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 Πυραμίδες 

1.Θανάσης: 

Οι αιγυπτιακές πυραμίδες είναι αρχαίες κατασκευές σε 

σχήμα πυραμίδας που βρίσκονται στην Αίγυπτο. Οι πιο 

γνωστές αιγυπτιακές πυραμίδες είναι αυτές της Γκίζα, 

στα προάστια του Καΐρου. Η Πυραμίδα του Χέοπα είναι 

η μεγαλύτερη από τις αιγυπτιακές πυραμίδες. Είναι το 

μόνο από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου που 

υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα. 

 

2.Άγγελος Α.: 

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της 

Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να 

«στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της 

μεταθανάτιας ζωής του. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι το 

σχήμα της πυραμίδας  ίσως να συμβόλιζε τις ακτίνες 

του ήλιου ή ακόμα και μια σκάλα προς τον ουρανό. 
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Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα 

 

1.Περικλής: 

Ο Ναός της Αναστάσεως του Κυρίου ή Ναός του 

Παναγίου Τάφου είναι χριστιανικός ναός που βρίσκεται 

στη χριστιανική συνοικία της παλαιάς πόλης της 

Ιερουσαλήμ. Θεωρείται ότι βρίσκεται στη θέση του 

Γολγοθά, ο λόφος στον οποίο σταυρώθηκε και τάφηκε ο 

Ιησούς Χριστός. 

 

 

2.Χρήστος: 

Κατασκευάστηκε αρχικά από την Αγία Ελένη την μητέρα 

του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄( του πρώτου) στα 

μέσα περίπου του 4ου αιώνα. Στον ναό που έχτισε η 

Αγία Ελένη συμπεριέλαβε τον Πανάγιο Τάφο μαζί με 

τον Γολγοθά και το Σπήλαιο. Από τότε πέρασε μεγάλες 

περιπέτειες και καταστροφές ενώ στην σημερινή του 

μορφή κατασκευάστηκε το 1810. 
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Πύργος του Άιφελ 

1.Καρυοφυλλιά: 

Ο Πύργος του Άιφελ είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης 

του Παρισιού που βρίσκεται στη Γαλλία. 

Κατασκευάστηκε από τον μηχανικό Γουστάβο Άιφελ και 

σήμερα αποτελεί ένα από τα γνωστότερα κτίρια στον 

κόσμο. Με ύψος 324 μέτρα  ήταν το πιο ψηλό κτίριο 

στον κόσμο μέχρι το 1931. Έχει βάρος 10.000 τόνους και 

η κατασκευή του είναι τόσο σταθερή, ώστε παρεκκλίνει 

μόλις έως 7 εκατοστά με σφοδρό άνεμο. 

 

2.Αθανασία: 

Έχει τρία επισκέψιμα επίπεδα,  όπου μπορεί να πάει 

κάποιος με σκάλες ή με ανελκυστήρα. Για την άνοδο 

μέχρι το πρώτο επίπεδο χρειάζονται 302 βήματα (το 

ίδιο και για το δεύτερο). Το τρίτο και μεγαλύτερο 

επίπεδο είναι προσβάσιμο μόνο με τον ανελκυστήρα. 

Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο επίπεδο διαθέτουν 

εστιατόριο. 

3.Αποστολία: 

Ο πύργος κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ το 1889, με 

την ευκαιρία  των 100 χρόνων της Γαλλικής 

Επανάστασης. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και 

πολυφωτογραφημένα κτίρια του κόσμου. Κατά μέσο 

όρο, 7 εκατομμύρια επισκέπτες επισκέπτονται τον 

πύργο κάθε χρόνο και  οι περισσότεροι από αυτούς 

είναι ταξιδιώτες από άλλες χώρες. 
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Κολοσσαίο 

1. Άγγελος Π. 

Το Φλάβιο Αμφιθέατρο από τον μεσαίωνα γνωστό ως 

το Κολοσσαίο ήταν ένα αμφιθέατρο της Αρχαίας Ρώμης. 

