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Αί Καρυάτιδες τοϋ Έρεχθείον.
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΙΝ 17 καί πλέον χρόνια, διαρκούν- 
τος του β' παγκοσμίου πολέμου, εί
χα τήν εύχαρίστησιν νά κάμω διάλε- 

ξιν μέ τό ίδιον θέμα εις μίαν πνευματικήν 
έξόρμησιν κατά τήν εποχήν τής μεγάλης 
ανησυχίας δλων τών έλευθέρων ανθρώ
πων διά τό μέλλον τής άνθρωπότητος, ή- 
μών δέ τών Ελλήνων ακόμη περισσότερον, 
δτε ή πόλις τής Παλλάδος εκυπτεν ύπό τό 
βάρος τών έκ βορρά επιδρομέων. ’Έκτοτε 
συνετελέσθησαν μεγάλα καί θαυμαστά έρ
γα όχι μόνον εις τήν μεγάλην μας πατρί
δα, αλλά καί εις δλον τον κόσμον. Έν 
τούτοις καί σήμερον άτενίζομεν, δπως 
καί τότε, πρός τον ίδιον βράχον ώς εις 
σύμβολον του ελευθέρου πνεύματος, τό 
όποιον πρέπει νά κυρίαρχη εις τήν ζωήν 
μας. Άλλ’ ακόμη περισσοτέραν σημασίαν 
αποκτά ό ιερός βράχος δι’ ή μάς τούς έν 
Κύπρω κατοικούντας "Ελληνας έν δψει 
τής έπιτευχθείσης διά συνδιαλλαγής λύσε- 
ως του έθνικού Κυπριακού ζητήματος, ό
πως άπό τής πρώτης ή μέρας τής συμφω
νίας έτόνισα. Διότι ό αύτός ιερός βρά
χος παρά τάς διαμορφώσεις τής πολιτι
κής δεν παύει άπό τού νά είναι τό σύμβο
λον δι’ ή μάς του αύτού έλευθέρου έλληνι- 
κού πνεύματος, δπως καί προηγουμένως, 
πρός αύτόν άτενίζομεν καί θά έξακολου- 
θήσωμεν νά άτενίζωμεν καί άπό αύτόν θά 
άντλοΰμεν ώς πηγήν τής ζωής μας. "Αν 
τον λησμονήσωμεν, τότε θά άρνηθώμεν τον 
εαυτόν μας καί δεν θά έχωμεν λόγον νά 
ύπάρχωμεν ζώντες παρά τούς λοιπούς 
"Ελληνας άδελφούς. Διά τούτο έθεώρησα 
σκόπιμον σήμερον έν τώ προγράμματι τής 
πνευματικής έξορμήσεως του Ελληνικού 
Πνευματικού Όμίλου Κύπρου, τήν οποίαν 
οΰτος άπεφάσισε πρός έξαρσιν τών πολιτι
στικών στοιχείων τού Ελληνικού κόσμου 
άνά τους αιώνας νά έπαναλάβω μέ τινας 
μεταβολάς τήν διάλεξίν μου έκείνην διά 
τούς νέους κυρίως, οί όποιοι δεν τήν έχουν 
άκούσει, άφοΰ πολλοί δεν εΐχον άκόμη 
τότε, δτε έδόθη, γεννηθή. Μερικαί προβο- 
λαί έγχρώμων εικόνων θά συμπληρώσουν 
τήν περιγραφικήν έκθεσιν τών πραγμάτων.

"Ολοι δσοι μετέβησαν εις τό κλεινόν 

άστυ θά δύνανται νά άναπολήσουν τήν 
θαυμαστήν σκηνογραφίαν τής Άκροπόλε- 
ως τών ’Αθηνών. Οί άλλοι πού δεν εΐχον 
τό εύτύχημα εις τήν ζωήν των νά πατή
σουν τό πόδι εις τον βράχον τής Παλλάδος 
θά δύνανται άπό τάς εικόνας πού άσφα- 
λώς εΐδον εις βιβλία καί περιοδικά νά 
άναπαραστήσουν μέ τήν φαντασίαν των τό 
γραφικόν τοπίον. Γύρω ενα δχι πολύ ευ
ρύ λεκανοπέδιον καί εις τό βάθος τρία 
βουνά, ό Υμηττός, ή Πεντέλη καί ή Πάρ- 
νης, περιβάλλουν ώς στεφάνη μέ τό ίό- 
χρουν των χρώμα τον άπόκρημνον εις τές 
πλαγιές, άλλ’ έπίπεδον εις τήν έπιφάνειαν 
βράχον πού είναι φυτρωμένος εις τό ά- 
κρον τής πόλεως. Πιο κοντά ό Λυκαβητ
τός μέ τό κωνοειδές του σχήμα, τό φυσι
κόν προπύργιον πού δεσπόζει τής δλης πε
ριοχής, ό λόφος τών Μουσών μέ τό μνη- 
μείον τού Φιλοπάππου, άπό δπου ό Παρ- 
θενών έδέχθη τώ 1687 τούς καταιγισμούς 
τών οβίδων τού Μοροζίνη, ό λόφος τών 
Νυμφών, δπου σήμερον τό Άστεροσκο- 
πεΐον καί πέραν δ Άρδηττός, δπου τό άο- 
χαΐον στάδιον μέ τούς άθλητάς τών ώραί- 
ων ιδανικών τού σώματος καί τής ψυχής 
ύψοΰτο πάλλευκον σύμβολον τού άρρενω- 
πού ελληνικού πολιτισμού, καί άκόμη πιο 
κοντά ό ’Άρειος Πάγος, ή έδρα τής άθη- 
ναϊκής άριστοκρατίας καί ό φύλαξ τών 
άθηναϊκών έθίμων, τών παραδόσεων καί 
τής ήθικής, κάτω άπό τόν όποιον διεπρά- 
χθη τό Κυλώνειον άγος, καί ολίγον πάρα 
κάτω ό έπίπεδος λόφος τής Πυκνός, δπου 
άντήχησαν τών μεγάλων ρητόρων, πολιτι
κών καί στρατηγών τής άθηναϊκής δημο
κρατίας αί λιγύφθογγοι φωναί, καί τόν ό
ποιον ό λαός τών ’Αθηνών έστησεν αιώνιον 
μνημεΐον τής πίστεως εις τήν ιδέαν τής ε
λευθερίας καί τής άρετής. ’Ολίγα χιλιόμε
τρα περαιτέρω γαληνιαία ή θάλασσα τού 
Σαρωνικοΰ μέ τήν νήσον Αίγιναν εις τό 
κέντρον προβάλλει τήν άνταύγειαν τού 
δυομένου ήλιου καί μέσα άπό τά ήρεμα 
νερά άντηχεΐ ή άνάμνησις τής φωνής τού 
Θεμιστοκλέους, τήν οποίαν ένισχύει άκουο- 
μένη άπό τά στενά τής Σαλαμίνας ή πο
λεμική ιαχή τών νικητών πού ήγωνίσθη-
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σαν νά σώσουν εις τον κόσμον τόν πολι
τισμόν. "Οπου καί αν πατήσης, γύρω 
σου αναπηδούν αί νύμφαι τής Ελληνικής 
μυθολογίας εις τά νερά τής ξηράς, τάς 
θαλάσσας, τά δάση, δπου στρέψης τό 
βλέμμα, προβάλλουν αί ίστορικαί μορφαί 
τών έλληνικών παραδόσεων καί θρύλων 
πάντων τών αιώνων καί σε συνοδεύουν, 
σε έλκύουν, σε συγκινοΰν. Καί ώς περί
βλημα εις δλα αύτά άπλοΰται τό άνοικτόν 
πράσινον τής έλληνικής γής, ανοικτόν ό
πως ανοικτή είναι καί ή καρδιά του "Ελ
ληνας πολίτου. Πάνω άπό τήν γήν καί τήν 
θάλασσαν τό γαλάζιο χρώμα τού ουρα
νού μέ τήν καθαρόν καί διαυγή του ατμό
σφαιραν άποτελουν ενα μαγευτικόν περι
βάλλον.

Εις τόν νουν μας έρχονται, χωρίς νά 
τό θέλωμεν, οί στίχοι τού λυρικού Πινδά
ρου εις αιώνιον ύμνον τής πόλεως.
«Ώ ταί λιπαραΐ καί ίοστέφανοι καί άοίδιμοι, 
'Ελλάδος ερεισμα, κλειναί Άθάναι, 
δαιμόνιον πτολίεθρον».

Άλλά τίποτε άπό αύτά τά ώραία καί 
μαγευτικά δέν μάς συγκινεί τόσον δσον 
τό άκουσμα τής λέξεως «Άκρόπολις». 
Αύτή αποτελεί διά κάθε πολιτισμένον άν
θρωπον τό σύμβολον τού έλληνικού καί 
δι’ αύτού τού παγκοσμίου πολιτισμού, αυ
τή ενσαρκώνει μέσα της δι’ ή μάς τούς 
"Ελληνας δλας τάς περιπετείας τού ελ
ληνικού λαού, περιπετείας πού εγκλείουν 
δλον τό μεγαλείον τού άρχαίου, τού με
σαιωνικού, τού νεωτέρου καί τού προσφά
του παρελθόντος τής φυλής μας.

’Άς άνεβώμεν έπάνω εις τόν ιερόν βρά
χον. Άκολουθούμεν τόν δρόμον, άπό δπου 
άνέβαινον δλοι οί αρχαίοι ’Αθηναίοι καί 
ό όποιος εύρίσκεται εις τό δυτικόν μέρος 
αυτής. "Ενας άπόκρημνος βράχος ύψους 
περίπου 156 μ. άπό τής επιφάνειας τής θα
λάσσης καί 60—70 μ. ύπέρ τήν σημερινήν 
πόλιν, μέ σχεδόν έντελώς επίπεδον επιφά
νειαν μήκους 300 μ. καί πλάτους 130 μ. 
εις τά μεγαλύτερα σημεία έχει τάς τρεις 
του άλλας πλευράς άπροσπελάστους εις 
τόν κοινόν αναβάτην. Ό ιερός βράχος θέ
λει δλους τούς έπισκέπτας του νά περνούν 
μόνον άπό εκεί, άπό δπου ή πομπή τών 
Παναθηναίων κατά τήν αρχαιότητα άνήρ- 
χετο πρός ύμνον καί δόξαν τής θεάς προ- 
στάτιδος τής πόλεως. ’Επί τού βράχου εις 
τήν εποχήν τής βασιλείας, κατά τούς μυ
κηναϊκούς χρόνους, προ τού 1000 π. X. ήτο 
ίδρυμένον τό άνάκτορον τού βασιλέως τής 
πόλεως. ’Ολίγα λείψανα μάς έχουν διασω- 
θή εις τήν βορείαν πλευράν του. "Εν τεί
χος κυκλώπειον, του οποίου σώζονται 

