ΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ :
•

ΚΟΛΟΣΣΌΣ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΩΣ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΠΤΆ ΘΑΎΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΊΟΥ ΚΌΣΜΟΥ. ΉΤΑΝ ΈΝΑ
ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΆΓΑΛΜΑ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΠΕΙΚΌΝΙΖΕ ΤΟΝ ΘΕΌ ΑΠΌΛΛΩΝΑ. ΑΝΕΓΈΡΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΧΆΡΗ ΤΟΝ ΛΊΝΔΙΟ ΜΑΘΗΤΉ ΤΟΥ ΛΎΣΙΠΠΟΥ ΤΟΝ 3Ο ΑΙΏΝΑ Π.Χ. .ΤΟ ΆΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ ΠΟΥ
ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ ΕΊΧΕ ΤΟ ΊΔΙΟ ΠΕΡΊΠΟΥ ΜΈΓΕΘΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΌ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ
ΣΤΗΡΙΖΌΤΑΝ ΣΕ ΥΨΗΛΌΤΕΡΗ ΒΆΣΗ. Η ΌΨΗ ΤΟΥ ΑΓΆΛΜΑΤΟΣ ΛΈΓΕΤΑΙ ΌΤΙ ΔΙΑΚΡΙΝΌΤΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΊΣΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΈΝΑ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ.

Το βάθρο του αγάλματος ήταν από λευκό μάρμαρο. Το ότι τα
πόδια του Κολοσσού ήταν ενωμένα, σήμαινε ότι ο Χάρης
έπρεπε να δώσει λύσεις σε αρκετά τεχνικά προβλήματα. Μετά
την αγκύρωση των πελμάτων του αγάλματος στο βάθρο ύψους
12 μέτρων, ο Χάρης κατασκεύασε έναν τεράστιο σκελετό από
πέτρινα υποστυλώματα και σιδερένιες ράβδους, πάνω στον
οποίο προσαρμόστηκαν χυτά μπρούντζινα φύλλα. Η γιγαντιαία
μορφή, που ολοκληρώθηκε σε 12 χρόνια, καλύφθηκε με
μπρούντζινη επένδυση. Όταν απομακρύνθηκε ο βοηθητικός
τεχνητός γήλοφος που περιέβαλλε το άγαλμα, και ο Ήλιος
αποκαλύφθηκε στους κατοίκους της Ρόδου, ο Χάρης πρέπει να
άφησε ένα στεναγμό ανακούφισης. Είχε επίσης πάρει
αποτελεσματικά μέτρα κατά του κινδύνου των ισχυρών
ανέμων, που θα μαστίγωναν την εύθραυστη κατασκευή.

• Ο ΦΊΛΩΝ Ο ΒΥΖΆΝΤΙΟΣ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΌΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ 15 ΤΌΝΟΙ ΑΠΌ ΜΠΡΟΎΝΤΖΟ ΚΑΙ 9
ΤΌΝΟΙ ΣΙΔΉΡΟΥ. ΥΠΟΛΟΓΊΖΕΤΑΙ, ΌΜΩΣ, ΌΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΈΣ ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΉΤΑΝ ΠΟΛΎ
ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ. ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΣ ΥΠ`ΌΨΙΝ ΌΤΙ ΤΟ ΆΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ ΣΤΗΝ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ
ΈΧΕΙ ΤΟ ΊΔΙΟ ΠΕΡΊΠΟΥ ΜΈΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ 225 ΤΌΝΟΥΣ, Ο ΚΟΛΟΣΣΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΧΕ
ΑΝΆΛΟΓΟ ΒΆΡΟΣ.

• ΤΟ ΆΓΑΛΜΑ ΉΤΑΝ ΜΙΑ ΕΥΦΥΉΣ «ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ» ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΉΓΕΙΡΕ, ΑΠΤΉ ΑΠΌΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΠΛΟΎΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΗΣ. ΔΥΣΤΥΧΏΣ, ΌΜΩΣ, ΤΟ 222 Π.Χ., ΠΕΡΊΠΟΥ 60 ΧΡΌΝΙΑ
ΜΕΤΆ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΉΡΙΑ, Ο ΚΟΛΟΣΣΌΣ ΚΑΤΈΡΡΕΥΣΕ, ΚΑΘΏΣ ΤΑ ΓΌΝΑΤΆ ΤΟΥ ΤΣΑΚΊΣΤΗΚΑΝ
ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΕΙΣΜΌ.

