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Ένα ταξίδι μέχρι εκεί σίγουρα 
θα σας εντυπωσιάσει και θα 
σας ενθουσιάσει. Το Βερολίνο 

βρίσκεται στα βορειοανατολικά της 
Γερμανίας. Μετά από είκοσι χρό-
νια από την πτώση του τείχους στο 
Βερολίνο, το άλλοτε σύμβολο του 
Ψυχρού Πολέμου είναι σήμερα ί-
σως η πιο ζωντανή μητρόπολη της 
Ευρώπης. 

Η πόλη είναι αραιοκατοικημένη και 
απλωμένη, με αποτέλεσμα να διαθέτει 
πολλούς ελεύθερους χώρους και χώ-
ρους πρασίνου. Ίσως το τρίτο μεγαλύ-
τερο πάρκο του κόσμου βρίσκεται στο 
Βερολίνο, το Grober Tiergarten.

Υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα να 
δεις και ειδικά για επίσκεψη μουσείων. 
Από τη λεωφόρο Strasse des 17 Juni ξε-
κινάει η Πύλη του Βρανδεμβούργου, 
που παλιότερα αποτελούσε την πύλη 
της πόλης, ενώ σήμερα είναι το πιο α-
ναγνωρίσιμο σύμβολο του Βερολίνου. 
Το οικοδόμημα βρίσκεται στην πλατεία 
Παρίζερ (Pariser Platz), την οποία συν-
δέει με τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν 
(Unter den Linden).

Πίσω από την Πύλη του Βρανδεμ-
βούργου βρίσκεται το Μνημείο του 
Ολοκαυτώματος. Το μνημείο καταλαμ-
βάνει 19.000 τετραγωνικά μέτρα και α-
ποτελείται από 2.711 γκρίζους μονόλι-
θους που δε φέρουν καμιά αναφορά 
σε ονόματα ή ημερομηνίες. Οι μονόλι-
θοι στοιχίζονται σε ελαφρά κυματοει-
δή διάταξη. Ο καθένας έχει μοναδικές 
διαστάσεις και μέγεθος. Μερικοί φτά-
νουν στο ύψος του αστράγαλου ενώ άλ-
λοι υψώνονται σαν πύργοι πάνω από 
τους επισκέπτες.

Μετά την επανένωση των δύο Γερ-
μανιών αποφασίστηκε η μεταφορά της 
Βουλής από τη Βόννη στο Βερολίνο. 
Στέγη της Βουλής θα γινόταν πάλι το 
κτίριο του Ράιχσταγκ, όπου ο αρχιτέ-
κτονας Σερ Νόρμαν Φόστερ ανέλαβε 
την ανακαίνισή του. Κυρίαρχο χαρα-

κτηριστικό του νέου σχεδίου είναι ο δι-
αφανής θόλος, δωρεάν επισκέψιμος για 
το κοινό, σύμβολο της διαφάνειας στη 
νέα Γερμανία.

Συνεχίζοντας τη λεωφόρο Ούντερ 
ντεν Λίντεν θα φθάσουμε στη Νήσο των 
Μουσείων (Museumsinsel). Εκεί υπάρχουν 
153 μουσεία για όλα τα γούστα. Τα πιο α-
ξιόλογα είναι: το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Περγάμου (Pergamonmuseum), όπου 
θαυμάζουμε ναούς και δωμάτια από πα-
λάτια σε φυσικό μέγεθος, το Γερμανικό 
Ιστορικό Μουσείο (Deutsches Historisches 
Museum), όπου βλέπουμε την εξέλιξη 
της γερμανικής ιστορίας, το Μουσείο 
Αρχιτεκτονικής BauhausArchive, το 
Μουσείο Τεχνολογίας κ.λπ.

Ένα αξιόλογο αξιοθέατο είναι και ο 
Καθεδρικός Ναός του Βερολίνου (Berliner 
Dom). Αυτός ο προτεσταντικός καθεδρι-
κός ναός χτίστηκε ως εκκλησία και μαυ-
σωλείο της οικογένειας Χόγκεντσολερν 
στη θέση μιας εκκλησίας Δομινικανών. 
Μολονότι σήμερα έχει τον κεντρικό χάλ-
κινο τρούλο ύψους 85 μέτρων, ο πρώτος 
βασιζόταν σε ένα μπαρόκ σχέδιο.

