
Το «άστσ» και η «τώρα» της αρταίας 
Μελιταίας 

 
 

                     Λάμπρος Στασρογιάννης 



Η «σώπα» ηηρ απσαίαρ Μελιηαίαρ. 

ΜΔΛΙΣΑΙΑ 

ΝΑΡΘΑΚΙΟΝ 

ΞΤΝΙΑΙ 

ΘΑΤΜΑΚΟ ΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΙΑΓΩΝ 



Η πόλη ηηρ απσαίαρ Μελιηαίαρ 



Σο ηείσορ ηηρ απσαίαρ Μελιηαίαρ 



ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΑΝΩ ΠΟΛΗ 

ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ 

Η απσαία Μελιηαία 



Σο πολςγυνικό ηείσορ ηηρ 

ακπόποληρ 



ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΑΝΩ ΠΟΛΗ 

ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ 

Η απσαία Μελιηαία Σμήμαηα ελληνιζηικών οικιών ζηην κάηυ πόλη  



Ο πήλινορ αγυγόρ ζηη νόηια πλεςπά ηηρ ακπόποληρ 



Σο πηγάδι ζηην άνυ πόλη  



ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΑΝΩ ΠΟΛΗ 

ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ 

Η απσαία Μελιηαία 

• Τάθος-Ηρώο ηοσ    

   Έλληνα 

• Ψήθιζμα δικαζηών   

   ηης  Γημηηριάδας 

• Μνημείο  

   Καρακκάλα –    

   Ιοσλίας Γόμνας 
• Παλαίζηρα –   

   Γσμνάζιο 

• Βοσλεσηήριο 

   Η ΑΓΟΡΑ 



Σο ζθπάγιζμα ηηρ πόλευρ, 

πος βπέθηκε  ζηην 

αιηυλική Καλλίπολη. 



Αναθημαηικό βάθπο από ηη 

θέζη «Μάπμαπα» ππορ ηην 

Λεςκαθέα, κοςποηπόθος 

ηος Γιονύζος 

Απγςπόρ οβολόρ ηηρ πόληρ με 

κεθαλή νεαπού Γιονύζος υρ 

εμπποζθόηςπο 



Η κπήνη ζηην Ι.Μ. Αγίαρ Σπιάδαρ 



Κάηυ πόλη 

Άνυ πόλη 

Πιθανή θέζη ηος απσαίος θεάηπος και ηηρ 

αγοπάρ 

Αγοπά 



Σο άγαλμα ηηρ Κόπηρ-

Πεπζεθόνηρ από ηη θέζη 

«Ξηποκαμάπα» 



                   Vacat   

                           Α[— —— — —— —— — — —— — —— πρεζ] 

                          βεσηαὶ ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγα̣θοὶ καὶ θίλοι παρὰ  

                          δήμοσ καλοῦ κἀγαθοῦ καὶ θίλοσ ζσμμάτοσ ηε ἡ 

                         μεηέροσ, λόγοσς ἐποιήζανηο, τάριηα θιλίαν ζσμ 

                         ματίαν ηε ἀνενεώζανηο καὶ περὶ τώρας δημοζίας  

                        ηοῦ δήμοσ ηοῦ  ἑασηῶν καὶ περὶ τώρας Διός Ὁθρσίοσ 

                        [καὶ] ηῆς ἐπιμελείας ηοῦ ἱεροῦ ηούηοσ, ὅπως ἑασηοῖς   

                        [ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   ]ΑΣ καθῶς 

                                                    

                       Vacat 



Υάλκινα και απγςπά νομίζμαηα ηηρ πόληρ 



Ο ταρακηηριζμένος ως Αζκληπιείο πύργος και ηο ηείτος ηης 

ελληνιζηικής εποτής ζηην ακρόπολη  



Σα νεκποηαθεία ηηρ πόληρ 

ΝΝΓ Νεκποηαθείο 

ΒΓ Νεκποηαθείο 

ΒΑ Νεκποηαθείο 



Σα νεκποηαθεία ηηρ πόληρ 

ΝΝΓ Νεκποηαθείο 

ΒΓ Νεκποηαθείο 

ΒΑ Νεκποηαθείο 



Ο ναόρ ηηρ Δνοδίαρ ζηο οικ. Καλαμάπα, έξυ από ηο δςηικό 

ημήμα ηος ηείσοςρ 



Σο καθολικό ηηρ μόνηρ ηηρ 

Αγίαρ Σπιάδαρ 



Ρυμαφκή οικία ζηον αγπό Γιαννέλος 



Ο σηιζηόρ αποσεηεςηικόρ αγυγόρ 



Δςπήμαηα ηηρ αναζκαθήρ 

Βάθπο αγάλμαηορ Μαπμάπινο κιονόκπανο 

Αζημένια πεπόνη 



ΜΔΛΙΣΑΙΑ 

Πιθανέρ θέζειρ αγποηικών οικιζμών ενηόρ 

ηηρ επικπάηειαρ ηηρ πόληρ 



ΜΔΛΙΣΑΙΑ 

Αγ. Μαπίνα Παλιόκαζηπο 
Ανηίνιηζα 

Σο νόηιο ζύνοπο ηηρ «σώπαρ» 



ΞΤΝΙΑΙ 
ΜΔΛΙΣΑΙΑ 

ΑΝΣΙΝΙΣΑ 



ΜΔΛΙΣΑΙΑ 

ΦΤΛΙΑΓΩΝ 

ΥΑΛΑΙ 

ΠΔΤΜΑ 

ΠΗΡΔΙΑ 

ΘΑΤΜΑΚΟ ΕΡΜΕΙΟ 

Σο βόπειο ζύνοπο ηηρ «σώπαρ» 



Υάπηηρ ηηρ θέζηρ ηος ιεπού ηος Οθπςίος Γιόρ   



Άποτη ηηρ θέζηρ ηος ιεπού 



ΜΔΛΙΣΑΙΑ 

ΞΤΝΙΑΙ 

ΘΑΤΜΑΚΟ 

ΝΑΡΘΑΚΙΟΝ 

ΦΤΛΙΑΓΩΝ 

ΚΑΡΑΝΓΔ ? 

ΠΔΤΜΑ 

ΥΑΛΑΙ 

ΠΗΡΔΙΑ 

Άμπελορ 


