
Montmartre Paris 
 H Μονμάρτη από τα λεγόμενα του κόσμου, έχει 

τα ποιο όμορφα σοκάκια σε όλο το Παρίσι όλοι 
όσοι έχουν πάει δεν ξεχνάνε να περάσουν από 
εκεί για να τα γνωρίσουν και αυτοί. 
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Λίγα λόγια για την  Montmartre 

Η Μονμάρτη, είναι ένας από τους υψηλότερους 
λόφους και παλαιό προάστιο του Παρισιού. 
Βρίσκεται σε ύψωμα  130 μέτρων,  στο βόρειο 
τμήμα της πόλης . Από εκεί έχετε θέα περίπου 50 
χλμ στον ορίζοντα, ειδικά αν έχει καλό καιρό.  

 



Η θέα της από ψηλά  

 

 



  Η Μονμάρτη είναι  διάσημη και για τα καφέ και τα 
ατελιέ πολλών μεγάλων καλλιτεχνών. Εδώ γυρίστηκε και η 
Αμελί, η δημοφιλής γαλλική ταινία. Κάντε έναν απογευματινό 
περίπατο στους δρόμους της Μονμάρτης, περιπλανηθείτε 
ανάμεσα στα στενά, δείτε τους υπαίθριους καλλιτέχνες 
και ζωγράφους, απολαύστε ένα καφεδάκι στα όμορφα γραφικά 
μαγαζιά και δείτε τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.  

  Από τις αρχές του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ου, η 
Μονμάρτη εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό κέντρο καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων και τόπο συγκέντρωσης πολλών, κυρίως 
φτωχών, διανοούμενων, καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο 
Βίνσεντ βαν Γκογκ, ο Ανρί Ματίς και ο Πάμπλο Πικάσο, καθώς 
επίσης γυναικών ελευθερίων ηθών και διαφόρων σπουδαστών, 
που όλοι σχεδόν από τον τρόπο ζωής τους έδιναν ένα ιδιότυπο 
χαρακτήρα στην περιοχή, που ονομάστηκε μποέμικη. 



Αυτή είναι η καφετερία που κάθεται η Αμελή στην ομόφωνη ταινία  
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• Ο πιο εύκολος τρόπος να πάτε στο λόφο της 
Μονμάρτης είναι να χρησιμοποιήσετε το 
τελεφερίκ για να γλιτώσετε την ανάβαση με τα 
σκαλιά. Θα πάτε με το μετρό στο σταθμό Anvers 
και από εκεί θα συνεχίσετε με το τελεφερίκ.  



Υπάρχει ένα λευκό τρενάκι που γυρίζει τα βασικότερα 
σημεία της Μονμάρτης. Μπορείτε να το πάρετε αν είστε 
κουρασμένοι για περπάτημα στα πλακόστρωτα δρομάκια.  

 



Μερικά Tips για όταν επισκεφτείτε την Montmartre  

* H καλύτερη ώρα για να επισκεφτείτε την Μονμάρτη είναι το 
απόγευμα. Έτσι θα μπορέσετε να τη δείτε με το φως της μέρας, με 
τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος αλλά και νύχτα! 
 
* Μην απογοητευτείτε από την ουρά στο τελεφερίκ, μπαίνουν 
αρκετά άτομα σε κάθε βαγόνι και σύντομα θα έρθει η σειρά σας. 
 
* Προσοχή στους κλέφτες, όπου υπάρχει πολύς κόσμος ιδιαίτερα! 

 
* Επιβάλλεται πάντως μία βόλτα στην Μονμάρτη. Κατά τη γνώμη 
μας είναι ένα μέρος διαφορετικό από το υπόλοιπο Παρίσι, με άλλον 
αέρα, κάπως μεσογειακό! 
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•ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΑΓΔΑ ΤΟΜΠΟΥΛΗ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ 
ΜΑΧΗ ΚΛΩΝΑΡΗ 
ΜΑΤΙΝΑ ΚΥΡΙΟΥ                       

• ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
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