Το Κολοσσαίο άρχισε να κατασκευάζεται το 72 μ.Χ.  και 

ολοκληρώθηκε  το 80 μ.Χ. Για να κατασκευαστεί, 

εργάστηκαν χιλιάδες Ιουδαίοι αιχμάλωτοι που είχαν 

συλληφθεί από τον Τίτο μετά την καταστροφή των 

Ιεροσολύμων. Πήρε το όνομά του από το κολοσσιαίο 

άγαλμα του Νέρωνα (Ο Κολοσσός), που βρισκόταν στην 

τοποθεσία που χτίστηκε. 

2. Κυριακή: 

Μπορούσε να χωρέσει 65.000 θεατές και είχε σχήμα 

έλλειψης. Το ύψος του έφτανε τα 48 μέτρα και είχε 4 

ορόφους. Από αυτούς, οι τρεις πρώτοι είχαν αψίδες και 

ο τέταρτος 40 παράθυρα. Στα υπόγεια βρίσκονταν τα 

κλουβιά με τα ζώα, τα οποία μπορούσαν να 

ανυψωθούν για να ανεβαίνουν τα ζώα στην αρένα.  

3. Γεράσιμος: 

Στο Κολοσσαίο πραγματοποιούνταν αγώνες με 

ελεύθερη είσοδο, οι οποίοι διοργανώνονταν από τους 

αυτοκράτορες. Οι αγώνες διαρκούσαν μία μέρα ή και 

περισσότερες. Ξεκινούσαν με κωμικές πράξεις και 

εξωτικά ζώα, και ολοκληρώνονταν με τις μονομαχίες 

μεταξύ ζώων και μονομάχων, ή μόνο μεταξύ 

μονομάχων. Οι μονομάχοι ήταν αιχμάλωτοι πολέμου ή 

δούλοι. 
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Αγία Σοφία ( Κωνσταντινούπολη) 

1. Χριστίνα: 

Η Αγία Σοφία γνωστή και ως Ναός της Αγίας του Θεού 

Σοφίας ή απλά, η Μεγάλη Εκκλησία, είναι χριστιανικός 

ναός, ο οποίος στη συνέχεια μετετράπη σε ισλαμικό 

τέμενος και αργότερα σε μουσείο. Βρίσκεται στην 

Κωνσταντινούπολη. Από το 537 μέχρι το 1453 

λειτουργούσε ως βυζαντινός χριστιανικός καθεδρικός 

ναός της πόλης. 

 

2. Δήμητρα: 

Ο ναός χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό.  

Αρχιτέκτονες του ναού ήταν ο Ανθέμιος και  ο Ισίδωρος 

.Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε σε μικρό χρονικό 

διάστημα και τα εγκαίνιά του έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου 

του 537. Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την έδρα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε ο 

σημαντικότερος ναός της Ορθόδοξης εκκλησίας. 
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Ο Παρθενώνας 

1. Στέλλα: 

Ο Παρθενώνας είναι ναός ο οποίος κατασκευάστηκε 

τον 5ο αιώνα π.Χ προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, 

προστάτιδας της πόλης της Αθήνας. Οι αρχιτέκτονες του 

Παρθενώνα ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης. Αποτελεί 

το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής πολιτείας . Είναι 

ένας από τους λίγους ολομάρμαρους ελληνικούς ναούς 

και ο μόνος δωρικός με ανάγλυφες όλες του τις 

μετόπες. Οι μετόπες της ανατολικής πλευράς 

απεικονίζουν τη Γιγαντομαχία. Στην δυτική 

παριστάνεται Αμαζονομαχία, στη νότια Κενταυρομαχία 

και στη βόρεια σκηνές από τον Τρωικό πόλεμο. 

 

2.Κυριάκος: 

Σύμφωνα με το Κέντρο για την παγκόσμια Κληρονομιά 

της UNESCO, ο Παρθενώνας έχει συμπεριληφθεί στον 

κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτισμικής 

κληρονομιάς από τις 11 Σεπτεμβρίου 1987. Στη 

σύγχρονη εποχή θεωρείται και σύμβολο της 

δημοκρατίας. Πολλά γλυπτά του Παρθενώνα 

μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης για να 

προστατευτούν καλύτερα. 


