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μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.
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Έτοιμη η βαλίτσα σου; Βιάσου, γιατί με το που θα ανοίξεις αυτό το βιβλίο, φύγαμε! Για να 
οργανώσεις το ταξίδι σου και να μη χάσεις το παραμικρό, δες τους χάρτες των πόλεων και τα 
πιο δημοφιλή αξιοθέατα που θα επισκεφτείς. Αυτός ο θαυμαστός γύρος του κόσμου κρύβει 

απρόσμενες εκπλήξεις... Για παράδειγμα, ήξερες πως στο Τέμπλο Μαγιόρ της Πόλης του Μεξικού 
υπάρχει ένας ολόκληρος τοίχος με κρανία; Και ότι στο πάρκο Ουένο του Τόκιο μπορείς να δεις 

1.000 ανθισμένες κερασιές; Θέλεις να πάρεις πρωινό στο Ναϊρόμπι με μια καμηλοπάρδαλη; 
Να χορέψεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο; Να πιεις το τσάι σου στο Λονδίνο; Καλό ταξίδι!  

ΗΛΙΚΙΑ
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Στη διάρκεια μιας ανασκαφής στην τεράστια αρχαιολογική 
περιοχή της Τενοτσιτλάν ήρθαν στο φως απομεινάρια του 
Μεγάλου Ναού: σημαντικού ιερού, αφιερωμένου στον 

Ουιτζιλοπότστλι, Θεό του ήλιου και του πολέμου, και στον Θεό της 
βροχής, Τλάλοκ. Μπορείς να επισκεφτείς τα παλάτια και το 

γήπεδο όπου έπαιζαν κάποιο παιχνίδι με μπάλα. Επιπλέον, 
υπάρχει ένα μουσείο όπου, μεταξύ άλλων, βλέπεις έναν 
ολόκληρο τοίχο διακοσμημένο με... κρανία, ονόματι Τζομπάντλι.

Νότια της Πόλης του Μεξικού βρίσκεται το Κουικουίλκο, όπου μπορείς 
να επισκεφτείς μια πυραμίδα με κυκλική βάση που κατασκευάστηκε 

προς τιμήν του Θεού της φωτιάς Ουεουετέοτλ. 
Χρονολογείται μεταξύ 1000 και 800 

π.Χ. Προσφέρεται για άφθονα 
φωτογραφικά κλικ.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες του κόσμου 
και περιστοιχίζεται από εμβληματικά μνημεία, όπως 
ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός (5 κύριοι ναοί, 16 παρεκκλήσια, 
60 μέτρα ύψος και 35 καμπάνες). Στο Σόκαλο βρίσκεται το 
Παλάσιο Νασιονάλ, το ανάκτορο 
του Ερνάν Κορτές, χτισμένο στα 
ερείπια του παλατιού του 
μεγάλου Μοκτεζούμα. Είναι 
τεράστιο: 40.000 τ.μ. Μη χάσεις 
τις τοιχογραφίες του Ντιέγο 
Ριβέρα – αφηγούνται την ιστορία 
του Μεξικού.

Χώρα: Μεξικό
Επιφάνεια: 1.495 τ.χλμ.

Στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας φυλάσσεται αυτός 
ο δίσκος από βασάλτη με ανάγλυφα διαμέτρου 36 μέτρων, 
πάχους 122 εκ. και βάρους… άνω των 24 τόνων! Παραμένει 
μυστήριο: Ήταν ημερολόγιο των Αζτέκων; Πλατφόρμα για 
να αγωνίζονται; Θυσιαστήριο; Εσύ τι λες; Η 
διακόσμηση των δακτυλίων του υπάρχει 
στα σημερινά νομίσματα – ξόδεψε 
μερικά τρώγοντας τάκος και 
κεσαδίλιας, μμμ…

Πυραμίδα του Κουικουίλκο 

Το συγκεκριμένο μέγαρο κτίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της Όπερας του Παρισιού και είναι εξαιρετικά κομψό: έχει απίθανα 
μέρη, όπως η κρυστάλλινη αυλαία του Τίφανις. Χωράει πάνω από 

1.500 θεατές! Κι αν, βγαίνοντας, διψάς ακόμα για μουσική και θέαμα, 
στην πλατεία Γκαριμπάλντι θα ακούσεις τους μαριάτσι. 

