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                                                                                                 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ (ΦΥΣΙΚΟΣ) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

1. ΖΥΡΙΧΗ 

 
Η Ζυρίχη είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Ελβετία και πρωτεύουσα του καντονιού 

της Ζυρίχης. Η πόλη είναι το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελβετίας.  

Η Ζυρίχη αποτελεί σημαντικό διεθνές οικονομικό κέντρο. Κυριαρχεί ο τομέας των 

τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

Η επίσημη γλώσσα είναι τα Γερμανικά. Άλλες διαδεδομένες γλώσσες (ως μητρικές) 

είναι τα Ιταλικά, Αλβανικά, Σέρβικα, Ισπανικά και Γαλλικά. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

μιλά δύο ή και τρεις γλώσσες, ενώ στον παραγωγικό τομέα εκτός από τα Γερμανικά 

χρησιμοποιούνται ευρέως τα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. 

Στη Ζυρίχη βρίσκονται δύο πανεπιστήμια με μεγάλη ιστορία και διεθνή 

αναγνώριση, το Πολυτεχνείο ETH (έτος ίδρυσης 1855) και το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης (έτος 
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ίδρυσης 1833). Και στα δύο έχουν εργαστεί αρκετοί επιστήμονες που κέρδισαν βραβείο 

Νόμπελ.  

Η πόλη αποτελεί και πολιτιστικό κέντρο με αίθουσες για όπερα, θέατρο, μουσική 

και πολλά μουσεία. Σημαντικά μουσεία είναι το Ελβετικό Εθνικό Μουσείο και το Μουσείο 

Σχεδιασμού. 

ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ 

Αυτό το θαύμα της φύσης σχηματίστηκε στην τελευταία εποχή των 

παγετώνων πριν από 17.000 χρόνια!!! 

Οι καταρράκτες του  ποταμού Ρήνου, βρίσκονται  πόλη Schaffhausen(Σαφχάουζεν) ενός 

ποταμού που πηγάζει από τις Ελβετικές Άλπεις, περνάει όλη την Ευρώπη πολλές φορές 

δημιουργώντας και το φυσικό σύνορο  κρατών και εκβάλλει στη Βόρεια θάλασσα στην Ολλανδία. Η 

περιοχή αυτή της Ελβετίας έχει μια μεγάλη ποικιλία από φυσικά αξιοθέατα και μνημεία, είναι πολύ 

επισκέψιμη για όλα αυτά, αλλά η μαγεία της περισσότερο κρύβεται στην τοποθεσία και στο θέαμα 

που δημιουργούν οι καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Reinfall (Ράινφαλ) και είναι οι 

μεγαλύτεροι της Ευρώπης! Τέσσερα χιλιόμετρα από την πόλη Schaffhausen (Σαφχάουζεν) τα 

ορμητικά νερά του ποταμού που κυλούν ανάμεσα σε δενδρόφυτες ακτές πέφτουν με ορμή και σκάνε 

επάνω στα βράχια δημιουργώντας τους καταρράκτες, προσφέροντας συγχρόνως ένα εντυπωσιακό 

και μοναδικό θέαμα. Είναι πραγματικά ένα μεγαλειώδες υπερθέαμα καθώς ο τεράστιος όγκος του 

νερού που πέφτει από ψηλά με βοή σχηματίζει στη βάση λίμνη και μετά συνεχίζει την πορεία του 

προς τις εκβολές του. Στο σημείο αυτό τα νερά του Ρήνου δημιουργούν τους καταρράκτες που το 

ύψος τους δεν είναι μεγάλο, φτάνει μόλις τα 23 μ., αλλά το πλάτος τους που ξεπερνά τα 150 μέτρα 

καθώς και η βοή που δημιουργείται λόγω του όγκου του νερού, τους κάνει εντυπωσιακούς. 

            

            

2. ΒΕΡΝΗ 
 

 Η Βέρνη είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας και η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της (μετά τις 

Ζυρίχη, Γενεύη και Βασιλεία). Είναι επίσης πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού. 



