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Μαντείο

• Το μαντείο, κατά την κλασική αρχαιότητα, ήταν ο
επίσημος, θρησκευτικού χαρακτήρα θεσμός σε
συγκεκριμένο τόπο, που εμπνεόταν σοφές συμβουλές,
έδινε χρησμούς, ή προέβλεπε το μέλλον ως
ενδιάμεσος με τους θεούς.

• Τα μαντεία θεωρούνταν πύλες μέσω των οποίων οι
θεοί απευθύνονταν άμεσα στους ανθρώπους και υπό
αυτή την έννοια διέφεραν από τους μάντεις που
ερμήνευαν τα σημάδια των θεών μέσα από την
παρατήρηση της συμπεριφοράς των πουλιών, των
εντοσθίων των ζώων ή άλλες μεθόδους.



Μαντεία πύλες μέσω των 
οποίων οι θεοί απευθύνονταν 

άμεσα στους ανθρώπους
Μάντεις Άνθρωποι



Μαντείο των Δελφών

• Ήταν το γνωστότερο μαντείο της Αρχαίας Ελλάδας
και του τότε γνωστού κόσμου

• Το σημείο όπου κτίστηκε θεωρούνταν ότι ήταν ο
ομφαλός της γης

• Ήταν αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα
• Οι χρησμοί που έδινε το μαντείο ήταν διφορούμενοι
και επιδέχονταν διάφορες ερμηνείες. Γι' αυτό το
λόγο ο Απόλλωνας ονομάστηκε Λοξίας.



Ο θεός Απόλλων



• Είναι ο θεός της μουσικής, του φωτός,
προστάτης των τεχνών και της μαντείας

• Κυριάρχησε στο μαντείο των Δελφών
εκθρονίζοντας τη Γη και φονεύοντας το
φύλακά του Πύθωνα (γι’ αυτό και ονομάστηκε
Πύθιος και ο τόπος Πυθώ)



Πριν τον Απόλλωνα

• Η θέση ήταν αφιερωμένη στη θεά Γη.
• Η πόλη Πυθώ αναφέρεται από τους

ομηρικούς χρόνους και σταδιακά εξελίχθηκε
σε πανελλήνιο κέντρο.

• Αποτέλεσε επίσης κέντρο της Δελφικής
Αμφικτυονίας, μιας ομοσπονδίας δώδεκα
φυλών της Στερεάς Ελλάδας και της
Θεσσαλίας.



Ομφαλός της γης



• Θεωρείται ότι το σημείο όπου κτίστηκε το
μαντείο ήταν ο ομφαλός της γης, γιατί,
σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Δίας
άφησε δύο αετούς, έναν προς την Ανατολή
και έναν προς τη Δύση, συναντήθηκαν στους
Δελφούς.



Ο Ομφαλός της γής

• Το ιερό σύμβολο των
Δελφών, ο ομφαλός που
συμβόλιζε το κέντρο του
κόσμου, φυλασσόταν στο
ναό του Απόλλωνα, ενώ
ομοιώματά του βρίσκονταν
σε διάφορα σημεία του
ιερού.



Οι χρησμοί της εκάστοτε Πυθίας

• Αποτελούσαν νόμο για το μεγαλύτερο μέρος 
του τότε γνωστού κόσμου, με αποτέλεσμα το 
μαντείο να είναι ένα είδος ρυθμιστή για 
σημαντικά θέματα, όπως ο πόλεμος ή οι 
αποικισμοί… 



Η Κασταλία πηγή:



• Είναι φυσική πηγή στους πρόποδες του
Παρνασσού.

• Πήρε το όνομά της από τη νύμφη Κασταλία,
που προσπαθώντας να ξεφύγει από τον
Απόλλωνα έπεσε στην πηγή και πνίγηκε.

• Όλοι οι παράγοντες της ιεροτελεστίας (Πυθία,
ιερείς, προσωπικό του ναού και προσκυητές)
έπρεπε να καθαρθούν στα νερά της
Κασταλίας πηγής.