Παλάτι των Καλών Τεχνών 

Πέτρα του Ήλιου

Μουσείο της Φρίντα Κάλο 
(ή Γαλάζιο Σπίτι, στο Κογιοακάν) 
✤ Μουσείο Σοκολάτας ✤ 
Αλαμέντα Σεντράλ  (Κεντρικό Πάρκο) ✤ Μουσείο 
Επανάστασης (στην Πλατεία Δημοκρατίας) ✤ 
Μέγαρο Ορυχείων (έδρα της Διεθνούς Έκθεσης 
Βιβλίου) ✤ Ταχυδρομικό Μέγαρο (καταπληκτικό 
Ταχυδρομείο) 

Κάτοικοι της Πόλης του Μεξικού: 
Απογραφή 2015: 8.918.653 
Όλης της χώρας: 119.530.753 κάτοικοι
Τουρίστες: 13 εκατομμύρια/ετησίως

Πλατεία Σόκαλο (Πλατεία Συντάγματος)

Μόλις 50 χιλιόμετρα από την Πόλη του 
Μεξικού βρίσκεται ένας από τους 
διασημότερους αρχαιολογικούς 
χώρους. Επισκέψου την πυραμίδα του 
Ήλιου, ύψους 70 μέτρων, την 
πυραμίδα της Σελήνης και τον ναό του 
Κετζαλκόατλ, του φτερωτού φιδιού.

Πίστεψέ το! Ακριβώς κάτω από την Πόλη του 
Μεξικού υπάρχουν τα ερείπια της μεγάλης 
πρωτεύουσας των Αζτέκων: Τενοτσιτλάν. 

Τέμπλο Μαγιόρ 
(Μεγάλος Ναός)

Τεοτιχουακάν

Πλατεία Σόκαλο

Τέμπλο Μαγιόρ
(Μεγάλος Ναός) 

Πέτρα του Ήλιου

Πυραμίδα του 
Κουικουίλκο

Μουσείο 
της Φρίντα 

Κάλο

Παλάτι των 
Καλών Τεχνών 

Τεοτιχουακάν

Μουσείο 
Σοκολάτας

Κεντρικό Πάρκο
Μουσείο Επανάστασης

Μέγαρο 
Ορυχείων

Ταχυδρομικό 
Μέγαρο

Μη χάσεις...

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΑΖΤΕΚΩΝ
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Αυτή η ήπειρος...

ΣΑΝΤΙΑΓΟ
Κτισμένη στην κεντρική κοιλάδα, η πρωτεύουσα 
της Χιλής στεφανώνεται από βουνά. Θα γνωρίσεις 
το επιχειρηματικό κέντρο της πόλης ή θα κάνεις πε-
ζοπορία και ορειβασία!

ΚΙΤΟ
Το ιστορικό του κέντρο έχει χαρακτηριστεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Περιλαμ-
βάνει περισσότερα από 130 μνημεία: ένας περίπατος 
στον χρόνο!

ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ
Εδώ μπορείς να κάνεις τα πάντα: να επισκεφτείς 
εξωτικές παραλίες, να πας κρουαζιέρα, να δεις 
ιστορικά, αποικιακά κτίρια ή να χορέψεις σε μια 
τανγκερία.

ΠΑΝΑΜΑΣ
Στην πόλη με τους περισσότερους ουρανοξύστες 
της Λατινικής Αμερικής, ομορφότερη συνοικία εί-
ναι η παλιά πόλη, που θεωρείται Μνημείο Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO. ΑΜΕΡΙΚΗ

Βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μετά την Ασία, στο βάθρο των ηπείρων: Η Αμερική καταλαμβάνει πάνω 
από το 8% της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη! Εκεί ζει το 12% του πληθυσμού της Γης! 35 χώρες πολύ 
διαφορετικές μεταξύ τους. Εκτός από τις πόλεις που σου παρουσιάζουμε, ρίξε μια ματιά και σε κάποιες άλλες...

Λίμα ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ρίο ντε Τζανέιρο

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΧΙΛΗ

Μπουένος 
Άιρες

Σαντιάγο ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Μοντεβιδέο

ΚΑΝΑΔΑΣ

Νέα Υόρκη

Ουάσινγκτον
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Παναμάς

Σαν Φρανσίσκο

ΜΕΞΙΚΟ

Πόλη του Μεξικού

ΠΑΝΑΜΑΣ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Μπογκοτά

ΠΕΡΟΥ

Κίτο

ΕΚΟΥΑΔΟΡ
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Το σύμβολο της Νέας Υόρκης είναι δώρο 
της Γαλλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Ξέρεις ότι λειτουργούσε ως φάρος μέχρι 
το 1902; Η τεράστια γυναίκα από χαλκό έχει 
οξειδωθεί, και φαίνεται τιρκουάζ. Είναι τόσο 
μεγάλη που ένα της δάχτυλο έχει μήκος 2,4 
μέτρα! Ανέβα στο στέμμα να απαθανατίσεις 
τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης... Προσοχή στα 
354 σκαλοπάτια!

