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Ο Μυστράς σε ψηφοφορία του TripAdvisor για τα
λιγότερο γνωστά μνημεία της UNESCO
/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Σε ψηφοφορία που διενεργήθηκε ανάμεσα στους χρήστες του TripAdvisor σχετικά

με τα οχτώ πιο ιδιαίτερα και αξιόλογα μνημεία της UNESCO παγκοσμίως, που
ωστόσο

παραμένουν

λιγότερο

γνωστά

σε

ένα

μεγάλο

μέρος

ταξιδιωτών,

αναδείχθηκε και ο Μυστράς, ένας ελληνικός αρχαιολογικός χώρος μεγάλης
ιστορικής σημασίας.

Οι εντυπωσιακοί, βραχώδεις σχηματισμοί στο Quebrada de Humahuaca στην
Αργεντινή
Στην πρώτη θέση σκαρφάλωσε το Quebrada de Humahuaca στο βόρειο τμήμα της
Αργεντινής. Πρόκεται για ένα φυσικό τοπίο με βραχώδεις σχηματισμούς και
λόφους σε διάφορες αποχρώσεις όπως κίτρινο, κόκκινο, χρυσό και πράσινο. Η
ευρύτερη περιοχή είναι χτισμένη πάνω σε αρχαίο, εμπορικό κομμάτι και έτσι
υπάρχουν και αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή των Ίνκας.

Στο Fraser Island στην Αυστραλία συναντάται η μεγαλύτερη αμμώδης έκταση στον
κόσμο
Δεύτερο ακολουθεί το Fraser Island, λίγο έξω από την ανατολική ακτή του
Queensland στην Αυστραλία, το νησί με την μεγαλύτερη σε έκταση αμμουδιά στον
κόσμο (το συνολικό μήκος του ξεπερνά τα 120 χλμ.). Μάλιστα, πρόκειται για το
μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου τροπικά δάση συναντώνται σε αμμόλοφους σε
υψόμετρο μεγαλύτερο των 200 μ.

Πανέμορφες εικόνες στο Εθνικό Πάρκο Gros Morne, στον Καναδά
Η πρώτη τριάδα ολοκληρώνεται με το Εθνικό Πάρκο Gros Morne, στον Καναδά,
στη δυτική ακτή του Newfoundland. Πανέμορφες εικόνες από εντυπωσιακά φιόρδ,
λίμνες, καταρράκτες και κοιλάδες δημιουργήθηκαν μετά από την μετακίνηση των
τεκτονικών πλακών στην περιοχή.

Το πιο ψηλό άγαλμα του Βούδα είναι το Leshan Giant και εντοπίζεται στην Κίνα
Στην τέταρτη θέση αναδείχθηκε το Leshan Giant Buddha, το μεγαλύτερο άγαλμα
του Βούδα σε όλο τον κόσμο, το οποίο εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της επαρχίας
Sichuan στην Κίνα, στο σημείο που συναντώνται οι ποταμοί Minjiang, Dadu και
Qingyi. Το άγαλμα μετρά 71 μέτρα ύψους και είναι λαξεμένο στην επιφάνεια ενός
γρεμού.
Tο Εθνικό Πάρκο Morne Trois Pitons, στο νησί Δομινίκα στην Καραϊβική
Η πεντάδα συμπληρώνεται από το Εθνικό Πάρκο Morne Trois Pitons στο νησί
Δομινίκα στην Καραϊβική. Βρίσκεται στο εσωτερικό του νησιού και πρόκειται για
ένα πλούσιο, φυσικό τροπικό δάσος γεμάτο με απόκρημνες πλαγιές με βαθιές
κοιλάδες, θερμές πηγές και λίμνες γλυκού νερού, αλλά και ηφαίστεια. Διαθέτει
μάλιστα την μεγαλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα σε όλες τις Μικρές
Αντίλλες.

