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Απσαιολογικόρ σώπορ ηος Νεκπομανηείος 

Γιδακηικό ενάπιο 

 

1. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Πληποθοπιακό ςλικό 

Τοποθεζία - Ιζηοπικά ζηοισεία  

 Σν κλεκείν βξίζθεηαη ζην ρσξηό Μεζνπόηακνο ηνπ Ννκνύ Πξεβέδεο, ζην ζεκείν 

όπνπ ηζηνξηθά έζκηγε ν πνηακόο Αρέξσλ (πνηακόο ηεο ζιίςεο) κε ηνλ Κσθπηό 

(πνηακόο ηνπ ζξήλνπ –θσθύσ: ζξελώ) θαη ηνλ Ππξηθιεγέζνληα (πνηακόο κε πύξηλεο 

θιόγεο, πνπ ηα ύδαηά ηνπ έβξαδαλ θαη απνηεινύζε θνιαζηήξην ηόπν όπσο 

πηζηεπόηαλ) ζηηο βνξεηνδπηηθέο όρζεο ηεο Αρεξνπζίαο Λίκλεο. Ζ ιίκλε απηή θαηά ηελ 

αληίιεςε ησλ αξραίσλ ήηαλ κία από ηηο εηζόδνπο ζηνλ θόζκν ησλ λεθξώλ.  

Γύξσ από ην ιόθν απισλόηαλ κία ηεξάζηηα ειώδεο ιίκλε κέρξη εθεί όπνπ έθηαλε ην 

κάηη. Ζ ζήςε ηεο πδξόβηαο ρισξίδαο αλέδηδε αθόξεηε θαη ζαλαηεθόξα νζκή 

πξνζδίδνληαο ζην ηνπίν κία δνθεξή όςε.  

Ζ ζπκβνιή ησλ ηξηώλ πνηακώλ ζηνπο πξόπνδεο ηνπ ιόθνπ κε ηε ζπειηά ζηα ΒΓ 

ζπληζηνύζε ηδαληθή πεξίπησζε, θαη απνηέιεζε ηνλ θύξην ιόγν ίδξπζεο εθεί ηνπ 

ζπνπδαηόηεξνπ, θαηά ηελ αξραηόηεηα, ρώξνπ ιαηξείαο ησλ ζεώλ ηνπ Κάησ 

Κόζκνπ,ηνπ Νεθξνκαληείνπ ηνπ Αρέξνληα.  

Ο πνηακόο Αρέξσλ πεγάδεη θνληά ζηε Γιπθή Θεζπξσηίαο δηαζρίδεη ηελ θνηιάδα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηεο δπηηθήο Ζπείξνπ θαη πεξλά από 

έλα ζηελό θαη επηβιεηηθό θαξάγγη πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα βνπλά ηεο Παξακπζηάο θαη 

ηνπ νπιίνπ. ηε δηαδξνκή ηνπ κέζα από κηα έθηαζε πνιύ αλώκαιε, εμαθαλίδεηαη 

εδώ θη εθεί κέζα ζε βαζηέο αβύζζνπο θαη μαλαβγαίλεη ζηελ επηθάλεηα πην πέξα, 

θηάλνληαο θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ, πέξα από ηελ αξραία πόιε Δθύξα. Ο Κσθπηόο 

πνηακόο, ην ζεκεξηλό ηνπ όλνκα είλαη Μαύξνο, πεγάδεη θνληά ζηελ Παξακπζηά, 

δηαξξέεη ηελ θνηιάδα ηεο Κάησ θάιαο, ελώλεηαη κε ηνλ πνηακό Αρέξνληα θνληά ζην 

ρσξηό Λπθνύξζη θαη εθβάιιεη ζηελ Αρεξνπζία ιίκλε. ήκεξα ν Ππξηθιεγέζσλ 

πνηακόο νλνκάδεηαη Βνπβόο θαη θσζθνξίδεη αλεμήγεηα θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ. Λίγν 

βνξεηόηεξα βξίζθεηαη ε Δθύξα, πόιε ηεο Ζπείξνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ιαηξεία ηεο 

ζεόηεηαο ηνπ ζαλάηνπ. 

 

 Γενικά για ηα Νεκπομανηεία  

Ζ ιέμε Νεθξνκαληείν πξνέξρεηαη από ηελ αξραία ειιεληθή Νεθπνκαληείν, ε νπνία 

απνηειείηαη από ηηο ιέμεηο: νέκςρ πνπ ζεκαίλεη λεθξόο θαη μανηεία, θαη δειώλεη ηε 

δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη καληείαο από ηνπο λεθξνύο. Οη θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο, 

όπνπ ζα έρηηδαλ λεθξνκαληείν ήηαλ ζπλήζσο αλνίγκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, 

ζπειηέο, πνηάκηα, πνπ εμαθαλίδνληαη ζηα έγθαηα ηεο γεο γηα λα εκθαληζηνύλ 
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κπζηεξησδώο θάπνπ αιινύ, κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πεξάζκαηα-

θαηαβάζεηο πνπ νη αξραίνη ζεσξνύζαλ όηη νδεγνύζαλ ζηνλ Κάησ Κόζκν. ύκθσλα 

κε ηελ παξάδνζε, ν λεθξόο εηζεξρόηαλ ζηνλ θάησ θόζκν, δηαζρίδνληαο ηνλ πνηακό 

Αρέξνληα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ιίκλε κε ηε βάξθα ηνπ Υάξνληα, ν νπνίνο ρξέσλε έλαλ 

