ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Οι άνθρωποι καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου
είχαν έμφυτο το ένστικτο για δημιουργία κατασκευών τα οποία
θα διατηρηθούν αναλλοίωτα και θα δείξουν στους απογόνους
πως είχαν παραγάγει σπουδαίο πολιτισμό. Ωστόσο, κατά τα
αρχαία χρόνια, λόγω της έλλειψης καταρτισμένου τεχνολογικού
εξοπλισμού, η κατασκευή τέτοιων έργων αποτελούσε
πραγματικό ‘’θαύμα’’, για αυτόν τον λόγο τα θαυμαστά
οικοδομήματα της περιοχής εντάσσονται σε έναν κατάλογο με
το όνομα ‘’Τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου’’. Περαιτέρω,
κατά το πέρασμα των αιώνων, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας,
πάρα πολλά παρόμοια ‘’θαύματα’’ κατασκευάστηκαν και οι
δημιουργοί άφησαν στους απογόνους τους τεράστια πολιτιστική
κληρονομία. Επιπρόσθετα, στις μέρες μας έχουν δημιουργηθεί
κτήρια και οικοδομήματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν
ως ‘’θαύματα’’, όμως δεν χαίρουν του ίδιου θαυμασμού με τα
αρχαία οικοδομήματα λόγω της τεράστιας διαφοράς στις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι κατά την κατασκευή
τους τότε και τώρα.

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ

Οι πυραμίδες της Γκίζας είναι το αρχαιότερο σωζόμενο
μνημείο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου και είναι
οι πιο διάσημες πυραμίδες του κόσμου. Βρίσκονται
στην Αίγυπτο. Η κατασκευή χρονολογείται στο 2580 π.Χ και
βρίσκεται στη Νεκρόπολη της Γκίζας.

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. Ανήκουν και οι τρεις
στην Τέταρτη δυναστεία. Όλες μαζί σχημάτιζαν ένα απέραντο
συγκρότημα από μικρότερες πυραμίδες (των βασιλισσών),
νεκρικούς ναούς, Μαστάμπες και τάφους αξιωματούχων. Επίσης
στη Νεκρόπολη ανήκει και η περίφημη Μεγάλη Σφίγγα το χωριό
των εργατών και το βιομηχανικό συγκρότημα. Η Νεκρόπολη είναι
τοποθετημένη περίπου 9 χλμ. προς την έρημο από τη παλιά πόλη
της Γκίζα στον Νείλο και 25 χλμ. περίπου, νοτιοδυτικά της πόλης
του Καίρου. Οι Πυραμίδες της Γκίζας αποτέλεσαν το σήμα
κατατεθέν του αιγυπτιακού πολιτισμού, ειδικότερα από
τους ελληνιστικούς χρόνους και ύστερα. Είναι μακράν οι
παλαιότερες των αρχαίων θαυμάτων και η μόνες που σώζονται
έως σήμερα.

Οι περισσότερες θεωρίες ως προς τον τρόπο κατασκευής
υποστηρίζουν ότι οι τεράστιοι λίθοι από τους οποίους

αποτελούνται οι πυραμίδες, σύρθηκαν από το λατομείο μέχρι
τον τόπο κατασκευής και ανυψώνοντάς τες στο κατάλληλο
σημείο. Οι διαφωνίες ωστόσο επικεντρώνονται στη μέθοδο
με την οποία οι λίθοι αυτοί μεταφέρθηκαν και
τοποθετήθηκαν εκεί και κατά πόσο κάποια μέθοδος
μπορούσε να επιτευχθεί, με τα μέσα της εποχής. Μια πιο
πρόσφατη ωστόσο μη δημοφιλής θεωρία προτείνει ότι τα
δομικά στοιχεία κατασκευάστηκαν επί τόπου από ένα είδος
ασβεστολιθικού μπετόν.
Οι αρχιτέκτονες των πυραμίδων πιθανόν να ανέπτυσσαν την
τεχνική τους με τη πάροδο του χρόνου. Έτσι, άρχισαν να
επιλέγουν περιοχές με σχετικά πιο επίπεδη επιφάνεια και με
βραχώδες υπόστρωμα το οποίο παρείχε πιο σταθερή
θεμελίωση. Μετά από τη προσεκτική τοπογράφηση του
χώρου και το στρώσιμο του πρώτου επίπεδου λίθων,
συνέχισαν τη κατασκευή των πυραμίδων χτίζοντας οριζόντια
επίπεδα το ένα πάνω στο άλλο.
Στη Πυραμίδα του Χέοπα, οι περισσότεροι από τους λίθους
του εσωτερικού φαίνεται να έχουν εξορυχτεί ακριβώς νότια
από τον τόπο του εργοταξίου. Η ομαλή εξωτερική επιφάνεια
της πυραμίδας ήταν φτιαγμένη από πρώτης τάξεως λευκό
ασβεστόλιθο, τον οποίο εξόρυσσαν κατά μήκος του Νείλου.
Οι εξωτερικές πλάκες έπρεπε να είναι τεμαχισμένες με
λεπτομέρεια. Μεταφέρονταν με ποταμόπλοια στη Γκίζα, και
σέρνονταν πάνω σε ράμπες μέχρι το εργοτάξιο. Από αυτές τις
πλάκες, πολύ λίγες έχουν παραμείνει στη θέση τους στο κάτω
μέρος της πυραμίδας. Κατά τη
διάρκεια του Μεσαίωνα (5ος με 15ος αιώνας μ.Χ) οι πέτρες
αυτές πάρθηκαν από τη πυραμίδα για την ανέγερση
οικοδομικών κτηρίων στη πόλη του Καΐρου.
Για να εξασφαλισθεί η συμμετρικότητα της πυραμίδας, οι
εξωτερικοί λίθοι του περιβλήματος έπρεπε να είναι όλοι ίσοι
σε πλάτος και ύψος. Οι εργάτες θεωρείται ότι μάρκαραν τους
λίθους με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδεικνύουν τη γωνία του

εκάστοτε τοίχου της πυραμίδας και περιποιούνταν τις
επιφάνειες προσεκτικά έτσι ώστε οι λίθοι να "κουμπώνουν"
ακριβώς μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της ανέγερσης η
εξωτερική επιφάνεια ήταν ομαλός ασβεστόλιθος. Με το
πέρασμα των αιώνων η επιφάνεια αυτή σταδιακά διαβρώθηκε
και εξαφανίσθηκε.

Οι Πυραμίδες
Η μεγαλύτερη και πιο διάσημη είναι η πυραμίδα
του Χέοπα (ή Χούφου)

ενώ οι άλλες δύο είναι μικρότερες και βρίσκονται κάποια
μέτρα μακρύτερα από την πυραμίδα του Χέοπα.
Έχει ύψος 146,60 μ. και τέλεια τετράγωνη βάση με πλευρά
230,35 μ. προκαλεί δε εντύπωση στους σύγχρονους ερευνητές
για τα δεδομένα της εποχής της κατασκευής της. Έχει όγκο
2.521.000 κυβικά μέτρα, καλύπτει επιφάνεια
54.000 τετραγωνικών μέτρων και το υπολογιζόμενο βάρος της
φθάνει τους 6,5 εκατομμύρια τόνους. Συμπεριλαμβάνονταν
στα Επτά Θαύματα του κόσμου. Για την αποπεράτωσή της
χρειάστηκαν 30 χρόνια δουλειάς από 100.000 εργάτες‐δούλους,
πολλοί από τους οποίους πέθαναν κατά τη διάρκεια
κατασκευής της. Το μνημείο σήμερα συγκινεί τους επισκέπτες
της Αιγύπτου για το μεγαλείο του και την τεχνική του και
προβληματίζει τους σύγχρονους ειδικούς για το πώς μπόρεσαν
να λύσουν τα τόσα προβλήματα μηχανικής και στατικής οι
αρχαίοι συνάδελφοί τους. Εξωτερικά, η πυραμίδα του Χέοπα

είναι επιστρωμένη με πλάκες από γρανίτη. Το εσωτερικό ήταν
λαβύρινθος από διαδρόμους και δωματιάκια, που εμπόδιζαν
την εύκολη διείσδυση στον κύριο χώρο, όπου βρισκόταν
η σαρκοφάγος του Φαραώ. Ο χώρος αυτός είχε ύψος 5 μ.,
πλάτος 5,34 μ. και μήκος 10,33 μ. Η λάρνακα, μέσα στην οποία
βρισκόταν η μούμια του Φαραώ, ήταν από ροζ γρανίτη.

