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Hôtel Ibis Budget  (Vieux Port – Marseille)
« L’Arsenal des galères » - Ο Ναύσταθμος των γαλερών  

                 La Capitainerie

 Το Arsenal des Galères ήταν ένας ναύσταθμος στη Μασσαλία της Γαλλίας. Βρισκόταν στις
ανατολικές και νότιες όχθες του Vieux Port. Χτίστηκε από τον Colbert το δεύτερο μισό του 17ου
αιώνα για να φιλοξενήσει και να εξοπλίσει τις γαλέρες του βασιλιά Λουδοβίκου XIV, αλλά ήταν

πλήρως λειτουργικό μόνο για εκατό χρόνια περίπου, όταν οι γαλέρες έχασαν γρήγορα τον ρόλο τους
στο πολεμικό ναυτικό λόγω της υπερίσχυσης των ιστιοπλοϊκών. Αν και σήμερα δεν έχει απομείνει
πρακτικά τίποτα από αυτό, η θέση του εξακολουθεί να σηματοδοτεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό της

πόλης.
Μέχρι το 1748, στέγαζε τους καταδικασμένους σκλάβους της γαλέρας σε καταναγκαστική εργασία.
Ολόκληρο το Arsenal είχε τότε το σχήμα ενός κεφαλαίου L. Η οριζόντια γραμμή του αντιπροσωπεύει

την Quai des Belges και η κάθετη γραμμή την Quai de Rive-Neuve.

Περιελάμβανε την περιοχή που οριοθετείται σήμερα από την Eglise des Augustins, το Palais de la
Bourse, την Place du Général de Gaulle, τις οδούς Paradis, rue Sainte και Fort Notre-Dame.

Σε αυτόν τον πρώην ναύσταθμο υπάρχουν επίσης δύο κτίρια για την κατασκευή των καραβιών καθώς
και καταστήματα όπου αποθηκεύονταν τα κουπιά, τα σχοινιά και τα ξάρτια των καραβιών.

Πάνω από την πύλη εισόδου ο Jean-Baptiste Grosson αναφέρει ότι έγραφε "Ο υπερήφανος έπαινος
του Βασιλιά Ηλιου Λουδοβίκου του 14ου (Le Roi Soleil Louis xiv) : «Hanc magnus Lodoix invictis

classibus arcem condivit hinc domito dat sua jura mari» «Ο μεγάλος Λουδοβίκος με τους ανίκητους
στόλους έχει περικυκλώσει αυτή την ακρόπολη· από εδώ υπαγορεύει τους νόμους του στην θάλασσα η

οποία υποτάσσεται". Στη rue Sainte, δύο μεγάλα κτίρια μήκους 450 μέτρων που τα χωρίζει ένας
δρόμος, στεγάζουν, το ένα κοντά στο λιμάνι, τα εργαστήρια και την φυλακή, και το άλλο, το πιο

νότιο, το εργοστάσιο σχοινιών.
Τα μόνα κατάλοιπα του Arsenal που παραμένουν ορατά είναι ένα κτίριο που βρίσκεται στο Cours

d'Estienne d'Orves, που ονομάζεται "La Capitainerie".
΄Εχει καταχωρηθεί ως Iστορικό Mνημείο από τo 1978 

Στην Capitainerie σήμερα στεγάζεται το ξενοδοχείο « Ibis Budget-Vieux Port ».
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Les galères = Οι γαλέρες
Η γαλέρα είναι είδος πλοίου που προωθείται κυρίως με κουπιά. Χαρακτηρίζονταν από το μακρόστενο
σκαρί της, το μικρό βύθισμά της, και το χαμηλό ύψος εξάλων της, δηλαδή του χώρου ανάμεσα στη

θάλασσα και τα κάγκελα του πλοίου. Σχεδόν όλα τα είδη της γαλέρας είχαν και πανιά, που
χρησιμοποιούνταν σε περίπτωση ευνοϊκού ανέμου, αλλά η ανθρώπινη δύναμη ήταν πάντα η κύρια

μέθοδος προώθησής τους. Αυτό επέτρεπε στις γαλέρες να πλέουν ανεξάρτητα από την πορεία των
ανέμων και των ρευμάτων. 

Ηταν τα πολεμικά πλοία που χρησιμοποιήθηκαν από τις πρώτες Μεσογειακές ναυτικές δυνάμεις,
συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, των Φοινίκων, και (αργότερα) και των Ρωμαίων. Παρέμειναν ο
κυρίαρχος τύπος των πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν για τον πόλεμο και την πειρατεία στη Μεσόγειο
Θάλασσα μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα. Ως πολεμικά και πειρατικά πλοία, οι

γαλέρες μετέφεραν όπλa,καταπέλτες, υγρό πυρ και κανόνια. 

Από τον 7οαιώνα π.Χ. π.Χ., οι Έλληνες κατασκευάζουν πολεμικά σκάφη ιστιοπλοΐας και κωπηλασίας.
Οι αρχαιότερες ελληνικές γαλέρες με μια σειρά κουπιά ονομαζόταν τριακόντορες, πεντηκόντορες και
αργότερα και εκατόντορες. Η τριήρης) αναπτύχθηκε από την πεντηκόντορο και γίνεται από τον 5ο

αιώνα π.Χ. το πιο αποτελεσματικό μαχητικό σκάφος. 

Οι γαλέρες χρησιμοποιήθηκαν μόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα και τη Βαλτική τον 17ο αιώνα. Για τη
Γαλλία, είχαν ως έδρα τους τη Μασσαλία, όπου υπήρχε ένας ναύσταθμος-οπλοστάσιο γαλερών όπου
και διέμενε ο διαχειριστής των γαλερών. Έκαναν ιστιοπλοΐα και κωπηλασία ταυτόχρονα. Τα κουπιά,
πολύ μακριά (δώδεκα μέτρα), τα χειρίζονταν κωπηλάτες. Υπήρχαν 51 πάγκοι κωπηλασίας σε μια

«συνηθισμένη» γαλέρα (26 στα δεξιά και 25 στα αριστερά), απασχολούσαν δηλαδή 255 κωπηλάτες.
Οι γαλέρες είχαν μεγάλη σημασία για τη ναυτική δύναμη. Το 1548, στο λιμάνι της Μασσαλίας

υπάρχουν 42 γαλέρες. Στη Μασσαλία ναυπηγείται η πιο όμορφη από τις γαλέρες, η ναυαρχίδα Réale.

            
  H Ναυαρχίδα «Réale», χαρακτική του 1697    Galères par Pierre Puget - vers 1655

Τον 17ο αιώνα, η κυριαρχία της γαλέρας εξασθένησε πριν από την εμφάνιση του μεγάλου ιστιοφόρου πολεμικού
πλοίου (ναύς, γαλιόνι και στη συνέχεια πλοίο) απρόσβλητο από τις γαλέρες, οι οποίες συνέχισαν να διατηρούν το
δικό τους πλεονέκτημα, δηλαδή να πλέουν με ελάχιστο άνεμο ή βύθισμα και ταχύτητα σε περίπτωση αντίθετου

ανέμου.
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Φώκαια – Μασσαλία

       
Η Γαλλία βρίσκεται στην νότια Ευρώπη. Έχει 101 διαμερίσματα και 12 περιφέρειες. Ο πληθυσμός της
χώρας είναι 67.500.000. Η Μασσαλία (με σχεδόν 820.000 κατοίκους) βρίσκεται στη Νότια Γαλλία,

στην περιφέρεια Προβηγκία-Αλπεις-Κυανή Ακτή Provence-Alpes-Côte d’Azur, στο διαμέρισμα
Bouches-du-Rhône (2.043.110 κάτοικοι), στον κόλπο της Lyon.

Είναι η αρχαιότερη πόλη της Γαλλίας, αφού ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους της Φώκαιας στη Μικρά
Ασία και η δεύτερη πιο σημαντική πόλη της χώρας μετά την πρωτεύουσα, το Παρίσι, με σχεδόν

900.000 κατοίκους. Η πόλη χωρίζεται σε 16 συνοικίες (arrondissements).

Λέγεται και «η πύλη του κόσμου» και «το σταυροδρόμι των πολιτισμών». Το λιμάνι της είναι το
σημαντικότερο στη Γαλλία και τη Μεσόγειο και κατέχει την τέταρτη θέση στην Ευρώπη.

Είναι η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γαλλίας με πάνω από 300 μέρες ηλιοφάνεια.Οι φημισμένες ακτές της,
«Calanques» (μικροί όρμοι) απλώνονται κατά μήκος 20 χιλιομέτρων.Το λιμάνι της είναι το

σημαντικότερο της Γαλλίας και της Μεσογείου και είναι το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης.
Καθημερινά διακινούνται χιλιάδες επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα και η πόλη αποτελεί επίκεντρο

του διεθνούς εμπορίου και σημαντικός διαμετακομιστικός σταθμός της Ευρώπης.
Τα ίχνη της Ελλάδας δεν εξαφανίστηκαν, ωστόσο, από τη Μασσαλία. Σε ανάμνηση της ελληνικής
προέλευσης της πόλης, τοποθετήθηκε από τον Δήμο μια χάλκινη επιγραφή στο κέντρο του παλιού

λιμανιού. Ακόμα υπάρχουν Έλληνες στη Μασσαλία. Οι περισσότεροι είναι απόγονοι των μεταναστών
του 20ου αιώνα. Ενταγμένη στην τοπική κοινωνία, η κοινότητα αποδήμων 'Ελλήνων διατηρεί την

επιθυμία της επιστροφής στις ρίζες της.

[ Πηγή :https://www.linternaute.com/ville/marseille/ville-13055

Η αρχική τοποθεσία της πόλης

Η αρχική τοπογραφία της τοποθεσίας της ελληνικής Μασσαλίας είναι ακόμη, σήμερα, ορατή σε μεγάλο
βαθμό, παρά τις σημαντικές μεταβολές που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του 19ου αιώνα. Πρόκειται για

ένα ακρωτήριο περιτριγυρισμένο από την θάλασσα. Γύρω του δεσπόζουν τρεις διαδοχικοί λοφίσκοι:
• τον λοφίσκο La Butte Saint-Laurent (υψόμετρο 26 μέτρων το 1840),

• τον λοφίσκο La Butte des Moulins (42 μέτρων,) και
• τον λοφίσκο Butte des Carmes (40 μέτρων ύψους).

Σημαντικότατο στοιχείο της φυσικής τοπογραφίας : η περιοχή του Φρουρίου Fort Saint-Jean
παρουσίαζε κλίση προς την θάλασσα στα βόρεια, η οποία, σήμερα, δεν είναι πλέον ορατή, λόγω της

επίχωσης που έγινε για την ανέγερση του φρουρίου.
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Η Φωκαεική αποίκηση - Νέα Φώκαια
Οι Φωκαείς, περί το 600π.Χ. Ελληνες θαλασσοπόροι έμποροι από τη Φώκαια της Μικράς Ασίας, τη

σημερινή Τουρκία, αφήνουν την Φώκαια αναζητώντας παράκτιες τοποθεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να
μετατραπούν σε εμπόρια (εμπορικούς σταθμούς). Ηταν περισσότερο μια προσπάθεια δημιουργίας ενός

εμπορικού δικτύου και όχι μιας κατοικημένης αποικίας.

