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Νίκαια (Nice)
Υποδεχόμενη την ευρωπαϊκή διάσκεψη και το ευρωπαϊκό συμβούλιο, η Νίκαια, πόλη 
με μακρά διεθνή παράδοση, αποτελεί τον τελευταίο μεγάλο σταθμό της γαλλικής 
προεδρίας.

Η Νίκαια (Nice) είναι πόλη της νοτιοανατολικής Γαλλίας, πρωτεύουσα του νομού των 
Παραθαλάσσιων Άλπεων, και έχει 350.000 κατοίκους. Βρίσκεται στη Μεσόγειο, 
περίπου 25 χιλιόμετρα από τα ιταλικά σύνορα. Ιδρύθηκε πάνω στο λόψο Σιμέζ από 
τους Φωκαείς της Μασσαλίας, οι οποίοι της έδωσαν το όνομα Νίκαια. Τον 2ο αιώνα 
π.Χ. περιήλθε υπό τον έλεγχο της Ρώμης και το 14 μ.Χ. κατέστη πρωτεύουσα 
ρωμαϊκής επαρχίας. Επισκοπική έδρα από τον 4ο αιώνα, η πόλη υπήρξε για μικρό 
διάστημα κατά τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους το μήλο της έριδος μεταξύ 
Γαλλίας και Σαβοΐας: μετά από ένα μακρύ χρονικό διάστημα μεγάλης αυτονομίας, 
αποδέχτηκε την κυριαρχία του Κόμη της Προβηγκίας, και κατόπιν, το 1388, την 
κυριαρχία του Κόμη της Σαβοΐας, ο οποίος, τον 18ο αιώνα, κατέστη βασιλιάς της 
Σαρδηνίας. Η γαλλική δημοκρατία και η αυτοκρατορία την κατέστησαν πρωτεύουσα 
του νομού των Παραθαλάσσιων Άλπεων. Επανήλθε στον οίκο της Σαβοΐας (το 1815), 
αλλά η συνθήκη και το δημοψήφισμα του 1860 την επανέφεραν στη Γαλλία.

Η αρχική πόλη αναπτύχθηκε γύρω από το λιμάνι που βρισκόταν τότε δυτικά του 
λόφου, στον οποίο υψωνόταν ο πύργος. Το σημερινό λιμάνι, ανατολικά του λόφου, 
ανοίχθηκε μόνο το 1750 στις εκβολές του χειμάρρου Παιγιόν, του οποίου οι εκβολές 
στράφηκαν δυτικά του λόφου, όπου το παλαιό λιμάνι επιχωματώθηκε είκοσι χρόνια 
αργότερα. Ανάμεσα στον σημερινό ρου του Παιγιόν, στο λόφο του πύργου και στη 
θάλασσα βρίσκεται η vieille ville, η παλαιό πόλη, που ιδρύθηκε τους 17ο και 18ο 
αιώνες, και χαρακτηρίζεται από στενούς, ελικοειδείς και γραφικούς δρόμους. Γύρω 
από τον αρχαιότερο οικιστικό πυρήνα, κατά μήκος της ακτής και στο εσωτερικό, 
εκτείνονται οι πιο πρόσφατες συνοικίες, που φτάνουν, με μια διακλάδωση προς τα 
νοτιοδυτικά, σχεδόν ως τις εκβολές του Βαρ, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της 
Νίκαιας - Κυανής Ακτής. Το λιμάνι της Νίκαιας παρουσιάζει σήμερα τουριστικό 
κυρίως ενδιαφέρον ως βάση σκαφών ψυχαγωγίας, ιστιοφόρων και μηχανοκινήτων, 
και είναι αφετηρία της ακτοπλοϊκής γραμμής με την Κορσική (Κάλβι και Μπάστια).

Από τον 18ο αιώνα, η τουριστική κλίση της εκδηλώνεται με τη διαχείμαση των 
πρώτων Γάλλων και Άγγλων επισκεπτών, οι οποίοι γοητεύτηκαν από τη γλυκύτητα 
του μεσογειακού κλίματός της. Αυτή η φήμη της επεκτάθηκε σε όλη τη διάρκεια του 
19ου αιώνα. Το καρναβάλι εγκαινιάστηκε το 1860, η «Belle Époque» καθιερώνεται με 
τον Κόλπο των Αγγέλων (Baie des Anges) και τον Περίπατο των Άγγλων 
(Promenade des Anglais).

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, στον παραδοσιακό παραθερισμό, προστίθεται η 
συνεδριακή δραστηριότητα, ιδίως μετά την κατασκευή του κέντρου Ακρόπολις 
(Acropolis), όπου διεξάγεται η ευρωπαϊκή διάσκεψη και το ευρωπαϊκό συμβούλιο, 
ενώ η Νομαρχία (Préfecture), το παλαιό παλάτι των Βασιλέων της Σαρδηνίας, που 
χτίστηκε τον 16ο αιώνα, φιλοξενεί το επίσημο δείπνο δίπλα στη θαλπωρή του τζακιού 
(coin du feu).

ΔΕΛΤΙΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Ε.Ε.
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