νβνιό γηα ην πέξαζκα. Σνλ νβνιό ηνπνζεηνύζαλ νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνύ θάησ από 

ηε γιώζζα ηνπ. Οη άπνξνη θαη όζνη δελ είραλ θίινπο παξέκελαλ γηα πάληα ζηελ όρζε 

ηνπ πνηακνύ. Ζ αληίπεξα όρζε θπιαζζόηαλ από ηνλ Κέξβεξν, ν νπνίνο δελ επέηξεπε 

ηελ εθαηέξσζελ επηθνηλσλία. Σέηνηα πεξάζκαηα ζηνλ Κάησ Κόζκν νλνκαδόηαλ 

«Πύιεο ηνπ Άδε», αιιά επίζεο ζεσξνύληαλ θαη ζεκεία επηθνηλσλίαο κε απηόλ, κηαο 

θαη επέηξεπαλ ζηηο ςπρέο ησλ λεθξώλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ θόζκν ησλ 

δσληαλώλ.  

 

Το Νεκπομανηείο ηος Ασέπονηα  

Σν Νεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα, ην ζπνπδαηόηεξν απηνύ ηνπ είδνπο ζηελ Αξραία 

Διιάδα, είλαη ρηηζκέλν ζηελ θνξπθή ελόο ιόθνπ, ζηνλ νπνίν νδεγνύληαλ από ηηο 

όρζεο ηεο ιίκλεο εθείλνη νη πηζηνί πνπ επηζπκνύζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο ςπρέο 

ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πξνζώπσλ. Ζ παιαηόηεξε αλαθνξά ζηνλ Αρέξνληα γίλεηαη από 

ηνλ Όκεξν ζηελ Οδύζζεηα, όπνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηελ πεξηνρή θαηά ηελ θάζνδν 

ηνπ Οδπζζέα ζηνλ Άδε. ηα λεθξνκαληεία πξνζέξρνληαλ νη πηζηνί γηα λα 

ζπκβνπιεπηνύλ ηηο ςπρέο ησλ λεθξώλ κέζσ ηεο καληηθήο, πνπ αζθείην από ηνπο 

λεθξνκάληεηο, κε ζθνπό ηε γλώζε ηνπ κέιινληνο ή ηελ απνθάιπςε θξπκκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ. Ζ ςπρή ηνπ λεθξνύ αλέβαηλε από ηνλ θάησ θόζκν, θάηη πνπ 

επηηπγράλνληαλ αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλν ηειεηνπξγηθό. 

Ζ παιαηόηεξε ρξήζε ηνπ ιόθνπ όπνπ ζώδεηαη ην λεθξνκαληείν αλάγεηαη ζηε 

κπθελατθή επνρή (14νο-13νο αη. π.Υ.), ζηελ νπνία ρξνλνινγνύληαη ηξεηο παηδηθνί 

ηάθνη κε ιηγνζηά επξήκαηα. Σνπ ειιεληζηηθνύ Νεθξνκαληείνπ πξνεγείηαη θάπνην 

άιιν ηεξό ηεο Μπθελατθήο Δθύξαο ζην ίδην ζεκείν. Όπσο απνδείρζεθε από ηηο 

αλαζθαθέο, ε Δθύξα ήηαλ απνηθία κπθελατθή πνπ έρηηζαλ ηνλ 14ν π.Υ. αη. άπνηθνη 

από ηε βνξεηνδπηηθή Πεινπόλλεζν, ζηε ζέζε ηεο Κηρύξνπ, ελόο ηνπηθνύ νηθηζκνύ. 

Αξγόηεξα ζην ρώξν πξέπεη λα ηδξύζεθε ηεξό αθηεξσκέλν ζηε ζεόηεηα ηεο Γεο, όπσο 

δείρλνπλ όζηξαθα αγγείσλ θαη πήιηλα εηδώιηα, πνπ βξέζεθαλ ζηνπο δπηηθνύο 

πξόπνδεο ηνπ ιόθνπ θαη ρξνλνινγνύληαη κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 7νπ αη. π.Υ. Σα 

ζσδόκελα ιείςαλα ηνπ λεθξνκαληείνπ ρξνλνινγνύληαη ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν. Σν 

θύξην ηκήκα ηνπ ηεξνύ ρξνλνινγείηαη ζηνπο πξώηκνπο ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο (ηέιε 

4νπ - αξρέο 3νπ αη. π.Υ.), ελώ ζε κηα δεύηεξε νηθηζηηθή θάζε, ζην ηέινο ηνπ 3νπ αη. 

π.Υ., πξνζηέζεθε ζηα δπηηθά ηνπ αξρηθνύ ηεξνύ έλα ζπγθξόηεκα κε κηα θεληξηθή 

απιή, γύξσ από ηελ νπνία ππήξραλ δσκάηηα θαη απνζήθεο. Σν ηεξό κε απηή ηε κνξθή 

ιεηηνύξγεζε αδηάιεηπηα γηα δύν αηώλεο πεξίπνπ. Με ηελ θαηάθηεζε ηεο Μαθεδνλίαο 

από ηνπο Ρσκαίνπο ππξπνιήζεθε ην 167 π.Υ., νπόηε θαη θαηαζηξάθεθε. ηνλ 1ν αη. 

