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ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΤΔΟΚΙΑ
ΤΜΜΕΣΕΦΟΤΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ: πυρύδησ Υώτιοσ
υμμετϋχουν μαθητϋσ / τριεσ του 1ου ΕΠΑΛ Ηγουμενύτςασ κατϊ τη ςχολικό 
χρονιϊ 2014- 2015



ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ

 Αντωνύου  Ορϋςτησ
 Βϊββασ Ελευθϋριοσ
 Βϊννασ Νικϐλαοσ
 Βαςιλεύου Ουρανύα
 Γιαλαμϊ Φαριτωμϋνη
 Γιαννακϐσ Αλκιβιϊδησ
 Γκύκασ ταϑροσ
 Καλιαμοϑρη Μαρύα
 Κϊλλοσ πυρύδων
 Καρακύτςοσ Ωγγελοσ
 Καραλόσ Δημότριοσ
 Κιτςύλησ Μηνϊσ
 Κύτςιοσ Κων/νοσ
 Κουλοϑρη Αικατερύνη
 Κωνςταντύνου Ιωϊννησ

 Μανύκησ Παναγιώτησ
 Μουςταφϊ Ρομύνα
 Μώκοσ υμεών
 Ντϐςκου Ερμϊλ
 Ντρύτςοσ Απϐςτολοσ
 Παντοϑλασ Κων/νοσ
 Παπανδρϋου Παναγιώτησ
 αντοϑςησ Γεώργιοσ
 πυριδώνου Αλϋξανδροσ
 Σζουρϋλασ Ευϊγγελοσ
 Σςϊμησ Ιωϊννησ
 Σςύπη Αγγελικό
 Υραγκύςκοσ Δηότρησ
 Φοϑμο Ελϋνη
 Φρόςτου Παναγιώτα



ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΡΓΑΜΜΑΣΟ

•Να αναδειχθεύ η εξϋλιξη και η ανϊπτυξη που ςημεύωςαν οι 
Ϊλληνεσ ςτουσ     τομεύσ τησ τϋχνησ ,τησ οικονομύασ , τησ 
θρηςκεύασ και του πολιτιςμοϑ.

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΟΧΟΙ

•Α)
•Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ τα Αρχαιολογικϊ  μνημεύα τησ 
Πελοποννόςου.
•Να κινητοποιόςουν  τη ςκϋψη και τη φανταςύα τουσ 
μεταβαύνοντασ νοερϊ ςε μια ϊλλη εποχό.

•Β)
•Ανϊπτυξη τησ δεξιϐτητασ να εργϊζονται ομαδικϊ.
•Ανϊπτυξη δεξιοτότων επικοινωνύασ και αναζότηςησ 
πληροφοριών.
•Διαχεύριςη και επεξεργαςύα των αποκτημϋνων πληροφοριών.



Βόματα Τλοπούηςησ του Προγρϊμματοσ

Βόμα 1ο 
Γνωςτοπούηςη του θϋματοσ
χϋδιο ενεργειών
Βόμα 2ο
Φωριςμϐσ ςε ομϊδεσ
Ανϊληψη ρϐλων
Βόμα 3ο
υλλογό πληροφοριών 
Βόμα 4ο
Ομαδοςυνεργατικό προςϋγγιςη  του θϋματοσ
ϑνταξη εργαςύασ

Ωρϊριο – προγρϊμματοσ:
Ημϋρα: Σετϊρτη
Ώρα: 14:00-15:30

Μεθοδολογύα του Προγρϊμματοσ:
Οι μαθητϋσ/τριεσ αφοϑ ενημερώθηκαν για τουσ ςτϐχουσ του προγρϊμματοσ 
χωρύςτηκαν ςε ομϊδεσ και ανϊλαβαν τη ςυλλογό πληροφοριών για τα επιμϋρουσ 
θϋματα του προγρϊμματοσ.
υγκϋντρωςαν και χρηςιμοπούηςαν πληροφορύεσ απϐ το διαδύκτυο , ϋντυπο υλικϐ, 
ιςτορικϊ βιβλύα.
Ακϐμα πληροφορύεσ διαςταυρώθηκαν ϋπειτα απϐ την εκπαιδευτικό εκδρομό που 
πραγματοποιόθηκε ςτη  Πελοπϐννηςο, ϐπου οι μαθητϋσ γνώριςαν απϐ κοντϊ 
μνημεύα τησ περιοχόσ που αναλϑονται ςτην εργαςύα.



εύναι η μεγαλϑτερη χερςϐνηςοσ τησ Ελλϊδασ, και ϋνα απϐ τα εννϋα γεωγραφικϊ τησ 
διαμερύςματα. Βρύςκεται ςτα νϐτια του ηπειρωτικοϑ τμόματοσ τησ χώρασ και ςυνδϋεται με 
τη τερεϊ Ελλϊδα μϋςω μιασ ςτενόσ λωρύδασ γησ, του Ιςθμοϑ τησ Κορύνθου ςτον οπούο 
το 18o αι καταςκευϊςτηκε η ομώνυμη διώρυγα, μετατρϋποντϊσ την ουςιαςτικϊ ςε νηςύ 
Επιπλϋον, απϐ το 2004 η γϋφυρα Ρύου-Αντιρρύου ςυνδϋει την Πελοπϐννηςο με την ςτερεϊ 
Ελλϊδα και την υπϐλοιπη ηπειρωτικό χώρα. Η Πελοπϐννηςοσ διαιρεύται διοικητικϊ ςε 
επτϊ νομοϑσ (ΑχαϏα,Ηλεύα, Μεςςηνύα, Αρκαδύα, Λακωνύα, Αργολύδα και Κορινθύα, με ϋνα 
μικρϐ τμόμα τησ να υπϊγεται ςτο νομϐ Αττικόσ) και απϐ το 1986ςε δϑο περιφϋρειεσ, 
τη Δυτικόσ Ελλϊδασ και την περιφϋρεια Πελοποννόςου (και ϋνα μικρϐ τμόμα αντύςτοιχα, 
ςτην Περιφϋρεια Αττικόσ). Ϊχει ϋκταςη 21.439 τετρ. χλμ. και πληθυςμϐ 1.086.935 
κατούκουσ. Αποτελεύ ιςτορικό κοιτύδα του ελληνιςμοϑ και κατοικεύται απϐ τα προώςτορικϊ 
χρϐνια. ε αυτόν αναπτϑχθηκε ο Μυκηναώκϐσ Πολιτιςμϐσ και κατούκηςαν και τα τρύα 
κυριϐτερα ελληνικϊ φϑλα (Αχαιού, άωνεσ και Δωριεύσ), ενώ ςτην Πελοπϐννηςο βρύςκονταν 
οριςμϋνεσ απϐ τισ ςπουδαιϐτερεσ ελληνικϋσ πϐλεισ-κρϊτη, ϐπωσ η πϊρτη, η Κϐρινθοσ και 
το Ωργοσ.

Η Πελοπόννηςοσ (γνωςτό και ωσ Μωρϋασ ό Μωριϊσ) 



 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

 Η πλοϑςια ιςτορύα και οι αρχαιολογικού χώροι τησ Πελοποννόςου τυγχϊνουν επύςκεψησ 
απϐ χιλιϊδεσ ανθρώπουσ ϐλη τη διϊρκεια του χρϐνου και ϐλοι τουσ εύναι εϑκoλα
προςβϊςιμοι απϐ το Ναϑπλιο. Οριςμϋνοι μϐνο απϐ τουσ πιο ςπουδαύουσ αρχαιολογικοϑσ 
χώρουσ εύναι η Αρχαύα Ολυμπύα (ςτην οπούα ξεκύνηςαν οι Ολυμπιακού αγώνεσ),ο 
Μυςτρϊσ(με το βουνϐ του που εύναι γεμϊτο απϐ βυζαντινϋσ εκκληςύεσ), η Μονεμβαςιϊ(ο 
αντύςτοιχοσ βρϊχοσ του Γιβραλτϊρ τησ Ελλϊδασ), η πϊρτη, η Πϑλοσ, τα Καλϊβρυτα (με 
τον οδοντωτϐ ςιδηρϐδρομο και το χιονοδρομικϐ κϋντρο για το χειμώνα), η αρχαύα 
Κϐρινθοσ, η Ακρϐκορινθοσ, ο ιςθμϐσ τησ Κορύνθου η επύδαυροσ και οι Μυκόνεσ.

 Μπορεύτε να ακολουθόςετε την παρϊκτια διαδρομό απϐ το Ναϑπλιο προσ το Λεωνύδιο.Θα
περϊςετε απϐ υπαύθριεσ περιοχϋσ και θα φτϊςετε ςτο ορεινϐ χωριϐ Κοςμϊσ. Αυτϐ εύναι 
μϐλισ ϋνα παρϊδειγμα για τα πολλϊ χωριϊ τησ Πελοποννόςου που ϋχουν διατηρόςει 
εξολοκλόρου την παρϊδοςη τουσ. 

 Η Πελοπϐννηςοσ διαθϋτει τα πϊντα πολυπούκιλη εξοχό, γραφικϋσ παραλύεσ και ορεινϊ 
χωριϊ. Εύναι ϋνασ επύγειοσ παρϊδειςοσ για τουσ φυςιολϊτρεσ, ιδανικό για θαλϊςςια ςπορ, η 
πατρύδα μερικών απϐ τουσ πιο ςπουδαύουσ αρχαιολογικοϑσ χώρουσ του κϐςμου αλλϊ 
και........ πολλϊ ϊλλα!!



Η 

Η Ολςμπία ήηαν καηά ηην απσαιόηηηα ιεπόρ σώπορ αθιεπωμένορ ζηον 

Δία, με αγωνίζμαηα πος καθιεπώθηκαν κάθε ηέζζεπα σπόνια ππορ 

ηιμήν ηος, ηοςρ παζίγνωζηοςρ Ολςμπιακούρ Αγώνερ. Οι ππώηοι 

αγώνερ διεξήσθηζαν ηο 776 π.Χ., όηαν, καηά ηην παπάδοζη, ο 

Λςκούπγορ από ηη Σπάπηη ήλθε ζε ζςμθωνία με ηον Ίθιηο, ηο βαζιλιά 

ηηρ Ήλιδαρ, ζσεηικά με ηην καθιέπωζη λαηπεςηικών εκδηλώζεων ζηην 

Ολςμπία, ππορ ηιμήν ηος θεού. Σηη διάπκειά ηοςρ, μάλιζηα, 

ζςμθωνήθηκε όηι ζε όλο ηον ελλαδικό σώπο θα επικπαηούζε 

εκεσειπία. Οι εοπηαζμοί διοπγανώνονηαν ανελλιπώρ κάθε ηέζζεπα 

σπόνια, μέσπι ηο 393 μ.Χ., όηαν ο αςηοκπάηοπαρ Θεοδόζιορ Α’ ηοςρ 

καηήπγηζε, αποκηπύζζονηάρ ηοςρ ωρ παγανιζηικό έθιμο. Οι αγώνερ 

αναβίωζαν πολύ απγόηεπα, ηο 1896, όηαν με ππωηοβοςλία ηος 

βαπόνος Pierre de Coubertin διοπγανώθηκαν ξανά ζηη γενέηειπά ηοςρ 

μεηά από πολλούρ αιώνερ, και έσοςν έκηοηε καθιεπωθεί ωρ παγκόζμιο 

γεγονόρ.

