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Περίληψη

Το µυστήριο της ύπαρξης των πυραµίδων µας κατακλύζει µε αναπάντητα
ερωτήµατα, τόσο αρχαιολογικού, όσο και επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Χωρίς να
αµφισβητείται ο νεκρικός χαρακτήρας των πυραµίδων προτάσσονται ορισµένα
µαθηµατικά, γεωµετρικά και αστρονοµικά στοιχεία µε έµφαση στη µεγάλη πυραµίδα.
Ταυτόχρονα παρουσιάζονται επιγραµµατικά ορισµένες θεωρίες που επιχειρούν να
δώσουν απάντηση σε κάποια από αυτά τα ερωτήµατα. Αυτές είναι η θεωρία της
«Ταυτόχρονης Μετάβασης» της K. Spence, η µελέτη χωροθέτησης των πυραµίδων
στην Γκίζα του J. Legon καθώς και η θεωρία του «Σηµείου Φυγής» του S. Goodfellow.
Τέλος, αφού γίνει αναφορά στην ανακάλυψη του R. Gantenbrink, παρουσιάζεται
επιγραµµατικά η θεωρία της «Συσχέτισης µε τον Ωρίωνα» του R. Bauval.

Εισαγωγή

Μια ερµηνεία της λέξης mr στα αρχαία αιγυπτιακά που έδωσε ο καθηγητής
Ι.Ε.S. Edwards (1996), ένας από τους πλέον διακεκριµένους Αιγυπτιολόγους
παγκοσµίως, είναι «όργανο ανόδου» ή «τόπος ανύψωσης». Ο ίδιος την αµφισβήτησε,
όµως η ερµηνεία αυτή µας παραπέµπει σε µια από τις περισσότερο αποδεκτές
λειτουργίες της πυραµίδας ως όργανο µετάβασης του πνεύµατος του νεκρού φαραώ
στον ουρανό, προς τον ηλιακό δίσκο και στους αειφανείς αστέρες, όπου πιστευόνταν
ότι ενώνεται µε την θεία του πηγή.

Στην Αίγυπτο υπάρχουν περίπου 90 πυραµίδες. Το έντονα γεωµετρικό τους
σχήµα τους δίνει από µόνο του µια αίσθηση µυστηρίου, το κάλεσµα του οποίου
επιχείρησαν να απαντήσουν εκατοντάδες µελετητές ανά τους αιώνες. Αρκετές από
αυτές είναι ηµιτελείς, άλλες κατεστραµµένες, ενώ δεν είναι λίγες αυτές που δεν
περιέχουν καν σαρκοφάγο. Κοινή παραδοχή ανάµεσα στους Αιγυπτιολόγους αποτελεί
το γεγονός πως δεν υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη µιας µακράς
προπαρασκευαστικής περιόδου ανάπτυξης ούτως ώστε να δικαιολογείται η
αρχιτεκτονική και κατασκευαστική τελειότητα των πρώτων πυραµίδων. ∆εύτερο
παράδοξο αποτελεί το γεγονός πως έπειτα από την 4η δυναστεία, η Αίγυπτος βιώνει µια
τεχνολογική «έξοδο». Οι µεταγενέστερες πυραµίδες είναι όχι µόνο µικρότερες σε
µέγεθος, αλλά και πολύ κατώτερες σε ποιότητα. Οι Αιγυπτιολόγοι ακολουθώντας το
δόγµα πως οι πυραµίδες ήταν τάφοι των φαραώ εκτιµούν πως οι λόγοι ήταν
οικονοµικοί έχοντας στο νου το τεράστιο κόστος που απαιτείται για το χτίσιµο µιας
πυραµίδας. Η εξήγηση αυτή δεν µοιάζει να είναι ορθή διότι, θα περίµενε κανείς να
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διατηρηθεί τουλάχιστον η κατασκευαστική γνώση και απλώς να µικρύνει το µέγεθος
της πυραµίδας.

Κυρίαρχο ερώτηµα παραµένει ο ουσιαστικός ρόλος της πυραµίδας και
ακολουθούν και άλλα αναπάντητα ερωτήµατα που στοιχειώνουν το µυστήριο της
ύπαρξης της. Η κυρίαρχη άποψη ορίζει πως ήταν τάφοι για τους φαραώ, και πως κατα
τη διάρκεια του χτισίµατος τους αποτελούσαν κοινωνικά κέντρα, που παρείχαν στέγη
και τροφή στους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι συντελούσαν στην κατασκευή της.

