
“ΑΘΗΝΑΙ” 

Καλώς ορίσατε στην τρισδιάστατη 
αναπαράσταση της Αρχαίας Αθήνας! 

 
 



Αθήναι 2 

Σκοπός μας είναι η παρουσίαση (αναπαραστάσεις με χρήση Η/Υ), 
των  οικοδομικών φάσεων της  πόλης των Αθηνών, από τη Μυκηναϊκή 
περίοδο (1600 π.Χ.) μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους, το 
1458, μέσα από τρισδιάστατες απεικονίσεις των διαφόρων μνημείων της 
εκάστοτε εποχής.  

Οι αναπαραστάσεις των κτιρίων βασίζονται όλες σε ακριβή 
αρχιτεκτονικά σχέδια και αναπαριστούν τα μνημεία με βάση τις πιο 
σύγχρονες μελέτες που έχουν εκπονηθεί γι αυτά. Εξαίρεση αποτελούν 
κτίρια των οποίων τα υπολείμματα είναι ελάχιστα για να μας δώσουν 
πληροφορίες (π.χ.: το Μυκηναϊκό ανάκτορο στην Ακρόπολη) και κάποια 
άλλα (σπίτια κυρίως) τα οποία τοποθετήθηκαν για μία πιο 
ολοκληρωμένη άποψη του χώρου. Όμως, παρά την μεγάλη προσοχή που 
δόθηκε στην ακρίβεια των αναπαραστάσεων είναι πολύ φυσικό να 
υπάρχουν λάθη και παραλείψεις. Για τον λόγο αυτό οποιαδήποτε 
επισήμανση ή συμβουλή είναι ευπρόσδεκτη. 

Οι περίοδοι χωρίστηκαν με βάση σημαντικές αλλαγές στην 
πολεοδομία της πόλης και όχι με βάση τις αντίστοιχες ιστορικές (με τις 
οποίες όμως σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν). Κάθε περίοδος 
περιλαμβάνει δευτερεύουσες επιλογές μνημείων. Σε κάθε ένα από αυτά 
τα μνημεία υπάρχει μία σύντομη περιγραφή και ποικίλα στοιχεία σε 
συνδυασμό με τις αναπαραστάσεις τους. 



Αθήναι 1 

1.ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΘΗΝΑ 
2.ΑΡΧΑΪΚΗ ΑΘΗΝΑ (600-479π.Χ.) 
3.ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (479-323 π.Χ.) 
4.ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (338-86 π.Χ.)  
5.ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΘΗΝΑ (86 π.Χ,-267 μ.Χ.) 

Οι κυριότερες χρονικές περίοδοι 
της ιστορίας των Αθηνών 



ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΘΗΝΑ (1 από 2) 
     Η περιοχή της Αθήνας κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους. 

Ευρήματα μαρτυρούν την παρουσία ανθρώπων σχεδόν από το 4000 π.Χ. 
Βασικός πυρήνας αυτής της κατοίκησης αποτελούσε η περιοχή της μετέπειτα 
Αγοράς και φυσικά, η Ακρόπολη.  

     Ελάχιστα έως τίποτα δεν είναι γνωστά για τους προελληνικούς 
κατοίκους της περιοχής. Με την άφιξη των πρώτων ελληνικών φύλων όμως 
γύρω στο 1600 π.Χ. παρατηρείται σημαντική οικοδομική δραστηριότητα.  

     Τα ελληνικά αυτά φύλα, οι Μυκηναίοι, φέρνουν και στην Αθήνα τα δύο 
βασικά χαρακτηριστικά της πολεοδομίας τους. Την οχυρωμένη ακρόπολη και το 
ανάκτορο. Πράγματι, ο βράχος της Ακρόπολης τειχίζεται με κυκλώπειο τείχος 
(παρόμοιο με αυτό των Μυκηνών), ενώ μέσα του χτίζεται ένα μεγάλο ανάκτορο. 

     Το τείχος, γνωστό και ως Πελασγικό (ή Πελαργικό), είναι μέχρι σήμερα 
ορατό κοντά στα προπύλαια, ενώ πολλά σημεία του διατηρούνται επιχωμένα 
στην νότια πλευρά του βράχου. Αποτελούσε το κύριο μέσο άμυνας μέχρι και το 
τέλος των Αρχαϊκών χρόνων. Είχε δύο εισόδους. Τη βόρεια και τη δυτική. Η 
τελευταία, όπου βρίσκονται σήμερα τα προπύλαια, προφυλασσόταν από ένα 
άλλο τείχος που διέθετε εννέα πύλες, το επονομαζόμενο "εννεάπυλον", το 
οποίο υπήρχε μέχρι την είσοδο των Περσών στην Αθήνα το 479 π.Χ. όπως 
αναφέρει ο Θουκυδίδης.                                      

        



ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΘΗΝΑ (2 από 2) 

Από το μυκηναϊκό ανάκτορο που υπήρχε στην κορυφή της 
Ακρόπολης ελάχιστα ίχνη έχουν μείνει. Είναι γνωστό ότι βρισκόταν 
στην περιοχή του κατά πολύ μεταγενέστερου Ερεχθείου. Το 
ανάκτορο καταστράφηκε πιθανότατα από φυσικά αίτια (πυρκαγιά ή 
σεισμό) τον 10ο αι. π.Χ., αφού σύμφωνα με την παράδοση οι Δωριείς 
εισβολείς δεν κατάφεραν να καταλάβουν την Αθήνα (εκεί βασίζεται 
και ο ισχυρισμός των Αθηναίων ότι ήταν αυτόχθονες. Με την 
εισβολή των Δωριέων σχετίζεται και ο μύθος του τελευταίου 
Αθηναίου βασιλιά Κόδρου) . Τα λείψανα που βρήκαν οι Αθηναίοι της 
αρχαϊκής εποχής στο σημείο που υπήρχε το ανάκτορο, ήταν 
πιθανότατα πλούσια και σε συνδυασμό ίσως με τον τάφο κάποιου 
Μυκηναίου άρχοντα και τα κτερίσματά του, δημιουργήθηκε ο μύθος 
για τον πρώτο βασιλιά της πόλης, τον Κέκροπα, που έκτοτε 
λατρευόταν σε αυτό το σημείο, μετατρέποντάς το στο ιερότερο 
σημείο της Αθήνας. 

  Μία ακριβής αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου είναι 
αδύνατη. Στην απεικόνιση που παρουσιάζεται εδώ, ακολουθούνται 
τα ίχνη των θεμελίων που έχουν διασωθεί, τα οποία επιτρέπουν να 
υποθέσουμε κάποια πράγματα, όπως την θέση της αυλής και 
κάποιων άλλων βοηθητικών κτιρίων. 



Άποψη από ψηλά της Ακρόπολης όπου είναι ευδιάκριτη η κάτοψη των κτιρίων. 



Άποψη από δυτικά. Η είσοδος του τείχους, το  ανάκτορο και στο βάθος ο Υμηττός. 



Άποψη από νότια-το σημείο που βρίσκεται σήμερα το θέατρο του Διονύσου. Η νότια 
πλευρά ήταν κατά πολλά μέτρα πιο χαμηλή απ' ότι σήμερα καθώς στους κλασικούς 

χρόνους δέχτηκε επιχώσεις για την θεμελίωση του Παρθενώνα. 
 



Άποψη από ανατολικά. Διακρίνεται ο κεντρικός δρόμος του ανακτόρου καθώς και η τετράγωνη 
αυλή του. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη πολλών βοηθητικών κτιρίων. 



Αρχαϊκή 

               Αρχαϊκή Αθήνα (600-479 π.Χ.) 
                       1. Η Πόλη  
                                     2. Η Ακρόπολη 

                        3. Η Αγορά 



Η Πόλη (1 από 2) 
     Η αρχαϊκή εποχή για την Αθήνα σηματοδοτείται με τρία 
σημαντικότατα γεγονότα. Την τυραννία του Πεισίστρατου, την έλευση 
της Δημοκρατίας και τους Περσικούς πολέμους.  

     Ο Πεισίστρατος τειχίζει για πρώτη φορά ολόκληρη την πόλη με ένα 
σχεδόν κυκλικό τείχος που είχε 8 πύλες. Πολλά μνημεία χτίζονται στην 
Ακρόπολη και στην Αγορά, ενώ για πρώτη φορά κατασκευάζεται 
υδροδοτικό δίκτυο, το γνωστό Πεισιστράτειο υδραγωγείο, το οποίο 
φέρνει υπόγεια νερό στην πόλη από τον Υμηττό. Ο Πεισίστρατος σε μία 
προσπάθεια να προσδώσει στην Αθήνα το μεγαλείο των Ιωνικών 
πόλεων της Μικράς Ασίας, ξεκινά την οικοδόμηση του γιγαντιαίου ναού 
του Ολυμπίου Διός (Ολυμπιείον) το οποίο θα μείνει ημιτελές και 
εντέλει θα ολοκληρωθεί από τον αυτοκράτορα Αδριανό στα 130 μ.Χ.  

     Μετά την τυραννία του Πεισίστρατου και την δολοφονία των γιων 
του μία νέα εποχή ξημερώνει για την Αθήνα  Το 504 π.Χ. ο Κλεισθένης 
εισάγει μία νέα μορφή πολιτεύματος, την Δημοκρατία. Το νέο αυτό 
πολίτευμα απαιτεί την οικοδόμηση νέων, δημόσιων αυτή τη φορά, 
κτιρίων στην περιοχή της Αγοράς. Στην Ακρόπολη ξεκινά νέο 
οικοδομικό πρόγραμμα κυρίως μετά την μάχη του Μαραθώνα.  



Η Πόλη (2 από 2)  
Στη μνήμη αυτής τους της νίκης, οι Αθηναίοι χτίζουν τον 

πρώτο ναό της Αθηνάς Νίκης στα προπύλαια στο ίδιο σημείο όπου 
αργότερα χτίστηκε ο ομώνυμος κλασικός ναός. Στην δεύτερη 
περίοδο των Περσικών πολέμων, το 479 π.Χ. βλέποντας τους 
Πέρσες να πλησιάζουν, οι Αθηναίοι με τον στόλο τους 
εγκαταλείπουν την πόλη και εγκαθίστανται προσωρινά στην 
Σαλαμίνα. Οι Πέρσες με στρατηγό τον Μαρδόνιο, μπαίνουν στην 
Αθήνα και την ισοπεδώνουν. Μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και 
την υποχώρηση των Περσών, οι κάτοικοι επιστρέφουν. Παρά τον 
όρκο που είχαν δώσει μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες να μην 
ξαναχτίσουν τα ιερά που κατέστρεψαν οι Πέρσες και να αφήσουν 
τα ερείπια για να θυμούνται τα δεινά του πολέμου, το οικοδομικό 
πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά. Πιθανότατα τα ερείπια του 
"αρχαίου νεώ" στην Ακρόπολη μένουν ως είναι και ξεκινά το 
χτίσιμο ενός καινούργιου ναού της Αθηνάς λίγο πιο νότια, του 
γνωστού Παρθενώνα. Τα αρχιτεκτονικά μέλη του "αρχαίου νεώ" 
χρησιμοποιούνται λίγο αργότερα στο βόρειο τείχος ώστε να είναι 
ορατά από την Αγορά. Στο ίδιο σημείο διακρίνονται και σήμερα. 



