










ΝΕΟ ΜΟΥΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Το αποκϊλεςαν «ςύγχρονο ναό για την αρχαύα τϋχνη». Το νϋο Μουςεύο τησ 
Ακρόπολησ εύναι πλϋον γεγονόσ. Το μουςεύο με τα ςημαντικότερα εκθϋματα του 
δυτικού πολιτιςμού εύναι δικό μασ. Άλλοι το εύδαν ωσ «το πιο δυνατό επιχεύρημϊ 

μασ για την επιςτροφό των γλυπτών του Παρθενώνα». Το ςύγουρο εύναι ότι 
αποτελεύ το μοναδικό παγκόςμιασ ακτινοβολύασ μουςεύο που διαθϋτουμε. Το  

2000, ο Οργανιςμόσ Ανϋγερςησ Νϋου Μουςεύου Ακρόπολησ προκηρύςςει ϋνα νϋο 
διαγωνιςμό. Το πρώτο βραβεύο του διαγωνιςμού απϋςπαςαν ο Ελβετόσ 

αρχιτϋκτονασ Ber nard Tschumi (ϋκτιςε το πϊρκο τησ Villette ςτο Παρύςι)  και ο 
ϋλληνασ αρχιτϋκτονασ Μιχϊλησ Φωτιϊδησ (πολυχώροσ Γαύα), ςτισ μακϋτεσ των 
οπούων ςτηρύχτηκε η καταςκευό του Νϋου Μουςεύου, το οπούο ϋχει ςκόπιμα 

εξωςτρεφό χαρακτόρα και για το λόγο αυτό γύνεται εκτεταμϋνη χρόςη  γυαλιού 
υψηλόσ τεχνολογύασ ςτισ προςόψεισ του ςε ϋνα χώρο γύρω ςτα 14.000 μ² που 

εκτύνεται ςε τρύα κύρια επύπεδα και δύο ενδιϊμεςα.











Η ιςτορύα που διηγεύται το μουςεύο ξεκινϊει από την 3η          
χιλιετύα π.Χ. και τουσ πρώτουσ κατούκουσ του 

λεκανοπεδύου που διϊλεξαν να εγκαταςταθούν ςε ϋνα 
λόφο 156 μϋτρων από την επιφϊνεια τησ θϊλαςςασ και 
μύα ώρα με τα πόδια απ' αυτόν. Ο λόφοσ αποτελούςε 

φυςικό οχυρό για την ϊμυνϊ τουσ και επιπλϋον διϋθετε το 
πολυτιμότερο αγαθό, πηγϋσ με φρϋςκο πόςιμο νερό, του 

Αςκληπιεύου ςτη νότια πλευρϊ και τησ Κλεψύδρασ ςτη 
βόρεια. Αρχύζει η οργϊνωςη τησ πρώτησ «πόλησ». Τον 13ο 
αιώνα π.Χ. αποκτϊ για πρώτη φορϊ τεύχη. Υψώνεται το 

Πελαςγικό τεύχοσ. Η πόλη εξελύςςεται ςε «ακρόπολη» και 
κτύζεται το μυκηναώκό ανϊκτορο του ηγεμόνα ςτη θϋςη 

του ςημερινού Ερεχθεύου.





























Αίθουςα των Κλιτύων τησ Ακρόπολησ
μια γςάλινη λεωυόπορ, πλάτοςρ 12 μέτπων, πος σε καλεί σε ένα ππαγματικά μεγάλο μοςσείο τος 21ος αιώνα. Δύο πήλινερ υτεπωτέρ 

Νίκερ σε καλωσοπίζοςν από μακπιά. Κι είναι σαν να λένε: «νενικήκαμεν»· παπά τιρ μύπιερ αντιξοότητερ, το σπίτι μαρ στίστηκε. 
Ο επιςκϋπτησ του Μουςεύου τησ Ακρόπολησ, αφού διαςχύςει τον προθϊλαμο του ιςογεύου, βρύςκεται ςτον πρώτο εκθεςιακό χώρο. 

