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PYRAMIDIT
Muinaisessa Egyptissä oli aikoinaan tapana 
rakentaa kuninkaille, eli faaraoille, hautoja, 
jotka olivat pyramidin muotoisia. Egyptissä on 
noin 100 pyramidia ja niistä kaikkein suurimmat 
ja kuuluisimmat sijaitsevat Gizassa, aivan 
Kairon ulkopuolella. Kukaan ei tiedä miksi 
hautakammiot rakennettiin juuri pyramidin 
mallisiksi, mutta monet epäilevät, mallisiksi, mutta monet epäilevät, 
että pyramidin ajateltiin auttavan faaraon 
sielun astumista taivaaseen.

Gizan kolme suurta pyramidia raken-
nettiin kolmen faaraon, Kheopsin, 
Khefrenin ja Mykerinoksen, haudoiksi. 
Kheopsin pyramidi on pyramideista suu-
rin, se oli valmistuessaan 147 metriä kor-
kea, nyt se on n. 10 m matalampi, koska sen kea, nyt se on n. 10 m matalampi, koska sen 
huipulta on otettu kiviä muiden rakennusten 
rakentamiseen. Kheopsin pyramidi koostuu 
noin 1,5 miljoonasta kivenmurikasta ja sen 
rakentaminen kesti n. 20 vuotta. Se oli valmis 
jo 2580 e.Kr. ja oli näin yksi antiikin 
seitsemästä ihmeestä - ja samalla ainoa yhä 
jäljellä oleva ihme.jäljellä oleva ihme.

Pyramidien sisällä on hautakammio, jonne 
faaraon muumio haudattiin. Muumion lisäksi 
kammioon jätettiin tavaroita, joita faaraon 
ajateltiin tarvitsevan kuoleman jälkeisessä 
elämässään. Siksi haudat täytettiin aarteilla ja 
rikkauksilla. Pyramideissa ei kuitenkaan ole 
enää jäljellä rikkauksia, koska haudanryöstäjät 
ovat vieneet niistä kaiken arvokkaan, luultavasti ovat vieneet niistä kaiken arvokkaan, luultavasti 
jo useita tuhansia vuosia sitten. 

Matkalla Gizan pyramideille voit nähdä 
myös jättimäisen patsaan - sfinksin. 
Sfinksillä on leijonan ruumis ja ihmisen pää. 
Muinaisille egyptiläisille sfinksi oli kuninkaan 
vallan ja auringon symboli. Sfinksit vartioivat 
usein hautoja. Sfinkseistä tunnetuin on 
Gizassa sijaitseva sfinksi. Arvioiden mukaan 
se on rakennettu samaan aikaan pyramidien se on rakennettu samaan aikaan pyramidien 
kanssa ja sen rakennuttaja saattoi olla 
faarao Khefren, koska sfinksin sanotaan 
muistuttavan Khefreniä. Kun sfinksejä 
rakennettiin, niitä tehtiin yleensä kerralla 
kaksi, siksi tutkijat ovatkin sanoneet, että 
Gizan sfinksillä on luultavasti ollut saman-
laisen kaveri toisella puolella Niiliä, mutta se 
ei ole säilynyt meidän päiviimme saakka. 

Gizan sfinksiltä puuttuu nenä. Tarina 
kertoo, että sfinksin ovat tuhonneet ampu-
malla joko Napoleonin tai ehkä turkkilaisten 
sotilaat.