Άγαλμα της Ελευθερίας

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΜΗΛΟ

Ενώνει το Μανχάταν με το Μπρούκλιν. 
Ορθώνεται πάνω από τον Ίστ Ρίβερ. Απόλαυσε τη θέα της 
πόλης, περπατώντας σε αυτή τη γέφυρα. Μέχρι το 1911, αυτό 
κόστιζε 1 σεντ για τους πεζούς, 5 αν ήσουν με άλογο και 10 
με άμαξα. Μπορείς να τη διασχίσεις και με το χαρακτηριστικό 
κίτρινο νεοϋορκέζικο ταξί, αλλά δε θα είναι δωρεάν!

Γέφυρα του Μπρούκλιν

Χώρα: Ηνωμένες 
Πολιτείες
Επιφάνεια: 1.214 τ.χλμ. 
(789 τ.χλμ. ξηράς και 
425 τ.χλμ. θάλασσας)

Υπήρξε ο ψηλότερος 
ουρανοξύστης στον κόσμο 

και παραμένει επιβλητικός. 
Έχει 102 ορόφους, όμως, μην 

ανησυχείς, υπάρχουν και 73 
ανελκυστήρες. Από το παρατηρητήριο 

στον 86ο όροφο έχεις φανταστική, πανοραμική 
θέα της πόλης (μάλλον εκεί εμφανίστηκε ο Κινγκ Κονγκ). 

Βγαίνοντας, μπορείς να πας για ψώνια στην Πέμπτη Λεωφόρο 
και να φας ένα διπλό χάμπουργκερ από τους πλανόδιους μάγειρες.

Τσάιναταουν

Σέντραλ Παρκ

Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ

Λούνα παρκ Κόνι Άιλαντ (θέρετρο, πλαζ και το Νάθανς Φέιμους, το πρώτο κιόσκι 
με χοτ ντογκ) ✤ Μπρόντγουεϊ (δες ένα μιούζικαλ!) ✤ Γουόλ Στριτ (έδρα του 
Χρηματιστήριου) ✤ Τάιμς Σκουέαρ (φωτεινές επιγραφές νέον) ✤ ΜοΜΑ (100.000 
έργα μοντέρνας τέχνης, διασημότερο: η «Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ) ✤ Μπρονξ 
(επίσκεψη στο γήπεδο των Γιάνκις) ✤ Μικρή Ιταλία (για πίτσα στο Λομπάρντις).

Μπρονξ

Γέφυρα του 
Μπρούκλιν

Εμπάιρ Στέιτ 
Μπίλντινγκ

Άγαλμα της 
Ελευθερίας

Σέντραλ Παρκ

Τάιμς Σκουέαρ

Γουόλ Στριτ Τσάιναταουν

Μπρόντγουεϊ

ΜοΜΑ

Μικρή 
Ιταλία

Πληθυσμός: πάνω από 9 εκ. κάτοικοι
Κύριοι ποταμοί: Ίστ Ρίβερ, Χάντσον και 
Χάρλεμ
Κύρια νησιά: Μανχάταν, Στέιτεν Άιλαντ 
και Λονγκ Άιλαντ
Περιοχές: Μπρονξ, Μπρούκλιν, Κουίνς, 
Μανχάταν και Στέιτεν Άιλαντ
Τουρίστες: 40 εκατομμύρια ετησίως

Μια πολύ τουριστική περιοχή 
με περισσότερα από 200 κινέζικα 

εστιατόρια! Περιπλανήσου 
ανάμεσα στα μαγαζιά με τα 
πολύχρωμα φαναράκια και 
τις κινέζικες επιγραφές. 
Στο πάρκο της, το 
Κολόμπους Παρκ, 
εξασκούνται στο 
τάι τσι.

Μη χάσεις...

Είναι η πόλη με τους ουρανοξύστες που βλέπουμε 
στις ταινίες... Ανακάλυψέ τη βήμα βήμα!

