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 Σούνιο ονομάζεται το νοτιότερο ακρωτήριο του νομού
Αττικής.

 Τα παράλιά του είναι βραχώδη και απότομα. Υψώνεται
σχεδόν κάθετα από την θάλασσα σε μεγάλο ύψος.

 Το Σούνιο είναι γνωστό λόγω της σημαντικής γεωγραφικής
θέσης του αλλά και των ερειπίων του
αρχαίου ναού του Ποσειδώνα που βρίσκονται εκεί.

 Από εκεί, η πόλη - κράτος των Αθηνών έλεγχε το θαλάσσιο
πέρασμα προς το Αιγαίο και τον Πειραιά, το κεντρικό της
λιμάνι, καθώς και τη χερσόνησο της Λαυρεωτικής, με τα
πλούσια μεταλλεία αργύρου, χάρη στα οποία αναδείχθηκε
σε υπερδύναμη τον 5ο αι. π.Χ.

 Στα νεότερα χρόνια, η ευρύτερη περιοχή λόγω της
περιβαλλοντικής αξίας της, ανακηρύχθηκε εθνικός
δρυμός.
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o Η πρώτη γραπτή αναφορά για το Σούνιο γίνεται από

τον Όμηρο, που το αποκαλούσε «Σούνιον ιερόν»

(Οδύσσεια). Μαρτυρίες δίνουν επίσης οι : Σοφοκλής,

Ευριπίδης, Παυσανίας και Βιτρούβιος.

o Στην αρχαϊκή περίοδο αναπτύχθηκε το ιερό του

Σουνίου, κάτι που αποδεικνύεται από τους

κολοσσιαίους κούρους που είχαν στηθεί εκεί.

Βρέθηκαν τρεις εξ αυτών που βρίσκονται σήμερα

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.



Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ

 O ναός χτισμένος την ίδια εποχή με τον Παρθενώνα
(444 π.Χ), στη διάρκεια του Χρυσού Αιώνα του
Περικλή, δεν ήταν απλώς ένας τόπος λατρείας του
θεού της θάλασσας (στο εσωτερικό του ναού,
ακριβώς στο κέντρο, δέσποζε επιβλητικό άγαλμα του
Ποσειδώνα με ύψος περισσότερο από 6 μέτρα). Η
περίοπτη θέση του πάνω από τη θάλασσα στο
νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής έκανε το ναό για
τους ναυτικούς σημάδι ότι βρίσκονταν κοντά στον
Πειραιά.

 Τα τείχη του, τμήματα των οποίων σώζονται μέχρι
σήμερα, είχαν πάχος 3,5 μ. και περιέκλειαν
κυκλικά το χώρο σε περιφέρεια 500 μ. ενώ, ανά 20
μέτρα, το τείχος εκείνο έφερε προστατευτικούς
τετράγωνους πύργους.
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