Γενικά για τον Φάρο
Ο Φάρος της
Αλεξάνδρειας
θεωρείται ένα από
τα Επτά θαύματα
του αρχαίου
κόσμου.

Κατασκευάστηκε
τον 3ο αιώνα π.Χ. και
παρέμεινε σε
λειτουργία ως την
πλήρη καταστροφή
του από δύο σεισμούς
τον 14ο αιώνα μ.Χ.

Το συνολικό ύψος του φάρου ήταν 117 μέτρα.
Ήταν ένας πύργος συνολικού ύψους 140 μέτρων και ήταν για
εκείνη την εποχή το πιο ψηλό ανθρώπινο οικοδόμημα του
κόσμου μετά τις πυραμίδες του Χέοπα και του Χεφρήνου ή
Χεφρένης.

Τρόπος κατασκευής
Κατασκευάστηκε από κομμάτια
άσπρης πέτρας και ήταν δομημένος
σε τέσσερα επίπεδα. Το
χαμηλότερο ήταν η τετράγωνη
βάση, το δεύτερο ήταν ένα
τετράγωνο κτίσμα, το τρίτο
οκτάγωνο κτίσμα και το τέταρτο το
ψηλότερο ένα κυκλικό κτίσμα επί
της κορυφής του οποίου το άγαλμα
του Ποσειδώνα ή Απόλλωνα. Στο
τέταρτο επίπεδο υπήρχε ένας
καθρέπτης που αντανακλούσε το
φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της
μέρας ενώ το βράδυ έκαιγε μία
φλόγα για να προειδοποιεί τα
διερχόμενα πλοία για την ύπαρξη
εμποδίων.

Ονοματοδοσία
Ο φάρος κατασκευάστηκε επί της νησίδας Φάρος. Το νησί
έδωσε το όνομα στο οικοδόμημα κι όχι το αντίθετο, όπως
πιστεύεται. Οι σύγχρονοι φάροι "δανείζονται" επίσης το
όνομα της νησίδας. Είναι παγκοσμίως γνωστός με την
ονομασία "Φάρος" της Αλεξάνδρειας επειδή ήταν λίγο έξω
από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Συνδεόταν τεχνητά με ένα
είδος γέφυρας, το λεγόμενο Επταστάδιο και σχημάτιζε το
ένα μέρος του λιμανιού της Αλεξάνδρειας.

Επειδή η διαμόρφωση του λιμανιού και της
ευρύτερης περιοχής ήταν επίπεδη και δίχως
κάποιο σημάδι που να προειδοποιεί τα
διερχόμενα πλοία, χρησίμευε για να δίνει
κάποιο είδος σινιάλου για την προσέγγιση
στο λιμάνι.

Ο φάρος χτίστηκε από τον Σώστρατο τον
Κνίδιο μηχανικό, αρχιτέκτονα, γιο του
επίσης αρχιτέκτονα Δεξιφάνους που είχε
κατασκευάσει το στάδιο "Τέτρα" της
Αλεξάνδρειας, το 282 π.Χ., ενώ αρχικά η
μελέτη του έργου είχε ξεκινήσει επί
βασιλείας του πρώτου Βασιλιά
της Ελληνιστικής περιόδου, τον Πτολεμαίο
τον Α' της Αιγύπτου, στρατηγό
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ολοκλήρωση

Ύπαρξη
Μετά τις πυραμίδες της
Αιγύπτου, ο φάρος της
Αλεξάνδρειας είναι το
μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια
μνημείο της περιοχής που
κατάφερε να διασωθεί εώς την
σχεδόν ολοκληρωτική
καταστροφή του από τρεις
σεισμούς που έλαβαν χώρα
το 796, το 1303 και το 1323 μ.Χ.

Το λαμπρό φως του Φάρου
Ο τελευταίος πύργος όπου είχε σχήμα
κυλίνδρου και στο εσωτερικό του έκαιγε η
φωτιά οδηγούσε τα πλοία με ασφάλεια στο
λιμάνι. Από επάνω του υπήρχε το άγαλμα
του Διός Σωτήρας.

