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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«”Esti  dš  ka…  o‡khma 'Eršcqeion  kaloÚmenon ...» 

 

Αυτή η λιτή φράση του Παυσανία ορίζει ακριβώς το θέµα της παρούσας 

εργασίας, η οποία επικεντρώνεται στην ανάλυση και την ερµηνεία της αρχιτεκτονικής 

µορφής και της λειτουργίας του Ερεχθείου, του κτίσµατος που σώζεται µέχρι και 

σήµερα στη βόρεια πλευρά της Αθηναϊκής Ακρόπολης, βόρεια του Παρθενώνα (σχ. 1 

και εικ. 1). Ο όρος «ερέχθειο» απαντάται σε δύο αρχαίες πηγές: στα Αττικά του 

Παυσανία, στο κεφάλαιο, όπου ο περιηγητής περιγράφει τα µνηµεία που αντίκρισε 

στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα στα µέσα του 2ου 

αι. µ.Χ.1 και στον Ψευδο-Πλούταρχο2. Από την πρώτη πηγή µπορούµε να 

αντλήσουµε πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή και τον ιδιαίτερο λατρευτικό 

χαρακτήρα του οικοδοµήµατος, που επισκέφτηκε ο περιηγητής. Στην ανασύνθεση της 

µορφής του σωζόµενου επάνω στον ιερό βράχο µνηµείου µας βοηθούν οι επιγραφές 

που βρέθηκαν στην Ακρόπολη της Αθήνας, χρονολογούνται από το 409/408 π.Χ. έως 

το 405/404 π.Χ. και αναφέρονται στην συνέχιση µετά το 409 της οικοδοµικής 

δραστηριότητας στο κτίσµα, το οποίο στις επιγραφές χαρακτηρίζεται µε τον 

περιφραστικό όρο «Ð neÒj Ð ™m pÒlei ™n ú tÒ ¢rca‹on ¥galma». Η συνδυαστική 

µελέτη του κειµένου του Παυσανία και των οικοδοµικών επιγραφών επιτρέπει την 

ταύτιση του «ερεχθείου» του Παυσανία µε το επιβλητικό οικοδόµηµα που σώζεται 

βόρεια του Παρθενώνα. Τις γνώσεις µας σχετικά µε το θέµα αυτό συµπληρώνουν ο 

Ηρόδοτος και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, ιστορικοί και ποιητές, οι οποίοι στα έργα 

τους αναφέρονται στη λατρεία, τις µυθικές παραδόσεις και την ιστορία του χώρου, 

όπου κτίστηκε το Ερέχθειο. 

 Από τα τέλη του 19ου αι. και ιδιαίτερα µετά τη µεγάλη ανασκαφή της 

Ακροπόλεως των ετών 1885-18903 το Ερέχθειο αποτέλεσε πολύ συχνά αντικείµενο 

µελέτης και έρευνας λόγω του παράδοξου σχήµατός του, µοναδικού σε όλη την 

κλασική ελληνική αρχαιότητα, αλλά και της χρήσης του. Η χρονολόγησή του 

απασχολεί έως και σήµερα τους µελετητές, οι περισσότεροι από τους οποίους 

θεωρούν ότι η έναρξη της κατασκευής του µνηµείου θα πρέπει να τοποθετηθεί στο 

                                                 
1 `Ell£doj PeriÇghsij Ι, 26, 5. 
2 B…oi tîn dška rhtÒrwn 843 E, στ. 10. 
3 Κορρές (1996), σελ. 59. 
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τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. και συγκεκριµένα στο σύντοµο χρονικό διάστηµα 

ανακωχής που µεσολάβησε από το 421 π.Χ. µε τη Νικίειο ειρήνη µέχρι το δεύτερο 

ξέσπασµα του Πελοποννησιακού πολέµου το 413 π.Χ. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια 

κερδίζει έδαφος η θεωρία που εντάσσει το Ερέχθειο στο φιλόδοξο οικοδοµικό 

πρόγραµµα του Περικλή των µέσων του 5ου αι. µαζί µε τον Παρθενώνα και τα 

Προπύλαια.     

