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ΑΦΡΙΚΗ



Η Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζα

 Συχνά αναφερόμαστε σε αυτή απλά ως η Σφίγγα, 
είναι ένα άγαλμα το οποίο απεικονίζει μια σφίγγα 
(μυθολογικό πλάσμα με σώμα λιονταριού και κε-
φάλι ανθρώπου) σε καθήμενη στάση. Το άγαλμα 
αυτό βρίσκεται στο οροπέδιο της Γκίζα στην 
Αίγυπτο και μέσα στη διάσημη Νεκρόπολή της. 
Είναι επίσης το αρχαιότερο γνωστό άγαλμα μνη-
μειακού τύπου, και θεωρείται ότι κτίστηκε από 
τους αρχαίους Αιγύπτιους του Παλαιού Βασιλείου, 
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φαραώ 
Χεφρήνου

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%C6%92%C3%81%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%89%C6%92%C3%8A%C6%92%C2%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%B0%C6%92%C3%93%CE%AF%C6%92%C3%81%C6%92%C3%81%C6%92%C2%BF_%28%C6%92%C3%8A%C6%92%C3%92%C6%92%C3%86%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%89%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%81%CE%AF%C6%92%C2%BF%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A9%C6%92%C3%87%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%91%CE%AC%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%87
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C5%B8%CE%AF%C6%92%C3%81%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%AB%C6%92%C3%83%C6%92%C3%88%C6%92%C3%8F%CF%8C%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%89%C6%92%C3%85_%C6%92%C3%91%C6%92%C3%85%CF%82_%C6%92%C2%A1%C6%92%C3%88%CE%AF%C6%92%C3%84%C6%92%C2%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C5%B8%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%94%C6%92%C2%BF%CE%AF%C6%92%C2%BF_%C6%92%C5%B8%CE%AF%C6%92%C3%81%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8D%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%AE%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%89%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%87%CF%8C_%C6%92%C2%A0%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%90%CE%AF%C6%92%C3%89%C6%92%C3%83%C6%92%C3%87%C6%92%C3%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%B3%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8F%C6%92%C2%BF%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%B4%C6%92%C3%83%C6%92%C3%93%C6%92%C3%8F%CE%AE%C6%92%C3%8B




Οι πυραμίδες της Γκίζας 

  Είναι από τα πιο διάσημα και πιο παλιά σωζόμε-
να κτίρια της ανθρωπότητας και είναι οι πιο 
διάσημες πυραμίδες του κόσμου. Βρίσκονται στην 
Αίγυπτο. Η κατασκευή χρονολογείται στο 
2580 π.Χ. και βρίσκεται στη Νεκρόπολη της Γκί-
ζας. Το σύμπλεγμα πιθανολογείται ότι χρησιμο-
ποιήθηκε για τον ενταφιασμό Φαραώ και κατα-
σκευάστηκε από την τέταρτη δυναστεία των Αι-
γυπτίων. Η μεγαλύτερη και πιο διάσημη είναι η 
πυραμίδα του Χέοπα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C5%B8%CE%AF%C6%92%C3%81%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8D%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=2580_%C6%92%C3%8E.%C6%92%C2%B4.&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%AB%C6%92%C3%83%C6%92%C3%88%C6%92%C3%8F%CF%8C%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%89%C6%92%C3%85_%C6%92%C3%91%C6%92%C3%85%CF%82_%C6%92%C2%A1%C6%92%C3%88%CE%AF%C6%92%C3%84%C6%92%C2%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%B3%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8F%C6%92%C2%BF%CF%8E




Πανεπιστήμιο Αλ Αζχάρ 

 Το Πανεπιστήμιο Αλ Αζχάρ ιδρύθηκε 
το 970-972 μ.Χ. στο Κάιρο της Αι-
γύπτου. Είναι το κύριο κέντρο της 
λογοτεχνίας και της αραβικής σου-
νιτικής ισλαμικής μάθησης στον 
κόσμο και το δεύτερο παλαιότερο. 
Χορηγεί πτυχίο πανεπιστημίου. Το 
πανεπιστήμιο ιδρύθηκε από την Φα-
τιμική δυναστεία της Αιγύπτου.





Ένα σπουδαίο  μνημείο για 
ένα μεγάλο άνδρα.

