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Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο 
Κιεξνλνκηάο 

 

ην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Παγθόζκηα Πνιηηηζηηθή 
Κιεξνλνκηά» επηζθεθζήθακε ηελ Πνκπεία ζηελ Ιηαιία. 

Η Πομπηία  πόιε ηεο λόηηαο Ιηαιίαο, ζηελ πιεπξά ηεο Σπξξεληθήο 
ζάιαζζαο, θνληά ζηε ζεκεξηλή Νάπνιε εληάρζεθε ζηνλ θαηάινγν 
Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ην 1997. Υηίζηεθε ηνλ 5ν αηώλα 
π.Υ. από ηνπο Έιιελεο ζηηο αθηέο ηεο Κακπαλίαο ζηνπο πξόπνδεο 
ηνπ Βεδνύβηνπ, θνληά ζηε Ρώκε. Η Πνκπεία έπεζε ζηα ρέξηα 
ησλ Ρσκαίσλ θαη είρε επεξεαζηεί πνιύ από ηνλ ειιελνξσκατθό πνιηηηζκό. Η 
ηνπνζεζία ηεο θαη ην θιίκα ηεο ήηαλ πεξίθεκα, πξάγκα πνπ ηελ έθαλε ην 
θαιύηεξν ζέξεηξν ηεο αξραίαο Ρώκεο. Πνιινί πινύζηνη Ρσκαίνη είραλ ρηίζεη 
πάλσ ζηνπο ζθεπαζκέλνπο κε ακπέιηα ιόθνπο ηεο, όκνξθεο εμνρηθέο 
επαύιεηο, ηηο νπνίεο ζηόιηδαλ κε δηάθνξα έξγα ηέρλεο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7


 

 

 

 

Η Πνκπεία ήηαλ πόιε αλζεξή, κε πιεζπζκό 20.000-30.000 θαηνίθνπο. 
Σν 62 κ.Υ. έγηλε έλαο ζθνδξόηαηνο ζεηζκόο, πνπ ζπληάξαμε ηελ σξαία θαη 
πινύζηα απηή πόιε. Αιιά ν ζεηζκόο απηόο δελ ήηαλ παξά ην πξνκήλπκα γηα 
ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ηεο. Πξάγκαηη ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, ζηηο 24 
Απγνύζηνπ ηνπ 79 κ.Υ., κεηά από κηα θνβεξή έθξεμε ηνπ Βεδνύβηνπ, έλα 
ηεξάζηην θύκα από ζηάρηε έζαςε ηα πάληα, κέζα ζε ιίγεο ώξεο, ηελ εύζπκε, 
ζπάηαιε θαη παλέκνξθε ξσκατθή πόιε. ηελ αξρή ζεθώζεθε έλα θνβεξό 
ζύλλεθν από ζηάρηε, ε νπνία ζθέπαζε ηελ πόιε ζε ύςνο ελόο κέηξνπ. Μόιηο 
αληηιήθζεθαλ νη θάηνηθνη ηεο Πνκπείαο ηε ζενκελία, άξρηζαλ λα ηξέπνληαη ζε 
θπγή, παίξλνληαο ν θαζέλαο ό,ηη κπνξνύζε λα πξνθηάζεη ηηο ζπληαξαθηηθέο 
εθείλεο ζηηγκέο. Πνιινί όκσο άιιαμαλ γλώκε θαη μαλαγύξηδαλ αιιά ηνπο 
έπηαλε παξαιπζία από ηνλ παληθό. 

