
2o ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

ΤΜΗΜΑ Β2



ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Λόφος Αλκάθους - Μέγαρα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κομπή Αμαλία Παρασκευή

Κούρσου Αλεξάνδρα

Λάμψα Κατερίνα

Μέξια Μυρτώ

ΤΜΗΜΑ Β2 / PROJECT
Μνημεία Μεγάρων



Λόφος Αλκάθους - Μέγαρα

Σημερινή 
απεικόνιση 

του 
μνημείου

ΤΜΗΜΑ Β2 / PROJECT
Μνημεία Μεγάρων

Μνημεία Μεγάρων-Ναός Υπαπαντής



Μνημεία Μεγάρων-Ναός Υπαπαντής

Καμαροσκέπαστος
ναός με 

ημιεξαγωγική αψίδα 
στο Ιερό Βήμα  και 

νάρθηκα, που 
επεκτείνεται σε όλο

το μήκος της νοτινής 
πλευράς του ναού.

ΤΜΗΜΑ Β2 / PROJECT
Μνημεία Μεγάρων



Κατά προσέγγιση 
 Ύψος : 4,00 μ.
 Μήκος : 10,85 μ.
 Πλάτος : 8,26 μ.

Μνημεία Μεγάρων-Ναός Υπαπαντής

ΤΜΗΜΑ Β2 / PROJECT
Μνημεία Μεγάρων



Μνημεία Μεγάρων-Ναός Υπαπαντής

 Ο ναός φέρει τμήματα 
αρχαίων οικοδομών 
και δύο εγχαρακτες
επιγραφές πλάκες.

 Η είσοδος βρίσκεται 
στο νότιο τοίχο του 
νάρθηκα, ενώ στον 
βορεινό και νότιο 
τοίχο υπάρχουν μικρά 
παράθυρα. 

ΤΜΗΜΑ Β2 / PROJECT
Μνημεία Μεγάρων



Το τέμπλο φτάνει μέχρι τη στέγη και στο πάνω μέρος 
υπάρχουν λίγα μόνο δείγματα από την κατεστραμμένη 
τοιχογραφία της Σταύρωσης.

Το Τέμπλο

Μνημεία Μεγάρων-Ναός Υπαπαντής

ΤΜΗΜΑ Β2 / 
PROJECT
Μνημεία Μεγάρων



Σώζονται η Πλατυτέρα στο ιερό με ζώνη Προφητών και την 
λειτουργία των Ιεραρχών, η Άκρα Ταπείνωση στην Πρόθεση 
και σειρά ιεραρχών καθώς και διακοσμημένες εσοχές.

Η Πλατυτέρα, η Άκρα Ταπείνωσις

Μνημεία Μεγάρων-Ναός Υπαπαντής

ΤΜΗΜΑ Β2 / 
PROJECT
Μνημεία Μεγάρων



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κουστέρης Δήμος
Μαυρονάσιος Δημήτρης 
Μήτσος Νίκος
Μπιρλούδης Αναστάσης

ΤΕΙΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣTMHMA B2 / 
PROJECT



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
Μοναδικό στο είδος του 
οχυρωματικό έργο της 
επαναστατικής περιόδου που 
βρίσκεται νοτιοανατολικά των 
Μεγάρων, λίγο πιο δεξιά από την 
Πάχη, στη χερσόνησο της Αγίας 
Τριάδας.
Στο ίδιο σημείο υπάρχει και ο 
υδροβιότοπος «Βουρκάρι» που 
είναι ιδιαίτερης οικολογικής 
σημασίας.

ΤΕΙΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣTMHMA B2 / 
PROJECT



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
Κάποιες πηγές 
αναφέρουν ότι η 
ανοικοδόμηση του 
ξεκίνησε το 1818 και 
ολοκληρώθηκε σταδιακά. 
Άλλες, αναφέρουν ότι 
κτίσθηκε μια και καλή το 
1823.

Ο Μεγαρικός κάμπος την εποχή εκείνη δέχεται 
συνεχείς επιδρομές και ο άμαχος πληθυσμός 
δεν είχε άλλη επιλογή από το να προστατευτεί 
αρχικώς πίσω από τα τείχη και σε περίπτωση 
πτώσης του τείχους είχε τη δυνατότητα να 
καταφύγει στη γειτονική περιοχή της 
Φανερωμένης, στη Σαλαμίνα.

Το μοναδικό αυτό έργο 
κατασκευάσθηκε για 
να προστατεύσει 
τους κατοίκους από 
το μένος και τις 
επιδρομές των 
Τούρκων.

ΤΕΙΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣTMHMA B2 / 
PROJECT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
Το τείχος έχει μήκος 533 μέτρα σε 
ευθεία γραμμή ή 608 μέτρα αν 
συνυπολογίσουμε το άνοιγμα των 
καμπυλών του. Το εξωτερικό ύψος 
κυμαίνεται από 3,90 μέτρα έως 4,10 
μέτρα, ενώ το εσωτερικό ύψος μέχρι τις 
επάλξεις είναι περίπου 1,95 μέτρα. 

Αποτελείται από έξι κυκλικά τμήματα 
τοποθετημένα σε τέτοιες αποστάσεις 
μεταξύ τους, έτσι ώστε τα ενδιάμεσα 
«ευθεία» τμήματα να περιλαμβάνουν 
ζώνες διασταυρούμενων πυρών, βάσει 
των δυνατοτήτων των όπλων της εποχής 
εκείνης. Συνολικά υπάρχουν ακόμη και 
σήμερα 336 οπές για καριοφίλια, με 
εσωτερικό άνοιγμα περίπου 20 εκ. και 
εξωτερικό άνοιγμα περίπου 6 εκ.

ΤΕΙΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣTMHMA B2 / 
PROJECT



Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ

 Η κεντρική πόρτα του τείχους, που τώρα πλέον βρίσκεται στην 
κεντρική είσοδο της Μονής Φανερωμένης, ήταν ξύλινη με μεγάλο 
πάχος και θωρακισμένη με λαμαρίνα. 

 Ακόμη και σήμερα φαίνονται οι τρύπες από τις σφαίρες των 
μαχών εκείνων. Διασώζεται επίσης μια οπή στον πύργο, πάνω 
από την πόρτα όπου έχυναν βραστό υγρό για την καλύτερη 
προστασία της. 

 Οι Μεγαρίτες έβγαιναν έξω από το τοίχος κατά την διάρκεια της 
ημέρας, τοποθετούσαν καραούλια, σκοπιές δηλαδή και 
καλλιεργούσαν τα χωράφια τους. Το βράδυ κλείνονταν πάλι μέσα

ΤΕΙΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣTMHMA B2 / 
PROJECT



ΤΕΙΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣTMHMA B2 / 
PROJECT



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημήτρης Κουκούλης
Αντώνης  Κούνουπας
Δημήτρης  Κομπής
Σωτήρης  Μαυρονάσος

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ

Μνημεία των 
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το Παλαιόκαστρο, βρίσκεται, επάνω σε μικρό κωνικό λόφο 40 μ. 
περίπου, στην παραλία των Μεγάρων (Βαρέα) και παρουσιάζει 

ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα, από μια μικρή και ελλιπή έρευνα που 
έγινε πριν το 1940, χρονολογούνται σε προϊστορικές και ιστορικές 

περιόδους των Μεγάρων. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο λόφος έχει 
‘’πλαστεί’’ έτσι από ανθρώπινα χέρια, διότι χρησίμευσε σαν 

Ακρόπολη του επίνειου (της αρχαίας Νισαίας) των Μεγάρων, στο 
Σαρωνικό κόλπο.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



ΙΣΤΟΡΊΑ
Όπως και να έχει όμως, στον λόφο του 

Παλαιόκαστρου σώζονται λείψανα οχύρωσης των 
ύστερων μεσαιωνικών χρόνων.

Μέχρι το 1941-1943 υπήρξε εκεί μεγάλο μέρος 
ενετικού πύργου και άλλων αρχαίων οχυρώσεων 
σε σεβαστό ύψος, καθώς διακρίνονται ευκρινώς 
στις γκραβούρες και τις παλιές φωτογραφίες των 
διαφόρων περιηγητών και φωτογράφων πρίν το 

1940.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



Εκείνη την εποχή οι κατακτητές Γερμανοί εγκλημάτησαν κατά 
του ιστορικού λόφου. Αφού πρώτα αφαίρεσαν άγνωστο 

αριθμό αρχαίων αντικειμένων από ‘’λαθραίες’’ ανασκαφές 
που έκαναν. 

Κατόπιν, οι Γερμανοί, γκρέμισαν τα ιστορικά μέρη και 
‘’χαμήλωσαν’’ αρκετά το λόφο, διότι έφτιαξαν μικρό 

επιχειρησιακό αεροδρόμιο (εκεί περίπου που είναι το 
σημερινό) και εφορμούσαν κατά των αντιστασιακών 

μαχόμενων Ελλήνων.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



Ένα τρομερό ιστορικό έγκλημα 
λεηλασίας έλαβε χώρα στην ιστορία της 

Μεγαρίδας και κατ’ επέκταση της 
Ελλάδας και που δυστυχώς μέχρι 
σήμερα έχει μείνει ξεχασμένο και 
ατιμώρητο από το διεθνές δίκαιο

