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 Η Ακρόπολη των Αθηνών, ο επονομαζόμενος "ιερός βράχος", 
είναι ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα και
βρίσκεται σε λόφο στο κέντρο της σημερινής Αθήνας. Στην
Ακρόπολη υπάρχουν τρεις αρχαίοι ναοί, ο Παρθενώνας, το
Ερέχθειο και ο ναός της Απτέρου Νίκης. Επίσης, υπάρχει και η
μνημειακή είσοδος, τα Προπύλαια. Όλα τα μνημεία της
Ακρόπολης είναι κατασκευασμένα από Πεντελικό μάρμαρο και
χτίστηκαν κατά το Χρυσό αιώνα του Περικλή, την επονομαζόμενη
Κλασική Περίοδο (450-330 π.Χ.). 

 Η λέξη Ακρόπολη σημαίνει την άκρη της πόλης, και υπάρχουν
πολλές ακροπόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ήταν πάντα χτισμένες σε
υψηλό σημείο, και συχνά χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο και
τόπος για την άμυνα κατά των διαφόρων εχθρών. Η Ακρόπολη
της Αθήνας είναι η πιο γνωστή από όλες, και επομένως συχνά
αναφέρεται ως Η Ακρόπολη.



 Τα παλαιότερα ευρήματα χρονολογούνται από την Νεολιθική εποχή (3500 π.Χ.). Αρχικά ήταν 
η βάση του τοπικού άρχοντα με όλα τα παλάτια και τα σπίτια των ευγενών χτισμένα σε 
αυτήν. Σταδιακά γίνεται μια θρησκευτική θέση και τα ανάκτορα αντικαθίστανται από ναούς 
και ιερά. Γύρω στο 570 π.Χ. αναγείρετε ο πιο ιερός ναός αφιερωμένος στην Αθηνά Πολιάδα. 
Δυστυχώς από αυτόν τον ναό έχουν βρεθεί μόνο τα θεμέλια και λίγα διαζώματα και γλυπτά 
που φυλάσσονται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μια σειρά από ευρήματα δείχνουν ότι στη 
θέση του Παρθενώνα, κεντρικό ναό της Ακρόπολης, χτίστηκε αρχικά ένας μεγάλος ναός, ο 
πρώτος Παρθενώνας. Ο βράχος της Ακρόπολης ήταν διακοσμημένος με νέα ιερά, ναούς και 
αφιερώσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 480 π.Χ., εποχή που οι Πέρσες εισέβαλαν στην Αθήνα 
και κατέστρεψαν εντελώς τον ιερό χώρο και λεηλάτησαν οτιδήποτε πολύτιμο. Οι Αθηναίοι 
επέστρεψαν μετά την νίκη της Σαλαμίνας την ίδια χρονιά και ανοικοδόμησαν το βράχο της 
Ακρόπολης με μορφή που τη βλέπουμε σήμερα μεταξύ 450 - 420 π.Χ. σύμφωνα με το όραμα 
του Περικλή και τα σχέδια του Φειδία.
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 Τα Προπύλαια, η μνημειακή είσοδος στο ιερό 
της Ακρόπολης, χτίζονται μεταξύ του 437 και 
του 431 π.Χ., σε σχέδια του Μνησικλή, στη 
θέση αρχαιότερης πύλης. Το αρχικό σχέδιο 
δεν ολοκληρώνεται ποτέ, καθώς η κατασκευή 
σταματά τις παραμονές του 
Πελοποννησιακού Πολέμου, το 431 π.Χ.

 Το οικοδόμημα αποτελείται από μία κεντρική 
είσοδο και δύο πλευρικές πτέρυγες. Την 
κεντρική είσοδο πλαισιώνουν τρία ζεύγη 
κιόνων ιωνικού ρυθμού, με εξαιρετικής 
τέχνης κιονόκρανα. Η είσοδος διαθέτει πέντε 
θύρες, η μεσαία από τις οποίες είναι 
πλατύτερη για να διευκολύνεται η διέλευση 
της πομπής των Παναθηναίων και των ζώων 
της θυσίας.



 Ο ναός της Απτέρου Νίκης βρίσκεται νοτιοδυτικά
των Προπυλαίων, χτισμένος πάνω σε παλαιά
μυκηναϊκή οχύρωση. Είναι το μοναδικό πλήρως
Ιωνικού ρυθμού κτίριο στην Ακρόπολη, είχε
σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Καλλικράτη σε ένα
λεπτό ύφος, με τέσσερις κίονες στην μπροστινή και
στην πίσω βεράντα. Ο ναός παρέμεινε ανέπαφος μέχρι
το 1686, όταν οι Τούρκοι αποσυναρμολόγησαν τα
μάρμαρα κτιρίου για να τα χρησιμοποιήσουν για
οχυρώσεις. Ο ναός αναστηλώθηκε μερικώς το 1836 
και στη συνέχεια με μεγαλύτερη προσοχή από τον
Μπαλάνο και Ορλάνδο το 1935. Ο ναός ήταν
αφιερωμένος στη νίκη των Αθηναίων κατά τη
διάρκεια των Περσικών πολέμων και ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια της μάχης του Μαραθώνα και τη
ναυμαχία της Σαλαμίνας.



