
1. Acropole, Atena 

Acropola Atenei și monumentele sale sunt simboluri universale ale spiritului și civilizației clasice și formează 

cel mai mare complex arhitectural și artistic lăsat de antichitatea greacă în lume. În a doua jumătate a secolului 

al V-lea î.Hr., Atena, în urma victoriei împotriva perșilor și instaurarea democrației, a luat o poziție de frunte 

printre celelalte state orașe ale lumii antice. În epoca care a urmat, pe măsură ce gândirea și arta au înflorit, un 

grup excepțional de artiști a pus în aplicare planurile ambițioase ale omului de stat atenian Pericles și, sub 

îndrumarea inspirată a sculptorului Pheidias, au transformat dealul stâncos într-un monument unic al gândirii și 

al artei. Cele mai importante monumente au fost construite în acea perioadă: Partenonul, construit de Ictinus, 

Erechtheon, Propileul, intrarea monumentală în Acropolă, proiectată de Mnesicles și micul templu Athena 

Nike. 

 

Este situat pe un deal de înălțime medie (156m) care se ridică în bazinul Atenei. Dimensiunile sale generale 

sunt de aproximativ 170 pe 350m. Dealul este stâncos și abrupt pe toate părțile, cu excepția celei de vest, și are 

un vârf extins, aproape plat. Zidurile puternice de fortificare au înconjurat vârful Acropolei de peste 3.300 de 

ani. Primul zid de fortificație a fost construit în secolul al XIII-lea î.Hr. și a înconjurat reședința domnitorului 

local micenian. 

Acropola ateniană este expresia supremă a adaptării arhitecturii la un sit natural. Această compoziție măreață de 

structuri masive perfect echilibrate creează un peisaj monumental de o frumusețe unică, constând dintr-o serie 

completă de capodopere arhitecturale din secolul al V-lea î.Hr. 

                              



2. Situl arheologic din Aigai (nume modern Vergina) 

Orașul Aigai, vechea primă capitală a Regatului Macedoniei, a fost descoperită în secolul 19 în 

apropiere de Vergina, în nordul Greciei. Cele mai importante rămășițe sunt palatul monumental, decorat în 

mod generos cu mozaicuri și stucuri pictate, iar înmormântarea cu peste 300 de tumuli, dintre care unele 

datează din secolul al XI-lea î.Hr. Unul dintre mormintele regale din Marele Tumul este identificat ca cel al lui 

Filip al II-lea, care a cucerit toate orașele grecești, deschizând calea fiului său Alexandru și extinderea lumii 

elenistice. 

  

Este situat între satele moderne Palatitsia și Vergina, în Grecia de Nord (Regiunea Hemathia). La Aigai 

a fost înrădăcinată dinastia regală a temenidelor, familia lui Filip al II-lea și Alexandru cel Mare. Situl 

arheologic din Aigai, care conține un centru urban - cel mai vechi și mai important din Grecia de Nord - și mai 

multe așezări înconjurate, este definit de râurile Haliakmon, Askordos și Munții Pierian. Aigai oferă informații 

importante despre cultura, istoria și societatea macedonenilor antici, tribul de graniță grecesc care a păstrat 

tradițiile vechi și a dus cultura greacă până la limitele exterioare ale lumii antice. 

Atât cimitirul cât și orașul conțin realizări istorice, artistice și estetice originale și unice ale artei clasice 

târzii de o calitate și importanță istorică extraordinar de înaltă, precum forma arhitecturală a palatului regal și 

magnificele picturi murale ale așa-numitelor morminte macedonene , precum și obiecte precum portretul de 

fildeș și artă în miniatură, metal, aur și argint. Multe dintre aceste realizări au fost create de mari artiști ai 

Greciei antice, precum Leochares și Nikomachos. 

3. Situl arheologic din Delfi 

Sanctuarul panelenic din Delfi, unde a vorbit oracolul lui Apollo, a fost locul omfalului, „buricul lumii”. 

