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ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Η ακρόπολη ήταν το υψηλότερο μέρος της πόλης. Η αθηναϊκή ακρόπολη 

κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια. Για χιλιετίες ο λόφος της ακρόπολης ήταν ο 

τόπος του κύριου αθηναϊκού οικισμού. Η ευρύχωρη επιφάνειά της περιλαμβάνει 

πλήθος λατρευτικών ιερών σημείων. Στην αρχαϊκή εποχή το ιερό γνώρισε μεγάλη 

ακμή. Κατά τη διάρκεια της τυραννίδας των Πεισιστρατιδών όπως και της νεαρής 

δημοκρατίας που ανέτρεψε την τυραννίδα στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ η μνημιακή 

εικόνα της ακρόπολης ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Κατά την κατάληψη της Αθήνας 

και της ακροπόλεως από τους Πέρσες το 490 π.Χ καταστράφηκε όλος ο λαμπρός 

μνημιακός πλούτος από τους επιδρομείς. Μετά την μάχη των Πλαταιών το 479 π.Χ. 

οι Αθηναίοι κατάχωσαν σε κοιλότητες του βράχου τα σπουδαιότερα από τα 

αγάλματά τους σαν να ήταν άγια. Το σπουδαιότερο από τα ιερά ήταν ο 

Παρθενώνας. Στη συνέχεια χτίστηκαν τα μεγαλοπρεπή Προπύλαια. Ο 

Πελοποννησιακός πόλεμος έφερε μικρή μόνο ανακοπή του προγράμματος του 

Περικλή. Με την ειρήνη του Νικία χτίστηκαν ο ναός της Αθηνάς Νίκης και έγινε η 

ανέγερση του Ερεχθείου. Με την σικελική εκστρατεία σταμάτησε και πάλι το 

πρόγραμμα, όχι όμως για πολύ. Το Ερέχθειο ολοκληρώθηκε το 406 π.Χ. . Το 297 π.Χ. 

ο τύραννος Λαχάρης  απογύμνωσε το Χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Οι 

Ατταλίδες(τον 2ο αιώνα π.Χ. ) στόλισαν την ακρόπολη με λαμπρά αναθήματα. Στην 

ρωμαϊκή περίοδο, η ακρόπολη  δεν υπέστησε ζημίες από τα στρατεύματα των 

Ρωμαίων, αλλά σε λάποια διαμφησβητούμενη χρονική στιγμή έπαθε ζημιές από μία 

πυρκαγιά. Κατά τα βυζαντινά χρόνια ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε Χριστιανικό 

ναό από τους Βυζαντινούς και αργότερα σε μουσουλμανικό τέμενος από τους 

Τούρκους. Το 1833 έγινε εκκαθάριση των ερειπίων, ενώ σημαντικές αναστηλώσεις 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1898-1950. Ακολούθησαν δύο σοβαρά 



προβλήματα, δηλαδή αυτό της διάβρωσης του μαρμάρου από την όξινη βροχή και 

αυτό της οξείδωσης του σιδήρου που προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Το 1975 ιδρύθηκε  

η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, η οποία αντιμετώπισε αυτά τα 

προβλήματα. 

 

 

Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

 

Αθηνά Νίκη: 

 

 

Πριν την είσοδο στα προπύλαια, δεξιά, πάνω σε προμαχώνα, υψώνεται ο μικρός ιωνικός 

ναός της Απτέρου Νίκης. Το λατρευτικό άγαλμα της θεάς δεν σώθηκε. Ήταν ένα ξόανο που 

κρατούσε στο δεξί χέρι ένα ρόδι και στο αριστερό ένα κράνος. 

 

 

 

 



Αθηνά Υγεία: 

 
Αμέσως μετά τα Προπύλαια, δεξιά , σώζεται ένας βωμός και το βάθρο ενός ορειχάλκινου 

αγάλματος , το οποίο ήταν αφιερωμένο στην θεά Αθηνά Υγεία. Ο τύπος του αγάλματος δεν 

είναι γνωστός. 

