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Μεθώνη αρχόντισσα κυρά, εσύ  μου πήρες την καρδιά 

εσύ την πήρες και στο  κάστρο σου την κρύβεις. 

Θέλω να ρθω  ταξιδευτής, ηλιοβασίλεμα νωρίς 

να σ’  αγκαλιάσω για τις τόσες αναμνήσεις! 
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Κεφάλαιο 1 

Ενετοκρατία και Τουρκοκρατία 

«…. την αξία αυτής της πόλης, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, που 

τόσο καλά είχαν γνωρίσει οι Ρωμαίοι, θα την εκτιμήσουν καλύτερα  

και οι κατοπινοί κατακτητές, Βενετσιάνοι και Τούρκοι» 

         ΤΑΚΗΣ ΔΕΜΟΔΟΣ 1976 

Το κτίριο του Κυβερνήτη της 
Μεθώνης. 

Μεσαίωνας  Νεότεροι  χρόνοι  

1209              1500     1686            1715  

Πρώτη           Πρώτη Δεύτερη         Δεύτερη      
Ενετοκρατία       Τουρκοκρατία  Ενετοκρατία   Τουρκοκρατία 



 Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης οι Τούρκοι 

στρέφονται εναντίον ελληνικών περιοχών που ήταν ακόμα ελεύθερες 

και φτάνουν μέχρι τις Ενετικές Κτήσεις της Ν. Δ Πελοποννήσου. Ο 

ίδιος ο Μωάμεθ φτάνει στις περιοχές αυτές και οι Ενετοί φοβούμενοι, 

όχι μόνο αποφεύγουν να δώσουν οποιαδήποτε αφορμή, αλλά και για να 

τον κολακεύσουν τον υποδέχονται με μεγάλες τιμές και πολλές 

περιποιήσεις, όταν επισκέπτεται τη Μεθώνη. Η επίσκεψη όμως αυτή 

και οι περιποιήσεις των Ενετών είχαν αντίθετο αποτέλεσμα. Ο 

Σουλτάνος, βλέποντας την οικονομική ευμάρεια των κατοίκων και τον 

πολιτισμό τους, εντυπωσιάστηκε ώστε έθεσε ως σκοπό του την 

κατάληψή της. 

 Το 1499 ο Σουλτάνος Βαγιαζήτ Β΄ συγκέντρωσε τις δυνάμεις 

του και πολιόρκησε τη Μεθώνη η οποία τελικά έπεσε στις 9 Αυγούστου 

1500. Ακολούθησε σφαγή από τους γενίτσαρους του Βαγιαζήτ και ο 

πληθυσμός της πόλης αποδεκατίστηκε. Για να ξανακατοικηθεί η πόλη, ο 

Σουλτάνος διέταξε να έρθουν να εγκατασταθούν σ’  αυτή οικογένειες 

από διάφορα μέρη της Πελοποννήσου. 

 Στις 10 Ιουλίου 1686 ο αρχιστράτηγος των Ενετών 

Φραγκίσκος Μοροζίνι καταλαμβάνει τη Μεθώνη από τους Οθωμανούς 

και αρχίζει η Β΄ Ενετοκρατία που κράτησε μέχρι το 1715. Δυστυχώς η 

περίοδος αυτή της κυριαρχίας των Ενετών δεν ήταν και η καλύτερη για 

τους κατοίκους καθώς οι δυσβάσταχτοι φόροι και οι αγγαρείες 

προκάλεσαν την έντονη αγανάκτησή τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 

αρνηθούν να βοηθήσουν τους ελάχιστους Ενετούς υπερασπιστές, όταν ο 

Μέγας Βεζύρης Αλή Κουμουρτζής πολιόρκησε ξανά την πόλη. Έτσι 

έχουμε την παράδοση του φρουρίου στις 16 Αυγούστου 1715 και την 

αρχή της Β΄ Τουρκοκρατίας. Στο διάστημα αυτό η πόλη παρήκμασε και 

οι περιηγητές που πέρασαν τον 19ο αιώνα αναφέρουν μια εικόνα 

πλήρους εγκατάλειψης.   



1. Η κατάληψη της  Μεθώνης από το Βαγιαζήτ:: 

«Η πολιορκία κράτησε ένα μήνα γιατί τα τείχη ήταν 

ισχυρά και άντεχαν στους συνεχείς βομβαρδισμούς 

του πυροβολικού. Τελικά, ενώ ο Βαγιαζήτ ήταν 

έτοιμος να λύσει την πολιορκία απογοητευμένος, 

συνέβη το μοιραίο λάθος. Η βοήθεια που περίμεναν 

από καιρό κατέφθασε και οι πολιορκημένοι με 

άκρατη χαρά κατέβηκαν στο λιμάνι να τους 

προϋπαντήσουν. Μαθαίνοντάς το οι Τούρκοι έκαναν 

επίθεση και οι λιγοστοί φρουροί υπέκυψαν μη 

μπορώντας να τους συγκρατήσουν. Όταν έγινε 

αντιληπτή η πτώση της φρουράς ήταν πλέον αργά. 

Όλοι οι άνδρες άνω των δέκα ετών σφαγιάστηκαν 

και τα γυναικόπαιδα που επέζησαν πουλήθηκαν στα 

σκλαβοπάζαρα. Οι πολιορκητές δε σεβάστηκαν ούτε 

εκκλησίες ούτε ιερείς. Οι δύο Επίσκοποι, ο Έλληνας 

Ιωάννης Πλουσιαδηνός και ο Λατίνος Ανδρέας 

Φαλκόνι σκοτώθηκαν ενώ εμψύχωναν τους 

αμυνόμενους. Τόσοι ήταν οι νεκροί που στήθηκαν 

δυο «πύργοι» από τα σώματά τους. Ήταν 9 

Αυγούστου του 1500 και ο αντίκτυπος που 

προκάλεσε στη Βενετία ήταν τόσο μεγάλος που 

κηρύχθηκε πένθος. 
«Μεθώνη, ένα ταξίδι στο χρόνο»  Εκδότης: Νίκος 

Βουγιούκας, Κείμενα: Σοφία Σάκκαρη, Αρτχαιολόγος 

Οι πηγές αφηγούνται…… 

ΜΑΤΙΆ ΣΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
Από χειρόγραφο για την κατάληψη της Μεθώνης από τους Ενετούς:: 

….. Στις 7 Ιουλίου 1686, ύστερα από πολιορκία 22 ημερών, υπό 

συνεχή κανονιοβολισμό του κάστρου  από την κανονιονοστοιχία που 

βρισκόταν πάνω σε ένα σκόπελο από το μέρος της θάλασσας, η φρουρά 

του κάστρου παραδόθηκε. Στις 13 Ιουλίου ο Μοροζίνι με πομπή 

εισήλθε στη Μεθώνη θριαμβευτικά. Η Μεθώνη είναι μια εμπορική 

πόλη, λόγω του θαλάσσιου και ευρύχωρου λιμανιού που χωράει 

πολλά πλοία, αλλά και του θαυμαστού κάστρου της.  
(Από το βιβλίο του Γιάννη Δ. Μπίρη «ΧΩΡΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ», Αθήνα 

2005) 

Οικόσημο Framcesco Morosini 

O Morozini 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα μιας από τις περιόδους ξενοκρατίας στη Μεθώνη: 
1.           __ __ __ __ __ __ __ __ __ Ήταν οι Πλουσιαδηνός και Φαλκόνι. 

2.       __ __ __ __ __ __ __ __ Οι χρόνοι που εξετάζουμε. 

3.       __ __ __ __ __ __ __ __ Τέτοια πόλη ήταν η Μεθώνη για τους Ενετούς. 

4.       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Και αυτή διήρκεσε δύο περιόδους. 

5.       __ __ __ __ __ Δυσβάσταχτοι ήταν για τους κατοίκους από τους Ενετούς. 

6.           __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Βεζύρης  στη δεύτερη πολιορκία των Τούρκων. 

7. __ __ __ __ __ __ __ __  Αρχιστράτηγος των Ενετών στη δεύτερη Ενετοκρατία. 

8. __ __ __ __ __ __ Επισκέφθηκε τη Μεθώνη και δέχτηκε  πολλές περιποιήσεις. 

9.           __ __ __ __ __ Με μεγάλες υποδέχτηκαν το Μωάμεθ οι Ενετοί.  

10.  __ __ __ __ __ __ Ήταν τα τείχη του κάστρου της Μεθώνης. 

11.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ Μήνας πού έπεσε η Μεθώνη στα χέρια των Τούρκων. 

 

Βάλε τα γεγονότα με τη σωστή χρονολογική σειρά: 
 

 

 

 

   

Ό Σουλτάνος Βαγιαζήτ Β΄ πολιορκεί και καταλαμβάνει τη Μεθώνη. 

Ο  Βεζύρης Αλή Κουμουρτζής αναγκάζει τους Ενετούς να παραδώσουν τη Μεθώνη. 

Ο Μωάμεθ Β΄ επισκέπτεται με τιμές και περιποιήσεις την ενετοκρατούμενη Μεθώνη. 

Ο Αρχιστράτηγος Φραγκίσκο Μοροζίνι γίνεται κυρίαρχος της Μεθώνης. 