εις τινα σημεία ελάχιστα λείψανα, έπρο- 
στάτευε τήν Άκρόπολιν, δπου ή κατοικία 
τού ύπερτάτου άρχοντας, δπως ακριβώς 
έγίνετο μέ τάς άλλας άκροπόλεις τής μυ
κηναϊκής έποχής, τών Μυκηνών, τής Τί- 
ρυνθος κλπ. Τίποτε τό πολύ σημαντικόν 
δέν μάς έχει μαρτυρηθή διά τήν παλαιο- 
τάτην αύτήν έποχήν τών ’Αθηνών. Μάς 
είναι γνωστόν μόνον άπό τόν μύθον καί 
τάς παραδόσεις δτι πράγματι ή βασιλεία 
έπεκράτει πάλαι ποτέ καί εις τήν πόλιν 
αύτήν ώς τό κοινόν πολιτειακόν σύστημα. 
Ό μύθος τού Κάδρου μάς έδίδαξε, πώς 
μετ’ αύτόν τό σύστημα τούτο τής βασιλεί
ας κατηργήθη. Καί τό παλαιόν άνάκτο
ρον έξέλιπε μέ τήν έκλειψιν τής βασιλείας, 
διά νά δώση τήν θέσιν του εις δημιουρ
γήματα άλλα, τά οποία έξεφύτρωναν πε
ρισσότερον άπό τήν λαϊκήν θέλησιν παρά 
άπό τήν θέλησιν ενός καί μόνου ύπερτά
του άρχοντος. Ό μέγας νομοθέτης τών 
’Αθηνών Σόλων είναι εκείνος ό όποιος 
έθεσε τάς βάσεις τής άθηναϊκής πολιτείας 
ώς δημιουργού δυνάμεως διά τής εύνομί- 
ας, ή όποια έπρεπε κατά τον σοφόν Άθη- 
ναίον νά άποτελή τήν βάσιν τής εύδαιμονί- 
ας πόσης έλευθέρας καί άνεξαρτήτου πό
λεως.

Είχεν ήδη επίσης κατά τούς χρόνους 
τούτους διαμορφωθή όριστικώς ή έλληνι- 
κή θρησκεία μέ τό πάνθεον τών έλληνικών 
θεών, τών όποιων άλλοι ύπήρξαν γηγενείς 
τής χώρας, άλλοι δ’ έξωθεν έλθόντες 
προσηρμόσθησαν ενωρίς πρός τό έλληνι- 
κόν πνεύμα. Ή θρησκεία αΰτη παρά τήν 
έννοιαν τής έλληνικής εύνομουμένης πόλε
ως είναι ή βάσις τής νέας διαμορφωθείσης 
δημοσίας ζωής. Ό Ζεύς, ή "Ηρα, ή ’Άρ- 
τεμις, ό ’Απόλλων καί άλλοι θεοί γίνονται 
ή προσωποποίησις τών δυνάμεων τής έλλη
νικής φύσεως καί άποκτούν σύν τώ χρόνω 
πνευματικώτερον καί δή έλληνικόν χαρα
κτήρα θέσαντα άνεξάλειπτον τήν σφραγί
δα έπί τού δλου έλληνικού πολιτισμού. 
Μεταξύ τών θεοτήτων τούτων πρωτεύου
σαν θέσιν κατέχει ή Άθηνά, ή οποία ύπό 
ποικίλας μορφάς έμφανιζομένη ώς «έργά- 
νη», ώς ύγίεια, ώς νίκη, ώς θεά τού πολέ
μου καί τής ειρήνης, τής σοφίας καί τών 
λοιπών ψυχικών χαρισμάτων γίνεται ό ι
δεώδης τύπος τού έλληνικού θείου. Αύ
τή καθίσταται ή μεδέουσα τών Αθη
νών, ή πολιάς θεά, τής πόλεως δηλ., σν- 
τιθέτως πρός τάς άλλας θεότητας, αί 
όποίαι διατηρούν τόν υπαίθριον έν τή 
χώρα καί φυσικόν των χαρακτήρα, ή κυ- 
δρή θεός, ή γλαυκώπις καί πολύμητις, δ
πως τήν ψάλλει ό ομηρικός ύμνος, και 
εγκαθίσταται εις τήν κατ’ έξοχήν Πόλιν, 
ή οποία μετέπειτα είναι γνωστή μέ τό δ-
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νομα Άκρόπολις. ’Εκεί πάνω, όπου εί
χαν άλλοτε τήν φωλεάν των αί γλαυκές 
τών απροσίτων βράχων, στήνει τήν κατοι
κίαν της καί γίνεται κυρίαρχος αυτής, α
φού έφιλονίκησε πρός τόν Ποσειδώνα, ό 
όποιος ήμφεσβήτησε πρός αυτήν τήν κα
τοχήν τής ’Αττικής. Τήν νίκην της ώφειλε, 
διότι έδώρισεν εις τούς ’Αθηναίους τό ώ- 
ραιότερον καί ώφελιμώτερον δένδρον τής 
χοόρας των, τήν αειθαλή έλαίαν. Αύτή έ- 
φυλάττετο μέ θρησκευτικήν ευλάβειαν 
εις τό Πανδρόσειον, τό ιερόν τής φίλης 
καί άκολούθου τής Θεάς Πανδρόσου, καί 
έδεικνύετο μέ ύπερηφάνειαν «ή πάγκυφος 
αύτή ελαία» εις κάθε επισκέπτην του ιε
ρού βράχου. Εις τόν νουν μας έρχονται 
τώρα τά ώραΐα λόγια, μέ τά όποια ύμνη
σε το δώρον τούτο ό θειος Σοφοκλής έν 
τή τελευταία τραγωδία του «Οίδίπους έ
πί Κολωνώ», ή όποια αποτελεί ένα ύμνον 
πρός τήν πόλιν, τόν πολιτισμόν καί τήν 
αποστολήν της.
«’Έστιν δ’ οίον έγώ γάς ’Ασίας ούκ έπακούω 
ούδ’ έν τά μεγάλα Δωρίδι νάσω
Πέλοπος πώιτοτε βλαστόν 
φύτευμ’ άχείρωτον, αύτόποιον, 
έγχέων φόβημα δαΐων, 
δ τάδε θάλλει μέγιστα χώρα, 
γλαύκας παιδοτρόφου ψύλλον έλαίας' 
τό μέν τις ούτε νεαρός ούτε γήρα 
σημαίνων άλιώσει χερί πέρσας' ό γάρ εΐσαιέν όρώι 

κύκλος 
λεύσσει νιν Μορίου Διός χά γλαυκώπις Άθάνα.» 

(στ. 694 κ. έ.)

Σύν τω χρόνω καθίσταται ή μεγάλη 
θεά καί τό σύμβολον τών ’Αθηναίων τό 
συγκεντρώνον έν έαυτώ παν αγαθόν στοι- 
χεΐον τού πολιτισμού, τόν όποιον μέ τήν 
πάροδον τών αιώνων ανέπτυξαν οί κάτοι
κοι τής ευτυχισμένης χώρας. Ό αυτός 
ποιητής Σοφοκλής παρουσιάζει τόν Θη
βαίον Οίδίποδα νά προσφωνή τυφλός έκ 
τού μακρόθεν τήν ίεράν πόλιν, διά τών 
ώραίων λόγων: «"Ω μεγίστης Παλλάδος 
καλούμενοι πασών Άθήναι τιμιωτάτη 
πόλις», τάς όποιας χαρακτηρίζει καί ώς 
«θεοσεβάστους». Είναι ή πόλις, τήν οποί
αν ό Θουκυδίδης ώνόμασεν εις τό πρός 
τόν Εύριπίδην επίγραμμα «Ελλάδα Ελ
λάδος» καί εις τόν περίφημον έπιτάφιον 
τού Περικλέους «παίδευσιν τής Ελλάδος», 
ό δέ σοφιστής Ιππίας ό Ήλείος «πρυτα- 
νεΐον τής σοφίας». Τοιαύτη άνεπτύχθη σύν 
τω χρόνω ή πόλις τών ’Αθηνών. Διά τού
το, δταν ή βασιλεία έν Άθήναις είχεν ύ- 
ποκύψει εις τήν φθοράν τού χρόνου καί 
τήν θέσιν τών παλαιών ανακτόρων τών 
έκλιπόντων βασιλέων κατελάμβανον τά 

δημόσια οικοδομήματα καί μάλιστα οί 
ναοί, αναπτυσσόμενα ύπό τόν δημοκρατι
κόν αέρα, έπρεπε καί οί ’Αθηναίοι νά τι- 
μήσωσι τήν θεάν, τήν όποιαν άντελαμβά- 
νοντο ώς ένσαρκοΰσαν πάσαν τήν ιδίαν 
αύτών ζωήν διά θυσιών, αγώνων, έορτών 
καί κατ’ εξοχήν ναών. Ουτω τήν θέσιν 
τών παλαιών ανακτόρων τών μυκηναίων 
βασιλέων τής χώρας καταλαμβάνουν τώ
ρα πρώτον μέν ό δόμος τού Έρεχθέως 
ιδρυθείς τό πρώτον ήμισυ τού 7. αί. π. X. 
συμπεριλαμβάνων καί τήν λατρείαν τής 
’Αθήνας, μετ’ ού πολύ δ’ εύνομηθείσης 
τής πόλεως διά τής νομοθεσίας τού Δρά- 
κοντος καί ιδία τού Σόλωνος ώκοδομήθη 
τό Έκατόμπεδον, ό παλαιότερος ναός τής 
’Αθήνας, ό όποιος έσώθη μέχρις ήμών εις 
έρείπια, καί τά γλυπτά λείψανα τού ό
ποιου στεγάζονται εις τό Μουσείον τής 
Άκροπόλεως. ’’Ησαν οί ναοί οδτοι οικο
δομήματα έκ πώρου λίθου καί στερούν
ται είσέτι τών αρχιτεκτονικών καλλονών, 
τάς όποιας γνωρίζομεν άπό τούς ναούς 
τών κλασσικών χρόνων. Ίδιάζον στοι- 
χεΐον, ώς παρατηρείται καί εις όλα τά 
ελληνικά αρχιτεκτονικά έργα, είναι ό συν
δυασμός εις αύτούς τής ζωγραφικής με
τά τής αρχιτεκτονικής, τού όποιου ζωη
ρά ίχνη διασώζονται μέχρι σήμερον ιδία 
εις τά σωθέντα γλυπτά έργα. Αί παρα
στάσεις τών αετωμάτων τού Έκατομπέ- 
δου είχον σχέσιν μέ τήν λατρείαν τής Θε
άς, ως είναι ή γέννησις αύτής έκ τής κε
φαλής τού Διός έν τή παρουσία τών Μοι
ρών, καί ό 'Ηρακλής καταβάλλων τόν 
Τρίτωνα τή βοήθεια τής παρισταμένης 
’Αθήνας.