π.Υ. κε ηελ εγθαηάζηαζε Ρσκαίσλ επνίθσλ ζηελ πεδηάδα ηνπ Αρέξνληα, ε απιή ηνπ 

ηεξνύ θαηνηθήζεθε πάιη.  
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ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα ζην ρώξν νηθνδνκήζεθε ε κνλή ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ 

Πξνδξόκνπ, πνπ ζώδεηαη κέρξη ζήκεξα, θαη ην αληίζηνηρν λεθξνηαθείν. ρεδόλ ην 

κηζό Νεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα βξίζθεηαη θάησ από ην Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή (18νο αηώλαο). Ζ Αξραηνινγηθή Δηαηξία δηελήξγεζε αλαζθαθέο 

ζην ρώξν ηνπ Νεθξνκαληείνπ ηα έηε 1958-1964 θαη 1976-1977 ππό ηνλ θαζεγεηή 

αξραηνινγίαο σηήξην Γάθαξε. 

 

Απσιηεκηονική: 

Σν νηθνδόκεκα κνηάδεη κε κεγαινπξεπέο ηαθηθό κλεκείν. Ο ιηηόο θαη απζηεξόο ηνπ 

ραξαθηήξαο πξνζηδηάδεη ζηελ απνζηνιή ηνπ λα εηζάγεη ηνλ επηζθέπηε ζηε ρώξα ηνπ 

Κάησ Κόζκνπ. Σν θπξίσο κλεκείν απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα έλα ππόγεην θαη έλα 

ππέξγεην. Ζ ππόγεηα αίζνπζα πηζαλόηαηα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο αξρηθήο ζπειηάο κε 

ηελ πξντζηνξηθή ιαηξεία. Δίλαη ιαμεπκέλε ζηνλ βξάρν θαη ε ιίζηλε νξνθή ηεο 

ζηεξίδεηαη κε δεθαπέληε πώξηλα ηόμα. Ζ θξύπηε απηή ηαπηίζηεθε κε ην ζθνηεηλό 

αλάθηνξν ηνπ Άδε θαη ηεο Πεξζεθόλεο. Πάλσ από ηελ ππόγεηα θξύπηε, βξίζθεηαη 

κηα ππέξγεηα νξζνγώληα αίζνπζα δηαζηάζεσλ 15 κ. Υ 4 κ., ε νπνία καδί κε δπν 

πιάγηα θιίηε, πνπ κε ηεο ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη πάιη κε ελδηάκεζνπο ηνίρνπο ζε ηξία 

δσκάηηα ( πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ρξεζίκεπαλ γηα απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθνξώλ), ζρεκαηίδεη έλα ηεηξάγσλν θηίξην. Πξόθεηηαη γηα επηβιεηηθό ηεηξάγσλν 

νηθνδόκεκα δηαζηάζεσλ 22Υ22 κέηξα πεξίπνπ, κε ηζρπξνύο πνιπγσληθνύο ηνίρνπο 

πάρνπο 3,30κ. πνπ πεξηβάιιεηαη από ηηο ηξεηο πιεπξέο κε πιαηείο δηαδξόκνπο θαη από 

ηε δπηηθή κε επξύρσξε απιή. Φειόηεξα νη ηνίρνη ήηαλ θηηζκέλνη κε ςεκέλα ηνύβια 

θαη πηζαλώο πεξηέθιεηαλ ζην εζσηεξηθό ηνπο θξπθνύο δηαδξόκνπο. Πίζσ από ην 

βόξεην δηάδξνκν πνπ είρε 3 ηνμσηέο ζύξεο βξέζεθαλ δσκάηηα γηα ηελ εγθνίκεζε θαη 

πξνεηνηκαζία εθείλσλ πνπ ήζειαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο λεθξνύο. 

 

Τελεηοςπγικό 

Καζνξηζηηθόο ήηαλ ν ξόινο ησλ ηεξέσλ ζηελ ηειεηνπξγηθή δηαδηθαζία. Οη ηεξείο 

επεδίσθαλ ζπδεηήζεηο κε ηνπο επηζθέπηεο, γηα λα γλσξίζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη 

λα δώζνπλ ηηο αλάινγεο απαληήζεηο, θαζώο θαη ε ηεξνηειεζηία πνπ αθνινπζνύληαλ. 

Οη ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο δνθηκαζίεο, ε θαηάιιειε δίαηηα, ε δαηδαιώδεο θαη 

επηβιεηηθή θαηαζθεπή ηνπ καληείνπ ζπλέηεηλαλ, ώζηε ν επηζθέπηεο λα ηειεί ππό ηελ 

επήξεηα όισλ απηώλ κε ζνιή ζπλείδεζε θαη ηε θαληαζία ζε έμαςε.  