 Το μνημείο στο Γιοχάνεσμπουργκ  αποτε-
λείται από 50 μεταλλικές ράβδους κομ-
μένες με ακρίβεια με Laser υψηλής ενέρ-
γειας, τοποθετημένες έτσι στο τοπίο, 
ώστε να αναπαριστούν τoν  Νέλσον Μα-
ντέλα. Όταν βρίσκεται κανείς σε ένα συ-
γκεκριμένο μέρος, οι μεταλλικές πλάκες 
(οι κολώνες του μνημείου) ταιριάζουν 
έτσι, που μπορεί να "διακρίνει" την εικόνα 
του Νέλσον Μαντέλα, μέσα στο κελί !





ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ



Όπερα του Σύδνευ

  Η Όπερα του Σύδνεϋ (Sydney Opera 
House) βρίσκεται στο Σίδνεϋ, στη Νότια 
Νέα Ουαλία της Αυστραλίας. Είναι ένα από τα 
πιο διάσημα κτήρια του 20ού αιώνα, και ένας 
από τους διασημότερους τόπους άσκησης τε-
χνών στον κόσμο. Τοποθετημένο στο σημείο 
Bennelong στο λιμάνι του Σύδνεϋ και κοντά 
στην εξίσου διάσημη γέφυρα του Σύδνεϋ, το 
κτήριο και τα περίχωρά του διαμορφώνουν 
μια εικονική αυστραλιανή εικόνα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%B0%CE%AF%C6%92%C3%82%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%83%CF%8B
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C5%B8%C6%92%C3%92%C6%92%C3%90%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8F%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%89%CE%AF%C6%92%C2%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A9%C6%92%C3%87%C6%92%C3%8A%CE%AC%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%87




Perth Council House 

  Είναι ένα 13-όροφο κτίριο γραφείων στο 
Περθ, Δυτική Αυστραλία. To κτήριο σχε-
διάστηκε από τον Howlett και Bailey και 
εγκαινιάστηκε από τη βασίλισσα το 
1963. Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστο-
ρίας του, έχει υπηρετήσει ως έδρα για 
την πόλη του Περθ. 





  

ΑΣΙΑ!!



  

ΑΣΙΑ
● Η Ασία είναι η μεγαλύτερη από τις έξι ηπείρους της 

Γης. Καταλαμβάνει έκταση 43,82 εκατομμύρια 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή καταλαμβάνει 
περίπου το 8,7% της συνολικής επιφάνειας του 
πλανήτη και το 30% της στεριάς. Είναι επίσης η 
ήπειρος με τους περισσότερους κατοίκους, με 
πληθυσμό περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού 
(περίπου 4,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους). Στα δυτικά 
είναι ενωμένη με την ευρωπαϊκή χερσόνησο. Τα 
φυσικά σύνορα με την Ευρώπη είναι τα Ουράλια όρη, 
η Κασπία θάλασσα, το όρος του Καυκάσου, η Μαύρη 
θάλασσα και ο Ελλήσποντος. Από την Αφρική η Ασία 
χωρίζεται από τη διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά 
θάλασσα. Στα νότια βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό, 
στα ανατολικά από τον Ειρηνικό ωκεανό, ενώ ο 
Βερίγγειος Πορθμός τη χωρίζει από την Αμερικανική 
ήπειρο και συγκεκριμένα από την Αλάσκα. Στα βόρεια 
βρέχεται από το βόρειο παγωμένο ωκεανό.



  

Αξιοθέατα Ρωσίας



  

Κόκκινη Πλατεία 

  Η Κόκκινη Πλατεία είναι μια αστική πλατεία 
(πόλεως) στη Μόσχα, στη Ρωσία. Η πλατεία χωρίζει 
το Κρεμλίνο, την πρώην βασιλική ακρόπολη και τη 
σημερινή επίσημη κατοικία του Προέδρου της 
Ρωσίας, από μια ιστορική συνοικία γνωστή ως Κιτάι 
Γκόροντ . Καθώς οι κύριες οδοί της Μόσχας ξεκινούν 
από εδώ προς όλες τις κατευθύνσεις, οι οποίες μετά 
γίνονται μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έξω από την 
πόλη, η Κόκκινη Πλατεία θεωρείται συχνά ως η 
κεντρική πλατεία της Μόσχας και όλης της Ρωσίας.



