ των βουνών και της θάλασσας, ενώ ένας 
εσωτερικός δρόµος ανεβαίνει µέσα από τα αγροκτήµατα γαλακτοκοµίας και τα 
άλση εσπεριδοειδών µε όµορφες πανοραµικές όψεις του νησιού. 
Η φυσική βλάστηση αποτελείται από ένα εξαιρετικά πυκνό τροπικό δάσος που 
περιλαµβάνει επίσης κοκοφοίνικες, πάνδανους, τροπικά καρποφόρα δένδρα καθώς 
και ιβίσκους. 
Από τον Νοέµβριο έως τον Απρίλιο είναι η βροχερή περίοδος, µε πιο υγρό µήνα 
τον Ιανουάριο, µε 335 χιλιοστά βροχόπτωσης στην πρωτεύουσα Παπεέτε. Ο 
Αύγουστος είναι ο ξηρότερος µήνας µε µόλις 48 χιλιοστά βροχής. Η µέση 
χαµηλότερη θερµοκρασία είναι οι 21 °C και η µέση υψηλότερη θερµοκρασία είναι 
οι 31 °C µε πολύ µικρές εποχιακές µεταβολές. Η χαµηλότερη θερµοκρασία που 
έχει καταγραφεί ποτέ στην Παπεέτε ήταν οι 16 °C και η αντίστοιχη υψηλότερη 
ήταν 34 °C. 
Η Ταϊτή εκτιµάται ότι αποικίστηκε από Πολυνησίους µεταξύ 300 και 800 µ.Χ. 
προερχόµενους από την Τόνγκα και την Σαµόα, αν και κάποιες εκτιµήσεις θέτουν 
τις ηµεροµηνίες νωρίτερα. Το εύφορο έδαφος του νησιού συνδυασµένο µε την 
αλιεία παρείχε επαρκή τροφή για τον πληθυσµό. 
Αν και η πρώτη θέαση του νησιού από Ευρωπαίους έγινε από ένα Ισπανικό πλοίο 
το 1606, η Ισπανία δεν έκανε κάποια προσπάθεια να κάνει εµπόριο µε το νησί ή να 
το αποικήσει. Ο Σάµιουελ Ουώλλις, ένας Άγγλος πλοίαρχος του Βρετανικού 
Ναυτικού, είδε την Ταϊτή στις 18 Ιουνίου 1767, και θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος 
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που την επισκέφτηκε, ο οποίος και την ονόµασε "Νήσο του Βασιλέως" (Γεωργίου 
Γ΄). Η διακριτή χαλαρότητα και η ευχάριστη φύση του τοπικού πληθυσµού και ο 
χαρακτηρισµός του νησιού ως "παράδεισος" εντυπωσίασε πολύ τους πρώτους 
Ευρωπαίους επισκέπτες, φυτεύοντας τον σπόρο µιας ροµαντικής προσέγγισης από 
την ∆ύση που διαρκεί µέχρι και σήµερα. 
