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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

H ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΗΝ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
Αο μεθηλήζνπκε ηελ κειέηε καο από ηελ 

εηπκνινγία ηεο ιέμεο ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ. Με ηελ 

πξώηε καηηά θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο γλώζεηο 

γισζζνινγίαο δηαθξίλνπκε όηη είλαη ζύλζεηε 

θαη ζεκαίλεη «γεο κέηξεζε». Βέβαηα ζηελ 

επνρή καο δελ είλαη κόλν απηό ην αληηθείκελό 

ηεο. 

πσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο άιιεο επηζηήκεο,  

θαζώο ν αλζξώπηλνο λνπο εμειίζζεηαη 

απνθαιύπηνληαο ζηαδηαθά ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ, ηα αξρηθά «γήηλα» εξεζίζκαηα, γίλνληαη νη 

ζπηλζήξεο πνπ πξνσζνύλ ηελ δηάλνηά καο ζε εμεξεύλεζε  όιν θαη ιεπηόηεξσλ δνκώλ θαη 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ ύκπαληνο. 

Η ιςτορία τησ Γεωμετρίασ 

Οη ξίδεο ηεο Γεσκεηξίαο εληνπίδνληαη ζε θάπνηεο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο ηεο Αλαηνιήο από 

ηελ 5ε σο θαη ηε 2ε ρηιηεηία π.Υ. Οη αξραίνη Βαβπιώληνη, Αηγύπηηνη, Ιλδνί θαη Κηλέδνη είλαη 

από ηνπο πξώηνπο πνπ αλάπηπμαλ ηε Γεσκεηξία. Γελ είλαη ηπραίν όηη νη ιανί απηνί δνύζαλ 

θνληά ζε κεγάια πνηάκηα. Ο Σίγξεο θαη ν Δπθξάηεο, ν Νείινο, ν Ιλδόο θαη ν Γάγγεο κε ηηο 

ζπρλέο ηνπο πιεκκύξεο κεηέβαιιαλ ην γύξσ ρώξν ζ' έλα απέξαλην ιαζπόηνπν. Οη θάηνηθνη 

επνκέλσο αληηκεηώπηδαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα κεηξνύλ ηε γε, λα επαλαθαζνξίδνπλ ηα 

όξηα ησλ αγξώλ θαη λα επηλννύλ ηξόπνπο θαηαζθεπήο αξδεπηηθώλ έξγσλ, ώζηε λα ειέγρνληαη 

νη πιεκκύξεο θαη έηζη αληί γηα ιαζπόηνπνπο λα έρνπλ πινύζηνπο ζηηνβνιώλεο θαη νξπδώλεο. 

Απνηέιεζκα ησλ αδηάθνπσλ απηώλ πξνζπαζεηώλ ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο 

Γεσκεηξίαο. Γηα ηνπο αλαηνιηθνύο ινηπόλ ιανύο ε γεσκεηξία ήηαλ αλάγθε θαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή γηα ηελ ρσξνζέηεζε θαη ηελ κεραληθή ηεο θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο (γέθπξεο, 

δξόκνπο, θ.α.) ή νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο. Γηα 

ηνπο αξραίνπο έιιελεο όκσο ε γεσκεηξία 

απνθηά ηελ ζεσξεηηθή ηεο δηάζηαζε κε θύξηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνλ Θαιή ηνλ Μηιήζην, κε ηελ 

αλάδεημε θαη αλάπηπμε ηεο απνδεηθηηθήο 

κεζόδνπ, θαη ηνλ Δπθιείδε πνπ κέζα από ηνπο 

13 ηόκνπο ηνπ έξγνπ ηνπ «ηνηρεία» ήηαλ ν 

πξώηνο πνπ ηνπνζέηεζε ηε γεσκεηξία ζε 

αμησκαηηθή βάζε, δηθαηνινγεκέλνο ινηπόλ θαη ν 

όξνο «Δπθιείδεηα γεσκεηξία».  Αλάκεζά ηνπο 

βέβαηα δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε όηη 

ππήξμαλ νη Ππζαγόξεηνη πνπ ηειεηνπνίεζαλ ηελ 

απνδεηθηηθή κέζνδν.  
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Από ηελ αξραηόηεηα έσο θαη ζήκεξα όκσο ε Γεσκεηξία έρεη αιιάμεη πξνζαλαηνιηζκό, 

πεξλώληαο από ην πξαθηηθό κέξνο ζε ζεσξεηηθή βάζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο λέεο αλάγθεο 

όπσο ε ζεσξεηηθή Γεσκεηξία ή ηελ Γεσκεηξία ησλ ηειεζηώλ ρσξίο βέβαηα λα μερλάκε ηελ 

πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή γηα θάζε είδνπο θαηαζθεπή από έλα κηθξό δσκάηην έσο ηεξάζηηεο 

θαηαζθεπέο όπσο ε γέθπξα Ρίν – Αληίξξην. Γηα θαληαζηείηε ινηπόλ λα κελ μέξακε ηελ 

Γεσκεηξία ή λα κελ είρε θηάζεη ζην ζεκείν αλάπηπμεο πνπ είλαη ζήκεξα; 

Αιγύπτιοι 
 

Πξόθεηηαη γηα κηα ισξίδα πξαζίλνπ πνπ 

δεκηνπξγεί ν πνηακόο Νείινο. Γη’ απηό ν 

Ηξόδνηνο ηελ απνθάιεζε Γώξνλ ηνπ 

Νείινπ. Γεσγξαθηθά ρσξίδεηαη ζε δύν 

ηκήκαηα:  Άλσ Αίγππην-Οξεηλή θαη 

Κάησ Αίγππην- Γέιηα ηνπ Νείινπ, πνπ 

βξέρεηαη από ηελ Μεζόγεην 

 

Η γεωμετρία των Αιγυπτίων 
Θα αξρίζνπκε ιέγνληαο όηη από πνιινύο 

αλαθέξεηαη πσο ε γεσκεηξία αλαθαιύθζεθε 

πξώηα από ηνπο Αηγππηίνπο.  Μπνξνύζαλ λα 

ππνινγίζνπλ ζσζηά ηα εκβαδά ηνπ ηξηγώλνπ, 

ηνπ ηεηξαγώλνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ηνπ 

ηξαπεδίνπ. 

Γηα λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδόλ ηνπ θύθινπ, 

αθαηξνύζαλ από ηελ δηάκεηξό ηνπ ην 1/9 ηεο θαη 

ην ππόινηπν ηεο δηαθνξάο απηήο ην 

πνιιαπιαζίαδαλ κε ηνλ εαπηό ηνπ. Γειαδή, κε 

ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε 

ζρέζε  

E= (d-1/9d)2.  

 

Άραβεσ  
 

ηελ Γεσκεηξία νη Άξαβεο δελ έθαλαλ θάπνηα 

ζπνπδαία αλαθάιπςε αιιά θαηάθεξαλ θάηη 

πνιύ δύζθνιν, λα κεηαθξάζνπλ ηα 

καζεκαηηθά έξγα θαη λα απνδείμνπλ πνιιά από 

ηα ζεσξήκαηα. 
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ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΡΑΒΩΝ  
Πνιιέο είλαη νη κνξθέο ηεο ηζιακηθήο 

αξρηηεθηνληθήο έρνπλ εμειηρζεί ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ. Αμηνζεκείσηνη 

Ιζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο ηύπνη είλαη ηα πξώηα 

θηίξηα Αββαζίδσλ, νη ηέκκελνη, θαη ηα ηδακηά κε 

θεληξηθό ηξνύιν ηεο Αλαηνιήο. Σα πξώηα ηδακηά 

είλαη απηά από αξαβηθό ζρέδην θαη απηά κε 

ππόζηειε (ηέκελνο). Απηά ηα ηδακηά είλαη 

ηεηξάγσλα ή νξζνγώληα ζην ζρέδην κε εζσηεξηθή 

απιή θαη κηα ζθεπαζηή αίζνπζα πξνζεπρήο. Πην 

λσξίο νη ηέκελνη είραλ επίπεδεο ζηέγεο πάλσ από  

ηηο αίζνπζεο πξνζεπρήο, ε νπνία απαηηεί ηε ρξήζε πνιιώλ ζηειώλ γηα λα ηελ ππνζηεξίδνπλ. 

Σα ζεκαληηθόηεξα θηίζκαηα είλαη: To ηέκελνο ηνπ Οκάξ, ην ηέκελνο ηεο Κόξληνβαο ζηελ 

Ιζπαλία, ε Αγία νθία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ην ηέκελνο ηεο Γακαζθνύ. 

