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Θεσσαλονίκης
 Στα πλαίσια του μαθήματος σχολική κοινωνική ζωή

ασχοληθήκαμε με τα μνημεία της Ευρώπης τα οποία
εντάσσονται στην λίστα της UNESCO και κάποια από αυτά
παρουσιάζουμε παρακάτω.
 Τι είναι η UNESCO;
 Η UNESCO είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για
την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό.
 Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945 και από τότε προσφέρει
τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του στους τομείς αυτούς σε
όλο τον πλανήτη.

Κριτήρια ένταξης ενός μνημείου
στην Unesco
Παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

Παγκόσμιας φυσικής
κληρονομιάς


Είναι σημαντικά παραδείγματα που
αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερα στάδια της Ιστορίας
της Γης συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων της
ζωής. Επίσης, σημαντικών γεωλογικών διαδικασιών
και εξελίξεων ή σημαντικών γεωμορφωτικών ή
φυσιογραφικών χαρακτηριστικών.

Εμφανίζει μια μοναδική ή τουλάχιστον μια
εξαιρετική μαρτυρία κάποιας πολιτισμικής
παράδοσης ή ενός πολιτισμού που υπάρχει ή έχει
εξαφανιστεί.



Εξαιρετικά παραδείγματα που δείχνουν την
οικολογική και βιολογική εξέλιξη της διαδικασίας της
γης, του πόσιμου νερού των υδροβιότοπων και των
κοινοτήτων φυτών ή ζώων.



Είναι εξαίρετο παράδειγμα ενός τύπου
οικοδομήματος ή αρχιτεκτονικής δομής ή
τεχνολογικού συνόλου και εικονογραφεί ένα
σημαντικό σταθμό στην ανθρώπινη ιστορία.



Συμπεριλαμβάνουν ανωτάτου επιπέδου φυσικά
φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής
ομορφιάς και αισθητικής σημασίας.



Είναι έξοχο παράδειγμα της παράδοση της
ανθρώπινης διευθέτησης και διαχείρισης της γης,
για το οποίο μάλιστα αντιπροσωπεύει έναν
πολιτισμό, ειδικά στην εποχή που είχε γίνει
ευάλωτος και περνούσε σε αμετάκλητες αλλαγές.



Διατηρούν τους πιο σημαντικούς και αξιόλογους
πληθυσμούς για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που
βρίσκονται υπό απειλή και έχουν μοναδική
παγκόσμια αξία από επιστημονική άποψη.



Συνδέεται άμεσα ή απτά με γεγονότα ή ζωντανές
παραδόσεις, με ιδέες ή με πιστεύω, με καλλιτεχνικές
ή λογοτεχνικές δημιουργίες που έχουν έκδηλη
παγκόσμια σημασία.



Είναι αντιπροσωπευτικό αριστούργημα
δημιουργίας της ανθρώπινης φυλής.



Είναι ενδεικτικό της ανθρώπινης ευφυΐας στη
δημιουργία.



Ακρόπολη Αθηνών

 Αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης

(χρονολογία ένταξης 1987): η Ακρόπολη
περιλαμβάνει τέσσερα από τα σπουδαιότερα
αριστουργήματα της κλασικής Ελληνικής
περιόδου: τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, το
Ερέχθειο και το ναό της Αθηνάς Νίκης, τα οποία
μπορούν να θεωρηθούν σύμβολα της ιδέας της
παγκόσμιας κληρονομιάς.

Τα νησιά Skelling βρίσκονται μέσα στην λίστα
της UNESCO και είναι ένα ταξίδι που αξίζει
τον κόπο. Οι 2 μικροί βράχοι που βγαίνουν
από την ακτή Protmaggee εκτός του ότι
φιλοξενούν ένα συγκρότημα μοναστηριών
του 6ου αιώνα , το οποίο υψώνεται στα 230
μέτρα από την θάλασσα αποτελούν επίσης
το σπίτι εντυπωσιακών πουλιών από
κορμοράνους μέχρι θαλασσοπούλια,
μεγάλους γλάρους κ.α

Το Geirangerfjord, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO και η διάσχισή του με πλοίο, είναι ένα από τα ομορφότερα
ταξίδια στον κόσμο. Εγκαταλελειμμένα αγροκτήματα βρίσκονται στις
άκρες του φιόρδ, ενώ παγωμένοι καταρράκτες δημιουργούν ένα
μοναδικό θέαμα, καθώς «ελίσσονται» για να καταλήξουν στα
σμαραγδένια νερά.
Πάρτε το πλοίο από το μικρό χωριό Geiranger και απολαύστε την
ηρεμία του τοπίου όσο οι φωτογραφικές μηχανές θα… παίρνουν
φωτιά.
Το Geirangerfjord βρίσκεται περίπου στα μισά μεταξύ Trondheim και
το Μπέργκεν. Δημοφιλείς δραστηριότητες στην περιοχή,
περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, ορειβασία, ψάρεμα και κωπηλασία.