Αποδεκατισμός του πληθυσμού της πόλης της Μεθώνης. 

 

Ένωσε αυτά που ταιριάζουν: 

 

Α΄ Ενετοκρατία δυσβάσταχτοι φόροι και αγγαρείες 

 

Α΄ Τουρκοκρατία παρακμή και ερήμωση 

 

Β΄ Ενετοκρατία αποδεκατισμός του ντόπιου πληθυσμού 

 

Β΄ Τουρκοκρατία οικονομική και εμπορική άνθηση 

 



Κεφάλαιο 2 

Επανάσταση - Απελευθέρωση 

«Ο 19ος αιώνας, μετά από τους Τούρκους ανήκει στους Έλληνες και 

στους φιλέλληνες. Το φθινόπωρο του 1828, οι Γάλλοι είχαν ελευθερώσει 

την Πελοπόννησο και επιδίδονταν με το μεγαλύτερο ζήλο στην 

ανόρθωση της χώρας από τα ερείπια που είχε σωρεύσει ο Ιμπραήμ…… Η 

παραμονή των Γάλλων στην Ελλάδα, έστω και περιορισμένα, υπήρξε 

τόσο ευεργετική, ιδίως για τη Μεθώνη, όπου και το γενικό στρατηγείο 

τους……..» 

         ΤΑΚΗΣ ΔΕΜΟΔΟΣ 1976 

  Νεότεροι  χρόνοι  

1821              1824     1825            1828  

Ελληνική          Πολιορκία  Άφιξη         Απελευθέρωση     
Επανάσταση      του Κάστρου      Ιμπραήμ          από τον Μαιζών 

Ο Ιμπραήμ Πασάς 



 Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 η ανακατάληψη 

του φρουρίου της Μεθώνης ήταν μέσα στα πρωταρχικά σχέδια των 

οπλαρχηγών. Σχεδόν αμέσως το λάβαρο της Επανάστασης υψώθηκε και 

στην περιοχή της Μεθώνης από τον τότε Επίσκοπο Γρηγόριο 

Παπαθεοδώρου. Συγκέντρωσε διασκορπισμένους χωρικούς διψασμένους 

για ελευθερία υπό την αρχηγία των Οικονομίδη και Γεωργακόπουλου. 

Η πολιορκία, όμως , του φρουρίου δεν είχε αποτέλεσμα τόσο λόγω της 

ισχυρής οχύρωσής του, αλλά και της αδυναμίας ταυτόχρονης πολιορκίας 

και από τη θάλασσα. 

 Μια δεύτερη πολιορκία έλαβε χώρα το 1824 και ήταν αρκετά 

επίμονη μια και οι Έλληνες είχαν αποκτήσει πια μεγάλη εμπειρία στον 

πόλεμο. Όμως και αυτή έληξε άδοξα γιατί το φρούριο ήταν ακόμα 

αρκετά ισχυρό. 

 Στις 11 Φεβρουαρίου 1825 ο Ιμπραήμ Πασάς φτάνει στη 

Μεθώνη με το στρατό του και στρατοπεδεύει στη γύρω πεδιάδα όπου 

αποτελεί το ορμητήριό του για την κατάληψη της Πελοποννήσου. Τον 

Απρίλιο του 1825 ο Μιαούλης ναυμάχησε τον υπάρχοντα στόλο του 

Ιμπραήμ από μεγάλα και μικρά πολεμικά και εμπορικά πλοία με 

αποτέλεσμα να πυρποληθούν και καταστραφούν όλα τα πλοία. 

 Τελικά η Μεθώνη απελευθερώθηκε μετά τη ναυμαχία του 

Ναβαρίνου και την άφιξη του εκστρατευτικού σώματος του Γάλλου 

Στρατηγού Maison, αφού εκδιώχθηκε από το κάστρο ο Ιμπραήμ στις 23 

Σεπτεμβρίου 1828. Το κάστρο έγινε έδρα του στρατηγού και αργότερα 

παραδόθηκε στου Έλληνες. 

 Έτσι έχουμε οριστικά τέλος στην τουρκική τυραννία που είχε 

προκαλέσει τόσα δεινά και αρχίζει να πνέει και σ’  αυτή ο αέρας της 

ελευθερίας. Μετά την απελευθέρωση οι κάτοικοι της Μεθώνης που 

είχαν καταφύγει στην Τύνιδα και την Τεργέστη επέστρεψαν στην 

πατρίδα τους. Μαζί με αυτούς ήρθαν και εγκαταστάθηκαν και άλλοι από 

διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας.  



H πολιορκία της Μεθώνης από τους 

Έλληνες Επαναστάτες 

Η Κυβέρνηση της Πελοποννήσου, επειδή 

γνώριζε το σχέδιο της συμφωνίας του 

Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου και του 

Σουλτάνου, συμφώνα με την οποία ο 

αρχιστράτηγος της Αιγύπτου θα 

αποβιβαζόταν στην Πελοπόννησο, 

αποφασίζει  την επανάληψη της 

πολιορκίας του φρουρίου της Μεθώνης. 

Έτσι στις αρχές Ιουλίου 1824, έπειτα από 

διαταγή της Κυβερνήσεως άρχισε η 

πολιορκία της Μεθώνης. Σε αυτή έλαβαν 

μέρος 1000 Μανιάτες, 300 Μεθωναίοι, 700 

Ανδρουσαίοι, 500 Ιμπλακιώτες και  800 

Αρκαδινοί. Τη γενική στρατιωτική αρχηγία 

ελιχε ο Γεώργιος Μούρτζινος ο οποίος 

στρατοπέδευσε τις δυνάμεις του σε 

απόσταση μιας ώας από τη Μεθώνη. 

 
«Συμβολή στην ιστορία της Μεθώνης». Νίκου Γ. 

Κωτσίρη, Αθήνα 1983 

 

Οι πηγές αφηγούνται…… 

ΜΑΤΙΆ ΣΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
Από χειρόγραφο του Γάλλου περιηγητή και μαθητευόμενου διερμηνέα Charles Deval: 

«Περνώντας την ξύλινη γέφυρα, 40 βήματα μήκος, στη βόρεια πύλη του κάστρου και τις 

πύλες του πρώτου και δεύτερου τείχους βρίσκεσαι σε μια μεγάλη πλατεία. Από εκεί θα δεις 

στα δεξιά το  παλάτι του κυβερνήτη της Μεθώνης, σήμερα κατοικία του Ιμπραήμ και 

αριστερά την οδό της αγοράς.. Είναι ο πιο μακρύς και ο πιο φαρδύς δρόμος και καταλήγει 

στην πυριτιδαποθήκη. Από τις δύο πλευρές ξεκινούν άλλοι δρόμοι, σκοτεινά σοκάκια, 

ανάμεσα σε μισοερειπωμένες καλύβες, γεμάτες με Τούρκους και Άραβες. Άλλοι φορούσαν ένα 

πουκάμισο, άλλοι ένα κομμάτι χαλί, άλλοι τυλιγμένοι  με ένα πανί ή με κλεμμένες 

ενδυμασίες Ελληνίδων. Όλοι τον πασά και  λιποτακτούσαν. Οι σκλάβοι  ήταν κυρίως 

γυναίκες και μερικά παιδιά κάτω των δεκάξι ετών.. Τα μεγαλύτερα κλείνονταν στον πύργο 

των αιχμαλώτων  ή σκοτώνονταν» 

ΜΟΡΦΕΣ: Ο Επίσκοπος 

Γρηγόριος Παπαθεοδώρου 

Γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1770 

στην Άλβαινα της Ολυμπίας. Τα 

πρώτα γράμματα τα έμαθε από τν 

πατέρα του που ήταν ιερέας και 

συμπλήρωσε τις σπουδές του στη 

βιβλιοθήκη της Ιερής Μονής της 

Βυτίνας.. Το 1800 χειροτονήθηκε 

ιερέας, το 1806 Πρωτοσύγγελος και 

στις 12 Αυγούστου 1816 διορίζεται 

με πατριαρχικό διάταγμα 

Επίσκοπος Μεθώνης. Στις 29 

Μαρτίου 1821 ύψωσε τη  Σημαία 

της Επανάστασης αναγκάζοντας 

του Τούρκους να κλειστούν στο 

κάστρο.  Στις 30 Απριλίου 

συλλαμβάνεται από του Τούρκους 

και φυλακιζεται  στο Μπόυρτζι 

όπου υφίσταται φρικτά 

βασανιστήρια. Εκεί προσβλήθηκε 

από χολέρα και πέθανε. 

 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Κύκλωσε ότι ταιριάζει κάθε φορά: 

 Ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στη Μεθώνη ο: 

α. Παλαιών Πατρών Γερμανός         β. Γρηγόριος Παπαθεοδώρου     γ. Ιωάννης Πλουσιαδηνός 

 

 Έφτασε και στρατοπέδευσε στη Μεθώνη το 1825 ο: 
α. Ιμπραήμ Πασάς β. Μεχμέτ Αλή γ. Βαγιαζήτ Β΄ 

 

 Ναυμάχησε έξω από τη Μεθώνη τον τουρκικό στόλο ο: 
α. Κανάρης  β. Παπανικολής γ. Μιαούλης 

 

 Απελευθερώθηκε η Μεθώνη από τους Τούρκους το: 
α. 1824  β. 1828  γ. 1830 

      

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ: 
 

 

 

 

   

Πριν την έλευση του Ιμπραήμ είχαμε δύο πολιορκίες από τους Έλληνες του 

φρουρίου της Μεθώνης. 

