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 Ήταν ένα τεράστιο σε διαστάσεις άγαλμα το οποίο 
απεικόνιζε τον θεό Ήλιο. 

 

 Ανεγέρθηκε από τον Χάρη τον Λίνδιο μαθητή του 
Λύσιππου τον 3ο αιώνα π.Χ.  

 

 Το Άγαλμα της Ελευθερίας που βρίσκεται στην Νέα 
Υόρκη είχε το ίδιο περίπου μέγεθος με τον Κολοσσό  
της Ρόδου, αν και στηριζόταν σε υψηλότερη βάση 

 









 Ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον προστάτη τους,  
οι Ρόδιοι ανήγειραν τον Κολοσσό,  

ένα γιγαντιαίο μπρούτζινο άγαλμα, που υψωνόταν  

περίπου 33 μέτρα πάνω από το μαρμάρινο βάθρο του,  

δηλαδή ήταν δυόμισι φορές υψηλότερο   

 από το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία,  

το έργο του Φειδία 



 Ο Κολοσσός ενσάρκωση του παντεπόπτη και ζωοδότη  

Απόλλωνα 
με την μπρούτζινη επιδερμίδα του     

 να αντανακλά το φως του ήλιου, 

 πρέπει να εντυπωσίαζε τους επισκέπτες  

ως πειστική εικόνα του θεού 
 





 Όπως παρατηρεί ο Φίλων ο Βυζάντιος,  

ο γλύπτης Χάρης από την Λίνδο είχε πετύχει το απίστευτο, 

 κάνοντας τον θεό του << πραγματικό θεό >>.   

Ο Χάρης είχε δημιουργήσει έναν  

<< δεύτερο Απόλλωνα, που αντίκριζε τον πρώτο>> 



 

 Γύρω στο 226 π.Χ., δηλαδή λιγότερο από πενήντα 
χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του,  

ο Κολοσσός έπεσε 



 Ένας χρησμός συμβούλεψε τους Ρόδιους να μην τον 
ξαναστήσουν κι έτσι τον άφησαν πεσμένο στο έδαφος 

 

  Παρέμεινε στη θέση αυτή για 900 χρόνια και πολλοί 

επισκέπτες είδαν το πεσμένο άγαλμα του θεού Ήλιου 





  Το 654 μ.Χ. ένας Σύρος πρίγκιπας κατέλαβε τη Ρόδο 
και απογύμνωσε το άγαλμα από τις ορειχάλκινες 

πλάκες.  

Λέγεται ότι τις μετέφερε στη Συρία χρησιμοποιώντας  

900 καμήλες.  

Ο ορείχαλκος πουλήθηκε στους εμπόρους που μάλλον 
τον έλιωσαν και τον έκοψαν σε νομίσματα 



 Περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια μετά την κατασκευή 
του Κολοσσού της Ρόδου, πολλές φορές, 

 ομάδες αρχιτεκτόνων έχουν θελήσει να χτίσουν ξανά            
μια έκδοση του 21ου αιώνα 

 

 Oι μελέτες γεννήθηκαν από τις ιδέες, τις προσδοκίες         
και τις ελπίδες νέων επαγγελματιών                                          
από διάφορες  ευρωπαϊκές χώρες 

Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο 



 Μια ομάδα σχεδίαζε να ξαναχτίσει τον Κολοσσό της Ρόδου, 
αυτή τη φορά πέντε φορές ψηλότερο από το πρωτότυπο, 

στα 150 μέτρα και ψηλότερο από το Άγαλμα της Ελευθερίας 
στη Νέα Υόρκη, 

 του οποίου αποτέλεσε έμπνευση. 



  Ο νέος Κολοσσός θα λειτουργούσε 

 ως τουριστικό αξιοθέατο που θα φιλοξενούσε  

 καταστήματα, εστιατόρια, ένα μουσείο, μια βιβλιοθήκη,  

ενώ στην κορυφή του θα λειτουργούσε ένας φάρος 





 Το «δέρμα» του θεού Ήλιου θα αποτελούνταν  

από φωτοβολταϊκά πάνελ και οι πλέον σύγχρονες 
αντισεισμικές τεχνολογίες θα διασφάλιζαν  

ότι δεν θα «γονατίσει» ποτέ ξανά.  

 Το κόστος του νέου Κολοσσού θα ήταν 

  270 εκατομμύρια δολάρια 

 Όλες οι προσπάθειες έως και σήμερα έχουν πέσει  

στο κενό,  

περισσότερο για οικονομικούς λόγους 

 





 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vM6_FoDrNeA&t
=119s  
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