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 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΣΤΟΝ  ΆΓ.-ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

• Εποχή του Χαλκού (2600-1100 π.Χ.) > Προϊστορικός 
Οικισμός Ζυγουριές 

 
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΣΤΟΝ ΆΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
• ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (146 π.Χ.-330 μ.Χ.)> Αδριάνειο 

Υδραγωγείο 
• ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (330-1453 μ.Χ.) > Βυζαντινοί και 

μεταβυζαντινοί ναοί 
• ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ (1210-1458  και 1685-1715) > Φράγκικο 

κάστρο 
• ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ > Μάχη στα Δερβενάκια/Άγιο Σώστη 
• ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ> Πληθυσμιακή και διοικητική εξέλιξη, 

Αναδιανομή της γης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Ακρόπολη με οικισμό και υπολείμματα τειχών  (κόκκινο περίγραμμα) 
• Προϊστορικό νεκροταφείο με 53 τάφους στην περιοχή Αμπελάκια   
• Ανασκαφές από Blegen το 1921-22  
 
Αεροφωτογραφία με τη θέση και η έκταση του λόφου των Ζυγουριών και τα Αμπελάκια 
σήμερα. Όλος ο χώρος  των ανασκαφών καλλιεργείται. 

 
 

  



 
Γενική κάτοψη της ανασκαφής του C.Blegen το 1921-1922 στο λόφο των 
Ζυγουριών στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Απεικονίζονται τα κτίσματα που  
ήρθαν στο φως.   



ΛΟΦΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΩΝ, 1921 ΛΟΦΟΣ  ΖΥΓΟΥΡΙΩΝ,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2015 



 
Ανασκαφικά υπολείμματα της οικίας L στην ακρόπολη των Ζυγουριών από 
φωτογραφία της εποχής των ανασκαφών 1921-22. 
Τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα έχουν σήμερα εξαφανιστεί λόγω των 
καλλιεργειών.    



 
Το ονομαζόμενο κατάστημα του αγγειοπλάστη εποχής (1400-1100 π.Χ) στα ανατολικά 
πρανή του λόφου των Ζυγουριών.  Όταν καταστράφηκε από φωτιά περιείχε 
περισσότερα από 1.300 πήλινα αγγεία.  Η φωτογραφία είναι από τις ανασκαφές του 
1921-1922. 



• Το Υδραγωγείο κατασκευάστηκε από τον αυτοκράτορα Αδριανό (117-134μ.Χ.). Έφερνε 
νερό από τη Στυμφαλία στην Αρχ. Κόρινθο. Συνολικό μήκος  περίπου 85 χλμ.  

 
Η διαδρομή του υδραγωγείου στην περιοχή Χούνη και μέσα στο χωριό. 



• Διαδρομή τμήματος του υδραγωγείου στη περιοχή Ρέχτι σύμφωνα με τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες των σωζόμενων ιχνών του.  



 Η σήραγγα του Αδριάνειου 
υδραγωγείου στην περιοχή 
Νταματίνα-Ιερά Μονή Αγίου 
Κυπριανού, στον Άγιο Σώστη. 

 Διάμετρος σήραγγας περίπου 1 
μέτρο.   

 Αποκαλύφθηκε τυχαία κατά τη 
διάρκεια βαθιών αρόσεων.  
 

 

http://koutsoukos.files.wordpress.com/


 Ο εσωτερικός τοίχος του 
ορθογώνιου, πέτρινου αγωγού, 
ανατολικά της οικίας Ε. Κακούρου  
με τα επιχρίσματα για την 
υγρομόνωση.  

 Κάτω αριστερά φαίνεται και 
τμήμα από το υπόστρωμα της 
βάσης του από ακανόνιστες 
πέτρες. 

 Ύψος τοιχώματος 90 εκατοστά, 
απόσταση τοιχωμάτων 1 μέτρο, 
πάχος τοιχωμάτων 50 εκατοστά.  