Η Πυραμίδα του Χεφρήνου

, γνωστή επίσης και ως Πυραμίδα του Κχεφρέν, είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη από τις Πυραμίδες της Γκίζας και ο τάφος
του Φαραώ της Τέταρτης Αιγυπτιακής
Δυναστείας Χεφρήνου (Κχεφρέν). Η πυραμίδα έχει μήκος βάσης
215,5 μέτρα (706 πόδια), και ύψος 136,4 μέτρα (448 πόδια)
(αρχικό ύψος 143,5 μ./471 πόδια). Έχει φτιαχτεί από
ογκόλιθους ασβεστόλιθου (που ζυγίζουν πάνω από 2 τόνους ο
καθένας). Η κλίση της είναι σε γωνία 53° 10', πιο απότομη από
την γειτονική της Πυραμίδα του Χέοπα η οποία έχει κλίση
51°50'40". Η πυραμίδα έχει χτιστεί σε επίπεδο 10 μέτρα (33
πόδια) πάνω από την Πυραμίδα του Χέοπα, κάτι που την κάνει
να φαίνεται πιο ψηλή. Η πυραμίδα μάλλον ανοίχθηκε και
συλήθηκε κατά την Πρώτη Ενδιάμεση Περίοδο. Κατά την 18η
δυναστεία, ο επιβλέπων την κατασκευή ναών αφαίρεσε πέτρες
από την πυραμίδα για το χτίσιμο του ναού στην Ηλιούπολη, με
εντολή του Ραμσή Β΄. Ο Άραβας ιστορικός Ibn Abd as‐Salaam
αναφέρει ότι η πυραμίδα ανοίχθηκε το 1372. Η πρώτη φορά
που εξερευνήθηκε στην σύγχρονη εποχή ήταν στις 2 Μαρτίου
του 1818 από τον Giovanni Belzoni, ενώ η πρώτη πλήρης
εξερεύνησή της έγινε από τον John Perring το 1837.Στο
εσωτερικό της πυραμίδας δύο είσοδοι οδηγούν στον ταφικό

θάλαμο, μία με άνοιγμα 11,54 μέτρα (38 πόδια) στην πρόσοψη
της πυραμίδας και μία στη βάση της. Αυτοί οι διάδρομοι δεν
είναι ευθυγραμμισμένοι με το κεντρικό άξονα της πυραμίδας,
αλλά αποκλίνουν 12 μέτρα (39 πόδια) στα ανατολικά. Ο
χαμηλότερος καθοδικός διάδρομος έχει λαξευτεί όλος από το
βραχώδες υπόστρωμα, κατεβαίνοντας, μετά οριζόντια, και μετά
ανεβαίνοντας για να συναντήσει τον οριζόντιο διάδρομο που
οδηγεί στον ταφικό θάλαμο.

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
Πυραμίδα του Μυκερίνου είχε αρχικό ύψος 65,5 μέτρα (215
πόδια), και ήταν η μικρότερη από τις τρεις μεγάλες Πυραμίδας
της Νεκρόπολης της Γκίζας. Τώρα έχει 61 μέτρα ύψος (204 πόδια)
και βάση 108,5 μέτρα. Η γωνία κλίσης είναι περίπου 51°20′25″.
Είναι κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο και γρανίτη. Τα πρώτα
16 στρώματα στις εξωτερικές πλευρές είναι από γρανίτη, και το
πάνω μέρος από ασβεστόλιθο από την Τούρα. Μέρος του
γρανίτη είναι ακατέργαστο. Παρόμοια μέρη που έχουν μείνει
ημιτελή, βοηθούν τους αρχαιολόγους να κατανοήσουν τις
μεθόδους με τις οποίες έχουν χτιστεί πυραμίδες και ναοί. Νότια
της πυραμίδας υπήρχαν τρεις μικρότερες πυραμίδες
"δορυφόροι", καμία από τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί. Η
μεγαλύτερη από αυτές ήταν κατασκευασμένη από γρανίτη. Η
κατασκευή των άλλων δύο δεν προχώρησε πέρα από τον
εσωτερικό πυρήνα της πυραμίδας

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ

Ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου είναι και ο
Ναός της Αρτέμιδος, όπου αλλιώς ονομάζεται και Αρτεμίσιο,
στην Έφεσο της Μ. Ασίας, 50 χιλιόμετρα. νοτίως της Σμύρνης.
Κατασκευάστηκε το 440 π.X και ,αρχικά, ξεκίνησε από τον
βασιλιά Κροίσο της Λυδίας. Χρειάστηκαν 120 χρόνια για να
ολοκληρωθεί.

Το μεγαλείο του ναού της Αρτέμιδος υπερβαίνει κάθε άλλο από
τα υπόλοιπα μνημεία, σύμφωνα με τον Αντίπατρο τον Σιδώνιο.
Τα υλικά από τα οποία κτίστηκε ο ναός ήταν το μάρμαρο και ο
ασβεστόλιθος, και μεταφέρθηκαν από γειτονικούς λόφους.
Το κύριο τμήμα του ναού υποστήριζαν περίπου 120 μαρμάρινοι
κίονες. Οι τεράστιοι ογκόλιθοι μεταφέρθηκαν εκεί με τροχαλίες

και συνδέθηκαν με μεταλλικούς πείρους. Με την ολοκλήρωση
της οροφής, ξεκίνησε και η διακόσμηση του κτιρίου από
καλλιτέχνες, με γλυπτές παραστάσεις.
Το μαρμάρινο άγαλμα της Άρτεμης ήταν τοποθετημένο στη
μέση του ναού.
Με βάση θεμελίων μήκους 131 μ. και πλάτους 79 μ., ήταν ένας
από τους μεγαλύτερους ναούς του κλασσικού κόσμου.
Ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά που έβαλε κάποιος
Ηρόστρατος το 356 π.Χ, ημέρα γεννήσεως και του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, συμπτωματικά. Ο Αλέξανδρος επισκέφθηκε,
αργότερα, την Έφεσο και διέταξε την ανοικοδόμηση του ναού, ο
οποίος επέζησε μέχρι και τον 3ο μ.Χ. αι.
Η Έφεσος κατάντησε ασήμαντη, αφού λάσπη κατέκλεισε το
λιμάνι της με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, οι Γότθοι
λεηλάτησαν το ναό, που υπέστη ξανά καταστροφή με εντολή
του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Οι πλημμύρες ήταν αυτές που
ολοκλήρωσαν την καταστροφή.
Σήμερα, τα απομεινάρια του ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο
είναι μόνο μερικοί ογκόλιθοι από τα θεμέλια, κι ένας
αναστηλωμένος κίονας.

ΤΟ ΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑ

Χρονολογία και ιστορία της τοποθεσίας

Το Χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία ήταν έργο του διάσημου
γλύπτη Φειδία. Χτίστηκε το 430π.Χ. και τοποθετήθηκε ως
λατρευτικό άγαλμα στο ναό του Δία στη δυτική Πελοπόννησο,
κοντά στην πόλη της Ηλείας.
Η τοποθεσία του είναι ιστορική, διότι εκεί είχε κτιστεί από το
1000π.Χ. ο ναός της Ήρας, ο αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στο
δωδεκάθεο. Επίσης, η
περιοχή αυτή ήταν
παραδοσιακά ο τόπος
διοργάνωσης των
Ολυμπιακών αγώνων, μα
και σε εκείνους τους
λόφους είχαν δοθεί
πολλές ιστορικές μάχες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το άγαλμα βρισκόταν
καθισμένο σε μεγαλοπρεπή
θρόνο, διακοσμημένο με
χρυσάφι και πολύτιμους
λίθους, και ξεπερνούσε σε

ύψος τα 12 μέτρα. Το περιτριγύριζαν 36 ψηλές κολώνες από
γρανίτη, και παντού γύρω του βρίσκονταν αγάλματα με σκηνές
από τη μυθολογία, όπως οι τρεις Χάριτες, οι άθλοι του Ηρακλή
και η Αμαζονομαχία. Στα πόδια του βρίσκονταν δυο σφίγγες και
δυο λιοντάρια. Στα πλαϊνά του θρόνου, ήταν τοποθετημένες
δύο μεταλλικές πλάκες, μα χαραγμένες αναπαραστάσεις των
αρμάτων του Ήλιου και της Σελήνης. Το ίδιο το άγαλμα δεν ήταν
εξολοκλήρου από χρυσό, μα το κυρίως σώμα του ήταν
φτιαγμένο από ξύλο, το οποίο εμπότιζαν με ένα ειδικό υγρό για
να μη ξεραθεί. Το ξύλο ήταν καλυμμένο με πλάκες χρυσού για
τα ενδύματα του Θεού, ενώ με πλάκες ελεφαντόδοντου για τα
γυμνά μέρη του σώματός του. Στο δεξί του χέρι ο Δίας κρατούσε
μια χρυσή θεά Νίκη, ενώ στο αριστερό ένα δεμάτι από
κεραυνούς. Τα μάτια του αποτελούνταν από δύο τεράστια
πετράδια ανυπολόγιστης αξίας. Η σκεπή πάνω από το άγαλμα
ήταν ανοικτή, ώστε να μπαίνει φως στο εσωτερικό του ναού.
Κάθε ημέρα πλήθος επισκεπτών υπέβαλε τα σέβη του στο ναό,
μένοντας έκθαμβο από τη μεγαλοπρέπεια και την τελειότητα
του αγάλματος. Αυτό το επιβλητικό έργο αποτελούσε για
αιώνες ένα από τα θεάματα που ο καθένας θα ήθελε να δει πριν
πεθάνει.

Ο Μύθος του αγάλματος

Οι περιπέτειες του αγάλματος αποτέλεσαν τη βάση για τη
σύνθεση του μύθου που το περιέβαλλε, πράγμα που τόνισε τη
σπουδαιότητά του και το μεγαλείο του ως κατασκευή.

Την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα, το άγαλμα χτυπήθηκε από
κεραυνό, χωρίς όμως να του προξενηθεί σχεδόν καμία ζημιά. Ο
Καλιγούλας είχε κάποτε διατάξει να μεταφέρουν το άγαλμα στη
Ρώμη, και να αλλαχθεί το πρόσωπό του, παίρνοντας τη μορφή
του ίδιου. Το σχέδιό του όμως
απέτυχε, καθώς, μια μέρα με
λιακάδα, το πλοίο που
περίμενε στο λιμάνι για να το
φορτώσει χτυπήθηκε από
κεραυνό και κάηκε
ολοσχερώς! Τέλος, διαδόθηκε
μια φήμη πως, όταν
εισέβαλαν στο ναό κάποιοι
ληστές για να τον λεηλατήσουν, το άγαλμα ζωντάνεψε και
βρυχήθηκε, με αποτέλεσμα οι ληστές να το βάλουν στα πόδια!

