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• Γερμανία - Βερολίνο  
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Λονδίνο 

Το Λονδίνο είναι η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως και της Αγγλίας, 
στα νοτιοανατολικά της οποίας βρίσκεται. Εκτείνεται εκατέρωθεν του 
ποταμού Τάμεση, 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. 
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Παρίσι 

Το Παρίσι γνωστό και ως η Πόλη του φωτός (Ville lumière), από τότε που 
εφοδιάστηκαν οι κύριες λεωφόροι του με φανούς γκαζιού το 1828, είναι η 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και της περιφέρειας Ιλ ντε Φρανς (Île-de-France) και μία 
από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης. Το Παρίσι περιλαμβάνει την πόλη του 
Παρισιού και τα περίχωρα και βρίσκεται σε ένα λεκανοπέδιο. Ο συνολικός 
πληθυσμός της μητροπολιτικής περιοχής ξεπερνά τα 13.000.000 και είναι έτσι 
μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. 
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Βερολίνο 

Το Βερολίνο είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη σε έκταση και 
πληθυσμό πόλη της Γερμανίας. Ως προς τον πληθυσμό είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η πόλη του Βερολίνου 
αποτελεί και κρατίδιο της γερμανικής ομοσπονδίας. 
 
Η πόλη αποτελεί σημαντικό κόμβο συγκοινωνιών όπως και οικονομικό και 
πολιτισμικό κέντρο με πολυάριθμα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, θέατρα, 
μουσεία και αρχιτεκτονικά μνημεία. 
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Αθήνα 

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Είναι από τις 
παλαιότερες πόλεις του κόσμου, με την καταγεγραμμένη ιστορία της να φθάνει 
ως το 3.200 π.Χ. Η Αρχαία Αθήνα, μια περιτοιχισμένη πόλη, ήταν μία 
πανίσχυρη πόλη-κράτος, που αναπτύχθηκε παράλληλα με το λιμάνι της, το οποίο 
αρχικά ήταν το Φάληρο και αργότερα ο Πειραιάς. Κέντρο των τεχνών, της γνώσης 
και της φιλοσοφίας, έδρα της Ακαδημίας του Πλάτωνα και το Λυκείου του 
Αριστοτέλη, αναφέρεται ευρέως ως λίκνο του Δυτικού πολιτισμού και γενέτειρα 
της δημοκρατίας, κυρίως λόγω της επίδρασης των πολιτιστικών και πολιτικών 
επιτευγμάτων της κατά τους 5ο και 4ο αιώνες π.Χ. στο υπόλοιπο της τότε 
γνωστής Ευρωπαϊκής ηπείρου. 
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Βαρκελώνη 

Η Βαρκελώνη (στα καταλανικά και τα ισπανικά Barcelona, 
'Μπαρσελόνα' και 'Μπαρθελόνα' αντίστοιχα) είναι πόλη 
της Ισπανίας, πρωτεύουσα της Αυτοδιοικούμενης Περιφέρειας 
της Καταλωνίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη 
πόλη του Ισπανικού κράτους όσον αφορά τον πληθυσμό και την 
οικονομία μετά την Μαδρίτη. Η μητροπολιτική της περιοχή έχει 
έναν πληθυσμό της τάξης των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, από τα 
οποία τα 4,5 εκατομμύρια ζούνε ειδικότερα στους 36 δήμους της 
αστικής της περιοχής, κάτι που την κάνει τη μεγαλύτερη 
μητρόπολη του ευρύτερου μεσογειακού χώρου. 
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Μαδρίτη 

Η Μαδρίτη είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας. Ο 
πληθυσμός της πόλης είναι περίπου 3,3 εκατομμύρια και ο συνολικός 
πληθυσμός της Μητροπολιτικής Περιοχής της Μαδρίτης υπολογίζεται 
σε περίπου 6,5 εκατομμύρια. Είναι τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Λονδίνο και το Βερολίνο, ενώ η 
μητροπολιτική περιοχή είναι επίσης η τρίτη μεγαλύτερη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μετά του Λονδίνου και του Παρισιού. Η πόλη έχει 
έκταση 604,3 τ.χλμ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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Ρώμη 

