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Φρατζεσκα 1

❖Μηχανική περιβάλλοντος

❖Σνόουμπορντ

❖Χορτοφάγος

❖Ηλιοθεραπεία

❖Ταινίες του Disney

❖Kλασικός χορός/εναέρια στεφάνη



Φρατζεσκα 2

❖Μηχανική περιβάλλοντος

❖Παίζω βόλεϊ

❖Παίζω βόλεϊ στην παραλία

❖Σκι

❖Παίζω κιθάρα

❖Tα ηλιοβασιλέματα

❖πίνω μπύρα συντροφιά



Ομαρ

❖Μηχανικός  Διοίκησης

❖Λάτρης των βιβλίων

❖Oπαδός του ποδοσφαίρου

❖Tαξίδια

❖Πολιτιστικές δραστηριότητες

❖Tαινίες



Βενετία
βλέπουμε: τις γόνδολες, τα κανάλια, τη Γέφυρα των Στεναγμών, την Πλατεία και 
την βασιλική του Σαν Μάρκο και τη Γέφυρα του Ριάλτο.

Γέφυρα των Στεναγμών

βασιλική του Σαν Μάρκο

Γέφυρα του Ριάλτο



Tυπικά προϊόντα:
 Ποτήρι Μουράνο
 Απερολ σπριτζ
 Προσεκκο
 Πολέντα με μπακαλιάρο



Μπιέλλα

❖Ορόπα

❖Μεναμπρέα

❖Πολέντα με τυρί

❖Περπατάει στα βουνά

❖Μπάνια καούδα



Τορìνo: η πρώτη 

πρωτεύουσα της Ιταλίας



 το FIAT

 τη σοκολάτα

 τη Γιουβέντους

 το Αιγυπτιακό Μουσείο

 τα βασιλικά παλάτια

 τα σιντριβάνια (Toret)

Το Τορίνο φημίζεται για:



Ο θρύλος του 
κόκκινου 
ταύρου
και 
τα σύμβολα 
της πόλης



Δεκαμερών – Boccaccio
(γύρο στο 1350) 

Αυτό βιβλίο είναι μια 
συλλογή διηγήσεων
και είναι σετ κατά τη 
διάρκεια της 
πανούκλας. 

Δέκα νέοι κατέφυγαν 
στους λόφους και 
αρχίσαν να διηγήσαν 
εναν μύθο κάθε μέρα 
για δέκα ημέρες.



Ο Φεντερίγκος τους Αλμπέριγκιου

Ο Φεντερίγκος αγαπαει την Τζιοβάννα που είναι ευγενής και πλούσια γυναίκα, αλλά αυτή είναι
παντρεμένης με έναν άλλο άνδρα. Ο Φεντερίγκος διοργανώνει πολλά πάρτι για να την βλεπει.

Αλλά ο Φεντερίγκος ξοδεύει όλη την κληρονομιά του και μενει σε ένα μικρό σπίτι. Έχει ένα γεράκι
που συμβολίζει την αριστοκρατία του. Οταν ο άνδρας της Τζιοβάννα πεθαίνει, το καλοκαίρι, η
Τζιοβάννα πηγαίνει σε μια μικρό σπιτι, κοντά στο σπιτι του Φεντερίγκου, γιατί ο γιος της δεν είναι
υγιής.

Το αγόρι βλέπει το γεράκι του Φεντερίγκου και το θέλει. Η επιθυμία του είναι μεγάλα και ο γιος
αρρωσταίνει. Για να σώσει τον γιο, η Τζιοβάννα πηγαίνει στο σπίτι του Φεντερίγκου αλλά δεν θα
ήθελε να ζητάει το γεράκι.

Ο Φεντερίγκος δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην Τζιοβάννα για μεσημεριανό και μαγειρεύει το
γεράκι του. Μετά, η Τζιοβάννα εξηγεί γιατί είναι εκεί και ο Φεντερίγκος αρχίζει να κλαίει και εξηγεί
ότι το γεράκι ήταν το μεσημεριανό.

Η Τζιοβάννα είναι πολύ λυπημένη, αλλά αναγνωρίζει την ευγενική χειρονομία του Φεντερίγκου. Ο
γιος της πεθαίνει λίγο αργότερα και η Τζιοβάννα κληρονομεί την περιουσία. Τους αδέρφους της
Τζιοβάννα θέλουν να παντρευτεί και αυτή επιλέξει τον Φεντερίγκο.



Χριστούγεννα

Χριστουγεννιάτικες αγορές

Ο Άγιος Βασίλης κατεβαίνει 
στις καμινάδες

Τα δώρα μένουν κάτω από το 
δέντρο

Οι οικογένειες αφήνουν τα 
μπισκότα σε ένα πιάτο

Mια γριά, la Befana, αφήνει 
τα γλυκά στις κάλτσες



Χριστουγεννιάτικο φαγητό

Αφπώδες κρασί
Πανεττόνε
Παντορο
Τυρί



Καρναβάλι
Οι πιο διάσημες 

παραδοσιακές μάσκες 
είναι ο Pulcinella
(Πουλτζινέλλα), η 

Colombina (Κολομπίνα), ο 
Arlecchino (Αρλεκκίνο) και

ο Pantalone (Πανταλόνε)

Βενέτια

Ιβρέα



Γλυκά καρναβαλιού



Το Πάσχα

• Tα σοκολατένια αυγά

• Tο αρνί

• Τα πρόβατα της πάστα 
αμυγδάλου

• Το γλυκό Colomba (περιστέρι)



Η 2η Ιουνίου είναι η ημέρα της Ιταλικής Δημοκρατίας



Veneto

Liguria

Όμορφη Ιταλία
Lombardia



Umbria

Emilia 
Romagna

Toscana

Όμορφη Ιταλία



PugliaCampania

Roma

Όμορφη Ιταλία



Sicilia

Sardegna

Όμορφη Ιταλία



Τυπικά ιταλικά 
τρόφιμα

 Κανελόνια της Σικελίας
 Πίτσα
 Τιραμισού
 Λαζάνια
 Ριζότο
 Παγωτό
 νιόκι



Ιταλική λογοτεχνία
Έχουμε αναφέρει μόνο μερικούς από τους πιο διάσημους 
συγγραφείς.



Έργα τέχνης

❖Ο Δαωιδ (Michelangelo 1501-1504)

❖Η Τζιοκόνδα (Leonardo Da Vinci 1503-1504)

❖Η γέννηση της Αφροδίτης (Botticelli 1483-1485)

❖Η δημιουργία του Αdam (Michelangelo 1511)



Ιταλικά 
τραγούδια



Ύμνος της Ιταλίας
Ευχαριστώ Ελένη


