αθήνα

Φωτογραφίζουμε την πόλη μας την
Αθήνα από τα παράθυρα του σχολείου
μας

Το σχολείο μας :
93ο Δημοτικό Σχολείο
Αθηνών

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από το σχολείο μας

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο μας ονομάζεται Κυνοσάργους, μια περιοχή δίπλα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
Το Κυνόσαργες ήταν ένα απ' τα τρια ονομαστά Γυμνάσια των Αθηνών που ιδρύθηκαν τον 6ο π.Χ αιώνα σε μικρή από την πόλη
απόσταση. Τα άλλα δύο ήταν το Λύκειο και η Ακαδημία.
Το Κυνόσαργες ονομάστηκε έτσι λόγω της παράδοσης του άσπρου (<<άργος>>) σκυλιου
που κατά τη διάρκεια θυσίας στον Ηρακλή άρπαξε τους μηρούς του ζώου.Μετά απ'αυτό,
οι Αθηναίοι, ύστερα από χρησμό που είχαν πάρει απ'το Μαντείο των Δελφών, ίδρυσαν
στο χώρο αυτο ένα ιερό προς τιμήν του Ηρακλή προκειμένου να εξιλεωθούν. Το ιερό αυτό
ονομάστηκε Κυνόσαργες.(Σύμφωνα με άλλη εκδοχή ο σκύλος καταδιωκόμενος έφτασε
στο σημείο αυτό και εγκατέλειψε τους μηρούς του ζώου, άρα <<κυνός άργος>> είναι εκεί
που σταμάτησε, βράδυνε ο σκύλος)
Όσον αφορά τη θέση τουΣχολείου που βρίσκεται δίπλα στο 6ο Γυμνάσιο Αθηνών που κατά
καιρούς υπήρξαν διάφορες εκδοχές σχετικά με τη θέση του Γυμνασίου (κάποιοι το
τοποθετούσαν στις ανατολικές παρυφές του Λυκαβηττού ενώ άλλοι απέναντι από το Φιξ).
Τα νεότερα όμως ευρήματα το τοποθέτησαν κατά μήκος του ποταμού Ιλισσού και δίπλα
στον Άγιο Παντελεήμονα, κοντά δηλαδή στη θέση που βρίσκεται σήμερα το 6 ο Γυμνάσιο
Αθηνών.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα, φαίνεται η θέση του αρχαίου Γυμνασίου. Σύμφωνα
με τον Ι.Τραυλό ο <<δρόμος>> πρέπει να αναζητηθεί κατα μήκος της σημερινής
οδού Βουλιαγμένης (η αρχαία οδός που τότε οδηγούσε στο Σούνιο). Η θέση του
Γυμνασίου φαίνεται να είναι μεταξύ του Α.Παντελεήμονα και του Αρδηττού (που
τότε ήταν το χωριό Άγραι) και φυσικά κατά μήκος του Ιλισσού.
Στην περιοχή, έγιναν πολλές ανασκαφές από Άγγλους και Γερμανούς αρχαιολόγους
και υπήρξαν ευρήματα που ταύτιστηκαν με το Γυμνάσιο του Κυνοσάργους. Αλλά,
δεν υπήρξαν ολοκληρωμένες μελέτες ενώ αργότερα, η γρήγορη οικοδόμηση της
περιοχής κάλυψε πολλά από τα ευρήματα.
ΠΗΓΗ http://6okynosarges.blogspot.gr/

Εργοστάσιο ΦΙΞ
Σήμερα μετά την ανάπλασή του
φιλοξενεί το Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης

