


Η μισή Ολλανδία βρίσκεται 

λιγότερο από ένα μέτρο 

πάνω από τη θάλασσα. Η 

χώρα αγαπάει τα ποδήλατα, 

που είναι πιο πολλά από τους 

κατοίκους. Οι ανεμόμυλοι 

παλιά άλεθαν σιτηρά, 

σήμερα δίνουν 

ενέργεια 

στα τρένα.

η πλουσιότερη πόλη στον κόσμο. 

από 1.200 γέφυρες. Τον 17ο αιώνα ήταν 

κανάλια από τη Βενετία και περισσότερες

πασσάλους βυθισμένους στη γη. Έχει περισσότερα

και στηρίζεται πάνω σε 11 εκατομμύρια

Το Άμστερνταμ είναι χτισμένο σε βαλτώδη περιοχή

Η πρωτεύουσα της Ολλανδίας.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

στον κόσμο. Κατασκεύασε τον πρώτο υπόγειο 

Αυτοκρατορίας. Κάποτε ήταν η πολυπληθέστερη πόλη

υπερδύναμη και ήταν η καρδιά της Βρετανικής

2.000 χρόνια, κατάφερε να γίνει παγκόσμια

Το Λονδίνο ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους πριν από
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΟΥΡΟΣΤΑΡ:
ΑΠΌΣΤΑΣΗ: 355 ΧΛΜ.
ΧΡΌΝΌΣ: 3 ΏΡΕΣ ΚΑΙ 52 ΛΕΠΤΑ
ΑΝΏΤΑΤΗ ΤΑΧΎΤΗΤΑ:  
300 ΧΛΜ./ΏΡΑ
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Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο

σιδηρόδρομο για να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό.
Σήμερα το Λονδίνο είναι μία από τις πιο

ποικιλόμορφες πόλεις του πλανήτη.
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Το 1910 οι υπεύθυνοι του 
γαλλικού σιδηροδρομικού 

δικτύου απαγόρευσαν τους 
ρομαντικούς αποχαιρετισμούς 

και τα φιλιά τις αποβάθρες, 
γιατί καθυστερούσαν τα τρένα. 

Οι Βρυξέλλες είναι  

το πολιτικό κέντρο  

της Ευρώπης.

Οι Βέλγοι επινόησαν  
τα ρόλερ σκέιτ,  

το σαξόφωνο, ίσως και  
τις τηγανητές πατάτες –  

που τις τρώνε με 
μαγιονέζα.

Η Ολλανδία, γνωστή 
ως το «ανθοπωλείο του 

κόσμου», καλλιεργεί το 80% 
των βολβών λουλουδιών 

παγκοσμίως.

Ένα κομμάτι γης που ανασύρεται 
από τη θάλασσα ονομάζεται 
πόλντερ. Οι Ολλανδοί κατάφεραν 
να ανασύρουν κομμάτια γης 
κατασκευάζοντας αναχώματα 
και στραγγίζοντας το νερό 
της θάλασσας με αντλίες που 
έπαιρναν ενέργεια από τους 
ανεμόμυλους. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέεται με την υπόλοιπη 
Ευρώπη με τη Σήραγγα της Μάγχης – ένα 
υποθαλάσσιο αριστούργημα της μηχανικής.  
Η γραμμή του Γιούροσταρ από το Λονδίνο στο 
Άμστερνταμ περνάει μέσα από τη σήραγγα 
και συνδέει τις δύο πρώην αυτοκρατορίες μ’ 
ένα ταξίδι ελάχιστων ωρών – μια πιο άνετη 
εναλλακτική σε σχέση με την αντίστοιχη πτήση.

Ένα από τα 7 θαύματα του 
σύγχρονου κόσμου είναι το 

σύστημα με τα φράγματα και τους 
υδατοφράκτες που προστατεύουν 

την Ολλανδία από πλημμύρες.

Οι Λευκοί Βράχοι του Ντόβερ 
είναι φτιαγμένοι από κιμωλία  

και αποτελούν ένα από  
τα σύμβολα της Βρετανίας. 

Εκατοντάδες ταφικές 

τοποθεσίες στο Βέλγιο 

τιμούν τους στρατιώτες 

πολλών χωρών που έχασαν 

τη ζωή τους στη διάρκεια 

του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

Η Σήραγγα της Μάγχης είναι 
το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο 

τούνελ στον κόσμο. 

Το φράγμα του Τάμεση 

προστατεύει το Λονδίνο από 

πλημμύρες που προκαλούνται 

από παλιρροϊκά κύματα. 