’Ολίγα χρόνια κατόπιν, όταν ό τύραν
νος Πεισίστρατος άνέλαβε τήν διακυβέρ- 
νησιν τών τυχών τής πόλεως μετά άπό 
μακρούς ιστορικούς αγώνας, εν έκ τών 
πρώτων μελημάτων αύτοΰ ύπήρξεν ή καλ
λιτεχνική διακόσμησις τής Άκροπόλεως. 
Είναι γνωστόν, πόσον φιλότεχνος καί φι- 
λόμουσος έν γένει ύπήρξεν ό τύραννος ού- 
τος, τόν όποιον φιλανθρωπότατον καλεί ό 
Αριστοτέλης. Δύο είναι τά κυριώτερα 
έργα ίδρυθέντα ύπ’ αύτοΰ έπί τής Άκρο
πόλεως : 1) Τά προπύλαια εις τήν δυτικήν 
πλευράν αύτής, δθεν καί ή άνοδος, ώς 
ήδη εΐπομεν, τά όποια άπετέλεσαν έπί τή 
βάσει παλαιοτέρας έποχής προτύπων τόν 
πρόδρομον τών μετέπειτα μεγαλοπρεπών 
προπυλαίων τού Περικλέους καί 2) ή έπέ- 
κτασις καί διακόσμησις τού Έκατομπέ- 
δου, τού ναού τού προηγουμένως ίδρυθέν- 
τος πρός τιμήν τής πολιούχου Άθηνάς. 
Είναι γνωστόν, πώς ό τύραννος, διά νά 
άνέλθη εις τήν άρχήν, έθεσεν εαυτόν ύπό 
τήν προστασίαν τής θεάς ταύτης, τής προ-
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στατευούσης τήν πόλιν. Καί εν έκ των κυ
ρίων του καλλιτεχνικών έργων ύπήρξεν ή 
οίκοδόμησις περιστάσεως έκ κιόνων εις τό 
ύπάρχον Έκατόμπεδον, πράγμα τό ό
ποιον προεκάλεσε τήν ανάγκην νέων γλυ
πτών έργων εις τάς εύρυνθείσας στενάς 
πλευράς του ναοΰ. Τά νέα έργα έκ μαρ
μάρου κατασκευασθέντα ή σαν ωσαύτως 
σχετικά με τον μύθον τής θεάς, ή οποία 
παρέστη βοηθός του Διάς εις τον μεγάλον 
αγώνα έναντίον τών Γιγάντων. Τμήματα 
διασωθέντα μάς δεικνύουν τήν θεάν άγω- 
νιζομένην κατά τών Γιγάντων καί κατα- 
βάλλουσαν αυτούς. Ουτω ή θεά ή γεννη- 
θείσα έκ τής κεφαλής του Διός είναι διά 
τούς ’Αθηναίους τούς θεωμένους καθ’ έ- 
κάστην τον ναόν αύτής έπί τής Άκροπό- 
λεως ή τιμωρός δύναμις τών άνυποτάκτων 
πνευμάτων, τά όποια ήθέλησαν νά καταρ- 
ρίψωσι τήν τάξιν, τήν όποιαν έδημιούργη- 
σεν εις τον κόσμον ή σοβαρά χειρ του πα- 
τρός τών άνδρών καί τών θεών, του υψι- 
βρεμέτου Διός. 'Ως τοιοΰτο σύμβολον τά- 
ξεως άντελαμβάνετο ό Πεισίστρατος τήν 
προστάτιδα καί πολιούχον θεάν, τήν ο
ποίαν άπεικόνισεν ώς άρρενωπήν καί με
στήν δυνάμεως καί ορμής μορφήν.

Σχεδόν συγχρόνως προς τά έργα του 
Έκατομπέδου είναι καί άλλαι γλυπταί 
μορφαί, αί περίφημοι κόραι τής Άκρο
πόλεως, τάς όποιας έξέθαψεν άπό τά χώ
ματα πού είχον σωρευθή ή σύγχρονος αρ
χαιολογική σκαπάνη του μεγάλου ‘Έλλη- 
νος άρχαιολόγου καθηγητου Π. Καββα- 
δίου. Είναι καί αύτά έργα τού β' ήμίσεος 
του 6. αί. π. X., μερικά είσαχθέντα έξ 
’Ιωνίας, όπου ή τέχνη είχεν άναπτυχθή έ- 
νωρίτερα, άλλα δέ τά σπουδαιότερα δη- 
μιουργηθέντα έν Άθήναις, καί τά όποια 
μάς παριστάνουν με τέχνην, ή όποια ε- 
θραυσεν ήδη τά δεσμά τής τυπικότητος 
καί τής δουλείας καί άπέκτησε τήν έλευ- 
θερίαν τής έκφράσεως καί τής κινήσεως, 
γυναίκας ’Αθηναίας, ίκέτιδας τής θεάς, 
αί όποίαι προσήρχοντο έκεΐ έπάνω εις τον 
ιερόν βράχον, διά νά προσκυνήσουν τήν 
δέσποινάν των. 'Απλαί μετριόφρονες μορ
φαί καί θελκτικαί κόραι ένίοτε με τον έρά- 
σμιον καί έπαγωγόν μειδίαμα εις τά χείλη 
καί άλλοτε αύστηραί καί άρρενωπαί, ό
πως είναι ή θεά των, με τόν ιωνικόν χιτώ
να καί τόν πέπλον, μέ τούς θαυμαστούς 
πλοκάμους χυμένους πάνω εις τόν τράχη
λον καί τό στήθος καί τά λεπτά χρώματα 
πού συνεπλήρωναν τήν γλυπτικήν τεχνο
τροπίαν, είναι παρά τήν ύπάρχουσαν είσέ- 
τι δυσκαμψίαν του σώματός των αί ϊδανι- 
καί μορφαί τών ’Αθηναίων γυναικών του 
6. αί. π. X. Μία θεία γαλήνη σκεπάζει τά 
πρόσωπα αύτών. Είναι ή γαλήνη πού έ- 

κρυπτον μέσα των αί άθηναίαι δέσποιναι 
του αίώνος τούτου, αί όποίαι έγέννησαν 
τούς άνδρας πού έπλασαν μετ’ ολίγα χρό
νια εις τόν κόσμον τά ώραιότερα καί υψη
λότερα ιδανικά. Είναι οί τύποι πού έγέν
νησαν τάς μορφάς τού Μιλτιάδου, τού 
Θεμιστοκλέους, τού Κίμωνος, τού Άρι- 
στείδου καί τού Αισχύλου, οί όποιοι δια
κατέχουν μέ δλον τόν ήρωϊσμόν καί τόν 
ύπέροχον των νουν ολόκληρον τήν έπομέ- 
νην γενεάν. 'Ως τοιαύτας πρέπει νά τιμή- 
σωμεν τάς κόρας τής Άκροπόλεως πού 
συνήθως θαυμάζομεν μόνον άπό τής καλ
λιτεχνικής καί τής αρχαιολογικής των 
άπόψεως.

Αί κόραι μάς έσώθησαν κατά τό πλεί- 
στον ανέπαφοι άπό τήν μετ’ ολίγα χρόνια 
έπακολουθήσασαν βαρβαρικήν έπιδρομήν 
τών στιφών του Ξέρξου, ή όποια έσεισεν 
έκ θεμελίων ολόκληρον τήν Ελλάδα καί 
παρέσυρεν εις τήν καταστροφήν κάθε τι 
ώραίον πού είχον έως τότε πλάσει οί Αθη
ναίοι πάνω εις τόν ιερόν βράχον τής θεάς 
των. Εύλαβικά χέρια τών γενναίων έκείνων 
πού έφευγαν άπό τήν γήν των, διά νά με
ταφέρουν τήν υπαρξιν καί τήν πατρίδα 
των εις τάς απέναντι άκτάς τής Σαλαμί
νας, τής Αίγίνης καί τής Άργολίδος, έ
κρυψαν εις τά βάθη του χώματος του αιω
νίου βράχου τά δημιουργήματα αύτά τής 
τέχνης. Δεν έπρεπε νά πέσουν εις τά χέ
ρια βαρβάρων κατακτητών, έπρεπε νά 
φσΛαχθοΰν στοργικά μέσα εις τά ιερά χώ
ματα τής ’Αττικής καί δή του άποκρήμνου 
βράχου καί νά περιμένουν έκεΐ θαμμένα, 
άλλ’ όχι νεκρά, νά απολαύσουν πάλιν τήν 
αύραν τής έλευθερίας, δταν αυτή θά άπο- 
καθίστατο εις τήν γήν της.

’Έτσι μάς έσώθησαν τά ώραία αυτά 
έργα τής ύστέρας αρχαϊκής έποχής. Τήν 
ιδίαν τύχην δμως δεν είχον τά άλλα μνη
μεία τής πόλεως, δπως τό Έκατόμπεδον 
του Πεισιστράτου, περί του οποίου ώμιλή- 
σαμεν, καί ό πρώτος Παρθενών, τόν όποιον 
οί καθησυχάσαντες έκ τών έσωτερικών έρί- 
δων διά τής ίδρύσεως ύπό του Κλεισθένους 
τής αθηναϊκής δημοκρατίας ’Αθηναίοι εί
χον αρχίσει νά ιδρύουν, άπό του τέλους 
του 5. αί. π. X., πώρινον κατά πρώτον, 
είτα δέ μαρμάρινον, άλλά μικρότερον, με- 
γαλύτερον δμως του Έκατομπέδου, προς 
τιμήν τής μεγάλης προστάτιδος. Είς δλα 
αύτά έξέσπασεν ή βαρβαρική ορμή, δταν 
άκάθεκτος τώ 480 π. X. κατήλθεν εις τήν 
’Αττικήν καί εδρε τήν ίκανοποίησίν της είς 
τήν βεβήλωσιν παντός ιερού, τό όποιον 
ένεκλείετο είς τά τείχη τά τεχνητά καί 
τούς φυσικούς βράχους τής Άκροπόλεως. 
Άλλ’ ή έχθρική λαίλαψ παρήλθε ταχέως 
καί ανεπιστρεπτί. Βαρεία έπεσεν έπ’ αύ-

"Ο Παρθένων, ώς εχει άναστηλωθή μετά της 
βορειοανατολικής γωνίας τών Προπυλαίων.
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τους ή Νέμεσις καί έπληξε κατά κεφαλής 
τούς έπιδρομείς, οί όποιοι ήρχοντο νά 
σκορπίσουν παντού τό σκότος εις τήν θέσιν 
του φωτός. Ή Άθηνά, ή πρόμαχος καί 
πολιάς θεά, έστάθη αντιμέτωπος πρός τον 
φθείροντα τά πάντα περσικόν χείμαρρον, 
καί ή άρχαία Ελλάς έζησε τάς λαμπρο- 
τέρας σελίδας τής ιστορίας της. Τάς εζη
σε χάρις εις τήν ίδέαν, υπέρ τής όποιας 
ήγωνίσθη καί εις τήν οποίαν υπέταξε τήν 
ύλην, τάς εζησε χάρις εις τήν πίστιν πού 
ετρεφεν ό λαός τής χώρας εις τήν έλευθε- 
ρίαν ώς εις κύριον παράγοντα τής ευδαι
μονίας των ατόμων καί των πόλεων, τάς 
εζησε, διότι οί πολΐταί της έγνώριζον νά 
έκτιμώσι περισσότερον τήν έλευθερίαν 
παρά τήν ζωήν καί τό καλώς θνήσκειν νά 
θεωρώσιν ώς μέγιστον μέρος τής άρετής. 
Μέ αύτά τά λόγια εγκωμιάζει ό Σιμωνί
δης ό Κειος τό αθηναϊκόν έργον των χρό
νων τούτων :

Εί τό καλώς θνήσκειν άρετής μέρος έστ'ι μέγιστον, 
ήμΐν έκ πάντων τοΰτ’ άπένειμε τύχη'
Έλλάδι γάρ σπεύδοντες έλευθερίην περιθεΐναι 
κείμεθ’ άγηράτω χρώμενοι εΰλογίη.