Η διαδικασία όµως εύρεσης του φαραώ στον οποίο ανήκει µια πυραµίδα είναι
εξαιρετικά δύσκολη, και αποτελεί χρόνιο πονοκέφαλο των µελετητών. Αυτό κυρίως
οφείλεται στο γεγονός πως κάθε φαραώ είχε περίπου πέντε διαφορετικά ονόµατα καθώς
και στο γεγονός πως η ιερογλυφική γραφή απουσιάζει από τις πυραµίδες της 3ης και 4ης

δυναστείας. Οι «βουβές» πυραµίδες ονοµάζονται από επιγραφές σε πώµατα βάζων που
βρέθηκαν µέσα σε αυτές ή από λακωνικές επιγραφές που βρέθηκαν σε κάποιο κοντινό
κτίσµα, από επιγραφές  που άφησαν οµάδες λατόµων πάνω σε πέτρες που
χρησιµοποιήθηκαν για το χτίσιµο τους καθώς και από επιγραφές που βρέθηκαν σε λίγες
πέτρινες στήλες. Το πρόβληµα γίνεται εντονότερο όταν αναλογιστούµε τη µεγάλη
αβεβαιότητα που υπάρχει για τη χρονολόγηση των συνολικά 30 δυναστειών, η οποία
οξύνεται όσο βαδίζουµε στην αρχαιότητα. Το πρόβληµα χρονολόγησης ενός φαραώ
µεταφέρεται και γίνεται πρόβληµα χρονολόγησης µιας πυραµίδας. Το γεγονός πως
οποιοσδήποτε φαραώ 4ης δυναστείας θάφτηκε µέσα σε πυραµίδα παραµένει
αναπόδεικτο, όπως φαίνεται από τον Πίνακα Ι. Οι νεκρικοί ναοί γύρω από αυτές καθώς
και η εσωτερική διαρρύθµιση των πυραµίδων και των ναών τους δεν επιτρέπει την
τέλεση µιας βασιλικής κηδείας µε ό,τι αυτή συνεπάγεται, αφού οι χώροι είναι πολύ
µικροί για µια ποµπή και για τελετουργικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Πυραµίδες
 3ης & 4ης

δυναστείας

 #Θαλάµων
Σαρκοφάγοι Σχόλια για τις σαρκοφάγους

Djoser 2
Ταφικός Λάκκος

2 σαρκοφάγοι
Πατούσα µούµιας

Υπολλείµατα γυναικείου σκελετού
Χρονολογούνται γενιές πρίν (!) τον Djoser

Sekhemet 1 1 Σφραγισµένη και άδεια

Khaba 1 - -

Meidum
Pyramid
(Snofru)

1 - -

Bent Pyramid
(Snofru)

2 - -

Red Pyramid
(Snofru)

3 - -

Khufu
(Χέοπας)

3 1 Χωρίς σκέπασµα, άδεια

Djefre 1 - -

Khafre
(Χεφρήνας)

1 1 Κόκκαλα ταύρου, χρονολογούνται
µεταγενέστερα.

Menkaure
(Μυκερίνος)

3 1 Σαρκοφάγος χάθηκε στη θάλασσα ενώ
µεταφέρονταν στο βρεταννικό µουσείο.

Χρονολογείται στην 26η δυναστεία.
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Οι αναφορές αρχαίων περιηγητών όπως ο Ηρόδοτος, ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης, ο
Πορφύριος και ο Πλίνιος, κρίνονται µάλλον αναξιόπιστες όχι µόνο επειδή περιέχουν
µεταξύ άλλων και φανταστικά στοιχεία, αλλά κυρίως γιατί ο Χέοπας ήταν για εκείνους
τόσο αρχαίος όσο είναι οι ίδιοι για εµάς. Υπάρχουν πολλά ακόµη στοιχεία που
υποστηρίζουν την άποψη πως οι πρώτες πυραµίδες δεν λειτουργούσαν ως τάφοι. Εµείς
υιοθετούµε την ορθότερη άποψη, δηλαδή πως δεν µπορούµε να προσπελάσουµε τα
εµπόδια 4500 περίπου ετών και να µάθουµε την αντικειµενική αλήθεια για το εάν ήταν
τάφοι η όχι. ∆εν αµφισβητούµε όµως τον ολοφάνερο νεκρικό χαρακτήρα τους.

Οι θεωρίες

Παραταύτα, µε τον κατάλληλο κώδικα επικοινωνίας οι κατά τα άλλα «βουβές»
πυραµίδες αρχίζουν να µιλούν. Μιλούν όταν κανείς τις εξετάσει µε την παγκόσµια
γλώσσα της Γεωµετρίας, των Μαθηµατικών και της Αστρονοµίας. Το ενδιαφέρον µας
πλέον θα συγκεντρωθεί στα κατασκευαστικά θαύµατα των πυραµίδων της 4ης

δυναστείας, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µεγάλη πυραµίδα.
Κατά παράδοση, οι πυραµίδες χτίζονταν κατά τρόπο που η κάθε τους πλευρά

προσανατολιζόταν στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα µε µεγάλη ακρίβεια και οι είσοδοι
τους βρίσκονταν πάντα στη βορεινή πλευρά. Κατά κανόνα, η είσοδος τους βρισκόταν
ψηλότερα από τον υπόγειο κεντρικό θάλαµο και ο διάδροµος που ένωνε τα δύο µέρη
ήταν κατηφορικός, µε κλίση περίπου 26 µοιρών. Ήταν πρακτικό γιατί ο θάλαµος
µπορούσε να σφραγιστεί εύκολα τοποθετώντας ογκώδεις λίθους που έφραζαν τον
διάδροµο. Είχε όµως και συµβολικό χαρακτήρα διότι η ψυχή του φαραώ βγαίνοντας
από το θάλαµο και περνώντας χωρίς πρόβληµα µέσα από τα λίθινα εµπόδια, θα
ανηφόριζε µε κλίση γύρω στις 26 µοίρες και θα κατευθυνόταν προς τον πολικό αστέρα
και τους αειφανείς αστέρες, δηλαδή προς τη θεία της πηγή. Εξαίρεση στον κανόνα

αποτελεί η µεγάλη πυραµίδα, που θα
εξετάσουµε λεπτοµερέστερα αργότερα.