Ο επηζθέπηεο επηδηώθνληαο ηελ πξνζέιθπζε ηεο ςπρήο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηηο 

απαληήζεηο ηνπ ηεινύζε πξνζθνξέο κεηά από έλα ρξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο θαη 

θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο, ε νπνία πεξηιάκβαλε απζηεξή δίαηηα, ζπλήζσο ινύπηλα, 

θνπθηά, όζηξαθα θαη ρνηξηλό ιίπνο πνπ αλαζηάησλαλ ηνλ νξγαληζκό. Δπίζεο, 

ηεινύζαλ ηνπο θαζνξηζκέλνπο θαζαξκνύο ζην ινπηξό όπνπ ν επηζθέπηεο έξηρλε κία 

πέηξα δεμηά ηνπ γηα λα εμνξθίζεη ην θαθό θαη έπιελε ηα ρέξηα ηνπ ζηνλ ινπηήξα (έλα 

πηζάξη κε λεξό). Αθνινπζνύζε έλα ηειηθό ζηάδην άγλσζηεο δηάξθεηαο όπνπ ε 

πξνεηνηκαζία εληαηηθνπνηείην, πξηλ ηελ ηειηθή θνξύθσζε πνπ ήηαλ ε είζνδνο ζην 
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ηεξό. Δθεί κεηά από ηηο θαζηεξσκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπζίεο ν επηζθέπηεο 

επεξεαζκέλνο από ηε καθξά δηαδηθαζία θαη ηελ ππνβιεηηθή αηκόζθαηξα εξρόηαλ ζε 

επαθή κε ηελ ςπρή ηνπ λεθξνύ γηα λα ιάβεη ηνλ πνζνύκελν ρξεζκό. Έρεη δηαηππσζεί 

ε εξεπλεηηθή ππόζεζε ηνπ αξραηνιόγνπ Γάθαξε πσο κηα ζεηξά ηερλαζκάησλ πνπ 

ιάκβαλε ρώξα εληόο ηνπ ηεξνύ εθείλε ηελ ώξα θαζηζηνύζε ξεαιηζηηθή ηελ παξνπζία 

ησλ λεθξώλ ζην ρώξν θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ επηζθέπηε. 

 

Σημεία ενδιαθέπονηορ 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θξύπηε, ν ππόγεηνο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη θάησ 

από ηνλ θπξίσο λαό θαη ην εμαηξεηηθό θαηλόκελν ηεο αθνπζηηθήο ηνπ ηδηνκνξθίαο. Ζ 

αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ κε ηα δεθαπέληε πόξηλα ηόμα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νξνθή ηνπ 

δεκηνπξγνύλ ερεηηθέο παγίδεο κε ηειηθό απνηέιεζκα λα αηρκαισηίδνληαη κέζα από 

ζπλερείο αληαλαθιάζεηο νη ήρνη ζηελ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε επηθάλεηα 

θαηαζθεπαζκέλε από επηιεγκέλν πιηθό. Έηζη πξνζθέξεηαη ζρεδόλ απόιπηε 

ερνκόλσζε θαη ζρεδόλ κεδεληθή αληήρεζε. Μεηξήζεηο πνπ έγηλαλ κέζα ζηνλ ρώξν 

επηβεβαηώλνπλ ην απνηέιεζκα, δείρλνληαο πσο βαζηιεύεη κεγάιε ζηγή αλάινγε κε 

απηή πνπ ππάξρεη ζε ζύγρξνλνπο αλερντθνύο ζαιάκνπο εξγαζηεξίσλ αθνπζηηθήο. Ζ 

επίδξαζε ζηνλ ςπρηζκό ηνπ παξεπξηζθνκέλνπ είλαη θαηαιπηηθή, θαζώο κεηά από 

ρξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο εθεί αιιάμεη έληνλα ε αληηιεπηηθή ζπλζήθε κε ό,ηη 

ζπλεπάγεηαη απηό ζηνπο ζθνπνύο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ θαηά ηελ 

αξραηόηεηα. 

 

Αναζκαθική δπαζηηπιόηηηα 

Οη αλαζθαθέο δηελεξγήζεθαλ ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή πνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, σηήξε Γάθαξε, θαηά ηα έηε 1958-1964 θαη 1976-1977 ζε ιόθν, όπνπ 

ήηαλ ν λαόο ηεο κνλήο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ ησλ αξρώλ ηνπ 18
νπ

 αηώλα. 

Καηά ηηο αλαζθαθέο ήξζαλ ζην θσο εθηόο από ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ 

Νεθξνκαληείνπ πνιιά αγγεία (ζηάκλεο, ακθνξείο, ιεθάλεο θ.ά.), ιπρλάξηα, κηθξόηεξα 

αγγεία. ηηο απνζήθεο βξέζεθαλ επίζεο κπιόπεηξεο, ζαιαζζηλά όζηξεα, ζηδεξέληα 

γεσξγηθά, νηθνδνκηθά θαη μπινπξγηθά εξγαιεία, αιέηξηα πειέθεηο, ηξνρνί άξκαηνο 

πνπ πηζαλώο ζπκβόιηδαλ ην άξκα ηνπ Άδε. Δπίζεο, κεξηθά εηδώιηα ηε ζεάο 

Πεξζεθόλεο, ηνπ Κέξβεξνπ. Ζ αλεύξεζε νζηξάθσλ αγγείσλ θαη πήιηλσλ εηδσιίσλ 

ηεο ίδηαο ζεόηεηαο ηεο Πεξζεθόλεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή καξηπξεί ηελ ύπαξμε 

θάπνηνπ αξρατθνύ ηεξνύ πνπ ππήξρε εθεί θνληά. Σα πεξηζζόηεξα από ηα επξήκαηα 

εθηίζεληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ησλ Ησαλλίλσλ.  

