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Αλλαγή διαφάνειας 

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… 

Αλλαγή διαφάνειας 

 

Διαμάχη Αθηνάς – Ποσειδώνα    
Στο ιερό του Ποσειδώνα, όπου κατεβαίνει κανείς με δώδεκα σκαλοπάτια, η ξηλωμένη σ’ 
ένα σημείο στέγη και οι τρεις τρύπες στο βράχο του δαπέδου προκλήθηκαν από το χτύπημα 
της τρίαινας του θεού, όπως πίστευαν οι αρχαίοι 
 

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. Ο Ποσειδώνας χτύπησε σε μια πλευρά του λόφου με την τρίαινά 
του και αμέσως ανάβλυσε ένα πηγάδι. Ο λαός θαύμασε, αλλά το νερό ήταν αλμυρό σαν το 
νερό της θάλασσας, που κυρίευε ο Ποσειδώνας κι έτσι δεν ήταν πολύ χρήσιμο. Το δώρο της 
Αθηνάς ήταν ένα δέντρο ελιάς, κάτι που ήταν καλύτερο, μιας και παρείχε στην πόλη τροφή, 
λάδι και ξυλεία. Έτσι, κέρδισε τη μονομαχία η Αθηνά και ονόμασε την πόλη της Αθήνα. 
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Αγάλματα Αθηνάς 

• Ξόανο άγαλμα Αθηνάς 
• Χρυσελεφάντινο άγαλμα Αθηνάς 
• Άγαλμα Προμάχου Αθηνάς 
• Αλλαγή διαφάνειας 

 
 

1. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι τα ξόανα είχαν πέσει από τον ουρανό και ότι 
ήταν έργα θεών ή ηρώων. Ο Εριχθόνιος ήταν βασιλιάς της Αθήνας. Βασίλεψε 
γύρω στα 1500 π.Χ. αφού εξόρισε από το θρόνο τον Αμφικτύονα. Σύμφωνα με τη 
μυθολογία ήταν μισός άνθρωπος και μισός φίδι. Ήταν αυτός που τοποθέτησε το 
ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς σε ναό αφιερωμένο στη θεά (στους κλασικούς 
χρόνους φυλασσόταν στο Ερέχθειο) και ίδρυσε γιορτή προς τιμή της, τα Αθήναια. 
Αργότερα ο Θησέας όταν ένωσε όλους τις αθηναϊκές κοινότητες σε μία, 
μετονόμασε τη γιορτή σε Παναθήναια. 
Στο ιερό της Αθηνάς βρισκόταν το ξόανό της, ένα άγαλμά της δηλαδή 
κατασκευασμένο από ξύλο ελιάς, για το οποίο πίστευαν ότι είχε πέσει από τον 
ουρανό. Σε αυτήν προσφέρονταν οι σπουδαιότερες θυσίες στο 'μέγα βωμό' 
μπροστά στο ναό. Το άγαλμα ήταν ένα ξόανο και δεν έχει διασωθεί. Ο τύπος του 
δεν είναι γνωστός, δεν ξέρουμε αν ήταν όρθιο ή καθιστό σε θρόνο. Γνωρίζουμε 
όμως πως το έντυναν με ρούχα και πως έφερε κοσμήματα. Κάθε χρόνο κατά την 
εορτή των Παναθηναίων του προσέφεραν έναν πέπλο και κάθε τέσσερα χρόνια, 
με εξαιρετική επισημότητα, έναν περίτεχνο και πολυτελή πέπλο με υφασμένες 
παραστάσεις από τη Γιγαντομαχία. Σε μία άλλη γιορτή, τα 'Πλυντήρια', το ξόανο 
μεταφερόταν με μυστική πομπή γυναικών και πλενόταν στη θάλασσα. 
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2. Το τεράστιο άγαλμα της θεάς Αθηνάς κατασκευάστηκε από τον Φειδία και 
ολοκληρώθηκε σε 9 χρόνια το 438 π.Χ. Είχε 12μ.ύψος και παρίστανε τη θεά 
Αθηνά όρθια με χλαμύδα, δόρυ, 
περικεφαλαία, στο δεξί της χέρι κρατούσε 
μια μικρή χρυσή θεά Νίκη ενώ στο 
αριστερό ασπίδα ! Στη βάση της ασπίδας 
υπήρχε τυλιγμένο ένα χρυσό φίδι, ο 
Εριχθόνειος, μια τοπική θεότητα της 
Αθήνας..!! Ήταν φτιαγμένο από 
ελεφαντόδοντο και χρυσάφι, χρειάστηκαν 
1000 κιλά χρυσού και μαζί με το 
χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός 
αποτελούσαν τα πιο γνωστά έργα του 
γλύπτη Φειδία..!! Το 295π.Χ. ο Λάχαρις, 
τοπικός  τύρρανος αφαίρεσε τα 3/4 από το 
χρυσό φόρεμα της θεάς και το 250π.Χ. 
καταστράφηκε από πυρκαγιά στο 
εσωτερικό του ναού..!! (Ανασύσταση του 
αγάλματος της θεάς από τον Alain LeQuire 
στον Καναδά) 
 
