
 

0  
 

  
1.  "Ζ Κεγάιε Ξπξακίδα ηεο Γθίδαο"  

2.  "Νη Θξεκαζηνί Θήπνη ηεο Βαβπιώλαο"  

3.  "Ν Λαόο ηεο Άξηεκεο ζηελ Έθεζν"  

4.  "Ρν Άγαικα ηνπ Γία ζηελ Νιπκπία"  

5.  "Ρν Καπζσιείν ηεο Αιηθαξλαζζνύ"  

6.  "Ν Φάξνο ηεο Αιεμάλδξεηαο" 

7.  "Ν Θνινζζόο ηεο Οόδνπ"  

  
 

1.  "Ζ ΚΔΓΑΙΖ ΞΟΑΚΗΓΑ ΡΖΠ ΓΘΗΕΑΠ"  
  Ζ γηγάληηα απηή ππξακίδα είλαη ην 
πην παιηό από ηα εθηά ζαύκαηα ηνπ 
Αξραίνπ Θόζκνπ, αιιά θαη ην κόλν 
πνπ δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα. Ρόηε 
πνπ έγηλε ήηαλ ε πην ςειή θαηαζθεπή 
πνπ ππήξρε ζηε γε θαη δηαηήξεζε 
απηήλ ηελ πξσηηά γηα 4.000 ρξόληα.  

ΒΑΠΗΙΗΘΝΠ ΡΑΦΝΠ  
Ζ κεγάιε ππξακίδα θαηαζθεπάζηεθε 
γηα λα γίλεη ν ηάθνο ηνπ Σνύθνπ, πνπ 
εκείο ηνλ μέξνπκε σο "Σένπα". Ήηαλ 
έλαο από ηνπο θαξαώ, ηνπο 
βαζηιηάδεο δειαδή ηεο αξραίαο 
Αηγύπηνπ. Ν ηάθνο νινθιεξώζεθε 
γύξσ ζην 2580 π.Σ.  Αξγόηεξα 
θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Γθίδα θη άιιεο 
δπν ππξακίδεο, ε κηα γηα ην γην θαη ε 
άιιε γηα ηνλ εγγνλό ηνπ Σένπα, 
θαζώο θαη κηθξόηεξεο γηα ηηο 
βαζίιηζζεο γπλαίθεο ηνπο.  

 
Ζ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΖΠ ΞΟΑΚΗΓΑΠ 
Νη ππξακίδεο βξίζθνληαη ζην αξραίν 
λεθξνηαθείν ηεο Γθίδαο, ζηελ 
απέλαληη όρζε ηνπ Λείινπ από ην 
Θάηξν. Νη αξραηνιόγνη εθηηκνύλ όηη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηεο κεγάιεο 
ππξακίδαο ηνπ Σένπα, ρξεηάζηεθαλ 20 
ρξόληα θαη εξγάζηεθαλ θάπνπ 
100.000 άλζξσπνη. 
Σξεζηκνπνηήζεθαλ πάλσ από 2 
εθαηνκκύξηα νγθόιηζνη, βάξνπο 2,5 
ηόλσλ ν θαζέλαο. Ν εξγάηεο ηνπο 
κεηέθεξαλ ρξεζηκνπνηώληαο 
θεθιηκέλα επίπεδα, κνρινύο, 
θπιίλδξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο 
πξνζάξκνδαλ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνύλ 
θνλίακα.  
 
ΑΠΡΟΑΦΡΔΟΝΠ ΑΠΒΔΠΡΝΙΗΘΝΠ 
Όηαλ ηειείσζε ην θύξην κέξνο ηεο 
ππξακίδαο έκνηαδε κε ζθάια. Πηε 
ζπλέρεηα απηά ηα ζθαινπάηηα ηα 
θάιπςαλ κε θύβνπο από άζπξν 
αζβεζηόιηζν, πνπ θόπεθαλ έηζη πνπ 
λα ζρεκαηίδνπλ κηα γπαιηζηεξή 
επηθάλεηα. Ραίξηαμαλ ηόζν θαιά πνπ 
δε ρσξνύζε αλάκεζά ηνπο λα κπεη κηα 
ιάκα καραηξηνύ. Ρν ηειηθό ύςνο ηεο 
νηθνδνκήο έθηαζε ηα 147 κέηξα. Θάζε 
πιεπξά ηεο βάζεο ηεο Κεγάιεο 
Ξπξακίδαο έρεη 230 κέηξα! Θαιύπηεη 
κηα έθηαζε πην κεγάιε από 9 γήπεδα 
πνδνζθαίξνπ.  
  