Στην ευρύχωρη αύθουςα με το κεκλιμϋνο γυϊλινο δϊπεδο παρουςιϊζονται ευρόματα από τισ κλιτύσ (πλαγιϋσ) του βρϊχου τησ 
Ακρόπολησ. Το γυϊλινο δϊπεδο επιτρϋπει την θϋαςη ςτην αρχαιολογικό αναςκαφό, ενώ η ανηφορικό κλύςη τησ δεν εύναι τυχαύα, 

παραπϋμπει ςτην ανϊβαςη προσ την Ακρόπολη. Η Αύθουςα των κλιτύων τησ Ακρόπολησ φιλοξενεύ ευρόματα από τα ιερϊ που όταν 
ιδρυμϋνα ςτισ πλαγιϋσ τησ Ακρόπολησ, καθώσ και από τον οικιςμό που αναπτύχθηκε ςτισ υπώρειεσ του λόφου, ςε όλεσ τισ ιςτορικϋσ
περιόδουσ. Στα αριςτερϊ του επιςκϋπτη εκτύθενται ευρόματα από τα μεγϊλα ιερϊ που ιδρύθηκαν ςτισ πλαγιϋσ του βρϊχου, ενώ ςτα 
δεξιϊ του ευρόματα από τα μικρότερα ιερϊ και από τον οικιςμό που αναπτύχθηκε ςτισ πλαγιϋσ τησ Ακρόπολησ. Στην αρχαιότητα, οι 
πλαγιϋσ αυτϋσ όταν η μεταβατικό ζώνη ανϊμεςα ςτην πόλη και το πιο διϊςημο ιερό τησ. Ήταν η περιοχό όπου επύςημεσ και λαώκϋσ 

λατρεύεσ, μικρϊ και μεγαλύτερα ιερϊ ςυνυπόρχαν με ςπύτια ιδιωτών. Ανϊμεςα ςτα ιερϊ ό λύγο χαμηλότερα από αυτϊ, οι αρχαιολογικϋσ 
αναςκαφϋσ ϋφεραν ςτο φωσ τμόματα του οικιςτικού ιςτού τησ αρχαύασ Αθόνασ και κατϋδειξαν τη ςχεδόν ςυνεχό χρόςη του, από το 

τϋλοσ τησ νεολιθικόσ εποχόσ (περύ το 3000 π.Χ.), ϋωσ και την ύςτερη αρχαιότητα (6οσ αι. μ.Χ.), αλλϊ και αργότερα. Αποκϊλυψαν ςπύτια 
και εργαςτόρια, δρόμουσ και πλατεύεσ, πηγϊδια και δεξαμενϋσ, αλλϊ και χιλιϊδεσ αντικεύμενα που ϊφηςαν πύςω τουσ οι αρχαύοι 

κϊτοικοι τησ περιοχόσ. Τα περιςςότερα εύναι πόλινα, αφού ϊλλα από φθαρτϊ υλικϊ χϊθηκαν και τα πολύτιμα λεηλατόθηκαν. Πρόκειται 
για επιτραπϋζια ςκεύη και αγγεύα ςυμποςύου, μαγειρικϊ ςκεύη, αρωματοδοχεύα, ςκεύη για καλλυντικϊ και κοςμόματα, παιδικϊ 
παιχνύδια και πολλϊ ϊλλα. Στισ πλαγιϋσ, ςτα ςπόλαια και ςτα πλατώματα του βρϊχου τησ Ακρόπολησ, ςε μικρϊ και μεγϊλα ιερϊ, 

λατρεύτηκαν θεού, όρωεσ και νύμφεσ. Η νότια πλαγιϊ φιλοξϋνηςε δύο από τα ςπουδαιότερα ιερϊ τησ πόλησ, του Διονύςου Ελευθερϋωσ
και του Αςκληπιού. Φιλοξϋνηςε όμωσ και ϊλλα μικρότερα ςε ϋκταςη, αλλϊ μεγϊλησ ςημαςύασ για τουσ Αθηναύουσ. Στο ιερό του 

Διονύςου Ελευθερϋωσ γιορτϊζονταν ςτισ αρχϋσ τησ ϊνοιξησ (το μόνα Ελαφηβολιώνα), τα Μεγϊλα ό εν Άςτει Διονύςια, μια από τισ 
ςημαντικότερεσ γιορτϋσ τησ πόλησ. Από τη λατρεύα του Διονύςου, θεού του κραςιού, τησ μϋθησ και του εκςτατικού χορού, γεννόθηκε 
το θϋατρο. Στην πλαγιϊ του βρϊχου πϊνω ςτο ιερό παύχτηκαν για πρώτη φορϊ τα ϋργα των ςημαντικότερων αρχαύων τραγικών και 

κωμικών ποιητών, του Αιςχύλου, του Σοφοκλό, του Ευρυπύδη, του Αριςτοφϊνη. Το ιερό και θεραπευτόριο του Αςκληπιού ιδρύθηκε ςτη 
νότια πλαγιϊ τησ Ακρόπολησ με πρωτοβουλύα του Αθηναύου πολύτη Τηλϋμαχου, ο οπούοσ το 420/19 π.Χ. ϋφερε ϋνα ϊγαλμα του θεού 