Ο Φειδίας συνεργάστηκε στενά με τον 
Περικλή στην διαμόρφωση του Παρθενώνα. Τα αγάλματα κατασκευάστηκαν από 
τους μαθητές του, ενώ ο ίδιος κατασκεύασε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της 
Αθηνάς. Η τεράστια ποσότητα χρυσού που κατανάλωσε έδωσε αφορμή στους 
εχθρούς του να τον κατηγορήσουν για κατάχρηση. Ο Φειδίας απέδειξε την 
αθωότητά του, επειδή ο Περικλής τον είχε συμβουλέψει να κάνει το χρυσό 
ένδυμα της Αθηνάς συναρμολογούμενο. Έτσι μπόρεσε να το αποσυναρμολογήσει 
και να το ζυγίσει. Το βάρος του χρυσού βρέθηκε ακέραιο. Ο Φειδίας τότε 
κατηγορήθηκε για αλαζονεία, επειδή είχε απαθανατίσει τον εαυτό του και τον 
Περικλή δίνοντας την μορφή τους σε δύο αντίστοιχους χαρακτήρες στην 
πολεμική σκηνή που διακοσμούσε την ασπίδα της Αθηνάς.  
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3. Το άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς ήταν κολοσσιαίο έργο γλυπτικής στην Αρχαία 
Αθήνα. Τοποθετημένο στην Ακρόπολη μεταξύ των Προπυλαίων και του 
Ερεχθείου, ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση, ακόμα και από τα καράβια που 
έπλεαν ανοιχτά του Σουνίου. Υπήρχε μέχρι το 395 μ.Χ. και φόβισε κατά τα 
λεγόμενα τον Αλάριχο κατά την εισβολή του στην Αθήνα. Δεν είναι γνωστό πότε 
και από ποιον καθαιρέθηκε. Πιθανώς να το μετέφεραν οι Χριστιανοί στο 
Βυζάντιο. Ίσως να ήταν αυτό εκείνο μπροστά στο Βουλευτήριο. Σήμερα σώζεται 
μόνο το βάθρο, στο οποίο ήταν στημένο το άγαλμα.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Και αυτά ίσως είναι ο συνδετικός 
κρίκος μεταξύ θρησκείας και μυστικισμού   
 

Παραδείγματος  χάρη  ,  μια  λίθινη σφαίρα βρέθηκε κοντά στο θέατρο του Διονύσου και 
εκτιμάται πως είναι έργο του 2ου-3ου αι. μετά Χριστών. Ο ρόλος της παραμένει άλυτο 
μυστήριο ακόμη και για τους επιστήμονες. Τα σύμβολα που φέρει ωστόσο τους κάνουν να 
εικάζουν πως πρόκειται για ένα αντικείμενο που είχε χρήση σε μαγικές τελετές. Δεδομένου 