 

  

 

Νη ππξακίδεο ηεο Γθίδαο όπσο ζώδνληαη ζήκεξα. Ζ ηξίηε ζην βάζνο 
είλαη ηνπ Σένπα θαη ε κεγαιύηεξε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νη ππξακίδεο θηηάρηεθαλ κε ζηξώκαηα πέηξηλσλ νγθόιηζσλ. Θάζε 
ζηξώκα ήηαλ ιίγν πην κηθξό από ην πξνεγνύκελν. 
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Ζ ΡΑΦΖ ΡΝ ΦΑΟΑΩ 
 Νη Αξραίνη Αηγύπηηνη πίζηεπαλ όηη 
κεηά ην ζάλαην  όθεηιαλ λα 
θξνληίδνπλ ην ζώκα ηνπ λεθξνύ, 
ώζηε ην πλεύκα ηνπ λα επηβηώζεη. 
Αθαηξνύζαλ ηα εζσηεξηθά όξγαλα, 
θάιππηαλ ην ππόινηπν ζώκα κε άιαηα 
θαη ην ηύιηγαλ κε γάδεο.  Ρν ζώκα 
γηλόηαλ κηα κνύκηα. Κεηά έζαβαλ ηε 
κνύκηα καδί κε ξνύρα, ηξόθηκα, 
θνζκήκαηα θαη άιια ρξήζηκα 
πξάγκαηα γηα ηε κεηαζαλάηηα δσή. Ζ 
κνύκηα ηνπ Σένπα ηνπνζεηήζεθε ζε 
έλαλ ηαθηθό ζάιακν κέζα ζηελ 
ππξακίδα.     
ΠΡΖΛ ΑΟΣΖ 

 

 

 

 

 

 

2.  "ΝΗ ΘΟΔΚΑΠΡΝΗ ΘΖΞΝΗ ΡΖΠ ΒΑΒΙΩΛΑΠ" 
  Νη Θξεκαζηνί Θήπνη ηεο Βαβπιώλαο 
ήηαλ ην πιένλ μαθνπζηό αμηνζέαην 
απηήο ηεο πόιεο. Νη αξραηνιόγνη 
εληόπηζαλ επξήκαηα πνπ ίζσο ήηαλ 
κέξνο ησλ Θήπσλ, αιιά ππάξρνπλ 
επηθπιάμεηο. Ρελ ύπαξμε ηνπο ηε 
γλσξίδνπκε από πεξηγξαθέο 
αλζξώπσλ πνπ ηνπο είραλ δεη ηελ 
αξραία επνρή.  
  
Ν ΛΑΒΝΣΝΓΝΛΝΠΝΟΑΠ ΘΑΗ Ζ 
ΑΚΡΗΠ 
Έιιελεο θαη Οσκαίνη ζπγγξαθείο 
πεξηγξάθνπλ όηη νη Θήπνη 
θαηαζθεπάζηεθαλ γύξσ ζην 600 π.Σ. 
κε δηαηαγή ηνπ Λαβνπρνδνλόζνξα ηνπ 
Β'.  Ζ Βαβπιώλα ήηαλ θηηζκέλε ζηηο 
όρζεο ηνπ Δπθξάηε, ζηα λόηηα ηεο 
Βαγδάηεο, ηεο ζεκεξηλήο 
πξσηεύνπζαο ηνπ Ηξάθ. Ιέγεηαη όηη ν 
βαζηιηάο έδσζε εληνιή λα γίλνπλ νη 
θξεκαζηνί θήπνη γηαηί ε λεαξή 
βαζίιηζζα Άκπηηο, πνπ θαηαγόηαλ από 
ηελ νξεηλή Ξεξζία, λνζηαιγνύζε ηελ 
παηξίδα ηεο.  
  
ΓΟΔΝΚΔΛΔΠ ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ 
Νη Θξεκαζηνί Θήπνη θαηαζθεπάζηεθαλ 
κάιινλ θνληά ζηνλ πνηακό Δπθξάηε. 
Απνηεινύληαλ από δηαδνρηθέο 
αλαβαζκίδεο, όπνπ ε ςειόηεξε πξέπεη 
λα είρε 40 κέηξα ύςνο. Δθεί θύηξσλε 
θάζε είδνο δέληξνπ θαη θπηνύ, πνπ 
κεηαθέξζεθαλ κε βντδάκαμεο από 
θάζε πεξηνρή ηεο απηνθξαηνξίαο. 
Αλάκεζά ηνπο ππήξραλ ζπθηέο, 
ακπγδαιηέο, θαζηαληέο, ξνδηέο, 
ηξηαληαθπιιηέο, λνύθαξα, θαη 
αξσκαηηθνί ζάκλνη. πήξρε έλα πνιύ 
θαιό πδξεπηηθό ζύζηεκα πνπ 
ηξνθνδνηνύζε ζπλερώο ηα θπηά κε 
λεξό από ηνλ Δπθξάηε. Ρν λεξό ηνπ 
ζπζηήκαηνο ην αληινύζαλ κε δνρεία 
πνπ ηα αλέβαδαλ κε ηα ρέξηα ηνπο ή 
κε κάγγαλν νη δνύινη! Πηε ζπλέρεηα 
ην λεξό θαηέβαηλε ζηηο πην ρακειέο 
αλαβαζκίδεο από απιάθηα θαη 
ηερληθνύο θαηαξξάθηεο, δηαηεξώληαο 
ην έδαθνο πάληα πγξό.   
 