Για τη συντήρηση της φωτιάς χρειάζονταν
τεράστιες ποσότητες καύσιμων. Την
τροφοδοτούσαν με ξυλά, που τα
μετέφεραν χάρη στο σπειροειδές κεκλιμένο
επίπεδο άλογα και μουλάρια. Πίσω από τη
φωτιά υπήρχαν φύλλα ορειχάλκου που
αντανακλούσαν τη λάμψη προς τη
θάλασσα. Τα πλοία μπορούσαν να τη
διακρίνουν από 50 χιλιόμετρα μακριά.

ΤΕΛΟΣ

Επιμέλεια :
Νερατζής Γαβριήλ
Κούρσος Αναστάσιος
Λουκάς Γιάννης
Μπογιατζής Αθανάσιος
Λουκόπουλος Γεώργιος

ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ

 Οι πυραμίδες της Γκίζας είναι από τα πιο διάσημα και πιο παλιά σωζόμενα κτίρια
της ανθρωπότητας και είναι οι πιο διάσημες πυραμίδες του κόσμου που
βρίσκονται στην Αίγυπτο. Η κατασκευή χρονολογείται στο 2580 π.Χ. και
βρίσκεται στη Νεκρόπολη της Γκίζας. Το σύμπλεγμα πιθανολογείται ότι
χρησιμοποιήθηκε για τον ενταφιασμό Φαραώ και κατασκευάστηκε από την
τέταρτη δυναστεία των Αιγυπτίων.
 Στην αρχαία Νεκρόπολη της Γκίζας ανήκουν: η Πυραμίδα του Χέοπα, γνωστή και
ως "η Μεγάλη Πυραμίδα", η λίγο μικρότερη Πυραμίδα του Χεφρήνου και η σχετικά
μετρίου μεγέθους Πυραμίδα του Μυκερίνου. Στη Νεκρόπολη ανήκει και η
περίφημη Μεγάλη Σφίγγα.

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΧΕΩΠΑ

 Η Πυραμίδα του Χέοπα είναι η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη από τις τρεις πυραμίδες της
Νεκρόπολης της Γκίζας, η οποία συνορεύει με τη σύγχρονη πόλη της Γκίζας στην Αίγυπτο.
Είναι το αρχαιότερο από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, και το μόνο που σώζεται
στις μέρες μας.
 Υπάρχουν τρεις γνωστοί θάλαμοι μέσα στην Μεγάλη Πυραμίδα. Οι λεγόμενοι θάλαμοι της
Βασίλισσας και του Βασιλιά, είναι ψηλότερα, χτισμένοι μέσα στο εσωτερικό της
πυραμίδας.
 Το συγκρότημα της πυραμίδας περιλαμβάνει δύο ναούς νεκρικής λατρείας προς τιμήν του
Χέοπα , τρεις μικρότερες πυραμίδες για τις γυναίκες του, καθώς και μία μικρότερη
πυραμίδα "δορυφόρο", έναν στεγασμένο διάδρομο που ένωνε τους δύο ναούς, και
μικρότερους τάφους οι οποίοι ανήκουν σε ευγενείς.

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΧΕΦΡΗΝΟΥ

• Η Πυραμίδα του Χεφρήνου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από τις Πυραμίδες της Γκίζας
και ο τάφος του Φαραώ της Τέταρτης Αιγυπτιακής Δυναστείας Χεφρήνου.
• Η πυραμίδα έχει χτιστεί σε οριζόντια στρώματα. Οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν
στη βάση είναι πολύ μεγάλες, αλλά καθώς ανεβαίνουμε προς τα πάνω γίνονται
μικρότερες.
• Υπάρχει ένας υπόγειος θάλαμος ίδιου μήκους με τον ταφικό θάλαμο της Πυραμίδας
του Χέοπα, ο οποίος έχει πρόσβαση στα δυτικά του χαμηλότερου περάσματος, η
χρήση του οποίου είναι αβέβαιη.

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΜΥΚΕΡΙΝΟΥ

• Η Πυραμίδα του Μυκερίνου βρίσκεται στο οροπέδια της Γκίζας στα νότιο-δυτικά
προάστια του Καΐρου, Αίγυπτος, και είναι η μικρότερες από τις τρεις Πυραμίδες
της Γκίζας. Χτίστηκε ως τάφος του Φαραώ της Τέταρτης Αιγυπτιακής Δυναστείας
Μυκερίνου
• Η χρονολογία κατασκευής της Πυραμίδας είναι άγνωστη, γιατί η βασιλεία του
Μυκερίνου δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια, αλλά πιθανόν ολοκληρώθηκε το
2.600 π.Χ. Βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα στα νότιο-δυτικά των
μεγαλύτερων Πυραμίδων του Χεφρήνου και του Χέοπα.

ΣΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ

Η Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας, συχνά αναφερόμαστε σε αυτή απλώς ως η Σφίγγα, είναι ένα
άγαλμα το οποίο απεικονίζει μια σφίγγα (μυθολογικό πλάσμα με σώμα λιονταριού και
κεφάλι ανθρώπου) σε καθήμενη στάση. Το άγαλμα αυτό βρίσκεται στο οροπέδιο της
Γκίζα στην Αίγυπτο και μέσα στη διάσημη Νεκρόπολή της.
Η Σφίγγα χτίστηκε γύρω στο 2500 π.Χ. από τον φαραώ Χεφρήνο, στον οποίο πιστώνεται
επίσης και η δεύτερη μεγάλη πυραμίδα. Η Σφίγγα συνδέεται με την Πυραμίδα του
Χεφρήνου με μια καλυπτόμενη ανυψωμένη Οδό ενώ το γύρω συγκρότημα περιλαμβάνει
επίσης τον Ναό της Σφίγγας και έναν Ναό μέσα στη κοιλάδα.

• Στη σφίγγα παρατηρούνται διαβρώσεις και φθορές που οφείλονται όχι στην άμμο και τον
άνεμο, αλλά σε διάβρωση από νερό. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει τόσο εκτεταμένη
διάβρωση από νερό με την μορφή καθέτων καναλιών, στο σώμα της, που θα μπορούσε να
προκληθεί μόνο από έκθεση σε ισχυρές βροχοπτώσεις, και από μακροχρόνια παραμονή
της κατασκευής κάτω από το λιμνάζοντα βρόχινα νερά στη βάση του επί χιλιάδες χρόνια.
Η διάβρωση αυτή δεν παρατηρείται στο κεφάλι της Σφίγγας.
• Είναι προσανατολισμένη έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται στον ορίζοντα στο σημείο που
ανέτειλε ο Ήλιος κατά την εαρινή ισημερία.

ΕΡΕΥΝΕΣ
Ερευνητές που για πολλά χρόνια μελέτησαν τα μυστήρια της περιοχής της Γκίζα,
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλα τα κτίσματα στην περιοχή, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά η αντιστοίχιση διαφόρων αστερισμών του ουράνιου θόλου στην Γη. Αυτές τις
μαρτυρίες δυστυχώς τις αγνόησαν οι Αιγυπτιολόγοι. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία
υπάρχει «αστρική αντιστοιχία» των Πυραμίδων της Γκίζας με τον αστερισμό του Ωρίωνα.

• Η Σφίγγα βρίσκεται ακριβώς πάνω στον άξονα ανατολής - δύσης της νεκρόπολης της
Γκίζα, με το βλέμμα στραμμένο ανατολικά. Με αυτό τον τρόπο αποτελεί το σηματοδότη
της ανατολής του Ήλιου κατά την εαρινή ισημερία. Την εαρινή ισημερία του έτους
10.500 π.Χ. ο Ήλιος εκείνης της χρονιάς βρισκόταν 12 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα, με
το ζώδιο του Λέοντα να έχει ήδη αρχίσει να ανατέλλει, το βλέμμα της Σφίγγας ατένιζε το
φαινόμενο και σημάδευε αυτή την ηλιακή ανατολή εκείνης της στιγμής.
• Ήταν το πανομοιότυπο της ουράνιας αστρολογικής εποχής του Λέοντα. Ο Λέων είναι το
πέμπτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου και έχει κυβερνήτη τον Ήλιο. Ο Ήλιος είναι ο
πλανήτης που δίνει ζωή, χωρίς το φως του Ήλιου δε γονιμοποιείται τίποτα και τίποτα δε
γεννιέται. Για την ανθρωπότητα ήταν η εποχή που λατρεύεται ο Θεός Ήλιος. Το βασιλικό
ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο της δημιουργίας, είχε σημάνει την έναρξη αυτής της εποχής

