


ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΗ 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

Όνομα ομάδας: Σύγχρονοι Μεγαρείς

Μέλη ομάδας: Σάλτας Γιάννης 

Σκούρτη Μαρίνα 

Τσολιάκος Γιώργος

Σαμούρης Παναγιώτης

Σάλτας Βασίλης



ΑΛΚΜΗΝΗ

 Η Αλκμήνη, μητέρα του 
ημίθεου Ηρακλή, ήταν η 
κόρη του βασιλιά των 
Μυκηνών. Όταν πέθανε, η 
ταφή της έγινε στα 
Μέγαρα.



ΜΕΓΑΡΕΥΣ

 Ο Μεγαρεύς ήταν γιος του 

Ποσειδώνα και της Οινόπης. Όταν 

ήρθε στα Μέγαρα με στρατό για να 

συμπολεμήσει με τον Νίσο εναντίον 

του Μίνωος και των Κρητών, 

σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να 

αποκρούσει τους επιδρομείς και έτσι 

έγινε επώνυμος ήρωας της 

Μεγαρίδος.



 Ο Ησίοδος στο έργο του αναφέρει περιοχές που 

ανήκαν στην επικράτεια του Αίαντα, εντός αυτών

βρίσκονται και τα Μέγαρα 

 Συγκεκριμένα αναφέρει: Και από την Σαλαμίνα ο 

Αίαντας αψεγάδιαστος, γυναίκα τη ζητούσε και 

έδινε άξια για αυτόν ξαγοράσματα, εξαίσια 

πράγματα, γιατί υποσχόταν πως τα 

στριφτόποδα και τα παχιά τα πρόβατα όλων που 

κατοικούνε στην Τροιζήνα και στην 

παραθαλάσσια την Επίδαυρο και στο νησί την 

Αίγινα και στη Μάσητα, οι γιοι των Αχαιών και 

στα ισκιερά τα Μέγαρα και στη φρυδάτη 

Κόρινθο, στην Ερμιόνη και στην Ασίνη λίγο πιο 

δω από τη θάλασσα χτισμένες θα τα μαζέψει και 

θα τους τα δώσει και το μπορούσε τι τον στόλιζε 

το πιο μακρύ κοντάρι.



ΘΕΑΓΕΝΗΣ Ο ΜΕΓΑΡΕΥΣ

■ Ο Θεαγένης ο Μεγαρεύς ήταν τύραννος των Μεγάρων με καταγωγή από τη 

Νίσαια, αρχαία Μεγαρική πόλη, χτισμένη στις ακτές του Σαρωνικού, κοντά στη 

σημερινό χωριό της Πάχης. Επίσης καταγόταν από αριστοκρατικό γένος και 

έγινε ηγεμόνας των Μεγάρων. Υπήρξε ο μακροβιότερος ‘’άρχοντας’’ των 

Μεγάρων, με δυο θητείες τυραννίας που διήρκησαν συνολικά σαράντα πέντε 

χρόνια.

■ Ένα από τα θαυμάσια έργα που αναφέρετε ότι έκανε ο τύραννος Θεαγένης 

στα Μέγαρα είναι η υδροδότηση. Έφερε το νερό από τη κώμη Ρους και την 

κρήνη των Συθνιδών με ένα θαυμαστό υδρευτικό υπόγειο σύστημα, σε 

μεγαλοπρεπέστατη κρήνη που κατασκεύασε ανάμεσα στις δυο Ακροπόλεις.



ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ

• Κτίστηκε αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. 

• Στην ίδια θέση πριν, ο τύραννος Θεαγένης είχε κτίσει 

μία μικρότερη κρήνη, γι’ αυτό το λόγο είναι γνωστή 

ως <<κρήνη του Θεαγένους>>.

• Είχε μήκος 21 μέτρα και πλάτος 13.69 μέτρα. 

• Τη στέγη  στήριζαν 35 κίονες με δωρικά κιονόκρανα. 

• Με λεπτό θωράκιο, η δεξαμενή χωριζόταν σε δύο 

μέρη και καθένα τροφοδοτούνταν με ξεχωριστό 

αγωγό. Έτσι, ένα μέρος μπορούσε να αδειάσει για 

να επισκευαστεί ή να καθαριστεί δίχως να 

σταματήσει η λειτουργία της κρήνης. 