Η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, πρωτεύουσα της περιφέρειας του Λάτιου, της ομώνυμης επαρχίας και μία από τις 
ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης. Είναι ο πολυπληθέστερος δήμος της Ιταλίας με 2.705.603 κατοίκους (2006). Η ευρύτερη 
μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 3.700.000 κατοίκους καθιστώντας την τον μεγαλύτερο δήμο της Ιταλίας. Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο κατατάσσεται έκτη σε πληθυσμό μετά το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη και την Αθήνα. 
Μέσα στα όρια της βρίσκεται το Βατικανό, ένα ξεχωριστό κρατίδιο που είναι η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας και του Πάπα. 
Η Ρώμη είναι μια πόλη με σπουδαία ιστορία και αξιοσημείωτη προσφορά στην επιστήμη, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Γι' αυτό το 
λόγο, καθώς και για τα πολυάριθμα και εξαιρετικής ομορφιάς μνημεία της, της έχει αποδοθεί η προσωνυμία «η αιώνια πόλη». 
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Αγ.Πετρούπολη 

Η Πετρούπολη, Πόλη του Αγίου Πέτρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας. Σύμφωνα με το 
Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αποτελεί ομοσπονδιακή 
πόλη και μία από τις 85 ομοσπονδιακές ενότητες στις οποίες 
διαιρείται διοικητικά η χώρα. Βρίσκεται στη βορειοδυτική Ρωσία και 
πολύ κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, στο σημείο που ο 
ποταμός Νέβας εκβάλλει στη Βαλτική Θάλασσα. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Μόσχα 

Η Μόσχα είναι η πρωτεύουσα και μία από τις τρεις  ομοσπονδιακές 
πόλεις της Ρωσίας. Είναι επίσης διοικητικό κέντρο (χωρίς να υπάγεται 
σε αυτήν) της Περιφέρειας Μόσχας. 
Με πληθυσμό 23.576.879 κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη πόλη της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρώπης και η τρίτη μεγαλύτερη στον 
κόσμο μετά το Τόκιο και την Νέα Υόρκη. Βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού Μόσχοβα, παραποτάμου του Βόλγα, στο δυτικό μέρος της 
χώρας. Είναι απ' τα μεγαλύτερα διοικητικά, πολιτιστικά, 
συγκοινωνιακά και βιομηχανικά κέντρα της χώρας. Στη Μόσχα 
παράγεται σημαντικό ποσοστό του συνόλου των βιομηχανικών 
προϊόντων της Ρωσίας και εδώ βρίσκονται εργοστάσια κατασκευής 
αυτοκινήτων, ηλεκτρικών ειδών, χαρτιού, ρολογιών, χημείας κ.ά. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Κωνσταντινούπολη 

Η Κωνσταντινούπολη, αναφερόμενη διεθνώς 
ως Ιστανμπούλ (İstanbul) είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, 
αποτελώντας το οικονομικό, πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της 
χώρας. Η Κωνσταντινούπολη είναι διηπειρωτική πόλη στην Ευρασία, 
με το ιστορικό και εμπορικό κέντρο να βρίσκεται στην ευρωπαϊκή 
πλευρά και περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού να ζει στην ασιατική 
πλευρά της Ευρασίας. Με πληθυσμό 14,38 εκατομμύρια κατοίκους, η 
πόλη αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αστικούς οικισμούς στην 
Ευρώπη και ο μεγαλύτερος στη Μέση Ανατολή καθώς και μία από τις 
μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Η πόλη βρίσκεται εντός των ορίων 
του ομώνυμου μητροπολιτικού δήμου. 


