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Φαντάσου ότι επιβιβάζεσαι σ’ ένα τρένο και μαθαίνεις ότι 
υπάρχει ένας λαθρεπιβάτης ανάμεσα στους συνεπιβάτες 
σου. Σίγουρα είναι πιο διασκεδαστικό να ψάξεις να βρεις 
αυτό τον κατεργάρη παρά να κάθεσαι στη θέση σου και  
να βαριέσαι! Αυτό ακριβώς κάνουν η Μαρία και ο Πέτρος.  
Κι επειδή τα ταξίδια μπορεί να φαίνονται ατελείωτα, 
ιδιαίτερα αυτά που σε οδηγούν από τη μία άκρη του 
κόσμου στην άλλη, τι θα έλεγες να ζήσεις την περιπέτεια 
ενός πραγματικού ταξιδευτή και παράλληλα να είσαι κάτι 
σαν ντετέκτιβ; Λοιπόν, τι περιμένεις; Ανέβα σ’ αυτό το 
ξεχωριστό τρένο που είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Μην 
ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου ένα ελαφρύ σνακ και μια γερή 
δόση θάρρους – και, φυσικά, το εισιτήριό σου!   

Ας μάθουμε  τις ΕΠΤΑ  ηπείρους!
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΑΛΠΕΙΣ
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 
μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 
μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 
μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ

ΣΑ
ΡΔ
ΗΝ
ΙΑ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 
μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ 
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ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ

ΣΑ
ΡΔ
ΗΝ
ΙΑ

ΑΙΓΑΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» «…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟ
Σ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ

ΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΑΙΓΑΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» «…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ

ΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» «…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟ
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ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ

ΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:

ΕΥΡΩΠΗ
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ

ΣΑ
ΡΔ
ΗΝ
ΙΑ

ΑΙΓΑΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» «…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟ
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ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ

ΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
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ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 
«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 

Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 

περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 

ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 

το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 
«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 

ΒΑΛ
ΤΙΚ
Η Θ

ΑΛ
ΑΣ
ΣΑ

ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 

Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 

περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 

ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 

το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:

ΕΥΡΩΠΗ1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

2.

2.

15.

15.

14.

14.

13.

13.

9.

9.

12.

12.

11.

11.

10.

10.

Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 

«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  
το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 

«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 

Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 
παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 
Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  

των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ

ΣΑ
ΡΔ
ΗΝ
ΙΑ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 

ΒΑΛ
ΤΙΚ
Η Θ

ΑΛ
ΑΣ
ΣΑ

ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
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Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
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Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
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του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
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Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
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– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:ΕΥΡΩΠΗ1.
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 

ΒΑΛ
ΤΙΚ
Η Θ

ΑΛ
ΑΣ
ΣΑ

ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  
«Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  

για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 

ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 

πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». 
«Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 

βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας
«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  

που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 

κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  
και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 

βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 

σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  

– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  
ένα κουτί με σοκολάτες 
και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! 
Ας ακολουθήσουμε  

τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο 

ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 
Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  

των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 
Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  

των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
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Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  

των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
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βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 

ΒΑΛ
ΤΙΚ

Η Θ
ΑΛ
ΑΣ
ΣΑ

ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». 
«Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».
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«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  
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στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
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«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
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«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 
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είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». 
«Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
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στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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ΕΥΡΩΠΗ1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

2.

2.

15.

15.

14.

14.

13.

13.

9.

9.

12.

12.

11.

11.

10.

10.

Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». 
«Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ

ΣΑ
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ΙΑ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:

Κυκλοφορεί επίσης:

αναδιπλούμενοι χάρτες 
με συναρπαστικές 
πληροφορίες6 

Περιλαμβάνει 
μια ιστορία 
για μικρούς 
ντετέκτιβ
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Σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς υπάρχει 
πολλή φασαρία, καθώς άνθρωποι βιάζονται, 

περιμένουν, αποχαιρετούν και καλωσορίζουν. Ίσως  
δεν το συνειδητοποιούμε πάντα, αλλά και τα ζώα έχουν  
τη θέση τους στον σταθμό. Υπάρχουν ποντίκια κρυμμένα 
ανάμεσα στους τοίχους, περιστέρια που κάθονται  
στη ζεστασιά σε γωνιές, εκπαιδευμένοι σκύλοι, γάτες  
με λουράκια, ινδικά χοιρίδια σε κλουβιά…

Το μικρό κορίτσι με τα μεγάλα μάτια που επιβιβάστηκε 
στο τρένο με τον παππού της είχε κι αυτή ένα ζώο. 