 

 

Βαβυλώνιοι 
Η Γεσκεηξία ησλ Βαβπισλίσλ είρε θαζαξά πξαθηηθό ραξαθηήξα. Οη ιανί απηνί δελ είραλ 

αλαπηύμεη θακηά γεσκεηξηθή ζεσξία , νύηε είραλ δηαηππώζεη θάπνηα γεληθή πξόηαζε ή 

ζεώξεκα. ηα γεσκεηξηθά ηνπο πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ νύηε θαλ όξνη γηα αξθεηέο 

γεσκεηξηθέο έλλνηεο . Π.ρ. δελ ππάξρεη ν όξνο «γσλία» , «αθηίλα θύθινπ» , «θέληξν θύθινπ» 

θ.α. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη νη Βαβπιώληνη ππνιόγηδαλ ζσζηά ηελ επηθάλεηα ηξηγώλνπ, 

ηεηξαγώλνπ, νξζνγσλίνπ θαη ηξαπεδίνπ. Γλώξηδαλ λα ππνινγίδνπλ ηελ επηθάλεηα θαη ηνλ 

όγθν νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ θαη ηνλ όγθν νξζνύ πξίζκαηνο όηαλ νη βάζεηο ηνπ ήηαλ 

εηδηθά πνιύγσλα , θπξίσο ηεηξάγσλα. 

Σν κήθνο C ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θύθινπ ην ζεσξνύζαλ ίζν κε ην ηξηπιάζην ηεο δηακέηξνπ. 

Με ζεκεξηλό ζπκβνιηζκό ζα είρακε ηε ζρέζε C=3*d , όπνπ d ε δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ. πσο 

πξνθύπηεη από ηε ζρέζε απηή, ζεσξνύζαλ όηη π=3. Σν εκβαδόλ ηνπ θύθινπ ην ππνιόγηδαλ 

όπσο θαη ην εκβαδόλ ελόο ηξηγώλνπ πνπ έρεη βάζε ηελ εκηπεξηθέξεηα θαη ύςνο ηε δηάκεηξν d 

ηνπ θύθινπ. Γειαδή Δ= ½* 3d/2 * d = 3/4* d^2  
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Tετραγωνική ρίζα αριθμών.  

Οη Βαβπιώληνη όηαλ ήζειαλ λα ππνινγίζνπλ ηελ 

ηεηξαγσληθή ξίδα θάπνηνπ αξηζκνύ, έζησ α, εύξηζθαλ 

έλαλ αξηζκό, ηνπ νπνίνπ ην ηεηξάγσλν ήηαλ ίζν κε α. 

Απηό γηλόηαλ κε ηε βνήζεηα αληίζηνηρσλ πηλάθσλ 

ηεηξαγώλσλ.  

 

Η πιάθα Y.B.C.7289 

 

Ινδοί 
Σν γεγνλόο όηη νη Ιλδνί έπξεπε λα 

ρηίδνπλ βσκνύο κε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο γξήγνξα ηνπο έθαλε λα 

έιζνπλ αληηκέησπνη κε 

πξνβιήκαηα, πνπ ε ιύζε ηνπο 

απαηηνύζε καζεκαηηθέο γλώζεηο. 

Έλα βαζηθό ζεώξεκα, ην 

Ππζαγόξεην, ήηαλ απαξαίηεην 

εξγαιείν. Γηα απηό άιισζηε ην 

Ππζαγόξεην ζεώξεκα, παίδεη ξόιν 

πξσηαγσληζηηθό ζηα νπιβαζνύηξαο. Δπίζεο, νη Ιλδνί κπνξνύζαλ λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδό 

ηξαπεδίνπ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ηεηξάγσλν ίζν κε δνζέλ νξζνγώλην θαη ηνλ δηπιαζηαζκό 

ηεηξαγώλνπ. Πξνζπάζεζαλ επίζεο λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ηηκή ηνπ ξίδα 2. Οη Ιλδνί 

πξνζπάζεζαλ λα ηεηξαγσλίζνπλ θαη ηνλ θύθιν θάηη πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ βσκώλ 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΙΝΔΩΝ 
Η Ιλδηθή αξρηηεθηνληθή είλαη ηόζν παιηά όζν 

θαη ε ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ. Σα πξώηα 

ιείςαλα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

ρξνλνινγνύληαη από ην 3300-1300 π.Υ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά έξγα αξρηηεθηνληθήο ηνπο 

είλαη νη λανί, ηα Chaityas, ηα Viharas, ηα 

Stupas θαη άιιεο ζξεζθεπηηθέο δνκέο. ηελ 

αξραία Ιλδία, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ λανύ ηνπ 

πςεινύ επηπέδνπ αλαπηπρζεί ζε όιεο ζρεδόλ 

ηηο πεξηθέξεηεο. Η μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή 

ηεο λανδνκίαο ζε δηάθνξα κέξε ήηαλ απνηέιεζκα ησλ γεσγξαθηθώλ, θιηκαηνινγηθώλ, 

εζλνηηθώλ, θπιεηηθώλ, ηζηνξηθώλ θαη γισζζηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ. 
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Ίνκασ 

Αρχιτεκτονική  

Οη Ίλθαο αλέπηπμαλ έλα πςειά 

ιεηηνπξγηθό ζηηι δεκόζηαο αξρηηεθηνληθήο 

πνπ ηελ δηαθξίλνπκε θπξίσο από ηηο 

πξνρσξεκέλεο ηερληθέο 

νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο θαη 

ρηηζίκαηνο από πέηξεο. Σν ζρέδην ησλ 

πόιεώλ ηνπο ήηαλ βαζηζκέλν ζε έλα 

ζύζηεκα κε θεληξηθέο ιεσθόξνπο πνπ 

δηαζηαπξώλνληαλ κε άιινπο κηθξόηεξνπο 

δξόκνπο πνπ θαηέιεγαλ ζε κηα αλνηρηή 

πιαηεία πεξηηξηγπξηζκέλε από δεκνηηθά 

θηίξηα θαη λανύο. Σα θηίξηα είραλ έλαλ κόλν 

όξνθν από άςνγεο πέηξεο, επίζεο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνύβια θαη άρπξα ζηηο 

πεξηνρέο θνληά ζηελ αθηή. Γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ κλεκείσλ όπσο γηα παξάδεηγκα ην θάζηξν 

Sacchuaman θνληά ζην Cuzco, ζπκπαγήο όγθνο 

πνιπγσληθώλ καζίθ ήηαλ αξκνληζκέλα κε κηα 

θαηαπιεθηηθή αθξίβεηα. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, 

όπσο ην ζεακαηηθό θξνύξην πνπ βξίζθεηαη ζην 

Machu Pichu, ε αξρηηεθηνληθή ησλ Ίλθαο 

αληαλαθιά ηηο έμππλεο πξνζαξκνγέο ηνπ θπζηθνύ 

αλάγιπθνπ. 
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Κινέζοι 
Ξέξνπκε πσο νη Κηλέδνη γλώξηδαλ ην ππζαγόξεην ζεώξεκα. Δίραλ βξεη κηα ζρέζε αλάκεζα 

ζην εκβαδόλ Α ελόο θύθινπ θαη ζην κήθνο C ηεο πεξηθέξεηαο. A = Cd/4   όπνπ d ε 

δηάκεηξνο. Πηζηεύεηαη όηη ην είραλ βξεη δηαηξώληαο ηνλ θύθιν ζε ίζνπο θπθιηθνύο ηνκείο θαη 

αλαδηαηάζζνληαο ηνπο ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηά πξνζέγγηζε νξζνγώλην. Οη 

θόξκνπιεο γηα ηε Γεσκεηξία ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζσκάησλ ήηαλ επίζεο γλσζηέο. Οη όγθνη 

ησλ θύβσλ  θαη ησλ θπιίλδξσλ κπνξνύζαλ λα ππνινγηζηνύλ. Οη Κηλέδνη έβξηζθαλ ην εκβαδό 

ηνπ θύθινπ ππνινγίδνληαο ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο δηακέηξνπ ή ην έλα δσδέθαην 

ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο πεξηθέξεηαο: d ε δηάκεηξνο θαη C ε πεξηθέξεηα θύθινπ. Δπίζεο, νη 

Κηλέδνη δίλνπλ ηνλ ζσζηό ηύπν γηα ην εκβαδό ηνπ θπθιηθνύ δαρηπιίνπ αιιά όρη γηα ην 

εκβαδό ελόο θπθιηθνύ ηνκέα ε ελόο θπθιηθνύ ηκήκαηνο. 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΚΙΝΑ 
Υηππνύλ ηελ γε γηα ηελ ηζνπεδώζνπλ θαη εθεί 

εθαξκόδνπλ πςσκέλα ηεηξάγσλα δάπεδα από 

ιίζηλεο βάζεηο. Πάλσ ζε απηό βάδαλε μύιηλνπο 

ζηύινπο πνπ ζηεξίδαλε ηελ νξνθή. Έρηηδαλ θαη 

ηείρε γηα πξνθύιαμε. 