 

.............. 

Μετά τη ναυμαχία του τουρκικού στόλου από το Μιαούλη απελευθερώθηκε η 

Μεθώνη. 

 

………. 

Αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος ήταν ο στρατηγός Μαιζών. ….......... 

Ο Επίσκοπος Γρηγόριος Παπαθεοδώρου σκοτώθηκε σε μάχη με τα στρατεύματα 

του Ιμπραήμ. 

 

………. 

 

Γράψε ένα τίτλο για τον καθένα: 

 

Γρηγόριος Παπαθεοδώρου: ____________________________ 

Γεωργακόπουλος: ____________________________________ 

Ιμπραήμ Πασάς: ____________________________________ 

Μιαούλης: _________________________________________ 

Μαιζών: ___________________________________________ 

 

    



Κεφάλαιο 3 

Ένα ταξίδι στο κάστρο της 
Μεθώνης 

«….. Είναι ένα πολύ ισχυρό κάστρο που στέκεται σ’  ένα χαμηλό 

ακρωτήριο. Η θάλασσα βρέχει περιμετρικά τα θεμέλια των τριών 

τετάρτων των τειχών. Τα τείχη είναι πολύ ψηλά. Το λιμάνι βρίσκεται 

στα ανατολικά και για να ελέγχεται το πέρασμα της Σαπιέντζας έχει 

χτιστεί στο ίδιο επίπεδο με τη θάλασσα ένας στρογγυλέ πύργος που έχει 

αρκετά μεγάλα κανόνια. Μπροστά από την ξηρά υπάρχει μια «στεγνή» 

τάφρος με βάθος πέντε γιάρδες και περίπου είκοσι γιάρδες πλατιά……» 

  (Απόσπασμα από τον Άγγλο έμπορο Bernard Randolph, Λονδίνο 1689)

         

                              Νεότεροι  χρόνοι  

1209          1293            1821                1828  

Συμφωνία        Κτίσιμο        Έναρξη                   Απελευθέρωση     
Σαπιέντζας      του Κάστρου              Επανάστασης          Μεθώνης 

Αεροφωτογραφία του κάστρου 

Η νότια πύλη της θάλασσας και 
το Μπούρτζι 



 Μετά τη συμφωνία της Σαπιέντζας άρχισε μια άλλη εποχή 

περίπου τριών αιώνων για τη Μεθώνη. Πάνω στα λείψανα των 

ξεθεμελιωμένων αρχαίων και βυζαντινών οχυρώσεων, με απόφαση της 

Συγκλήτου της Βενετίας και του δόγη Pietro Gradenigo, άρχισε να 

χτίζεται τον Απρίλιο του 1293 το μεγαλόπρεπο κάστρο. Την απόφαση 

αυτή την επέβαλε και το γεγονός ότι η Μεθώνη την εποχή εκείνη ήταν  

ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο στη Μεσόγειο για τον τότε γνωστό 

κόσμο και όχι απλά ένα στρατιωτικό οχυρό. Βέβαια αυτό που βλέπουμε 

σήμερα είναι το τελικό αποτέλεσμα των διαδοχικών οχυρώσεων που 

χρειάστηκαν για την ασφάλεια των κατά καιρούς κατακτητών του.  

 Σήμερα φτάνοντας στο κάστρο 

περνάμε την τάφρο του πάνω από ένα 

λιθόστρωτο μιας πέτρινης γέφυρας με 14 

τόξα που οδηγεί στην επιβλητική 

μνημειακή αψίδα της κύριας εισόδου 

του. Ακολουθώντας το λιθόστρωτο που 

οδηγεί νότια περνάμε δύο εσωτερικές 

πύλες και φτάνουμε σε ένα μεγάλο 

πλάτωμα που αποτελούσε το κύριο 

τμήμα του οικισμού του κάστρου. Στα 

δεξιά και σε όλο το πλάτος του φρουρίου 

υψώνεται το τείχος που χωρίζει το μικρό  

οχυρωματικό περίβολο, δηλαδή την ακρόπολη του κάστρου από την 

περιοχή του κυρίως οικισμού. 

 Ακολουθώντας τον κύριο λιθόστρωτο δρόμο, το δρόμο της 

Αγοράς οδηγούμαστε στην επιβλητική πύλη της θάλασσας. Κατά τη 

διαδρομή συναντάμε δεξιά μας το Ναό της Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος και δύο θολοσκέπαστα τουρκικά λουτρά. Αριστερά μας 

βρίσκεται η βάση του μιναρέ από τη μετατροπή του καθεδρικού ναού 

του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου σε τζαμί. Η ανακατασκευασμένη 

νότια πύλη της θάλασσας με τη «Βασιλική ταράτσα» μας οδηγεί στον 

επιθαλάσσιο οχυρό πύργο (Μπούρτζι). 



H τάφρος του κάστρου 

Η πρώτη φάση της κατασκευής της ξεκίνησε από τον Giovanni Bembo το 1460. Όπως 

γίνεται εύκολα αντιληπτό, αυτή γινόταν ένα σημαντικό φυσικό εμπόδιο για κάθε 

επιτιθέμενο από την ξηρά. Απ’  ότι φαίνεται δε γέμιζε  με νερό της θάλασσας, αφού η 

αποστολή της ήταν διαφορετική. Κάθε μέτρο μέσα στην τάφρο ήταν σταθερός στόχος από 

τους δύο προμαχώνες, του Bembo σταδιακά και τον μικρό τετράγωνο στα ανατολικά. Η 

νεότερη χάραξη της τάφρου ολοκληρώθηκε από το Laurentano το 1714. Τότε έγινε λίγο 

βαθύτερη ώστε το θαλασσινό νερό να καλύπτει ένα τμήμα της και οι χαράξεις της 

γραμμής πυρός από τους αμυνόμενους ήταν  τέτοιες που κάθε επίθεση από την τάφρο 

ισοδυναμούσε με αυτοκτονία. Την τελική της μορφή με μια ελαφρά εκβάθυνση έδωσαν οι 

Γάλλοι του Maison το 1829-1830. 

 
«ΜΕΘΩΝΗ» , Γιάννης Α. Μπίρης, Αθήνα 2005 

Οι πηγές αφηγούνται…… 

ΜΑΤΙΆ ΣΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
Το Μπούρτζι της Μεθώνης: Βγαίνοντας από την πύλη της θάλασσας πάνω από το πέτρινο 

τριπλό τοξωτό γεφύρι φτάνουμε στα βράχια του Μόθωνα Λίθου, στο οκταγωνικό κτήριο με 

το θόλο και τα μεντένια, του Μπούρτζι  που θυμίζει έντονα τους τουρκικούς πύργους του 

Γεντί Κουλέ της Κωνσταντινούπολης και του  Ρούμελη Χισάρ στο Βόσπορο. Η κατασκευή 

του και η εμφάνιση δείχνουν ότι πρόκειται για έργο της Α΄ Τουρκοκρατίας και σύμφωνα με 

περιηγητή χρονολογείται από την εποχή του  Σουλειμάν του Μεγαλοπρεπούς (1520-1566). 

Αυτός ο ανεξάρτητος πύργος του κάστρου ήταν αρχικά ένα απλό οχυρωματικό έργο. Μετά 

την έλευση του Ιμπραήμ έγινε το απάνθρωπο κολαστήριο των Τούρκων. Εδώ τον 

Οκτώβριου του 1825, νικημένος από τις κακουχίες και τη χολέρα, αιχμάλωτος του Ιμπραήμ, 

πέθανε και ο  «’Εθνομάρτυρας Μεθώνης», Γρηγόριος Παπαθεοδώρου, αυτό ο ιερωμένος που 

σήκωσε τη σημαία της λευτεριάς σε όλη την περιοχή. 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ένωσε αυτά που ταιριάζουν 

O δρόμος της 
αγοράς 

 
 

Η τάφρος 
 
 

Γκραβούρα 
εποχής 

 
 

Η νότια πύλη της 
θάλασσας 

 
 

Οι  θόλοι των 
λουτρών 

 
 

Η βόρεια κεντρική 
πύλη 

 
 

Το Μπούρτζι 
 
 

Το εσωτερικό 
τείχος 

 
 
 



«ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΘΩΝΗΣ 
Το σχολείο μας από το 2010 

έχει με Υπουργική Απόφαση   

την προσωνυμία 

«Γεωργακοπούλειο», που την 

πήρε με απόφαση της τοπικής 

κοινωνίας προς τιμήν του 

στρατηγού Νικόλαου 

Γεωργακόπουλου η Μοθωνιού. 