Ένας προσκυνητής ζητά χρησμό



Η διαδικασία που ακολουθούνταν

Μόλις έφταναν οι προσκυνητές ελέγχονταν 
εξονυχιστικά από τους ιερείς, οι οποίοι

αποφάσιζαν και εξηγούσαν με ποιον τρόπο
έπρεπε να υποβάλλονται οι ερωτήσεις.



• Όσοι περνούσαν τη δοκιμασία υποβάλλονταν
σε διάφορες παραδοσιακές τελετές και
πρόσφεραν χρήματα σαν δωρεά και ένα ζώο
για θυσία. Μετά τη θυσία, τα εντόσθια του
ζώου εξετάζονταν και μόνο αν τα σημάδια
ήταν ευοίωνα επέτρεπαν στον ικέτη να
πλησιάσει την Πυθία και να υποβάλει την
ερώτησή του.



Θησαυροί μικρά ναόσχημα κτίσματα που 
ονομάζονται θησαυροί, επειδή μέσα σε αυτά 
φυλάσσονταν πολύτιμα αφιερώματα. 



• Τους θησαυρούς τούς έχτιζαν συνήθως οι
πόλεις που έστελναν τα αφιερώματα, δείγμα
του σεβασμού τους προς το θεό Απόλλωνα,
αλλά και του πλούτου τους.



Θησαυρός Σίφνου



• Ένας από τους πολυτελέστερους και
ομορφότερους θησαυρούς ήταν εκείνος των
Σιφνίων. Το νησί της Σίφνου, αν και μικρό,
ήταν πολύ πλούσιο στα αρχαϊκά χρόνια, γιατί
είχε μεταλλεία αργύρου και χρυσού.





• Δίπλα στη στοά, που κατά πάσα πιθανότητα είχαν
οικοδομήσει οι Αρκάδιοι, κατά μήκος της Ιεράς Οδού
του τεμένους του Απόλλωνα στους Δελφούς, ο
επισκέπτης συναντούσε ένα ημικυκλικό βάθρο, που
αφιέρωσαν οι Αργείοι, μετά το 369 π.Χ., για να
τιμήσουν τη συνεισφορά τους στην ανέγερση της
Μεσσήνης. Το λεγόμενο βάθρο των Αργείων βασιλέων
απεικόνιζε το μυθικό ιδρυτή της δυναστείας Δαναό,
και ορισμένους από τους απογόνους του.

• Συνεχίζοντας την ανάβαση, συναντάμε μια σειρά από
κόγχες, πάνω στις οποίες ήταν στημένα αναθήματα,
για τα οποία δε μας μιλούν οι αρχαίοι συγγραφείς.
Πλάι στο μνημείο των Λακεδαιμονίων, λίγο πιο πάνω
κατά μήκος της Ιεράς Οδού, έστεκαν τέσσερα ακόμη
αφιερώματα, τρία από τους Αργείους και ένα από τους
Αθηναίους.



Θέατρο



Το θέατρο

• Αποτελεί το μεγαλύτερο οικοδόμημα του
Απολλώνιου Ιερού.

• Φιλοξενούσε τους αγώνες φωνητικής και
ενόργανης μουσικής στο πλαίσιο των
Πυθικών Αγώνων.

• Το πρώτο λίθινο θέατρο χτίστηκε από ντόπιο
ασβεστόλιθο τον 4ο αι. π.Χ.



Το στάδιο των Δελφών

• Είναι το καλύτερα σωζόμενο στάδιο του
ελλαδικού χώρου.

• Με μήκος 175 μέτρα, φιλοξενούσε τους
«γυμνικούς» αγώνες, δηλαδή τα αθλήματα
στίβου, ενώ ίσως τελούνταν εκεί και
μουσικές εκδηλώσεις.



Ο ναός του Απόλλωνα



• Ως κατοικία του θεού Απόλλωνα και έδρα του 
μαντείου του, κατείχε περίοπτη θέση.



Ναός της Αθηνάς 
Προναίας

• Ο Θόλος βρίσκεται 
στο Ιερό της 
Αθηνάς Προναίας.