Μουςεύο τησ Ολυμπύασ Ερμόσ του Πραξιτϋλη.
Αρχαιολογικϐ Μουςεύο τησ Ολυμπύασ, απϐ τα ςημαντικϐτερα τησ 
Ελλϊδασ, παρουςιϊζει τη μακραύωνη ιςτορικό εξϋλιξη ενϐσ απϐ τα 
λαμπρϐτερα ιερϊ τησ αρχαιϐτητασ, που όταν αφιερωμϋνο ςτον πατϋρα 
των θεών και των ανθρώπων, τον Δύα, και αποτϋλεςε την κοιτύδα των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Περιλαμβϊνει τη μϐνιμη ϋκθεςη ευρημϊτων απϐ τισ 
αναςκαφϋσ ςτον ιερϐ χώρο τησ Ωλτεωσ, τα οπούα χρονολογοϑνται απϐ τα 
προώςτορικϊ ϋωσ και τα πρώτα χριςτιανικϊ χρϐνια. Απϐ το ςϑνολο των, 
ανεκτύμητησ αξύασ, εκθεμϊτων ςημαντικϐτερη εύναι η ϋκθεςη των 
γλυπτών, για την οπούα εύναι κυρύωσ γνωςτϐ το μουςεύο, καθώσ και η 
ςυλλογό χϊλκινων αντικειμϋνων, που εύναι η πλουςιϐτερη ςτον κϐςμο και 
απαρτύζεται απϐ ϐπλα, ειδώλια και ϊλλα αντικεύμενα, ενώ ιδιαύτερα 
ςημαντικϊ εύναι και τα ευρόματα τησ μεγϊλησ πηλοπλαςτικόσ.

Απσαία Ολςμπία.

Η Γεννέηειπα ηων Ολςμπιακών Αγώνων



Ναόσ του Δύα
Ο γιγϊντιοσ ναϐσ του Δύα όταν το ςημαντικϐτερο οικοδϐμημα 

τησ Ωλτεωσ ςτην Ολυμπύα και δϋςποζε ςε περύοπτη θϋςη 
ςτο κϋντρο τησ. Πρϐκειται για το μεγαλϑτερο ναϐ τησ 
Πελοποννόςου, ο οπούοσ θεωρεύται η τϋλεια ϋκφραςη, ο 
«κανών› τησ δωρικόσ ναοδομύασ. Κτύςθηκε απϐ τουσ 
Ηλεύουσ προσ τιμόν του Δύα με τα λϊφυρα απϐ τουσ 
νικηφϐρουσ πολϋμουσ, που διεξόγαν κατϊ των τριφυλιακών
πϐλεων. Η ανϋγερςό του ϊρχιςε το 470 π.Φ. και 
ολοκληρώθηκε το 456 π.Φ.



Ναόσ τησ Ήρασ
Ο ναϐσ τησ Ϋρασ αποτελεύ ϋνα απϐ τα αρχαιϐτερα 
δεύγματα μνημειακόσ ναοδομύασ ςτην Ελλϊδα. Ϋταν 
κτιςμϋνοσ ςτη βορειοδυτικό γωνύα του ιεροϑ χώρου τησ 
Ωλτεωσ, ςτουσ νϐτιουσ πρϐποδεσ του Κρονύου λϐφου, 
ϐπου για την προςταςύα του καταςκευϊςθηκε ιςχυρϐσ 
αναλημματικϐσ τούχοσ. Aφιερώθηκε ςτο ιερϐ τησ 
Ολυμπύασ απϐ τουσ κατούκουσ του κιλλοϑντα, αρχαύασ 
πϐλησ τησ Ηλεύασ.



 Αρχαύο ςτϊδιο
Σο ςτϊδιο τησ Ολυμπύασ εύναι ο χώροσ ϐπου τελοϑνταν οι αρχαύοι 

Ολυμπιακού Αγώνεσ αλλϊ και τα Ηραύα, αγώνεσ γυναικών προσ 
τιμόν τησ Ϋρασ. Βρύςκεται ανατολικϊ τησ Ωλτεωσ, ακριβώσ ϋξω 
απϐ τη βορειοανατολικό γωνύα του ιεροϑ περιβϐλου, αλλϊ η θϋςη 
του δεν όταν η ύδια ςτουσ πρώτουσ αιώνεσ τϋλεςησ των αγώνων. 
Πριν απϐ τον 6ο αι. π.Φ. το αγώνιςμα του ςταδύου δρϐμου γινϐταν 
ςε ϋναν επύπεδο χώρο, χωρύσ κανονικϊ πρανό, κατϊ μόκοσ του 
ανδόρου των θηςαυρών, ςτα ανατολικϊ του μεγϊλου βωμοϑ του 
Δύα.

 Αρχαύο γυμνϊςιο
Σο αρχαύο γυμνϊςιο τησ Ολυμπύασ οικοδομόθηκε ςτον επύπεδο χώρο 

βορειοδυτικϊ τησ Ωλτεωσ, δύπλα ςτην κούτη του ποταμοϑ 
Κλαδϋου και ανόκει ςτο ύδιο ςυγκρϐτημα με την παλαύςτρα, που 
βρύςκεται ακριβώσ ςτη ςυνϋχειϊ του προσ νϐτο. Εξυπηρετοϑςε τισ 
προπονόςεισ των αθλητών ςτα αγωνύςματα δρϐμου και ςτο 
πϋνταθλο, που παλαιϐτερα γύνονταν ςτον ύδιο χώρο, αλλϊ ςτην 
ϑπαιθρο. Σο γυμνϊςιο διαμορφώθηκε ςτα ελληνιςτικϊ χρϐνια, και 
το κτόριο που ςώζεται ςόμερα χρονολογεύται ςτο 2ο αι. π.Φ.



Κϊτοψη του αρχαιολογικού χώρου τησ 
Αρχαύασ Oλυμπύασ



ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΧΩΡΟΤ



Αρχαιολογικόσ χώροσ Αρχαύασ 
Ολυμπύασ







ΕΠΙΔΑΤΡΟ - ΜΤΚΗΝΕ – N.Αργολύδασ

Η Επύδαυροσ και οι Μυκόνεσ εύναι  τα πλϋον ενδιαφϋροντα ςημεύα του νομοϑ Αργολύδασ. Εξαιρετικϐ ενδιαφϋρον 
παρουςιϊζουν  ςτο Ιερϐ του Αςκληπιοϑ και το αρχαιολογικϐ μουςεύο που βρύςκονται ςτον ύδιο χώρο. Σο χωριϐ τησ 
Επιδαϑρου εύναι κτιςμϋνο πϊνω ςε γραφικϐ ϐρμο με χρυςό αμμουδιϊ,. 
Κατϊ τη δεϑτερη χιλιετηρύδα προ Φριςτοϑ, οι Μυκόνεσ όταν ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα κϋντρα ελληνικοϑ πολιτιςμοϑ, 
αποτελώντασ ϋνα ιςχυρϐ ςτρατιωτικϐ φροϑριο που δϋςποζε ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τησ νϐτιασ Ελλϊδασ. Η περύοδοσ τησ 
ελληνικόσ ιςτορύασ μεταξϑ 1600 π.Φ. ϋωσ περύπου το 1100 π.Φ. ονομϊζεται «μυκηναώκό», αναφερϐμενη ςτισ Μυκόνεσ. 
το απϐγειο τησ δϐξασ τουσ, το 1350 π.Φ., το κϊςτρο και η κϊτω πϐλη εύχαν 30.000 κατούκουσ και όταν ϋκταςησ 32 
εκταρύων Πρώτοσ ο Όμηροσ αναφϋρει την πϐλη περιγρϊφοντϊσ την με τα λϐγια «ευρυϊγυιαν, πολϑχρυςον».

Οι Μυκόνεσ (Μυκόναι, Μυκόνη) όταν αρχαύα πϐλη τησ Αργολύδασ κοντϊ ςτο βουνϐ 
Σρητϐσκι απϋναντι απ' τον Αργολικϐ κϐλπο. Ο αρχαιολογικϐσ χώροσ των Μυκηνών βρύςκεται 
περύπου 90 χιλιϐμετρα νοτιοδυτικϊ τησ Αθόνασ, ςτη βορειοανατολικό Πελοπϐννηςο.
Αν βρεθεύτε εκεύ διαβεύτε την Πϑλη των Λεϐντων, την εύςοδο τησ μυκηναώκόσ ακρϐπολησ κι 
επιςκεφθεύτε την αρχαύα πϐλη που υπόρξε ςϑμβολο τησ ηρωικόσ Ελλϊδασ. Ενδιαφϋρον 
παρουςιϊζουν επύςησ οι Θολωτού τϊφοι, μικρϊ ταφικϊ κτύρια ϊριςτα διατηρημϋνα. 



Μυκόνεσ



Η Πϑλη των Λεϐντων, ςτην εύςοδο των 
Μυκηνών.



 Η Πύλη των Λεόντων εύναι η εύςοδοσ τησ μυκηναώκόσ 
ακρϐπολησ, η οπούα φϋρει το αρχαιϐτερο δεύγμα μνημειακόσ 
γλυπτικόσ ςτην Ευρώπη, ςτο τρύγωνο πϊνω απϐ το υπϋρθυρο. 
Εύναι καταςκευαςμϋνη πϊνω ςε ιςχυρϐ τεύχοσ του τϋλουσ του 13ου 
π.Φ. αι., που λϐγω του μεγϋθουσ του και τησ καταςκευόσ του 
ονομϊζεται κυκλώπειο και περιβϊλλει την ακρϐπολη. Μϋςα ςτο 
χώρο τησ ακρϐπολησ υπϊρχουν δεξιϊ απϐ την Πϑλη τη 
ςιταποθόκη και ςε ϋναν κυκλικϐ περύβολο ϋξι βαςιλικούσ 
τϊφουσ που ανϊςκαψε ο λύμαν το 1876, το λεγϐμενο Σαφικϐ 
Κϑκλο Α', απϐ ϐπου όρθαν ςτο φωσ πλοϑςια ευρόματα ανϊμεςϊ 
τουσ οι περύφημεσ χρυςϋσ προςωπύδεσ, τα πολυπούκιλα ξύφη, τα 
χρυςϊ κοςμόματα κ.ϊ. (Όλα τα ευρόματα εκτύθενται ςτο 
Αρχαιολογικϐ Μουςεύο τησ Αθόνασ). Αμϋςωσ μετϊ 
διακρύνονται τα θεμϋλια μυκηναώκών ςπιτιών (κτύριο του 
Κρατόρα των πολεμιςτών, κτύριο Σςοϑν τα κ.ϊ.) και εκεύνα του 
θρηςκευτικοϑ κϋντρου.