 



 
 Στη βόρεια είσοδο του φαραγγιού 

της Χούνης (δυτικά του Αγ. 
Βασιλείου) ο πέτρινος αγωγός του 
υδραγωγείου στηριζόταν σε τρεις 
βάσεις, δημιουργώντας δύο τόξα.  
 

Στη φωτογραφία διακρίνονται 
υπολείμματα της μεσαίας βάσης.  

 
 

 



Το εξωκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής 
στον όρος Τρίκορφο, δυτικά του Αγ. 
Βασιλείου. 
  
 Προϋπήρχε βυζαντινό βραχώδες 

ασκητήριο με σωζόμενες 
τοιχογραφίες. 

 Στη συνέχεια (περί το 1100 μ.Χ.) 
κατασκευάστηκε αψιδωτός 
βυζαντινός ναός με σπάνιες 
μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του Δ. 
Κακαβά (περίπου 1610 μ.Χ.)  

 Στη φωτογραφία είναι ορατή μόνο 
η μεταγενέστερη (οθωμανική ή 
νεότερη) επέκταση του βυζαντινού 
ναού. 



Ζωοδόχος Πηγή: Μεταβυζαντινή τοιχογραφία από τον κύκλο της Αποκάλυψης. 
• Στον πρώτο κύκλο διακρίνονται ο ένθρονος Χριστός με τους τέσσερεις ευαγγελιστές που 

απεικονίζονται συμβολικά με μορφές ζώων.  
• Στον δεύτερο κύκλο διακρίνονται οι επτά άγγελοι της Αποκάλυψης, τα Χερουβίμ και Σεραφείμ και τα 

στεφάνια των πρεσβυτέρων. 



Ζωοδόχος Πηγή: Μεταβυζαντινή τοιχογραφία από τον κύκλο της Αποκάλυψης. 
 
• Στον τρίτο κύκλο σώζονται παραστάσεις από το ζωδιακό κύκλο. Διακρίνονται ο λέων, η παρθένος και οι δίδυμοι. Ο 

ζωδιακός κύκλος αποδίδει τον έναστρο υλικό κόσμο που συμμετέχει στη δοξολογία του Θεού.  
• Στο κάτω μέρος της τοιχογραφίας υπάρχει δεξιά το «άνοιγμα των επτά σφραγίδων» της Αποκάλυψης με απεικόνιση 

της τερατογονίας (σκιάποδας, στερνόφθαλμος και κένταυρος) και αριστερά το «άνοιγμα του φρέατος της αβύσσου» 
της Αποκάλυψης.  
 



 
 
Το εξωκλήσι του Αγίου Σώστη. 
 
 Ο παλαιός βυζαντινός ναός 

καταστράφηκε από τους 
Οθωμανούς το 1715 (έναρξη β΄ 
τουρκοκρατίας) ή το 1770 
(Ορλωφικά).  
 

 Ξαναχτίστηκε το 1860 από το 
Γενναίο Κολοκοτρώνη, γιο του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.  
 

  



Σχεδιάγραμμα του κάστρου του Αγ. Βασιλείου από τον Γάλλο ερευνητή Antoine Bon.  
• Βρίσκεται νότια του Αγ. Βασιλείου, στο όρος Δαφνιάς, σε  οχυρό σημείο για τον στρατηγικό έλεγχο της περιοχής.  
• Χτίστηκε στην αρχή της πρώτης Φραγκοκρατίας , περί το 1240. 
• Κατασκευάστηκε για αμυντικούς λόγους ,αλλά και για τη συγκέντρωση των φόρων σε είδος της ευρύτερης περιοχής.  
• Σήμερα σώζονται ερείπια του οικισμού εντός του κάστρου  
• Καταστράφηκε στη δεκαετία του 1460 από διαδοχικούς κατακτητές. 

 
 



 
 
 
 
Η νότια είσοδος του κάστρου (Κουλάς) με τον επιβλητικό πύργο και τμήμα του νότιου τείχους σήμερα. 

