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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
• Τα ιερά άλση των αρχαίων, που αποτέλεσαν τις πρώτες 

αναδασώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον κόσμο (!), 
δημιουργήθηκαν για να συνοδεύσουν το αρχαίο μνημείο 
και να φτιάξουν ένα αισθητικά υψηλό τοπίο. Τοπίο 
ειδυλλιακό και συνάμα λατρευτικό, για τη δόξαση του 
αρχαίου θεού (ή της θεότητας) και την απόδοση της 
πρέπουσας τιμής., αυτό ήταν το αρχαίο τοπίο. Εκεί, σ' ένα 
τέτοιο περιβάλλον, ήταν δυνατό να συντελεστεί η ενόραση, 
η μυσταγωγία, η ιεροτελεστία, η θεία εξύψωση. Κάτι  
αντίστοιχο με  τις εκκλησιές σήμερα, με το κατάφυτο 
προαύλιο χώρο τους, καθώς και τα εξωκκλήσια, με το 
δέντρο να τα συνοδεύει ή το άλσος να τα περικλείει. Εκεί η 
τέχνη η φτιαχτή βρήκε την τέχνη τη φυσική.  



• Μέσα στο αττικό τοπίο αναδεικνύεται το αρχαίο 
μνημείο, ακριβώς διότι έχει σχέση συνοχής μαζί 
του και μιαν αρμονία στη λιτότητα. Το λιτό δεν 
είναι φτωχό, είναι πλούσιο όταν αρμοστούν και 
«δέσουν» τα στοιχεία του. Φανταστείτε, να έλειπε 
ο Υμηττός από την Αττική. Πόσο αδειανό θα ήταν 
το κάδρο της Ακρόπολης... Ή αν έλειπε ο λόφος του 
Φιλοπάππου. Πόσο μόνη θα έμοιαζε η Πνύκα, 
χωρίς τον μακρύκορμο αυτό λόφο συντροφιά της... 
Διότι, όλα εδώ αποτελούν ένα σύνολο, μια 
παρουσία, μια ιδέα... Εύστοχα, λοιπόν, ο 
Φρανσουά Μωριάκ παρατηρεί: «...η υπόσχεση 
διάρκειας που δέχτηκε η ελληνική τέχνη μόλις 
γεννήθηκε, οφείλεται κυρίως στο ότι βγήκε μέσα 
από το τοπίο, ότι ενσωματώθηκε σε αυτό...» 



• Το αρχαίο αυτό τοπίο, το λατρευτικό, όπως και το οικιστικό 
των αρχαίων πόλεων και χωριών, ήταν διασυνδεδεμένα με 
τα φυσικά στοιχεία του χώρου (με τη βλάστηση, με το νερό, 
με τα ζώα, με τις λοφοσειρές, με τον ορίζοντα κ.ά.), κάτι που 
τ' ανήγαγε, μέσα από την τέτοια τους σχέση, σε φυσικά 
τοπία. Είχε το λοιπόν το αρχαίο μνημείο σχέση ουσιαστική 
με την ελληνική φύση, με τη γη, με το ελληνικό περιβάλλον, 
καθώς δημιουργήθηκε εν αυτώ, σύμφωνα με το σκοπό και 
τον προορισμό του, συγκροτημένο αρμοστά στο φυσικό 
σύνολο. 

  



• Ο ΛΟΦΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

• ΧΛΩΡΙΔΑ 
• «Το έδαφος του λόφου είναι στο                                                               

μεγαλύτερο μέρος του βραχώδες                                                                       
ή πετρώδες, χωρίς 

• χωμάτινη επικάλυψη ή αβαθές» . Η αναδάσωση του 
Φιλοπάππου ήταν μία από τις 

• πρώτες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και έγινε με 
πεύκα και κυπαρίσσια. Τα δέντρα αυτά, ηλικίας σήμερα 
περίπου ενός αιώνα, αναπτύχθηκαν καλά στα βαθύτερα 

• και χαμηλότερα εδάφη, ενώ παρέμειναν σε νανώδη μορφή στα 
βραχώδη μέρη.  



• ΠΑΝΙΔΑ 
• Στο λόφο Φιλοπάππου παρατηρεί κανείς μια 

αξιόλογη ορνιθοπανίδα, τόσο σε ποικιλία 

• όσο και σε μέγεθος πληθυσμών. Ειδικά το χειμώνα, 
αρκετά είδη πουλιών 

• εκμεταλλεύονται το ηπιότερο κλίμα της Αθήνας για 
να τραφούν και να φωλιάσουν.  