• Στο νότιο τμήμα υπήρχε το <<προστώον>> με 5 

κίονες και η στενόμακρη λεκάνη άντλησης νερού. Η 

τροφοδότηση γινόταν με υδρομάστευση από τη 

θέση Ορκός βόρεια των Μεγάρων.



• Τα νομίσματα των 

Μεγάρων που βρέθηκαν 

σε διάφορες πόλεις της 

Ελλάδας φανερώνουν 

το ανεπτυγμένο εμπόριο 

της πόλης



• Επιτύμβιες στήλες οι 

οποίες στήνονται 

στον τάφο, ώστε 

αφενός να γίνεται 

ορατή η θέση του 

τάφου, αφετέρου για 

να σημειώνονται τα 

στοιχεία του νεκρού.



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΗΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ

■ Στα αρχαιά Μέγαρα

κατασκευάζονταν πολύ

καλά κεραμικά προϊόντα και

πήλινα σκεύη.

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcntPpu-reAhUMCxoKHZepASUQjRx6BAgBEAQ&url=https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH473/%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%91 %CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91 %CE%93%CE%99%CE%91 %CE%A4%CE%97%CE%9D %CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91 %CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf&psig=AOvVaw0e1tOYrYYlZSLhlHVlUXne&ust=1543060846218750
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcntPpu-reAhUMCxoKHZepASUQjRx6BAgBEAQ&url=https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH473/%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%91 %CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91 %CE%93%CE%99%CE%91 %CE%A4%CE%97%CE%9D %CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91 %CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf&psig=AOvVaw0e1tOYrYYlZSLhlHVlUXne&ust=1543060846218750
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi40LHQzY3fAhUKM-wKHY4kBkoQjRx6BAgBEAQ&url=http://2lyk-megar.att.sch.gr/docs/projects/project_texnes_keimeno.pdf&psig=AOvVaw3iX3BApL3Fupr_8jWwc-O0&ust=1544268236242412
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi40LHQzY3fAhUKM-wKHY4kBkoQjRx6BAgBEAQ&url=http://2lyk-megar.att.sch.gr/docs/projects/project_texnes_keimeno.pdf&psig=AOvVaw3iX3BApL3Fupr_8jWwc-O0&ust=1544268236242412


ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΙ 
ΜΕΓΑΡΕΙΣ

Β’3
Όνομα ομάδας: Σύγχρονοι Μεγαρείς

Μέλη ομάδας: Τσολιάκος Γιώργος, Σάλτας Γιάννης, Σκούρτη 

Μαρίνα, Σάλτας Βασίλης, Σαμούρης Παναγιώτης



ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

Για τα Μέγαρα υπάρχει μία παροιμία του Ηροδότου:

<<Μεγαρέων δάκρυα, κροκοδείλου δάκρυα>>

Ο λόγος για τον οποίο βγήκε αυτή η παροιμία είναι ότι στα Μέγαρα κατά 

την αρχαιότητα υπήρχαν πολλά κρεμμύδια.



ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΡΑ 
ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΕΓΑΡΕΙΣ

Β’3

ΜΕ_ΓΑΡΙΔΕΣ

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Λεξικό Σουΐδα (λεξικό του 10ου αιώνα):

• Μεγαρέων άξιοι μερίδος αντί του άτιμοι.

• Μεγαρέων δάκρυα επεί πλείσταν εν τη μέγαρίδι σκόρδα φύεται

• Μεγαρίζοντες λιμώττονες ή μεγάλα λέγοντες.

• Μεγαρικαί Σφίγγες αι πόρναι



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

Μεγαρέων άξιοι μερίδος αντί του άτιμοι             Οι Μεγαρείς δεν ήταν έντιμοι.

Μεγαρέων δάκρυα επεί πλείσταν εν τη μέγαρίδι σκόρδα φύεται             Τα δάκρυα 

των Μεγαρέων ήταν ψεύτικα, τα προκαλούσαν τα πολλά σκόρδα της περιοχής. 

Μεγαρίζοντες λιμώττονες ή μεγάλα λέγοντες               Ονομάζονται Μεγαρίζοντες 

όσοι πεινάνε ή λένε πολλά λόγια.

Μεγαρικαί Σφίγγες αι πόρναι             Μεγαρίτικες σφίγγες είναι οι πόρνες. 



ΜΕΓΑΡΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ

• ΚΟΡΟΙΒΟΣ : Ο Μεγαρίτης Κόροιβος είναι ο πρώτος Ολυμπιονίκης της                                 

Α  Ολυμπιάδας του 776 π.Χ. Ο τάφος του κατά τον Παυσανία βρίσκεται στα 

Μέγαρα.

• ΜΕΝΟΣ : Ο Μένος νίκησε σε αγώνα δρόμου στην 19η Ολυμπιάδα το 704 π.Χ.

• ΚΡΑΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΑΙΟΣ : Ο Κρατίνος και ο Κομαίος νίκησαν στην 32η

Ολυμπιάδα το 652 π.Χ. ήταν η πιο ιστορική Ολυμπιάδα για την πόλη των

Μεγάρων αφού στα δύο βασικά αγωνίσματα είχαν νικήσει δύο Μεγαρίτες. Ο

Κρατίνος στον αγώνα δρόμου και ο Κομαίος στην πυγμαχία.

• ΗΡΟΔΩΡΟΣ : Ο Ηρόδωρος από το 332 π.Χ. μέχρι το 292 π.Χ. 122η Ολυμπιάδα

νικούσε συνέχεια σε 10 Ολυμπιάδες στο αγώνισμα των Σαλπιγκτών.



ΟΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΜΕΓΑΡΕΥΣ

Ο Όρσιππος ο Μεγαρεύς (8ος αιώνας π.Χ.), ήταν 

αρχαίος Έλληνας ολυμπιονίκης με καταγωγή από 

τα Μέγαρα. Στέφθηκε νικητής στο αγώνισμα 

του σταδίου κατά τους 15ους (720 π.Χ.) ολυμπιακούς 

αγώνες της αρχαιότητας. Ήταν ο μοναδικός από τους 

συναγωνιζόμενους του ο οποίος έτρεξε γυμνός . 

Αργότερα αναφέρεται πως υπήρξε στρατηγός των 

Μεγάρων, ο οποίος κατέκτησε γειτονικές περιοχές, 

πιθανώς από τους Κορίνθιους.



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ - ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

Κοροίβου δὲ τέθαπται πλησίον 

Ὄρσιππος, ὃς περιεζωσμένων ἐν τοῖς 

ἀγῶσι κατὰ δὴ παλαιὸν ἔθος τῶν 

ἀθλητῶν Ὀλύμπια ἐνίκα στάδιον 

δραμὼν γυμνός, φασὶ δὲ καὶ 

στρατηγοῦντα ὕστερον τὸν Ὄρσιππον 

ἀποτεμέσθαι χώραν τῶν προσοίκων: 

δοκῶ δέ οἱ καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ τὸ περίζωμα 

ἑκόντι περιρρυῆναι, γνόντι ὡς ἀνδρὸς 

περιεζωσμένου δραμεῖν ῥᾴων ἐστὶν 

ἀνὴρ γυμνὸς.

Κοντά στον Κόροιβο είναι θαμμένος ο 

Όρσιππος, που νίκησε σε αγώνα 

σταδίου στην Ολυμπία τρέχοντας 

γυμνός, όταν οι αθλητές συνήθιζαν να 

φορούν περίζωμα. Λένε ότι αργότερα

έγινε στρατηγός ο Όρσιππος και 

αφαίρεσε μια έκταση της γειτονικής 

χώρας. Πιστεύω ότι άφησε επίτηδες το 

περίζωμά του να πέσει, επειδή ήξερε 

ότι ο γυμνός τρέχει γρηγορότερα από 

τον ζωσμένο.



ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ     
ΜΕΓΑΡΩΝ



ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Το άγαλμα της Νίκης βρίσκεται στο Μουσείο

της Ακρόπολης και δεν μπορεί να έρθει στο

Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας, διότι

δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό να

συντηρήσουμε το σπουδαίο εύρημα.
(Αρχαιολόγος, Αρχ. Μουσείου Μεγάρων)



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Η Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Αθηνών Κα Μαρία Λαγογιάννη έστειλε σχετική

απάντηση με την οποία αιτιολογεί την μη επιστροφή του

Αγάλματος στα Μέγαρα με την πρόθεση να

επανατοποθετηθεί αυτό σε κεντρική αίθουσα του

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών στο διάστημα

του προγραμματισμένου εορτασμού της επετείου των

(200) χρόνων από το 1821.



