


Διατρέχοντας επί αρκετές χιλιάδες 
χιλιόμετρα την Κίνα, το Σινικό Τείχος 
δεν είναι μία ενιαία κατασκευή που έγινε 
μονομιάς, αλλά η συνένωση πολυάριθμων 
οχυρώσεων που χτίστηκαν στην αρχαιό-
τητα. Όταν ο Τσιν Σι Χουάνγκ-τι, ο πρώ-
τος αυτοκράτορας, ενοποιεί τη χώρα το 
221 π.Χ., διατάζει να συνδέσουν τα τείχη 
μεταξύ τους και να βάλουν ανά τακτά δια-
στήματα βίγλες. Θέλει να δείξει την ισχύ 
του και να δημιουργήσει ένα οχύρωμα ενα-
ντίον των τρομακτικών «Βαρβάρων» του 
Βορρά.

ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ…
Στρατολογημένοι με τη βία, 
στρατιώτες, χωρικοί και πολ-
λοί αιχμάλωτοι φτιάχνουν αυτή 
την απίστευτη κατασκευή, στην 
αρχή με χώμα κι έπειτα μ’ ένα 
μείγμα από χώμα, πέτρες, τού-
βλα, ακόμα και ξύλο.

ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Οι εργασίες δεν παύουν ποτέ, 
ούτε όταν χιονίζει ούτε όταν ο 
ήλιος καίει, και τα εργατικά ατυ-
χήματα είναι πολλά. Εκατοντάδες 
χιλιάδες εργάτες χάνουν τη ζωή 
τους κατά την κατασκευή. «Όποιος δεν πήγε  

στο Μέγα Τείχος,  
γενναίος δεν είναι».

Κινέζικη παροιμία

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Μέγα Σινικό 
Τείχος δεν άντεξε 
στις επιδρομές 
των Μογγόλων! 
Στις αρχές του 
13ου αιώνα, ο 
Τζένγκις Χαν 
ξεκίνησε να 

κατακτήσει την 
Κίνα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΛΙΚΑ
Πέτρα και τούβλο

ΠΡΟΣΩΠΑ-
ΚΛΕΙΔΙ
Ο αυτοκράτορας 
Τσιν Σι Χουάνγκ-τι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3 με 8 μ. ύψος,
πάνω από 6.700 
χλμ. μήκος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στρατιωτική

ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟ
Η πιο σημαντική 
κατασκευή που 
έγινε ποτέ

ΣΙΝΙΚΟ 
ΤΕΙΧΟΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Οι εργάτες χρησιμοποίησαν 
κολλώδες ρύζι για να 

συναρμόσουν τα υλικά.

ΒΙΓΛΕΣ

Οι βίγλες κατασκευάστηκαν σε τακτά 
διαστήματα και σε διαφορετικούς 

αρχιτεκτονικούς ρυθμούς.

ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΤΟΣ

Έπρεπε να μπορούν 
δύο καβαλάρηδες να 

διασταυρωθούν στην κορυφή, 
ενώ ίππευαν.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κίνα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Από τον 7ο 

αιώνα π.Χ. έως 
τον 15ο μ.Χ. 

αιώνα 
INFO +

Σε ορισμένα 
σημεία του 

τείχους υπάρχουν 
περιφερειακές 

οδοί!



Ο ΚΑΘΕΝΑΣ  
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

Στο Κολοσσαίο, οι θέσεις είναι 
δωρεάν και μοιράζονται ανά-
λογα με την κοινωνική θέση των 
θεατών (αξιωματικοί, στρατιώ-
τες, ευγενείς…). Οι γυναίκες 
κάθονται στις τελευταίες σει-
ρές, πίσω από τους φτωχούς 
και τους σκλάβους!

ΩΡΑΙΑ ΙΔΕΑ
Κάτω από τον στίβο είχαν σκά-
ψει ένα δίκτυο υπογείων όπου 
μπαίνουν από καταπακτές. 
Χάρη σε ράμπες και ανυψω-
τήρες, μπορούν να αλλάζουν 
τα σκηνικά, να έρχονται στη 
σκηνή μονομάχοι ή ένα άγριο 
ζώο όποτε θέλουν.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι πρώτοι 
αγώνες που 
οργάνωσε ο 

αυτοκράτορας 
Τραϊανός 
διήρκεσαν 

εκατό μέρες με 
3.000 αγώνες 
μονομάχων.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

Το αμφιθέατρο 
πήρε το 
σημερινό 

του όνομα, 
Κολοσσαίο, 

τον Μεσαίωνα, 
επειδή υπήρχε 
εκεί κοντά ένα 
«κολοσσιαίο» 
άγαλμα του 
Νέρωνα.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΥΛΙΚΑ
Πέτρα και 
τσιμέντο

ΠΡΟΣΩΠΑ-
ΚΛΕΙΔΙ
Οι αυτοκράτορες 
Βεσπασιανός, 
Τίτος και 
Δομιτιανός

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50 μ. ύψος

ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟ
Τον Μεσαίωνα, 
οι Ρωμαίοι το 
χρησιμοποιούσαν 
ως νεκροταφείο.

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ
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Η ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κολοσσαίο ταλαιπωρήθηκε 
από τους σεισμούς αλλά και από 
όσους έκλεβαν τις πέτρες του.

ΤΙ ΣΤΑΔΙΟ!

Το αμφιθέατρο 
χωράει σχεδόν 

70.000 θεατές, όλους 
καθήμενους.

ΠΕΤΡΩΜΕΝΟ 
ΠΛΟΙΟ

Ένα τεράστιο πανί, το 
velum, που το άπλωναν 

ναύτες, προστάτευε τους 
θεατές από τον ήλιο.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ρώμη (Ιταλία)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Από το 70 έως  

το 80 π.Χ.
INFO +

Αφότου βγήκε 
η ταινία Ο 

Μονομάχος, ο 
αριθμός των 
επισκεπτών 

αυξήθηκε πολύ!

Το πιο όμορφο αμφιθέατρο όλου 
του ρωμαϊκού κόσμου, το Κολοσσαίο, 
το ξεκίνησε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός 
και το ολοκλήρωσαν οι γιοι του Τίτος και 
Δομιτιανός. Αυτό το ξεχωριστό υπαίθριο 
θέατρο αποτελείται από μία μεγάλη οβάλ 
αρένα με άμμο και από κερκίδες φτιαγμέ-
νες σε τρεις ορόφους. Για πέντε αιώνες πε-
ρίπου χρησιμοποιήθηκε για αγώνες μονο-
μάχων, θεάματα με κυνήγι άγριων ζώων, 
αλλά και απίστευτες ναυμαχίες.



ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ
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ΣΥΜΒΟΛΟ

Ο πρώτος μιναρές 
κατασκευάστηκε 

μόλις κατακτήθηκε 
η πόλη, το 1453.

ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

40 παράθυρα περιμετρικά 
του τρούλου φωτίζουν το 

οικοδόμημα.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

Ο τρούλος έχει 32 μ. 
διάμετρο και 56 μ. ύψος.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ιστανμπούλ 
(Τουρκία)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
532-537
INFO +

Ορισμένοι 
μουσουλμάνοι 

ζητούν την 
επαναλειτουργία 

της.