 

 

 

 
  

 

  

 

Νη Θξεκαζηνί Θήπνη, όπσο ηνπο θαληαδόκαζηε από ηηο πεξηγξαθέο 
αξραίσλ Διιήλσλ θαη Οσκαίσλ ζπγγξαθέσλ 
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3.  "Ν ΛΑΝΠ ΡΖΠ ΑΟΡΔΚΖΠ ΠΡΖΛ ΈΦΔΠΝ" 
 Ν Θξνίζνο ήηαλ ν ηειεπηαίνο βαζηιηάο 
ηεο Ιπδίαο, κηαο πεξηνρήο ηεο Κηθξάο 
Αζίαο. Ήηαλ γλσζηόο γηα ηα πνιιά 
πινύηε ηνπ. Ρν 560 π.Σ. πξόζηαμε λα 
ρηίζνπλ έλαλ κεγαινπξεπή λαό ζηελ 
Έθεζν. Ιέγεηαη πσο ηελ ειιεληθή 
απηή πόιε ηελ έρηηζαλ νη Ακαδόλεο.  
  
Ν ΚΔΓΑΙΡΔΟΝΠ ΚΑΟΚΑΟΗΛΝΠ 
ΛΑΝΠ 
 Ν Θξνίζνο απνθάζηζε λα ρηίζεη ην 
λαό πξνο ηηκήλ ηεο Θεάο Άξηεκεο, 
πνπ ήηαλ ε Θεά ηεο Πειήλεο θαη 
πξνζηάηηδα ησλ άγξησλ δώσλ θαη ησλ 
θνξηηζηώλ.  Ν λαόο θηίζηεθε από 
κάξκαξν θαη αζβεζηόιηζν, πιηθά πνπ 
κεηαθέξζεθαλ από γεηηνληθνύο 
ιόθνπο. Θάπνπ 120 καξκάξηλνη θίνλεο 
ππνζηήξηδαλ ην θύξην ηκήκα ηνπ 
λανύ. Θάζε θίνλαο είρε ύςνο 20 
κέηξα. Νη ηεξάζηηνη νγθόιηζνη 
κεηαθέξζεθαλ εθεί κε ηξνραιίεο θαη 
ζπλδέζεθαλ κε κεηαιιηθνύο πείξνπο. 
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νξνθήο 
θαιιηηέρλεο δηαθόζκεζαλ ην θηίξην κε 
ππέξνρεο γιππηέο παξαζηάζεηο. Πηε 
κέζε ηνπ λανύ ππήξρε ην καξκάξηλν 
άγαικα ηεο Άξηεκεο. Ν λαόο ππήξμε 
από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηνπ θιαζηθνύ 
θόζκνπ, πνιύ κεγαιύηεξνο από ηνλ 
Ξαξζελώλα πνπ ρηίζηεθε αξγόηεξα 
ζηελ Αζήλα. Ζ βάζε ησλ ζεκειίσλ 
ηνπ είρε κήθνο 131 κέηξα θαη πιάηνο 
79 κ.  
  
ΖΟΝΠΡΟΑΡΝΠ ΘΑΗ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
 Γηαθόζηα ρξόληα αξγόηεξα, ην 356 
π.Σ. ν λαόο θαηαζηξάθεθε από 
ππξθαγηά. Ρε θσηηά ηελ έβαιε 
θάπνηνο Ζξόζηξαηνο, πνπ ζέιεζε κε 
ηνλ ηξόπν απηό λα γίλεη δηάζεκνο. 
Θαηά ζύκπησζε, ηελ εκέξα ηεο 
θαηαζηξνθήο ηνπ λανύ, γελλήζεθε ν 
Κέγαο Αιέμαλδξνο. Αξγόηεξα, ν 
Αιέμαλδξνο επηζθέθηεθε ηελ Έθεζν 
θαη έδσζε δηαηαγήο λα νηθνδνκεζεί 
θαη πάιη ν λαόο, ζηελ ίδηα ζέζε.  
  
Ζ ΡΔΙΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ 
Ν λαόο ηνπ Αιέμαλδξνπ επέδεζε κέρξη 
ηνλ 3ν κ.Σ. αηώλα. Κε ην πέξαζκα ηνπ 
ρξόλνπ ε ιάζπε θαηέθιπζε ην ιηκάλη 
ηεο Δθέζνπ θαη ε πόιε θαηάληεζε 
αζήκαληε! Νη Γόηζνη ιεειάηεζαλ ζηε 
ζπλέρεηα ην λαό θαη νη πιεκκύξεο 
νινθιήξσζαλ ηελ θαηαζηξνθή. 
Πήκεξα ό,ηη απνκέλεη από ην λαό ζηε 
Έθεζν είλαη ιίγνη νγθόιηζνη ησλ 
ζεκειίσλ θαη έλαο κόλν 
αλαζηεισκέλνο θίνλαο!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ν λαόο ηεο Άξηεκεο, όπσο έπξεπε λα 
ήηαλ ην 600 π.Σ. Δίρε 120 θίνλεο από 
κάξκαξν, ελώ ήηαλ δηαθνζκεκέλνο κε 

πνιύ όκνξθα γιππηά. 