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



ΑΡΧΑΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΕΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



Ένα υπόγειο υδραγωγείο, που 
κατασκευάστηκε τον 6ο αιώνα 
π.Χ. και φαίνεται ότι αποτελεί 

πρωτόλειο έργο του περίφημου 
Μεγαρίτη αρχιτέκτονα 

Ευπαλίνου, έφεραν στο φως οι 
ανασκαφές της Γ' Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων στην αγροτική 
περιφέρεια των Μεγάρων

ΣΥΡΑΓΓΑ

ΑΡΧΑΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



Το υδραγωγείο, που εντοπίστηκε στη
θέση Ορκός, αποτελείται από
υδρομαστευτικές σήραγγες που
συνέλεγαν και μετέφεραν το νερό
στην πόλη, με τη βοήθεια της
φυσικής κλίσης.

Κάθετα φρέατα υπάρχουν
κατανεμημένα στην επιφάνεια του
εδάφους που χρησίμευσαν αρχικά
στον προσανατολισμό, αερισμό και
απομάκρυνση των επιχώσεων κατά
τη διάνοιξη των υπόγειων σηράγγων
και στη συνέχεια στη συντήρηση και
τον εξαερισμό του υδραγωγείου.

ΑΡΧΑΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT

Το νερό από το υδραγωγείο οδηγούνταν με
λιθόκτιστο αγωγό στην κεντρική κρήνη της
πόλης που κτίστηκε στις αρχές του 5ου
αιώνα π.Χ. και είναι γνωστή ως Κρήνη του
Θεαγένους



ΔΦΓΦΔΓ

Όπως εξήγησε η αρχαιολόγος 
της Γ' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
Παναγιώτα Αυγερινού, σε 
διάλεξή της στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, το 
υδραγωγείο εμφανίζει 
ομοιότητες με το περίφημο 
υδραγωγείο της Σάμου, τόσο 
ως προς τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όσο και ως 
προς τον όλο σχεδιασμό. 

ΑΡΧΑΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



Το γεγονός αυτό, μαζί με τη
χρονολόγηση του έργου,
οδήγησε τους αρχαιολόγους της
Γ' ΕΠΚΑ στη θεώρηση ότι
πρόκειται για πρωτόλειο έργο
του Ευπαλίνου, από την
κατασκευή του οποίου
απέκτησε την απαιτούμενη
εμπειρία και τεχνική αρτιότητα
που απαιτούνταν για τον
σχεδιασμό ενός τόσο μεγάλου
και σύνθετου έργου, όπως είναι
το Ευπαλίνειο Όρυγμα της
Σάμου.

ΑΡΧΑΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



Τα παραπάνω έργα ύδρευσης στα 
Μέγαρα καταδεικνύουν ότι ο 
Ευπαλίνος προίκισε την πόλη με 
την τεχνολογία ενός μεγάλου 
έργου και την τεχνογνωσία του, 
δημιουργώντας μια σχολή 
μαθητών, που συνέχισαν την 
παράδοσή του.
Κατά την κατασκευή της σήραγγας 
αυτοί οι άξονες χρησιμοποιήθηκαν 
για εκσκαφή και υπό την 
προϋπόθεση κυκλοφορία του 
αέρα και φωτισμού. 

ΑΡΧΑΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



  
Η ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣTMHMA B2 / 

PROJECT

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΛΕΛΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΜΑΝΕΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΛΑΓΟΥ ΠΟΠΗ
ΜΑΡΓΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



Η ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ
Ένα από τα σημαντικότερα 
αρχαιολογικά μνημεία των Μεγάρων 
είναι η ονομαζόμενη «Κρήνη του 
Θεαγένους » . Η κρήνη είναι από τα 
γνωστότερα κτίσματα υδροδότησης του 
Αρχαίου Ελληνικού κόσμου.

Κατασκευάστηκε με σκοπό την 
υδροδότηση της πόλης και είναι δείγμα 
μεγαλοφυούς αρχιτεκτονήματος μιας 
και εκτός της κεντρικής λεκάνης 
άντλησης του νερού, είχε και δύο 
δεξαμενές αποθήκευσης του νερού με 
ξεχωριστή τροφοδότηση, με σκοπό να 
συνεχίζεται να αποθηκεύεται νερό στην 
μία ενώ η άλλη καθαρίζονταν.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



 Κτίστηκε στις αρχές του 5ου 
αι. π.Χ.

 Πιθανότατα στην ίδια θέση, 
έναν αιώνα πριν, ο τύραννος 
Θεαγένης είχε κτίσει μία 
μικρότερη κρήνη και για το 
λόγο αυτό είναι γνωστή ως 
«Κρήνη του Θεαγένους  ». 