•

Εργοστάσιο ΦΙΞ , σήμερα στη θέση του μετά την ανάπλασή του το 2010 , βρίσκεται το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Το 1864 ο Ιωάννης Φιξ κατασκευάζει το πρώτο του εργοστάσιο παραγωγής μπύρας στην περιοχή του Κολωνακίου.Μετά το
θάνατό του ο γιος του Κάρολος Φιξ, επεκτείνοντας την επιχείρησή του, κατασκευάζει το 1893 ένα νέο και μεγάλο για τα
δεδομένα της εποχής εργοστάσιο στον ίδιο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το υφιστάμενο κτίριο, στη δυτική όχθη του Ιλισσού
και νότια, σε μικρή απόσταση, από τους στύλους του Ολυμπίου Διός. Την εποχή εκείνη η περιοχή αυτή ήταν αδόμητη. Οι
συνοικίες νότια της Ακρόπολης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη περιοχή, άρχισαν να αναπτύσσονται μετά το
1900 - 1910.
Η επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης του Καρόλου Φιξ κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, είχε ως αποτέλεσμα την
συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου μέχρι το 1920 στην ίδια πάντα θέση. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
1950, ο οικιστικός ιστός της πόλης εξαπλώθηκε βαθμιαία και κάλυψε την περιοχή γύρω από το εργοστάσιο. Ωστόσο η περιοχή
εξακολουθούσε να διατηρεί χαμηλές πυκνότητες με μονώροφες και διώροφες κατοικίες, λίγο πριν από τη μαζική εφαρμογή
του συστήματος της αντιπαροχής, το οποίο τις επόμενες δεκαετίες μετέβαλε τελείως την φυσιογνωμία της περιοχής.

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης λειτούργησε το 2009 , είναι στο σύνολό
του 25,000 τ.μ. και διαθέτει εκθεσιακούς χώρους με εμβαδόν 14,000 τ.μ.,
δέκα φορές μεγαλύτερους από ότι στο παλιό Μουσείο. Το νέο Μουσείο
προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται από ένα παγκόσμιο
μουσείο του 21ου αιώνα.
Το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού είναι αρχαίο ωδείο της ρωμαϊκής περιόδου, που βρίσκεται
στη νοτιοδυτική πλαγιά της Ακρόπολης των Αθηνών. Χτίστηκε με ταχύτατο ρυθμό με
δαπάνες του Ηρώδη του Αττικού κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ., προς τιμήν της συζύγου του
Ασπασίας Αννίας Ρηγίλλης, η οποία πέθανε το 160 μ.Χ.. Ο προορισμός του οικοδομήματος
ήταν κατά κύριο λόγο οι μουσικές εκδηλώσεις και για τον λόγο αυτό ονομάστηκε Ωδείο. Η
ανάγκη της ανέγερσής του προέκυψε μετά την κατάρρευση του Ωδείου που είχε κτιστεί στο
κέντρο της αρχαίας αγοράς της Αθήνας από τον στρατηγό του Αυγούστου, τον Αγρίππα, περί
το 15 π.Χ., και εκείνο σε αντικατάσταση του ακόμα παλαιότερου Ωδείου του Περικλή, που
είχε πυρπολήσει ο Σύλλας το 85 π.Χ..
Από διάφορες ενδείξεις προκύπτει ότι το εν λόγω Ωδείο λειτούργησε μόνο 105 χρόνια,
δεδομένου ότι τον 3ο αιώνα, δηλαδή το 267 μ.Χ., πολλά οικοδομήματα της Αθήνας, όπως
και αυτό, καταστράφηκαν από τους Έρουλους επιδρομείς.
Η πρώτη δοκιμαστική ανασκαφή έγινε το 1848 παρουσία του Βασιλέα Όθωνα από τους Κ.
Πιττάκη και Α. Ραγκαβή. Τελικά η σοβαρή αναστήλωση άρχισε τμηματικά μετά τον Β΄ Π.Π.
στη δεκαετία του 1950 επί Βασιλέως Παύλου με σχέδια της Διεύθυνσης του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατά κύριο μέρος είχε συντάξει ο καθηγητής και
ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος
Με τη σταδιακή και τμηματική αναστήλωση κατέστη δυνατόν να αποκαλυφθεί όλο το
αρχαίο αυτό οικοδόμημα και να βρει τον άλλοτε προορισμό του. Οι θέσεις των θεατών
επενδύθηκαν με πεντελικό μάρμαρο και η ορχήστρα με πλάκες από μάρμαρο Υμηττού. Από
τα τέλη της ίδιας δεκαετίας το Ωδείο χρησιμοποιείται, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, για
πολιτιστικές εκδηλώσεις και από τότε πλειάδα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών έχει
εμφανιστεί στον χώρο αυτό.

