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ΠΑΡΘΔΝΩΝΑ –ΔΛΛΑΓΑ 

 
 

 
Ο λαφο πνπ νη Αζελαίνη αθηέξσζαλ 
ζηελ πξνζηάηηδα ηεο πφιεο ηνπο, 
Αζελά Παξζέλν, είλαη ην ιακπξφηεξν 
δεκηνχξγεκα ηεο αζελατθήο 
δεκνθξαηίαο ζηελ πεξίνδν ηεο 
κεγάιεο αθκήο ηεο θαη ην αξηηφηεξν σο 
πξνο ηε ζχλζεζε θαη ηελ εθηέιεζε απφ 
ηα νηθνδνκήκαηα ηνπ Ηεξνχ Βξάρνπ. 
Κηίζζεθε θαηά ηα έηε 447-438 π.Υ., 
,πάλσ ζηε ζέζε παιαηφηεξσλ λαψλ 
αθηεξσκέλσλ ζηελ Αζελά.  ήκεξα ν 

επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη ην καξκάξηλν Παξζελψλα ησλ ρξφλσλ ηνπ 
Πεξηθιή, ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ Ηθηίλν κε ζπλεξγάηε ηνλ Καιιηθξάηε. Σελ 
επζχλε ηνπ γιππηνχ δηαθφζκνπ θαη ηνπ ρξπζειεθάληηλνπ αγάικαηνο ηεο 
Αζελάο, πνπ βξηζθφηαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, θαζψο θαη φινπ ηνπ νηθνδνκηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ λανχ, είρε ν δηάζεκνο γιχπηεο Φεηδίαο.  
   Σα ζέκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο κεηψπεο ηνπ (ζηνηρείν δσξηθήο 
λανδνκίαο) πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη αλαπαξηζηνχλ 
κπζηθέο κάρεο: ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά παξηζηάλεηαη ε Γηγαληνκαρία, ζηε 
βφξεηα ν Σξσηθφο πφιεκνο, ζηε δπηηθή ε Ακαδνλνκαρία θαη ζηε λφηηα ε 
Κεληαπξνκαρία. Ζ δσθφξνο, έλα ησληθφ ζηνηρείν πνπ ζπλδπάδεηαη κε ην 
δσξηθφ ξπζκφ, πεξηέηξερε ην επάλσ κέξνο ηνπ ζεθνχ θαη ησλ παξαζηάζεσλ 
ηνπ λανχ θαη ην ζέκα ηεο δηαθφζκεζήο ηεο ήηαλ ε κεγαινπξεπήο πνκπή ησλ 
Παλαζελαίσλ, ηεο ζεκαληηθφηεξεο γηνξηήο ησλ Αζελαίσλ πξνο ηηκήλ ηεο 
ζεάο Αζελάο.  
    
  Ο Παξζελψλαο δηαηήξεζε ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή κέρξη ηνλ 5ν αη. κ.Υ., νπφηε 
κεηαηξάπεθε ζε λαφ αθηεξσκέλν αξρηθά ζηελ Αγία νθία θαη αξγφηεξα ζηελ 
Παλαγία, ελψ ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο έγηλε ηδακί. Σν 1687, θαηά ηελ 
πνιηνξθία ηεο Αθξφπνιεο απφ ηνλ Μνξνδίλη, ν Παξζελψλαο αλαηηλάρζεθε 
απφ κία βφκβα ησλ Δλεηψλ θαη κεγάιν κέξνο ηνπ θαηέξξεπζε, ελψ ζνβαξέο 
δεκηέο ππέζηε θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηε δηαξπαγή θαη ιεειαζία 
ηνπ γιππηνχ δηάθνζκνπ ηνπ απφ ην ιφξδν Έιγηλ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
κεγάιν κέξνο ησλ γιππηψλ λα βξίζθεηαη ζήκεξα ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν. Οη 
πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαζηήισζε ηνπ Παξζελψλα 
ζεκεηψζεθαλ ήδε απφ ην 1896-1900 θαη ην 1922-1933 πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
δεχηεξν πξφγξακκα αλαζηήισζήο ηνπ. ήκεξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε έξγα 
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ 
αλαζηεισηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αθξφπνιε απφ ην 
1975 .  
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ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ-ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 

 

    Ο λαφο ηεο Αγίαο νθίαο,ην ζχκβνιν ηεο ηνπζηηληάλεηαο αξρηηεθηνληθήο  
έλα απφ ηα θνξπθαία επηηεχγκαηα ηεο βπδαληηλήο λανδνκίαο, ήηαλ ην 
κεγαιχηεξν θηήξην ζηε βπδαληηλή πξσηεχνπζα. 
Παξφηη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ήηαλ θνηλά θαηά ηνλ 6ν αηψλα, 
ν ζρεδηαζκφο ηνπ ήηαλ πξσηφηππνο θαη κνλαδηθφο θαη επξφθεηην λα γίλεη 
ην πξφηππν γηα νζσκαληθά ηεκέλε ηνπ 16νπ αηψλα. Θξπιηθφο λαφο θαη 
ζχκβνιν ηεο πξσηεχνπζαο ηφζν θαηά ηε Βπδαληηλή φζν θαη θαηά ηελ 
Οζσκαληθή πεξίνδν (νπφηε κεηαηξάπεθε ζε ηδακί), 
ππέζηε πνιιαπιέο επηζθεπέο θαη επεκβάζεηο αλά ηνπο αηψλεο. 
ήκεξα είλαη κνπζεηαθφο ρψξνο ,ελψ δηαηεξεί νξηζκέλα εμαηξεηηθά δείγκαηα 
 βπδαληηλήο κλεκεηαθήο δσγξαθηθήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 
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ΠΤΡΓΟ ΣΟΤ ΑτΦΔΛ-ΓΑΛΛΗΑ 

     Ο πχξγνο ηνπ Άηθει είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο ηνπ Παξηζηνχ. 