Ο Νικ. Γεωργακόπουλος υπήρξε 

μια ηρωική μορφή κατά τη 

διάρκεια της Ελληνικής 

Επανάστασης. Το 1819 

μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, 

αλλά επειδή πιεζόταν από τους 

Τούρκους εγκαταστάθηκε πριν 

από την Επανάσταση στην 

Τρίπολη και εκεί έλαβε την 

προσωνυμία Μοθωνιός. Με την 

έναρξη της Επανάστασης ήρθε 

στη Μεθώνη και αγωνίστηκε με 

θέληση και πατριωτισμό για την 

απελευθέρωση της περιοχής 

έχοντας στην αρχή το βαθμό του 

χιλίαρχου και στη συνέχεια του 

στρατηγού. Το 1825 συνελήφθη 

αιχμάλωτος του Ιμπραήμ Πασά 

στη μάχη στο Κρεμμύδι  και 

πέθανε στην αιχμαλωσία.  Το 

1824 η Ελληνική Κυβέρνηση 

τον διόρισε Έφορο της Σχολής 

της Επαρχίας Μεθώνης και 

Νεοκάστρου. 

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 
Ο «Ύμνος της Μεθώνης» είναι ένα 
ποίημα που γράφτηκε από το 
φιλόλογο και λογοτέχνη με καταγωγή 
από τη Σύμη, Βασίλη Μοσκόβη. Ο 
τελευταίος επισκέφθηκε τη Μεθώνη 
για να κάνει μια ομιλία για το δημοτικό 
τραγούδι. Εντυπωσιασμένος από την 
ομορφιά και το μεγαλείο της περιοχής, 
αλλά και από την αγάπη του κόσμου 
απήγγειλε το ποίημά του, όπου υμνεί 
τη Μεθώνη της αρχαιότητας, του 
Βυζαντίου, της Βενετοκρατίας, αλλά 
και της σύγχρονης εποχής. Το ποίημα 
αυτό ο συνθέτης Θοδωρής Ξυδιάς το 
μελοποίησε και τραγουδήθηκε για 
πρώτη φορά το 2013 στα εγκαίνια του 
Πολιτιστικού Κέντρου Μεθώνης. 
 

«Φαντάζεις ρήγισσα τρανή μεσ’ στο Μοριά 
των πεπρωμένων του κρατούσες το τιμόνι 

τρανή σου η δόξα, η μοίρα σου βαριά 
περήφανη κι ασύγκριτη Μεθώνη. 

 
Γύρω από του κάστρου σου τ’ αγέρωχα οχυρά 

του μεγαλείου σου μιλούν οι αναμνήσεις 
για χάρη σου παλέψανε σκληρά 

βάρβαροι της Ανατολής και Δύσης. 
 

Η σεμνή Αρτέμιδα κι η πάνσοφη Αθηνά 
τ’ ατίμητά σου δώρα σου  ‘χουν χαρίσει 

λιμάνι του Βυζαντίου απ’ τα τρανά 
και φλόγα λαμπερή του Εικοσιένα. 

 
Με ιδρώτα ποτισμένη η καρπερή σου γη 
των αμπελιών και της ελιάς το νάμα δίνει 

τα στήθη του λαού σου αγνή πηγή 
που ξεπηδά κρουνούς η καλοσύνη. 

 

 

 



Πρόγραμμα Συλλόγου Διδασκόντων Δημοτικού Σχολείου Μεθώνης 
Σχολικό Έτος 2013-2014 



ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ:  
Κεφ.1: «Η βυζαντινή περίοδος στη Μεθώνη» 

Κεφ.2: «Η καθημερινή ζωή στα χρόνια της 

πρώτης Ενετοκρατίας» 

Κεφ.3: «Ναυάγια στο στενό της Μεθώνης» 



Κεφάλαιο 1 

 

Η πόλη άκμασε της εποχή της Ρωμαιοκρατίας με κάποια προνόμια που 

της δόθηκαν από τους Ρωμαίους.. Αντίθετα τη Βυζαντινή περίοδο δεν 

παρουσιάζει τίποτα το αξιόλογο, μέχρι την παρουσία των Φράγκων 

αρχικά και των Ενετών στη συνέχεια που αναγνωρίζουν τη σπουδαία 

στρατηγική και εμπορική της αξία λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. 

Η Βυζαντινή περίοδος στη Μεθώνη 

        146     1204 1209 

Ρωμαιοκρατία  Φραγκοκρατία       Ενετοκρατία  

 Όταν το 146 μ. Χ η Ελλάδα υποτάχτηκε στους 

Ρωμαίους η Μεθώνη διατήρησε κάποια αυτονομία. Ο 

Αυτοκράτορας μάλιστα Τραϊανός όχι μόνο άφηνε τους 

Μεθωναίους ελεύθερους, αλλά επέτρεπε να 

κυβερνιούνται με δικούς τους νόμους. Στα αρχές της 

Βυζαντινής περιόδου και καθόλη τη χιλιετηρίδα, η 

Μεθώνη, δεν παρουσιάζει τίποτε το αξιόλογο και 

παραμένει μια συνηθισμένη μικρή επαρχιακή πόλη. Η 

καλλιέργεια όμως της γύρω περιοχής με ελιές, αμπέλια 

και σιτάρια, καθώς και η ύπαρξη κτηνοτροφίας της 

παρέχουν οικονομική άνθηση και συντελούν ώστε να 

περιλαμβάνεται «μεταξύ των περισσότερων ακμαζουσών 

πόλεων της Μεσσηνίας». 

 Το 1204 οι Φράγκοι εκμεταλλευόμενοι τις 

φιλοδοξίες του τότε άρχοντα Ιωάννη Κατακουζηνού 

γίνονται κυρίαρχοι της Μεθώνης μέχρι το 1209 οπότε 

και υπογράφεται η συνθήκη της Σαπιέντζας με την 

οποία επικυρώθηκε η κυριαρχία της Βενετίας στη 

Μεθώνη.   



 Στα χρόνια που ακολούθησαν η Μεθώνη γνώρισε μεγάλη 

ακμή και ανάπτυξη, καθώς αποτελούσε τμήμα της εμπορικής 

αλυσίδας της Βενετίας. Παρόλο που η περιοχή ήταν μικρή σε 

έκταση ήταν αρκετά εύφορη και τα τοπικά προϊόντα της (λάδι, 

μετάξι, σιτηρά, κρασί, αλάτι) έφταναν στις αγορές του κόσμου. 

Παρόλα αυτά η θέση των Ελλήνων κατά την περίοδο αυτή δεν ήταν 

καθόλου ευχάριστη, παρά τις αυστηρές διαταγές που στέλνονται 

στους διοικητές για καλή μεταχείρισή τους και παρ’  ότι επετράπη η 

εγκατάσταση Έλληνα Επισκόπου στη Μεθώνη. Η καταπίεση, 

κυρίως φορολογική, εξανάγκασε τους Έλληνες να εγκαταλείπουν 

ομαδικά την περιοχή. Ο πληθυσμός μειωνόταν ανησυχητικά και 

εξαιτίας του λοιμού που λόγω της μεγάλης ναυτικής κίνησης ήταν 

συνηθισμένο φαινόμενο. Έτσι οι Ενετοί διοικητές εξαναγκάζονται 

να αποστείλουν νέους αποίκους από τη μητρόπολη για την 

ενίσχυση του πληθυσμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κατά το 14ο αιώνα η έξαρση της πειρατείας, αλλά και οι 

Τούρκοι κάνουν τους κατοίκους να υποφέρουν από τις επιδρομές 

και ιδιαίτερα στη Μεθώνη δεν τολμούσε κανείς να ξεμυτίσει από το 

λιμάνι. 

            Πειρατικό καϊκι σε ερημονήσι                    Βενετικές γαλέρες 



Τραϊανός 1209 

Φράγκοι Προνόμια και ελευθερία 

Ιωάννης Κατακουζηνός 1204 

Βενετοί Άρχοντας της Μεθώνης 

Ένωσε αυτά που ταιριάζουν: 

Εύφορη περιοχή Εμπορικός προορισμός 

Φορολογική καταπίεση Μείωση πληθυσμού 

Επιδρομή Τούρκων Έξαρση πειρατειών 

Προνόμια Ρωμαίων Εξαγωγικό εμπόριο 

Βάλε Θ για τα θετικά και Α για τα αρνητικά της ζωής στη Μεθώνη: 

ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 

Βάλε τα παρακάτω στη σωστή θέση: 
(οικονομική άνθηση, ναυτική κίνηση, Τραϊανός, καλλιέργεια ελιάς και αμπελιών, 
αυτονομία, λοιμός, ακμή, άποικοι, πειρατεία, εμπόριο) 



Κεφάλαιο 2 

 

Η σημασία της Μεθώνης ήταν μεγάλη για τη Βενετία. Εκτός του ότι της 

έδινε τη δυνατότητα να εμπορεύεται τα προϊόντα της Μεσσηνίας, ήταν 

και σπουδαίος ναυτικός σταθμός. Η επίκαιρη αυτή θέση της Μεθώνης 

με τη διαρκή και ζωηρή κίνηση, καθώς και η μακροχρόνια σε αυτή 

διαμονή των Ενετών δημιούργησε μια ιδιόρρυθμη κοινωνική 

κατάσταση.  