Λόφος των Μουσών - Του Φιλοπάππου

Νοτιοδυτικά της Ακρόπολης ξεχωρίζει ο λόφος
των Μουσών, με υψόμετρο 147μ. Υπήρξε ιερό
τέμενος αφιερωμένο στις Μούσες (Μουσείον).
Στην κορυφή του λόφου διακρίνονται
θεμελιώσεις οχυρωματικού περιβόλου του 294
π.Χ. που έκτισε ο Δημήτριος ο Πολιορκητής για
την εγκατάσταση φρουράς. Εδώ, στα χρόνια της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα το
115 μ.Χ., με άδεια του Δήμου, κατασκευάζεται
το ταφικό μνημείο του Φιλοπάππου, απογόνου
των Σελευκιδών.

•
Μεταξύ των χρόνων 1954 - 1957, ο αρχιτέκτων και
στοχαστής Δημήτρης Πικιώνης διαμόρφωσε ένα
θαυμάσιο χώρο θέασης της Aκρόπολης από το λόφο
του Φιλοπάππου, όπως επίσης και τις προσβάσεις
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στους λόφους
του Αρείου Πάγου, των Μουσών και των Νυμφών με
τα καλαίσθητα μονοπάτια και την ευαίσθητη
φύτευση.
O Πικιώνης, μια μεγάλη μορφή στην ιστορία της
ελληνικής αρχιτεκτονικής και τέχνης, άντλησε
στοιχεία από την ελληνική παράδοση και
επηρεάσθηκε επίσης από την απλότητα της
γιαπωνέζικης αισθητικής. Ήθελε ο λόφος του
Φιλοπάππου να είναι ελεύθερα προσβάσιμος στους
Aθηναίους και στους επισκέπτες, όπως είναι μέχρι
σήμερα.
ΠΗΓΉ https://www.cityofathens.gr

στη διαμόρφωση του πεζοδρόμου του Πικιώνη
πρωταγωνιστεί το φυσικό τοπίο της Αττικής. Η
μικροκλίμακα, η αδρότητα των υλικών και τα
γεωμετρικά σχέδια της πλακόστρωσης
εναρμονίζονται με το βραχώδες έδαφος, το φυσικό
ανάγλυφο και τις χαμηλές φυτεύσεις του
περιβάλλοντος τοπίου. Στη χάραξη της διαδρομής
κυριαρχούν οι προοπτικές φυγές, τα παιγνίδια της
απόκρυψης, της αποκάλυψης και της ανάδειξης της
θέας προς την Ακρόπολη. Χαρακτηριστική είναι εδώ
η διαμόρφωση του χώρου δίπλα από το εκκλησάκι
του Λουμπαρδιάρη, όπου το ξύλινο στέγαστρο του
μικρού καφενείου καδράρει τη μετωπική θέα προς
τον βράχο.

Στη διαμόρφωση του έργου του Πικιώνη πρωταγωνιστεί το φυσικό
τοπίο της Αττικής. Η μικροκλίμακα, η αδρότητα των υλικών και τα
γεωμετρικά σχέδια της πλακόστρωσης εναρμονίζονται με το
βραχώδες έδαφος, το φυσικό ανάγλυφο και τις χαμηλές φυτεύσεις
του περιβάλλοντος τοπίου. Στη χάραξη της διαδρομής κυριαρχούν
οι προοπτικές φυγές, τα παιγνίδια της απόκρυψης, της αποκάλυψης
και της ανάδειξης της θέας προς την Ακρόπολη.