Το Ερέχθειο αποτελείται από ένα κεντρικό ορθογώνιο κτήριο χωρισµένο 

εσωτερικά σε δύο τµήµατα, που φέρει τρεις επιβλητικές προστάσεις, στην ανατολική, 

τη βόρεια και τη νότια πλευρά, µέσω των οποίων είναι εφικτή η πρόσβαση στο 

εσωτερικό του κτηρίου (σχ. 2). Στη δυτική πλευρά του εφάπτεται µε ένα ιερό 

αφιερωµένο στη µία από τις τρεις κόρες του µυθικού Αθηναίου βασιλιά Κέκροπα, την 

Πάνδροσο. Το φυσικό ανάγλυφο του βράχου σε συνδυασµό µε την πανάρχαιη 

ιερότητα του χώρου και τη σύνθετη λατρευτική χρήση του κτηρίου ερµηνεύουν την 

ασυνήθιστη αρχιτεκτονική του µορφή. 

 Το επιβλητικό και κοµψό αυτό οικοδόµηµα ήταν αφιερωµένο στη λατρεία 

της Αθηνάς Πολιάδος. Στο ανατολικό του τµήµα φαίνεται πως φυλασσόταν το ξόανο, 

δηλαδή το πανάρχαιο ξύλινο λατρευτικό άγαλµα της θεάς, το οποίο µεταφέρθηκε εκεί 

από τον Παλαιό Ναό της Αθηνάς. Τα κατάλοιπα της θεµελίωσης του ναού αυτού 

σώζονται ακόµη και σήµερα ακριβώς νότια του Ερεχθείου. Φαίνεται πως οι δύο ναοί 

σχετίζονταν άµεσα µεταξύ τους και το θέµα της ταύτισης της λειτουργίας και της 

συνύπαρξής τους αποτελεί ένα ακανθώδες αντικείµενο έρευνας. Επειδή όµως το 

Ερέχθειο κτίστηκε σε έναν χώρο, ο οποίος ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων 

συνδεδεµένος µε την αττική θρησκευτική παράδοση, συστέγαζε και άλλες λατρείες 

και κυρίως, όπως είναι ευνόητο από το ίδιο το όνοµα του µνηµείου, αυτή του 

Ερεχθέα, του µυθικού βασιλιά της Αθήνας. Η Αθηνά και ο Ερεχθέας δηλαδή είναι 

σύνναοι, ενώ η λατρεία του βασιλιά και η σχέση του µε τη θεά είναι εµφανείς ήδη 

στους οµηρικούς στίχους τόσο της Οδύσσειας όσο και της Ιλιάδας: 

«†keto (η Αθηνά) d' ™j Maraqîna kaˆ eÙru£guian 'Aq»nhn, 
dàne d' 'ErecqÁoj pukinÕn dÒmon...»4  

 
«O‰ d' ¥r' 'Aq»naj e�con ™ãkt…menon ptol…eqron 
dÁmon 'ErecqÁoj megal»toroj, Ón pot' 'Aq»nh 

qršye DiÕj qug£thr, tške d� ze…dwroj ¥roura, 

                                                 
4 Οµήρου Οδύσσεια, η 80-81. 
Τα αποσπάσµατα από τα κείµενα αρχαίων συγγραφέων που παρατίθενται προέρχονται από το 
ηλεκτρονικό πρόγραµµα MUSAIOS. 
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k¦d d' ™n 'Aq»nVj eŒsen ˜ù ™n p…oni nhù· 
œnqa dš min taÚroisi kaˆ ¢rneio‹j ƒl£ontai 

koàroi 'Aqhna…wn peritellomšnwn ™niautîn·»5

Ο Ερεχθέας στο οµώνυµο κτίσµα λατρευόταν σε συνδυασµό µε τον Ποσειδώνα, 

πιθανόν ως µία άλλη υπόσταση του θεού. Πράγµατι ο Παυσανίας αναφέρει ότι µέσα 

στο ναό υπήρχε κοινός βωµός αφιερωµένος στον Ποσειδώνα και στον Ερεχθέα6. 