Ύζηεξα από ην ζύλλεθν ηεο ζηάρηεο, θαηέθιπζε ηελ πόιε κία 
αθάληαζηε θαηαηγίδα από εθαηζηεηαθά αλαβιήκαηα θαη θίζζεξη 
(ειαθξόπεηξα), πνπ ηελ ζθέπαζαλ ζε ύςνο 3 θαη πεξηζζόηεξα κέηξα, πάλσ 
δε ζ' απηέο επηθάζεζε λέν ζηξώκα από ζηάρηε θαη πέηξεο, ώζηε ε ζεκεξηλή 
επίρσζε θηάλεη ηα 6-7 κέηξα. Τπνινγίδεηαη όηη πεξηζζόηεξα από 2.000 άηνκα 
ηάθεθαλ δσληαλά θαη πέζαλαλ έηζη από αζθπμία.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF


 

 

 

Η παιαηά πόιε είρε μεραζηεί θαη θαλείο δελ ήμεξε ηελ ύπαξμή ηεο. 
Πξώηε αλαθάιπςε ηκήκαηνο ηεο Πνκπείαο έγηλε ην 1592, ηπραία, θαηά ηηο 
εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππόγεηνπ πδξαγσγείνπ ηεο πόιεο Σόξε 
Αλνπληζηάηα πνπ βξίζθεηαη εθεί θνληά. Σόηε βξέζεθαλ πνιιά ζεκαληηθά 
αληηθείκελα, πνπ καδί κε όζα αλαθάιπςαλ ζε θαηνπηλέο 
αλαζθαθέο απνηεινύλ ζήκεξα έλαλ πξαγκαηηθό ζεζαπξό ηέρλεο.  

Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ηελ Πνκπεία δσληαλή ζηα κάηηα καο, 
απνθαιύπηνληαο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ θαηνίθσλ 
ηεο. Γηαζώζεθαλ, πξνζηαηεπκέλεο απ' ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ, όιεο νη 
πινύζηεο επαύιεηο, κε ηηο πνιπάξηζκεο ηνηρνγξαθίεο ηνπο, ε αγνξά, νη 
πνιπάξηζκνη λανί, ην κηθξό θαη ην κεγάιν ζέαηξν, νη αςίδεο, νη θξήλεο, ηα 
θαηαζηήκαηα, ηα ηδησηηθά ζπίηηα. Γηαζώζεθαλ θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ καο 
δείρλνπλ ηνλ μαθληθό ζάλαην ηεο πόιεο, από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ 
δηαθόπεθε απόηνκα. Άλζξσπνη πνπ έηξσγαλ μαπισκέλνη ζηα αλάθιηληξα, 
άλζξσπνη πνπ πλίγεθαλ απ' ηηο αλαζπκηάζεηο πξνζπαζώληαο λα μεθύγνπλ 
απ' ην θξηρηό ζάλαην. ηα ηξαπέδηα ησλ παλδνρείσλ βξέζεθαλ παξαηεκέλα 
ηα θύπειια θαη ηα πηάηα, ζ' έλα δσκάηην βξέζεθαλ ηα ζώκαηα επηά παηδηώλ 
πνπ ν ζάλαηνο ηα είρε πξνιάβεη ελώ έπαηδαλ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1592
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AE_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82


 

Αζύγθξηηα κεγάιε είλαη ε αμία ησλ εξεηπίσλ ηεο Πνκπείαο, γηαηί καο 
έδσζε κηα ηδέα ξσκατθήο πόιεο ζην ζύλνιό ηεο, κέζα ζηελ άλζεζε ηεο 
αθκήο θαη ηνπ πινύηνπ ηεο. Οη αλαθαιύςεηο απηέο ηξάβεμαλ ην παγθόζκην 
ελδηαθέξνλ, Πνηεηέο, πεδνγξάθνη, θαιιηηέρλεο θαη γεληθά νιόθιεξνο ν 
δηαλννύκελνο θόζκνο ζηξάθεθε πξνο ηελ Πνκπεία. Ο Φξίληξηρ 
ίιεξ αθηέξσζε σξαηόηαηα πνηήκαηα ζηε λεθξή πνιηηεία, ν δε Έληνπαξλη 
Μπνύιβεξ-Λύηηνλ εκπλεύζηεθε ην κπζηζηόξεκα Οι Τελεσταίες Ημέρες της 
Πομπηίας. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%81-%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%81-%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1


 