3 
 

 Η Βέρνη βρίσκεται στην κεντρική Ελβετία. Διατρέχεται από τον ποταμό Άαρ, παραπόταμο 

του Ρήνου. Αρχικά χτίστηκε σε ένα λόφο που περικλείεται από τον ποταμό, ήδη όμως από τον 

19ο αιώνα επεκτάθηκε και στην απέναντι όχθη. 

 Η Βέρνη ιδρύθηκε το 1191 από το Δούκα Μπέρτολντ τον 5ο. Σύμφωνα με την παράδοση 

ονόμασε την πόλη Βέρνη από μια αρκούδα που σκότωσε στην περιοχή (Bär η αρκούδα στα 

γερμανικά). Η αρκούδα είναι και το έμβλημα της πόλης. Έγινε μέλος στην ελβετική 

συνομοσπονδία (προπομπό του σύγχρονου κράτους) το 1353. Πρωτεύουσα της Ελβετίας έγινε 

το 1848. 

 Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι μεσαιωνικό. Είναι ένα σπάνιο δείγμα αυτούσια 

διατηρημένης μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και για το λόγο αυτό έχει ανακηρυχθεί ολόκληρο ως 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. 

 Διάσημοι κάτοικοι της Βέρνης είναι ο Άλμπρεχτ φον Χάλλερ (AlbrechtvonHaller-Ελβετός 

γιατρός και λογοτέχνης), ο ποιητής Άλμπερτ Μπίτσιους (Albert Bitzius), οι ζωγράφοι Φέρντιναντ 

Χόντλερ (FerdinandHodler) και ΠάουλΚλέε. Ο γεννημένος στη Γερμανία Άλμπερτ Αϊνστάιν 

ανέπτυξε τη θεωρία της σχετικότητας όταν δούλευε ως υπάλληλος στο γραφείο διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας της Βέρνης. 

 

 
 

 Η επίσημη γλώσσα είναι τα Γερμανικά. Στον προφορικό λόγο χρησιμοποιείται μια τοπική 

διάλεκτος (Γερμανικά της Βέρνης), ελαφρά παραλλαγή των Ελβετικών γερμανικών (η εκδοχή 

των γερμανικών που ομιλούνται στην Ελβετία). 

         Η παλιά πόλη της Βέρνης αξίζει περισσότερο από την ιδιότητά της ως Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Βρίσκεται σε έναν γκρεμό που περιβάλλεται από τρεις 

πλευρές από τα εκπληκτικά νερά του ποταμού Aare, η παλιά πόλη έχει διατηρήσει μεγάλο 

μέρος του μεσαιωνικού της χαρακτήρα. Οι δρόμοι είναι πλακόστρωτοι και συνορεύονται με 

καλυμμένα, πεζοδρόμια με αρκαδόρους που φιδούν για χιλιόμετρα. Στα χαμηλότερα επίπεδα 

των κτιρίων υπάρχουν καταστήματα, καφέ, βιβλιοπωλεία και εστιατόρια, ενώ οι επάνω όροφοι 

είναι διαμερίσματα.Αυτή η παλιά περιοχή είναι όπου πολλά από τα καλύτερα τουριστικά 

αξιοθέατα βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων όλων των γεφυρών σε όλη την Aare, δημόσια 

σιντριβάνια, παλιά αγάλματα, πύργους, και, φυσικά, το περίφημο Πύργος ρολογιού.  

Καθεδρικός ναός Βέρνης 

Ίσως το πιο διάσημο κτίριο στη Βέρνη, το Berner Münster είναι επίσης γνωστό ως ο 

καθεδρικός ναός της Βέρνης????  και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βικέντιου. Ο καθεδρικός 

ναός είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της Ελβετίας από τα τέλη του Μεσαίωνα και διαδραμάτισε 

ζωτικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής της πόλης. 