Επίσης υπήρχαν δύο ακόµη βωµοί που προορίζονταν για την λατρεία του Ήφαιστου 

και του αδελφού του Ερεχθέα, Βούτη.  

 Στο Ερέχθειο λατρευόταν και ο Κέκροπας, ο µυθικός γενάρχης και βασιλιάς 

των Αθηναίων. Ο Κέκροπας ήταν «διφυής», είχε δηλαδή µεικτή µορφή, µισό φίδι και 

µισός άνθρωπος, όπως φαίνεται και από το ίδιο το όνοµά του, το οποίο στην αρχική 

του µορφή σηµαίνει «αυτός που έχει ουρά»7. Με αυτόν συνδέονται ορισµένα από τα 

σηµαντικότερα γεγονότα που καθιέρωσαν την εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής στην 

Αττική8. Σύµφωνα µε την παράδοση ο Κέκροπας ήταν ο πρώτος που επισήµανε τη 

διπλή καταγωγή των ανθρώπων τόσο από την µητέρα όσο και από τον πατέρα και 

ίδρυσε το θεσµό του γάµου. Καθιέρωσε το έθιµο του ενταφιασµού των νεκρών, 

έχτισε τα τείχη στην Ακρόπολη της Αθήνας και πραγµατοποίησε τον «συνοικισµό»: 

συγκέντρωσε δηλαδή τους κατοίκους της Αττικής, που ως τότε ζούσαν 

διασκορπισµένοι, σε µία ενιαία πόλη, η οποία απαρτίστηκε από δώδεκα µέρη και γι’ 

αυτό το λόγο ονοµάστηκε δωδεκάπολη. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 

Κέκροπα συνέβη και το περιστατικό της έριδας που ξέσπασε ανάµεσα στην Αθηνά 

και τον Ποσειδώνα για την προστασία της Αθήνας. Ο Κέκροπας είχε τρεις κόρες, την 

Έρση, την Άγραυλο και την Πάνδροσο. Στην τελευταία ήταν αφιερωµένο, όπως 

προαναφέρθηκε, το ιερό που βρισκόταν στα δυτικά του Ερεχθείου. Στην περιοχή, 

όπου κτίστηκε ο ναός, προϋπήρχε σύµφωνα µε την παράδοση ο τάφος του Κέκροπα. 

Η θέση του τοποθετείται στη νοτιοανατολική γωνία του ιερού της Πανδρόσου, 

ακριβώς δυτικά και κάτω από τη γνωστή πρόσταση των Καρυατίδων στη νότια 

πλευρά του µνηµείου.  

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο µέρη, τα οποία χωρίζονται σε 

κεφάλαια και υποκεφάλαια. Το πρώτο µέρος είναι αφιερωµένο στην παρουσίαση των 

αρχαιολογικών δεδοµένων, στα οποία περιλαµβάνεται φυσικά το ίδιο το µνηµείο 

αλλά και τα κατάλοιπα που µαρτυρούν την προγενέστερη κατάληψη του χώρου. 
                                                 
5 Οµήρου Ιλιάδα, Β 546-551 
6 `Ell£doj PeriÇghsij Ι, 26, 5. 
7 Κερένυϊ (20028), σελ. 123-124 και 450. 
8 Κερένυϊ (20028), σελ. 450-452 και Ελληνική Μυθολογία τόµος 3, σελ. 16-17. 
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Θεωρήσαµε σκόπιµο να ορίσουµε ως αφετηρία της µελέτης µας τη χρονική ένταξη 

του µνηµείου, γι’ αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι απόψεις που έχουν 

διατυπωθεί σχετικά µε τη χρονολόγηση του Ερεχθείου. Στο επόµενο κεφάλαιο η 

ανασύνθεση της ιστορίας του χώρου γίνεται µε βάση τα παλαιότερα αρχιτεκτονικά 

λείψανα σε συνδυασµό µε την αναφορά φιλολογικών µαρτυριών και µύθων που 

σχετίζονται µε τις λατρευόµενες µορφές. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην 