Καηαζθεπάζηεθε ην 1889 απφ ηνλ κεραληθφ Γνπζηάβν Άηθει θαη ζήκεξα 

απνηειεί έλα απφ ηα γλσζηφηεξα θηίξηα ζηνλ θφζκν. Με χςνο 325 κέηξα (300 

ρσξίο ηελ θεξαία) ήηαλ ην πην ςειφ θηίξην ζηνλ θφζκν κέρξη πνπ ην μεπέξαζε 

ην Δκπάηξ ηέηη ηεο Νέαο Τφξθεο ην 1931. Έρεη βάξνο 10.100 ηφλνπο θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ είλαη ηφζν ζηαζεξή ψζηε παξεθθιίλεη κφιηο έσο 7,5 εθαηνζηά 

κε ζθνδξφ άλεκν. 

 

Έρεη ηξία επηζθέςηκα επίπεδα, θαζέλα πξνζβάζηκν κε ζθάιεο ή κε 

αλειθπζηήξα. Γηα ηελ άλνδν κέρξη ην πξψην επίπεδν ρξεηάδνληαη 300 βήκαηα 

(ην ίδην θαη γηα ην δεχηεξν). Σν ηξίην θαη κεγαιχηεξν επίπεδν είλαη 

πξνζβάζηκν κφλν κε ηνλ αλειθπζηήξα. Καη ην πξψην θαη ην δεχηεξν επίπεδν 

δηαζέηνπλ εζηηαηφξην.  
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ΚΟΛΟΑΗΟ-ΗΣΑΛΗΑ 

 

                  Σν Κνινζζαίν, έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά ζεάκαηα ηεο Ρψκεο, 

ππήξμε ην κεγαιχηεξν θηίξην ηεο επνρήο ηνπ. Αξρηθά γλσζηφ σο ην 

Ακθηζέαηξν ηνπ Φιαβηαλνχ , είρε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαζψο θαη 4 νξφθνπο 

θαη κπνξνχζε λα ρσξέζεη 45000 ζεαηέο. ην Κνινζζαίν πξαγκαηνπνηνχληαλ 

αγψλεο κε ειεχζεξε είζνδν κε ζθνπφ λα απμεζεί ε δεκνηηθφηεηα ησλ 

απηνθξαηφξσλ. Οη αγψλεο δηαξθνχζαλ 1 ή πεξηζζφηεξεο κέξεο θαη 

απαξηίδνληαλ απφ ην θπλήγη θαη ηε ζαλάησζε άγξησλ δψσλ, ηηο δηάθνξεο 

ζαλαηηθέο πνηλέο θαη ηηο κνλνκαρίεο. Δπίζεο εθεί πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

καξηχξηα ρξηζηηαλψλ. 

                 Σν Κνινζζαίν έκεηλε ζξπιηθφ σο ην θέληξν ησλ αηκνραξψλ 

ζεακάησλ πνπ απνιάκβαλε ε ξσκατθή απιή . Άλ θαη έρεη πεξηέιζεη ζε εξείπηα  

αθφκε παξακέλεη έλα επηβιεηηθφ θαη φκνξθν ζέακα. 
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BIG BEN- ΑΓΓΛΗΑ 

 

      Μπηγθ Μπελ είλαη ην ςεπδψλπκν γηα ηε κεγάιε θακπάλα θαη ην ξνιφη ζην 

βφξεην άθξν ηνπ αλαθηφξσλ ηνπ Οπεζηκίλζηεξ ζην Λνλδίλν, θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξχηεξα ψζηε λα παξαπέκπεη γεληθά ζην ξνιφη ή ηνλ πχξγν 

ηνπ ξνινγηνχ. Δίλαη ην κεγαιχηεξν ηεζζάξσλ φςεσλ ξνιφη κε θακπάλεο θαη ν 

πχξγνο ηνπ ξνινγηνχ είλαη ν ηξίηνο ςειφηεξνο ζηνλ θφζκν.Ζ αλέγεξζε ηνπ 

πχξγνπ νινθιεξψζεθε ηηο 10 Απξηιίνπ 1858. O ησξηλφο Πχξγνο ηνπ 

Ρνινγηνχ αλαγέξζεθε σο κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Charles Barry γηα έλα 

λέν αλάθηνξν, κεηά απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παιηνχ παιαηηνχ ηνπ 

Οπέζηκηλζηεξ απφ ππξθαγηά ην βξάδπ ηεο 16εο Οθησβξίνπ 1834. Σν λέν 

Κνηλνβνχιην ρηίζηεθε ζε λενγνηζηθφ ζηηι Ο πχξγνο είλαη ζρεδηαζκέλνο ζην 

αγαπεκέλν γνηζηθφ ζρέδην ηνπ Pugin, θαη είλαη 96,3 κέηξα (316 πφδηα) πςειφ 

(πεξίπνπ 16 φξνθνη). 

     Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη έλα απφ ηα πην δηάζεκα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα 

ηνπ θφζκνπ, ην εζσηεξηθφ ηνπ πχξγνπ δελ είλαη αλνηρηφ ζε επηζθέπηεο. 