Στην έκτη θέση, λοιπόν, βρίσκεται ο Μυστράς, στη Σπάρτη.
Σε απόσταση έξι χλμ. βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της Λακωνίας συναντάται η
ερημωμένη, πια, καστροπολιτεία του Μυστρά η οποία αποτέλεσε Βυζαντινή
πολιτεία της Πελοποννήσου. Πρόκειται για σημαντική πηγή στη μελέτη της
ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού των δύο τελευταίων αιώνων του
Βυζαντίου, η ιστορία της οποίας χρονολογείται από τα μέσα του 13ου αι., όταν η
Πελοπόννησος κατακτήθηκε από τους Φράγκους.

Ο αρχαιολογικός χώρος –ο λόφος όπου εντοπίζεται λειτουργούσε ως φυσικό οχυρό
αλλά και ως στρατηγικής σημασίας του βυζαντινού Μυζηθρά– αποτελείται από το
μεσαιωνικό κάστρο και τον οχυρωμένο οικισμό με τα τείχη, τις μονές, τα παλάτια,
τα σπίτια και τις εκκλησίες.

Το κάστρο στέκει στο ψηλότερο σημείο του λόφου επιβλητικό και αγέρωχο από το

1249, όταν και δημιουργήθηκε από το ίδρυμα του Φράγκου πρίγκιπα Γουλιέλμου Β’
Βιλλεαρδουίνου. Κάτω από αυτό και στις πλαγιές του λόφου εντοπίζεται η πολιτεία
του Μυστρά, η οποία αποτελείτο από την Άνω Χώρα ή Χώρα, την Κάτω Χώρα ή
Μεσόχωρα και την Έξω Χώρα.

Αν για κάτι φημίζεται ο Μυστράς, αυτό δεν είναι άλλο από τις υστεροβυζαντινές
εκκλησίες του, διάσπαρτες σε όλο τον αρχαιολογικό του χώρο. Οι περισσότερες
από αυτές διαθέτουν μικτό αρχιτεκτονικό τύπο. Πρόκειται για έναν συνδυασμό
στο ισόγειο, του βασιλικού τύπου και του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με πέντε
τρούλους ναούς, την ώρα που το υπερώο τους κοσμείται από σπουδαίες
τοιχογραφίες των παλαιολόγειων χρόνων, τοιχογραφίες του 17ου-18ου αι., ενώ
στο εσωτερικό τους διακρίνεται και ενδιαφέρων γλυπτός διάκοσμος με δυτικές
επιρροές.

Από τους ελάχιστους εναπομείναντες μονόκερους με ένα κέρατο στο Εθνικό Πάρκο
Karizanga στην Ινδία
Στην έβδομη θέση συναντάται το Εθνικό Πάρκο Karizanga, στις περιοχές Golaghat
και Nagaon στο κράτος Assam στην Ινδία. Εδώ βρίσκονται οι τελευταία ρινόκεροι
με ένα κέρατο που έχουν απομείνει σε όλο τον κόσμο (σύμφωνα με την απογραφή
του 2015 αυτοί άγγιζαν συνολικά τους 2.401), ενώ πρόκειται και για το “σπίτι”
μεγάλων πληθυσμών τίγρεων, ελεφάντων, άγριων βουβαλιών αλλά και πουλιών.

Επιβλητικοί οι Δολομίτες, υψώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ιταλίας
Τέλος, στην όγδοη θέση ψηφίστηκαν οι Δολομίτες, στο βορειοανατολικό τμήμα
της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα κράμα βουνών νοτιοανατολικά των Άλπεων με
εντυπωσιακές και απότομες βουνοκορφές και το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα
των βράχων, όταν αυτοί δεν καλύπτονται από χιόνι. Φημισμένο τουριστικό
θέρετρο για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, διαθέτει πληθώρα πολυτελών
ξενοδοχείων και ξενώνων, εστιατορίων και spa στα διάφορα παραδοσιακά χωριά
του.
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