Μετά τη Νήσο των Μουσείων βρί-
σκεται η πλατεία Αλεξάντερ πλάτζ 
(Alexanderplatz), όπου δεσπόζει ο πύρ-
γος της τηλεόρασης Φέρνσετουρμ 
(Fernsehturm). Το αρχικό συνολικό ύ-
ψος του πύργου ήταν 365 μέτρα, αλ-
λά μετά από την εγκατάσταση μιας νέας 
κεραίας στη δεκαετία του ‘90, το ύψος 
είναι τώρα είναι 368 μέτρα. Ο πύργος 
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Με ευκαιρία το 18ο συνέδριο της EADV, δόθηκε η ευκαιρία 
να περιηγηθούμε στο φθινοπω ρινό Βερολίνο. Η ενωμένη 
πια πρωτεύουσα έχει πολλά να προσφέρει στον επισκέπτη 
της. Εκτός από τα αξιοθέατα, που περιγράφονται παρακάτω, 
η πόλη είναι γεμάτη ζωή, θέατρα, κινηματογράφους, 
πολιτιστικά κέντρα με εκθέσεις και φυσικά, πολλά μουσεία. 
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είναι ορατός σε όλες τις κεντρικές 
περιοχές του Βερολίνου και παρα-
μένει ένα σύμβολο της πόλης.

To Τείχος του Βερολίνου (Berliner 
Mauer) ήταν τμήμα των συνό-
ρων που χώριζαν τη Γερμανία 
σε δύο κράτη, στην περιοχή του 
Βερολίνου. Από την ανέγερσή του 
μέχρι την πτώση του χώριζε το 
Δυτικό Βερολίνο από το Ανατολικό 
και τη γύρω περιοχή της Ανατολικής 
Γερμανίας. Υπήρξε το γνωστότερο 
σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου και 
της διαίρεσης της Γερμανίας.

H Ποτσντάμερ Πλάτζ (Postdamer 
Platz) είναι ίσως η πιο σημαντική 
πλατεία στο κέντρο του Βερολίνου. 
Βρίσκεται ένα χιλιόμετρο νότια της 
Πύλης του Βρανδεμβούργου και 
του Ράιχσταγκ και κοντά στο νο-
τιοανατολικό άκρο της Tiergarten 
Park. 

Η Ποτσντάμερ Πλάτζ έχει μια δι-
κή της μοναδική ατμόσφαιρα με 
τη μοντέρνα αρχιτεκτονική και τη 
ζωντάνια. Εκεί θα δούμε το Κέντρο 
Μπάισχαιμ, το Κινηματογραφικό 
Μουσείο Βερολίνου, το Potsdamer 
Platz Arkaden, το οποίο είναι ένα 
δημοφιλές κέντρο αγορών, το μου-
σικό θέατρο Βερολίνου - Στέλα, με 
ένα τεράστιο μπλε γλυπτό υπό τον 
τίτλο Φουσκωτό Λουλούδι στην αυ-
λή του, το Εμπορικό Κέντρο Sony, 
το Ντέμλερ-Κράισλερ Κβαρτίερ 
κ.λπ. Κοντά στο Ζωολογικό κήπο 
βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός του 
Βερολίνου. 

Περιστοιχίζεται από πολύχρω-
μο πλήθος υπαίθριων πωλητών, 
καλλιτεχνών και ζητιάνων. Η νεο-
ρωμανική εκκλησία σχεδιάστηκε 
από το Φραντς Σβέχτεν. 

Εγκαινιάστηκε το 1895, αλλά 
καταστράφηκε στους βομ βαρ-
δισμούς του 1943. Μετά το Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο, τα συντρίμ-
μια απομακρύνθηκαν και έμεινε 
μόνο ο ογκώδης μπροστινός πύρ-
γος, στη βάση του οποίου βρίσκε-
ται η αίθουσα μνήμης, όπου κατα-
γράφεται η ιστορία της εκκλησίας 
και περιέχει ορισμένα από τα αυθε-
ντικά ψηφιδωτά της οροφής, μαρ-
μάρινα ανάγλυφα και λειτουργικά 
αντικείμενα. Το 1963, ο Άιερμαν 
σχεδίασε μια οκταγωνική εκκλη-
σία με μπλε γυαλί και αυτόνομο 
κωδωνοστάσιο.

Το Ποτσνταμ (Potsdam) είναι 
η πρωτεύουσα του γερμανικού 
κρατιδίου του Βρανδεμβούργου. 

Η πόλη είναι ευρέως γνωστή για 
τα μοναδικά πολιτιστικά τοπία της, 
ειδικότερα για τα πάρκα και το 
περίφημο ανάκτορο «Σανσουσί» 
(Sanssouci), που στα γαλλικά ση-
μαίνει «χωρίς έννοιες» και κτίσθη-
κε από το Φρειδερίκο το Μέγα. Το 
ροκοκό αυτό ανάκτορο χτίστη-
κε το 1745 σε σχέδια του ίδιου 
του Φρειδερίκου του Β’, σε συ-

νεργασία με τον αρχιτέκτονα 
Κνόμπελσντορφ. Τα διαμάντια 
του ανακτόρου είναι οι πίνακες 
του Αντουάν Βατώ, ο οποίος ήταν 
ένας από τους αγαπημένους του 
Μεγάλου Φρειδερίκου. Το πελώ-
ριο πάρκο Σαν Σουσί καταλαμβά-
νει 287 εκτάρια και είναι ένα από 
τα ωραιότερα βασιλικά συγκρο-
τήματα της Ευρώπης.
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