 

 

ΙΝΙΚΟ ΣΕΙΧΟ 
Σνλ 3ν αη. π.ρ. θαηαζθεπάδεηαη ην κεγάιν ζηληθό 

ηείρνο από ηνλ η Υνπάλγθ Ση ηεο δπλαζηείαο 

ησλ Σζηλ, ην νπνίν μεδηπιώλεηαη ζε 4.800 

ρηιηόκεηξα ζην βόξεην κέξνο ηεο Κίλαο, ζαλ έλαο 

κεγάινο θνηκηζκέλνο δξάθνο πνπ ηεληώλεηαη θαη 

ιηάδεηαη ζηηο θνξπθέο θαη ηα θαξάγγηα ελόο από 

ηα πην όκνξθα νξεηλά ηνπία ζηνλ θόζκν. Σν 

ζηληθό ηείρνο απνηειεί ην ζύκβνιν ηεο εζληθήο 

πεξεθάληαο θαη ηνπ παλάξραηνπ κεγαιείνπ ηνπ 

θηλέδηθνπ ιανύ. Φηηάρηεθε γηα λα ζηακαηήζεη ηηο 

κνγγνιηθέο λνκαδηθέο νξδέο από ηηο ζηέπεο, θαη πήξε ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα ζηα ρξόληα 

ηεο. 



 9 

Μάγιασ 

Αρχιτεκτονική  
Σα θέληξα ησλ κεγάισλ πόιεώλ ηνπο 

πεξηιάκβαλαλ κηα νξζνγώληα πιαηεία πνπ 

πεξηβαιιόηαλ από ηηο ηξεηο ή ηέζζεξηο πιεπξέο 

ηεο από ηερλεηνύο ιόθνπο ή εμέδξεο. Πνιιέο 

θνξέο απηέο νη πιαηείεο ήηαλ ρηηζκέλεο ζε 

ηερλεηά επίπεδα αλαρώκαηα. ηελ επίπεδε 

επηθάλεηα ησλ ςειώλ ππξακίδσλ ρηίδνληαλ λανί. 

ηηο πιαηείεο ππήξραλ θαη ρακειέο ππξακίδεο 

πνπ ρξεζίκεπαλ γηα βάζεηο αλαθηόξσλ κε πνιιά 

δσκάηηα πνπ αλήθαλ, θπξίσο, ζε αξηζηνθξάηεο. 

Σα κηθξά θέληξα απνηεινύληαλ από κηα πιαηεία, ηα κεγάια, όκσο, είραλ αξθεηέο πνπ 

θάιππηαλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ησλ πόιεσλ ήηαλ ην γήπεδν όπνπ 

παίδνληαλ ην πνιύ δηαδεδνκέλν παηρλίδη ηεο κπάιαο. 

 

Έλληνεσ 
Σα καζεκαηηθά θαη ε θηινζνθία 

γελλήζεθαλ ζηελ αξραία 

Διιάδα, σο απνηέιεζκα ηεο 

αγάπεο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ 

ζηελ αθξηβνιόγεζε θαη ηελ 

απόδεημε. ήκεξα είλαη 

παξαδεθηό πσο ηα ηνηρεία είλαη 

ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο 

πνπ μεθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ Πιάησλα. 

Ο Πλάτωνασ για τα Μαθηματικά 
Η γεσκεηξία απνηειεί θαηά ηνλ Πιάησλα έλα 

παξάδεηγκα ηνπ θόζκνπ ησλ Ιδεώλ θαη ηεο ζρέζεο 

ηνπ κε ηνλ θπζηθό θόζκν. Ο ηειεπηαίνο δελ πεξηέρεη 

ηέιεηνπο θύθινπο επζείεο ή ζεκεία, ζε αληίζεζε κε 

ηνλ πξώην. Σα γεσκεηξηθά αληηθείκελα σο αηώληα 

θαη αλαιινίσηα δελ ππάξρνπλ ζηνλ θπζηθό θόζκν. 

Σνηνπηνηξόπσο ηα ζεσξήκαηα ηεο γεσκεηξίαο είλαη 

αληηθεηκεληθά αιεζή αλεμάξηεηα από ηνλ λνπ ηελ 

γιώζζα, ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεκαηηθνύ. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ξεαιηζκό σο πξνο ηελ ηηκή 

αιεζείαο, πνπ θζάλεη κέρξη ηνλ ξεαιηζκό ζηελ 

νληνινγία. Η ηεξάξρεζε ζηελ νληνινγία ηνπ 

Πιάησλα θαίλεηαη ζην ζρήκα. Η γεσκεηξηθή γλώζε απνθηάηαη κε θαζαξή ζθέςε, ή κε 

αλάκλεζε ηεο ςπρήο από ηελ ύπαξμή ηεο ζηνλ θόζκν ηνπ Δίλαη πξηλ εηζέιζεη ζην ζώκα.  
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Η δπλακηθή γιώζζα ζηε γεσκεηξία (πρ θαηαζθεπέο) έθεξε ζε δύζθνιε ζέζε πνιινύο από 

ηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα, αθνύ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ην αλαιινίσην θαη αηώλην ησλ 

γεσκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ. Σν γεσκεηξηθό ζρήκα θαηά ηνλ Πιάησλα βνεζά ηνλ λνπ λα 

ζπιιάβεη ηνλ αηώλην θαη αλαιινίσην θόζκν ηεο γεσκεηξίαο, πσο γίλεηαη όκσο απηό αθνύ ν 

θόζκνο ηνπ Δίλαη είλαη πξνζεγγίζηκνο κόλν κέζσ ηνπ λνπ θαη όρη ησλ αηζζήζεσλ. Οη 

ζπλερηζηέο ησλ ζεσξηώλ ηνπ Πιάησλα, αλ θαη εγθαηέιεηςαλ θάπνηεο κπζηηθηζηηθέο απόςεηο 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνινγία, δηαηήξεζαλ ηελ άπνςε όηη ε γεσκεηξηθή γλώζε είλαη a 

priori, αλεμάξηεηε από ηελ αηζζεηεξηαθή εκπεηξία. Έλα εγεηξόκελν εξώηεκα πνπ δεηά 

απάληεζε είλαη ην πώο ε γεσκεηξία έρεη εθαξκνγέο ζην θπζηθό θόζκν. Σηο ίδηεο απόςεηο ηνπ 

ξεαιηζκνύ σο πξνο ηελ ηηκή αιεζείαο, θαη σο πξνο ηελ νληνινγία έρεη ν Πιάησλ θαη γηα ηελ 

αξηζκεηηθή θαη ηελ άιγεβξα. Ιζρύνπλ πξνζεγγηζηηθά ζην θπζηθό θόζκν, ελώ ηζρύνπλ 

αθξηβώο θαη απζηεξώο ζηνλ θόζκν ηνπ. 

Ναόσ Επικούρειου Απόλλωνοσ - Βάςςεσ  

Ο θεκηζκέλνο λαόο αθηεξσκέλνο ζηνλ ζεό ηεο 

ίαζεο θαη ηνπ ήιηνπ, ρηίζζεθε ζηα κέζα ηνπ 5νπ 

αηώλα ζηα απόθξεκλα βνπλά ηεο Αξθαδίαο.  

 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Ακροπόλεωσ 

Απεηθνλίδνληαο ηνπο πνιηηηζκνύο, ηνπο κύζνπο 

θαη ηηο ζξεζθείεο, νη νπνίεο άλζηζαλ ζηελ 

Διιάδα γηα κηα πεξίνδν κεγαιύηεξε ησλ ρηιίσλ 

εηώλ, ε Αθξόπνιε πεξηιακβάλεη ηέζζεξα από 

ηα ζπνπδαηόηεξα αξηζηνπξγήκαηα ηεο 

θιαζζηθήο Διιεληθήο πεξηόδνπ, ηνλ 

Παξζελώλα, ηα Πξνπύιαηα, ην Δξέρζεην θαη ηνλ 

λαό ηεο Αζελάο Νίθεο, ηα νπνία κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζύκβνια ηεο ηδέαο ηεο παγθόζκηαο 

θιεξνλνκηάο. 

Αρχαιολογικόσ χώροσ Δελφών  

Σν Παλειιήλην Ιεξό ησλ Γειθώλ, όπνπ δηλόηαλ 

ν ρξεζκόο ηνπ Απόιισλα, εζεσξείην ν 

«νκθαιόο ηεο γεο». Πξνζαξκνζκέλνο αξκνληθά 

ζην εμαίζην ηνπίν θαη εκπνηηζκέλνο κε ηεξή 

ζεκαζία, ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ησλ Γειθώλ 

ήηαλ ηνλ 6ν π.Υ. αηώλα ζξεζθεπηηθό θέληξν θαη 

ην ζύκβνιν ελόηεηαο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. 