Δπίζεο ν πχξγνο δελ δηαζέηεη αλειθπζηήξα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%85%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1858
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BB&action=edit&redlink=1
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ΓΟΡΓΟΝΑ ΣΖ ΚΟΠΔΝΥΑΓΖ- ΓΑΝΗΑ 

 

    Ζ Μηθξή Γνξγφλα ηεο Γαλίαο  ζεσξείηαη έλα εκβιεκαηηθφ κλεκείν 

ηνπνζεηεκέλν λα ζηνιίδεη ηελ Κνπελράγε. Σν κπξνχηδηλν άγαικα πνπ 

παξηζηάλεη ηελ γλσζηή εξσίδα ηνπ παξακπζηνχ ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, 

έρεη χςνο 1,25κ. θαη είλαη ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε έλαλ βξάρν .Δπίζεο είλαη 

έλαο απφ ηνπο αγαπεκέλνπο πξννξηζκνχο ησλ ηνπξηζηψλ αθνχ ρηιηάδεο 

επηζθέπηεο πνδάξνπλ θάζε ρξφλν δίπια ηεο  θαη βγάδνπλ έζησ κηα 

αλακλεζηηθή θσηνγξαθία 

 

ΦΗΟΡΓ- ΝΟΡΒΖΓΗΑ 

 

    Σα θιόρδ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ρηιηάδεο ρξφληα κεηά ην ιηψζηκν ησλ 

πάγσλ, κεηά ηελ επνρή ησλ παγεηψλσλ φπνπ ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο 

πιεκκχξηζε ηηο θνηιάδεο ηεο πεξηνρήο φπνπ απηά εκθαλίδνληαη. Σα 

ζπλαληνχκε ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ννξβεγίαο θαη ζηηο αθηέο ηεο Υηιήο.Σα 

θηφξδ είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάβξσζεο ησλ αθηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

πνιχπινθνπο δαληεισηνχο θφιπνπο.Δίλαη έλα παλέκνξθν θαη κνλαδηθφ 

ζέακα απφ θνληά. 
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ΑΟΤΒΗΣ- ΠΟΛΩΝΗΑ 

 

    Σν ζηραηόπεδο ζσγκένηρωζης Άοσζβιης (γεξκ. Konzentrationslager 

Auschwitz-Birkenau) ήηαλ έλα απφ ηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Σα εξείπηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ 

βξίζθνληαη πεξίπνπ 60 km δπηηθά ηεο Κξαθνβίαο, θνληά ζηελ 

θσκφπνιε ζβηεηζηκ (γεξκ. Auschwitz). Απφ ην 1979 αλήθεη ζηα Μλεκεία 

Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

     Λφγσ ηεο ηνπνζεζίαο  θνληά ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ηιεζίαο, 

ν Υάηλξηρ Υίκιεξ δηέηαμε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1940 λα ρηηζηεί ζην Άνπζβηηο ην 

κεγαιχηεξν ζπγθξφηεκα ζηξαηνπέδσλ ηεο εζληθνζνζηαιηζηηθήο Γεξκαλίαο. Ζ 

ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε αλεξρφηαλ ζηα 40 km². Απνηεινχληαλ απφ ηξία θχξηα θαη 

39 δεπηεξεχνληα ζηξαηφπεδα. Σα ηξία θχξηα ζηξαηφπεδα ήηαλ: 

 Άνπζβηηο Η, ην αξρηθφ ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο θαη ην δηνηθεηηθφ 

θέληξν νιφθιεξνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Δδψ δνινθνλήζεθαλ πεξίπνπ 

70.000 άλζξσπνη, θπξίσο πνισλνί δηαλννχκελνη 

θαη ζνβηεηηθνί αηρκάισηνη. 

 Άοσζβιης ΙΙ Μπίρκεναοσ, ζηξαηφπεδν εμφλησζεο, φπνπ 

δνινθνλήζεθαλ πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη, θπξίσο Δβξαίνη,ίληη 

θαη Ρνκά. 

 Άνπζβηηο ΗΗΗ (Μφλνβηηο), ζηξαηφπεδν εξγαζίαο. 

    πλνιηθά εθηνπίζηεθαλ ζην Άνπζβηηο πεξηζζφηεξνη απφ 1,3 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη, απφ ηνπο νπνίνπο ηνπιάρηζηνλ 1,1 εθαηνκκχξηα εμνληψζεθαλ. 

Πεξίπνπ 900.000 πέζαλαλ κεηά ηελ επηινγή πνπ έγηλε άκεζα θαηά ηελ άθημή 

ηνπο. Άιινη 200.000 άλζξσπνη πέζαλαλ απφ αζζέλεηεο, ππνζηηηζκφ, 

βαξχηαηε θαθνπνίεζε, ζπλέπεηεο ηαηξηθψλ πεηξακάησλ ή δνινθνλήζεθαλ. Οη 

ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη εθηέιεζεο ήηαλ: Γειεηεξίαζε κε ην αέξην Κπθιψλαο 

Β ζε εηδηθνχο ζαιάκνπο (ζάιακνη αεξίσλ), ππξά ππξνβφινπ φπινπ, 

ζαλαηεθφξα έλεζε, απαγρνληζκφο, ζάλαηνο απφ αζηηία. 