Ας εστιάσουµε τώρα το ενδιαφέρον
µας σε µια θεωρία που αφορά στην
τοποθέτηση των πυραµίδων έτσι ώστε να
προσανατολίζονται προς τα 4 σηµεία του
ορίζοντα. Ονοµάζεται θεωρία της
Ταυτόχρονης Μετάβασης (Simultaneous
Transition), προτάθηκε από την ∆ρ.Kate
Spence του τµήµατος Ανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης και
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature (2000).
Είναι µια προσπάθεια για χρονολόγηση των
πυραµίδων από αστρονοµικά δεδοµένα.
Έπειτα από τη δηµοσίευση έχουν εγερθεί
πολλές αµφιβολίες που µειώνουν την
αξιοπιστία της θεωρίας αυτής, αλλά το θέµα
δεν έχει λήξει µιας και η Spence εργάζεται

ήδη σε µια εκτενέστερη µελέτη και έχει ανακοινώσει πως θα απαντήσει σε πολλές από
αυτές τις αµφιβολίες.
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Η Spence υποστηρίζει πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι καθόριζαν την ακριβή
κατεύθυνση του βορρά ευθυγραµµίζοντας ένα αλφάδι µε τη νοητή ευθεία που
σχηµατίζει ο µεγάλος κύκλος που περνά από τα αστέρια Kochab (β UMi) και Mizar (ζ
UMa), καθώς και από τον άξονα που τρέχει από βορρά προς νότο και βρίσκεται επί των
ανατολικών ή δυτικών πλευρών των πυραµίδων. ∆εδοµένου ότι η µέθοδος δεν άλλαξε
ανα τους αιώνες, τότε θα πρέπει να παρουσιάζεται ένα συστηµατικό σφάλµα στον
προσανατολισµό των πυραµίδων, που οφείλεται στην αποµάκρυνση της νοητής αυτής
ευθείας από τον πολικό αστέρα, η οποία οφείλεται στο φαινόµενο της µετάπτωσης.
Έτσι κατασκεύασε ένα διάγραµµα όπου στον άξονα των τετµηµένων βρίσκεται ο
χρόνος, και στον άξονα των τεταγµένων η απόκλιση των πυραµίδων από το βορρά. Σε
γενικές γραµµές η θεωρία επαληθεύεται από τα δεδοµένα, όµως ας δούµε τα κυριότερα
προβλήµατα: Το πρώτο είναι ένα κλασικό πρόβληµα της Αρχαιοαστρονοµίας, δηλαδή
πως στον ένα άξονα έχουµε τοποθετήσει ιστορικά δεδοµένα (ηµεροµηνίες) και στον
άλλο δεδοµένα επιστηµονικής µελέτης (την απόκλιση από το βορρά). Οι ηµεροµηνίες
δεν είναι τυχαία χρονικά διαστήµατα όπως γίνεται σε ένα εργαστήριο, και έτσι πρέπει
κανείς να δεχθεί πρώτα την ορθότητα του θεωρητικού µοντέλου και στη συνέχεια να
τοποθετήσει όπως ο ίδιος ορίζει τα σηµεία στον άξονα του χρόνου.

Άλλο πρόβληµα εντοπίζεται στις πυραµίδες τριών διαδοχικών φαραώ, του
Χέοπα, του Djefre και του Χεφρήνα. Η πυραµίδα του Djefre παρουσιάζει µια τεράστια
απόκλιση, έξω από τα δεδοµένα της 4ης δυναστείας. Επίσης η Spence στο διάγραµµα
της τοποθετεί τον Χεφρήνα χρονολογικά πρίν τον Χέοπα. Μολονότι είναι εντελώς
ανορθόδοξη θεώρηση, δεν ακούγεται τόσο παράλογη εάν αναλογιστεί κανείς πως η
πυραµίδα του Χεφρήνα µολονότι είναι στην πραγµατικότητα λίγο µικρότερη, φαντάζει

µεγαλύτερη από αυτή του Χέοπα διότι είναι χτισµένη σε
ψηλότερο σηµείο. Εδώ υπάρχει το εύλογο ερώτηµα, γιατί η
µεγαλύτερη πυραµίδα στον κόσµο να µην κτίστηκε λίγα µέτρα
πιο πέρα ωστε να βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο της περιοχής;
Πάντως τα αρχαιολογικά δεδοµένα δεν αρκούν για να
απορρίψουν τις συνέπειες της θεωρίας. Τελειώνοντας µε αυτή τη
θεωρία, αναφέρουµε ότι η Spence δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η
µόνη που σκέφτηκε τα παραπάνω, και οφείλουµε να αναφέρουµε
τα ονόµατα κι άλλων µελετητών όπως ο Robin Cook1, γεωλόγος
και ο Robert Bauval2, µηχανικός, του οποίου τη θεωρία θα
µελετήσουµε αργότερα.