Την εποχή εκείνη, η ανεπάρκεια καλλιεργήσιμης γης και αγαθών στη Μικρά Ασία, εξαιτίας της
προοδευτικής αύξησης του πληθυσμού, ανάγκαζε τους αρχαίους Έλληνες να φεύγουν από την πατρίδα
τους. Κατά την περίοδο εκείνη της αρχαιότητας, παρατηρείται αυξημένη ναυτική δραστηριότητα που
χαρακτηριζόταν από την ίδρυση αποικιών και την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων.Οι θαλασσοπόροι

ταξίδευαν σε ταχεία κωπήλατα πλοία, τις πεντηκοντόρους.
Πλέοντας παράκτια, φαίνεται πως ανακάλυψαν τον κόλπο του Lacydon (τον σημερινό Παλαιό Λιμένα
της Μασσαλίας), έναν βαθύ όρμο calanque, πλατύ και καλά προσανατολισμένο (ανατολικά-δυτικά),
προφυλαγμένο από τον δυνατό τοπικό άνεμο le mistral, από τις νήσους Frioul, τον κοντινό ποταμό
Ροδανό Rhône και από τους υψηλούς λόφους buttes, ιδανικό σημείο για την εγκατάσταση ενός νέου

εμπορικού σταθμού. Τους Φωκαείς προσήλκυσε το κλίμα, η ευφορία και η μορφολογία του τόπου, που
έμοιαζε με την πατρίδα τους, την Ιωνική Φώκαια στη Μικρά Ασία  για να κάνουν εμπόριο με τους

Γαλάτες.

Ετσι, ένας πρώτος οικισμός οργανώνεται στη σημερινή συνοικία Le Panier, πάνω από το λιμάνι που
βρίσκεται μέσα στον όρμο. Η ημερομηνία της ίδρυσης αναφέρεται από αρκετούς αρχαίους συγγραφείς,

όπως:-Αριστοτέλης : «Σύνταγμα των Μασσαλών» (προς το 350 π.Χ.)-Ιουστίνος: «Επιτομή των
Φιλιππικών Ιστοριών».

Η πόλη βρίσκεται υπό την προστασία της θεάς Αρτέμιδος, του Απόλλωνα και της Αθηνάς οι οποίοι
έχουν τον ναό τους πάνω στους λόφους.

Σύντομα η Ν. Γαλλία καλύφθηκε από Ιωνικές αποικίες ως τα Πυρηναία Oρη. Οι Φωκαείς ίδρυσαν
διαδοχικά τη Μασσαλία (σημερινή Μασσαλία, εξ ου και η ονομασία της «πόλη των Φωκάδων») το 600
π.Χ., κοντά στις εκβολές του Ροδανού, μετά το Avenio (σημερινή Αvignon), το Agathè Tychè (Agde),
την Αντίπολη (Antibes) ή και πάλι η Νίκαια (Νice), μετά η Αλαλία (σημερινή Aléria), ένα σημείο στην
ανατολική ακτή της Κορσικής, απέναντι από την Ετρουρία γύρω στο -545, και την Ελέα, καθώς και
ισχυρές αποικίες στην Ισπανία, όπως το Emporion (Empúries), στην Καταλονία. Η λέξη εμπόριον /

ἐμπόριον στα αρχαία ελληνικά σήμαινε τόπος θαλάσσιου εμπορίου.
Αν και η παλαιά αποικία ήταν ανεξάρτητο κράτος, διατηρούσε πάντοτε στενούς και φιλικούς δεσμούς
με τη μητρόπολη. Από εδώ και πέρα, η Μασσαλία θα αποτελεί πέρασμα, συνδέοντας τη νότια Ευρώπη

με τη Μεσόγειο, τη βόρεια Αφρική και τις αραβικές χώρες.

H πόλη,λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του φυσικού της λιμανιού, σύντομα άρχισε να παίζει
ηγετικό ρόλο στον αποικισμό και τον εκπολιτισμό της Δύσης. Κατά συνέπεια, άνθησε και αναπτύχθηκε
πολύ γρήγορα. Από τη Μασσαλία διοχετεύονταν στο εσωτερικό από το Ροδανό ελληνικά εμπορεύματα

και σ' αυτήν κατέληγαν φορτία κασσίτερου, που μεταφέρονταν από τη βρετανική Κορνουάλη.

Οι Έλληνες φέρνουν μαζί τους τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους, τις τεχνικές κατασκευών τους, την
καλλιέργεια του αμπελιού και της ελιάς και εμπορικά προϊόντα από τη Μεσόγειο, όπως το κρασί και τα
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κεραμικά αγγεία. Μεταφέρουν πρώτες ύλες και άλλα προϊόντα από τη νότια Ευρώπη στη Μασσαλία,
μέσω της κοιλάδας του Ροδανού (Rhône), και εισάγουν αγαθά στους ντόπιους, κυρίως κρασί και

ελαιόλαδο, τα οποία μεταφέρονταν τακτικά από την Ελλάδα.
Προϊόντα της Mασσαλίας(τα κύρια ήταν χρυσά κοσμήματα και αμφορείς οίνου) βρέθηκαν μέχρι τη
Ρηνανία, ακόμη και την Ελβετία. Αμφορείς της Μασσαλίας βρέθηκαν ως τα βάθη της Γαλλίας.

Επίσης από τους Έλληνες έμαθαν τους νόμους, την κοπή νομισμάτων, το αλφάβητο και τον ελληνικό
τρόπο ζωής γενικότερα.Κατά το Ρωμαίο Ιουστίνο οι Γαλάτες έμαθαν από τους Έλληνες τον πολιτισμένο
τρόπο ζωής και εγκατέλειψαν τα βαρβαρικά τους έθιμα. Έμαθαν, επίσης, την καλλιέργεια της ελιάς

και της αμπέλου, να κτίζουν σπίτια και πόλεις και να τις τειχίζουν κατά το ελληνικό πρότυπο.
Από τη συνάντηση ανάμεσα στους Ελληνες και τους Γαλάτες θα γεννηθεί ένας πλούσιος πολιτισμός,

παρά τις πολυάριθμες εδαφικές συγκρούσεις.
Τον 6ο αι. ήδη π.Χ. η Μασσαλία ανέγειρε στους Δελφούς τον «Θησαυρό των Μασσαλιωτών».

Οι σύγχρονοι Μασσαλιώτες μαθαίνουν από την παιδική ηλικία τους στο σχολείο πως οι Φωκαείς
πρωτοεκπολίτισαν τη Δ.Ευρώπη και έτσι αισθάνονται περήφανοι για την απώτερη καταγωγή τους εξ

Ελλήνων.
Το 1952 Γάλλοι ψαράδες ανακάλυψαν ανοικτά της Μασσαλίας ελληνικό ναυάγιο του 3oυ αι. π.Χ. Από

τις εκατοντάδες των αμφορέων του αρχαίου πλοίου μόνο ένας βρέθηκε σφραγισμένος. Κατά κακή
σύμπτωση όμως ήταν αυτός που ανελκύσθηκε πρώτος. Οι δύτες, για να πανηγυρίσουν, έκαναν το

λάθος να πιούν και να προσφέρουν σπονδή στη θάλασσα (στον Ποσειδώνα) το ξινισμένο περιεχόμενο
του. Έτσι χάθηκε η μοναδική ευκαιρία να αναλυθεί το αρχαίο κρασί, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν.

Πολλά διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία αλληλεπιδρούν στη Μασσαλία. Όπως είπε ο δημοφιλής Γάλλος
συγγραφέας του 19ου αιώνα, Αλέξανδρος Δουμάς :

«H Μασσαλία θα αποτελεί πάντα σημείο συνάντησης όλου του κόσμου»

Πηγές  : - l’ Internaute https://www.linternaute.com/ville/marseille/ville-13055

           - Wikipedia 
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Le Musée d’Histoire de Marseille
Το Μουσείο Ιστορίας της Μασσαλίας

 
2,rue Henri Barbusse- 13001 Marseille 

https://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/fr/resources/informative-cards

Σε κοντινή απόσταση από το Παλαιό Λιμάνι, το Μουσείο Ιστορίας της Μασσαλίας, το οποίο
ανακαινίστηκε πλήρως το 2013, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία ιστορίας στην Ευρώπη.

Σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως αποτύπωμα του αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου λιμανιού, και
μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε τους 26 αιώνες ύπαρξης της αρχαιότερης πόλης της Γαλλίας.

Το κτίριο στεγάζει μια πλούσια έκθεση αναφοράς 3.500 m² σε σχεδόν 3.000 έργα.

Η διαδρομή οργανώνεται σε 13 χρονολογικές θεματικές ενότητες, από τις πρώτες προϊστορικές
ενασχολήσεις έως τις σύγχρονες αστικές εξελίξεις, με πολυάριθμες οπτικοακουστικές και πολυμεσικές
συσκευές και «Ιστορικές στάσεις»,με βάση κάποια αξιοσημείωτα πρόσωπα της ιστορίας της Μασσαλίας
και γύρω από ένα εμβληματικό αντικείμενο της πόλης, σε σχέση με την ιστορία της Τέχνης.Σ’ αυτόν

τον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν ακόμα ίχνη της κεντρικής πύλης της αρχαίας πόλης. 
Αποτελεί μία ζώνη πολύ ιδιαίτερη και λειτουργεί ως σύνορο ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική

περιοχή της αρχαίας πόλης, αποκαλύπτοντας έτσι τον τριπλό της χαρακτήρα :
1.Intra muros (εντός των τειχών),2.extra muros (εκτός των τειχών),3.To «κέρας» του λιμανιού.