Καί όσοι έπέζησαν μή λαχόντες τον ά- 
γήρων τούτον έπαινον, έπανήλθον άπό 
τάς φιλοξένους γειτονικός πόλεις, όπου 
εΐχον προσκαίρως καταφύγει, καί εδρον 
τά συντρίμματα πού άφήκε φεύγων έπαι- 
σχύντως ό ήττημένος κατακτητής. Μέ πό
σην συντριβήν καρδίας θά άντίκρυσαν τήν 
ερημιάν πού έπροκάλεσε παντού ή εχθρική 
λαϊλαψ, τά σπίτια των ερειπωμένα, τά 
δένδρα των δενδροτομημένα, τά ιερά των 
πυρπολημένα, τον βράχον τής Άκοοπό- 
λεως γυμνόν ! Παντού φρικίασις άνεδίδετο 
άπό τά άχνίζοντα ερείπια πού έδημιούρ- 
γησε κατά τό σύντομον χρονικόν διάστημα 
τής κατοχής τής χώρας ό βαρβαρικός 
στρατός. Ή άντίθεσις μεταξύ τού ελληνι
κού πνεύματος καί τού βαρβαρικού κόσμου 
άντικρύζετο πλέον άπό τήν θεωρητικήν 
σφαίραν εις τήν ώμήν πραγματικότητα.

Έν τούτοις δεν ήτο ακόμη καιρός νά 
σκεφθοΰν οί ’Αθηναίοι διά τά καλλιτεχνι
κά των δημιουργήματα. Έπεσκεύασαν 
προχείρως δ,τι έχρειάζετο διά τήν λα
τρείαν των, διότι, αν ό βάρβαρος έφυγεν 
άπό τήν χώραν των, ήτο ακόμη επικίνδυ
νος διά τήν υπαρξιν των ελληνικών πό
λεων, εκείνων μάλιστα, αί όποϊαι ή σαν 
περισσότερον απομακρυσμένοι καί διετέ- 
λουν καί πριν ύπό τον δουλικόν ζυγόν. Ό 
πόθος τής άπελευθερώσεως δλων τών ελ
ληνικών πόλεων έφερε τά έλληνικά πλοία 
εις τον Πόντον, εις τό Αίγαΐον καί εις τήν 
’Ανατολικήν Μεσόγειον καί εις τήν Νήσον 
μας, αγώνες δε σκληροί έπηκολούθησαν, 

εις τούς όποιους άνεδείχθη ιδία ή στρατη
γική μεγαλοφυΐα τού έλληνικωτέρου τών 
αρχαίων Ελλήνων πολιτικών καί στρατη
γών, τού Κίμωνος. Είναι τότε ακριβώς 
πού έγνώρισε καί ή ίδική μας μικρά πα- 
τρίς τήν ζείδωρον αύραν τής έλευθερίας, 
τήν όποιαν έκόμιζον πρός αυτήν τά αθη
ναϊκά πλοία, αλλά δυστυχώς προσωρινώς. 
’Από τούς άγώνας τούτους τόσον τούς 
απελευθερωτικούς τής έλληνικής χώρας 
άπό τήν βαρβαρικήν επιδρομήν, δσον καί 
άπό τούς έπεκτείναντας τά άγαθά τής έ
λευθερίας εις τάς λοιπός ύποδούλους έως 
τότε έλληνικάς πόλεις προέκυψαν τεράστια 
ώφελήματα εις τήν πόλιν εκείνων, ή όποια 
άνέλαβε καί έβάστασε το μεγαλύτερον βά
ρος τών άγώνων τούτων, δηλ. τάς 'Αθή
νας. Δεν είναι μόνον τά πολιτικά κέρδη, 
τά όποια κατέστησαν μεγαλύτερα μέ τήν 
πολιτικήν μυωπίαν τών Σπαρτιατών, είναι 
τό σπουδαιότερον ή αύτοσυνείδησις, τήν 
όποιαν απέκτησαν οί ’Αθηναίοι καί ή ό
ποια τούς έδίδαξε, τί ή σαν καί τί ήδύναντο 
νά κάμουν, όχι μόνον διά τό καλόν τής 
Ελλάδος ολοκλήρου, άλλά καί διά τον 
ίδικόν των πολιτισμόν.

Άπό αυτήν τήν αύτοσυνείδησιν έξεφύ- 
σησεν ή μεγάλη όρμή τής κατόπιν πνευμα
τικής, καλλιτεχνικής καί πολιτικής δημι
ουργίας. ’Έβλεπαν δτι ήσαν νικηταί αυτοί 
μόνον εις τον ορίζοντα, δτι τά βαρβαρικά 
πλοία εΐχον έκδιωχθή πέραν τών έλληνι- 
κών θαλασσών, οί Σπαρτιάται αντίπαλοί 
των δτι άπεκοιμήθησαν διά τής έπιδεξίας 
πολιτικής τού μεγάλου διπλωμάτου Θεμι
στοκλέους—δεν έδίστασεν ό εύφυής πολιτι
κός καί τά λείψανα τών παλαιών μνημείων 
νά χρησιμοποιήση διά τήν όχύρωσιν τής 
Άκροπόλεως, ή όποια έπρόκειτο νά στα- 
θή τό σύμβολον τής ένότητος πάντων τών 
Ελλήνων, ισχυρόν καί άπαραβίαστον — 
καί οί άλλοι 'Έλληνες έζήτουν ένα νέον 
αρχηγόν καί προστάτην, καί αυτόν εδρον 
εις τάς Αθήνας, τάς όποιας έκυβέρνα ή 
δικαία χειρ ενός Άριστείδου. Καί δταν έ
ληξαν αί έσωτερικαί έριδες μεταξύ τής πα
λαιός παραδόσεως τού αριστοκρατικού 
πνεύματος πού έξεπροσώπει ό Άρειος Πά
γος καί άπό τούς πολιτικούς ό Κίμων καί 
τοΰ νέου δημοκρατικού ανέμου, τό όποιον 
κατηύθυναν μετά τού Θεμιστοκλέους αί 
μορφαί τών πολιτικών Εφιάλτου καί Πε- 
ρικλέους, ή πόλις ή άναγεννηθεΐσα άπό 
τήν τέφραν τών καέντων έρειπίων ήδύνατο 
νά σκεφθή πλέον καί τον εαυτόν της. Εις 
δλα τά πεδία τής διανοήσεως καί τής τέ
χνης έτελείτο μία πλήρης κοσμογονία. 
Παντού άνθησις. Ή ποίησις μέ τούς μεγά
λους τραγικούς διεκδικοΰντας κάτω εις τήν 
νοτίαν πλευράν τής Άκροπόλεως., εις τό
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διονυσιακόν θέατρον, τόν κότινον τής νίκης 
εις τους εύγενεΐς πνευματικούς των αγώ
νας, ή φιλοσοφία μέ τόν εκπρόσωπον τής 
ιωνικής σχολής ’Αναξαγόραν πού είσήγα- 
γεν εις αύτήν τόν Νουν τόν διακοσμήσαντα 
τά πάντα, ή τέχνη μέ καλλιτέχνας, δπως ό 
Κάλαμις καί ό Μύρων, δ όποιος παρέστη
σε τόν ώραιον τύπον τού άθλητοΰ δισκοβό- 
λου, ώς σύμβολον αυτό προβαλλόμενον 
εις τούς συγχρόνους των εύγενών ιδανι
κών τού σώματος καί τής ψυχής, τά όποια 
έκαλλιέργει ώς εν ένιαιον σύνολον ό αρ
χαίος έλληνικός κόσμος. Μία θαυμαστή 
αρμονία εις δλους τούς κλάδους τής ζωής 
έξεχύθη καί ένόμιζε κανείς δτι πράγματι 
ένας εύρέθη διακοσμήσας τά πάντα ύλικά 
καί πνευματικά, ό Νους, δπως τόν έδίδα- 
σκεν ό ’Αναξαγόρας, ό εξ ’Ιωνίας φιλόσο
φος. Άπό τό κράτος του Νοϋ του ’Ανα
ξαγόρα οδηγείται ή ζωή τών ’Αθηνών από 
τώρα καί εις το εξής καί προάγεται εις 
άνέφικτον κάλλος, έσωτερικήν τελειότη
τα καί ακμήν.

Καί πράγματι. Συνισταμένη πάντων 
τούτων τών άρμονικώς άναπτυσσομένων 
παραγόντων ύπήρξεν ό μεγαλύτερος πο
λιτικός τής άρχαιότητος, ό Περικλής, δ 
όποιος διηύθυνε τότε τάς εξωτερικός καί 
τάς εσωτερικός τύχας τής πόλεως. Τό 
πνεύμα, τό όποιον τόν έσπρωχνεν εις τό 
ποικίλης φύσεως εσωτερικής καί εξωτερι
κής διαβήματά του δεν ήτο άπλώς ένα το- 
πικιστικόν αθηναϊκόν πνεύμα, τό όποιον 
θά ήθελε τήν πατρίδα του νό λάμπη εις 
δλην τήν Ελλάδα μέ τήν ύπεροχήν τού 
πολιτισμού της, δπως ήξιζεν εις αύτήν. 
Άλλ’ ήτο ένα πνεύμα πανελληνίου ενότη
τας ύπό τήν ήγεμονίαν τής πόλεως αυτής, 
ή όποια κατά τόν Πίνδαρον «έβάλετο φαεν- 
νάν κρηπΐδ’ ελευθερίας» εις τάς πρώτας 
ναυτικός συγκρούσεις προς τούς Πέρσας. 
"Ητο ένα δραμα Πανελλήνιον, ύπό τού ό
ποιου ήλαύνετο ό μέγας πολιτικός τών ’Α
θηνών καί ώς πρώτον έργον έσκέφθη τό 
περίφημον πανελλήνιον συνέδριον, περί 
τού όποιου μάς δμιλεΐ ό Πλούταρχος καί 
διό τήν ιστορικότητα τού όποιου δεν πρέ
πει νά άμφιβάλλωμεν, ώς πράττουν μερι
κοί νεώτεροι έρευνηταί. ’Έμελλε τό συνέ- 
δριον τούτο νά προβή εις άνοικοδόμησιν 
πάντων τών καέντων ιερών ύπό τής βαρ- 
βαρικής επιδρομής διά κοινής ένεργείας 
πάντων τών Ελλήνων. ’Έτσι ή πόλις τής 
’Αθήνας, ή όποια ύπήρξεν ή ήγεμονίς τής 
Ελλάδος, θά καθίστατο τό κέντρον τό 
θρησκευτικόν δλοκλήρου τής χώρας έν 
συνδυασμώ μ,έ τό εθνικά πανελλήνια ιδεώ
δη. Δυστυχώς ή πρότασις δεν έποαγυατο- 
ποιήθη λόγω τής άντιδοάσεως τών Σπαρ
τιατών, άλλ’ δ Περικλής δέν έδίστασε νά 

προχωρήση μόνος εις τήν πραγματοποίη- 
σιν τού μεγαλεπηβόλου έργου.