Στη σηµερινή τους µορφή, όλες οι πυραµίδες στην Γκίζα
φανερώνουν σε µας µόνο τον σκελετό τους. Κάποτε πρέπει να παρουσίαζαν ένα
εκπληκτικό θέαµα, καλυµµένες µε λευκό ασβεστόλιθο, µε τις πλευρές τους εντελώς
επίπεδες, να στέκονται απαστράπτουσες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου.

Η βασική µετρική µονάδα που χρησιµοποιήθηκε για το κτίσιµο τους έχει βρεθεί,
ονοµάστηκε από τους µελετητές «βασιλικό κύβιτο» και ισοδυναµεί µε 52,37 εκατοστά.

Ο John Legon (2003), πτυχιούχος της Σχολής Εφαρµοσµένων Φυσικών
Επιστηµών και µε µεγάλο ενδιαφέρον στην αρχαιολογία, µελέτησε εκτενώς και
επέκτεινε την πρώτη τοπογραφική µελέτη που έγινε στην Γκίζα από τον W.M.F. Petrie
(1883). Τα αποτελέσµατα της εργασίας του έχουν δηµοσιευθεί στα περιοδικά της
Αρχαιολογικής κοινότητας του Στάτεν Άιλαντ, στο Discussions in Egyptology και στο
Göttinger Miszellen. Είχε την καλοσύνη να µας επιτρέψει να χρησιµοποιήσουµε
ορισµένα από τα σχέδια του για την παρουσίαση αυτή. Βασιζόµενος στα αποτελέσµατα
της µελέτης του, υποστηρίζει πως βρήκε τις µαθηµατικές σχέσεις µε τις οποίες οι
κτίστες καθόρισαν το µέγεθος και τη χωροθέτηση των τριών πυραµίδων. Επίσης
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υποστηρίζει πως υπήρχε ένα ενιαίο σχέδιο που ακολουθήθηκε, και µελετά µέχρι και
σήµερα την ύπαρξη κάποιου βαθύτερου συµβολισµού σε αυτό.

Μιας και η εργασία του στον τοµέα αυτό δεν έχει τελειώσει, δεν µπορούµε να
παρουσιάσουµε τις ιδέες του για τον συµβολισµό αυτή τη στιγµή. Ο χρόνος µας δεν
επιτρέπει να ακολουθήσουµε την πορεία των µαθηµατικών συλλογισµών του, θα
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αναφέρουµε όµως για παράδειγµα, ότι οι τρεις πυραµίδες στην Γκίζα περιγράφονται σε
ένα ορθογώνιο µε πλευρές 21000 και 31000  αντίστοιχα. Ο Legon παρατήρησε ότι η
τετραγωνική ρίζα χρησιµοποιήθηκε εκτενώς από τους κτίστες, γεγονός που δεν
προκαλεί έκπληξη διότι γνωρίζουµε πως οι αρχαίοι αιγύπτιοι την γνώριζαν από τους
πάπυρους που έχουν διασωθεί. Ο τρόπος όµως µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε στο όλο
σχέδιο προτείνει τη γνώση της εφαρµογής του Πυθαγορείου Θεωρήµατος, γεγονός για
το οποίο ο ίδιος είναι πεπεισµένος.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα θεωρία είναι αυτή του «Σηµείου Φυγής», εµπνευσµένη
από τον τότε απόφοιτο της Σχολής Καλών Τεχνών Stephen Goodfellow (2003), ο
οποίος συνεργάστηκε µε τον John Legon. Σηµείο φυγής του ζωγράφου σε  ένα

προοπτικό  σχέδιο, είναι το σηµείο τοµής δύο ευθειών
που στην πραγµατικότητα είναι παράλληλες. Τρία
σηµεία ορίζουν ένα κύκλο. Εάν λοιπόν λάβουµε ως δύο
τριάδες τις Β∆ και ΝΑ γωνίες κάθε πυραµίδας, θα τις
περιγράψουµε εντός ενός κυκλικού τοµέα. Το
προοδευτικά µικρότερο µέγεθός τους µας κατευθύνει
στο σηµείο τοµής των δύο κύκλων, το οποίο δεν
βρίσκεται κάπου µακριά, αλλά σε ένα πολύ ενδιαφέρον
σηµείο. Βρίσκεται πάνω στον περιβάλλοντα τοίχο της
τρίτης πυραµίδας, ο οποίος παρουσιάζει κάποιες
ανεξήγητες κατασκευαστικές ιδιοµορφίες. Μέχρι
σήµερα δεν έχουν γίνει εκτενείς ανασκαφές στον χώρο
αυτό, και πιθανότατα δεν θα γίνουν ούτε στο κοντινό
µέλλον, µιας και τέτοιου είδους θεωρίες δεν βρίσκουν

ανταπόκριση από το τµήµα αιγυπτιακών αρχαιοτήτων. Έτσι µπορεί να µην ελεγχθεί
ποτέ η ορθότητα της σκέψης του καλλιτέχνη.

