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Οι ομάδες

•• ΓεωργιλήςΓεωργιλής ΑλέξανδροςΑλέξανδρος
•• ΙατροπούλουΙατροπούλου ΣταυρούλαΣταυρούλα
•• ΚακαβάςΚακαβάς ΑντώνηςΑντώνης
•• ΒιτσαξάκηςΒιτσαξάκης ΓιάννηςΓιάννης
•• ΒασιλειάδηςΒασιλειάδης ΜίλτοςΜίλτος
•• ΒαρθαλίτηςΒαρθαλίτης ΆγγελοςΆγγελος

•• ΒασιλειάδηΒασιλειάδη ΣοφίαΣοφία
•• ΓκιβάλουΓκιβάλου ΓεωργίαΓεωργία
•• ΚαλλιγέρουΚαλλιγέρου ΙωάνναΙωάννα
•• ΚιούσηΚιούση ΦωτεινήΦωτεινή
•• ΒλασίδηςΒλασίδης ΠρόδρομοςΠρόδρομος
•• ΖεϊμπεκίδηςΖεϊμπεκίδης ΜάνοςΜάνος
•• ΓούβηΓούβη ΑνδρονίκηΑνδρονίκη

ΟμάδαΟμάδα 33ηη

ΟμάδαΟμάδα 22ηηΟμάδαΟμάδα 11ηη

•• ΚλώνοςΚλώνος ΧαράλαμποςΧαράλαμπος

•• ΒασιλείουΒασιλείου ΒαγγέληςΒαγγέλης

•• ΒλασίδηςΒλασίδης ΠαύλοςΠαύλος

•• ΚάνδηλαΚάνδηλα ΕλένηΕλένη

•• ΚουτσοβασίληΚουτσοβασίλη ΦαίηΦαίη

•• ΓκιώκαΓκιώκα ΔέσποιναΔέσποινα

ΕπιβλέποντεςΕπιβλέποντες καθηγητέςκαθηγητές ::
ΠίσκοποςΠίσκοπος ΓεώργιοςΓεώργιος

& & 

ΓεωργουδήΓεωργουδή ΜαρίαΜαρία



Τα 7 αρχαία θαύματα
ΝαόςΝαός τηςτης

Αρτέμιδο
ςΑρτέμιδο
ς ::

Κολοσσός
Κολοσσόςτηςτης ΡόδουΡόδου ::

ΟιΟι κρεμαστοίκρεμαστοί κήποικήποι
τηςτης ΒαβυλώναςΒαβυλώνας ::



ΗΗ Πυραμ
ίδαΠυραμ
ίδα τηςτης

ΓκίζαςΓκίζας ::

ΤοΤο χρυσελεφάντινο

χρυσελεφάντινο
άγαλμα
άγαλμα τουτου ολύμπιου

ολύμπιου
ΔιόςΔιός ::

Μαυσω
λείο

Μαυσω
λείο τηςτης

Αλικαρ
νασσούΑλικαρ
νασσού

::

ΟΟ ΦάροςΦάρος τηςτηςΑλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας ::



Τα 7 σύγχρονα θαύματα του κόσμου
ΤοΤο διαστ

ημικόδιαστημι
κό

κέντροκέντρο Κ
έννεντυΚέννεντυ

: : 

ΤοΤο φράγμαφράγμα τουτου
ΑσσουάνΑσσουάν ::

ΗΗ όπερα
όπερα τουτουΣίδνεϋ

Σίδνεϋ ::



ΗΗ σήραγγασήραγγα
τηςτης Μάγ

χηςΜάγχης
: : ΟΟ ουρανοξύστης

ουρανοξύστης ΣίαρςΣίαρς ::

ΤοΤο αεροσκ
άφοςαεροσκάφο

ς

ΚονκόρντΚονκόρντ ::
ΤοΤο αεροδρόμιοαεροδρόμιο
ΚανσάϊΚανσάϊ ::



Η όπερα του Σίδνευ βρίσκεται στην Νότια Ουαλία της Αυστραλίας. Είναι ένα από τα πιο
διάσημα κτήρια του 20ου αι. . Είναι ένα σύγχρονο εξπρεσιονιστικό κέντρο το οποίο
περιέχει 5 στούντιο πρόβας,  2 κύριες αίθουσες, 4 εστιατόρια , 6 μπαρ και πολλά
καταστήματα αναμνηστικών ειδών.