Οργάνωση και διοίκηση στα χρόνια  
της πρώτης Ενετοκρατίας 

  
 Η αύξηση του πληθυσμού τον οποίο αποτελούσαν Έλληνες, 

Εβραίοι, Ενετοί και Αλβανοί έκανε περισσότερο επιτακτική την ανάγκη 

της οργάνωσης για καλή διακυβέρνηση και οικονομική εκμετάλλευση. 

Επικεφαλής της διοίκησης ήταν ο Φρούραρχος. Ιδιαίτερη φροντίδα 

δόθηκε για την απονομή της δικαιοσύνης ο οποία απονεμόταν από δύο 

δικαστήρια, το κατώτερο και το ανώτερο. Την απονομή της δικαιοσύνης 

βοηθούσαν και οι δικηγόροι. Στη Μεθώνη υπήρχε αναγνωρισμένο σώμα 

δικηγόρων του οποίου τα μέλη διορίζονταν επίσημα. Παράλληλα με 

τους δικηγόρους υπήρχαν στη Μεθώνη και συμβολαιογράφοι. Αυτοί 

συνέτασσαν διαθήκες οι οποίες έπρεπε να υπογραφούν από μάρτυρες, 

προικοσυμβόλαια, αγοραπωλησίες, δάνεια κ.λ.π. 

 Η Βενετία, επειδή ενδιαφερόταν για 

οικονομικά κυρίως οφέλη, κατέβαλε κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη συστηματική 

είσπραξη των φόρων. Οι επιβαλλόμενοι φόροι 

διακρίνονταν σε άμεσους και έμμεσους. Είδος 

άμεσου φόρου ήταν το ακρόστιχο που 

καταβαλλόταν από τον αγροτικό πληθυσμό σε 

δύο ίσες δόσεις το Δεκέμβριο και τον Ιούλιο. 

Έμμεσοι φόροι ήταν οι κάθε είδους δασμοί στα 

εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη. Επίσης 

καταβαλλόταν φόρος για τα αγροτικά προϊόντα. 



 Για την προστασία των κατοίκων είχε οργανωθεί η 

αγορανομική υπηρεσία. Την αποτελούσαν τρεις αστυνόμοι ή 

αγορανόμοι και έργο τους ήταν να επιβλέπουν και να ελέγχουν 

όσους ασχολούνταν με οποιοδήποτε είδους εμπόριο. Οποιαδήποτε 

απόφαση της υπηρεσίας αυτής έπρεπε, για να είναι έγκυρη, να 

λαμβάνεται ή να διατυπώνεται τουλάχιστον από δύο από τους τρεις 

αγορανόμους. Η οπλοφορία απαγορευόταν και οι μόνοι που 

μπορούσαν να φέρουν όπλα ήταν οι αξιωματικοί, οι στρατιώτες και 

οι φύλακες. Σχετική με την ασφάλεια ήταν και η απαγόρευση της 

κυκλοφορίας τη νύχτα χωρίς φως, καθώς και η απαγόρευση της 

μεταμφίεσης.  

 Η προσπάθεια της διοίκησης προχώρησε στη λήψη μέτρων 

με τα οποία επιδιωκόταν να παρουσιαστεί η Μεθώνη όχι μόνο σαν 

μια ήσυχη και ασφαλής, αλλά και πολιτισμένη πόλη. Έτσι 

θεσπίστηκε η Κυριακή σαν αργία και δεν επιτρεπόταν σε κανένα να 

εργαστεί. Οι ύβρεις των θείων δεν επιτρεπόταν. Εκείνος που 

βλασφημούσε το όνομα τους Χριστού, της Παναγίας ή των Αγίων 

είτε κατέβαλε 25 υπέρπυρα είτε δενόταν σε στήλη και 

μαστιγωνόταν. 

 Την εποχή αυτή ακμάζει η 

βιοτεχνία που οργανώνεται κατά τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδιαίτερα 

αναπτύσσεται η κατασκευή σπαθιών 

τύπου Δαμασκού, αρότρων, 

πολιορκητικών μηχανών, ενώ 

ξακουστοί ήταν και οι σιδεράδες της. 

Η Μεθώνη ήταν επίσης ξακουστή για 

τους καραβομαραγκούς της αφού η 

θέση της την είχε κάνει υποχρεωτικό 

σταθμό ταξιδιωτών. Άνθηση 

παρουσιάζει ακόμα και η παραγωγή 

και το εμπόριο μεταξιού. 



ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Ανώτερο δικαστήριο 

Απαγόρευση οπλοφορίας 

Δασμοί 

Ακρόστιχο 

Αγορανομική υπηρεσία 

Δικηγόροι 

Φόροι 

Απαγόρευση μεταμφιέσεων 

Συμβολαιογράφοι 

Βάλε Χ όπου ταιριάζει: 

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα  του επικεφαλής της Ενετικής Διοίκησης: 
1.      __ __ __ __ __ Υπήρχαν άμεσοι και έμμεσοι. 
2. __ __ __ __ __ Τόσοι ασχολούνταν  στην αγορανομική υπηρεσία. 
3.      __ __ __ __ __ __ __ __ __ Απαγορευόταν στη Μεθώνη. 
4. __ __ __ __ __ Απαγορευόταν τότε η κυκλοφορία χωρίς φως. 
5. __ __ __ __ __ Ήταν η ημέρα της Κυριακής. 
6.      __ __ __ __ __ __ __ Αυτοί πλήρωναν το ακρόστιχο. 
7. __ __ __ __ __ __  __ Απαγορευόταν την ημέρα της αργίας. 
8.      __ __ __ __ __ __ Η βλασφημία εναντίον Του τιμωρούνταν. 
9.      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Για τέτοια οφέλη ενδιαφέρονταν οι Ενετοί. 
10.      __ __ __ __ __ __ Και αυτά κατασκευάζονταν στη Μεθώνη. 

Κύκλωσε όσα ταιριάζουν κάθε φορά: 

Ποινή γι’ αυτούς που βλασφημούσαν τα θεία: 
α. Πρόστιμο 25 υπέρπυρα       β. φυλάκιση γ. μαστίγωμα           δ. εξορία 
 Βιοτεχνικά προϊόντα στη Μεθώνη: 
α. άροτρα       β. κοσμήματα γ. σπαθιά δ. πήλινα ε. πολιορκητικές μηχανές 
 Ημέρα που ορίστηκε ως αργία ήταν: 
α. το Σάββατο β. η Παρασκευή γ. η Κυριακή 
 Μήνες που πληρώνονταν οι δόσεις: 
α. Δεκέμβριος β. Μάρτιος  γ. Ιούλιος  δ. Σεπτέμβριος
   



Κεφάλαιο 3 

 

Ναυάγια όλων των εποχών υπάρχουν διάσπαρτα στο βυθό τόσο στη 

θάλασσα της Μεθώνης, όσο και στις απόκρημνες ακτές του νησιωτικού 

συμπλέγματος των Οινουσσών. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέον σηην 

περιοχή, καθώς και τα θαλάσσια ρεύματα είναι οι βασικές αιτίες για τα 

ναυάγια αυτά. Εξάλλου υπήρχαν πολλές οδηγίες προς ναυτιλομένους 

στους  ναυτικούς χάρτες της εποχής για προσοχή στα νερά αυτά. 
  

  

«Ναυάγια στο στενό της 
Μεθώνης» 

Στο στενό ανάμεσα στο κάστρο της 

Μεθώνης και στο ακρωτήριο Καρσί της 

Σαπιέντζας και σε βάθος 7-8 μέτρα 

βρίσκονται δύο ναυάγια με κομμάτια 

από έντεκα γρανιτένιες κολόνες που 

ανήκαν στο μεγάλο περιστύλιο τη 

Καισάρειας της Παλαιστίνης  και 

τέσσερις ρωμαϊκές σαρκοφάγους  με 

προέλευση τις ακτές της Τροίας. 

Η Καισάρεια της Παλαιστίνης βρίσκεται στις εκβολές του Ιορδάνη 

και το μεγάλο περιστύλιο κατασκευάστηκε από γρανίτη που 

προερχόταν από το Ασουάν της Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της 

πρώτης Σταυροφορίας και μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 

1099, το περιστύλιο της Καισάρειας καταστράφηκε συθέμελα και 

φυγαδεύτηκε, μαζί με άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς από τους 

Βενετούς με πλοία στη Δύση.   

Όμως, ένα από τα πλοία που μετέφερε μεταξύ 

άλλων και δώδεκα γρανιτένιες κολόνες 

βούλιαξε στο στενό της Μεθώνης. Σήμερα 

είναι διασκορπισμένα αρκετά κομμάτια από 

σπασμένες κολόνες, αλλά και μια ακέραιη. 

Ένα κομμάτι από αυτές ανελκύστηκε από το 



  Ναυάγιο κάποια στιγμή στη διάρκεια της Α΄ Ενετοκρατίας. Αφού 

διακοσμήθηκε με γοτθικό κιονόκρανο τοποθετήθηκε στο προαύλιο του 

παλατιού του διοικητή της Μεθώνης.  

Λίγο μακρύτερα στο άλλο ναυάγιο του 2ου ή 3ου μ. 

