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Το Μεγάλο Κυνήγι Θυσαυρού «Ανακαλύψτε τη Γενεύη» 

 
Ο σκοπός αυτού του κυνηγιού θυσαυρού είναι να µάθετε λίγα πράγµατα για τη Γενεύη, αλλά 
προπαντώς να διασκεδάσετε! Γι’ αυτό λοιπόν µην βιαστείτε, περιηγηθείτε λίγο και µην 
ξεχάσετε να σταµατήσετε για λίγη ξεκούραση και ένα ποτό. 
 
Προσοχή: 
 
Αν χρειαστείτε βοήθεια, µη διστάσετε να καλέσετε τον κ. Άγγελο Αλεξόπουλο στο +41 78 
88 35 385. 
 
 
Οδηγίες και Ερωτήσεις 
 
Πάρτε το Τραµ νούµερο 18 από το CERN. Κατεβείτε στο σιδηροδροµικό σταθµό του 
Cornavin και περπατήστε προς τα κάτω την Rue de Chantepoulet έως την γέφυρα Mont 
Blanc. Μην διασχίσετε την Γέφυρα.  
 
1. Στο δρόµο σας προς εκεί, το λεωφορείο διέσχισε την πλατεία των 22 νοµών (ή 
καντονιών) ή όπως στα γαλλικά «Place des Vingt-Deux Cantons» . Παρόλαυτα ξέρετε 
από πόσα διοικητικά διαµερίσµατα αποτελείται η Ελβετική Συνοµοσπονδία; Η γέφυρα θα 
σας δώσει ένα στοιχείο. 
  

2. Χωρίς να διασχίσετε την γέφυρα, στρίψετε δεξιά κατά µήκος του Quai des Bergues. Στα 
αριστερά σας βρίσκεται ένα νησί σκεπασµένο από δέντρα. Ποιός κάθεται εκεί, 
κοιτάζοντας τη λίµνη; 

 
Πίσω πάλι στο Quai des Bergues συνεχίστε µέχρι να φτάσετε στο Pont de la Machine ή 
«Γέφυρα της Μηχανής». Η αυθεντική µηχανή διοχέτευε ζεστό νερό στα σπίτια της περιοχής. 
Σήµερα στο κτήριο που άλλοτε στέγαζε την αντλία βρίσκεται το Γραφείο Τουρισµού της 
Γενεύης. 
  
3. Διασχίστε τη γέφυρα και µάθετε τί ώρα είναι ανοιχτό το γραφείο Τρίτη-Παρασκευή. 
 
Συνεχίστε περνώντας τη γέφυρα. 
  
4. Ποιός ποταµός ρέει από κάτω σας; 
 
Στρίψτε αµέσως δεξιά στο Quai Bezanson-Hugues. 
 
5. Πότε πέθανε; 
 
Περπατήστε κατά µήκος της όχθης του ποταµού προς το Mediterranean και όταν φτάσετε 
στο  Place Bel-Air, κοιτάξτε ευθεία για µια µεγάλη τράπεζα που ανακαινίζεται. Στρίψτε 
αριστερά στην τράπεζα, πάνω στην οδό των σηµαιών, την Rue de la Corraterie. 
 
6. Ποιές είναι οι δύο σηµαίες που κυµατίζουν πάνω στην οδό; 
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Αυτή η οδός είναι ακριβή, γι’αυτό προσοχή στους πειρασµούς. Στην κορυφή θα βρείτε την 
Place Neuve µε τον στρατηγό Dufour να κάθεται µεγαλοπρεπώς στο άλογό του. Κέρδισε 
έναν πόλεµο καταφέρνοντας να κρατήσει τις απώλειες στο απολύτως ελάχιστο. 
  