περιγραφή του µνηµείου, η οποία επικεντρώνεται στη διάρθρωση του κτηρίου και τη 

διάταξη των εσωτερικών χώρων και λιγότερο στη λεπτοµερή περιγραφή της µορφής 

των αρχιτεκτονικών στοιχείων και του γλυπτού διακόσµου, εφόσον αυτά δεν 

άπτονται του ενδιαφέροντος της παρούσας µελέτης. Επίσης παρατίθεται εν συντοµία 

η ιστορία της χρήσης του Ερεχθείου κατά τους αιώνες που ακολούθησαν την 

κατασκευή του µέχρι την προπερασµένη δεκαετία, όταν πραγµατοποιήθηκαν οι 

τελευταίες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης του µνηµείου.  

 Το δεύτερο µέρος της εργασίας είναι αφιερωµένο στην ανάλυση και την 

ερµηνεία των δεδοµένων που παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος. Αρχικά 

συνοψίζονται σε ένα κεφάλαιο οι απόψεις των µελετητών που προσπάθησαν να 

ερµηνεύσουν τις ιδιαιτερότητες του Ερεχθείου µε βάση την ύπαρξη ενός «αρχικού», 

µη υλοποιηµένου αρχιτεκτονικού σχεδίου. Στη συνέχεια, ανατρέχοντας συχνά στην 

περιγραφή του Παυσανία, κάθε χώρος του κτηρίου µελετάται ξεχωριστά, ενώ για την 

ταύτιση της λειτουργίας του χρησιµοποιούνται πληροφορίες, τις οποίες αντλούµε από 

επιγραφές και αρχαίους συγγραφείς, καθώς και ερµηνευτικές προσεγγίσεις σχετικών 

µε τα λατρευόµενα πρόσωπα µύθων. Τα τελικά συµπεράσµατα σχετικά µε το 

χαρακτήρα του µνηµείου και το είδος της λατρείας που τελούνταν σε αυτό 

αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο.   
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Μέρος Πρώτο 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   1 

 

Προβλήµατα  χρονολόγησης  του  Ερεχθείου 

 

Tο 1765 στην Ακρόπολη της Αθήνας ήρθε στο φως από τον Chandler µία 

αµφιπρόσωπη ενεπίγραφη µαρµάρινη στήλη (γνωστή ως «στήλη του Chandler»), 

χρονολογούµενη στα 409/8 π.Χ., η µία πλευρά της οποίας περιλαµβάνει το 

µεγαλύτερο τµήµα της λεπτοµερούς αναφοράς µίας πενταµελούς επιτροπής σχετικά 

µε την  κατάσταση ενός ηµιτελούς ναού επάνω στην Ακρόπολη9. Στην άλλη πλευρά 

της στήλης περιλαµβάνονται αναφορές σχετικά µε τις εργασίες που απέµενε να 

γίνουν, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του ναού. Από τις περιγραφές αυτές 

ο ναός, ο οποίος αναφέρεται περιφραστικά ως «Ð neÒj Ð ™m pÒlei ™n ú tÒ 

¢rca‹on ¥galma», ταυτίζεται χωρίς αµφιβολία µε το Ερέχθειο. Η επιτροπή, η οποία 

ανέλαβε τη µελέτη της κατάστασης του κτηρίου, είχε συσταθεί πιθανότατα κατά το 

αµέσως προηγούµενο έτος, δηλαδή το 410/9 π.Χ. και αποτελούνταν από πέντε άτοµα, 

µεταξύ των οποίων περιλαµβανόταν ένας αρχιτέκτονας-γραµµατέας10. Λίγα ακόµη 

µαρµάρινα θραύσµατα συµπληρώνουν τη στήλη του Chandler, της οποίας το κάτω 

µέρος είναι ελλιπές, ενώ µε την αποπεράτωση του εν λόγω ναού, δηλαδή του 

Ερεχθείου, σχετίζονται αρκετά θραύσµατα µαρµάρινων επιγραφών που 

χρονολογούνται στα έτη 409/8 – 405/4 π.Χ. και περιλαµβάνουν ετήσιους 

λογαριασµούς σχετικούς µε τις εργασίες που επιτελούνταν στο Ερέχθειο11. Εκτός από 