Πανοραμική άποψη της Αθήνας από δυτικά, περίπου από το σημερινό Περιστέρι. 



Κάτοψη της αρχαϊκής Αθήνας. Περιβάλλεται από το Πεισιστράτειο τείχος. Πάνω 
αριστερά, στο ανοιχτόχρωμο τρίγωνο, η Αγορά. Κάτω από την Ακρόπολη, στον πράσινο 

κύκλο, το ιερό του Διονύσου, μία πρώιμη μορφή του θεάτρου. 



Η Ακρόπολη 

    Στην Ακρόπολη χτίζονται οι πρώτοι μνημειώδεις ναοί. Ο 
πρώτος, γνωστός και ως "αρχαίος νεώς" αφιερώθηκε στην 
Αθηνά και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε γύρω στο 520 π.Χ. 
Μετά τη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. και με την έλευση της 
Δημοκρατίας, ξεκινά η ανέγερση του πρώτου ναού από μάρμαρο, 
του προπαρθενώνα ή εκατόμπεδο. Ο ναός αυτός θα μείνει 
ημιτελής καθώς ξεκινά η δεύτερη περίοδος των Περσικών 
Πολέμων. Στη θέση του (στα ίδια θεμέλια και με πολλά από τα 
ίδια αρχιτεκτονικά μέλη) θα χτιστεί αργότερα ο Παρθενώνας 
των Κλασικών χρόνων. Χτίζονται επίσης τα προπύλαια και ο 
ναός της Αθηνάς Νίκης, τα θεμέλια του οποίου  σώζονται ακόμα 
κάτω από τον σημερινό ναό, ενώ το Πελασγικό τείχος 
επισκευάζεται. Όλα τα οικοδομήματα, μαζί με την πόλη, θα 
ισοπεδωθούν το 479 π.Χ. από τον Πέρση στρατηγό Μαρδόνιο. 



Γενική άποψη των μνημείων της αρχαϊκής Ακρόπολης 



Άποψη από δυτικά. Σε πρώτο επίπεδο διακρίνεται το τείχος "εννεάπλον”. 



Σε πρώτο επίπεδο ο υπό κατασκευή Προπαρθενώνας και δίπλα του ο 
"αρχαίος νεώς". Πάνω δεξιά στο βάθος, διακρίνεται η Αγορά. 

 



Ο "αρχαίος νεώς". Ο ναός της Αθηνάς που κατασκευάστηκε γύρω στο 520 π.Χ. Τα 
θεμέλιά του διακρίνονται καθαρά ακόμα και σήμερα δίπλα ακριβώς από το Ερέχθειο. 



Τα αρχαϊκά προπύλαια. Αριστερά, ο μικρός ναός της Αθηνάς Νίκης με τον βωμό του. 



Άποψη από βόρεια. Ο "αρχαίος νεώς" με τον ιωνικό κίονα-ανάθημα και το πρόπυλο. 



Η Αγορά 

Την περίοδο αυτή, για πρώτη φορά διαμορφώνεται ο χώρος 
της Αγοράς. Ο πανάρχαιος Μυκηναϊκός δρόμος μετατρέπεται 
στην Οδό των Παναθηναίων. Ο χώρος καθαρίζεται 
δημιουργώντας μια μεγάλη επιφάνεια για τις συγκεντρώσεις 
των πολιτών (ορχήστρα). Στα όρια αυτού του χώρου, χτίζονται 
τα πρώτα δημόσια κτίρια  Στα νότια βρίσκεται μία πηγή και ο 
περίβολος ενός άλσους(;), το Αιάκειον. Στα δυτικά χτίζονται 
οι ναοί του Δία και του Πατρώου Απόλλωνα, το Μητρώον, το 
Βουλευτήριο και το Πρυτανικόν. Στα βόρεια της Αγοράς 
υπήρχαν δύο βωμοί που κατασκευάστηκαν επί Πεισίστρατου. 
Ο βωμός των 12 θεών και το Λεωκόρειον. Το δεύτερο ήταν 
μάλιστα, το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο γιος του 
Πεισίστρατου, Ίππαρχος, από τον Αρμόδιο και τον 
Αριστογείτονα, τους γνωστούς "Τυραννοκτόνους". Τέλος 
νοτιοανατολικά της Αγοράς βρίσκεται το ιερό της Δήμητρας ή 
αλλιώς Ελευσίνιον. 



Πανοραμική άποψη της Αγοράς από τα ανατολικά. Σε πρώτο επίπεδο η πηγή. Στο 
βάθος από δεξιά προς τα αριστερά, ναός του Δία (όπου αργότερα θα χτιστεί η Στοά 

Ελευθερέου Διός), ο ναός του Πατρώου Απόλλωνα, το Μητρώον, το Βουλευτήριον, το 
Πρυτανικόν και ο περίβολος του Αιακείου που παλαιότερα ταυτιζόταν με το δικαστήριο  



Άποψη από βόρεια. Σε πρώτο επίπεδο, το Λεωκόρειον όπου δολοφονήθηκε ο 
Ίππαρχος από τους "τυραννοκτόνους" Αρμόδιο και Αριστογείτονα. Πίσω του ο βωμός 

των 12 θεών (525 π.Χ.). Στο βάθος η Ακρόπολη. της Ηλιαίας. 



Από δεξιά προς τα αριστερά: Ναός του Δία (όπου αργότερα θα χτιστεί η Στοά του 
Ελευθερέου Διός που θα πάρει και το όνομα), ο ναός του Πατρώου Απόλλωνα και το 

Μητρώον. Το Μητρώον αρχικά αποτελούσε ναό της Μητέρας των θεών. Όμως επειδή εκεί 
φυλάσσονταν και τα αρχεία του κράτους, κατέληξε να έχει την σημασία που έχει και σήμερα. 



Το Βουλευτήριον (500 π.Χ.). Τετράγωνο οικοδόμημα με αμφιθέατρο στο εσωτερικό του. 
Εκεί συνεδρίαζαν οι εκλεγμένοι βουλευτές για τις αποφάσεις της πόλης. 



Το Πρυτανικόν (550-525 π.Χ.) . Πιθανολογείται ότι αρχικά χρησίμευσε ως κατοικία του 
Πεισίστρατου. Κατά τους χρόνους της δημοκρατίας όμως, αποτελούσε ένα είδος εντευκτηρίου για 

τους βουλευτές. Εκεί σιτίζονταν και ξεκουράζονταν. Στις ανασκαφές βρέθηκαν αγγεία και σκεύη με 
την επιγραφή "ΔΕ", δηλαδή Δημόσιον καθότι ανήκαν στον Δήμο. 



Το Ελευσίνιον από νότια. Ο ναός και ο βωμός. Πίσω αριστερά η αγορά. 



Κλασική 

1. Η Πόλη 
2. Η Ακρόπολη 
3. Ο Παρθενώνας (447-438 π.Χ.) 
4. Τα Προπύλαια (437-432 π.Χ.) 
5. Το Ερέχθειο (421-407 π.Χ.) 
6. Άλλα κτίρια 
7. Η Νότια κλιτύς της Ακρόπολης 
8. Το Ιερό και το θέατρο του Διονύσου 
9. Το Ωδείο του Περικλή 
10. Το Ασκληπιείο  
11. Η Αγορά  
12. 5ος αιώνας π.Χ.  
13. 4ος αιώνας π.Χ. 

Κλασική Αθήνα (479-323 π.Χ.)  

  



Η Πόλη 
    Με το τέλος των Περσικών Πολέμων η Αθήνα αναδείχτηκε σε σημαντική 
δύναμη. Κατεστραμμένη όμως καθώς ήταν από τους Πέρσες η ανοικοδόμηση 
ήταν αναγκαία. Σε αυτό βοήθησαν τα χρήματα των συμμάχων που προσέρρεαν 
στην Αθήνα μετά την δημιουργία της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Η πόλη τειχίζεται 
εκ νέου από τον Θεμιστοκλή με μεγαλύτερο και ισχυρότερο τείχος και 
ενώνεται με το Πειραιά με τα μακρά τείχη (τη γραμμή των μακρών τειχών 
ακολουθούν επακριβώς η οδός Πειραιώς και η γραμμή του Ηλεκτρικού). 
    Ο Περικλής ξεκίνησε τη δημιουργία μνημείων πάνω στην Ακρόπολη με 
βασικότερο αυτών τον Παρθενώνα. Με την αποπεράτωση του ναού, 
μεταφέρθηκε σε αυτόν το συμμαχικό ταμείο από τη Δήλο κάνοντας εμφανείς 
πλέον τις ηγεμονικές τάσεις της δημοκρατικής Αθήνας. Νέα δημόσια κτίρια 
χτίζονται και στην Αγορά. Σημαντικότερο από αυτά είναι ο ναός του Ηφαίστου 
(Θησείο) που αποτελεί σήμερα τον καλύτερα διατηρημένο ελληνικό ναό και το 
καλύτερα διατηρημένο αρχαίο μνημείο μαζί με το Πάνθεον της Ρώμης, καθώς 
και ένα κυκλικό οικοδόμημα, η Θόλος, το εντευκτήριο των βουλευτών. Νότια 
της Ακροπόλεως διαμορφώνεται για πρώτη φορά το Θέατρο του Διονύσου, το 
πρώτο θέατρο στον κόσμο όπου θα ανεβάσουν τα έργα τους ο Αισχύλος, ο 
Ευριπίδης, ο Σοφοκλής και ο Αριστοφάνης.  
   Η ευημερία αυτή της Αθήνας, ο χρυσός αιώνας, δεν θα κρατήσει για πολύ. 
Σύντομα τα έργα θα σταματήσουν με την έναρξη του Πελοποννησιακού 
πολέμου (431π.Χ.) ο οποίος θα τελειώσει με την συντριβή της Αθήνας 
(404π.Χ).                                                             



Η Ακρόπολη 

      Την κλασική εποχή αρχίζει ένα νέο και μεγαλεπήβολο 
οικοδομικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη. Η νότια μεριά του 
βράχου επιχώνεται και το έδαφος της επιφάνειας 
επιπεδώνεται ώστε να αντέξει τα θεμέλια του νέου 
Παρθενώνα. Καινούργιο τείχος χτίζεται και η είσοδος της 
Ακρόπολης μεταμορφώνεται ριζικά με τα νέα Προπύλαια. 
Λίγο αργότερα χτίζεται το Ερέχθειο και διάφορα άλλα 
βοηθητικά κτίρια και ιερά.. Τα έργα όμως στην Ακρόπολη θα 
μείνουν ημιτελή (κυρίως τα Προπύλαια) με το ξέσπασμα του 
Πελοποννησιακού πολέμου. Τα ερείπια του αρχαίου ναού 
της Αθηνάς -αρχαίου νεώ- θα διατηρηθούν ως θύμηση των 
Περσικών πολέμων. Το ανατολικό μέρος του σηκού του, θα 
επισκευαστεί και θα λειτουργήσει ως ναός. Σύμφωνα με 
μαρτυρία του Ξενοφώντα ο ναός αυτός κάηκε το 405 π.Χ. 
αλλά πιθανότατα συνέχισε να υπάρχει για πολλούς αιώνες 
ακόμα, ίσως και μέχρι την Ρωμαϊκή εποχή. 



