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Πομπηΐα

Α
Η Πομπηία, η αρχαία πόλη της Ιταλίας αποτελεί σήμερα τουριστικό 
αξιοθέατο της Ιταλίας. Με μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα 
συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και έχει κηρυχθεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο.



  

Ιστορία της Πομπηίας

Η Πομπηία ήταν πόλη της 
νότιας Ιταλίας, στην πλευρά της 
Τυρρηνικής θάλασσας, κοντά 
στη σημερινή Νάπολη. Πρώτοι 
ιδρυτές της πόλης θεωρούνται 
οι Όσκοι, λαός των κεντρικών 
Απεννίνων, οι οποίοι 
υπέστησαν έντονη την ελληνική 
επίδραση, όταν Έλληνες 
άποικοι εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή. Αργότερα, με την 
αύξηση της δύναμης της 
Ρώμης, η Πομπηία κατελήφθη 
από τα στρατεύματα του 
Ρωμαίου στρατηγού Σύλλα και 
εκρωμαΐστηκε με ταχύ ρυθμό.  



  

Η ιστορία της Πομπηίας

Η τοποθεσία της και το 
κλίμα της ήταν περίφημα, 
πράγμα που την έκανε το 
καλύτερο θέρετρο της 
αρχαίας Ρώμης. Πολλοί 
πλούσιοι Ρωμαίοι είχαν 
χτίσει πάνω στους 
σκεπασμένους με αμπέλια 
λόφους της, όμορφες 
εξοχικές επαύλεις, τις 
οποίες στόλιζαν με 
διάφορα έργα τέχνης. Είχε 
πληθυσμό 20.000 με 
30.000 κατοίκους



  

Βεζούβιος

● Μέχρι την έκρηξη του 79 μ.Χ. θεωρούσαν τον Βεζούβιο 
ένα απλό βουνό. Ο Στράβωνας λέει ότι ήταν ένα απλό 
όμορφο βουνό, σκεπασμένο με ωραίους αγρούς, εκτός 
από την κορυφή του που ήταν επίπεδη, μαύρη και 
σκεπασμένη εδώ και κει και γι' αυτό είχαν βγάλει το 
συμπέρασμα πως το βουνό είχε πάρει κάποτε φωτιά και 
είχε καεί, αλλά η φωτιά έσβησε, επειδή έλειπε το καύσιμο 
υλικό .



  

Πριν την έκρηξη ...

Πριν την έκρηξη ο Βεζούβιος απέφερε πολλά χρήματα 
στην Πομπηία λόγω του εύφορου εδάφους γύρω του. 
Όμως, αν και το έδαφός του έμοιαζε με παράδεισο, στην 
πραγματικότητα ήταν ένας εφιάλτης διότι ήταν ένα ενεργό 
ηφαίστειο. 



  

Η έκρηξη του ηφαιστείου 

● Το 63 μ.Χ., δηλαδή δεκάξι χρόνια πριν τη μοιραία έκρηξη, 
είχε σημειωθεί ένας τρομερός σεισμός που ισοπέδωσε 
πολλούς οικισμούς, προειδοποιώντας για την έκρηξη του 
ηφαιστείου. Η ιστορική έκρηξη σημειώθηκε στις 24 
Αυγούστου του 79 μ.Χ. 

● Εκείνο το πρωινό η έκρηξη του ηφαιστείου ήταν τόσο 
δυνατή, που απελευθερώθηκαν από τον κρατήρα αέρια, 
ελαφρόπετρα και άλλα θραύσματα, κρύβοντας τον ήλιο 
περίπου για δύο μέρες.

● Στην αρχή της έκρηξης ακούστηκε μια δυνατή βοή και 
έγινε ένας δυνατός σεισμός. Αμέσως μετά σηκώθηκε ένα 
φοβερό σύννεφο στάχτης, το οποίο σκέπασε την πόλη σε 
ύψος ενός μέτρου.



  

● Ολόκληρη η πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη, με τις επαύλεις 
και τα πολύτιμα έργα τέχνης που τις στόλιζαν, την αγορά, 
τους πολυάριθμους ναούς, το μικρό και το μεγάλο θέατρο, 
τις αψίδες, τις κρήνες και τα καταστήματα, θάφτηκε για 
πάντα από 20-30 μέτρα στάχτης, λάβας και 
ελαφρόπετρας. 

● Ασύγκριτα μεγάλη είναι η αξία των ερειπίων της 
Πομπηίας, γιατί μας έδωσε μια ιδέα ρωμαϊκής πόλης στο 
σύνολό της, μέσα στην άνθηση της ακμής και του πλούτου 
της. 
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