 

       Μεηά ηνλ πνιεκν, νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηελ 

παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (Buna-Werke) έγηλαλ ηδηνθηεζία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/1979
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%A7%CE%AF%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%99&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AF%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AF%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%99%CE%99%CE%99_(%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%92
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%92
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%87%CF%8C%CE%BD%CE%B7
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ηνπ πνισληθνχ θξάηνπο θαη ζεκείσζαλ ηελ αξρή ρεκηθήο βηνκεραλίαο ηεο 

πεξηνρήο. Σα θνληηλά ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο εγθαηαιείθζεθαλ, κέρξη 

πνπ ε πνισληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα αλνηθνδνκήζεη ην Άνπζβηηο Η θαη 

λα ην κεηαηξέςεη ζε κνπζείν. Δπίζεο θαη ην Άνπζβηηο ΗΗ, κε ηνπο 

αλαηηλαγκέλνπο ζαιάκνπο αεξίσλ ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

                    

 

     

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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ΑΦΡΗΚΖ 
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ΠΤΡΑΜΗΓΔ ΣΖ ΓΚΗΕΑ- ΑΗΓΤΠΣΟ 

 

Οι πσραμίδες της Γκίζας είναι ηο αρταιόηερο ζωζόμενο μνημείο από ηα επηά 

θαύμαηα ηοσ αρταίοσ κόζμοσ και είναι οι πιο διάζημες πσραμίδες ηοσ 

κόζμοσ.Οη ππξακίδεο απηέο είλαη ηάθνη γηα ηνπο βαζηιηάδεο ηεο Αηγχπηνπ, 

ηνπο Φαξαψ. θνπφο ηεο ππξακίδαο ήηαλ λα «ζηεγάζεη» ην λεθξφ Φαξαψ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαζαλάηηαο δσήο ηνπ. 

      Υηιηάδεο εξγάηεο δνχιεςαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππξακίδσλ. ιεο νη 

εξγαζίεο έγηλαλ απφ αλζξψπνπο πνπ κεηέθεξαλ ηνπο νγθφιηζνπο  κε  

θπιίλδξνπο θαη έιθεζξα πάλσ ζε θεθιηκέλα επίπεδα. 

Οη δηαζεκφηεξεο ππξακίδεο είλαη ε ππξακίδα ηνπ Υένπα γλσζηή θαη σο 

‘’Μεγάιε Ππξακίδα’’ θαη ε ππξακίδα ηνπ Φαξαψ Ενλέξ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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ΑΗΑ 
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ΣΑΕ ΜΑΥΑΛ – ΗΝΓΗΑ 

 

          Σν Σαηδ Μαράι είλαη ην πην γλσζηφ αμηνζέαην ηεο Ηλδίαο . Πνιινί ην 

έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο ην 8ν ζαχκα ηνπ θφζκνπ . Δίλαη έλα θηηξηαθφ 

ζπγθξφηεκα θνληά ζηελ πφιε Άγθξα πνπ ρηίζηεθε ζηε κλήκε ηεο Μνπκηάδ 

Μαράι απφ ην ζχδπγφ ηεο αρ Σδαράλ αλάκεζα ζηα έηε 1632 έσο 1649 . Σν 

έξγν ζπκβνιίδεη ηε δηαρξνληθή αγάπε θαη ηνλ έξσηα . Γηάζεκνη αξρηηέθηνλεο 

κειέηεζαλ ην ζρέδηφ ηνπ . Απνηειείηαη απφ ην καπζσιείν , ηδακί θαη πνιιά 

βνεζεηηθά θηίξηα . Δζσηεξηθά βξίζθνληαη ηα θελνηάθηα ησλ δχν εξσηεπκέλσλ 

ζπδχγσλ . Ο επηζθέπηεο εληππσζηάδεηαη απφ ηηο δηαθνζκήζεηο θαη ηηο 

αλάγιπθεο παξαζηάζεηο θαζψο θαη απφ ηα πνιχηηκα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ . Ζ ηζηνξία ηνπ Σαηδ Μαράι είλαη κηα ηζηνξία αγάπεο , πνπ 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη απφ φιν ηνλ θφζκν ζπξξένπλ γηα λα ηελ μαλαδήζνπλ  

ζαπκάδνληαο ην κνλαδηθφ απηφ κλεκείν κνγγνιηθήο αξρηηεθηνληθήο. 

 

 

 



 15 

ΝΖΗΑ ΦΟΗΝΗΚΑ – ΝΣΟΤΜΠΑτ 

 

    Πξφθεηηαη γηα ηα ηερλεηα λεζηά πνπ ηείλνπλ λα γίλνπλ ζχκβνια ηνπ 

Νηνπκπάη θαη ηεο ηιηγγηψδνπο αλάπηπμεο πνπ γλψξηζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα 

δεκηνπξγνχλ κέρξη θαη λέα ηκήκαηα ζηεξηάο. Αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 

εκπνξηθψλ θαη νηθηζηηθψλ ππνδνκψλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηνπο 

εΐρεδεο ηνπ Δκηξάηνπ θαη είραλ ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ Νηνπκπάη απφ κία 

απιά πινχζηα πφιε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζε νηθνλνκηθφ ηνπξηζηηθφ θαη 

επελδπηηθφ θέληξν ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Βξίζθνληαη αλνηρηά ησλ αθηψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θαη γηα ηε θαηαζθεπή 

ηνπο ρξεηάζηεθε ε δεκηνπξγία λένπ εδάθνπο πνπ πξνζέζεζε ζηελ πφιε 

πεξίπνπ 900 ρηιηφκεηξα αθηψλ. Απηφ θαηέζηεη δπλαηφ κε ηελ εμφξπμε θαη 

κεηαθνξά άκκνπ θαη πέηξαο απφ ηνλ βπζφ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ ζην ζεκείν 

ηεο θαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα ρξεηάζηεθε ε κεηαθνξά 2 δηζεθαηνκκπξίσλ 

θπβηθψλ κέηξσλ άκκνπ θαη πέηξαο, ελψ ε θαηαζθεπή ηνπο άξρηζε ην 2001 θαη 

γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο ππνινγίζηεθε φηη ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 15 ρξφληα. 