Γενική άποψη της Ακρόπολης κατά τους κλασικούς χρόνους. Κάτω δεξιά τα Προπύλαια, 
η στοά της Βραυβρωνίας Αρτέμιδος με σχήμα "Π", η Χαλκοθήκη και ο Παθενώνας. 

Δίπλα στον Παρθενώνα, τα ερείπια του αρχαίου νεώ και το Ερέχθειο. 



Ο Παρθενώνας 447-438 π.Χ. 

     Η κατασκευή του Παρθενώνα άρχισε το 447 π.Χ. με διαταγή του 
Περικλή για ένα γενικότερο οικοδομικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη. 
Αρχιτέκτονες υπήρξαν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης. Επιστάτης του 
όλου έργου και κυρίως του γλυπτικού διάκοσμου ήταν ο γλύπτης και 
φίλος του Περικλή Φειδίας. Ο Παρθενώνας είναι ένας μοναδικός 
δωρικός ναός που εμπεριέχει με απόλυτη επιτυχία και τον ιωνικό 
ρυθμό. Η απουσία βωμού στα ανατολικά καθώς και η εσωτερική 
διαίρεση του σηκού, αφήνουν να φανεί ότι η λειτουργία του κτιρίου 
δεν ήταν καθαρά θρησκευτική. Είναι γνωστό. ότι στο δυτικό 
δωμάτιο, τον οπισθόδομο, φυλασσόταν ο θησαυρός και τα χρήματα 
της Αθηναϊκής Συμμαχίας, που την εποχή εκείνη βρισκόταν σε 
πλήρη ακμή. Επίσης το διάσημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς 
που βρισκόταν στον ναό ήταν επενδεδυμένο με το χρυσάφι των 
συμμαχικών πόλεων. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Παρθενώνας 
λειτουργούσε περισσότερο ως θησαυροφυλάκιο της Αθηναϊκής 
Συμμαχίας, εμπεριέχοντας πλούτο, τον οποίο η Αθήνα είχε 
οικειοποιηθεί κατά μεγάλο μέρος από τους συμμάχους. 



Ο Παρθενώνας από Δυτικά. Στα δεξιά διακρίνεται η Χαλκοθήκη, ενώ 
στα αριστερά φαίνεται ο περίβολος του ιερού του Πολιέου Διός. 



Ο Παρθενώνας από νότια. Δεξιά φαίνεται η είσοδος του ιερού του Πανδίονος 



Ο Παρθενώνας από την Χαλκοθήκη (δεξιά). Αριστερά, το πρόπυλο της εισόδου 
στον χώρο. 



Η δυτική πλευρά του ναού 



Τα Προπύλαια 437-432 π.Χ. 

Την κατασκευή των προπυλαίων ανέλαβε ο αρχιτέκτονας 
Μνησικλής το 437 π.Χ. Το αρχικό σχέδιο (συμμετρικότητα της 
νότιας πτέρυγας με τη βόρεια) δεν ολοκληρώθηκε λόγω του 
Πελοποννησιακού πολέμου. Το κεντρικό κτίριο των 
προπυλαίων αποτελείται από δύο τμήματα εκ των οποίων το 
ανατολικό είναι πιο υπερυψωμένο. Αξιόλογο είναι το γεγονός 
ότι παρά την εξωτερική καθαρά δωρική εμφάνιση, οι έξι 
εσωτερικοί κίονες ήταν ιωνικοί. Μπροστά από τη νότια 
πτέρυγα βρίσκεται ο μικρός ιωνικός ναός της Αθηνάς Νίκης. 
Στην βόρεια πτέρυγα κυριαρχεί το ορθογώνιο κτίριο της 
Πινακοθήκης όπου σύμφωνα με τον Παυσανία υπήρχαν πολλά 
αξιόλογα έργα ζωγραφικής (κυρίως του Πολύγνωτου) που 
δυστυχώς σήμερα έχουν χαθεί. 



Άποψη από δυτικά. Στα δεξιά, ο ναός της Αθηνάς Νίκης. 



Τα προπύλαια από νοτιοδυτικά.  Η πινακοθήκη είναι το κτήριο τέρμα αριστερά. Πίσω 
δεξιά διακρίνεται το άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου, έργο και αυτό του Φειδία. 



Άποψη από βόρεια. Σε πρώτο επίπεδο, η Πινακοθήκη. Στο πάνω μέρος, μόλις 
που φαίνεται η στοά της Βραυρωνίας Αρτέμιδος. 



Η ανατολική πλευρά των προπυλαίων. Αριστερά, η στοά της Βραυρωνίας Αρτέμιδος. 



Η ανατολική πλευρά των προπυλαίων από το πρόπυλο του περιβόλου του 
Παρθενώνα. 



Η ανατολική πλευρά των προπυλαίων. Φαίνονται καθαρά οι 5 πύλες στο 
εσωτερικό, που χωρίζουν το κεντρικό κτίριο σε δύο τμήματα. 



Το Ερέχθειο 421-407 π.Χ. 
     Το Ερέχθειο αποτελεί τον ιερότερο τόπο λατρείας στην Αθήνα. Εκεί 
λατρεύονταν εκτός από την Αθηνά, ο Ποσειδώνας, ο Ήφαιστος, ο 
Κέκροπας (ο μυθικός πρώτος βασιλιάς της Αθήνας) και οι τοπικοί ήρωες 
Ερεχθέας και Βούτης. Όλη η ιστορία της πόλης συμπυκνωνόταν σε αυτό το 
σημείο. Απομεινάρια της διαμάχης μεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα για την 
κυριότητα της πόλης είναι η ελιά που χάρισε η θεά στην πόλη και βρίσκεται 
στα δυτικά του κτιρίου και τα ίχνη της τρίαινας του  Ποσειδώνα στον 
βράχο απόπου ανέβλυσε αλμυρό νερό. Ακόμα, κάτω από την βόρεια 
πρόσταση του Ερεχθείου βρίκεται η τρύπα όπου σύμφωνα με τον μύθο 
κατοικούσε το ιερό φίδι του Εριχθόνιου. Σε ένα από τα εσωτερικά δωμάτια 
φυλασσόταν το πανάρχαιο (ακόμα και για τότε) ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς 
(ξόανο) για το οποίο λεγόταν ότι είχε πέσει στη γη (ως ένδειξη της 
παλαιότητάς του). Μπροστά του έκαιγε η περίφημη "άσβεστος λυχνία".  
   Το σημείο που χτίστηκε το Ερέχθειο δεν είναι καθόλου τυχαίο καθώς 
εκεί βρισκόταν και το Μυκηναϊκό ανάκτορο με όλα τα ιερά του. Το κύριο 
χαρακτηριστικό του Ερεχθείου, είναι η νότια πρόσταση των Καρυάτιδων, οι 
κίονες δηλαδή με τη μορφή γυναικών. Στον χώρο που περιέκλειαν 
θεωρούσαν ότι υπήρχε ο τάφος του Κέκροπα. Λίγο πιο δυτικά του 
Ερεχθείου βρισκόταν, στον ίδιο περίβολο, το Πανδρόσειο, μικρός ναός 
αφιερωμένος στην νύμφη Πάνδροσο, κόρη του Κέκροπα. 



Δυτική άποψη. Στο κέντρο η ιερή ελιά της Αθηνάς. Δεξιά οι Καρυάτιδες και 
αριστερά μόλις διακρίνεται το Πανδρόσειο. 



Άποψη από βόρεια. Αριστερά κυριαρχεί η ιωνική βόρεια πρόσταση ενώ δεξιά πίσω από 
τον περίβολο φαίνεται η οροφή του Πανδρόσειου. Στο βάθος ο Παρθενώνας. 



Η ανατολική πλευρά. Ο πρώτος από δεξιά κίονας, όπως επίσης και μία από τις 
Καρυάτιδες, αποσπάστηκαν από τον λόρδο Έλγιν και βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό 

Μουσείο. Στη θέση τους υπάρχουν αντίγραφα. 



Ο αρχαϊκός ναός της Αθηνάς Παλλάδος που καταστράφηκε από τους Πέρσες. 
Η λειτουργία του συνεχίστηκε μετά την επισκευή ενός μέρους του σηκού. 



Ά\λλα κτίρια 

Πάνω στην ακρόπολη υπήρχαν και διάφορα άλλα 
βοηθητικά κτίρια, ιερά και βωμοί. Τα βασικότερα αυτών 
είναι: Η στοά της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, η Χαλκοθήκη, το 
Αρρηφόρειο και τα ιερά του Πολιέου Διός και του 
Πανδίονος. 



Το ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος (προστάτιδα των λεχώνων). Λειτουργούσε ως 
παράρτημα πιθανότατα του μεγάλου ιερού στη Βραυρώνα Αττικής. Είχε σχήμα "Π" και 

στις πλαϊνές πτέρυγες φυλάσσονταν τα αναθήματα των πιστών. 



Η Χαλκοθήκη αποτελούσε χώρο φύλαξης των πολυάριθμων χάλκινων αναθημάτων 
(αγάλματα, όπλα, σκεύη) που προσέφεραν οι πιστοί στην Αθηνά. Επιγραφή που βρέθηκε 

εκεί αναφέρει ότι όλα αυτά τα αντικείμενα ανήκουν στη θεά. 



Το ιερό του Πολιέου Διός. Σε αυτό πραγματοποιούνταν θυσίες βοδιών κατά τους 
εορτασμούς των Διιπολίων. Για τον λόγο αυτό, κατά τους αρχαϊκούς χρόνους εκτρέφονταν 

εκεί δίπλα, βόδια όπως φαίνεται από μία επιγραφή που απαγορεύει τη ρίψη κοπριάς στα 
δυτικά του ναού(!). 



Το ιερό του Πανδίονος.Αφιερωμένο στον μυθικό ήρωα και βασιλιά Πανδίονα, γιο του 
Εριχθόνιου ή του Κέκροπα. Σε αυτό πραγματοποιούσε τις διάφορες τελετές της η 

Πανδιονίδα φυλή (μία από τις 10 φυλές των Αθηνών). Στη θέση του βρίσκεται σήμερα 
το παλιό μουσείο της Ακρόπολης. 