 Σο Ανακτορικό υγκρότημα βρύςκεται ςτο 
ψηλϐτερο ςημεύο και εύναι χτιςμϋνο ςε διϊφορα 
επύπεδα. ' αυτϐ οδηγεύ ανηφορικϐσ δρϐμοσ, 
και η εύςοδϐσ του, το πρϐπυλο, βρύςκεται ςτη 
βορειοδυτικό πλευρϊ.

 Σο μϋγαρο, με ςτοϊ, πρϐδομο και δϐμο, 
βρύςκεται ςτα δυτικϊ μεγϊλησ αυλόσ που όταν 
διακοςμημϋνη με πολϑχρωμα θϋματα. ε 
μερικϊ ςημεύα τησ εύναι φανερϊ τα ύχνη απϐ τη 
φωτιϊ που προκϊλεςε την καταςτροφό τησ 
ακρϐπολησ. τη βϐρεια πλευρϊ του ανακτϐρου 
διακρύνονται θεμϋλια ναοϑ Αρχαώκών και 
Ελληνιςτικών Φρϐνων και οικοδομημϊτων 
(εργαςτόριο καλλιτεχνών και τεχνιτών, κτύριο 
Κιϐνων κ.ϊ.). τα αξιοθϋατα τησ ακρϐπολησ 
περιλαμβϊνεται και μια υπϐγεια δεξαμενό που 
καταςκευϊςτηκϋ το 13ο αι. π.Φ. και ςτην οπούα 
οδηγεύ ςτενϐ πϋραςμα.

 το χώρο ϋξω απϐ την ακρϐπολη υπϊρχει μια 
ςειρϊ απϐ θολωτοϑσ τϊφουσ που ο Παυςανύασ 
ονϐμαςε «θηςαυροϑσ», με 
ςημαντικϐτερουσ τον τϊφο των Λεόντων, του 
Αύγιςθου και τησ 
Κλυταιμνόςτρασ. Πρϐκειται για μικρϊ ταφικϊ 
κτύρια που διατηροϑνται ςε καλό κατϊςταςη, 
ενώ ςτα δυτικϊ τουσ αναςκϊφηκαν οι 
δεκατϋςςερισ βαςιλικού λακκοειδεύσ
τϊφοι του Σαφικοϑ Κϑκλου Β'. τα νϐτια του 
Σαφικοϑ Κϑκλου Β' βρϋθηκαν λεύψανα από 
ιδιωτικϋσ κατοικύεσ13ου αι. π.Φ. (Οικύα των 
Αςπύδων, Οικύα του Λαδϋμπορου κ.ϊ.).

 ε απϐςταςη 50 μϋτρων απϐ την ακρϐπολη 
δεςπϐζει ο πολυτελϋςτεροσ μυκηναώκϐσ τϊφοσ, 
ο λεγϐμενοσ θηςαυρόσ του Ατρϋα ό τϊφοσ 
του Αγαμϋμνονα. ϑγχρονοσ τησ Πϑλησ των 
Λεϐντων, ο θολωτϐσ αυτϐσ τϊφοσ αποτελεύται 
απϐ δρϐμο μόκουσ 36 μϋτρων και απϐ μια 
μεγϊλη θϐλο, η οπούα πρϋπει να ϋφερε πλοϑςια 
εςωτερικό διακϐςμηςη. Διακοςμημϋνη όταν 
και η πρϐςοψη του τϊφου, απϐ την οπούα 
διακρύνονται τμόματα.



Η αρχαύα Κόρινθοσ

όταν ςημαντικό πϐλη-κρϊτοσ τησ αρχαύασ Ελλϊδασ. Ϊλεγχε 
μύα περιοχό που αντιςτοιχοϑςε ςτα ανατολικϊ του ςημερινοϑ 
νομοϑ Κορινθύασ και ςτα βορειοανατολικϊ του νομοϑ 
Αργολύδασ. υνϐρευε με τη ικυώνα ςτα δυτικϊ, με 
τουσ Μεγαρεύσ ςτα ανατολικϊ, με τουσ Αργεύουσ ςτα 
νοτιοδυτικϊ και με τουσ Επιδαϑριουσ ςτα νϐτια. Η αρχαύα 
Κϐρινθοσ ϋλεγχε την νευραλγικό θϋςη του Ιςθμοϑ και 
αποτελοϑςε το ςημαντικϐτερο εμπορικϐ κϐμβο του αρχαύου 
κϐςμου, μϋχρι να απειληθεύ απϐ την Αθόνα. Η Κϐρινθοσ 
θεωροϑταν η πλουςιϐτερη πϐλη του αρχαύου κϐςμου.



χεδιϊγραμμα του Αρχαιολογικού χώρου 
τησ Αρχαύασ Κορύνθου



Ο ναϐσ του Απϐλλωνα ςτην αρχαύα Κϐρινθο

Αρχαύα Κόρινθοσ -
Ιςτορικό 

Η αρχαύα Κϐρινθοσ κατοικόθηκε όδη απϐ 
τα νεολιθικϊ χρϐνια (6500-3250 π.Φ.). Η 
μεγϊλη ϐμωσ ακμό τησ αρχύζει απϐ τον 8ο 
π.Φ. αιώνα, ϐταν αναδεύχθηκε ςε ηγϋτιδα 
δϑναμη του ελληνικοϑ κϐςμου, 
πρωτοςτατώντασ ςτην ύδρυςη ελληνικών 
αποικιών ςτη δυτικό Μεςϐγειο, ϐπωσ οι 
υρακοϑςεσ. Η πϐλη παραμϋνει ιςχυρό 
ωσ τουσ ελληνιςτικοϑσ χρϐνουσ, μϋχρι την 
καταςτροφό τησ απϐ τον Ρωμαύο 
ςτρατηγϐ Λεϑκιο Μϐμμιο το 146 π.Φ.
Δεύγμα τησ κορινιθιακόσ πρωτοπορύασ, 
ιδύωσ ςτα αρχαώκϊ χρϐνια, αποτελεύ ο 
δωρικϐσ ναϐσ του Απϐλλωνα που 
καταςκευϊςθηκε το 540 π.Φ.



Ο περύφημοσ και επιβλητικϐσ ακϐμη και ςόμερα αρχαώκόσ ναόσ του Απόλλωνα με τουσ 
μονολιθικοϑσ δωρικοϑσ κύονεσ απϐ τουσ οπούουσ εφτϊ παραμϋνουν ϐρθιοι ςε περύοπτη 
θϋςη πϊνω απϐ τα ερεύπια τησ αγορϊσ. Οι δωρικού κύονεσ του πτεροϑ όταν 6 ςτισ ςτενϋσ 
πλευρϋσ και 15 ςτισ μακρϋσ. Για τη ςτόριξη τησ οροφόσ υπόρχαν και εςωτερικϋσ 
κιονοςτοιχύεσ κατϊ μόκοσ του αρκετϊ επιμόκουσ ςηκοϑ, ο οπούοσ όταν χωριςμϋνοσ ςε δϑο 
δωμϊτια και επιπλϋον ςε πρϐναο και οπιςθϐδομο που εύχαν ςτην πρϐςοψό τουσ ανϊ δυο 
κύονεσ ανϊμεςα ςε παραςτϊδεσ. Ο ναϐσ χτύςτηκε περύ το 530 π.Φ. Η αγορϊ, η οπούα εύχε 
μορφό ορθογωνύου και διαςτϊςεισ 160 μϋτρα μόκοσ και 70 πλϊτοσ. 



Οι ςωζϐμενοι εφτϊ μονολιθικού κύονεσ του 
αρχαώκοϑ δωρικοϑ ναοϑ τησ Κορινθιακόσ αγορϊ

Σα κυριϐτερα κτύςματα που την περιβϊλλουν εύναι η νϐτια 
ςτοϊ, που ςχηματύζεται απϐ ςειρϊ ομοιϐμορφων 
καταςτημϊτων, καθϋνα απϐ τα οπούα όταν χωριςμϋνο ςε δϑο 
δωμϊτια. Μπροςτϊ ςτα καταςτόματα υπϊρχει διπλό ςειρϊ 
κιονοςτοιχύασ. Η εξωτερικό όταν δωρικό, ενώ η εςωτερικό 
ιωνικό. Ανϊμεςα ς' αυτό τη ςτοϊ παρεμβϊλλεται το 
βουλευτόριο. Ωλλη ςειρϊ καταςτημϊτων τησ αγορϊσ εύναι τα 
κεντρικϊ καταςτόματα με το "βόμα του Αποςτϐλου Παϑλου" 
ανϊμεςϊ τουσ και μύα ϊλλη ςειρϊ εύναι τα βορειοδυτικϊ 
καταςτόματα, που περιλαμβϊνουν το χαρακτηριςτικϐ 
τοξωτϐ οικοδϐμημα ανϊμεςϊ τουσ.