Ας εξετάσουµε τώρα λεπτοµερέστερα τη µεγάλη πυραµίδα, που είναι ένα
αληθινό κατασκευαστικό θαύµα.  Άν και έχει ένα πέτρινο πυρήνα άγνωστων
διαστάσεων, υπολογίζεται πως περίπου 2.300.000 ξεχωριστοί κατεργασµένοι λίθοι
µάζας µεταξύ 2,5 και 15 τόνων χρειάστηκαν για την κατασκευή της. Σύµφωνα µε τις
πιο σύγχρονες µετρήσεις του J.H. Cole3 (έπειτα από τον W.F. Petrie) παραθέτουµε τα
ακόλουθα εντυπωσιακά στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV
Πλευρά Απόκλιση από τα σηµεία του ορίζοντα
Βορεινή 2΄ 28΄΄ νοτίως της δύσης
Νότια 1΄ 57΄΄ νοτίως της δύσης

Ανατολική 5΄ 30΄΄ δυτικά του βορρά
∆υτική 2΄ 30΄΄ δυτικά του βορρά

Μέση απόκλιση 3 λεπτά της µοίρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Πλευρά Μήκος Πλευράς (m)
Βορεινή 226,63
Νότια 226,82

Ανατολική 226,76
∆υτική 226,71

Περίµετρος 907 m
Μέγιστη απόκλιση 20 cm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII
Ύψος Πυραµίδας

144,42 m (Αρχικό)
Κλίση πλευρών ως

προς το έδαφος
135,12 m (Σήµερα) 51° 52΄
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Η µέγιστη απόκλιση των 20 cm σε ένα κτίσµα µε
περίµετρο σχεδόν ενός χιλιοµέτρου είναι ένα πραγµατικά
εκπληκτικό αποτέλεσµα, ειδικά όταν αναλογιστεί κανείς πως η ύπαρξη του πέτρινου
πυρήνα της πυραµίδας καθιστούσε αδύνατη τη µέτρηση των διαγωνίων ούτως ώστε να
ελεγθεί η ακρίβεια του τετραγώνου.

 Η ακρίβεια µε την οποία το κτίριο έχει ευθυγραµµιστεί µε τα τέσσερα σηµεία
του ορίζοντα υποδηλώνει µια αστρονοµική µέθοδο παρατήρησης, εφ’όσον οποιαδήποτε
άλλη µέθοδος (π.χ. παρατήρηση του ηλιακού δίσκου) θα παρουσίαζε µεγαλύτερο
σφάλµα.

Απορίας άξιον είναι το γεγονός πως τεράστιοι λίθοι τοποθετήθηκαν µε
εκπληκτική ακρίβεια σε µεγάλα ύψη, γύρω στο 2500 π.Χ. όταν οι άνθρωποι είχαν στη
διάθεση τους µόνο χάλκινα εργαλεία, ενώ η τροχαλία ήταν ανύπαρκτη. Έχουν προταθεί
διάφορες θεωρίες που περιλαµβάνουν τη χρήση µιας ράµπας ή περισσοτέρων, όµως
απορρίπτονται εξ’ αρχής από τους µηχανικούς που έλεγξαν την ορθότητα τους. Στην
πλειοψηφία τους πιστεύουν πως το πιθανότερο είναι να χρησιµοποιήθηκε ένα ιδιοφυές
σύστηµα µοχλών. Ως αποτέλεσµα µέτρων ασφαλείας κάθε σειρά είναι κοίλη προς την
κορυφή, γεγονός που µειώνει τις εγκάρσιες δυνάµεις λόγω του βάρους των
υπερκείµενων στρωµάτων, δίνοντας στο µνηµείο µεγαλύτερη σταθερότητα. Ο Πήτρι
(1883) έλαβε πολλές µετρήσεις για το πάχος µεταξύ δύο διαδοχικών λίθων του
περιβλήµατος. Βρήκε πως σε ορισµένα σηµεία το µέσο πάχος είναι µόλις µισό χιλιοστό,
δηλαδή η ακρίβεια του τεχνίτη στο ίσιωµα της πέτρας ήταν ένα τέταρτο του χιλιοστού
σε µια επιφάνεια πλάτους 190 εκατοστών. Το ότι µια πιστωτική κάρτα δεν χωρά
ανάµεσα από δύο πέτρες είναι µύθος, µιας και υπάρχουν πέτρες χωρίς κονίαµα ανάµεσά
τους, αυτό όµως δεν αλλάζει την ποιότητα της δουλειάς που παρατηρείται σε κάποια
άλλα σηµεία.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φανερώνουν την εκπληκτική τους ικανότητα στην
ισοπέδωση επιφανειών και σε µεγάλη κλίµακα. Η περίµετρος της βάσης στην οποία
είναι χτισµένη η Μεγάλη πυραµίδα, αποκλίνει από το τέλειο επίπεδο µόλις κατα 1,3 cm
µια ασήµαντη ποσότητα που µένει απαρατήρητη, κατά την οποία η ΝΑ γωνία της
πυραµίδας βρίσκεται ψηλότερα από τη Β∆ γωνία.