1868 στερεοσκοπική πλάκα



ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΡΑ-
ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΕΓΑΡΕΙΣ

Β’3 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: Οι Βουγιάριδες

ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ: Κωνσταντίνα Στρατούρη, Δήμητρα Χαμακιώτη, Νίκος 

Σιάμπος, Τάσος Φουρτουλάκης, Δήμητρα Τρουπτσίδη 



ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
• Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο πρώτος βασιλιάς της εποχής ήταν ο Καρ, τον 

οποίο διαδέχτηκαν ο Λέλεξ και οι δύο γίοι του, αργότερα ο Νίσος, ο Μεγαρεύς, ο 
Αλκάθους και ο Υπερίων.

• Γύρω στο 10ο αιώνα π.Χ., τα πρώτα δωρικά φύλα προέρχονταν από την Αργολίδα , 
εγκαταστάθηκαν στη Μεγαρίδα. Αργότερα τον 8ο αιώνα , όπως έδειξαν οι πρόσφατες 
αρχαιολογικές έρευνες, τα Μέγαρα ιδρύθηκαν από τους κατοίκους τεσσάρων κωμών.

• Το δεύτερο μισό του 6ου αιώνα θεωρείται από τους περσικούς πολέμους περίοδος ακμής 
για τα Μέγαρα καθώς : οικοδομήθηκαν ο θησαυρός των Μεγαρέων στην Ολυμπία , η 
κρήνη του Θεαγένη και ο αρχαϊκός ναός στη Δυτική ακρόπολη από την πόλη καταγόταν 
ο μηχανικός Ευπαλίνος και ο ποιητής Θέογνης .

• Ο 4ος αιώνας υπήρξε περίοδος προόδου και ευημερίας για τα Μέγαρα. Η οικονομία, οι 
τέχνες και τα γράμματα άνθησαν. 





ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ

Ο Ευπαλίνος (6ος αιώνας π.Χ.) ήταν Μεγαρίτης αρχιτέκτονας. Έγινε διάσημος με 

το σπουδαίο έργο του, το Ευπαλίνειον όρυγμα στη Σάμο, μια σήραγγα μήκους 

περίπου 1 χλμ. που κατασκευάσθηκε γύρω στα 550 με 530 π.Χ. Κατά μήκος της 

σήραγγας ο Ευπαλίνος κατασκεύασε έναν αγωγό, ο οποίος μετέφερε το νερό 

στην πόλη. Το έργο αυτό το ανέθεσε στον Ευπαλίνο ο τύραννος Πολυκράτης 

γιατί τον θεωρούσε έναν από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες της εποχής του. 

Ο αγωγός που αποκαλύφθηκε θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά έργα 

της αρχαιότητας, εάν αναλογιστεί κανείς πως η κατασκευή του άρχισε 

συγχρόνως και από τα δύο άκρα του και οι σήραγγες που διανοίγονταν με αυτόν 

τον τρόπο, συναντήθηκαν στη μέση και αποτέλεσαν ενιαίο όρυγμα. 





ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΡΑ-

ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΕΓΑΡΕΙΣ 

Β3
ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΚΥ ΣΙΔΕΡΗ

ΤΖΙΑ ΣΙΝ ΤΖΙΝ



 Ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο, όπου ακόμα και η Σούδα του αποδίδει 

διάφορα έργα γνωμικού περιεχομένου και ελεγειακής μορφής. Με το όνομα 

του Θέογνη έχουμε μια συλλογή 1400 στίχων.

 Σύμφωνα με τους αρχαίους τοποθετείται η ακμή του Θέογνη γύρω στα μέσα 

του 6ου αιώνα. Είναι πιθανό ότι ανήκει στην έξοδο αυτού του αιώνα και στην 

αρχή του επομένου. Επίσης, μαζί με τις δυσκολίες του ποιητή 

συμπεριλαμβάνονταν εξορία και φτώχια. 

 Αφετηρία για όλες τις προσπάθειες θα μένει πάντα η έμμετρη σφραγίδα του 

βιβλίου των ποιημάτων, που ο Θέογνης το αφιερώνει στον αγαπημένο του 

νέο Κύρνο. H σφραγίδα( σφρηγίς ) στον απολλώνιο νόμο χαρακτηρίζει 

εκείνο το τμήμα, στο οποίο ο ποιητής μιλά για τον εαυτό του. Έτσι και εδώ η 

μνημόνευση του ονόματος του ποιητή πρέπει να θεωρηθεί σαν σφραγίδα

γνησιότητας, και όχι όπως νόμισαν συχνά, η προσφώνηση προς τον νεαρό 

Κύρνο.