Τό πρώτον πρόβλημα πού άντεμετώπι- 
ζεν ήτο ή λατρεία τής ’Αθήνας. Ποία ή 
σημασία τής θεάς, δπως τήν άντελήφθη- 
σαν δλοι οί 'Έλληνες καί ίδια ο'ι ’Αθηναίοι, 
έχομεν ήδη ανωτέρω συντόμως εκθέσει. 
'Η θεά αυτή, ή όποια είχε δώσει τήν νίκην 
εις τά άθηναϊκά δπλα καί έπροστάτευσε 
καί άνέδειξε τήν πόλιν, δέν εΐχεν ακόμη 
αποκτήσει τόν ναόν της, άντάξιον πρός τό 
μεγαλεΐόν της, άλλά εις τήν πραγματικό
τητα δέν είχε καθόλου λησμονηθή. Οί ’Α
θηναίοι έπερίμεναν νά άπαλλαγώσι τώ»ν 
εξωτερικών περιπετειών, νά άσφαλίσωσι 
διά τών έπιτυχών πολέμων τήν ήγεμονίαν 
πού ίδρυσαν αμέσως σχεδόν μετά τούς 
περσικούς πολέμους καί έπειτα νά άφιερω- 
θώσιν εις τήν έσωτερικήν διακόσμησιν τής 
πόλεώς των. Καί όταν μετά τήν καταστρο
φήν πού ύπέστησαν ε’ις τήν Αίγυπτον μετ
έφεραν ούτοι καί τό ταμεΐον άπό τήν Δή- 
λον εις τάς ’Αθήνας τώ 454 π. X., εΐχον τήν 
εύκαιρίαν νά χρησιμοποιήσουν τά χρήματα 
τών συμμάχων πού έπερίσσευαν άπό τάς 
κατά τών βαρβάρων έπιχειρήσεις διά τούς 
σκοπούς των. Ό Περικλής πού διηύθυνε 
τάς τύχας τής πόλεως, έγνώριζε νά συν- 
δυάζη άρμονικώς τά εις τήν διάθεσίν του 
μέσα καί όφιέρωσεν άπό τότε δλην του 
τήν ψυχήν, καί πάσας τάς δυνάμεις του 
εις τό εσωτερικόν δημιουργικόν του έργον, 
τό όποιον κατέστησε τήν πόλιν κατά τήν 
διαπίστωσιν τού θουκυδίδου «μεγίστην».

'Η ’Ακρόπολις διά τόν Περικλέα έσυμ- 
βόλιζεν άπαν τό πνεύμα πού κατείχε τούς 
’Αθηναίους, ήτο τό πνεύμα πού ένέβαλλεν 
εις αύτούς ή πολιούχος θεά, δπως τό ε’ίδο- 
μεν νά αναπτύσσεται εις τήν ελληνικήν 
θρησκείαν κατά τήν μακράν περίοδον τής 
έξελίξεώς της. Έκεΐ έπάνω λοιπόν έπρεπε 
νά στηθή ό ναός τού πνεύματος εκείνου, 
διά νά άκτινοβολή άπό έκεΐ τήν άνταύ- 
γειαν τής δυνάμεώς του καί νά φωτίζη δ- 
λον τόν γύρω του ελληνικόν κόσμον, μέ 
τό φώς τής σοφίας καί τής αρετής συνδυα
σμένης μέ τήν σώφρονα πολεμικήν ροπήν, 
ή όποια έχαρακτήριζε τήν θεάν. Καί ό 
ναός έστήθη ! "Ητο ό Παρθενών ! Εννέα 
χρόνια έχρειάσθησαν άπό τού 447 μέχρι 
τού 438 π. X., διά νά γίνη τό κύριον οικο
δόμημα μέ τό άγαλμα, ώστε νά έορτα- 
σθούν τά εγκαίνια αυτού, καί άλλα έξ 
χρόνια άκόμη, μέχρις δτου τό δλον έργον 
συμπληρωθή. Ό Περικλής ήτο ό δημιουρ
γός νούς τού δλου έργου, ό Φειδίας ό μέ
γας καλλιτέχνης καί επόπτης αυτού, ό 
’Ικτίνος ό άρχιτέκτων τού ναού, ό Καλλι
κράτης ό εργοδηγός καί σωρεία άλλων 
αγνώστων κατά το πλεϊστον καλλιτεχνών

Ύόριοφόροι εκ της ζωφόρου τον Παρθενώνας.
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ύπό τήν ορθήν καθοδήγησιν τών αρχηγών 
των. Συγκυρία εύνοϊκή δυνάμεων συν
δυασμένων άρμονικώς καί ισόρροπημένως 
ύπό ένα νουν διά τήν δημιουργίαν ένός 
έργου, τό όποιον παρέμεινε μοναδικόν εις 
ολόκληρον τον κόσμον. "Ενα ανθρώπινον 
θαύμα πού έγνώρισε μίαν μόνον φοράν ή 
άνθρωπότης.

Τό μάρμαρον τής Πεντέλης ήτο τό ύλι- 
κον πού άφθόνως έχρησιμοποιήθη εις πάν
τα τά αρχιτεκτονικά τμήματα τού ναού 
μηδέ τού δαπέδου εντός καί περί τόν ναόν 
έξαιρουμένου. Τό μέγεθος του ύπερέβαλλε 
κάθε σύγχρονον έργον, ουτω δέ λίαν με
γαλοπρεπής ύψοΰτο ό ναός εις τό κέντρον 
σχεδόν τής Άκροπόλεως μέ έμβαδόν 69,50 
μ. X 31 μ., μέ τούς δωρικούς κίονας τής 
περιστάσεώς του εις ύψος 10,45 μ., 17 τον 
αριθμόν εις τάς μικρός καί 8 εις τάς στε
νάς πλευράς, ύπεράνω τών όποιων εις 
θαυμαστήν καί άρμονικήν αναλογίαν εις 
πάσαν λεπτομέρειαν έπετέθησα,ν τά τμή
ματα του θριγκού μετά τών αετωμάτων τού 
ναού. Αί εύρυθμοι καί κανονικαί διαστά
σεις τών άπλών, άλλ’ έπιβλητικών δωρι
κών κιόνων μέ τήν άρμονικήν καμπυλότη
τα αύτών, καί ή έντονος, άλλ’ ελαστική 
έμφάνισις τού κιονοκράνου εν συνδυασμώ 
πρός τήν ζωγραφικήν τήν κοσμούσαν τόν 
θριγκόν παρουσίαζον δενδροστοιχίαν εύ- 
σταλών κιόνων άρχομένων άπό τήν έπιφά- 
νειαν τού στυλοβάτου καί ύποβασταζόντύ^ν 
χωρίς ταλαιπωρίαν καί χωρίς νά κύπτουν 
ύπό τό βάρος των τά άνω τμήματα τού 
ναού, τά όποια ώμοίαζον πρός τά ποικι
λόχρωμα καί πολυποίκιλα άνθη τών 
δένδρων.

Ή μηχανική τού ναού είναι άξιοθαύμα- 
στος καί διά τήν σημερινήν άκόμη περίο
δον τής νεωτέρας τέχνης, ή δέ προσαρμο
γή τών διαφόρων τμημάτων τού μαρμάρου 
πρός άλληλα μοναδική, θαυμασίως διατη- 
ρουμένη. Καί μετά τάς τόσας εξωτερικός 
περιπετείας καί τόν διαρρεύσαντα έκτοτε 
μέχρις ημών μακρότατον χρόνον ή τοιαύτη 
διατήρησις δεικνύει τήν λεπτολόγον επεξ
εργασίαν ύπό τών ειδικών καί εις τάς έλα- 
χίστας άκόμη λεπτομέρειας. Αί καμπύλαι 
γραμμαί τού κρηπιδώματος καί τού στυ
λοβάτου πού έξέπληξαν τούς επιστήμονας 
καί τούς μηχανικούς είναι ώσαύτως ένα 
στοιχείον τής δλης αισθητικής τού οικοδο
μήματος καί έξετελέσθησαν επίσης μέ κα
ταπληκτικήν άκρίβειαν έπί τού μακροΰ 
κρηπιδώματος, ώστε θά τάς έζήλευον καί 
οί πολύ προηγμένοι σημερινοί τεχνΐται.

Τό εσωτερικόν ήτο άνάλογον πρός τήν 
εξωτερικήν μεγαλοπρέπειαν, τήν οποίαν 
έπηύξανεν ό γλυπτός διάκοσμος τών μετο
πών, τής ζωφόρου καί τών άετωμάτων. 