Η κατάληξη του αγάλματος

Το 393μ.Χ. , αφότου καταργήθηκαν οι ολυμπιακοί αγώνες, ο
ναός έχασε την παλαιότερη αίγλη του. Το 408μ.Χ. φανατικοί
πυρπόλησαν το ναό και το άγαλμα ή καταστράφηκε, ή το
πιθανότερο, τεμαχίστηκε και λεηλατήθηκε. Σύμφωνα με μια
άλλη εκδοχή, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος το μετέφερε στην
Κωνσταντινούπολη το 390μ.Χ., όπου καταστράφηκε σε
πυρκαγιά χρόνια αργότερα. Το υπόλοιπο κτίριο λεηλατήθηκε
από τους Γότθους. Τα υπολείμματα του έγιναν χριστιανικός
ναός, ώσπου και γκρεμίστηκε ολοκληρωτικά από ένα σεισμό. Τα
ερείπια σιγά‐σιγά σκεπάστηκαν από την κοίτη του ποταμού
Αλφειού. Πάνω από 24 αιώνες αργότερα, το 1875, μια
γερμανική αποστολή έφερε στο φώς τα απομεινάρια του άλλοτε
θαυμαστού ναού κάτω από 4 μέτρα χώμα.

ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Το μαυσωλείο της Αλικαρνασσού υπήρξε τάφος του Μαύσωλου
πέρση σατράπη της Καρίας και της γυναίκας του Αρτεμισίας .Η
πλήρης κατασκευή του υπολογίζεται ότι υλοποιήθηκε το
353π.Χ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Από διαφορές αρχαιολογικές έρευνες προκύπτει ότι το
Μαυσωλείο αποτελούντων από τρία διακριτά τμήματα το
ποδίο, το περιστύλιο και την πυραμίδα. Σύμφωνα με μια
προσέγγιση το ποδίο ήταν μια ορθογώνια ογκώδης κατασκευή
ύψους 20m και αποτελούνταν από τρεις βαθμίδες
διακοσμημένες περιμετρικά με αγάλματα ανθρώπων και ζώων,
που είχαν φιλοτεχνηθεί από κορυφαίους γλυπτές της αρχαίας
Ελλάδας κατώτερη βαθμίδα ήταν διακοσμημένη με αγάλματα
σε φυσικό μέγεθος, που αναπαριστούσαν σκηνές από μάχες
μεταξύ Ελλήνων και Περσών. Στην μεσαία βαθμίδα ορθωνόταν

αγάλματα με χαρακτηριστικές Ελληνικές, τοπικές και Περσικές
ενδυμασίες ύψους 2,5m ενώ την ανώτερη βαθμίδα του ποδιού
στόλιζαν συμπλέγματα αγαλμάτων ύψους 3m που
αναπαριστούσαν σκηνές κυνηγίου. Την κορυφή του ποδιού
ακριβός πάνω από τη τρίτη βαθμίδα διέτρεχε μια ανάγλυφη
αναπαράσταση της αμαζονομαχίας ύψους 90cm και συνολικού
μήκους 116m Το περιστύλιο πάνω από το ποδίο αποτελούνταν
από 36 κίονες ύψους 12m περίπου, σε διάταξη 11x9,αναμεσα
στους οποίους ορθώνονταν 36 κολοσσιαίοι ανδριάντες
πορτρέτα της οικογένειας του Μαυσώλου. Από αυτά έχουν
σωθεί δυο εξαίσια αγάλματα μια αντρικής και μιας γυναικείας
μορφής, σίγουρα ηγεμόνων της Καρίας, που ορισμένοι εικάζουν
ότι αναπαριστούν τον ίδιο των Μαύσωλο και την γυναίκα του
Αρτεμίσια. Το περιστύλιο με την σειρά του στηρίζει μια στέγη σε
σχήμα πυραμίδας με 24 βαθμίδες και υψος7m περίπου,
στολισμένη στην βάση της με 56 μαρμάρινα λιοντάρια
εκατέρωθεν ενός κεντρικού άξονα σε κάθε πλευρά . Η κορυφή
της πυραμίδας κατέληγε σε μια μικρή ορθογώνια βάση
περιμετρικά στολισμένη με ανάγλυφες αναπαραστάσεις
Κενταύρων ύψους 90cm, που στήριζε το κορυφαίο μαρμάρινο
τέθριππο με τον ηνίοχο. Το μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
αποτελεί ζωντανό παράδειγμα γόνιμης πολιτισμικής σύνθεσης,
οι κυρίες επάλληλες «ζώνες» του μνημείου συνδύαζαν στοιχεία
των πολιτισμών της Λυκίας, της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η δημιουργία του πιο πολυτελούς
τάφου στην Αρχαιότητα, του Μαυσωλείου στην Αλικαρνασσό,
συνδέεται με έναν βασιλικό έρωτα. Μετά τον ξαφνικό θάνατο
του σατράπη Μαύσωλου της Καρίας, ενός κράτους στα παράλια
της Μικράς Ασίας, η περίλυπη χήρα του, βασίλισσα Αρτεμισία,
έχτισε ένα ταφικό μνημείο ως ένδειξη της αφοσίωσής της. Η
βασίλισσα πέθανε, πριν από την αποπεράτωση του
οικοδομήματος. Όμως, το έργο δεν εγκαταλείφθηκε, καθώς οι
τεχνίτες το θεωρούσαν μνημείο της δικής τους δόξας και
δεξιοτεχνίας...».
Η Αρτεμισία, που ήταν αδελφή και σύζυγος του Μαύσωλου,
πέθανε το 351 π.Χ., μόνο δύο χρόνια μετά τον αδελφό και
σύζυγό της, άρα η ανέγερση είχε αρχίσει αρκετό καιρό πριν τον
θάνατο του Μαύσωλου. Μια τόσο μεγάλη και περίτεχνη
κατασκευή, όπως το Μαυσωλείο, με έναν εξαιρετικά πλούσιο
γλυπτό διάκοσμο, οπωσδήποτε θα απαιτούσε πολύ καιρό για
την ολοκλήρωσή του.

Εικονική αναπαράσταση του μνημείου.

Προσωπικές απόψεις και εμπειρίες
Μέσα από την επαφή μας με το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
βρεθήκαμε πιο κοντά στον αρχαίο πολιτισμό την πολύωρη
αναζήτηση σε βιβλία και διαδικτυακούς ιστότοπους ξεκινήσαμε
ταξίδι με το οποίο γνωρίσαμε πολύ καλυτέρα πλέον τα
χαρακτηριστικά της εποχής καθώς και διαφόρους
αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Αρχικά, η υλοποίηση ενός τέτοιου
κατασκευαστικού έργου χρίζει μεγάλης δυσκολίας ακόμη και με
την ανεπτυγμένη τεχνολογία του σήμερα. Είναι λοιπόν
σημαντικό να τονιστεί ότι οι τεχνίτες και αρχιτέκτονες της
εποχής κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα ’θαύμα’ με τα
λιγοστά μέσα που διέθεταν και με την σκληρή δουλειά χιλιάδων
ανθρώπων. Η ομορφιά του οικοδομήματος είναι απερίγραπτη
,τα εκατοντάδες αγάλματα και αγαλματίδια που το στόλιζαν μας
δείχνουν την ενότητα του πρακτικού με το ωραίο καθώς και το
πολιτισμικό επίπεδο της εποχής το οποίο έχει υποστεί μεγάλη
πληγή στις μέρες μας. Ακόμη, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι
αρχιτέκτονες από διαφορές περιοχές της μεσογείου
συνεργάστηκαν και συνένωσαν της γνώσεις τους για την
υλοποίηση του έργου πράγμα που δηλώνει την απουσία
φιλονικίας και ανιδιοτέλειας για την επίτευξη ενός σκοπού.
Κάτι που μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα είναι η μεγαλοπρέπεια των
Βασιλειάδων της εποχής μην ξεχνάμε ότι το μαυσωλείο υπήρξε
ένας τάφος ο οποίος ήταν τόσο μεγάλος και εκθαμβωτικός που
έμεινε αξέχαστος στην μνήμη του θεατή. Σκοπός των

Βασιλειάδων ήταν να αποκτήσουν φήμη μετά θάνατο και να
μείνουν αλησμόνητοι για τα κατορθώματα τους.

ΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ

Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας αποτελούσαν μέρος των

εξωτερικών τειχών της Βαβυλώνας. Υπερβαίνει τον φυσικό νόμο,
ανάγεται στον έρωτα ενός βασιλιά για μια γυναίκα. Οι κήποι
χτίστηκαν περίπου το 600 π. Χ και εμπνευστής τους ήταν ο
Ναβουχοδονόσορ Β’, ο ισχυρότερος μονάρχης της
Νεοβαβυλωνιακής αυτοκρατορίας.
Μια άλλη θεωρία λέει ότι οι κήποι χτίστηκαν από την βασίλισσα
των Ασσυρίων Σεμίραμι γύρω στο 810 π. Χ
Γύρω στο 50 π. Χ ο Διόδωρος ο Σικελιώτης έγραψε ότι αυτοί οι
πολυεπίπεδοι κήποι στηρίζονταν σε μια σύνθετη κατασκευή
από χοντρούς, τούβλινους τείχους, πέτρινα υποστυλώματα
και δοκούς από κορμούς φοινικόδεντρων σε πυκνή διάταξη.
Για να στεγανοποιηθούν οι δοκοί καλύπτονταν με πλέγματα
από καλάμια και πίσσα, καθώς και 2 στρώσεις εμφιαλωμένων
οπτόπλινθων. Επίσης αναφέρει ότι είχαν περίπου 400 πόδια
φάρδος, 400 πόδια μήκος και περισσότερο από 80 πόδια
ύψος. Ακόμα λέει πως επειδή στην Βαβυλώνα έβρεχε σπάνια
και ο κήπος για να διατηρηθεί ζωντανός θα έπρεπε να
ποτίζεται με νερό από τον κοντινό ποταμό Ευφράτη. Αυτό
σήμαινε ότι χρειάζονταν υπερυψωμένες πηγές νερού από τις
οποίες το νερό με κατάκλιση θα διοχετευόταν σε όλα τα
πεζούλια και σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έγινε πιθανός με την
βοήθεια μια «αντλίας αλυσίδων.». Μια αντλία αλυσίδων
είναι 2 μεγάλοι τροχοί, ο ένας σε ψηλότερο επίπεδο από τον
άλλο, που συνδέονται με μια αλυσίδα. Στις αλυσίδες
κρέμονται κάδοι. Κάτω από το σημείο που βρισκόταν ο κάτω
τροχός υπήρχε μια δεξαμενή νερού
Επιπλέον σε ειδικό μέρος αυτών υπήρχε ένας βοτανικός
παράδεισος, ειδικά για τις ανάγκες της διατροφής της

βασίλισσας που καταγόταν από την Μειδία, είχε πάθος με την
παραδοσιακή διαιτολογία της πατρίδας της.
Από την μία η ύπαρξη του μνημείου ουσιαστικά λέγεται πως δεν
έχει αποδειχθεί ποτέ από ορισμένους ιστορικούς . Και πως οι
αναλυτικότερες περιγραφές των κήπων προέρχονται από τους
Έλληνες ιστορικούς όπως ο Διόδωρος ο Σικελός και ο Βέροσος, τα
βαβυλωνιακά αρχεία δεν δίνουν στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα.
Στην πόλη της Βαβυλώνας έχουν ανακαλυφθεί επιγραφές και
πλάκες από τον καιρό του Ναβουχοδονόσορ, με περιγραφές του
παλατιού του, της πόλης της Βαβυλώνας και των τειχών της.
Ωστόσο δεν ανακαλύφθηκε ούτε μία πλάκα να αναγράφεται
κάποια μορφή πιστοποίησης του σχεδιασμού και της
δημιουργίας των μεγαλειωδών και ασυνήθιστων αυτών κήπων.
Οι πιθανότατα βασιλικοί κήποι περιγράφονται έτσι από
μεταγενέστερους συγγραφείς και αρχαιολόγους, από τις
αποκαλύψεις των οποίων αντλήθηκαν και οι πληροφορίες που
οδήγησαν στην κατάταξη των κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνας,
ανάμεσα στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Από την άλλη πάντως σε πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές
που έγιναν στην αρχαία πόλη της Βαβυλώνας στο Ιράκ
αποκάλυψαν τα θεμέλια οικοδομής του παλατιού. Άλλα ευρήματα
περιλαμβάνουν το θολωτό κτήριο με τους παχύς τοίχους και ένα
αρδευτικό σύστημα αρκετά κοντά στο νότιο παλάτι. Μια ομάδα
αρχαιολόγων ερεύνησε την περιοχή του νότιου παλατιού και
υποστήριξε ότι αναπαράστησε το θολωτό κτήριο καθώς και τους
κρεμαστούς κήπους. Εντούτοις ο Έλληνας ιστορικός Στράβων είχε
δηλώσει ότι οι κήποι βρίσκονταν κοντά στον ποταμό Ευφράτη.
Ωστόσο άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η περιοχή είναι επίσης
μακριά από τον Ευφράτη, για να στηριχθεί αυτή η θεωρία
δεδομένου ότι το θολωτό κτήριο είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα
μακριά από τις όχθες. Αυτοί αναπαράστησαν την περιοχή του
παλατιού και εντόπισαν τους κήπους στην περιοχή που εκτείνεται
από τον ποταμό προς το παλάτι. Στις όχθες του ποταμού
πρόσφατα ανακαλύφθηκαν πυκνοί ογκώδεις τοίχοι, 25 μέτρα που
μπορεί να οικοδομήθηκαν για να συγκροτήσουν πεζούλια σαν
αυτά που περιγράφονται στις αρχαίες ελληνικές αναφορές.

Ο κολοσσός της Ρόδου

Ο κολοσσός της Ρόδου ανήκει στα 7 θαύματα του αρχαίου
κόσμου. Ανεγέρθηκε τον 3ο π.Χ αιώνα από τον Χάρη τον Λίνδιο,
μαθητή Λύσιππου. Ο κολοσσός της Ρόδου ήταν άγαλμα
τεραστίων διαστάσεων που απεικόνιζε το θεό Ήλιο. Η όψη του
αγάλματος έλεγαν πως φαινόταν από την είσοδο του λιμανιού
της Ρόδου. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι, ένας από αυτούς είναι του
4ου αιώνα π.Χ όταν ο θεός Ήλιος έσωσε το λαό της Ρόδου από
την πολιορκία του Μακεδόνα στρατηγού, Δημήτριου
Πολιορκητή. Έλεγαν πως για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη
τους ανήγειραν το μεγάλο αυτό άγαλμα. Το ύψος του έφτανε
περίπου τα 33 μέτρα, χωρίς την μαρμάρινη βάση ύψους 15
μέτρων που ήταν κατασκευασμένος ο κολοσσός. Πολλοί
ισχυρίζονται πως το άγαλμα ατένιζε το πέλαγος με έναν πυρσό
στο χέρι. Τα υλικά του βρέθηκαν το 305 π.Χ και για να
κατασκευαστεί χρειάστηκαν 12,7 τόνοι μπρούτζου και 7,6 τόνοι
σιδήρου. 66 χρόνια μετά ένας βίαιος σεισμός έκανε συντρίμμια

το άγαλμα που μόλις είχε ολοκληρωθεί. Για αιώνες τα
συντρίμμια του κολοσσού είχαν μείνει ανέπαφα. Το 653 π.Χ
ισλαμικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Ρόδο και πήραν όλο το
χαλκό για να τον μεταφέρουν στη Συρία. Πολλοί επιστήμονες
πιστεύουν πως ο θεός Ήλιος κρατούσε πυρσό στο δεξί του χέρι.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το κάτω μέρος του
αγάλματος. Πιθανότατα ο θεός ήταν γυμνός, καθώς και τα
πόδια του δεν ήταν σε διάσταση. Αλλιώς τα άκρα των ποδιών
του θα έπρεπε να απείχαν τουλάχιστον 100 μέτρα το ένα από το
άλλο.

O ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας θεωρείται ένα από τα επτά
θαύματα του κόσμου ο οποίος δημιουργήθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ
με σκοπό να καθοδηγεί τα πλοία στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με
ασφάλεια. Για εκείνη την εποχή ήταν το πιο ψηλό ανθρώπινο
οικοδόμημα του κόσμου μετά τις πυραμίδες του Χέοπα και του
Χεφρήνου.
Ο φάρος κατασκευάστηκε επί νησίδας Φάρος από τον
μηχανικό, Σώστρατο τον Κνίδιο. Το οικοδόμημα πήρε το όνομα
του από το νησί και όχι το αντίθετο. Βρισκόταν λίγο έξω από το
λιμάνι της Αλεξάνδρειας και συνδεόταν τεχνικά με ένα είδος
γέφυρας το λεγόμενο Επταστάδιο το οποίο σχημάτιζε ένα
μέρος του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Χτίστηκε από κομμάτια
άσπρης πέτρας και ήταν δομημένο σε τέσσερα επίπεδα. Το
χαμηλότερο ήταν η τετραγωνική βάση , το δεύτερο ήταν ένα

τετράγωνο κτίσμα το τρίτο οκτάγωνο κτίσμα και το τέταρτο και
ψηλότερο κτίσμα ήταν κυκλικό επί της κορυφής του οποίου
υπήρχε το άγαλμα του Ποσειδώνα ή του Απόλλωνα. Στο
τέταρτο επίπεδο υπήρχε ένας καθρέφτης που αντανακλούσε
το φώς του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ
έκαιγε μια φλόγα για να προειδοποιεί τα πλοία για την ύπαρξη
εμποδίων. Ο Φάρος είχε και άλλα θαυμαστά μηχανήματα. Στην
κορυφή του πύργου το άγαλμα του Ποσειδώνα είχε έναν
πολύπλοκο μηχανισμό που του επέτρεπε να περιστρέφεται και
να ανεβοκατεβάζει το χέρι δείχνοντας τη θέση του ήλιου. Ένα
άλλο άγαλμα ανήγγειλε με μελωδικούς τόνους τις ώρες της
ημέρας. Ακόμα λέγεται ότι υπήρχε ένα άγαλμα ενός Τρίτωνα
που ηχούσε δυνατά συναγερμό τη στιγμή που κάποιος
εχθρικός στόλος τους επιτίθονταν.
Όλα αυτά θα μας φαινόταν απίστευτα αν δεν είχε σωθεί μέχρι
σήμερα ένα νόμισμα της εποχής του Ρωμαίου αυτοκράτορα
Μάρκου Αυρήλιου, που απεικονίζει το άγαλμα του Ποσειδώνα,
και τους Τρίτωνες. Δεκαέξι αιώνες άντεξε ο φάρος τις τρικυμίες
της ανοιχτής θάλασσας και τους συχνούς μεγάλους σεισμούς.
Είχαν επανειλημμένα γίνει προσπάθειες για την επισκευή των
ζημιών και τη συντήρηση του λαμπρού αυτού οικοδομήματος
μέχρι το πρώτο μισό του 14ου αιώνα, οπότε καταστράφηκε
ολοσχερώς εξ’ αιτίας μάλλον, ισχυρότατου σεισμού. Έτσι τα
κομμάτια του ενός από τα επτά θαύματα του κόσμου
σκορπίστηκαν στο βυθό της Αλεξανδρινής θάλασσας για να
ξαναέρθουνε στο φως στις μέρες μας.
Ο θρύλος λέει ότι, όταν κοίταζες μέσα από το κάτοπτρο του
φάρου, μπορούσες να δεις πλοία που ήταν πολύ μακριά και
δεν φαινόταν με γυμνό μάτι. Ή ότι το κάτοπτρο μπορούσε να