 

 

 

Πηε δηπιαλή θσηνγξαθία θαίλεηαη ν 
κνλαδηθόο αλαζηεισκέλνο θίνλαο πνπ 

ππάξρεη ζήκεξα. Απνκέλνπλ όκσο πνιιά 
άιια εξείπηα ηεο έλδνμεο πόιεο, έλα 
ζέαηξν, κηα βηβιηνζήθε, ινπηξά θαη 

πνιιά άιια δεκόζηα θηίξηα.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   "ΡΝ ΑΓΑΙΚΑ ΡΝ ΓΗΑ ΠΡΖΛ ΝΙΚΞΗΑ"  

  
Ξξηλ από 3000 ρξόληα ε Νιπκπία 
απνηεινύζε έλα πνιύ ζεκαληηθό 
ζξεζθεπηηθό θέληξν ζηε λνηηνδπηηθή 
Διιάδα. Νη αξραίνη Έιιελεο ιάηξεπαλ 
ην Γία, ηνλ βαζηιηά ησλ ζεώλ, θαη ηνλ 
ηηκνύζαλ εθεί ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα κε πνιιέο ιαηξεπηηθέο 
εθδειώζεηο. Νη ηειεπηαίεο 
πεξηιάκβαλαλ θαη αζιεηηθνύο αγώλεο. 
Νη πξώηνη νιπκπηαθνί αγώλεο 
νξγαλώζεθαλ ην 776 π.Σ. Από ηόηε 
θαη επί 1100 ρξόληα, νη αγώλεο 
γηλόηαλ θάζε 4 ρξόληα. Πηε δηάξθεηά 
ηνπο ζηακαηνύζαλ νη πόιεκνη. 
 
Ν ΛΑΝΠ ΡΝ ΓΗΑ 
Θαηά ηνλ 5ν π.Σ. αηώλα νη πνιίηεο ηεο 
Νιπκπίαο απνθάζηζαλ λα 
νηθνδνκήζνπλ έλαλ λαό γηα λα 
ηηκήζνπλ ην Γία. Ρν κεγαιόπξεπν 
νηθνδόκεκα ρηίζηεθε αλάκεζα ζηα 
466 θαη 456 π.Σ. Θαηαζθεπάζηεθε από 
ιίζηλνπο νγθόιηζνπο  θαη ζπκπαγείο 
θίνλεο. Γηα ιίγα ρξόληα κεηά ηελ 
νινθιήξσζή ηνπ δελ ππήξρε  άγαικα 
ηνπ Γία, ώζπνπ απνθαζίζηεθε λα γίλεη 
θη απηό. Αλαηέζεθε ζηνλ πεξίθεκν 
Αζελαίν γιύπηε Φεηδία.  

 
Ζ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝ ΑΓΑΙΚΑΡΝΠ 
Ζ γιύπηεο Φεηδίαο, ήδε είρε θηηάμεη 
άιια δύν ππέξνρα αγάικαηα ζηελ 
Αζήλα, ηεο ζεάο Αζελάο. Πηελ 
Νιπκπία ν Φεηδίαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο 
ηνπ αξρηθά έθηηαμε κηα μύιηλν 
θαηαζθεπή πξνθεηκέλνπ λα 
ιεηηνπξγήζεη σο ζθειεηόο ηνπ 
αγάικαηνο. Πηε ζπλέρεηα ην θάιπςαλ 
κε πιάθεο από ειεθαληόδνλην γηα λα 
απεηθνλίζνπλ ηε γπκλή επηδεξκίδα ηνπ 
ζενύ θαη θύιια ρξπζνύ γηα ηα 
ελδύκαηά ηνπ. Νη ηερλίηεο θάιπςαλ 
ηηο ζπλδέζεηο ηόζν θαιά ώζηε ηα 
άγαικα λα δείρλεη εληαίν.  Ρν άγαικα 
ήηαλ ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε ζξόλν κε 
έλζεηεο δηαθνζκήζεηο από έβελν θαη 
πνιύηηκνπο ιίζνπο. Όηαλ 
νινθιεξώζεθε ην ύςνο ηνπ ήηαλ 13 
κέηξα θαη ην θεθάιη ηνπ έθηαλε 
ζρεδόλ ζηελ νξνθή ηνπ λανύ. Έδηλε 
ηελ εληύπσζε πσο αλ ζεθσλόηαλ ν 
Εεπο όξζηνο ζα ζάξσλε ηελ νξνθή! 
Πηνπο ηνίρνπο ηνπ λανύ 
θαηαζθεπάζηεθαλ εμέδξεο 
πξνθεηκέλνπ νη επηζθέπηεο λα 
ζαπκάδνπλ από θνληά ην πξόζσπν 
ηνπ ζενύ.  Κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, 
ην 435 π.Σ. ην άγαικα απνηέιεζε ηα 
επόκελα 800 ρξόληα έλα από ηα 
κεγαιύηεξα ζαύκαηα ηνπ θόζκνπ. 