 Είχε μήκος 21μ. περίπου και 
πλάτος 13,69 μ.

Η ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



Τη στέγη της δεξαμενής στήριζαν 
35 οκτάπλευροι κίονες με δωρικά 
κιονόκρανα. Με ένα λεπτό 
θωράκιο η δεξαμενή χωριζόταν 
κατά μήκος σε δύο μέρη, καθένα 
από τα οποία τροφοδοτούνταν με 
ξεχωριστό αγωγό. 

Στο νότιο τμήμα της, όπου ήταν η 
πρόσοψή της, υπήρχε το 
«προστώον» με 5 κίονες και η 
στενόμακρη λεκάνη άντλησης 
νερού. Η τροφοδότηση της Κρήνης 
γινόταν με υδρομάστευση από τη 
θέση Ορκός βόρεια των Μεγάρων.

Η ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



 Το νερό που αντλείτο κατά την διάρκεια της νύχτας μεταφερόταν στις δεξαμενές 
όπου είχε προβλεφθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων πρόσοψη 
μήκους δεκατεσσάρων μέτρων από όπου έπαιρναν τον νερό για τις καθημερινές 
τους ανάγκες.

 Η επιφάνεια των δεξαμενών ήταν επικαλυμμένη με ένας είδος ασφάλτου που 
προέρχονταν από την Κασπία θάλασσα ή την Μεσοποταμία και η χρήση της σε 
κτήριο υδροδότησης είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα.

Η ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT



Οι σήραγγες του 
υδραγωγείου θεωρούνται 
πρωτόλειο έργο του 
Ευπαλίνου από την 
κατασκευή του οποίου 
απέκτησε την απαιτούμενη 
εμπειρία και τεχνική 
αρτιότητα που απαιτούνταν 
για το σχεδιασμό ενός 
μεγαλύτερου και σύνθετου 
έργου, του Ευπαλίνειου
Ορύγματος της Σάμου

Η ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B2 / 
PROJECT
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κορώσης Σωτήρης

Λεβεντούρης Γιώργος
Λουκάς Γιάννης

Μέγας Τάσος



Τα μνημεία των Μεγάρων

Η κληρονομιά των Μεγάρων                        

oΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

oΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ



Η ιστορία της περιοχής των Μεγάρων ξεκινάει από πολύ παλιά…
 Οι πρώτοι οργανωμένοι πληθυσμοί που πιθανώς κατοίκησαν 

την περιοχή είναι οι Πελασγοί, οι Λέλεγες και οι Κάρες.

 Η περιοχή πέρασε από πολλούς κατακτητές, άλλαξε 
τοπωνύμια, άλλαξε βασιλιάδες και θρησκεία , αλλά μέχρι 
σήμερα ευρήματα που σφραγίζουν την ιστορία της και την 
κληρονομιά της.

 Άλλα επισκέψιμα, άλλα υπό ανασκαφή και άλλα βαθιά 
κρυμμένα, περιμένοντας…

Τα μνημεία των ΜεγάρωνΗ κληρονομιά των Μεγάρων



Στην περιοχή της Πάχης, ο 
επισκέπτης της περιοχής 
μπορεί να βρει ένα από τα 
ιστορικότερα φρούρια 
της αρχαίας Μεγαρίδας.

Η θέα της περιοχής 
είναι πραγματικά 
μοναδική, η πόλη 
των Μεγάρων, ο 
κόλπος με τη Σαλαμίνα 
και τα όρη Πατέρας θα 
ανταμείψουν κάθε 
επισκέπτη.
Ο χώρος ενδείκνυται 
για τους λάτρεις της 
φωτογραφίας.
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Τα ευρήματα καλύπτουν τη χρονική περίοδο 
από τον 8ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 2ο αι. μ.Χ. 
Η έκθεση στεγάζεται στο παλιό Δημαρχιακό 
Μέγαρο, κτίσμα του 19ου αι. 

•Στην αίθουσα Α εκτίθενται μνημειακά γλυπτά 
και αναθηματικά ανάγλυφα.

•Στην αίθουσα Β εκτίθενται επιγραφές, που 
παρέχουν πληροφορίες για τη δημόσια ζωή της 
Κλασικής περιόδου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
•Στην αίθουσα Γ του ορόφου εκτίθενται αντικείμενα 
επιλεγμένα από ταφικά σύνολα.

•Στην αίθουσα Δ παρουσιάζονται αντικείμενα που 
σχετίζονται με την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα, 
κυρίως πήλινα και χάλκινα. 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Τα μνημεία των ΜεγάρωνΗ κληρονομιά των Μεγάρων
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