τα καθαρά οικονοµικά στοιχεία στις επιγραφές αυτές παραδίδονται τα ονόµατα των 

εργαζοµένων που συµµετείχαν στο έργο σε συνάρτηση µε την εργασία την οποία 

εκτελούσαν και το ποσό της αµοιβής τους, ενώ γίνεται και αναφορά στο γένος τους, 

στο δήµο, στον οποίο ανήκαν ή στην περιοχή της Αθήνας, στην οποία κατοικούσαν, 

καθώς και στην κοινωνική τους θέση (π.χ. αν ήταν µέτοικοι ή δούλοι, στην 

περίπτωση των οποίων αναφέρεται συχνά το όνοµα του ιδιοκτήτη τους)12. 

Αναφέρονται τα ονόµατα δύο µόνο αρχιτεκτόνων, οι οποίοι είχαν αναλάβει την 

                                                 
9 Τhe Erechtheum, σελ. 277. 
10 Στο ίδιο, σελ. 452. 
11 Στο ίδιο, σελ. 277-278. 
12 Randall (1953), σελ. 199-210. 
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εποπτεία των εργασιών: την πρώτη χρονιά υπεύθυνος ήταν κάποιος Φιλοκλής,  ο 

οποίος το επόµενο έτος αντικαταστάθηκε από τον Αρχίλοχο13.  

 Με βάση τις παραπάνω επιγραφές συµπεραίνεται ότι η οικοδοµική 

δραστηριότητα στο Ερέχθειο, η οποία είχε ξεκινήσει και διακοπεί αρκετά χρόνια πριν 

από το 410 π.Χ., συνεχίστηκε το 409 π.Χ. και ολοκληρώθηκε γύρω στα 406/5 π.Χ., 

χρονολογία η οποία είναι γενικά αποδεκτή σε όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο 

η χρονολογία της έναρξης των εργασιών οικοδόµησης του Ερεχθείου αποτελεί ακόµη 

και σήµερα αντικείµενο συζήτησης και έντονου προβληµατισµού. Σύµφωνα µε την 

επικρατέστερη άποψη14 η διακοπή του Πελοποννησιακού πολέµου το 421 π.Χ., µε τη 

σύναψη της ειρήνης του Νικία15, δηµιούργησε τις συνθήκες που ευνόησαν την 

έναρξη της κατασκευής του Ερεχθείου, η οποία πιθανότατα τοποθετείται στο 419 ή 

418 π.Χ., εφόσον τα δέκα χρόνια πολέµου που είχαν προηγηθεί έκαναν αναγκαία τη 

µεσολάβηση κάποιου χρονικού διαστήµατος για τη συλλογή των απαραίτητων για τις 

εργασίες χρηµάτων16. Το στοιχείο που ευνοεί την τοποθέτηση της χρονικής 

αφετηρίας των εργασιών µετά την ειρήνη του Νικία είναι το γεγονός ότι η πρώτη 

γνωστή µαρτυρία για το Ερέχθειο γίνεται στην αναφορά της επιτροπής του 409 π.Χ. 

Το κτίσµα αυτό δεν περιλαµβάνεται ούτε στη λίστα των οικοδοµηµάτων που 

εντάσσονται στο Περίκλειο πρόγραµµα, η οποία παρατίθεται από τον Πλούταρχο 

στον βίο του Περικλή, ούτε στο διάταγµα του Καλλία17, το οποίο χρονολογείται στα 

434/33 π.Χ. και αναφέρεται στη διευθέτηση οικονοµικών ζητηµάτων που σχετίζονται 

µε την εκτέλεση των οικοδοµικών έργων στην Ακρόπολη και στη δηµιουργία ενός 

αποθεµατικού κεφαλαίου, που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση 