Μία μεγάλη θύρα έξ άνατολών μετά τόν 
πρόδομον, προ τού όποιου παρετάσσοντο 
εις διπλήν σειράν οί κίονες, εν τή άπλό- 
τητί της έπίσης έπιβλητική, ώδήγει εις 
τήν κατοικίαν τής θεάς, όπου ύψοΰτο τε
ράστιον, ύπερφυσικόν καί χωρισμένον διά 
κιγκλιδωμάτων τό άγαλμά της εις τό βά
θος τού σηκού, ό όποιος άντικατέστησε 
τό καταστραφέν παλαιόν έκατόμπεδον τής 
Άκροπόλεως ώς «έκατόμπεδος νεώς». Δύο 
σειραί λεπτοτέρων κιόνων, ώσαύτως δω
ρικών, άλλεπαλλήλως τεθειμένων καί πε
ριβαλλόντων άνά 10 εκ τών πλαγίων καί 
5 εκ τών όπισθεν τό άγαλμα τής Παρθένου 
συνείχαν όχι μόνον τό οικοδόμημα άρχιτε- 
κτονικώς, άλλά καί τήν ψυχήν τών εισερ
χομένων διά τού πλούτου τής εσωτερικής 
διακοσμήσεως καί μεγαλοπρεπείας. ^Ητο 
τό έπιβλητικώτερον θέαμα, το όποιον άντί- 
κρυζαν οί έπισκέπται τής Άκροπόλεως οί 
προσφέροντες θυσίαν εις τήν θεάν καί άν- 
ερχόμενοι εις τόν ιερόν βράχον. Το έργον 
είχεν άνατεθή εις τόν κάλλιστον πλάστην 
τού ε' αί. π. X., τόν περιώνυμον Φειδίαν, 
ό όποιος καί δύο άλλα έργα τής αυτής 
θεάς είχε κατασκευάσει έπί τής Άκροπό- 
λεως καί μέ τά όποια είχεν ήδη δώσει 
δείγματα άπτά τής καλλιτεχνικής του με- 
γαλοφυΐας. Τό εν έξ αύτών ήτο ή πρόμα
χος Άθηνά, όπως έλέγετο κατόπιν, ένα 
άγαλμα ύψους 7 μέτρων ορατόν εις τούς 
διά θαλάσσης έρχομένους έκ τού Σουνίου, 
τό δέ άλλο ή Λημνία Άθηνά, ή οποία προ 
παντός έφημίζετο διά τό πνευματικόν κάλ
λος, τό όποιον έχύνετο εις τό πρόσωπον 
τής άλλως άρρενωπής καί πολεμικής 
θεάς, μέ τήν άπλότητα τών παρειών καί 
τάς καλάς άναλογίας, τάς όποιας έπαινει 
ό Λουκιανός. Αλλά τό νέον άγαλμα έπρε
πε νά ύπερβή πάσαν προτέραν δημιουρ
γίαν εις μέγεθος καί κάλλος άνταποκρι- 
νόμενον πρός τό ίδρυθέν μεγαλούργημα, 
τον Παρθενώνα. Έπί βάθρου 2 μέτρων 
ύψους ύψοΰτο τό χρυσελεφάντινον άγαλμα 
εις 10 μέτρα παριστάνον πάνοπλον τήν έπι- 
βλητικήν θεάν, γαληνήν καί ειρηνικήν, 
άλλά έτοίμην νά άντιμετωπίση καί πάλιν 
τούς έχθρούς της καί τούς έχθρούς τής 
πόλεως. 'Η νίκη προσέτρεξεν εις αύτήν, 
δπΰ^ς βλέπομεν άπό τά σωθέντα μικρά άν- 
τίγραψα, καί ή θεά δεχθεΐσα αύτήν εύμε- 
νώς έκράτει αυτήν εις τήν δεξιάν της χεί- 
ρα, ένώ τήν άριστεράν είχε στηριγμένην 
πάνω εις τό άκρον τής τεράστιας άσπίδος, 
τήν οποίαν άπέθεσεν όπως καί τό δόρυ της 
εις τόν ώμον, έπανελθοΰσα έκ τής λαμ
πρός νίκης μετά τήν κατατρόπωσιν τών 
έχθρών της. "Ολαι αί γλυπταί παραστά
σεις τής άσπίδος, τών πέδιλων τής θεάς 
καί τού βάθρου τού άγάλματος συνεδέοντο
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μέ όλα τά λαμπρά νικητήρια έργα, τα ό
ποια έπετέλεσεν αυτή κατά των γιγάντων, 
των αμαζόνων καί των Κενταύρων. Ούτω ή 
θεά παρίστατο έν πάση τή μεγαλόπρεπε ία 
της καί έξέχυνεν άφ’ έαυτής όλον τό χάρ
μα τής πνευματικής της δυνάμεως, αλλά 
καί τό δέος, τό όποιον θά έπρόβαλλεν α
μέσως, δταν ήτο ανάγκη, πρό των όμμά- 
των των εχθρών της καί των έχθρών τής 
πόλεως.

Ό δέ εισερχόμενος εις τόν Παρθενώνα, 
άφού έθεάτο εις τάς μετόπας τών έξωτε- 
ρικών πλευρών του ναού τούς αγώνας τών 
παλαιών μύθων, εις τούς όποιους άνεμεί- 
χθη ή θεά, κατά τών γιγάντων, τών αμα
ζόνων, τών Κενταύρων καί τών Τρώσήν, 
καί άφ’ οΰ άπέλαυσε την θαυμαστήν καί 
αρμονικήν άπεικόνισιν τής γεννήσεως τής 
’Αθήνας εκ τής κεφαλής του Διός επί του 
ανατολικού αετώματος, έρχομένης εις τόν 
κόσμον μέ δλην τήν μεγαλοπρέπειαν πού 
ήρμοζεν εις τήν έννοιαν, τήν όποιαν αϋτη 
έξεπροσώπει, μέ δλους τούς θεούς παρα- 
κολουθοδντας έν έκπλήξει τό κοσμοϊστο- 
ρικόν γεγονός, ενώ μόνον ό Διόνυσος καί 
ή ’Αφροδίτη πού δέν έσχετίζετο μέ τήν 
θεάν τής σοφίας καί τής άρετής παρέμενον 
ακόμη απαθώς έξηπλωμένοι, δπως ήτο 
καί ό χαρακτήρ των, εις τά άκρα του αε
τώματος, έν θεία μακαριότητι διατελούν- 
τες καί μη λαβόντες γνώσιν του μεγάλου 
θαύματος, του όποιου έξετείνετο ή σημα
σία εις ολόκληρον τόν κόσμον μέ τόν άνα- 
τέλλοντα ήλιον καί τήν σελήνην δυομένην— 
ϊστατο έ'κπληκτος πρό τής ανατολικής ει
σόδου καί άφ’ οδ άνελθών τάς βαθμίδας 
του κρηπιδώματος έβλεπεν υπέρ τήν μεγα
λοπρεπή είσοδον τό τέρμα τής μεγάλης 
πομπής τών Παναθηναίων, εις ήν άπαξ ό 
λαός καί ό στρατός τής χώρας μετείχε μέ 
τήν αφθονίαν τών προσφορών καί τών θυ
μάτων — ιππείς, άρματα, θαλλοφόροι, αύ- 
ληταί, κιθαρισταί, ύδριοφόροι, σκαψη- 
φόροι, κανηφόροι, άνδρες, γέροντες καί 
γυναίκες, δλον αυτό τό άτελεύτητον πλή
θος έκ 400 μορφών ανθρωπίνων καί 200 
ζώων άπεικονίζετο εις τήν περίφημον πε- 
ριβάλλουσαν τόν ναόν ζωφόρον — καί άφ’ 
οδ ήτένιζε μέ πίστιν τήν σκηνήν, καθ’ ήν 
καθημένων αοράτων καί παρακολουθούν- 
των τών θεών παρεδίδετο ό κεντητός πέ
πλος εις τόν ιερέα, διά νά άποτεθή επί του 
άγάλματος τής Παρθένου, — δταν λοιπόν, 
γεμάτος ό άνερχόμενος εις τήν Άκρόπολιν 
άπό δλας αύτάς τάς εντυπώσεις πού τόν 
έδημιουργοΰσαν άλλον άνθρωπον άντίκρυ- 
ζεν έν τέλει τό άπαστράπτον άπό πλούτον 
καί τέχνην ύπερύψηλον άγαλμα, άπέκτα 
ακόμη περισσότερον ισχυρόν τήν πίστιν 
πρός τά μεγάλα ιδεώδη, τά όποια έξεπρο- 

σώπει ή θεά καί έγίνετο ακόμη μεγαλύτε
ρος έραστής τής πόλεως ταύτης, δπως 
ώνειρεύθη εις τόν περίφημον επιτάφιόν του 
δ Περικλής κάθε Άθηναιον καί "Ελληνα.

Τό οπίσθιον μέρος του ναού χωρισμέ- 
νον διά τοίχου καί μή επικοινωνούν πρός 
τον σηκόν ήτο ό θάλαμος, ό θεωρούμενος 
ώς ό κυρίως Παρθενών, ένθα διέμενον 
αί ίέρειαι τής θεάς. Καί ακόμη πιό πίσω 
έκειτο ό οπισθόδομος μέ τήν είσοδον έ- 
στραμμένην πρός τούς είσερχομένους εις 
τήν Άκρόπολιν καί χρησιμεύων ώς τό κέν- 
τρον διαφυλάξεως του ταμείου τών συμμά
χων μετά τήν εις ’Αθήνας μεταφοράν του 
καί τήν ΐδρυσιν του Παρθενώνος. Ούτως 
ετίθετο καί ό ύλικός παράγων τής δημι
ουργίας τού καλλιτεχνικού καί λοιπού με
γαλείου τών ’Αθηνών ύπό τήν προστασίαν 
τής προνομιούχου θεάς. Το μέρος τούτο 
τού ναού διεσώθη πολύ καλύτερα μέχρι σή
μερον παντός άλλου τμήματος αύτού. 
Είναι τούτο, τό όποιον βλέπει ό είσερχό 
μένος σήμερον εις τήν Άκρόπολιν, άφού 
διέλθη διά τών Προπυλαίων αύτής. ’Εκεί 
δταν σταθή κανείς σήμερον καί άτενίση 
πρός δ,τι έσώθη, καί άναπαραστήση μέ τήν 
φαντασίαν του τά έλλείποντα μέρη μέ τό 
ύπερθεν άέτωμα καί τά γλυπτά του πού 
παρίσταναν τήν νίκην τής Αθήνας έν τώ 
άγώνι περί ύπεροχής επί τής προστασίας 
τής πόλεως, καί κάτω αύτών ΐδη τάς με
τόπας τάς παριστώσας τήν άμαζονομαχίαν, 
μίαν συμβολικήν παράστασιν τού άγώνος 
τού έλευθέρου πνεύματος πρός τό έξωθεν 
ερχόμενον καί απειλούν νά καλύψη τά 
πάντα σκότος, αύτό πού έξεδιώχθη προ- 
τροπάδην ύπό τών Αθηναίων τόσον εις 
τήν μυθικήν δσον καί εις τήν ιστορικήν 
έποχήν, έννοεί δλην τήν σημασίαν τών 
απελευθερωτικών ελληνικών αγώνων. Καί 
δταν ακόμη προσβλέψη πρός τό τμήμα τής 
ζωφόρου πού παριστάνει τήν πομπήν τών 
μεγάλων Παναθηναίων μέ τάς προετοιμα
σίας τού άφθονου πλήθους, ιδία τών εφίπ
πων Αθηναίων τών γεμάτων άπό πολεμι
κήν ορμήν, άλλά συγκέντρουμένων διά τήν 
τέλεσιν μιας μεγάλης ειρηνικής εορτής 
πρός τιμήν τής θεάς των, καί δταν άκόμη 
φαντασθή δλον τό άμέτρητον πλήθος τών 
Αθηναίων, οί όποιοι πανηγυρίσαντες τάς 
προηγουμένας ή μέρας καί άγωνισθέντες 
εις τούς γυμνικούς, λαμπαδούχους, καί 
μουσικούς άγώνας καί καλλιεργήσαντες 
τό πνεύμα καί τήν ψυχήν των έκ παραλλή
λου πρός τά άκροάματα ώραίων λογοτε
χνικών έργων. ώς τών ομηρικών επών, 
προσήρχοντο έν τέλει εις τήν Άκρόπολιν, 
διά νά προσφέρωσι θυσίαν καί τόν ιερόν 
πέπλον εις τήν θεάν, τότε γίνεται πράγμα
τι έραστής τής πόλεως έκείνης, δπως
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ώνειρεύθη ό Περικλής. Καί όταν άνα- 
μνησθή τούς θρύλους καί τάς παραδόσεις 
πού είναι συνδεδεμέναι με όλα τα εδάφη 
καί τά νερά τής Αττικής, τότε εννοεί ά 
κριβώς το μεγαλείον τής πόλεως έκείνης 
πού έδωσεν εις τόν κόσμον τήν ζωήν, τότε 
αντιλαμβάνεται, πώς το πνεύμα έκείνης 
έκπηδήσαν έκ τής κεφαλής τού Δ ιός συν- 
εκεντρώθη εις δλον τό οικοδόμημα, τό ό
ποιον ονομάζεται Παρθενών. Τότε του έρ
χεται εις τόν νουν ή προσευχή πού άπηύ- 
Θυνε πρός τήν θεάν ό Ρενάν έπί τής Άκρο- 
πόλεως, τότε επαναλαμβάνει καί αύτός τήν 
κατάραν τής θεάς πού έψαλλεν ό Βύρων 
πρός τούς συλητάς των ιερών της.