Eνα τεράστιο έργο ανάπλασης του χώρου Port Antique, χρηματοδοτήθηκε με τη συμμετοχή του
Κράτους και του Τμήματος 13 και αποτελεί το τελευταίο (εξωτερικό) στάδιο της ανακαίνισης του
Ιστορικού Μουσείου της Μασσαλίας.Oι ανακαινισμένοι εσωτερικοί χώροι εγκαινιάστηκαν το 2013,

χρονιά κατά την οποία η Μασσαλία ήταν η «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».
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Οι 13 χρονολογικές θεματικές ενότητες του Μουσείου Ιστορίας της Μασσαλίας (ΜΗΜ)
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Séquence 0 (60.000 π.Χ. -600 π.Χ.)               
« H Maσσαλία πριν τη Μασσαλία,η μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας »

Η απαρχή της ανθρωπότητας/Η Νεολιθική « επανάσταση »
Πηγή : https://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/fr/resources/informative-cards

Θεματικές ενότητες

 Πλευρική τοιχογραφία-(La Grotte Cosquer)
 Εξέλιξη του τρόπου ζωής των πρώτων ανθρώπων της Μασσαλίας
 Εξέλιξη του τοπίου
 Η κεραμική

        
 Μέση Παλαιολιθική Εποχή   (-60.000π.Χ.) : Πρώτες καταλήψεις του ανθρώπου στη Μασσαλία
 9η-6η χιλιετία π.Χ.  : Στη Μεσολιθική εποχή βεβαιώνονται πολυάριθμες κατοικίσεις.
 6η χιλιετία π.Χ.  : βοσκοί και γεωργοί της νεολιθικής εποχής αποικίζουν από την ανατολική 

Μεσόγειο και εισάγουν στην Προβηγκία σιτάρι, κριθάρι, πρόβατα, κατσίκες, γυαλισμένη πέτρα 
και κεραμικά.

 Τρόπος ζωής : παραγωγική διαδικασία-γεωργία-κτηνοτροφία (διαφορετικός τρόπος ζωής από 
αυτόν του ανθρώπου κυνηγού-τροφοσυλλέκτη)

 6η-3η χιλιετία   : Αγροτικές πρακτικές
 Εποχή του Χαλκού   – Εγκατάσταση των οικισμών στην πεδιάδα ή σε υψηλά οχυρωμένα σημεία
 Εποχή του Σιδήρου   = Ανθρώπινη κατοχή «πόλεις» - Ιδρυση οικισμών 600π.Χ. Η σύγχρονη 

Tourette από την ίδρυση της Μασσαλίας 600π.Χ.
 Εργαλεία   : Κοχύλια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διακοσμήσεων σε κεραμικά αγγεία 

της νεολιθικής εποχής (Βρεγματική τέχνη) 
 Εργαστήριο   «Cosquer»   με σχέδιο αρνητικών χεριών.
 Αρχαιότητα   : Ξεκινά από την επινόηση της γραφής και τελειώνει με την πτώση της Δυτικής 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
 Προσδιορισμός σε συγκεκριμένα ίχνη της προϊστορίας και της ιστορίας στο άμεσο περιβάλλον 

τους.
 Εντοπισμός αποτυπωμάτων αρχαίων καταλήψεων του γαλλικού εδάφους-Ιστορικοί δείκτες
 Σύγκριση (κοντινά ίχνη με διαφορετικά προϊστορικά και ιστορικά ίχνη που βρέθηκαν σε άλλο 

μέρος στη Γαλλία, 
 Απόδειξη της αρχαιότητας του οικισμού και της πληθώρας των κληροδοτημάτων.
 Παρατήρηση χαρτών-Αναφορά χώρων ανασκαφής-Ιστορία της κατοίκησης σε παγκόσμιο 

επίπεδο.
 Μόνιμη εγκατάσταση των ανθρώπινων κοινοτήτων : στη γεωργία και την κτηνοτροφία συμβαίνει 

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ανάλογα με τους γεωγραφικούς χώρους που παρατηρούντα
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Séquence 1 (6ος-5οςαιώνας π.Χ.)

« L’union de Gyptis et de Prôtis, le mythe de la fondation de Marseille »
«Η ένωση της Γυπτίδος και του Πρώτη, ο μύθος της ίδρυσης της Μασσαλίας»

Θεματικές
 H Μασσαλία και η Μεσόγειος στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.
 Αναπαράσταση με εικόνες της ίδρυσης της Μασσαλίας, από τον μύθο στην εικόνα.
 Η Μασσαλία και η ναυσιπλοία τον 6ο αιώνα π.Χ. 
 Ναυπηγικές τεχνικές
 Η Μασσαλία προς το 500 π.Χ.
 Το εμπόριο, (αντικείμενα, ανταλλαγές)
 Η διαδρομή των καραβιών για την είσοδο στον όρμο του Lacydon
 Η αποκατάσταση και η προσομοίωση ενός πλοίου της εποχής, βάσει των υπολειμμάτων του 

ναυαγίου.

Αντικείμενα μελέτης στα πλαίσια της Ιστορίας της Τέχνης

                                        
    Λιοντάρι σε ασημένια δραχμή          Κατάλοιπο του Jules Verne 7           Αμφορείς του 6ουαι.π.Χ. (ΜΗΜ)

    Της Μασσαλίας (390-220 π.Χ.) 

   (MHM) Cabinet des Médailles,Paris

• Αμφορείς για τη μεταφορά κρασιού

• Διαφάνειες-ίδρυση Μασσαλίας

• Μελανόμορφα κεραμικά

• Δύο ελληνικά ναυάγια : Jules-Verne 7 et 9

• Αφίσα της 25ης εκατονταετίας από την ίδρυση της Μασσαλίας.

• Γαλατικά γλυπτά του Roquepertuse

• Γαλατικά κοσμήματα

Ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό

-Η ίδρυση της Μασσαλίας μέσα από τις εικόνες του μύθου.- Παρουσίαση των τεχνικών κατασκευής 
και έρευνας γύρω από το ναυάγιο Jules Verne 7.-Το δρομολόγιο των καραβιών για την είσοδο στον 
όρμο του Lacydon.-Aποκατάσταση και προσομοίωση ενός πλοίου της εποχής, βάσει των υπολειμμάτων 
του ναυαγίου.-Σύγκριση του τρόπου ζωής (διατροφή, κατοικία, ενδυμασία, εργαλεία, πόλεμοι, 
μετακινήσεις) σε διαφορετικές εποχές ή διαφορετικούς πολιτισμούς.
-Διάφοροι τρόποι ζωής των ανδρών και των γυναικών και αναπαραστάσεις του κόσμου μέσα από τη 
γραμμή του χρόνου.
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Η φωκαεική αποίκηση
Περί το 600π.Χ. Ελληνες ναυτικοί έμποροι από τη Μικρά Ασία, σημερινή Τουρκία, αφήνουν την
Φώκαια αναζητώνταςπαράκτιες τοποθεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να μετατραπούν σε εμπόρια

(εμπορικούς σταθμούς). Ήταν περισσότερο μια προσπάθεια δημιουργίας ενός εμπορικού δικτύου και όχι
μιας κατοικημένης αποικίας.

Οι τολμηροί θαλασσοπόροι ταξίδευαν σε ταχεία κωπήλατα πλοία, τις πεντηκοντόρους, κάτι που
διευκόλυνε την εγκατάστασή τους, καθώς, όντες λιγότεροι αριθμητικά, χρειάζονταν μικρότερης έκτασης

εδάφη για την εγκατάστασή τους. 

Πλέοντας παράκτια, φαίνεται πως ανακάλυψαν τον κόλπο του Lacydon -το σημερινό VieuxPortτης
Μασσαλίας- έναν βαθύ όρμο (calanque), πλατύ και καλά προσανατολισμένο (ανατολικά-δυτικά),

προφυλαγμένο από τον κυρίαρχο άνεμο (lemistral) και από τους υψηλούς λόφους,από τις νήσους Frioul
και τον κοντινό ποταμό Ροδανό, ιδανικό σημείο για την εγκατάσταση ενός νέου εμπορικού σταθμού,για

να κάνουν εμπόριο με τους Γαλάτες και έτσι ιδρύουν τη Μασσαλία.
Τους Φωκαείς προσέλκυσε το κλίμα, η ευφορία και η μορφολογία του τόπου, που έμοιαζε με την
πατρίδα τους, την Ιωνική Φώκαια στη Μικρά Ασία, κι έτσι, στις αρχές του 6ου αιώναπ.Χ., ένας

πρώτος οικισμός οργανώνεται στη σημερινή συνοικία Panier, πάνω από το λιμάνι που βρίσκεται μέσα
στον όρμο. Φέρνουν μαζί τους τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους, τις τεχνικές κατασκευών τους, την
καλλιέργεια του αμπελιού και της ελιάς και εμπορικά προϊόντα από τη Μεσόγειο, όπως το κρασί και τα

κεραμικά αγγεία.
Η ίδρυση της πόλης, καθιστά την Μασσαλία ως «την αρχαιότερη πόλη της Γαλλίας».

Η ημερομηνία της ίδρυσής της αναφέρεται από αρκετούς αρχαίους συγγραφείς, όπως : 
 Αριστοτέλης : «Σύνταγμα των Μασσαλών» (προς το 350 π.Χ.) 
 Ιουστίνος    : «Επιτομή των Φιλιππικών Ιστοριών»

Από τη Μασσαλία διοχετεύονταν στο εσωτερικό από το Ροδανό ελληνικά εμπορεύματα και σ' αυτήν
κατέληγαν φορτία κασσίτερου, που μεταφέρονταν από τη βρετανική Κορνουάλη. Προϊόντα της (τα κύρια

ήταν χρυσά κοσμήματα και αμφορείς οίνου) βρέθηκαν μέχρι τη Ρηνανία, ακόμη και την Ελβετία.
Αμφορείς της Μασσαλίας βρέθηκαν ως τα βάθη της Γαλλίας.

Κατά τον Ρωμαίο Ιουστίνο οι Γαλάτες έμαθαν από τους Έλληνες τον πολιτισμένο τρόπο ζωής και
εγκατέλειψαν τα βαρβαρικά τους έθιμα.Έμαθαν επίσης να κτίζουν σπίτια και πόλεις και να τις

τειχίζουν κατά το ελληνικό πρότυπο,έμαθαν τους νόμους, την κοπή νομισμάτων, το αλφάβητο και τον
ελληνικό τρόπο ζωής γενικότερα.

Από τη συνάντηση ανάμεσα στους Ελληνες και τους Γαλάτες θα γεννηθεί ένας πλούσιος πολιτισμός,
παρά τις πολυάριθμες εδαφικές συγκρούσεις.

Οι σύγχρονοι Μασσαλιώτες μαθαίνουν από την παιδική ηλικία τους στο σχολείο πως οι Φωκαείς
πρωτοεκπολίτισαν τη Δ. Ευρώπη και έτσι αισθάνονται περήφανοι για την απώτερη καταγωγή τους από

τους ‘Ελληνες.
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Séquence 2 (380 π.Χ.-49 π.Χ.)

Le monde de Pythéas  «De la cité antique à la cité médiévale»
« O κόσμος του Πυθέα »  - « Από την αρχαία πόλη στη μεσαιωνική πόλη »

Maquette de Marseille au IIIème siècle avant J.-C., Musée d'Histoire de Marseille, © Photographie W. Govaert

Θεματικές
 Η Ελληνιστική πόλη
 Οι ναυπηγικές τεχνικές της εποχής
 Το εμπόριο (αντικείμενα, ανταλλαγές)
 Η τέχνη μέσα στην πόλη
 Η αλιεία


Η Μασσαλία είναι μία ανεξάρτητη ελληνική πόλη από την ίδρυσή της γύρω στο 600π.Χ. μέχρι
την κατάληψη της πόλης από τον Καίσαρα το 49π.Χ.

Παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην αναδιανομή των μεσογειακών και ηπειρωτικών προϊόντων στις
ακτές της Γαλατίας και της Ιβηρίας από την πόλη Αγαθή-Τύχη (Agne) έως τη Νίκαια (Nice) -

ελληνικές αποικίες-.
Οι ναυτικοί της, όπως ο φημισμένος Πυθέας τολμούν να ανοιχτούν πέρα από τις Ηράκλειες

Στήλες (το σημερινό Στενό του Γιβραλτάρ) για να ταξιδέψουν στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό,
προς αναζήτηση κοιτασμάτων κασσίτερου ή προς τον Νότο, κατά μήκος των αφρικανικών ακτών
με τον θαλασσοπόρο και περιηγητή Ευθυμένη. Οι Γαλάτες χαρακτηρίζονται από την ανάμειξη

των πληθυσμών τους και τις επαφές τους με τους Κέλτες, Γάλλους  και μεσογειακούς
πολιτισμούς.

Υποστηρικτικό υλικό των συλλογών
• Σκηνή αρχαίας αλιείας
• Αμφορείς
• Μακέττα ελληνιστικής Μασσαλίας
• Χάλκινα πλινθώματα-ράβδοι και νομίσματα
• Σχήμα της πολιτικής οργάνωσης της Μασσαλίας
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        Η έδρα της Μασσαλίας το 49 π.Χ.                     La cité de Massalia

Κάρτες Μουσείου ως παιδαγωγικό υποστηρικτικό υλικό

 Η Μασσαλία και η Μεσόγειος περί το 200 π.Χ.
 Το εμπόριο της Μασσαλίας περί το 200 π.Χ.
 Η Μασσαλία και η Μεσόγειος περί το 50 π.Χ.
 Η έδρα της Μασσαλίας το 49 π.Χ.

Αντικείμενα πιθανής μελέτης στο πλαίσιο της Ιστορίας της Τέχνης

•Θραύσμα πεζόδρομου από πολύχρωμο πάτωμα (το αρχαιότερο γνωστό μωσαϊκό της Γαλλίας)
•Μακέττα ελληνιστικής πόλης
•Ερυθρόμορφα και μελανόμορφα κεραμικά

Θραύσμα μωσαϊκού με γεωμετρική διακόσμηση
Ανασκαφές της rue de la République (2005) © photographie W. Govaert

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα :
-Σύγκριση του τρόπου ζωής ανδρών-γυναικών (διατροφή, κατοικία, ενδυμασία,  εργαλεία, 
πόλεμος, μετακινήσεις).
-Ταυτοποίηση προσώπων μυθολογικών ή θρησκευτικών.
-Ταυτοποίηση υλικών και του τρόπου με τον οποίο ο καλλιτέχνης τους έδωσε μορφή.
- Αρχικές ιστορίες, πεποιθήσεις και ιθαγένεια στην αρχαία Μεσόγειο την 1η χιλιετία π.Χ. – 
Ρώμη: από τον μύθο στην ιστορία, με στόχο τη διάκριση μεταξύ ιστορίας και μυθοπλασίας, το 
θέμα επιτρέπει στον μαθητή να αντιμετωπίζει επανειλημμένα γεγονότα ιστορίες και πεποιθήσεις.
Οι μυθικές και βιβλικές ιστορίες σχετίζονται με αρχαιολογικές ανακαλύψεις.
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Itinéraire historique – Marseille - Vieux Port– Les sites
Ιστορική διαδρομή – Παλιό Λιμάνι – Τοπόσημα (par Patrick Roman Valero)

Αυτός ο αρχαιολογικός χώρος μας διατηρεί ακόμη τον τριπλό του χαρακτήρα :

 la partie "intra-muros" Το μέρος «εντός των τειχών», (ορυκτή κατεργασία)
 la partie "extra-muros" Το μέρος «εκτός των τειχών» (από συμπαγή άμμο)
 la corne du port Το «κέρας» του λιμανιού από σκουρόχρωμο γκαζόν
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Ιtinéraire Istorique : Vieux Port - L’ Antiquité 
Iστορική διαδρομή To Παλαιό Λιμάνι - Η Αρχαιότητα

1. La Corne du port (Jardin des Vestiges)
 Les quais en pierre
 Les débarcadères
 Le bassin d’eau douce
 L’épave d’un bateau échoué

Tο «κέρας» του λιμανιού (Κήπος με 
αρχαιολ. ευρήματα)

 Οι αποβάθρες από πέτρα
 Οι προκυμαίες
 Η δεξαμενή γλυκού νερού
 Το Ναυάγιο πλοίου

2. Les deux tours Οι δύο πύργοι

3. Les hautes murailles Τα άνω τείχη

4. Les dalles Οι λίθινες πλάκες

5. Le decumanus-l’axe principal (rue Fiocca,  
Grand-rue,rue Caissserie,rue de Saint-Laurent)

Ο κεντρικός πλακόστρωτος άξονας

6. Le port (rivage derrière la Mairie) Το λιμάνι (ακτή πίσω από το 
Δημαρχείο)

7. Une porte  accès au quai Πύλη  πρόσβαση στην αποβάθρα

8. Les bâtiments des Docks (dolias) Τα κτίρια των ρωμαϊκών Αποθηκών

9. La Cité des morts (à droite)
   Αncienne carrière 
   (Via Sacra – rue   Sainte) 
•  La crypte de l’abbaye Saint-Victor

Η Νεκροπολιτεία (δεξιά)
Παλιό λατομείο - Η ιερά οδός
Η Κρύπτη του Μοναστηριού του 
Αγ.Βίκτωρος

10. Le Temple d’Ephésion (à gauche)
       Eglise des Accoules-la Butte des Moulins

Ναός Εφεσίας Αρτέμιδος(αριστερά)
Εκκλησία Αccoules-Λόφος Μoulins

11. L’Αgora-Le Forum des Romains
         Place de Lenche

Αγορά των Ρωμαίων  
Πλατεία de Lenche

12. Le Temple d’Appolon 
     L’ église Saint Laurent

Ναός Απόλλωνος  
Εκκλησία SaintLaurent

13. Les escaliers Τα σκαλοπάτια

14. Le Théatre grec  rue des Martégales Το Αρχαίο Θέατρο

15. Les deux gradins 
La Cour du Collège « Vieux Port »

Οι δύο σωζόμενες βαθμίδες
Η αυλή του Γυμνασίου «Vieux Port»

16. Musée des Docks romains Μουσείο των ρωμαϊκών Αποθηκών

17. Musée d’Histoire de Marseille Μουσείο Ιστορίας Μασσαλίας
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Le Jardin des Vestiges -     Requalification du Port   Α  ntique   
Ο Κήπος των αρχαιολογικών καταλοίπων - Αναβάθμιση του παλιού λιμανιού

 
Η τοποθεσία του Vieux Port της Μασσαλίας είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς
χώρους σε κέντρο πόλης στη Γαλλία. Eίναι το παλαιότερο λιμάνι της Μασσαλίας, καθώς και το
ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης από την ίδρυσή του σε αυτήν την τοποθεσία κατά την

Αρχαιότητα. Hταν το οικονομικό κέντρο της Μασσαλίας μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, ανοιχτό στο
εμπόριο από τη Μεσόγειο Θάλασσα και στη συνέχεια από τις γαλλικές αποικίες.

Le Jardin des Vestiges είναι η τοποθεσία του αρχαίου λιμανιού της πόλης της Φώκαιας και
αποτελεί μέρος του Musée d’ Histoire της Μασσαλίας. O κήπος περιβάλλεται από τρεις πλευρές
από το εμπορικό κέντρο, έχει σχεδιαστεί για να "αναδείξει" αυτά τα ευρήματα που προέκυψαν από

μία από τις σημαντικότερες αστικές ανασκαφές της μεταπολεμικής περιόδου στη Γαλλία.
Eγκαινιάσθηκε το 2009.Αυτή η ανακάλυψη έκτασης περίπου 10.000 m2 αφορούσε τις ελληνικές
οχυρώσεις της Μασσαλίας, τους ταφικούς περιβόλους και μέρος του αρχαίου λιμανιού. Η περιοχή

αυτή ερευνήθηκε για δέκα χρόνια από το Τμήμα Ιστορικών Αρχαιοτήτων και το CNRS.

Αυτό το πάρκο του ενός εκταρίου, που έχει χαρακτηριστεί Ιστορικό Μνημείο, στο 1ο διαμέρισμα.
Hταν ο τόπος μιας τεράστιας αρχαιολογικής ανασκαφής μεταξύ 1967 και 1980, κατά τη διάρκεια
εργασιών για την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου στην καρδιά της Μασσαλίας που ονομάστηκε
Centre Bourse. Λόγω της παλαιότητάς τους, τα ευρήματα αποτελούν τη μαρτυρία του λιμανιού και

της αμυντικής οργάνωσης της πρώτης αρχαίας πόλης της Γαλλίας.
Kaτά τους ελληνικούς χρόνους, το Vieux Port επεκτεινόταν πιο ανατολικά και βορειοανατολικά

σχηματίζοντας το γνωστό ως “το κέρας” του λιμανιού που κατέληγε σε ελώδη περιοχή. Οι
προκυμαίες που είναι ορατές σήμερα χρονολογούνται από τους ρωμαϊκούς χρόνους και σώζονται σε
μήκος 180 m. Οι σκάλες που χρησιμοποιούνταν για την εκφόρτωση εμπορευμάτων εξακολουθούν να

είναι ορατές.
Αυτός ο όγκος νερού σταδιακά έγινε λασπώδης και χρησίμευε ως χωματερή. Άφηναν εκεί κάθε

είδους απορρίμματα.Ακόμα και ένα σκάφος μήκους 23 μέτρων εγκαταλείφθηκε εκεί γύρω στον 3ο
αιώνα, το οποίο βυθίστηκε σταδιακά στη λάσπη, γεγονός που εξασφάλισε τη διατήρησή του.
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Ένα πρώτο τείχος ανακαλύφθηκε που αποτελείται από λευκή ασβεστολιθική βάση από το Saint-
Victor. Μια πύλη που βλέπει προς την route d’ Italie με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και

περιβάλλεται από δύο πύργους.