Amestecând armonios cu peisajul superb și încărcat cu sensul sacru, Delphi în secolul al VI-lea î.C. era 

într-adevăr centrul religios și simbolul unității lumii grecești antice. 

 Delphi se află între două roci falnice ale Muntelui. 

Parnassus, cunoscut sub numele de stânci Phaidriades (strălucitoare), în unitatea regională Phocis din Grecia 

Centrală. 



Zona a fost locuită în mileniul al II-lea î.Hr., așa cum rezultă din rămășițele miceneene (1500-1100 

î.e.n.). Dezvoltarea sanctuarului și a oracolului a început în secolul al VIII-lea î.Hr., iar influența lor religioasă 

și politică asupra întregii Grecii a crescut în secolul VI î.Hr. 

Dispunerea Delphi este o realizare artistică unică. Mt. Parnassus este o adevărată capodoperă și este 

locul în care au fost construite o serie de monumente ale căror elemente modulare - terase, temple, tezaure, etc. 

- se combină pentru a forma o expresie puternică a valorilor fizice și morale ale unui sit care poate fi descris ca 

magic. 

Delfi a avut un impact imens în toată lumea antică, după cum se poate constata prin diferitele oferte de 

regi, dinasti, state-oraș și figuri istorice, care considerau că trimiterea unui cadou valoros în sanctuar, ar asigura 

favoarea zeului. Sanctuarul de la Delfi, obiectul unei mari generozități și răscruce de o mare varietate de 

influențe, a fost la rândul său imitat în întreaga lume antică. 

 

4. Situl arheologic al Filipilor 

Resturile acestui oraș cu ziduri se află la poalele unei acropole din nord-estul Greciei, pe traseul antic 

care leagă Europa și Asia, Egia Via. Fondat în 356 î.Hr. de către regele macedonean Filip al II-lea, orașul s-a 

dezvoltat ca o „mică Roma” odată cu instaurarea Imperiului Roman în deceniile de după bătălia de la Filipi, în 

42 î.Hr. 

Vibrantul oraș elenistic Filip II, din care sunt văzute zidurile și porțile lor, teatrul și eroonul funerar 

(templul), a fost completat cu clădiri publice romane, cum ar fi Forumul și o terasă monumentală cu temple la 

nordul său. Mai târziu, orașul a devenit un centru al credinței creștine în urma vizitei Apostolului Pavel în 49-

50 e.n. Resturile bazilicelor sale constituie o mărturie excepțională a instaurării timpurii a creștinismului. 

  

Scurtă sinteză  

Situl arheologic din Filipi se află la poalele unei acropole din nord-estul Greciei, pe traseul antic care 

face legătura între Europa și Asia, Via Egnatia. Orașul Filipi, re-fondat de Filip al II-lea pe o fostă colonie de 

thasieni în 356 î.Hr., a fost redimensionat de romani într-o "mică Roma", cu elevarea sa la o Colonia Augusta a 

Imperiului Roman în deceniile următoare bătăliei de la Filipi. Vibrantul oraș elenistic Filip II, din care sunt 

văzute zidurile și porțile lor, teatrul și eroonul funerar (templul), a fost împodobit și transformat cu clădiri 

publice romane, inclusiv Forumul și o terasă monumentală cu temple la nordul său. Mai târziu, orașul a devenit 



un centru al credinței creștine și al pelerinajului derivat din vizita Apostolului Pavel în 49/50 CE, iar rămășițele 

bazilicelor creștine și ale bisericii octogonale mărturisesc importanța sa ca mitropolit. 

5. Situl arheologic al misterelor 

Mystras, „minunea Morea”, a fost construită ca un amfiteatru în jurul fortăreței ridicate în 1249 de 

prințul Ahaiei, William de Villehardoui. Recucerită de bizantini, ocupată apoi de turci și venețieni, orașul a 

fost abandonat în 1832, lăsând doar uimitoarele ruine medievale, stând într-un peisaj frumos. 