Η αίθουσα συναυλιών έχει 2.678 καθίσματα που στεγάζεται το μεγαλύτερο
μηχανικό όργανο στον κόσμο.  Η αίθουσα του θεάτρου της Όπερας με 1.507 
καθίσματα. Το δραματικό θέατρο με 544 καθίσματα και το θέατρο Playhouse με
398 καθίσματα.





ΗΗ σήραγγασήραγγα τηςτης ΜάγχηςΜάγχης είναιείναι μίαμία σήραγγασήραγγα μήκουςμήκους 50,5 50,5 χιλχιλ. . πουπου συνδέεισυνδέει τοτο ΠαρίσιΠαρίσι μεμε τηντην
ΜεγάληΜεγάλη ΒρετανίαΒρετανία . . ΚατασκευάστηκεΚατασκευάστηκε τηντην δεκαετίαδεκαετία τουτου ‘‘80.  80.  ΟιΟι σήραγγεςσήραγγες ανοίχτηκανανοίχτηκαν 45 45 
μέτραμέτρα κάτωκάτω απόαπό τηντην επιφάνειαεπιφάνεια τηςτης θάλασσαςθάλασσας . . ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια έναένα τεχνολογικότεχνολογικό επίτευγμαεπίτευγμα. . 





Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας χτίστηκαν το 810πχ από την βασίλισσα των
Ασσυρίων Σεμίραμι. ΟΙ κρεμαστοί κήποι θεωρούνται ένα από τα εφτά θαύματα του
αρχαίου κόσμου αν και υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για την ύπαρξή τους .



Είναι η μεγαλύτερη πυραμίδα της Αιγύπτου η οποία έχει διασωθεί μέχρι της μέρες μας. 
Φτιάχτηκε το 2589πχ. .Εκτός από Πυραμίδα της Γκίζας ονομάζεται και Πυραμίδα του
Χέοπα. Κατασκευάστηκε ως τάφος για την τέταρτη αιγυπτιακή δυναστεία του βασιλιά
Χέοπα.



ΕχειΕχει συνολικάσυνολικά πάνωπάνω απόαπό
2.300.000  2.300.000  ασβεστόλιθουασβεστόλιθου καικαι
γρανίτηγρανίτη τατα οποίαοποία
χρησιμοποιήθηκανχρησιμοποιήθηκαν κατάκατά τηντην
κατασκευήκατασκευή τηςτης. . 



Φιλοτεχνήθηκε από τον Φειδία
το 430 πχ και τοποθετήθηκε
ως λατρευτικό άγαλμα στον
Ναό του Δία στην Αρχαία
Ολυμπία , στην Ηλεία. Το
άγαλμα έχει ύψος 13 μέτρα
ενώ έχει βάση 1,1 μέτρα. Το
έργο για να ολοκληρωθεί
χρειάστηκε 8 χρόνια. 



ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοντον θρύλοθρύλο, , τοντον 44οο
αιώνααιώνα ππ..ΧΧ. . οο θεόςθεός ΉλιοςΉλιος έσωσεέσωσε
τοντον λαόλαό τηςτης ΡόδουΡόδου απόαπό μίαμία
επίμονηεπίμονη πολιορκίαπολιορκία τουτου ΜακεδόναΜακεδόνα
στρατηγούστρατηγού ΔημητρίουΔημητρίου τουτου
ΠολιορκητήΠολιορκητή. . ΩςΩς έκφρασηέκφραση
ευγνωμοσύνηςευγνωμοσύνης προςπρος τοντον
προστάτηπροστάτη τουςτους, , οιοι ΡόδιοιΡόδιοι
ανήγειρανανήγειραν τοντον ΚολοσσόΚολοσσό, , έναένα
γιγαντιαίογιγαντιαίο μπρούντζινομπρούντζινο άγαλμαάγαλμα, , 
πουπου υψωνότανυψωνόταν περίπουπερίπου 33 33 μέτραμέτρα
πάνωπάνω απόαπό τοτο μαρμάρινομαρμάρινο βάθροβάθρο
τουτου..