7. Κοιτάει προς τη Μουσική Ακαδηµία της Γενεύης (Geneva Conservatoire de Musique).  
Πότε ιδρύθηκε; 

 
8. Διακριτκά κρυµµένη στην άκρη της πλατείας βρίσκεται η προτοµή του ιδρυτή του 
Ερυθρού Σταυρού. Ποιό ήταν το όνοµά του; 

  
Περάστε µέσα από τις σφυριλατηµένες σιδερένιες πύλες του πάρκου µε τις χρυσές άκρες, 
µέσα στο Parc des Bastions. Σταµατήστε αν θέλετε να προκαλέσετε τους ντόπιους σε µια 
παρτίδα σκακιού, αλλά προσέξτε το χρόνο. Πίσω από την εξέδρα της ορχήστρας υπάρχουν 
αυτόµατα καθαριζόµενες τουαλέτες. Τι ανακούφιση για 50 cents! 
 
Γύρω από τη µπροστινή όψη της εξέδρας υπάρχει µια αλέα από καστανιές – ένα τέλειο µέρος 
για να µαζεύει κανείς αγριοκάστανα το φθινόπωρο. Στα δεξιά σας βρίσκονται τα κυρίως 
κτήρια του Πανεπιστηµίου της Γενεύης. 
 
9. Στα αριστερά σας βρίσκεται η προτοµή ενός διάσηµου παιδοψυχολόγου. Ποιό ήταν το 
όνοµά του; 

 
10. Πίσω του βρίσκεται το διάσηµο Μνηµείο της Μεταρρύθµισης (Reformation Monument). 
Ποιοί είναι οι τέσσερις Γίγαντες της Μεταρρύθµισης;  

 
Συνεχίστε να περπατάτε αφήνοντάς τους στα αριστερά σας και πάρτε την ράµπα αφήνοντας 
το πάρκο, προς την οδό Rue de la Croix Rouge. Διασχίστε το δρόµο από τη διάβαση. 
 
Ο τοίχος που βρίσκεται αντίκρυ σας είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα των παλαιών τοίχων 
της Γενεύης. Τη νύχτα της 12ης Δεκεµβρίου 1602 η Mère Royaume, έχυσε ένα καζάνι από 
σούπα λαχανικών που έβραζε πάνω στα κεφάλια του στρατού της Σαβοΐας που σκαρφάλωνε 
τα τείχη, σώζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την πόλη. Κάθε χρόνο η Γενεύη γιορτάζει αυτό το 
γεγονός µε µια µεγαλοπρεπή παρέλαση µε δαυλούς, και φυσικά µε ζεστή σούπα και κρασί 
που σερβίρονται δωρεάν. 
 
Στρίψτε δεξιά και λίγα µέτρα µετά στρίψτε αριστερά, ανεβαίνοντας τη ράµπα για το 
Promenade de la Treille. Σε αυτό το παιδικό πάρκο που κοιτάζει προς το νότο, όταν τα πρώτα 
φύλλα ξαναβγαίνουν τα δέντρα αναγγέλουν την πρώτη µέρα της άνοιξης - συνήθως στις 
αρχές του Φλεβάρη!  
 
Πηγαίνετε στο άγαλµα του Pictet de Rochemont και στρίψτε δεξιά για να µπείτε στην Παλιά 
Πόλη κάτω από την αψίδα. Περνάτε το Cafe Papon στα δεξιά σας, το οποίο είναι ένα 
διάσηµο µέρος συνάντησης για αξιωµατούχους και πολιτικούς της Γενεύης, του παρελθόντος 
και του παρόντος.  
 
Στρίψτε δεξιά στην Rue Hotel de Ville. Μετά από µερικά µέτρα βρίσκεται το Court de 
l’Hotel de Ville, ένα µέρος στο οποίο λαµβάνουν χώρα ανοιχτά καλοκαιρινά κονσέρτα. 
 
Μπείτε στο προαύλιο και κοιτάξτε γύρω σας.  
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11. Ποιό είναι το όνοµα του δωµατίου στο οποίο υπεγράφη η Πρώτη Νοµοθετική Πράξη για 
το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό το 1864; Για έναν επιπλέον βαθµό,από τι πήρε το όνοµα του 
αυτό το δωµάτιο; 

 
Πίσω στο προαύλιο πάλι. Στα αριστερά σας είναι ένας διάσηµος δρόµος της Γενεύης - η 
Grand Rue - όπου γεννήθηκε ο Jean-Jaques Rousseau, σε ένα σπίτι το οποίο τώρα έχει 
µετατραπεί σε µουσείο. Και η οδός και το µουσείο αξίζουν την επίσκεψή σας κάποια άλλη 
στιγµή. 
  