 

Valoarea universală excepțională 

Mystras, „minunea Morea”, se află în sud-estul Peloponezului. Orașul s-a dezvoltat în josul dealului din 

cetatea construită în 1249 de prințul Achaia, William de Villehardouin, în vârful unui deal înalt de 620 m, cu 

vedere la Sparta. Francezii au predat castelul bizantinilor în 1262, acesta a fost centrul puterii bizantine din 

sudul Greciei, mai întâi ca bază a guvernatorului militar și din 1348 ca sediu al Despotatului de Morea, capturat 

de turci în 1460, acesta a fost ocupată ulterior de ei și de venețieni. După 1834, locuitorii din Mystras au 

început treptat să se mute în orașul modern Sparta lăsând doar ruinele medievale care respiră, stând într-un 

peisaj frumos. 

Autenticitate 

Mystras constituie un complex monumental târziu-bizantin, cu elemente distincte și bine conservate, 

precum amenajarea teritoriului, amenajarea străzii, arhitectura seculară și ecleziastică și producția artistică. 

Caracterul său autentic urban, care nu a fost afectat de intervențiile umane, a fost păstrat de-a lungul secolelor. 

Cele mai importante monumente de pe sit oferă vizitatorului șansa de a percepe diverse aspecte ale culturii 

bizantine. Lucrările de restaurare a monumentelor selectate de pe șantier sunt realizate conform cercetărilor și 

studiilor științifice și cu ajutorul tehnicilor și materialelor tradiționale și au ca scop restabilirea valorilor 

reprezentate. 

 

6. Situl arheologic al Olympiei 

Situl Olimpiei, într-o vale din Peloponnesus, a fost locuit din timpuri preistorice. În secolul al X-lea 

î.Hr., Olympia a devenit un centru pentru închinarea lui Zeus. Altis - sanctuarul pentru zei - are una dintre cele 

mai înalte concentrații de capodopere din lumea greacă antică. Pe lângă temple, există resturi ale tuturor 



structurilor sportive ridicate pentru Jocurile Olimpice, care au avut loc la Olympia la fiecare patru ani începând 

cu 776 î.Hr 

   

Scurtă sinteză 

Sanctuarul din Olympia, din nord-vestul Peloponezului, în Unitatea Regională a Eleiei (Elis), a fost 

înființat pe valea creată prin confluența râurilor Alpheios și Kladeos într-un cadru natural de frumusețe și 

seninătate. Sanctuarul pan-elen a fost înființat în istoria culturii, ca cel mai important centru religios, politic și 

sportiv, cu o istorie care datează de la sfârșitul timpurilor neolitice (mileniul IV î.Hr.). Celebrul sanctuar a 

devenit centrul de cult al lui Zeus, tatăl celor 12 zei olimpici. Pentru Altis, groapa sacră și centrul sanctuarului, 

au fost create unele dintre cele mai remarcabile opere de artă și tehnică, constituind un punct de reper în istoria 

artei. Marii artiști, precum Pheidias, și-au pus ștampila personală de inspirație și creativitate, oferind creațiilor 

artistice unice lumii. 

 

7. MONUMENTE PALEOCHRISTIAN ȘI BYZANTINE DIN TESALONICA 

Orașul Salonic a fost un important centru economic și cultural în zona mai largă a peninsulei balcanice 

în timpul Evului Mediu, care se reflectă în majoritatea monumentelor - cu cea mai mare valoare arhitecturală - 

din perioada care a supraviețuit până în zilele noastre. În 1988, cincisprezece monumente medievale, care 

datează din perioada creștină timpurie (secolul al IV-lea d.Hr.) până în perioada bizantină târzie (secolele XIII - 

XIV), au fost listate drept patrimoniul mondial UNESCO. 