Ζ πξφζθαηε παγθφζκηα πηζησηηθή θξίζε απείιεζε ελ κέξε ηε ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ην νπνίν φκσο πιένλ εμειίζζεηαη νκαιά. ην πξψην εμ' 

απηψλ ην έξγν δνκείηαη απφ έλα ζχκπιεγκα ηξηψλ λεζηψλ (Palm Jumeirah, 

Palm Jebel Ali, Palm Deira) πνπ πξφθεηηαη λα θηινμελήζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

100 πνιπηειή μελνδνρεία, βίιεο, δηακεξίζκαηα, ηδησηηθέο παξαιίεο,καξίλεο, 

πάξθα, εζηηαηφξηα, εκπνξηθά θαη αζιεηηθά θέληξα.  
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ΗΝΗΚΟ ΣΔΗΥΟ- ΚΗΝΑ 

 

      Σν Σινικό ηείτος, είλαη θηλεδηθή νρχξσζε πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην 

ηέινο ηνπ 14νπ αηψλα κέρξη ηελ αξρή ηνπ 17νπ αηψλα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δπλαζηείαο Μηλγθ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε Κίλα απφ ηηο 

επηδξνκέο απφ ηηο κνγγνιηθέο θαη ηνπξθηθέο θπιέο. Ζ δφκεζή ηνπ ζηε 

ζεκεξηλή κνξθή πξνεγήζεθε απφ δηάθνξα άιια ηείρε πνπ ρηίζηεθαλ απφ 

ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. ελάληηα ζηηο επηδξνκέο ησλ λνκαδηθψλ θπιψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζήκεξα ζηε Μνγγνιία θαη 

ηε Μαληδνπξία. Σν ηείρνο εθηείλεηαη ζε κήθνο 8.851,8 ρικ, ζχκθσλα κε 

πξφζθαηε κέηξεζε[1], απνηειψληαο ην κεγαιχηεξν ζε δηαζηάζεηο αλζξψπηλν 

νηθνδφκεκα. 

Σν πξψην ζεκαληηθφ ηείρνο ηεο Κίλαο ρηίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

απηνθξάηνξα ηεο βξαρχβηαο Γπλαζηείαο Σζηλ. Απηφ ην ηείρνο δελ 

θαηαζθεπάζηεθε εληαία, αιιά κάιινλ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ έλσζε δηάθνξσλ 

πξνυπαξρφλησλ ηεηρψλ πνπ είραλ ρηηζηεί απφ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο. 

Βξηζθφηαλ δε πνιχ βνξεηφηεξα απφ ην ζεκεξηλφ ηείρνο, θαη έρνπλ βξεζεί πνιχ 

κηθξά ππνιείκκαηα απφ απηφ. 

ηε ζπλέρεηα ζπλερίζηεθαλ νη πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη 

ππήξμαλ ζπλνιηθά ηέζζεξα ηείρε: 

1. 208 π.Υ. (Γπλαζηεία Σζηλ) 

2. 1νο αηψλαο π.Υ. (Γπλαζηεία Υαλ) 

3. 1138 - 1198 (Πεξίνδνο ησλ πέληε δπλαζηεηψλ θαη ησλ δέθα βαζηιείσλ) 

4. 1368-1620 (Απφ ηνλ Απηνθξάηνξα Υνλγθνχ κέρξη ηνλ 

Απηνθξάηνξα Γνπαλ Λη ηεο δπλαζηείαο Μηλγθ) 

To ηείρνο πνπ κπνξεί λα δεη θαλείο ζήκεξα ρηίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δπλαζηείαο Μηλγθ, ζε πνιχ κεγαιχηεξε έθηαζε απφ ηα παιαηφηεξα ηείρε θαη 

κε ηε ρξήζε πιηθψλ κεγαιχηεξεο αληνρήο. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηνπ ηείρνπο δελ 

ήηαλ λα θξαηεζνχλ έμσ νη εηζβνιείο, αιιά λα εμαζθαιηζηεί φηη νη εκη-

λνκαδηθέο θπιέο ηνπ βνξξά δελ ζα κπνξνχζαλ λα ην δηαζρίζνπλ κε 

ηα άινγά ηνπο ή λα επηζηξέςνπλ εχθνια κεηά απφ θάπνηα επηδξνκή ηνπο. 