Ιερό του Αςκληπιού ςτην Επίδαυρο  

ε κηα κηθξή θνηιάδα ηεο Πεινπνλλήζνπ ν 

αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Δπηδαύξνπ 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1142
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2384
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2507
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2374
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εθηείλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Η ιαηξεία ηνπ Αζθιεπηνύ μεθίλεζε εθεί γηα πξώηε θνξά 

ηνλ 6ν π.Υ. αηώλα, αιιά ηα θύξηα κλεκεία, εηδηθόηεξα ην Θέαηξν ην νπνίν ζεσξείηαη σο έλα 

από ηα πην ακηγή αξηζηνπξγήκαηα ηεο Διιεληθήο αξρηηεθηνληθήο ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 4ν 

αηώλα. Ο επξύο αξραηνινγηθόο ρώξνο ζπληζηά θόξν ηηκήο ζηηο ηακαηηθέο ιαηξείεο ηεο 

Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο πεξηόδνπ κε λανύο θαη λνζνθνκεηαθά θηίξηα αθηεξσκέλα ζηνπο 

ζενύο ηνπο. 

Άγιον Όροσ - Άθωσ 

Οξζόδνμν πλεπκαηηθό θέληξν από ην 1054, ην 

ξνο Άζσο απνιακβάλεη θαζεζηώο απηνλνκίαο 

από ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ. Σν «Άγην ξνο», 

ε είζνδνο ζην νπνίν είλαη απαγνξεπκέλε ζε 

γπλαίθεο, έρεη επίζεο αλαγλσξηζζεί σο ηνπίν 

θαιιηηερληθήο αμίαο. Η δηαξξύζκηζε ησλ κνλαζηεξηώλ (ζύλνιν 20, ζηα νπνία θαηνηθνύλ 

πεξίπνπ 1400 κνλαρνύο) έρεη επεξεάζεη κνλέο πνιύ καθξηλέο (όπσο απηέο ηεο Ρσζίαο) θαη ε 

ζρνιή αγηνγξαθίαο ηνπο έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ηζηνξία ηεο νξζόδνμεο ηέρλεο. 

Μετέωρα  

ε κηα δπζπξόζηηε πεξηνρή ησλ Μεηεώξσλ, ζηηο 

θνξπθέο απόθξεκλσλ βξάρσλ, κνλαρνί 

εγθαηέζηεζαλ «ηνπο ζηύινπο ηνπ νπξαλνύ», 

όπσο ηνπο απνθαινύζαλ, ηα ηεξά κνλαζηήξηα 

ηνπο από ηνλ 11ν αηώλα σο ζήκεξα. Σελ 

πεξίνδν αλαβίσζεο ηνπ εξεκηηηζκνύ θάησ από 

εμαηξεηηθά δύζθνιεο ζπλζήθεο ηνλ 15ν αηώλα 

κ.Υ., ρηίζηεθαλ 24 κνλαζηήξηα. Οη ηνηρνγξαθίεο ησλ κνλαζηεξηώλ, νη νπνίεο 

ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 16ν αηώλα, απνηεινύλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Μεηαβπδαληηλήο δσγξαθηθήο. 

Μεςαιωνική πόλη τησ Ρόδου  

Σν Σάγκα ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηεο Ιεξνπζαιήκ 

θαηείρε ηελ Ρόδν από ην 1309 έσο ην 1523 θαη 

κεηέηξεςε ηελ πόιε ζε πξνπύξγην. 

Μεηαγελέζηεξα, ε πόιε εληάρζεθε ππό Ιηαιηθή 

θαη Σνπξθηθή θαηνρή. Με ην Παιάηη ησλ 

Μεγάισλ Αξρόλησλ, ην Ννζνθνκείν θαη ηνλ 

δξόκν ησλ Ιππνηώλ, ε Άλσ Πόιε απνηειεί έλα 

από ηα πην όκνξθα αζηηθά θέληξα ηεο Γνηζηθήο πεξηόδνπ. ηελ Κάησ Πόιε, ε Γνηζηθή 

αξρηηεθηνληθή ζπλππάξρεη αξκνληθά κε ηα ηδακηά, ηα δεκόζηα ινπηξά θαη κε άιια θηίξηα ηεο 

Οζσκαληθήο πεξηόδνπ. 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2367
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2442
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=7029
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Σέλεια κτίρια: τα μαθηματικά τησ ςύγχρονησ αρχιτεκτονικήσ 
Αξρηηεθηνληθή έρεη ζην παξειζόλ θάλεη ζπνπδαία πξάγκαηα γηα ηε γεσκεηξία. Μαδί κε ηελ 

αλάγθε γηα ηε κέηξεζε ηεο γεο πνπ δνύζαλ ζε, ήηαλ ε αλάγθε ησλ αλζξώπσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θηηξίσλ ηνπο, πνπ ηνπο αλάγθαζε λα δηεξεπλήζεη αξρηθά ηε ζεσξία ηνπ κνξθή θαη 

ζρήκα. Αιιά ζήκεξα, 4500 ρξόληα κεηά ηηο κεγάιεο ππξακίδεο ρηίζηεθαλ ζηελ Αίγππην, ό, ηη 

κπνξεί λα θάλνπλ ηα καζεκαηηθά γηα ηελ αξρηηεθηνληθή. 

Σν London City Hall ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ 

Σάκεζε. εκεηώζηε ην γηγαληηαίν ειηθνεηδή 

πεξίπησζε ζθάια ζην εζσηεξηθό.  

Image © Foster + Partners. 

Foster + Partners είλαη έλαο δηεζλώο 

αλαγλσξηζκέλνο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κε 

επηθεθαιήο ηνλ Norman Foster θαη κηα νκάδα 

αλώηεξσλ εηαίξσλ. 

Πνιιά από ηα έξγα Foster + Partners, έρνπλ έλα 

θνηλό ραξαθηεξηζηηθό: είλαη ηεράζηια. Απηό 

ζεκαίλεη όηη έρεη κέγηζηε επίπησζε ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο. 

 

Ο Όμιλοσ Μοντελοποίηςη Specialist 
Η Foster + Partners Δηδηθόο νκάδαο Μνληεινπνίεζεο (SMG), εθ ησλ νπνίσλ De Kestelier θαη 

Peters είλαη κέιε, ηδξύζεθε ην 1997. Η δνπιεηά ηνπ SMG είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

αξρηηέθηνλεο δεκηνπξγνύλ εηθνληθά κνληέια ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 

Με ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηώλ κπνξεί λα κνληεινπνηήζεη ζρεδόλ θάζε πηπρή ηνπ θηηξίνπ 

ηα κνληέια ησλ ππνινγηζηώλ κπνξνύλ λα πξνζνκνηώζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θπζάεη ν 

άλεκνο ή ηνλ ήρν ζην εζσηεξηθό ηνπ. Καη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξείηε λα πάξεηε από 

ηα κνληέια απηά κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ ζε απηό πνπ είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή 

θαηλνηνκία ζηελ αξρηηεθηνληθή εξγαιεία CAD θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα: παραμεηρική 

μονηελοποίεζε. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx&usg=ALkJrhjnHJcPd4QgB3cOjxaYJb2WWPo_8w
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Μνληέιν ελόο αξρηηέθηνλα ησλ 30 St Mary Axe. Image © Foster + Partners. 

Σα κνληέια πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα παίμεηε γύξσ κε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ. Απηό ηνπο θαζηζηά εμαηξεηηθά ηζρπξά 

εξγαιεία ζρεδηαζκνύ. 

Δμνπιηζκέλν κε ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ παξέρνληαη από ην SMG, ε 

ζρεδηαζηηθή νκάδα κπνξεί λα εμεξεπλήζεη έλα ηεξάζηην θάζκα ησλ 

ζρεδηαζηηθώλ επηινγώλ ζε πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Η νκάδα 

κπνξεί λα αιιάμεη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ θαη λα 

δνύκε πώο νη αιιαγέο επεξεάδνπλ, αο πνύκε, ή αεξνδπλακηθή 

αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ηα θηίξηα πνπ ζα ήηαλ 

αδύλαην κόιηο πξηλ από κεξηθέο δεθαεηίεο, ηόζν επεηδή ηα ζύλζεηα 

ζρήκαηα ηνπο ήηαλ ζρεδόλ αδύλαην λα θαηαζθεπάζεη θαη ιόγσ ηνπ 

βαζκνύ ζηνλ νπνίν εθκεηαιιεύνληαη ηελ επηζηήκε λα ζπλδπάδνληαη 

ηδαληθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Σο τουρςί 

Σν ηνπξζί είλαη έλα από ηα έξγα ηνπ SMG αζρνιήζεθε κε θαη είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ηνπ πώο ε γεσκεηξία επηιέρζεθε γηα λα ηθαλνπνηήζεη πεξηνξηζκνύο. Πεγαίλνληαο 

από ην επίζεκν όλνκα ησλ 30 St Mary Axe, ην θηίξην είλαη 180 κέηξα ςειόο, ηξεηο θνξέο ην 

ύςνο ηνπ Νηαγάξα. Τπάξρνπλ ηξία θύξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θάλνπλ λα μερσξίδεη από ηηο 

πεξηζζόηεξεο άιιεο νπξαλνμύζηεο: είλαη 

ζηξνγγπιά θαη όρη ηεηξάγσλα, είλαη 

δηνγθσκέλα ζηε κέζε θαη εθιεπηύλεη ζε 

έλα ιεπηό άθξν πξνο ηα πάλσ, θαη είλαη 

βαζηζκέλν ζε κηα ζπεηξνεηδή ζρεδηαζκό. 