Τό μεγαλείον τής Άκροπόλεως τών 
’Αθηνών καί του πνεύματος τής πόλεως 
ταύτης δεν τερματίζεται με τήν σύντομον 
περιγραφήν πού έκαμα τού Παρθενώνας. 
’Άλλα οικοδομήματα έξ ίσου θαυμαζόμενα 
εις τήν αρχαιότητα συνεπλήρωνον τόν δ
λον καλλιτεχνικόν διάκοσμον τού ιερού 
βράχου. Είναι πρώτον τά περίφημα Προ- 
-οςοχω ΌΊοκο »ι ‘όοοΒγχΊοίΐΛν/ goi mnyniL 
μήθησαν άμέσως μετά τόν Παρθενώνα καί 
δεν εΐχον προφθάσει νά συμπληρωθούν τε
λείως μέχρι τής έκρήξεως τού πελοποννη- 
σιακοΰ πολέμου. ’Έμελλον ταύτα νά άπαρ- 
τίσωσι μεγαλοπρεπή είσοδον τής Άκρο 
πόλεως άνταποκρινόμενα πρός τό μεγα- 
λείον τού ναού πού ύψώθη εις τό κέντρον 
αυτής. Χρημάτων δεν έφείσθησαν οί Αθη
ναίοι, χάριν τούτου μόνον τού έργου δσ- 
πανήσαντες 2000 τάλαντα έν δλω, και I- 
δρύσαντες ταύτα εις ολόκληρον τήν δυτι
κήν πλευράν τής Άκροπόλεως παρά τά 
παλαιότερα Προπύλαια τού Πεισιστράτου. 
Στοαί έξωτερικαί καί έσωτερικαί, είσοδοι 
πέντε έν δλω, κίονες δωρικοί καί ιωνικοί 
άρμονικώς συνδυαζόμενοι μετά τών αναγ
καίων βαθμιδών δι’ άνοδον — ή σημερινή 
μεγάλη κλίμαξ άπό τήν πύλην τού Μπελέ 
οδηγούσα πρός τά άνω ανήκει εις τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους — πτέρυγες δεξιά καί 
αριστερά τής εισόδου μέ στοάς καί εν δω- 
μάτιον, τό όποιον έκαλείτο πινακοθήκη 
έκ τής χρήσεώς του, παρουσιάζουν μέ τό 
μέγεθος τού δλου οικοδομήματος — ή με
σαία πύλη είχεν ύψος 7 μέτρων, ή έξωτε· 
ρική στοά βάθος 15 μέτρων καί πλάτος 18 
μ. — μίαν θαυμαστήν είσοδον εις τόν βρά
χον, ό οποίος συνεκέντρωσε την πνευμα
τικήν καί τήν καλλιτεχνικήν ζωήν τής πό
λεως. Μέ τον άνοικτόκαρδόν του χαρα
κτήρα έφαίνετο τό οικοδόμημα τούτο δτι 
έκάλει τούς Αθηναίους νά είσέλθουν άπό 
τάς πύλας του εις τόν τόπον τής θείας 
μυσταγωγίας, τόν ναόν τού πνεύματος τού 
παρελθόντος καί τού μέλλοντος.

Τά προπύλαια έσχεδιάσθησαν ακόμη 

μεγαλοπρεπέστερα τών έκτελεσθέντων ύπό 
τού Μνησικλέους, άλλ’ ή ϋπαρξις άλλων 
ιερών δεξιά πρός τόν είσερχόμενον, ίδια 
δε τής Αθήνας καί τής Άρτέμιδος, ήνάγ- 
κασαν τήν τροποποίησιν τού αρχικού σχε
δίου. Οϋτω κατέστη δυνατόν νά διατηρηθή 
ό χώρος πρός τά δεξιά καί νά ίδρυθή συγ
χρόνως πρός τά Προπύλαια ό μικρός μέν, 
αλλά θαυμάσιος ναός τής Αθήνας Νίκης, 
ό όποιος αποτελεί άριστόν δείγμα τού 
ιωνικού ρυθμού, έργον τού άρχιτέκτονος 
τού Παρθενώνος Καλλικράτους. Ό ναός 
οΰτος ίδρύθη έπί πύργου, καλουμένου τού 
Κίμωνος, καί έχει διαστάσεις 4,19 μ. X 
3,78 μ. μέ άνά τέσσαρας κίονας εις τήν 
ανατολικήν καί τήν δυτικήν πλευράν. Προ- 
ωρίζετο νά τίμηση τήν Αθήναν ως Νίκην, 
έκείνην δηλ. ή όποια παρέσχεν εις αυτούς 
τήν νίκην έν τοίς πολέμοις. Τό άγαλμά 
της άπτερον εύρίσκετο έντός τού ναού, 
έξ οδ καί ό ναός τής Άπτέρου Νίκης κα
λείται, ένώ δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ αύ- 
τήν τήν θεάν Νίκην. Ή ζωφόρος, κύριον 
γνώρισμα τού ιωνικού ρυθμού, έκοσμείτο 
διά παραστάσεων έκ τού άγώνος τών Ελ
λήνων κατά τών Περσών εις τάς Πλαταιάς, 
ενός θέματος ιστορικού σπανίου διά τούς 
ζώντας πάντοτε εις τόν μύθον Αθηναίους, 
αλλά μέ έλεύθερον καί ούχί απολύτως ι
στορικόν χαρακτήρα ώς πρός τόν τρόπον 
διεξαγωγής τού άγώνος καί τάς στολάς, 
αί όποίαι προσηρμόσθησαν περισσότερον 
πρός τήν μυθικήν καί ήρωϊκήν παράδοσιν 
τεχνοτροπίας.

’Ολίγα χρόνια μετά τήν ΐδρυσιν τών 
οικοδομημάτων τούτων έμαίνετο έν τή 
Έλλάδι ό έμφύλιος πόλεμος, ό γνωστός 
μέ τό όνομα πελοποννησιακός, καί ό ο
ποίος έπρόκειτο νά καταρρίψη δλον τό 
πνεύμα, τό όποιον άπέρρευσεν έκ τού χα- 
οακτήρος τής θεάς. ’Αλλά καί κατά τήν 
διάρκειαν αύτού δέν έλησμόνησαν οί Α
θηναίοι τήν θεάν των καί τάς ένδοξους νι
κάς τής πόλεώς των. Τότε έκτισαν γύρω 
άπο τόν ναόν τής Αθήνας Νίκης θωρα- 
κείον. τό οποίον έστόλισαν μέ παραστά
σεις τής θεάς καθημένηο καί περιστοιχιζο- 
μένης υπό πτερωτώ·” νικών, ών άλλαι έκό- 
μιζον δπλα, διά νά άποτελέσωσι τά τρό
παια τών νικών, καί άλλαι έφερον τά ά- 
παραίτητα διά τάς θυσίας ζώα καί λοιπά, 
ή ήσχολούντο εις άλλα έργα. Ποικιλίαι 
στάσεων καί ραδινότης έκφράσεως έχαρα- 
κτήριζε τάς νύμφας ταύτας, τών οποίων αί 
κινήσεις έδιδον άφορμήν εις τό νά έπιδει- 
χθή ή πλήρης έπιτήδευσις καί χάρις τών 
λεπτών ένδυμάτων μέ τάς καλλιτεχνικάς 
πτυχώσεις καί τούς ώραίους κυματισμούς 
των πού άφηναν νά διακρίνεται κάτωθεν
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τό εύλύγιστον καί κομψόν σώμα των νυμ
φών πού ήκολούθουν την θεάν.

'Ολίγα ακόμη λόγια θά πρέπη νά προσ
θέσω, προτού τελειώσω, δι’ άλλο οικοδόμη
μα, τό όποιον έξήλθεν άπό τό πνεύμα καί 
τον μύθον τής θεάς Άθηνάς. Είναι τούτο τό 
Έρέχθειον, τό όποιον έτελείωσε συγχρό
νως πρός τό θωρακεΐον τών Νικών τώ 
408 π. X., ένώ ή έναρξις τής οικοδομής 
του ύπό αρχιτέκτονα τόν Φιλοκλέα τίθεται 
περί τό 421 π. X., ήτοι κατά την διάρκειαν 
τού πολέμου. Υπήρξε τούτο πολυσύνθετον 
οικοδόμημα περιλαμβάνον: 1) ναόν τής 
Άθηνάς με έξάστυλον πρόδομον ιωνικού 
ρυθμού θαυμάσιου κάλλους, εις τό ανα
τολικόν τμήμα του ίεροΰ, ένθα έφυλάσσετο 
τό πολύτιμον διϊπετές ξόανον τής θεάς, 
2) ναόν τού Ποσειδώνος Έρεχθέως εις τό 
δυτικόν μέρος, ένθα καί ό οίκουρός όφις, 
πρός βορράν του οποίου ύψούτο ή περίφη
μος στοά στέγουσα τό σημεΐον ένθα τά ίχνη 
τής Τριαίνης του θεού διεκδικήσαντος την 
ύπεροχήν εις τόν άγώνα περί προστασίας 
τής πόλεως πρός την ’Αθήναν, καί πρός 
νότον ή περίφημος πρόστασις τών έξ Κο
ρών ή Καρυατιδών «πρός τώ Κεκροπείω», 
ένθα έκειτο ό τάφος καί τό ιερόν του μυ
θικού βασιλέως καί ήρωος Κέκροπος. Δυ- 
τικώτερον ολίγον έκειτο τό ιερόν τής Παν- 
δρόσου, όπου εύρίσκετο ή πάγκυφος ε
λαία, την οποίαν έφύτευσεν ή Άθηνά. 
Διέσωζεν ουτω τό Έρέχθειον, τό όποιον 
αντικατέστησε καί τό κρημνισθέν έκατόμ- 
πεδον, τά ίερώτερα λείψανα τής παλαιός 
λατρείας τής θεάς καί τής πρός αύτήν σχε- 
τιζομένης παραδόσεως. Ό συνδυασμός τών 
δύο κυρίων θεοτήτων εν τώ αύτώ οίκοδο- 
μήματι δεν είναι ζήτημα μόνον άνταποκρι- 
νόμενον πρός τήν θρησκευτικήν παράδοσιν 
ταύτην, άλλά καί οφθαλμοφανής άπόδει- 
ξις τής άναγνωρίσεως, ότι ή δύναμις καί ή 
άνάπτυξις τής πόλεως άπέρρευσαν άπό τήν 
πραγμάτωσιν τών ιδανικών, τά όποια έ- 
συμβόλιζον διά τάς ’Αθήνας άμφότεροι, ό 
θεός τής θαλάσσης καί ή θεά τής σοφίας, 
τής ήθικής καί τής ισορροπημένης πολεμι
κής ένεργείας.