Ο Λυκαβηττός είναι λόφος της Αθήνας γύρο από τον οποίο έχει αναπτυχθεί η ομώνυμη
συνοικία.
Αναφέρεται στη μυθολογία πως ήταν ένας βράχος που κουβαλούσε στα χέρια της η
Θεά Αθηνά και της έπεσε έπειτα από μια κακιά είδηση που της έφερε ένα κοράκι. Από τότε
τα κοράκια έγιναν μαύρα, λέει ο μύθος. Ο Λυκαβηττός έχει το εκκλησάκι του Αγίου
Γεωργίου στην κορυφή του και λειτουργεί και τελεφερίκ. Ο Λυκαβηττός είναι το δεύτερο
ψηλότερο σημείο του λεκανοπεδίου Αθηνών μετά τα Τουρκοβούνια και υψώνεται στα 277
μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και 227 μέτρα πάνω από την πόλη.

Το Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών είναι το παλαιότερο κοιμητήριο των Αθηνών. Θεωρείται πολύ
σημαντικό, τόσο για το γεγονός ότι εκεί αναπαύονται πολλοί επώνυμοι Έλληνες που στα
τελευταία χρόνια διακρίθηκαν στον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής, όσο
και από ιστορική και καλλιτεχνική άποψη, καθώς περιλαμβάνει μεγάλης αξίας γλυπτά.
Το Πρώτο Νεκροταφείο βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αναπαύσεως, σε λόφο νότια
του Παναθηναϊκού σταδίου και πέραν του Ιλισού. Είναι κατάφυτο με πεύκα και κυπαρίσσια.
Στο νεκροταφείο φιλοξενούνται ταφικά μνημεία σχεδιασμένα από διάσημους γλύπτες όπως οι Γιαννούλης
Χαλεπάς, Δημήτριος Φιλιππότης, Γεώργιος Μπονάνος,Νικόλαος Γεωργαντής, Αρμακόλας κ.α.

ΛΟΦΟΣ ΑΡΔΗΤΤΟΥ
•

•

•

Βρίσκεται ανατολικά από τον Ιλισσό,
κυριολεκτικά πάνω από το Παναθηναϊκό
Στάδιο ή αλλιώς το Καλλιμάρμαρο. Το όνομά του
το οφείλει στον ομώνυμο, τοπικό, μυθικό ήρωα
Αρδηττό, που είχε το χάρισμα με το λόγο του να
διαλύει τις διχόνοιες και τις φιλονικίες των
Αθηναίων. Εδώ, κατά τους ιστορικούς χρόνους,
συνεδρίαζαν οι Ηλιαστές, οι δικαστές της
Ηλιαίας που δίκαζαν τις υποθέσεις φόνων.
Στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ του Ιλισού και
του σημερινού Α’ Νεκροταφείου ήταν η περιοχή
της Άγρας με πολλά ιερά, όπως του Πάνος, της
Αγροτέρας Αρτέμιδας, της Εκάτης και της Ήρας.
Μάλιστα, στην κορυφή του λόφου διακρίνεται ο
τάφος που θεωρείται ότι είναι του Ηρώδη του
Αττικού. Δυστυχώς, η εντατική και άναρχη
οικοδόμηση και οι πλημμύρες του Ιλισού είχαν
ως αποτέλεσμα να μην διατηρηθούν πολλά από
αυτά.
Σήμερα, είναι ένα πάρκο με πεύκα και είδη
μεσογειακής βλάστησης. Ένας χώρος αναψυχής,
κατάλληλος για περίπατο και ελικοειδείς
αναβάσεις που προσφέρουν υπέροχη θέα προς
το ιστορικό κομμάτι της πόλης.