• Είναι ένα μνημείο με σώμα λιονταριού και όπως λένε, με λιονταρίσιο ή γυναικείο αρχικά
κεφάλι. Σχετικά με το κεφάλι της Σφίγγας, κάποιος θρύλος λέει, ότι ο Φαραώ έδωσε
εντολή να σκαλίσουν το κεφάλι του στη θέση του αρχικού λιονταρίσιου κεφαλιού του
μνημείου. Ήθελε με τον τρόπο αυτό να περάσει στην αθανασία. Πράγματι, το κεφάλι της
Σφίγγας είναι ασυνήθιστα μικρό σε σχέση με το σώμα της και αυτό είναι κάτι που οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι πιθανώς το κεφάλι να ξανασκαλίστηκε πάνω σε κάποιο άλλο αρχικό.
• Όταν επαναλαξεύτηκε, η λιονταρίσια κεφαλή αφαιρέθηκε και δόθηκε στο βράχο η μορφή
του σημερινού στέρνου. Παρόμοια, το μέγεθος των μπροστινών ποδιών μίκρυνε, ενώ η
πιο πρόσφατη ανθρώπινη κεφαλή τοποθετήθηκε ψηλότερα στον κορμό.

• Στο λιονταρίσιο κεφάλι της σφίγγας ενισχύει το γεγονός πως τα λιοντάρια στην αρχαία
Αίγυπτο ήταν οι φύλακες τόσο του ύπνου και των ονείρων όσο και άλλου κόσμου. Κατ’
αυτόν τον τρόπο η Σφίγγα ήταν ο προστάτης της Νεκρόπολης της Γκίζας. Για αυτό τον
λόγο κι ο θεός Τούτου, είχε την μορφή λιονταριού και προστάτευε τους κοιμισμένους
από τους εφιάλτες.

 Θα άξιζε να αναφερθεί πως μετά το Κοσμικό έτος του Λέοντα ακολουθεί η εποχή του
Καρκίνου, όπου συνέβη σύμφωνα με τον Πλάτωνα η καταστροφή της Ατλαντίδος. Αν
τοποθετήσουμε αυτή την χρονολογία στο Κοσμικό ημερολόγιο, θα διαπιστώσουμε ότι η
Ατλαντίδα βυθίστηκε περίπου όταν το σημείο ισημερίας περνούσε από το ζώδιο του
Λέοντα σε αυτό του Καρκίνου περίπου το 9000 π.Χ. Ο Καρκίνος ανήκει στο στοιχείο του
Νερού κι έτσι δεν είναι περίεργο, ότι με τον ερχομό της εποχής του Καρκίνου, η γη
γνώρισε μεγάλους κατακλυσμούς. Με την είσοδο στην εποχή του Καρκίνου και την
ταυτόχρονη βύθιση της Ατλαντίδος, εξαφανίζεται σχεδόν κάθε πολιτισμός και οι λατρείες
υποβιβάζονται.

 Το 1994, ανακαλύφθηκε κάτω από το άγαλμα ένας μυστηριώδης διάδρομος. Ξεκινά από
την ουρά, εισέρχεται για πέντε μέτρα μέσα στο άγαλμα και μετά σχηματίζει απότομα ορθή
γωνία, καταλήγοντας σε ένα «τυφλό» σημείο.

• Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν την πυραμίδα εικόνα του Κόσμου, μια σκάλα φωτός που ένωνε
τον Ουρανό με την Γη.
• Η αιγυπτιακή πυραμίδα αντιπροσωπεύει συμβολικά την ιδέα του κοσμικού δένδρου. Η
κορυφή της είναι ο μυστικός σύνδεσμος ανάμεσα στον Ουρανό και στη Γη και συμβολίζει
τη ρίζα, ενώ η βάση της αντιπροσωπεύει τους κλάδους που εκτείνονται στα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα του σύμπαντος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
• Είναι φανερό πως ένα μνημείο όπως η Μεγάλη Σφίγγα, δε θα μπορούσε παρά να
αντιπροσωπεύει και να συμβολίζει κάτι περισσότερο από ένα απλό μνημείο. Η θέση της,
το σχήμα της, αλλά και οι άγνωστες αίθουσες που εικάζεται πως βρίσκονται κάτω από το
σώμα της σφίγγας και που προφανώς ενώνονται και σχετίζονται με τις πυραμίδες
μαρτυρούν πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε.
• Σε κάθε περίπτωση τα παράδοξα και τα μυστήρια που κρύβει ο αρχαίος Αιγυπτιακός
πολιτισμός είναι πολλά. Όσο αφορά την σφίγγα η ύπαρξη και μόνο των πυραμίδων γύρω
της υπονοεί την σχέση τους με αυτές. Όπως και οι σφίγγα, και οι πυραμίδες κρατούν τα
μυστικά τους πολύ καλά κρυμμένα.