  



  

Κρεμλίνο της Μόσχας
● Το Κρεμλίνο της Μόσχας αποτελεί το αρχαιότερο 

τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας και συνάμα 
το ιστορικό της κέντρο. Συχνά αναφέρεται και μόνο 
ως Κρεμλίνο, που όμως απλά είναι η ρωσική λέξη για 
το «φρούριο» ή «κάστρο». Το Κρεμλίνο της Μόσχας 
αποτελούνταν αρχικά από ένα μεσαιωνικό κάστρο, 
που εξελίχθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα σε μορφή 
ακροπόλεως. Αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό αποτελεί 
το εξωτερικό τείχος και το οχυρωματικό συγκρότημα 
με τους 20 πύργους, που παρά την ανέγερσή του στο 
μεγαλύτερο βαθμό στα χρόνια 1485 με 1499, 
συντηρείται μέχρι σήμερα σε καλή κατάσταση. Η 
οχύρωση αυτή αποτέλεσε πρότυπο και για τη 
δημιουργία άλλων κρεμλίνων σε ρωσικές πόλεις.



  



  

Αξιοθέατα Κίνας



  

Σινικό Τείχος

  Το Σινικό τείχος, είναι κινεζική οχύρωση που 
κατασκευάστηκε στα τέλη του 14ου αιώνα μέχρι την αρχή 
του 17ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της δυναστείας Μινγκ, 
προκειμένου να προστατευθεί η Κίνα από τις επιδρομές 
που έκαναν οι μογγολικές και τουρκικές φυλές. Η δόμησή 
του στη σημερινή μορφή προηγήθηκε από διάφορα άλλα 
τείχη που χτίστηκαν από τον 3ο αιώνα π.Χ. ενάντια στις 
επιδρομές των νομαδικών φυλών που προέρχονται από τις 
περιοχές που ανήκουν σήμερα στη Μογγολία και τη 
Μαντζουρία. Το τείχος εκτείνεται με συνολικό μήκος 
8.851,8 χλμ, σύμφωνα με πρόσφατη μέτρηση, 
αποτελώντας το μεγαλύτερο σε διαστάσεις ανθρώπινο 
οικοδόμημα. Νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το Σινικό 
Τείχος έχει συνολικό μήκος 21.196 χιλιόμετρα.



  



  

Απαγορευμένη Πόλη

  Η Αυτοκρατορική Πόλη ή Απαγορευμένη Πόλη είναι 
η πόλη – ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας, η 
οποία συμβολίζει τον αυτοκράτορα ως γιο του 
ουρανού. Βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης 
του Πεκίνου, την οποία οι Δυτικοί αποκαλούσαν 
«Ταταρική Πόλη». Στα νότια της αυτοκρατορικής 
πόλης βρίσκεται η ιστορική πλατεία Τιεν–Αν–Μεν της 
κινεζικής πρωτεύουσας.



  



  

Αξιοθέατα Ινδίας



  

Τατζ Μαχάλ
  Το Τατζ Μαχάλ (Taj Mahal) είναι κτιριακό 
συγκρότημα που βρίσκεται στην Ινδία, κτισμένο στη 
νότια όχθη του ποταμού Γιαμούνα κοντά στη πόλη 
Άγκρα. Το συγκρότημα αναπτύσσεται γύρω από το 
μαυσωλείο που ανήγειρε ο Σαχ Γιαχάν Μογγόλος 
αυτοκράτορας (Σάχης) προκειμένου να τιμήσει τη 
πολυαγαπημένη του σύζυγο Μουμτάζ Μαχάλ που 
πέθανε το 1631 κατά τη διάρκεια τοκετού.
  Για την ανέγερσή του, που έγινε σε σχέδια ομάδας 
αρχιτεκτόνων από την Ινδία, το σημερινό Πακιστάν 
και άλλα μέρη της Ασίας, απασχολήθηκαν 20.000 
εργάτες που ξεκίνησαν το 1632 δουλεύοντας 
καθημερινά, για να το ολοκληρώσουν το 1649. Πλην 
όμως για να ολοκληρωθούν όλα τα κτίσματα του 
συγκροτήματος χρειάστηκαν 22 χρόνια.



  



  

Χρυσός ναός - Χαριμαντάρ 

  Ο Χρυσός Ναός (το επίσημο όνομα για του Σιχίτες 
είναι Χαριμαντάρ Σαχίμπ /   ਹਰਰਮਮਦਰ ਸਸਰਹਬ στη γλώσσα 
Παντζάμπι το οποίο μεταφράζεται ως ο ναός του 
θεού) είναι ο κύριος ναός λατρείας (γκουντβάρα) 
των Σιχιτών και βρίσκεται στο Αμριτσάρ, στην 
περιοχή Παντζάμπ βορειοδυτικά στην Ινδία. Ο Ναός 
ιδρύθηκε τέλους 16ου αιώνα από τον Γκουρού Ραμ 
Ντας και ολοκληρώθηκε από τον νεότερο υιό του 
Γκουρού Αρτζάν Ντεβ το 1604.