Εξετάζοντας την κλίση των πλευρών, βρίσκει κανείς πως µια πυραµίδα µε κλίση
51° 52΄ έχει τη µοναδική γεωµετρική ιδιότητα, ότι το ύψος της προς την περίµετρο της
βρίσκεται στην ίδια αναλογία µε αυτή της ακτίνας ενός κύκλου προς την περιφέρεια
του, δηλαδή 1/2π. Η εµπλοκή του αριθµού π σε µια εποχή όπου υποτίθεται ότι δεν ήταν
γνωστή η ύπαρξη του, έχει δώσει βάση σε πολλές συζητήσεις. Οι πιθανές απαντήσεις
είναι δύο: Είτε οι αρχαίοι κτίστες γνώριζαν τον αριθµό αυτό, είτε τον χρησιµοποίησαν
χωρίς να τον γνωρίζουν. ∆εν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα που να υποστηρίζουν
την πρώτη περίπτωση. Για τη δεύτερη περίπτωση, µια ενδιαφέρουσα πρόταση έκανε ο
ηλεκτρολόγος µηχανικός T.E. Connolly4 στον φυσικό Kurt Mendelssohn (1986):
προτείνει πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν γνώριζαν πως ο τρισδιάστατος χώρος είναι
ισοτροπικός, µε αποτέλεσµα να µετρούν µε διαφορετικό τρόπο το ύψος και το µήκος.
Για το ύψος µπορεί να χρησιµοποιούσαν το βασιλικό κύβιτο, ενώ για το µήκος να
κυλούσαν ένα τύµπανο διαµέτρου ενός βασιλικού κύβιτου, µετρώντας τον αριθµό των

ΠΙΝΑΚΑΣ V
Γωνία Μέτρηση

ΒΑ 90° 3΄ 2΄΄
Β∆ 89° 59΄ 58΄΄
ΝΑ 89° 56΄ 27΄΄
Ν∆ 90° 0΄ 33΄΄

Σχεδόν τέλειες ορθές γωνίες
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περιστροφών. Εάν το παραπάνω
ισχύει  και  οι  αιγύπτιοι
χρησιµοποίησαν την αναλογία
4:1, τότε εξηγείται η εµπλοκή του
αριθµού π.

Εδώ  χρειάζεται  να
σηµειωθεί η σηµασία της
τήρησης της ακρίβειας στην
κλίση κατα την κατασκευή του
µνηµείου, µιας και ένας µικρός
υπολογισµός µας δείχνει πως ένα
σφάλµα 2°, οδηγεί σε ασυµµετρία

των κορυφών των πλευρών στην κορυφή της πυραµίδας της τάξεως των 15 µέτρων.
Ας εξετάσουµε τώρα τους εσωτερικούς χώρους. Η πραγµατική είσοδος της

πυραµίδας είναι µέχρι και σήµερα φραγµένη, και για να εισέλθει κανείς, χρησιµοποιεί
την τρύπα που λέγεται ότι άνοιξε ο χαλίφης Μα’Μουν, αλλά ίσως να υπήρχε ήδη από
αρχαιοτάτων χρόνων. Αρχικά κατηφορίζει κανείς για λίγο και για να προχωρήσει στο
εσωτερικό της πυραµίδας ανηφορίζει σε ένα διάδροµο και φτάνει στον πρώτο θάλαµο,
αυτόν «της Βασίλισας» και στη Μεγάλη Στοά, ένα ακόµη κατασκευαστικό θαύµα, της
οποίας η βαθµωτή διαρρύθµιση έχει εγείρει πολλές απορίες. Περνώντας την φτάνουµε
στον «θάλαµο του Βασιλέως». Τα ονόµατα αυτά είναι λανθασµένα, και η χρήση τους
οφείλεται στους Άραβες που εξερεύνησαν την πυραµίδα πολύ πριν έρθουν οι πρώτοι
Ευρωπαίοι επιστήµονες µε τον Ναπολέοντα.