Zidurile bizantine din Salonic (secolele IV - V) 

Rotunda Sf. Gheorghe (sec. IV) 

Bazilica Panagia Acheoporatitou (sec. 5) 

Templul Sfântului David (Mănăstirea Latomos) (sec. 6) 

Bazilica Sf. Dimitrie (sec. VII) 

Biserica din Hagia Sophia (sec. VIII) 



Biserica din Panagia din Chalkeon (sec. XI) 

Biserica Sfântul Panteleimon (secolul al XIV-lea) 

Templul Sfinților Apostoli (secolul al XIV-lea) 

Biserica Sf. Nicolae din Orfeu (secolul al XIV-lea) 

Biserica Sfânta Ecaterina (sec. XIII) 

Templul Mântuitorului (secolul al XIV-lea) 

Mănăstirea Vlatadon (sec. XIV) 

Templul profetului Ilie (secolul al XIV-lea) 

Băile bizantine (sec. XIV) 
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8. PITAGOREION ȘI HERAION DIN SAMOS 

             Samos, datorită poziției sale geografice din estul Mării Egee, asigurând comunicații ușoare cu coasta 

Asiei Mici, a fost unul dintre cele mai importante centre de dezvoltare politică și culturală din epoca preistorică 

(mileniul 5 / IV î.Hr.) până aproape de Evul Mediu. Situl este o zonă de pe coasta de nord-est a insulei, care 

este clar definită de munții din jur. Este format din orașul vechi fortificat (Pitagoreion) și vechiul templu al 

zeiței Hera (Heraion), care este situat la aproximativ 6 km distanță de oraș și legat indisolubil de acesta. Cele 

mai vechi descoperiri datează din mileniul 5 / IV î.Hr., în perioada neolitică, dar așezarea principală a început în 

secolul al X-lea î.Hr., când a fost colonizată de către ionieni din Grecia continentală. Până în secolul al VI-lea 

î.Hr., Samos devenise o putere nautică majoră în estul Mediteranei, cu legături comerciale strânse cu Asia Mică 

și Grecia continentală. A fost suficient de puternic pentru a stabili colonii comerciale pe coasta Ioniei, în Tracia 

și chiar în vestul Mediteranei. 

 

9. Orașul medieval din Rodos 

Ordinul Sf. Ioan din Ierusalim a ocupat Rodos din 1309 până în 1523 și a început să transforme orașul 

într-o fortăreață. Ulterior a intrat sub stăpânirea turcă și italiană. Cu Palatul Marilor Maeștri, Marele Spital și 

strada Cavalerilor, Orașul de Sus este unul dintre cele mai frumoase ansambluri urbane din perioada gotică. În 

Orașul de Jos, arhitectura gotică coexistă cu moschei, băi publice și alte clădiri care datează din perioada 

otomană. 

 

 



Valoarea universală excepțională 

Scurtă sinteză  

Din 1309 până în 1523 Rodos, cea mai mare insulă a Dodecanesei, a fost ocupată de cavalerii Sf. Ioan 

din Ierusalim care și-au pierdut ultima fortăreață în Palestina, în Acre, în 1291. Aceștia au transformat capitala 

insulei într-un oraș fortificat capabil să reziste asediilor la fel de groaznice ca cele conduse de sultanul Egiptului 

în 1444 și Mehmet II în 1480. Rodos a căzut în cele din urmă în 1522 după un asediu de șase luni efectuat de 

Suleyman II. Orașul medieval este situat pe un zid de 4 km lungime. Este împărțit cu orașul înalt la nord și 

orașul inferior la sud-sud-vest. Separată inițial de orașul inferior de un zid fortificat, orașul înalt a fost construit 

în întregime de cavaleri. Ordinul a fost organizat în șapte „limbi”, fiecare având propriul loc sau „han”. 