 

Αθηνά Λημνία: 

 
Η ακριβής θέση του αγάλματος δεν είναι γνωστή, πιθανότατα ήταν στημένο σε μαρμάρινη 

βάση αμέσως μετά τα Προπύλαια. Ήταν αφιέρωμα των Αθηναίων  κληρούχων που 

μετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν κατά τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. στο νησί Λήμνο. 

 

 

 

 

 



Αθηνά και Μουσική: 

 
Στον δρόμο από τα Προπύλαια προς τον Παρθενώνα υπήρχαν διάφορα αγάλματα-

αφιερώματα. Ανάμεσά τους ξεχώριζε για το μέγεθος και την τέχνη του το σύμπλεγμα της 

Αθηνάς και του Μυρσία. 

 

 

Αθηνά Εργάνη: 

 
Κοντά στη βορειοδυτική πλευρά του Παρθενώνα βρισκόταν το ιερό της Αθηνάς Εργάνης. Η 

ακριβής θέση του ιερού και ο τύπος του αγάλματος δεν είναι γνωστοί. Η Αθηνά Εργάνη 

ήταν προστάτιδα όλων των τεχνιτών. 

 



Αθηνά Πολίας: 

 
Στο κύριο διαμέρισμα του Ερεχθείου στεγαζόταν το πανάρχαιο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, το 

‘’Διπετές ξόανο’’. Ο τύπος αυτού του αγάλματος δεν είναι γνωστός, όμως γνωρίζουμε ότι το 

έντυναν με ρούχα και του φορούσαν κοσμήματα κατά τη γιορτή των Παναθηναίων. 

 

 

Αθηνά Παρθένος: 

 
Το πιο εντυπωσιακό άγαλμα της Αθήνας στην Ακρόπολη ήταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα 



του Φειδία μέσα στον σήκο του Παρθενώνα. Η θεά παριστανώταν πάνοπλη αλλά ειρηνική. 

 

 

Αθηνά Προμάχος: 

 

Αμέσως μετά τα Προπύλαια βρισκόταν το κολοσσιαίο άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου. Το 

άγαλμα αυτό απαθανάτιζε τη νίκη των Αθηναίων στον Μαραθώνα. Ταο άγαλμα είχε ύψος 

11 μέτρα και ήταν κατασκευασμένο από ορείχαλκο. 

  

 

 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ(ΙΣΤΟΡΙΑ) 
 
 
Ο Παρθενώνας είναι ναός, χτισμένος προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, προστάτιδας της 
πόλης της Αθήνας. Υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών 
αρχιτεκτόνων και γλυπτών στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Η εποχή της κατασκευής 
του συνταυτίζεται με τα φιλόδοξα επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και της πολιτικής 
κύρους που ακολούθησε έναντι των συμμάχων της κατά την περίοδο της αθηναϊκής 
ηγεμονίας στην Αρχαία Ελλάδα. 
  Η κατασκευή του ξεκίνησε το 448/7 π.Χ. και τα εγκαίνια έγιναν το 438 π.Χ. στα 
Μεγάλα Παναθήναια, ενώ ο γλυπτός διάκοσμος περατώθηκε το 433/2 π.Χ. 
Σύμφωνα με τις πηγές, οι αρχιτέκτονες που εργάστηκαν ήταν ο Ικτίνος, ο 
Καλλικράτης και πιθανόν ο Φειδίας , που είχε και την ευθύνη του γλυπτού 
διάκοσμου.. Πολλά τμήματα του γλυπτού διακόσμου, του επιστυλίου και των 
φατνωμάτων της οροφής έφεραν γραπτό διάκοσμο με κόκκινο, μπλε και χρυσό 
χρώμα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε πεντελικό μάρμαρο.  
  Το πτερό είχε 8 κίονες κατά πλάτος και 17 κατά μήκος. Η τοποθέτηση των κιόνων 
είναι ασυνήθιστα πυκνή. Στις στενές πλευρές υπήρχε και δεύτερη σειρά 6 κιόνων 
που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση δίπτερου ναού. Μια άλλη ιδιομορφία ήταν η 
ύπαρξη ζωφόρου που περιέτρεχε το σηκό σε όλο του το μήκος και αποτελεί ίσως 
την πιο φανερή από τις ιωνικές επιδράσεις. 