• Σημαντικό ρόλο για την αυξημένη ποικιλότητα της 
ορνιθοπανίδας παίζει η ποικιλία 

• του ανάγλυφου και της βλάστησης που καλύπτει το 
λόφο. «Το πυκνό πευκοδάσος 

• εναλλάσσεται με θαμνοτόπια,                                                         
βράχια και ανοιχτές χορτολιβαδικές                                          
εκτάσεις.  



ΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΤΑ ΜΕΡΗ…… 

 



 ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΛΟΦΟΥΣ                

• Θόρυβος 

• Κυκλοφορία Οχημάτων 

• Ρύπανση αέρα 

• Τουρισμός 

•  Η ρύπανση του αέρα καταστρέφει τα 
μάρμαρα. 

• Τρωτότητα  

 

 

 

 



 ΛΟΦΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Οικολογική Αξία Μικροχλωρίδα  

 

Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική 

Αξία 
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον  

Ιστορικό Ενδιαφέρον  

Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός  

Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον  

Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου 

πληθυσμού  

Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση  

Τεχνολογικό Ενδιαφέρον  

Τουριστικό ενδιαφέρον  

 

Αισθητική Αξία Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία  

Πανοραμική θέα  

 

Σχόλιο για τις αξίες Αγαπημένος τόπος των Αθηναίων και επισκεπτών, 

προβάλλει τη σχέση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας 

με τη λιτή Αττική γη, στη μέση της μεγαλούπολης. 

 

Κίνδυνοι 



• Στους λόφους της Αθήνας υπάρχουν…….. 

• Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα 

• Αξιόλογα Φυτά Micromeria acropolitana 

• Αξιόλογα Θηλαστικά 

• Αξιόλογα Πτηνά Athene noctua (Κουκουβάγια 

• Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο) 

• Otus scops (Γκιώνης) 

• Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)……. 

• Kαι πολύ ενέργεια……. 

 
 

 



• «Η ενεργειακή κατάσταση ενός τόπου, δεν μεταβάλλεται 
εύκολα και για να το επιτύχει αυτό κανείς θα πρέπει 
συνεχώς να βομβαρδίζει το σημείο εκείνο με 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα υπερυψηλής συχνότητας. Η 
αλλαγή όμως του ενεργειακού πεδίου σε ένα σημείο του 
πλανήτη, μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες 
στην ισορροπία του Όλου οικοσυστήματος». 

• Για κατακλείδα μπορούμε να δούμε ακριβώς αυτήν την 
γνώση αλληλεπίδρασης της ενέργειας με το οικοσύνολο 
στον ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ                                                              
ΑΘΗΝΑΣ. 

 



 



• Ο Παρθενώνας της Ακρόπολης των Αθηνών, είναι κατασκευασμένος 
από Πεντελικό μάρμαρο, η θεμελίωση είναι από πωρόλιθο, ο βράχος 
είναι από ασβεστόλιθο, το σχήμα του, η δόμηση το ύψος και το σχήμα 
των κιόνων συνιστούν μια πολύμορφη ηλεκτρική μηχανή με 
ασύλληπτα ενεργειακά αποτελέσματα. 

• Ίσως φαίνεται περίεργος ο τρόπος ελέγχου του ηλεκτρισμού από τους 
προγόνους μας, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία με την πλήρη άγνοια της 
έκανε το πρόβλημα πολυσύνθετο. 

• Η παραγόμενη πολύμορφη ενέργεια στο βράχο της Ακρόπολης, θα 
μπορούσε να καλύψει ένα τεράστιο μέρος από το ενεργειακό 
πρόβλημα της πόλης των Αθηνών. Πριν από αρκετά χρόνια η ενέργεια 
αυτή συντελούσε στην εξουδετέρωση της πολλαπλής μόλυνσης της 
ατμόσφαιρας της πόλης. Σήμερα όμως έχει εξουδετερωθεί αφ’ενός 
λόγω της απομάκρυνσης των μαρμάρων για να προφυλαχθούν από 
τους ρύπους της πόλης και αφ’ετέρου λόγω του όγκου τσιμέντου και 
σιδήρου στα κτήρια των Αθηνών. 

