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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Unità 5 
ΠΕΡΙΗΓΗΣH – Sightseeing

Caterina Carpinato, Tatiana Bovo, Ελένη Γαλάνη, Ευγενία Λιοσάτου

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 

Οι πρωταγωνιστές μας συναντιούνται πάλι για να συζητήσουν για άλλα 
θέματα...
... Στη Βερόνα

Ένρικ Για μένα,  μέχρι σήμερα, η Βερόνα ήταν η πόλη του Ρωμαίου 
και της Ιουλιέτας!

Μαρία Χοσέ Και για εμένα, καθηγητά... Ιστορία αγάπης, αυτοκτονί-
ες, καβγάδες με τους γονείς, αλλά επίσης και Σαίξπηρ, 
αγγλική λογοτεχνία…

Πάολο Αντιθέτως, η Βερόνα δεν είναι μόνο η πόλη της αγάπης που 
έφερε σε αντιπαράθεση τις οικογένειες των Καπουλέτων και 
των Μοντέκων, ούτε η πόλη του μαζικού τουρισμού, της επί-
σκεψης στο μπαλκόνι της Ιουλιέτας και της αγοράς σουβενίρ.

Κάρλα Η Βερόνα είναι μια πόλη ζωντανή, με πέτρες και μνημεία που 
αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης.Είναι επί-
σης και μια πόλη που χρειάζεται προστασία. Το ποτάμι της, το 
Adige, είναι ρομαντικό και γραφικό, αλλά επίσης αποτελεί και 
μια κληρονομιά που πρέπει να προστατευτεί από την μόλυνση.

Ελένη Αρχιτεκτονικά μνημεία, πέτρες, λέξεις, νερό, αέρας, περιβάλ-
λον: Η Βερόνα μιλάει τέλεια τη γλώσσα του Archaeoschool. 
Λοιπόν, ώρα για δουλειά!

Κώστας Δεν είχα ξαναδεί ένα τόσο όμορφο μέρος! Όμως, τώρα πει-
νάω....
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Το ρωμαϊκό θέατρο δεν είναι το μοναδικό αρχαιολογικό μνημείο της 
Βερόνας. Αντιπροσωπευτική εικόνα της πόλης, η Αρένα είναι ένα απο τα 
καλύτερα διατηρημένα ρωμαϊκά αμφιθέατρα στον κόσμο. Το όνομά της 
προέρχεται απο τη λέξη «Harena» που σημαίνει άμμος που χρησιμεύει για 
να απορροφά το αίμα των μονομαχών στην κεντρική ζώνη της μάχης. Η 
ελλειπτική της μορφή βοηθά σε μια άψογη ακουστική απο όλα τα σημεία 
της Αρένας..... χωρίς την χρήσηακουστικών!

Η τραγική αγάπη δύο νέων απο τη Βερόνα, του Ρωμαίου και της Ιουλιέττας, 
στην οποία εναντιώθηκαν για πολιτικούς λόγους οι οικογένειες των 
Καπουλέτων και των Μοντέκων, ανήκει στη βασική κουλτούρα των 
Ευρωπαίων, χάρη στην τραγωδία «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» του Σαίξπηρ 
(1564-1616), η οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1597.
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Η ρομαντική εικόνα της Βερόνας, αγκαλιασμένη απο τις δύο όχθες του 
ποταμού Adige είναι το αποτέλεσμα υδρογεωλογικών μελετών αιώνων, 
που συνεισέφεραν στο να αποφευχθούν οι πολλές πλημμύρες. Το νερό του 
ποταμού χρησιμεύει στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

... Στη Ταραγόνα

Ένρικ Καλώς ήρθατε στην Ταραγόνα!

Μαρία Χοσέ Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ.

Πάολο Είμαι πρώτη φορά στην Ισπανία.

Κάρλα Εγώ έρχομαι πρώτη φορά στην Καταλονία.

Ελένη Κι εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ.

Κώστας Αυτό είναι το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό.

Ένρικ Ωραία, λοιπόν, θα δούμε την πόλη…!
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Το ρωμαϊκό αμφιθέατρο

Στην αρχή του δεύτερου αιώνα, ένας από τους επικεφαλής ιερείς της 
επαρχίας, αρμόδιος για την επίσημη αυτοκρατορική λατρεία, κατασκεύασε 
το τρίτο μεγάλο οικοδόμημα της πόλης, στο οποίο λάμβαναν χώρα θεάματα 
για τους πολίτες. Στο χώρο αυτό, οι θεατές είχαν τη δυνατότητα αλλά και 
την ευχαρίστηση να παρακολουθούν μάχες μεταξύ μονομάχων ή ζώων ή των 
τελευταίων δύο μεταξύ τους. Τέτοιου είδους οικοδομήματα  χαρακτήριζαν 
τις πιο σημαντικές ρωμαϊκές πόλεις.