Το καταφύγιο άγριας ζωής Σαμφάιρ 

Χόου ανασύρθηκε από τη θάλασσα 

χρησιμοποιώντας σχεδόν δύο 

εκατομμύρια τόνους χώματος  

στη διάρκεια της κατασκευής  

της Σήραγγας της Μάγχης.
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Tα ολλανδικά τρένα λειτουργού
ν 

με αιολική ενέργεια. 



Μ Π Ρ Ι Ζ Ι Τ

Το Γιούροσταρ συνδέει το Λονδίνο  

με πόλεις της Γαλλίας, του Βελγίου 

και της Ολλανδίας, και από εκεί  

άλλα τρένα επικοινωνούν με  

όλη σχεδόν την Ευρώπη. 

Α Β Ι Ν Ι Ο Ν

Π Α Ρ Ι Σ Ι
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Την περίοδο της κατασκευής της σήραγγας βρέθηκαν στον 

βυθό της θάλασσας μεγάλα απολιθώματα, κάποια από αυτά 

ηλικίας 93 εκατομμυρίων ετών. 

1η Δεκεμβρίου 19
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Η κατασκευή της σήραγγας ξεκίνησε 
το 1987 και ολοκληρώθηκε το 1994. 
Επρόκειτο για το μεγαλύτερο και 
ακριβότερο μηχανολογικό έργο 
μέχρι τότε. Στην πραγματικότητα 
οι σήραγγες είναι τρεις: δύο 
σιδηροδρομικές και μία μικρότερη, που 
λειτουργεί ως σήραγγα υπηρεσίας.

Κάθε μέρα περνούν τη σήραγγα 

περισσότερα από 500 τρένα: επιβατηγά 

τρένα, εμπορικές αμαξοστοιχίες και συρμοί 

που μεταφέρουν αυτοκίνητα.

Τα Γιούροσταρ φτάνουν σε μήκος 

τα 400 μέτρα. Οι τεχνικοί που  

τα ελέγχουν χρησιμοποιούν 

ποδήλατα για να πηγαίνουν από 

τη μια άκρη τους στην άλλη.

Οι Γάλλοι αποκαλούσαν τα μηχανήματα 

διάνοιξης που χρησιμοποιούσαν 

Μπριζίτ, Κατρίν, Γιουρόπα, Πασκαλίν, 

Σεβερίν και Βιρζινί. 

 Όταν ολοκληρώθηκε  

η κατασκευή της σήραγγας, αυτά  

τα μηχανήματα αποσυναρμολογήθηκαν 

και τοποθετήθηκαν σε μουσεία.  

Τα αντίστοιχα μηχανήματα των 

Βρετανών δεν είχαν ονόματα, ενώ δύο 

από αυτά, μετά την κατασκευή της 

σήραγγας, θάφτηκαν μέσα στο χώμα – 

βρίσκονται εκεί ακόμα και σήμερα!

Οι σύγχρονες σήραγγες κατασκευάζονται 
με μηχανήματα διάνοιξης. Αυτά τα 
μηχανήματα είναι πολύ μακριά, έχουν 
πολλές σειρές περιστρεφόμενων δοντιών 
και σκάβουν 10 μέτρα γης κάθε μέρα. 
Οι ιμάντες μεταφοράς απομακρύνουν 
τα στείρα προϊόντα της εξόρυξης και, 
καθώς το μηχάνημα φτάνει όλο και πιο 
μακριά, τοποθετούνται δακτύλιοι στα 
φρεσκοσκαμμένα τοιχώματα για να τα 
ενισχύσουν.

Ιμάντας μεταφοράς Κεφαλή κοπής

Οι κατασκευαστές  

της σήραγγας μετακινούνταν μέσα  

στη γη χρησιμοποιώντας γυροθεοδόλιθους 

– όργανα που χρησιμοποιούν γυροσκοπικές 

πυξίδες για να βρίσκουν τον Βορρά.

Η  Σ Η Ρ Α Γ Γ Α  Τ Η Σ  Μ Α Γ Χ Η Σ

Τα τρένα κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Οι μηχανοδηγοί δεν προλαβαίνουν να δουν τα

σήματα στη γραμμή και τα βλέπουν σε οθόνες

μέσα στην καμπίνα. 

Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι έσκαβαν  
την ίδια περίοδο τις σήραγγές τους 
και, όταν συναντήθηκαν στη μέση,  
οι δύο ομάδες χαιρετήθηκαν με 
θερμές χειραψίες. Η κάθε μία είχε 
σκάψει 14 χιλιόμετρα και οι δύο 
σήραγγες απείχαν μόλις μερικά 
εκατοστά η μία από την άλλη.