 
-Mur de Crinas : Ανακαλύφθηκε το 1913 και χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό μνημείο το 1916, ο 
τοίχος βρισκόταν στο κελάρι ενός σπιτιού.
-Porte d'Italie : φυλασσόταν από δύο πύργους, τον βόρειο τετράγωνο ύψους 10,5μ.και τον νότιο 
“κεκλιμένο” 10,30 μ
-Bassin d'eau douce : Κοντά στο Centre Bourse υπάρχει μια μεγάλη τετράγωνη δεξαμενή περίπου 
500 m3, από τις αρχές του 2ου αιώνα, 15μ. σε ζευγαρωμένες πέτρες, από 5 θεμελιώσεις. 
Ο πλακόστρωτος πυθμένας αρμολογήθηκε με πίσσα για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα. 
Τροφοδοτούνταν με νερό από έναν αγωγό που έπαιρνε νερό από μια πηγή ο οποίος ήταν 
προστατευμένος από πέτρινες πλάκες από το Casis και βρέθηκε σε απόσταση 100μ. βόρεια. Η 
δεξαμενή χρησιμοποιούνταν για να τροφοδοτούνται με νερό τα πλοία.
-Terrasses funéraires : Ταφικοί περίβολοι. Χτίστηκαν στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.
Ο βορειότερος καταστράφηκε το 1973 για να ανοίξει ο δρόμος για το Κεντρικό Χρηματιστήριο. Κάθε
ορθογώνιο περίβλημα έχει επιφάνεια 100 m2. Κοσμούνται με μετόπες και τρίγλυφα που στηρίζονται
σε μία πλίνθο. Βρέθηκαν 19 αποτεφρώσεις για τον βόρειο περίβολο και έξι για το μνημείο με τα

τρίγλυφα. Τα λείψανα τοποθετήθηκαν σε μολύβδινη, κεραμική, χάλκινη τεφροδόχο μέσα σε πέτρινα
κιβώτια τοποθετημένα σε ένα λάκκο στις ταφικές αναβαθμίδες. Μερικές τεφροδόχοι εκτίθενται στο
Μουσείο Ιστορίας της Μασσαλίας. Αυτά τα ταφικά πεζούλια εγκαταλείφθηκαν οριστικά στις αρχές

του 2ου αιώνα π.Χ. μ.Χ. και καλύφθηκαν από επιχώσεις.

  

Sources : -Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_des_Vestiges
               -Site       : Tourisme-Marseille.com
Photos  : Robert Valette-Vincent & SiefkinDR-Dominique Milherou
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  Coll  è  ge     Vieux     Port   
(Académie d'Aix)  Zone B ULIS-Bouches du Rhône

Localisation

  

 Site : http://www.clg-vieuxport.ac-aix-marseille.fr

 Tο αστικό οικοδομικό τετράγωνο του «Collège Vieux-Port» κοντά στο Παλιό Λιμάνι διατηρεί
αρχαιολογικά κατάλοιπα που χρονολογούνται από την ίδρυση της Φωκαϊκής πόλης, της ελληνικής
Μασσαλίας, τον 6ο αιώνα π.Χ. και  είναι χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό Μνημείο από το 2009.

Πρόκειται για ένα μέρος γεμάτο μνήμη, όπου τα ερείπια ενός αρχαιοελληνικού θεάτρου εκτίθενται
στην πλαγιά του λόφου. Ιστορικός χώρος, από τους αρχαιότερους της πόλης, χτυπημένος από τον

Β'Παγκόσμιο Πόλεμο, του οποίου τα ίχνη είναι ορατά.
Η Inrap (Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαιολογικών Ερευνών και Διάσωσης) παρενέβη  στις εργασίες

αποκατάστασης και επέκτασης του γυμνασίου  Vieux-Port από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του
2005, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχαιολογική Υπηρεσία της πόλης της Μασσαλίας. Η

ανασκαφή αφορούσε μια έκταση σχεδόν 1.000 m2 στα βόρεια του Παλιού Λιμανιού, στη νότια
πλαγιά του λόφου Saint-Laurent, κοντά στο αρχαίο θέατρο και το πιθανό forum (Αγορά) της

Ρωμαϊκής Μασσαλίας.
Αποκαλύφθηκε ένα εξαιρετικό ελληνικό κτίσμα, που παραπέμπει σε αίθουσα συμποσίων,

απαράμιλλης πολυτέλειας, άγνωστης στη Μασσαλία. Η ποιότητα της κατασκευής των αντικειμένων
και η αξιοσημείωτη διατήρησή τους αφήνουν να εννοηθεί ότι πρόκειται για ένα δημόσιο ή πολιτιστικό

κτίριο.
Οι ανασκαφές φέρνουν στο φως τη γέννηση του ελληνικού πολεοδομικού σχεδίου κατά το 570-560.
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Le Théâtre romain -   Το     ρωμαϊκό     θέατρο  

Ίχνη της παρουσίας αρχαίου ρωμαϊκού θεάτρου από την αυτοκρατορική περίοδο εμφανίζονται μέσα
από θεμέλια πλάτους 1,80 μ. Το ελληνικού τύπου σχέδιό του, οι διαστάσεις του (διάμετρος

σκαλοπατιών 115 μ.) καθώς και η χρονολογία κατασκευής του, θα μπορούσαν να προσδιοριστούν
επί αυτοκράτορα Αυγούστου (14 π.Χ.- 27 μ.Χ.).

Είναι ένα εύρημα ελάχιστα διατηρημένο και σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένο. Σήμερα, είναι ορατά
μόνο κάποια σκαλοπάτια του αρχαίου αυτού θεάτρου.

Το «Collège Vieux Port» (Académie d'Aix-Marseille) στο 2ο διαμέρισμα της πόλης,  σήμερα είναι
ένα δημόσιο ίδρυμα το οποίο φιλοξενεί 272 μαθητές και μαθήτριες, εκ των οποίων 171 κορίτσια και
155 αγόρια. Φοιτούν 51 μαθητές/τριες στην 6ème, 76 en 5ème, 84 en 4ème et 61 en 3ème. Το
ποσοστό επιτυχίας αποφοίτησης ανέρχεται στο 70,89%. Ως ξένες γλώσσες διδάσκονται αγγλικά,

γερμανικά και ισπανικά.
 Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των ενοτήτων REP+ (Réseau d’Education Prioritaire)

(Δίκτυο Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) : Η εκπαιδευτική πολιτική προτεραιότητας έχει σκοπό να
μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στην σχολική επιτυχία οι κοινωνικές και οικονομικές
ανισότητες μεταξύ των μαθητών/τριών, ενισχύοντας την παιδαγωγική και εκπαιδευτική δράση σε 
σχολεία και ιδρύματα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες κοινωνικές δυσκολίες. 

Η σχολική μονάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Phare» με στόχο την καταπολέμηση του εκφοβισμού 
στο σχολείο.

Το σχολικό ίδρυμα δεν προσφέρει οικοτροφείο. Οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν στις αρχές
Ιουλίου.Στην ίδια τοποθεσία, όπου τα δρομάκια της συνοικίας Le Panier κατευθύνονται προς το

Παλιό Λιμάνι, μια κατοικημένη συνοικία ξαναχτίστηκε πλήρως.

          La Colonne des Mots Bleus  

                      
Πηγές : clg-vieuxport.ac-aix-marseille.fr  - Wikipedia  - college-lycee.com  - ville-data.com - eduscol.education.
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Fort Saint-Jean  Marseille
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-6ος αιώνας π.Χ.: Οι Φωκαείς καταλαμβάνουν την τοποθεσία.
-8ος και 10ος αιώνας Επιδρομές από Σαρακηνούς και Έλληνες πειρατές. Οι κάτοικοι κατέφυγαν σε
 νέες οχυρώσεις είναι γνωστές ως Château Babon στην Place de Lenche.
-12ος αιώνας : Έδρευε στο Διοικητήριο του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ 
Commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (ένα καθολικό θρησκευτικό 
νοσοκομείο και στρατιωτικό τάγμα). Xτίζεται ο Πύργος  La Tour Maubert ή Τour de la Chaîne.
-15ος αιώνας : Χτίστηκε ο τετράγωνος πύργος Tour René από τον βασιλιά René, ύψους 28,50μ. 
για να φυλάει το πέρασμα του λιμανιού. 
- 1664 : Ανεγέρθηκε ο στρογγυλός πύργος των φαναριών (Tour du fanal_, μετά από αίτημα των 
πλοικτητών της Μασσαλίας. 
-1668-1671 : Κατασκευάζεται το οχυρό Fort Saint Jean με διαταγή του βασιλιά Λουδοβίκου 14ου
- 1679 : Δημιουργήθηκε μια φαρδιά τάφρος για την προστασία του φρουρίου (λόγω καθίζησης) η 
οποία απομόνωσε εντελώς το οχυρό από την πόλη.
-Γαλλική Επανάσταση : Λειτουργεί ως φυλακή.
-1853 : Ολοκληρώνεται η παλαιότερη λεκάνη «bassin de la Joliette». 
-1908 : Γίνονται ανασκαφές κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών ενός στρατώνα, ο οποίος 
στεγάζεται από το Μουσείο Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πολιτισμών (MuCEM) και έχει ονομαστεί 
bâtiment H ή Georges-Henri Rivière.
-1929 : Αλλάζει ο προσανατολισμός των προκυμαίων με την κατασκευή των μόλων J1,J2,J3,J4.
- Β' Παγκόσμιος Πόλεμος : Τα γερμανικά στρατεύματα προσέθεσαν εκεί μια αποθήκη πυρομαχικών 
η έκρηξη της οποίας προκάλεσε την καταστροφή πολλών παλαιών κτιρίων κατά την απελευθέρωση 
της Μασσαλίας.
-Μέχρι το 1944, το Fort Saint-Jean είχε μια μαρμάρινη κλίμακα παλίρροιας της οποίας η 
χαρακτηριστική ένδειξη 0,329m χρησίμευε ως «σημείο μηδέν» (Nivellement Général de la France) 
για την μέτρηση της διακύμανσης της στάθμης της Γαλλίας και επομένως σε όλα τα δεδομένα 
υψόμετρα στη Γαλλία. Καταστράφηκε με τους βομβαρδισμούς του 1944.

Μέσα στις παλιές επάλξεις, ορατές στον Jardin des Vestiges, στέκονται τρεις λόφοι: la Butte 
Saint-Laurent, la Butte des Moulins και τέλος la Butte des Carmes. 

Σήμερα, υπάρχουν αντίστοιχα σε αυτούς τους λόφους το οχυρό Saint-Jean και η εκκλησία Saint-
Laurent, η Place des Moulins και η Eglise des Carmes. 
Το Fort Saint-Jean χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό μνημείο το 1964.

Το 2013 αφού στέγασε το Τμήμα Αρχαιολογικών και Υποθαλάσσιων Ερευνών (DRASSM), Le 
Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines το Fort Saint-
Jean, ενσωματώθηκε στο Μουσείο Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πολιτισμών (MuCEM) με το οποίο
συνδέεται με μια γέφυρα.
La tour Maubert - La tour du roi René – La Tour du fanal
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 MuCEM - Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

Το Εθνικό Μουσείο Λαϊκών Τεχνών και Παραδόσεων (Musée National des Arts et Traditions
Populaires)  (MNAT) που βρισκόταν στο Παρίσι έκλεισε το 2005 και οι συλλογές του μεταφέρθηκαν
στο Μουσείο Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πολιτισμών (Musée des Civilisations de l'Europe et de
la Méditerranée) (MuCEM). Tο μουσείο εκτείνεται σε δύο τοποθεσίες: το Fort Saint-Jean και τον

μόλο J4 όπου είναι χτισμένο ένα κτίριο σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Rudy Ricciotti.
Μια πεζογέφυρα (passerelle) μήκους 130 μ. συνδέει το φρούριο με το μουσείο.

