
Μια εογαρία ςχμ μαθηςοιώμ:  

Κλέμςξσ Έτη, Ηλιξπξύλξσ Μαοία 





 Η πόλη ςξσ Παοιριξύ ενελίυθηκε από έμαμ κέλςικξ 
ξικιρμό, ρςα μέρα ςξσ 3ξσ αιώμα ποξ Φοιρςξύ πάμχ 
ρςξ μηρί πξσ βοίρκεςαι ςξ ρημεοιμό κέμςοξ ςηπ 
μεγαλξύπξληπ, ρςξμ πξςαμό ηκξσάμα. Σξμ 3ξ αιώμα 
μ.Φ. έτεοαμ μεοικξί ιεοαπόρςξλξι ςξμ υοιρςιαμιρμό 
για ποώςη τξοά ρςξ Παοίρι. Ο άγιξπ Διόμσρξπ ςξσ 
Παοιριξύ έγιμε, ςξ 250 μ.Φ., ξ ποώςξπ επίρκξπξπ ςξσ 
Παοιριξύ. Αογόςεοα, όμχπ, καςά ςημ διάοκεια ςχμ 
διχγμώμ ςξσ ασςξκοάςξοα Δέκιξσ, απξκεταλίρςηκε 
ρςξμ λότξ ςηπ Μξμμάοςοηπ. 



 Σξ 508 ςξ Παοίρι έγιμε 
ποχςεύξσρα ςξσ κοάςξσπ ςχμ 
Υοάγκχμ. Η πόλη έυαρε ςημ 
ρημαρία ςηπ και, ςξ 794, ξ 
Κάοξλξπ ξ Μέγαπ έκαμε ςξ 
Άαυεμ ποχςεύξσρα ςηπ 
ασςξκοαςξοίαπ. Σξμ 9ξ αιώμα 
ςξ Παοίρι δέυςηκε 
αλλεπάλληλεπ επιθέρειπ ςχμ 
Βίκιμγκπ. ςιπ αουέπ ςξσ 16ξσ 
αιώμα πέθαμαμ πξλλξί κάςξικξι 
ςηπ πόληπ από υξλέοα και 
άλλεπ μξλσρμαςικέπ αρθέμειεπ. 
Κάςχ από ςημ βαριλεία ςξσ 
Υοαγκίρκξσ Α΄ (1494-1547) 
αμαπςύυθηκε η ςέυμη και ξ 
πξλιςιρμόπ. Τπό ςξμ Λξσδξβίκξ 
ΙΓ΄ η ξικξμξμία ςηπ πόληπ 
άουιρε μα βελςιώμεςαι. Ίδοσρε 
ςοία ςμήμαςα ςξσ Παοιριξύ, ςα 
ξπξία σπάουξσμ χπ ρήμεοα. Σξ 
αμάκςξοξ ςξσ Λξσνεμβξύογξσ 
(Palais de Luxembξurg) και ςξ 
Βαριλικό Αμάκςξοξ (Palais 
Royal) υςίρςηκαμ εκείμη ςημ 
πεοίξδξ. 



 Καςά ςη διάοκεια ςξσ 19ξσ και 20ξσ αιώμα, ςξ 
Παοίρι εγκαιμίαρε ρςημ έκθερη ςξσ 1889 ςξμ 
Πύογξ ςξσ Άιτελ. Σξ Παοίρι ξογάμχρε ςξσπ 
Ολσμπιακξύπ αγώμεπ ςξσ 1900 και 1924. Ήςαμ 
επίρηπ σπξφήτια πόλη ςξ 1992, ςξ 2008 και για 
ςξσπ αγώμεπ ςξσ 2012. 