Ήταν ένα σκυλάκι, ο Πατούσας. Και ήταν κρυμμένος στο 
σακίδιό της για να μην τον δει κανείς, ούτε καν ο παππούς 
της. Το ζωάκι της Μαριάννας θα ταξίδευε λαθραία – και  

δεν ήταν το μόνο.
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Υπάρχει ένας κλέφτης στο τρένο», είπε ο εισπράκτορας. 
Ο ντετέκτιβ που στεκόταν δίπλα του ένευσε με αυστηρό ύφος. 

«Αυτός ο απατεώνας έχει κλέψει έναν πολύτιμο παπαγάλο. Αν κάποιος από 
σας δει ακόμη και ένα άσπρο φτερό, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως». 

Ένα γάβγισμα ακούστηκε από το σακίδιο. Ήταν ο Πατούσας, που του άρεσε 
να μυρίζει πράγματα. 

Αλλά και στη Μαριάννα άρεσε να… οσμίζεται πράγματα. Ο παππούς είχε 
αποκοιμηθεί, κι έτσι η αποστολή μπορούσε να αρχίσει! Η Μαριάννα, μαζί 

με τον Πατούσα, έτρεξε στο επόμενο βαγόνι, όπου είδε ένα όμορφο φτερό! 
«Σ’ έπιασα!» φώναξε. Ο σκύλος άρπαξε το φτερό στο στόμα του. Αλλά ήταν 

από το καπέλο μιας κυρίας. Ευτυχώς, το τρένο φρέναρε στη στάση Ευρώπη,  
κι έτσι η Μαριάννα κατάφερε να ξεγλιστρήσει έξω.
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ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΗ! 

Ο ΓΥΡΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μικροί Ταξιδευτές

Μ
ικροί Ταξιδευτές   Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜ
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Φαντάσου ότι επιβιβάζεσαι σ’ ένα τρένο και μαθαίνεις ότι 
υπάρχει ένας λαθρεπιβάτης ανάμεσα στους συνεπιβάτες 
σου. Σίγουρα είναι πιο διασκεδαστικό να ψάξεις να βρεις 
αυτό τον κατεργάρη παρά να κάθεσαι στη θέση σου και  
να βαριέσαι! Αυτό ακριβώς κάνουν η Μαρία και ο Πέτρος.  
Κι επειδή τα ταξίδια μπορεί να φαίνονται ατελείωτα, 
ιδιαίτερα αυτά που σε οδηγούν από τη μία άκρη του 
κόσμου στην άλλη, τι θα έλεγες να ζήσεις την περιπέτεια 
ενός πραγματικού ταξιδευτή και παράλληλα να είσαι κάτι 
σαν ντετέκτιβ; Λοιπόν, τι περιμένεις; Ανέβα σ’ αυτό το 
ξεχωριστό τρένο που είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Μην 
ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου ένα ελαφρύ σνακ και μια γερή 
δόση θάρρους – και, φυσικά, το εισιτήριό σου!   

Ας μάθουμε  τις ΕΠΤΑ  ηπείρους!
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Μικροί Ταξιδευτές
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 

ΒΑΛ

ΤΙΚ
Η Θ

ΑΛ
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ΣΑ

ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
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ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 
μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
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ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 
μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:

ΕΥΡΩΠΗ1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

2.

2.

15.

15.

14.

14.

13.

13.

9.

9.

12.

12.

11.
11.

10.

10.

Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
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την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
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Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
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σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
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της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
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Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
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Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 
μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΙΑ
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ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» «…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ

ΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΡΔ
ΗΝ
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ΑΙΓΑΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» «…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟ
Σ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ

ΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» «…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΠΥΡΗΝΑΙΑ
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ΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» «…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ

ΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 
«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 

Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 

περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 

ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 

το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 
«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 
«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 

Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 

περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 

ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 

το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 

«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  
το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 
μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  
το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 
γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 
και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 

«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 
από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 

Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 
ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 
γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 
Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 
παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 
Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  

των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:ΕΥΡΩΠΗ1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

2.

2.

15.

15.

14.

14.

13.

13.

9.

9.

12.

12.

11.

11.

10.

10.

Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
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Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
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Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
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οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
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μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
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στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, 
μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 

Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 
ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 

κάποτε για να αποξηραίνουν το 
λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:ΕΥΡΩΠΗ1.
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  
«Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  

για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 
αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 

«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 

ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 

πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». 
«Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 

βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας
«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  

που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 

κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  
Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  
και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 

βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 
Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 

σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  

– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  
ένα κουτί με σοκολάτες 
και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! 
Ας ακολουθήσουμε  

τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο 

ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 
Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  

των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΙΚΕΛΙΑ
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ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 
Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  

των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 
Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 

κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 
Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 

την αναγνωρίσεις από την όμορφη 
όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 

Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 
δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 

εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 

είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 

Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 
Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 

είναι οι καλύτερες του κόσμου. 
Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  

των πιο σημαντικών θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 

πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 

στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 

είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 

γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 

σταματήσουμε στην Ελβετία για  
να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:

ΕΥΡΩΠΗ1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

2.