Τά αρχιτεκτονικά τμήματα τού ναού 
τούτου ίδρυθέντα με βάσιν τόν έξελιχθέν^α 
καί τελειοποιηθέντα ιωνικόν ρυθμόν άπο- 
τελούσι τήν λεπτοτέραν έκδήλωσιν τούτου 
προδίδοντα τήν ιωνικήν χάριν. καί κομψό
τητα συνδυασθείσσν με πλούτον έμψανί- 
σεως εις τάς λεπτομέρειας άπομακρυνόυε- 
νον τού απλού καί έπιβλητικοΰ ρυθμού τού 
Παρθενώνας. Τά δε γλυπτά τμήματα τής 
ζωφόρου περιλαμβάνουν παραστάσεις τού 
μύθου τού Έριχθονίου, τών οποίων δέν 
είναι δυνατόν νά κριθή σήμερον ή καλλιτε
χνική αξία, ένώ αί εξ κόραι τής προστά- 

σεως άποτελούσιν έργα έκ τών ώραιοτέ· 
ρων, τά όποια έπλασεν ή αρχαία γλυπτι
κή. Εύρωστα καί ραδινά σώματα φέροντα 
τόν δωρικόν χιτώνα ϊστανται χωρίς καμ- 
μίαν ακαμψίαν ένθυμίζοντα τάς κανηφό- 
ρους τών Παναθηναίων έν έπιγνώσει τής 
θρησκευτικής ύπηρεσίας, τήν οποίαν αΰται 
τήν στιγμήν εκείνην τελούσι. Είναι οί τύποι 
τών άθηναίων γυναικών τού τέλους τού 5. 
αί. π. X., αί όποίαι άπομακρυνθεΐσαι τής 
ακράτου αύστηρότητος τών γυναικών τής 
αμέσου προηγουμένης έποχής τού Περι- 
κλέους καί πολύ περισσότερον άκόμη τού 
τύπου τών κορών τής Άκροπόλεως τού 
6. αί. π. X. διασώζουσιν άκόμη δλην τήν 
σεμνότητα, τήν ύγίειαν καί τό κάλλος τών 
Άθηναίων πού ήγωνίζοντο νά διασώσωσι 
τήν παλαιόν κληρονομιάν, άλλά ματαίως, 
κύψαντες μετ’ ολίγον ύπό τό βάρος τής 
έλληνικής άντιζηλίας.

Ουτω ή Άκρόπολις καί τά οίκοδομή- 
ματά της άφιερώθησαν κατά τούς κλασσι
κούς χρόνους εις τήν λατρείαν τής θεάς 
πού έξεπροσώπει τό άθηναϊκόν πνεύμα εις 
δλας του τάς εκδηλώσεις άφ’ ένός καί άφ’ 
ετέρου εις τήν διαφύλαξιν τών παλαιών 
παραδόσεων πού έκληροδοτήθησαν εις 
τούς Αθηναίους τού 5. αί. π. X. ώς ιερά 
διαθήκη πρός φύλαξιν στοργικήν. Μέσα εις 
τά οικοδομήματα ταύτα δεν περιέχεται 
μόνον ή μεγάλη τέχνη πού έκαλλιέργησαν 
με τό άφθαστον καλλιτεχνικόν των συναί
σθημα καί έξωτερίκευσαν οί Αθηναίοι, 
άλλά καί τό δλον πνεύμα τής έποχής, τήν 
οποίαν όνομάζομεν συνήθως έποχήν τού 
Περικλέους. Είναι έπομένως τά δημιουρ
γήματα τής Άκροπόλεως τού 5. αί. π. X. 
άποτέλεσμα δύο ούσιωδεστάτων παραγόν
των: α) τού πνεύματος τής Άθηνάς, δπως 
έφαντάσθησαν καί έτίμησαν τήν θεάν αύ- 
τών οί Αθηναίοι καί β) τού πνεύματος 
τού μεγάλου αύτών πολιτικού, δπως οδτος 
έγνώριζε νά έρμηνεύη τό πνεύμα τής Ά
θηνάς εις τούς συμπατρ.ώτας του μέ τήν 
διακρίνουσαν αύτόν περί τά εξωτερικά καί 
τά εσωτερικά ζητήματα όξυδέρκειαν. Είναι 
τούτο τό πνεύμα τής άρμονίας καί τής 
ισορροπίας πού διακρίνει δ,τι όνουάζομεν 
κλασσικόν άθηναϊκόν καί τό όποιον βλέπο- 
μεν ώσαύτως εις δλα τά δημιουργήματα 
είτε τής ποιήσεως είτε τής φιλοσοφίας τών 
Άθηναίων. Κάτω εις τά πλάγια τού ιερού 
βράχου οί τραγικοί ποιηταί διαγωνιζόμε- 
νοι εις τό Διονυσιακόν θέατρον έκαλλιέρ- 
νουν διά τού λόγου τό αύτό πνεύμα, τό 
όποιον ή άφωνος λαλιά τών άρχιτεκτονι
κών, γλυπτικών καί ζωγραφικών μνημείων 
επί τής έπιφανείας τού βράχου διεκήρυσσε 
δυνατά. Πέραν εις τήν Άκαδήμειαν μετ’ 
ολίγα χρόνια τό ίδιον πνεύμα έκαλλιέργει Η
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ή φιλοσοφία του Πλάτωνος, του μαθητου 
του Σωκράτους, ό όποιος καί αυτός είρ- 
γάσθη έπί τής Άκροπόλεως, άλλ’ έπροτί- 
μησε τό πνεύμα τούτο αντί νά τό εχη ακί
νητον εις δημιουργήματα τής τέχνης νά τό 
μεταφέρη εις τάς παλαίστρας, τά γυμνα
στήρια καί τάς στοάς τής πόλεως.

Οί κατόπιν χρόνοι άλλοτε μεν έσεβά- 
σθησαν τά μοναδικά δημιουργήματα τής 
Άκροπόλεως, άλλοτε δέ τά έβεβήλωσαν 
διά προσθηκών, μετατροπών, πολεμικών 
ενεργειών καί ψευδοκαλαισθητικής διαθέ- 
σεως. Τά ιδρύματα ύπέστησαν τήν έπίδρα- 
σιν τών Ρωμαίων, οί όποιοι προσέθεσαν 
παρ’ αυτά άλλα παρερμηνεύοντα τό ελλη
νικόν πνεύμα, τών Βυζαντινών, οί όποιοι 
τά μετέβαλον εις εκκλησίας, τών Τούρκων, 
οί όποιοι τά μετέβαλον εις τζαμιά μέ μι- 
ναρέδες ή κατοικίας τών πασάδων καί τών 
χαρεμίων των, τών Ενετών, οί όποιοι τά 
κατέστρεψαν μέ τάς βόμβας των ή μέ τήν 
δήθεν αγάπην των, έν τέλει δέ τών ξένων 
αυλητών, οί όποιοι τά άπεγύμνωσαν.

Τά χρόνια έπέρασαν ραγδαίως καί ή 
άναγεννηθεΐσα Νέα Ελλάς στοργικώς τά 

περιέλαβεν εις τούς κόλπους της, τά έθρε- 
ψεν ώς ίδια δημιουργήματα, άπέσπασε κά
θε στοιχειον τής βεβηλώσεως καί τά παρ
έδωσε καί πάλιν εις τόν κόσμον, διά νά 
χρησιμεύωσιν ώς πηγή φωτός, δυνάμεως 
καί πίστεως εις τήν ιδέαν τού μεγάλου, 
τού ωραίου καί τού αληθινού. Τό εργον 
έξακολουθεΐ νά συνεχίζεται καί σήμερον 
ακόμη. Ουτω έλεύθερα τά δημιουργήματα 
ταύτα άναδίδουσι τό πνεΰμά των εις πάσαν 
τήν ανθρωπότητα καί τήν καταυγάζουν ώς 
ιερόν σύμβολον τού αθηναϊκού πνεύματος 
πού έδημιούργησε τον αθάνατον πολιτισμόν 
πού μίαν φοράν έγνώρισεν ή άνθρωπότης. 
Προς αύτό τό σύμβολον θά έξακολουθώσι 
νά παραμένωσιν έστραμμένα καί τά ίδικά 
μας βλέμματα ύπό οίασδήποτε συνθήκας 
πολιτικός, τάς όποιας αί περιστάσεις επι
βάλλουν εις ή μάς. Ό ιερός βράχος θά πα- 
ραμείνη καί ύπό τό καθεστώς τής έλευθέ- 
ρας Κυπριακής Πολιτείας ό πολικός άστήρ 
τού Ελληνικού Κυπριακού λαού, όπως 
ήτο καί κατά τήν λήγουσαν ήδη τύχη α
γαθή περίοδον τής Αγγλικής αποικιοκρα
τίας.
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To Έρέχθειον μετά τής προστάσεως των Καρυατιδών 
δεξιά καί του ίεροΰ χώρου τοϋ Ποσειδώνος αριστερά.Βιβ
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Άνάγλνφον Νίκης εκ τον περί τον ναόν της ’Αθήνας Νίκης θωρακείον.
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Ή 'Ακρόπολις των "Αθηνών μετά των πέριξ.
Κάτω τά ερείπια τον ρωμαϊκόν "Ωδείου Ήρώδου τον "Αττικόν.Βιβ
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Πωλείται εις τά Γραφεία του 
‘Ελληνικού Πνευματικόν 'Ομίλου Κύπρου 

(Παγκύπριον Γυμνάσιον)

Τιμή 150 Μίλς.
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