Αν και το Lysefjord είναι μικρότερο σε σχέση
με άλλα φιόρδ της Νορβηγίας, προσελκύει
περίπου 300.000 επισκέπτες το χρόνο. Οι
τολμηροί θα επισκεφθούν το Pulpit, ένα
βραχώδες υψίπεδο, στο χείλος του οποίου
μπορείτε να σταθείτε και να κοιτάξετε το φιόρδ
από ύψος εξακοσίων μέτρων. Δεν προτείνεται
σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα καρδιάς!
Τέλος, στην περιοχή υπάρχουν ορισμένα
αρχαία μνημεία από τον 5ο αιώνα π.Χ.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο φιόρδ της
Νορβηγίας – και άρα το πιο
αναγνωρίσιμο. Μπορείτε να
επισκεφθείτε το γειτονικό χωριό
Βίκινγκ και την παλαιότερη εκκλησία
της Νορβηγίας- ή και τη νορβηγική
απάντηση στο Γκραντ Κάνυον, την
πεδιάδα Aurlandsdalen. Το Sognefjord
είναι ένας από τους κορυφαίους
τουριστικούς προορισμούς της
Νορβηγίας.

Του 17ο αιώνα το καναλ ρινγκ περιλαμβάνοντας το
Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht and Jordaan,
συμπεριλήφθηκε στην παγκόσμια κληρονομιά της Unesco to
2010, συνεισφέροντας στο Amsterdam την φήμη του “της
βενετίας του Νότου’’

Ο Πύργος του Ηρακλή βρίσκεται σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων από την
πόλη Λα Κορούνια του Βισκαϊκού κόλπου στη βορειοδυτική Ιβιρική
Χερσόνησο.
Yποστηρίζεται πως ο αρχικός πύργος χτίστηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. Έπειτα
ερειπώθηκε και χτίστηκε εκ νέου από τους Ρωμαίους και τον αρχιτέκτονα
Gaius Sevius Lupus σε ρυθμό όμοιο με αυτόν του Φάρου της Αλεξάνδρειας

Η πόλη των Βρυξελλών είναι η πρωτεύουσα του Βελγίου, το
μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας και διοικητικό κέντρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δήμος των Βρυξελλών είναι ο
μεγαλύτερος της ευρύτερης περιφέρειας των Βρυξελλών , η οποία
συνολικά έχει το ρόλο της πρωτεύουσας του Βελγίου. Η ευρύτερη
περιφέρεια των Βρυξελλών είναι επισήμως δίγλωσση, αποτελώντας το
γλωσσικό σύνορο μεταξύ του φλαμανδόφωνου βορείου Βελγίου και
του γαλλόφωνου νοτίου. Στην πραγματικότητα η πλειονότητα της
περιφέρειας μιλά γαλλικά.

Η Πομπηία ήταν πόλη της
νότιας Ιταλίας, στην πλευρά
της Τυρρηνικής θάλασσας,
κοντά στη
σημερινή Νάπολη. Χτίστηκε
τον 5ο αιώνα π.Χ. από
τους Έλληνες στις ακτές
της Καμπανίας στους
πρόποδες του Βεζούβιου,
κοντά στη Ρώμη.

Η Έπαυλη του Αδριανού στη Ρώμη κτίστηκε από το 118
ως το 134. Βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από
την Ρώμη, 5 χιλιόμετρα από το Τίβολι του Λάτιου. Ήταν
το καλοκαιρινό ανάκτορο του φιλέλληνα Αδριανού. Είχε
οικοδομική έκταση 120 εκταρίων, στην οποία ο Αδριανός
είχε κατασκευάσει μινιατούρες φημισμένων κτηρίων και
εγκαταστάσεων όπως τις είχε δει στα ταξίδια του, στην
Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Θεωρείται το εκτενέστερο και
πολυσπουδέτερο Ρωμαϊκό ανάκτορο όλων των εποχών,
ανάλογο με το μεταγενέστερο Παλάτι των Βερσαλλιών

Deutsches Historisches Museum
Το Γερμανικό Ιστορικό Μουσείο στο Zeughaus
είναι το παλιότερο οικοδόμημα της λεωφόρου
Unter den Linden και διηγείται την ιστορία της
Γερμανίας μέσα από 8.000 εκθέματα, ενώ η νέα
πτέρυγα, έργο του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα I.M.
Pei, φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις

Ιστορία του Βερολίνου
Μια multimedia εμπειρία που δεν πρέπει να
χάσετε! Περιλαμβάνει οκτώ αιώνες Ιστορίας από την ίδρυση της πόλης το 1237 και την
επιδημία πανώλης μέχρι τη χρυσή περίοδο του
'20, τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τη
διαίρεση του Βερολίνου και την πτώση του
τείχους.