Μια άλλη πεζογέφυρα επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο φρούριο από την αυλή της εκκλησίας
Saint-Laurent. Το καθ’ εαυτού μουσείο πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο.

Στο Fort Saint-Jean, τα κτίρια κατανέμονται ως εξής:

Στο κάτω μέρος
 La Tour du roi René : είναι αφιερωμένος στην ιστορία της τοποθεσίας. 
 (La Chapelle) : το παρεκκλήσι προορίζεται για τη μόνιμη έκθεση «le temps des loisirs». 
 Le bâtiment DRASSM : στεγάζει το Μεσογειακό Μουσείο Κληρονομιάς (Institut 

Méditerranéen des Métiers du Patrimoine (I2MP).

Στο επάνω μέρος
 H αίθουσα του σώματος φρουράς (la salle du corps de garde) στην κορυφή φιλοξενεί μια  

οπτικοακουστική παράσταση που ανατρέχει στην ιστορία του οχυρού. 
 Oι στρατώνες στεγάζουν εργαστήρια και μόνιμες εκθέσεις. 
 Το κτίριο Georges Henri Rivière προορίζεται για προσωρινές εκθέσεις.

 O διάδρομος είναι στολισμένος με εμβληματικές μεσογειακές εμφυτεύσεις (βελανιδιές, πορτοκαλιές, 
        μυρτιές, σαφράν και βότανα).
Ο Gérald Passédat, chef 3 αστέρων της Μασσαλίας, είχε αναλάβει την ολοκλήρωση των χώρων 
εστίασης του MuCEM. Τα εστιατόρια : «La Table», «bistrot chic» και το «La Cuisine», 
εστιατόριa «casual» βρίσκονται στον τελευταίο όροφο του κτιρίου Ricciotti. 
Το «Café du Fort» βρίσκεται στο Fort Saint Jean, κοντά στο κτίριο Georges Henri Rivière.
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Abbaye Saint-Victor – Vieux Port de Marseille

Το Abbaye Saint-Victor de Marseille ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα από τον Jean Cassien, κοντά στους 
τάφους των μαρτύρων της Μασσαλίας, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Βίκτωρας της Μασσαλίας († το 
303 ή 304), ο οποίος της έδωσε το όνομά του.Ο Jean Cassien (Ιωάννης Κασσιανός) ήταν ένας 
χριστιανός μοναχός που σημάδεψε βαθύτατα τις απαρχές της Εκκλησίας στην Προβηγκία τον 5ο 
αιώνα. 

Ο Victor de Marseille ήταν Ρωμαίος στρατιώτης, αξιωματικός της λεγεώνας των Θηβαίων που 
αποτελούνταν εν μέρει από χριστιανούς. Το 303, o αξιωματικός Βίκτωρ βασανίζεται και θανατώνεται. 
Οι χριστιανοί της Μασσαλίας το θάβουν το σώμα του βιαστικά στο παλιό ελληνικό λατομείο που έχει 
γίνει νεκρόπολη, στην πλαγιά του λόφου. 

Στην ίδια τοποθεσία θα ιδρυθεί το αββαείο του Saint-Victor de Marseille, το οποίο θα γίνει ένας 
από τους πιο υψηλούς τόπους του καθολικισμού στη νότια Γαλλία.

 Ο Βίκτωρ γιορτάζεται με τους συντρόφους του που αποκεφαλίστηκαν στις 21 Ιουλίου.
 Η τοποθεσία αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια στην Ελληνική και Ρωμαϊκή εποχή ως νεκροταφείο. 
Το όνομα της rue Sainte διατηρεί την ανάμνηση της εγκατάστασης.
Το αββαείο ασκούσε βαθιά πνευματική και πολιτισμική επιρροή σε μια Προβηγκία σε πλήρη πολιτική 
και θρησκευτική αναδιοργάνωση

H   σημερινή εκκλησία  

Η άνω εκκλησία είναι πλήρως ανοικοδομημένη. Διατηρούνται τα αρχαιοχριστιανικά στοιχεία και  
αναδιαμορφώνονται οι σαρκοφάγοι. To ιερό των πρώτων παλαιοχριστιανικών χρόνων είναι ένα από τα 
καλύτερα διατηρημένα στη Γαλλία. H επίσκεψη σ’ αυτό μας φέρνει στο μυαλό τις μορφές του μάρτυρα 
Βίκτωρα και των συντρόφων του, αλλά και επίσης του Λαζάρου, του πρώτου επισκόπου της Μασσαλίας
σύμφωνα με τις μεσαιωνικές παραδόσεις, και της Μαρίας Μαγδαληνής (Madeleine), της αγαπημένης 
αγίας των Μασσαλιωτών.

Ο ναός έχει δύο ευδιάκριτα μέρη: από τη μια τον σηκό και από την άλλη τον διάδρομο και τη χορωδία.
Η είσοδος βρίσκεται στον πύργο του Isarn. 

Η κρύπτη
Η πρόσβαση στην κρύπτη γίνεται μέσω μιας σκάλας που βρίσκεται στο βάθος του ναού κάτω από το 
εκκλησιαστικό όργανο.
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Les Chapelles -   Παρεκκλήσια  
 Chapelle Saint-Mauront : σαρκοφάγοι των 7 κοιμώμενων, Αγίου Μαυρίκιου, των συντρόφων 

του Αγ. Μαυρίκιου και της Τζούλια Κουιντίνα.
 Chapelle Isarn : ταφική πλάκα του Ηγούμενου Isarn, τέλη 11ου αιώνα.
 Chapelle de Notre-Dame de Confession : Ο Άγιος Βίκτωρ, ο Άγιος Λάζαρος και η Μαντλέν, 

ένα σύνολο των αφιερωμάτων του Saint-Victor.
 Chapelle Saint-André : Το αβαείο ήρθε να επικαλύψει το κτίριο του 13ου αιώνα και έτσι το 

μετέτρεψε σε κρύπτη...
 Τravée gauche = Αριστερή συστοιχία
 Παρεκκλήσι της Αγίας Τράπεζας : άγαλμα του Αγίου Βίκτωρα, πολιούχου της πόλης της 

Μασσαλίας, γλυπτό από τον Richard Van Rhijn
 Le transept = Πτέρυγα ναού, διάδρομος
 Le chœur = Η Χορωδία
 Travée droite Δεξιά συστοιχία 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ : Για περισσότερα από 1.500 χρόνια, το Saint-Victor ήταν ένα από
τα υψηλά μέρη του καθολικισμού στη νότια Γαλλία και το σημαντικότερο μουσείο χριστιανικής τέχνης

της πρώτης χιλιετίας στην Προβηγκία μετά από αυτό της Arles. H εκκλησία εξακολουθεί να
χρησιμοποιείται για λατρεία.

Η γιορτή της   Chandeleur   – Η Υπαπαντή του Κυρίου  
Γιορτάζεται 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Ιησού όταν η Παναγία παρουσίασε του Ιησού στο ναό.

Εκείνη την ημέρα ξεκινά μια πομπή κατά την οποία βγαίνει η διάσημη μαύρη Παναγία (Mère Noire). Οι
πιστοί κρατούν πράσινα κεριά που συμβολίζουν τις νέες γεννήσεις, το φως, την ελπίδα και την

εξαγνιστική φωτιά).Οι πομπές τελειώνουν στον «Four des Navettes» στην rue Sainte, δίπλα στο
Abbaye St Victor, πρώην αρτοποιείο του αβαείου. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος της Μασσαλίας ευλογεί τον

φούρνο των 232 ετών.

Τα μπισκότα –   navettes        
Σε όλη τη Γαλλία, στις 2 Φεβρουαρίου τρώνε κρέπες. Στη Μασσαλία η γιορτή της Chandeleur δεν 
είναι η γιορτή της κρέπας ! 
Πριν 3 αιώνες, το 1781 ο Aveyrous (ιδιοκτήτης του φούρνου δίπλα από το μοναστήρι Saint Victor 
είχε την ιδέα να δώσει το σχήμα βαρκούλας στα μπισκότα του και να τα αφιερώσει στην Παναγία. Ετσι
δημιουργήθηκαν οι navettes. Είναι ένα ξερό μπισκότο με γεύση πορτοκαλιού που έχει σχήμα 
βαρκούλας, η προέλευση του οποίου γνωρίζει αρκετές ερμηνείες. 
Για κάποιους αντιπροσωπεύει με το σχήμα του τη βάρκα που έφερε τις Saintes Maries στις ακτές της
Προβηγκίας, για άλλους συμβολίζει το σχήμα των πλοιαρίων με τα οποία ταξίδεψε ο Φωκαέας 
θαλασσοπόρος και έμπορος Πυθέας, ο οποίος, φτάνοντας στις νότιες ακτές της Γαλατίας με τις 
πεντηκοντόρους του, ίδρυσε την αποικία νέα Φώκαια.
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Avignon 
Centre Istorique – Pont d’ Avignon

Ιστορικό Κέντρο-Παπικό Παλάτι-Επισκoπικό Συγκρότημα-Γέφυρα της Αβινιόν 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Le centre historique d'Avignon

            

Le pont d'Avignon sur le « Petit Rhône »     Carte des quartiers d'Avignon 

Η Avignon είναι η πρωτεύουσα του νομού Vaucluse στην περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή 
(région Provence-Alpes-Côte d'Azur, στη νότια Γαλλία. Βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού 
Ροδανού (Rhône). Υπήρξε έδρα των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309-1377.
Η πόλη οφείλει την φήμη της  στην Γέφυρά της Pont d’ Avignon και στις οχυρώσεις της (remparts).

Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 92.000 κατοίκους.
To 2000 η πόλη της Avignon ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
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Palais des  Papes - Avignon
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

  
Το Ποντιφικό παλάτι, στην Αvignon, αποτελεί τη μεγαλύτερη από τις κατασκευές γοτθικού ρυθμού του

Μεσαίωνα. Το Παλάτι των Παπών είναι ένα από τα μεσαιωνικά κτίρια για τα οποία οι ερευνητές
έχουν μια από τις πιο πλούσιες τεκμηριώσεις, αλλά οι πρώτες ιστορικές μελέτες, από τα ιταλικά

παπικά αρχεία, χρονολογούνται μόλις από το 1890, έτος κατά το οποίο έγιναν προσβάσιμα τα Μυστικά
Αρχεία του Βατικανού. Ιδρύθυκε από τον πάπα Clément 5ο τον 12ο αιώνα. Αποτελεί όχι μόνο το
μεγαλύτερο κτίσμα γοτθικού ρυθμού αλλά και αυτό στο οποίο εκφράστηκε σε όλο του το μεγαλείο ο
αρχιτεκτονικός ρυθμός του διεθνούς γοτθικού (gothique international). Κοινό έργο των καλύτερων

Γάλλων αρχιτεκτόνων, του Pierre Poisson και του Jean de Louvres (του γνωστού ως de Loubières),
και των καλύτερων τοιχογράφων της Σχολής της Σιένα, Simone Martini και Matteo Giovanetti.