συγκεντρώσει το φως του ηλίου για να κάψει εχθρικά πλοία σε
μεγάλη απόσταση. Λέγεται, ότι ο Αρχιμήδης είχε σχεδιάσει την
οπτική συσκευή του Φάρου.
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας δικαιωματικά θεωρείται ένα από τα
7 θαύματα του κόσμου, διότι παρά το γεγονός ότι γκρεμίστηκε
εκατοντάδες χρόνια πριν, μέσα από πηγές που έχουμε,
θαυμάζουμε τη μεγαλειότητα του.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗΣ ΥΦΑΛΟΣ

Στην βορειοανατολική ακτή της Αυστραλίας βρίσκεται η
Θάλασσα των Κοραλλιών, η οποία περιλαμβάνει ακατοίκητα
νησιά της Αυστραλίας . Στη θάλασσα αυτή υπάρχει ο Μεγάλος
Κοραλλιογενής Ύφαλος ο οποίος θεωρείται ένα από τα φυσικά
θαύματα του κόσμου.

Η Μεγάλη Υφαλογραμμή (Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος)
βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό έξω από τις ακτές της
Κουήνσλαντ στην Αυστραλία. Έχει μήκος 2027 χιλιόμετρα και
είναι παράλληλο με τις ακτές δημιουργώντας ένα φράγμα

ανάμεσα στα ρηχά νερά της παραλίας και την ανοιχτή θάλασσα.
Ακόμα, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα κοράλλια
ανήκουν στην οικογένεια των ζώων κι έτσι η Μεγάλη
Υφαλογραμμή αποτελεί το μεγαλύτερο ζωντανό κατασκεύασμα
επάνω στη γη.
Μια Υφαλογραμμή διαμορφώνεται από εκατομμύρια κοράλλια
τα οποία μοιάζουν με φυτά και ως φυτά τα θεωρούσε κάποτε ο
περισσότερος κόσμος. Αλλά στην πραγματικότητα είναι
χρωματιστά ζωάκια που συγγενεύουν με τις θαλάσσιες ανεμώνες
και τις μέδουσες, τα οποία ονομάζονται πολύποδες και ζουν κατά
παροικίες. Κάθε πολύποδας διαθέτει ένα μαλακό σώμα
καλυμμένο από ένα σκληρό ασβεστολιθικό σκελετό. Όταν ο
πολύποδας πεθαίνει, ο κυπελλοειδής σκελετός του παραμένει
προσκολλημένος στα βράχια και επάνω του κολλάνε άλλοι
πολύποδες. Έτσι αναπτύσσονται οι κοραλλιογενείς
Yφαλλογραμμές.
Μέσα στο κοράλλι ζουν μικρά φυτά, οι άλγες . Για να
αναπτυχθούν και να παράξουν τροφή για τον εαυτό τους,
χρειάζονται ηλιακό φως. Γι’ αυτό το λόγο οι υφαλλογραμμές
αναπτύσσονται σε ρηχά νερά. Οι άλγες επίσης προσφέρουν ένα
μεγάλο μέρος του χρώματός τους στα κοράλλια. Στη Μεγάλη
Υφαλογραμμή υπάρχουν 400 είδη κοραλλιών με διαφορετικά
σχήματα, μεγέθη και χρώματα. Στα εξωτερικά σημεία της
Yφαλογραμμής τα κοράλλια είναι περισσότερο ελαστικά ώστε να
αντέχουν στις πιέσεις των κυμάτων. Τα πιο ευαίσθητα κοράλλια
βρίσκονται σε πιο ήρεμα νερά. Η Υφαλογραμμή παρέχει
προστασία, τροφή και οξυγόνο και σε άλλες μορφές ζωής: σε
1400 είδη ψαριών, σε καλαμάρια, χταπόδια και χιλιάδες είδη
όστρακα, όπως και σε γιγάντια στρείδια.

Οι κοραλλιογενείς υφαλλογραμμές ανήκουν στα σπανιότερα και
ωραιότερα φυσικά δημιουργήματα επάνω στη Γη. Ο θεσμός του
θαλάσσιου δρυμού παρέχει προστασία σε 2000 περίπου
χιλιόμετρα της Μεγάλης Υφαλογραμμής. Σε ορισμένες ζώνες
απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και σε άλλες
επιτρέπονται οι επιστημονικές μελέτες και η ελεγχόμενη αλιεία.
Τη Μεγάλη Υφαλογραμμή την επισκέπτονται πολυάριθμοι δύτες,
κολυμβητές με μάσκες και περιηγητές με πλοία που διαθέτουν
γυάλινα ύφαλα. Ο δρυμός προστατεύεται επίσης από τους
συλλέκτες. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να σπάσει ή να πάρει μαζί
του κοράλλια.

Ανάμεσα στις διάφορες φυτικές και ζωικές μορφές της Μεγάλης
Υφαλογραμμής υφίσταται μια ευαίσθητη ισορροπία, η οποία
ανατρέπεται εύκολα. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1980,
μεγάλα τμήματα της υφαλογραμμής καταβροχθίστηκαν από
αγκαθωτούς αστερίες. Οι αστερίες πολλαπλασιάστηκαν
ανεξέλεγκτα επειδή οι άνθρωποι απογύμνωσαν την
υφαλογραμμή από τα όστρακα των θαλάσσιων σαλιγκαριών που
τρώνε τους αστερίες. Τώρα οι αστερίες περιορίστηκαν αλλά θα
χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια προκειμένου να
αποκατασταθούν οι βλάβες σε ορισμένα τμήματα της
υφαλογραμμής.

ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΥΟΝ

Το Γκραν Κάνυον είναι ένα μακρύ φαράγγι που σμιλεύτηκε από
τον ποταμό Κολοράντο και βρίσκεται στην πολιτεία
της Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το μεγαλύτερο
μέρος του αποτελεί το Εθνικό Πάρκο του Γκραν Κάνυον, ένα από
τα πρώτα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ και Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Έχει μήκος 446 χιλιομέτρων, πλάτος μεταξύ 6,5 και 29
χιλιομέτρων και βάθος που φτάνει τα 1,83 χιλιόμετρα. Από τα
τέλη της Κρητιδικής περιόδου, ο ποταμός Κολοράντο και οι
παραπόταμοι του έσκαψαν ένα‐ένα τα επίπεδα του Υψιπέδου
του Κολοράντο, τα οποία έχουν ηλικία μέχρι και 2 δις χρόνια,
σχηματίζοντας το Γκραν Κάνυον. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως
ο ποταμός Κολοράντο πήρε τη σημερινή του μορφή πριν από 17
εκατομμύρια χρόνια. Η έλλειψη υγρασίας και κατ' επέκταση
βλάστησης και περίοδοι ταχείας διάβρωσης ακολουθούμενες
από περιόδους πεπλάτυνσης του φαραγγιού και υ ύπαρξη

στρωμάτων με διαφορετική αντοχή στη διάβρωση, έδωσαν στο
Γκραν Κάνυον το σημερινό του σχήμα.

Πριν από τον αποικισμό της Αμερικής από τους Ευρωπαίους,
στην περιοχή ζούσαν φυλές ιθαγενών Αμερικανών, κυρίως οι
"Pueblos" που από το 1.200Π.Κ.Ε. έφτιαχναν τα καταλύματα τους
μέσα στις σπηλιές του φαραγγιού και θεωρούσαν το φαράγγι
ιερό. Απόγονοι των αρχαίων αυτών φυλών είναι οι
Ινδιάνοι Ναβάχο. Ο πρώτος Ευρωπαίος που αντίκρισε το Γκραν
Κάνυον ήταν ο Ισπανός Γκαρσία Λόπες ντε Κάρδενας , ή Γκαρθία
Λόπεθ ντε Κάρδενας το 1540.