Hanurile limbilor din Italia, Franța, Spania și Provence au aliniat axa principală est-vest, faimoasa stradă a 

cavalerilor, pe ambele părți, una dintre cele mai frumoase mărturii ale urbanismului gotic. La nord, aproape de 

locul primului ospiciu al Cavalerilor, se află Hanul Auvergne, a cărui fațadă poartă brațele lui Guy de 

Blanchefort, Marele Maestru din 1512 până în 1513. Ospiciul original a fost înlocuit în secolul al XV-lea de 

Marele Spital, construit între 1440 și 1489, pe partea de sud a străzii cavalerilor. 

Orașul de jos este aproape la fel de dens cu monumente ca orașul înalt. În 1522, cu o populație de 5000, 

avea multe biserici, unele de construcție bizantină. De-a lungul anilor, numărul palatelor și fundațiilor 

caritabile s-a înmulțit în zona de sud-sud-est: Curtea de Comerț, Palatul Arhiepiscopului, Ospiciul Sfânta 

Ecaterina și altele. Istoria și dezvoltarea sa până în 1912 a dus la adăugarea de monumente valoroase islamice, 

cum ar fi moschei, băi și case. După 1523, majoritatea bisericilor au fost transformate în moschei islamice, cum 

ar fi Moscheea lui Suliman, Kavakli Mestchiti, Demirli Djami, Peial ed Din Djami, Abdul Djelil Djami, Dolapli 

Mestchiti. Metereze ale orașului medieval, ridicate parțial pe temeliile incintei bizantine, au fost întreținute și 

remodelate în mod constant între secolele XIV și XVI sub Marele Maestru 

Posturile de tragere ale artileriei au fost caracteristicile finale de adăugat. La începutul secolului al XVI-

lea, în secțiunea Porții Amboise, care a fost construită pe unghiul de nord-vest în 1512, peretele cortinei avea 12 

m grosime, cu un parapet înalt de 4 m străpuns cu găuri de armă. Fortificațiile din Rodos au exercitat o 

influență în tot estul Mediteranei la sfârșitul Evului Mediu. 

 

 



10. Siturile arheologice ale Micenelor și Tirinilor 

Siturile arheologice ale Micenelor și Tirinilor sunt ruinele impunătoare ale celor mai mari două orașe ale 

civilizației miceniene, care a dominat lumea estică a Mediteranei din secolul al XV-lea al XII-lea î.Hr. și a jucat 

un rol vital în dezvoltarea culturii grecești clasice. Aceste două orașe sunt indisolubil legate de epopee 

homerice, Iliada și Odiseea, care au influențat arta și literatura europeană de mai bine de trei milenii. 

 

 

Valoarea universală excepțională 

Scurtă sinteză  

Siturile arheologice ale Micenelor și Tirinilor, situate în unitatea regională a Argolisului din Peloponezul 

de Nord-Est, sunt ruinele impozante ale celor două mari orașe ale civilizației miceniene, renumite pentru 

realizările tehnice și artistice, dar și pentru bogăția sa spirituală, care s-a răspândit în întreaga lume 

mediteraneană între 1600 și 1100 î.Hr. și a jucat un rol vital în dezvoltarea culturii grecești clasice. Sistemul 

administrativ al palatului, arhitectura monumentală, artefactele impresionante și primele mărturii ale limbii 

grecești, păstrate pe tabletele Linear B, sunt elemente unice ale culturii miceniene; o cultură care l-a inspirat pe 

marele poet Homer să compună celebrele sale poezii epice. Cetatea Micenelor, cu poziția sa strategică pentru 

controlul Câmpiei Argolidului, este regatul miticului Agamemnon și cel mai important și mai bogat centru palat 

al epocii bronzului târziu din Grecia. Numele său a fost dat uneia dintre cele mai mari civilizații ale preistoriei 

grecești, civilizația miceniană, în timp ce miturile legate de istoria sa, conducătorii și membrii familiei lor 

