
3η ενότητα  ‘’Στα υψίπεδα των Άνδεων’’. 

Αυτό το βουνό στο Περού μοιάζει με «Ουράνιο τόξο». 

 

Μπορεί το Περού να βρίσκεται αρκετά μακριά από τη χώρα μας, όμως 

υπάρχει εκεί κάτι πραγματικά μαγικό. Διότι, αυτός είναι ο τρόπος που 

μπορεί να έρθει κανείς  πιο κοντά στο… ουράνιο τόξο και η μορφή του 

είναι…  η πιο όμορφη και πολύχρωμη οροσειρά του κόσμου. Το όνομά 

της: Vinicunca. 

Η Vinicunca, ή αλλιώς η Οροσειρά των Επτά Χρωμάτων (Montaña de 

Siete Colores) βρίσκεται στις Andes του Cusco στο Περού και για να 

φτάσει κανείς εκεί θα χρειαστεί να κάνει ορειβασία έξι μιλιών, αφού 

οδηγήσει τρεις περίπου ώρες από το Cusco.  

Αυτό όμως που κάνει αυτή την οροσειρά ξεχωριστή, δεν είναι η 

δυσκολία που έχουν οι ορειβάτες στο πέρασμά της, αλλά τα επτά 

χρώματά της. Πολύχρωμες «ρίγες» στις αποχρώσεις του πράσινου, 

κίτρινου, κόκκινου και μωβ, αλλά και λίγο καφέ  κάνουν τις 

φωτογραφίες  να μοιάζουν με… ψεύτικες!  

Ο λόγος για την πολύχρωμη αυτή μορφή της Οροσειράς των Επτά 

Χρωμάτων είναι ο πάγος που τις καλύπτει τους μήνες του Χειμώνα. 

Όταν αυτός λιώνει, το νερό με τα διάφορα μέταλλα που περιέχει, κάνει 

αντίδραση με το χώμα και δημιουργεί αυτά τα υπέροχα χρώματα. Οι 

κόκκινες επιφάνειες οφείλονται στην οξείδωση της Γης, οι κίτρινες στο 



σουλφίδιο σίδηρο, οι μωβ στον οξειδωμένο λημονίτη και οι πράσινες 

στον χλωρίτη. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο καιρός, κάνει μεγάλη διαφορά στην ένταση 

των χρωμάτων της οροσειράς.  Το ιδανικό ταξίδι  είναι  τις εποχές που 

έχουν μικρή πιθανότητα βροχής ή χιονιού, όπως επίσης και τις ημέρες 

που δεν έχει πάρα πολύ ήλιο και ζέστη. Η καλύτερη ώρα για επίσκεψη 

στην Οροσειρά των Επτά Χρωμάτων είναι ή νωρίς το πρωί μετά την 

ανατολή ή το απόγευμα λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα. 

MOYΣΙΚΗ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ: https://www.youtube.com/watch?v=K-

bZNMmtdb8  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

1.Ακούστε το παραδοσιακό τραγούδι του Περού «el condor pasa». 

https://www.youtube.com/watch?v=88lzmV2Iuds  

Ποιες κατηγορίες οργάνων ακούγονται; (χορδόφωνα, αερόφωνα, 

μεμβρανόφωνα, ιδιόφωνα). 

2.Αναγνωρίσετε τα όργανα στις φωτογραφίες. 
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