2.

15.

15.

14.

14.

13.

13.

9.

9.

12.

12.

11.

11.

10.

10.

Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». 
«Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». 
«Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 

διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν 
βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» 
«Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, 

Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις 
κλακ κλακ όταν περπατάς, 

μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. 
Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν 
κάποτε για να αποξηραίνουν το 

λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία
«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά 

Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα 
την αναγνωρίσεις από την όμορφη 

όψη της με τα κόκκινα τούβλα. 
Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, που 
σημαίνει ότι είναι μία από τις 

παλαιότερες διατηρητέες 
συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας 
«Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 

όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 

αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 

Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 

τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 

του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα 

αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». 
«Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 

τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  

η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 

Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το 
Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» 
«Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  

το μεγαλύτερο παρατηρητήριο 
στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε 

μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  
σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  

το βιβλίο μου για τον διάσημο 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει 

γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 

της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 

του Άιφελ;» «Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 

χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 

κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 

Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 

μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά 
γλυκά 

«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. 
Σοκολάτα, για παράδειγμα». 
«Τυχερή είσαι! Είμαστε στο 

Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες 
είναι οι καλύτερες του κόσμου. 

Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  
των πιο σημαντικών θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 

μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 

νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 

ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού 
τελειώνει αυτή η γέφυρα». 
«Δεν είναι περίεργο! Είναι η 

μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου 
και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία 

και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε 
το ειδικό λεωφορείο για να τη 
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βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 

άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 

μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια 
γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  
που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 

μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ 
κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 

ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος 
βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα 

Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το 
σκόρδο από το σακίδιό σου». 
«Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 

στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 

να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 

τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα 
σταματήσουμε στην Ελβετία για  

να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 

μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 

όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  
– το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 

του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 
«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 

του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 

φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  

απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 

επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΒΟΘΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΒΙΣΚΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας 
βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει 

από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, 
Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική 

ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις 
περισσότερες φορές ο ταύρος τη 

γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι 
ταύροι, μπορούμε να πάμε στη 

Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε 
το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».
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Ανεμόμυλοι,  τουλίπες και τσόκαρα«Δες τις τουλίπες, Πέτρο!» «Κι αυτούς τους ανεμόμυλους, Μαρία! Και αν θέλεις να κάνεις κλακ κλακ όταν περπατάς, μπορείς να φορέσεις τσόκαρα. Φτάσαμε στην Ολλανδία. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν κάποτε για να αποξηραίνουν το λασπώδες έδαφος».

Παλιά Συναγωγή, Κρακοβία«Μαρία, έλα να δούμε την Παλιά Συναγωγή στην Κρακοβία. Θα την αναγνωρίσεις από την όμορφη όψη της με τα κόκκινα τούβλα. Χτίστηκε σε γοτθικό στιλ τον δέκατο πέμπτο αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία από τις παλαιότερες διατηρητέες συναγωγές στην Πολωνία». 

Καθεδρικός της Κολωνίας «Αυτός, Μαρία, είναι ο πιο γοτθικός από 
όλους τους γοτθικούς καθεδρικούς. Οι 
εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον δέκατο τρίτο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν τον δέκατο ένατο. 
Λέγεται ότι μέσα βρίσκονται τα λείψανα των 
τριών μάγων, του Γάσπαρ, του Μελχιόρ και 
του Βαλτάσαρ». 

Πολλά τριαντάφυλλα  «Μπορείς να πάρεις τριαντάφυλλα  
για τη γιαγιά σου, Πέτρο. Εγώ θα αγοράσω ροδέλαιο για τη μαμά μου». «Εδώ στη Βουλγαρία καλλιεργούνται 
τόσο πολλά τριαντάφυλλα, που δεν 
ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Ήξερες ότι  
η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βαλκανική 
Χερσόνησο; Το τοπίο στα Βαλκάνια 
είναι πετρώδες και ορεινό». 

Μάτι του Λονδίνου  και Σέρλοκ Χολμς«Από δω βλέπουμε όλο το Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Πέτρο;» «Φυσικά! Αυτή η ρόδα είναι  το μεγαλύτερο παρατηρητήριο στην Ευρώπη! Ξέρεις, όμως, δε μου πολυαρέσουν τα ύψη… Θα  σε περιμένω κάτω. Θα διαβάσω  το βιβλίο μου για τον διάσημο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Το έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ».