Πύργος ρολογιού 

Ο 800-χρονος Πύργος Ρολόι (Zytglogge) είναι ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα της 

Βέρνης - και αξίζει να επισκεφθείτε (το ρολόι χρονολογείται στο 1530). Ακριβώς πάνω από τον 

δυτικό πύργο πύλης στην παλιά συνοικία της πόλης, αυτός ο πύργος των 23 μέτρων είναι 

διακοσμημένος με ένα τεράστιο αστρονομικό ρολόι. Ξεκινώντας μόλις τρία λεπτά πριν από κάθε 
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ώρα, ένα τσίρκο με μηχανικά πλάσματα (ο ανόητος, ο ιππότης, ο κοκκινοσκουφός, ο πιπεριάς 

και πολλά άλλα) βγαίνουν για λίγο. Στο εσωτερικό, μπορείτε να δείτε τη δημοτικότητα αυτής της 

αρχαίας κατασκευής από τα 130 φθαρμένα πέτρινα σκαλοπάτια. Οι επισκέπτες είναι 

ευπρόσδεκτοι να ανέβουν στην πλατφόρμα παρατήρησης, η οποία αθλητικές μερικές 

εντυπωσιακές απόψεις. Οι ξεναγήσεις είναι εξαιρετικές και ενημερωτικές. 

Η πόλη των σιντριβανιών 

Διάσπαρτα για την παλιά πόλη είναι μια σειρά από αρχαία δημόσια σιντριβάνια. 

Εγκατεστημένες τον 16ο αιώνα, τα σιντριβάνια ολοκληρώθηκαν με αγάλματα ιδεών ή βιβλικές 

σκηνές όπως ο Samson που σκοτώνει ένα λιοντάρι. Άλλοι ακόμα αθλητικά αγάλματα 

επαινέσουν τη δύναμη της Βέρνης, όπως το Zähringerbrunnen (μια αρκούδα σε πλήρη 

πανοπλία) και το Läuferbrunnen (το σιντριβάνι Runner). Αυτά τα σιντριβάνια αντικατέστησαν τα 

ξύλινα σε μια εποχή που η πόλη κερδίζει γρήγορα πλούτο. Υπάρχουν 100 βρύσες. Έντεκα 

διατηρούν τα αρχικά αγάλματα και όλα διατηρούνται προσεκτικά και συχνά ξαναβαφτούν. Και, 

ναι, το νερό εξακολουθεί να είναι πόσιμο. 

Το πάρκο των αρκούδων 

Η αρκούδα είναι το σύμβολο της Βέρνης και μερικές αρκούδες κρατούνται από την πόλη 

σε ένα μεγάλο συγκρότημα που πρόσφατα αναβαθμίστηκε. Η περιοχή κοσμείται από μια σειρά 

από μονοπάτια πεζοπορίας, πολλά από τα οποία οδηγούν μέχρι τον ποταμό και ένας 

κεκλιμένος ανελκυστήρας συνδέει τώρα την κάτω περιοχή με τον ποταμό στην κορυφή του 

περιβόλου. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις αρκούδες καθώς παίζουν και 

χαλαρώνουν. 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Marc Hagen  

Μέρος του Πανεπιστημίου της Βέρνης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας γεννήθηκε το 1832 

και περιλαμβάνει περισσότερα από 200 διόραμα, συμπεριλαμβανομένου ενός 200 ετών 

διατηρούμενου σκύλου διάσωσης St. Bernard με την ονομασία Barry. Οι διορίες είναι 

εντυπωσιακές ακόμα και αν είναι ξεπερασμένες με κάποιο τρόπο. Είναι συναρπαστικό να δούμε 

πώς κατασκευάστηκαν τα μουσεία στα μέσα του 1800. Μερικά από τα διατηρημένα μεγάλα 

παιχνίδια είναι εντυπωσιακά. Όπως και οι σκελετοί του The Big Bone Show. Μην χάσετε την 

οθόνη Stones of the Earth όπου μπορείτε να δείτε τον αλπικό χρυσό, τους μετεωρίτες και τους 

γιγάντιους κρυστάλλους. Και τα εκθέματα σκαθάρια και εξέλιξης είναι εκπαιδευτικά για όλες τις 

ηλικίες. 

