
ΚΑΣΤΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
«η ιστορία και οι μύθοι πίσω από τις πολεμίστρες»



- ΙΠΠΟΤΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ-



Κυρίαρχο Στρατιωτικό 

Τάγμα της Μάλτας

 Είναι τάγμα της 

Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας με έδρα τη 

Ρώμη.

 Προέρχεται από τους 

Ιωαννίτες Ιππότες

 Σήμερα αποτελεί κρατική 

οντότητα, 

αναγνωρισμένη από τον 

ΟΗΕ.

Το τάγμα του Ναού

• Ιδρύθηκε το 1118 μ.Χ. με 

σκοπό να βοηθήσει το Νέο 

Βασίλειο της Ιερουσαλήμ 

να διατηρηθεί.

• Εξασφάλισε την Παπική 

εύνοια κι έτσι 

μετατράπηκε σε 

πολυεθνική εταιρεία.



Τευτονικό Τάγμα

 Είναι 

αποστρατιωτικο

ποιημένο 

Γερμανικό 

Ιπποτικό τάγμα.

 Επρόκειτο για 

ένα Εθνικό Τάγμα

που αφορούσε 

μόνο Γερμανούς.

Τάγμα της Περικνημίδας

• Δημιουργήθηκε στη 

μεσαιωνική Αγγλία ως 

«κοινότητα, αδελφότητα και 

κολλέγιο ιπποτών».

• Λίγο μετά την ίδρυση 

του, γυναίκες ευγενείς 

ορίζονταν ως «Κυρίες του 

Τάγματος», χωρίς όμως να 

θεωρούνται μέλη του.



- ΜΑΛΤΑ -



Cittadella (GOZO)

Η περιοχή οχυρώθηκε 

αρχικά κατά τη διάρκεια 

της εποχής του χαλκού.

Η ακρόπολη χτίστηκε 

για να αποφεύγονται οι 

επιθέσεις των πειρατών 

και να προστατεύονται 

οι Μαλτέζοι.

Το φρούριο εξελίχθηκε, έτσι 

μέχρι την Ρωμαϊκή εποχή είχε 

μετατραπεί σε μια πολυσύνθετη 

ακρόπολη.



Το Παλάτι του Μεγάλου 

Μαγίστρου (1500-1599 μΧ.)

Ιδρύθηκε από τον μεγάλο 

μάγιστρο Jean Parisot de la 

Valette το 1566

Φιλοξενούσε τους 

Ιωαννίτες Ιππότες της 

Μάλτας



Kάστρα της Ισπανίας



ΑΛΚΑΘΑΡ

To Αλκάθαρ της Σεγόβια (Alcázar de Segovia) είναι κάστρο το οποίο βρίσκεται στην 

παλαιά πόλη της Σεγόβια. Υψώνεται πάνω σε ένα απόκρημνο βράχο πάνω από τη 

συμβολή δύο ποταμών. Μοιάζει με την πλώρη ενός πλοίου. Αρχικά κατασκευάστηκε 

τον 12ο αι. ως οχυρό, αλλά έκτοτε μετατράπηκε σε βασιλικό ανάκτορο, φυλακή, 

κολλέγιο βασιλικού πυροβολικού και στρατιωτική ακαδημία. Σήμερα 

χρησιμοποιείται ως μουσείο και κτίριο φύλαξης στρατιωτικών αρχείων.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B3%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%B1


Η Αλάμπρα βρίσκεται στην πόλη Γρανάδα της Ανδαλουσίας. Το όνομά της σημαίνει 

στα αραβικά «κόκκινη» και προέρχεται από την πλήρη ονομασία της που είναι 

«Καλάτ αλ-χάμρα», δηλαδή «Κόκκινο φρούριο». Και αυτό, επειδή χτιζόταν στη 

διάρκεια της νύχτας και τα τείχη της από μακριά και κάτω από το φως των 

αναμμένων πυρσών έδειχναν κόκκινα.

Aλάμπρα 



ΚΑΣΤΡΑ ΣΚΩΤΙΑΣ



Ίσως το πιο διάσημο κάστρο στη Σκωτία, αφού βρίσκεται ακριβώς 

στο κέντρο της πρωτεύουσας. Σκαρφαλωμένο πάνω από την πόλη 

στον Castle Rock του Εδιμβούργου  παλαιότερο τμήμα του έχει 

κατασκευαστεί τον 12ο αι.

Το κάστρο του Εδιμβούργου



Stirling 

castle,Stirlingshire

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά από ιστορική και 

αρχιτεκτονική άποψη κάστρα είναι το Stirling. 

Αυτό ήταν κάποτε προορισμός ιπποτών και ευγενών.



Κάστρο Urquhart, Invernessshire

Το μυθικό τέρας του Λοχ Νες, Nessie, προσελκύει τους 

ταξιδιώτες στα Highlands της Σκωτίας, το ίδιο και το 

κάστρο Urquhart, που προσφέρει μαγευτική θέα στη 

λίμνη ενώ τα ερείπια του χρονολογούνται από τον 13ο 

έως τον 16ο αι.



ΚΑΣΤΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ

κάστρο Chenonceau

Κτισμένο πάνω σε τόξα 

που στηρίζονται στο βυθό του 

ποταμού Cher, το κάστρο 

μοιάζει με γέφυρα!!