ΜΕΤΣ

Παναθηναϊκό Στάδιο
•

Το Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκεται στη θέση αρχαίου ελληνικού Σταδίου και για
πολλούς αιώνες φιλοξένησε τη διοργάνωση γυμνικών αγώνων, αγώνων στίβου
όπως θα λέγαμε σήμερα. Οι γυμνικοί αγώνες οι οποίοι διοργανώνονταν από
πολύ παλιά σε χώρο μακριά από την πόλη, περιελήφθησαν στο πρόγραμμα των
εορτών των Παναθηναίων το 566/565 π.Χ. Όταν ο ρήτορας Λυκούργος ανέλαβε
το 338 π.Χ. την ρύθμιση των οικονομικών της πόλης των Αθηνών,
συμπεριέλαβε στην εκτέλεση δημοσίων έργων την ανέγερση ενός Σταδίου.
Ιδεώδης χώρος κρίθηκε η χαράδρα ανάμεσα στον λόφο του Αρδηττού και το
απέναντι χαμηλό ύψωμα, έξω από το τείχος της πόλης, σε μία ειδυλλιακή
•
τοποθεσία στις ήρεμες όχθες του Ιλισσού. Ο τόπος ήταν ιδιωτικός αλλά ο
ιδιοκτήτης του Δεινίας τον παρεχώρησε γιά την πραγματοποίηση της
ανέγερσης Σταδίου. Μεγάλα χωματουργικά έργα μεταμόρφωσαν την χαράδρα
σε αγωνιστικό χώρο με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού Σταδίου: σχήμα
παραλληλόγραμμο με είσοδο από τη μία στενή πλευρά και με θέση γιά τους
θεατές στα χωμάτινα πρανή των τριών άλλων πλευρών. Το Στάδιο του
Λυκούργου χρησιμοποιείται γιά πρώτη φορά στα Μεγάλα Παναθήναια το
330/329 π.Χ. γιά την τέλεση των γυμνικών αγώνων.
Στους ρωμαϊκούς χρόνους η πόλη των Αθηνών δεν είχε πλέον πολιτική δύναμη.
Γνώρισε όμως μία νέα πνευματική και καλλιτεχνική άνθηση επί της
αυτοκρατορίας του Αδριανού μεταξύ των ετών 117-138 μ.Χ. Σε αυτή την
περίοδο έζησε ο ρήτορας και σοφιστής Ηρώδης γιός του Αττικού ο οποίος
διέθεσε ένα μέρος της μεγάλης του περιουσίας στην ανέγερση λαμπρών
οικοδομημάτων σε πολλά ιερά και πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στη
γενναιοδωρία του Ηρώδη, οφείλονται σπουδαίες εργασίες στο Στάδιο, από το
139-144 μ.Χ. οι οποίες επέφεραν δύο κυρίως αλλαγές στην πρώτη του μορφή:
την μετατροπή της αρχικής ευθύγραμμης μορφής σε πεταλόσχημη με την
προσθήκη της σφενδόνης, χαρακτηριστική μορφή των ελληνικών Σταδίων
στους ρωμαϊκούς χρόνους και την κάλυψη του χώρου γιά τους θεατές, του
θεάτρου, με σειρές καθισμάτων, εδωλίων από λευκό πεντελικό μάρμαρο. Μία
θολωτή δίοδος, κάτω από το ανατολικό ανάλημμα κατέληγε, στην πίσω πλευρά
του Σταδίου. Στο στίβο, μαρμάρινες πλάκες οριοθετούσαν την άφεση και το
τέρμα. Αναπόσπαστο στοιχείο στον αγωνιστικό χώρο ήταν οι αμφιπρόσωπες
ερμαϊκές στήλες. Η είσοδος απέκτησε κορινθιακού ρυθμού πρόπυλο. Μία
τρίτοξη μαρμάρινη γέφυρα στον Ιλισσό, εξασφάλιζε την εύκολη πρόσβαση από
την πόλη. Τον όλο χώρο, και κυρίως τη στοά στο ύψος της σφενδόνης,
κοσμούσαν αγάλματα μαρμάρινα, χάλκινα ακόμα και χρυσά. Στη κορυφή του
Αρδηττού είχε κτιστεί ο ναός της θεάς Τύχης με το λατρευτικό άγαλμα της θεάς
από ελεφαντόδοντο. Οι Αθηναίοι δίκαια ήταν περήφανοι γιά το Παναθηναϊκό
Στάδιο, που εφάμιλλο δεν υπήρχε στον κόσμο. Στην κορυφή του υψώματος
αριστερά της εισόδου, δέσποζε για πολλά χρόνια και ο τάφος του Ηρώδη.