Παρ’όλαυτά, σήµερα πρέπει να περπατήσετε και να περάσετε τα κανόνια, κατεβαίνοντας την 
Rue de Puits Saint Pierre. Λίγα µέτρα πιο κάτω σε αυτό το δροµάκι θα βρείτε το Maison 
Tavel, το παλαιότερο σπίτι που σώζεται µέχρι σήµερα στη Γενεύη, το οποίο επίσης είναι 
µουσείο.   
 
12. Πότε κάηκε το αυθεντικό σπίτι; 
 
Έξω από το Maison Tavel στα αριστερά από τα κανόνια, θα βρείτε τη µικρή οδό Rue du 
Soleil Levant. Ανεβείτε την µέχρι να φτάσετε στον καθεδρικό ναό Cathédrale Saint Pierre. 
 
13. Πόσο κοστίζει για να ανεβείτε στην κορυφή του Βόρειου Πύργου για µια φανταστική θέα 
στην πόλη και το περιβάλλον εξοχικό τοπίο; 

 
Αφήστε τον καθεδρικό ναό από το Place de la Taconnerie περνώντας το Auditoire Calvin το 
οποίο είναι επίσης γνωστό µε άλλο όνοµα. 
 
14. Ποιό είναι αυτό; 
 
Πίσω στην οδό Rue de l’Hotel de Ville, στρίψετε αριστερά στο Place Bourg du Four.  
Σταµατήστε για ένα δροσιστικό ποτό στο La Clemence, όπου ο Mick πέρασε πολλές 
ευχάριστες ώρες συζητώντας για σωµατιδιακή φυσική αργά το βράδυ, πίσω στις ηµέρες των 
θαλάµων φυσαλίδων! 
 
Αφήστε την Place du Bourg du Four από την οδό Rue de Chaudronniers περνώντας το Palais 
de Justice και την παλιά φυλακή, στη θέση της οποίας βρίσκονται τώρα τα νέα διοικητικά 
κτήρια. Συνεχίστε ευθεία για το Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας. 
 
Κοιτάξτε γύρω σας. Θα δείτε χρυσά κρεµµύδια να διακοσµούν την Ρώσικη ορθόδοξη 
εκκλησία. 
 
Το µουσείο αξίζει την επίσκεψή σας µια άλλη µέρα και επίσης έχει ένα βιβλιοπωλείο και ένα 
αποµονωµένο εστιατόριο σε ένα προαύλιο. 
 
15. Αν σταθείτε στα σκαλιά του µουσείου θα δείτε αντίκρυ σας έναν κήπο. Ποιό είναι το 
όνοµα του γλυπτού που βρίσκεται µέσα σ’αυτόν; 

 
Στα δεξιά του κήπου υπάρχει µια ράµπα που σας πηγαίνει κάτω, παράλληλα µε τη Boulevard 
Helvétique στην οδό Rue Ferdinand Hodler. Η ράµπα συνεχίζει στα αριστερά σε αυτήν την 
οδό. Στο βάθος µπορείτε να δείτε νερό να τρέχει από το στόµα ενός λιονταριού. 
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16. Υπάρχουν πολλά συντριβάνια σαν αυτό στη Γενεύη. Μπορείτε να µαντέψετε τι 
συµβολίζει το λιοντάρι; 

 
Ευθεία µπροστά σας, µπορείτε να δείτε το πιο διάσηµο αξιοθέατο της Γενεύης, ένα µέρος 
που πρέπει να επισκεπτούν όλοι – το Συντριβάνι ή Jet d’Eau. Κατευθυνθείτε προς αυτό, 
διασχίζοντας τους δρόµους µε προσοχή.  
 
Όταν φτάσετε στο Συντριβάνι λοιπόν, περπατήστε το µέχρι το τέλος αν τολµάτε! 
 