από το μεγϊλο ιερό τησ Επιδαύρου. Σε μια ςτοϊ δύπλα ςτο ιερό, οι αςθενεύσ ενϋμεναν τη θαυματουργικό τουσ ύαςη με την εμφϊνιςη του 
θεού ςτα όνειρϊ τουσ. Τα πολυπληθό αφιερώματα, ςυχνϊ με απεικονύςεισ ανθρώπινων μελών που ο θεόσ θερϊπευςε, μαρτυρούν τη 
μεγϊλη ςημαςύα που εύχε η λατρεύα του για τουσ Αθηναύουσ. Σε μικρό απόςταςη από το ιερό του Αςκληπιού βριςκόταν ϋνα μικρό, 

υπαύθριο ιερό αφιερωμϋνο ςτη Νύμφη, προςτϊτιδα του γϊμου και των γαμόλιων τελετών. Σε αυτό, οι Αθηναύοι αφιϋρωναν τα αγγεύα 
του γαμόλιου λουτρού τουσ, τισ λουτροφόρουσ αλλϊ και αρωματοδοχεύα, ςκεύη για καλλυντικϊ και κοςμόματα, ςφονδύλια, αγγεύα 

ςυμποςύου, ειδώλια, προτομϋσ γυναικών και ζωγραφιςτούσ πύνακεσ. Οι λουτροφόροι όταν πολυτελό αγγεύα ζωγραφιςμϋνα με τη 
μελανόμορφη ό ερυθρόμορφη τεχνικό. 









Η περιοχό του Ερεχθείου όταν η ιερότερη όλησ τησ Ακρόπολησ. Πρόκειται για ϋνα πολυςύνθετο μαρμϊρινο κτόριο, λαμπρό δεύγμα του ώριμου ιωνικού ρυθμού. 
Το ανατολικό τμόμα του ναού όταν αφιερωμϋνο ςτη λατρεύα τησ Αθηνϊσ Πολιϊδοσ, τησ προςτϊτιδασ θεϊσ τησ πόλεωσ, ενώ το δυτικό όταν αφιερωμϋνο ςτον 

Ποςειδώνα-Ερεχθϋα, από όπου και το όνομα του ναού, ςτον τοπικό όρωα Βούτη, ςτον Ήφαιςτο και ςε ϊλλουσ θεούσ και όρωεσ. Πρόκειται λοιπόν για ϋναν 
πολλαπλό ναό, όπου ςυςτεγϊςτηκαν παλαιότερεσ και νεότερεσ λατρεύεσ και όπου φυλϊςςονταν τα Ιερϊ Μαρτύρια, τα ύχνη τησ τρύαινασ του Ποςειδώνοσ και η 

ελιϊ, το δώρο τησ Αθηνϊσ ςτην πόλη τησ Αθόνασ.Το κτόριο εύχε δύο προςτϊςεισ (προςτεγϊςματα). Η οροφό τησ βόρειασ πρόςταςησ ςτηριζόταν ςε ϋξι ιωνικούσ 
κύονεσ και κϊτω από το δϊπεδό τησ οι Αθηναύοι ϋδειχναν το ςημϊδι με το οπούο ο Δύασ ςκότωςε τον μυθικό βαςιλιϊ Ερεχθϋα. Η νότια πρόςταςη εύναι η 

περιςςότερο γνωςτό. Αντύ για κύονεσ, ϋξι αγϊλματα κορών, οι Καρυϊτιδεσ, ςτόριζαν την οροφό. Κϊτω από την πρόςταςη βριςκόταν ο τϊφοσ του ϊλλου μυθικού 
βαςιλιϊ τησ Αθόνασ, του Κϋκροπα. Τα αγϊλματα, ςε οικοδομικό επιγραφό του Ερεχθεύου ονομϊζονται απλώσ Κόρεσ, ενώ η ονομαςύα Καρυϊτιδεσ δόθηκε ςε 

μεταγενϋςτερα χρόνια. Η δεύτερη από δυτικϊ Κόρη αφαιρϋθηκε από τον Λόρδο Έλγιν το 1801 και ςόμερα βρύςκεται ςτο Βρετανικό Μουςεύο. Για τισ Καρυϊτιδεσ 
ϋχουν δοθεύ πολλϋσ ερμηνεύεσ. Η πειςτικότερη υποςτηρύζει ότι αποτελούςαν το υπϋργειο μνημεύο του τϊφου του Κϋκροπα και ότι όταν οι χοηφόροι που απϋδιδαν 
τιμϋσ ςτον ϋνδοξο νεκρό. Το κυρύωσ οικοδόμημα και τη βόρεια πρόςταςη του Ερεχθεύου περιϋτρεχε μια ςυνεχόσ ιωνικό ζωφόροσ διακοςμημϋνη με μορφϋσ θεών, 

ηρώων και θνητών ςε ςκηνϋσ που ςυνδϋονταν με τισ πανϊρχαιεσ λατρεύεσ του Ερεχθεύου. Οι μορφϋσ όταν ξεχωριςτϊ δουλεμϋνεσ ςε παριανό μϊρμαρο και 
προςαρμοςμϋνεσ ςε πλϊκεσ από γκρύζο ελευςινιακό λύθο.