Κάζε πχξγνο έρεη ηνπιάρηζηνλ νπηηθή επαθή κε ηνλ πξνεγνχκελν αιιά θαη κε 

ηνλ επφκελν, ψζηε ζε πεξίπησζε επίζεζεο λα γίλεηαη νξαηή ε θξπθησξία θαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%87%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82#cite_note-1#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/208_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1138
http://el.wikipedia.org/wiki/1198
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1368
http://el.wikipedia.org/wiki/1620
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD_%CE%9B%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF
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έηζη λα κεηαδίδεηαη απφ πχξγν ζε πχξγν ην κήλπκα κέρξη ην Πεθίλν. Δίλαη ην 

κεγαιχηεξν ζε έθηαζε αλζξψπηλν νηθνδφκεκα θαη έλα απφ ηα ζχγρξνλα επηά 

ζαχκαηα ηνπ θφζκνπ. 
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FUJIYAMA – ΗΑΠΩΝΗΑ 

 

Σν φξνο Φνχηδη (富士山, Fuji-san) ή Φνπηδη-γηάκα είλαη ην ςειφηεξν βνπλφ ηεο 

Ηαπσλίαο, κε πςφκεηξν ηεο θνξπθήο ηνπ πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο 

3.776 κέηξα.  Βξίζθεηαη πεξίπνπ εθαηφ ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηνπ Σφθην  θαη 

είλαη ελεξγφ εθαίζηεην.Ο εμαηξεηηθά ζπκκεηξηθφο θψλνο ηνπ Φνχηδη είλαη 

γλσζηφ ζχκβνιν ηεο Ηαπσλίαο. Ζ θνξπθή ζεσξείηαη ηεξή απφ ηελ αξραηφηεηα 

θαη ήηαλ απαγνξεπκέλνο ηφπνο γηα ηηο γπλαίθεο κέρξη ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

Πεξίνδν Μέηηδη. Ο πξψηνο Δπξσπαίνο πνπ αλέβεθε ζην βνπλφ ήηαλ ν Sir 

Rutherford Alcock ην 1860.Σν βνπλφ ελέρεη επίζεο ζηξαηησηηθή παξάδνζε: νη 

αξραίνη ζακνπξάη είραλ ζηνπο πξφπνδέο ηνπ κηα πεξηνρή εθπαηδεχζεσο. 
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ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΣ –ΚΑΜΠΟΣΕΖ 

 

Ζ Άνγκορ Βαη  είλαη λαφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή Άλγθνξ ηεο Κακπφηδεο θαη ρηίζηεθε γηα ηνλ βαζηιηά 

ησλ Υκεξ νπξηαβαξκάλ 2ν θαηά ηνλ 12ν αηψλα σο ν θχξηνο λαφο θαη 

πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ. Ήηαλ ηεξφο ηφπνο πνιιψλ ζξεζθεηψλ, φπσο 

ηνπ Ηλδνπηζκνχ, θαζψο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηνλ Βηζλνχ, φζν θαη 

ηνπ Βνπδηζκνχ. Ο λαφο απηφο απνηειεί ζχκβνιν γηα ηελ Κακπφηδε, αθνχ 

εκθαλίδεηαη ζηε ζεκαία ηεο ρψξαο απφ ην 1863 θαζψο θαη ην θχξην ηνπξηζηηθφ 

αμηνζέαην ηεο ρψξαο. Απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηεξφ, νπνηαζδήπνηε ζξεζθείαο, 

ζηνλ θφζκν. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BC%CE%B5%CF%81_(%CE%BB%CE%B1%CF%8C%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD_2%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CE%BD%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1863
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ΑΜΔΡΗΚΖ 
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ΑΓΑΛΜΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ – ΝΔΑ ΤΟΡΚΖ 

 

      Σν άγαλμα ηης Ελεσθερίας είλαη ςειφ άγαικα, ην νπνίν εηθνλίδεη ηελ 

Διεπζεξία σο γπλαηθεία κνξθή, λα θξαηά ζην πςσκέλν δεμί ηεο ρέξη ππξζφ 

θαη ζην αξηζηεξφ κηα πιάθα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία «4 Ηνπιίνπ 

1776», εκέξα αλεμαξηεζίαο ηεο Ακεξηθήο. Σν άγαικα απηφ δεζπφδεη ζηελ 

 λεζίδα Λίκπεξηπ Άηιαλη (Liberty Island) ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνχ ηεο Νέαο 

Τφξθεο. 

      Ζ ηδέα ηνπ αγάικαηνο αλήθεη ζηνλ Γάιιν ηζηνξηθφ Δληνπάξ ληε Λακπνπιέ, 

ν νπνίνο πξφηεηλε λα θαηαζθεπαζηεί έλα κλεκείν πξνο ηηκήλ ηεο 

γαιινακεξηθαληθήο θηιίαο. Σν 1874, ν Φξεληεξίθ Μπαξηνιληί, έκπεηξνο 

γιχπηεο, άξρηζε λα εξγάδεηαη ζην Παξίζη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ελψ ηε 

ζηαηηθή δνκή ηνπ κειέηεζε ν κεραληθφο Γθπζηάβ Άηθει, γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο ηεξάζηηνπ ραιχβδηλνπ ζθειεηνχ. Σνλ ζθειεηφ απηφ θάιπςε ν Μπαξηνιί 

κε θχιια ραιθνχ ζθπξειαηεκέλα ζην ρέξη γηα λα δψζεη ζην άγαικα ηελ 

κνξθή πνπ ήζειε. Σν θνινζζηαίν άγαικα απνζπλαξκνινγήζεθε ζε 350 

θνκκάηηα θαη κεηαθέξζεθε ζηηο ΖΠΑ ην 1885, φπνπ ζπλαξκνινγήζεθε μαλά. 

      Σν ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν απνθάζηζε λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

λεζίδα, απφ φπνπ είλαη νξαηφ ζε φπνηνλ κπαίλεη ή βγαίλεη απφ ην ιηκάλη ηεο 

Νέαο Τφξθεο. Δγθαηληάζηεθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ ηνπ 1886. 

