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Η Αναβίωση του Αρχαίου Θαύματος του 
Κολοσσού





Η περίπτωση της Ρόδου

Σημαντικά μεγάλες δράσεις (MEGA-ACTIONS) 

Σημαντικά μεγάλα γεγονότα (MEGA– EVENTS)

Απαιτούνται να γίνουν:



ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ 
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
ΣΕ  ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΘΑΥΜΑ  
ΕΚΔΟΧΗΣ 21ου 
ΑΙΩΝΑ

Αναβίωση των μύθων



l Ένα από τα επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου
l Κατασκευάστηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στον Θεό 

Ήλιο, την ειρήνη και την ελευθερία (292 π.Χ.)
l Μετά την αποτυχία του Δημήτριου του Πολιορκητή να 

πολιορκήσει τη Ρόδο 
l Φιλοτεχνήθηκε από τον εξαίρετο γλύπτη της εποχής Χάρη 

τον Λίνδιο (70 πήχεις ύψος)

( Μαστραπάς, 1993 )

Ιστορία του Κολοσσού

“To you, O Sun, the people of Dorian Rhodes set up this bronze statue reaching 
to Olympus when they had pacified the waves of war and crowned their city with the 
spoils taken from the enemy. Not only over the seas but also on land did they kindle 

the lovely torch of freedom.”
Dedicatory inscription of the Colossus



ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΔΕΙΧΝΕ

l Επιστημονικές μαρτυρίες είναι ελλιπείς η ανακριβείς στο που ακριβώς 
βρισκόταν και πως ακριβώς έδειχνε

l Το μυστήριο του… 
l Υποκίνησε την φαντασία ιστορικών στο να εξάρων το μυθικό μνημείο 
l Πολυάριθμων καλλιτεχνών στο να δημιουργήσουν σχέδια και εικόνες 

σύμφωνα με την φαντασία τους
(Μαστραπάς, 1993 )

Ιστορικές Μαρτυρίες περί Κολοσσού



ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
Ενδεδειγμένο Πεδίο Συσχετισμού

Έργο-Ορόσημο

Αρχαίο Θαύμα

Φόρος Τιμής στον Θεό Ήλιο 
στην

Ειρήνη και την Ελευθερία

ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΗΤΑΝ...

Παγκόσμιο Έργο-Ορόσημο

Σύγχρονο Έργο- Θαύμα

Οικουμενικό Σύμβολο
Ειρήνης, Φιλίας και 

Συναδέλφωσης

ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ...



Κατά :
Της ιδέας της δημιουργίας ενός αντιγράφου (Replica) 

του αρχαίου θαύματος με αναχρονιστικές 
αρχαιολογικές προεκτάσεις

Υπέρ:
Της δημιουργικής αναβίωσης του 

Θαύματος του Κολοσσού 
σε ένα σύγχρονο έργο που θα  μετουσιώσει, θα 

μετεξελίξει και θα αξιοποιήσει τα 
ανεκτίμητα άϋλα στοιχεία 

και τις συμβολικές αξίες του μυθικού μνημείου. 



Η ιδέα…

Η δημιουργία ενός θαύματος 
εκδοχής και οπτικής 21ου αιώνα 
που θα αντλεί την έμπνευσή του 

από το αρχαίο μνημείο

Θα πρέπει να είναι εξελικτικό 
δημιούργημα, που θα προσδώσει 

υπόσταση στις απαράμιλλες 
συμβολικές αξίες του Κολοσσού, 
αποσκοπώντας να καταστεί ένα 

επίτευγμα της εποχής μας



«Όπως ακριβώς ο Κολοσσός κατασκευάστηκε για να 
αποτίσει φόρο τιμής στον θεό Ήλιο, την ειρήνη και την 

ελευθερία, το σύγχρονο Θαύμα, 

ευρισκόμενο στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, θα πρέπει να 
γίνει παγκόσμιο  σύμβολο ειρήνης και φιλίας των λαών και 
μέσω της νοερής εκπομπής φωτός στις ανθρώπινες ιδέες 

και πράξεις, να αναδείξει  την Ρόδο σε πόλη- φάρο, 
διαχέοντας  μηνύματα  ελπίδας και αισιοδοξίας στις 

προσδοκίες των επερχόμενων γενεών».