Νεκρόπολη και Μουσείο Παλαιοχριστιανικής εποχής

Ανάμεσα στο 1926 και στο 1933, ανακαλύφθηκε μια παλαιοχριστιανική 
νεκρόπολη με πάνω από 2.000 ταφές, στην περιοχή της οποίας 
κατασκευάσθηκε αργότερα ένα μουσείο. Η νεκρόπολη αναπτύχθηκε σε 
μεγάλο βαθμό κατά την περίοδο της παλαιοχριστιανικής εποχής, μεταξύ 
3ου  και του 6ου αιώνα. Οι ταφές ποικίλουν μεταξύ τους αρκετά, μπορεί 
να δει κανείς από την πιο απλή σε αγγεία ή σε λάκκους που καλύπτονται 
με κεραμίδια, μέχρι σκαλιστούς σαρκοφάγους, μαυσωλεία και κρύπτες 
διακοσμημένες με ψηφιδωτά.
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Η γιορτή της Αγίας Θέκλας

Η κύρια και πιο σημαντική γιορτή είναι αυτή της πολιούχου της πόλης, 
της Αγίας Θέκλας, η οποία γιορτάζεται στις 23 Σεπτεμβρίου. Οι διήμεροι 
εορτασμοί είναι ένα πανδαιμόνιο μουσικής, χρώματος και  διασκέδασης. 
Στους εορτασμούς συμμετέχουν όλα τα παραδοσιακά και φολκλόρ 
στοιχεία της λαϊκής παράδοσης, όπως γκρουπ παραδοσιακών χορών, 
ομάδες ακροβατών που σχηματίζουν ανθρώπινα κάστρα, καλλιτέχνες του 
δρόμου που κάνουν επιδείξεις πυροτεχνημάτων.

... Στη Καλαμάτα 

Ένρικ Τι ωραία πόλη η Καλαμάτα! Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε 
εδώ.

Mαρία Χοσέ Ναι, όλοι μας. Τι θα δούμε σήμερα;

Ελένη Θα πάμε στην αρχαία Μεσσήνη και μετά στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο.

Kώστας Και αύριο θέλετε να πάμε στο κάστρο της πόλης; 
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Πάολο Βεβαίως! Πολύ ενδιαφέρον. 

Κάρλα Και φυσικά θέλουμε να δούμε το περίφημο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ελένη Θα γίνει και αυτό. Και θα σας μιλήσουμε για μερικά 
προγράμματα του κέντρου σχετικά με την πόλη της Καλαμάτας, τον 
Ταΰγετο, την ελιά και το λάδι...

Kώστας ...και για το περιβάλλον, την ανακύκλωση, την ενέργεια, το 
νερό...

 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού

Η Καλαμάτα είναι γνωστή και για τον παραδοσιακό συρτό χορό της, ο 
οποίος ονομάζεται καλαματιανός. Πρόκειται για έναν κύκλιο χορό, ο 
οποίος έχει καταβολές από την αρχαία Ελλάδα. Εδώ και είκοσι χρόνια 
έχει καθιερωθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, κορυφαία 
δραστηριότητα του Διεθνούς Κέντρου Χορού της πόλης, κάτι που δείχνει 
την καταλυτική επιρροή του καλαματιανού στον σύγχρονο χορό.
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Η ελιά και η ιστορία της
 – Η ελιά ήδη στον ομηρικό κόσμο αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο 

των τοπίων.

 – Από τον 6ο αιώνα αρχίζει η συστηματική καλλιέργεια της ελιάς στην 
Αττική και το λάδι αποτελεί βασικό είδος διατροφής.

 – Η ελιά είναι σύμβολο γιορτής και ειρήνης από τα άρχαια χρόνια.

Τα μεταξωτά Καλαματιανά μαντήλια

Το μετάξι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της νεότερης ιστορίας της 
Καλαμάτας, καθώς ήταν βασικό εξαγωγικό προϊόν καθ’όλη τη διάρκεια του 
19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Η μεταξοϋφαντική 
τέχνη άνθισε και καρποφόρησε στη μονή Καλογραιών Καλαμάτας, 
αφιερωμένη στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ονομαστά σε όλη την 
Ελλάδα είναι τα μεταξωτά Καλαματιανά μαντήλια:

Σαν πας στην Καλαμάτα
και’ ρθείς με το καλό,
φέρε μ’ένα μαντήλι
να δέσω στο λαιμό.
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