ΘΕΟΓΝΙΣ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΓΝΗ

 Για χαρές και για γλέντια 

πολλοί είναι οι φίλοι. Λιγοστοί 

όμως, πάντα, στα σοβαρά και 

στα δύσκολα.



Συμποσιαστής άδει: "Ὦ παίδων κάλλιστε", Θέογνις, 

στιχ.1365. Κύλιξ, Τανάγρα, 5ος αιώνας π.Χ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BE


ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ

 Η Αρχαία ελληνική κωμωδία επηρεάστηκε κι οφείλει πάρα πολλά στην 

Μεγαρική φάρσα ή αλλιώς στο ΄΄Μεγαρικό σκώμμα΄΄.

 Κατά την περίοδο των εορτών ήταν αφιερωμένες στο θεό Διόνυσο, όπως τα 

Λήναια και κατά αγρούς Διονύσια, οι Μεγαρείς αυτοσχεδίαζαν πειράγματα 

και άσματα με σκωπτικό περιεχόμενο γνωστά ως ΄΄κώμοι΄΄. Από τους 

θορυβώδες αυτούς κώμους των πανηγυρισμών, που χόρευαν και 

περιέπαιζαν τους πάντες ξεστομίζοντας βωμολοχίες, γεννήθηκε η κωμωδία.

 Η σύνδεση και η προέλευση της κωμωδίας από την πόλη των Μεγάρων 

αποδεικνύεται μέσα από γραπτές μαρτυρίες.



ΠΟΛΙΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ 

Η πολιτική σάτιρα πρωτοεμφανίστηκε

στα Μέγαρα.

 Το 600π.Χ παρουσιάστηκε ένα είδος

πρωτογενούς σάτιρας και κωμωδίας.

Η εικόνα ενδέχεται να υπόκειται σε 

πνευματικά δικαιώματα.



Ο ΣΟΥΣΑΡΙΩΝ
Γεννήθηκε στην Κώμη των Μεγάρων

Τριπόδισκο και ήταν γιος του Φίλινου.

Θεωρείται ο πατέρας της κωμωδίας. Η λέξη

κωμωδία του Σουσαρίωνα είναι καθαρά

μεγαρική λέξη. Η ονομασία της δόθηκε επειδή

συνηθιζόταν τα αυτοσχέδια σκωπτικά

πειραγματικά να γίνονται με τραγούδια σαν

ένας μεγάλος διάλογος.

Τα κείμενα και τα ποιήματά του εμπνεύστηκαν

από τις λοιδορίες και κοροϊδεύαν τους

έκπτωτους ευγενείς.

Ήταν ο πρώτος που έδωσε τακτικό μετρικό

τύπο στους ιάμβους (χνάρια παλαιών

κωμωδιών).





ΜΕ_ΓΑΡΙΔΕΣ 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΕΓΑΡΕΙΣ 

Β’3



ΜΕΓΑΡΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι σχέσεις των Μεγάρων με την Αθήνα, κατά την αρχαιότητα, μόνο περιστασιακά ήταν

καλές εξαιτίας:

• Των πολιτικών διαφορών μεταξύ τους

• Των σημαντικών οικονομικών λόγων



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ, ΟΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.



Προτομή του ηγέτη Περικλή, Ρωμαϊκό
αντίγραφο

Ο Περικλής είχε πραγματοποιήσει περιοδεία με τον αθηναϊκό
στόλο στον Πόντο και την Προποντίδα, περιοχές όπου οι
Μεγαρείς είχαν ιδρύσει σημαντικές αποικίες. Στόχος του

Περικλή ήταν:

να επιδείξει τη δύναμη της Αθήνας
και να κάνει γνωστό το ενδιαφέρον του για τις παράλιες
αυτές πόλεις
Αποτέλεσμα αυτού του πολιτικού ταξιδιού ήταν να
αποστατήσουν οι μεγαρικές αποικίες και να προσχωρήσουν
στη συμμαχία της Αθήνας. Το 434 π.Χ. οι Μεγαρείς
προκάλεσαν το μένος των Αθηναίων, όταν έσπευσαν με 12 

πλοία να βοηθήσουν τους Κορίνθιους στην εκστρατεία τους
ενάντια στην Κέρκυρα. Το ψήφισμα ξεσήκωσε τους Μεγαρείς, 
οι οποίοι με τη βοήθεια της Κορίνθου πίεσαν συστηματικά τη
Σπάρτη για να κινηθεί ενάντια στην Αθήνα. 



ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

• Το 5ο π.Χ. αιώνα, οι μεγάλες πόλεις - κράτη επιδιώκουν να αυξήσουν την επιρροή τους

και να επεκτείνουν την κυριαρχία τους. Το 432 π.Χ. , όταν μετά από πρόταση του

Περικλή, η αθηναϊκή εκκλησία του Δήμου ενέκρινε το Μεγαρικό ψήφισμα, όπου

απαγόρευε στους Μεγαρείς, που ήταν μέλη της Πελοποννησιακής Συμμαχίας, να

χρησιμοποιούν τα λιμάνια των πόλεων της Αθηναϊκής συμμαχίας, αλλά ούτε και τις

αγορές της Αττικής. Αφορμή ήταν ο φόνος του Αθηναίου κήρυκα Ανθεμοκρίτου. Οι

Μεγαρείς κατηγορήθηκαν για την ασέβειά τους να καλλιεργούν τα ιερά κτήματα της

Ελευσίνας και να δίνουν καταφύγιο στην πόλη τους σε δραπέτες δούλους των

Αθηναίων.



ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Το Μεγαρικό ψήφισμα ισοδυναμούσε με οριστική καταδίκη του Μεγαρικού εμπορίου. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για αποκλεισμό, εμπάργκο των μεγαρικών προϊόντων, εφόσον

απαγορευόταν να διακινούνται σε πολλές σημαντικές αγορές. Αν οι Μεγαρείς

επιθυμούσαν να συνεχίσουν την εμπορική τους δραστηριότητα, θα έπρεπε να

υποκύψουν στην Αθηναϊκή ηγεμονία, εφόσον η Μεγαρική οικονομία στηριζόταν

κυρίως στις οικονομικές συναλλαγές με τις πόλεις της Αθηναϊκής συμμαχίας. Το μέτρο

αυτό που έλαβε η Αθήνα οδήγησε τα Μέγαρα σε οικονομική καταστροφή.



ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΚΑΙ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΕΓΑΡΕΙΣ 

Β΄3

ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΒΙΚΥ ΣΙΔΕΡΗ

ΤΖΙΑ ΣΙΝ ΤΖΙΝ

ΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΜΕΓΑΡΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ



ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η Μεγαρική σχολή ήταν μια

φιλοσοφική σχολή που ιδρύθηκε

στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. από

τον Ευκλείδη που καταγόταν

από τα Μέγαρα. Ο Ευκλείδης

ήταν μαθητής του Σωκράτη και

είχε συγγράψει ορισμένους από

τους λεγόμενους σωκρατικούς

λόγους.



 Η λέξη διαλεκτική ή διαλεκτικός προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα που 

σημαίνει διεξάγω συζήτηση και έγινε δημοφιλής από την Μεγαρική Σχολή . 

Αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τον Πλάτωνα για τους διαλόγους του 

Σωκράτη που έγραψε.

Η διαλεκτική μέθοδος εννοείται η συζήτηση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους 

ανθρώπους που κατέχουν διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα και επιθυμούν 

να πλησιάσουν την αλήθεια του θέματος.

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ

Στο τομέα της λογικής οι Μεγαρικοί ασχολήθηκαν ειδικά με τη λογική των  

προτάσεων που εκλαμβάνονται σε αντίθεση προς τον Αριστοτέλη, του 

οποίου η λογική μπορούσε να εφαρμοστεί σε κατηγορούμενα ή σε κλάσεις. 

Οι Μεγαρικοί ασχολούνταν κυρίως με θέματα λογικής όπως τα παράδοξα 

επιχειρήματα ή σοφίσματα που διατύπωσε ο Ευβουλίδης και τις τροπικές 

έννοιες που μελετήθηκαν ως προς την εξάρτησή τους και τον μηχανισμό 

εξαγωγής συμπεράσματος στη βάση μιας αληθοσυναρτησιακής αντίληψης των 

υποθετικών προτάσεων.




