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ΝΟΡΒΗΓΙΑΝΟΡΒΗΓΙΑ
 Το Το Βασίλειο της ΝορβηγίαςΒασίλειο της Νορβηγίας είναι χώρα της  είναι χώρα της 

ΕυρώπηςΕυρώπης στο δυτικό μέρος της  στο δυτικό μέρος της ΣκανδιναβίαςΣκανδιναβίας. Συνορεύει . Συνορεύει 
με την με την ΣουηδίαΣουηδία, την , την ΦινλανδίαΦινλανδία και την  και την ΡωσίαΡωσία στην ξηρά,  στην ξηρά, 
ενώ τα θαλάσσια σύνορά της είναι με την ενώ τα θαλάσσια σύνορά της είναι με την ΔανίαΔανία και το  και το 
Ηνωμένο ΒασίλειοΗνωμένο Βασίλειο. Η χώρα έχει επίμηκες σχήμα και η . Η χώρα έχει επίμηκες σχήμα και η 
εκτεταμένη ακτογραμμή της εκτείνεται κατά μήκος του εκτεταμένη ακτογραμμή της εκτείνεται κατά μήκος του 
Ατλαντικού ΩκεανούΑτλαντικού Ωκεανού, όπου βρίσκονται και τα περίφημα , όπου βρίσκονται και τα περίφημα 
ΦιορδΦιορδ. Διατηρεί τρεις υπερπόντιες κτήσεις, το μικρό νησί . Διατηρεί τρεις υπερπόντιες κτήσεις, το μικρό νησί 
ΓιανΓιαν  ΜάγενΜάγεν και το νησιωτικό σύμπλεγμα  και το νησιωτικό σύμπλεγμα ΣβάλμπαρντΣβάλμπαρντ  
(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Μπγιορνόγιας) στον (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Μπγιορνόγιας) στον 
Αρκτικό Ωκεανό και το ακατοίκητο ηφαιστειογενές νησί Αρκτικό Ωκεανό και το ακατοίκητο ηφαιστειογενές νησί 
ΜπουβέΜπουβέ[4][4] στον νότιο Ατλαντικό. Έχει επίσης εδαφικές  στον νότιο Ατλαντικό. Έχει επίσης εδαφικές 
διεκδικήσεις στην Ανταρκτική, το διεκδικήσεις στην Ανταρκτική, το Νησί του Πέτρου Α'Νησί του Πέτρου Α' και  και 
την την Γη της Βασίλισσας Γη της Βασίλισσας ΜάουντΜάουντ

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%91%27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84


    

ΟΣΛΟΟΣΛΟ

 Το Το ΌσλοΌσλο ( (νορβηγικάνορβηγικά: Oslo) είναι η : Oslo) είναι η 
πρωτεύουσα της πρωτεύουσα της ΝορβηγίαςΝορβηγίας. Βρίσκεται . Βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα της χώρας και είναι η στο νότιο τμήμα της χώρας και είναι η 
μεγαλύτερη πόλη της, με πληθυσμό μεγαλύτερη πόλη της, με πληθυσμό 
590.041 κατοίκους. Μαζί με τη γειτονική 590.041 κατοίκους. Μαζί με τη γειτονική 
αστική περιοχή, η πόλη έχει συνολικό αστική περιοχή, η πόλη έχει συνολικό 
πληθυσμό 1.403.268 κατοίκους. πληθυσμό 1.403.268 κατοίκους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1


    

ΦΑΓΗΤΟΦΑΓΗΤΟ
 Νορβηγια ειναι μια χωρα των βουνων, ερημια, και θαλασσα, και το Νορβηγια ειναι μια χωρα των βουνων, ερημια, και θαλασσα, και το 

μοναδικο φαγητο της Νορβηγιας προερχεται απο το ποικιλο φυσικο μοναδικο φαγητο της Νορβηγιας προερχεται απο το ποικιλο φυσικο 
τοπιο. Ως εκ τουτου, η Νορβηγια ειναι διαφορετικες απο τις τοπιο. Ως εκ τουτου, η Νορβηγια ειναι διαφορετικες απο τις 
γειτονικες ηπειρωτικες χωρες οφειλονται στην παραδοσιακη εμφαση γειτονικες ηπειρωτικες χωρες οφειλονται στην παραδοσιακη εμφαση 
στο παιχνιδι και φρεσκο ψαρι. Και οτι η παραδοση παραμενει στο παιχνιδι και φρεσκο ψαρι. Και οτι η παραδοση παραμενει 
ζωντανη και ισχυρη σημερα! ζωντανη και ισχυρη σημερα! 

 , Αλλα και η Νορβηγια, μπορειτε να επιλεξετε. Παγκοσμιοποιηση , Αλλα και η Νορβηγια, μπορειτε να επιλεξετε. Παγκοσμιοποιηση 
εφερε στη Νορβηγια, μια μεγαλη ποικιλια απο ζυμαρικα, πιτσες, εφερε στη Νορβηγια, μια μεγαλη ποικιλια απο ζυμαρικα, πιτσες, 
αστικες εστιατορια, και πολλα περισσοτερα. Αλλα ειναι η επιλογη αστικες εστιατορια, και πολλα περισσοτερα. Αλλα ειναι η επιλογη 
σας εαν μπορειτε να αποκτησετε τα πιο παραδοσιακα η μοντερνα σας εαν μπορειτε να αποκτησετε τα πιο παραδοσιακα η μοντερνα 
ναυλου. Βρισκονται και οι δυο διπλα διπλα, και τετοιου υψηλης ναυλου. Βρισκονται και οι δυο διπλα διπλα, και τετοιου υψηλης 
ποιοτητας, θα βρειτε την επιλογη θα μπορουσε να ειναι σκληρο !ποιοτητας, θα βρειτε την επιλογη θα μπορουσε να ειναι σκληρο !



    

ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣΕΙΚΟΝΕΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

                                                               



    

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΟΣΛΟΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΟΣΛΟ



    

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
 Η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων είναι Η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων είναι 

ΧριστιανοίΧριστιανοί και ανήκουν στο  και ανήκουν στο ΛουθηρανικόΛουθηρανικό δόγμα. δόγμα.
Η Η Νορβηγική γλώσσαΝορβηγική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα  είναι η επίσημη γλώσσα 
της χώρας, με δύο μορφές: Τις της χώρας, με δύο μορφές: Τις διαλέκτουςδιαλέκτους  
BokmålBokmål και  και NynorskNynorsk, οι οποίες δεν διαφέρουν , οι οποίες δεν διαφέρουν 
σημαντικά. Υπάρχει, ακόμα, η ανεπίσημη σημαντικά. Υπάρχει, ακόμα, η ανεπίσημη 
διάλεκτος διάλεκτος RiksmålRiksmål, που είναι επίσης παρόμοια, , που είναι επίσης παρόμοια, 
και είναι μία γλώσσα ενδιάμεση της διαλέκτου και είναι μία γλώσσα ενδιάμεση της διαλέκτου 
Bokmål και της Bokmål και της Δανέζικης γλώσσαςΔανέζικης γλώσσας  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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