Αφόνοντασ την αγορϊ και κατεβαύνοντασ τα μνημειακϊ ςκαλοπϊτια των προπυλαύων, 
προςεγγύζουμε την οδϐ Λεχαύου. Κοντϊ τησ βρύςκεται η Πειρόνη κρόνη με τα ϋξι 
ανούγματα (τουσ χώρουσ που μοιϊζουν ςα ςπηλιϋσ), ϐπωσ μασ λϋει ο Παυςανύασ. 
Ενδιαφϋρουςα εύναι και η κρόνη Γλαϑκη, ςκαλιςμϋνη ςε βρϊχο.
Ϊξω απϐ τον κυρύωσ αρχαιολογικϐ χώρο επιςκϋψιμα εύναι τα εξόσ μνημεύα: Σο Ψδεύο, 
το οπούο καταςκευϊςτηκε ςτο τϋλοσ του 1ου αιώνα μ.Φ., ανακαινύςτηκε απϐ τον 
Ηρώδη τον Αττικϐ και δημιουργόθηκε τϐτε η αυλό του με ςτοϋσ γϑρω, η οπούα ϋφερε 
το ωδεύο πληςιϋςτερα ςτο θϋατρο. Αυτϐ βρύςκεται λύγο χαμηλϐτερα. Βεβαιώθηκαν 
ύχνη ενϐσ παλιϐτερου θεϊτρου του τϋλουσ του 5ου π.Φ. αιώνα με ξϑλινη ςκηνό. Σον 3ο 
π.Φ. αιώνα το θϋατρο αποκτϊ χτιςτό ςκηνό. Σο κούλο του (κερκύδεσ) υπολογύζεται 
πωσ όταν χωρητικϐτητασ 18.000 θεατών. την αρχό του 3ου μ.Φ. αιώνα η ορχόςτρα 
μετατρϊπηκε ςε ρωμαώκό αρϋνα για θηριομαχύεσ. Βϐρεια του θεϊτρου εντοπύζονται 
λεύψανα του γυμναςύου. Σϋλοσ, το Αςκληπιεύο κοντϊ ςτην πηγό Λϋρνα. Η αναςκαφό 
ϋδειξε πωσ το Αςκληπιεύο εύναι ςκαλιςμϋνο κατϊ το μϋγα μϋροσ ςτο βρϊχο. Ο ναϐσ 
εύχε διαςτϊςεισ 14,93Φ8,32 μϋτρα με ςηκϐ και πρϐναο με τϋςςερισ δωρικοϑσ κύονεσ 
μπροςτϊ.



Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ



 Ιερϐ του Αςκληπιοϑ, θρηςκευτικϐ κϋντρο τησ λατρεύασ του και ςυγχρϐνωσ, λϐγω τησ ιδιϐτητοσ του θεοϑ, 
θεραπευτικϐ κϋντρο. Ϋδη ςτον Πύνδαρο περιγρϊφονται ϐλεσ οι θεραπευτικϋσ δυνατϐτητεσ του θεοϑ, ϐπωσ τισ 
γνωρύζουμε απϐ ςτοιχεύα που παραδϐθηκαν ό αποκαλϑπτονται ςτα Αςκληπιεύα : ο Αςκληπιϐσ διδϊχθηκε απϐ 
τον Φεύρωνα να θεραπεϑει τουσ ανθρώπουσ, εύτε με λϐγια που προκαλοϑν θαϑματα εύτε με φϊρμακα εύτε με 
χειρουργικϋσ επεμβϊςεισ.
την αρχό μϋθοδοσ θεραπεύασ ςτα Αςκληπιεύα όταν η «εγκούμηςισ», δηλαδό η κατϊκλιςη των αςθενών μϋςα 
ςτο ιερϐ, ςυνδυαςμϋνη με ϋνα τυπικϐ θυςιών, και η αναμονό τησ επύςκεψησ του θεοϑ ςτον αςθενό κατϊ τη 
διϊρκεια του ϑπνου μϋςα απϐ ϋνα ϐνειρο. Ο θεϐσ μποροϑςε να υποδεύξει τον τρϐπο θεραπεύασ ό και να 
γιατρϋψει αμϋςωσ τον αςθενό κατϊ την επύςκεψό του αυτό. υχνϊ ϋπαιρνε τη μορφό των αγαπητών του ζώων, 
και ιδιαύτερα του φιδιοϑ και του ςκϑλου.
Σο ςημαντικϐτερο Αςκληπιεύο εύναι το ιερϐ τησ Επιδαϑρου. Τπόρχαν ϐμωσ και πολλϊ ϊλλα Αςκληπιεύα, ςε 
κϊθε πϐλη, περύπου πεντακϐςια ςε ϐλη την Ανατολικό λεκϊνη τησ Μεςογεύου (Κωσ, Αθόνα, Μεςςόνη, Ωργοσ, 
Πϋργαμοσ, Ρώμη). Ο Αςκληπιϐσ ςυνδϋθηκε ςτην Αύγυπτο με τον αντύςτοιχο θεϐ ϊραπι ό ϋραπι.

Αςκληπιεύο



Η Αρχαύα Ακρϐπολη του Ωργουσ (υψ. 289μ.) αποτελοϑμενη ςτο κϋντρο απϐ Κυκλώπεια 
τεύχη (1800 π.Φ.) πϊνω ςτα οπούα ϋχουν χτιςθεύ ϊλλα Ρωμαώκϊ και Ενετικϊ. Κοντϊ ςτα 
τεύχη υπϊρχει ναϏςκοσ τησ Αγ. Μαρύνασ (1859 μ.Φ.) κτιςμϋνοσ πϊνω ςε κατϊλοιπα 
αρχαύου ναοϑ του Λαριςςαύου Διϐσ. την πλαγιϊ και επύ του ναοϑ τησ Ακραύασ Ϋρασ 
βρύςκεται ςόμερα η Παναγύα η Κατακεκρυμμϋνη. Πληςύον του παραπϊνω ναοϑ υπόρχαν 
οι αρχαύοι ναού του Πυθαϋωσ Απϐλλωνοσ και τησ Αθηνϊσ Οξυδερκοϑσ (τϊφοσ βαςιλιϊ 
Ακρύςιου). Ετυμολογύα Εύναι η ακρϐπολη του Ωργουσ. Απϐ τον Αιςχϑλο ονομϊζεται 
«ικεταδϐκοσ ςκοπιϊ» και απϐ τον Statium «Palladea arx» και «Larisseaus apex». Σο 
ϐνομϊ τησ προϋρχεται ςϑμφωνα με οριςμϋνουσ απϐ τη Λϊριςα, την κϐρη του Πελαςγοϑ, 
ενώ ςϑμφωνα με ϊλλουσ εύναι πελαςγικό λϋξη και ςημαύνει ακρϐπολη, φροϑριο. 
ϑμφωνα με τον Ηςϑ¬χιο προϋρχεται απϐ τη λϋξη λϊςα, που ςημαύνει την πϋτρινη 
ακρϐπολη. Για να διακρύνεται απϐ τισ ϊλλεσ πϐλεισ που ϋφεραν το ύδιο ϐνομα, ϐπωσ η 
Λϊριςςα τησ Θεςςαλύασ και τησ Σρωϊδασ, ονομαζϐταν και Λϊ¬ριςα Αργεώτισ.



Αρχαίο Θζατρο Άργουσ
 Καταςκευϊςτηκε απϐ τον Πολϑκλειτο ςτα τϋλη του 5ου 

π.Φ. αι., ςκαλιςμϋνο πϊνω ςτο βρϊχο, αποτελεύται απϐ 
83 ςειρϋσ χωριςμϋνεσ ςε 3 τμόματα και ϋχει 
χωρητικϐτητα 13.000-20.000 θεατϋσ. Θεωρεύται ϋνα απϐ 
τα μεγαλϑτερα θϋατρα τησ αρχαύασ Ελλϊδασ.
Ο Αργεύοσ Πολϑκλειτοσ όταν μαθητόσ του Αργεύου 
Αγελϊδα, ϐπωσ και οι φημιςμϋνοι Υειδύασ, Μϑρων, κ.ϊ. 
Επύςησ ςχεδύαςε το θεϊτρο τησ Επιδαϑρου. Οι γλϑπτεσ 
τησ Αργεύασ χολόσ θεωροϑνται οι δημιουργού τησ 
Ευρωπαώκόσ Σϋχνησ [(Κανών (Δορυφϐροσ)].



Ν.ΑΡΚΑΔΙΑ
Ναϐσ Αρτϋμιδοσ Κνακεϊτιδοσ

 Ϊξω απϐ το χωριϐ Βϋρβενα ςτη θϋςη ψηλό ρϊχη, 
βρύςκονται τα ερεύπια του ναοϑ τησ Ωρτεμησ Κνακεϊτιδοσ. 
την περιοχό λατρευϐταν η θϋα απϐ τον 8ο αι. π.Φ., αλλϊ ο 
ναϐσ χτύςτηκε τον 6ο αι. Πιςτεϑεται ϐτι αποτϋλεςε τον 
πρώτο ναϐ του Ελλαδικοϑ χώρου χτιςμϋνο αποκλειςτικϊ 
απϐ μϊρμαρο. Ο ναϐσ όταν δωρικοϑ ρυθμοϑ και εύχε 
μεγϊλο ϊγαλμα τησ θεϊσ, ϐπου ςώθηκε ϋνα μικρϐ τμόμα 
του. Ο ναϐσ αναφϋρεται και απϐ τον Παυςανύα ςτα 
Αρκαδικϊ.



Ϊπαυλη Ηρώδη 
Αττικοϑ

Πρϐκειται για το ςημαντικϐτερο ρωμαώκϐ μνημεύο ςτον Ελλαδικϐ χώρο και βρύςκεται 
3χλμ. ϋξω απϐ το Ωςτροσ. Ολοκληρώθηκε τον 2ο αι. μ.Φ. απϐ τον Ηρώδη Αττικϐ, αν 
και κϊποια κτύρια προϒπόρχαν και χρηςιμοποιοϑνταν απϐ τον πατϋρα του. Ο Ηρώδησ 
όταν ϋνασ απϐ τουσ πλουςιϐτερουσ και ιςχυρϐτερουσ ϊνδρεσ του αρχαύου ελληνικοϑ 
κϐςμου. Η εϑφορη περιοχό τησ αρχαύασ Εϑασ αποτϋλεςε ϋνα κύνητρο για τη 
δημιουργύα ενϐσ τερϊςτιου οικιςτικοϑ ςυγκροτόματοσ, με πολλαπλϊ κτύρια ςε ϋκταςη 
μεγαλϑτερη των 20.000 τμ. Τπόρχαν τα κτύρια τησ κεντρικόσ ϋπαυλησ διακοςμημϋνα 
με υπϋροχα ψηφιδωτϊ, αξιοθαϑμαςτοι κόποι, πληθώρα ϋργων γλυπτικόσ τϋχνησ, ναού, 
λουτρϊ, φυλϊκια, ςκεπαςτού κόποι, επιτϑμβιεσ ςτόλεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ 
γνωςτόσ ςτόλησ των Μαραθωνομϊχων, ςτοϋσ, υδραγωγεύο, ακϐμα και τεχνητϐ ποτϊμι



