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. ηῷ δ' ἐπηόληη ἔηεη, ᾧ ἥ ηε ζειήλε ἐμέιηπελ ἑζπέξαο θαὶ ὁ παιαηὸο ηῆο 

Ἀζελᾶο λεὼο ἐλ Ἀζήλαηο ἐλεπξήζζε, Ξελνθώλ, Ελληνικά 1.6.1. 



Σν Δξέρζεην αθηεξώζεθε ζηελ Αζελά θαη ζηνλ Πνζεηδώλα («ζενί 

ζύλλανη»), ν νπνίνο ελ κέξεη ηαπηηδόηαλ κε ηνλ Δξερζέα, θαη ήηαλ ην 

ηεξόηεξν νηθνδόκεκα ηεο Αθξνπόιεσο.



Μία εμάζηπιε ησληθή ζηνά παξείρε είζνδν ζην κνλόρσξν αλαηνιηθό 

ηκήκα, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Αζελά. Δθεί θπιαζζόηαλ ην 

παλάξραην – όξζην ή θαζηζηό – ιαηξεπηηθό μόαλν ηεο ζεάο («άγηνλ 

βξέηαο»/«έδνο»/«είδσινλ»/«μόαλνλ»/«δηηπεηέο» = εμ’ νπξαλνύ), 

θαηαζθεπαζκέλν κάιινλ από μύιν θαη πηζαλώηαηα πξσηόγνλεο 

κνξθήο, ζην νπνίν απεπζπλόηαλ ε ιαηξεία θαη ην νπνίν έληπλαλ κε ηνλ 

πέπιν θαηά ηελ ενξηή ησλ Παλαζελαίσλ.



ΖΡΧΟΝ, ΝΑΟ, ΥΧΡΟ 
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… Δ ΑΝΣΗΘΔΖ ΜΔ ΣΟ ΛΗΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΘΔΝΧΝΑ …



Ζ ΑΣΣΗΚΖ ΒΑΖΓΤΑΛΗΝΔ ΦΖΦΟΗ

«ΠΛΟΤΗΟ ΚΑΗ ΥΑΛΑΡΟ»



• ΟΗ ΡΑΓΗΝΟΣΔΡΟΗ ΓΝΧΣΟΗ IΧΝΗΚΟΗ ΚΗΟΝΔ

• ΦΑΗΟ ΔΛΔΤΗΝΗΑΚΟ ΑΒΔΣΟΛΗΘΟ



Ο αλαηνιηθόο ηνίρνο ηνπ  λανύ ρσξίο ηελ πξόζηαζε.











ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δαπέδνπ, πξηλ από ηε κεγάιε ζύξα, 

βξηζθόηαλ ν βσκόο ηνπ Γηόο Τπάηνπ θαη ζηνλ παξαθείκελν 

βξάρν ππήξραλ ηα ζεκάδηα πνπ είρε αθήζεη ε ηξίαηλα ηνπ 

Πνζεηδώλνο θαηά ηε θηινληθία ηνπ κε ηελ Αζελά ή ην ζεκάδη ηνπ 

θεξαπλνύ, κε ηνλ νπνίν ν Εεύο ζθόησζε ηνλ Δξερζέα. ην ίδην 

ζεκείν ηνπνζεηείην θαη ν ηάθνο ηνπ Δξερζέσο. 

Δληόο ηνπ πξνδόκνπ ππήξρε 

ε «Δξερζείο ζάιαζζα», ην 

θξέαξ ηνπ αικπξνύ λεξνύ 

πνπ αλέβιπζε όηαλ ν 

Πνζεηδώλ ρηύπεζε ην βξάρν 

κε ηελ ηξίαηλά ηνπ,





Μπξνζηά από ην άγαικα έθαηγε «ρξπζή ιπρλία» (ιπρλάξη), 

έξγν ηνπ Καιιηκάρνπ (5νο αη. π.Υ.), θαη πάλσ από απηήλ 

βξηζθόηαλ ράιθηλνο θνίλημ. 

Ζ ΒΟΡΔΗΑ ΠΡΟΣΑΖ



Ζ νξνθή ηεο βόξεηαο πξόζηαζεο όπσο ζώδεηαη ζήκεξα.











