
  

 

Най-големият гръцки полуостров, географска област и най-южната част от 
планинските вериги на Балканите. Известен още с имената Μωρέασ и Μωριάσ. 
Отделен от континента с тясна ивица земя – Ιςθμού τησ Κορίνθου. През 1893 г е 
прокопан едноименния канал, който превръща полуострова в остров. 
Наименованието Пелопон-нисос произлиза от древногръцката митология – 
островът на Пелопс - „Το νηςί του Πέλοπα”. Пелопс е бил син на бог Тантал и внук 
на върховния в последствие бог Зевс. Малко са местата по света на които 
световната история е посветила толкова страници. Пелопоннисос е цял един свят, 
запазил в паметта си хилядолетна история. От тук е тръгнал Херкулес, за да 
извърши своите 12 подвига. Микена - владяна от суровата династия на Атридите-
от нея са тръгнали ахейците за дългогодишната война с Троя. Спарта – градът –
държава на войни, родина на  безстрашния Леонидас. Олимпия – символ на мира, 
запалила искрата на олимпийската идея - жива и до днес. Административно 
Пелопоннисос се дели на 7 области – Αχαϊα, Ηλεία, Μεςςηνία, Αρθαδία, Λακωνία, 
Αργολίδα, Κορινθία. Разположени са на площ от 21 439 кв. км. население над 
1 086 935 души.  

  Област Аркадия е разположена в централната част на 
полуострова, върху 4 419 кв. км площ, тук живеят над 102 000 души. Главен град 
на областта е Триполи. В границите на Аркадия са разположени безброй 
исторически и природни забележителности, редица крайморски селища-обект на 
оживен туристически интерес. Една от най-известните забележителности на 
областта е храмът на „Св. Теодора”, намиращ се в близост до планинското селце 
Βάςτα в района на гр. Μεγαλόπολη. 

Κάνε Κύριε, τα χρόνια μου να γίνουν δέντρα και το αίμα 
μου νερό να τα ποτίζει ...Една молба произнесена преди столетия-превърнала се в 
действителност…   Църквата, посветена на Св. Теодора е забележителен феномен, 
строена в периода 1050-1100 години, за прослава на мъченицата. Разположена в 
район, покрит с вековни дъбови гори. В тази малка стародавна църквица, 
природата е сътворила едно малко чудо. Седемнадесет дървета са изникнали 
върху покрива, а от каменните основи изтичат изворни води – начало на бистър 
ручей. Съгласно преданието, ревностната християнка Теодора, измъчвана не се 
отказва от своята вяра и е убита на това място. Малко преди да издъхне, отправя 
молба към небето:” Господи, нека тялото ми бъде храм, годините ми –зелени 
дървета, кръвта ми изворна вода – те да са свидетелство на моята невинност                                                                                          



и искрена вяра! Амин!” След мъченическата гибел на девойката, 
християните построяват скромен параклис, върху чийто покрив 
поникват 17 дървета – издържайки стотици години но ветрове и 
бури-чак до наши дни, а от основите се стичат води-даващи 
началото на бистър ручей. Историческите твърдения за 
феномена са няколко и то различни. Теорията на епископ 
Теофилос, твърди, че Теодора, за да изпълни фамилните 
задължения, преоблечена като мъж, се сражава в редиците на 
византийската армия под името капитан Тодорис. Следствие на 
дворцова интрига е обвинена несправедливо и убита на мястото, 

където се издига църквата. Друга теория твърди, че това е била Августа Теодора – 
дъщеря на император Константин VII, от македонската династия, която е 
царувала под мъжко име в периода 1055-1056 години. След преврат е убита и 
погребана тук. Каквато и да е истината, тя отдавна е потънала във вековете. За 
нас и много поколения, остава чудния феномен и легендата, за да се възхитим на 
тяхната уникалност и красота. На около 850 м от мястото на параклиса, по 
протежение на извиращия ручей е разположен комплекса „Νερόμυλος του 
Νικόλα”. Механизмите на работилата преди години воденица са съхранени и 
възстановени. Работи и мини-електроцентрала, захранваща с ток сградите на 
ресторанта и туристическия център. Водите на ручея се преливат в множество 
каскадни езерца, скрити в сянката на огромни чинари. Малката църква на „Аг. 
Теодора” привлича по всяко време хиляди поклонници и туристи. Храмовият 
празник е на 11 септември.                                 

03.11.2013г Съставил: Благовеста РАЙКОВА                       
екскурзовод   

Тел.6976 645 645 и 6995 460 558 

 
 

 