(precum Klytaimnestra, Ifigeneia, Elektra, Orestes) au inspirat poeți, scriitori și artiști de-a lungul multor 

secole, din cele mai vechi timpuri până în contemporaneitate. Etapele semnificative în arhitectura 

monumentală sunt încă vizibile în proprietate, cum ar fi zidurile defensive masive, mormintele de tholos 

încordate și Poarta Leilor. Tiryns, situat la 20 km nord-est de Micene, pe o colină joasă, lângă intrarea Golfului 

Argolic, este un alt exemplu excelent al civilizației miceniene. Fortificația dealului, finalizată la sfârșitul 

secolului al XIII-lea î.Hr., înconjoară cetatea cu un perimetru total de aproximativ 750 m. 

Zidurile impresionante, construite din pietre chiar mai mari decât cele ale Micenelor, au până la 8 m 

grosime și 13 m înălțime. Ele pot fi considerate pe drept o creație care depășește scara umană, așa cum 

dezvăluie cuvântul „ciclopean” - construit de Cyclops, gigantii mitici din Lycia - care le-a fost atribuită în 

epopee homerice. 

11. Delos 

Conform mitologiei grecești, Apollo s-a născut pe această insulă minusculă din arhipelagul Cyclades. 

Sanctuarul lui Apollo a atras pelerini din toată Grecia și Delos a fost un port comercial prosper. Insula poartă 

urme ale civilizațiilor succesive din lumea Egee, din mileniul al III-lea B.C. spre epoca paleocreștină. Situl 

arheologic este extrem de extins și bogat și transmite imaginea unui mare port mediteranean cosmopolit. 

 



Valoarea universală excepțională 

Scurtă sinteză  

Delos, chiar dacă o mică insulă stâncoasă (350,64 ha) din centrul Mării Egee, a fost considerată „cea 

mai sacră dintre toate insulele” (Callimaco, secolul al III-lea î.Hr.) din cultura greacă antică. Conform legendei, 

acolo s-a născut Apollo, zeul luminii zilei și sora sa geamănă Artemis, zeița luminii de noapte. Insula a fost 

așezată pentru prima dată în mileniul al III-lea î.Hr. Sanctuarul apolonian, înființat cel puțin încă din secolul al 

IX-lea î.Hr., a atins apogeul gloriei sale în perioada arhaică și clasică, când și-a dobândit caracterul pan-elenic. 

După 167 î.Hr., ca urmare a declarației Delos ca port liber, toată activitatea comercială din estul Mediteranei a 

fost concentrată pe insulă. Comercianți bogați, bancheri și armatori din toată lumea s-au stabilit acolo, atrăgând 

mulți constructori, artiști și meșteri, care au construit pentru ei case de lux, bogat decorate cu fresce și podele de 

mozaic. Insula mică a devenit în curând maxim emporium totius orbis terrarium (S. P. Festus, sec. II d.Hr.) - 

cel mai mare centru comercial din întreaga lume. Prosperitatea insulei și relațiile prietenoase cu romanii au fost 

cauza principală a distrugerii acesteia. Delos a fost atacat și jefuit de două ori: în 88 î.Hr. de către Mitridates, 

regele Pontului, un inamic al romanilor, iar mai târziu, în 69 î.Hr., de către pirații Athenodorus, un aliat al lui 

Mitridates. De atunci, insula a căzut rapid în declin și a fost abandonată treptat. Capturat după abandonul său 

succesiv de bizantini, slavi, sarazini, venețieni, cavalerii Sf. Ioan și otomani, Delos a fost transformat într-un loc 

de carieră cu coloanele templului arse pentru var, iar casele sale rămase în ruine. Săpăturile care au început în 

1872 și sunt încă în desfășurare au dezgropat Sanctuarul și o bună parte a orașului elenistic cosmopolit. 