Στόουνχεντζ (Stonehenge)

Ονοματολογία
To Στόουνχεντζ είναι νεολιθικό μεγαλιθικό μνημείο του οποίου η διαμόρφωση
συνεχίστηκε ως την Εποχή του Χαλκού, κοντά στο Έιμσμπερι (Amesbury) της Αγγλίας
στην κομητεία του Γουΐλτσιρ.
Το όνομα Στόουνχεντζ (Stonehenge) προέρχεται από τις αρχαίες αγγλικές λέξεις
Stanhen gist, που σημαίνουν 'κρεμαστοί λίθοι' και έδωσαν το όνομά τους σε μια
ολόκληρη κατηγορία μνημείων γνωστών ως henge(s), δηλαδή κυκλικές ή οβάλ
σχήματος περιοχές με διακριτά χαρακτηριστικά τους το κυκλικό ανάχωμα και την
τάφρο που το περιβάλλει.

ΙΣΤΟΡΙΑ
To Στόουνχεντζ είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα νεολιθικά μεγαλιθικά μνημεία στον κόσμο.
Οι λόγοι για τους οποίους κατασκευάστηκε είναι άγνωστοι, αν και οι υποθέσεις που υπάρχουν είναι
πολλές. (Λατρευτικός χώρος; Αστρονομικό παρατηρητήριο; Κάτι άλλο;)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Βρίσκεται τοποθετημένο στην πεδιάδα Σαλίσμπερι, στην νοτιοδυτική Αγγλία, γύρω στις 2,5 ώρες
απόσταση από το Λονδίνο.

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
Το βασικό μυστήριο με αυτό το μνημείο δεν είναι μόνο για ποιον λόγο κατασκευάστηκε. Είναι και το
γεγονός πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον πολιτισμό των ανθρώπων το 3000 π.Χ.,
δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς μπόρεσαν να μεταφέρουν τους τεράστιους ογκόλιθους και πώς
κατόρθωσαν να τους σηκώσουν για να τους τοποθετήσουν στις θέσεις τους. Καθώς σύμφωνα με
ιστορικές μελέτες οι ογκόληθοι μεταφέρθηκαν από την Σουηδία.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΑΝ ΤΟ
STONEHENGE
Μέχρι και σήμερα υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ερευνητών και ιστορικών που έχουν ασχοληθεί με
το μυστήριο γύρο από το μεγαλοπρεπές μνημείο. Υπάρχουν πεποιθήσεις ότι το μνημείο ανεγέρθη
από τους Δανούς και αποτελούσε το κοινοβούλιο τους ή ότι το Στόουνχετζ ήταν ναός χτισμένος από
τους Δρυΐδες και άνηκε στη δικαιοδοσία τους. Καθώς και ότι ο Άγγλος Βασιλέας Αυρήλιος
Αμβρόσιος εις ανάμνηση της άγριας σφαγής 500 ευγενών, διέταξε την κατασκευή ενός κτηρίου
αντίστοιχου κάλους με την κοινωνική θέση των θυμάτων. Ιστορικοί επίσης αναφέρουν ότι ένας λαός
που κατοικούσε στην σημερινή Γαλλία (Γαλατία), είχαν κατασκευάσει έναν μεγάλο κυκλικό ναό όπου
λατρεύανε το θεό Απόλλωνα. Κατά πολλούς μελετητές, αυτή η εκδοχή θεωρείται αληθινή, καθώς το
Στόουνχετζ χρησιμοποιούνταν ως παρατηρητήριο για τη θέση του ήλιου, πράγμα που μπορεί να
μπέρδεψαν οι αρχαίοι Έλληνες εξερευνητές με τη λατρεία του Ήλιου, που για τους ίδιους ταυτιζόταν
με τον θεό Απόλλωνα.