Η Νότια κλιτύς της Ακρόπολης 

Την κλασική εποχή παράλληλα με το οικοδομικό 
πρόγραμμα στην Ακρόπολη, αναμορφώνεται και ο χώρος 
νότια αυτής. Ανακαινίζεται πλήρως το θέατρο του 
Διονύσου και χτίζεται στο ιερό του νέος ναός δίπλα στον 
αρχαϊκό. Ο Περικλής χτίζει στα ανατολικά του θεάτρου 
ένα μεγάλο ωδείο ενώ πιο δυτικά του θεάτρου 
κατασκευάζεται το ιερό του Ασκληπιού, το Ασκληπιείον. 
Επίσης πολλοί μικρότεροι ναοί και ιερά θα γεμίσουν τους 
νοτιοδυτικούς πρόποδες της Ακρόπολης.  



Γενική άποψη της νότιας πλαγιάς της Ακρόπολης. Στα δεξιά, το μεγάλο τετράγωνο 
κτήριο είναι το ωδείο του Περικλή. Στο κέντρο δεσπόζει το Ιερό και το Θέατρο του 
Διονύσου. Αμέσως αριστερά από το θέατρο διακρίνονται οι στοές του Ασκληπιείου. 



Το Ιερό και το Θέατρο του Διονύσου 

    Το Θέατρο του Διονύσου είναι ίσως το αρχαιότερο 
θέατρο στον κόσμο. Ο χώρος όπου κατασκευάστηκε ήταν 
το ιερό του Διονύσου με τον οποίο σχετιζόταν άμεσα το 
αρχαίο δράμα. Στην αρχαϊκή περίοδο, υπήρχε μόνο ένας 
μικρός ναός και βόρεια αυτού ένας κυκλικός χώρος, η 
ορχήστρα, όπου λάμβαναν χώρα τα διάφορα δρώμενα κατά 
τους εορτασμούς του θεού (Μεγάλα και Μικρά Διονύσια). 
Οι θεατές κάθονταν στην πλαγιά του λόφου όπου με τον 
καιρό τοποθετήθηκαν ξύλινες κερκίδες. Στη συνέχεια, και 
ενώ το δράμα είχε ήδη πάρει την τελική του μορφή, ο 
Λυκούργος, άρχοντας της Αθήνας από το 337 π.Χ., 
ανακαίνισε εξολοκλήρου το θέατρο επενδύοντάς το με 
μάρμαρο.  



Πανοραμική άποψη από τα δυτικά του Θεάτρου και του Ιερού του Διονύσου. 



Ο Περίβολος με το Ιερό του Διονύσου. Τα δύο μαρμάρινα κτήρια στα αριστερά 
είναι ο καινούργιος και ο παλιός ναός του Διονύσου. Δίπλα στον καινούργιο 

διακρίνεται και ο βωμός. 



(1 από 2) 

    Το κοίλο του θεάτρου κατά αυτήν την περίοδο, είχε ένα 
διάζωμα, που στην ουσία ήταν ο δρόμος που περιέτρεχε 
την Ακρόπολη, το οποίο χώριζε το θέατρο σε δύο μέρη. Το 
χαμηλότερο και μεγαλύτερο, είχε 13 κερκίδες, ενώ το 
ανώτερο, που ήταν κατά μεγάλο μέρος σκαλισμένο 
απευθείας στον βράχο (το Επιθέατρο) είχε 5 ή 10. Οι 
μπροστινές θέσεις ονομάζονταν προεδρίες και ήταν 67 
μαρμάρινοι θρόνοι για τους επισήμους. Στη βάση κάθε 
θρόνου αναγράφεται η ιδιότητα του εκάστοτε επισήμου. Η 
συνολική χωρητικότητά του ήταν 16.000 θεατές. Το 
σκηνικό οικοδόμημα την κλασική και ελληνιστική εποχή 
ήταν σχετικά λιτό σε σχέση με αυτό που κατασκεύασε ο 
Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρωνας αργότερα. 

 



(2 από 2) 

Νότια του θεάτρου και πίσω από την Σκηνή βρισκόταν το 
Ιερό του Διονύσου. Στον νότιο τοίχο της Σκηνής εφαπτόταν μία 
μικρή στοά και δίπλα της βρισκόταν ο αρχαϊκός ναός του 
Διονύσου. Δίπλα του κατασκευάστηκε το 340 π.Χ. νέος 
Δωρικός ναός διαστάσεων 21,95μ Χ 10,5μ. 

Άμεσα συνδεδεμένα με το θέατρο είναι τα χορηγικά μνημεία. 
Ήταν ναόσχημες συνήθως κατασκευές που έχτιζαν οι χορηγοί 
των διαφόρων δραματικών παραστάσεων, στην κορυφή των 
οποίων τοποθετούνταν οι τρίποδες, έπαθλο των δραματικών 
αγώνων. Γύρω στο 320 χτίζεται στο πάνω μέρος του θεάτρου, 
πάνω στον βράχο της Ακρόπολης το Χορηγικό μνημείο του 
Θρασύλλου. Ταυτόχρονα στήνονται και πολλά ακόμα στην Οδό 
των Τριπόδων. Το άριστα σωζόμενο μνημείο του Λυσικράτη 
είναι ένα από αυτά. 



Το Ωδείο του Περικλή 

Αμέσως ανατολικά του Διονυσιακού Θεάτρου χτίστηκε από 
τον Περικλή ένα Ωδείο. Ήταν σχεδόν τετράγωνο (62,4μ Χ 
68,6μ) και κατασκευάστηκε στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 
Σύμφωνα με αρχαίους συγγραφείς, το σχέδιό του βασιζόταν σε 
αυτό της σκηνής του Ξέρξη και η σκεπή ήταν κατασκευασμένη 
με τα ξύλα των Περσικών πλοίων. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε 
ως δικαστήριο και αίθουσα συνεδριάσεων. Αργότερα όμως 
φιλοξενούσε τους μουσικούς αγώνες της γιορτής των 
Παναθηναίων. Το ωδείο καταστράφηκε από τους ίδιους τους 
Αθηναίους, το 86 π.Χ., για να μην χρησιμοποιήσει τα ξύλα του 
ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας κατά την πολιορκία της πόλης. 
Ξαναχτίστηκε το 61 π.Χ. με έξοδα του βασιλιά της 
Καππαδοκίας, Αριοβαρζάνη του Β'. 

Το Ωδείο του Περικλή ήταν το μεγαλύτερο στεγασμένο 
κτήριο της Ελληνικής αρχαιότητας και το γεγονός ότι 
προϋπήρχε του θεάτρου του Διονύσου, όπως το ανακαίνισε ο 
Λυκούργος, φαίνεται στο ακανόνιστο σχήμα του κοίλου. 



Άποψη της σκηνής του Θεάτρου του Διονύσου 



Το χορηγικό μνημείο του Θρασύλλου (320 πΧ.) πάνω ακριβώς από το θέατρο. Στους 
ελληνιστικούς χρόνους υπέστη αρκετές μετατροπές ώσπου την χριστιανική εποχή 

μετατράπηκε σε εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγιά τη Σπηλιώτισσα. 



Το Ωδείο του Περικλή δίπλα ακριβώς από το Θέατρο. Από εκεί ξεκινούσε και η οδός των 
Τριπόδων με τις σειρές από χορηγικά μνημεία, κάποια από τα οποία φαίνονται στην εικόνα. 



Το Ασκληπιείο 

Το Ιερό του Ασκληπιού ιδρύθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. 
από κάποιον Τηλέμαχο ο οποίος εισήγαγε τη λατρεία του θεού-
ιατρού στην Αθήνα από την Επίδαυρο. Η συγκεκριμένη τοποθεσία 
επιλέχτηκε  λόγω μίας μικρής πηγής που υπήρχε στον βράχο, 
απαραίτητο στοιχείο για τους καθαρμούς των ασθενών.  

Το ιερό αποτελείτο από τον μικρό ναό του Ασκληπιού και δύο 
στοές. Η μία ήταν δωρική και διώροφη. Αυτή χρησίμευε ως 
θεραπευτήριο. Ονομαζόταν εγκοιμητήριο γιατί εκεί κοιμούνταν οι 
ασθενείς με σκοπό να δουν στον ύπνο τους τον θεό ο οποίος είτε θα 
τους θεράπευε, είτε θα τους υποδείκνυε τον τρόπο θεραπείας. Μία 
δεύτερη μικρότερη ιωνική στοά βρισκόταν λίγο πιο δυτικά. Διέθετε 
τέσσερα δωμάτια στα οποία διέμεναν οι διάφοροι επισκέπτες.  

Το συγκρότημα καταστράφηκε το 267 μ.Χ. από τους Ερούλους 
και αργότερα στη θέση του χτίστηκε μία χριστιανική βασιλική 
αφιερωμένη στους Αγίους Αναργύρους. Καθόλου τυχαία, αφού οι 
συγκεκριμένοι άγιοι είναι προστάτες της υγείας. 



Το Ασκληπιείο. Στα αριστερά ο ναός του Ασκληπιού μπροστά από το διώροφο 
εγκοιμητήριο. 



Η ιωνική στοά με τα τέσσερα δωμάτια και πιο δεξιά το εγκοιμητήριο με τον ναό 
του θεού 



Τέλος, στα νοτιοδυτικά της Ακρόπολης, δίπλα από το 
Ασκληπιείο, κατασκευάστηκε πλήθος μικρών ναών και 
ιερών, μεταξύ των οποίων τα παρακάτω. 

Από δεξιά προς τα αριστερά: Το πρώτο κτήριο με την 
κεραμοσκεπή ήταν μία κρήνη η οποία είχε ήδη 
κατασκευαστεί από τους αρχαϊκούς χρόνους. Μπροστά του 
βρίσκονται δύο ναοί. Ο δεύτερος είναι ο ναός της Θέμιδος. 
Στη συνέχεια είναι ο ναός της Αφροδίτης Πανδήμου και 
πιο πέρα ο ναός της Γης Κουροτρόφου. Στο βάθος κάτω 
ακριβώς από τον ναό της Νίκης στην Ακρόπολη, βρισκόταν 
το ιερό του Αιγέα. 





Η Αγορά 

Στους Κλασικούς χρόνους η Αγορά είχε εδραιωθεί ως 
το πολιτικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης. Χτίστηκαν 
νέα δημόσια κτήρια, ιερά και κρήνες. Ο χώρος της 
ορχήστρας διαμορφώνεται κατάλληλα για να φιλοξενεί 
διαφόρων ειδών γιορτές και αγώνες, ενώ ταυτόχρονα 
στήνονται και πολλά αγάλματα. 

Η οικοδομική φάση της Κλασικής Αγοράς χωρίζεται σε 
δύο περιόδους: πριν και μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο 
(δηλ. 5ο και 4ο αιώνα π.Χ.). 



5ος αιώνας π.Χ. 

      Αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους αρχίζει η ανοικοδόμηση 
της Αθήνας και συνεπώς και της Αγοράς. Κύριο μέλημα των 
Αθηναίων ήταν η κατασκευή νέων δημόσιων κτηρίων. Έτσι χτίζονται 
τρεις στοές: Βασίλειος, Ελευθερέου Διός και Ποικίλη. Η τελευταία 
θα αποτελέσει και την έδρα των στωικών φιλοσόφων. Χτίζεται 
επίσης και νέο βουλευτήριο, δυτικά του παλαιού καθώς και ένα 
κυκλικό κτήριο, η θόλος, που χρησίμευε ως εντευκτήριο των 
βουλευτών. Στα νότια της Αγοράς, ανάμεσα στο Αιάκειον και την 
αρχαϊκή κρήνη, για την εξυπηρέτηση του εμπορίου, κατασκευάζεται 
η επονομαζόμενη "Νότια Στοά Ι".  Λίγο πιο δίπλα βρισκόταν το 
νομισματοκοπείο ενώ πιο ανατολικά, χτίστηκε το Ελευσίνιον, το ιερό 
της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Στα βορειοανατολικά, 
κυριαρχούσε ένας μεγάλος περίβολος που πιθανότατα χρησίμευε ως 
υπαίθριο δικαστήριο. Στα δυτικά, πάνω στον λόφο "Αγοραίο 
Κολωνό" χτίστηκε ο ναός του Ηφαίστου, το γνωστό σήμερα ως 
"Θησείο". 



Πανοραμική άποψη της Αγοράς του 5ου αι. π.Χ. 1.Βασίλειος Στοά 2.Στοά Ελευθερέου 
Διός 3 Ναός Ηφαίστου 4.Νέο Βουλευτήριο 5. Θόλος 6. Παλαιό Βουλευτήριο 7Αιάκειον 
8 Νότια Στοά Ι 9. Αρχαϊκή κρήνη 10.Νομισματοκοπείο, 11 Περίβολος 12. Ποικίλη Στοά 



Από δεξιά: Βασίλειος Στοά (479 π.Χ.). Η παλαιότερη ίσως στοά της Αθήνας. Σε αυτήν 
τοποθετούνταν οι στήλες με τους νόμους της πόλης. Στα αριστερά, η Στοά του 

Ελευθερέου Διός (430 π.Χ.). Ονομάστηκε έτσι γιατί χτίστηκε στη θέση του αρχαϊκού  
ναού του Δία που κατέστρεψαν οι Πέρσες. Μπροστά της υπήρχε βωμός του Δία. 



Η δυτική πλευρά της Αγοράς. Στα δεξιά, η Στοά του Ελευθερέου Διός. Στον λόφο 
απάνω, ο ναός του Ηφαίστου, ενώ αριστερά, βρίσκονται τα δύο βουλευτήρια με το 

παλαιότερο μπροστά στο δρόμο. 



Η νοτιοδυτική πλευρά. Στα αριστερά, το κυκλικό οικοδόμημα είναι η Θόλος (465 π.Χ.), 
το εντευκτήριο των βουλευτών. Δίπλα της, βρίσκονται τα δύο βουλευτήρια. Το 

καινούργιο χτίστηκε γύρω στο 425 π.Χ. Στο παλαιότερο φυλάσσονταν τώρα τα αρχεία 
του κράτους. Στο πάνω μέρος δεσπόζει ο ναός του Ηφαίστου 



Ο ναός του Ηφαίστου, ή "Ηφαιστείον" (449-444 π.Χ.). Ήταν ναός αφιερωμένος στον 
Ήφαιστο και την Αθηνά. Στους νεώτερους χρόνους έγινε γνωστό ως Θησείο λόγω των 

γλυπτών της ζωφόρου που αναπαριστούν τους άθλους του Θησέα. 



Η νότια πλευρά. Στα δεξιά, ο περίβολος του άλσους του Αιακείου και στα 
αριστερά, η Νότια Στοά Ι. 



Η Νότια Στοά Ι (430 π.Χ). Στο εσωτερικό της βρίσκονταν 16 δωμάτια 
τα οποία χρησίμευαν είτε ως καταστήματα, είτε ως χώροι εστίασης. 



Αρχαϊκή κρήνη "Εννεάκρουνος" ανάμεσα στην Νότια Στοά Ι και στο Νομισματοκοπείο. 



Το νομισματοκοπείο. Ήταν το κτίριο στο οποίο κόβονταν τα νομίσματα της Αθήνας. 



Ο περίβολος στα βορειοανατολικά της Αγοράς χρησίμευε πιθανότατα ως δικαστήριο. 



Η Ποικίλη Στοά (460 π.Χ.) είναι από τις πιο φημισμένες στοές της Αθήνας για δύο 
λόγους. αφενός ήταν στολισμένη με ζωγραφικούς πίνακες των σημαντικότερων Ελλήνων 

ζωγράφων και αφετέρου ήταν το μέρος όπου ο φιλόσοφος Ζήνων ο Κιτιέυς δίδασκε 
γύρω στο 300 π.Χ. δημιουργώντας την στωική φιλοσοφία. Η στοά ήταν επίσης γνωστή 

ως "Πεισιανάκτειος". 



Το Ελευσίνιον, το ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης που βρισκόταν 
νοτιοανατολικά της Αγοράς. Στο βάθος δεξιά, ξεχωρίζει ο ναός του Ηφαίστου. 



4ος αιώνας π.Χ. 

Στον 4ο αι. π.Χ. παρατηρούνται μικρές αλλαγές στην 
Αγορά. Χτίζεται ξανά, ύστερα από την καταστροφή της 
πόλης από τους Πέρσες ο ναός του Πατρώου Απόλλωνα 
και στα ανατολικά, στη θέση του περιβόλου χτίζεται ένα 
μεγάλο τετράγωνο περίστυλο κτήριο. Επίσης, μία νέα και 
μεγαλύτερη κρήνη κατασκευάζεται δυτικά του Αιακείου και 
στήνεται το μνημείο των επώνυμων ηρώων μπροστά από τη 
Θόλο, ο περίβολος της οποίας αποκτά μνημειακό πρόπυλο. 



;Άποψη της Αγοράς τον 4ο αι.π.Χ. 1. Το τετράγωνο περίστυλο οικοδόμημα 2. Ο ναός του 
Πατρώου Απόλλωνα 3. Το μνημείο των Επώνυμων Ηρώων 4. Η νοτιοδυτική κρήνη. 



Το τετράγωνο περίστυλο οικοδόμημα στα βορειοανατολικά της αγοράς. Ξεκίνησε να 
χτίζεται γύρω στα 425 π.Χ. αλλά έμεινε ημιτελές λόγω του Πελοποννησιακού πολέμου. 

Παρόλα αυτά, όσο μέρος ήταν έτοιμο χρησιμοποιούνταν πιθανότατα ως δικαστήριο. 



Ο ναός του Πατρώου Απόλλωνα (340 π.Χ.). Βρισκόταν στην θέση του παλαιότερου 
Αρχαϊκού ναού. Ο μικρότερος ναός δίπλα του ήταν αφιερωμένος στον Φρατρίο Δία και 

την Αθηνά. Στα δεξιά βρίσκεται το νότιο σκέλος της στοάς του Ελευθερέως Διός. Πίσω 
φαίνεται ο ναός του Ηφαίστου με τον νέο πέτρινο περίβολο και την κεντρική κλίμακα. 



Το μνημείο των Επώνυμων Ηρώων που αρχικά βρισκόταν λίγο νοτιότερα, μεταφέρθηκε 
μπροστά από το βουλευτήριο. Περιελάμβανε τα αγάλματα καθενός από τους δέκα 

ήρωες των ομώνυμων φυλών της Αθήνας. Στο ψηλό βάθρο κάτω από το κάθε άγαλμα, 
στήνονταν τα ονόματα επιφανών πολιτών της κάθε φυλής 



Δίπλα στα δύο βουλευτήρια και στη θόλο χτίστηκε ένα μνημειώδες  πρόπυλο ιωνικού 
ρυθμού. Στο νεώτερο βουλευτήριο προστέθηκε τον 4ο αι. π.Χ. μία στοά προ της εισόδου 



Η νοτιοδυτική κρήνη δίπλα από το άλσος του Αιακείου. 



Ελληνιστική 

1. Η Πόλη 

2. Η Ακρόπολη και η νότια κλιτύς της Ακρόπολης 

3. Η Αγορά 

4. Η Στοά του Αττάλου (159-138 π.Χ.) 

5. Οι Νότιες Στοές  : 

5a. Η Μεσαία Στοά ( ~ 460 π.Χ.) 

5b. Η Νότια Στοά (~ 150 π.Χ.) 

6. Η Δυτική Αγορά 

Ελληνιστική Αθήνα (338-86 π.Χ.)   



Η Πόλη   (1 από 3) 
   Την Ελληνιστική περίοδο η Αθήνα βρίσκεται ουσιαστικά υπό 
την κυριαρχία των Μακεδόνων. Με τον θάνατο του 
Αλεξάνδρου το 323 π.Χ., πολλές πόλεις της Ελλάδας, και η 
Αθήνα, επαναστατούν κατά των Μακεδόνων. Ύστερα όμως από 
διάφορες αποτυχημένες επιχειρήσεις, παραδίδονται. 
    Όταν ο Αλέξανδρος πέθανε, οι διάδοχοί του άρχισαν να 
πολεμούν για την κυριαρχία στην αυτοκρατορία. Οι Αθηναίοι 
έπρεπε να πάρουν το μέρος κάποιου από αυτούς. Έτσι 
θέλοντας και μη, επιλέγουν τον Κάσσανδρο, ο οποίος νωρίτερα 
κατέλαβε την Αίγινα και την Σαλαμίνα. Οι Αθηναίοι επέλεξαν 
τον φιλόσοφο Δημήτριο τον Φαληρέα να διαπραγματευτεί με τον 
Κάσσανδρο, ο οποίος τον διόρισε διοικητή της Αθήνας το 317 
π.Χ.. Ο Δημήτριος πραγματοποίησε πολλά σπουδαία έργα για 
την πόλη του. Ένα από αυτά είναι η απογραφή που έκανε, η 
οποία έδειξε ότι η Αθήνα είχε πληθυσμό 21.000 πολίτες 
(άνδρες άνω των 21), 10.000 ξένους κατοίκους και 400.000 
σκλάβους. 



Η Πόλη   (2 από 3) 
Το 307 π.Χ. ο γιος του Αντίγονου, Δημήτριος ο Πολιορκητής, 

κατέλαβε την Αθήνα και εξόρισε τον Δημήτριο τον Φαληρέα. Ο 
Δημήτριος ο Πολιορκητής εγκαταστάθηκε στον οπισθόδομο του 
Παρθενώνα απ' όπου κυβέρνησε τυραννικά. Το 301 π.Χ. ο Λαχάρης 
κατάφερε να διώξει τον Δημήτριο. Όμως ο Δημήτριος πολιόρκησε την 
πόλη από τον Πειραιά. ο Λαχάρης αναγκάστηκε να βγάλει τον χρυσό 
από το άγαλμα της Αθηνάς στον Παρθενώνα για να πληρώσει τους 
στρατιώτες. Η πόλη όμως σύντομα παραδόθηκε.  