Η επιλογή της Αvignon, παρ’όλο που βρισκόταν στην κατοχή του Κόμη της Προβηγκίας, έγινε επειδή η
θέση της πόλης στην αριστερή όχθη του ποταμού την έφερνε σε επαφή με τη βόρεια Ευρώπη, μέσω
του άξονα των ποταμών Rhônes-Saône, και σ’ αυτήν την κοιλάδα του Ροδανού που αποτελούσε κοινό

σύνορο μεταξύ Γαλλίας και Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεδομένου ότι μόνο οι πόλεις που
εξυπηρετούνταν από μια γέφυρα θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για το ρόλο των διεθνών
πρωτευουσών. Αυτή ήταν η περίπτωση της Αvignon που είχε το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο

σταυροδρόμι των μεγάλων δρόμων του δυτικού κόσμου χάρη στο ποτάμι και τη γέφυρα του, με τη
γέφυρα Saint-Bénézet, το υποχρεωτικό σημείο διέλευσης μεταξύ Ισπανίας και Languedoc,

Προβηγκίας και Ιταλίας, θέση πολύ πιο ευνοϊκή γεωγραφικά και πολιτικά. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η σημασία των πανηγυριών της περιοχής της Champagne μέχρι τα τέλη του
13ου αιώνα και η έλλειψη ανταγωνισμού του πανηγυριού του Beaucaire, είχαν κάνει την Αvignon και

τον βράχο της ουσιαστικό εμπορικό σταθμό.  

Ταυτόχρονα φρούριο και παλάτι, η ποντιφική κατοικία υπήρξε στη διάρκεια του 14ου αιώνα η έδρα του
Δυτικού Χριστιανισμού. Έξι κονκλάβια έλαβαν χώρα στο παλάτι της Αβινιόν. Eπίσης η Ποντιφική 
Βιβλιοθήκη (Βibliothèque Pontificale) της Αvignon, η μεγαλύτερη της Ευρώπης την εποχή εκείνη με 
2.000 τόμους, συγκέντρωσε μια ομάδα κληρικών που είχαν πάθος με τα γράμματα, και από τους 
οποίους θα προερχόταν ο Πετράρχης, ο ιδρυτής του Ανθρωπισμού. Το μεγάλο παρεκκλήσι (La Grande
Chapelle) προσέλκυσε συνθέτες, ιεροψάλτες με αρμοδιότητες για τη χορωδία και τις πρόβες και 
μουσικούς. 

26



Το Palais des Papes αποτελείται από δύο κτίρια : 
-Το παλαιό παλάτι (Vieux Palais) de Benoît του 12ου, πραγματικό φρούριο στον Βράχο (Rocher des 
Doms) Η επιλογή αυτού του βραχώδους ύψους επέτρεψε την επέκταση του συνόλου, ώστε να γίνει πιο 
εντυπωσιακό, αλλά και να γλιτώσει από τις πλημμύρες που έπνιγαν τακτικά μεγάλο μέρος της πόλης 
τότε. -Το νέο παλάτι (Palais neuf) του Κλήμη του 6ου, του πιο πλούσιου των παπών της Αvignon.

Yπάρχουν συνολικά δέκα αίθουσες υποδοχής και εργασίας, στις οποίες προστίθενται οι αριστοκρατικές 
αίθουσες του Grand Tinel (400 άτομα) και της Salle de Grande Audience (700 άτομα)

Σκαμμένος στο βράχο, στην άκρη του του Jardin des Doms, o χώρος Jeanne-Laurent
Με περίπου 650.000 επισκέπτες ετησίως, το Ποντιφικό Παλάτι εξακολουθεί να είναι ένα από τα δέκα
μνημεία με τις περισσότερες επισκέψεις στη Γαλλία. 
Το 2019, δέχτηκε επίσημα περισσότερους από 670.000 επισκέπτες, απόλυτο ρεκόρ από τότε που 
άνοιξε στο κοινό, τοποθετώντας τότε στην 8η θέση, πριν από τους πύργους της Notre-Dame de 
Paris.

Μέρος του Παλατιού των Παπών προορίζεται για τα νομαρχιακά αρχεία του Vaucluse.
Festival d’ Avignon

Το πιο γνωστό από αυτά τα πολιτιστικά γεγονότα είναι το Festival d'Avignon, του οποίου το 
εμβληματικό μέρος είναι η κύρια αυλή του παλατιού. 

Τον Μάιο του 1947, η Jeanne Laurent, υπεύθυνη για την πολιτική πολιτιστικής αποκέντρωσης, 
προσπάθησε να αναζωογονήσει την επαρχία ιδρύοντας εκεί μόνιμους θιάσους ηθοποιών. Σε αυτό το 
πλαίσιο ο Jean Vilar ζητά από τη Jeanne Laurent «έναν τοίχο για να παίξει μπροστά του»:"un mur 
pour jouer devant".Διαμορφώθηκε η Cour d'honneur του Palais des Papes και πραγματοποιήθηκε μια 
εβδομάδα τέχνης στην Αβινιόν. Υπήρχαν 4.800 θεατές, συμπεριλαμβανομένων 2.900 ατόμων που 
παρευρέθηκαν  σε τρία μέρη (την κύρια αυλή του Palais des Papes, το Δημοτικό Θέατρο και το Verger
d'Urbain V), σε επτά παραστάσεις των τριών δημιουργιών.
1976 : Το Palais des Papes στεγάζει  ένα Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο και, μέχρι σήμερα, φιλοξενεί 
μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων (Συνέδρια, συνεδριάσεις συναντήσεις από 10-550 άτομα
1980 : Το φεστιβάλ είχε μόλις γίνει πιο επαγγελματικό.
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Nîmes Le Pont du Gard  - Αqueduc romain
Ρωμαϊκό Υδραγωγείο : Μαρτυρία της ρωμαϊκής μεγαλοφυίας

 
                                                                    https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  eNDg  4  HCkM  _  A  

  Η Pont du Gard αποτελεί τμήμα ενός ρωμαϊκού υδραγωγείου, το οποίο χτίστηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ. 
για να μεταφέρει νερό από απόσταση άνω των 50χλμ. στη ρωμαϊκή αποικία Νέμαυσο, τη σημερινή 
Νîmes. Διασχίζει τον ποταμό Gardon κοντά στην πόλη Vers-Pont-du-Gard του νομού Gard, στη 
νότια Γαλλία. Η γέφυρα αποτελείται από τρία επίπεδα τα οποία στηρίζονται σε αψίδες. Το κάτω 
επίπεδο έχει 6 αψίδες ύψους 22μ. Το μεσαίο επίπεδο έχει 11 αψίδες ύψους 20μ. Το ψηλότερο 
επίπεδο έχει 35 αψίδες, η καθεμία από τις οποίες έχει ύψος 7 μέτρα. 
Το συνολικό ύψος της γέφυρας είναι 48,77 μέτρα. Οι πηγές του ρωμαϊκού υδραγωγείου βρίσκονται 
20χλμ. από τον ποταμό Gardon, στην πόλη Uzès.
Είναι η ψηλότερη γέφυρα που χτίστηκε ποτέ στην αρχαιότητα και μία από τις καλύτερα διατηρημένες. 
Είναι το μόνο παράδειγμα υδραγωγείου ακόμα ορατό, με 3 επάλληλους ορόφους και αποτελεί 
αριστούργημα μηχανικής. Ο υδραγωγός σε όλο του το μήκος είχε υψομετρική διαφορά μόλις 17 μέτρα, 
ενώ η ίδια η γέφυρα «κατεβαίνει» από το ένα άκρο της στο άλλο μόλις 2,5 εκατοστά, ενδεικτικό της 
μεγάλης ακρίβειας που οι Ρωμαίοι μηχανικοί κατάφεραν να επιτύχουν. Η κατασκευή του έργου διήρκεσε
5 χρόνια και ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχονταν στους 1.000. Η μέση ροή υπολογίζεται σε 
40.000μ3 νερού την ημέρα, δηλαδή 400 λίτρα νερού/δευτερόλεπτο. Το τρεχούμενο νερό χρειαζόταν 
μια ολόκληρη μέρα για να φτάσει, με τη βαρύτητα, στο σημείο διανομής.Το 90% της υδάτινης οδού 
ήταν υπόγεια, σε αντίθεση με το Pont du Gard που ήταν μόνο το ορατό μέρος της κατασκευής. Το 
υπόγειο υδραγωγείο συνεχίζει μετά το Pont du Gard στα 30χλμ. για να φτάσει στην πόλη της Νîmes. 
Οι Ρωμαίοι είχαν μετατρέψει την Nîmes σε ένα υπερσύγχρονο δίκτυο διανομής νερού για την εποχή.

Η γέφυρα παρουσιάζει καμπυλότητα των ανώτερων ορόφων της. Αυτή η παραμόρφωση έχει αποδοθεί 
εδώ και πολύ καιρό στην επιθυμία των μηχανικών να εξασφαλίσουν την αντοχή του έργου, όπως θα 
γίνονταν σε ένα φράγμα. Μικρο-τοπογραφικές μετρήσεις του 1989, έδειξαν μια ημερήσια διαστολή υπό
την επίδραση του ηλιακού φωτός, γεγονός που προκαλεί μετατόπιση περίπου 5mm. Οι πέτρες βρίσκουν
τη θέση τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η επανάληψη αυτού του φαινομένου κατά τη διάρκεια των 
αιώνων οδήγησε στη σημερινή μορφή της γέφυρας.    
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Η Νîmes είχε έναν ορισμένο αριθμό πηγαδιών, καθώς και μια κοντινή πηγή : η κατασκευή του 
υδραγωγείου δεν ήταν επομένως ζωτική ανάγκη, αλλά μάλλον ένα έργο κύρους, το οποίο προοριζόταν 
για τις θέρμες, τις κατοικίες των πολιτών, τους κήπους και τις κρήνες της πόλης. Η γέφυρα 
συμβολίζει τη ρωμαϊκή επιστημονική μεγαλοφυΐα. Η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η γέφυρα
έπρεπε να αντισταθεί στις πλημμύρες του ποταμού Gardon.