• Χρονολογείται στο 
380 π.Χ. και 
αρχικά είχε είκοσι 
δωρικούς κίονες.



Πυθία



Η Πυθία…

• Εξαγνιζόταν νηστεύοντας, πίνοντας
αγιασμένο νερό και πλένοντας το σώμα της
στη Κασταλία.

• Κατέβαινε στο άδυτον, κάτω από το ναό του
Απόλλωνα, καθόταν σε ένα τρίποδο πάνω
από τη ρωγμή, κρατώντας στο ένα χέρι φύλλα
δάφνης και στο άλλο ένα δοχείο με νερό της
πηγής.



Στη συνέχεια

• Έπεφτε σε έκσταση, ενώ οι ιερείς κατέγραφαν
και ερμήνευαν τα λόγια της.

• Την επιμέλεια του μαντείου είχαν πέντε
ιερείς, από πέντε μεγάλες οικογένειες των
Δελφών που ονομάζονταν Δευκαλιωνίδες.
Αυτοί λέγονταν όσιοι και ο επικεφαλής τους
προφήτης.



• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο
“θεοπρόπος” (αυτός που ζητούσε χρησμό)
έπρεπε να κάνει αγνές σκέψεις και να λέει
ευοίωνες λέξεις. Καθώς η Πυθία βρισκόταν στο
άντρο, οι ιερείς της έκαναν ερωτήσεις κι εκείνη
έβγαζε ακατάληπτες κραυγές τις οποίες
«αποκρυπτογραφούσε» ο ειδικός για το ζήτημα
ιερέας, ο «προφήτης», τις κατέγραφαν σε
εξάμετρο και τις παρέδιναν στον θεοπρόπο.



Ιερείς – Πυθία 



• Σύμφωνα με κάποιες αφηγήσεις, οι μάντισσες
πράγματι απαντούσαν, αν και υπάρχουν αναφορές ότι
η Πυθία πρόφερε ακατάληπτα λόγια, τα οποία οι
ιερείς «ερμήνευαν» σε μορφή στίχων. Αφού έπαιρνε
τον χρησμό του, ο ικέτης επέστρεφε στην πατρίδα του,
για να κάνει όσα του είχαν πει.

• Η Πυθία δεχόταν πολλούς επισκέπτες τις εννέα μέρες
που ήταν διαθέσιμη, από γεωργούς που ρωτούσαν
απεγνωσμένα για τη σοδειά τους, μέχρι αυτοκράτορες
που ρωτούσαν πώς έπρεπε να πολεμήσουν τους
εχθρούς τους, αλλά οι χρησμοί της δεν ήταν πάντα
σαφείς.



Η παρακμή

• Σταδιακά οι επισκέπτες λιγόστεψαν…
ενδιαφέρονταν μάλιστα κυρίως για τα
επιβλητικά καλλιτεχνήματα του χώρου και
λιγότερο για τους χρησμούς.

• Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και
του Κωνσταντίνου Β΄ η παρακμή
συνεχίστηκε…



Το τέλος του μαντείου

Ο χρησμός που πήρε ο Ιουλιανός
«Εἴπατε τῷ βασιλεῆι, χαμαὶ πέσε δαίδαλος αὐλά. 

Οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβαν, οὐ μάντιδα
δάφνην, οὐ παγὰν λαλέουσαν, ἀπέσβετο καὶ

λάλον ὕδωρ» (Πέστε του βασιλιά, γκρεμίστηκαν 
οι πλουμιστές αυλές, εχάθη, δεν έχει ο Φοίβος 

πια καλύβι ουδέ προφητικά 'χει δάφνη μήτε 
πηγή που να λαλεί· και το μιλητικό νερό 

βουβάθη. Μτφρ. Ν. Καζαντζάκης).



• Το οριστικό τέλος του μαντείου θα έρθει το
392 μ.Χ. με τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, ο
οποίος απαγόρευσε την τέλεση της αρχαίας
λατρείας και των αγώνων.