Η Αίθουςα των Αρχαϊκών Έργων
Αρχαώκό ονομϊζεται η εποχό από τον 7ο αιώνα π.Χ. ϋωσ το τϋλοσ των Περςικών πολϋμων (480/79 π.Χ.). Χαρακτηρύζεται από την 

ανϊπτυξη τησ πόλησ-κρϊτουσ και τισ πολιτειακϋσ αλλαγϋσ από την αριςτοκρατύα ςτην τυραννύδα και τελικϊ ςτη δημοκρατύα. 
Χαρακτηρύζεται ακόμη από ςημαντικϊ επιτεύγματα ςτην οικονομύα, την τϋχνη και τη διανόηςη. Στην Αύθουςα των αρχαώκών ϋργων, ο 
επιςκϋπτησ για πρώτη φορϊ μπορεύ να θαυμϊςει τα εκθϋματα από όλεσ τισ πλευρϋσ καθώσ ςτϋκονται ελεύθερα ςτο χώρο. Οι ςυνθόκεσ 
του ςταδιακϊ μεταβαλλόμενου φυςικού φωτόσ, του δύνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψει τισ λεπτϋσ ποιοτικϋσ διαφοροποιόςεισ των 

γλυπτών και την υψηλό τϋχνη που τα δημιούργηςε. Στη νότια πλευρϊ τησ Αύθουςασ των αρχαώκών ϋργων, ο πλούτοσ και η ποικιλύα των 
αρχιτεκτονικών γλυπτών και των ελεύθερων αναθημϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των Κορών, των Ιππϋων και ϊλλων ϋργων, 

προςφϋρουν μια εκπληκτικό εικόνα τησ Ακρόπολησ κατϊ την Αρχαώκό Περύοδο. Τα θϋματα τησ διακόςμηςησ όταν ςχετικϊ με το γϊμο 
και ανϊλογα με τισ προτιμόςεισ τησ κϊθε εποχόσ Το αρχαιότερο ςημαντικό οικοδόμημα ςτην Ακρόπολη εύναι το λεγόμενο 

Εκατόμπεδον ό Εκατόμπεδοσ νεώσ (δηλαδό μόκουσ 100 ποδών, ονομαςύα γνωςτό από επιγραφό που αναφϋρεται ςτη διαρρύθμιςη του 
ιερού), κτιςμϋνο πιθανόν ςτη θϋςη του κλαςικού Παρθενώνα. Από τα θραύςματα αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών από πωρόλιθο 
που αποκαλύφθηκαν ςτα νότια και τα ανατολικϊ του Παρθενώνα, ςυνϊγεται ότι όταν δωρικόσ περύπτεροσ ναόσ. Ο ναόσ αυτόσ όταν 

ύςωσ αφιερωμϋνοσ ςτην πολεμικό υπόςταςη τησ θεϊσ, ςτην πρόμαχο τησ πόλησ Αθηνϊ Παρθϋνο. Σε αυτόν αποδύδεται το μεγϊλο, 
πώρινο αϋτωμα με τα λιοντϊρια που καταςπαρϊζουν ϋναν ταύρο και πλαιςιώνονται από δύο παραςτϊςεισ: από τη μια τον Ηρακλό που 
παλεύει με τον θαλϊςςιο δαύμονα Τρύτωνα και από την ϊλλη τον λεγόμενο Τριςώματο δαύμονα, που κρατεύ ςτα χϋρια του τα ςύμβολα 
των τριών ςτοιχεύων τησ φύςησ, του νερού, τησ φωτιϊσ και του αϋρα. Από τα χρόνια του Πειςιςτρϊτου, ο χώροσ τησ Ακρόπολησ ϊρχιςε 

να γεμύζει αναθόματα, ϋνδειξη όχι μόνο ευςϋβειασ προσ τη θεϊ, αλλϊ και οικονομικόσ και καλλιτεχνικόσ ακμόσ. Τα ςπουδαύα αυτϊ 
αφιερώματα όταν κυρύωσ αγϊλματα, προςφορϋσ δηλαδό που προκαλούςαν χαρϊ ςτη θεϊ. Με τα αναθόματϊ τουσ οι αρχαύοι 