Το Ερέχθειο είναι ένα σύνθετο οικοδόμημα, που κατασκευάζεται 
την τελευταία εικοσαετία του 5ου αι. π.Χ. σε σχέδια του Μνησικλή. 
Αντικαθιστά στη λειτουργία του τον Αρχαίο Ναό της Αθηνάς 
Πολιάδας, τμήμα του οποίου είχαν καταστρέψει οι Πέρσες εξήντα 
χρόνια νωρίτερα. Το νέο κτήριο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 
ανατολικό είναι αφιερωμένο στην Αθηνά και στεγάζει το ξύλινο 
λατρευτικό της άγαλμα, ενώ το δυτικό, που είναι χαμηλότερο, είναι 
αφιερωμένο στη λατρεία του Ποσειδώνα-Ερεχθέα, του Ηφαίστου 
και του Βούτη, αδελφού του Ερεχθέα.Στην ανάγκη να στεγαστούν 
όλες αυτές οι λατρείες αλλά και στην ανωμαλία που παρουσιάζει το 
έδαφος στο σημείο αυτό, οφείλεται και το ιδιόρρυθμο σχήμα που 
έδωσε ο αρχιτέκτονας στον ναό. Επιπλέον έπρεπε να προστατέψει 
τα ιερά σημάδια της διαμάχης του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για 
την κυριαρχία της Αθήνας: την ελιά που χάρισε η Αθηνά στην πόλη, 
το σημάδι της τρίαινας του Ποσειδώνα και την πηγή με το αλμυρό 
νερό που ανάβλυσε με το χτύπημα του βράχου.



 Η νότια πρόσταση του Ερεχθείου είναι η
περισσότερο γνωστή. Την οροφή της
στηρίζουν, αντί για κίονες, έξι αγάλματα
Κορών, οι περίφημες Καρυάτιδες. Πέντε από
αυτές βρίσκονται στο Μουσείο Ακρόπολης, 
τοποθετημένες σε ειδικό εξώστη και ορατές
από παντού. Η θέση της έκτης, που βρίσκεται
στο Βρετανικό Μουσείο, έχει παραμείνει κενή.
Το 1801 μία από τις Καρυάτιδες και ο βόρειος 
κίονας του ανατολικού πρόπυλου μαζί με το 
υπερκείμενο τμήμα του θριγκού αφαιρέθηκαν 
από τον Λόρδο Έλγιν με σκοπό τη διακόσμηση 
του μεγάρου του και αργότερα πωλήθηκαν στο 
Βρετανικό Μουσείο (μαζί με γλυπτά από τα 
αετώματα και τις ζωφόρους του Παρθενώνα). 
Ένας θρύλος της εποχής ανέφερε πως κατά τη 
διάρκεια της νύχτας οι εναπομείνασες πέντε 
Καρυάτιδες ακούγονταν να θρηνούν για τη 
χαμένη αδελφή τους.



 Ο Παρθενώνας είναι ένας αρχαίος ελληνικός ναός 
χτισμένος στην Ακρόπολη της Αθήνας. Είναι 
κατασκευασμένος από λευκό πεντελικό μάρμαρο και 
ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, την προστάτιδα της 
πόλης των Αθηνών.

 Η κατασκευή του ξεκίνησε το 447 π.Χ. με απόφαση του 
Αθηναίου πολιτικού Περικλή στο πλαίσιο ενός 
γενικότερου οικοδομικού προγράμματος στην Ακρόπολη, 
τα ιερά της οποίας είχαν καταστραφεί από τους Πέρσες 
το 480 π.Χ. Ο Παρθενώνας χτίστηκε πάνω στα ερείπια 
του ημιτελούς και κατεστραμμένου αρχαϊκού ναού, του 
λεγόμενου «Προπαρθενώνα» ή «Εκατόμπεδου».

 Αρχιτέκτονες ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης, ενώ 
επιστάτης του όλου έργου και κυρίως του γλυπτικού 
διάκοσμου ήταν ο γλύπτης και φίλος του Περικλή, 
Φειδίας. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 438 π.Χ. και τα 
τελευταία αγάλματα τοποθετήθηκαν το 432 π.Χ.



Η Πνύκα (η Πνύξ, της Πνυκός ή Πυκνός) είναι η θέση -
περιοχή όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του δήμου, δηλαδή 
η συνέλευση των Αθηναίων, στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο 
αιώνα μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ.. Βρίσκεται στο 
μέσον της κατά διεύθυνση βορρά-νότου λοφοσειράς έναντι 
και δυτικά της Ακρόπολης και μεταξύ των ακραίων 
υψωμάτων, του λόφου Νυμφών (βόρειο άκρο) και λόφου 
Μουσών ή Φιλοπάππου (νότιο άκρο).
Από το αρχαίο βήμα του ιερού χώρου αυτού αγόρευσαν 
σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο 
Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο 
Αισχίνης αλλά και στη σύγχρονη εποχή ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης.Από το τέλος του 4ου αιώνα ο χώρος 
παρέμενε μόνο ιερός, αφού οι συνελεύσεις των Αθηναίων 
μεταφέρθηκαν στο Διονυσιακό θέατρο.