  



  

Άνγκορ Βατ
  Το πιο γνωστό αξιοθέατο της Καμπότζης είναι 
χωρίς αμφιβολία το Άνγκορ Βατ, ένα σύμπλεγμα 
ναών μέσα στην ζούγκλα. Βρίσκεται 240 περίπου 
χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πνομ Πενχ και 
χτίστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα από τον 
βασιλέα Σουργιαβαρμάν τον Β” σαν ναός αλλά 
και πρωτεύουσα ταυτόχρονα. Παρέμεινε 
σημαντικό θρησκευτικό κέντρο από την εποχή 
της ίδρυσής του όταν ο αρχαίος λαός των Χμερ 
που αποτελούσε μεγάλη αυτοκρατορία της 
Νοτιοανατολικής Ασίας το αφιέρωσε στον θεό 
Βισνού. Στη συνέχεια έγινε κέντρο βουδιστικής 
λατρείας.



  



  

Βαϊρλή Αθανασία
Ιγνατιάδου Δέσποινα
Κορομπούλα Ηλιάνα 
Νικολαϊδου Μαρία



ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ : 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Υπεύθυνος Καθηγητής: 

Αντώνης Ρείζης 
Αυγουστή Φρόσω
Δεβετζή Μαρία
Περπερίδου Χριστίνα
Τζαβέλα Κωνσταντίνα 



ΕΥΡΩΠΗ
  Η γοητεία της Ευρώπης οφείλεται στα επί μέρους 
πανέμορφα μέρη και αξιοθέατά της, που απλώνο-
νται στις διάφορες χώρες που την απαρτίζουν, 
πλουσιότερες και φτωχότερες.
  Με 50 πανέμορφες χώρες, κάποιες πιο ατμοσφαι-
ρικές από άλλες, μερικές πιο πλούσιες από άλλες 
και όλες με το δικό τους πολιτισμό και χαρακτήρα, 
η Ευρώπη σίγουρα διαθέτει πληθώρα μερών για να 
επισκεφτούν οι τουρίστες που καταφτάνουν σε 
αυτή, γεμάτοι ενθουσιασμό για να γνωρίσουν τη 
Γηραιά Ήπειρο.
  Κάποια σημεία της, όμως, φαίνεται να κερδίζουν 
πιο εύκολα από άλλα τα βλέμματα και το θαυμα-
σμό του κόσμου.



Ακρόπολη, Αθήνα
  Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Ευρώπης βρί-
σκεται στην ελληνική πρωτεύουσα και αυτό δεν είναι 
άλλο από την Ακρόπολη, ίσως το πιο σπουδαίο αρχαίο 
αξιοθέατο του δυτικού κόσμου. Ο Παρθενώνας, που κα-
τατάσσεται ανάμεσα στα διασημότερα μνημεία του 
κόσμου, δεσπόζει επιβλητικός στο λόφο αποτελώντας 
το πιο επίσημο οικοδόμημα της Ακρόπολης, ορατό από 
τα περισσότερα σημεία της πόλης, χαρίζοντάς της με-
γαλόπρεπη χροιά. Εκτός του Παρθενώνα, στην Ακρόπο-
λη συναντάμε το ιερό Ερέχθειο με τις περίφημες Κα-
ρυάτιδες, το μαρμάρινο Ναό της Αθηνάς, τα Προπύλαια 
που αποτελούν την είσοδο της Ακρόπολης, το Βραυ-
ρώνιον, ένα από τα πιο παλιά ιερά της Ακρόπολης, το 
άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου και άλλα αξιόλογα μνη-
μεία. 









Κολοσσαίο, Ρώμη
  Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Ρώμης 
και το πρώτο που επισκέπτονται οι τουρίστες της, 
το Κολοσσαίο άρχισε να κατασκευάζεται το 72 
μ.Χ. και ολοκληρώθηκε το 80 μ.Χ., αποτελώντας 
το αμφιθέατρο στο οποίο διοργανώνονταν αγώνες 
από τους αυτοκράτορες για να αυξήσουν τη δημο-
τικότητά τους. Πήρε το όνομά του από το άγαλμα 
του Νέρωνα (Ο Κολοσσός), που βρισκόταν στην 
τοποθεσία που χτίστηκε και λειτούργησε για περί-
που 400 χρόνια. Σήμερα αποτελεί ένα από τα δη-
μοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της ιταλικής 
πρωτεύουσας, το οποίο ο Πάπας επισκέπτεται κάθε 
Μεγάλη Παρασκευή, στη μνήμη των χριστιανών 
μαρτύρων.







Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας, 
Ιταλία 

 O Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας είναι το λεγόμενο 
ιταλικά «καμπανίλε» (καμπαναριό), ανεξάρτητο 
κωδωνοστάσιο, του καθεδρικού ναού της Ιταλικής 
πόλης της Πίζας. Βρίσκεται πίσω από τον Καθεδρι-
κό και είναι η τρίτη παλαιότερη κατασκευή στην 
Πλατεία του Ντουόμο, της Πίζας μετά τον Καθε-
δρικό ναό και το κυκλικού σχήματος Βαπτιστήριο, 
ενώ δίπλα βρίσκεται και το Κοιμητήριο.







Πύργος του Άιφελ, Παρίσι
  Στην Πόλη του Φωτός όλα φαντάζουν ιδανικά και 
ατμοσφαιρικά. Ο Πύργος του Άιφελ, όμως, καταφέρνει 
να κλέψει την παράσταση δεσπόζοντας επιβλητικός 
σχεδόν από κάθε σημείο της πόλης. Ο Gustave Eiffel 
μπορεί να κατασκεύασε αυτόν τον κομψό, 320 μέτρων 
ψηλό, σιδερένιο πύργο σαν ένα προσωρινό έκθεμα για 
τη διεθνή έκθεση Uneversell, σήμερα, όμως, αποτελεί 
το σήμα κατατεθέν του Παρισιού. Τα 3 επίπεδά του δί-
νουν τη δυνατότητα στον κόσμο να γευματίσει, να πιει 
το ποτό του και να απολαύσει το Παρίσι από ψηλά, ενώ 
πρόσφατα μέσα στο 2014 τοποθετήθηκε και γυάλινο 
δάπεδο στο πρώτο επίπεδο για να εντυπωσιάζει ακόμη 
και στα χαμηλά. Το βάρος του φτάνει τους 10.100 
τόνους και η κατασκευή του είναι τόσο σταθερή, ώστε 
ο σφοδρός άνεμος δεν καταφέρνει παρά να δημιουργή-
σει ελάχιστη παρέκκλιση. 







Αγία Σοφία

  Ο Βυζαντινός Ναός της Ύπατης Σοφίας του Ένσαρ-
κου Λόγου του Θεού, περισσότερο γνωστή ως Αγία 
Σοφία ή Αγιά-Σοφιά, γνωστός και ως Ναός της Αγίας 
του Θεού Σοφίας ή απλά Η Μεγάλη Εκκλησία, ήταν 
από το 360 μέχρι το 1453 ορθόδοξος καθεδρικός 
ναός της Κωνσταντινούπολης, με εξαίρεση την περί-
οδο 1204 - 1261 κατά την οποία ήταν ρωμαιοκαθολι-
κός ναός, ενώ μετά την άλωση της Κωνσταντινούπο-
λης μετατράπηκε σε τέμενος, μέχρι το 1934 και 
αποτελεί σήμερα μουσειακό χώρο.





Βόσπορος

  O Bόσπορος, (Τουρκικά Μπογκαζιτσί), αναφερόμε-
νος επίσης ως "Ισταμπούλ Μπογκάζι", είναι πορθμός 
που αποτελεί τμήμα των συνόρων μεταξύ Ευρώπης 
και Ασίας. Ο Βόσπορος, η Θάλασσα του Μαρμαρά και 
ο πορθμός των Δαρδανελίων στα νοτιοδυτικά συνα-
ποτελούν τα Τουρκικά Στενά. Όντας ο στενότερος 
πορθμός του κόσμου που χρησιμοποιείται στη διεθνή 
ναυσιπλοία ο Βόσπορος συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα 
με τη Θάλασσα του Μαρμαρά (που συνδέεται μέσω 
των Δαρδανελίων με το Αιγαίο Πέλαγος και από εκεί 
με τη Μεσόγειο.