Σύμφωνα με ένα άλλο επιστημονικό εγχείρημα, το οποίο έλαβε χώρα από το
2003 μέχρι το 2009, το μνημείο χτίστηκε σε δύο ξεχωριστές φάσεις, οι οποίες
χωρίζονται μεταξύ τους από ένα διάστημα 500 ετών. Συγκεκριμένα, πριν από
4.500 χρόνια χτίστηκε το εσωτερικό του μέρος, ενώ πέντε αιώνες αργότερα το
εξωτερικό του.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΟ
Όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες, το πελώριο πέτρινο μνημείο που
κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, τελικά δεν ήταν
ούτε προϊστορικό αστρονομικό παρατηρητήριο, ούτε ναός του ήλιου ή
των αρχαίων Δρυιδών, ούτε θεραπευτήριο σωμάτων και ψυχών, ούτε
εξωγήινο δημιούργημα. Ήταν απλώς το πρώτο σύμβολο ενότητας των
Βρετανικών λαών, οι οποίοι μετά από αμέτρητα χρόνια μαχών και
συγκρούσεων, έκαναν ανακωχή θέτοντας τα πρώτα θεμέλια για ένα
Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι γιγάντιες πέτρες συμβόλιζαν τους προγόνους των επιμέρους φυλών
των πρώτων αγροτικών κοινοτήτων της Βρετανίας. Η κατασκευή του
απαίτησε τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι έπρεπε να
συνεργαστούν για να μεταφέρουν τις πέτρες από τεράστιες αποστάσεις
να τις λαξεύσουν και να τις τοποθετήσουν, αποτέλεσε και στην πράξη
ένα σύμβολο ενότητας

Ανδρέας Οικονόμου
Μαρία Μπούρη
Λεοντής Λεόντιος
Χρύσα Κούτση

«ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΌΣ»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ


Ο Στρατός από τερακότα (ή
πήλινος στρατός) βρίσκεται στο
μαυσωλείο του πρώτου Κινέζου
αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ
(Qin Shi Huang), στα ανατολικά
της πόλης Σιάν, στην Κίνα. Ο
Τσιν Σι Χουάνγκ
αυτοανακηρύχτηκε
αυτοκράτορας το 221 π.Χ.
αφού καταφέρε να υποτάξει
έξι αντιμαχόμενα κράτη και να
ενώσει την Κίνα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Το 1974 κάποιοι Κινέζοι αγρότες προσπάθησαν να ανοίξουν ένα πηγάδι στην
περιοχή με αποτέλεσμα να βρουν ορισμένες από τις πήλινες φιγούρες. Στη
συνέχεια οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα λάκκο μήκους 230 μέτρων με 11
διαδρόμους και τουλάχιστον 6.000 αγάλματα στρατιωτών του πεζικού από
τερακότα. Δίπλα βρέθηκε ένας δεύτερος λάκκος με τοξότες, από τους
οποίους άλλοι ήταν σε όρθια στάση και άλλοι γονατιστοί, και ιππείς με τα
άλογα τους και αρματηλάτες μαζί με ορισμένους πεζούς και ένας τρίτος
λάκκος με 68 φιγούρες που ίσως αποτελούσαν το αρχηγείο του στρατού.
Επίσης βρέθηκε και ένας ακόμη αλλά άδειος, ίσως επειδή κάποια εξέγερση
δεν επέτρεψε την αποπεράτωσή του. Και οι τέσσερις λάκκοι έχουν γύρω στα
εφτά μέτρα βάθος και βρίσκονται περίπου ενάμισι χιλιόμετρο ανατολικά του
τάφου του αυτοκράτορα. Συνολικά οι πήλινοι στρατιώτες είναι περίπου
8.000. Υπάρχουν επίσης 130 πήλινα άρματα με 520 άλογα και 150 άλογα
ιππικού.

Οι διαφορές ανομοιομορφίας μεταξύ τους .


Οι πήλινες φιγούρες δεν έχουν όλες το
ίδιο ύψος. Άλλες είναι γύρω στο 1 μέτρο
και 80 εκατοστά και άλλες, κυρίως αυτές
που απεικονίζουν υψηλόβαθμους
αξιωματικούς, φτάνουν και το 1 μέτρο
και 95 εκατοστά. Για την κατασκευή των
προσώπων των στρατιωτών πρέπει να
χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλα
πραγματικοί στρατιώτες, καθώς ο Τσιν Σι
Χουάνγκ είχε απαιτήσει κανένα από τα
πρόσωπα των στρατιωτών να μην μοιάζει
με άλλο.