ια απηά ζα κπνξνύζαλ εύθνια λα 

ζεσξεζεί σο θαζαξά αηζζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά όια κπνξνύλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

πεξηνξηζκνύο. 

Έλα κνληέιν από ξεύκαηα αέξα πνπ ξέεη 

γύξσ από ην ηνπξζί. Image © Foster + 

Partners. 

 

Σν εζσηεξηθό ηνπ Gherkin. Οη ηξηγσληθέο 

ζθήλεο έρνπλ θνπεί από θάηνςε ηνπ. 

Υξεζηκεύνπλ σο θσο πεγάδηα θαη αύμεζε 

ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αέξα. Image © Foster 

+ Partners. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://www.30stmaryaxe.com/index2.asp&usg=ALkJrhjS-puef6TpU1goaTh4zE65JN-j4w
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Σο London City Hall 

Σν London City Hall ζηεγάδεη 

ην Γήκαξρν ηνπ Λνλδίλνπ. Η 

ρξήζε ηνπ γπαιηνύ θαη έλα 

γηγαληηαίν ειηθνεηδή ζθάια ζην 

εζσηεξηθό ππνηίζεηαη όηη 

ζπκβνιίδνπλ ηε δηαθάλεηα θαη 

ηελ πξνζβαζηκόηεηα ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πνηα είλαη ε πην εληππσζηαθή 

όηαλ θνηηάκε από ην εμσηεξηθό, 

όκσο, είλαη πεξίεξγν ζρήκα ηνπ 

θηηξίνπ. 

Σν London City Hall ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Σάκεζε. 

θαξθαισκέλν ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Σάκεζε, ην θηίξην ζπκίδεη έλα βόηζαιν πνηακνύ, κε 

ηελ ζηξνγγπιάδα ηνπ θαη πάιη ππαηλίρζεθε όηη ην δεκνθξαηηθό ηδεώδεο. Αιιά όπσο θαη κε ην 

ηνπξζί, ην ζρήκα δελ ήηαλ κόλν επηιέγεηαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπ, αιιά επίζεο θαη γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Έλαο ηξόπνο λα γίλεη απηό είλαη λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην εκβαδόλ ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, έηζη ώζηε αλεπηζύκεηε απώιεηα ή 

θέξδνο ζεξκόηεηνο κπνξεί λα πξνιεθζεί. Καζώο νη καζεκαηηθνί κεηαμύ ζα μέξεηε, όισλ ησλ 

ζηεξεώλ ζρεκάησλ, ε ζθαίξα έρεη ηε κηθξόηεξε έθηαζε ζε ζύγθξηζε κε ηνλ όγθν. Γη 'απηό ην 

London City Hall έρεη ζρεδόλ ζθαηξηθό ζρήκα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην London City Hall 

παξνπζηάδεη όκνξθα ηελ αλάγθε λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία κεηαμύ ηδαληθά γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα θαη νηθνδνκεζηκόηεηαο: αδέμην ζρήκα βνιβνύ ηνπ εμεηάζηεθε από ηελ θνπή ζε 

θέηεο. Κάζε έλα από απηά είλαη κηα θέηα ελόο ειαθξώο θεθιηκέλνπ θώλνπ, ην νπνίν κπνξεί 

εύθνια λα πεξηγξαθεί καζεκαηηθά θαη είλαη εύθνιν λα ππάξμεη πξνζέγγηζε κε επίπεδεο 

πιάθεο. 

Ορθολογική ςχεδίαςη 

Οη επηθάλεηεο πνπ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κε καζεκαηηθέο εμηζώζεηο - όπσο θέηεο από 

θώλνπο, tori, ή ζθαίξεο - απνηεινύλ ζπρλά ηε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ SMG ηνπ. Απηό 

απνηειεί πιενλέθηεκα όηαλ πξόθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθά κνληέια, όπσο ηα 

καζεκαηηθά δεκηνπξγνύληαη επηθάλεηεο κπνξνύλ λα απεηθνληζηνύλ ζε έλαλ ππνινγηζηή. Αληί 

λα πεξηγξάθεη κηα δνκή κε έλα κεγάιν αξηζκό από κεκνλσκέλα απνζεθεπκέλεο 

ζπληεηαγκέλεο, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεύζεη κηα εμίζσζε. Σν αθξηβέο ζρήκα ηεο 

επηθαλείαο κπνξεί λα ειέγρεηαη κε κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ζηελ εμίζσζε (βι. ην 

παξαθάησ ζρήκα γηα έλα παξάδεηγκα). Δπίπεδε δηαιύκαηα πάλει κπνξεί θαηόπηλ επίζεο λα 

κνληεινπνηεζεί κε ζρεηηθή επθνιία: ην ινγηζκηθό έρεη κόλν λα εμαγάγεη επζύγξακκα 

ηκήκαηα κεηαμύ ελόο θόκβνπ ζπιινγή ζεκείσλ ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή επηθάλεηα. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://www.london.gov.uk/gla/city_hall/index.jsp&usg=ALkJrhi2JNbyGPVQMjS3sVKMols1EbHUzw
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Απηέο επηθάλεηα είλαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ζπλάξηεζεο z = 
e-α (ρ 2-y 2). 

 Δδώ ε 3-

δηαζηάζεσλ ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ζρεκαηίδεηαη από ην τ, y θαη z άμνλεο, κε ην δ είλαη ν 

θαηαθόξπθνο άμνλαο. Ο αξηζκόο α θαζνξίδεη ην ζρήκα ηεο επηθάλεηαο.  

Η πξώηε επηθάλεηα έρεη μία = 1, ε δεύηεξε α = 5 θαη ην ηξίην έρεη μια = 7. 

θέθηεζηε κηα πεξίπινθε δνκή, όπσο κηα ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη καζεκαηηθά 

δελ είλαη κόλν ρξήζηκνο ζηνλ εηθνληθό θόζκν: βνεζά λα κεηαηξέςεη έλα κνληέιν ελόο 

θηηξίνπ ζε έλαλ νδεγό βήκα-βήκα γηα ην πώο λα θαηαζθεπάζεη πξαγκαηηθά.   

 

Η ζηέγε ηνπ Βξεηαληθνύ Μνπζείνπ ζην Λνλδίλν, πνπ 

ζρεδηάζηεθε από ηελ Foster + Partners. 
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Κτίρια από το μέλλον 

Μάιηζηα ην όρη θαη ηόζν καθξηλό κέιινλ, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα είλαη ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο 

πνπ ήδε έρνπλ εγθξηζεί θαη θαηαζθεπάδνληαη. Κάπνηα ίζσο δελ ηα δνύκε πνηέ αιιά ζίγνπξα 

κα δίλνπλ κηα ηδέα γηα ηε κνξθή ησλ θηηξίσλ ηηο επόκελεο δεθαεηίεο.  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

Torre Bicentenario – Μέξικο Σίτι, Μεξικό 

Guggenheim Hermitage Museum - Βίλνιοσς, 

Λιθοσανία 

Campus Center - Μαϊάμι, ΗΠΑ 

New Orleans Habitat – Νέα Ορλεάνη 

http://perierga.gr/2011/01/%ce%ba%cf%84%ce%af%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/
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Trump International Hotel και Tower 

Dubai - Νηοσμπάι, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράηα 

Millennium Tower World Business Center – 

Μποσζάν, Κορέα 

Expocenter Project – Μόζτα, Ρωζία 

The Cube – Νηοσμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράηα 

Landmark Building – Βοσδαπέζηη, Οσγγαρία 



 18 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

Κτίρια Ιςτορίασ και Επιςτήμησ  

Σα πιο διάςημα κτίρια ςτον κόςμο  

Πυραμίδα του Λούβρου,  

Παρίςι 

Μία κνληέξλα ππξακίδα ζην 

Παξίζη, θηηαγκέλε από γπαιί, 

ζηδεξόβεξγεο θαη 

ζπξκαηόζρνηλν. Βξίζθεηαη ζηελ 

θεληξηθή απιή (Cour Napoléon) 

ηνπ Louvre Palace θαη απνηειεί 

ηελ είζνδν ζην κνπζείν ηνπ 

Λνύβξνπ. Η βαζηθή ππξακίδα 

θαζώο θαη νη ηξεηο κηθξόηεξεο 

πνπ ηελ πιαηζηώλνπλ 

νινθιεξώζεθαλ ην 1989 θαη είλαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο ηνπ Παξηζηνύ. 