 
 



Έτος 1365 μ.Χ. ( πρώτη Φραγκοκρατία 1210-1458) 

Ονομασία Sankto  Basile 

Πηγή Έγγραφα εσόδων N.Acciaiuoli  (Ατζαγιόλι) 

Έτος 1377 μ.Χ. ( πρώτη Φραγκοκρατία 1210-1458) 

Ονομασία Castello de Sankto Basile 

(ή Κάστρο Τσαγάλ.) 

Πηγή Κατάλογος φρουρίων του Πριγκιπάτου του  Μορέως που 

ανήκαν στον Άγγελο Acciaiuoli. 

Πληθυσμός 85 σπίτια 

Έτος 1686 μ.Χ.  (δεύτερη Φραγκοκρατία 1685-1715) 

Ονομασία St. Vasili 

Πηγή Γαλλικός Χάρτης Έκδοση Π.Λ.Ι., 

P.F.F. PUBLICATION- PARIS 

Έτος 1700 μ.Χ. (δεύτερη Φραγκοκρατία 1685-1715) 

Ονομασία S. Basillis 

Πηγή Αρχείο Grimani. Βενετσιάνικη Απογραφή. 

Πληθυσμός 27 οικογένειες  56 Άνδρες, 41 Γυναίκες  

97 κάτοικοι συνολικά  



 Ο Νiccolo Acciaiuoli (1310 –1365) 
ήταν Φλωρεντιανός πολιτικός και 
τραπεζίτης. Ανέλαβε την 
ανασυγκρότηση των κληρονομικών 
κτήσεων των Anjou (Βασίλειο 
Νεάπολης) στην Ελλάδα και 
απέκτησε ως ανταμοιβή τη 
καστελλανία της Κορίνθου. Στην 
Καστελλανία αυτή 
συμπεριλαμβανόταν και το κάστρο 
του Αγίου Βασιλείου. 

 
 Άφησε καταλόγους εσόδων του 

1365 σχετικά με τα έσοδα/φόρους 
του κάστρου του Αγ. Βασιλείου. Οι 
κατάλογοι αυτοί σώζονται μέχρι 
σήμερα και μας δίνουν πολύτιμα 
στοιχεία για την μεσαιωνική 
ιστορία του κάστρου και του 
χωριού. 
 



 Μάχη των Δερβενακίων ήταν μία από τις 
σημαντικότερες μάχες του επαναστατικού 
αγώνα του 1821, με νικηφόρα έκβαση για 
τους Έλληνες και μεγάλη καταστροφή των 
οθωμανικών δυνάμεων υπό τον Δράμαλη.  

 Δόθηκε στις 26 Ιουλίου 1822, σε δύο από 
τα τέσσερα μικρά ορεινά περάσματα, 
μεταξύ Κορίνθου και κοιλάδας Άργους. Το 
ένα πέρασμα ήταν τα γνωστά Δερβενάκια, 
όπου η μάχη άρχισε στις 4 μ.μ. και το άλλο 
ήταν το πέρασμα του Αγίου Σώστη όπου η 
μάχη άρχισε στις 6 μ.μ. 

 Στις μάχες αυτές έλαβαν μέρος πολλοί 
κάτοικοι του χωριού του Αγ. Βασιλείου 
(όπως π.χ Μαχαίρας, Μπακοδήμας, 
Βασιλάκος, Δημητρόπουλος κλπ) 



 Τη νύχτα της 28ης Νοεμβρίου 1822, στον 
Άγιο Σώστη έγινε αιφνίδια επίθεση στο 
ταμπούρι του Νικηταρά και του 
οπλαρχηγού του Κρανιδίου Παπα-Αρσένη 
Κρέστα από 150 Τούρκους που 
χρησιμοποίησαν ένα αφύλακτο μονοπάτι 
από τον Αγ. Βασίλειο στον Άγιο Σώστη. 
Εκεί σκοτώθηκε ο Παπα-Αρσένης και 
άλλοι 21 Έλληνες.  
 