κατοικήθηκε κατά κύριο 

λόγο από γυναίκες.



Chateau d’ Usse

σύμφωνα με την 

παράδοση το 

Usse είχε στο 

μυαλό του ο 

Charles Perrault 

όταν έγραφε το 

παραμύθι της 

Ωραίας 

Κοιμωμένης



ΙΤΑΛΙΑ

ΚΑΣΤΡΟ  ΜΙΛΑΝΟΥ
• Χτίστηκε κατά τον 15ο 

αι. από τον Φραγκίσκο 

Σφόρτσα.

• Ανακαινισμένο και 

επεκταμένο, στη 

διάρκεια του 16ου και 

του 17ου αι. ήταν ένα 

από τα μεγαλύτερα 

φρούρια στην Ευρώπη.

• Φιλοξενεί σήμερα 

αρκετά από τα μουσεία 

και τις συλλογές έργων 

τέχνης της πόλης του 

Μιλάνου



ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



Κάστρο  Eltz

 H κατασκευή του 

ξεκίνησε πριν το 

1157.

 Αποτελείται από 3 

ξεχωριστά 

συγκροτήματα, τα 

οποία ανήκαν σε 

ξεχωριστές 

οικογένειες.

 Είναι ένα από τα 

λίγα κάστρα που δεν 

έχουν καταστραφεί 

ποτέ.



Κάστρο Cochem 

 Ανοικοδομήθηκε το 
1868, αλλά όπως 
ήταν πριν 
καταστραφεί.

 Ένας πύργος του 
ονομάζεται 
«Πύργος των 
μαγισσών» λόγω 
του θρύλου, 
σύμφωνα με τον 
οποίο εκεί 
δοκιμάζονταν οι 
γυναίκες για 
μαγεία.



Κάστρο Neuschwanstein

 Η κατασκευή του 

ξεκίνησε το 1869.

• Διατάχθηκε από 

το Λουδοβίκο Β΄ 

της Βαυαρίας ως 

χώρος ανάπαυσης.

• Το παλάτι έχει 

εμφανιστεί σε 

πολλές ταινίες.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82


ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ



Κάστρο του Λιχτενστάιν

 Βρίσκεται στη 
νότια Αυστρία

 Χτίστηκε τον 12ο

αι.

 Καταστράφηκε 
δύο φορές από 
τους Οθωμανούς

 Σήμερα είναι 
γνωστό για το 
φεστιβάλ 
θεάτρου Νέστοϋ



Κάστρο του 

Χόχενσαλτσμπουργκ
 Χτίστηκε το 

1077μ.Χ.

 Στη νεότερη εποχή 

χρησιμοποιήθηκε 

ως φυλακή

 Πρόσφατα 

επιλέχθηκε ως κύρια 

απεικόνιση για το 

αυστριακό επετειακό 

νόμισμα του 

Αββαείου του 

Νόνμπεργκ 



Κάστρα της Τσεχίας



Το κάστρο της Πράγας
• Η ιστορία του  ξεκινάει από τον 9ο αι. και το 1485, ο Λαδίσλαος Β'  

ξεκινάει την ανοικοδόμηση του κάστρου.

• Κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τη γερμανική κατοχή στην 

Τσεχοσλοβακία,  έγινε το επιτελείο του Ράινχαρντ Χάιντριχ.



• Χτίστηκε το 14ο αι. 

από τον Κάρολο Δ΄.

• Ήταν η εξοχική 

κατοικία του 

αυτοκράτορα.

• Βασικός σκοπός του ήταν 

να φυλαχτούν εκεί τα 

κοσμήματα του στέμματος 

και η συλλογή των ιερών 

λειψάνων

Κάστρο Καρλστέιν



Ρουμανία



Ιδού το κάστρο 

BRAN Το Κάστρο Μπραν , που 

βρίσκεται κοντά στο Μπραν , 

είναι ένα εθνικό μνημείο και 

ορόσημοστη Ρουμανία . Το

φρούριο βρίσκεται στα σύνορα 

μεταξύ Τρανσυλβανίας και

Βλαχίας .

Γνωστό ως "Κάστρο του 

Δράκουλα». 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bran,_Bra%C8%99ov
http://en.wikipedia.org/wiki/Romania
http://en.wikipedia.org/wiki/Fortification
http://en.wikipedia.org/wiki/Transylvania
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallachia


ΟΥΓΓΑΡΙΑ



Buda Castle Hill

(Βουδαπέστη)

• Το Κάστρο του Λόφου ή 

Varhegy υψώνεται 48 μέτρα 

πάνω από το Δούναβη. Σε 

αυτό το λόφο ιδρύθηκε η 

πόλη της Βουδαπέστης

• Τα θεμέλια του κάστρου τέθηκαν τον 

13ο αι. μετά τις εισβολές των 

μογγολικών

φυλών στην Ουγγαρία.



• Σήμερα διαθέτει 203

δωμάτια και στεγάζει

διάφορα μουσεία, μεταξύ 

των οποίων και το Ιστορικό 

Μουσείο της Βουδαπέστης 

και την Εθνική

Πινακοθήκη.

• Το φρούριο έχει 

πολιορκηθεί 31

φορές στην ιστορία 

του.



ΚΑΣΤΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
«η ιστορία και οι μύθοι πίσω από τις πολεμίστρες»


