
Τα μαντεία στην αρχαία 

Ελλάδα 
Ξανθοπούλου Αλίκη

Πετσέλη Ναταλία

Πολύζου Κωνσταντίνα

Σπυριδοπούλου Φαίδρα

Χριστακόπουλος Θάνος

ΤΜΗΜΑ: Α4





• Επιθυμία του ανθρώπου να προβλέψει το μέλλον και να δαμάσει την αβεβαιότητα του.

• Ύπαρξη του μαντείου της Δωδώνης από την 2η χιλιετία π.Χ. 

• Συνεχείς αναφορές από την εποχή του Ομήρου και μετέπειτα. 

• Πρώτες αναφορές για μάντεις: Κάλχας, Κασσάνδρα (Ιλιάδα), Τειρεσίας (Οδύσσεια).

• Στη συνέχεια αναφορές σε μάντεις και μαντεία γίνονται από τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Ευρυπίδη, τον 

Σωκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλούταρχο, τον Παυσανία. 

• Σχεδόν όλα τα μαντεία βρίσκονταν στον ίδιο χώρο με ιερά του Απόλλωνα και του Δία όπως οι Δελφοί, η 

Δωδώνη, τα Δίδυμα (Μίλητος, Μ.Ασία), η Κλάρος (Έφεσος, Μ.Ασία), η Δήλος, ο Ωροπός.



6ος - 5ος αιώνας π.Χ. και αργότερα 

Σταδιακά χάνουν έδαφος λόγω:

● Σοφιστικού κινήματος

● Σωκράτη                                                              

● Ορθολογιστών, όπως ο Θουκυδίδης, οι οποίοι αμφισβήτησαν 

τον θεσμό. 

Την ελληνιστική περίοδο γνώρισαν μια σύντομη άνθιση η οποία 

τερματίστηκε με την κατάκτηση του ελλαδικού χώρου από τους 

Ρωμαίους (2ος αιώνας π.Χ) 

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ



Ιστορικά, τα δύο μεγαλύτερα μαντεία, των Δελφών και της Δωδώνης είχαν 

ανταγωνιστικές σχέσεις; 

Αφού το πρώτο ήταν αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα και αρκετά νεότερο (7ος αιώνας 

π.Χ.), και το δεύτερο ήταν αφιερωμένο στον θεό Δία και το αρχαιότερο όλων (2η χιλιετία π.Χ.) 

πολύ συχνά δε συμβάδιζαν. 

Με σκοπό να κερδίσει την αξιοπιστία των πελατών, το κάθε μαντείο πρόβαλλε 

επιχειρήματα σχετικά με την υπεροχή των προβλέψεών του. Από αυτό συμπεραίνουμε πως τα 

μαντεία είχαν μεγάλη επιρροή στις πόλεις-κράτη και πως θύμιζαν μια «επιχείρηση», αφού 

προσπαθούσαν να εκτοπίσουν τους ανταγωνιστές, να αποκτήσουν μονοπώλιο και να εντείνουν 

την επιρροή τους.



Τα μαντεία στην αρχαιότητα διαδραμάτιζαν έναν πολύ 

σπουδαίο ρόλο στην κοινωνική ζωή. 

Η παλαιότερη αναφορά στη μαντική τέχνη συναντάται 

στον Όμηρο , όταν ο Οδυσσέας αποκαμωμένος από την 

πολυετή περιπλάνηση του περνά τις πύλες του Άδη  

προκειμένου να συναντήσει το νεκρό μάντη Τειρεσία και να 

του δώσει το χρησμό που θα του έδειχνε το δρόμο του 

γυρισμού για την πολυπόθητη Ιθάκη.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΑΝΤΕΙΑ

Ο ναός του Ασκληπιού 

● Αρχαία Επίδαυρο

● Αφιερωμένος στον Ασκληπιό

● Οικοδομήθηκε στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. 

● Αν ήταν σε χρήση ώς τον 4ο αι. μ.Χ., θα 

έκλεισε κατά τις διώξεις κατά των εθνικών 

(ειδωλολατρών), όταν στο Ρωμαϊκό Κράτος 

χριστιανοί Αυτοκράτορες εξέδωσαν 

διατάγματα, απαγορεύοντας τη μη-Χριστιανή 

λατρεία.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CF%8C%CF%82
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ 

Ναοί —> παρόμοια δομικά χαρακτηριστικά. 

❖ ΣΗΚΟΣ: κυρίως κτίσμα του ναού —> περιβάλλεται σειρά κίωνες 

=περίστασις ή πτέρον

Ναός —->περίπτερος. 

ΣΗΚΟΣ —διάδρομος ΠΤΕΡΩΜΑ—ΚΙΟΝΕΣ

Είσοδο ανατολικά στη μικρή πλευρά και δεν έχει παράθυρα. 