 

 



 



Η ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΦΟΥΣ 

 



Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΗ ΡΟΚΟ…… 

 



ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΑΡΟΥΛΑ-
ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 

ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΝΙ …….!! 
 



ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ 

 



• Το σημείο του ναού που ήταν τοποθετημένο το χρυσελεφάντινο 
άγαλμα της Αθηνάς ήταν το σημείο της μεγίστης συσσώρευσης 
ενέργειας. Με τα σημερινά δεδομένα το άγαλμα ήταν ο ένας πόλος 
του συσσωρευτή βράχος και ο άλλος πόλος ήταν το πηγάδι, στο πίσω 
μέρος του ναού που είναι σήμερα σφραγισμένο. Έτσι ο στατικός 
ηλεκτρισμός του βράχου συσσωρευόταν στον ναό, δημιουργούσε 
μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρεγερτική δύναμη και ιονισμό της 
ατμόσφαιρας και τα φαινόμενα αυτά ενισχυόταν στο μέγιστο από 
κρύσταλλο που βρισκόταν στο σπήλαιο κάτω από το ναό. Η ενέργεια 
διασκορπιζόταν για τους επιθυμητούς σκοπούς με τους κίονες του 
ναού, που χρησιμοποιούνταν σαν αγωγοί μεταφοράς της ενέργειας. 

• Τα υπόγεια τελλουρικά ρεύματα και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της 
γης συσσώρευαν στο βράχο ποσότητες στατικού ηλεκτρισμού που 
ενισχυόταν από το σχήμα του Παρθενώνα και το υλικό κατασκευής 
του, το πεντελικό,μάρμαρο και την κοσμική ενέργεια. 

• Όλη η σημερινή δομή του ναού δείχνει ότι υπήρχε γείωση για την 
αποφόρτιση και κενό κάτω από το ναό για εκτόνωση της 
πλεονάζουσας ενέργειας. 



• Οι γύρω από το βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών πέτρινοι λόφοι, 
είναι μέρος του όλου ενεργειακού πλέγματος παραγωγής 
πιεζοηλεκτρικών φαινομένων, αφού μετατρεπόταν σε συλλέκτες, 
κοσμικής ενεργείας και του γήινου ηλεκτρισμού, συγχρόνως και σε 
πυκνωτές ηλεκτρομαγνητικής ενεργείας. 

• Αργότερα τα οικήματα της βάσης του βράχου της Ακρόπολης 
συσσώρευαν και αυτά μεγάλο ποσό ενέργειας (ωδείο Περικλή με 
πυραμιδοειδή σκεπή και θέατρα). 

• Η στατικότητα των κατασκευών σε μεγάλο μέρος οφειλόταν στα 
δυναμικά πεδία που δημιουργούντο στους αρμούς συνδέσμου των 
κιόνων, και εξουδετέρωναν τάσεις μετατόπισης των σπονδύλων. 

• «Όλος ο βράχος είναι ισχυρότατος ενεργειακός χώρος, χώρος 
επικοινωνίας με το διάστημα και πύλη εξόδου σε άλλη διάσταση με 
επίκεντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του Παρθενώνα », 
σύμφωνα με μηνύματα των Ολυμπίων. 



• Ο βράχος της Ακρόπολης  ήταν                                                    
ισχυρός συσσωρευτής                                               
παντοειδούς ενέργειας,                                                                     
θετικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων                                                            
και ο ναός μεταβαλλόταν σε πυκνωτή,                                                      
που τη δέσμευε με το σχήμα, το υλικό 
κατασκευής και θεμελίωσης. 

• Ο συνδυασμός του Πεντελικού μαρμάρου, 
του πωρόλιθου θεμελίωσης και του 
ασβεστολιθικού βράχου, δημιουργούσαν 
πιεζοηλεκτρικά και ηλεκτροστατικά φορτία 
και αυτά παρήγαγαν μαγνητικό πεδίο, με 
αποτέλεσμα να έχουμε αδιάκοπη παραγωγή 
ηλεκτρισμού που συσσωρευόταν στο ναό.  



• Η συσσωρευμένη ενέργεια εκτονώνονταν μέσα στα σπήλαια του 
βράχου της Ακρόπολης ή διαχέονταν στους γύρω λόφους και 
ενίσχυε τη φόρτιση των ομφαλών-συλλεκτών από μάρμαρο ή των 
ειδικών κρυστάλλων και έτσι δημιουργούσε ένα εκτεταμένο 
ενεργειακό πλέγμα. 

