
 
 ΘΣΟΡΘΚΑ ΚΑΘ ΑΡΥΑΘΑ ΜΝΗΜΕΘΑ ΣΟΤ  
ΚΟΜΟΤ ΚΑΘ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 



ΟΘ ΠΤΡΑΜΘΔΕ ΣΗ ΓΚΘΖΑ-
ΦΘΓΓΑ-ΑΘΓΤΠΣΟ   

Οι πυραμίδεσ τθσ Γκίηασ πιο διάςθμεσ πυραμίδεσ του 
κόςμου. Η καταςκευι ανάγεται ςτο 2580 π.Χ. και βρίςκονται 
ςτθ Νεκρόπολθ τθσ Γκίηασ. 



              ΠΤΡΑΜΗΓΔ ΣΧΝ ΗΝΚΑ 

• Οι Κνκασ ιταν πολιτιςμόσ και αυτοκρατορία τθσ Νότιασ 
Αμερικισ κατά τθν Προκολομβιανι εποχι.Η οποία ζπεςε με 
τθν κατάκτθςθ του Νζου Κόςμου από τουσ Ιςπανοφσ. 



TEOTIXOYAKAN-ΜΔΞΗΚΟ 

• Ζνα από τα καλφτερα καταφφγια ςτο αρχαίο παρελκόν.τισ 
αρχζσ του 2012, μάλιςτα, ανακαλφφκθκαν χιλιάδεσ 
αντικείμενα που χρονολογοφνται πριν από 1.500 χρόνια. 



                             ΚΟΛΟΑΗΟ-
ΡΧΜΖ 

• Colosseum  ιταν ζνα αμφικζατρο ςτθν Ρϊμθ. ‘Αρχιςε να 
καταςκευάηεται ςτθν εποχι του Βεςπαςιανοφ το 72 μ.Χ. και 
ολοκλθρϊκθκε όταν ιταν αυτοκράτορασ ο Σίτοσ, το 80 μ.Χ.  



                          ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ-ΚΙΝΑ 

• Σο πρϊτο ςθμαντικό τείχοσ τθσ Κίνασ χτίςτθκε κατά τθ διάρκεια 
του πρϊτου αυτοκράτορα τθσ βραχφβιασ Δυναςτείασ Σςιν με 
ςυνολικό μικοσ 8.850 χλμ. 



ΠΔΣΡΑ ΗΟΡΓΑΝΗΑ 

•  Ο επιςκζπτθσ βρίςκεται ςτθν αρχαία πόλθ τθσ Πζτρασ, όπου θ 
επίδραςθ των Ελλινων και των Ρωμαίων ςτθν αρχιτεκτονικι 
είναι εμφανισ. Με ιςτορία που εκτείνεται ςε 2700 χρόνια 



STONEHENGE-ΑΓΓΛΙΑ 

• Το αρχαίο μηχανολογικό ςφςτημα που ζφερε αυτοφσ τουσ 
τεράςτιουσ λίθουσ βάρουσ τόνων εκεί από ζνα ουαλικό λατομείο 5 
χιλιάδεσ χρόνια πριν.  



ΠΟΜΠΗΙΑ-ΙΣΑΛΙΑ 

• Χτίςτθκε τον 5ο αιϊνα από Ζλλθνεσ ςτουσ πρόποδεσ του Βεηοφβιου 
κοντά ςτθ Ρϊμθ και το 79 μ.Χ. θ ζκρθξθ του Βεηοφβιου τθν άφθςε 
ςτθν ιςτορία.  



                          ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ-
ΚΧΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 
• Η Αγία οφία γνωςτι και ωσ ναόσ τθσ Αγίασ του Θεοφ οφίασ ι, ι 

Μεγάλθ Εκκλθςία,είναι ναόσ που βρίςκεται ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. Μζχρι το 1453 λειτουργοφςε ωσ ορκόδοξοσ 
κακεδρικόσ ναόσ τθσ πόλθσ. 



                   ΠΤΡΓΟ ΣΖ ΠΗΕΑ 
• Ο Πφργοσ τθσ Πίηασ  είναι το  ανεξάρτθτο κωδωνοςτάςιο, του 

Κακεδρικοφ Ναοφ τθσ Πίηασ και είναι γνωςτόσ παγκοςμίωσ για τθν 
ακοφςια κλίςθ του. Βρίςκεται πίςω από τον Κακεδρικό Ναό  ςτθν 
Πλατεία του Ντουόμο, τθσ Πίηασ. 