 

3. ΓΕΝΕΥΗ 
 

 Η Γενεύη είναι πόλη στην Ελβετία και πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού. Είναι η 

δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στην Ελβετία (μετά από τη Ζυρίχη). Η πόλη βρίσκεται στις 

δυτικές όχθες της λίμνης της Γενεύης. 

 Στην πόλη εδρεύουν πολυάριθμοι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της 

ευρωπαϊκής έδρας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η οικονομία της Γενεύης είναι 

προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Η πόλη έχει σημαντικές παραδοσιακές τράπεζες και 

αποτελεί επίσης σημαντικό κέντρο του εμπορίου προϊόντων. 

 Στο κέντρο της πόλης μέσα στην λίμνη υπάρχει το μεγάλο σιντριβάνι . Ο 

μηχανισμός του είναι τόσο ισχυρός που το αποτέλεσμα είναι το νερό να εκτοξεύεται σε ύψος 

140 μέτρων αυτό είναι και το κυριότερο αξιοθέατο. Γύρω από αυτό άλλωστε γίνονται και όλα τα 

πανηγύρια. 



5 
 

 Συνθήκη της Γενεύης: H Πρώτη Σύμβαση της Γενεύης, για τη βελτίωση της τύχης των 

τραυματιών και των ασθενών στις ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται σε εκστρατεία, είναι μία 

από τις τέσσερις συνθήκες των Συμβάσεων της Γενεύης. Η Πρώτη Σύμβαση έθεσε τα θεμέλια 

στα οποία βασίζονται όλοι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την προστασία των θυμάτων από 

τις ένοπλες συγκρούσεις. Υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1864, αλλά βελτιώθηκε σημαντικά το 

1906, 1929 και το 1949. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού 

Σταυρού, η οποία είναι υπεύθυνη ταυτόχρονα για τη σύναψη και την εφαρμογή των άρθρων 

των Συμβάσεων αυτών. 

 
1. Η Παλιά Πόλη. 
 

   Κάντε μια στάση στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου και στη 

συνέχεια περιπλανηθείτε στους δαιδαλώδεις πλακόστρωτους δρόμους. Ο επιβλητικός ναός της 

παλιάς πόλης ξεκίνησε να χτίζεται τον 11ο αιώνα, κυρίως γοτθικός με επιρροές ρωμανικού 

ρυθμού και εντυπωσιακή νεοκλασική πρόσοψη. Εδώ έκανε το κήρυγμά του ο Ιωάννης Καλβίνος 

το 1536, συμμετέχοντας στο Κίνημα της Μεταρρύθμισης, απαρχή του Προτεσταντισμού.  

 

2. Επισκεφτείτε το Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας ή το Maison Tavel, το παλαιότερο σπίτι της 

πόλης. Θαυμάστε τα αρχαιοελληνικά γλυπτά, τους αιγυπτιακούς παπύρους και σαρκοφάγους, 

ευρήματα της προϊστορικής εποχής αλλά και αριστουργήματα των Σεζάν, Ρενουάρ, Πικάσο, 

παλιά ελβετικά ρολόγια και μουσικά όργανα.  

 
3. Το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού 

    
. Ακολουθήστε το τουρ της ευρωπαϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει και 

επίσκεψη στο Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού. Δείτε τα πολλά και ενδιαφέροντα γλυπτά που 
κοσμούν το χώρο, μεταξύ αυτών και τη «Σπασμένη καρέκλα», που βρίσκεται στην Place des 
Nations, προς τιμήν των θυμάτων από νάρκες. 
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4.  Κάντε μια στάση στο διάσημο Flower Clock που βρίσκεται 

στην Jardin Anglais. Δημιουργήθηκε το 1955 και αποτελείται από περίπου 6500 λουλούδια και 

φυτά, τα οποία αλλάζουν ανάλογα με την εποχή. Ο δείκτης των δευτερολέπτων έχει μήκος 2.5 

μέτρα και είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, ενώ η ώρα που δείχνει το ρολόι αυτό μεταδίδεται από 

δορυφόρο. Ελβετική ακρίβεια! 