• Λόγω μορφολογίας της υπόγειας περιοχής του βράχου, των 
τελλουρικών ρευμάτων, και της κοσμικής ενέργειας λειτουργούσε 
και σαν οργονοσυλλέκτης (συλλέκτης αιθέρος). 

• Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε για το βράχο ότι είναι 
πηγή γεωμαγνητικής και κοσμικής ενέργειας που συσσωρευόταν 
στον Παρθενώνα πυκνωτή, πόλο έλξης και μετασχηματιστή 
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και συγκρατούσε μεγάλα φορτία. 

 

 

 



• Η μεγίστη τιμή του ενεργειακού πεδίου του 
βράχου βρισκόταν στο σημείο τομής των 
διαγωνίων του ναού και μεταφερόταν και σε 
βάθος όπου υπήρχε ειδικός κρύσταλλος που 
ενίσχυε όλες τις μορφές ενέργειας. Μπορεί 
σήμερα κάποιοι να πέτυχαν την νέκρωση του 
ναού του Παρθενώνα, με τη χρησιμοποίηση 
τεμαχίων μπετόν αντί μαρμάρων στους κίονες, 
δεν μπόρεσαν όμως να κάνουν το ίδιο και στον 
βράχο παρά το σφράγισμα των σπηλαίων, με το 
οποίο εξουδετέρωσαν μερικά θετικά ενεργειακά 
στοιχεία. 



• Οι ιδιότητες του βράχου σε συνδυασμό με 
διάφορους κοσμικούς παράγοντες, 
δημιουργούσαν πίδακες φωτός, λάμψεις, 
φωταύγειες, ηχητικά φαινόμενα που έδιναν 
την αίσθηση ότι ο βράχος της Ακρόπολης δεν 
φιλοξενεί μόνο ιερά αλλά και τους ίδιους τους 
Ολύμπιους.  

 



• Οι Λόφοι του Φιλοπάππου, της Πνύκας, του 
Αστεροσκοπείου και ο Άρειος Πάγος αναδασώθηκαν με 
πεύκα και κυπαρίσσια στο τέλος του περασμένου αιώνα. 
Στην περιοχή της Αρχαίας Αγοράς και στην είσοδο της 
Ακρόπολης με επιμονή του Δημ. Πικιώνη φυτεύθηκαν 
αυτοφυή δέντρα και θάμνοι του Αττικού τοπίου 
(χαρουπιές, ελιές κλπ.) και εκτοπίσθηκαν τα ξενικά είδη. 
Η θέα από τους λόφους και την Ακρόπολη είναι 
πανοραμική για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Εκτός από το 
μέγιστο αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον που 
έχει η περιοχή είναι και τόπος περιπάτου και αναψυχής 
για τους κατοίκους της σημερινής Αθήνας. 



Ο ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΠΝΥΚΑΣ 



 





                   ΠΝΥΚΑ   
• Βρίσκεται σε χαμηλό ύψωμα στη δυτική 

πλευρά της Ακρόπολης, απέναντι 
ακριβώς από τον Άρειο Πάγο. Ο λόφος 
είναι εκτεταμένος, ημικυκλικός και η 
βραχώδης κορυφή του μετατράπηκε σε 
επίπεδο χώρο όπου συγκεντρωνόταν η 
εκκλησία του Δήμου.  

• Αποτελεί μνημείο εξέχουσας σημασίας 
για την ιστορία και τη ζωή της αρχαίας 
Αθήνας, καθώς στο χώρο αυτό 
δημιουργήθηκε και λειτούργησε για 
πρώτη φορά το 

    πολίτευμα της δημοκρατίας.  



 



ΛΟΦΟΣ ΜΟΥΣΩΝ - ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ 
• Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά                                              

της Ακρόπολης.                                                                                                    
Πήρε το όνομά του είτε από τον 

   ιερέα, μάντη και ραψωδό Μουσαίο                                                                                    
είτε από τη λατρεία στις Μούσες ,                                                                          
σύμφωνα με μια μεταγενέστερη παράδοση. Τον 2ο 
αι. μ.Χ. ανεγέρθηκε το μεγαλοπρεπές ταφικό 

μνημείο του Φιλοπάππου που στέκει στην κορυφή 
του λόφου. 