Με την επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας και την απαγόρευση
ειδωλολατρικών εκδηλώσεων και βάρβαρων θεαμάτων των ρωμαϊκών
χρόνων όπως ήταν αιματηρές μονομαχίες και θηριομαχίες, το Παναθηναϊκό
Στάδιο έχασε τη λάμψη του και με την πάροδο του χρόνου έλαβε τη
θλιβερή εικόνα της εγκατάλειψης, καθώς τα λαμπρά του μάρμαρα
ενσωματώνονταν σε αθηναϊκά κτίσματα και τροφοδοτούσαν τα
ασβεστοκάμινα της γύρω περιοχής. Ευρωπαίοι περιηγητές κυρίως
επισκέπτονται τον χώρο του, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες τους στις
οποίες δεν παραλείπουν τις μαγικές τελετουργίες μέσα στην ερειπωμένη
θολωτή δίοδο από νεαρές
Από τις πρώτες προσπάθειες αναβίωσης της ιδέας των Ολυμπιακών
Αγώνων ήταν οι αθλητικοί αγώνες που οργανώθηκαν το 1870 και 1875 στο
Παναθηναϊκό Στάδιο στα πλαίσια των Ζάππειων Ολυμπιάδων, εκθέσεων
ελληνικών προϊόντων με χρηματοδότηση του εθνικού ευεργέτη Ευάγγελου
Ζάππα. Την πραγματοποίηση της ιδέας οφείλουμε στον βαθύ γνώστη της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τον γάλλο βαρόνο Pierre de Coubertin,
οργανωτή του Διεθνούς Αθλητικού Συνεδρίου στο Παρίσι το 1894.
Πρόεδρος του Συνεδρίου και πληρεξούσιος του Πανελληνίου Γυμναστικού
Συλλόγου ήταν ο Δημήτριος Βικέλας ο οποίος έπεισε το Συνέδριο να
διεξαχθούν στην ελληνική πρωτεύουσα το 1896, οι πρώτοι Διεθνείς
Ολυμπιακοί Αγώνες. Το Παναθηναϊκό Στάδιο κλήθηκε τότε να φιλοξενήσει
τη διεξαγωγή των διεθνών αγώνων και αποτέλεσε το επίκεντρο των
προετοιμασιών της πόλης γιά τη μεγάλη διεθνή συνάντηση. Την υπέρογκη
δαπάνη για την ανακατασκευή του κυρίως ανέλαβε ένας άλλος εθνικός
ευεργέτης, ο Γεώργιος Αβέρωφ. Τον μαρμάρινο ανδριάντα του, δεξιά της
εισόδου του Σταδίου φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γεώργιος Βρούτος.
Αρχαιολογικές έρευνες ήδη από το 1836, είχαν αποκαλύψει ίχνη του
αρχαίου Σταδίου του Ηρώδη και βάσει αυτών των δεδομένων αλλά και των
ανασκαφικών ευρημάτων του Ερνέστου Τσίλλερ-Ernst Ziller το 1869
συντάχθηκε το σχέδιο ανακατασκευής του από τον αρχιτέκτονα Αναστάση
Μεταξά. Η ανακατασκευή του Σταδίου από πεντελικό μάρμαρο διακρίνεται
για την πιστότητα της σε μεγάλο βαθμό ως προς το αρχαίο μνημείο του
Ηρώδη. Οι πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί αγώνες άρχισαν στις 25 Μαρτίου
και έληξαν στις 3 Απριλίου, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Τη νίκη του
Μαραθωνίου, του δημοφιλέστερου των αγωνισμάτων απέσπασε ο Σπύρος
Λούης. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο ακούστηκε γιά πρώτη φορά και ο
Ολυμπιακός Υμνος σε στίχους του Κωστή Παλαμά και μελοποίηση του
Σπύρου Σαμάρα.
Το Παναθηναϊκό Στάδιο σε όλη τη διάρκεια του αιώνα που μας πέρασε,
φιλοξένησε ποικίλες εκδηλώσεις, Πανελλήνιους και Διεθνείς Αγώνες. Στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 γνώρισε και πάλι στιγμές
αγωνίας και συγκίνησης στο άθλημα της τοξοβολίας και στον τερματισμό
του Μαραθώνιου δρόμου. Ως δημιούργημα των Αθηναίων όπως
υποδηλώνει το περήφανο όνομά του, Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι
προορισμένο από τα αρχαία χρόνια να φιλοξενεί την ευγενή άμιλλα του
νού και του σώματος.

ΝΑΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ
•

Ο ναός του Ολυμπίου Διός ή Ολυμπιείο ή
οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός είναι ένας
σημαντικός αρχαίος ναός στο κέντρο
της Αθήνας. Παρότι η κατασκευή του ξεκίνησε
τον 6ο αιώνα π.Χ., δεν ολοκληρώθηκε παρά επί
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού τον 2ο
αιώνα μ.Χ.. Αποτέλεσε τον μεγαλύτερο ναό
της Ελλάδας κατά τους Ελληνιστικούς και
Ρωμαϊκούς χρόνους.

ZAΠΠEIO

Η Πύλη του Αδριανού
Οι Αθηναίοι έκτισαν την πύλη για να
τιμήσουν τον φιλαθήναιο αυτοκράτορα
Αδριανό. Κάτω από αυτή τη δοξαστική πύλη
πέρασε ο Αδριανός όταν ήρθε για να
παραστεί στα εγκαίνια του μνημειώδους
ναού του Ολυμπίου Διός. Η κορινθιάζουσα
πύλη υπήρξε το ορόσημο διαχωρισμού της
παλαιάς πόλης της Αθήνας και της νέας
συνοικίας που ίδρυσε ο Αδριανός. Μάλιστα,
στην ανατολική ζωφόρο, πάνω από την
αψίδα, υπάρχει ακόμα και σήμερα η
επιγραφή "Αιδ'εισίν Αδριανού κ'ουχί
Θησέως πόλις", που σημαίνει ότι "από εδώ
είναι η πόλη του Αδριανού και όχι του
Θησέα". Στη δυτική πλευρά της πύλης, η
επιγραφή αναφέρει "Αιδ'εισίν Αθήναι,
Θησέως η πριν πόλις", ότι δηλαδή, από εδώ
είναι η Αθήνα, η προηγούμενη πόλη του
Θησέα. (Συμβολή των λεωφόρων Όλγας και
Αμαλίας)
Πηγή :έκδοση «Περίπατοι Κληρονομιάς στην
Αθήνα»
Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων

Ο οδός Πυθέου πήρε το όνομα της από τον Πυθέα τον Εξερευνητή , γεωγράφο και
αστρονόμο του 4ου αι। πΧ। από την Μασσαλία। Ο Πυθέας παρέπλευσε τις ακτές της
Ευρώπης και εξερεύνησε τη Βρετανία , την βόρεια θάλασσα και την Βαλτική। Μελέτησε
τις παλίρροιες σε σχέση με τις φάσεις της σελήνης και έγραψε τα έργα του "Περί του
Ωκεανού" και "Γης περίοδος" . Εκτός από το περίφημο ταξίδι του η μαθηματική του
ανακάλυψη με την οποία έγινε γνωστός ήταν εκείνη της μέτρησης του γεωγραφικού
πλάτους ενός τόπου .Ομως η οδός Πυθέου λεγόταν παλαιότερα Χερσικράτους , ο
οποίος ήταν ένας από τους Ηρακλείδες, τους απόγονους δηλαδή του Ηρακλή. Ίσως αυτό
να έχει σχέση με το ιερό του Ηρακλή που υπήρχε στο αρχαίο Κυνόσαργες....

