
Τα Εφτά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου 
 
Τα επτά θαύματα του κόσμου είναι σημαντικά μνημεία, που καταγράφηκαν ως μεγαλουργήματα 
της εποχής ή αλλιώς «θαύματα» κατά την Αρχαιότητα. Εμπνευστής του καταλόγου αυτού πολλές 
φορές θεωρείται (αρκετά αυθαίρετα) ο Αντίπατρος ο Σιδώνιος, ένας Έλληνας  (άλλοτε θεωρείται 
ελληνόφωνος σημιτικής καταγωγής, ίσως Σύριος) συγγραφέας και ποιητής του 2ου αιώνα π.Χ., ο 
οποίος επισκέφτηκε όλα τα μνημεία και συνέταξε τον κατάλογο (έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι 
συντάκτης του ποιήματος μπορεί να ήταν στην πραγματικότητα ο Αντίπατρος από τη 
Θεσσαλονίκη και όχι αυτός από τη Σιδώνα). Ο κατάλογος αποτελείται από επτά σπουδαία έργα 
που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από τη Μεσόγειο. 
 
Ο κατάλογος των εφτά θαυμάτων του Αρχαίου Κόσμου : 

 

Θαύματα Ημερομηνία  
Κατασκευής & 
Κατασκευαστές 

Ξεχωριστό 
χαρακτηριστικό 
Γνώρισμα  

Ημερομηνία 
καταστροφής & 
Αιτία  

 
 
Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας  
 

2584-2561 
π.Χ. 
& 
Αιγύπτιοι 

Χτίστηκε κατά την διάρκεια 

της τέταρτης 
δυναστείας των Αιγύπτι
ων ως τάφος του Φαραώ 
Χέοπα. Δίπλα της 

βρίσκονται οι άλλες δυο 
μεγάλες πυραμίδες της 
ίδιας δυναστείας, 

του Χεφρήνου και 

του Μυκερίνου. Όλες 

βρίσκονται στην Αίγυπτο. 
 

Υπάρχει ακόμα 
και δεν είναι 

κατεστραμμένη 
 

 
 
Το Χρυσελεφάντινο Άγαλμα  
του Ολυμπίου Διός  

430 π.Χ. 
& 
Έλληνες 

Φιλοτεχνήθηκε από τον 
διάσημο 

στην αρχαιότητα γλύπτη   

Φειδία και ήταν 

τοποθετημένο 

στην Ολυμπία ( Ελλάδα) 

και έφθανε τα 12 μέτρα 
ύψος. 
 

5ος-6ος αιώνας 
μ.Χ. 
& 
Φωτιά  
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Ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο  

356 π.Χ. 
& 
Έλληνες, Λυδοί 

Το χτίσιμό του διήρκεσε 
220 έτη (αν και ο Πλίνιος 
στη "Φυσική Ιστορία" 
XXXVI 21 (14) λέει μόνο 
για 120). Τον ναό άρχισαν 
να χτίζουν ο Χερσίφρων (ή 
Κτησιφών) από την 
Κνωσό και ο γιος του 
Μεταγένης και 
ολοκλήρωσαν, αφού στο 
μεταξύ ο ναός είχε καεί το 

356 π. Χ. επί Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Έπειτα ο 

ναός καταστράφηκε πάλι 

από τους Γότθους. 

Βρισκόταν στην 

σημερινή Έφεσο της Τουρ
κίας. 
 

356 π.Χ. 
(εμπρησμός από 
τον Ηρόστρατο), 

262 μ.Χ. (λεηλασία 
από τους  
Γότθους)

,
 περί το 

402 μ.Χ. (με εντολή 

του αγίου Ιωάννη 
του 
Χρυσόστομου)  

 

 
 
Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού  
 

353-351 π.Χ. 
& 
Έλληνες , Κάρες  

Τάφος του Μαύσωλου, 
του Πέρση σατράπη 
της Καρίας. Είχε 45 μέτρα 
ύψος και βρισκόταν 

στην Αλικαρνασσό, στην 

σημερινή Τουρκία 
 

1494 μ.Χ. 
& 
Σεισμός και 
επιδρομή από 

τους Ιωαννίτες 
Ιππότες  
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Ο Κολοσσός της Ρόδου 

292-280 π.Χ. 
& 
Έλληνες 

Ένα τεράστιο άγαλμα 

του Θεού Ήλιου που ήταν 

τοποθετημένο στην θέση 
που βρίσκεται σήμερα το 
Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου, αφού στη 
θέση του βρισκόταν τα 
θεμέλια του αρχαίου ναού 

του Ήλιου. ( Ελλάδα) και 

είχε 35 μέτρα ύψος. 
 

226 π.Χ. (και 654 
μ.Χ.) 
& 
Σεισμός 
 

 
 
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας  
 

280 π.Χ. 
& 
Έλληνες , 
Δυναστεία των 
Πτολεμαίων 

Ο φάρος είχε 135 μέτρα 

ύψος και ήταν μεταξύ των 
πιο ψηλών δομών στη γη 
για πολλούς αιώνες. 
Βρισκόταν στην 

Αλεξάνδρεια  

της Αιγύπτου και χτίστηκε 

από τον Σώστρατο τον 
Κνίδιο. Μέγας 
Αλέξανδρος  (Αρχαία 
Αίγυπτος). 
 

1303-1480 μ.Χ. 
& 
Σεισμός 
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Οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας 
  

8ος-6ος αιώνας 
π.Χ. 
& 
Βαβυλώνιοι 

Κατασκευάστηκαν από 

τον Ναβουχοδονόσορα 
τον Β’. Οι κήποι έφθαναν 

τα 22 μέτρα ύψος. Η 
περιοχή αυτών βρίσκεται 

στο σημερινό Ιράκ. 
 

1ος αιώνας π.Χ. 
& 
Άγνωστη (ίσως 
από σεισμό) 
 

 