 Η Αθήνα άλλαξε διάφορα χέρια και τελικά από τις αρχές του 2ου 
αιώνα π.Χ. απέκτησε μία σχετική ελευθερία. Διατήρησε την φήμη της 
και τις φιλοσοφικές σχολές της και έγινε το καλλιτεχνικό και 
φιλοσοφικό κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πολλοί ηγεμόνες των 
ελληνιστικών βασιλείων σπούδασαν εκεί και όταν ανέλαβαν εξουσία 
δώρισαν στην πόλη κτήρια και γλυπτά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
είναι ο Άτταλος Β' (159-138) και ο Ευμένης Β' (197-159) της 
Περγάμου που δώρισαν τις ομώνυμες στοές και ο Αριάθης Ε' (162-
130) που χρηματοδότησε τη Μεσαία Στοά στην Αγορά. Επίσης ο 
βασιλιάς της Καππαδοκίας Αντίοχος ο Δ' διέταξε την κατασκευή του 
ναού του Ολυμπίου Διός που είχε μείνει ανολοκλήρωτος από την εποχή 
του Πεισίστρατου με αρχιτέκτονα τον Ρωμαίο Κοσσούτιο. Το έργο είχε 
προχωρήσει αρκετά αλλά με τον θάνατο του Αντίοχου, το 163 π.Χ. 
σταμάτησε. Το σύμπλεγμα των κιόνων που βρίσκονται στα ανατολικά 
του Ολυμπιείου σήμερα, χρονολογούνται από εκείνη την περίοδο. 



Η Πόλη    (3 από 3) 

      Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατατροπώνουν την Αχαϊκή 
Συμπολιτεία και αρχίζουν να εμπλέκονται στα πολιτικά 
πράγματα των Ελληνικών πόλεων. Το 88 π.Χ. οι Αθηναίοι 
ακολουθόντας τον Μιθριδάτη ΣΤ' του Πόντου 
επαναστατούν εναντίον των Ρωμαίων. Θα ακολουθήσει 
πολιορκία της πόλης από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα, ο 
οποίος θα την καταλάβει και θα την καταστρέψει το 86 
π.Χ..  



Η Ακρόπολις & η Νότια κλιτύς της Ακρόπολις 

      Την Ελληνιστική περίοδο λίγες μόνο αλλαγές 
παρατηρούνται στον βράχο της Ακρόπολης. Το μόνο 
καινούργιο κτήριο είναι η επέκταση της ανατολικής στοάς 
του Ιερού της Βραυρωνίας Αρτέμιδος προς βορρά. Πολλά 
γλυπτικά αναθήματα στήνονται στον χώρο από ηγεμόνες 
των ελληνιστικών βασιλείων. Τρία από αυτά ξεχωρίζουν.  



Η στοά της Βραυρωνίας Αρτέμιδος με την ελληνιστικής περιόδου προέκταση 
στα αριστερά. 



     Το σημαντικότερο από αυτά είναι το ανάθημα του βασιλιά 
της Περγάμου Αττάλου Α'. Ήταν μία σειρά χάλκινων 
αγαλμάτων που περιέγραφαν την μάχη μεταξύ Ελλήνων και 
Γαλατών, ρωμαϊκά μαρμάρινα αντίγραφα των οποίων 
σώζονται σε πολλά μουσεία της Ευρώπης. Τα έργα αυτά 
(αντίγραφα μεγαλύτερων που βρίσκονταν στην Πέργαμο) 
στήθηκαν νότια του Παρθενώνα δίπλα στο τείχος στο 
διάστημα μεταξύ 230-220 π.Χ.. 
     Τα δύο άλλα αγάλματα ήταν δύο τέθριππα στημένα πάνω 
σε γιγάντιους πεσσούς. Το ένα από αυτά ήταν ανάθημα του 
βασιλιά Ευμένη Β' της Περγάμου για τη νίκη του στα 
Παναθήναια (178 π.Χ.)και βρισκόταν δυτικά ακριβώς από 
την πινακοθήκη των προπυλαίων όπου και το μεγάλο βάθρο 
είναι ορατό σήμερα Άλλο ένα σχεδόν πανομοιότυπο στήθηκε 
στην βορειοανατολική πλευρά του Παρθενώνα καλύπτοντας 
όλη τη γωνία του ναού. Ήταν αφιερωμένο είτε πάλι στον 
Ευμένη Β' είτε στον Άτταλο Β'. Ένα ιδίου τύπου τέθριππο 
με πεσσό στήθηκε την ίδια εποχή μπροστά από τη στοά του 
Αττάλου στην Αγορά. 

 



Πανοραμική άποψη των κτηρίων της Ακρόπολης και της νότιας κλιτύος αυτής. 
Σε πρώτο επίπεδο ξεχωρίζει η στοά του Ευμένη και ανάμεσα σε αυτήν και το 

θέατρο του Διονύσου, το ναόμορφο χορηγικό μνημείο του Νικία. 



Πολλά έργα πραγματοποιήθηκαν στη νότια πλαγιά της 
Ακρόπολης. Πολλά καινούργια χορηγικά μνημεία στήθηκαν 
με βασικότερο αυτό του Νικία. Κατασκευάστηκε το 319 
π.Χ. και είχε την μορφή πρόστυλου εξάστυλου ναού. Το 
170 π.Χ. χτίζεται κατά μήκος της νότιας πλευράς της 
Ακρόπολης η Στοά του Ευμένη. Ήταν και αυτή προσφορά 
του Ευμένη Β' και χρησίμευε στην προστασία των θεατών 
του Θεάτρου του Διονύσου από κακοκαιρία. Ήταν διώροφη 
δωρικού ρυθμού με περγαμηνού τύπου κιονόκρανα στις 
εσωτερικές κιονοστοιχίες. 



Η στοά του Ευμένη (170 π.Χ.) είχε μήκος 163 μέτρα και πλάτος 17,65 μέτρα. 
Καταστράφηκε πιθανόν με την εισβολή των Ερούλων το 267 μ.Χ. Το υλικό της 

χρησιμοποιήθηκε για το υστερορωμαϊκό τείχος της πόλης. 



Το μνημείο του Νικία δίπλα ακριβώς από το ανατολικό άκρο της στοάς του Ευμένη. 
Σύμφωνα με την επιγραφή του επιστυλίου του, το έστησε ο θεατρικός χορηγός Νικίας 

του Νικοδήμου, επί άρχοντος Νεαίχμου (319 π.Χ.). Το 237 μ.Χ. το οικοδομικό του 
υλικό χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της Ρωμαϊκής πύλης της Ακρόπολης (πύλη 

Βeulé) που υπάρχει ακόμα σε άψογη κατάσταση 



Τα Προπύλαια με το ελληνιστικό  τέθριππο στον μεγάλο πεσσό στα αριστερά. 



Το τέθριππο των Προπυλαίων. Στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. η αρχική 
επιγραφή αποξύστηκε και το μνημείο αφιερώθηκε εκ νέου στον Μάρκο 

Αγρίππα, τον στρατηγό και γαμπρό του Οκταβιανού Αυγούστου. 



Το τέθριππο στην ΒΔ γωνία του Παρθενώνα. Αρχικά ήταν αφιερωμένο στον Ευμένη 
Β ή στον Άτταλο Β'. Το 31 π.Χ. όμως, αφιερώθηκε στον Οκταβιανό Αύγουστο. 



Άποψη του χάλκινου, φυσικού μεγέθους, τεθρίππου στον Παρθενώνα. 



Η Αγορά 

Την Ελληνιστική περίοδο πολλά μνημειώδη κτήρια 
κατασκευάζονται στον χώρο της Αγοράς. Από αυτά 
ξεχωρίζουν οι μεγάλες Στοές, δωρεές ηγεμόνων των 
Ελληνιστικών Βασιλείων. 



Πανοραμική άποψη της Ελληνιστικής Αγοράς. Σημειώνονται με τους αριθμούς: 1.Στοά 
Αττάλου, 2.Μέση Στοά, 3.Νότια Στοά ΙΙ, 4.Αιάκειον, 5.Θόλος, 6.Νέο Βουλευτήριο, 
7.Μητρώον, 8.Ηφαιστείον, 9.Οπλοστάσιον, 10, Ναός Απόλλωνα Πατρώου και Ναός 

Διός, 11. Στοά Ελευθερέου Διός, 12.Βασίλειος Στοά. 



Η Στοά του Αττάλου (156-138 π.Χ.) 

Η Στοά του Αττάλου ήταν δωρεά του βασιλιά της Περγάμου, 
Αττάλου Β΄(159 π.Χ.- 138 π.Χ.) όπως μαρτυρά η σωζόμενη 
επιγραφή (ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
ΑΠΟΛΩΝΙΔΟΣ). Ήταν διώροφη, Δωρικού ρυθμού, με μήκος 120 
μέτρα και με 45 κίονες στην δυτική πλευρά. Στην ανατολική υπήρχαν 
21 δωμάτια που χρησίμευαν ως καταστήματα.  

 

       Η στοά καταστράφηκε από τους Ερούλους το 267 μ.Χ. και 
ενσωματώθηκε στο υστερορωμαϊκό τείχος της Αθήνας και έκτοτε 
χρησίμευσε ως οχύρωμα. Τα λοιπά δομικά υλικά της της 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση των δύο φράγκικων πύργων στα 
Προπύλαια της Ακρόπολης. 

 

        Η στοά αναστηλώθηκε πλήρως στο διάστημα 1953-1956 για να 
στεγάσει το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.    

 



Άποψη προς νοτιοανατολικά. Αριστερά η Στοά του Αττάλου και δεξιά η Μεσαία 
Στοά. Σε πρώτο επίπεδο, ο Βωμός των 12 Θεών και στο βάθος η Ακρόπολη. 



Η Στοά του Αττάλου από νότια 



Μπροστά από τη Στοά του Αττάλου στήθηκε ένα βάθρο με τέθριππο, πιθανότατα από τον 
ίδιο τον Άτταλο Β΄. Αργότερα αφιερώθηκε στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τιβέριο. Μπροστά του 

βρισκόταν το Βήμα της Αγοράς απ' όπου μιλούσαν οι ρήτορες και οι πολιτικοί. 



Άποψη της Στοάς του Αττάλου από την "ορχήστρα" της Αγοράς. 



ΟΙ ΝΟΤΙΕΣ ΣΤΟΕΣ  (1από 2) 
 

Η Μεσαία Στοά (~160 π.Χ) 

 

      Η Μεσαία Στοά κατασκευάστηκε πιθανότατα από τον 
βασιλιά της Καππαδοκίας Αριάθη Ε΄ γύρω στο 160 π.Χ. 
Είχε μήκος 147 μέτρα και πλάτος 17.5 μ. Περιτριγυριζόταν 
από 160 δωρικούς αράβδωτους κίονες και χωριζόταν στο 
εσωτερικό σε δύο κλίτη με μία σειρά από 23 ιωνικούς 
κίονες. Καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά κατά την 
επιδρομή των Ερούλων το 267 μ.Χ. 