Πρέπει να αναφέρουµε γενικά πως πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να
δείξουν πως η µεγάλη πυραµίδα είναι ένα µαθηµατικό µνηµείο που περιέχει την αρχαία
µαθηµατική γνώση, και πως χτίστηκε για να διασωθεί αυτή η γνώση από την πάροδο
του χρόνου ή από τον κατακλυσµό. Ο ισχυρισµός όµως αυτός δεν είναι δυνατόν να
αποδειχθεί, έχει τεράστια συλλογιστικά άλµατα, και επειδή συνοδεύεται από πληθώρα
θεωριών που περιέχουν ιδεολογικές σκοπιµότητες, φρόνιµο είναι να µένει κανείς στα
δεδοµένα, χωρίς να θεωρητικολογεί απεριόριστα. Θα εστιάσουµε λοιπόν το ενδιαφέρον
µας περισσότερο σε δύο αγωγούς που ξεκινούν από τον βόρειο και τον νότιο τοίχο του
θαλάµου του βασιλιά που διαπερνώντας την πυραµίδα, βγαίνουν έξω στο ίδιο ύψος,
γεγονός που οδήγησε αρχικά τους αρχαιολόγους να πιστέψουν πως ήταν αεραγωγοί.
Όταν όµως αναλογιστεί κανείς την ιδιοµορφία της πυραµίδας, η σκέψη του
κατευθύνεται αλλού. Η µεγάλη πυραµίδα είναι η µοναδική που έχει εσωτερική
διαρρύθµιση και συνεπώς οι δύο αυτοί αγωγοί, διαστάσεων 20 x 20 cm, φέρνουν στο
νου αυτό που αναφέραµε προηγουµένως, δηλαδή τους διαδρόµους που οδηγούσαν την
ψυχή του φαραώ στον ουρανό. Εξετάζοντας κανείς τη µέση κλίση εισόδου και εξόδου
τους, γίνεται αντιληπτό πως την εποχή που χτίστηκε η πυραµίδα, ο βορεινός σκόπευε
προς το α του ∆ράκοντος (Thuban), τον τότε πολικό αστέρα, ενώ ο νότιος σκόπευε στα
τρία άστρα της ζώνης του Ωρίωνα. Η ιδέα αυτή εµπνεύστηκε αρχικά από τον
αρχαιολόγο R.O. Faulkner5. Ο Waynman Dixon6, σκέφτηκε πως αντίστοιχοι αγωγοί
ίσως να υπάρχουν και στον θάλαµο της βασίλισσας. Έψαξε για κοιλότητες κτυπώντας
τους τοίχους, και -χρησιµοποιώντας ένα σφυρί και ένα καλέµι- ανακάλυψε δύο
κρυµµένους αγωγούς. Στον βορινό µάλιστα βρέθηκαν τρία περίεργα αντικείµενα, το
ένα µάλιστα ξύλινο, που υπήρχαν εκεί σφραγισµένα από την εποχή που κτίστηκε η
πυραµίδα. Για άγνωστους λόγους, το ξύλινο κοµµάτι δεν κατέληξε σε κάποιο µουσείο
και δεν χρονολογήθηκε ποτέ, γεγονός πολύ περίεργο µιας και ήταν το µοναδικό
οργανικό στοιχείο εντός της πυραµίδας. Η χρησιµότητα τους παραµένει άγνωστη µέχρι
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σήµερα, αν και πιθανότατα έχουν συµβολικό χαρακτήρα και µπορεί να
χρησιµοποιούνταν σε κάποιο τελετουργικό. Τον 20ο αιώνα έχουν γίνει διάφορες
επιστηµονικές µελέτες στην µεγάλη πυραµίδα για να ελεγθεί εάν υπάρχουν κρυµµένοι
θάλαµοι. Η χρήση ραντάρ και έρευνες µε µέτρηση της κοσµικής ακτινοβολίας, έχουν
φέρει στο φως ορισµένες ανωµαλίες, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο νέων
ανακαλύψεων. Η πιο ενδιαφέρουσα όµως έγινε πριν µερικά χρόνια. Οι αγωγοί αυτοί
ερευνήθηκαν διεξοδικά από τον Γερµανό µηχανικό Rudolf Gantenbrink (2003), ο
οποίος είχε προσληφθεί για να βελτιώσει τον αερισµό της πυραµίδας. Εξερεύνησε τους
αγωγούς µε ένα ροµποτάκι, το Upuaut, που θυµίζει το Pathfinder, εξοπλισµένο µε µια
µικρή κάµερα, και έφτασε το 1993 σε αυτό που πολλοί θεωρούν τη µεγαλύτερη
αρχαιολογική ανακάλυψη που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες. Η κάµερα έδειξε ένα
τοιχαλάκι µε 2 χάλκινα πώµατα, και ξεσήκωσε θύελλα στην αρχαιολογική κοινότητα
διότι πιθανό να είναι πορτάκι προς ένα κρυµµένο µέχρι τώρα θάλαµο. Στον άλλο αγωγό
βρέθηκε ένα ακόµη κοµµάτι ξύλου, το οποίο δεν έχει φτάσει ακόµη στα χέρια των
αρχαιολόγων και παραµένει εκεί µέχρι και σήµερα

Μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία έχει προταθεί από τον µηχανικό Robert Bauval,
ο οποίος παρατήρησε πως η χωροθέτηση των τριών πυραµίδων µοιάζει έντονα µε την
ουρανογραφική θέση των τριών αστεριών της ζώνης του Ωρίωνα.