Χ. αιώνα, τέσσερις ρωμαϊκές σαρκοφάγοι κοσμούν 

και αυτές το στενό ης Μεθώνης. Μαζί τους 

βρίσκονται φυσικά και τα σκεπάσματά τους. Η μία 

είναι σπασμένη και οι άλλες τρεις ανέπαφες. 

Πάνω τους φέρουν πανομοιότυπες ανάγλυφες 

παραστάσεις με γιρλάντες. 

ΠΛΕΥΣΕ ΜΕ ΣΟΦΙΑ 
“Navigare con Sapienza”. Αυτή 

ήταν η συμβουλή στους 

ναυτικούς του ύστερου Μεσαίωνα 

αποτυπωμένη σε χάρτες από τους 

κοσμογυρισμένους τότε Ενετούς. 

Λέγεται ότι η φράση αυτή 

ολοκληρωνόταν κοντά στη 

Μεθώνη και η λέξη “Sapienza”  
Το στενό της Μεθώνης 

Έπεφτε πάνω σε ένα νησάκι μπροστά στο λιμάνι 

της. Γι’  αυτό ονομάστηκε Σαπιέντζα. Αποτελεί 

πάντως ταιριαστό όνομα για όσους πλέουν στα νερά 

της διάσπαρτης από ναυάγια περιοχής. Ο νησί της 

Σαπιέντζας ήταν γνωστό αγκυροβόλιο, αλλά και 

σημαντικό λιμάνι στη Μεσόγειο για όποιον ήθελε 

να ελέγχει  το πέρασμα ρο την Ανατολή. Γι’ αυτό 

δεν προκαλεί εντύπωση που οι Ενετοί  το πήραν 

μετά τη Δ’  Σταυροφορία το 1209 με τη «Συνθήκη 

της Σαπιέντζας». Αποτέλεσε πάντως αγκυροβόλιο 

και ορμητήριο τόσο ων Τούρκων και των Ενετών 

όσο και του ελληνικού στόλου το1825. 



Βάλε τα παρακάτω στη σωστή θέση:  
(Τροία, μεγάλο περιστύλιο, 2ος ή 3ος μ.Χ αιώνας, Ασουάν, στενό Μεθώνης, 
ανάγλυφες παραστάσεις, πρώτη Σταυροφορία, έντεκα, στήλη Μοροζίνι, 
τέσσερις)  

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της Σαπιέντζας: 

Σ __ __ __ __ «Πλεύσε με ………….» ανέφεραν οι ναυτικοί χάρτες της εποχής. 

Α __ __ __ __ __ __ __ Είναι οι τρεις σαρκοφάγοι στο βυθό. 

Π __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Στην Καισάρεια της …………. Το Περιστύλιο. 

Ι __ __ __ __ __ __ Είναι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή της Σαπιέντζας. 

Ε __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Περίοδος κυριαρχίας της Μεθώνης. 

Ν __ __ __ Είναι η Σαπιέντζα. 

Τ __ __ __ __ __ __ Και αυτοί χρησιμοποίησαν τη Σαπιέντζα ως ορμητήριο. 

Ζ __ __ __ __ __ __ __ Νησί του Ιονίου κοντά στη Μεθώνη. 

Α __ __ __ __ __ __ Προς αυτή ελέγχει το πέρασμα η Σαπιέντζα. 

Συμπλήρωσε τα κενά: 
Πολλοί ναυτικοί δεν έδιναν σημασία στη συμβουλή να ……………. με σοφία των 
………….. χαρτών της εποχής και περνούσαν το …………….. της Μεθώνης χωρίς 
ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι είχαμε πολλά …………. Τα πιο γνωστά ήταν αυτά με τις 
……………. από την ……………….. της Παλαιστίνης και με τις τέσσερις ……………. από 
την περιοχή της ………… 
 



Πρόγραμμα Συλλόγου Διδασκόντων Δημοτικού Σχολείου Μεθώνης 
Σχολικό Έτος 2013-2014 



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

«Η Μεθώνη στα Αρχαία Χρόνια» 

Κάθοδος 
Δωριέων: 

(1125-1120 
π.Χ) 

 
Δωτάδας: 
Μεσσήνιος 

βασιλιάς, γιος 
του Ίσθμιου 

από τη 
δυναστεία των 
Ηρακλειδών 

 
1ος 

Μεσσηνιακός 
πόλεμος (743-

724 π.Χ) 
 

2ος 
Μεσσηνιακός 

πόλεμος (685-
668 π.Χ) 

 Κατά την κάθοδο των Δωριέων αυτοί 

που έδρασαν στην Πελοπόννησο αποτέλεσαν 

τέσσερα χωριστά σώματα που καθένα από αυτά 

ανέλαβε μια ορισμένη περιοχή. Ένα από αυτά 

εγκαταστάθηκε στην Άνω Μεσσηνία με βασιλιά 

τους τον Κρεσφόντη. Ένας από τους διαδόχους 

του, ο Δωτάδας, έκαμε τη Μεθώνη ένα από τα 

επίνεια της Μεσσηνίας. 

 Κατά τον Α΄ Μεσσηνιακό πόλεμο που 

οφειλόταν στο ενδιαφέρον των Σπαρτιατών για τα 

πλούσια εδάφη της Μεσσηνίας, οι Μεσσήνιοι 

νικήθηκαν από τους Σπαρτιάτες, αλλά δεν 

μεταβλήθηκαν σε είλωτες. Η Μεθώνη υπέστη τις 

συνέπειες της κατάκτησης αυτής και βρέθηκε 

υπό την πολιτική επιρροή της Σπάρτης. Τότε 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και οι Μόθωνες. 



Σύβαρ Αρχαία  
 
 
 

Σύβαρις: 
πόλη της 
Μεγάλης 

Ελλάδας στη 
Νότια Ιταλία. 

 
 

Μεταπόντιο: 
Ελληνική 

αποικία της 
Αχαϊας στη 
Νότια Ιταλία 

 
Η Α΄φάση του 
πελοποννησια
κού πολέμου 

χαρακτηρίζεται 
και από τις 

λεηλασίες των 
Αθηναίων στα 
παράλια της 

Πελοποννησόυ 
 
 
 
 
 
 

 Κατά τον Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο 

(επανάσταση των Μεσσηνίων κατά των Σπαρτιατών) 

οι Μεθωναίοι τάσσονται ανεπιφύλακτα στο πλευρό 

των υπόλοιπων Μεσσηνίων. Την απόφασή τους αυτή 

θα την πληρώσουν πολύ ακριβά. Για να αποφύγουν 

το σπαρτιατικό ζυγό και να μη μεταβληθούν σε 

είλωτες αποπλέουν και φτάνουν στην Κυλήνη. Από 

εκεί ένα μεγάλο μέρος πέρασε στην Κάτω Ιταλία 

έπειτα από πρόσκληση των Συβαρητών οι οποίοι 

τους βοήθησαν και εγκαταστάθηκαν στο 

Μεταπόντιο. Οι ΜεθωναίοΙ από τότε ζουν μακριά 

από την πατρίδα τους, ποτέ όμως δεν ξεχνούν και 

πάντα έχουν στο νου τους την επιστροφή στην 

πατρογονική τους γη. Στη Μεθώνη οι Σπαρτιάτες 

εγκαθιστούν τους συμμάχους τους Ναυπλιείς. 

 Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ο 

συμμαχικός στόλος των Αθηναίων έφτασε στη 

Μεθώνη. Αφού αποβιβάστηκαν οι Αθηναίου με τους 

συμμάχους τους λεηλάτησαν την ενδοχώρα και στη 

συνέχεια επιτέθηκαν εναντίον της πόλεως της 

οποίας το τείχος ήταν ασθενές και δεν υπήρχαν και 

αρκετοί υπερασπιστές. Παρόλα αυτά οι Αθηναίοι δεν 

κατόρθωσαν να καταλάβουν τη Μεθώνη. 

 Οι ανακατατάξεις των δυνάμεων στον 

ελλαδικό χώρο και η Θηβαϊκή Ηγεμονία 

δημιούργησαν νέα δεδομένα. Οι Θηβαίοι 

απελευθέρωσαν τη Μεσσηνία, όχι όμως και τη 

Μεθώνη, που έγινε ανεξάρτητη τα χρόνια του 

βασιλιά Φιλίππου Β΄ . Έτσι οι Μεθωναίοι 

εγκαταλείπουν την Κάτω Ιταλία και επιστρέφουν στη 

γη τους, και παρότι είχαν εγκατασταθεί εδώ οι 

Ναυπλιείς από τους Σπαρτιάτες, δεν τους έδιωξαν, 

αλλά έζησαν μαζί.  



Βάλε τα γεγονότα με τη σωστή χρονολογική σειρά 

Οι Μεθωναίοι φεύγουν αναζητώντας νέα πατρίδα. 

Οι Μεθώνη βρίσκεται στην επιρροή της Σπάρτης. 

Ο Δωτάδας κάνει την Μεθώνη το επίνειο της Μεσσηνίας. 

Επιστροφή των Μεθωναίων στον τόπο τους. 

Κάθοδος των Δωριέων. 

Οι Αθηναίοι προσπαθούν χωρίς επιτυχία να καταλάβουν τη Μεθώνη. 

