
THE GREAT SPHINX OF GIZA

The Sphinx of Giza is a limestone statue that shows a mythical
creature with a lion’s body and a human head, known as the Couchant
Sphinx.  It is located in Giza, Egypt on the west bank of the river
Nile.  The face of the Sphinx is thought to represent the face of
Pharaoh Khafra who built the second largest pyramid which is also
located in Giza.  Its diameters are 73,5 m length, 19.3 m width, 20.2
m height, making it the largest monolithic statue in the world.  The
architects’ identity is still unknown, as is the time that the building
began.  The name of the Sphinx has changed throughout the ages
giving us no clue about its first name.  The name Sphinx comes from
the Greek verb σφίγγω after the myth of the ancient Greek Sphinx
that strangled anyone who answered her riddle mistakenly.  The
statue was built approximately 2,500 years BC.  Excavation attempts
began in 1,400 BC with a team led by Thutmose IV excavating the
front paws.  After so many years, in 1817 the chest emerged from
the sand and finally in 1936 the entire Sphinx emerged from the
land.  The most remarkable thing about the Sphinx is that it was
buried in the sand for over 1000 years.
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Η ΣΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ

Η Σφίγγα της Γκίζας είναι ένα ασβεστολιθικό γλυπτό, που απεικονίζει
ένα μυθικό ον με σώμα λιονταριού και ανθρώπινο κεφάλι, γνωστή ως
Κουσάντ Σφίγγα.  Βρίσκεται στην Γκίζα της Αιγύπτου, στη δυτική όχθη
του ποταμού Νείλου.  Το πρόσωπο της Σφίγγας θεωρείται ότι
αντιπροσωπεύει το πρόσωπο του Φαραώ Καφρά ο οποίος «έκτισε» τη
δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα, η οποία βρίσκεται επίσης στην Γκίζα.  Οι
διαστάσεις της Σφίγγας είναι 73,5 μ μήκος, 19,3 μ πλάτος και 20,2 μ
ύψος, καθιστώντας την το μεγαλύτερο μονόλιθο άγαλμα στον κόσμο.  Η
ταυτότητα των αρχιτεκτόνων είναι ακόμη άγνωστη, όπως είναι και η
ακριβής ημερομηνία έναρξης των εργασιών.  Το όνομα της Σφίγγας έχει
αλλάξει με το πέρασμα των αιώνων και δεν μας δίνει καμία ένδειξη
σχετικά με το αρχικό όνομα του.  Το όνομα Σφίγγα προέρχεται από το
ελληνικό ρήμα «σφίγγω» μετά το μύθο της αρχαίας ελληνικής Σφίγγας
που στραγγάλιζε όποιον απαντούσε το αίνιγμα της λάνθασμένα.  Το
άγαλμα κατασκευάστηκε 2.500 περίπου χρόνια π.Χ. με μια ομάδα με
επικεφαλής τον Thutmose IV να φέρνει στην επιφάνεια τα μπροστινά
πόδια. Μετά από  χρόνια, το 1817,το στήθος πρόεκυψε από την άμμο,
και τελικά, μετά από τόσα χρόνια, το 1936 ολόκληρη η Σφίγγα πρόεκυψε
από τη Γη. Το πιο αξιοσημείωτο πράγμα σε σχέση με τη Σφίγγα είναι το
ότι ήταν θαμμένη στην άμμο για πάνω από 1.000 χρόνια.



Η εξέλιξη των ανασκαφών στη Σφίγγα.