ΤΟ ΜΑΟΥΝΑ ΛΟΑ

Το Μάουνα Λόα είναι ένα από τα πέντε ηφαίστεια που
αποτελούν το νησί Χαβάης στην αμερικανική
πολιτεία Χαβάη στον Ειρηνικό Ωκεανό και το μεγαλύτερο στη Γη
από την άποψη όγκου και της περιοχής που καλύπτει. Είναι ένα
ενεργό ασπιδοηφαίστειο, με όγκο που εκτιμάται σε περίπου
80.000 χλμ., αν και η κορυφή του είναι 37 μ. χαμηλότερα από
εκείνη του γείτονά του, του Μάουνα Κέα. Το όνομα Μάουνα Λόα
σημαίνει στη Χαβαϊκή γλώσσα «Μακρύ Βουνό».
Εκρήξεις λάβας από το Μάουνα Λόα είναι φτωχές σεδιοξείδιο
του πυριτίου και πολύ ρευστές. Οι εκρήξεις τείνουν να είναι μη‐
εκρηκτικές και το ηφαίστειο έχει σχετικά ήπιες πλαγιές.
Το Μάουνα Λόα είναι πιθανώς ενεργό για τουλάχιστον 700.000
χρόνια και μπορεί να έχει ανέλθει πάνω από τη στάθμη της
θάλασσας περίπου πριν από 400.000 χρόνια. Τα αρχαιότερα
γνωστά πετρώματα δεν είναι μεγαλύτερα από 200.000 ετών.
Το μάγμα του ηφαιστείου προέρχεται από το θερμό σημείο της

Χαβάης, που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της αλυσίδας
νησιών της Χαβάης για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Η αργή
μετακίνηση της τεκτονικής πλάκας του Ειρηνικού θα
απομακρύνει τελικά το Μάουνα Λόα από το θερμό σημείο σε
500.000 έως ένα εκατομμύριο χρόνια από τώρα, χρονικό σημείο
από το οποίο το ηφαίστειο θα γίνει σβηστό.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη του Μάουνα Λόα συνέβη από τις 24
Μαρτίου 1984 μέχρι την 15η Απριλίου 1984. Δεν υπάρχουν
πρόσφατες εκρήξεις του ηφαιστείου που να προκάλεσαν
θανάτους, αλλά οι εκρήξεις το 1926 και το 1950 κατέστρεψαν
χωριά και το Χίλο, η μεγαλύτερη πόλη του νησιού έχει κτιστεί εν
μέρει στην λάβα από εκρήξεις στα τα τέλη του 19ου αιώνα. Εν
όψει των κινδύνων που εγκυμονεί για τα πληθυσμιακά κέντρα,
το Μάουνα Λόα είναι μέρος του προγράμματος Ηφαίστεια της
Δεκαετίας, το οποίο ενθαρρύνει τις μελέτες για τα πιο επικίνδυνα
ηφαίστεια. Το Μάουνα Λόα παρακολουθείται εντατικά από το
Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης από το 1912. Στο

Μάουνα Λόα έχουν κατασκευστεί το παρατηρητήριο του
Μάουνα Λόα, το οποίο μελετά την ατμόσφαιρα, και το Ηλιακό
Παρατηρήτηριο του Μάουνα Λόα, το οποίο παρατηρεί τον Ήλιο.
Και τα δύο παρατηρητήρια βρίσκονται κοντά στην κορυφή του.
Το Εθνικό Πάρκο ηφαιστείων της Χαβάης περιλαμβάνει τη
κορυφή και τη νοτιοανατολική πλευρά του ηφαιστείου, και
συμπεριλαμβανομένει ένα ξεχωριστό ηφαίστειο, το Κιλαουέα.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΕΒΕΡΕΣΤ

To όρος Έβερεστ (ή Τσομολάνγκμα στη θιβετιανή γλώσσα)
αποτελεί το ψηλότερο βουνό της οροσειράς των Ιμαλαΐων και η
κορυφή του, σε υψόμετρο 8.848 μέτρων από την επιφάνεια της
θάλασσας, είναι το υψηλότερο σημείο της Γης. Με γεωγραφικές
συντεταγμένες 28ο Β, 87ο Α., βρίσκεται μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ.
Λόγω της διαδικασίας ορογένεσης που δημιούργησε τα Ιμαλάια ‐
και συνεχίζεται και στην εποχή μας‐, κάθε χρόνο, το ύψος της
κορυφής μεταβάλλεται κατά μερικά χιλιοστά.
Εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου, των δυνατών ανέμων και των
χαμηλών θερμοκρασιών, σε αυτό το ύψος εμποδίζεται η
ανάπτυξη χλωρίδας ή πανίδας στις ανώτερες πλαγιές.
Το Έβερεστ ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Sir George Everest,
διευθυντή ενός τμήματος της Μεγάλης Τριγωνομετρικής Έρευνας
της Ινδίας, που έλαβε χώρα όταν η Ινδία ήταν ακόμα Βρετανική
Αποικία.

Οι πρώτοι που κατόρθωσαν να ανέβουν στην κορυφή ήταν
ο Έντμουντ Χίλαρι (1919‐2008) και ο Τένζινγκ Νορκέι (29
Μαΐου 1953). Μέχρι το τέλος της ορειβατικής σεζόν του 2010, η
κορυφή κατακτήθηκε άλλες 5.104 φορές από περίπου 3.142
ανθρώπους, ενώ 219 ήταν οι ορειβάτες που πέθαναν
προσπαθώντας το.
Υπάρχει ασυζητητί μια τάση αυξανόμενης δημοτικότητας του
Έβερεστ, ιδιαίτερα από το 2000 και ύστερα, που αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο το 77% των αναβάσεων
ήταν επιτυχημένες.
Στις 16 Μαΐου του 2004, αρκετοί ήταν και οι Έλληνες που
συμμετείχαν σε αποστολή στο Έβερεστ, ενώ κάποιοι το
κατέκτησαν (Παναγιώτης Πατσιάς, Χαράλαμπος Κοπτιδής,
Μαριός Στυλιανού, Παναγιώτης Κοτρωνάρος, Μιχάλης Στύλλας,
Παύλος Τσιαντός). Επίσης, σε συνεργασία με group ολλανδών το
2005, τα κατάφερε και ο Παντελής Μιχαηλίδης.

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΒΑΚ

Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
Το 1980, μια ομάδα εξερευνητών ερευνούσε ένα μακρύ υπόγειο
πέρασμα, όταν ξαφνικά βρέθηκε σ’ έναν τεράστιο θάλαμο. Το
μέγεθός του ήταν τέτοιο ώστε χρειάστηκαν 12 ώρες για να
διερευνηθεί με τους φακούς, σε όλο το μήκος του.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Η σπηλιά του Σαραβάκ έχει μήκος 700 μέτρα και πλάτος 300
μέτρα. Το ύψος της οροφής κυμαίνεται από 70 έως 120 μέτρα.
Μετά το σπήλαιο του Σαραβάκ, ακολούθησε η χαρτογράφηση
και πολλών άλλων σπηλιών του συμπλέγματος, το οποίο
εκτείνεται σε περισσότερα από 200 χιλιόμετρα κάτω από το
βουνό, Ένας υπόγειος διάδρομος μήκους 75 χιλιομέτρων,
συνδέει τη Σπηλιά του Καθαρού Νερού, που τη διατρέχει ένας
ρηχός ποταμός, με τη Σπηλιά των Ανέμων.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ
Το Βόρνεο βρίσκεται στον Ισημερινό, περιοχή όπου επικρατεί
πάντοτε ζέστη. Βρέχει όλο το χρόνο, προπάντων κατά την εποχή
των μουσώνων, από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο. Εδώ και
εκατομμύρια χρόνια, τα νερά της βροχής συγκεντρώνονταν σ’
έναν τεράστιο αυχένα, κάτω από τις πλαγιές του Γκουνούνγκ Άπι.
Ο αυχένας αποτελείται από ασβεστόλιθο, ένα πολύ μαλακό
πέτρωμα. Το ασθενικό οξύ που περιέχεται στο βρόχινο νερό
προκάλεσε το λιώσιμο του ασβεστόλιθου και διαμόρφωσε τα
σπήλαια κάτω από το βουνό.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ
Η πολιτεία του Σαραβάκ, στο βορειοδυτικό Βόρνεο, ανήκει στη
Μαλαισία. Σήμερα, όλη η περιοχή, μαζί με τα σπήλαια, έχει
αναγνωριστεί ως εθνικός δρυμός. Εδώ ζουν πολυάριθμα ζώα, κι

ανάμεσά τους τα μικρότερα θηλαστικά του κόσμου ‐ τα
εντομοφάγα ποντίκια νάνοι.
ΤΑ ΒΟΥΝΑ
Το ασβεστολιθικό βουνό Γκουνούνγκ Άπι φτάνει σε ύψος 1750
μέτρων. Βρίσκεται κοντά στο Γκουνούνγκ Μούλου, τη δεύτερη σε
ύψος κορυφή του Σαραβάκ, που έδωσε και το όνομά του στον
εθνικό δρυμό. Το Γκουνούνγκ Μούλου, με ύψος 2.377 μέτρα,
ανήκει σε μια οροσειρά από ψαμμίτη και σχιστόλιθο. Τόσο το Άπι
όσο και το Μούλου έχουν ηλικία 5 εκατομμυρίων ετών.
Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Στις σπηλιές του Γκουνούνγκ Άπι επικρατεί μόνιμο σκοτάδι,
υγρασία και ψύχος. Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένα πλάσματα
που έχουν επιλέξει να ζουν εκεί. Πολλά από αυτά είναι σχεδόν
άχρωμα. Ανάμεσα σε αυτά δηλητηριώδεις σκορπιοί, ημιδιαφανή
καβούρια, τυφλές αράχνες και λευκά φίδια. Επιπλέον στη
διάρκεια της ημέρας παροικίες νυχτερίδων κρέμονται από τις
οροφές ενώ τη νύχτα πετούν αναζητώντας την τροφή τους.
Ορισμένες σαύρες φωλιάζουν επίσης στις σπηλιές.

ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΤΖΕΛ

Οι καταρράκτες του Έιντζελ Οι καταρράκτες του Έιντζελ
βρίσκονται στα υψίπεδα της Γουιάνας, είναι οι υψηλότεροι
καταρράκτες παγκοσμίως. Ο ψηλότερος από αυτούς αγγίζει τα
807 μέτρα καθώς και είναι ο μεγαλύτερος του κόσμου. Το νερό
του πέφτει σε έναν παραπόταμο του ποταμού Κολοράντο, από
εκεί στον ποταμό Καρόνι και καταλήγει στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Στα υψίπεδα της Γουιάνας υπάρχουν πολυάριθμα οροπέδια,
λόφοι, όρη, όπως και στενές κοιλάδες, τα οποία απλώνονται από
την νοτιοανατολική Βενεζουέλα έως την Βραζιλία. Οι στενές
ρωγμές μεγάλοι οχετοί του οροπεδίου βοηθούν στη συλλογή
τεράστιων ποσοτήτων βροχής. Το νερό αυτό που ξεχειλίζει από
την κορυφή του οροπεδίου δημιουργεί τους καταρράκτες του
Έιντζελ.