ευχαριςτούςαν τουσ θεούσ για την εκπλόρωςη μιασ ευχόσ, χωρύσ ςυχνϊ να παραλεύπουν μια αναφορϊ ςτο ποςό τησ δαπϊνησ με τον 
όρο δεκϊτη, που ςόμαινε το 1/10 κϊποιου ειςοδόματοσ ό με τη λϋξη απαρχό, που ςόμαινε την πρώτη ςοδειϊ ό τα πρώτα κϋρδη από την 
εργαςύα των πιςτών. Το εύδοσ, το υλικό και το μϋγεθοσ των αναθημϊτων ανταποκρινόταν ςτην εποχό, ςτην κοινωνικό τϊξη και ςτην 

οικονομικό κατϊςταςη του αναθϋτη. Στην Ακρόπολη, αγϊλματα και ϊλλα δαπανηρϊ ϋργα ανϋθεταν τα μϋλη των αριςτοκρατικών 
οικογενειών, αλλϊ και εύποροι επαγγελματύεσ και χειρώνακτεσ, μεταξύ των οπούων και γυναύκεσ. Το πιο χαρακτηριςτικό αφιϋρωμα ςτο 

ιερό τησ Αθηνϊσ ςτην Ακρόπολη όταν τα μαρμϊρινα αγϊλματα νεαρών γυναικών, οι Κόρεσ. Λαξευμϋνεσ ςε διαφορετικϊ μεγϋθη, 
παριςτϊνονταν με ϋνα ςυγκεκριμϋνο αγαλματικό τύπο, με αυςτηρό όρθια ςτϊςη. Από τα μϋςα του 6ου αι. π.Χ. φορούςαν λεπτό, λινό 
χιτώνα και ιμϊτιο που τόνιζαν τη θυληκότητϊ τουσ περιςςότερο από τον βαρύ, μϊλλινο πϋπλο. Συνόθωσ κρατούςαν ςτο ϋνα χϋρι μια 
προςφορϊ (ςτεφϊνι, καρπό, πουλύ, ϊνθοσ, κλπ.) και με το ϊλλο αναςόκωναν τον πολύπτυχο χιτώνα τουσ για να διευκολυνθούν ςτο 
βηματιςμό τουσ. Σε αντύθεςη με το πλόθοσ των Κορών που υπολογύζεται ότι ξεπερνούςαν τισ διακόςιεσ, ο αριθμόσ των μαρμϊρινων 
ανδρικών αγαλμϊτων όταν μικρόσ, γεγονόσ που εξηγεύται από τη θηλυκό φύςη τησ θεότητασ που λατρευόταν ςτην Ακρόπολη. Από 

αυτϊ ςώθηκαν λύγα αγϊλματα, τα περιςςότερα κούρων, ιππϋων και γραφϋων.



Η Αίθουςα του Παρθενώνα 
Στον πυρόνα τησ Αύθουςασ του Παρθενώνα ςτον 3ο όροφο του Μουςεύου, εκτύθενται αρχαύεσ επιγραφϋσ που 

παρϋχουν λεπτομερεύσ απολογιςμούσ δαπανών τησ καταςκευόσ του Παρθενώνα και του αγϊλματοσ τησ Αθηνϊσ 
Παρθϋνου. Μϋςα από αυτϋσ μπορεύ κανεύσ να αντλόςει πληροφορύεσ και ϋτςι να ψηλαφύςει τον τρόπο λειτουργύασ 
των δημοκρατικών θεςμών τησ πόλησ κατϊ τον 5ο αιώνα π.Χ. Η ενςωμϊτωςη τησ ζωφόρου του Παρθενώνα ςτον 

ορθογώνιο, τςιμϋντινο πυρόνα του Μουςεύου, ο οπούοσ ϋχει τισ ύδιεσ διαςτϊςεισ με τον ςηκό του Παρθενώνα, η 
τοποθϋτηςη των μετοπών ανϊμεςα ςτισ κολώνεσ, η ανϊπτυξη των μορφών των δύο αετωμϊτων του ναού και η 

ςυνϋνωςη των πρωτότυπων γλυπτών με τα αντύγραφα εκεύνων που βρύςκονται ςε μουςεύα του εξωτερικού 
(Βρετανικό, Λούβρο), δύνει τη δυνατότητα ςτον επιςκϋπτη να απολαύςει, για πρώτη φορϊ, ολόκληρο τον γλυπτό 

