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TA MAΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Θρησκεία - Μυστικισμός 



Η Ακρόπολη δεν είναι 
μόνο ένα από τα πιο 

γνωστά αρχαιολογικά 
μνημεία του κόσμου που 

στολίζεται από μερικά 
από τα ομορφότερα 

κτίσματα της ελληνικής 
αρχαιότητας, αλλά είναι 

παράλληλα και ένας 
τόπος που κρύβει πολλά 

και σημαντικά μυστήρια… 



ΘΡΗΣΚΕΙΑ 



Διαμάχη Αθηνάς-Ποσειδώνα 
 

Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας διεκδικούσαν την ίδια 
πόλη. Ανέβηκαν λοιπόν στον βράχο της Ακρόπολης και 

ενώπιον των Αθηναίων αποφάσισαν ότι όποιος 
προσέφερε το ωραιότερο δώρο θα την αποκτούσε. 



Τα αγάλματα της Αθηνάς 

• Ξόανο άγαλμα Αθηνάς 
• Χρυσελεφάντινο άγαλμα 

Αθηνάς 
• Άγαλμα Προμάχου Αθηνάς 

 



Ξόανο άγαλμα Αθηνάς 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες 
πίστευαν ότι τα ξόανα είχαν 
πέσει από τον ουρανό και 

ότι ήταν έργα θεών ή 
ηρώων. 



• Το τεράστιο άγαλμα της θεάς Αθηνάς 
κατασκευάστηκε από τον Φειδία και 
ολοκληρώθηκε σε 9 χρόνια.  
 
Ήταν φτιαγμένο από ελεφαντόδοντο και 
χρυσάφι, χρειάστηκαν 1000 κιλά χρυσού. 
 
Η τεράστια ποσότητα χρυσού που 
κατανάλωσε ο Φειδίας έδωσε αφορμή 
στους εχθρούς του να τον κατηγορήσουν 
για κατάχρηση. 

Χρυσελεφάντινο άγαλμα Αθηνάς 



 
 

 

Το άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς ήταν 
κολοσσιαίο έργο γλυπτικής στην Αρχαία 

Αθήνα. 
 

 Ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση, ακόμα 
και από τα καράβια που έπλεαν ανοιχτά του 

Σουνίου.  

Άγαλμα Προμάχου Αθηνάς 



Λίθινη σφαίρα 

Στην Αρχαία  Αθήνα εκτός 
από την θεά Αθηνά,   
η οποία ήταν και η 
προστάτιδα της πόλης, 
λατρευόταν και όλο το 
ολυμπιακό δωδεκάθεο. 
 
Έτσι λοιπόν υπάρχουν και 
κάποια δημιουργήματα τα 
οποία αναπαριστάνουν 
θρησκευτικές δοξασίες. 
 
Αυτά ίσως είναι  
ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 
θρησκείας και μυστικισμού. 
 



ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ 



Υπόγειες Στοές 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 
κάτω από την Ακρόπολη 
υπάρχουν υπόγειες δίοδοι 
που οδηγούν σε πολλά 
σημεία της Αττικής. 
  
Αν και η πρόσβαση σήμερα 
σε τέτοιες στοές είναι πολύ 
δύσκολη, σε άλλες εποχές 
κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. 



Σημαντικές μαρτυρίες για 
την ύπαρξη διάφορων 
υπογείων στοών κάτω από 
την Αττική, είναι και αυτές 
των ατόμων που 
εργάστηκαν για την 
κατασκευή του μετρό στην 
Αθήνα. 
 





Μυκηναϊκή Κρήνη  

Τη βραδιά της 30ής Μαΐου 
1941 ο Μανώλης Γλέζος και 
ο Απόστολος  Σάντας, 
πέρασαν από το άνοιγμα, 
ξεγελώντας τους φρουρούς.  
 
Πλησίασαν αθόρυβα τη 
χιτλερική σημαία και την 
κατέβασαν από τον ιστό της. 



Πηγές 

1.)http://aorata-gegonota.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_4225.html 
2.) 
http://www.cityofathens.gr/episkeptes/aksiotheata/arxaiolo
gikoi-xoroi/akropoli 
3.) http://agnostesistories.blogspot.gr/2012/04/blog-
post_29.html 
4.) Βικιπαιδεία 
5.) http://www.newsbomb,gr 
6.) http://www.xrysalogia.gr/trigonismos_b.html 
7.) 
http://reocities.com/athens/ithaca/5743/gr/geometry_g.htm
#dania 
8.) http://sciencearchives.wordpress.com 
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