17. Πόσο νερό πετάγεται στον αέρα σε καλές καιρικές συνθήκες, την ηµέρα της εαρινής 
ισηµερίας; 

 
Τώρα περπατήστε πίσω το δρόµο κατά µήκος της λίµνης απ’όπου ήλθατε, πίσω προς την 
παλιά πόλη. Έχετε το νού σας για το Debarcadères Quai Gustav Ador. Είναι µια προβλήτα 
πλοίου και υπάρχει µια µεγάλη κόκκινη και κίτρινη σηµαία που κυµατίζει στην άκρη της. Το 
ηµερήσιο εισητήριο που βγάλατε για το λεωφορείο, θα σας εξασφαλίσει είσοδο για το ταξίδι 
µε το M2 seagull boat (les Mouettes de Genève) στην άλλη όχθη της λίµνης. 
 
 
Κατευθυνθείτε αριστερά προς τη γέφυρα Mont Blanc αλλά µην πάτε µακριά, µόλις µερικά 
µέτρα, έπειτα διασχείστε το δρόµο στο Hotel Beau Rivage. Περάστε από την πρόσοψη του 
ξενοδοχείου ανεβαίνοντας την οδό Rue Adhemar Fabri ως το Place des Alpes. Πάρτε το 
λεωφορείο νούµερο 1 προς το σταθµό των τρένων (ή περπατήστε µέχρι εκεί αν θέλετε).  
 
Αν η ώρα είναι περασµενες 18.30 µην συνεχίσετε µε το Κυνήγι του Θησαυρού. 
Προχωρήστε σιγά-σιγά προς το εστιατόριο Hotel Edelweiss, 2 place de la Navigation, 
022 544 5151. 
 
Έπειτα πάρτε τη γραµµή τράµ νούµερο 13 ή 15 προς το Palais des Nations και κατεβείτε στη 
στάση Nations. 
 
Η πλατεία έχει µόλις ανακαινιστεί.  
 
18.  Το άγαλµα µε τη σπασµένη καρέκλα ανεγέρθη ως διαµαρτηρία για κάτι. Μπορείτε να 

µαντέψετε τι ήταν αυτό; 
 
Μπροστά από το Palais des Nations υπάρχουν πολλές σηµαίες που κυµατίζουν. 
 
19. Πιθανότατα δεν θα βρείτε την απάντηση απλά και µόνο κοιτάζοντάς τις, αλλά µπορείτε 
να µαντέψετε ποιές είναι οι επίσηµες γλώσσες των Ηνωµένων Εθνών; 

 
Κοιτάξτε τριγύρω σας και θα δείτε πολλούς ακόµα διεθνείς οργανισµούς. 
 
20. Ποιούς φροντίζουν οι εργαζόµενοι του HCR; 
 
21. Από τα αρχικά ποιών λέξεων προέρχεται το ITU και τι σηµαίνει; 
 
Πάνω στο λόφο,στο βάθος της οδού Route de Ferney υπάρχει ένα κτήριο µε κάπως εξοτική 
αρχιτεκτονική, µε ένα καταρράκτη να περιβάλλει την αίθουσα συνεδριάσεών του. 
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22. Δυο θαλάσσια ζώα παίζουν στον κήπο, ποιά είναι αυτά; 
 
23. Αυτός ο οργανισµός είναι ο WIPO; Τί προστατεύει; 
 
Συγχαρητήρια! Έχετε σχεδόν ολοκληρώσει το Κυνήγι του Θυσαυρού. Το µόνο που έχετε να 
κάνετε τώρα είναι να πάτε στο εστιατόριο Cave Valaissanea, Boulevard Georges Favon 23 
(τηλ. +41(0)22 328 12 36  
 
24. Ποιό είναι το όνοµα του διευθυντή του εστιατορίου του CERN; 
 
25. Ούπς ! Κάτι τελευταίο. Ξεχάσαµε να σας ρωτήσουµε ποιός ήταν αυτός που έφαγε στο 

Restaurant Les Armures στην παλιά πόλη, το 1994. 
 
 
 