Πύργος του Άιφελ  και άρωμα λεβάντας«Ποιος θα ερχόταν στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας και μεγαλύτερη πόλη 
της Ευρώπης και δε θα πήγαινε στον Πύργο 
του Άιφελ;» 

«Είμαι λίγο ζαλισμένος, Μαρία, αλλά 
χαίρομαι που σου αρέσει… Τι θα έλεγες να 
κατευθυνόμασταν στα νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας; Θα μαζέψω και λεβάντα για τη γιαγιά 
μου, έχουν απέραντους αγρούς εκεί!»

Απολαυστικά και ποιοτικά γλυκά 
«Έχω όρεξη για κάτι γλυκό, Πέτρο. Σοκολάτα, για παράδειγμα». «Τυχερή είσαι! Είμαστε στο Βέλγιο και οι βελγικές σοκολάτες είναι οι καλύτερες του κόσμου. Επίσης, εδώ βρίσκεται η έδρα  των πιο σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πόλη από νησιά«Καλώς ήρθαμε στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας! Το κεντρικό 
μέρος της αποτελείται από δεκατέσσερα 
νησιά και το κέντρο της πόλης βρίσκεται 
ακριβώς μέσα στο νερό. Για φαντάσου!»

Μια γέφυρα ανάμεσα  σε δύο χώρες «Πέτρο, δεν μπορώ να δω πού τελειώνει αυτή η γέφυρα». «Δεν είναι περίεργο! Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου και συνδέει δύο χώρες, τη Δανία και τη Σουηδία. Έλα να πάρουμε το ειδικό λεωφορείο για να τη διασχίσουμε». 
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Μικρή Γοργόνα«Αυτό το άγαλμα στέκεται σ’ έναν βράχο στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,  
την πρωτεύουσα της Δανίας. Όταν έχει 
άμπωτη, συνδέεται με την ακτή, ενώ 
στην παλίρροια, είναι αρκετά μέτρα 
μακριά. Ο δημιουργός του αγάλματος 
είχε εμπνευστεί από το παραμύθι του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν πρίγκιπα».

Τα σπα της Ουγγαρίας«Ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, τώρα  που είμαστε στην Ουγγαρία; Ένα καλό 
μπάνιο. Η παράδοση των σπα εδώ κρατάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.  Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πολλές 
ιαματικές και θερμές πηγές». 

Δράκουλας, Καρπάθια  και φρέσκο τυρί«Πέτρο, ήξερες ότι ο διάσημος βρικόλακας Δράκουλας ζούσε στα Καρπάθια Όρη; Γι’ αυτό βγάλε το σκόρδο από το σακίδιό σου». «Μαρία, καλύτερα να δώσεις προσοχή 
στις τεράστιες οροσειρές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης και να αρχίσεις 
να ζεσταίνεις τους μυς σου. Διασχίζουμε 
τις Άλπεις. Και στον δρόμο θα σταματήσουμε στην Ελβετία για  να αγοράσουμε λίγο τυρί». 

Ρώμη
«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  
Η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι σαν ένα 
μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Βλέπεις Ιστορία 
όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου  – το αρχαίο Κολοσσαίο με τους μονομάχους 
του, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου…» 

«…και τα καφέ, Πέτρο! Και τη μυρωδιά 
του καπουτσίνο και της πίτσας! Πρέπει να 
φάμε αληθινό ιταλικό παγωτό!»

Σάουνα
«Μαρία, εδώ υπάρχουν περισσότερες σάουνες  
απ’ ό,τι αυτοκίνητα. Ξέρεις πού βρισκόμαστε;» 

«Δεν έχω ιδέα». «Θα σε βοηθήσω. Εκτός από σάουνες, υπάρχουν 
επίσης χιλιάδες λίμνες και νησιά. Κατάλαβες;» 

«Όχι, τα παρατάω. Πες μου, σε παρακαλώ». 
«Είμαστε στη Φινλανδία». 
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ΑΛΠΕΙΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑΟΡΗ

Με λήστεψαν!  Ο κλέφτης πήρε  ένα κουτί με σοκολάτες και τις τσαλαπάτησε!

Αυτός πρέπει να είναι! Ας ακολουθήσουμε  τα σοκολατένια ίχνη.

Ταύρος ενόψει!«Πέτρο, γιατί αυτός ο άντρας βασανίζει τον ταύρο; Τον τραβάει από τα κέρατα!» «Παρακολουθείς μια κορίδα, Μαρία, μια παραδοσιακή ισπανική ταυρομαχία. Μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές ο ταύρος τη γλιτώνει. Αν δε σου αρέσουν οι ταύροι, μπορούμε να πάμε στη Βαρκελώνη και να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ευρώπης».

Στάση:

Κυκλοφορεί επίσης:

αναδιπλούμενοι χάρτες 
με συναρπαστικές 
πληροφορίες6 

Περιλαμβάνει 
μια ιστορία 
για μικρούς 
ντετέκτιβ
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