Μπλε Τζαμί, Κωνσταντινούπολη
  Στην Ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης 
βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα 
της ισλαμικής αρχιτεκτονικής παγκοσμίως, το 
οποίο κερδίζει τις εντυπώσεις λόγω της αρμονίας 
του. Είναι το μεγαλύτερο τζαμί της Πόλης, χτί-
στηκε μεταξύ 1609 και 1616 με διαταγή του σουλ-
τάνου Αχμέτ Α' και απέναντί του έχει την Αγιά Σο-
φιά, άλλο ένα αξιόλογο μνημείο της ιστορίας. 
Λόγω της κυριαρχίας του μπλε χρώματος στην 
εσωτερική του διακόσμηση, κυριάρχησε και η ονο-
μασία του ως «Μπλε Τζαμί», αν και το μπλε χρώμα 
δεν ήταν μέρος της αρχικής διακόσμησης και σή-
μερα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφαίρεσής του. 









Ατόμιουμ, Βέλγιο
  Κατασκευασμένο για την Παγκόσμια Έκθεση των Βρυ-
ξελλών (Expo '58), το ύψους 103 μέτρων μνημείο 
Ατόμιουμ (Atomium) αναπαριστά την κυψελίδα ενός κρυ-
στάλλου σιδήρου, μεγεθυμένη κατά 165 δισεκατομμύρια 
φορές, με κάθετο σώμα διαγώνια, σωλήνες κατά μήκος 
των 12 άκρων του κύβου και από τις 8 κορυφές προς το 
κέντρο.
  Εννέα σφαίρες από ατσάλι διαμέτρου 18 μέτρων συν-
δέονται μέσω σωλήνων που περιέχουν κυλιόμενες σκάλες 
μέχρι 35 μέτρων, μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ευ-
ρώπη. Παράθυρα στην κορυφαία σφαίρα παρέχουν μια 
πανοραμική άποψη των Βρυξελλών. Άλλες σφαίρες έχουν 
εκθέσεις της δεκαετίας του 1950. Τρεις ανώτερες σφαί-
ρες που δεν διαθέτουν κάθετη υποστήριξη δεν είναι 
ανοιχτές στο κοινό για λόγους ασφαλείας.









Μπιγκ Μπεν, Λονδίνο
  Μπιγκ Μπεν είναι το ψευδώνυμο για τη μεγάλη κα-
μπάνα και το ρολόι στο βόρειο άκρο των ανακτόρων 
του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, και έχει χρησιμοποι-
ηθεί ευρύτερα ώστε να παραπέμπει γενικά στο ρολόι 
ή τον πύργο του ρολογιού. Είναι το μεγαλύτερο τεσ-
σάρων όψεων ρολόι με καμπάνες και ο πύργος του 
ρολογιού είναι ο τρίτος ψηλότερος στον κόσμο. Γιόρ-
τασε τα 150 χρόνια του στις 31 Μαΐου 2009, ημέρα 
κατά την οποία έλαβαν χώρα εορταστικές εκδη-
λώσεις. Η ανέγερση του πύργου ολοκληρώθηκε τις 
10 Απριλίου 1858. Ο πύργος του ρολογιού έχει γίνει 
ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα τόσο του Λονδίνου 
όσο και της Αγγλίας, συχνά στην "establishing shot" 
των ταινιών που γυρίζονται στην πόλη.









  

ΑΜΕΡΙΚΗ



Άγαλμα της Ελευθερίας
  Το άγαλμα της Ελευθερίας αποτελεί ένα δώρο των Γάλλων στους Αμερικα-
νούς. Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν το 1886 από τον πρόεδρο Κλί-
βλαντ. Το ύψος του αγάλματος από το έδαφος μέχρι τη δάδα αγγίζει τα 93 
μέτρα. Η δάδα αντικαταστάθηκε το 1986 από ένα αντίγραφο εξαιτίας της 
σκουριάς και η αυθεντική εκτίθεται σήμερα στο βασικό χώρο υποδοχής. Η 
απομίμησή της είναι καλυμμένη με φύλλο χρυσού 24 καρατίων. Οι επτά ακτί-
νες του στέμματος της ελευθερίας αντιπροσωπεύουν τις επτά θάλασσες και 
επτά ηπείρους.