5η Μυκηναώκό οδόσ ό 84η Ρωμαώκό οδόσ
Η 5η Μυκηναώκό οδϐσ όταν απϐ τουσ πιο ςημαντικοϑσ δρϐμουσ τησ Πελοποννόςου, που 
κϊποτε ϋνωνε την ανατολικό και τη δυτικϊ πλευρϊ τησ. Ο δρϐμοσ αυτϐσ όταν 
κατϊλληλοσ για χρόςη απϐ πεζοϑσ και ϊμαξεσ. Ξεκινοϑςε απϐ την Ηλεύα, περνοϑςε απϐ 
την Ολυμπύα, ϐλεσ τισ ςημαντικϋσ πϐλεισ τησ Γορτυνύασ 
(Ηραύα, Μϊραθα, Γϐρτυνα, Βρϋνθη, κλπ.), τη Μεγαλϐπολη την Σεγϋα, το Ωργοσ, τισ 
Μυκόνεσ, την Κϐρινθο και τϋλοσ την Αθόνα. Κατϊ τη ρωμαώκό εποχό, ϋγιναν ϋργα 
ανϊπλαςησ και ςυντόρηςησ αυτοϑ του οδικοϑ δικτϑου, για να εξυπηρετόςει τη διϋλευςη 
ανθρώπων και εμπορευμϊτων απϐ την Ελλϊδα ςτην Ιταλύα. Ϊτςι η 84η Ρωμαώκό οδϐσ 
(ϐπωσ ονομϊςτηκε τϐτε) ϋνωνε τα λιμϊνια τησ Δυτικόσ Πελοποννόςου με την Αθόνα. Η 
ςπουδαιϐτητα τησ 84ησ οδοϑ, φαύνεται και απϐ την αποτϑπωςό τησ ςε χϊρτη τησ 
ρωμαώκόσ εποχόσ (1οσ αι. μ.Φ.). Σο πρωτϐτυπο του χϊρτη αυτοϑ δε ςώζεται, διατηρεύται 
ϐμωσ αντύγραφο του 13ου αι. μ.Φ., γνωςτϐ ωσ tabula peutingeriana, ςτην εθνικό 
βιβλιοθόκη τησ Βιϋννησ. Ση διαδρομό αυτό αναφϋρει και ο Ρόγασ Βελεςτινλόσ ςτη 
Φϊρτα (18οσ αι. μ.Φ.), καθώσ και Γϊλλοι χαρτογρϊφοι (19οσ αι. μ.Φ.). την περιοχό τησ 
Γορτυνύασ ϋχουν βρεθεύ αρκετϊ ύχνη τησ αρχαύασ οδοϑ, ώςτε να γνωρύζουμε την ακριβό 
διαδρομό τησ.



Αρχαίοσ Ορχομενόσ

Το Αρχαίο Θζατρο Ορχομενοφ

 Κοντϊ ςτο χωριϐ Ορχομενϐσ, βρύςκονται τα ερεύπια του αρχαύου οικιςμοϑ. Πρϐκειται για 
μύα απϐ τισ παλαιϐτερεσ και ςημαντικϐτερεσ πϐλεισ τησ αρχαύασ Αρκαδύασ. Ϋταν η παλιϊ 
ϋδρα των Αρκϊδων βαςιλϋων και αναφϋρεται απϐ τον Όμηρο, αφοϑ με ϊλλεσ Αρκαδικϋσ 
πϐλεισ ϋςτειλε ςτην Σρούα 60 πλούα. Η πϐλη ϋφταςε την ακμό τησ τον 5ο π.Φ. αι. Ϊπειτα 
ξεκύνηςε μύα πολυτϊραχη περύοδοσ με ςυγκροϑςεισ και λεηλαςύεσ, την εποχό του 
Πελοποννηςιακοϑ πολϋμου και ςειρϊ προβλημϊτων ςτα χρϐνια των διαδϐχων του Μ. 
Αλεξϊνδρου. τη ρωμαώκό εποχό ϋκοψε δικϊ τησ νομύςματα και αργϐτερα ςυμμετεύχε ςτον 
εποικιςμϐ τησ αρχαιασ Μεγαλϐπολησ. Η πϐλη όταν τειχιςμϋνη και εύχε ιερϊ, μεταξϑ των 
οπούων το ιερϐ του Ποςειδώνα και τησ Τμνύασ Αρτϋμιδοσ. Η λατρεύα τησ Τμνύασ Αρτϋμιδοσ 
όταν ιδιαύτερα διαδεδομϋνη ςτην Αρκαδύα και φανϋρωνε την πύςτη ϐτι η θεϊ αγαποϑςε και 
προςτϊτευε το τραγοϑδι και τη μουςικό. το ναϐ υπόρχε πϋτρινο ϊγαλμα τησ θεϊσ. Αν και 
την εποχό που την επιςκϋφτηκε ο Παυςανύασ, η πϐλη εύχε όδη παρακμϊςει, ο αρχαύοσ 
περιηγητόσ αναφϋρει ϐτι εκεύ κοντϊ υπόρχαν οι τϊφοι του Αριςτοκρϊτη, βαςιλιϊ τησ 
Αρκαδύασ και τησ Πηνελϐπησ, ςυζϑγου του Οδυςςϋα. όμερα ο χώροσ εύναι επιςκϋψημοσ. 
Ο επιςκϋπτησ μπορεύ να δει τμόματα των τειχών, τα ερεύπια του ναοϑ τησ Αρτϋμιδοσ, λύγα 
τμόματα τησ αγορϊσ και του βουλευτηρύου, ύχνη αποςτραγγιςτικοϑ ϋργου, την πηγό που 
υδροδοτοϑςε τα ιερϊ και φυςικϊ το γνωςτϐ θϋατρο τησ αρχαύασ πϐλησ, που αρκετϊ 
τμόματϊ του ςώζονται. Σο θϋατρο εύναι ϋργο του 3ου π.Φ. αι.



Ιερό Ιππύου Ποςειδώνα

Κοντϊ ςτο χωριϐ Μηλιϊ και ςτον αρχαιολογικϐ χώρο τησ αρχαύασ 
Μαντύνειασ, βρύςκεται ϋνα απϐ τα ςημαντικϐτερα ιερϊ τησ αρχαύασ 
Ελλϊδασ, αφοϑ εκεύ κοντϊ κατϊ το μϑθο εύχε γεννηθεύ ο Ποςειδώνασ. Η 
λατρεύα του Ιππύου Ποςειδώνα όταν ιδιαύτερα διαδεδομϋνη ςτην 
Αρκαδύα. Ιερϊ υπόρχαν ςε διϊφορα ςημεύα, ϐπωσ ςτη Λυκϐςουρα και 
ςτο αρχαύο Μεθϑδριο. Η παρϊδοςη λϋει ϐτι ο ςυγκεκριμϋνοσ ναϐσ 
χτύςτηκε απϐ τουσ αδερφοϑσ Σροφώνιο και Αγαμόδη (αρχϋσ 1ησ 
χιλιετύασ π.Φ.), θρυλικοϑσ αρχιτϋκτονεσ υπεϑθυνουσ για την καταςκευό 
θαυμαςτών ϋργων ϐπωσ το ναϐ του Απϐλλωνα ςτουσ Δελφοϑσ, το ςπύτι 
του Αμφιτρϑωνα και τησ Αλκόμνησ, τον θηςαυρϐ του Τριϋα και του 
Αυγεύα. Ϋταν οι πρώτοι που χρηςιμοπούηςαν λαξευμϋνουσ λύθουσ για 
την καταςκευό ναών και μνημεύων. Ο ναϐσ ανακαινύςτηκε απϐ τον 
αυτοκρϊτορα Ανδριανϐ τον 2ο π.Φ. αι. Απϐ το ςημεύο υπϊρχουν και 
Βυζαντινϊ ευρόματα.



Αρχαύα Μαντύνεια

 Απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ πϐλεισ των Αρκϊδων, η Μαντύνεια ϋπαιξε καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην 
πολιτικό και ςτρατιωτικό ζωό τησ Πελοποννόςου. Η πϐλη προϋκυψε απϐ την ςυνϋνωςη 
μικρών οικιςμών του Μαντινειακοϑ Οροπεδύου. τα Αρχαώκϊ χρϐνια ςημαντικϐ οικιςτικϐ 
και λατρευτικϐ κϋντρο του οροπεδύου βριςκϐταν ςτο λϐφο Γκορτςοϑλι αλλϊ αργϐτερα οι 
κϊτοικού του μετακινόθηκαν ςτην τοποθεςύα τησ αρχαύασ Μαντύνειασ, πιθανώσ τον 5ο π.Φ.
αι. Η πϐλη όταν τϐςο ςπουδαύα ώςτε ϋκοβε δικϊ τησ νομύςματα, αναφϋρεται απϐ τον 
Όμηρο για τη ςυμμετοχό τησ ςτον Σρωικϐ πϐλεμο και την επιςκϋφθηκε ο Παυςανύασ. Απϐ 
τον Παυςανύα ϋχουμε και τισ περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για την οργϊνωςη και τη ζωό τησ 
πϐλησ. Η ιςτορύα τησ πϐλησ όταν πολυτϊραχη, αφοϑ ςυμμετεύχε ςτην Πελοποννηςιακό 
υμμαχύα, πολϋμηςε ςτο πλευρϐ τησ πϊρτησ ςε Περςικοϑσ και Πελοποννηςιακοϑσ 
πολϋμουσ, αργϐτερα ςυμμϊχηςε με την Αθόνα και 

Η αρχαύα πϐλη όταν οχυρωμϋνη με τεύχοσ περύπου 4 χιλιομϋτρων. Εύχε πϊνω απϐ 120 
πϑργουσ με σ 5 μϋτρων. Σα νερϊ του ποταμοϑ Όφη δημιουργοϑςαν τϊφρο γϑρω απϐ τα 
τεύχη. Τπόρχαν γεφϑρια και πϑλεσ για την εύςοδο ςτην πϐλη. Μϋςα ςτην πϐλη υπόρχε 
θϋατρο, βουλευτόριο, αγορϊ, ναού και ιερϊ (Δύα ωτόρα, Ηραύο, Ϋλιου, Μεςοπολύτιδασ
Ωρτεμησ) και λουτρϊ. όμερα ο επιςκϋπτησ θαυμϊζει τη ςκηνό του θεϊτρου που ςχεδϐν 
ςώζεται ανϋπαφη, βλϋπει τμόματα του Βουλευτηρύου, του ναοϑ του Δύα, του Ηραύου, τησ 
αγορϊσ και τμόματα των τειχών. την πϐλη υπόρχαν και θαυμαςτϊ αγϊλματα του 
Πραξιτϋλη, κϊποια απϐ τα οπούα ϋχουν βρεθεύ και φυλϊςςονται ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ 
Μουςεύο Αθηνών. το αρχαύο θϋατρο φιλοξενοϑνται κατϊ τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ 
θεατρικϋσ παραςτϊςεισ. Κοντϊ ςτον αρχαιολογικϐ χώρο βρύςκεται και ο ιδιαύτεροσ ναϐσ 
τησ Αγ. Υωτεινόσ.



Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΤ
 Η πρώτη εγκατϊςταςη ανθρώπων ςτο χώρο τησ Αρχαύασ Κορύνθου χρονολογεύται περύπου ςτα 

νεολιθικϊ χρϐνια. Οι πρώτοι κϊτοικοι τησ πϐλησ διϊλεξαν αυτό την τοποθεςύα για την εγκατϊςταςό 
τουσ λϐγω των ευνοώκών ςυνθηκών που επικρατοϑςαν ςτην περιοχό. Οι κϊτοικοι επϋλεξαν με επιτυχύα 
αυτό τη θϋςη γιατύ μποροϑςαν κϊλλιςτα να ελϋγχουν το χερςαύο δρϐμο επικοινωνύασ, αλλϊ και τουσ 
θαλϊςςιουσ δρϐμουσ, χϊρη ςτον Ιςθμϐ ενώ τα δϑο πλοϑςια λιμϊνια τησ, το Λϋχαιο ςτον Κορινθιακϐ 
κϐλπο και οι Κεγχρεϋσ ςτο αρωνικϐ, την κατϋςτηςαν ςπουδαύο εμπορικϐ κϋντρο.
Κατϊ τη μυθολογύα, ο Λϋχησ και ο Κεγχρύασ, που ϋδωςαν τα ονϐματϊ τουσ ςτα λιμϊνια τησ πϐλησ, όταν 
γιοι του θεοϑ τησ θϊλαςςασ Ποςειδώνα και τησ ξακουςτόσ πηγόσ Πειρόνησ, που όταν κϐρη του 
ποτϊμιου θεοϑ Αχελώου.
ημαντικϐτερο ςτουσ αρχαώκοϑσ και κλαςικοϑσ χρϐνουσ όταν το λιμϊνι του Λεχαύου, λϐγω τησ 
εγγϑτητϊσ του με την πϐλη και του εμπορικοϑ προςανατολιςμοϑ τησ Αρχαύασ Κορύνθου, που όταν 
κυρύωσ δυτικϐσ. Η ϐλη ςϑλληψη και καταςκευό του όταν ϋνα τεχνολογικϐ θαϑμα τησ εποχόσ εκεύνησ, 
που αντιγρϊφτηκε αργϐτερα απϐ τουσ Ρωμαύουσ και εφαρμϐςτηκε ςε πολλϊ λιμϊνια
Σο λιμϊνι ςυνϋδεαν με την πϐλη μακρϊ τεύχη μόκουσ 12 ςταδύων (2.200 μ.), τα οπούα περιϋκλειαν την 
περύφημη οδϐ Λεχαύου.
Λύγα χιλιϐμετρα νοτιϐτερα απϐ τη ςημερινό πϐλη τησ Κορύνθου βρύςκεται το χωριϐ τησ Αρχαύασ 
Κορύνθου, χτιςμϋνο ςτην ϊκρη (και εν πολλούσ απϐ πϊνω) των ερειπύων τησ Αρχαύασ Κορύνθου. Σα ύχνη 
τησ ολβύασ Κορύνθου μοναδικϊ: η Αγορϊ, το κϋντρο τησ πϐλησ, απϐ τισ πιο αντιπροςωπευτικϋσ τησ 
αρχαιϐτητασ, ορθογώνιου ςχόματοσ, μόκουσ 200 μ. και πλϊτουσ 100 μ. ςτη δυτικό πλευρϊ και 70 μ. 
ςτην ανατολικό. Ο κεντρικϐσ ελεϑθεροσ χώροσ, απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ των ρωμαώκών χρϐνων, 
περιβϊλλεται απϐ δημϐςια κτύρια και ςτοϋσ με καταςτόματα ςτισ τρεισ πλευρϋσ, η ςημαντικϐτερη απϐ 
τισ οπούεσ εύναι η Νϐτια τοϊ, χτιςμϋνη τον 4ο π.Φ. αιώνα για να ςτεγϊςει το υνϋδριο τησ Κορύνθου. 
Ανϊμεςα ςτα κεντρικϊ καταςτόματα δεςπϐζει το θεαματικϐ κτύριο των δημοςύων αγορεϑςεων, το Βόμα. 
Απϐ εδώ ο Απϐςτολοσ Παϑλοσ ευαγγελιζϐταν το νϋο “Θεϐ τησ Αγϊπησ”, θϋτοντασ τα θεμϋλια τησ πρώτησ 
χριςτιανικόσ εκκληςύασ ςτην Κϐρινθο.



ΦΕΝΕΟ
 Ο πρώτοσ οικιςμϐσ ςτο Υενεϐ δημιουργόθηκε απϐ τουσ Πελαςγοϑσ και 

αργϐτερα, το 1900 π.Φ., κατοικόθηκε απϐ Αρκϊδεσ. Σο Μυκηναώκϐ 
κϋντρο του Υενεοϑ δημιοϑργηςαν οι Αχαιού το 1500 π.Φ., οι οπούοι υπϐ 
την αρχηγύα του βαςιλικϊ των Αρκϊδων Αγαθόνορα ϋλαβαν μϋροσ με 60 
πολεμιςτϋσ ςτον Σρωικϐ Πϐλεμο.
Η ακρϐπολη τησ Αρχαύασ Υενεοϑ τοποθετεύται κοντϊ ςτο ςημερινϐ 
χωριϐ Καλϑβια ςτα βορειοδυτικϊ κρϊςπεδα τησ φενεατικόσ πεδιϊδασ. 
Αναςκϊφηκε ανϊμεςα ςτα 1958-1961 απϐ την ϋφορο κ. Ε. Δεώλϊκη. 
Αποκαλϑφθηκε ναϐσ αφιερωμϋνοσ -ςϑμφωνα με τισ επιγραφϋσ- ςτον 
Αςκληπιϐ, οι διαςτϊςεισ του οπούου εύναι 10Φ6,10 μϋτρα και ορθογώνιο 
βϊθρο πϊνω ςτο οπούο βρϋθηκαν δϑο πελώρια μαρμϊρινα πϐδια με 
ςανδϊλια μόκουσ 80 εκατοςτών το καθϋνα, ενώ πύςω απϐ το βϊθρο 
βρϋθηκε γυναικεύο μαρμϊρινο κεφϊλι ϑψουσ 80 εκατοςτών με οφθαλμϐ 
απϐ αλϊβαςτρο. Παριςτϊνουν τον Αςκληπιϐ και την Τγεύα και 
χρονολογοϑνται ςτα 150 π.Φ.



ΦΛΙΑΙΑ
 το χαμηλϐ λϐφο ςτα νϐτια του ςημερινοϑ κϊμπου τησ Νεμϋασ, κοντϊ ςτισ πηγϋσ του 

Αςωποϑ, ο βαςιλιϊσ Ωρασ ϋχτιςε μια πϐλη για τουσ υπηκϐουσ του, ϋναν τϐπο ευλογημϋνο, 
μ’ ϋνα ποτϊμι να ποτύζει τον εϑφορο κϊμπο, που ονομϊςτηκε Υλιαςύα, αφοϑ εδώ βαςύλεψε, 
ςϑμφωνα με το μϑθο, ο Υλύασ, ο γιοσ του θεοϑ Διονϑςου. Εκεύ, ϐπωσ λϋνε, καλλιεργόθηκε 
για πρώτη φορϊ το αμπϋλι και παρϊχθηκε κραςύ, ο περύφημοσ φλιϊςιοσ ούνοσ, περιζότητο 
κραςύ που ςυνϐδευε τα πιο πλοϑςια ςυμπϐςια.
Η Αρχαύα Υλιαςύα βρύςκεται 5 χλμ. δυτικϊ τησ Αρχαύασ Νεμϋασ και θεωρεύτο ςημαντικϐ 
φιλοςοφικϐ κϋντρο τησ αρχαιϐτητασ. Εδώ βρύςκονται τα ιερϊ τησ Ϋβησ, τησ Δόμητρασ και 
τησ Περςεφϐνησ, ο ναϐσ του Αςκληπιοϑ, ςτη θϋςη του οπούου χτύςτηκε η Εκκληςύα τησ 
Ζωοδϐχου Πηγόσ, καθώσ και κλαςςικϐ οικοδϐμημα που οι ντϐπιοι αποκαλοϑν «Παλϊτι».
ε διαδοχικϋσ αναςκαφϋσ που ϋγιναν απϐ το 1924 ϋωσ το 1970 αποκαλϑφθηκαν τα 
χαμηλϐτερα ειδώλια του θεϊτρου, τα θεμϋλια τησ ςκηνόσ, τα ςχεδϐν ςυνεχϐμενα προσ το 
νϐτο θεμϋλια του λεγϐμενου παλατιοϑ και ϋνα κομμϊτι αναλημματικοϑ τούχου ιςοδομικϊ
χτιςμϋνου με μεγϊλεσ ορθογώνιεσ πϋτρεσ. Χηλϐτερα ςτο λϐφο διατηρόθηκαν ςπϐνδυλοι 
κιϐνων και αρχαύο οικοδομικϐ υλικϐ.
Ο Υλιοϑντασ κατϋχει μια ιδιαύτερη θϋςη ςτην πνευματικό ιςτορύα τησ Αρχαύασ Ελλϊδασ, 
αφοϑ το ϐνομϊ του ςυνδϋεται με τη ςχολό των Πυθαγορεύων που ϊκμαςε ς’ αυτό κατϊ το 
400 π.Φ.