ΟΙ ΝΟΤΙΕΣ ΣΤΟΕΣ  (2 από 2) 

Η Νότια Στοά ΙΙ (~150 π.Χ) 
 
    Η Νότια Στοά ΙΙ κατασκευάστηκε γύρω στο 150 μ.Χ. με τα 
υλικά του ημιτελούς Τετράγωνου Περιστυλίου, που 
κατεδαφίστηκε για να χτιστεί στη θέση του η Στοά του Αττάλου. 
Ήταν μία απλή στοά με τριάντα δωρικούς κίονες στην βόρεια 
πλευρά της, ενώ στον νότιο τοίχο της υπήρχε μία κρήνη. 
Καταστράφηκε κατά την επιδρομή του Ρωμαίου στρατηγού Σύλλα 
το 86 π.Χ. Στα ερείπια της εγκαταστάθηκαν εργαστήρια 
λιθοξόων και μεταλλουργών που μεταποιούσαν τα υλικά της. 
Στην εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού τα εργαστήρια 
εκτοπίστηκαν και ο χώρος καθαρίστηκε. 
 
    Ένα κτήριο (Ανατολικό Κτήριο) ένωνε τα ανατολικά άκρα της 
Νότιας Στοάς ΙΙ και της Μέσης Στοάς δημιουργώντας έναν 
κλειστό χώρο ο οποίος εξυπηρετούσε ως εμπορική αγορά. 



Πανοραμική άποψη του συγκροτήματος των νότιων στοών. Αριστερά, η Μέση Στοά και 
απέναντί της η Νότια Στοά ΙΙ. Πάνω αριστερά διακρίνεται το συνδετικό Ανατολικό 
Κτήριο, ενώ δεξιά το τετράγωνο Αιάκειο, όπως διαμορφώθηκε τότε και δίπλα του η 

Νοτιοδυτική κρήνη. 



Άποψη από τον χώρο ανάμεσα στις δύο στοές. Στο βάθος το 
Ανατολικό Κτήριο και δεξιά η Νότια Στοά ΙΙ. 



Άποψη του χώρου από δυτικά. Στα αριστερά φαίνεται μέρος της πρόσοψης της 
Μεσαίας Στοάς. Στα δεξιά, βρίσκεται το Αιάκειον και η Νοτιοδυτική Κρήνη. 



Άλλη μία άποψη από τον χώρο ανάμεσα στις δύο στοές. Στο βάθος το 
Ανατολικό Κτήριο, αριστερά η Μεσαία Στοά και δεξιά η Νότια Στοά ΙΙ. 



Η Δυτική Αγορά 

Μικρότερης κλίμακας έργα πραγματοποιήθηκαν και στο 
Δυτικό μέρος της Αγοράς. Το Παλαιό Βουλευτήριο 
κατεδαφίζεται δίνοντας τη θέση του σε ένα μεγαλύτερο 
κτήριο, το Μητρώο (~130 π.Χ.). Στο Μητρώο φυλάσσονταν 
τα επίσημα έγγραφα του κράτους. Αποτελείτο από πολλά 
δωμάτια. Σε ένα από αυτά υπήρχε πιθανότατα ιερό της 
Μητέρας των Θεών, ως ανάμνηση πιθανότατα του 
αρχαϊκού μητρώου που καταστράφηκε από τους Πέρσες. 
Επίσης, η Βασίλειος Στοά απέκτησε δύο μικρές πτέρυγες 
στα άκρα της για την τοποθέτηση των στηλών με τους 
νόμους. Τέλος, στα βόρεια του Ναού του Ηφαίστου 
κατασκευάστηκε ένα επίμηκες ογκώδες κτίσμα που 
πιθανολογείται ότι ήταν Οπλοστάσιο. 



Η Δυτική πλευρά της Αγοράς. Το κτήριο με την Ιωνική κιονοστοιχία στα 
αριστερά είναι το Μητρώον. Στον λόφο Αγοραίο Κολωνό, δίπλα στον Ναό του 

Ηφαίστου βρίσκεται το οπλοστάσιο. 



Το Μητρώον (~130 π.Χ.) με το Ιωνικό πρόπυλο στα αριστερά. 



Το μεγάλο αυτό κτήριο θεωρείται ότι ήταν Οπλοστάσιο εξαιτίας της ομοιότητάς του με 
τη Σκευοθήκη του Φίλωνα στον Πειραιά που χρησίμευε γι αυτόν τον λόγο. 

 



Η Βασίλειος Στοά με τις δύο πρόσθετες πτέρυγες. Είναι άγνωστο πότε 
ακριβώς τοποθετήθηκαν και το αν ήταν Δωρικού ή Ιωνικού ρυθμού. 



Ρωμαϊκή 

1. Η Πόλη 

2. Η Ακρόπολη – Νότια κλιτύς  

3. Ο Ναός Ρώμης και Αυγούστου (μετά το 19 π.Χ.) 

4. Η Νότια κλιτύς  

5. Ολυμπιείον – Πύλη Ανδριανού 

6. Ολυμπιείον (124-131 μ.Χ.) 

7. Πύλη Ανδριανού (131-132 μ.Χ.) 

8. Άλλα κτίρια 

Ρωμαϊκή Αθήνα  (86 π.Χ,-267 μ.Χ.)    



Η Πόλη  (1 από 3) 
    Μετά την καταστροφή της πόλης από τον Σύλλα, η Αθήνα 

περιήλθε οριστικά στα χέρια των Ρωμαίων. Αμέσως άρχισε μία 
περίοδος ανασυγκρότησης, η οποία εντάθηκε όταν κάποιοι 
αυτοκράτορες ευεργέτησαν την πόλη. Χάρη σε αυτές τις ευεργεσίες η 
Αθήνα ανέκτησε την παλαιά της δόξα και αναδείχτηκε σε σημαντικό 
φιλοσοφικό και πολιτιστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου.  

   Με τα χρήματα του Ιουλίου Καίσαρα και του διάδοχού του 
Αυγούστου κατασκευάστηκε η Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Ο 
Αύγουστος έχτισε επίσης το ναό της Ρώμης και του Αυγούστου στην 
Ακρόπολη στην είσοδο της οποίας, ο Καλιγούλας έφτιαξε αργότερα, μία 
μνημειακή κλίμακα, ενώ ο Νέρωνας κατασκεύασε νέα σκηνή στο 
θέατρο του Διονύσου. Στην Αγορά, ο γαμπρός του Αυγούστου, 
Αγρίππας, έχτισε ένα τεράστιο ωδείο, μπροστά από το οποίο 
μεταφέρθηκε από κάποιο άλλο σημείο της Αττικής και στήθηκε εκ 
νέου, ο ναός του Άρη. 



Η Πόλη  (2 από 3) 

       Ο μεγαλύτερος όμως ευεργέτης της Αθήνας υπήρξε ο 
αυτοκράτορας Αδριανός ο οποίος επέκτεινε την πόλη κατά 2.200 
στρέμματα προς τα δυτικά (στην περιοχή του Συντάγματος). 
Κατασκεύασε πλήθος οικοδομημάτων σε όλη την πόλη. Το 
σημαντικότερο από τα έργα που πραγματοποίησε ήταν η ολοκλήρωση 
του ναού του Ολυμπίου Διός. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας εγκαινίασε τον 
ναό το 131μ.Χ. και προς τιμήν του, οι Αθηναίοι ανήγειραν την αψίδα 
δίπλα στο ναό, τη γνωστή σήμερα ως "Πύλη του Αδριανού". 
Κατασκεύασε επίσης την βιβλιοθήκη, μέρος της οποίας διατηρείται 
ακόμα σε καλή κατάσταση στο Μοναστηράκι, και τέλος, το Πάνθεον και 
το Πανελλήνιον, ιερά τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί με βεβαιότητα. Ο 
Αδριανός, εκτός από τα μνημεία έδωσε μεγάλη σημασία στην ύδρευση 
της πόλης και κατασκεύασε ένα υδραγωγείο που ήταν ακόμα σε χρήση 
μέχρι και τον 19ο αιώνα. 



Η Πόλη  (3 από 3) 

     Γύρω στα 115μ.Χ. ο πρίγκιπας του Βασιλείου της Κομμαγηνής, 
Γάιος Αντίοχος Φιλόπαππος, που διέμενε στην Αθήνα,  χτίζει το 
ταφικό του μνημείο στον λόφο των μουσών- μνημείο του Φιλοπάππου. 

     Την ίδια εποχή με τον Αδριανό και λίγο αργότερα, ένας εύπορος 
Αθηναίος, ο Ηρώδης ο Αττικός, στόλισε και αυτός με τη σειρά του την 
πόλη. Το σημαντικότερο μνημείο που άφησε είναι το ωδείο, το 
επονομαζόμενο "Ηρώδειο". Το Ηρώδειο, που χρησιμοποιείται και 
σήμερα το έχτισε προς τιμήν της συζύγου του το 161μ.Χ. Ο Ηρώδης 
αναλαμβάνει επίσης και την επένδυση του Παναθηναϊκού Σταδίου με 
πεντελικό μάρμαρο.  

     Η ευημερία αυτή της Αθήνας θα διαρκέσει μέχρι το 267μ.Χ, χρονιά 
κατά την οποία οι Ερούλοι (βαρβαρικό φύλο βόρειας καταγωγής) θα 
περάσουν από την Αθήνα ισοπεδώνοντας τα πάντα. 



Ακρόπολις – Νότια κλιτύς 
     Στην Ρωμαϊκή εποχή δεν πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές πάνω στην 
Ακρόπολη. Το μόνο καινούργιο μνημείο ήταν ο Ναός της Ρώμης και του 
Αυγούστου. Ακόμα, επί Νέρωνος τοποθετήθηκε μεγάλη επιγραφή προς τιμήν 
του στο ανατολικό επιστύλιο του Παρθενώνα όπου σήμερα είναι ορατές οι 
πολυάριθμες οπές από τα μεταλλικά γράμματα. Επίσης, μία μικρή επισκευή 
έγινε στον δυτικό τοίχο του Ερεχθείου που είχε υποστεί ζημιές από πυρκαγιά. 

       Αντίθετα, στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης προστίθενται νέα κτήρια. Το 
θέατρο του Διονύσου αποκτά νέα μεγαλοπρεπή σκηνή από τον Νέρωνα ο 
οποίος σε μια επίσκεψή του στην Αθήνα έδωσε εκεί μουσική παράσταση. Το 
Ωδείο του Περικλή είχε καταστραφεί από τους Αθηναίους κατά την πολιορκία 
του Σύλλα για να μην χρησιμοποιήσει ο Ρωμαίος στρατηγός τα ξύλα της στέγης 
του, ξαναχτίζεται. Στο άλλο ακριβώς άκρο της πλαγιάς ο Ηρώδης ο Αττικός 
χτίζει ένα μεγαλοπρεπές ωδείο, το Ηρώδειο το οποίο ήταν, κατά τον περιηγητή 
Παυσανία, το ωραιότερο της Ελλάδας. Επίσης παρατηρούνται αρκετές 
μικροεπισκευές και ανακαινίσεις στα περισσότερα κτίρια της νότιας κλιτύος. 



Γενική άποψη της Ακρόπολης και της νότιας πλαγιάς της. 