• Καταστροφές από επιδρομές βαρβάρων και
κατολισθήσεις έκανα το χώρο να
εγκαταλειφθεί και να ξεχαστεί…

• Μέχρι το 1800 μ. Χ. κανένας δεν ήταν
σίγουρος πού ήταν οι αρχαίοι Δελφοί.



Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών



• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών είναι ένα από τα πιο
σημαντικά μουσεία της Ελλάδας. Οι συλλογές του
περιλαμβάνουν αρχαία αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν
στον αρχαιολογικό χώρο του μαντείου των Δελφών και
κυρίως αναθήματα αφιερωμένα στο ιερό.

• Οι πλούσιες συλλογές του περιλαμβάνουν κυρίως
αρχιτεκτονικά γλυπτά, αγάλματα και έργα μικροτεχνίας,
αφιερώματα των πιστών στο ιερό.

• Τα πιο γνωστά έργα που περιλαμβάνει το μουσείο είναι: Ο
διάσημος Ηνίοχος, ο τύραννος Πολύζαλος, ο Κλέοβις και ο
Βίτων, τα αγάλματα κούρων και η σφίγγα των Ναξίων.



Ο Ηνίοχος

• Ο διάσημος Ηνίοχος 
οδηγούσε κάποτε ένα 
άρμα που το έσερναν 
τέσσερα άλογα.



Κλέοβις και Βίτων

• Αγάλματα κούρων που 
φιλοτεχνήθηκαν σε 
πελοποννησιακό 
εργαστήριο στα τέλη 
του 7ου αι. π.Χ.



Σφίγγα των Ναξίων

Το άγαλμα αυτό ήταν
στημένο σε πανύψηλο
ιωνικό κίονα, στα νότια
του ναού του Απόλλωνα.





Βιβλιογραφία
• https://delphi.culture.gr/arxaiologikos-xwros/istoria/
• https://www.ethnos.gr/allabouthistory/article/79991/manteiotondelfonoiepisthmonesapokalyptoyntamystikathsp

ythias
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%

B7%CE%B3%CE%AE
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%

BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
• https://www.lavart.gr/o-naos-tou-apollona-sto-manteio-ton-delfon/
• https://www.huffingtonpost.gr/entry/ta-mestika-ton-delfon-o-katheyetes-maikl-skot-exeyei-ten-arche-ten-akme-

kai-to-telos-toe-kentroe-toe-archaioe-kosmoe_gr_61d414a9e4b061afe3aa45d8
• http://odysseus.culture.gr/h/4/gh41.jsp?obj_id=3627
• https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=4341&lng=1
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%

BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
• https://www.ethnos.gr/allabouthistory/article/79991/manteiotondelfonoiepisthmonesapokalyptoyntamystikathsp

ythias
• http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/naoi/delphi/Naos%20Apollona,%20Delphi.0.htm
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%

84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_(%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF
%86%CE%BF%CE%AF)

• https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/art/page_060.html
• https://www.ethnos.gr/allabouthistory/article/79991/manteiotondelfonoiepisthmonesapokalyptoyntamystikathsp

ythias

https://delphi.culture.gr/arxaiologikos-xwros/istoria/
https://www.ethnos.gr/allabouthistory/article/79991/manteiotondelfonoiepisthmonesapokalyptoyntamystikathspythias
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://www.lavart.gr/o-naos-tou-apollona-sto-manteio-ton-delfon/
https://www.huffingtonpost.gr/entry/ta-mestika-ton-delfon-o-katheyetes-maikl-skot-exeyei-ten-arche-ten-akme-kai-to-telos-toe-kentroe-toe-archaioe-kosmoe_gr_61d414a9e4b061afe3aa45d8
http://odysseus.culture.gr/h/4/gh41.jsp?obj_id=3627
https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=4341&lng=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://www.ethnos.gr/allabouthistory/article/79991/manteiotondelfonoiepisthmonesapokalyptoyntamystikathspythias
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/naoi/delphi/Naos%20Apollona,%20Delphi.0.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_(%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF)
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/art/page_060.html
https://www.ethnos.gr/allabouthistory/article/79991/manteiotondelfonoiepisthmonesapokalyptoyntamystikathspythias