Όπερα του ύδνεώ  

«Δεν σπάρτει καμία αμθιβολία όηι ε 

όπερα ηοσ ύδνεϋ είναι ηο αριζηούργεμά 

ηοσ. Είναι ένα από ηα ζεμανηικόηερα 

κηίρια ηοσ 20οσ αιώνα, ένα έργο 

απαράμιλλες ομορθιάς, γνωζηό ζε όλον 

ηον κόζμο – ένα ζύμβολο ότι μόνο μίας 

πόλες, αλλά και μίας τώρας και μίας 

Dancing Towers – Νηοσμπάι, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράηα 

http://history-pages.blogspot.gr/
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επείροσ». Με απηά ηα ιόγηα απνλεκήζεθε ην βξαβείν Pritzker (ε αλώηεξε δηάθξηζε ζηελ 

αξρηηεθηνληθή) ζηνλ Γαλό Σδνλ Ούηδν, αξρηηέθηνλα ηεο όπεξαο. Η θαηαζθεπή ηνπ θξάηεζε 

από ην 1957 σο ην 1973 θαη ην 2007 απηό ην έξγν κνληέξλνπ εμπξεζηνληζκνύ αλαθεξύρζεθε 

Μλεκείν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO. 

Παρθενώνασ, Αθήνα 

Η ειιεληθή εθπξνζώπεζε ζηε ιίζηα δελ 

ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο. Σν 

δεκηνύξγεκα ηνπ Ιθηίλνπ, ηνπ Καιιηθξάηε 

θαη ηνπ Φεηδία, αξραηνειιεληθνύ Γσξηθνύ 

ξπζκνύ, ρηίζηεθε ην 438 π.Υ., αλ θαη νη 

δηαθνζκήζεηο θξάηεζαλ κέρξη ην 432 π.Υ. 

ηελ αξραηόηεηα ιεηηνύξγεζε σο λαόο 

ιαηξείαο ηεο ζεάο Αζελάο. 

Casa Mila, Βαρκελώνη 

Δίλαη αδύλαην ηειηθά λα κελ αλαγλσξίζεη θάπνηνο ηα 

δεκηνπξγήκαηα ηνπ Άληνλη Γθανπληί. Δπξέσο γλσζηό σο La 

Pedrera, πνπ ζεκαίλεη ιαηνκείν ζηα θαηαιαληθά, είλαη 

πξαθηηθά κία πνιπθαηνηθία. Οινθιεξώζεθε επίζεκα ην 

1912 θαη απνηέιεζε ηελ θαηνηθία ηνπ δεπγαξηνύ Rosario 

Segimon θαη Pere Mila. Σν ύθνο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη Art 

Nouveu. 

 

 

 

World Trade Cender, Νέα Τόρκη 

Αλ θαη πιένλ δελ ππάξρεη, ν θόζκνο δελ 

έρεη ζηακαηήζεη λα επηζθέπηεηαη ην ρώξν 

πνπ άιινηε πςσλόηαλ ην Παγθόζκην 

Κέληξν Δκπνξίνπ. Οη Γίδπκνη Πύξγνη, 

όπσο ήηαλ επξέσο γλσζηνί, ήηαλ δύν 

θηίξηα κνληέξλαο αηζζεηηθήο από γπαιί 

πάλσ ζε αηζαιέλην ζθειεηό. 

Καηαζθεπάζηεθαλ ην 1977, έπεζαλ ην 

2001 από ηξνκνθξαηηθή επίζεζε θαη δέθα ρξόληα αξγόηεξα ην θάληαζκά ηνπο εμαθνινπζεί 

λα δηαηεξεί κία ζέζε ζε απηή ηε ιίζηα. 
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Πύργοσ του Άιφελ, Παρίςι 

Άιιν έλα άθξσο αλαγλσξίζηκν 

θηήξην. Με ηξεηο νξόθνπο, δύν 

εζηηαηόξηα (ζηνλ 1ν θαη ζηνλ 2ν 

όξνθν), ην πξαγκαηηθό επίηεπγκα ηνπ 

Γθνύζηαβ Άηθει παξακέλεη ην 

πςειόηεξν θηίξην ηνπ Παξηζηνύ (324 

κέηξα) θαη ηαπηόρξνλα παγθόζκην 

ζύκβνιν ηεο πόιεο θαη νιόθιεξεο ηεο 

Γαιιίαο. Ο πύξγνο ηνπ Άηθει 

πξαθηηθά μεθίλεζε ην θίλεκα ηνπ 

βηθηνξηαλνύ ζηξνπθηνπξαιηζηηθνύ εμπξεζηνληζκνύ. 

Πυραμίδα τησ Γκίζασ, Γκίζα 

Γλσζηή θαη σο ππξακίδα ηνπ Υένπα είλαη 

ε κεγαιύηεξε από ηηο 3 ππξακίδεο ηεο 

πεξηνρήο. Απνηειεί πξννξηζκό γηα 

εθαηνληάδεο αλζξώπνπο πνπ ζπεύδνπλ 

ζηε κέζε ηεο εξήκνπ γηα λα ζαπκάζνπλ 

από θνληά ην παιαηόηεξν από ηα 7 

Θαύκαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. Η 

θαηαζθεπή ηνπ ππνινγίδεηαη όηη θξάηεζε 

από 14 κέρξη 20 ρξόληα, θαη ην ύςνο ηνπ 

αγγίδεη ηα 146.5 κέηξα. 

Casa Batllo, Βαρκελώνη 

Με ηελ πξώηε καηηά κπνξεί θαλείο λα 

θαηαιάβεη όηη είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ 

Άληνλη Γθανπληί, ν νπνίνο εηδηθά εδώ 

κνηάδεη λα ήζειε λα απνθύγεη εληειώο 

ηηο επζείεο γξακκέο. Σν θηίξην είλαη 

θαηά κία επξεία έλλνηα Art Nouveu. Οη 

ληόπηνη ην απνθαινύλ «casa dels ossos», 

πνπ ζεκαίλεη «ζπίηη ησλ θνθάισλ», γηα 

πξνθαλείο ιόγνπο. 
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Μουςείο Guggenheim, Νέα Τόρκη 

Άιιν έλα έξγν δηα ρεηξόο Φξαλθ Λόηλη Ράηη θαη 

ίζσο ην πην επξέσο γλσζηό ηνπ. Απνηειεί 

παξάδεηγκα κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνύ 

ζρεδηαζκνύ θαη είλαη κέζα ζηα 20 πην ζεκαληηθά 

αξρηηεθηνληθά κλεκεία ηνπ 20νπ αηώλα. Σν 

νιόθιεξν όλνκά ηνπ είλαη Solomon R. 

Guggenheim θαη είλαη ην ζπίηη κηαο ηεξάζηηαο 

ζπιινγήο ηκπξεζηνληζηηθήο, κεηά-

ηκπξεζηνληζηηθήο, ζύγρξνλεο θαη κνληέξλαο 

ηέρλεο. Η κνλαδηθή ζπηξάι γθαιεξί είλαη απηή 

πνπ ην θάλεη λα μερσξίδεη. 

Πάνθεον, Ρώμη 

Ο γλσζηόο λαόο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζε όιεο ηηο 

ζεόηεηεο ηεο αξραίαο Ρώκεο θαη ζπλερίδεη λα 

πξνζειθύεη επηζθέπηεο από όιεο ηηο ρώξεο. 

Κηηζκέλνο ην 126 π.Υ. ζε Κνξηλζηαθό, 

Κιαζζηθό θαη Αξραίν Ρσκατθό ξπζκό, 

εμαθνινπζεί λα έρεη ην κεγαιύηεξν ζόιν ηνπ 

θόζκνπ πνπ ζηέθεηαη ρσξίο ππνζηήξημε. 

 

Chrysler Building, Νέα Τόρκη 

Σν πην αλαγλσξίζηκν Art Deco θηίξην, κε ακέηξεηεο 

εκθαλίζεηο ζε ηαηλίεο θαη ζεηξέο. Οινθιεξώζεθε ην 1930 

από ηνλ αξρηηέθηνλα Γνπίιηακ Βαλ Άιελ θαη αγνξάζηεθε 

από ηνλ ίδην ηνλ Γνπόιηεξ Κξάηζιεξ γηα λα κπνξέζεη λα ην 

αθήζεη ζηα παηδηά ηνπ. ήκεξα είλαη ην ηξίην ςειόηεξν 

θηίξην ζηε Νέα Τόξθε. 

 

 

Αλάμπρα, Γρανάδα 

Κηίζηεθε ηνλ 14ν αηώλα θαη ήηαλ ην 

παιάηη ηνπ ηειεπηαίνπ κνπζνπικάλνπ 

εκίξε ηεο πεξηνρήο. Μεηά από αηώλεο 

εγθαηάιεηςεο, αλαθαιύθζεθε ηπραία από 

ηαμηδηώηεο ηνλ 19ν αηώλα θαη αθνινύζεζε 

αλαθαίληζή ηνπ. ήκεξα ην παιάηη 

απνηειεί παξάδεηγκα ηεο ηζιακηθήο 

ζρνιήο (πνπ έρεη επεξεάζεη πνιύ ηελ 

Ιζπαληθή αξρηηεθηνληθή) αλακεκεηγκέλεο 
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κε θαηαζθεπαζηηθέο θαη landscaping θαηλνηνκίεο ηνπ 16νπ αηώλα. Απνηειεί επίζεο πεγή 

έκπλεπζεο γηα πνιιέο ηζηνξίεο θαη ηξαγνύδηα θαη αλαθεξύρηεθε Μλεκείν Παγθόζκηαο 

Κιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO. 