Το όραμα 



Χωροθέτηση
l Οπως αρμόζει σε ένα έργο-

ορόσημο

l Να είναι ορατό από αέρα και 
θάλασσα εκπέμποντας το 
συμβολικό φως του στα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα

l Ευχέρεια πρόσβασης στους 
επισκέπτες

l Αποφυγή εμποδίων στο λιμάνι 
η στο αεροδρόμιο της Ρόδου 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



1. Καλλιτεχνική αξία 
παγκόσμιας 
αναγνωρισιμότητας

2. Υπέρτατη αισθητική και 
εικαστική αρτιότητα 

3. Υπέρβαση μέσω της 
καινοτομίας των 
συμβατικών μεθόδων 
κατασκευής 

Εικαστική Απεικόνιση 
Τεχνική Κατασκευή

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Η υλοποίηση

Διενέργεια ανοικτού 
παγκόσμιου καλλιτεχνικού 

διαγωνισμού

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Η υλοποίηση

Διενέργεια ανοικτού 
παγκόσμιου 

αρχιτεκτονικού  
διαγωνισμού

Ανάθεση σε διάσημο 
αρχιτεκτονικό καλλιτεχνικό 

οίκο παγκόσμιας 
αναγνωρισιμότητας και 

αποδοχής

ή

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Εξεύρεση πόρων

l Χορηγίες

l Επιδοτήσεις

l Υποστηρίξεις

l Δωρεές

l Προσφορές

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ



Επικοινωνιακή 
Στρατηγική

l Δημιουργία Διεθνούς 
Εκστρατείας Δημοσίων Σχέσεων 
με σκοπό την παγκόσμια 
πρόκληση ενδιαφέροντος και την 
εξεύρεση πόρων 

l Κινητοποίηση διαπρεπών 
Ελλήνων και Διεθνών 
προσωπικοτήτων - πρεσβευτών 
της ιδέας

l Διοργάνωση events 
δημοσιότητας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Διεθνής Επιτροπή 
Επιλογής

Παγκόσμια Αναγνωρισιμότητα
Διαφάνεια Διαδικασιών 

Ευρεία Αποδοχή

με εξέχουσες προσωπικότητες
υπό την αιγίδα  του 

Προέδρου της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Μελλοντικές Πρόσοδοι - Διαχείριση
Αποφυγή Εμπορευματοποίησης

l Απόδοση εσόδων στη 
συντήρηση, αξιοποίηση 
και επέκταση του έργου

l Απόδοση σε δράσεις για 
την διάδοση της Ελληνικής 
Ιστορίας και πολιτιστικής 
κληρονομιάς

l Δημιουργία θεματικού –
διαδραστικού μουσείου 
με θέμα τον Κολοσσό 
(στα πρότυπα του Ι.Μ.Ε.)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Μεσογειακή 
Έδρα Ειρήνης

l Δράσεις που αφορούν στη 
διάδοση της ιδέας της 
Παγκόσμιας Ειρήνης

l Δημιουργία ενός
Διεθνούς  Κέντρου 
Μεσογειακής και 
Παγκόσμιας Ειρήνης

l Αμφιθέατρο , Συνεδριακό 
Κέντρο για τη 
διοργάνωση συναφών 
συσκέψεων , συνεδρίων 
και events στην περιοχή

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Δημιουργία 
Αρχαιολογικού Κέντρου -

Έδρα Κολοσσού 



ΡΟΔΟΣ
Μεσογειακή 

Έδρα Ειρήνης

Υπέρτατη Πρόκληση για το 
εγχείρημα



l Αντιμετώπιση του έργου 
ως εθνική υπόθεση

l Εξασφάλιση ομοφωνίας

l Συμμετοχή όλων των 
φορέων του τόπου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θεμελιώδεις Προϋποθέσεις 
Επιτυχίας



Αναβίωση της  αρχαίας 
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στο παρελθόν : συσσώρευε την παγκόσμια γνώση και απεικόνιζε 
τον γνωστικό πλούτο της  αρχαίας εποχής



Αναβίωση της  
Αρχαίας 

Βιβλιοθήκης της 
Αλεξάνδρειας

Δημιουργήθηκε με όραμα να αποτελέσει το 
Κέντρο παραγωγής και διασποράς της σύγχρονης γνώσης και το 

χώρο διαλόγου μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών
σηματοδοτώντας τη νέα ψηφιακή εποχή



Αναβίωση της  
Αρχαίας 

Βιβλιοθήκης της 
Αλεξάνδρειας

l Συνεργασία της  Αιγυπτιακής  Κυβέρνησης, της UNESCO 
l Προκήρυξη ενός παγκόσμιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
l Χρηματοδότηση από εισφορές 27 κρατών μεταξύ των 

οποίων και της Ελλάδας



l Έξι εξειδικευμένες βιβλιοθήκες
l Τέσσερα Μουσεία αρχαιοτήτων
l Πλανητάριο
l Οκτώ Ακαδημαϊκά Κέντρα & Ιδρύματα Ερευνών
l Κέντρο καλών τεχνών,  αρχαίας καλλιγραφίας

Η Νέα  
Βιβλιοθήκης 

της 
Αλεξάνδρειας

σήμερα 
διαθέτει:



l Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο
l Διεξάγονται εκατοντάδες εκδηλώσεις - events
l Φιλοξενεί δέκα πέντε μόνιμες εκθέσεις 

Υποδέχεται ετησίως 
1.500.000 επισκέπτες 

από όλο τον κόσμο!