                       Ο ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ 
Ο λόφος του Φιλοπάππου έχει έκταση 700 στρέμματα, περίπου το 
μισό της συνολικής έκτασης της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών 
Χώρων. Είναι ο μεγαλύτερος και ωραιότερος ελεύθερος χώρος του 
κέντρου της πρωτεύουσας, σημαντικός βιότοπος .Περικλείει 
διάσπαρτες αρχαιότητες, κυρίως λαξεύματα στους βράχους. Τον 
λόφο κοσμούν τα Έργα Ακροπόλεως – Φιλοπάππου του αρχιτέκτονα 
Δημήτρη Πικιώνη, τα οποία έχουν κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Τα Έργα καλύπτουν έκταση 85 
στρεμμάτων και περιλαμβάνουν λιθόστρωτους δρόμους και 
μονοπάτια, χώρους στάσης και θέασης, πράσινο και  δύο μικρά 
χτίσματα, τον Άη-Δημήτρη Λουμπαρδιάρη και το Αναπαυτήριο (την 
γνωστή μας καφετέρια) — όλα χειροποίητα. Αναπόσπαστο μέρος 
του έργου Πικιώνη είναι και η μελετημένη από τον ίδιο φύτευση του 
λόφου. 

 



              ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ                                                                                 
Ο λόφος του Φιλοπάππου έχει έκταση 700 στρέμματα, περίπου το 
μισό της συνολικής έκτασης της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών 
Χώρων                                                                                         

• Τόπος αρχαιολογικός με σπουδαία και ποικίλα κατάλοιπα του 
παρελθόντος.  

• Τόπος ιστορικός, όπου διαδραματίστηκαν                                                                     
σημαντικά γεγονότα της αρχαίας 

και της νεότερης ιστορίας της πόλης.  

• Ελεύθερος χώρος αναψυχής, ανάπαυσης                                                                                         
και θέασης, από τους πιο σημαντικούς και                                                          
κρίσιμους στην Αθήνα.  

• Χώρος πρασίνου – αττικός βιότοπος μέσα στον αστικό ιστό που 
συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση του κλίματος της Αθήνας και 
ειδικότερα της περιοχής άμεσης επιρροής του έργου.  

• Θέση εποπτική του λεκανοπεδίου.  



• Η αξία του λόφου Φιλοπάππου είναι τόσο 
μεγάλη όσον αφορά την αρχαιολογική 

• σημασία, την ιστορικότητα, αλλά και την 
εποπτική θέση που κατέχει στο λεκανοπέδιο 

• ως ελεύθερος χώρος πρασίνου και 
αναψυχής, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται 

• πολλά για την εκμετάλλευση του.  



 



Πήρε την ονομασία του από αφιερώσεις                                                                                     
στις Νύμφες που βρέθηκαν χαραγμένες 

πάνω σε βράχους. Στην κορυφή του λόφου                                                           
κτίστηκε το 1842 το Αστεροσκοπείο 

Αθηνών. Πρόκειται για μια απλή κάτοψη                                                  
κτιρίου σε σχήμα σταυρού διατεταγμένου                                              
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.  

 

ΛΟΦΟΣ 
ΝΥΜΦΩΝ   

 





Ο ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΗΤΤΟΥ 
• Αρδηττός ή Λόφος Αρδηττού ονομάζεται ο λόφος της Αθήνας 

που βρίσκεται ανατολικά του Ιλισού και αντικριστά από τον 
Λόφο Άγρας. Ανάμεσα στους πρόποδες των δύο κείτεται το 
Παναθηναϊκό Στάδιο, το στάδιο του Λυκούργου (330-329 π.χ). 

• Έλαβε το όνομά του από τον αρχαίο επώνυμο ήρωα της 
Αττικής Αρδήττη όταν σ' αυτό το χώρο συμφιλίωσε τους 
κατοίκους της Αττικής με όρκο. Ο Αρδηττός έχει ύψος 
περίπου 235 μέτρα και στην αρχαιότητα περιλαμβανόταν στο 
δήμο «Άγραι» όπως έτσι ονομάζονταν όλη η πέραν του 
Ιλισού περιοχή και ίσως να πρόκειται για τον παλαιότερα 
λεγόμενο Ελικώνα . 