Ο πύργος ηοσ Άιθελ 

• Ο πφργοσ του Άιφελ είναι το ςιμα κατατεκζν τθσ πόλθσ 
του Παριςιοφ. Καταςκευάςτθκε το 1889 και ςιμερα 
αποτελεί ζνα από τα γνωςτότερα κτίρια ςτον κόςμο,με 
φψοσ 324 μζτρα. 



               ΑΦΗΓΑ ΣΟΤ ΘΡΗΑΜΒΟΤ-
ΓΑΛΛΗΑ 
• Σο μνθμείο τθσ Αψίδασ του Θριάμβου είναι νεοκλαςικό 

αρχιτεκτόνθμα, βρίςκεται ςτο κζντρο του Παριςιοφ επί τθσ 
πλατείασ του Αςτζρα , ςιμερα ονομαηόμενθσ πλατείασ αρλ ντε 
Γκωλ.   



                            ΒΔΡΑΛΗΔ-ΓΑΛΛΗΑ 

• Σο ανάκτορο των Βερςαλλιϊν βρίςκεται λίγα χιλιόμετρα ζξω από 
το Παρίςι ςτθν πόλθ των Βερςαλλιϊν. Από το 1682 ωσ το 1789 οι 
Βερςαλλίεσ ιταν πρωτεφουςα τθσ Γαλλίασ. 



                    ΜΑΣΟΤ ΠΗΣΟΤ 

• Η αρχαία πόλθ Μάτςου Πίτςου που βρίςκεται ςτο νότιο Περοφ 
είναι το αντιπροςωπευτικότερο δείγμα του πολιτιςμοφ των Κνκα, 
που χάκθκε με απότομο τρόπο και που θ εξζλιξθ του ιταν και κα 
παραμείνει κζμα ςυηιτθςθσ.  



ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 

Η Αγία οφία, είναι ναόσ που βρίςκεται ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Από το 537 ο ομϊνυμοσ 
ναόσ  μζχρι το 1453 λειτουργοφςε ωσ ορκόδοξοσ κακεδρικόσ ναόσ τθσ πόλθσ, με εξαίρεςθ 
τθν περίοδο 1204–1261, κατά τθν οποία ιταν ρωμαιοκακολικόσ ναόσ. 



                          ΙΝΙΚΟ ΣΕΙΧΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΜΗΝΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



ΠΑΡΘΔΝΧΝΑ 

• Ο παςίγνωςτοσ Παρκενϊνασ που χτίςτθκε προσ τιμιν τθσ κεάσ 
Ακθνάσ.Η καταςκευι του ξεκίνθςε το 448 π.Χ. και τα εγκαίνια 
ζγιναν το 438 π.Χ. ςτα Μεγάλα Πανακιναια. 



                                        
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

• Η μνθμειϊδθσ αυτι είςοδοσ τθσ Ακρόπολθσ άρχιςε να χτίηεται το 
436 π.Χ. μετά τθν ολοκλιρωςθ του Παρκενϊνα. Σα Προπύλαια 
δεν ολοκληρώθηκαν ποηέ. Σο 431π.Υ. άρτιζε 
ο Πελοποννηζιακός πόλεμος και οι εργαζίες ζηαμάηηζαν. 



                            
ΟΛΤΜΠΙΑ 

• Η Ολυμπία υπιρξε το πιο δοξαςμζνο ιερό τθσ αρχαίασ 
Ελλάδασ αφιερωμζνο ςτον Δία. Ήταν ο τόποσ διεξαγωγισ των 
Ολυμπιακϊν. Η αφετθρία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων χρονολογείται 
ςτο 776 π.Χ. 



                      ΘΕΑΣΡΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 

• Σο αρχαίο κζατρο τθσ Επιδαφρου είναι ςιμερα το ωραιότερο και 
καλφτερα διατθρθμζνο από όλα τα κζατρα τθσ Επιδαφρου.’Εχει 
χωρθτικότθτα 13.000 κεατϊν. 



                 ΜΑΝΣΔΗΟ ΣΧΝ ΓΔΛΦΧΝ 

• Σο μαντείο των Δελφϊν υπιρξε το ςθμαντικότερο μαντείο του 
αρχαιοελλθνικοφ κόςμου. Οι Δελφοί διατιρθςαν τθ ςθμαντικι 
τουσ κζςθ μζχρι τα τζλθ του 4ου αιϊνα μ.Χ. 