 5. Κάντε έναν περίπατο στην  αλπική λίμνη Λεμάν, στο σημείο όπου ο Ροδανός ποταμός 

συνεχίζει το ταξίδι του προς τη Μεσόγειο.  

6. Επισκεφτείτε το μουσείο ρολογιών Patek Philippe.  

7. Κάντε μια βόλτα στο επιχειρηματικό κέντρο, λίκνο της διεθνούς διπλωματίας και καρδιά της 

παγκόσμιας τραπεζικής δραστηριότητας.  

8. Επισκεφτείτε το Μέγαρο των Εθνών. Η ευρωπαϊκή έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

στεγάζεται σε ολόλευκο μαρμάρινο κτίριο του 1930 μέσα στο πάρκο Ariana, έμβλημα της 

ενότητας και αδελφοσύνης των λαών. Το μέρος όπου «έθνη συναντούν έθνη», διπλάσιο σε 

μέγεθος από το ανάκτορο των Βερσαλλιών, δέχεται περισσότερους από 100.000 επισκέπτες τον 

χρόνο, οι οποίοι μπορούν να περιηγηθούν την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, την αίθουσα των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συμμαχίας των Πολιτισμών και να θαυμάσουν συλλογή έργων 

τέχνης από όλο τον κόσμο. 

9. Επισκεφτείτε το Τείχος της Μεταρρύθμισης. Εμβληματικό μνημείο μέσα στο καταπράσινο 

Parc des Bastions.  Το μήκους 100 μέτρων τείχος, απεικονίζει ανάγλυφες 450 σημαντικές μορφές 

της ιστορίας του προτεσταντισμού.  

 
Στο κέντρο του δεσπόζουν τα πανύψηλα αγάλματα των τεσσάρων πρωτοπόρων του κινήματος, 

Γκιγιόμ Φαρέλ, Ιωάννη Καλβίνου, Τεοντόρ ντε Μπεζ, και του Σκοτσέζου Τζον Νοξ.  

10. Επισκεφτείτε το Μουσείο Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Συγκίνηση, 

ευαισθητοποίηση, προβληματισμός στο μουσείο που ξεδιπλώνει την ιστορία και δράση του 

ανθρωπιστικού οργανισμού από το 1863, έτος ίδρυσής του από τον Ελβετό Ερρίκο Ντυνάν, ως 

σήμερα. Πλούσιο οπτικό υλικό, διαδραστικές εφαρμογές της μόνιμης έκθεσης «Ανθρωπιστική 

Περιπέτεια», ζωντανεύουν τους αναρίθμητους πολέμους και φυσικές καταστροφές ανά τον 

πλανήτη και το έργο του Ερυθρού Σταυρού. Συγκλονιστικό το έκθεμα με τις φωτογραφίες των 

παιδιών της Ρουάντα.  
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4. ΛΩΖΑΝΗ 

 

 Η Λωζάνη είναι πόλη στο γαλλόφωνο (δυτικό) μέρος της Ελβετίας, που βρίσκεται στις 

ακτές της λίμνης της Γενεύης Περιστοιχίζεται από το όρος Ιούρα στο Βορρά και από αυτό 

κατέρχονται δύο μικροί ποταμοί, ο Φλον και ο Λουβ, που διαιρούν τη Λωζάνη στις κεντρικές 

συνοικίες Σιτέ, Μπουργκ και Σεν Λοράν. Η Λωζάνη βρίσκεται περίπου 50 χλμ. βορειοανατολικά 

της Γενεύης. 

 Η παλιά πόλη είναι η Σιτέ (Cité) με στενούς δρόμους και κτίρια σε διαφορετικά επίπεδα. 

Αυτή η ανισόπεδη διάταξη έφερε ένα πολύπλοκο οικοσύστημα γεφυρών και υπερυψωμένων 

δρόμων. Η πρόσφατη επέκταση, κυρίως προς τα δυτικά και τα νότια, δημιούργησε νέες 

συνοικίες στις πλαγιές των λόφων, μέχρι το λιμάνι του Ουσί, που συνδέεται με την πόλη μέσω 

τελεφερίκ. 

