
 
 
 

Εργασία στο μάθημα των Κειμένων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄
Γυμνασίου     
 
 
 

   
 
 
Εκφώνηση επιλεγμένης εργασίας : ‘‘Ψηφιακή εργασία. Να δημιουργήσετε
μία παρουσίαση (power point) ή μια αφίσα http:edu.glogster.com/ ή ένα video
(https:animoto.com/) για την προβολή του τόπου σας.’’
 
 
 
 
 
 
Η εργασία αυτή γίνεται με σκοπό την προβολή  του ενός από τους δύο τόπους
καταγωγής μας το Γύθειο. Θα μάθουμε λίγα πράγματα για την ιστορία του, από που
προήρθε το όνομα της πόλης καθώς και θα το δούμε να ζωντανεύει μέσα από
φωτογραφίες με διάφορα αξιοθέατά του.

 
 
 
 
 

Το Γύθειο είναι ιστορική κωμόπολη και
λιμάνι που βρίσκεται στη νότια
Πελοπόννησο κοντά στις εκβολές του
ποταμού Ευρώτα, δυτικά του μυχού του



Λακωνικού κόλπου. Είναι χτισμένο
αμφιθεατρικά στους ανατολικούς
πρόποδες του όρους Λαρύσιο και
αποτελεί το κυριότερο λιμάνι του
Λακωνικού κόλπου και το δεύτερο της
νότιας Πελοποννήσου, μετά την
Καλαμάτα. Η νότια άκρη της πόλης του
Γυθείου ενώνεται μέσω μικρού
προβλήτα με ένα μικρό νησί, που
ονομάζεται αρχαία Κρανάη ή
Μαραθονήσι, όπου βρίσκονται ο
πύργος Τζαννετάκη, ο οκτάγωνος
ομώνυμος φάρος (φάρος Κρανάης) και
ο μικρός ναός Αγίου Πέτρου.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Ως τοπωνύμιο το Γύθειο
πρωτοεμφανίζεται στην ιστορία τον 5ο
αιώνα π.Χ. Εμφανίστηκε για πρώτη
φορά σε έργο του Θουκυδίδη χωρίς
όμως να το αναφέρει ευθέως. Κάποια
ιστορικά πρόσωπα άλλοτε το έγραφαν
με «-ει» και άλλοτε με «-ι». Ο
Παυσανίας ως ετυμολογία του
ονόματος παρουσιάζει στα «Λακωνικά»
του την πεποίθηση των αρχαίων
κατοίκων ότι σήμαινε «Γη των θεών»,
από την ομηρική λέξη τετράγυον
«Γύον» (Γη) + θεός και αυτό από τον
μύθο ότι κάποτε ο Ηρακλής και ο
Απόλλωνας κατά το χτίσιμο της πόλης
ήρθαν σε σύγκρουση εξαιτίας του
μαγικού τρίποδα του Μαντείου των
Δελφών. Επειδή όμως ο αγώνας δεν
αναδείκνυε νικητή, τελικά κατόπιν της
μεταξύ τους συνδιαλλαγής αντί
Ηρακλείας ή Απολλωνίας ονόμασαν
την πόλη «Γη θεών» με συνέπεια να



τιμώνται και οι δύο στην πόλη αυτή.
Όμως η ονομασία του Γυθείου
παραμένει ακόμα ένα ετυμολογικό
πρόβλημα.
 
 

 
 
 
 
 

Το Γύθειο υπάρχει ακόμα από την
αρχαία Ελλάδα. Έχουν δημιουργηθεί
πολλοί μύθοι για την περιοχή καθώς
και πήρε κάποια επιρροή από τους
Φοίνικες της Τύρου οι οποίοι το έκαναν
να είναι επίκεντρο του εμπορίου.
Κατακάηκε στον Πελοποννησιακό
Πόλεμο και ξανακτίστηκε αργότερα.
Χρόνια μετά πολιορκήθηκε και
λεηλατήθηκε  από τον Επαμεινώνδα
και τέλος προσπάθησε να το καταλάβει
ο Φίλιππος Ε΄ της Μακεδονίας χωρίς
κάποια επιτυχία. Κατάφερε κάποια
στιγμή να γίνει ανεξάρτητο από την



Σπάρτη μα δεν άργησε να κατακτηθεί
από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τότε
μάλιστα έγινε και ένας μεγάλος σεισμός
που δημιούργησε τσουνάμι
καταπνίγοντας το Γύθειο και πολλούς
από τους κατοίκους του αφήνοντας
πίσω ένα μικρότερο κομμάτι της
περιοχής. Κατά τον Μεσαίωνα-
Τουρκοκρατία το Γύθειο ήταν έρημο
και  ακατοίκητο (κανένας δεν πάταγε
πόδι εκεί ούτε οι Μανιάτες στα διπλανά
χωριά) και ονομάστηκε Μαραθονήσι.
Μόνο οι Οθωμανοί είχαν έναν κάστρο
το οποίο οι Μανιάτες σε συνεργασία με
τους Ενετούς κατέλαβαν, χαρίζοντας
έτσι πολλά πλεονεκτήματα στους
Μανιάτες. Έτσι άρχισε να κατοικείται
σιγά σιγά. Το σύγχρονο Γύθειο
κατοικημένο από πολλούς κατοίκους
πλέον λέγεται από του ντόπιους 
«Ακούμαρος» ή «Κούμαρος».  
 
 
 
 



‘‘Το Μαραθονήσι ερειπωμένο’’
 
 
 

                 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
1.Ναυάγιο Δημήτριος

 
 
 
 
 
 
 

                 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
2.Φάρος του Γυθείου 

 
 
 
 
 
 
 

                 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
3.Πύργος του Τζανετάκη (Ιστορικό και Εθνολογικό
Μουσείο Μάνης)

 
 
 
 
 
 
 

                 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
4.Αμφιθέατρο

 
 
 



 
 
 
 

                 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
5. Παραλία Μαυροβούνι (μία από τις πολλές
παραλίες)

 
 
 
 
 
 
 

                 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
5.Λιμάνι Γυθείου

 
 
 
 
 
 
 
Λίγα λόγια για το λιμάνι :
 
 
Το λιμάνι του Γυθείου, παρά το γεγονός ότι είναι
ασφαλέστατο και βρισκόμενο σε πολύ εμπορικά
πλεονεκτική θέση, είναι δυστυχώς αβαθές με
αποτέλεσμα να μη μπορούν να προσδέσουν σε αυτό
μεγαλύτερα εμπορικά ή τουριστικά πλοία. Τα
περισσότερα πρόκειται για μικρά αλιευτικά σκάφη και
κάποια ιδιωτικά ιστιοφόρα. Αυτός είναι ο λόγος που -
παρά το γεγονός ότι η πόλη λόγω της θέσης της
παρουσιάζει σημαντικό τουριστικό ενδιαφέρον.
Κρουαζιερόπλοια με ξένους τουρίστες σταματάνε στα



ανοικτά και άλλες μικρότερες βάρκες μεταφέρουν τους
τουρίστες στο λιμάνι.
 
 
 

           ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
 
 
1)https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CE
 
 
2)https://www.tripadvisor.com.gr/Attractions-g315842-Activities-
Gytheio_Laconia_Region_Peloponnese.html
 
 
 
 
 
 

 
 
Τμήμα: Γ΄2
 
 
Εργασία των μαθητριών Ειρήνη Παλαιοπάνου και
Μαριάννα Παλαιοπάνου 