  

 

Ρν άγαικα ηνπ Γία, έξγν ηνπ γιύπηε Φεηδία, 
όπσο ην θαληαδόκαζηε ζήκεξα. 

Δίρε ύςνο 13 κέηξα θαη ην θεθάιη ηνπ 
έθηαλε ζηελ νξνθή ηνπ λανύ. 

Ήηαλ θηηαγκέλν από θύιια ρξπζνύ  
θαη από ειεθαληόδνλην! 

  

 
Ζ ΑΞΑΓΩΓΖ ΡΝ ΑΓΑΙΚΑΡΝΠ 
Γύξσ ζην 40 κ.Σ. ν Οσκαίνο απηνθξάηνξαο Θαιηγνύιαο, πξόζηαμε λα κεηαθεξζεί ην άγαικα ζηε Οώκε. Όκσο, 
ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, όηαλ έθηαζαλ νη εξγάηεο γηα λα ην δηαιύζνπλ, ην άγαικα έβγαιε έλα ηόζν 
ηξαληαρηό γέιην, ώζηε ζθόξπεζαλ από ην θόβν ηνπο. Αξγόηεξα, ην 391 κ.Σ. κε ηελ άλνδν ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, 
νη Οσκαίνη απαγόξεπζαλ ηνπο Νιπκπηαθνύο αγώλεο θη έθιεηζαλ ηνπο ειιεληθνύο λανύο. Πηε ζπλέρεηα ην 
άγαικα ηνπ Γία κεηαθέξζεθε ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε. Ρν 462 κ.Σ. κηα ππξθαγηά θαηάζηξεςε ην αλάθηνξν, 
όπνπ βξηζθόηαλ ην άγαικα, κε απνηέιεζκα λα ραζεί νξηζηηθά.   
Θαηά ηνλ 6ν κ.Σ. αηώλα ε πεξηνρή ηεο Νιπκπίαο ζπγθινλίζηεθε από ζεηζκνύο. Ν λαόο θαη ην ζηάδην 
θαηαζηξάθεθαλ από θαηνιηζζήζεηο θαη πιεκκύξεο, ελώ ε ιάζπε θάιπςε ό,ηη απέκεηλε. Θάησ από ηε ιάζπε 
δηαηεξήζεθαλ ηα ππνιείκκαηα , ηα νπνία αλαθάιπςαλ ζηελ επνρή καο νη αξραηνιόγνη. Πήκεξα, νη  επηζθέπηεο 
κπνξνύλ  λα επηζθεθηνύλ ηα εξείπηα ηνπ λανύ θαη ηε ζέζε όπνπ βξηζθόηαλ ην άγαικα.       
ΠΡΖΛ ΑΟΣΖ   
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 5. ΡΝ ΚΑΠΩΙΔΗΝ ΡΖΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ  
 Ν Καύζσινο ππήξμε εγεκόλαο ηεο 
Θαξίαο, ππνηειήο ζηελ Ξεξζηθή 
απηνθξαηνξία, από ην 377 κέρξη ην 
353 π.Σ. Ξξσηεύνπζα είρε  ηελ 
ειιεληθή πόιε ηεο Ησλίαο, ηελ 
Αιηθαξλαζζό. Γηαδέρηεθε ηνλ παηέξα 
ηνπ ζην ζξόλν, αιιά θαηάθεξε λα 
απνηηλάμεη ηνλ πεξζηθό δπγό.  
 
ΡΝ ΚΑΠΩΙΔΗΝ 
Ν Καύζσινο, παληξεύηεθε ηελ 
αδεξθή ηνπ, ηελ Αξηεκηζία. Όηαλ 
απέθηεζε πινύην θαη δύλακε ζρεδίαζε 
έλαλ ηάθν γηα ηνλ ίδην θαη ηε 
βαζίιηζζα. Έλαλ ηάθν ηόζν 
κεγαιόπξεπν πνπ ζα ζύκηδε αλά ηνπο 
αηώλεο, ηε δόμα ηνπ. Ωζηόζν, ν 
Καύζσινο πέζαλε πξηλ ηειεηώζεη ην 
έξγν ηνπ, ην νπνίν νινθιήξσζε ε 
Αξηεκηζία γύξσ ζην 350 π.Σ. Ρν 
όλνκα Καπζσιείν ην πήξε από ην ίδην 
ην όλνκα ηνπ βαζηιηά θαη ην ίδην έρεη 
επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη αθόκε θαη 
ζήκεξα γηα θάζε θξαηηθό κεγαιόπξεπν 
ηάθν π.ρ. ην Καπζσιείν ηνπ Ιέληλ, 
ζηε Κόζρα.  
 