διϊκοςμο του Παρθενώνα και να κατανοόςει τισ παραςτϊςεισ που απεικονύζονται ςε αυτόν. Οι 92 μετόπεσ όταν τα 
πρώτα μϋλη του θριγκού του ναού που δϋχθηκαν διακόςμηςη. Κϊθε μια απϋδιδε μια αυτοτελό ςκηνό, ςυνόθωσ με 

δύο μορφϋσ. Τα θϋματα όταν εμπνευςμϋνα από μυθικϋσ μϊχεσ και ςυμβόλιζαν τουσ νικηφόρουσ αγώνεσ των 
Αθηναύων εναντύον των Περςών. Στην ανατολικό πλευρϊ παριςτανόταν η μϊχη των Ολυμπύων θεών με τουσ 

Γύγαντεσ που προςπαθούςαν να ανατρϋψουν την τϊξη του Ολύμπου (Γιγαντομαχύα). Στη δυτικό πλευρϊ 
εικονιζόταν ο αγώνασ των νϋων τησ Αθόνασ ενϊντια ςτισ Αμαζόνεσ που απεύληςαν την ύδια την Ακρόπολη 

(Αμαζονομαχύα). Θϋμα τησ νότιασ πλευρϊσ όταν η πϊλη των Θεςςαλών νϋων (Λαπύθεσ) ενϊντια ςτουσ Κενταύρουσ 
που προςπϊθηςαν να κλϋψουν τισ γυναύκεσ τουσ κατϊ τη διϊρκεια γαμόλιασ τελετόσ (Κενταυρομαχύα). Στη βόρεια 
τϋλοσ πλευρϊ παριςτανόταν η Άλωςη τησ Τρούασ (Ιλύου Πϋρςισ). Το δυτικό αϋτωμα του Παρθενώνα. Τα αετώματα, 

δηλαδό οι τριγωνικού χώροι που ςχηματύζονται από τα γεύςα τησ ςτϋγησ ςτισ ςτενϋσ πλευρϋσ του ναού, εύναι τα 
τελευταύα τμόματα που δϋχθηκαν γλυπτικό διακόςμηςη με ολόγλυφα κολοςςικϊ αγϊλματα (437-432 π.Χ.). Τα 

θϋματα εύναι παρμϋνα από την αττικό μυθολογύα. Το ανατολικό αϋτωμα, που όταν πϊνω από την εύςοδο του ναού, 
παρύςτανε τη γϋννηςη τησ θεϊσ Αθηνϊσ από το κεφϊλι του πατϋρα τησ Δύα, με την παρουςύα Ολύμπιων θεών. Στο 
δυτικό αϋτωμα, εικονιζόταν η διαμϊχη μεταξύ τησ Αθηνϊσ και του Ποςειδώνα για τη διεκδύκηςη τησ αττικόσ γησ, 

που κατϋληξε ςτη νύκη τησ Αθηνϊσ.





τα Προπύλαια εύχαν ςτηθεύ ϋργα ςπουδαύων καλλιτεχνών, γνωςτϊ από περιγραφϋσ του Παυςανύα 
και ρωμαώκϊ αντύγραφα, όπωσ το ςύνταγμα Αθηνϊσ και Μαρςύα του Μύρωνα, η Αθηνϊ Λημνύα του 
Φειδύα και ο Προπύλαιοσ Ερμόσ του Αλκαμϋνη. Το κεντρικό κτόριο διαιρεύται ςε δύο τμόματα από ϋνα 
εγκϊρςιο τούχο με πϋντε θύρεσ, από τισ οπούεσ η μεςαύα εύναι πλατύτερη. Το δυτικό τμόμα του 
χωρύζεται ςε τρύα κλύτη από τισ ιωνικϋσ κιονοςτοιχύεσ, κιονόκρανα εξαιρετικόσ εργαςύασ. Οι οροφϋσ 
εύχαν μαρμϊρινα φατνώματα με επύχρυςα μεταλλικϊ ϊςτρα ςε μπλε φόντο.Στα βόρεια και νότια, το 
κεντρικό κτόριο πλαιςιώνεται από δύο πτϋρυγεσ με δωρικϋσ κιονοςτοιχύεσ. Η βόρεια εύχε προθϊλαμο 
και ϋνα ευρύχωρο δωμϊτιο που ονομαζόταν Πινακοθόκη. Πιθανότατα όταν μια αύθουςα αναψυχόσ 
με ζωγραφιςτούσ πύνακεσ ςτουσ τούχουσ και ανϊκλιντρα με τραπϋζια για την ανϊπαυςη των 
επιςκεπτών. Στα νότια, η πτϋρυγα ςυρρικνώθηκε, ύςωσ λόγω του ιερού τησ Αθηνϊσ Νύκησ. Ο ναόσ τησ 
Αθηνϊσ Νύκησ εύναι ναόσ ιωνικού ρυθμού, τετρακιόνιοσ αμφιπρόςτυλοσ, δηλαδό ϋχει προςτϊςεισ από 
τϋςςερισ μονολιθικούσ κύονεσ ςτην ανατολικό και τη δυτικό όψη. Ο ναόσ ςχετιζόταν με τη λατρεύα 
τησ Αθηνϊσ ωσ ςυμπαραςτϊτριασ των Αθηναύων ςτουσ πολϋμουσ. Ο ςηκόσ του ςτϋγαζε ϋνα ξύλινο 
λατρευτικό ϊγαλμα τησ θεϊσ που κρατούςε ςτο ϋνα χϋρι περικεφαλαύα, ςύμβολο του πολϋμου, και 
ςτο ϊλλο ϋνα ρόδι, ςύμβολο τησ ειρόνησ.