Τεράστιο πάρκο με καταρράκτες, καρουζέλ, 
ζωολογικό και βοτανικό κήπο – φιλοξενεί 250.000 
δέντρα και 300 είδη ζώων. Εκεί τερματίζει ο πιο 
διάσημος Μαραθώνιος στον κόσμο. Και κάτι που θα σε εκπλήξει: κάποιοι 
βγάζουν τα σκυλιά βόλτα, ορισμένοι βγάζουν μέχρι και 10... και δεν είναι 
καν δεμένα! 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

© Editorial LIBSA, 2019 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2019
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Η πόλη που δημιουργήθηκε 
από τον λεγόμενο «πυρετό του 
χρυσού» της Καλιφόρνιας, είναι 
σήμερα η πιο φιλελεύθερη και 
τεχνολογικά αναπτυγμένη των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

Γκόλντεν Γκέιτ
Η πιο κινηματογραφική και 
πολυφωτογραφημένη κρεμαστή 
γέφυρα με το χαρακτηριστικό 
πορτοκαλί χρώμα.  Ήξερες πως 
κάθε καλώδιο που τη στηρίζει 

έχει πάχος ένα μέτρο; Η 
δίοδος με τα πόδια, δίκυκλο 

ή τετράτροχο αξίζει... 
Ο καλύτερος, ωστόσο, 
τρόπος εξακολουθεί να 
είναι με τα τραμ, που 
αποτελούν το σήμα 
κατατεθέν της πόλης 

και ανεβοκατεβαίνουν 
τους λόφους – 
επιβιβάσου σ' ένα 
από αυτά! 

Σίλικον Βάλεϊ

Αδύνατον να αποδράσεις από τη 
φυλακή της μικρής νησίδας του 

Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Για 29 
χρόνια, μέχρι το 1963, στο Αλκατράζ 

έκλειναν διαβόητους κακοποιούς, ανάμεσά 
τους και τον Αλ Καπόνε. Επισκέψου το νησί 

και την εγκαταλελειμμένη φυλακή 
με πλοιάριο από το λιμάνι του Σαν 

Φρανσίσκο. Προσοχή μη 
σε κλείσουν μέσα!

Είναι πολύ πιθανό ο υπολογιστής σου να σχεδιάστηκε 
εδώ, στο σημαντικότερο τεχνολογικό κέντρο στον 
κόσμο. Πήρε το όνομα «Σίλικον» από το πυρίτιο που 

χρησιμοποιούν στην τεχνολογία 
και την πληροφορική, και 

«Βάλεϊ» από την κοιλάδα 
της Σάντα Κλάρα, που 
απέχει μισή ώρα από 
το Σαν Φρανσίσκο. Οι 
εταιρείες Apple, eBay, 
Hewlett-Packard, 
Google και Facebook 

αναπτύχθηκαν εδώ.

Τσάιναταουν (εδώ 
ψήθηκε το πρώτο μπισκοτάκι 

της τύχης) ✤ Αποβάθρα του Ψαρά (υποβρύχιο 
μουσείο USS Παμπανίτο του Β́  Παγκοσμίου 

Πολέμου, στο παλιό λιμάνι) ✤ Οδός Λόμπαρντ 
(ο πιο κατηφορικός δρόμος, 
με κλίση 40°) ✤ Δίδυμες 
Κορυφές (οι διάσημοι 
δίδυμοι λόφοι!) ✤ Μισιόν 

Ντολόρες  (Βασιλική του 
Αγίου Φραγκίσκου, το 

παλαιότερο κτίριο)

Το βλέπεις καθημερινά στην τηλεόραση, 
αφού στεγάζει τη Γερουσία και τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Ξέρεις γιατί η Ουάσινγκτον 
είναι η μόνη πόλη της Αμερικής χωρίς ουρανοξύστες; 
Κανένα κτίριο δεν πρέπει να επισκιάζει το Καπιτώλιο! 
Επισκέψου τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Η αίθουσα 

ανάγνωσης περιλαμβάνει 145.000 βιβλία! Δεν 
ξεκίνησε βέβαια τόσο μεγάλη – αρχικά είχε μόνο 
6.000 τόμους της βιβλιοθήκης του Τόμας 
Τζέφερσον... 