ΝΗ ΙΔΝΛΡΔΠ ΦΟΝΟΝΗ 
Νη ζηάρηεο ηνπ βαζηιηθνύ δεύγνπο 
ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζε ρξπζά αγγεία 
ζηνλ ηαθηθό ζάιακν ζηε βάζε ηνπ 
νηθνδνκήκαηνο. Ξέηξηλνη ιένληεο 
αλέιαβαλ ηε θύιαμε ηνπ ζαιάκνπ. 
Δπάλσ από ηελ ηζρπξή πέηξηλε βάζε 
πςώζεθε έλα θηίζκα, όκνην κε αξραίν 
ειιεληθό λαό, πεξηδσκέλν από θίνλεο 
θαη αγάικαηα. Πηελ θνξπθή ηνπ 
θηηξίνπ ππήξρε κηα θιηκαθσηή 
ππξακίδα θαη επάλσ ζ' απηήλ, ζε 
ύςνο 43 κέηξσλ από ην έδαθνο, 
ζηήζεθε ην άγαικα ελόο άξκαηνο, πνπ 
ην έζεξλαλ άινγα. Κέζα ζην άξκα 
ππήξραλ ίζσο ηα αγάικαηα ηνπ 
βαζηιηά θαη ηεο βαζίιηζζαο.  

 

  

 

ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ ΑΞΝ ΠΔΗΠΚΝ 
Γεθανρηώ αηώλαο αξγόηεξα έλαο θνβεξόο ζεηζκόο θαηάζηξεςε ην Καπζσιείν. Ρν 1489, ρξηζηηαλνί Ηππόηεο 
ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ, πήξαλ ηα πιηθά πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκήζνπλ ην γεηηνληθό θξνύξην. Νξηζκέλα ηείρε ηνπ 
θξνπξίνπ ρηίζηεθαλ από πξάζηλνπο νγθόιηζνπο πνπ θάπνηε πιαηζίσλαλ ην θύξην ηκήκα ηνπ Καπζσιείνπ. 
Κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα νη Ηππόηεο αλαθάιπςαλ ηνλ ηαθηθό ζάιακν ηνπ Καύζσινπ θαη ηεο Αξηεκηζίαο. Αιιά 
κηα λύρηα ηνλ άθεζαλ αθύιαρην, κε απνηέιεζκα λα ηνλ ιεειαηήζνπλ νη πεηξαηέο θαη λα αξπάμνπλ όζα ρξπζά 
θαη άιια πνιύηηκα αληηθείκελα ππήξραλ.  
 
ΑΛΑΠΘΑΦΖ ΑΓΑΙΚΑΡΩΛ 
Ξέξαζαλ άιια 300 ρξόληα κέρξη λα εξεπλήζνπλ ηελ πεξηνρή νη αξραηνιόγνη. Αλάζθαςαλ ηκήκα ησλ ζεκειίσλ 
ηνπ Καπζσιείνπ θαη βξήθαλ αγάικαηα θαη άιια γιππηά πνπ δηαηεξήζεθαλ αλέπαθα. Αλάκεζά ηνπο εληόπηζαλ 
θαη κεγάια αγάικαηα, ηα νπνία ίζσο παξίζηαλαλ ην βαζηιέα θαη ηε βαζίιηζζα. Ρν 1857 ηα κεηέθεξαλ ζην 
Βξεηαληθό Κνπζείν ηνπ Ινλδίλνπ θη εθεί βξίζθνληαη αθόκε. Ρα ηειεπηαία ρξόληα έγηλαλ θη άιιεο αλαζθαθέο θη 
έηζη ζήκεξα ιίγεο πέηξεο ζπκίδνπλ ηε δόμα ηνπ Καπζσιείνπ ηεο Αξραίαο Αιηθαξλαζζνύ.  
ΠΡΖΛ ΑΟΣΖ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dim-sapon.rod.sch.gr/diafora/7thaymata/arxaia.htm#0


 
 

 6. Ν ΦΑΟΝΠ ΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ  
Θαηά ηνλ ηξίην π.Σ. αηώλα 
θαηαζθεπάζηεθε έλαο θάξνο 
πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγεί ηα πινία κε 
αζθάιεηα ζην ιηκάλη ηεο 
Αιεμάλδξεηαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
λύρηαο αληαλαθινύζε ηε ιάκςε κηαο 
κεγάιεο θσηηάο ελώ ηελ εκέξα 
ύςσλε ζηνλ νπξαλό κηα κεγάιε ζηήιε 
θαπλνύ. Απηόο ήηαλ ν πξώηνο θάξνο 
ζηνλ θόζκν θαη παξέκεηλε ζηε ζέζε 
ηνπ γηα 1500 ρξόληα.  
 