Το 1930 ανακαλύφθηκαν ενώ το 1935 ο αμερικάνος πιλότος Τζίμι
Έιντζελ ενώ πετούσε με το αεροπλάνο πάνω από τους
καταρράκτες είδε τα νερά να τρέχουν από το Λουγιάν Τεπόνι,
τότε κατάλαβε πως αντίκριζε τους πιο όμορφους μεγαλοπρεπείς
καταρράκτες σε όλο τον κόσμο. Έτσι και οι καταρράκτες πήραν το
όνομα του. Δεκατέσσερα χρόνια μετά οι καταρράκτες
μελετήθηκαν και επιστημονικά για να δουν όλοι το μεγαλείο
τους! Σήμερα οι καταρράκτες του Έιντζελ καλύπτονται από πυκνή
ζούγκλα και σαβάνα.

Η Σαχάρα

Η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη έρημος στον κόσμο. Έχει έκταση
8.600.000 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα και καταλαμβάνει
το σύνολο σχεδόν του βόρειου τμήματος της αφρικανικής
ηπείρου. Ορίζεται βόρεια από την Μεσόγειο Θάλασσα και την
οροσειρά του Άντλαντος, δυτικά από τον Ατλαντικό Ωκεανό και
ανατολικά από την Ερυθρά Θάλασσα. Στην Σαχάρα ανήκουν
συνολικά 5.120 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Μόνο το 20% του
εδάφους καλύπτεται από άμμο, ενώ το υπόλοιπο καλύπτουν
κροκάλες και μαλακά πετρώματα.

Η Σαχάρα βρίσκεται στη ζώνη του βορειοανατολικού αληγούς
που περιορίζει την εμφάνιση βροχών. Οι πόλεις έχουν
κατασκευαστεί σε τοποθεσίες με σχετικά καλές συνθήκες για
διαβίωση, Το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Σαχάρας δεν είναι
κατοικίσιμη λόγω της ξηρασίας. Σε αυτές τις ακατοίκητες και
ανεκμετάλλευτες περιοχές, υπάρχουν τοποθεσίες όπου
ενδέχεται να μην σημειωθεί βροχόπτωση έως και για διάστημα
δέκα ετών. Επίσης ο βαθμός ξηρασίας του αέρα είναι πολύ

υψηλός, κάτι που επηρεάζει τα όποια πιθανά βραχυπρόθεσμα
αποθέματα νερού και τα κάνει να εξατμίζονται γρήγορα. Κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ τη μέρα η θερμοκρασία
ανεβαίνει στους 50 °C, το βράδυ κατεβαίνει υπό το μηδέν.

Πρωτεύουσα της Σαχάρας είναι η Λιβύη. Πιο γνωστή περιοχή
της Σαχάρας είναι η νοτιοαλγερινή Σαχάρα, όπου υπάρχουν
αρκετές οάσεις και συνοικισμοί, όπως η Τουγγούρτ, με 3.000
κατοίκους. Από το σύνολο των κατοίκων της Σαχάρας ‐ που
υπολογίζεται έως δύο εκατομμύρια ανθρώπους ‐ η πλειονότητα
είναι Βέρβεροι και ένας μικρός πληθυσμός μαύρων Αφρικανών
στα Ν. και ΝΑ. H ζωή στη Σαχάρα είναι αρκετά δύσκολη και
επικίνδυνη με τα περισσότερα σπίτια να είναι μικρά, χαμηλά
και σκοτεινά, και με ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
μικροβίων. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι η παραγωγή
δημητριακών, η καλλιέργεια του φοίνικα και άλλων δέντρων και
φυτών της περιοχής τους, καθώς επίσης και η κατασκευή
κοσμημάτων και όπλων.

ΤΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Το Κολοσσαίο ήταν ένα αμφιθέατρο στην Ρώμη. Ο αυτοκράτορας
Βεσπασιανός, άρχισε την κατασκευή του βρισκόταν τα υπόγεια.
Εκεί βρισκόταν τα κλουβιά με τα ζώα, τα οποία μπορούσαν να
ανυψωθούν για να ανεβαίνουν τα ζώα στην αρένα. Πάνω από
την αρένα υπήρχε μία τέντα η οποία προστάτευε τους θεατές
από τον ήλιο. Στο κτήριο υπήρχαν 80 είσοδοι και 4 από αυτές
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τους Ρωμαίους
Γερουσιαστές και άρχοντες. Το εσωτερικό σήμερα είναι αρκετά
κατεστραμμένο. Η καταστροφή του οφείλεται κυρίως σε
σεισμούς αλλά και στο γεγονός ότι χρησιμοποιούσαν υλικά από
το Κολοσσαίο ως οικοδομικά υλικά για να φτιάξουν άλλα
μνημεία. Βέβαια εξακολουθεί να παραμένει επιβλητικό.
Κολοσσαίου το 72μ.Χ. και το οποίο ολοκληρώθηκε το 80μ.Χ., ένα
χρόνο μετά το θάνατο του Βεσπασιανού. Στην τοποθεσία που
αποφασίστηκε να χτιστεί το Κολοσσαίο υπήρχε μια τεχνητή λίμνη
και ένα μέρος του τεράστιου πάρκου του Νέρωνα στο οποίο
περιλαμβάνεται επίσης η Χρυσή Πύλη και το κολοσσιαίο άγαλμα
του Νέρωνα που έδωσε στη γιγαντιαία αρένα το σημερινό της
όνομα. Μπορούσε να χωρέσει 45.000 θεατές και είχε σχήμα

έλλειψης με περιφέρεια 524 μέτρων. Οι διαστάσεις του ήταν
τεράστιες: 156x188 μέτρα, το ύψος του έφτανε τα 48 μέτρα και
είχε 4 ορόφους. Το εσωτερικό του ήταν χωρισμένο σε κερκίδες,
με ένα ψήλο βάθρο. Κάτω από την κονίστρα

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ο Βυζαντινός ναός της ύπατης Σοφίας ήταν από το 360 μέχρι το
1453 μ.Χ. ορθόδοξος καθεδρικός ναός με εξαίρεση την περίοδο
1204 με 1261 κατά την οποία ήταν ρωμαιοκαθολικός ναός, ενώ
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε σε
τέμενος μέχρι το 1934 και αποτελεί μέχρι σήμερα μουσειακό
χώρο. Χτίστηκε τον 6ο αιώνα επί βασιλείας του Ιουστινιανού Α’,
από τους μηχανικούς Ανθέμιο και Ισίδωρο. Ο ναός είναι
χτισμένος σε αρχιτεκτονικό ρυθμό βασιλικής με τρούλο. Ο
κυρίως χώρος του κτίσματος έχει σχήμα κύβου. Τέσσερις
τεράστιοι πεσσοί οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 30 μέτρα.
Στηρίζουν τέσσερα μεγάλα τόξα, πάνω στα οποία στηρίζεται ο
τρούλος. Γενικά ο ναός είναι ορθογώνιο οικοδόμημα μήκους 78
μέτρων και πλάτους 71 μέτρων.

Ο νέος ναός εγκαινιάστηκε το 415 μ.Χ. επί βασιλείας Θεοδόσιου
Β’, και καταστράφηκε από οπαδούς του πατριάρχη λόγω της
διαμάχης μεταξύ Θεοδοσίου και του πατριάρχη. Κατά την στάση
του Νίκα το 532, υπέστη μεγάλη φθορά και το κτίσμα του ναού
που διατηρείται ως σήμερα δρομολογείται από την εποχή του
Ιουστινιανού Α’. Μέσα στο ναό οι Μουσουλμάνοι κάλυψαν με
κίτρινη μπογιά όλες τις εικόνες των αγίων και των αγγέλων και το
μεγαλύτερο κομμάτι του ναού είναι καλυμμένο με δέρμα
καμήλας και πάνω τους είναι γραμμένα αποσπάσματα από το
Κοράνι. Βέβαια, σήμερα με την επέμβαση της εκκλησίας
αποφάσισαν να αφαιρέσουν τα δέρματα καμήλας αλλά δεν είναι
εφικτό γιατί λόγω του μεγέθους τους δεν χωρούν να βγουν από
τον ναό. Επίσης, μετά από πολλές διαμαρτυρίες της ορθόδοξης
εκκλησίας αποφασίστηκε να αφαιρεθεί η μπογιά από τις εικόνες
αλλά μέχρι σήμερα λόγω δυσκολιών έχει ξεβαφτεί μόνο ένα
κεφάλι αγγέλου.

Μέχρι σήμερα, η Αγία Σοφία συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο
θαυμάσια έργα του ανθρώπου, το οποίο το επισκέπτονται
εκατοντάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΡΑΣΜΟΡ

Το Εθνικό Μνημείο του όρους Ράσμορ βρίσκεται στην Νότια
Μακότα των Η.Π.Α. Πρόκειται για τις μορφές τεσσάρων
πρόεδρων των Η.Π.Α ύψους 18 μέτρων τις οποίες σκάλισαν σε
μια γρανιτένια πλάγια του όρους Ράσμορ, ο γλύπτης Gutzon
Borglum και γιός του Λίνκολ. Οι τέσσερις πρόεδροι είναι από
αριστερά προς τα δεξιά : ο Τζορτζ Ουάσινγκτον ,ο Τόμας
Τζέφερσον, ο Θεόδωρος Ρούζβελτ και ο Αβραάμ Λίνκολν! Η ιδέα
για την κατασκευή του μνημείου αποδίδεται στον ιστορικό Ντόαν
Ρόμπινσον. Το μνημείο επισκέπτονται κάθε χρόνο δύο
εκατομμύρια άνθρωποι!