Τον Ουώλλις ακολούθησε τον Απρίλιο του 1768 ο Γάλλος εξερευνητής Λουΐ-
Αντουάν ντε Μπούγκαινβιλ που ολοκλήρωνε την πρώτη Γαλλική πλεύση γύρω από 
τον κόσµο και ο οποίος την διεκδίκησε για λογαριασµό του Βασιλέως της Γαλλίας. 
Ο Μπούγκαινβιλ έκανε την Ταϊτή διάσηµη στην Ευρώπη όταν δηµοσίευσε τον 
απολογισµό του ταξιδιού του στο βιβλίο του «Ταξίδι γύρω από τον Κόσµο». 
Περίγραψε το νησί ως έναν παράδεισο επί γης όπου οι άντρες και οι γυναίκες ζουν 
ευτυχισµένοι στην αθωότητα, µακριά από την διαφθορά του πολιτισµού. Η 
περιγραφή του νησιού παρουσίασε γλαφυρά την έννοια του ευγενούς άγριου, και 
επηρέασε τις ουτοπικέςσκέψεις φιλοσόφων όπως του Ζαν Ζακ Ρουσσώ πριν την 
έλευση την Γαλλικής Επανάστασης. 
Οι Ταϊτινοί είναι Γάλλοι πολίτες µε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα. Οµιλούνται και η 
Ταϊτινή και η Γαλλική γλώσσα. 
Η Ταϊτή είναι τµήµα της Γαλλικής Πολυνησίας. Η Γαλλική Πολυνησία είναι τώρα 
ένα ηµιαυτόνοµο έδαφος της Γαλλίας µε το δικό της κοινουβούλιο, Πρόεδρο, 
προϋπολογισµό και νόµους. Η επιρροή της Γαλλίας περιορίζεται στο να παρέχει 
επιχορηγήσεις, εκπαίδευση και ασφάλεια. Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής 
Πολυνησίας, Όσκαρ Τεµαρού, ήταν υπέρµαχος της πλήρους ανεξαρτησίας από την 
Γαλλία, όµως µόλις περίπου το 20% του πληθυσµού επί του παρόντος υποστηρίζει 
την πλήρη ανεξαρτησία. 
Ο πληθυσµός της Ταϊτής είναι κυρίως από Πολυνησιακή ή µικτή – Πολυνησιακή ή 
«ντεµί» προέλευση (περίπου 80%), 12% Ευρωπαϊκής (κυρίως Γαλλικής) και 8% 
Κινεζικής Χάκκα. Οι περισσότεροι Γάλλοι ζουν στην Παπεέτε και τα προάστια της, 
κυρίως στην Πουνααουΐα όπου και αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσµού. Οι 
Κινέζοι είναι καλά ενσωµατωµένοι στον πληθυσµό παρά την ξεχωριστή πολιτισµική 
τους ταυτότητα. 
 