εκτάκτου ανάγκης18. Ωστόσο, παρά την απουσία των γραπτών αυτών µαρτυριών, το 

421 π.Χ. σαν ένα terminus post quem για την έναρξη της οικοδόµησης του Ερεχθείου 

αντικρούεται από ορισµένους µελετητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το κτήριο θα 

πρέπει να άρχισε να κατασκευάζεται µέσα στη δεκαετία του 440-430 π.Χ. και 

οπωσδήποτε πριν από το 431 π.Χ., έτος έναρξης του Πελοποννησιακού πολέµου19, 

εφόσον κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεν ήταν δυνατόν να συνεχιζόταν η 

                                                 
13 Hurwit (1999), σελ. 205-206. 
14 Judeich (1931), σελ. 272· Dinsmoor (1950), σελ. 188-189⋅ Boersma (1970), σελ. 88⋅ Τραυλός 
(1971), σελ. 78⋅ Μπρούσκαρη (1996), σελ. 173-174⋅ Gruben (2000), σελ. 160. 
15 ΙΕΕ τόµος Γ1, σελ. 225-227. 
16 The Erechtheum, σελ. 454. 
17 IG I, 32 = IG I2, 91-92. 
18 Μπένγκστον (1991), σελ. 187· Hurwit (1999), σελ. 206. 
19 ΙΕΕ τόµος Γ1, σελ. 191. 
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εκτεταµένη οικοδοµική δραστηριότητα στην Ακρόπολη και την πόλη της Αθήνας 

γενικότερα. 

 Την παραπάνω άποψη έχει διατυπώσει ο W. Dörpfeld, ο οποίος σε µία σειρά 

άρθρων του20 υποστήριξε ότι ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο και τα Προπύλαια 

εντάσσονται σε ένα κοινό οικοδοµικό πρόγραµµα, εµπνευστής του οποίου ήταν ο 

Περικλής. Το Ερέχθειο, το οποίο κτίστηκε για να αντικαταστήσει εν µέρει τον 

Παλαιό Ναό της Αθηνάς που υψωνόταν λίγο νοτιότερα, άρχισε να κατασκευάζεται 

αµέσως µετά την ολοκλήρωση του Παρθενώνα και σχεδόν ταυτόχρονα µε τα 

Προπύλαια, ο αρχιτέκτονας των οποίων, ο Μνησικλής, ήταν επίσης ο εµπνευστής του 

αρχιτεκτονικού σχεδίου του Ερεχθείου. Μία έµµεση µαρτυρία σχετικά µε την πρώιµη 

χρονολόγηση του κτηρίου αποτελεί η κατασκευή των βαθµίδων ακριβώς δυτικά από 

τον Παρθενώνα, µεταξύ του τελευταίου και της Χαλκοθήκης21. Οι βαθµίδες αυτές, 

κατά το µεγαλύτερο µέρος τους λαξευµένες στο βράχο, είναι λίθινες µόνο στο νότιο 

άκρο τους και στα θεµέλιά τους έχουν χρησιµοποιηθεί λίθοι από το στυλοβάτη της 

περίστασης του Παλαιού Ναού της Αθηνάς. Γνωρίζουµε ότι η κατασκευή του νότιου 

τοίχου του Ερεχθείου και της πρόστασης των Καρυατίδων απαιτούσε την καθαίρεση 

του ανατολικού τµήµατος της βόρειας περίστασης του «¢rca…ou neè», από όπου 

προέρχονται προφανώς οι λίθοι που χρησιµοποιήθηκαν στη θεµελίωση των βαθµίδων 

στα δυτικά του Παρθενώνος. Εποµένως, αν η κατασκευή των βαθµίδων αυτών είναι 

σχεδόν ταυτόχρονη µε την ολοκλήρωση του Παρθενώνος, συµπεραίνεται ότι εκείνη 

ακριβώς την περίοδο, δηλαδή γύρω στα 438 π.Χ., η ανέγερση του Ερεχθείου, αν δεν 

είχε ήδη ξεκινήσει, βρισκόταν τουλάχιστον πολύ κοντά στην αρχή της. Βέβαια η 

κατασκευή των βαθµίδων θα µπορούσε να χρονολογηθεί αρκετά χρόνια αργότερα και 

να ενταχθεί σε ένα σχέδιο εξωραϊσµού του χώρου της Ακρόπολης που 

πραγµατοποιήθηκε γύρω στα 420 π.Χ.      