       
  Διαδρομή του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Nîmes         Tο υδραγωγείο στην κορυφή της γέφυρας

Σταμάτησε να χρησιμοποιείται ως υδραγωγείο στις αρχές του 6ου αιώνα. Από τον Μεσαίωνα, η 
κατασκευή χρησιμοποιήθηκε ως οδική γέφυρα. Στη συνέχεια, συνέχισε να λειτουργεί σαν γέφυρα.
Οι τοπικοί άρχοντες είχαν το δικαίωμα να επιβάλλουν διόδια σε ταξιδιώτες που την χρησιμοποιούσαν 
για να διασχίσουν το ποτάμι και ανέλαβαν τη συντήρησή της, γεγονός που εξασφάλισε την επιβίωσή 
της. Το 2000 δημιουργήθηκε κέντρο επισκεπτών και απομακρύνθηκε η κυκλοφορία από τη γέφυρα και 
την γύρω περιοχή. Προσέλκυσε αυξανόμενη προσοχή από τον 18ο αιώνα και έγινε ένας σημαντικός 
τουριστικός προορισμός. Πραγματοποιήθηκε μια σειρά έργων συντήρησης μεταξύ του 18ου και του 
21ου αιώνα,που ανατέθηκαν από τις τοπικές αρχές και το γαλλικό κράτος.
Λόγω της ιστορικής σημασίας της είναι καταχωρημένη ως Ιστορικό μνημείο στον κατάλογο του 1840 
και καταγεγραμμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1985.
Sources : - UNESCO : https://www.pontdugard.fr/fr/patrimoine-mondial-unesco

- Wikipedia
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Arles

    
                                                                     «Café Terrasse τη νύχτα» (1888) «La Chambre» à Arles

Η Arles είναι πόλη της νότιας Γαλλίας, πρωτεύουσα του νομού Bouches-du-Rhône (Στόμιο του
Ροδανού), του οποίου αποτελεί την, στην ιστορική περιοχή Provence. Iδρύθηκε από τους αρχαίους

Έλληνες (Φωκαείς) τον 6ο αιώνα π.Χ. με το όνομα Θηλίνη. Καταλήφθηκε από τους Κέλτες Σάλυες το
535 π.Χ., που τη μετονόμασαν σε Αρελάτη. 

Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την πόλη το 123 π.Χ. και την ανέπτυξαν σε σημαντικό αστικό κέντρο, με μια
διώρυγα προς τη Μεσόγειο Θάλασσα που διανοίχθηκε το 104 π.Χ. 

Η νεότερη Αρλ
Ο ποταμός Ροδανός διχάζεται σε δύο κλάδους πριν εισέλθει στην Αρλ, σχηματίζοντας το δέλτα του,
γνωστό ως Camargue. Επειδή διοικητικά ανήκει στον δήμο της Αρλ, ο δήμος είναι ο μεγαλύτερος σε

έκταση στη μητροπολιτική Γαλλία, παρότι ο πληθυσμός του δεν υπερβαίνει τις 53.000.

Η Αρλ παρέμεινε οικονομικά σημαντική για αιώνες ακόμα ως μεγάλο λιμάνι στις εκβολές του Ροδανού.
Τελικά, η άφιξη του σιδηροδρόμου τον 19ο αιώνα πήρε μεγάλο μέρος του ποτάμιου εμπορίου,

μειώνοντας έτσι τη σημασία της.
Υπήρξε ελκυστικός προορισμός για τον ζωγράφο Βίνσεντ βαν Γκογκ, που έφθασε στην Αρλ το 1888.
Τον συνάρπασαν τα τοπία της Προβηγκίας και δημιούργησε πάνω από 300 ζωγραφιές και σχέδια όσο

έμεινε στην πόλη. Πολλοί από τους διασημότερους πίνακές του ολοκληρώθηκαν στην Αρλ. 

Κυριότερα αξιοθέατα
Η Αρλ διαθέτει σημαντικά ερείπια της ρωμαϊκής εποχής, τα οποία ανακηρύχθηκαν το 1981 μνημεία

της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιλαμβάνουν:
 Το Ρωμαϊκό Θέατρο ή Η Αρένες της Αρλ
 Τη ρωμαϊκή νεκρόπολη (Alyscamps)
 Τις Θέρμες του Κωνσταντίνου

Κάθε χρόνο διοργανώνεται στην πόλη ένα διάσημο φεστιβάλ φωτογραφίας, και εδώ έχει την έδρα της η
εθνική σχολή φωτογραφίας της Γαλλίας.

Στο ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Αρλ διεξάγονται ταυρομαχίες, κυρίως του προβηγκιανού τύπου (courses
camarguaises), στις οποίες ο ταύρος δεν σκοτώνεται, αλλά μια ομάδα ανδρών προσπαθεί να αφαιρέσει

μια φούντα περασμένη στο κέρατο του ταύρου χωρίς τραυματισμούς. 
Κάθε Πάσχα και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου γίνονται και ισπανικού τύπου ταυρομαχίες

(corridas), των οποίων προηγείται encierro (δηλαδή τρέξιμο του ταύρου στους δρόμους).
Η Αρλ είναι «αδελφοποιημένη» με την Κάλυμνο.
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Basilique Notre-Dame-de-la-Garde de Marseille
« la Bonne Mère »

Eίναι μια “μικρή” βασιλική Basilique mineur της Καθολικής Εκκλησίας που χρονολογείται από τον 19ο
αιώνα. Ο όρος βασιλική προέκυψε για να χαρακτηρίσει εκκλησίες των οποίων η αρχιτεκτονική ήταν

ιδιαίτερη. Εμβληματικό τοπόσημο της Μασσαλίας, σε ρυθμό ρωμαιοβυζαντινό αφιερωμένο στην Παναγία
της Φρουράς, την προστάτιδα της Μασσαλίας μαζί με τον Saint-Victor), δεσπόζει στην πόλη και τη

Μεσόγειο Θάλασσα από την ασβεστολιθική κορυφή του λόφου, ύψους 162μ. πάνω από τα τείχη και τα
θεμέλια ενός παλιού φρουρίου. Στο μουσείο της Notre-Dame de la Garde, παρουσιάζονται τα 800

χρόνια ιστορίας της βασιλικής. Θεωρείται ο φύλακας των ναυτικών και των ψαράδων από τον
Μεσαίωνα.

1214 Οικοδομείται ένα πρώτο παρεκκλήσι αφιερωμένο στην Παναγία (Vierge Marie) 
1531 Κατασκευάζεται ένα φρούριο για την προστασία της πόλης γύρω από το παρεκκλήσι.

1837 Τοποθετείται στην κορυφή νέο αργυρό άγαλμα της Παναγίας .
1843 Καινούρια καμπάνα

1867 Χτίστηκε ένα κυλινδρικό βάθρο στο τετράγωνο καμπαναριό που προοριζόταν να δεχθεί το 
μνημειακό άγαλμα της Παναγίας. Η χρηματοδότηση του αγάλματος υποστηρίζεται από την πόλη της 
Μασσαλίας. Για λόγους κόστους και βάρους επιλέγεται ο χαλκός ως υλικό κατασκευής του αγάλματος. 
Για την κατασκευή του αγάλματος υιοθετήθηκε μια εντελώς νέα για την εποχή μέθοδος: η 
ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, «η τέχνη του καλουπώματος χωρίς τη βοήθεια της φωτιάς». 
Αφιερώματα ex-voto : Eκδηλώνεται μια μεσογειακή θρησκευτικότητα με την κατάθεση πολυάριθμων 
κεριών και ex voto που προσφέρονται στην Παναγία για να την ευχαριστήσουν για μια πνευματική ή 
πρόσκαιρη χάρη και επίσης να διακηρύξουν δημόσια και να υπενθυμίσουν ότι κάποιος έχει ωφεληθεί 
από αυτή τη χάρη.
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Palais Longchamp

 
 
Το παλάτι Longchamp είναι ένα ένα μνημειακό αρχιτεκτονικό σύνολο,ένα παλάτι νερού νεοκλασικού 
στυλ του 2ème Empire του 19ου αιώνα, στην περιοχή Cinq-Avenues του 4ου διαμερίσματος της 
Μασσαλίας, στις εκβολές του Ροδανού, στην περιοχή της Προβηγκίας. Ο χώρος είναι εγγεγραμμένος 
στα Ιστορικά Μνημεία από το 1974 και από τις 18 Νοεμβρίου 1997 και 8 Σεπτεμβρίου 1999.Το 
Παλάτι με το υπέροχο πάρκο του, χτίστηκε για να φέρει το νερό στην πόλη είναι ένα αξιοθαύμαστο 
αρχιτεκτονικό κατόρθωμα.
Το 1835, μια επιδημία χολέρας έπληξε τη Μασσαλία λόγω έλλειψης νερού. Ήταν μετά από αυτή την 
τραγωδία που ο πολιτικός μηχανικός Franz Mayor de Montricher πραγματοποίησε ένα έργο που 
χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Επρόκειτο για το σκάψιμο ενός καναλιού 85 χιλιομέτρων, που 
προοριζόταν να φέρει νερό από το Durance στη Μασσαλία. Μετά από 10 χρόνια εργασιών θα 
κατασκευαστούν 18 υδραγωγεία για τη μεταφορά πόσιμου νερού. Ο αρχιτέκτονας Henry Espérandieu, 
γνωστός για τον σχεδιασμό της Βασιλικής της Notre-Dame de la Garde, απεικονίζει την άφιξη του 
νερού στο οροπέδιο Lonchamp, συνθέτοντας, από το 1682 έως το 1869. Μετά τα εγκαίνια του 
κτιρίου το 1869, επιλέχθηκαν αρκετοί γλύπτες για να διακοσμήσουν το Palais Longchamp με τα έργα 
τους. Στο κέντρο βρίσκεται ένα υπέροχο μνημειακό σιντριβάνι (fontaine) που συμβολίζει την άφιξη των
νερών του Durance που δημιουργήθηκε από τον Jules Cavelier. Στην αριστερή πτέρυγα του κτηρίου, 
θα βρούμε το Μουσείο Καλών Τεχνών Le Musée des Beaux Arts, το οποίο σήμερα διατηρεί πίνακες, 
σχέδια και γλυπτά που χρονολογούνται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα. Θεωρείται σήμερα το 
παλαιότερο μουσείο της Μασσαλίας, λόγω της δημιουργίας του το 1802. Στη δεξιά πτέρυγα του 
παλατιού, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Musée d’Histoire Naturelle συγκεντρώνει πολλές συλλογές 
από Cabinets     de     curiosit  é  s   που χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα, είτε από την πόλη. ή το κράτος. 
Οι εκθέσεις του κέρδισαν τον τίτλο της πρώτης κατηγορίας μουσείων το 1967, όπως και άλλα 9 
μεγάλα γαλλικά μουσεία. Το Palais Longchamp δεν είναι μόνο ένα μνημείο, αλλά κρύβει πίσω από τη 
μαγευτική του πρόσοψη, έναν κήπο πολύ δημοφιλή στους κατοίκους της Μασσαλίας, ο οποίος κάποτε 
στέγαζε τον ζωολογικό κήπο της Μασσαλίας, από τον οποίο έχουν απομείνει μόνο τα ερείπια.
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