ΈργοΈργο τουτου γλύπτηγλύπτη ΧάρηΧάρη τουτου ΛίνδιουΛίνδιου. . 
ΓύρωΓύρω στοστο 226 226 ππ..ΧΧ., ., μόλιςμόλις 60 60 χρόνιαχρόνια
μετάμετά τατα αποκαλυπτήριααποκαλυπτήρια, , οο ΚολοσσόςΚολοσσός
κατέρρευσεκατέρρευσε, , καθώςκαθώς τατα γόνατάγόνατά τουτου
τσακίστηκαντσακίστηκαν απόαπό έναένα σεισμόσεισμό. . ΤοΤο
γιγαντιαίογιγαντιαίο άγαλμαάγαλμα ήτανήταν έναένα θαύμαθαύμα, , 
πουπου ταυτίστηκεταυτίστηκε μεμε τοτο μεγαλείομεγαλείο αλλάαλλά
καικαι τητη ματαιότηταματαιότητα τηςτης ανθρώπινηςανθρώπινης
φιλοδοξίαςφιλοδοξίας..



ΉτανΉταν οο τάφοςτάφος τουτου ΜαύσωλουΜαύσωλου. . 
ΑυτόςΑυτός τοτο μεγαλοπρεπέςμεγαλοπρεπές έργοέργο
χτίστηκεχτίστηκε γιαγια νανα φυλαχθείφυλαχθεί τοτο σώμασώμα
τουτου ΜαύσωλουΜαύσωλου καικαι τηςτης γυναίκαςγυναίκας
τουτου ΑρτεμισίαςΑρτεμισίας. . ΥπολογίζεταιΥπολογίζεται ότιότι τοτο
ύψοςύψος τουτου ΜαυσωλείουΜαυσωλείου ήτανήταν 45 45 
μέτραμέτρα καικαι ήτανήταν λευκούλευκού χρώματοςχρώματος. . 
ΟιΟι ΈλληνεςΈλληνες
αρχιτέκτονεςαρχιτέκτονες,, ΣάτυροςΣάτυρος καικαι ΠύθεοςΠύθεος, , 
τοτο σχεδίασανσχεδίασαν καικαι άλλοιάλλοι τέσσεριςτέσσερις
ΈλληνεςΈλληνες γλύπτεςγλύπτες τοτο φιλοτέχνησανφιλοτέχνησαν. . 



ΟιΟι μεγαλύτεροιμεγαλύτεροι
καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες τηςτης
περιοχήςπεριοχής εργάστηκανεργάστηκαν
τόσοτόσο σκληράσκληρά γιγι` ` αυτόαυτό
τοτο έργοέργο, , πουπου
συγκαταλέχθηκεσυγκαταλέχθηκε σταστα
επτάεπτά θαύματαθαύματα..TTοο
ΜαυσωλείοΜαυσωλείο
καταστράφηκεκαταστράφηκε απόαπό
σεισμόσεισμό, , τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο
μέροςμέρος τουτου
οικοδομήματοςοικοδομήματος δενδεν είχεείχε
καταρρεύσεικαταρρεύσει ώςώς
τοτο 1522 1522 μμ..ΧΧ., ., ότανόταν
διατάχθηκεδιατάχθηκε ηη
κατεδάφισήκατεδάφισή τουτου..



ΟΟ ναόςναός τηςτης ΑρτέμιδοςΑρτέμιδος βρισκότανβρισκόταν
στηνστην ΈφεσοΈφεσο τηςτης
σημερινήςσημερινής ΤουρκίαςΤουρκίας. . ΑποκαλείταιΑποκαλείται
καικαι ΑρτεμίσιοΑρτεμίσιο καικαι κατασκευάστηκεκατασκευάστηκε
τοτο 440 440 ππ..ΧΧ. . ΣήμεραΣήμερα τατα απομεινάριααπομεινάρια
δενδεν θυμίζουνθυμίζουν σεσε τίποτατίποτα τοντον
μεγαλοπρεπήμεγαλοπρεπή ναόναό πουπου υπήρχευπήρχε. . 





TTοο ΔιεθνέςΔιεθνές ΑεροδρόμιοΑεροδρόμιο ΚανσάιΚανσάι, , στονστον κόλποκόλπο τηςτης ΟσάκαΟσάκα, , στηνστην ΙαπωνίαΙαπωνία, , 
είναιείναι τοτο πρώτοπρώτο αεροδρόμιοαεροδρόμιο ανοιχτήςανοιχτής θάλασσαςθάλασσας στονστον κόσμοκόσμο καικαι
ολοκληρώθηκεολοκληρώθηκε τοτο 1994. 1994. ΤοΤο θεαματικόθεαματικό αυτόαυτό αεροδρόμιοαεροδρόμιο διαθέτειδιαθέτει έναένα
φουτουριστικόφουτουριστικό αεροσταθμόαεροσταθμό απόαπό χάλυβαχάλυβα καικαι γυαλίγυαλί καικαι χτίστηκεχτίστηκε επάνωεπάνω σσ’’
έναένα τεχνητότεχνητό νησίνησί. . 