δε πως στο θέατρο του Διονύσου πραγματοποιούνταν μονομαχίες την εποχή που φτιάχτηκε 
η σφαίρα, πιθανόν ο κάτοχός της να τη χρησιμοποιούσε για να εξασφαλίσει τη νίκη ή ίσως 
και να ήταν επαγγελματίας μάγος, στον οποίο απευθύνονταν οι μονομάχοι για να 
εξουδετερώσουν τους αντιπάλους τους. Το σίγουρο είναι πως τόσο στην αρχαιότητα όσο 
και σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει τα βλέμματα και να κρατά καλά κρυμμένα τα 
μυστικά της. 
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Μυστικισμός   
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Υπόγειες Στοές 
Ερευνώντας το θέμα, μπορούμε με ασφάλεια να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάτω 
από την Ακρόπολη υπάρχουν υπόγειες δίοδοι οι οποίες καταλήγουν σε πολλά σημεία της 
Αττικής. Αν και η πρόσβαση σήμερα σε τέτοιες στοές είναι πολύ δύσκολη, σε άλλες εποχές 
κάτι τέτοιο δεν ίσχυε και έτσι έχουμε διάφορες μαρτυρίες οι οποίες μας μιλούν για ένα 
εκτεταμένο δίκτυο στοών στην Αττική με κέντρο την Ακρόπολη  
 
 
 
Μία αρχαία αναφορά που αποκαλύπτει όχι απλά ότι υπήρχαν στοές κάτω από την 
Ακρόπολη, αλλά και πως – τότε τουλάχιστον – υπήρχε υπόγεια επικοινωνία με κάποιο 
παραθαλάσσιο μέρος, είναι αυτή του Παυσανία του περιηγητή που έζησε τον 2ο μετά 
Χριστό αιώνα. 

 

Σύμφωνα με τον Παυσανία λοιπόν, στο Ερεχθείο υπάρχει ένα «φρέαρ» που έχει σχήμα 
τρίαινας, μέσα από το οποίο, κάθε φορά που έπνεε νότιος άνεμος, ακούγονταν ήχοι 
κυμάτων. 



Το χάσμα αυτό όντως υπάρχει στο Ερεχθείο και, κατά τους αρχαίους χρόνους είχε 
λατρευτική σημασία καθώς οι αρχαίοι απέδιδαν την δημιουργία του στον Ποσειδώνα, τον 
θεό της θάλασσας. 

Ο ήχος των κυμάτων που ακουγόταν μέσα από αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να 
συνεπάγεται πως υπήρχε – αν δεν υπάρχει ακόμα – υπόγεια επικοινωνία της Ακρόπολης με 
την θάλασσα. 

Μια άλλη σημαντική πηγή που μας αποκαλύπτει ότι υπάρχουν διάφορες υπόγειες 
σήραγγες κάτω από την Αττική είναι και το γεγονός ότι η Ιστορία παραδέχεται ότι οι στοές 
αυτές χρησιμοποιήθηκαν από τους Έλληνες κατά τον καιρό της επανάστασης του 1821. 

Και μετά όμως την απελευθέρωση της Ελλάδος, τα σπήλαια δεν ξεχάστηκαν, αλλά έγιναν 
λημέρια ληστών, όπως του περιβόητου λήσταρχου Νταβέλη, ο οποίος με ορμητήριο το 
σπήλαιο της Πεντέλης που πήρε το όνομά του, μέσα από τις υπόγειες στοές, μπορούσε να 
εμφανίζεται σχεδόν σε όποιο σημείο της Αττικής ήθελε και μετά να εξαφανίζεται πάλι μέσα 
από τα σπήλαια αυτά. 
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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. 

Λέγεται ότι, κατά την διάρκεια των εργασιών, οι εργάτες εντόπισαν πληθώρα υπογείων 
σηράγγων, άλλες από τις οποίες ήταν υπόγειοι χείμαρροι και άλλες από τις οποίες είχαν 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς μέσα τους βρέθηκαν χιλιάδες αρχαιολογικά 
ευρήματα, πολλών από τα οποία αγνοείται η τύχη. 