Πράγµατι, πόσοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν να κτιστούν τρεις πυραµίδες
µαζί; Είτε παρατεταγµένες σε µια ευθεία, είτε διαγώνια, είτε στις κορυφές ενός
ορθογώνιου τριγώνου. Η συγκεκριµένη διάταξη δεν έχει κάποια συγκεκριµένη αιτία
ύπαρξης εάν εξαιρέσει κανείς τη δουλειά του John Legon (2003). Η θεωρία αυτή έχει
δηµοσιευθεί στο Discussions in Egyptology και ο ίδιος την περιγράφει εκτενώς στο
βιβλίο του. Βασιζόµενος σε µετρήσεις του Gantenbrink (2003), υποστηρίζει πως οι δύο
αγωγοί στο θάλαµο της βασίλισσας σκόπευαν στον Σείριο και στον Kochab. Ενώ είναι
γνωστό πως ο Σείριος ήταν τεράστιας σηµασίας αστέρι για τους αρχαίους Αιγυπτίους
της 4ης δυναστείας και ταυτιζόταν µε τη θεά Ίσιδα7, το ίδιο δεν µοιάζει εκ πρώτης
όψεως να συµβαίνει και µε τον Ωρίωνα. Μέχρι και σήµερα µαίνεται µια θεολογική
διαµάχη µεταξύ του Bauval και των αντιπάλων του, για το εάν ο Ωρίωνας ήταν γνωστός
στους αρχαίους κτίστες, εάν ήταν για αυτούς ένα ή περισσότερα αστέρια, καθώς και για
το εάν η πυραµίδα είναι αστρικό η ηλιακό σύµβολο. Η διαµάχη βασίζεται στις
διαφορετικές ερµηνείες των λεγόµενων «Κειµένων των Πυραµίδων» (Pyramid Texts),
ιερογλυφυκών κειµένων που αναφέρονται στη µετάβαση της ψυχής του φαραώ στον
ουρανό και βρέθηκαν σε µεταγενέστερες πυραµίδες. Η θεωρία του Bauval, βρίσκει
υποστηρικτές πολλούς αστρονόµους και έχει λίγους αλλά παραταύτα σηµαντικούς
φίλους στην κοινότητα των Αιγυπτιολόγων. Άλλοι σηµαντικοί αντίλογοι είναι πως για
να κάνει τον παραλληλισµό, έχει αναστρέψει τον Ωρίωνα, και έχει δώσει καθαρά
αστρικό χαρακτήρα στις πυραµίδες. Πολλοί είναι εκείνοι που απορρίπτουν την ιδέα πως
η λειτουργία των αγωγών ήταν να σκοπεύουν σε συγκεκριµένα αστέρια. Ο ίδιος µε
τακτικά άρθρα του απαντά σε αυτούς τους ισχυρισµούς µέχρι και σήµερα, και η
αντιπαράθεση δεν µοιάζει να τελειώνει. Η θεωρία του βασίζεται όµως και σε άλλα
στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την ευρύτερη διάταξη στην Γκίζα και καταλήγει στο
ότι οι πυραµίδες µεταξύ άλλων, λειτουργούν και σαν δείκτες µιας συγκεκριµένης
ηµεροµηνίας, το 10500 π.Χ. που πιστεύει ότι ήταν η χρονολογία που πίστευαν οι
αρχαίοι Αιγύπτιοι ότι ξεκίνησε ο πολιτισµός τους. Επίσης πιστεύει πως η Γκίζα είναι το
γήινο ανάλογο του νεκρικού βασιλείου στον ουρανό (Duat), δηλαδή πως είναι η εικόνα
του ουρανού προβεβληµένη στη Γή. Η θεωρία του είναι πολύ καλά στοιχειοθετηµένη
και γίνεται χρήση σύγχρονων αστρονοµικών προγραµµάτων, όµως επειδή είναι πολύ
ανατρεπτική, δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή.
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Κλείνοντας, ας θέσουµε στους εαυτούς µας ένα ερώτηµα που θέτει ο Bauval8:
Τι ήταν αυτό που ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα των πυραµίδων; Να σχεδιάσει ένα
µνηµείο για να εκφράσει τις αρχές των ιερών µαθηµατικών ή να προµηθεύσει την
πυραµίδα µε χαρακτηριστικά που θα εξυπηρετούσαν τη λειτουργία της; Εµείς
ασπαζόµαστε και τις δυο υποθέσεις. Πιθανόν όλες οι προαναφερθείσες θεωρίες να
έχουν µια δόση της αντικειµενικής αλήθειας, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο.
Έχοντας στο νου τα λόγια του Planck, για να αλλάξουν τα πράγµατα πρέπει να έρθουν
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στο προσκήνιο νέοι άνθρωποι που έχουν µεγαλώσει µε τις επιρροές όλων αυτών των
µελετητών, ή η αρχαιολογική σκαπάνη να φέρει κάποτε στο φως τυχαία µια
συνταρακτική ανακάλυψη. Μπορούµε όµως να ελπίζουµε και σε µια συντοµότερη
εξέλιξη: Στον αραβικό τύπο γράφτηκε πως οι αιγυπτιακές αρχές σκοπεύουν επιτέλους
να ολοκληρώσουν τον Νοέµβριο του 2003 την εξερεύνηση των αγωγών στον θάλαµο
της βασίλισσας, κάτι για το οποίο όλοι όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις προσµένουν
τα τελευταία 10 χρόνια. Ίσως να χυθεί περισσότερο φως σε ένα µυστήριο ηλικίας 4500
ετών, ίσως και όχι. ∆εν µένει παρά να δούµε.

Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε από τον Άρη ∆ακανάλη στις 16 Σεπτεµβρίου 2003 στο 6ο

Πανελλήνιο Αστρονοµικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Αστρονοµική
Εταιρεία (ΕΛΑΣΕΤ) και από το Ινστιτούτο Αστρονοµίας και Αστροφυσικής (ΙΑΑ), το
οποίο έγινε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Πεντέλη.
http://www.astro.noa.gr/Hel.A.S.2003
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