Καπιτώλιο

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Επιφάνεια: 177 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 70.000 κάτοικοι
Ποταμοί: Ανακόστια και Πότομακ
Τουρίστες: 19 εκατομμύρια ετησίως

Λευκός Οίκος 

Μνημείο του 
Ουάσινγκτον

Κοίτα πάνω! Αυτός ο τεράστιος 
λευκός οβελίσκος προς τιμήν 
του Προέδρου Τζορτζ 
Ουάσινγκτον έχει ύψος 170 
μέτρα. Τώρα κοίτα κάτω, την 
αντανάκλασή του στα νερά της 
τεχνητής λίμνης. Γύρω του, 
ένα τεράστιο πάρκο. Θέλεις 
κι άλλα; Ανέβα τα 500 
σκαλιά και θα μπορείς 
να δεις όσα βλέπει 
ένα γεράκι.

Μη χάσεις...

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
(145  εκ. εκθέματα φυτών, ζώων και 
ορυκτών) ✤ Μνημείο Λίνκολν (ναός 

προς τιμήν του) ✤ Μνημείο Τόμας 
Τζέφερσον (στις όχθες της λιμνούλας 
Tidal Basin, την άνοιξη πλαισιώνεται 

από εξαίσιες ανθισμένες κερασιές) 
✤ Εθνικό Μουσείο Αεροδιαστημικής 

(η μεγαλύτερη συλλογή για το 
διάστημα σε όλο τον κόσμο: ο 

θαλαμίσκος του Apollo 11) 

Φέρει το όνομα του πρώτου Προέδρου των Ηνωμένων 
Πολιτειών, Τζορτζ Ουάσινγκτον. Θα εκπλαγείς: η πόλη έχει 
175 πρεσβείες!

Η κατοικία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε 
πάντα τόσο λευκή: το 1812 υπέστη σοβαρές ζημιές από φωτιά. 
Παλιά ήταν πολύ μικρότερη· η Δυτική Πτέρυγα, για παράδειγμα, 

όπου βρίσκεται το διαβόητο οβάλ γραφείο 
του Προέδρου, προστέθηκε στις 

αρχές του 20ού αιώνα. 
Συνολικά, περιλαμβάνει:  
6 ορόφους, 5.100 τ.μ., 
412 πόρτες, 147 
παράθυρα, 26 τζάκια 

και 3 ανελκυστήρες. 

 ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
Χώρα: Ηνωμένες 
Πολιτείες
Επιφάνεια: 600,7 τ.χλμ. 
(121 τ.χλμ. ξηράς και 
479,7 τ.χλμ. θάλασσας)
Πληθυσμός: 
810.000 κάτοικοι
Κύρια νησιά: 
Αλκατράζ, Λος 
Άντζελες, Γιέρμπα 
Μπουένα, χερσόνησος 
Μαρίν

Αλκατράζ

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Μη χάσεις...

ΠΟΛΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 
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Έτοιμη η βαλίτσα σου; Βιάσου, γιατί με το που θα ανοίξεις αυτό το βιβλίο, φύγαμε! Για να 
οργανώσεις το ταξίδι σου και να μη χάσεις το παραμικρό, δες τους χάρτες των πόλεων και τα 
πιο δημοφιλή αξιοθέατα που θα επισκεφτείς. Αυτός ο θαυμαστός γύρος του κόσμου κρύβει 

απρόσμενες εκπλήξεις... Για παράδειγμα, ήξερες πως στο Τέμπλο Μαγιόρ της Πόλης του Μεξικού 
υπάρχει ένας ολόκληρος τοίχος με κρανία; Και ότι στο πάρκο Ουένο του Τόκιο μπορείς να δεις 

1.000 ανθισμένες κερασιές; Θέλεις να πάρεις πρωινό στο Ναϊρόμπι με μια καμηλοπάρδαλη; 
Να χορέψεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο; Να πιεις το τσάι σου στο Λονδίνο; Καλό ταξίδι!  
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Στη διάρκεια μιας ανασκαφής στην τεράστια αρχαιολογική 
περιοχή της Τενοτσιτλάν ήρθαν στο φως απομεινάρια του 
Μεγάλου Ναού: σημαντικού ιερού, αφιερωμένου στον 

Ουιτζιλοπότστλι, Θεό του ήλιου και του πολέμου, και στον Θεό της 
βροχής, Τλάλοκ. Μπορείς να επισκεφτείς τα παλάτια και το 

γήπεδο όπου έπαιζαν κάποιο παιχνίδι με μπάλα. Επιπλέον, 
υπάρχει ένα μουσείο όπου, μεταξύ άλλων, βλέπεις έναν 
ολόκληρο τοίχο διακοσμημένο με... κρανία, ονόματι Τζομπάντλι.

