
Προπύλαια – Ναός Αθηνάς Νίκης 

 

Όταν το 437 πχ είχαν τελειώσει οι οικοδομικές εργασίες στον Παρθενώνα άρχισε η 

κατασκευή των Προπυλαίων της μνημειακής εισόδου στην Ακρόπολη. Το  πρόπυλο 

αποτελείται από δύο εξάστυλες προσόψεις, μία εξωτερική και μία προς το 

εσωτερικό της Ακροπόλεως ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν οι 5 πύλες από τις οποίες 

η κεντρική είναι η μεγαλύτερη. Πραγματικά προτού ακόμη φθάσουμε στην 

εσωτερική πρόσοψη των Προπυλαίων, δεξιά από αυτά, επάνω στον πύργο που 

προστάτευε από τα μυκηναϊκά χρόνια την είσοδο των τειχών της Ακροπόλεως 

βλέπουμε να υψώνει το κίονες στην πρόσοψη και 4 άλλους στο πίσω μέρος.  

 

 

Ερεχθείο 

 

Ωστόσο όλα αυτά τα οικοδομήματα δεν καλύπτουν τις κύριες και ιερότατες 

λατρείες της Αθηνάς, αυτές στις οποίες ήταν αφιερωμένος ο παλαιός ναός που 

είχαν κάψει οι Πέρσες εκεί όπου φυλαγόταν το δίπατες  ξόανο (το ουρανόσταλτο 

δηλαδή άγαλμα). Εκτός από την λατρεία της Αθηνάς παλλάδος μέσα στο Ερεχθείο 

υπήρχαν ο Βωμός του Διός Υπάτου του Ποσειδώνος και του Ερεχθέως του ήρωας  

Βούτη και τον Ηφαίστου καθώς και ο τάφος του Ερεχθέως και ο ιερεύς οικουρείς 

όφις της Ακροπόλεως ο τάφος του Κεκροπίς η Ερεχθηίς θάλασσα τα σημεία της 

τρίαινας του Ποσειδώνος επάνω στον βράχο και τέλος τα σημεία του κεραυνού του 

Διός, ενώ δυτικά από το Ερεχθείο έθαλλε η ιερή ελιά της Αθηνάς δίπλα στο βωμό 

του Διός. Επιπλέον χρησιμοποιεί κατά παλαιά Ιωνική παράδοση κόρες τις γνωστές 

ως Καρυάτιδες  ως κίονες. Βασικά χωρίζεται σε δυο τμήματα το ανατολικό 

αφιερωμένο στην Αθηνά Παλλάδα και το δυτικό αφιερωμένο στον Ποσειδώνα 

Ερεχθέα. Ο Ιωνικός ρυθμός βρίσκει στο Ερέχθειο την πλουσιότερη μορφή του 

κρατώντας όμως την αυστηρή και πυκνοί σύσταση που έδωσε σε αυτόν με τις 

απροσδόκητες καινοτομίας του αποτελεί την αρχιτεκτονική έκφραση του στυλ που 

ονομάστηκε  πλούσιο. 

  



 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

 

Στην Πελοπόννησο δυο είναι οι δωρικοί ναοί που οικοδομούνται σε αυτή την 

περίοδο, ο ναός της Ήρας στο Αργος και ο ναός του Επίκουρου Απόλλωνα στις 

Βάσσες της Φιγαλίας. Αν άρχισε η οικοδομήσει του μετα το 429 πχ ως ευχαριστήρια 

πρόσφορα στον θεό υστέρα από τον φοβερό λοιμό τούτο θα σήμαινε πως ο Ικτίνος 

έχοντας αποκτήσει τη μοναδική πείρα του Παρθενώνος προχωρεί σε νέες 

ρηξικέλευθες κατευθύνσεις. Οι διαστάσεις του ναού 14,48 επί 38,24μ και ο αριθμός 

των κιόνων 6 επί 16 αντί 6 επί 13 μαρτυρούν αρχαϊκές επιβιώσεις και ίσως είναι 

μίμηση του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς. 