 Εκτός από τη Γενεύη, η Λωζάνη είναι το σημαντικότερο οικονομικό και διοικητικό κέντρο 

του δυτικού μέρους της Ελβετίας. Αποτελεί εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο με μεγάλη κίνηση 

(εργοστάσια σοκολάτας, ζυθοποιίας, μηχανημάτων, καπνού) καθώς επίσης κέντρο 

παραθερισμού, από τα πιο φημισμένα της λίμνης της Γενεύης. 

 Η Λωζάννη είναι επίσης έδρα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής και έχει πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1891. 

 Δεδομένου ότι είναι το πολιτιστικό κέντρο της δυτικής Ελβετίας, η Λωζάνη έχει διάφορα 

σημαντικά μουσεία. Μεταξύ τους το Μουσείο Τέχνης, το οποίο παρουσιάζει συλλογές που 

ανήκουν στην κατοχή του καντονίουΒω, το Μουσείο Kantonale για την Αρχαιολογία και την 

Ιστορία, το Μουσείο των Ηλυσίων (Musée de l'Elysée), που αποτελεί μουσείο της ελβετικής 

φωτογραφίας, και το Ολυμπιακό Μουσείο. 

 
 Η Συνθήκη της Λωζάνης ήταν μια συνθήκη ειρήνης που έθεσε τα όρια της σύγχρονης 

Τουρκίας. Υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες 

που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) 

και συμμετείχαν στην Συνθήκη των Σεβρών συμπεριλαμβανομένης και της ΕΣΣΔ (που δεν 

συμμετείχε στην προηγούμενη συνθήκη). Κατήργησε την Συνθήκη των Σεβρών που δεν είχε 
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γίνει αποδεκτή από την νέα κυβέρνηση της Τουρκίας που διαδέχθηκε τον Σουλτάνο της 

Κωνσταντινούπολης. 

 

5. ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ 

 
 Το Ίντερλακεν είναι κωμόπολη και Δήμος στη διοικητική περιφέρεια Ίντερλακεν-Ομπερχάσλι του 

καντονιού της Βέρνης στην Ελβετία. Αποτελεί γνωστό και σημαντικό τουριστικό προορισμό της ορεινής 

περιοχής του καντονιού.  

 Το όνομα της πόλης σημαίνει «ανάμεσα στις λίμνες». Βρίσκεται όντως ανάμεσα στις λίμνες Τουν 

(Thun) και Μπριντς (Brienz), και επί του ποταμού Άαρ, ο οποίος τις συνδέει. 

 

6. ΛΟΥΚΕΡΝΗ 

 
 Η Λουκέρνη είναι πόλη στην κεντρική Ελβετία και είναι πρωτεύουσα του καντονιού Λουκέρνης. Η 

πόλη βρίσκεται στην ακτή της λίμνης της Λουκέρνης με μια διάσημη ξύλινη γέφυρα. 

 Η πόλη αυξήθηκε από ένα μικρό χωριό αρχαίας προέλευσης στις ακτές της λίμνης Λουκέρνη με 

την ίδρυση του μοναστηριού των Βενεδικτίνων του Αγίου Leodegar περίπου το 700. Το λατινικό όνομα 

"Luciaria" εμφανίζεται στα ιστορικά αρχεία περίπου το 840. 

 Το άνοιγμα της διαδρομής του ST Gotthard στο 13ο αιώνα έκανε την Λουκέρνη μια σημαντική πόλη 

εμπορικών συναλλαγών για τη μεταφόρτωση των αγαθών πέρα από τις Άλπεις. 