 Κτίριο Εμπάιρ Στέιτ (Empire State Building)
  Το κτίριο του Εμπάιρ Στέιτ παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί 
πλέον το υψηλότερο κτίριο στην Νέα Υόρκη, παραμένει το διαση-
μότερο κτίριο της πόλης διεθνώς. Η κατασκευή του ξεκίνησε λί-
γες εβδομάδες πριν το Κραχ το 1929 και άνοιξε το 1931. Ο σκε-
λετός του κτιρίου κατασκευάστηκε από 60.000 τόνους ατσάλι και 
οικοδομήθηκε μέσα σε 23 εβδομάδες. Διαθέτει 6.500 παράθυρα 
και χρησιμοποιήθηκαν 10 εκατομμύρια τούβλα για να καλυφθεί 
ολόκληρο το κτίριο. Από τον 102ο όροφο ύψους 381 μέτρων μπο-
ρείτε να θαυμάσετε τη θέα προς ολόκληρη την πόλη.



Γέφυρα του Μπρούκλιν
  Η γέφυρα του Μπρούκλιν ήταν η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα 
και η πρώτη που κατασκευάστηκε από χάλυβα. Ο μηχανικός Τζον 
Ρόμπλινγκ απασχόλησε 600 εργάτες και τα έργα διήρκεσαν 16 
χρόνια. Πάνω από 20 άνθρωποι χάθηκαν, ανάμεσά τους και ο 
ίδιος ο αρχιτέκτονας. Η γέφυρα συνδέει το Μπρούκλιν με το Μαν-
χάταν.  



Μανχάταν Times Square
  Παλιά η πλατεία αυτή υπήρξε κέντρο εμπορίου αλόγων, σιδηρουργεί-
ων και στάβλων. Το 1899 ο Όσκαρ Χάμερσταϊν έχτισε τα θέατρα Βι-
κτόρια και Ριπάμπλικ. Από τότε το Μπρόντγουει άνθισε και η πλατεία 
Τάιμς έγινε η καρδιά της συνοικίας θεάτρου. Η πλατεία πήρε το όνομά 
της το 1904 από το 25ώροφο πύργο της εφημερίδας New York Times. 
H εφημερίδα εγκαταστάθηκε εδώ παραμονή Πρωτοχρονιάς και γιόρ-
τασε με πυροτεχνήματα και πανηγυρισμούς. Από τότε κάθε Πρωτοχρο-
νιά γιορτάζεται εδώ με μια μπάλα να χαμηλώνει και να σημαίνει το νέο 
χρόνο.  



Μεγάλος Κεντρικός Σταθμός
  Η σημερινός σιδηροδρομικός σταθμός άνοιξε το 1913. Από τότε 
έγινε σήμα κατατεθέν της πόλης και είναι αξιοσημείωτος ο ευρημα-
τικός τρόπος που διαχωρίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των 
πεζών και των τραίνων. Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο 
με γρανίτη και μάρμαρο. Εδώ ουσιαστικά σηματοδοτήθηκε η έναρξη 
της ένδοξης εποχής των ταξιδιών με τραίνο. 



Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
  Πρόκειται για το μεγαλύτερο μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον κόσμο. 
Έχει πάνω 36 εκατομμύρια εκθέματα, τα οποία παρουσιάζουν παραστατικότατα 
την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη. 
  Τα δημοφιλέστερα τμήματα είναι αυτά με τους δεινοσαύρους, τους μετεωρίτες
 και η αίθουσα με τα ορυκτά και τους πολύτιμους λίθους, όπου φυλάσσονται 
 κοσμήματα αξίας 50 εκατομμυρίων δολλαρίων



  Ο Λευκός Οίκος (Αγγλ: White House) της Ουάσινγκτον (Περιφέρεια της Κολούμπια) 
είναι η κατοικία και ο χώρος εργασίας του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βρίσκεται στην 1600 Pennsylvania Avenue και 
έλαβε το όνομά του το 1901 λόγω του λευκού χρώματος του εξωτερικού του.



  Το Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ (Mount Rushmore National Memorial) 
βρίσκεται στην Νότια Ντακότα των Η.Π.Α.
  Πρόκειται για τις μορφές τεσσάρων προέδρων των Η.Π.Α., ύψους 18 μέτρων, 
τις οποίες σκάλισαν σε μια γρανιτένια πλαγιά του όρους Ράσμορ ο γλύπτης 
Gutzon Borglum και ο γιος του Λίνκολν. Οι τέσσερις πρόεδροι είναι, από 
αριστερά προς τα δεξιά: ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον, ο Τόμας Τζέφερσον, ο 
Θεόδωρος Ρούζβελτ και ο Αβραάμ Λίνκολν. Η ιδέα για την κατασκευή του 
μνημείου αποδίδεται στον ιστορικό Ντόαν Ρόμπινσον (Doane Robinson).
  Το μνημείο επισκέπτονται κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια άνθρωποι.