 

Βιβλιογπαθία  

Burkert Walter, Απσαία Ελληνική Θπηζκεία, Απσαφκή και Κλαζζική Εποσή, (κεηάθξ. 

Νηθ. Π. Μπεδεληάθνο-Αθξνδίηε Αβαγηαλνύ), Αζήλα, «Καξδακίηζηα», 1993. 
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Ogden Daniel, Greek and Roman Necromancy, Princeton, Princeton University Press, 

2001. 

Ogden Daniel, Τα Νεκςομανηεία, (επηκέιεηα Νίθνο Βαξδηάκπαζεο), π. «Ηζηνξηθά», 

ηεύρ. 224 (19 Φεβξνπαξίνπ 2004), ζ. 16. 

Βαιαβάλεο Πάλνο, Ο λόθορ με ηα κπςμμένα μςζηικά, Το σπονικό μιαρ θανηαζηικήρ 

αναζκαθήρ, Αζήλα, Αθξίηαο, 2006. 

Γάθαξεο σηήξηνο, Το Νεκπομανηείο ηος Ασέπονηα, Αζήλα, Σακείν Αξραηνινγηθώλ 

Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ Γηεύζπλζε Γεκνζηεπκάησλ, 2009. 

Γάθαξεο, σηήξηνο, Θεζππυηία, Αζήλα 1972. 

Σδνπβαξά-νύιε Υξπζείο, Η λαηπεία ηυν γςναικείυν θεοηήηυν ειρ ηην απσαίαν 

Ήπειπον, Σςμβολή ειρ ηην μελέηην ηηρ Θπηζκείαρ ηυν απσαίυν Ηπειπυηών, Ησάλληλα 

1979. 

 

ύνδεζμοι ζηο διαδίκηςο 

Νεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=13721  

https://www.youtube.com/watch?v=4UzGtg1f2rs Σξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

Νεθξνκαληείνπ ηεο Αξραίαο Δθύξαο ζε πιαηθόξκα OpenSimulator (Τινπνηήζεθε 

ζην πιαίζην Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΔΛ Καλαιαθίνπ 2011-2012)  

Αξραία Σερλνινγία ζην Νεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα dailymotion Παξαγσγή History 

Channel 

Νεθξνκαληείν – Δθύξα : https://www.youtube.com/watch?v=PQWQBqLaVmA 

Παξαγσγή: Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. 

 Σν καληείν ησλ λεθξώλ (Αξρείν ληνθηκαληέξ ηεο Γεκόζηαο Σειεόξαζεο - Δ.Ρ.Σ.) 

Νεθξνκαληείν Αρέξνληα  Πεγή: Βηθηπαίδεηα 

Νεθξνκαληείν https://www.youtube.com/watch?v=yhSwQdDhhe8 Ο Εαθξαλάο 

Βαζίιεο θαη ν Καξακπαηδάθεο Παλαγηώηεο παξνπζηάδνπλ ηηο αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

ηεο ππόγεηαο θξύπηεο ηνπ Νεθξνκαληείνπ. More info @ www.acoustic.gr Παξαγσγή: 

MEGA  

 

2. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 

Γενικοί ζηόσοι 

Βαζηθόο ζηόρνο είλαη λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηα κλεκεία ηνπ πνιηηηζκνύ 

ηνπ ηόπνπ ηνπο, λα απνθηήζνπλ βησκαηηθή ζρέζε κε ην παξειζόλ, λα εθηηκήζνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε ηεο ππεξάζπηζεο θαη 

θξνληίδαο ηεο. Θεκαηηθά ην αληηθείκελν αλήθεη ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή πηπρή ηεο πξσηνβάζκηαο παηδείαο.  

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=13721
https://www.youtube.com/watch?v=4UzGtg1f2rs
http://www.dailymotion.com/video/xmx8z4_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-n%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1_people
https://www.youtube.com/watch?v=PQWQBqLaVmA
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000069222&tsz=0&autostart=0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=yhSwQdDhhe8
http://www.acoustic.gr/
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000069222&tsz=0&autostart=0
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ηε δηδαθηηθή πξόηαζε / ζελάξην πνπ αθνινπζεί, νη καζεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Νεθξνκαληείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ λνκό Πξεβέδεο. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ην πιηθό πνπ αθνξά ζην κλεκείν ζα αμηνπνηεζεί θαη ζα κειεηεζεί 

ζε επίπεδν ηάμεο. Αθνινύζσο, θαηά ηελ επίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ 

Νεθξνκαληείνπ, νη καζεηέο ζα πεξηεγεζνύλ, ζα πινπνηήζνπλ θάπνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ θύιισλ εξγαζίαο ζην πεδίν. Ζ αμηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο ζηελ 

ηάμε ζα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα πνξεία/ζεηξά. 

πλεπώο, ην ζελάξην, ηνπ νπνίνπ έρεη πξνεγεζεί ην πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ην 

κλεκείν θαη ε ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία θαη δηθηπνγξαθία, πεξηιακβάλεη ηα εμήο κέξε:  

1. πλνπηηθή πξόηαζε / παξνπζίαζε ηεο ηδέαο ηνπ ζελαξίνπ.  