Η Νέα  
Βιβλιοθήκης 

της 
Αλεξάνδρειας

σήμερα 
διαθέτει:



Αναβίωση της  αρχαίας 
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στο παρελθόν : συσσώρευε την παγκόσμια γνώση και απεικόνιζε 
τον γνωστικό πλούτο της  αρχαίας εποχής



Είναι η κατάλληλη 
Μεγάλη Δράση 
(Mega Action)

και το Καινοτόμο 
Μεγάλο  Γεγονός 

(Mega Event )

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΛΟΣΣΟΥ



Επίτευγμα τουρισμού και πολιτισμού

Οφέλη και Πλεονεκτήματα
για τον προορισμό και τη χώρα

l Επανατοποθετεί την Ρόδο και την Ελλάδα με 
τον πιο δυναμικό τρόπο στον παγκόσμιο χάρτη

l Δημιουργεί εξαιρετική ζήτηση και δρομολογεί νέες 
τουριστικές εξελίξεις αποφέροντας σημαντικότατες 
προσόδους 

l Το έργο θα είναι ο καταλύτης για την προσέλκυση 
επενδύσεων μεγάλης κλίμακας



Επίτευγμα τουρισμού και πολιτισμού

Οφέλη και Πλεονεκτήματα
για τον προορισμό και τη χώρα

l Επαναπροσδιορίζει το νησί στη διεθνή τουριστική 
σκηνή

l Ενισχύει το τουριστικό ρεύμα μέσω Κρουαζιέρας
l Μετατρέπει τη Ρόδο σε ένα νέο ανταγωνιστικό 

πόλο έλξης και προορισμό αιχμής των τουριστών.



Επίτευγμα τουρισμού και πολιτισμού

Οφέλη και Πλεονεκτήματα
για τον προορισμό και τη χώρα

l Σε εθνικό επίπεδο:
§ Αναβάθμιση της εικόνας της χώρας
§ Συμβάλλει την αξιοποίηση των Εθνικών μας 

θησαυρών
l Σε επίπεδο επικοινωνίας :

§ εξασφαλίζει ευρύτατη δημοσιότητα και παγκόσμια 
απήχηση για τον προορισμό

l Σε επίπεδο καλλιτεχνικής δημιουργίας :
§ προκαλεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

καλλιτεχνικής κοινότητας 



Οφέλη και Πλεονεκτήματα
για τον προορισμό και τη χώρα

Επίτευγμα τουρισμού και πολιτισμού

l Σε επίπεδο τεχνολογικής πρόκλησης :
§ προωθεί την καινοτομία, καθώς υπερβαίνει τα 

πεπερασμένα κατασκευαστικά δεδομένα

l Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και διεθνών 
σχέσεων :
§ η υλοποίηση ενός Μεσογειακού κέντρου 

ειρήνης με έδρα τη Ρόδο δημιουργεί μεγάλες 
στρατηγικής σημασίας προεκτάσεις και ευκαιρίες 



Μπορεί να αποτελέσει την απαρχή αξιοποίησης 
μίας σειράς αντίστοιχων δημιουργικών 
τουριστικών και πολιτιστικών δράσεων σε 
όλη την Ελλάδα με τον ανεκτίμητο ιστορικό 
και μυθολογικό της πλούτο 

Οφέλη και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα
για τον προορισμό & τη χώρα

Επίτευγμα τουρισμού και πολιτισμού



Σε μία περίοδο ισχυρής οικονομικής, κοινωνικής και 
ηθικής δοκιμασίας καθώς και της μεγαλύτερης 

μεταπολεμικά κρίσης που διέρχεται η  χώρα μας, 
δημιουργείται ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη πρόκληση 

υπέρβασης της

Εθνικά και Κοινωνικά Οφέλη

Σε ένα τόσο αντίξοο για τη χώρα μας περιβάλλον οφείλουμε 
να λειτουργήσουμε συνεργειακά, αξιοποιώντας  τις υγιείς 

δυνάμεις μας, προκειμένου να επιτύχουμε ευγενείς στόχους



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είναι ένα έργο που έχουμε να επωφεληθούμε όλοι μας !

Οφείλουμε  να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα 
μπροστά αντλώντας έμπνευση από το 
ιστορικό παρελθόν επιστρατεύοντας 

παράλληλα τον πιο σύγχρονο 
πραγματισμό μας



Σας ευχαριστώ 
για την αμέριστη προσοχή σας!
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