Monumentele care au fost săpate până acum vorbesc cel mai elocvent despre măreția insulei sacre și 

luminează o civilizație trecută, care a fost leagănul și asistenta umedă a Europei. Întreaga insulă este un sit 

arheologic, care, împreună cu insulele vecine din Rheneia, Marele și Micul Rematiaris, constituie un imens sit 

arheologic. 

12. Templul lui Apollo Epikourios 

 

Templul lui Apollo Epikourios, unul dintre cele mai importante și mai impunătoare temple ale 

antichității, se află în peisajul gol și stâncos din Bassae. Este unic în istoria arhitecturii grecești antice, 

deoarece combină o varietate de idei inedite atât în aspectul exterior, cât și în aranjamentele sale interne. Într-

adevăr, Pausanias a considerat-o printre cele mai fine temple ale Peloponezului în ceea ce privește frumusețea 

și armonia pură, în al doilea rând decât cea din Tegea (8, 41, 8). Clădirea este datată în perioada 420-400 î.e.n. 

și se crede a fi opera lui Iktinos, care a reușit să îmbine magistral mai multe trăsături arhaice impuse de tradiția 

conservatoare a arcadienilor cu caracteristicile noului stil clasic. Templul supraviețuitor nu este primul care a 

fost construit pe șantier. Cel mai vechi templu al lui Apollo ridicat la sfârșitul secolului al VII-lea î.Hr., posibil 

în aceeași locație, a fost reconstruit cel puțin de două ori în aproximativ 600 și 500 î.Hr. 

Templul supraviețuitor nu este primul care a fost construit pe șantier. Cel mai vechi templu al lui Apollo 

ridicat la sfârșitul secolului al VII-lea î.Hr., posibil în aceeași locație, a fost reconstruit cel puțin de două ori în 

aproximativ 600 și 500 î.Hr. Multe caracteristici arhitecturale din aceste două faze supraviețuiesc, inclusiv un 

acroterion de teracotă mare, cu decorațiuni pictate ornat, plăci de acoperiș și antefixe. 

 

 

 



13. Muntele Athos 

Un centru spiritual ortodox încă din 1054, Muntele Athos se bucură de un statut autonom încă din 

timpurile bizantine. „Sfântul Munte”, care este interzis femeilor și copiilor, este de asemenea un loc artistic 

recunoscut. Dispunerea mănăstirilor (aproximativ 20 locuite în prezent de aproximativ 1.400 de călugări) a avut 

o influență cât mai departe de Rusia, iar școala sa de pictură a influențat istoria artei ortodoxe. 

14. Meteora 

Meteora face parte din cel mai mare și mai important grup de mănăstiri din Grecia, după cele din 

Muntele Athos. Putem localiza primele urme ale istoriei lor din secolul al 11-lea. când primii pustnici s-au 

stabilit acolo. Mănăstirile stâncoase au fost caracterizate de UNESCO ca un fenomen unic al moștenirii 

culturale și constituie una dintre cele mai importante stații pe harta culturală a Greciei. 

15. Manastirea Dafni (Atena), Manastirea Osios Loukas si Nea Moni din Chios 

Manastirea Dafni 

Mănăstirea se află la vestul Atenei, aproape la jumătatea drumului de-a lungul vechiului drum sacru 

către Eleusis. Prima mănăstire a fost ridicată în secolul al VI-lea A.D. și era înconjurată de ziduri defensive 

puternice, aproape pătrate în plan. Catoliconul era o bazilică cu trei culoare care se afla în centrul curții. De-a 

lungul laturii interioare a NE a zidurilor, au fost construite clădiri cu două etaje, care conțin celulele călugărilor. 

O sală de recepție și un al doilea bloc de celule au fost atașate pe peretele nordic al incintei.  