Συχνά πριν τον σήκο υπάρχει ο πρόναος,

ενώ στη πίσω πλευρά οπισθόδομος 

Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις ο σήκος χωρίζεται ακόμα μια φορά, 

αποκτώντας ένα επιπλέον δωμάτιο, το άδυτον. 



ΜΗΚΟΣ ΝΑΟΥ: 58,2 m 

ΠΛΑΤΟΣ ΝΑΟΥ: 21,7 m 

15 κίονες στις μεγάλες πλευρές, 6 στις μικρές οι οποίοι είχαν 10,7 m ύψος και 

διάμετρο 1,6 m στη βάση

Η κατασκευή: Πωρόλιθος, επικάλυψη με  μαρμαρόσκονη στους κίονες και το 

θρίγκο και με σκούρη γκρίζα πέτρα του Παρνασσού για τα υπόλοιπα κομμάτια του 

ναού. Το επιστύλιο= ξύλινο, η οροφή μαρμάρινη ή επίσης επικαλυμμένη με 

μαρμαρόσκονη.

Ο ναός του Απόλλωνα είναι δωρικός περίπτερος με:

❖ Πρόδομο και 

❖ Οπισθόδομο δίστηλους εν παραστάσι 

❖ Αετώματα στο ανατολικό και στο δυτικό μέρος

❖ Μετόπες που δεν φέρουν παραστάσεις αλλά περσικές και γαλατικές ασπίδες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



←Ναός του απόλλωνα στην 

αρχαιότητα 

Αετώματα →



Πληροφορίες→ Συγγραφικά έργα του Παυσανία. 

Ο σηκός του αποτελούνταν από δύο μέρη      →   υπήρχε άδυτο. 

Στους τοίχους του πρόναου    →   χαραγμένα ρητά των Επτά Σοφών.

«Μηδέν Άγαν», «Γνώθι Σαυτόν» μαζί με το γράμμα Ε

Στον πρόναο υπήρχε μία χάλκινη εικόνα του Ομήρου μαζί με τον χρησμό, που 
κατά τη μυθολογία, του είχε δώσει η Πυθία. 



Κάτοψη του ναού του Απόλλωνα, μεγέθυνση τμήματος της ολικής κάτοψης

(1) η είσοδος    (2) ο πρόναος     (3) ο κυρίως σηκός        (4) οι εσωτερικές κιονοστοιχίες

(5) το άδυτο     (6) ο οπισθόδομος

(7) η θέση που προτείνεται ως πιθανή τοποθέτηση του αγάλματος



Η μαντική τέχνη = ιερή

οι άνθρωποι δέχονται την καθοδήγηση των θεοτήτων που λάτρευαν.

Τα μαντεία αποτελούσαν εστίες έλξης διαφορετικών ανθρώπων και πολιτισμών.

Το κάθε μαντείο ήταν αφιερωμένο σε κάποιο θεό (κυρίως στο Δία και στον 

Απόλλωνα).

Τα μαντεία, κατά την κλασική αρχαιότητα όπου δίνονταν οι χρησμοί,

• Περίοδος ακμής :μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ. (Αρχαϊκά και Κλασικά χρόνια)

• Περίοδος παρακμής: έφτασε τον 4ο αιώνα (Ελληνιστικά χρόνια), όταν έχασαν 

το κύρος τους, γιατί η μαντική τέχνη αμφισβητήθηκε από πολλούς.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ 

Διέφεραν ανάλογα με τον τοπικό πολιτισμό και τις θεότητες 
που λατρεύονταν.

Η κύρια αρχή της ήταν η αναγνώριση της ύπαρξης ενός 
βασικού συνδέσμου ανάμεσα στην εσωτερική και την 
εξωτερική πραγματικότητα. 

Διαιρούνταν σε: στην άτεχνη και την έντεχνη.



Οι μάντεις ήταν ειδικά προικισμένα άτομα

-ερμηνεύουν τα μηνύματα των θεών. 

-ιερά πρόσωπα/ταυτίζονταν αρχικά με τους μάγους 

-θεραπευτές, επικοινωνούσαν με πνεύματα ή θεούς

-κυριότερο προσόν = η καταγωγή του 

Η γυναικεία φύση = περισσότερο συμβατή με την μαντική διαδικασία (Πυθίες και Σίβυλλες)

Οι μάντεις χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες:

α) αυτοί που ανήκαν στη φυσική ή άτεχνη μαντική , η οποία δε

διδασκόταν, αλλά ο μάντης προσέφερε τον χρησμό του εξαιτίας της «κατοχής» του από έναν

θεό ή πνεύμα 

β) αυτοί που ασκούσαν την έντεχνη μαντική και εξηγούσαν σημεία τα οποία γνώριζαν

έπειτα από σπουδή
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