Ο ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΗΤΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΖΑΠΠΕΙΟ 



• Τον 4ο αιώνα π.Χ. στον λόφο κατασκευάστηκε στάδιο 
από τον Λυκούργο, το οποίο και επένδυσε με μάρμαρο ο 
Ηρώδης ο Αττικός το 140-144 μ.Χ. Δυο επίσης σημαντικά 
ιστορικά μνημεία υπήρχαν στον λόφο. Αφενός το ιερό της 
τύχης που κατασκεύασε πάλι ο Ηρώδης ο Αττικός, του 
οποίου τα λείψανα διακρίνονται ακόμη και σήμερα, ενώ 
επιπρόσθετα έστησε εκεί και χρυσελεφάντινο άγαλμά 
της.Επίσης  υπάχει  ο τάφος του Ηρώδη του Αττικού 
πλησίον του Σταδίου. Από την δεξιά πλευρά του Σταδίου 
υπήρχε το περιώνυμο βασιλικό καταφύγιο.                                                                                                           

 



• Το σημερινό στάδιο, πολύ πιο σύγχρονο 

δημιούργημα, κατασκευάστηκε στα τέλη 

του 19ου αιώνα (1895), δωρεά του 

μεγάλου ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ, για 

την τέλεση των πρώτων σύγχρονων 

Ολυμπιακών Αγώνων (1896). 

•  
 

 



 
 

Μπροστά από το λόφο και το Στάδιο, κυλούσε κατά μήκος και εξωτερικά 
των τειχών της Αθήνας ο ιερός ποταμός Ιλισός. Στο σημείο αυτό έρεε δίπλα 
στους βραχώδεις πρόποδες του Αρδηττού, ανάμεσα σε πλούσια βλάστηση, 
σε ναούς και ιερά αφιερωμένα στη Δήμητρα, στον Πάνα, τον Αχελώο και 
τις Νύμφες. Αργότερα, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, κατασκευάστηκε μπροστά 
ακριβώς από το νέο Στάδιο του Ηρώδη πέτρινη γέφυρα με τρία τόξα, για 
την πρόσβαση από την απέναντι όχθη, η οποία όμως κατεδαφίστηκε από 
τον Αλή Χασεκή το 1778, για χρήση των δομικών της υλικών στη νέα 
τουρκική οχύρωση. 

 



• Στον Αρδηττό συνεδρίαζαν οι Ηλιαστές, οι 
δικαστές για φονικές υποθέσεις. Στις πλαγιές 
του λόφου οι 6000 λαϊκοί ένορκοι έδιναν δια 
βοής τον όρκο τους και ύστερα γιόρταζαν τα 
Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια πλάι στο Ιλισό. 

• Στις πολλές παραδόσεις που υπάρχουν 
λέγεται ότι εκεί είχαν σκοτώσει οι Αθηναίοι 
τον βασιλιά Κόδρο. Καθώς επίσης ήταν ο 
τάφος του Ηρώδου Αττικού. 

 

 



• Στην Άγρα βρίσκονταν το μνημείο του 
Φειδιππίδη, όπου έπεσε νεκρός τρέχοντας να 
αναγγείλει το «Νενικήκαμεν». Το μνημείο 
φτιάχτηκε από τον Ηρώδη Αττικό με 
πεντελικό μάρμαρο στη κορυφή του λόφου 
γράφοντας επάνω: «ΕΡΩΙ ΤΩ ΜΑΡΑΘΩΝΙΩ» 

 



 Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, κατασκευάστηκε 
μπροστά ακριβώς από το νέο Στάδιο του Ηρώδη 
πέτρινη γέφυρα με τρία τόξα, για την πρόσβαση 
από την απέναντι όχθη, η οποία όμως 
κατεδαφίστηκε από τον Αλή Χασεκή το 1778, 
για χρήση των δομικών της υλικών στη νέα 
τουρκική οχύρωση.                                                                  
Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα                                                                                                                
στην απελευθερωμένη από τον τουρκικό ζυγό 
Αθήνα και στο γυμνό σχεδόν από δέντρα τοπίο 
του λόφου του Αρδηττού, έστεκε ένας 
μοναχικός ανεμόμυλος, χαρακτηριστική εικόνα 
εκείνης της εποχής... 