      Σν άγαικα δπγίδεη 225 ηφλνπο θαη ην χςνο ηνπ, ρσξίο ηε βάζε, είλαη 46,5 

κέηξα, ελψ κε ηε βάζε είλαη 93. ην εζσηεξηθφ ηνπ, 168 ζθαιηά επηηξέπνπλ 

ηελ άλνδν ζην θεθάιη, φπνπ ππάξρνπλ 25 παξάζπξα, θαη άιια 58 ζην ρέξη, 

πνπ θξαηάεη ηνλ ππξζφ, ν νπνίνο ην 1986 θαιχθζεθε κε ιεπηά θχιια ρξπζνχ 

24 θαξαηίσλ. 

Ζ βάζε ηνπ θηινμελεί απφ ην 1972 ην Μνπζείν Μεηαλάζηεπζεο, ελψ απφ ην 

1986 απνηειεί Μλεκείν Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B2_%CE%86%CE%B9%CF%86%CE%B5%CE%BB
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ΓΔΦΤΡΑ – SAN FRANCISCO 

 

     Ζ Γέθσρα Γκόλνηεν Γκέιη είλαη θξεκαζηή γέθπξα πνπ εθηείλεηαη ζηελ 

"Golden Gate" (Υξπζή Πχιε), ην άλνηγκα ηνπ θφιπνπ ηνπ αλ Φξαλζηζθν 

ζηνλ Δηξεληθν Ωθεαλν. Ωο κέξνο θαη ησλ δχν, ηεο Γηαδξνκήο 101 ησλ 

ΖΠΑ θαη ηεο Κξαηηθήο Γηαδξνκήο 1 ηεο Καιηθνξληα, ε δνκή ζπλδέεη ηελ πφιε 

ηνπ αλ Φξαλζίζθν, ην βφξεην άθξν ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ αλ Φξαλζίζθν κε 

ηελ θνκεηεία ηνπ Μαξίλ.Οη ζρεδηαζηέο ηεο ήηαλ ν Σδφδεθ ηξάνπο (Joseph 

Strauss) θαη ν Ίξβηλγθ Μφξννπ (Irving Morrow). Ζ γέθπξα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ αηζάιη, κε ζπλνιηθφ κήθνο 2.7km, πιάηνο 27.4m, 

θαζψο επίζεο ην χςνο ηεο θηάλεη ηα 227.4m. Σα έξγα ηεο θαηαζθεπήο 

μεθίλεζαλ πξηλ απφ 78 ρξφληα, ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1933 θαη 

νινθιεξψζεθαλ ζηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 1937.Ζ Γέθπξα Γθφιληελ Γθέηη είρε ηε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θξεκαζηήο γέθπξαο ζηνλ θφζκν, φηαλ 

νινθιεξψζεθε ην 1937, θαη έρεη γίλεη έλα απφ ηα πην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

ζχκβνια ηνπ αλ Φξαλζίζθν, ηεο Καιηθφξληαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

Απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε θξεκαζηή γέθπξα θπξίσο ζηα αλνίγκαηά ηεο 

πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κεηά ηε γέθπξα Verrazano-Narrows ζηε Νέα 

Τφξθε. . Σα εγθαίληα έγηλαλ ζηηο 27 Μαίνπ ηνπ 1937. Ζ θπθινθνξία ηεο 

γέθπξαο ζήκεξα αγγίδεη ηα 118.000 νρήκαηα εκεξεζίσο! Σέινο, έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα απφ ηα ζχγρξνλα ζαχκαηα ηνπ θφζκνπ απφ ηελ 

Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE_%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
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ΓΗΩΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ 

 

      Ζ Διώρσγα ηοσ Παναμά είλαη ε δεχηεξε ζε λαπηηιηαθή ζπνπδαηφηεηα, 

απφ ηελ άπνςε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ζηνλ θφζκν κεηά ηε Γηψξπγα 

νπέδ. Με αληζνυςείο δεμακελέο ελψλεη ηελ επί ηνπ Αηιαληηθνχ βφξεηα αθηή 

κε εθείλε ηνπ Δηξεληθνχ σθεαλνχ, λφηηα. 

Έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 48 λ.κηι. (πεξ. 77.1 ρικ), πιάηνο 45 κ. θαη βάζνο 11 κ. 

Ζ πξψηε δηέιεπζε πινίνπ έγηλε ζηηο 15 Απγνχζηνπ 1914. Γπλακηθφηεηα 

δηέιεπζεο 50 πινία εκεξεζίσο. Σα πινία θαηαβάινπλ ηέιε (δηθαηψκαηα) 

βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ έρνπλ (Panama canal tonnage). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85
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ΜΑΣΟΤ ΠΗΣΟΤ – ΠΔΡΟΤ 

 

  Ζ αξραία πφιε Μάηζνπ Πίηζνπ πνπ βξίζθεηαη ζην λφηην Πεξνχ είλαη ην 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ίλθα, πνπ ράζεθε κε 

απφηνκν ηξφπν θαη πνπ ε εμέιημε ηνπ ήηαλ θαη ζα παξακείλεη ζέκα 

ζπδήηεζεο. 