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ο Ντόαν Ρόμπινσον αρχικά είχε προτείνει την περιοχή Needles
για την κατασκευή του μνημείου αλλά ο γλύπτης Gutzon Borglum
επέλεξε το όρος Ράσμορ για διαφόρους λόγους. Πρώτον ήταν το
ψήλοτερο στην περιοχή (1.745 m.). Δεύτερον ο γλύπτης στο
Ράσμορ είναι ο πιο λείος και ανθεκτικός και διαβρώνεται μόλις
μια ίντσα (25χιλ.) κάθε 10.000 χρόνια. Το 1885 το όρος Ράσμορ
πήρε το σημερινό όνομα του από έναν νεοϋορκέζο δικηγόρο τον
Τσάρλς Τάσμορ στην διάρκεια μιας αποστολής στην περιοχή. Το
United States Board of Geographic Names επισήμος δέχθηκε την
ονομασία το 1930

ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ

Η αρχαία πόλη του Μάτσου Πίτσου που βρίσκεται στο Νότιο
Περού είναι το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα που χάθηκε με
απότομο τρόπο. Το Μάτσου Πίτσου σημαίνει αρχαίο βουνό.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 2700 μέτρα στη Σιέρα Βιλκαμπάμπα στην
αριστερή όχθη. Απέχει 80 χιλιόμετρα από την πόλη Κούσκο. Η
πόλη είναι χτιζμένη επάνω σε μια πολύ στενή Κύρτωση του
ορεινού όγκου τη Σιέρρα. Παρότι οι ακραίες καιρικές και
κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι χαρακτηριστικό της περιοχής,
σε σύγκριση πάντα με το γενικό σύνολο των κορυφογραμμών
των Άνδεων, η ανθρώπινη κατοίκηση για μεγάλο χρονικό
διάστημα στην πόλη Μάτσου Πίτσου δεν είναι εφικτή. Αυτός
είναι και ο λόγος που οι αρχαιολόγοι δεν δέχτηκαν ότι αυτή η
πόλη αποτέλεσε το τελευταίο καταφύγιο των Ίνκας στην
διάρκεια της Ισπανικής κατάκτησης

ΜΕΓΑ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ

Το Τείχος θεμελίωσε η δυναστεία των Μινγκ προκειμένου να
προστατέψει τη χώρα από εισβολές των Μογγόλων και των
πρώτων τουρκικών φυλών. Έκτοτε, κάθε αυτοκράτορας, για να
"νομιμοποιήσει" τη θέση του και να επικυρώσει την ισχύ του
έπρεπε να αναγγείλει τι έργα θα κάνει σχετικά με το Τείχος.
Είχε προηγηθεί ένα τείχος το οποίο χτίστηκε επί των ημερών του
πρώτου αυτοκράτορα της βραχύβιας Δυναστείας Τσιν. Δεν είχε
όμως ενιαία μορφή όπως το Σινικό αλλά απλά ένωνε παλαιότερα
οχυρωματικά τείχη που προϋπήρχαν ακόμη και από τον 3ο π.Χ
αιώνα.
Μόνο το 8,2% του αρχικού τείχους παραμένει ανέπαφο, ενώ το
υπόλοιπο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, σύμφωνα με νέα
μελέτη, η οποία μάλιστα αποκάλυψε συνολικά 43.721
πολιτιστικές τοποθεσίες, που περιλάμβαναν τμήματα του Σινικού
Τείχους.

Το Τείχος τελειώνει στη θάλασσα, σε ένα σημείου που
ονομάζεται το Κεφάλι του Δράκου, γιατί θυμίζει ένα μεγάλο
δράκο που έχει ξαπλώσει και πίνει νερό από τη θάλασσα, στην
περιοχή Shanhaiguan, στον Ειρηνικό.

Το πρώτο σημαντικό τείχος της Κίνας χτίστηκε κατά τη διάρκεια
του πρώτου αυτοκράτορα της βραχύβιας Δυναστείας Τσιν. Αυτό
το τείχος δεν κατασκευάστηκε ενιαία, αλλά μάλλον
δημιουργήθηκε με την ένωση διάφορων προϋπαρχόντων τειχών

που είχαν χτιστεί από τα κράτη της περιοχής. Βρισκόταν δε πολύ
βορειότερα από το σημερινό τείχος, και έχουν βρεθεί πολύ μικρά
υπολείμματα από αυτό.
Στη συνέχεια συνεχίστηκαν οι προσπάθειες προστασίας της
περιοχής και υπήρξαν συνολικά τέσσερα τείχη:
208 π.Χ (Δυναστεία Τσιν)
1ος αιώνας π.Χ (Δυναστεία Χαν)
1138 - 1198 (Περίοδος των πέντε δυναστειών και των δέκα
βασιλείων)
1368-1620 (Από τον Αυτοκράτορα Χονγκού μέχρι τον
Αυτοκράτορα Γουάν Λί της δυναστείας Μινγκ)
To τείχος που μπορεί να δει κανείς σήμερα χτίστηκε κατά τη
διάρκεια της δυναστείας Μινγκ, σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από
τα παλαιότερα τείχη και με τη χρήση υλικών μεγαλύτερης
αντοχής. Ο αρχικός σκοπός του τείχους δεν ήταν να κρατηθούν
έξω οι εισβολείς, αλλά να εξασφαλιστεί ότι οι ημι-νομαδικές
φυλές του βορρά δεν θα μπορούσαν να το διασχίσουν με
τα άλογά τους ή να επιστρέψουν εύκολα μετά από κάποια
επιδρομή τους.
Κάθε πύργος έχει τουλάχιστον οπτική επαφή με τον προηγούμενο
αλλά και με τον επόμενο, ώστε σε περίπτωση επίθεσης να γίνεται
ορατή η φρυκτωρία και έτσι να μεταδίδεται από πύργο σε πύργο
το μήνυμα μέχρι το Πεκίνο. Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση
ανθρώπινο οικοδόμημα και ένα από τα σύγχρονα επτά θαύματα
του κόσμου.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του τείχους
ήταν τα εκάστοτε διαθέσιμα στην κάθε περιοχή. Κοντά
στο Πεκίνο το τείχος κατασκευάστηκε από ασβεστόλιθο. Σε άλλες
θέσεις το διαθέσιμο οικοδομικό υλικό ήταν
εξορυγμένος γρανίτης ή πυρότουβλο. Όπου βρίσκονταν τέτοια
υλικά, αρχικά χτίζονταν δύο παράλληλοι τοίχοι και ο ενδιάμεσος
χώρος γέμιζε με αδρανή υλικά. Σε ορισμένες περιοχές τα υλικά
κατασκευής συγκολλούνταν με ένα κολλώδες μείγμα ρυζιού και
ασπραδιού αυγών. Στις ακραίες δυτικές θέσεις, σε περιοχές
γεμάτες ερήμους και ανεπαρκή οικοδομικά υλικά, ο τοίχος
κατασκευαζόταν από απορρίμματα που τοποθετούνταν ανάμεσα
σε κομμάτια ξύλου.

Το τείχος από το διάστημα

Υπάρχει μια από μακρού υφιστάμενη διαφωνία σχετικά με το
πόσο ορατό είναι το τείχος από το διάστημα.
Το 1938 ο Χαλιμπάρτον Ρίτσαρντ στο δεύτερο βιβλίο των
θαυμάτων έγραψε ότι το τείχος είναι το μόνο ανθρώπινο
κατασκεύασμα που είναι ορατό από τη Σελήνη. Αυτός ο μύθος
έχει διαδοθεί ευρέως, και έχει γίνει ένας από τους
γνωστότερους αστικούς μύθους, ενώ μερικές φορές έχει γραφτεί
ακόμα και σε σχολικά εγχειρίδια. Στην πραγματικότητα απλά το
τείχος είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει ορατό με γυμνό
οφθαλμό από τόσο μεγάλη απόσταση.
Ωστόσο, από τη χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, χίλιες φορές πιο
κοντά στη Γη από ό,τι στη Σελήνη, το Τείχος μπορεί να είναι
ορατό μόνο όμως υπό ευνοϊκές συνθήκες. Άλλωστε, το πλάτος του
είναι μόνο λίγα μέτρα, είναι δηλαδή πιο στενό από τους
αυτοκινητόδρομους και επιπλέον έχει σχεδόν το ίδιο χρώμα με το
έδαφος που το περιβάλλει.

Εργάστηκαν κατά αλφαβητική σειρά
Ευαγγέλου Θεμιστοκλής

Μάρκου Μιχαήλ

Ζιώγου Βασιλική

Μαστοράκης Ανδρέας

Ηλία Πάολα
Καρακίτσου Πηνελόπη
Καραμπίνας Ιωάννης
Κατσέτας Κωνσταντίνος
Κατσώτα Αικατερίνη

Ο καθηγητής μας

Κωλέττα Μικαέλα

Παπασπύρος Σπυρίδων

Κώστα Ελπίδα
Κώστα Μαρίνα
Κώτσιας Μιχαήλ
Κωτσίνα Ελπίδα
Λαγού Εμμέλεια
Λάμπρου Σοφία
Λιόντος Αλέξιος
Λιόντου Νικολέττα
Λώλου Σοφία
Μαγιοπούλου Αλεξάνδρα
Μαλάτου Ισαβέλλα
Μαλισόβας Γεώργιος
Μανούσης Θεοφάνης
Μαργώνη Ελπινίκη
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