ΡΝ ΛΖΠΗ ΦΑΟΝΠ  
Ρν νηθνδόκεκα ρηίζηεθε πάλσ ζ’ έλα 
λεζάθη πνπ ιεγόηαλ Φάξνο, εκπξόο 
από ηε Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ. Ρελ 
πεξίθεκε απηή πόιε  
έρηηζε ν Κέγαο Αιέμαλδξνο, ζε ζρέδην 
ηνπ αξρηηέθηνλα Γεηλνθξάηε, όηαλ 
θαηέιαβε ηελ Αίγππην. Ρν νηθνδόκεκα 
πήξε ην όλνκα ηνπ λεζηνύ.  
Σξεηάζηεθαλ κάιινλ 20 ρξόληα ώζπνπ 
λα ρηηζηεί θαη νινθιεξώζεθε γύξσ 
ζην 280 π.Σ. επί βαζηιείαο ηνπ 
Ξηνιεκαίνπ ηνπ Β’. Ρν θηίξην ηνπ 
θάξνπ ήηαλ έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα 
Πσζηξάηε.  
 
ΝΗ ΡΟΔΗΠ ΞΟΓΝΗ  
Ρν θάξν ηνλ απνηεινύζαλ ηξεηο 
καξκάξηλνη πύξγνη, ρηηζκέλνη επάλσ 
ζε έλα ζεκέιην από πέηξηλνπο 
νγθόιηζνπο. Ν πξώηνο πύξγνο ήηαλ 
ηεηξάπιεπξνο θαη πεξηείρε 
δηακεξίζκαηα γηα ηνπο εξγάηεο θαη 
ηνπο ζηξαηηώηεο. Από επάλσ ππήξρε 
έλαο δεύηεξνο νθηαγσληθόο κε 
ζπεηξνεηδέο θεθιηκέλν επίπεδν πνπ 
νδεγνύζε ζηνλ ηειεπηαίν πύξγν.  
 

 

  

 

ΡΝ ΙΑΚΞΟΝ ΦΩΠ  
Ν ηειεπηαίνο Ξύξγνο είρε ζρήκα θπιίλδξνπ θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ έθαηγε ε θσηηά πνπ νδεγνύζε ηα πινία κε 
αζθάιεηα ζην ιηκάλη. Από επάλσ ηνπ ππήξρε ην άγαικα ηνπ Γηόο Πσηήξνο. Ρν ζπλνιηθό ύςνο ηνπ θάξνπ ήηαλ 
117 κέηξα.  

 
ΡΝ ΠΡΗΙΞΛΝ ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΝ ΘΑΡΝΞΡΟΝ  
Γηα ηε ζπληήξεζε ηεο θσηηάο ρξεηάδνληαλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο θαπζίκσλ. Ρελ ηξνθνδνηνύζαλ κε μύια, πνπ 
κεηέθεξαλ ράξε ζην ζπεηξνεηδέο θεθιηκέλν επίπεδν άινγα θαη κνπιάξηα. Ξίζσ από ηε θσηηά ππήξραλ θύιια 
νξείραιθνπ πνπ αληαλαθινύζαλ ηε ιάκςε πξνο ηε ζάιαζζα. Ρα πινία κπνξνύζαλ λα ηε δηαθξίλνπλ από 50 
ρηιηόκεηξα καθξηά. Θαηά ην δσδέθαην αηώλα ην ιηκάλη ηεο Αιεμάλδξεηαο γέκηζε από ιάζπε θαη ηα πινία 
έπαςαλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ. Ν θάξνο έπεζε ζε αρξεζηία. Δλδερνκέλσο ηα θύιια ηνπ νξεηράιθηλνπ 
θάηνπηξνπ απνζπάζηεθαλ θη έγηλαλ λνκίζκαηα. Θαηά ην δέθαην ηέηαξην αηώλα έλαο ζεηζκόο θαηάζηξεςε ην 
θάξν. Κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα νη Κνπζνπικάλνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα πιηθά ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο 
νρπξνύ. Ρν νρπξό απηό αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη παξακέλεη αθόκε ζηε ζέζε ηνπ πξώηνπ θάξνπ ζηνλ θόζκν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΖΛ ΑΟΣΖ  
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 7. Ν ΘΝΙΝΠΠΝΠ ΡΖΠ ΟΝΓΝ  
Ν Θνινζζόο ππήξμε έλα γηγάληην 
άγαικα ζηεκέλν ζηελ πόιε ηεο 
Οόδνπ. Θαηά ηελ αξραηόηεηα νη Οόδηνη 
επηδίσθαλ κόληκα λα δηαθπιάζζνπλ 
ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, λα αζθνύλ ην 
εκπόξην θαη λα κε ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 
πνιέκνπο ησλ άιισλ ειιεληθώλ 
πόιεσλ. Ξαξόια απηά θαηαθηήζεθαλ 
αξθεηέο θνξέο.  
 