ΚΝΧΟ ΚΡΖΣΖ 

• Σο μινωικό ανάκτορο είναι ο κφριοσ επιςκζψιμοσ χϊροσ 
τθσ Κνωςοφ ςθμαντικισ πόλθσ κατά τθν αρχαιότθτα, με ςυνεχι 
ηωι από τα νεολικικά χρόνια ζωσ τον 5ο αι.  



                   ΝΑO ΣΟΤ ΠΟΔΗΓΧΝΑ 

• Ο αρχαίοσ ναόσ του Ποςειδϊνα ςτο οφνιο είναι το ςιμα 
κατατεκζν τθσ περιοχισ. τθν αρχαιότθτα αποτζλεςε βωμό 
αφιερωμζνο ςτο κεό, ενϊ ο ναόσ που βλζπουμε ςιμερα είναι ο 
δεφτεροσ που καταςκευάςτθκε. 

 

 



ΝΑΟ ΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΑ-ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ 

Ο ναόσ του Επίκουρου Απόλλωνα ςτισ Βάςςεσ τθσ Φιγαλείασ είναι ζνασ 
από τουσ ςπουδαιότερουσ και επιβλθτικότερουσ ναοσ τθσ αρχαιότθτασ. 
Ο ναόσ υψϊνεται ςτα 1.130 μζτρα, ςτο κζντρο τθσ Πελοποννιςου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82


• Η Πφλθ των Λεόντων είναι θ κφρια είςοδοσ τθσ ακρόπολθσ των 
Μυκθνϊν. Καταςκευάςτθκε ςτα μζςα του 13ου αιϊνα π.Χ. και 
αποτελεί ζνα επιβλθτικό μεγαλικικό μνθμείο. 

                     ΠΤΛΗ ΣΩΝ ΛΕΟΝΣΩΝ 



                 ΟΗΚΟ ΣΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 

• Ο οίκοσ τθσ Κλεοπάτρασ ςτθ Διλο (2οσ αι.π.Χ) αποτελεί ζναν από 
τουσ πολλοφσ αρχαιολογικοφσ κθςαυροφσ του νθςιοφ.  



ΛΙΟΝΣΑΡΙΑ ΔΗΛΟΤ 

•  Σα μαρμάρινα λιοντάρια, αφιζρωμα των Ναξίων γφρω ςτο τζλοσ 
του 7ου αιϊνα π.Χ., είναι τοποκετθμζνα ςε μια ςειρά, ατενίηοντασ 
ανατολικά, προσ τθν Ιερι Λίμνθ 



ΚΑΣΡΟ ΣΖ ΡΟΓΟΤ 

• Σο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίςτρου των ιπποτϊν βρίςκεται ςτθν  
πόλθ τθσ Ρόδου και αποτελεί το ςθμαντικότερο ίςωσ μνθμείο τθσ 
περιόδου των ιπποτϊν. 



ΑΓΗΟ ΟΡΟS 
• Σο Άγιο Όροσ αποτελεί αυτοδιοίκθτο τμιμα του Ελλθνικοφ Κράτουσ, που βρίςκεται ςτθ χερςόνθςο 

του Άκω τθσ Χαλκιδικισ ςτθ Μακεδονία. 

• Η Ιερά Μονι τθσ Μεγίςτθσ Λαφρασ είναι θ πρϊτθ ςτθν ιεραρχία των αγιορείτικων μονϊν και θ 
μεγαλφτερθ ςε ζκταςθ και ιδρφκθκε το 963  μ.χ. 



ΜΕΤΕΩΡΑ 
Σα Μετζωρα είναι ζνα ςφμπλεγμα από τεράςτιουσ ςκοτεινόχρωμουσ βράχουσ 
από ψαμμίτθ οι οποίοι υψϊνονται ζξω από τθν Καλαμπάκα, κοντά ςτα πρϊτα υψϊματα 
τθσ Πίνδου και των Χαςίων. Σα μοναςτιρια των Μετεϊρων, που είναι χτιςμζνα ςτισ 
κορυφζσ κάποιων από τουσ βράχουσ, είναι ςιμερα το δεφτερο πλζον 
ςθμαντικό μοναςτικό ςυγκρότθμα ςτθν Ελλάδα, φςτερα από το Άγιο Όροσ. 