8.000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ




To 2016 Κινέζοι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν πως θεωρούν πιθανό ότι τα αγάλματα των
πολεμιστών του πήλινου στρατού εμπνεύστηκαν από την ελληνική τεχνοτροπία, ή πως
σχεδιάστηκαν από Έλληνες γλύπτες, με τους οποίους οι Κινέζοι ήρθαν σε επαφή στα δυτικά
της χώρας κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ
κατά τον 3ο αιώνα π.Χ.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ταξιδέψει την Κίνα πολύ πριν πατήσει εκεί το πόδι του ο Μάρκο
Πόλο. Αρχαιολόγοι σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC ισχυρίζονται ότι η Κίνα και η Δύση
είχαν ξεκινήσει τις επαφές τους πάνω από 1.500 χρόνια προτού ο Ευρωπαίος εξερευνητής
Μάρκο Πόλο φτάσει στην Κίνα.



Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα οι
αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι η
έμπνευση για τους διάσημους
Πολεμιστές από τερακότα που
βρέθηκαν στον τάφο του πρώτου
αυτοκράτορα κοντά στο σημερινό
Xian, μπορεί να προέρχεται από την
Αρχαία Ελλάδα. Λένε επίσης πως οι
αρχαίοι Έλληνες τεχνίτες θα
μπορούσαν να είχαν εκπαιδεύσει
τους ντόπιους τον 3ο αιώνα π.Χ.





Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα
είναι ότι το ταξίδι του Μάρκο Πόλο
τον 13ο αιώνα στην Κίνα, ήταν το
πρώτο από Ευρωπαίο.
Ο επικεφαλής των αρχαιολόγων Li
Xiuzhen εξηγεί σχετικά: «Έχουμε
πλέον αποδείξεις πως υπήρξε στενή
επαφή μεταξύ του πρώτου
αυτοκράτορα της Κίνας Qin Shi
Huang και της Δύσης πριν από την
επίσημη έναρξη του Δρόμου του
Μεταξιού. Αυτό συνέβη πολύ
νωρίτερα από ο,τι πιστεύαμε στο
παρελθόν».

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
QIN
SHI
HUANG

ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗN ΚΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΗΛIΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ






Στο μεταξύ μια άλλη μελέτη δείχνει ευρωπαϊκό μιτοχονδριακό DNA σε τοποθεσίες στη
δυτική επαρχία Xinjiang της Κίνας, που αφήνει να εννοηθεί πως οι Δυτικοί μπορεί να
εγκαταστάθηκαν, να έζησαν και να πέθαναν εκεί κατά την διάρκεια της κυριαρχίας του
πρώτου αυτοκράτορα.
Αγρότες ανακάλυψαν για πρώτη φορά τους 8.000 πολεμιστές από τερακότα θαμμένους σε
απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα της
Κίνας, Qin Shi Huang, το 1974.

Ωστόσο, δεν υπήρχε παράδοση στην κατασκευή αγαλμάτων σε πραγματικές διαστάσεις
στην Κίνα, προτού δημιουργηθεί ο τάφος. Τα πρώιμα αγάλματα ήταν απλά ειδώλια περίπου
20 εκατοστών σε ύψος.

Τα λόγια του Δρ. Xiuzhen

«Πιστεύουμε πλέον πως ο
Πήλινος Στρατός, οι
Ακροβάτες και τα χάλκινα
αγάλματα που βρέθηκαν στο
σωρό της ταφής, έχουν
εμπνευστεί από τα αρχαία
ελληνικά αγάλματα και την
τέχνη» λέει ο Δρ. Xiuzhen
εξηγώντας πώς μια τέτοια
τεράστια αλλαγή στις
ικανότητες και το στυλ, θα
μπορούσε να έχει συμβεί από
επιρροές που προήλθαν από
χώρες εκτός της Κίνας.

ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ




Άλλες ανακαλύψεις περιλαμβάνουν νέα στοιχεία που αποδεικνύουν πως το
ταφικό συγκρότημα του πρώτου αυτοκράτορα είναι πολύ μεγαλύτερο από
ότι πίστευαν μέχρι σήμερα και 200 φορές μεγαλύτερο από την Κοιλάδα των
Βασιλέων στην Αίγυπτο.
Περιλαμβάνουν επίσης ακρωτηριασμένα μέλη γυναικών, που πιστεύεται ότι
ήταν υψηλόβαθμες παλλακίδες του πρώτου αυτοκράτορα και το κρανίο ενός
άνδρα με το βέλος καρφωμένο πάνω του.



Το κρανίο πιστεύεται ότι ανήκε
στον μεγαλύτερο γιο του πρώτου
αυτοκράτορα, που πιστεύεται ότι
σκοτώθηκε μαζί με άλλους στη
διάρκεια ενός αγώνα για την
εξουσία μετά το θάνατο του
αυτοκράτορα.
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