Κάτοψη της Ακρόπολης και της νότιας πλευράς. Σημειώνονται τα εξής κτήρια: 
1.Παρθενώνας, 2.Προπύλαια, 3.Ερέχθειο, 4.Ηρώδειο, 5.Στοά Ευμένους, 6.Θέατρο 

Διονύσου, 7.Ωδείο Περικλή, 8.Βαλανείο, 9.Ασκληπιείο, 10.Ναός Ρώμης και Αυγούστου 



Ο Ναός Ρώμης και Αυγούστου (Μετά το 19 π,Χ.) 

     Ο κυκλικός αυτός ναός χτίστηκε για να τιμήσει την Ρώμη και τον 
αυτοκράτορα Αύγουστο. Η θέση του ήταν 20 μέτρα ανατολικά του 
Παρθενώνα τοποθετημένος αξονικά με αυτόν. Αποτελείτο από 9 
ιωνικούς κίονες και δεν διέθετε σηκό. 



Ο Ναός της Ρώμης και του Αυγούστου από ανατολικά. 



Ακόμα μία άποψη του ναού. 



Νότια κλιτύς 
Το Ηρώδειο (161μ.Χ.). Το έχτισε ο Ηρώδης ο Αττικός προς τιμήν  της 

γυναίκας του Ρήγιλλας. Ήταν ένα αψιδωτό κτήριο που μπορούσε να στεγάσει 
μέχρι και 5.000 θεατές. 

 



Η οροφή του Ηρωδείου ήταν ένα θαύμα της μηχανικής για την εποχή καθώς 
δεν στηριζόταν σε κολώνες αλλά αποτελείτο από κορμούς κέδρων. 



Το Ασκληπιείο δίπλα στο θέατρο του Διονύσου με την μικρή στοά στα 
αριστερά που προστέθηκε στους Ρωμαϊκούς χρόνους. 



Πανοραμική άποψη του θεάτρου του Διονύσου κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. 



Η νέα σκηνή του θεάτρου που κατασκεύασε ο Νέρωνας. 



Άποψη της Ρωμαϊκής σκηνής. 



Το Ρωμαϊκό βαλανείο νοτιοδυτικά του θεάτρου του Διονύσου. 



Ολιμπιείο – Πύλη Ανδριανού 

Ο αυτοκράτορας Αδριανός επισκέφτηκε την Αθήνα το 130-131 μ.Χ. 
όπου και παρέμεινε για αρκετούς μήνες. Η άφιξή του συνδυάστηκε με 
ένα λαμπρό γεγονός. Εγκαινίασε τον Ναό του Ολυμπίου Διός την 
κατασκευή του οποίου χρηματοδότησε. Έτσι ο ναός ολοκληρώθηκε με 
καθυστέρηση 600 περίπου χρόνων. Την ίδια εποχή, οι Αθηναίοι για να 
τιμήσουν την άφιξη του αυτοκράτορα, ανέγειραν δίπλα στο Ολυμπιείο 
μία αψίδα, την γνωστή σήμερα Πύλη του Αδριανού. Ταυτόχρονα ο 
Ρωμαίος αυτοκράτορας έχτισε και άλλα ιερά νότια του Ολυμπιείου. Το 
βασικότερο από αυτά ήταν το ιερό του Πανελληνίου Διός. 



Κάτοψη του Ολυμπιείου και των νοτίων ιερών. Σημειώνονται με τους αριθμούς: 1) 
Ρωμαϊκό βαλανείο 130μ.Χ., 2) Πύλη Αδριανού 131μ.Χ. 3) Ναός Ολυμπίου Διός (131μ.Χ.) 
4) Ναός του Δελφινίου Απόλλωνος 450 π.Χ. 5) Το Επί Δελφινίω Δικαστήριο 500 π.Χ. 

6) Ναός του Κρόνου και της Ρέας 150μ.Χ. 7) Ναός του Πανελληνίου Διός. 



Ολυμπιείον  (124-131 μ.Χ.) (1 από 2) 
   Η κατασκευή του Ναού του Ολυμπίου Διός ξεκίνησε στα αρχαϊκά 

χρόνια από τον Πεισίστρατο και τους απογόνους του (520 π.Χ.). 
Σχεδιάστηκε με βάση τους μεγάλους ναούς της Μικράς Ασίας. Θα ήταν 
δωρικού ρυθμού με μέγεθος στυλοβάτη 41μ Χ 108μ. Θα ήταν οκτάστυλος 
με διπλή σειρά κιόνων στις στενές πλευρές και 21 κίονες στις μακρές. Με 
την ίδρυση όμως της Δημοκρατίας, θεωρήθηκε ως έργο σύμβολο της 
τυραννίας και η οικοδόμηση σταμάτησε.  

   Στους Ελληνιστικούς χρόνους, ο βασιλιάς του κράτους των 
Σελευκιδών, Αντίοχος Δ' ο Επιφανής, διέταξε το 174 π.Χ. την 
ανοικοδόμηση του ναού. Αρχιτέκτονα ανέθεσε τον Ρωμαίο Κοσσούτιο ο 
οποίος τροποποίησε το αρχικό σχέδιο του κτηρίου. Ο ναός θα ήταν 
κορινθιακού ρυθμού. Στις στενές πλευρές θα είχε τρεις σειρές από 8 
κίονες ενώ στις μακρές δύο σειρές από 20. Σύνολο θα είχε 104 κίονες. 
Όμως οι εργασίες σταμάτησαν ξανά με τον θάνατο του Αντίοχου το 164 
π.Χ.  

   Το 86 π.Χ. με την άλωση της Αθήνας από τους Ρωμαίους, ο στρατηγός 
Σύλλας πήρε στη Ρώμη 2 κίονες από τον μισοτελειωμένο ναό, για να 
κοσμήσει το ναό του Δία στο Καπιτώλιο. Μια τρίτη προσπάθεια για την 
κατασκευή του ναού έγινε ανεπιτυχώς από τον Οκταβιανό Αύγουστο, λίγα 
χρόνια μετά.  



Ολυμπιείον  (124-131 μ.Χ.) (2 από 2) 
    Τελικά όμως ο αυτοκράτορας Αδριανός κατάφερε να 

ολοκληρώσει το κτήριο το 131 μ.Χ. Σεβάστηκε πλήρως το αρχικό 
σχέδιο του Κοσσούτιου διατηρώντας ακόμα και κάποιους από τους 
κίονες που υπήρχαν από τότε. Οι κολώνες είχαν 17 μέτρα ύψος και 
διάμετρο 2μ. Γύρω από τον ναό έχτισε έναν περίβολο περιμετρικά του 
οποίου στήθηκαν προτομές του, προσφορές από όλες τις πόλεις της 
Ελλάδας. Στο εσωτερικό του ναού τοποθετήθηκε ένα χρυσελεφάντινο 
άγαλμα του Δία και ένα του Αδριανού. 

    Ο ναός ερημώθηκε όταν έπαθε σοβαρές ζημιές από τους 
Ερούλους το 267 μ.Χ. Στη συνέχεια απετέλεσε λατομείο καθώς το 
μάρμαρό του χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ασβέστη. Το 1436 
από τους 104 κίονες είχαν απομείνει 21. Στις 27 Απριλίου 1759 ο 
Τούρκος διοικητής της Αθήνας Τσισδαράκης ανατίναξε έναν ακόμα 
κίονα για να παρασκευάσει ασβέστη για το τζαμί που κατασκεύαζε. 
Σήμερα υπάρχουν 16 κίονες. Από αυτούς, ο ένας έπεσε κατά τη 
διάρκεια μίας καταιγίδας το 1852. 



Η ανατολική πρόσοψη του Ναού. 



Βορειοανατολική άποψη από το πρόπυλο του ιερού περιβόλου. 
 



Η βορειοανατολική πλευρά. 



Η νοτιοανατολική πλευρά του ναού με την Ακρόπολη στο βάθος. 



Η Πύλη του Ανδριανού (131-132 μ.Χ.) 

    Ο Αδριανός ίδρυσε ανατολικά της Αθήνας, γύρω από τον χώρο 
του Ολυμπιείου μία νέα συνοικία η οποία πήρε την προσωνυμία 
Αδριανούπολις. Όταν ο αυτκράτορας έφτασε στην Αθήνα το 131 μ.Χ. οι 
κάτοικοι της Αθήνας του αφιέρωσαν μία αψίδα στα σύνορα της παλιάς 
πόλης και της καινούργιας.  

    Η αψίδα αυτή διατηρείται σε άριστη κατάσταση μέχρι σήμερα. 
Είναι κορινθιακού ρυθμού και έχει ύψος 18 μέτρα πλάτος 13,5μ και 
βάθος 2,3μ. Είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από πεντελικό 
μάρμαρο. Το τόξο στη μέση έχει άνοιγμα 6,5 μέτρα. Πάνω από αυτό 
βρίσκονται και στις δύο πλευρές, δύο επιγραφές. Στην δυτική 
αναγράφεται: ΑΙΔ' ΕΙΣ' ΑΘΗΝΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Η ΠΡΙΝ ΠΟΛΙΣ 
(Αυτή είναι η Αθήνα, η παλιά πόλη του Θησέα) ενώ στην ανατολική: 
ΑΙΔ' ΕΙΣ' ΑΔΡΙΑΝΟΥ Κ'ΟΥΧΙ ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΣ (Αυτή είναι η 
πόλη του Αδριανού και όχι του Θησέα). 



Άποψη της Πύλης του Αδριανού από τα δυτικά. Πίσω διακρίνεται ο Ναός του 
Ολυμπίου Διός και στο βάθος αριστερά, το ρωμαϊκό βαλανείο. 



Άποψη από τα ανατολικά με 
φόντο την Ακρόπολη. 



Άλλα κτίρια 

    Στον χώρο νότια του Ολυμπιείου υπήρχαν από τους αρχαϊκούς 
χρόνους διάφορα ιερά. Το σημαντικότερο από αυτά ήταν αφιερωμένο 
στον Δελφίνιο Απόλλωνα. Δίπλα του υπήρχε ένα από τα δικαστήρια 
της πόλης, το Επί Δελφινίω. Την Ρωμαϊκή εποχή χτίστηκε λίγο πιο 
νότια από τον Αδριανό το ιερό του Πανελληνίου Διός. Τέλος, το 150 
μ.Χ. προστέθηκε και ένας μικρός ναός του Κρόνου και της Ρέας. 

       Επίσης λίγο ανατολικότερα της Πύλης του Αδριανού, χτίστηκε 
το 131 μ.Χ. ένα ρωμαϊκό λουτρό που είναι γνωστό ως το Βαλανείο του 
Ολυμπιείου. 



Στο βάθος, το Ολυμπιείο. Σε πρώτο επίπεδο ο ναός του Δελφινίου Απόλλωνα 
και το ιερό του Πανελληνίου Διός με τις περιμετρικές στοές. 



Το ιερό του Πανελληνίου Διός με τις περιμετρικές στοές. 



Ο ναός του Κρόνου και της Ρέας. 



Το Βαλανείο του Ολυμπιείου από ανατολικά. 



Τέλος 