2. ηόρνη (γλσζηηθνί, ςπρνθηλεηηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί).  

3. Δπνπηηθά κέζα.  

4. Πξνηεηλόκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία.  

5. Πνξεία δηδαζθαιίαο (α. Πξηλ ηελ επίζθεςε - Γηδαζθαιία ζηελ ηάμε. β. 

Δπίζθεςε ζην πεδίν. γ. Αμηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο ζηελ ηάμε).  

6. Αμηνιόγεζε.  

7. Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ κέζσ ελόο αξαρλνγξάκκαηνο 

(ζεκαηηθνύ δηθηύνπ).  

8. Λύζεηο ησλ αζθήζεσλ ησλ θύιισλ εξγαζίαο. 

 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Οη επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ ζε ρώξνπο ηζηνξηθνύ-πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα είλαη 

ζύκθσλεο κε ηελ αληίιεςε πνπ δηαπλέεη ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

(ΑΠ) ησλ καζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. Γηα λα απνβνύλ, όκσο, απηέο νη 

επηζθέςεηο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθέο από παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή άπνςε είλαη 

αλαγθαίν λα ηνληζηεί ηόζν ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκόο ηνπο όζν θαη ν δεκηνπξγηθόο 

ηνπο ραξαθηήξαο. Με άιια ιόγηα, πξέπεη λα πινπνηεζνύλ: α) δξαζηεξηόηεηεο 

πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ επίζθεςε ζηελ ηάμε, β) δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνίεζεο θαηά 

ηελ επίζθεςε ζην πεδίν θαη γ) δξαζηεξηόηεηεο επεμεξγαζίαο κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ 

ηάμε. 

Σέινο, ε Σνπηθή Ηζηνξία απνηειεί πεδίν ζπνπδήο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο παηδείαο 

θαη δηακνξθώλεη λέεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, νη 

νπνίεο  ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηόπηα κειέηε θαη έξεπλα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

κέζα από άκεζνπο θαη ελεξγεηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο.   

 

Σςνοπηική παποςζίαζη ηηρ ππόηαζηρ– Ιδέα ηος ζεναπίος 

Θέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε γλσξηκία κε ην Νεθξνκαληείν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

λνκό Πξεβέδεο ζε έλα πνιύ ηδηαίηεξν γεσγξαθηθό ζεκείν. Οη πινύζηεο αλαθνξέο ζε 

απηό από ηελ αξραηόηεηα θηάλνπλ λα ην αλάγνπλ ζηε ζθαίξα ηνπ ζξύινπ. Με 

δεδνκέλν πσο ζηα εθπαηδεπηηθά καο ζελάξηα ζπκπεξηιακβάλεηαη σο αληηθείκελν ην 



 

 

 
7 

άιιν ζπνπδαίν καληείν ηεο Ζπείξνπ, ε Γσδώλε, ζα ήηαλ ζθόπηκνο από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ν ζπζρεηηζκόο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε εθείλν, πξνθεηκέλνπ 

λα εκπεδσζεί από ηνλ καζεηή ε νινθιεξσκέλε θαηαλόεζε ησλ καληείσλ σο 

μερσξηζηήο θαηεγνξίαο κλεκείσλ ηεο αξραηόηεηαο.  

 

ηόσοι 

2.1 Σε επίπεδο γνώζευν (γνυζηικοί ζηόσοι) 

Οη καζεηέο επηδηώθεηαη:  

Να θαηαλνήζνπλ ηε κεγάιε αλάγθε θαη αγσλία ηνπ αλζξώπνπ, από ηελ αξραηόηεηα 

έσο ζήκεξα, λα πιεξνθνξεζεί θαη λα πάξεη ζπκβνπιέο γηα ην κέιινλ ηνπ.  

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαρξνληθή κέξηκλα ησλ αλζξώπσλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ 

αγσλία θαη ην δένο πνπ πξνθαιεί ν ζάλαηνο. 

 Να εληάμνπλ ηε λεθξνκαληεία ζηα δηάθνξα είδε καληηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ 

ζηελ αξραία Διιάδα.  

Να πιεξνθνξεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ Νεθξνκαληείνπ θαη ηηο πεξηόδνπο 

εμέιημήο ηνπ ζην ρξόλν.  

 

2.2 Σε επίπεδο δεξιοηήηυν (τςσοκινηηικοί ζηόσοι)  

Οη καζεηέο επηδηώθεηαη:  

Να αζθεζνύλ ζηελ παξαηήξεζε, ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ καληείνπ θαη ηνπ γύξσ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαηά ηελ επηηόπηα επίζθεςή ηνπο Νεθξνκαληείν.  

 

2.3 Σε επίπεδο ζηάζευν (ζςναιζθημαηικοί ζηόσοι) 

Οη καζεηέο επηδηώθεηαη:  

Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ζεβαζκνύ, πξνζηαζίαο θαη πξνβνιήο ηεο 

κλεκεηαθήο θιεξνλνκηάο.  

Να ληώζνπλ ηε ραξά ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο κέζα από ηε δηεξεπλεηηθή – 

απνθαιππηηθή θαη βησκαηηθή κέζνδν. 