 

Sagrada Familia, Βαρκελώνη 

Σν θαιύηεξν θαη γλσζηόηεξν παξάδεηγκα ηνπ 

εμπξεζηνληζκνύ βξίζθεηαη ζηελ Ιζπαλία. Σν όλνκα ηεο 

εθθιεζίαο ζεκαίλεη «ην ζπίηη ηεο ηεξήο νηθνγέλεηαο», αιιά 

πνιινί ην απνθαινύλ Άληνλη Γθανπληί από ην όλνκα ηνπ 

παζίγλσζηνπ αξρηηέθηνλα. Μόλν από θνληά κπνξεί θαλείο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ην κεγαιείν απηνύ ηνπ αλζξώπηλνπ 

δεκηνπξγήκαηνο. 

 

Κολοςςαίο, Ρώμη 

Σν θιαζηθόηεξν ζηάδην ηνπ θόζκνπ, 

αγλώζηνπ αξρηηέθηνλα, βξίζθεηαη ζηελ 

θνξπθή ηεο ιίζηαο. Γελ απνηειεί θακία 

ζνβαξή έθπιεμε, αθνύ ην 1500 ρξόλσλ 

αξρηηεθηνληθό κεγαζήξην δελ είλαη κνλάρα 

έλα άςνγν παξάδεηγκα Ινληθνύ, 

Κνξηλζηαθνύ θαη Γσξηθνύ ξπζκνύ αιιά θαη 

έλα από ηα πην δηάζεκα αμηνζέαηα ηνπ 

πιαλήηε. 
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12 κάςτρα που δεν… πέφτουν! 

Παξά ην γεγνλόο όηη έρνπλ 

ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί 

γηα ηνλ εμέρνληα ζηόρν ηεο 

άκπλαο, ζήκεξα, ηα θάζηξα 

κνηάδνπλ θάπσο 

εμσπξαγκαηηθέο θαηαζθεπέο 

θαη ‘επζείαλ από ην 

παξακπζέλην θόζκν. Από 

ζηεξεά θξνύξηα ζε αλαηνιίηηθα 

θξνύξηα θαη ηδηαίηεξα 

δηαθνζκεηηθά παιάηηα, ηα 

θάζηξα είλαη ε ζύλδεζή καο κε 

ην παξειζόλ, όπνπ ζξύινη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ηζηνξία θαη 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα δέλεη κε ηνλ θόζκν ησλ μσηηθώλ.  

1. Hohenzollern Κάζηρο. Γερμανία.  

Απηό ην παξακπζέλην θάζηξν 

βξίζθεηαη ε ηζηνξηθή έδξα ηεο 

πξσζηθήο. Η πξνέιεπζή ηνπ 

ρξνλνινγείηαη από ην Μεζαίσλα – 

ρηίζηεθε ηνλ 11ν αηώλα, ζηε 

ζπλέρεηα, θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο 

ην 1423 θαη αλαθαηαζθεπάζηεθε ην 

1461. Η ζέα από ην θάζηξν πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ όξνπο 

Hohenzollern (855 κ.) είλαη ηόζν 

εληππσζηαθό όπσο ην ίδην ην 

ζπγθξόηεκα. Σν θάζηξν βξίζθεηαη 

πεξίπνπ 50 ρηιηόκεηξα (30 κίιηα) λόηηα ηεο ηνπηγάξδεο, ηελ πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ηεο 

Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο.  

2. Castle Howard. Αγγλία.  

Αλ θαη δελ κνηάδεη κε θάζηξν, ην Υάνπαξλη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα αξρνληηθό – κηα 

ηδησηηθή θαηνηθία ηεο νηθνγέλεηαο Υάνπαξλη πνπ δηέκεηλε ζην ζπγθξόηεκα γηα πεξηζζόηεξα 

από 300 ρξόληα. Σν ζπίηη, πνπ 

βξίζθεηαη ζην North Yorkshire 

ηεο Αγγιίαο, είλαη κία από ηηο 

κεγαιύηεξεο θαηνηθίεο ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία. Η θαηαζθεπή 

ηνπ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 17νπ 

αηώλα θαη δηήξθεζε πεξίπνπ 15 

http://perfectrips.tumblr.com/post/10643283107/15
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ρξόληα. Αλάκεζα ζηα αμηόινγα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζηξνπ είλαη νη θαηαπιεθηηθνί θήπνη 

θαη κηα απέξαληε έθηαζε ηνπ πάξθνπ πνπ πεξηβάιιεη όιν ην ζπγθξόηεκα.  

3. Alcázar ηες Segovia. Ιζπανία.  

Σν Segovia Κάζηξν, πνπ βξίζθεηαη ζε 

κηα αξραία πόιε ηεο Segovia ζηελ 

θεληξηθή Ιζπαλία, μεθίλεζε σο έλα 

αξαβηθό θξνύξην ηνπ 12νπ αηώλα. 

κνλαδηθό ζρήκα ηεο πιώξεο ηνπ 

πινίνπ θαζηζηά ην θξνύξην έλα από ηα 

πην ραξαθηεξηζηηθά θάζηξα ηεο ρώξαο. 

Καηά ην Μεζαίσλα ην Αιθαδάξ ήηαλ 

βαζηθό θξνύξην ζηελ άκπλα ηεο ρώξαο. 

Πξνθαλώο, ήηαλ κηα πεγή έκπλεπζεο 

γηα πνιιά από ηα θάζηξα πνπ 

παξάγνληαη από ηελ Walt Disney.  

4. Himeji Κάζηρο. Ιαπωνία.  

Σν Himeji Κάζηξν, γλσζηό θαη σο 

Λεπθή Heron Κάζηξν ιόγσ ηνπ 

εθπιεθηηθνύ ιεπθνύ εμσηεξηθό ηνπ, 

είλαη έλα εληππσζηαθό ζπγθξόηεκα 

πνπ απνηειείηαη από 83 μύιηλα θηίξηα. 

Έλα από ηα πην εληππσζηαθά 

ακπληηθά ζηνηρεία ηνπ θάζηξνπ είλαη 

ν ιαβύξηλζνο. Οη πύιεο είλαη 

ζρεδηαζκέλεο έηζη ώζηε λα 

αλαγθάδνπλ ηνπο εηζβνιείο λα 

ηαμηδέςνπλ ζην ζρήκα ζπηξάι, πνπ 

αληηκεησπίδεη πνιιά αδηέμνδα. 

Αξρηθά ρηίζηεθε ηνλ 14ν αηώλα θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Kansai ηεο Ιαπσλίαο.  

5. Κάζηρο ηες Πράγας. Η Σζετική 

Δεμοκραηία.  

Κάζηξν ηεο Πξάγαο, κηα εηθνληθή 

ηνπνζεζία ηεο πξσηεύνπζαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, είλαη έλα 

από ηα κεγαιύηεξα θαη παιαηόηεξα 

θάζηξα ηνπ θόζκνπ. Δίλαη πεξίπνπ 

570 κέηξα ζε κήθνο, θαη ην ζρέδηό 

ηνπ απνηειεί θπξηνιεθηηθά θάζε 

αξρηηεθηνληθό ζηηι ηεο ηειεπηαίαο 

ρηιηεηίαο, από ηα γνηζηθά Romanesque 
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θαη κπαξόθ ζηνηρεία. Σα πξώηα θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εκθαλίζηεθαλ ήδε από ηνλ 9ν 

αηώλα.  