     Σν Μάηζνπ Πίηζνπ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 2700 κέηξσλ ζηε ηέξξα 

Βηιθακπάκπα, ζηελ αξηζηεξή φρζε ηνπ παξαπφηακνπ ηνπ Βηιθαλφηα, 

Οπξνπκπάκπα. Απέρεη 80 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε Κνχζθν. Ζ πεξηνρή έρεη 

ππθλή βιάζηεζε, κε ηππηθή ηξνπηθή ρισξίδα, ελψ ε φιε πεξηνρή κεηαμχ ζηηο 

ηέξξα θαη ηνπ ππθλνχ δάζνπο νλνκάδεηαη ceja de selva, δειαδή «ην θξχδη 

ηνπ δάζνπο». Ζ πφιε είλαη ρηηζκέλε επάλσ ζε κηα πνιχ ζηελή θχξησζε ηνπ 

νξεηλνχ φγθνπ ζηηο ηέξξα θαη ζπλδέεη ηελ πφιε κε ηε θνξπθή Υνπατάλα 

Πίηζνπ, πνπ ζεκαίλεη ε «λεαξή θνξπθή». Παξφηη νη αθξαίεο θαηξηθέο θαη 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο πεξηνρήο, ζε ζχγθξηζε 

πάληα κε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ θνξπθνγξακκψλ ησλ Άλδεσλ, ε αλζξψπηλε 

θαηνίθεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ πφιε Μάηζνπ Πίηζνπ, δελ είλαη 

εθηθηή.Δίλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη αξραηνιφγνη δελ δέρηεθαλ φηη απηή ε 

πφιε απνηέιεζε ην ηειεπηαίν θαηαθχγην ησλ Ίλθαο ζηε δηάξθεηα ζηηο 

Ηζπαληθήο θαηάθηεζεο. Ζ πφιε αλαθαιχθζεθε ην 1911, ζηηο 24 Ηνπιίνπ, απφ 

ηνλ Ακεξηθαλφ ηζηνξηθφ θαη αξραηνιφγν Υίξακ Μπίλγθακ. 
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ΑΓΑΛΜΑ ΗΖΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΛΤΣΡΩΣΖ – ΡΗΟ ΝΣΔ ΣΕΑΝΔτΡΟ 

 

      Σν Άγαικα ηνπ Υξηζηνχ Λπηξσηή (Cristo Redentor ζηα πνξηνγαιηθά) είλαη 

ςειφ άγαικα ην νπνίν εηθνλίδεη ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ κε απισκέλα ηα ρέξηα θαη 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ Κνξθνβάλην (Corcovado), πάλσ απφ ην 

Ρίν ληε Σδαλέηξν, ζην εζληθφ πάξθν ηνπ Γάζνπο Σηδνχθα (Tijuca). ηέθεηαη κε 

απισκέλα ηα ρέξηα ζαλ λα θαισζνξίδεη ηνλ θφζκν, ζε χςνο 710 κέηξσλ. Έρεη 

χςνο 32 κέηξα, δπγίδεη 1.000 ηφλνπο θαη κάιηζηα είλαη εγθαηεζηεκέλν κε 

ηξφπν ψζηε λα αηελίδεη ηελ πφιε ηνπ Ρίν. Σν άγαικα ζεκειηψζεθε ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 1931. Δίρε δηνξγαλσζεί εληππσζηαθή ηειεηή εγθαηλίσλ παξνπζία 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο Σδεηνχιην Βάξγθα θαη ηνπ θαξδηλάιηνπ 

εκπαζηηάν Λέκε.  
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ΑΤΣΡΑΛΗΑ 
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ΟΠΔΡΑ – ΗΓΝΔΤ΄ 

 

    Ζ πεξα ηνπ ηδλευ (Sydney Opera House) βξίζθεηαη ζην ίδλευ, ζηε 

Νφηηα Νέα Οπαιία ηεο Απζηξαιίαο. Δίλαη έλα απφ ηα πην δηάζεκα θηήξηα ηνπ 

20νχ αηψλα, θαη έλαο απφ ηνπο δηαζεκφηεξνπο ηφπνπο άζθεζεο ηερλψλ ζηνλ 

θφζκν. Σνπνζεηεκέλν ζην ζεκείν Bennelong ζην ιηκάλη ηνπ ηδλευ θαη θνληά 

ζηελ εμίζνπ δηάζεκε γέθπξα ηνπ ηδλευ, ην θηήξην θαη ηα πεξίρσξά ηνπ 

δηακνξθψλνπλ κηα εηθνληθή απζηξαιηαλή εηθφλα. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ 

ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην. Δθηφο απφ πνιιά πεξηνδεχνληα ζέαηξα, κπαιέηα, θαη 

κνπζηθέο παξαγσγέο, ε φπεξα είλαη ην ζπίηη ηεο φπεξαο ηεο Απζηξαιίαο, 

ζεάηξσλ ηνπ ηδλευ θαη ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ηνπ ηδλευ. Ζ φπεξα ηνπ 

ηδλευ είλαη έλα ζχγρξνλν εμπξεζηνληζηηθφ ζρέδην, κε κηα ζεηξά κεγάισλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ «θνρπιηψλ», πνπ δηακνξθψλεη ηηο ζηέγεο ηεο δνκήο. Ζ 

φπεξα θαιχπηεη 1.8 εθηάξηα (4.5 ζηξέκκαηα) εδάθνπο. Έρεη 183 κέηξα (605 

πφδηα) κήθνο θαη πεξίπνπ 120 κέηξα (388 πφδηα) πιάηνο ζην επξχηεξν 

ζεκείν ηνπ. 

 

 

 

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ   ΔΡΓΑΗΑ : ΣΡΟΤΜΠΟΤ   ΒΑΗΛΗΚΖ  

 