 

3. Δποπηικά μέζα 

Υάξηεο ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ. 

Καηόςεηο θαη όςεηο ηνπ Νεθξνκαληείνπ. 

Φύιια εξγαζίαο. 

Καξηέιεο κε πιεξνθνξηθό πιηθό. 
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4. Πποηεινόμενη διδακηική μεθοδολογία  

Καηαηγηζκόο ηδεώλ γηα ειεύζεξε, απζόξκεηε έθθξαζε ησλ ηδεώλ θαη σο αθόξκεζε 

γηα ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Αλαθαιππηηθή – δηεξεπλεηηθή κάζεζε κε θεηκεληθή θαζνδήγεζε εθ κέξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη εθπόλεζε δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ.  

Δξσηαπόθξηζε γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, έιεγρν ηεο θαηαλόεζεο, 

έθθξαζε εληππώζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, αλαηξνθνδόηεζε.  

Δμαηνκηθεπκέλε θαη νκαδηθή εξγαζία.  

Γξακαηνπνίεζε, κέζσ ηεο απόδνζεο ξόισλ, γηα ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε κηαο 

θαηάζηαζεο.  

Οκαδνζπλεξγαηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε κάζεζε, θαζώο θαη ηεο 

θαιιηέξγεηαο επηθνηλσληαθώλ, ζπλεξγαηηθώλ δεμηνηήησλ κε ζθνπό ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ. 

Υξνλνγξακκή γηα ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε θαη θαηαλόεζε ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ. 

Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο εκπινθήο θαη αμηνπνίεζεο θαη άιισλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Δπίζθεςε ζην πεδίν γηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κλεκείνπ. 

 

5. Ποπεία διδαζκαλίαρ  

5.1 Πξηλ ηελ επίζθεςε - Γηδαζθαιία ζηελ ηάμε 

Χο αθόπμηζη, ν εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο λα παίμνπλ ζηελ ηάμε ην 

γλσζηό παηρλίδη «Μάληεςε πνηνο». Αθνινύζσο, αλαθέξνπλ ηξόπνπο θαη ρώξνπο 

ζηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο, από ηελ αξραηόηεηα αιιά θαη ζήκεξα, επηδηώθεη λα 

γλσξίζεη απηό πνπ ηνπ είλαη άγλσζην θαη αθνξά θπξίσο ζην κέιινλ ηνπ. Γηα ηελ 

εθκαίεπζε ησλ απαληήζεσλ, ν εθπαηδεπηηθόο εθαξκόδεη ηε δηδαθηηθή ηερληθή ηνπ 

θαηαηγηζκνύ ησλ ηδεώλ.  

ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηώληαο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ πξνζθέξεηαη πιεξνθνξηαθό 

πιηθό κε αθνξκή ηνλ ηόπν ηνπ κλεκείνπ, ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ην πινύζην κπζνινγηθό 

πιηθό πνπ πεξηβάιιεη ην καληείν ησλ Νεθξώλ. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηεί ηελ απάληεζε 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κάληεηο θαη ζηε καληεία. ηε ζπλέρεηα πιεξνθνξνύληαη νη 

καζεηέο κε εξέζηζκα θαηάιιειεο εξσηήζεηο ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη παξακνλήο 

ησλ επηζθεπηώλ ζην Νεθξνκαληείν κέρξη λα θηάζνπλ ζην ηέξκα ηεο νξηζκέλεο 

πνξείαο. Δθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε πνζνύκελε ζπλάληεζε κε ην πξνζθηιέο πξόζσπν 

ηνπ λεθξνύ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο ιήςεο ησλ δεηνύκελσλ απαληήζεσλ. Σα θύιια 
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δξαζηεξηνηήησλ βνεζνύλ ζηελ εκπέδσζε αθελόο ησλ πιεξνθνξηώλ, αθεηέξνπ ζηε 

ζηαδηαθή βησκαηηθή εκπινθή ηνπο, ηδίσο ελ όςεη ηεο επηηόπηαο επίζθεςήο ηνπο ζην 

κλεκείν.  

Ξερσξηζηή ζέζε γηα ηε βησκαηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αξραηνινγηθήο αλαθάιπςεο έρεη ε δξαζηεξηόηεηα «Αο παίμνπκε ηνπο αξραηνιόγνπο», 

θαηά ηελ νπνία πξνζθέξεηαη ν πξναύιηνο ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ κεηά από ζρεηηθή 

πξνεξγαζία από ηνλ δάζθαιν ζην ζθάκκα, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ «αξραηνινγηθώλ 

ζεζαπξώλ» κέζα ζε απηό θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ βνεζεηηθώλ κέζσλ. 

Δθηππώλνπκε πξνεγνπκέλσο ζε όζα αληίηππα ρξεηάδεηαη ην θύιιν εξγαζίαο, ζην 

νπνίν νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ζα πξνβνύλ ζηελ θαηαγξαθή ηνπ πιηθνύ. Ζ 

όιε παηγληώδεο δηαδηθαζία ζα εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο θάηη από ηνλ ελζνπζηαζκό 

πνπ δνθηκάδνπλ νη αξραηνιόγνη, όηαλ θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα γηα πξώηε θνξά έλα 

εύξεκα ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο.  