Τισ πλευρϋσ του πύργου γύρω από το ναό τησ Αθηνάσ Νίκησ προςτϊτευε ϋνα θωρϊκιο από πεντελικό 
μϊρμαρο μόκουσ 41,71μ., από πλϊκεσ ανϊγλυφεσ εξωτερικϊ, που προςαρμόζονταν ςτην κρηπύδα του 
ναού ςτο βορειοδυτικό και δυτικό του τμόμα. Επϊνω ςτην επύςτεψό του ςτερεωνόταν μεταλλικό 
κιγκλύδωμα. Η πορεύα των παραςτϊςεων ϊρχιζε από τη βορειοανατολικό γωνύα ςτο ςημεύο που 
κατϋληγε η ςκϊλα που οδηγεύ από την πρόςοψη των Προπυλαύων ςτο ιερό. Δεν υπϊρχει ςυνεχόσ 
αφόγηςη, αλλϊ κϊθε πλϊκα εικονύζει αυτοτελό ςκηνό με παρόμοια ςύνθεςη ςε κϊθε πλευρϊ: 
φτερωτϋσ Νύκεσ που οδηγούν ταύρουσ ςτη θυςύα ό κρατούν όπλα και ςτολύζουν νικητόρια τρόπαια 
με ελληνικό ό περςικό οπλιςμό. Ανϊμεςϊ τουσ κϊθεται η θεϊ Αθηνϊ ϋχοντασ αποθϋςει τα όπλα τησ. 
Για τη λϊξευςη των γλυπτών ςυνεργϊςτηκαν πολλού γλύπτεσ με επικεφαλόσ τον Αγορϊκριτο. Τα 
γλυπτϊ του θωρακύου εύναι η ςημαντικότερη ϋκφραςη του «πλούςιου» ρυθμού που επηρϋαςε τη 
γλυπτικό τησ εποχόσ. Η ανϊγλυφη ζωφόροσ περιϋτρεχε το ϊνω μϋροσ των τούχων του ςηκού και των 
προςτϊςεων και αποτελούνταν από 14 μϋλη ςυνολικού μόκουσ 25,94μ. Έχουν χαθεύ ο λύθοσ τησ 
βορειοανατολικόσ γωνύασ και ϊλλα τμόματα, ώςτε η αρχικό διαδοχό των λύθων τησ βόρειασ, νότιασ 
και δυτικόσ πλευρϊσ δεν εύναι βϋβαιη. Τϋςςερισ λύθοι, δύο τησ νότιασ και δύο τησ δυτικόσ πλευρϊσ 
βρύςκονται ςτο Βρετανικό Μουςεύο. Στη ζωφόρο εικονύζονταν ανατολικϊ οι θεού του Ολύμπου και 
ςτισ ϊλλεσ τρεισ πλευρϋσ διϊφορεσ μϊχεσ, από τισ οπούεσ ϋχει αναγνωριςτεύ η μϊχη του Μαραθώνα 
(490 π.Χ.).





5οσ αι. π.Χ. – 5οσ αι. μ.Χ.