ΘΗΑΤΡΟ ΣΨΝ 
ΑΗΔΟΝΙΨΝ

 Λύγα χιλιϐμετρα δυτικϐτερα τησ Νεμϋασ, κοντϊ 
ςτο μικρϐ χωριϐ των Αηδονιών, αναςκϊφηκαν 
μεταξϑ 1978 - 1980 μυκηναώκού τϊφοι -
ςυλημϋνοι κατϊ το πλεύςτον- που ανόκαν ςτη 
μυκηναώκό πϐλη Αραιθυρϋη, την οπούα ο 
Όμηροσ αποκαλεύ “ερατεινό”, δηλαδό θελκτικό. 
Σο Απρύλιο του 1993 μια μεγϊλη ςυλλογό 
μυκηναώκών ςφραγύδων και κοςμημϊτων -
ςϑνολο 312 αντικεύμενα- εκτϋθηκε με ςκοπϐ να 
δημοπρατηθεύ ςτη Νϋα Τϐρκη. Καθώσ όταν 
ολοφϊνερο ϐτι τα αντικεύμενα αποτελοϑςαν ϋνα 
ενιαύο ςϑνολο, οι Ϊλληνεσ αρχαιολϐγοι δεν 
ϊργηςαν να διαπιςτώςουν ϐτι αποτελοϑςαν το 
προώϐν τησ ςυλόςεωσ των μυκηναώκών τϊφων 
των Αηδονύων. Ϊτςι, μετϊ απϐ δικαςτικό μϊχη 
τελικώσ η ςυλλογό, η οπούα εύναι ευρϋωσ 
γνωςτό ωσ θηςαυρϐσ των Αηδονύων, 
επεςτρϊφη ςτα πϊτρια εδϊφη. Ο θηςαυρϐσ 
αποτελεύται απϐ δϑο χρυςϊ δαχτυλύδια-
ςφραγύδεσ, με παρϊςταςη ϊρματοσ το ϋνα και 
δϑο γυναικών που κρατοϑν ϊνθη το ϊλλο, τρύα 
ακϐμη δαχτυλύδια, δϑο χρυςϊ κι ϋνα απϐ 
όλεκτρο, τρεισ ςφραγιδϐλιθουσ απϐ ςτεατύτη, 
αμϋθυςτο και αχϊτη, χρυςϊ κοςμόματα 
ενδυμαςύασ και χρυςϋσ χϊντρεσ καθώσ κι ϋνα 
μεγϊλο αριθμϐ ϊλλων χαντρών απϐ διϊφορεσ 
ϑλεσ.
Σα αντικεύμενα χρονολογοϑνται κυρύωσ ςτα 
1500 - 1400 π.Φ.



Ν. ΛΑΚΩΝΙΑ
H ακρόπολη της Αρχαίας 
πόλης Επιδαφρου-Λιμηράς

 Βρύςκεται ςτη περιοχό του Αγύου Ιωϊννου Μονεμβαςύασ επϊνω ςε λϐφο 
και κοντϊ ςτην ακτό. Σα εντυπωςιακϊ τεύχη, κτύςτηκαν πιθανϐτατα τον 
4ο αιώνα π.X. Ο Παυςανύασ αναφϋρει ϐτι οι κϊτοικοι αυτόσ τησ πϐλησ 
κατϊγονταν απϐ την Επύδαυρο τησ Αργολύδοσ. Σα ευρόματα, απϐ τισ 
περιοριςμϋνεσ αναςκαφϋσ που ϋχουν γύνει, μαρτυροϑν την ϑπαρξη ζωόσ 
ςτη περιοχό απϐ τα προώςτορικϊ χρϐνια. Κατϊ τη κλαςικό περύοδο όταν 
η ςημαντικϐτερη πϐλη τησ περιοχόσ και ςτη διϊρκεια του 
πελοποννηςιακοϑ πολϋμου καταςτρϊφηκε δϑο φορϋσ απϐ τουσ 
Αθηναύουσ. Η πϐλη ανόκε απϐ το 146 π.Φ. ςτο Κοινϐ των Λακεδαιμονύων 
και ςτη ςυνϋχεια (22 π.Φ.) ςτο Κοινϐ των Ελευθερολακώνων μαζύ με 
ϊλλεσ 24 Λακωνικϋσ πϐλεισ.



υκζα – Μυκηναϊκοί τάφοι περιόδου 1400-1100 π.Χ.

 To ϋτοσ 1974, εντελώσ τυχαύα, βρϋθηκε δύπλα ςτο 
νεκροταφεύο του χωριοϑ υκϋα ϋνασ αςϑλητοσ μυκηναώκϐσ 
τϊφοσ τησ περιϐδου 1400-1100 π.Φ. Σα ϋτη 1997 - 1998, 
ανούχθηκαν ϊλλοι τρεισ μυκηναώκού τϊφοι τησ ύδιασ 
περιϐδου, απϐ την Eφορεύα Kλαςικών Aρχαιοτότων. Σα 
κτερύςματα (πόλινα αγγεύα με διακοςμόςεισ, περιδϋραια, 
ημιπολϑτιμοι λύθοι και χϊλκινα: ξύφη, εγχειρύδια και 
μαχαύρια) βρύςκονται ςτο Μουςεύο τησ πϊρτησ.



Tο Λεωνιδαίο
 Σο μνημεύο αυτϐ με διαςτϊςεισ 12,50μ.Φ8,30μ., ανόκει ςτον 

5ο αιώνα π.Φ. και εύναι κτιςμϋνο με πωρϐλιθουσ. Βρύςκεται 
ςτο βϐρειο μϋροσ τησ ςημερινόσ πϐλησ τησ πϊρτησ και η 
παρϊδοςη το αναφϋρει ωσ τον τϊφο του Λεωνύδα. Δεν 
υπϊρχει ϐμωσ κϊποια επύςημη ϋνδειξη που να ςυνδϋει αυτϐ 
το οικοδϐμημα με τον όρωα των Θερμοπυλών. Ο τϊφοσ 
εύναι διαιρεμϋνοσ ςε δϑο θαλϊμουσ, που ςυγκοινωνοϑν με 
δϑο πϐρτεσ. Σο Λεωνιδαύο ανϋςκαψε το 1892 ο Βαλντςτϊών, 
που θεώρηςε ϐτι δεν πρϐκειται για τϊφο παρϊ για μικρϐ ναϐ. 
Ο Παυςανύασ αναφϋρει, ϐτι ο τϊφοσ βριςκϐταν δυτικϊ τησ 
αγορϊσ, απϋναντι απϐ το θϋατρο, δηλαδό νοτιοδυτικϊ τησ 
ακροπϐλεωσ και ϐτι εδώ ετελοϑντο κϊθε χρϐνο αγώνεσ.



Αρχαίο θζατρο τησ πάρτησ

 Σο αρχαύο θϋατρο τησ πϊρτησ βρύςκεται ςτη Ν.Δ. πλευρϊ 
τησ Ακρϐπολησ με μεςημβρινϐ προςανατολιςμϐ. 
Μεταςκευϊςτηκε κατϊ τη ρωμαώκό εποχό [1οσ αιώνασ π.Φ.] 
και διατηρεύ τη μορφό που πόρε κατϊ την εποχό αυτό. Ϋταν 
επιβλητικϐ λϐγω των μεγϊλων διαςτϊςεών του. Εύχε 48 
ςειρϋσ με καθύςματα και 27κερκύδεσ, ςυνολικϊ η 
χωρητικϐτητϊ του ϋφτανε και τουσ 16.000 θεατϋσ. Η ςκηνό 
και το κούλο όταν καταςκευαςμϋνα απϐ λευκϐ μϊρμαρο. το 
πϊνω μϋροσ του κούλου υπόρχε περιμετρικϊ μια ςτοϊ. την 
ύδια θϋςη το 200 π.Φ. εύχε κτιςτεύ ϋνα λύθινο, που 
αντικατϊςτηςε ϋνα ξϑλινο θϋατρο, που εύχε φτιαχτεύ τον 5ο 
αιώνα π.Φ. Σο πρώτο αυτϐ θϋατρο χρηςύμευε για δημϐςιεσ 
ςυγκεντρώςεισ και γιορτϋσ.



Η Ακρόπολη τησ 
αρχαίασ πάρτησ

 Η Ακρϐπολισ τησ πϊρτησ βρύςκεται ςτο βϐρειο μϋροσ τησ πϐλησ . 
Πϊνω ςτην ακρϐπολη υπόρχαν: Σο μεγϊλο ιερϐ τησ Αθηνϊσ Πολιοϑχου ό 
Φαλκιούκου που βριςκϐταν ςτην κορυφό του λϐφου τησ ακρϐπολησ, 
πϊνω απϐ το θϋατρο. Απϐ πολϑ παλιϊ υπόρχε τϋμενοσ με βωμϐ. το ναϐ 
υπόρχε επϋνδυςη απϐ χϊλκινα ελϊςματα με ανϊγλυφεσ παραςτϊςεισ. 
Απϐ αυτό την επϋνδυςη πόρε και το ϐνομϊ τησ Φαλκιούκου η Αθηνϊ. Σο 
ιερϐ τησ Αθηνϊσ Πολιοϑχου ό Φαλκιούκου όταν το ςημαντικϐτερο ιερϐ 
τησ αρχαύασ πϊρτησ. το χώρο του γύνονταν δημϐςιεσ ςυγκεντρώςεισ, 
παρελϊςεισ και ιππικού αγώνεσ. Εκεύ εύχαν καταφϑγει, ζητώντασ ϊςυλο, ο 
Λυκοϑργοσ, ο Παυςανύασ και ο Ωγισ ο Δ. Σον 4ο αιώνα μ. Φ. ξεκύνηςε η 
οικοδϐμηςη ςπιτιών μϋςα ςτον περύβολϐ του. Σον 10ο αιώνα μ. Φ. ςτα 
ανατολικϊ του ανεγϋρθη η μεγϊλη βαςιλικό του Φριςτοϑ ωτόρα. και το 
μοναςτόρι του Οςύου Νύκωνοσ. Η ακρϐπολη οχυρώθηκε μϐνο μετϊ τισ 
επιδρομϋσ των Εροϑλων (267 μ.Φ.) και των Βηςιγϐτθων (396 μ.Φ.)



Μυκηναϊκό νεκροταφείο 
θολωτών λαξευτών τάφων 
ςτη Πελλάνα

 τη θϋςη πηλιϋσ ό Πελεκητό, κοντϊ ςτο ςημερινϐ ομώνυμο 
χωριϐ, ϋχουν βρεθεύ αρκετού θολωτού τϊφοι. Ο μεγαλϑτεροσ 
τϊφοσ εύναι βαςιλικϐσ, με θϐλο διαμϋτρου 10 μϋτρων και 
χρονολογεύται γϑρω ςτο 1500 π.Φ. Δεξιϊ και αριςτερϊ του 
μεγϊλου αυτοϑ τϊφου υπϊρχουν δϑο μικρϐτεροι τϊφοι, 
τοποθετημϋνοι ςυμμετρικϊ ωσ προσ το μεγϊλο.Σο μϋγεθοσ 
του μεγϊλου τϊφου, αλλϊ και τα πολλϊ και ςπουδαύα 
ευρόματα (χρυςϊ ελϊςματα και φϑλλα, αμφορεύσ, 
κοςμόματα, αλϊβαςτρα, κεραμικϊ) μαρτυροϑν ϐτι η 
Πελλϊνα όταν ηγεμονικϐ κϋντρο και απϐ τη τεχνοτροπύα 
των ευρημϊτων προκϑπτει, ϐτι αυτϊ καλϑπτουν μια μεγϊλη 
περύοδο (1500-1200 π.Φ.)