ΓιαΓια τηντην κατασκευήκατασκευή τουτου νησιούνησιού,,πρώταπρώτα πρώταπρώτα σώριασανσώριασαν άμμοάμμο καικαι χώμαχώμα επάνωεπάνω
στοστο ΘαλάσσιοΘαλάσσιο πυθμέναπυθμένα, , σεσε βάθοςβάθος 20 20 μέτρωνμέτρων, , στονστον κόλποκόλπο τηςτης ΟσάκαΟσάκα. . ΈπειταΈπειτα
έριξανέριξαν απόαπό πάνωπάνω σπασμένουςσπασμένους βράχουςβράχους, , πουπου τουςτους μετέφερανμετέφεραν μεμε τεράστιεςτεράστιες
μαούνεςμαούνες. . ΧρησιμοποιήθηκανΧρησιμοποιήθηκαν υπολογιστέςυπολογιστές καικαι τεχνητοίτεχνητοί δορυφόροιδορυφόροι γιαγια τηντην
εκφόρτωσηεκφόρτωση τωντων βράχωνβράχων σταστα σωστάσωστά σημείασημεία. . ΤελικάΤελικά έναένα τεράστιοτεράστιο χαλύβδινοχαλύβδινο
πλαίσιοπλαίσιο βυθίστηκεβυθίστηκε επάνωεπάνω απόαπό τουςτους βράχουςβράχους γιαγια νανα στηρίξειστηρίξει τοτο τετράπλευροτετράπλευρο
νησίνησί. . ΠροκηρύχτηκεΠροκηρύχτηκε διαγωνισμόςδιαγωνισμός γιαγια τηντην ανεύρεσηανεύρεση τουτου κατάλληλουκατάλληλου αρχιτέκτονααρχιτέκτονα. . 
ΝικητήςΝικητής αναδείχθηκεαναδείχθηκε οο ΡένζοΡένζο ΠιάνοΠιάνο, , έναςένας απόαπό τουςτους αρχιτέκτονεςαρχιτέκτονες τουτου περίφημουπερίφημου
ΚέντρουΚέντρου ΠομπιντούΠομπιντού στοστο ΠαρίσιΠαρίσι. . 



ΤοΤο ΚονκόρντΚονκόρντ (Concorde) (Concorde) ήτανήταν τοτο έναένα απόαπό
τουςτους δυοδυο τύπουςτύπους υπερηχητικώνυπερηχητικών επιβατηγώνεπιβατηγών
αεροπλάνωναεροπλάνων πουπου έχουνέχουν κατασκευαστείκατασκευαστεί
μέχριμέχρι σήμερασήμερα, , αλλάαλλά καικαι τοτο μόνομόνο πουπου
εντάχθηκεεντάχθηκε σεσε δρομολογημένεςδρομολογημένες πτήσειςπτήσεις..



ΤοΤο ΚονκόρντΚονκόρντ
αποτέλεσεαποτέλεσε γιαγια
περίπουπερίπου μισόμισό
αιώνααιώνα τοτο καύχημακαύχημα
τηςτης αγγλοαγγλο--γαλλικήςγαλλικής
αεροναυπηγικήςαεροναυπηγικής
συνεργασίαςσυνεργασίας, , 
πετούσεπετούσε μεμε
ταχύτηταταχύτητα 2,02 2,02 ΜαχΜαχ
(= 2,02 (= 2,02 φορέςφορές τηντην
ταχύτηταταχύτητα τουτου ήχουήχου) ) 
σεσε μέγιστομέγιστο ύψοςύψος
60.000 60.000 πόδιαπόδια. . ΣτιςΣτις
25 25 ΙουλίουΙουλίου 2000 2000 τοτο
ΚονκόρντΚονκόρντ τηςτης
πτήσηςπτήσης Air France Air France 
4590 4590 συνετρίβησυνετρίβη
στηστη ΓαλλίαΓαλλία, , ηη μόνημόνη
απώλειααπώλεια
αεροσκάφουςαεροσκάφους
ΚονκόρντΚονκόρντ



ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ ΓΟΥΙΛΙΣ (ΣΙΑΡΣ)
ΑυτόςΑυτός οο ουρανοξύστηςουρανοξύστης τωντων 110 110 ορόφωνορόφων στοστο ΣικάγοΣικάγο τωντων
ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..
είναιείναι τοτο υψηλότερουψηλότερο κτίριοκτίριο στονστον κόσμοκόσμο. . ΟΟ ουρανοξύστηςουρανοξύστης
ΣίαρςΣίαρς έχειέχει ύψοςύψος 443 443 μέτραμέτρα καικαι ξεπερνάξεπερνά κατάκατά 60 60 μέτραμέτρα τοτο
ΕμπάιρΕμπάιρ ΣτέιτΣτέιτ ΜπίλντινγκΜπίλντινγκ τηςτης ΝέαςΝέας ΥόρκηςΥόρκης. . ΤοΤο κτίριοκτίριο
οικοδοοικοδο--
μήθηκεμήθηκε αρχικάαρχικά ωςως έδραέδρα τηςτης εταιρίαςεταιρίας ΣίαρςΣίαρς ΡόεμπακΡόεμπακ.



Το παρατηρητήριο Σίαρς
ΣτιςΣτις 22 22 ΙουνίουΙουνίου 1974 1974 άνοιξεάνοιξε στοστο κοινόκοινό τοτο
παρατηρητήριοπαρατηρητήριο τουτου ΣίαρςΣίαρς ΤάουερΤάουερ, , πουπου
στέκεταιστέκεται στονστον 103103οο όροφοόροφο (412 (412 μέτραμέτρα απόαπό
τοτο έδαφοςέδαφος) ) καικαι αποτελείαποτελεί έναένα απόαπό τουςτους
σπουδαιότερουςσπουδαιότερους τουριστικούςτουριστικούς
προορισμούςπροορισμούς τηςτης ΑμερικήςΑμερικής, , μεμε περίπουπερίπου 1.3 1.3 
εκατεκατ. . επισκέψειςεπισκέψεις ετησίωςετησίως. . 



ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ



ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΦΩΣ



ΦράγμαΦράγμα του Ασουάν

•• ΤοΤο ΦράγμαΦράγμα τουτου ΑσουάνΑσουάν είναιείναι
έναένα υδροηλεκτρικόυδροηλεκτρικό φράγμαφράγμα
στονστον ποταμόποταμό ΝείλοΝείλο
τηςΑιγύπτουτηςΑιγύπτου , , κοντάκοντά στηνστην
πόληπόλη ΑσουάνΑσουάν , , τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο
τηςτης χώραςχώρας καικαι έναένα απόαπό τατα
σπουδαιότερασπουδαιότερα τουτου κόσμουκόσμου..



•• ΓιαΓια πολλούςπολλούς αιώνεςαιώνες, , οιοι κάτοικοικάτοικοι τηςτης ΑιγύπτουΑιγύπτου υπέφερανυπέφεραν
είτεείτε απόαπό έλλειψηέλλειψη είτεείτε απόαπό πληθώραπληθώρα νερούνερού. . ΚάποιαΚάποια
χρόνιαχρόνια υπήρχευπήρχε ξηρασίαξηρασία, , καικαι δενδεν υπήρχευπήρχε αρκετόαρκετό νερόνερό γιαγια
νανα μεγαλώσουνμεγαλώσουν τιςτις καλλιέργειεςκαλλιέργειες ήή νανα χρησιμοποιήσουνχρησιμοποιήσουν
γιαγια τηντην καθημερινήκαθημερινή ζωήζωή. . ΆλλαΆλλα έτηέτη υπήρχευπήρχε τόσοτόσο πολύπολύ
νερόνερό ώστεώστε οο ποταμόςποταμός ΝείλοςΝείλος πλημμύριζεπλημμύριζε, , 
καταστρέφονταςκαταστρέφοντας τιςτις καλλιέργειεςκαλλιέργειες καικαι διαβρώνονταςδιαβρώνοντας
εύφοραεύφορα εδάφηεδάφη..



ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΕΝΤΙ

Ακρωτήριο

Κανάβεραλ
Διαστημικό λεωφορείο



Βάση εκτόξευσης

Χώρος Στάθμευσης ΔιαστημικώνΛεωφορείωνΚήπος
Πυραύλων



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
Πρώτος άνθρωπος στηΣελήνη

Νηλ
Άρμστ

ρονγκ

Έντουιν Μπαζ
Όλντριν

Μάικλ
Κόλινς





Μεταφορά πυραύλων

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΚΕΝΡΟ ΚΕΝΕΝΤΙ ΣΗΜΕΡΑ



Πλατφόρμ
ες εκτόξευ

σης