Ν ΘΔΝΠ ΖΙΗΝΠ  
Θαηά ηα ηέιε ηνπ 4νπ π.Σ. αηώλα ζη 
Οόδηνη γηόξηαζαλ κηα κεγάιε λίθε. Ν 
Γεκήηξηνο ν Ξνιηνξθεηήο, αθνύ 
πνιηόξθεζε επί έλα ρξόλν ηελ πόιε 
ηνπο, ηειηθά αλαγθάζηεθε λα θύγεη 
θαη λα αθήζεη πίζσ ηνπ έλα κεγάιν 
κέξνο από ηνλ εμνπιηζκό ηνπ. Νη 
Οόδηνη απνθάζηζαλ λα πνπιήζνπλ ηνλ 
εμνπιηζκό ηνπ Γεκήηξηνπ θαη κε ηα 
ρξήκαηα λα ζηήζνπλ έλα ππέξνρν 
άγαικα πξνο ηηκή ηνπ ζενύ Ήιηνπ πνπ 
ηνπο πξνζηάηεπε.  
 
ΡΝ ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΝ ΑΓΑΙΚΑ 
Γελ γλσξίδνπκε πώο αθξηβώο ήηαλ ην 
άγαικα νύηε ζε πνην ζεκείν ην 
έζηεζαλ. Μέξνπκε πάλησο όηη 
θαηαζθεπάζηεθε από νξείραιθν θαη 
είρε ύςνο 33 κέηξα. Ρν ζρεδίαζε ν 
Αξρηηέθηνλαο Σάξεο θαη ρξεηάζηεθε 12 
νιόθιεξα ρξόληα γηα ηελ νινθιήξσζή 
ηνπ. 

  

 

 
ΠΡΝ ΙΗΚΑΛΗ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ  
Ρν νξεηράιθηλν πεξίβιεκα ζηεξεώζεθε επάλσ ζε έλα ζηδεξέλην ζθειεηό. Ρν άγαικα ήηαλ θνύθην ζην 
εζσηεξηθό θαη θαζώο πξνρσξνύζε ε θαηαζθεπή ηνπ νη εξγάηεο γέκηδαλ ηα θελά κε βαξηέο πέηξεο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζηαζεξόηεηά ηνπ. Ν Θνινζζόο νινθιεξώζεθε γύξσ ζην 280 π.Σ. Γηα πνιινύο αηώλεο, νη 
άλζξσπνη αθνύγνληαο γηα ηνλ Θνινζζό, λόκηδαλ πσο ζηεθόηαλ επάλσ από ηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ ηεο Οόδνπ 
κε ηα πόδηα αλνηρηά, όπσο ζηελ παξαπάλσ εηθόλα. Όκσο πξαθηηθά απηό ήηαλ αδύλαην, δηόηη ε είζνδνο ηνπ 
ιηκαληνύ ηεο Οόδνπ είρε πιάηνο θάπνπ 400 κέηξα θαη ν Θνινζζόο δελ ήηαλ ηόζν... θνινζζηαίνο! Ρα θείκελα 
καο επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε όηη βξηζθόηαλ κάιινλ ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη θνηηνύζε πξνο ηε ζάιαζζα θαη 
ην ιηκάλη.  

Ζ ΘΝΙΝΠΠΗΑΗΑ ΠΛΡΟΗΒΖ  

Γύξσ ζην 226 π.Σ., δειαδή ιηγόηεξν από εμήληα ρξόληα κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ν Θνινζζόο έπεζε. Ρνλ 
ζπγθιόληζε έλαο ζεηζκόο θαη ηνλ έθνςε από ηα γόλαηα. Έλαο ρξεζκόο ζπκβνύιεςε ηνπο Οόδηνπο λα κελ ηνλ 
μαλαζηήζνπλ θη έηζη ηνλ άθεζαλ πεζκέλν ζην έδαθνο. Ξαξέκεηλε ζηε ζέζε απηή γηα 900 ρξόληα θαη πνιινί 
επηζθέπηεο είδαλ ην πεζκέλν άγαικα ηνπ ζενύ Ήιηνπ. Ρν 654 κ.Σ. έλαο Πύξηνο πξίγθηπαο θαηέιαβε ηε Οόδν θαη 
απνγύκλσζε ην άγαικα από ηηο νξεηράιθηλεο πιάθεο. Ιέγεηαη όηη ηηο κεηέθεξε ζηε Ππξία ρξεζηκνπνηώληαο 900 
θακήιεο. Ν νξείραιθνο πνπιήζεθε ζηνπο εκπόξνπο πνπ κάιινλ ηνλ έιησζαλ θαη ηνλ έθνςαλ ζε λνκίζκαηα.  
ΠΡΖΛ ΑΟΣΖ  
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