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πηγή sportdog
Ρώμη, η πόλη του Κολοσσαίου

Για να πεις όλα όσα θα ήθελες για τη Ρώμη, πρέπει να γράψεις χιλιάδες λέξεις. Για να δεις
όλα όσα έχει να σου προσφέρει, χρειάζεσαι όντως πολλές μέρες.

Γιατί οι ομορφιές, τα μνημεία, τα αξιοθέατα, οι υπέροχες γωνιές της «αιώνιας πόλης», είναι
πραγματικά αμέτρητες.

Η Ρώμη είναι μια πόλη που έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την Αθήνα. Τα αρχαιολογικά
ευρήματα είναι ατελείωτα, έχει ένδοξο παρελθόν ορατό σε κάθε σχεδόν σημείο της,
συγκεντρώνει τεράστιο αριθμό επισκεπτών, είναι πολυπληθής, πολύβουη, χαώδης,
αγχωτική, με ανυπόφορη κίνηση. Έχει όμως και πολλά χαρακτηριστικά που τη
διαφοροποιούν από κάθε άλλη πόλη στον κόσμο και την κάνουν ένα προορισμό μοναδικό.

Ας αρκεστούμε λοιπόν στα βασικά.
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Είναι η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Ιταλίας με πληθυσμό 2.700.000 κατοίκους,
ενώ ένα ακόμη εκατομμύριο κατοικεί στα περίχωρα. Βρίσκεται στα κεντροδυτικά της
ιταλικής χερσονήσου, στις όχθες του ποταμού Τίβερη (που αντίθετα από ό,τι συμβαίνει
συνήθως με τα ποτάμια, δεν είναι από τα εντυπωσιακότερα σημεία της).

Ιδρύθηκε πριν από 2.500 χρόνια και υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες, ισχυρότερες και
σημαντικότερες πόλεις στην παγκόσμια ιστορία, το κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
και αργότερα (μαζί με τη Φλωρεντία) της ιταλικής Αναγέννησης. Στο έδαφός της, κράτος εν
κράτει, βρίσκεται το Βατικανό, η έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Σήμερα είναι μια
μητρόπολη, πολιτικό, συγκοινωνιακό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο
της Ιταλίας, έδρα πολλών διεθνών οργανισμών.

Πού να πας, τι να δεις

Αυτά που οφείλετε να δείτε οπωσδήποτε, έστω και αν ο χρόνος παραμονής σας εκεί είναι
περιορισμένος, είναι το Κολοσσαίο, το Καπιτώλιο (και το μουσείο του), το Πάνθεον, η αψίδα
του Κωνσταντίνου, η Στήλη του Τραϊανού, οι Κατακόμβες, το Σίρκους Μάξιμους, η Ρωμαϊκή
Αγορά, τα Λουτρά του Διοκλητιανού, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου (στην ομώνυμη τεράστια
πλατεία), το Μουσείο του Βατικανού και το Παρεκκλήσι της Καπέλα Σιστίνα με την
αριστουργηματική Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου, το μνημείο του Βιτόριο Εμανουέλε, το
Καστέλ Σαν Άντζελο, το σιντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι (και να ρίξετε μέσα ένα νόμισμα
ευχόμενοι να επιστρέψετε κάποια μέρα), η υπέροχη Πιάτσα Ναβόνα, η Πιάτσα ντ’ Εσπάνια
(και να καθίσετε με χιλιάδες άλλους ανθρώπους στα σκαλοπάτια της), η Πιάτσα ντελ
Πόπολο, η Πιάτσα ντε λα Ρεπούμπλικα, οι, επίσης υπέροχοι, κήποι της Βίλα Μποργκέζε (και
η ίδια η Βίλα και η γκαλερί που βρίσκεται εκεί).

Σας φαίνονται ατελείωτα; Υπάρχουν ακόμα άπειρα μουσεία, πινακοθήκες και γκαλερί (με
μερικά από τα σημαντικότερα έργα τέχνης στον κόσμο), ναοί, μνημεία, παλάτια,
βιβλιοθήκες, η Όπερα, κτίρια, οβελίσκοι, γέφυρες, πλατείες, κήποι, συντριβάνια, το Στάδιο
«Ολίμπικο», τα στούντιο της Τσινετσιτά. Και φυσικά, είναι τα καταστήματα με τις
δημιουργίες των μεγάλων ιταλικών και όχι μόνο οίκων μόδας (στις οδούς Κοντότι, Φρατίνα,
Μποργκονιόνα, Βένετο) στα οποία εύκολα μπορείτε να αφήσετε μια περιουσία.

Παντού με το μετρό!
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Πρέπει επίσης να καθίσετε σε παραδοσιακή τρατορία για να δοκιμάσετε τα καταπληκτικά
ιταλικά ζυμαρικά (και όχι μόνο) σε μια ατέλειωτη ποικιλία, το ιταλικό κρασί και φυσικά να
πιείτε καφέ όπως μόνο οι Ιταλοί ξέρουν να φτιάχνουν.

Να θυμάστε επίσης ότι η Ρώμη δεν περπατιέται γιατί είναι πάρα πολύ εκτεταμένη, όμως το
μετρό πηγαίνει (σχεδόν) παντού, ότι είναι μια πόλη που διασκεδάζει το βράδυ και τα
νυχτερινά μαγαζιά είναι στην πλειοψηφία τους συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένα σημεία
της, ότι είναι σχετικά ακριβή και ότι πρέπει να είστε στοιχειωδώς προσεκτικοί για να μη
βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.
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