 Σξ Παοίρι είμαι κςιρμέμξ ρςξ κέμςοξ ςξσ 
λεκαμξπεδίξσ ςξσ Παοιριξύ, καςά μέρξ όοξ 65 μέςοα 
πάμχ από ςη ρςάθμη ςηπ θάλαρραπ. Η πόλη ςξσ 
Παοιριξύ πεοιβάλλεςαι από μεγάλα δάρη. Η έκςαρη 
ςηπ πόληπ τςάμει ςα 105,4 ςεςοαγχμικά υιλιόμεςοα, 
εμώ ξλόκληοη η μηςοξπξλιςική πεοιξυή νεπεομά ςα 
14.518 ςεςοαγχμικά υιλιόμεςοα.   



Μπξοείπ μα παπ με ςξμ εύκξλξ ςοόπξ …ςξ 
ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ(4 ώοεπ). Ή με ςξμ δύρκξλξ με 
ςοέμξ ή ασςξκίμηςξ. 



 ςξ Παοίρι βοίρκξμςαι πεοίπξσ 160 μξσρεία, 200 
μόμιμεπ εκθέρειπ ςέυμηπ και 100 θέαςοα. 

 Έυει πξλλά μξσρεία, όπχπ ςξ μξσρείξ ςξσ Λξύβοξσ, 
ςξ μξσρείξ Οορέ και έκθερη όπχπ ςξ Γκοαμ Παλέ.  



 Σξ Γαλλικό Θέαςοξ είμαι ςξ εθμικό θέαςοξ με κλαρικό 
πεοιευόμεμξ κσοίχπ. Ιδούθηκε ςξ 1680 και εκεί 
παίζξμςαι ςα έογα ςξσ Μξλιέοξσ. Σξ Μξσλέμ Ρξσζ 
υςίρςηκε ςξ 1889. επίρηπ η όπεοα ςξσ Παοιριξύ πξσ 
ιδούθηκε ςξ 1875. Δπίρηπ ςξ  δεύςεοξ μεγαλύςεοξ 
ρςξμ κόρμξ πάοκξ φσυαγχγίαπ είμαι η Disneyland.  



 ςξ Παοίρι θα βοείςε όλχμ ςχμ ειδώμ ςα ερςιαςόοια με μεμξύ από 
όλξ ςξμ κόρμξ. σγκεκοιμέμα για ςημ παοιζιάμικη κξσζίμα, 
σπάουξσμ ξοιρμέμα ςσπικά ποξψόμςα και γεύμαςα από ςημ 
πεοιξυή. Η μπαγκέςα και ςα κοξσαράμ είμαι πλέξμ 
υαοακςηοιρςικό ποξψόμ και έυξσμ ρσμδεθεί με ςη Γαλλία, όπχπ 
και ξι διάτξοεπ πξικιλίεπ κοαριξύ πξσ παοάγξμςαι. Γεμικά ςα 
γεύμαςα ςηπ γαλλικήπ κξσζίμαπ υχοίζξμςαι ρε ασςά πξσ έυξσμ 
επιοοξέπ από ςημ κξσζίμα ςηπ Ποξβηγκίαπ (μόςια Γαλλία) πξσ έυει 
ραμ βαρικά ρσρςαςικά ςα τοέρκα λαυαμικά και ςα βόςαμα, και 
ρςημ κξσζίμα ςηπ βόοειαπ Γαλλίαπ πξσ είμαι ρατώπ πιξ βαοιά και 
ρσμηθίζεςαι η υοήρη ςηπ κοέμαπ γάλακςξπ. Παοαδξριακά ταγηςά 
θεχοξύμςαι ςξ ratatouille και η μπξσγιαμπέρα.  



 Σξ Παοίρι είμαι έμαπ από ςξσπ χοαιόςεοξσπ 
ποξξοιρμξύπ για ςξσπ λόγξσπ πξσ αματέοαμε 
παοαπάμχ. Αμ διαλένεςε ασςόμ ςξμ ποξξοιρμό 
ρίγξσοα θα πεοάρεςε ΤΠΔΡΟΦΑ(και είμαι αλήθεια)!!! 


