
Stonehenge is a prehistoric monument in Wiltshire, England, about 2 miles (3.2km)

west of Amesbury and 8 miles (13 km) north of Salisbury. One of the most famous

sites in the world, Stonehenge is the remains of a ring of standing stones set within

earthworks. It is in the middle of the most dense complex of Neolithic and Bronze

Age monuments in England, including several hundred burial mounds.

Archaeologists believe it was built anywhere from 3000 BC to 2000 BC. Radiocarbon

dating in 2008 suggested that the first stones were raised between 2400 and 2200

BC, whilst another theory suggests that bluestones may have been raised at the site

as early as 3000 BC.

The surrounding circular earth bank and ditch, which constitute the earliest phase of

the monument, have been dated to about 3100 BC. The site and its surroundings

were added to the UNESCO's list of World Heritage Sites in 1986 in a co-listing with

Avebury Henge. It is a national legally protected Scheduled Ancient Monument.

Stonehenge is owned by the Crownand managed by English Heritage, while the

surrounding land is owned by the National Trust.

Archaeological evidence found by the Stonehenge Riverside Project in 2008 indicates

that Stonehenge could have been a burial ground from its earliest beginnings. The

dating of cremated remains found on the site indicate that deposits contain human

bone from as early as 3000 BC, when the ditch and bank were first dug. Such

deposits continued at Stonehenge for at least another 500 years.The site is a place of

religious significance and pilgrimage in Neo-Druidry.

To Στόουνχεντζ είναι νεολιθικό μεγαλιθικό μνημείο του οποίου η διαμόρφωση

συνεχίστηκε ως την Εποχή του Χαλκού, κοντά στο Έιμσμπερι (Amesbury)



της Αγγλίαςστην κομητεία του Γουΐλτσιρ (Wiltshire), περίπου 13 χλμ βορειοδυτικά

του Σώλσμπερι (Salisbury). Πρόκειται για έναν κύκλο μεγαλίθων, που

κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις πλέον αποδεκτές αρχαιολογικές εκτιμήσεις

ανάμεσα στο 2500 π.Χ. και το 2000 π.Χ.. Το αρχαιότερο κυκλικό ανάχωμα και η

περιφερειακή τάφρος, που ανήκουν σε πρωιμότερη φάση του μνημείου,

χρονολογήθηκαν προσφάτως περί το 3100 π.Χ..

Το όνομα Στόουνχεντζ (Stonehenge) προέρχεται από τις αρχαίες αγγλικές λέξεις

Stanhen gist, που σημαίνουν 'κρεμαστοί λίθοι' και έδωσαν το όνομά τους σε μια

ολόκληρη κατηγορία μνημείων γνωστών ως henge(s), δηλαδή κυκλικές ή οβάλ

σχήματος περιοχές με διακριτά χαρακτηριστικά τους το κυκλικό ανάχωμα και την

τάφρο που το περιβάλλει. Οι αρχαιολόγοι καθορίζουν τα henge(s) ως εκχωματώσεις

που συνίστανται από ένα κυκλικό έγκλεισμα, περιβεβλημένο με κρηπιδωμένη

κυκλική τάφρο. Όπως συμβαίνει συχνά με την αρχαιολογική ορολογία, η λέξη είναι

δάνεια από τους παλιούς αρχαιοδίφες. Όμως, ο όρος henge δεν είναι και ο

καταλληλότερος για την περιγραφή του Στόουνχεντζ, στην περίπτωση του οποίου το

κρηπίδωμα βρίσκεται εσωτερικά της τάφρου. Παρόλο που το Στόουνχεντζ ως

μνημείο είναι σύγχρονο άλλων τυπικότερων, το σύνολό του δεν είναι δυνατόν να

καταχωρηθεί σε κάποια κατηγορία. Μορφολογικά έχει μακρινή μόνον συγγένεια με

τους υπόλοιπους λίθινους κύκλους των Βρετανικών νήσων, όπως οκύκλος του

Μπρόντγκαρ (Ring of Brodgar), για παράδειγμα, ενώ τα περίφημα τρίλιθά του το

καθιστούν μοναδικό. Το Στόουνχεντζ και ο περιβάλλων χώρος του προστέθηκαν

στον κατάλογο της UNESCO για την Παγκόσμια Πολιτισμική Κληρονομιά το 1986.
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