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Αρχαία Λυκόσουρα 

 

Λυκόσουρα, η ιερή πόλη 

Η Λυκόσουρα, ήταν η   ιερότερη και αρχαιότερη πόλη των Αρκάδων. Ιδρύθηκε από το 

μυθικό βασιλιά Λυκάονα, γιό του Πελασγού.  

  

Σύμφωνα με τις παραδόσεις  η πόλη εθεωρείτο σαν η αρχαιότερη στην ηπειρωτική γη και 

τα νησιά. Την πόλη επισκέφτηκε ο Παυσανίας, και μάλιστα έγραψε ότι είναι η πρώτη πόλη 

που είδε ο ήλιος: 

"πόλεων δε, οπόσας επί τη ηπείρω έδειξε γη και εν νήσοις, Λυκόσουρα εστί πρεσβυτάτη, 

και ταύτην είδεν ο ήλιος πρώτην. Από ταύτης δε οι λοιποί ποιείσθαι πόλεις μεμαθήκασιν 

άνθρωποι".  

Δηλαδή, "Από όλες τις πόλεις που εμφάνισε η γη στην ήπειρο και στα νησιά, η Λυκόσουρα 

είναι η αρχαιότερη, και αυτή είδε πρώτη ο ήλιος, από αυτή δε εδώ έχουν μάθει οι άλλοι 

άνθρωποι να φτιάχνουν πόλεις." (Παυσ. Η΄ 38.Ι) 

Η αρχαία πόλη ήταν χτισμένη σε λόφο κοντά στο σημερινό χωριό Λυκόσουρα. Σήμερα 

σώζονται ελάχιστα λείψανα του τείχους της ακρόπολης του 4ου-5ου αιώνα π.Χ. Στην πόλη  

υπήρχαν ιερό της Δέσποινας, το άλσος της Δέσποινας, Λουτρά, βωμός, ιερό του Πάνα με 

αγάλματα του Πάνα, του Απόλλωνα, της Αθηνάς και της Αφροδίτης, καθώς και ιδιαίτερο 

ιερό της Αθηνάς. Το ιερό της Δέσποινας βρίσκεται ανατολικά, στο λόφο Τερζή.
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Η θέση της πόλης, πραγματικά προνομιακή, δείχνει ότι δεν επιλέχτηκε τυχαία από τον 

ιδρυτή της που φέρεται ότι ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς  Λυκάων. Παρείχε στους κατοίκους της 

ένα πολύ καλό κλίμα και προστασία από τον Βοριά. Ήταν κοντά στον κάμπο που 

προσφερόταν να θρέψει τους κατοίκους της, αλλά το κυριότερο ίσως ήταν ότι μπορούσε να 

οργανωθεί άριστη άμυνα λόγω του ανάγλυφου του εδάφους της περιοχής, αλλά και της 

θέας προς το λεκανοπέδιο Μεγαλοπόλεως, απ' όπου θα έρχονταν τυχόν εχθρός. 

Το ότι η Λυκόσουρα πραγματικά χτίστηκε πολύ παλιά, το βεβαιώνει ένα σύνολο 

πρωτόγονης αγροτικής λατρείας με ιδιότητες των θεών πρωταρχικού περιεχομένου, 

αρχέγονες παραστάσεις, ξόανα, λατρευτικό τυπικό κλπ. Όμως παρά το μεγάλο ενδιαφέρον 

που παρουσιάζει η περιοχή, η αρχαιολογική σκαπάνη σίγησε όταν άρχισε, πριν εκατό 

χρόνια. Έτσι η αρχαία πόλη -όπως και οι υπόλοιπες αρχαιότητες του Λυκαίου όρους - 

παραμένει ένα καλά κρυμμένο μυστικό του Λυκαίου όρους. Και αναμένει τον αρχαιολόγο  

του μέλλοντος που θα ασχοληθεί μαζί της και θα την αποκαλύψει..  
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Ανέκδοτα 

 

Στο μάθημα της Γεωγραφίας:  

- Τάκη, για δείξε μας στο χάρτη πού είναι η Αμερική.  

- Εδώ!  

- Μπράβο παιδί μου. 

- Τώρα εσύ Νατάσσα, για πες μας, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;  

- Ο Τάκης!!  

 

Περνάει ένας τύπος έξω από ένα μαγαζί που πουλάει ωδικά πτηνά και βλέπει  ένα 

κλουβί με δύο καναρίνια, εκ των οποίων το ένα κελαηδάει υπέροχα.  

Μαγεμένος από το άκουσμα της μελωδίας, μπαίνει γρήγορα στο μαγαζί και ρωτάει πόσο 

κάνει το καναρίνι για να το αγοράσει.  

Του λέει ο καταστηματάρχης : "Τα δύο καναρίνια σε αυτό το κλουβί πάνε πακέτο. Δώσε 

50 χιλιάρικα και πάρτα και τα δύο"  

- Μα τι να τις κάνω και τα δύο μαζί ; Εγώ αυτό που κελαηδάει  

θέλω μόνο.  

- Ναι αλλά το άλλο του γράφει τα τραγούδια 

 

Αινίγματα 

- Πως  λέγεται αυτός  που βρίσκεται  κάτω  απ΄ το δρόμο; Ιππόδρομος 

- Πως  λέγεται  αυτός που είδε  το λιοντάρι; Λεωνίδας 

- Περπατάει  νύχτα μέρα κι όμως διόλου δεν κουνιέται; To ρολόι 

 

 

 

Οι μαθήτριες: 

Παπαντωνοπούλου Ευγενία 

Κατσούλα Ξένια 