Ά΄ Μεσσηνιακός 
πόλεμος 

Εγκατάσταση 
Ναυπλιέων 

Β΄ Μεσσηνιακός 
πόλεμος 

Οι Αθηναίοι λεηλατούν 
την περιοχή 

Πελοποννησιακός 
πόλεμος 

Εγκατάσταση Μοθώνων 

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα των δύο πολέμων που επηρέασαν τη Μεθώνη 

__ __ __ __ __ __ __ Εγκαταστάθηκαν τη Μεθώνη από τους Σπαρτιάτες. 

__ __ __ __ __ __ __ Έκανε τη Μεθώνη ο Δωτάδας. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ Προσκάλεσαν τους Μεθωναίους που αναζητούσαν πατρίδα. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Νίκησαν και τους δύο Μεσσηνιακούς πολέμους. 

__ __ __ __ __ __ __ Απελευθέρωσαν τη Μεσσηνία. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ Και αυτοί εγκαταστάθηκαν στη Μεθώνη. 

__ __ __ __ __ __ __ __ Βασιλιάς που έγινε ανεξάρτητη η Μεθώνη. 

__ __ __ __ __ __ __ __ Προσπάθησαν να καταλάβουν τη Μεθώνη. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Βασιλιάς των Δωριέων στην Άνω Μεσσηνία. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Περιοχή που εγκαταστάθηκαν οι Μεθωναίοι (αντ.) 

__ __ __ __ __ __ Στη Νότια ………………. Η Μεγάλη Ελλάδα 

Ένωσε αυτά που ταιριάζουν: 



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

«Ιστορίες των Αρχαίων χρόνων 

για τη Μεθώνη» 

Οι Αθηναίοι επιχειρούν να καταλάβουν τη Μεθώνη κατά τη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου 

(Οι Αθηναίοι που επιβιβάστηκαν στα εκατό πλοία με αποστολή να 
περιπλεύσουν την Πελοπόννησο και οι Κερκυραίοι που είχαν έρθει μαζί τους 
με πενήντα πλοία για βοήθεια και μερικοί άλλοι από τους εκεί συμμάχους 
τους, περιπλέοντας προξενούσαν σημαντικές ζημιές στις ακτές και, αφού 
επιβιβάστηκαν στη Μεθώνη επιτέθηκαν στο τείχος της πόλης που ήταν 
ασθενές χωρίς αρκετή φρουρά. Τυχαία όμως εκεί κοντά βρισκόταν ο 
Σπαρτιάτης Βρασίδας επικεφαλής στρατιωτικού αποσπάσματος και όταν το 
έμαθε ήρθε για βοήθεια  των κατοίκων της πόλης με εκατό οπλίτες. Αφού 
διαπέρασε το στρατόπεδο των Αθηναίων που ήταν αραιό και στραμμένο 
προς το τείχος, μπαίνει τη Μεθώνη., και αφού κατά την εισβολή έχασε λίγους 
από τους άντρες του, κατόρθωσε να σώσει την πόλη  και γι’  αυτό του το 
τόλμημα ήταν ο πρώτος σε αυτό τον πόλεμο που επαινέθηκε στη Σπάρτη….) 
    «Θουκυδίδου Ιστορία» 

Αρχαία θεμελίωση του κάστρου 

Η ΠΡΩΤΗ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 
Η πρώτη οχύρωση της Μεθώνης έγινε 
περίπου το 490 π.Χ. Τμήμα αυτής της 
οχύρωσης μπορούμε να δούμε και σήμερα 
στην ανατολική πλευρά των τειχών στο 
ύψος της θάλασσας ανάμεσα στο 
Μπούρτζι  και τις Ασπράδες και σε αρκετά 
σημεία στη δυτική πλευρά των τειχών.  Η 
διαφορά στη θεμελίωση και στη δόμηση 
με αυστηρά τετραγωνισμένους 
πωρόλιθους χωρίς συνδετικό κονίαμα, 
είναι ολοφάνερη. 



ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΘΩΝΗ 

(Σε μια ελεύθερη απόδοση, ο Παυσανίας περιγράφει μια επιδρομή των 

Ιλλυρίων, στη Μεθώνη του 250 π.Χ) 

«Αφού οι Ιλλυριοί κατέκτησαν τους Ηπειρώτες και γεύτηκαν την ισχύ της 

εξουσίας, έφτιαξαν πλοία και λήστευαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. 

Έφτασαν λοιπόν και στη Μοθώνη και μπήκαν φιλικά στο λιμάνι της. Τότε 

έστειλαν έναν άνθρωπό τους στην πόλη ζητώντας να τους φέρουν κρασί 

για να αγοράσουν. Έτσι σε λίγο έφτασαν στα πλοία λίγοι άντρες με κρασί 

που οι Ιλλυριοί  το αγόρασαν  αμέσως στην τιμή που όρισαν οι Μεθωναίοι. 

Κατόπιν αγόρασαν κι αυτοί από την πραμάτεια των ξένων. Τα άλλη μέρα 

πήγαν περισσότεροι στα πλοία και οι Ιλλυριοί έδωσαν και σε αυτούς την 

ευκαιρία να κερδίσουν. Τέλος κατέβηκαν στα πλοία γυναίκες και άνδρες για 

να πουλήσουν κρασί και για να αγοράσουν από τους βαρβάρους. Τότε οι 

Ιλλυριοί  άρπαξαν πολλούς άνδρες και ακόμα περισσότερες γυναίκες, τους 

έβαλαν στα πλοία και απέπλευσαν  στο Ιόνιο αφήνοντας έρημη την πόλη 

των Μοθωναίων 

Η Αρχαία Σύβαρις ιδρύθηκε στον 

κόλπο του Τάραντα από αχαιούς και 

Ίωνες αποίκους 

Ο Δωρικός ναός της Ήρας 

στο Μεταπόντιο. 



Κύκλωσε στον παρακάτω χάρτη της Μεγάλης Ελλάδα το Μεταπόντιο 

Μεσσηνιακός Πόλεμος Πελοποννησιακός Πόλεμος 

Επιτυχία Αποτυχία 

Βρασίδας Αλκιβιάδης 

Βοήθεια Κερκυραίων Βοήθεια Κορινθίων 

Κύκλωσε ότι ταιριάζει ανά ζευγάρι στην επιχείρηση των Αθηναίων στη Μεθώνη 

Την πειρατική επιδρομή των Ιλλυριών στη Μεθώνη περιγράφει ο  Θουκυδίδης. ….. 

Οι Ιλλυριοί επιδρομείς μπήκαν φιλικά στο λιμάνι της Μεθώνης. ……. 

Οι πρώτες επαφές Ιλλυριών και κατοίκων της Μεθώνης ήταν εμπορικές. ……. 

Τελικά οι Ιλλυριοί κατέλαβαν και λεηλάτησαν τη Μεθώνη. ……. 

Την εποχή του Φιλίππου οι Μεθωναίοι επέστρεψαν από τον Εύξεινο Πόντο. ……. 

Οι Μεθωναίοι μοιράστηκαν τη γη τους με τους Ναυπλιείς. ……. 

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

«Η Μεθώνη στη Μυκηναϊκή εποχή» 

 Κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, η Μεθώνη ήταν πλέον μια 

αξιόλογη πόλη γνωστή σε όλο το μυκηναϊκό κόσμο. Αυτό γίνεται 

φανερό από το γεγονός ότι ο Αγαμέμνονας στην προσπάθειά του να 

ηρεμήσει τον Αχιλλέα που είχε οργισθεί εναντίον του, επειδή πήρε 

από αυτόν τη Βρησηίδα, του δίνει τη δυνατότητα να εκλέξει μία 

από τις κόρες του, Χρυσόθεμη, Λαοδίκη και Ιφιάνασσα, 

υποσχόμενος σε αυτόν πλούσια δώρα και εφτά πόλεις. Μεταξύ των 

πόλεων αυτών συμπεριλαμβανόταν και η «Αμπελόεσσα Πήδασος» 

που βρισκόταν κοντά στη θάλασσας. 