 Κατά τη διάρκεια της Αντιμεταρρύθμισης, ήταν ένα προπύργιο του καθολικισμού στις προσπάθειές 

εναντίον του Καλβινισμού. Το 1601 η πόλη καταστράφηκε από έναν σεισμό και ένα tsunami. Η Λουκέρνη 

ήταν το κέντρο μιας επανάστασης των αγροτών το 1653 ενάντια στο αριστοκρατικό καθεστώς στις πόλεις, 

τα μέλη των οποίων είχαν γίνει πλούσια από την ιδιοτελή υπηρεσία στους ξένους στρατούς. Η Λουκέρνη 

ήταν και πρωτεύουσα της ναπολεόντειας Ελβετικής Δημοκρατίας από 1798-1803. Το 1848, η Λουκέρνη 

έγινε και πάλι αποδεκτή στην Ελβετία. Η κατασκευή του σιδηροδρόμου Gotthard έχει κάνει τη Λουκέρνη 

έναν από τους κύριους τόπους προορισμού τουριστών της Ελβετίας. 
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7. Annecy 

 
Η πόλη Annecy βρίσκεται μεταξύ Γενεύης και Chambery, στην περιοχή Haute-Savoie 

της ανατολικής Γαλλίας, και η ιστορία της ξεκινάει από το 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους 

πρίγκιπες της Σαβοΐας στο κέντρο της ομώνυμης λίμνης. 

Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δημοφιλείς αλπικούς προορισμούς αλλά και μία 

από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις της Γαλλίας, η οποία έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία 

της Γαλλίας, και όχι άδικα. 

Εντυπωσιακά κανάλια συνδέουν τις περιοχές μεταξύ τους, γραφικές κατοικίες και 

καταστήματα απλώνονται κατά μήκος της λίμνης, ενώ το ιστορικό μνημείο Palais de l’Ile που 

δεσπόζει στο κέντρο της, χτισμένο μέσα στο νερό, αποτελεί το σήμα-κατατεθέν της πόλης. 

Σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο, διοργανώνει κάθε χρόνο τον Ιούνιο το γνωστό Annecy 

International Animation Film Festival, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου, αποτελώντας εν πολλοίς 

έναν από τους πλέον τουριστικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής. 

Το Αnnecy συναγωνίζεται με αξιώσεις την Βενετία λόγω του φυσικού τοπίου, που 

μοιάζει σε πολλά με τη γνωστή ιταλική πόλη, αλλά και εξαιτίας της δημοφιλίας της ανάμεσα στους 

stars του Χόλιγουντ που κάνουν εδώ μια στάση χειμώνα-καλοκαίρι. 

Ζωντανή και διασκεδαστική πόλη που ποτέ δεν ηρεμεί, το Annecy διαθέτει ένα 

επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα: «Ο ήλιος δεν δύει ποτέ πριν τις 10 και οι εικόνες εναλάσσονται η 

μία την άλλη με απίστευτη ταχύτητα», λένε οι κάτοικοι. Αρκεί να έχεις μια καλή φωτογραφική μηχανή 

και να βρίσκεσαι πάντα σε εγρήγορση…  

 

8. ΛΙΜΝΗ ΛΕΜΑΝ 

 
 Η Λίμνη της Γενεύης ή Λίμνη Λεμάν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στην κεντρική 

Ευρώπη. Το 60% της επιφάνειάς της ανήκει στην Ελβετία και το 40% στη Γαλλία. Η μοναδική επίγεια 

οδός απορροής των υδάτων της λίμνης είναι ο ποταμός Ροδανός ο οποίος είναι και ο βασικός 

τροφοδότης της λίμνης σε νερό. Εισέρχεται στη λίμνη στην πόλη Βιλνέβ και εξέρχεται στη Γενεύη. 
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9. ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΓΙΟΝ 

 
 Το κάστρο του Σιγιόν βρίσκεται στις ακτές της λίμνης Λεμάν.  

 Από τα τέλη του 18ου αιώνα, το κάστρο προσελκύει ρομαντικούς συγγραφές. Από τον Ζαν-Ζακ 

Ρουσώ στον Βίκτωρ Ουγκώ περνώντας από τους Αλέξανδρο Δουμά, ΓκυστάβΦλωμπέρ και Λόρδο 

Βύρωνα, το κάστρο εμπνέει ποιητές από όλο τον κόσμο. Ο Ουγκώ θα πει πως « το Σιγιόν είναι μια μάζα 

από πύργους πάνω σε μια μάζα από βράχια ». 

 

10. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

 Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι το 

μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο. Το Κίνημα περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού 

Σταυρού (ICRC), τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) 

και τους Εθνικούς Συλλόγους (NS) με παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες. 