 
Οι φηµισµένες µαύρες παραλίες της Ταϊτής 
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Ο τουρισµός είναι µια σηµαντική βιοµηχανία, κυρίως στα νησιά Μπόρα Μπόρα και 
Μοορέα. Τον Ιούλιο, το φεστιβάλ Χέιβα στην Παπεέτε γιορτάζει τον Πολυνησιακό 
πολιτισµό και την ανάµνηση των γεγονότων της Βαστίλληςστην Γαλλία. 
Με την ίδρυση του ΚΠΕ (Κέντρο Πειραµατισµών Ειρηνικού) το 1963, το βιοτικό 
επίπεδο στην Γαλλική Πολυνησία αυξήθηκε σηµαντικά και ως αποτέλεσµα, πολλοί 
Πολυνήσιοι εγκατέλειψαν τις παραδοσιακές δραστηριότητες και πολλοί νησιώτες 
αποφάσισαν να µεταναστεύσουν στο κέντρο της Παπεέτε. Αν και το βιοτικό 
επίπεδο στην Πολυνησία ανέβηκε (κυρίως λόγω των Γαλλικών επενδύσεων), η 
οικονοµία εξαρτάται σηµαντικά από τις εισαγωγές. Με την παύση των 
δραστηριοτήτων του ΚΠΕ, η Γαλλία υπέγραψε την Πράξη Ανάπτυξης µε την Ταϊτή 
για να ισοσταθµίσει την απώλεια των οικονοµικών πόρων και να βοηθήσει στην 
εκπαίδευση και τον τουρισµό µε µια επένδυση περίπου 150 εκατοµµυρίων 
Αµερικανικών δολλαρίων το χρόνο, ξεκινώντας από το 2006. Οι κύριοι εµπορικοί 
εταίροι της Ταϊτής είναι η Γαλλία µε το 40% περίπου των εισαγωγών και το 25% 
περίπου των εξαγωγών, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νέα 
Ζηλανδία. 
Η καλλιέργεια µαύρων µαργαριταριών είναι επίσης σηµαντική πηγή εσόδων, µε το 
µεγαλύτερο µέρος των µαργαριταριών να εξάγεται στην Ιαπωνία, την Ευρώπη και 
τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η Ταϊτή επίσης εξάγει βανίλια,φρούτα, λουλούδια, µονόι, 
ψάρια, έλαιο κόπρας, και νόνι. 
Η ανεργία επηρεάζει περίπου το 13% του ενεργού πληθυσµού, ειδικά τις γυναίκες 
και τους ανειδίκευτους νέους. 
Το νόµισµα της Ταϊτής, το Γαλλικό Φράγκο Ειρηνικού, έχει ισοτιµία περίπου 84 
Γ.Φ.Ε. για κάθε δολάριο Η.Π.Α. Τα ξενοδοχεία και τα οικονοµικά ιδρύµατα 
προσφέρουν υπηρεσίες συναλλάγµατος. Το νόµισµα των Η.Π.Α. και οι µεγάλες 
πιστωτικές κάρτες γίνονται ευρέως δεκτές. 
∆εν υπάρχουν φόροι πωλήσεων στην Ταϊτή. Όµως, ένας ειδικός µειωµένος Φ.Π.Α. 
2% εφαρµόζεται στις ενοικιαζόµενες κατοικίες (δωµάτια ξενοδοχείων κ.ά.), και τα 
πακέτα σίτισης για τους τουρίστες. Ένας Φ.Π.Α. 4% εφαρµόζεται στις αγορές στα 
καταστήµατα και τις µπουτίκ. Ένας Φ.Π.Α. 6% εφαρµόζεται στα µπαρ, τις 
εκδροµές, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τα σνακ µπαρ και τα εστιατόρια. 
Η Ταϊτή φιλοξενεί ένα Γαλλικό πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο της Γαλλικής 
Πολυνησίας. Είναι ένα µικρό αναπτυσσόµενο πανεπιστήµιο, µε περίπου 2.000 
µαθητές και περίπου 60 ερευνητές. Το Κολέγιο Λα Μενς βρίσκεται στην Παπεέτε. 
Πρόσφατα έχει υπάρξει µια ώθηση στην αναβίωση των παλιών τρόπων και την 
επανανακαλύψη των παραδοσιακών τεχνών. Τα παραδοσιακά µουσικά όργανα 
περιλαµβάνουν παχού και τοέρε τύµπανα και το αξιοπεριέργο ρινικό φλαούτο που 
λέγεται βίβο. Οι κιθάρεςκαι τα ουκουλέλε εισέβαλαν στην Πολυνησία και οι ντόπιοι 
ανέπτυξαν ένα µοναδικό στυλ τραγουδιών που οφείλει πολλά στην κάντρυ και την 
δυτική µουσική στη δοµή αλλά έχει έναν ξεχωριστό ρυθµό των νησιών του νοτίου 
Ειρηνικού. Ο εθιµικός χορός (ταµουρέ) σταδιακά ξαναµπαίνει στην ζωή της 
Γαλλικής Πολυνησίας, αλλά η τέχνη της κατασκευής τάπα (χαρτί και ύφασµα από 
φλοιό δέντρου) έχει ως επί τω πλείστον εξαφανιστεί. 
Το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Φαα’ά είναι το διεθνές αεροδρόµιο της Ταϊτής µε την Αιρ 
Ταχίτι Νούι να είναι ο εθνικός αεροµεταφορέας ενώ η Αιρ Ταχίτι είναι ο κύριος 
αεροµεταφορέας για τις πτήσεις µεταξύ των νησιών. Το Πορθµείο Μοορέα είναι 
επίσης ένα αξιοσηµείωτο πορθµείο που λειτουργεί από την Παπεέτε. 