Εβραϊκό Μουσείο
Πέρα από τη διήγηση της ιστορίας των Εβραίων
με σύγχρονο κι ελκυστικό τρόπο, το ίδιο το κτίριο
αποτελεί αξιοθέατο. Πρόκειται για ένα
φουτουριστικό οικοδόμημα, σχεδιασμένο από τον
Daniel Liebeskind, που αν το δείτε από ψηλά
μοιάζει με κεραυνό.

Ο Πύργος του Λονδίνου
Ο Πύργος του Λονδίνου, είναι ένα ιστορικό κάστρο στη Βόρεια όχθη του
Τάμεση στην Αγγλία. Βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμα Tower Amulets,
χωριζόμενο από την αριστερή όχθη του City με τον ανοιχτό χώρο που είναι
γνωστός ως Tower Hill. Ιδρύθηκε προς το τέλος του 1066.

Το Στόουνχετζ βρίσκεται στην Νότια Αγγλία και συγκεκριμένα
στην πεδιάδα Salisbury. Η δομή του μνημείου αυτού είναι
αρκετά περίπλοκη και πέρασε από πολλά στάδια κατασκευής. Το
εξωτερικό, αποτελείται από μεγάλες στήλες ψαμμόλιθου. Στο
εσωτερικό, βρίσκονται πέτρινες στήλες, οι γαλαζόπετρες
(bluestones). Στο κέντρο υπάρχει μία ορθογώνια πέτρα που
λέγεται βωμός. Πολλοί μύθοι υπάρχουν σχετικά με την
προέλευσή του. Ο πιο διαδεδομένος, είναι εκείνος με τον
Βασιλιά Αρθούρο.

Φοντενεμπλό
Το ανάκτορο Φοντενεμπλό, βρίσκεται στην πόλη Φοντενεμπλό της
Γαλλίας, και είναι οικοδόμημα στο οποίο κατοίκησε για ένα διάστημα
ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Είναι γνωστό κυρίως για το εσωτερικό
του διάκοσμο και τα πολυάριθμα έργα τέχνης. Χτίστηκε το 1528. Το
κτήριο διαθέτει εσωτερικές αυλές, ένα παρεκκλήσι και πολυτελείς
αίθουσες.

Κοιλάδα του Λίγηρα
Η κοιλάδα που σχηματίζεται στις όχθες του ποταμού Λίγηρα, του μεγαλύτερου ποταμού της
Γαλλίας, αποτελεί έναν τόπο σπάνιας ομορφιάς, που προστατεύεται απ’την UNESCO από το
2000. Η περιοχή είναι διάσημη για τα επιβλητικά κάστρα που καθηλώνουν με την πολυτέλειά τους.
Διασημότερο όλων, το πελώριο κάστρο Chambord, που χτίστηκε τον 16ο αιώνα.

Ένα από τα πλέον διαδεδομένα σημεία της Βιέννης, είναι το ιστορικό κέντρο της. Αποτελείται
από επιβλητικά κτήρια, ναούς, πετρόστρωτες πλατείες, και οικοδομήματα αναψυχής. Τα
σημαντικότερα μνημεία που μπορεί να δει κανείς είναι τα εξής: Ανάκτορα Σενμπρούν, θέατρο
Μπούργκ, Αλμπερτίνα, Οίκος Λως, Οίκος Χουντερτβάσερ, Λούνα Παρκ Πράτερ, εστιατόριο
Γκριχενμπάισλ, και η καφετέρια Καφέ Σέντραλ..

Το Τρογκίρ είναι μία ιστορική πόλη
και λιμάνι στις Δαλματικές Ακτές
της
Κροατίας.
Το
1997
ανακηρύχθηκε
Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς απ’την
UNESCO. Η ιστορία του Τρογκίρ
επηρεάστηκε από τους Αρχαίους
Έλληνες, τους Ρωμαίους και τους
Βενετούς. Η πόλη περιλαμβάνει
πολλά ανάκτορα, ναούς και
πύργους.
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Το κέντρο της Πράγας (που ανήκει
στον κατάλογο μνημείων
παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO), περιλαμβάνει τα
περισσότερα μνημεία της Τσεχίας.
Ένα απ’αυτά είναι το εντυπωσιακό
Αστρονομικό Ρολόι, που βρίσκεται
στο νότιο τοίχο του Παλιού
Δημαρχείου, στην Πλατεία της
Παλιάς Πόλης.

Οι μαθητές της Β Γυμνασίου που συμμετείχαν στην
εργασία είναι:
Μύσταξ-Κοσέογλου Ιωάννα
Αραμπατζή Ιωάννα
Μαλίκη Ιωάννα
Τσάλια Ιωάννα
Πινέ Ελένη
Πινέ Ευθυμία
Φουντούκη Εύα
Τζιρά Ματίνα
Τσιγάρα Ελένη
Ουζουνίδης Θοδωρής
Τζουρέλης Ραφαήλ
Καμόλλι Ματέο
Τσάλια Διονύσης
Μπίτσιος-Μπόζος Παναγιώτης
Δρακούλης Κωσταντίνος
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Τζελέπη Άννα