 Η ιδέα του ερυθροσταυρισμού γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο από την αλτρουιστική 

διάθεση προσφοράς του Ερρίκου Ντυνάν προς τους τραυματίες στρατιώτες του πολέμου μεταξύ 

Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και Γάλλο-ιταλικής συμμαχίας στις 24 Ιουνίου 1859. Η Διεθνής 

Επιτροπή που σχηματίστηκε τότε από μια ομάδα εθελοντών με φιλάνθρωπα ιδανικά συνέχισε τη δράση 

της και μετά το Σολφερίνο. Το 1864 υπογράφηκε η πρώτη Σύμβαση της Γενεύης και ιδρύθηκε το Διεθνές 

Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού. 

 Η ονομασία και το έμβλημα «Ερυθρός Σταυρός» προέκυψαν με την αναστροφή των χρωμάτων της 

σημαίας της Ελβετίας, προς τιμήν του οραματιστή του Κινήματος, Ερρίκου Ντυνάν, ενώ το 1929 

υιοθετήθηκε ως ισότιμο έμβλημα η Ερυθρά Ημισέληνος. 

Το 1919 οι Σύλλογοι Ερυθρών Σταυρών & Ερυθράς Ημισελήνου ενώθηκαν σχηματίζοντας τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. 

 Η φροντίδα και η συμπαράσταση χωρίς πολιτισμική ή εθνική διάκριση ήταν το πρωταρχικό κίνητρο 

και το ιδεολογικό υπόβαθρο της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού. Στη διάρκεια των 143 χρόνων δράσης 

και προσφοράς του Κινήματος, τα ιδανικά αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα της προσπάθειας και της 

δραστηριότητάς του για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. 

 Η ανθρωπιστική δραστηριότητα του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 

αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε παγκοσμίως με τη σταδιακή συμμετοχή όλο και περισσοτέρων χωρών. 

Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί συνώνυμο της 

αλληλεγγύης και της φιλαλληλίας, γεγονός που επιστεγάζεται από την απονομή τριών βραβείων Νόμπελ 

στο Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού (1917, 1944, 1963). 

 Το Διεθνές Κίνημα  Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι το σύμβολο της 

αλτρουιστικής προσφοράς χωρίς σύνορα, για τη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων πληθυσμιακών 

ομάδων, είναι η έμπρακτη προσπάθεια για την υλοποίηση του οράματος ενός κόσμου που πορεύεται με 

σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προοδεύει συνολικά μέσω του ανθρωπισμού. 

 

 

 



11 
 

11. CERN 

 

 Το CERN είναι το Πανευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας στην Πυρηνική Φυσική, το οποίο ιδρύθηκε το 

1952 στη Γενεύη και η Ελλάδα ήταν ιδρυτικό μέλος. Σκοπός της δημιουργίας του CERN είναι η 

διερεύνηση των πλέον θεμελιωδών ερωτημάτων για τη φύση. Κύριος εξοπλισμός του είναι οι επιταχυντές 

σωματιδίων και οι ανιχνευτές, που αξιολογούνται στα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα επιστημονικά 

όργανα στον κόσμο. 

 

 
 

 (Μποζόνιο Higgs)      Καλό ταξίδι στον κόσμο των μεγάλων και αναπάντητων 

ερωτημάτων :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν περισσότερα 

σωματίδια σαν το Higgs; 

Υπάρχουν περισσότερα 

σωματίδια σαν το Higgs; 
Ποιος είναι ο ρόλος  των 

νετρίνων στην κατανόηση 

της φύσης; 

Τι είναι η σκοτεινή 

ύλη; 

Μήπως υπάρχουν κι 

άλλες άγνωστες δυνάμεις; 

Υπάρχουν νέες κρυμμένες 

χωροχρονικές διαστάσεις; 

Σήμερα ο κόσμος μας 

είναι φτιαγμένος μόνο 

από ύλη. Γιατί; 

Τι ακριβώς είναι η 

σκοτεινή ενέργεια; 