 Το κεφάλι του Παπαρσένη πήρε ένας 
Τούρκος και έτρεχε με το άλογο του να το 
πάει στο Τούρκο πασά στην Κουρτέσα. Οι 
Έλληνες όμως τον κυνήγησαν μέχρι την 
Κουρτέσα και αναγκάσθηκε να το 
πετάξει.  
 

 Οι Έλληνες συναγωνιστές του το έθαψαν 
μαζί με το υπόλοιπο σώμα του μπροστά 
από το ιερό του Αγίου Σώστη με την 
παρουσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 
και άλλων μαχητών. 



Φωτογραφία της 26 Ιουλίου του έτους 1930. Ο 
μοναχός Ιωνάς  (ή Γιονάς) με κατοίκους του Αγίου 

Βασιλείου στον Άγιο Σώστη. 



Λεπτομέρεια της επονομαζόμενης Φρυκτωρίας στη 
θέση Ανεμόμυλος  



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
1700-2001 
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1907 732 

1920 866 
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1940 1140 

1951 1426 

1961 1372 

1971 1336 

1981 1352 

1991 1320 

2001 1410 
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Διοικητική δομή του Αγ. Βασιλείου 1837-2010 

1834 Μετονομάζεται από «Αγ. Βασίλειος» σε «Κλεωναί». Ορίζεται 
πρωτεύουσα του «δήμου Κλεωνών» (Αγ. Βασίλειος, Κοντόσταυλος, 
Βουσπάρδι, Στεφάνι, Μονή Σεφανίου, Χάνι Κουρτέσας) 

1845-
1912 

Παύει να είναι πρωτεύουσα του «δήμου Κλεωνών». Επανονομάζεται 
«Αγ. Βασίλειος» και ανήκει στον νέο διευρυμένο «δήμο Κλεωνών» με 
πρωτεύουσα το Χιλιομόδι. 

1912 Ανεξαρτητοποιείται από τον «δήμο Κλεωνών» και αποτελεί αυτοτελή 
«κοινότητα Αγ. Βασιλείου» 

1997 Παύει να είναι αυτοτελής κοινότητα και υπάγεται στο «δήμο Τενέας» μα 
πρωτεύουσα το Χιλιομόδι.  

2010 Καταργείται ο «δήμος Τενέας». Ο Αγ. Βασίλειος υπάγεται στο «δήμο 
Κορίνθου». 



Παραχώρηση εθνικών γαιών στον κάμπο του Αγ. Βασιλείου 

1839 Παραχώρηση 2.000 στρεμμάτων σε κατοίκους του Αγ. Βασιλείου 
(«Κλεωναί») και των γύρω υπόλοιπων χωριών του «δήμου Κλεωνών». 

1841 Παραχώρηση 160 στρεμμάτων σε  φαλαγγίτες (οπλαρχηγοί του άτακτου 
στρατού κατά τη διάρκεια της επανάστασης) ως αμοιβή για τις υπηρεσίες 
τους στον Αγώνα. 

1948 Παραχώρηση 1.715 στρεμμάτων σε Κρητικούς που είχαν πολεμήσει κατά 
την Επανάσταση.  

1882 Παραχώρηση 2.120 στρεμμάτων σε κατοίκους του Αγ. Βασιλείου. 

έως 
1904 

Παραχώρηση 854 στρεμμάτων σε κατοίκους του Αγ. Βασιλείου 



Κάτοψη της ευρύτερης περιοχής Πασά με την επισήμανση 
των θέσεων ή των ερειπίων των μνημείων Λαμπριώτισας, 

Αγίου Δημητρίου, Αγίου Γρηγορίου του Νανζιαζινού και του 
Πύργου του Πασά, τούρκου διοικητή της περιοχής επί 

Τουρκοκρατίας 