Η ϋκθεςη του Μουςεύου ολοκληρώνεται ςτη βόρεια πλευρϊ του 1ου ορόφου. Πρωτότυπα 
ϋργα, ψηφιςματικϊ και τιμητικϊ ανϊγλυφα, πρωτότυπα κλαςικϊ αριςτουργόματα και 
ρωμαώκϊ αντύγραφα, καθώσ και εντυπωςιακϊ πορτρϋτα επωνύμων προςώπων, ιερϋων, 
φιλοςόφων, καλύπτουν την περύοδο από τον 5ο αιώνα π.Χ. μϋχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ. Στισ 
ςυλλογϋσ αυτϋσ ανόκουν το Ιερό τησ Αρτϋμιδοσ Βραυρωνύασ, τα αναθόματα των κλαςικών 
και ελληνιςτικών χρόνων και τα αναθόματα των ρωμαώκών χρόνων. Στην Ακρόπολη εύχαν 
ςτηθεύ πολυϊριθμα αγϊλματα, τα οπούα απεικόνιζαν θεούσ, όρωεσ, μυθολογικϊ θϋματα, 
αλλϊ και πορτρϋτα διϊςημων ανδρών. Πολλϊ όταν ϋργα γνωςτών καλλιτεχνών και από 
αυτϊ ϋχουν ςωθεύ λύγα, ςυνόθωσ ςε αποςπαςματικό κατϊςταςη. Πρόκειται για 
αφιερώματα πόλεων, ηγεμόνων ό απλών πολιτών. Επύςησ, από ταμϋςα του 5ου αι. π.Χ.
ςτόνονταν ςτην Ακρόπολη ςτόλεσ με ψηφύςματα τησ Βουλόσ και του Δόμου των 
Αθηναύων. Αποτελούςαν τη δημοςύευςη των αρχικών κειμϋνων που όταν γραμμϋνα ςε 
πϊπυρο ό ξύλινεσ πινακύδεσ. Ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, διακρύνονται ςε δύο 
κατηγορύεσ: α) ςυνθόκεσ ό ςυμμαχύεσ τησ Αθόνασ με ϊλλεσ πόλεισ και β) τιμητικϊ 
ψηφύςματα για πρόςωπα που προςϋφεραν υπηρεςύεσ ό ευεργϋτηςαν την πόλη.



Η φωτιά δεν θα περάςει
Ειδικά πυράντοχα φράγματα, ενςωματωμζνα 
ςτο κτιριο και αόρατα ςτουσ επιςκζπτεσ, κα 

πζφτουν ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ από το 
ταβάνι, χωρίηοντασ ςε πυροδιαμερίςματα 

τουσ τεράςτιουσ χώρουσ και εμποδίηοντασ τθν 
εξάπλωςθ τθσ φωτιάσ. Σα ειδικά γυάλινα 

παραπετάςματα εμβαδοφ 1320 τετραγωνικών 
μζτρων, που κρζμονται ςτα κάκετα ανοίγματα 

του κτθρίου, βρίςκονται εκεί ώςτε ςε 
περίπτωςθ πυρκαγιάσ να κακυςτεριςουν τον 
καπνό ςτθν πορεία του προσ τα πάνω, για να 
μθ μολυνκοφν τα ζργα. Οι πυρίμαχεσ πόρτεσ 

κα μπλοκάρουν και κα ανοίγουν οι εξωτερικζσ 
πόρτεσ διαφυγισ. Όλα ελζγχονται από ζνα 

θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ του κτθρίου 
που είναι καταςκευαςμζνο από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα και χάλυβα, κόςτιςε περί τα 130 
εκ. ευρώ χρθματοδοτικθκε από τθν Ελλθνικι 

Πολιτεία και το Ευρωπαϊκό ταμείο 
περιφερειακισ ανάπτυξθσ. 



ΧΑΡΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΤΕΙΟΤ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ.

ο μουςείο είναι ςχεδιαςμζνο ώςτε να αντζχει 
ςε ςειςμό 10 Ρίχτερ. Οι 92 κολόνεσ του 
πατάνε ςε «εφζδρανα ανεςτραμμζνου 
εκκρεμοφσ», δθλαδι μεταλλικά κοίλα 
«πιάτα», διαμζτρου 1,20 μ., με εξαιρετικά 
λείεσ επιφάνειεσ, ςχεδιαςμζνεσ για να ζχουν 
τθν ελάχιςτθ μεταξφ τουσ τριβι. Γλιςτρώντασ 
μεταξφ τουσ απορροφοφν τισ δονιςεισ και 
ςτο τζλοσ -λόγω του κοίλου ςχιματοσ-
επανζρχονται ςτθν αρχικι τουσ κζςθ. Κάκε 
εφζδρανο, μάλιςτα, ςχεδιάςτθκε χωριςτά, 
για να ταιριάηει με τα ιδιαίτερα μθχανικά 
χαρακτθριςτικά τθσ κάκε κολόνασ. Όλα 
καταςκευάςτθκαν ςε ειδικευμζνο εργοςτάςιο 
ςτθ Γερμανία και ελζγχκθκαν ςτισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ


