
Κουίζ: 

1. Σε αυτήν τη πόλη βρίσκονται τα αντίστοιχα ελληνικά σουβλάκια Shashlik 

2. Από εκεί άρχισε η σοσιαλιστική επανάσταση 

3. Τέλος εκεί βρίσκεται το μεγάλο εμπορικό κέντρο Gum 

 

 

 

 



 



ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 

Το Μαυσωλείο του Λένιν, γνωστό και ως Τάφος του Λένιν, είναι μαυσωλείο ευρισκόμενο στην Κόκκινη 

Πλατεία, στο κέντρο της Μόσχας. Μέχρι σήμερα είναι ο τόπος όπου διατηρείται η σορός του πρώτου 

Σοβιετικού ηγέτη Βλαντίμιρ Λένιν σε δημόσια έκθεση από το έτος του θανάτου του μέχρι σήμερα. 

Κτισμένο από γρανίτη σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αλεξέι Σιούσεφ, ενσωματώνει στη μνημειακή γραμμή 

του στοιχεία από αρχαία μαυσωλεία, όπως την Πυραμίδα του Ζοσέρ, τον Τάφο του Κύρου του Μέγα 

και τον Ναό των Επιγραφών. 

 

ΚΡΕΜΛΙΝΟ 

Το Κρεμλίνο της Μόσχας αποτελεί το αρχαιότερο τμήμα της Ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας και 

συνάμα το ιστορικό της κέντρο. Το Κρεμλίνο της Μόσχας αποτελούνταν αρχικά από ένα μεσαιωνικό 

κάστρο, που εξελίχθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα σε μορφή Ακροπόλεως. Αρχιτεκτονικό 

χαρακτηριστικό αποτελεί το εξωτερικό τείχος και το οχυρωματικό συγκρότημα με τους 20 πύργους, 

που παρά την ανέγερσή του στο μεγαλύτερο βαθμό στα χρόνια 1485 με 1499, συντηρείται μέχρι 

σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση. Η οχύρωση αυτή αποτέλεσε πρότυπο και για τη δημιουργία άλλων 

Κρεμλίνων σε Ρωσικές πόλεις. 

Πριν τη μεταφορά το 1712 της Ρωσικής πρωτεύουσας από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη, το 

Κρεμλίνο της Μόσχας αποτελούσε την έδρα των Τσάρων . Αλλά και μετά το 1712 συνέχιζε να είναι το 

πνευματικό και κοινωνικό κέντρο των Μοσχοβιτών. Το 1918 θα ξαναγίνει έδρα της κρατικής εξουσίας, 

μια ιδιότητα που διατηρεί και σήμερα, ως έδρα του Προέδρου της Ρωσίας. 

 

 



Το Μνημείο των Κατακτητών του Διαστήματος 

Το Μνημείο των Κατακτητών του Διαστήματος ανεγέρθηκε στη Μόσχα το 1964 για τον εορτασμό των 

επιτευγμάτων της Ε.Σ.Σ.Δ. στην εξερεύνηση του διαστήματος]. Απεικονίζει έναν πύραυλο που 

εκτοξεύεται αφήνοντας πίσω τα καυσαέρια των προωθητικών του. Το μνημείο έχει ύψος 110 μέτρων, 

κλίση 77 μοιρών και κατασκευάστηκε από τιτάνιο, ενώ στο εσωτερικό της βάσεώς του βρίσκεται στο 

«Μουσείο Κοσμοναυτικής» 

 

 

ΦΑΓΗΤΑ 

Pelmeni (Πελμένι) 

Ίσως το πιο γνωστό φαγητό από τα 10 φαγητά που θα πρέπει να δοκιμάσεις στην Μόσχα. 

Αποτελείται από λεπτή ζύμη ζυμαρικών και η σκούφια του “κρατάει” από την Σιβηρία. Τα 

pelmeni, είναι γεμιστά ζυμαρικά με κρέας, βότανα και κρεμμύδι. Περιβάλλονται από καυτό 

ζουμί.  

 

Borshch (Μπορς) 

Σούπα που θα την συναντήσεις σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως στην 

Ουκρανία. Η μπορς, σερβίρεται καυτή του χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι τρώγεται κρυα. 

Μέσα θα συναντήσεις παντζάρια, λουκάνικα, ζαμπόν και φυσικά πολλά αρωματικά. 

 

 

https://travelnphotography.com/category/kosmos/europe/


Blini (Μπλίνι) 

 Τα Μπλίνι, είναι μια “μίξη” από κρέπα και λεπτή τηγανίτα. Φτιάχνονται από αλεύρι ή 

φαγόπυρο και τις περισσότερες φορές, συνοδεύουν αλμυρό ή γλυκό φαγητό. Τα 

Μπλίνι θα τα βρεις συνήθως διπλωμένα σε σχήμα τριγώνου στο πιάτο σου.  

 

Kasha (Κάσα) 

Το κάσα, είναι βραστό φαγόπυρο, που επίσης συνήθως συνοδεύει κυρίως κρέας. Στο 

κάσα, θα συναντήσεις τηγανητά κρεμμύδια, και έντονα καρυκεύματα. Θα το βρεις 

πολύ εύκολα, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα πιάτα στην Μόσχα. Αν 

επιλέξεις Κάσα με βοδινό Στρογκανόφ θα μείνεις έκπληκτος με τη ιδιαίτερη γεύση. 

Solyanka (Σολιάνκα) 

Η σούπα Σολιάνκα, προέρχεται από την Ρωσία και την Ουκρανία. Έχει παχύρευστη 

υφή και ιδιαίτερα πικάντικη γεύση. Συνήθως μαγειρεύεται με κρέας ή ψάρι. Μέσα 

στην σούπα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρεις πατάτα, λάχανο ή και ελιές. Σίγουρα ένα 

από τα πιάτα στην Μόσχα που πρέπει να δοκιμάσεις.  

Shashlyk (Σάσλικ) 

Το Σλάσλικ, είναι σίγουρα ένα από τα 10 φαγητά που πρέπει να δοκιμάσεις, μόλις 

βρεθείς στην Μόσχα. Πρόκειται για το δικό μας σουβλάκι. Αποτελείται απο μικρά 

κομμάτια αρνιού, με ενδιάμεσες φέτες λαχανικών. Φυσικά, ψήνεται στα κάρβουν 

Pirozhki (Πιροσκί) από τα πιο διαδομένα φαγητά 

 Έχεις σίγουρα ακούσει ή και ίσως να έχεις φάει το γνωστό Πιροσκί. Μικρό γεύμα που 

προέχεται από την Ρωσία και την Ουκρανία. Στην αλμυρή του έκδοση, είναι αφράτο 

ψωμάκι, με κρέας, λάχανο ή πατάτα. Φυσικά, υπάρχει και η γλυκιά του εκδοχή που 

μοιάζει με λουκουμά. 

Stroganoff (Στρογκανόφ)  

Το Stroganoff φτιάχνεται από βόειο κρέας. Αποτελείται από λωρίδες βορείου κρέατος 

σε κρεμώδη σάλτσα με μανιτάρια ή ντομάτες. Θα στο σερβίρουν συχνά με ρύζι, 

ζυμαρικά ή πατάτες. Αυτή η συνταγή έχει μεγάλη ιστορία πολλών ετών και υπάρχουν 

πολλές παραλλαγές μαγειρέματος. 



 

 

Ομάδα: Ναταλία Ασημάκη, Μαρινάσια Τσιάμη, Ειρήνη Κουμουτσάκου, Πασχαλίδη Εβελίνα, 

Ηλίας Πατσιώτης, Εμμανουέλα Μαρία Κοζόκου, Άγγελος Σουρτζής, Αναστασία Κουτσαντώνη, 

Γιώργος Φράγκος-Λιβάνιος, Αλεξάνδρα Χαλβατζή. 



 

 