 48 

Τενερίφη 
Ταυτότητα: 

 
Τοποθεσία Ατλαντικός Ωκεανός 
Αρχιπέλαγος Κανάριες Νήσοι 
Χώρα  Ισπανία 
Περιφέρεια Κανάριες Νήσοι 
Επαρχία Επαρχία Σάντα Κρουθ Ντε Τενερίφε 
Πρωτεύουσα Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε 
Η Τενερίφη (ισπανικά:Tenerife), είναι νησί της Ισπανίας, το µεγαλύτερο από τα 
επτά Κανάρια Νησιά στον Ατλαντικό απέναντι από τις ακτές της Βορείου Αφρικής. 
Ο πληθυσµός του νησιού, ανέρχεται στους 879.333 κατοίκους (σύµφωνα µε την 
απογραφή του 2011). Είναι το πολυπληθέστερο νησί της Ισπανίας. Η Τενερίφη 
είναι τµήµα της επαρχίας Σάντα Κρουθ δε Τενερίφε. Η Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε 
είναι η πρωτεύουσα του νησιού και έδρα της cabildo insular (κυβέρνηση του 
νησιού). Είναι επίσης η συµπρωτεύουσα της αυτόνοµης κοινότητας των Καναρίων 
Νήσων µαζί µε την Λας Πάλµας δε Γκραν Κανάρια, µαζί µε την οποία µοιράζεται 
τους κυβερνητικούς θεσµούς όπως την Προεδρία, το Κοινοβούλιο και τα 
Υπουργεία. Το νησί είναι η έδρα του «Πανεπιστηµίου Λα Λαγούνα» που ιδρύθηκε 
το 1792. 
Το νησί βρίσκεται στον 28ο βόρειο παράλληλο και στον 16ο δυτικό µεσηµβρινό, 
µε έκταση επιφανείας 2.034 τ.χλµ. Όπως και τα υπόλοιπα γειτονικά νησιά, έτσι κι 
εκείνο είναι ηφαιστειογενούς προέλευσης. Η τελευταία από τις εκρήξεις που 
δηµιούργησαν το νησί έγινε πριν περίπου 3,5 εκατοµµύρια έτη, αν και ακούγονται 
ακόµη µικρά «µουγκρητά». Ο πιο πρόσφατος σεισµός ήταν µεγέθους 4 βαθµών 
της κλίµακας Ρίχτερ το έτος 2002. Η ψηλότερη κορυφή της Ισπανίας, η Τέιδε των 
3.718 µ., βρίσκεται στην Τενερίφη. Το νησί από µόνο του διαιρείται στο αρκετά 
ξηρό νότιο τµήµα του και στον πολύ υγρό και καταπράσινο βορρά. Το νησί 
συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο µνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της 
UNESCO καθώς έχει το Εθνικό Πάρκο του Τέιδε, το πιο επισκέψιµο εθνικό πάρκο 
της Ισπανίας, όπου κανείς συναντά πλούσια βλάστηση και το τρίτο µεγαλύτερο 
ηφαίστειο του κόσµου: Τέιδε. Πριν από την άφιξη των Ισπανών κατακτητών, το 
νησί κατοικήθηκε από τους Γκουάχες. Ζούσαν στα νησιά για πάνω από 2.000 
χρόνια, µέχρι το δέκατο πέµπτο αιώνα οπότε υποτάχθηκαν από τους Ισπανούς 
κατακτητές. Ήρθαν από τη Βόρεια Αφρική και είχαν πλούσια µυθολογία, µε 
πολλούς θεούς και δαίµονες. Επίσης, ειδικά στην Τενερίφη, µουµιοποιούσαν τους 
νεκρούς τους. Το 1792 ιδρύθηκε Πανεπιστήµιο της Λα Λαγούνα, το πρώτο 
πανεπιστήµιο του αρχιπελάγους. Το 1822 η Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε κηρύσσεται 
πρωτεύουσα των Καναρίων Νήσων. 
Οι πιο πολυπληθείς πόλεις είναι οι Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε, Σαν Κριστόµπαλ ντε 
Λα Λαγούνα, Κανδελάρια, Λος Κριστιάνος, Οροτάβα, Πλάγια ντε λας Αµέρικας, 
Πουέρτο ντε λα Κρουθ. 
Αξιοθέατα: 

• Τέιδε, το ψηλότερο βουνό στην Ισπανία και θεωρείται το τρίτο ψηλότερο 
στον κόσµο µετρώντας από τη βάση. Είναι Μνηµείο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς. 
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• Σαν Κριστόµπαλ ντε Λα Λαγούνα, έχει κηρυχθεί Μνηµείο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς. 

• Αίθουσα της Τενερίφης, µοντέρνα αίθουσα συναυλιών που σχεδιάστηκε 
από το Σαντιάγο Καλατράβα. 

• Βασιλική της Κανδελάριας, είναι ένα προσκυνηµατικό κέντρο αφού 
βρίσκεται σε αυτήν η εικόνα του πολιούχου των Καναρίων Νήσων, της 
Παναγίας της Κανδελάρια (Μαύρης Παναγιάς). 

 

   
Το ηφαίστειο Τέιδε από τα βόρεια  Αίθουσα της Τενερίφης 

  

    
Πλάγια δε λας Τερεσίτας    δέντρο δράκος 

  

   
Βασιλική της Κανδελάριας  πετρώµατα Ανάγα 

  

   
Καρναβάλι της Σάντα Κρουθ της Τενερίφης Εκκλησία της Αµώµου Συλλήψεως  
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