 



• Στα χρόνια του Όθωνα υπήρχε εκεί ένα 
καφενείο με το όνομα «Καφέ Τσουράπ». Η 
γυναίκα του ιδιοκτήτη καθισμένη στη πόρτα 
έπλεκε τσουράπια, κάλτσες δηλαδή. Έτσι 
επειδή το καφενείο ήταν στέκι 
αντιπολίτευσης (αντί Οθωνικής) ενημέρωνε 
τους θαμώνες αν παρουσιασθεί κίνδυνος. 

 

 

 

 



• Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής οι γερμανικές δυνάμεις 
επάνδρωσαν στρατιωτικά τον λόφο, ενώ είχαν τοποθετήσει 
στην κορυφή του αντιαρματικά όπλα, τα οποία ανατίναξαν με 
την γνωστή τους εκδικητική μανία, κατά την υποχώρησή τους 
από την Αθήνα. Στο δε βασιλικό καταφύγιο είχαν τοποθετήσει 
πυρομαχικά που επίσης ανατίναξαν. Στον λόφο του Αρδηττού 
είχαν παράλληλα τοποθετηθεί τρείς μαρμάρινες πλάκες που 
αποτύπωναν ιστορικές μνήμες. Συνίστατο στις εξής πλάκες 
μνημεία : Μνημείο Ευεργετών, Μνημείο Φιλελλήνων και στο 
Μνημείο Δασκάλων του γένους, τα οποία αποτέθηκαν στο 
λόφο το 1905.    

•                                                                                                                                    
Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΦΟ                                                                                
ΤΟΥ ΑΡΔΗΤΤΟΥ 

 

 

 



• Σήμερα ο λόφο της Άγρας έχει οικοδομηθεί  κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του. Το Ιερό της Αγροτέρας βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια σε φάση 
ανασκαφικής έρευνας, αφού μέχρι τώρα δεν απαλλοτριώνονταν τα 
οικόπεδα του χώρου του!. Η πλευρά του λόφου δίπλα στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο αν και έχει διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου είναι κλειστή για το 
ευρύ κοινό (αν και υπάρχει μικρό άνοιγμα από την πλευρά του Μετς). 
Στην πλευρά της Άγρας προς την είσοδο του Σταδίου έχει συγκεντρωθεί 
ένας μεγάλος αριθμός από    αρχαία ευρήματα. Εκεί εγκαταλείφτηκαν και 
οι πλάκες με τα ονόματα των Ολυμπιονικών που αρχικά βρίσκονταν στην 
είσοδο του Σταδίου. 

 

 

 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΡΔΗΤΤΟΥ 

 

• Από το 1937 που ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην 
Ασία, η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά κατασκεύασε πολλά 
καταφύγια σε υπόγεια αθηναϊκών κτιρίων, όπως και μερικά 
μεγάλα αντιαεροπορικά καταφύγια στα έγκατα κάποιων 
λόφων της πόλης. Την ίδια χρονική περίοδο διανοίχθηκαν και 
οι υφιστάμενες υπόγειες στοές στο λόφο του Αρδηττού, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το στρατό ως 
αποθήκη πυρομαχικών και αντιαεροπορικό καταφύγιο. 
Λέγεται δε, ότι στο ημιτελές εσωτερικό τους μεταφέρθηκαν 
πολλά από τα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών την άνοιξη του 1941 προκειμένου να 
γλιτώσουν τη λεηλασία των κατακτητών. 

 



  Στην εξωτερική ανατολική πλευρά του 

σημερινού σταδίου, μπορούμε να δούμε 

μια περίτεχνη σαρκοφάγο, στην οποία 

πιθανολογείται ότι τάφηκε ο Ηρώδης το 

179 μ.Χ.  

 
 



 



 



 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΥ 

ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ. 
 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ K. ΣΗΜΙΤΗ…… 

 



ΔΡΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 

 



 



Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟ 
2003 

 



 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 



 



 



 





ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΑΜΦΙΚΑΙΑ» ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ 

 





ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 



Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ …ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 



 



Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑ 



ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ 



H ΒΑΦΤΙΣΙΜΙΑ ΜΑΣ ΜΙΚΡΗ 
ΠΟΥΛΑΡΙΤΣΑ «ΦΑΙΔΡΑ» 



ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 



 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ  ΑΜΦΙΚΑΙΑ 
ΙΣΟΡΟΠΩΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ…ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ 



ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ  ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ…. 



ΠΑΡΑΒΓΑΙΝΟΥΜΕ…..; 



 



 



ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΜΦΙΚΑΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟ 
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