 Το Θέατρο του Διονύσου ή Θέατρο 
Διονύσου Ελευθερέως είναι ο 
σημαντικότερος γνωστός υπαίθριος 
θεατρικός χώρος στην αρχαία Αθήνα 
και θεωρείται το πρώτο θέατρο του 
κόσμου. Επιπλέον, υπήρξε ο βασικός 
τόπος παράστασης του αττικού 
δράματος, αφού φιλοξενούσε τα 
Μεγάλα Διονύσια, τη μεγαλύτερη 
θεατρική γιορτή της πόλης των 
Αθηνών.



Τα μέλη του δικαστηρίου ήταν οι Ηλιαστές 
όπου εκλέγονταν 6000 κάθε χρόνο από κάθε 
φυλή μέσα από κλήρωση και έπρεπε να έχουν 
συμπληρώσει και το 30ο έτος της ηλικίας τους.

Οι δικαστές κάθονταν πάνω σε ξύλινους 
πάγκους σκεπασμένους με ψάθες ,ενώ σε μια 
ψηλή έδρα στεκόταν ο προεδρεύων του 
δικαστηρίου. 
Οι αγορεύσεις διαρκούσαν έξι λεπτά και 
υπήρχε κλεψύδρα ώστε να υπολογιστεί ο 
χρόνος . Η απόφαση του δικαστηρίου 
έβγαινε την ίδια μέρα που γινόταν η δίκη 
,ύστερα από ψηφοφορία των δικαστών .



 Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας αποτελούσε το
επίκεντρο του δημόσιου βίου. Η μεγάλη ανοικτή
πλατεία μαγνήτιζε τους Αθηναίους με διάφορες
αφορμές: εμπόριο, εκλογές, διαβουλεύσεις, δίκες
αλλά και θεατρικά δρώμενα, τελετές, 
στρατιωτικά γυμνάσια ή αθλητικοί αγώνες, όλα
μπορούσαν να συμβούν στην Αγορά. Διοικητικά, 
δικαστικά και εμπορικά κτήρια (στοές), βωμοί, ναοί
και ιερά, κρήνες, ωδείο, βιβλιοθήκη, το Βήμα, μνημεία
και αναθήματα δωρητών, χώροι περιπάτου και
φιλοσοφικών αναζητήσεων πλαισίωναν το Δρόμο, 
την αρχαία οδό που οδηγούσε από το Δίπυλο στην
Ακρόπολη και την οποία ακολουθούσε η μεγαλειώδης
πομπή των Παναθηναίων.



Τα Μακρά Τείχη ήταν αμυντικά τείχη της πόλης των Αθηνών που χτίστηκαν μεταξύ 461 π.Χ.-455 
π.Χ., τα οποία οχύρωναν την πρόσβαση από τον κύριο οικισμό προς τους δύο κυρίους λιμένες της, 
τον Πειραιά και το Φάληρο. Αποτελούνταν από δύο τείχη, το «Βόρειο», (ή «Έξωθεν») και το 
«Μέσον» Τείχος (ή «Φαληρικό») σε παράλληλη διάταξη, μήκους 40 σταδίων (7 χλμ.), και σε 
μεταξύ τους απόσταση ενός σταδίου (184 μ.), που όμως φθάνοντας στον Πειραιά περιέκλειαν 
ολόκληρη την Ακτή συμπεριλαμβανομένων του οικισμού, και των τριών λιμένων), με κύριο 
ακριβώς στόχο να προστατευθεί η επικοινωνία της Αθήνας με το λιμάνι της. Εκτός όμως των δύο 
παράλληλων αυτών τειχών υπήρχε και τρίτο το «Νότιο» που από την Αθήνα κατέληγε στο 
δευτερεύον λιμάνι του Φαλήρου στο σημερινό Παλαιό Φάληρο, που περιλαμβανόταν όμως στα 
Μακρά Τείχη. Επειδή αρχικά το Βόρειο και το Νότιο ήταν τα πρώτα που κτίσθηκαν και που 
περιέκλειαν τα δύο τότε επίνεια της Αθήνας, τον Πειραιά και το Φάληρο, ονομάσθηκαν Μακρά 
Τείχη.



 Η Ακρόπολη είναι ουσιαστικά το σημείο
αναφοράς των Ελλήνων , όπως επίσης και ένα
μνημείο τεράστιας αξίας. Όπως θα έλεγε κανείς
είναι το απόκτημα που αποδεικνύει ότι
καταγόμαστε από τους Αρχαίους Έλληνες, για
αυτό και είναι προστατευόμενο μνημείο. Είναι η
βάση της δημοκρατίας για την Αθήνα και φυσικά
έδωσε φώτα στην ανάπτυξη.Τέλος είναι  μεγάλη 
πηγή εσόδων για την οικονομία ,όπου τουρίστες 
από όλο τον κόσμο έρχονται να επισκεφτούν το 
σημαντικότερο μνημείο του δυτικού κόσμου .  