Νότια της Πόλης του Μεξικού βρίσκεται το Κουικουίλκο, όπου μπορείς 
να επισκεφτείς μια πυραμίδα με κυκλική βάση που κατασκευάστηκε 

προς τιμήν του Θεού της φωτιάς Ουεουετέοτλ. 
Χρονολογείται μεταξύ 1000 και 800 

π.Χ. Προσφέρεται για άφθονα 
φωτογραφικά κλικ.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες του κόσμου 
και περιστοιχίζεται από εμβληματικά μνημεία, όπως 
ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός (5 κύριοι ναοί, 16 παρεκκλήσια, 
60 μέτρα ύψος και 35 καμπάνες). Στο Σόκαλο βρίσκεται το 
Παλάσιο Νασιονάλ, το ανάκτορο 
του Ερνάν Κορτές, χτισμένο στα 
ερείπια του παλατιού του 
μεγάλου Μοκτεζούμα. Είναι 
τεράστιο: 40.000 τ.μ. Μη χάσεις 
τις τοιχογραφίες του Ντιέγο 
Ριβέρα – αφηγούνται την ιστορία 
του Μεξικού.

Χώρα: Μεξικό
Επιφάνεια: 1.495 τ.χλμ.

Στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας φυλάσσεται αυτός 
ο δίσκος από βασάλτη με ανάγλυφα διαμέτρου 36 μέτρων, 
πάχους 122 εκ. και βάρους… άνω των 24 τόνων! Παραμένει 
μυστήριο: Ήταν ημερολόγιο των Αζτέκων; Πλατφόρμα για 
να αγωνίζονται; Θυσιαστήριο; Εσύ τι λες; Η 
διακόσμηση των δακτυλίων του υπάρχει 
στα σημερινά νομίσματα – ξόδεψε 
μερικά τρώγοντας τάκος και 
κεσαδίλιας, μμμ…

Πυραμίδα του Κουικουίλκο 

Το συγκεκριμένο μέγαρο κτίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της Όπερας του Παρισιού και είναι εξαιρετικά κομψό: έχει απίθανα 
μέρη, όπως η κρυστάλλινη αυλαία του Τίφανις. Χωράει πάνω από 

1.500 θεατές! Κι αν, βγαίνοντας, διψάς ακόμα για μουσική και θέαμα, 
στην πλατεία Γκαριμπάλντι θα ακούσεις τους μαριάτσι. 

Παλάτι των Καλών Τεχνών 

Πέτρα του Ήλιου

Μουσείο της Φρίντα Κάλο 
(ή Γαλάζιο Σπίτι, στο Κογιοακάν) 
✤ Μουσείο Σοκολάτας ✤ 
Αλαμέντα Σεντράλ  (Κεντρικό Πάρκο) ✤ Μουσείο 
Επανάστασης (στην Πλατεία Δημοκρατίας) ✤ 
Μέγαρο Ορυχείων (έδρα της Διεθνούς Έκθεσης 
Βιβλίου) ✤ Ταχυδρομικό Μέγαρο (καταπληκτικό 
Ταχυδρομείο) 

Κάτοικοι της Πόλης του Μεξικού: 
Απογραφή 2015: 8.918.653 
Όλης της χώρας: 119.530.753 κάτοικοι
Τουρίστες: 13 εκατομμύρια/ετησίως

Πλατεία Σόκαλο (Πλατεία Συντάγματος)

Μόλις 50 χιλιόμετρα από την Πόλη του 
Μεξικού βρίσκεται ένας από τους 
διασημότερους αρχαιολογικούς 
χώρους. Επισκέψου την πυραμίδα του 
Ήλιου, ύψους 70 μέτρων, την 
πυραμίδα της Σελήνης και τον ναό του 
Κετζαλκόατλ, του φτερωτού φιδιού.

Πίστεψέ το! Ακριβώς κάτω από την Πόλη του 
Μεξικού υπάρχουν τα ερείπια της μεγάλης 
πρωτεύουσας των Αζτέκων: Τενοτσιτλάν. 

Τέμπλο Μαγιόρ 
(Μεγάλος Ναός)

Τεοτιχουακάν

Πλατεία Σόκαλο
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