Σο Μενελάειο [ςτην 

αρχαία Θεράπνη]

 Σο Μενελϊειο βριςκϐταν ςτην αρχαύα Θερϊπνη, επϊνω 
ςε λϐφο, 5 χιλιϐμετρα νοτιοανατολικϊ τησ ςημερινόσ 
πϊρτησ και όταν ιερϐ αφιερωμϋνο ςτο Μενϋλαο και 
ςτην ωραύα Ελϋνη. Ϋταν ϋνασ ναϐσ πϊνω ςε ψηλϐ 
βϊθρο. Εδώ εύχαν ταφεύ ο Μενϋλαοσ και η ωραύα Ελϋνη, 
ςϑμφωνα με την παρϊδοςη, που αναφϋρει και ο 
Παυςανύασ. Σα ευρόματα των αναςκαφών (ενεπύγραφα 
ϐςτρακα και χϊλκινα αντικεύμενα, καθώσ και μια 
ςτόλη) μαρτυροϑν ϐτι το ςημεύο όταν τϐποσ λατρεύασ 
του Μενελϊου και τησ Ελϋνησ. Σα ερεύπια του ιεροϑ, 
που διαςώζονται και ςόμερα, εύναι εντυπωςιακϊ και 
ανϊγονται ςτην κλαςικό εποχό.



Οικονομύα
Σο οικονομικϐ μοντϋλο τησ πϊρτησ βαςιζϐταν ςε μια φιλοςοφύα που απϋτρεπε τη ςυγκϋντρωςη πλοϑτου. Θεωρητικϊ 
τουλϊχιςτον, απαγορευϐταν ςτουσ Ομούουσ να αςκοϑν κϊποια παραγωγικό δραςτηριϐτητα, τομϋα ςτον οπούο 
περιορύζονταν οι περύοικοι και οι εύλωτεσ.
Πϊλι θεωρητικϊ, η χρόςη νομύςματοσ αποθαρρϑνθηκε μϋςω μιασ ςειρϊσ μϋτρων. Αρχικϊ, το νϐμιςμα κατϋςτη ϊχρηςτο: 
τα ςυςςύτια τα εξαςφϊλιζε το κρϊτοσ, οι πολυτϋλειεσ και τα ϋργα τϋχνησ θεωροϑνταν απαρϊδεκτα. Κατϐπιν, το 
ςπαρτιατικϐ νϐμιςμα όταν επύτηδεσ δϑςχρηςτο: δεν υπόρχαν χρυςϊ και αςημϋνια νομύςματα, μονϊχα ϋνα εύδοσ 
καταςκευαςμϋνο απϐ ςύδηρο αξύασ δυςανϊλογησ με το βϊροσ του, με αποτϋλεςμα να απαιτεύται καροτςϊκι για να 
μεταφϋρει κανεύσ ϋνα ποςϐ ύςο με δϋκα μνεσ (ό χύλιεσ δραχμϋσ) και επιπλϋον το νϐμιςμα αυτϐ δεν εύχε ιςχϑ εκτϐσ 
πϐλεωσ. Σϋλοσ, τα πλοϑτη περιφρονοϑνταν εκ πεποιθόςεωσ.
Νομύςματα.
Μετϊ τη λόξη του Πελοποννηςιακοϑ Πολϋμου, η ύδια η πϐλη βρϋθηκε ςτο δύλημμα για το αν ϋπρεπε να εκδώςει αργυρϐ 
νϐμιςμα ό ϐχι.Σελικϊ αποφαςύςτηκε να διατηρηθεύ το ςιδερϋνιο νϐμιςμα για ςυγκεκριμϋνεσ ςυναλλαγϋσ και να ειςαχθεύ 
η χρόςη πολϑτιμων νομιςμϊτων για κρατικϋσ υποθϋςεισ και μϐνο. Σελικϊ, η πϊρτη ακολοϑθηςε το παρϊδειγμα των 
ϊλλων πϐλεων ςτισ αρχϋσ του 3ου αιώνα π.Φ ϐταν ο βαςιλιϊσ Αρεϑσ Α‘, ςτο πρϐτυπο των βαςιλϋων τησ ελληνιςτικόσ 
περιϐδου, ϋκοψε νϐμιςμα με τη μορφό και το ϐνομϊ του.
Η Κόρινθοσ επύςησ ϋκοψε ςτατόρεσ ςτα μϋςα περύπου του 6ου αι. π.Φ., που αντανακλοϑν την εμπορικό και 
οικονομικό τησ ανϊπτυξη. Η κυκλοφορύα των πρώτων Κορινθιακών ςτατόρων όταν τοπικϊ περιοριςμϋνη, η ανεϑρεςό 
τουσ ϐμωσ ςε «θηςαυροϑσ» ςτισ αποικύεσ τησ ςτη Μεγϊλη Ελλϊδα δηλώνει τη μεγϊλη τουσ διϊδοςη.αρτιϊτεσ. 



Θρηςκεύα
Η θρηςκεύα όταν ςημαντικϐ τμόμα του βύου των αρχαύων παρτιατών, ύςωσ περιςςϐτερο ςε ςχϋςη με κατούκουσ ϊλλων 
πϐλεων. Σο μαρτυρϊ το πλόθοσ των ναών και ιερών που αναφϋρει ο περιηγητόσ Παυςανύασ: 43 ναού αφιερωμϋνοι ςε 
θεϐτητεσ ( ἱερϐν ), 22 ναού αφιερωμϋνοι ςε όρωεσ ( ηρώον ), περύπου 15 αγϊλματα θεών και 4 βωμού. ε αυτϊ 
προςτύθενται τα διϊφορα ταφικϊ μνημεύα, πολλϊ ςτον αριθμϐ μιασ και οι παρτιϊτεσ ενταφύαζαν τουσ νεκροϑσ μϋςα 
ςτην περύμετρο τησ πϐλησ, εκ των οπούων οριςμϋνα εύχαν και λατρευτικϐ χαρακτόρα: για παρϊδειγμα εκεύνα του 
Λυκοϑργου, του Λεωνύδα Α‘ και του Παυςανύα Α‘.
Λατρεύα και θεότητεσ
την Αρχαύα πϊρτη οι γυναικεύεσ θεϐτητεσ κατεύχαν εξϋχουςα θϋςη: απϐ τουσ 50 ναοϑσ που κατονομϊζει ο Παυςανύασ 
οι 34 εύναι αφιερωμϋνοι ςε θεϋσ Η Αθηνϊ με μεγϊλο πλόθοσ επικλόςεων, τιμϊται περιςςϐτερο απϐ ϐλεσ. Ο 
Απϐλλων εύχε ελϊχιςτα ιερϊ, ωςτϐςο η ςημαςύα του όταν ιδιαύτερη: ϋπαιζε ρϐλο ςε ϐλεσ τισ μεγϊλεσ θρηςκευτικϋσ 
εορτϋσ, ενώ το ςημαντικϐτερο θρηςκευτικϐ μνημεύο τησ Λακωνύασ όταν ο «Θρόνοσ του Απόλλωνα» ςτισ Αμϑκλεσ. Αξύζει 
να επιςημανθεύ και η ιδιαύτερη τιμό που αποδιδϐταν ςτον Γϋλωτα, δευτερεϑουςα θεϐτητα των αρχαύων Ελλόνων, που 
προςωποποιοϑςε το γϋλιο.
Σιμϋσ αποδύδονταν επύςησ ςτουσ όρωεσ του τρωώκοϑ κϑκλου. ϑμφωνα με τον Αναξαγϐρα ο Αχιλλϋασ δεχϐταν θεώκϋσ 
τιμϋσ και υπόρχαν δϑο ιερϊ αφιερωμϋνα ςτο ϐνομϊ του. Επύςησ θεοποιημϋνοι όταν οι Αγαμϋμνων,, Καςςϊνδρα (υπϐ το 
ϐνομα Αλεξϊνδρα), Κλυταιμνόςτρα, Μενϋλαοσ και Ελϋνη. Η λατρεύα τησ Ελϋνησ και του Μενϋλαου γινϐταν, ςϑμφωνα 
με τον Παυςανύα, ςτο λεγϐμενο «Μενελϊειο» ςτην Αρχαύα Θερϊπνη. Η λατρεύα τησ Ελϋνησ μϊλλον ϊρχιςε την αρχαώκό 
εποχό, αντικαθιςτώντασ μύα προγενϋςτερη θεϊ.
ημαντικό όταν επύςησ η λατρεύα προσ τον Κϊςτορα και τον Πολυδεϑκη, τουσ Διϐςκουρουσ,  διδϑμουσ γιουσ του Δύα. Ο 
Πύνδαροσ τουσ θεωρεύ «επιςτϊτεσ τησ Σπϊρτησ», η παρϊδοςη κατονομϊζει την πϐλη ωσ γενϋτειρϊ τουσ. Η δυαδικϐτητϊ 
τουσ θυμύζει εκεύνη των δϑο βαςιλϋων. τουσ Διϐςκουρουσ αποδύδονταν μια ςειρϊ απϐ θαϑματα τα οπούα ςχετύζονταν 
κυρύωσ με τη ςωτηρύα ςπαρτιατικών ςτρατευμϊτων.
Σϋλοσ, ο Ηρακλόσ θεωροϑταν ςτην Αρχαύα πϊρτη κϊτι ςαν εθνικϐσ όρωασ, αλλϊ και προςτϊτησ – θεϐσ των νϋων. Ο 
θρϑλοσ τον όθελε να βοηθϊ τον Συνδϊρεω να ανακτόςει το θρϐνο του. Επύςησ πιςτευϐταν πωσ εκεύνοσ καταςκεϑαςε το 

ναϐ του Αςκληπιοϑ ςτην πϐλη. Οι δώδεκα ϊθλοι του όρωα εμφανύζονταν ςυχνϊ ςτη ςπαρτιατικό εικονογραφύα.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Οι μαθητϋσ αφοϑ πληροφορόθηκαν για το θϋμα του προγρϊμματοσ, 
χωρύςτηκαν ςε ομϊδεσ και ανϋλαβαν ρϐλουσ.
υγκϋντρωςαν πληροφορύεσ για τα επιμϋρουσ θϋματα του 
προγρϊμματοσ.
υνϋταξαν την τελικό εργαςύα 
Σο αποτϋλεςμα κρύθηκε ικανοποιητικϐ ωσ προσ την προςϋγγιςη του 
θϋματοσ. Οι πληροφορύεσ αντλόθηκαν ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τουσ 
απϐ το διαδύκτυο και λιγϐτερο απϐ ϋντυπο υλικϐ. 
Αναπτϑχθηκε ιδιαύτερα η ϋρευνα, ο δημιουργικϐσ και ελεϑθεροσ 
διϊλογοσ και αξιοποιόθηκαν ςχεδϐν ϐλεσ οι πληροφορύεσ.
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