 Πού όμως βρισκόταν ακριβώς η ομηρική Πήδασος; Δύο 

είναι οι περισσότερο πιθανές θέσεις. Είτε στη θέση του σημερινού 

κάστρου είτε βορειότερα προς την τοποθεσία Παλιομοθώνη. Και 

ενώ κατά την Μυκηναϊκή εποχή η Μεθώνη ονομαζόταν Πήδασος, 

ύστερα μετονομάστηκε σε Μοθώνη ή Μεθώνη. Πώς όμως προήλθε 

η νέα της ονομασία; 

 Η περιοχή της 

Μεθώνης παρουσιάζει μια 

αξιόλογη ανάπτυξη από την 

πρωτοελλαδική εποχή (2800-

2000 π.Χ) που συνεχίζεται κατά 

τη Μεσοελλαδική (2000-1580 

π.Χ) και φτάνει μέχρι την 

Υστεροελλαδική (1580-1100 

π.Χ).  
Η Βρησηίδα οδηγείται στην Αγαμέμνονα 



Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 
Η νέα ονομασία της Μεθώνης πιθανόν να 
προήλθε από την κόρη του Αιτωλού βασιλιά 
Οινέα Μοθώνη, όπως οι ίδιοι οι Μεθωναίοι 
ισχυρίζονται κατά τον Παυσανία. Ο Οινέας 
ήταν παππούς του ξακουστού Διομήδη, βασιλιά 
του Άργους που έλαβε μέρος στον Τρωικό 
πόλεμο. Ο Οινέας, σε ένα από τα ταξίδια του 
στη Μεσσηνία απέκτησε κόρη η οποία έδωσε το 
όνομά της στην πόλη , ενώ ο ίδιος στο 
νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται απέναντι. 
Σύμφωνα όμως με τον Παυσανία η νέα 
ονομασία προήλθε από το Μόθωνα Λίθο, έναν 
βράχο που σχημάτιζε και το λιμάνι και 
συντελούσε ώστε η είσοδος των πλοίων να 
γίνεται στενότερη και εμπόδισε τη 
θαλασσοταραχή ως λιμενοβραχίονας. Υπάρχει, 
όμως, και μια τρίτη εκδοχή που αναφέρει ότι η 
νέα ονομασία έχει σχέση με τους Μόθωνες της 
Σπάρτης που εγκαταστάθηκαν εδώ κατά το 
Μεσσηνιακό πόλεμο. 

ΘΕΟΙ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΑΝ ΣΤΗ ΜΕΘΩΝΗ 
Στη Μεθώνη λατρευόταν η Αθηνά της οποίας 
υπήρχε και ναός, όπως αναφέρει ο Παυσανίας. Ο 
Διομήδης, μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου, 
ταξιδεύοντας πιθανό για Ιταλία, αναγκάστηκε να 
σταματήσει στο λιμάνι της Μεθώνης καθώς 
έπνεαν δυνατοί άνεμοι. Μάλιστα παρακάλεσε τη 
θεά Αθηνά να ηρεμήσει τους ανέμους για να 
μπορέσει να αποπλεύσει με ασφάλεια. Σε 
αντάλλαγμα ίδρυσε ναό αφιερωμένο στην 
«Ανεμώτιδα Αθηνά». Εκτός από το ναό της 
Αθηνάς ο Παυσανίας αναφέρει ότι υπήρχε και 
ιερό στην Άρτεμη. Στη Μεθώνη φαίνεται ότι εκτός 
από τις δύο θεές λατρευόταν επίσης και ο 
Ήφαιστος προς τιμήν μάλιστα του οποίου 
γίνονταν λαμπαδηφορίες σύμφωνα με 
απεικονίσεις χάλκινων νομισμάτων στα οποία 
απεικονίζεται ο Ήφαιστος λαμπαδηφόρος να 
τρέχει.. 

Ο Οινέας 

Αθηνά 

Άρτεμις 



Υπογράμμισε τη σωστή απάντηση: 

Η αρχική ονομασία της Μεθώνης ήταν: 
Α. Αμπελόεσσα Πήδασος β. Μόθων Λίθος γ. Οινούσσες 
Προσωνύμιο του ιερού της Αθηνάς στη Μεθώνη ήταν: 
Α. Παλλάδα β. Ανεμώτιδα γ. Πρόμαχος 
Στα χάλκινα νομίσματα της Μεθώνης ο Ήφαιστος απεικονίζεται ως: 
Α. λαμπαδηφόρος β. σιδηρουργός γ. οπλουργός 
Η Μοθώνη ήταν κόρη του: 
Α. Διομήδη β. Παυσανία γ. Οινέα 

Διάβασε το κείμενο της ονομασία της Μεθώνης και 
υπογράμμισε τα σωστά:  

Ο Οινέας ήταν πατέρας του ξακουστού Διομήδη. 

Οι Οινούσσες πήραν την ονομασία τους από τον Αιτωλό βασιλιά Οινέα. 

Ο Μόθων Λίθος είναι το σημερινό νησάκι Αγία Μαρίνα. 

Οι Μόθωνες ήταν άποικοι από την Αθήνα. 

Γράψε τους 12 Θεούς του Ολύμπου και κύκλωσε αυτόύς που 
λατρευόταν περισσότερο στη Μεθώνη. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Πού κατά τη γνώμη σου μπορεί να βρισκόταν η Ομηρική 
Πήδασος και γιατί; 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Τι θα μάθω για τον τόπο μου; 

Η Μεθώνη είναι ένας τόπος που βρίσκεται στη νότια 
 

                    και βρέχεται από το Ιόνιο                                   .  Το   

μεγάλο                          της δίνει μια ξεχωριστή ομορφιά και 

μαρτυρά τη σπουδαία                  της. Από εδώ πέρασαν πολλοί 

κατακτητές όπως οι                        και οι                            που 

προσπάθησαν να την κάνουν                          . Η αρχαία  

ονομασία της ήταν                      εσσα Πήδασος. Όταν 

απελευθερώθηκε μεταφέρθηκε έξω από το  

στη σημερινή της θέση.  



Το σπουδαιότερο μνημείο της είναι το                       που 

μοιάζει με ένα γιγαντιαίο                           που ταξιδεύει στα 

νερά του                          . Στα νότια βρίσκεται ο πύργος 

                      και στα βόρεια επικοινωνεί με μια 

με τη σημερινή πόλη. Η περιοχή καλεί κάθε επισκέπτη 

να ζήσει το                      και το                      να απολαύσει την   

υπέροχη                            και να περπατήσει στη σύγχρονη 

πόλη με τα γραφικά                                τις                             και 

τους                        .  Γι’  αυτό όλοι μας της έχουμε πάντα στην 

                                                              μας. 



Πρόγραμμα Συλλόγου Διδασκόντων Δημοτικού Σχολείου Μεθώνης 
Σχολικό Έτος 2013-2014 



Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ 

1. Ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου μου. 

2. Μια επίσκεψη στο κάστρο της Μεθώνης. 

3. Απόκριες – «Ο γάμος του Κουτρούλη» 



1. Ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου μου 

Πού είμαστε; 

Ποια ήταν η 
πρώτη 

ονομασία; 

Γιατί 
λέγεται 
σήμερα 

Μεθώνη; 

Ποιοι 
πέρασαν 
από εδώ; 

Η Μεθώνη βρίσκεται  στο 
νότιο και δυτικό μέρος 
της Ελλάδας. 

Στα αρχαία χρόνια 
ονομαζόταν Αμπελόεσσα 
Πήδασος. 

Μπορεί από την κόρη 
ενός βασιλιά που την 
έλεγαν Μεθώνη, μπορεί 
από έναν βράχο που 
λεγόταν Μόθωνας, 
μπορεί όμως και από 
τους Μόθωνες που 
ήρθαν να ζήσουν εδώ. 

Πολλοί λόγω της θέσης 
της. Σπαρτιάτες, 
Ναυπλιείς, Ρωμαίοι, 
Βενετοί, Τούρκοι. 



Μια επίσκεψη στο κάστρο της Μεθώνης 

Από ποιους 
χτίστηκε; 

Τι υπάρχει 

μπροστά; 

Πώς 

μπαίνουμε 

σήμερα; 

Πώς είναι τα 

τείχη; 

Τι είναι το 

Μπούρτζι; 

Τι μπορούμε 

να δούμε 

σήμερα; 

Από τους 

Βενετούς 

Ένα μεγάλο 

αυλάκι που 

λέγεται 

τάφρος 

Περνώντας μια 
γέφυρα με 14 

τόξα 

Μεγάλα και 

πολύ δυνατά 

Ένας πύργος 

μπροστά από 

το λιμάνι 

Μία εκκλησία, λουτρά, 

τον πλακόστρωτο δρόμο, 

την πόρτα της θάλασσας 

Για να γνωρίσεις το κάστρο της Μεθώνης 
ένωσε με γραμμές αυτά που ταιριάζουν 



Απόκριες – «Του Κουτρούλη ο γάμος» 

Κάθε Καθαροδευτέρα 

παρουσιάζεται σαν έθιμο «Ο 

γάμος του Κουτρούλη»΄. Ο 

Ιωάννης Κουτρούλης ήταν 

ιππότης της περιοχής που 

έζησε τότε που εδώ ήταν οι 

Βενετοί και δεν μπορούσε 

να παντρευτεί τη γυναίκα 

που αγαπούσε. Πέρασαν 17 

χρόνια μέχρι να γίνει αυτός 

ο γάμος και έμεινε γνωστός 

από τα γλέντια που έγιναν.  

Έτσι κάποιος ντύνεται 

γαμπρός, άλλος νύφη, 

έρχεται ο παππάς, ο 

κουμπάρος, οι γονείς του 

ζευγαριού και πολλοί 

καλεσμένοι και στην 

πλατεία της παραλίας 

παρουσιάζουν το γάμο με 

πολύ κέφι, χορό και αστείες 

σκηνές. 

Τότε 

….και τώρα 
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Μεθώνη αρχόντισσα κυρά, εσύ  μου πήρες την καρδιά 

εσύ την πήρες και στο  κάστρο σου την κρύβεις. 

Θέλω να ρθω  ταξιδευτής, ηλιοβασίλεμα νωρίς 

να σ’  αγκαλιάσω για τις τόσες αναμνήσεις! 