  Ο Παρθενώνας παρουσιάζει τέλεια αρμονικές αναλογίες μέχρι την παραμικρή του 
λεπτομέρεια· μολονότι ο ναός αυτός ήταν μεγαλύτερος από τους άλλους δωρικούς 

ναούς της εποχής του (με 8x17 κίονες, αντί για 6x13 που συνηθίζονταν τον 5ο αι. 
π.Χ.), οι αναλογίες του ήταν τόσο αρμονικές, ώστε να του προσδίδουν εκπληκτική 
ομοιογένεια μορφής, μνημειώδη μεγαλοπρέπεια και πρωτοφανή χάρη σε σύγκριση 
με τους πιο βαρείς δωρικούς προκατόχους του. 

  Στη φήμη του ναού συνέτειναν και οι ασύλληπτες εκλεπτύνσεις, οι αδιόρατες 

αποκλίσεις από την κατακόρυφο και την οριζόντια κατεύθυνση και οι αρμονικές 
αναλογίες. Ο στυλοβάτης παρουσίαζε ελαφρά τυμπανοειδή καμπύλωση, οι ραδινοί 
κίονες απέκλιναν από την κατακόρυφο προς το κέντρο του ναού και η συνολική 
σχεδίαση ήταν πυραμιδοειδής. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχανόταν μία κίνηση προς 

τα μέσα και προς τα πάνω που μετέτρεπε τον Παρθενώνα σε ένα παλλόμενο 
οργανικό σύνολο. 

 

 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) 

Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο της αθηναϊκής πολιτείας του 

Περικλή. Οι αρχιτέκτονες του ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης μαζί με τον Φειδία. 

Συνδύασαν την δωρική και την ιωνική  αρχιτεκτονική και έτσι δημιούργησαν μια νέα 

αρχιτεκτονική μορφή την αττική. Οι εργασίες του Παρθενώνα άρχισαν το 447 π.χ. 

και τελείωσαν το 438 π.χ.. Στον Παρθενώνα οι διαστάσεις του στυλοβάτη είναι 

30,88*69,50. Αποτελεί τον μεγαλύτερο Δωρικό ναό όλου του ελληνικού κόσμου και 

είναι ο μόνος ολομάρμαρος ελληνικός ναός. Οι αρχιτέκτονες ύψωσαν τον ναό 

επάνω στην κρηπίδα του προπαρθενώνος (πάνω στη βάση του ναού ο οποίος ήταν 

παλιότερα στη θέση του Παρθενώνα). Κράτησαν όμως και μερικά βασικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία του παλαιότερου ναού. Διακόσμησαν τον δυτικό χώρο με 

4 ιωνικούς κίονες πίσω από το σηκό και το ίδιο περίπου μήκος 69,50 μέτρα αντί 

66,94 μέτρα του παλαιότερου και πολύ μεγαλύτερο πλάτος 30,88 μέτρα αντί 23,53 

μέτρα.Το πλάτος του σηκού (19 μ.) συναγωνίζεται τους τεράστιους ναούς της 

Ιωνίας. Η αρχιτεκτονική του ναού βασίζεται σε μια βασική αρχή όπου  το βάθος του 

στυλοβάτη προς το μήκος του βρίσκονται σε αναλογία 4:9 (αυτό που ονομάζεται 

χρυσή τομή). Η ίδια αυτή σχέση ρυθμίζει τη διάμετρο των κιόνων προς το μεταξόνιο 

(1,905μ.:  4,296  = 4:9) το ύψος του ναού προς το πλάτος του (13,72 :30,88 = 4:9) το 

πλάτος του κυρίως ναού προς το μήκος του ενώ το πλάτος του ναού προς το ύψος 

έχουν μία σχέση 16 : 81 .          



Μοναδικός σχεδόν είναι ο αριθμός των κιόνων στις στενές πλευρές (8) που 

δημιουργούν με τον αριθμό των κιόνων των μακρών πλευρών (17) την κλασσική 

σχέση α: 2 α+1 . Για να επιτύχει αυτό, οι κίονες γίνονται λεπτότεροι (σχέση 

διαμέτρου ύψους 1:5,48). Ο Θρίγκιος ενισχύει τους κίονες. Έχει ύψος 3,295μ. 

δηλαδή μόνο 1,73μέτρα  διαμέτρο . Οι στοές που δημιουργούνται ανάμεσα στο 

πτέρο  και στον κυρίως ναό έχουν μικρό πλάτος, περίπου 2.25 μέτρων. 

 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ(ΑΓΑΛΜΑΤΑ,ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα, στην προσπάθεια τους να κάνουν  όσο το δυνατόν 

επιβλητικότερο και εντυπωσιακότερο τον ναό το ποθέτησαν σε πολλά σημεία έργα 

τέχνης όπως αγάλματα και γλυπτά: 

 Στο βάθος του σηκού του ναού ήταν τοποθετημένο το χρυσελεφάντινο 

άγαλμα της Αθηνάς. 

 

 Στις γωνίες των αετομάτων είχαν τοποθετηθεί αγάλματα ως ακρωτήρια.Τα 

αετώματα του ναού ,επίσης, κοσμούνται με γλυπτές συνθέσεις. Στο δυτικό 

αέτωμα συναντάμε ως πρωταγωνιστές την θεά Αθηνά και τον θεό 

Ποσειδώνα, οι οποίοι συνοδεύονται από πλήθος άλλων αττικών τοπικών 

θεοτήτων, ενώ άλογα, άρματα, επιβάτες και ιπποκόμοι συμπληρώνουν την 

σύνθεση. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι το δυτικό αέτωμα είχε ως θέμα την 

έριδα μεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα για την Αττική γη. Ο Παυσανίας 

αναφέρει ότι το ανατολικό αέτωμα είχε ως θέμα τη γέννηση της Αθηνάς από 

το κεφάλι του θεού Δία. Κεντρική μορφή είναι ο μεγαλοπρεπής και ένθρονος 

Δίας προς τα δεξιά. Η Αθηνά ίσταται εμπρός του Δία. Είναι πάνοπλη και 

βηματίζει προς τα δεξιά. Η θεά Νίκη προσέρχεται ιπτάμενη με ένα δάφνινο 

στεφάνι στο χέρι, προορισμένο για την νεογέννητη Αθηνά. Πίσω από τον 

θρόνο του Δία, ο Ήφαιστος πισωπατεί έκθαμβος, ενώ στο χέρι του κρατάει 

ακόμα το σφυρί, με το οποίο επέφερε την ανακούφιση του θεού. Η Ίρις 

σπεύδει να αναγγείλει το μέγα και χαρμόσυνο γεγονός. Παρευρίσκονται 

επίσης ο Ποσειδώνας και η Ήρα καθισμένοι και οι δύο σε θρόνους. Η 

Δήμητρα και η Περσεφόνη αναπαύονται σε δέρμα πάνθηρα, ο Θησέας ή 

Διόνυσος, οι τρεις Μοίρες, η Αφροδίτη καθισμένη στα γόνατα της Πειθούς, ο 

θεός Ήλιος και η θεά Σελήνη, τα άλογα του άρματος του Ήλιου που 

αναδύεται από τα κύματα, και γυναίκες συμπληρώνουν την σύνθεση. Στα 

άκρα του αετώματος το άρμα του Ήλιου ανατέλλει και το άρμα της Σελήνης 



δύει, υποδυκνείοντας την χρονική στιγμή του αξιοθαύμαστου μυθολογικού 

γεγονότος. 

 

 Η ζωφόρος του Παρθενώνα, μήκους 160 μέτρων είχε ως θέμα τη μεγαλύτερη 

γιορτή της πόλης, τα Μεγάλα Παναθήναια, τη γιορτή προς τιμήν της θεάς 

Αθηνάς. 

  

 

 