Hollywood 
  Η περίφημη πινακίδα με τη λέξη "Holywood" σχηματισμένη από με-
γάλα λευκά γράμματα στους λόφους πάνω από το Λος Άντζελες.



  Το Γουίλις Τάουερ, (πρώην Σίαρς Τάουερ) είναι ουρανοξύστης στο Σικάγο των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Στέκεται στα 442 μέτρα από τη γη και και διαθέτει 108 πατώματα. 
  Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του, το 1973, ήταν το υψηλότερο κτήριο στον κόσμο, 
ξεπερνώντας τους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης και διατήρησε το ρεκόρ αυτό για 
25 χρόνια. Σήμερα, είναι το δεύτερο υψηλότερο κτήριο των ΗΠΑ και το 8ο υψηλότερο του 
κόσμου (μετρώντας μέχρι την οροφή του). 
  Το κτήριο μετονομάστηκε σε Γουίλις Τάουερ το 2009 αν και τα δικαιώματα χρήσης του 
ονόματος Σίαρς είχαν λήξει από το 2003[1].



Ξενοδοχείο - Καζίνο Bellagio
  Χτίστηκε το 1998, στο σημείο που πριν ήταν χτισμένο το Dunes, από τα 
ιστορικότερα ξενοδοχεία- καζίνο του Λας Βέγκας. 
  Έχει ύψος 151 μέτρα, 36 ορόφους και, συνολικά 3950 δωμάτια. Η κατασκευή 
του κόστισε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια και το σχέδιό του είναι εμπνευσμένο 
από το αντίστοιχο ξενοδοχείο στη λίμνη Como της Ιταλίας.



Αργεντινή - Μπουενος Αιρες 



  Η αρχαία πόλη Μάτσου Πίτσου που βρίσκεται στο νότιο 
Περού είναι το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα του πολιτι-
σμού των Ίνκα, που χάθηκε με απότομο τρόπο και που η 
εξέλιξη του ήταν και θα παραμείνει θέμα συζήτησης.



  Το Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή (Cristo Redentor στα πορτογαλι-
κά) είναι ψηλό άγαλμα το οποίο εικονίζει τον Ιησού Χριστό με απλω-
μένα τα χέρια και βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Κορκοβάντο 
(Corcovado), πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο, στο εθνικό πάρκο του 
Δάσους Τιζούκα (Tijuca). Στέκεται με απλωμένα τα χέρια σαν να κα-
λωσορίζει τον κόσμο, σε ύψος 710 μέτρων. Έχει ύψος 32 μέτρα, ζυ-
γίζει 1.000 τόνους και μάλιστα είναι εγκατεστημένο με τρόπο ώστε 
να ατενίζει την πόλη του Ρίο. 



  Το Νησί του Πάσχα, στα ισπανικά Isla de Pascua και επίσης Ράπα Νούι στην ομώνυμη τοπική 
γλώσσα, είναι νησί της Πολυνησίας που βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό και είναι επαρχία της Χιλής.
  Το νησί παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, εξαιτίας της ύπαρξης των μνημειακών διαστάσεων 
λαξευμένων μορφών, των ταφικών της μνημείων, κτηρίων και μνημείων που αποδίδονται σε γηγενείς 
αρχαιότερων εποχών. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα γιγάντια λίθινα αγάλματα ή Μοάι, τα οποία 
πολλές φορές απεικονίζουν αρχαίους θεούς των αρχαίων κατοίκων του νησιού, ύψους και 10 μέτρων, 
πολλά από τα οποία είναι ημιτελή. Τα αρχαιότερα αγάλματα χρονολογούνται στον 8ο αιώνα π.Χ.. 



Σταδιο Μαρακανα- Ριο ντε Τζανειρο.
  Το Εστάντιο ντο Μαρακανά (Estádio do Maracanã) είναι ποδοσφαιρικό 
γήπεδο που βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.
  Χτισμένο στα τέλη της δεκαετίας του '40.



  Ο Καθεδρικός Ναός της Πόλης του Μεξικού, αφιερωμένος στην 
Ανάληψη της Παναγίας βρίσκεται στην Πλατεία του Συντάγματος, 
γνωστής ως Σόκαλο, που είναι μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες 
πλατείες του κόσμου.
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