Mănăstirea Osios Loukas de la Steiri 

Mănăstirea se află pe versantul vestic al Muntelui. Helikon, sub acropola Steirion-ului antic. Este închis 

de un perete și cuprinde blocuri de celule cu două și trei etaje, o clopotniță la colțul SW, Refectorul pe partea de 

sud și cele două biserici alăturate, în centrul incintei. Biserica mai mică, cu hramul Theotocos, a fost construită 

în secolul al X-lea. Este cel mai cunoscut exemplu de tip de patru coloane, încrucișat în pătrat, are un pronaos 

spațios, cu două coloane, în partea de vest și un portic la vest de acesta. Acest portic leagă de fapt cele două 

biserici. Pereții sunt construiți în zidărie cloisonă și sunt decorați cu ornamente bogate din cărămidă (Cufic). 

Diaconiconul și porticul arcuit dintre diaconicon și amvon au fost decorate cu picturi murale frumoase ușor mai 

târziu în data (secolele XI-XII), dar au fost descoperite și urme de fresce anterioare. 

Nea Moni Chios 

Conform tradiției, Nea Moni a fost fondată de împăratul Constantin IX Monomachos (1042-1055) 

pentru a răsplăti doi călugări din Chios, care i-au profețit atunci când se afla în exil la Mitilini, că exilul său va 

ajunge în curând la sfârșit și că va urca pe tron. Mănăstirea a fost construită aproximativ în mijlocul insulei în 

partea de vest a Muntelui Provateion, unde câțiva ani mai devreme călugării au găsit icoana miraculoasă a 

Fecioarei atârnată de o ramură de mirt. 

16. Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul 

Mănăstirea Sf. Ioan Teologul de pe Patmos, este posibil cea mai importantă mănăstire a Mării Egee. A 

fost fondată de Fericitul Christodoulos (1088) care a primit insula Patmos scutită de impozitare de către un 

crizobull imperial al lui Alexius I Comnenus. Construită pe o movilă, pe locul ocupat anterior de un templu 

dedicat zeiței Artemis (Diana) și apoi de o bazilică creștină timpurie, Mănăstirea este înconjurată de un 

patrulater fortificat neregulat ale cărui faze de construcție succesive acoperă perioada de la sfârșitul anului 11 

secol până în secolul al XVII-lea. 



Pictura murală a bisericii mânăstirii datează de la începutul secolului al XVII-lea, în timp ce cele din 

capela Fecioarei, la sud de biserica mânăstirii, datează de la sfârșitul secolului al XII-lea și sunt contemporane 

cu frescele refectoriului, la nord-estul principalului biserică. Celulele sunt amplasate de-a lungul părții de sud a 

incintei defensive. Există, de asemenea, capele post-bizantine dedicate Sfântului Vasile, Sf. Nicolae, Sfintei 

Cruci, Sf. Ioan Prodromos și Sfinților Apostoli (1603). Doi mai mici stau în afara incintei: Sf. Gheorghe și Sf. 

Onuphrius (1611). Biblioteca și Trezoreria Mănăstirii sunt deopotrivă excepționale; unele dintre cele mai rare 

artefacte din colecțiile sale pot fi admirate în Muzeul Monastic. 

17. Orașul vechi din Corfu 

Orașul Vechi Corfu, de pe Insula Corfu, în largul coastelor vestice ale Albaniei și Greciei, este situat 

într-o poziție strategică la intrarea Mării Adriatice și își are rădăcinile în secolul al VIII-lea î.Hr. Cele trei 

forturi ale orașului, proiectate de renumiți ingineri venețieni, au fost folosite timp de patru secole pentru a apăra 

interesele comerciale ale Republicii Veneția împotriva Imperiului Otoman. De-a lungul timpului, forturile au 

fost reparate și reconstruite parțial de mai multe ori, mai recent sub stăpânirea britanică în secolul al XIX-lea. 

Principalul fond de locuințe neoclasice din Orașul Vechi provine parțial din perioada venețiană, parțial din 

construcții ulterioare, în special din secolul al XIX-lea. Ca port mediteranean fortificat, ansamblul portuar și 

urban din Corfu este remarcabil pentru nivelul ridicat de integritate și autenticitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


