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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία -   

 Iστορικό κέντρο της Πράγας 

 
Το σημαντικότερο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην Τσεχική 

Δημοκρατία είναι αναμφίβολα το ιστορικό κέντρο της Πράγας. Εκτείνεται και στις δύο όχθες 

του ποταμού Μολδάβα και όλη η πόλη θεωρείται μια από τις ομορφότερες του κόσμου. Τα 

γραφικά σοκάκια, τα ιστορικά αξιοθέατα, οι πανταχού παρόντες πύργοι και τα παλάτια κάνουν 

πολλούς να νιώθουν πως περπατούν μέσα σε ένα ζωντανό παραμύθι.  

 

Το ιστορικό κέντρο της Πράγας ως ένα θαυμάσιο παράδειγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής 

και αστικοποίησης, εγγράφτηκε στη λίστα της UNESCO το 1992. Μπορούμε να μιλάμε για τύχη 

που τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η διαρρύθμιση της πόλης έμειναν σχεδόν άθικτα μέσα 

στου αιώνες. Τα κτίρια από την γοτθική περίοδο, την περίοδο του μπαρόκ, αναγεννησιακά, σε 

στυλ Αρ Νουβό και μοντερνισμού ενέπνευσαν στην εποχή τους ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη 

διάρκεια των αιώνων, η Πράγα έχει γίνει η πόλη καλλιτεχνών, φιλόσοφων, επιστημόνων και 

μεγάλου αριθμού παγκοσμίων προσωπικοτήτων, όπως: Κάρολος Δ’, Γιαν Χους, Γιοχάνες Κέπλερ, 

Φράντς Κάφκα, Άλμπερτ Αϊνστάιν (δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου), Μότσαρτ, 

Μπετόβεν, Ντβόρζακ κ.ά.  

 

Κατά τη διάρκεια των 1.100 ετών της ύπαρξης της πόλης, ο λαός της Πράγας δημιούργησε 

μια σειρά από μοναδικά μνημεία. Το Κάστρο της Πράγας, το μεγαλύτερο κάστρο του κόσμου 

(έχει μπει στο βιβλίο Γκίνες), επιβλέπει ήσυχα από ψηλά τους πολυσύχναστους δρόμους της 

πόλης. Πίσω από τα ψηλά τείχη του Κάστρου υψώνεται ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βίτου. Στο 

μεγαλοπρεπές νεο-γοτθικό τρίτονο αναπαύεται ο Άγιος Βένσεσλας, ο προστάτης της Τσεχίας. 

Κάτω από τα τείχη απλώνεται η γραφική Πλατεία της Μαλά Στράνα. Φιλοξενεί την εκκλησία του 

Αγίου Νικόλαου και πολλά όμορφα αναγεννησιακά και κλασικά κτίρια, τα οποία αποτελούν το 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό ολόκληρης της πλατείας. 

 

Προστατευμένη σε κάθε πλευρά από έναν πύργο, η Γέφυρα του Καρόλου συνδέει τις όχθες 

του Μολδάβα. Για σχεδόν 700 χρόνια, εξυπηρετούσε μονάρχες, στρατιώτες και εμπόρους που 

έπρεπε να περάσουν στην άλλη πλευρά του ποταμού. Σήμερα, αποτελεί ένα εμβληματικό 

δημιούργημα με τα αγάλματά της ανάμεσα στα οποία οι τουρίστες ανταγωνίζονται στη λήψη της 

καλύτερης φωτογραφίας με θέα το Κάστρο. 

 

Στο κέντρο της δεξιάς όχθης του Μολδάβα είναι η Πλατεία της Παλιάς Πόλης, όπου την 

εποχή των Χριστουγέννων και το Πάσχα πραγματοποιούνται οι διάσημες μεσαιωνικές αγορές. 

Ωστόσο, το μεγαλύτερο αξιοθέατο της πλατείας είναι αναμφίβολα το παλιό δημαρχείο με το 

μεσαιωνικό Αστρονομικό Ρολόι του. Είναι το τρίτο παλαιότερο αστρονομικό ρολόι στον κόσμο 

και ταυτόχρονα το παλαιότερο που λειτουργεί ακόμα. Οι πρώτες αναφορές του είναι από το 1410. 

Σε αυτό το τεχνολογικό και καλλιτεχνικό στολίδι μπορείτε να δείτε την ώρα της Παλιά Βοημίας, 

της Βαβυλωνίας, της Κεντρικής Ευρώπης ή την αστρική ώρα. Ταυτόχρονα, δείχνει τις θέσεις των 

αστεριών, του Ήλιου και της Σελήνης. Η μεγαλύτερη εμπειρία, ωστόσο, είναι να 

παρακολουθήσετε τις μικρές μαριονέτες, οι οποίες εμφανίζονται εκεί κάθε μια ώρα. 

 

Ο ιστορικός πυρήνας της Πράγας προσφέρει στην έκταση των 866 εκταρίων της έναν 

μεγάλο αριθμό υπέροχων μνημείων. Αξίζει να την επισκεφθείτε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου: 

Την άνοιξη θα σας υποδεχτούν τα κελαϊδίσματα των πουλιών και πλήθος λουλουδιών στους 

πολυάριθμους κήπους, το καλοκαίρι θα διασκεδάσετε στις τοπικές μπυραρίες και με βόλτες στο 

ποτάμι, το φθινόπωρο ολόκληρη η Πράγα γίνεται χρυσή και πολύχρωμη και το χειμώνα θα ζήσετε 

μια αξέχαστη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 
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Βίντεο:            https://www.youtube.com/watch?v=PycejX0UaVM 

Εικονική ξενάγηση:  https://www.unesco-czech.cz/praha/virtualni-prohlidka/ 

UNESCO CZ:           https://www.unesco-czech.cz/praha/predstaveni/#page_start 

UNESCO ORG:        https://whc.unesco.org/en/list/616/ 

Web:            https://www.prague.eu/cs 

Αστρονομικό Ρολόι:  https://el.wikipedia.org/wiki/Αστρονομικό_Ρολόι_της_Πράγας 

 
Description: Historic Centre of Prague (Czech Republic) 

Author: Amos Chapple, Copyright: © OUR PLACE The World Heritage Collection 

Permanent URL: whc.unesco.org/en/documents/126653 
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Description: Historic Centre of Prague (Czech Republic) 

Author: Rubén Cabezas 

Copyright: © Rubén Cabezas 

Permanent URL: whc.unesco.org/en/documents/129274 
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Description: Historic Centre of Prague (Czech Republic) 
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