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Ένα ταξίδι στην όμορφη Ελλάδα...

• Ψάξαμε πράγματα με 
μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο 

και σίγουρα θα σας 
ταξιδέψουμε νοητά στην ιστορία 

και τα μέρη της Ελλάδας...



Καταλήξαμε λοιπόν στην πιο διάσημη παρουσίαση του 
αντρικού σώματος που δημιουργήθηκε ποτέ: 

στον Ερμή του Πραξιτέλη. 

http://2.bp.blogspot.com/-uqUHp8GbuI8/TuPnjsTegMI/AAAAAAAAEFI/F8b9UzVdbKs/s1600/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82+%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uqUHp8GbuI8/TuPnjsTegMI/AAAAAAAAEFI/F8b9UzVdbKs/s1600/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82+%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7.jpg


Ως πιο ωραίο νησί
ξεχωρίζουμε τις Σπέτσες.

http://1.bp.blogspot.com/-E6L-hQKoh5A/TuQGfAW7aFI/AAAAAAAAEIw/M9xGHILaIRk/s1600/Spetses_0493.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-E6L-hQKoh5A/TuQGfAW7aFI/AAAAAAAAEIw/M9xGHILaIRk/s1600/Spetses_0493.JPG


Το πιο ωραίο νεκροταφείο είναι οι 
κατακόμβες της Μήλου

http://1.bp.blogspot.com/-wgdDWJJ7Fbw/TuTvfNd4drI/AAAAAAAAEJg/OxWEG5sK87E/s1600/katakomves-%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wgdDWJJ7Fbw/TuTvfNd4drI/AAAAAAAAEJg/OxWEG5sK87E/s1600/katakomves-%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82.jpg


Το πιο ωραίο άγαλμα
είναι η Αφροδίτη της Μήλου

http://2.bp.blogspot.com/-YT20hTTz7M4/TuPoSwCW5ZI/AAAAAAAAEFQ/MSqA76ltlsE/s1600/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YT20hTTz7M4/TuPoSwCW5ZI/AAAAAAAAEFQ/MSqA76ltlsE/s1600/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85.jpg


Το πιο ωραίο κάστρο
Η Μονεμβασιά είναι μια από τις ωραιότερες περιοχές 
της Πελοποννήσου και το επίνειο του νομού Λακωνίας. 

http://2.bp.blogspot.com/-yPddTsthMhE/TuTu_TI_J2I/AAAAAAAAEJY/mm2LgBYUylo/s1600/monemvasia-560x303.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-yPddTsthMhE/TuTu_TI_J2I/AAAAAAAAEJY/mm2LgBYUylo/s1600/monemvasia-560x303.jpg


Το πιο ωραίο προϊστορικό σπήλαιο
Το σπήλαιο των Πετραλώνων είναι ένα από τα 

χιλιάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα. 



Το πιο ωραίο μοντέρνο κτήριο
στην κορυφή για μας βρέθηκε το θαυμάσιο 

Αρχαιολογικό Mουσείο της Ακρόπολης. 



Η πιο ωραία τοιχογραφία
ξεχωρίσαμε την Παριζιάνα από το ανάκτορο της 

Κνωσού

http://2.bp.blogspot.com/-rV5ywvhav2w/TuPweNLSPsI/AAAAAAAAEGg/Mjf6SaxmPF8/s1600/minoik12.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-rV5ywvhav2w/TuPweNLSPsI/AAAAAAAAEGg/Mjf6SaxmPF8/s1600/minoik12.jpg


Ο πιο ωραίος κόλπος
Η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα

http://4.bp.blogspot.com/-Gw8bnxLrGSc/TuPuvUeuazI/AAAAAAAAEGQ/JMA35Ms1vAI/s1600/paleokastritsa.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gw8bnxLrGSc/TuPuvUeuazI/AAAAAAAAEGQ/JMA35Ms1vAI/s1600/paleokastritsa.jpg


Η πιο ωραία παραλία
διαλέξαμε την πανέμορφη παραλία 
της Φαλάσαρνας του νομού Χανίων

http://1.bp.blogspot.com/-dQV-lIirIzE/TuQCC-BrLeI/AAAAAAAAEIg/QZPySjtPE-0/s1600/%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1-%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-dQV-lIirIzE/TuQCC-BrLeI/AAAAAAAAEIg/QZPySjtPE-0/s1600/%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1-%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC.jpg


Το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα
η Σαντορίνη, είναι ένα από τα πιο διάσημα 

τουριστικά θέρετρα του κόσμου



Το πιο ωραίο μοναστήρι
είναι του Σίμωνος Πέτρας ή Σιμωνόπετρας



Η πιο ωραία γέφυρα
Η γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης στον 

Κορινθιακό Κόλπο

http://4.bp.blogspot.com/-oXvQ0o4L8RM/TuPo3d6BHrI/AAAAAAAAEFY/5_JFA9aN16Y/s1600/image.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-oXvQ0o4L8RM/TuPo3d6BHrI/AAAAAAAAEFY/5_JFA9aN16Y/s1600/image.jpg


Ο πιο ωραίος εθνικός δρυμός
είναι ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού



Το πιο ωραίο ιστορικό κτήριο
Το μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών

http://1.bp.blogspot.com/-_N8jnZlydEE/TuPvf65tl7I/AAAAAAAAEGY/1m0cQyI0mTk/s1600/academy_athens.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_N8jnZlydEE/TuPvf65tl7I/AAAAAAAAEGY/1m0cQyI0mTk/s1600/academy_athens.jpg


Ο πιο ωραίος πύργος
Ο Λευκός Πύργος είναι ένας οχυρωματικός πύργος 

του 15ου αιώνα.