Εικάζεται δε πως αν κάποιος που δεν ξέρει τις υπόγειες στοές της Αττικής καταφέρει και 
διεισδύσει σε αυτές, κινδυνεύει προχωρώντας να βρεθεί να περπατάει στις ράγες του 
μετρό! 

Δεν αποκλείεται λοιπόν η πρόσβαση σε ορισμένες από τις στοές αυτές να είναι δυνατή 
και από κάποια σημεία του υπόγειου σιδηροδρομικού δικτύου του μετρό Αθηνών. 

Όπως και να 'χει όμως, κανείς, μέχρι στιγμής, δεν έχει διαψεύσει τα όσα λέγεται πως 
βρέθηκαν κάτω από την επιφάνεια της γης, τον καιρό των εργασιών για την διάνοιξη των 
σηράγγων του μετρό. 

Αν υπάρχει όμως ένα τέτοιο υπόγειο δίκτυο στοών κάτω από την Αθήνα και αν οι 
αρχαίοι ήξεραν για την ύπαρξή του, γεννιέται η απορία ως τι τα χρησιμοποιούσαν οι 
αρχαίοι. 

Το γεγονός ότι κοντά σε κάθε μεγάλη έξοδο του υπογείου δικτύου στοών βρίσκεται και 
κάποιο μεγάλο αρχαίο ελληνικό ιερό, ενώ σε μικρότερες εισόδους υπάρχουν κι εκεί 
αρχαίοι βωμοί, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι στοές χρησιμοποιούνταν από τους 



ιερείς των μεγάλων ιερατείων της αρχαιότητας, όπως για παράδειγμα το ιερατείο της 
Αθηνάς στην Ακρόπολη και το ιερατείο της Δήμητρας στην Ελευσίνα.. 

Αλλαγή διαφάνειας 

Σε αυτόν τον χάρτη μπορούμε να δούμε την Ακρόπολη και μπορούμε να παρατηρήσουμε 
με κόκκινες γραμμές τις υπόγειες στοές που έχουν ανακαλυφθεί. Μπορούμε να 
κατανοήσουμε πως οι περισσότερες υπόγειες στοές είναι κοντά ή δίπλα στην Ακρόπολη. 
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Μια από αυτές τις στοές είναι η Μυκηναϊκή Κρήνη. Η μυκηναϊκή κρήνη 
χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα, τριάντα χρόνια περίπου απ' ότι δείχνουν τα όστρακα των 
αγγείων που βρέθηκαν. Μάλλον κάποια κατολίσθηση των βράχων σκέπασε την πηγή, 
με αποτέλεσμα να ξεχαστεί το κάτω μέρος της, όχι όμως και το επάνω, που 
χρησιμοποιήθηκε ως μυστική έξοδος της Ακρόπολης. 

Το πέρασμα αυτό συνδέεται με μια ηρωική σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, 
που γράφτηκε στα χρόνια της Ναζιστικής κατοχής. Τη βραδιά της 30ής Μαΐου 1941 δύο 
νέοι σπουδαστές, 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. Βγήκαν πάλι από την ίδια σπηλιά και μέσα στα θολά νερά 
της πηγής πέταξαν το μισητό σύμβολο του κατακτητή. Μετά την απελευθέρωση 
αναγνωρίστηκαν ως οι πρώτοι αντιστασιακοί της Ευρώπης. 

 

Δεδομένου του ότι οι Γερμανοί φύλαγαν τα Προπύλαια ώστε κανείς να μην μπορεί να 
μπει από εκεί και του ότι ο βράχος της Ακρόπολης είναι απροσπέλαστος από κάθε άλλη 
πλευρά, ο μόνος τρόπος για να ανέβουν στην Ακρόπολη ήταν μέσα από τα σπήλαια. 
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