 

5.2 Επίζκετη ζηο πεδίο  

Καηά ηελ επίζθεςε ζην Νεθξνκαληείν, νη καζεηέο θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο 

ζρεδηάγξακκα ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε εμεξεύλεζεο 

κέζα ζε απηόλ. Καινύληαη όρη κόλν λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν 

θηλνύληαη αιιά θαη λα βηώζνπλ κέζσ κίαο πξνεηνηκαζκέλεο από ην ζρνιείν 

δξακαηνπνίεζεο ηεο έληαζεο πνπ πεξηείρε ε επίζθεςε ελόο αλζξώπνπ ηεο αξραίαο 

επνρήο ζηνλ ρώξν εθείλν. 

 

5.3 Αξιοποίηζη ηηρ επίζκετηρ ζηην ηάξη  

Καηά ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε, δεηνύκελν είλαη λα εκπεδσζνύλ πεξαηηέξσ νη 

γλώζεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ. ην πιαίζην απηό δεηείηαη από ηνπο καζεηέο 

λα εθθξάζνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα ή κία δσεξή εληύπσζε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο 

ζην αξραηνινγηθό κλεκείν, ε νπνία θαηαγξάθεηαη.  

Δπηηξέπνπκε ηελ επέθηαζε απηήο ηεο γλώζεο πέξαλ ηνπ γεσγξαθηθνύ πιαηζίνπ θαη 

εγείξνπκε ην εξώηεκα γηα άιια παξόκνηα λεθξνκαληεία πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. 

Δλζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα θάλνπλ ηηο 

ζπλδέζεηο σο πξνο ηελ νκνηόηεηα ηνπ ηόπνπ πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ παξνπζία ελόο 

λεθξνκαληείνπ γηα ηηο νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ηειεηέο 

πνπ αθνινπζνύζαλ.  
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6. Αξιολόγηζη 

Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί λα ζπληειείηαη θαη θαζ’ νδόλ ζηε δηάξθεηα εθηύιημεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζηελ ηάμε. Σα εξσηεκαηνιόγηα θαη νη δξαζηεξηόηεηεο 

ππνβνεζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή.  

Χζηόζν, ε ηειηθή αμηνιόγεζε ζα κπνξνύζε λα ιάβεη ηε κνξθή κίαο ηειηθήο 

ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε κέζα από ηελ νπνία ζα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα θαη ζα 

ζπλνςηζηνύλ ηα θύξηα ζεκεία. ην πιαίζην κίαο ηέηνηαο εξγαζίαο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

παξαθάησ δηαγξάκκαηνο εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

 

7. Γιαγπαμμαηική παποςζίαζη ηος ζεναπίος  

 

  

Σο Νεκπομανηείο 

1. Αθόπμηζη. 

Γεληθά γηα ηελ αλάγθε ηνπ 

αλζξώπνπ λα γλσξίζεη ην 

κέιινλ ηνπ θαη λα 

θαηαλνήζεη ην κπζηήξην  ηνπ 

ζαλάηνπ. 

5. Δπίζθεςε ζην 

Νεθξνκαληείν. 

Γλσξηκία κε ηνλ ρώξν. 

Δθηίκεζε θαη κειέηε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο.  
 

ΔΤΔΛΗΚΣΖ ΕΩΝΖ -  

ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

3. Πόηε θηίζηεθε;   Πνηνη 

ην έθηηζαλ; Γηαηί ην 

έθηηζαλ; (ιεηηνπξγία ηνπ 

Νεθξνκαληείνπ). 

 

ΗΣΟΡΗΑ – 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ & 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 

 
4. Πώο  θηίζηεθε; (ζρέδην- 

θάζεηο νηθνδόκεζεο). 

  

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

 

2.  Πνύ βξίζθεηαη; 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πεξηνρή θαη ην κλεκείν. 
 

ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ 

6. Αμηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο 

ζηελ ηάμε (Αλαθνξά ζηα 

καληεία ηεο Γσδώλεο, ησλ 

Γειθώλ). 
  

ΗΣΟΡΗΑ 
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8. Λύζειρ ηων αζκήζεων.  

 Η ιζηοπία ηος Νικία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ιζηοπικό βέλορ 

 

 

 

Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. Κάπνηα ζηνηρεία δελ αλήθνπλ ζηελ επνρή ηνπ Νηθία. Δληόπηζέ ηα θαη 

ζεκείσζέ ηα εδώ. 

Τα στοιχεία που δεν ανήκουν στην ιστορική εποχή που ζει ο Νικίας είναι τα 

παρακάτω:: 

  .. θορύβους από  αυτοκίνητα που ακούγονται.. (και που, βεβαίως, δεν 

έχουν θέση σε παλαιότερες εποχές, πολύ περισσότερο αρχαίες) 

 ..διακρινόταν ο τρούλος ενός μοναστηριού. (αρχιτεκτονικό στοιχείο που 

συναντούμε από τη βυζαντινή εποχή και έπειτα). 

 ..Φορούσε τζιν παντελόνι  (ενδυματολογικός νεωτερισμός ξένος στην 

αρχαιότητα). 

 ..τράβηξε από το πουγκί του δύο λίρες για τα ναύλα της επιστροφής. 

(νόμισμα Αγγλίας). 
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Σηαςπόλεξο – Το Νεκπομανηείο 
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