Η πιο ωραία μάσκα
είναι η μάσκα του Αγαμέμνονα.

http://3.bp.blogspot.com/-ulBFRXlPEXg/TuPqI8N_nyI/AAAAAAAAEFo/7P7nCRPdiRw/s1600/agamemnon+Mask_mycenae.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ulBFRXlPEXg/TuPqI8N_nyI/AAAAAAAAEFo/7P7nCRPdiRw/s1600/agamemnon+Mask_mycenae.jpg


Ο πιο ωραίος γραφικός σιδηρόδρομος
είναι ο οδοντωτός σιδηρόδρομος που 

κατασκευάσθηκε το 1886. 

http://2.bp.blogspot.com/-WxMkP5zRc0A/TuP4hG-vcSI/AAAAAAAAEHY/9RDOv3dMHCo/s1600/vouraikos-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-WxMkP5zRc0A/TuP4hG-vcSI/AAAAAAAAEHY/9RDOv3dMHCo/s1600/vouraikos-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82.jpg


Ο πιο ωραίος αυτοκινητόδρομος
είναι η Εγνατία οδός

http://3.bp.blogspot.com/-EwqtdvSHUJI/TuUAYWD6F7I/AAAAAAAAEJo/cauxZHGbo9I/s1600/%CE%B5%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%82.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-EwqtdvSHUJI/TuUAYWD6F7I/AAAAAAAAEJo/cauxZHGbo9I/s1600/%CE%B5%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%82.jpg


Το πιο ωραίο σπήλαιο
ξεχωρίσαμε το σπήλαιο του Δυρού στο νομό 

Λακωνίας. 

http://3.bp.blogspot.com/-NHH7P04c08Y/TuP5N6qYQ4I/AAAAAAAAEHg/Puak9m4hbeQ/s1600/Dyros41.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-NHH7P04c08Y/TuP5N6qYQ4I/AAAAAAAAEHg/Puak9m4hbeQ/s1600/Dyros41.jpg


Το πιο ωραίο φαράγγι
είναι το φαράγγι του Βίκου στα Ζαγοροχώρια. 

http://4.bp.blogspot.com/-jx3Hj5Moa04/TuP8GvQzwpI/AAAAAAAAEH4/HHRRA3tO-Fg/s1600/Vikos1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jx3Hj5Moa04/TuP8GvQzwpI/AAAAAAAAEH4/HHRRA3tO-Fg/s1600/Vikos1.jpg


Η πιο ωραία μπάντα
είναι η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας

http://1.bp.blogspot.com/-gBacaGwitSA/TuPseEmOjYI/AAAAAAAAEGI/NnFsE-vEpNk/s1600/politismos-filarmoniki9.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gBacaGwitSA/TuPseEmOjYI/AAAAAAAAEGI/NnFsE-vEpNk/s1600/politismos-filarmoniki9.jpg


Η πιο ωραία θέα
Αναμφισβήτητα, η θέα που εντυπωσιάζει είναι από 

τους βράχους των Μετεώρων.

http://4.bp.blogspot.com/-OWrfe6V7H1Y/TuP6SJfZ8oI/AAAAAAAAEHo/R-U9MAvGH7Y/s1600/meteora.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OWrfe6V7H1Y/TuP6SJfZ8oI/AAAAAAAAEHo/R-U9MAvGH7Y/s1600/meteora.jpg


Το πιο ωραίο αρχαίο θέατρο
είναι το Θέατρο της Επιδαύρου

http://3.bp.blogspot.com/-qWuw2SbADi4/TuQHNXvwXRI/AAAAAAAAEI4/EE8L97Hg44c/s1600/800px-Theatre_of_Epidaurus_OLC.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-qWuw2SbADi4/TuQHNXvwXRI/AAAAAAAAEI4/EE8L97Hg44c/s1600/800px-Theatre_of_Epidaurus_OLC.jpg


Τα πιο ωραία αρχαία ερείπια
είναι η Ακρόπολη Αθηνών

http://1.bp.blogspot.com/-SaMq5QY-uW8/TuP7anMJLuI/AAAAAAAAEHw/iQ2rGg_-8Nc/s1600/Acropolis+by+night.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-SaMq5QY-uW8/TuP7anMJLuI/AAAAAAAAEHw/iQ2rGg_-8Nc/s1600/Acropolis+by+night.jpg


Η πιο ωραία λίμνη
ξεχωρίσαμε τη λίμνη Δόξα, μία μικρή και γραφική 

τεχνητή λίμνη του Ν. Αχαΐας.



Ο πιο ωραίος κήπος
Ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους που βρίσκεται βόρεια 

του Αιγάλεω στην Αθήνα



Το πιο ωραίο παλάτι
είναι το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού



Σίγουρα σας 
ταξιδέψαμε νοητά 
στην ιστορία και τα 
μέρη της Ελλάδας...

ΤΕΛΟΣ