•Τπεξπςσκέλν πόδηνλ

•Κόξεο

•Αζηαηηθόο ζξηγθόο





Ταφικόσ  
περίβολοσ του 
Ιεροκλζουσ 
ςτην βόρεια 
οδό

Ταφικόσ περίβολοσ του 
Διογείτονοσ ςτην 
βόρεια οδό

ΡΑΜΝΟΤ

















ΣΟ ΑΡΡΗΦΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΝΓΡΟΔΙΟΝ



Σα Αξξεθόξηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Αζήλα ζηηο 22 ηνπ κελόο 

θηξνθνξηώλνο πξνο ηηκή ηεο Θεάο Αζελάο. Κάζε ρξόλν εθιέγνληαλ 

ηέζζεξα θνξίηζηα, από ηηο εθιεθηόηεξεο νηθνγέλεηεο, ειηθίαο από 7 

έσο 11 εηώλ, νη νπνίεο νλνκάδνληαλ Αξξεθόξνη. Οη Αξξεθόξνη 

θαηνηθνύζαλ ζηελ Αθξόπνιε από ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ κελόο 

Ππαλεςηώλνο κέρξη ηελ εκέξα ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ησλ 

Αξξεθνξηώλ. Γύν από απηέο ύθαηλαλ ην πέπιν ηεο Αζελάο γηα ηε 

γηνξηή ησλ Παλαζελαίσλ. Φνξνύζαλ όιεο ιεπθό ρηηώλα θαη ρξπζά 

θνζκήκαηα, ηα νπνία κεηά ηε γηνξηή γίλνληαλ ηεξά (ηα έμνδα γηα ην 

πέπιν θαη ηα θνζκήκαηα ηα αλαιάκβαλαλ νη νηθνγέλεηεο ησλ 

Αξξεθόξσλ).



ηελ ειιεληθή κπζνινγία ε 

Πάνδροσος ήηαλ ε κία από ηηο ηξεηο 

ζπγαηέξεο ηνπ Κέθξνπα θαη ηεο 

Αγιαύξνπ. Οη αδειθέο ηεο 

Παλδξόζνπ ήηαλ ε `Δξζε θαη ε 

Άγξαπινο.















Κέθξσς. Ο πξώηνο ηζαγελήο βαζηιηάο ηεο 

Αηηηθήο. Ο ήξσαο απηόο είλαη δηθπήο. Έρεη 

ζώκα αλζξώπνπ θαη νπξά δξάθνληα.











• Ζ ΣΟΑ ΣΟΤ ΠΑΝΓΡΟΔΗΟΤ



Ζ ζηέγε θαηαζηξάθεθε από ππξθαΗά θαη 

αληηθαηαζηάζεθε ην 25 π.Υ. από λέα ζηέγε, 

ηκήκαηα γείζνπ θαη καξκάξηλε θεξάκσζε. 

Σόηε πξνζηέζεθαλ θαη ηα παξάζπξα ζηελ 

Γπηηθά πξόζηαζε.

Δπέκβαζε κηκεηηθή, πςειήο πνηόηεηαο.

ύκθσλα κε ηελ Alexandra Lesk, ε επηδηόξζσζε 

απηή έγηλε ηνλ 3ν αηώλα από ηνπο Αηηαιίδεο

> A Diachronic Examination of the Erechtheion and Its 

Reception . University of Cincinnati 2004

















TO AΡΡΖΦΟΡΔΗΟΝ

Σα Αξξεθόξηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Αζήλα ζηηο 22 ηνπ κελόο 

θηξνθνξηώλνο πξνο ηηκή ηεο Θεάο Αζελάο. Κάζε ρξόλν εθιέγνληαλ 

ηέζζεξα θνξίηζηα, από ηηο εθιεθηόηεξεο νηθνγέλεηεο, ειηθίαο από 7 

έσο 11 εηώλ, νη νπνίεο νλνκάδνληαλ Αξξεθόξνη. Οη Αξξεθόξνη 

θαηνηθνύζαλ ζηελ Αθξόπνιε από ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ κελόο 

Ππαλεςηώλνο κέρξη ηελ εκέξα ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ησλ 

Αξξεθνξηώλ. Γύν από απηέο ύθαηλαλ ην πέπιν ηεο Αζελάο γηα ηε 

γηνξηή ησλ Παλαζελαίσλ. Φνξνύζαλ όιεο ιεπθό ρηηώλα θαη ρξπζά 

θνζκήκαηα, ηα νπνία κεηά ηε γηνξηή γίλνληαλ ηεξά (ηα έμνδα γηα ην 

πέπιν θαη ηα θνζκήκαηα ηα αλαιάκβαλαλ νη νηθνγέλεηεο ησλ 

Αξξεθόξσλ).