6. Castelu Peles, Sinaia, Ροσμανία.  

Βξίζθεηαη ζε κηα εηδπιιηαθή ηνπνζεζία 

ζηα Καξπάζηα ξε ηεο Ρνπκαλίαο, ην 

θάζηξν Peles είλαη πξαγκαηηθά έλα 

παξακύζη θαηαζθεπήο. Ξεθίλεζε ην 1873, 

ε θαηαζθεπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ήηαλ 

αξθεηά δηεζλήο επηρείξεζε. Απηό είλαη ην 

πώο ε Βαζίιηζζα Διηζάβεη ηεο 

Ρνπκαλίαο ραξαθηήξηζε ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο: «Οη Ιηαινί ήηαλ θηίζηεο, νη 

Ρνπκάλνη ήηαλ θηίζηεο γηα βεξάληεο, νη 

Σζηγγάλνη είραλ θνύιεδεο Αιβαλνί θαη 

Έιιελεο εξγάζηεθαλ ζηελ πέηξα, Γεξκαλνί θαη Ούγγξνη μπινπξγνί Σνύξθνη έθαηγαλ ηνύβιν, 

κεραληθνί ήηαλ νη Πνισλνί θαη νη… ηξνρηζηέο πέηξαο ήηαλ Σζέρνη. Οη Γάιινη ήηαλ 

αξρηηέθηνλεο, …”. Πξνθαλώο, ππήξραλ 14 γιώζζεο πνπ αθνύγνληαλ κεηαμύ ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

7. Chambord Κάζηρο. Γαλλία.  

Γεδνκέλνπ όηη ην Chambord, 

επηζήκσο, ρηίζηεθε γηα λα 

ρξεζηκεύζεη κόλν σο έλα θπλεγεηηθό 

ζηέθη, είλαη αξθεηά εληππσζηαθή 

θαηαζθεπή. Αμίδεη επίζεο λα 

αλαθέξεη όηη ν ηόπνο ηνπ θάζηξνπ 

επηιέρηεθε από ην βαζηιηά Φξαλζνπά 

Ι, όπσο επηζύκεζε λα είλαη θνληά 

ζηελ εξσκέλε ηνπ, Claude Ρνράλ, 

ηνπ νπνίνπ ην παιάηη βξηζθόηαλ 

θνληά. Σν θάζηξν έρεη 440 δσκάηηα, 

365 ηδάθηα,84 ζθάιεο , θαη είλαη ην κεγαιύηεξν θάζηξν ζηελ θνηιάδα ηνπ Λίγεξα ζηε 

Γαιιία.  

8. Κάζηρο Neuschwanstein. Γερμανία. 

Σν θάζηξν, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή άξρηζε ην 1896, ζρεδηάζηεθε από ηνλ Christian Jank, 

κηα ζεαηξηθή ζθελνγξάθν θαη όρη αξρηηέθηνλα, γηα ηνλ Λνπδνβίθνπ ηνλ δεύηεξν ηεο 

Βαπαξίαο, πνπ αλαθεξύρζεθε παξάθξσλ πξηλ από ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζηξνπ. Απηό 

εμεγεί πνιιά. Η αξρηηεθηνληθή, ε ζέζε θαη ην κέγεζνο ηνπ Neuschwanstein είλαη 

εληππσζηαθέο θαη θάπσο ηξειέο. Βξίζθεηαη ζε έλα ζηηβαξό ιόθν, ζηε λνηηνδπηηθή Βαπαξία, 

ζήκεξα, ην θάζηξν είλαη έλα από ηα πην δεκνθηιή ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο ρώξαο.  
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9. Κάστρο Corfe, Dorset, Αγγλία. 

Αλ θαη ηα εξείπηα είλαη ην κόλν πνπ 

απέκεηλε από Κάζηξν Corfe, ε 

νρύξσζε εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά 

κεγάιε θαη εληππσζηαθή. Σν 

μελνδνρείν βξίζθεηαη ζηελ θνκεηεία 

ηνπ Dorset ζην Isle of Purbeck, ην 

θάζηξν ρξνλνινγείηαη από ηνλ 9ν 

αηώλα. Θεσξείηαη, σζηόζν, όηη ην 

Corfe ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη πνιύ 

λσξίηεξα θαη ήηαλ κηα ξσκατθή 

ακπληηθή ηνπνζεζία. Σα ηκήκαηα ηα νπνία κπνξείηε λα δείηε ζήκεξα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 

ηνλ 11ν αηώλα, θαη δύν αηώλεο αξγόηεξα, ην θξνύξην ρξεζηκνπνηήζεθε σο βαζηιηθή απνζήθε 

ζεζαπξνύ θαη θπιαθή.  

10. Μαηζοσμόηο Κάζηρο. Ιαπωνία.  

Σν Μαηζνπκόην Κάζηξν είλαη απνιύησο 

εθπιεθηηθό ηαπσληθό θάζηξν, βξίζθεηαη 

ζηελ πόιε ηνπ Μαηζνπκόην, ζε θνληηλή 

απόζηαζε από ην Σόθην. Σν θάζηξν 

ρηίζηεθε ην 1504 θαη ζήκεξα έρεη 

θαηαγξαθεί ζαλ έλαο εζληθόο ζεζαπξόο 

ηεο Ιαπσλίαο. Ήηαλ ζε ρξήζε κέρξη ηα 

κέζα ηνπ 19νπ αηώλα. Μεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ Meiji ην 1868, ε λέα 

ηαπσληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα θαηεδαθίζεη ην θάζηξν θαη λα πσιήζεη ην μύιν θαη ην 

ζίδεξν (απηή ήηαλ ε κνίξα πνιιώλ θάζηξσλ ζηελ Ιαπσλία θαηά ην ρξόλν). Σν Μαηζνπκόην 

δηαζώζεθε από ηνπο ηνπηθνύο πνιίηεο πνπ ην αγόξαζαλ ην 1878.  

11. Burg Eltz. Κάζηρο Γερμανία. 

Σο Burg Eltz είναι άλλο ζνα 

παράδειγμα των εκκρεμών 

γερμανικών κάςτρων. Αυτι θ 

καταπλθκτικι μεςαιωνικι 

καταςκευι ςτθ νοτιοδυτικι 

Γερμανία εξακολουκεί να ανικει ςε 

υποκατάςτθμα τθσ ίδιασ 

οικογζνειασ, που κατοικοφςε εκεί 

πάνω από 800 χρόνια πριν. Ο 

ςθμερινόσ ιδιοκτιτθσ του κάςτρου 

είναι ο Δρ Karl Graf von und zu Eltz ο 

οποίοσ εκπροςωπεί τθν 33θ γενιά τθσ Βουλισ των Eltz.  
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12. Eilean Donan Κάζηρο. κωηία.  

Χτιςμζνο το 13ο αιώνα για να 

ςυγκρατιςει τουσ Βίκινγκσ, ςιμερα το 

Κάςτρο Eilean Donan είναι ζνα από τα 

πιο διάςθμα αξιοκζατα ςτθ κωτία. 

Πικανότατα το όνομά του προιλκε από 

τον Επίςκοπο Donan ο οποίοσ ιρκε 

ςτθν κωτία κατά τον 6ο αιώνα. 

Βρίςκεται ςε ζνα νθςί, που 

περιβάλλεται από το εκπλθκτικό τοπίο 

των Highlands τθσ κωτίασ. Σο φροφριο 

ζχει ανοικοδομθκεί, τουλάχιςτον 

τζςςερισ φορζσ και για περίπου 200 

χρόνια (από τον 18ο ζωσ 20ο αιώνα). 

Άνοιξε ξανά το 1932 και από τότε ζχει 

φιλοξενιςει χιλιάδεσ ταξιδιώτεσ από όλο τον κόςμο.  

 

Σα πιο περίεργα κτίρια που υπάρχουν ςτον κόςμο 
 

Conch Shell House, Isla Mujeres, 

Mexico 

 

 

 

 

 

Device to Root Out Evil, Vancouver, Canada 

 

 

Experience Music Project, Seattle, 

WA, USA 
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Upside Down House, Szymbark, 

Poland 

 

 

 

 

 

Puzzling World Lake Wanaka, Otago, New Zealand 

 

 

 

Low impact woodland house (Wales, UK) 

 

 

 

BWM Welt, Munich, Germany 

 

 

Cowboy Boots Bathroom, Seattle, WA, USA 
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The Big Duck, Flanders, NY, USA 

 

 

Lucy the Margate Elephant, Margate, NJ, 

USA 

 

House Boat, California, USA 

 

 

Giant Muskie, Hayward, WI, USA 

 

Guitar Museum, TN, USA 

 

 

Weird House Boat, Croatia 
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Doll's Theatre, Torun, Poland 

 

The sheep building, Tirau, Waikato, New 

Zealand 

 

 

Sheepdog building, Tirau, Waikato, New 

Zealand 

 

 

 

House Between The Rocks (France) 

 

Royal Ontario Museum, Toronto, Canada 

 

UFO house, Chattanooga, Tennessee 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. http://logioshermes.blogspot.com/2012/01/blog-post_5988.html#ixzz2De7UViWE  

2. http://el.wikipedia.org 

3. http://clubs.pathfinder.gr/emath 

4. newsbeast.gr 

5. piperies.gr 

 

Μέλη τησ Ομάδασ « Σα παιδιά του Αρχιμήδη » 

 Γηαλληνύ Δπαγγειία 

 Καξαγηάλλε Αλαζηαζία 

 Νηόιθνπ Μαξηάλλα 

 Παπνπηζή ηεθαλία – Υξηζηίλα 

 ίζθνπ Γαξνπθαιηά 

 Υξπζάθεο ηέξγηνο 

http://logioshermes.blogspot.com/2012/01/blog-post_5988.html#ixzz2De7UViWE
http://clubs.pathfinder.gr/emath
http://www.newsbeast.gr/weird/arthro/103940/foutouristika-ktiria/
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Σο ηέτνημά μας 

 