Το κυριότερο επιχείρηµα υπέρ της άποψης ότι το Ερέχθειο άρχισε να 

κατασκευάζεται πριν από την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέµου είναι το 

γεγονός ότι στη θεµελίωση του βόρειου τοίχου του ναού έχουν χρησιµοποιηθεί δύο 

µεγάλα µαρµάρινα µέλη προερχόµενα από τα παλαιά Προπύλαια της Ακρόπολης. 

Μέλη από το ίδιο µνηµείο έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί στη θεµελίωση των 

µνησίκλειων Προπυλαίων, στοιχείο το οποίο, σε συνδυασµό και µε κάποιες 

αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται τόσο στο Ερέχθειο όσο και στα 
                                                 
20 Dörpfeld (1902), σελ. 401, 414-415/ (1911), σελ. 40-43/ (1919), σελ. 13-14. 
21 Dörpfeld (1897), σελ. 166 και (1911), σελ. 41ּ The Erechtheum, σελ. 455ּ Koρρές (1996), σελ. 82. 
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Προπύλαια, ενισχύει, σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές, την άποψη ότι 

αρχιτέκτονας και των δύο µνηµείων ήταν ο Μνησικλής22. Σε αυτή την περίπτωση το 

Ερέχθειο άρχισε να κατασκευάζεται ή τουλάχιστον θεµελιώθηκε πριν από το 431 

π.Χ. και ίσως όχι πολύ αργότερα από το 438 π.Χ., έτος κατά το οποίο 

κατεδαφίστηκαν τα υστεροαρχαϊκά Προπύλαια. Στην πρώιµη αυτή χρονολόγηση του 

Ερεχθείου συντείνει, σύµφωνα µε την άποψη που σχετικά πρόσφατα διατύπωσαν οι 

T.K. Dix και C.A. Anderson, και το λεγόµενο διάταγµα των Ετεοκαρπαθίων23, η 

χρονολόγηση του οποίου θα πρέπει να µεταφερθεί από τον πρώιµο 4ο αι. στα 445-430 

π.Χ. περίπου24. Στο διάταγµα αυτό οι Αθηναίοι εκφράζουν την ευγνωµοσύνη τους 

στους Ετεοκαρπάθιους, οι οποίοι δώρισαν στο ναό της 'Aqhn©j 'Aqhnîn MedeoÚshj 

µία δοκό από ξύλο κυπαρισσιού, το οποίο προερχόταν από το ιερό του Απόλλωνα 

στην Κάρπαθο. Με αυτόν τον τρόπο οι Ετεοκαρπάθιοι θέλησαν να ευχαριστήσουν 

τους Αθηναίους για τη µεσολάβηση και τη βοήθεια που οι τελευταίοι τους 

πρόσφεραν σε µία κρίσιµη ιστορική στιγµή. Η παλαιότερη χρονολόγηση του 

διατάγµατος, η οποία το τοποθετούσε γύρω στο 393 π.Χ., όταν οι ιστορικές 

συγκυρίες ευνοούσαν τις φιλικές σχέσεις ανάµεσα στην Αθήνα, την Κάρπαθο και τα 

γειτονικά νησιά25, είχε οδηγήσει τους µελετητές στη διατύπωση της άποψης ότι η 

δοκός αυτή προοριζόταν για το Ερέχθειο, µέσα στα πλαίσια εργασιών που γίνονταν 

για την αποκατάσταση ζηµιών που είχαν προκληθεί από πυρκαγιά26. Η πυρκαγιά 

αυτή είχε προκληθεί γύρω στο 406 π.Χ. και είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά τον 

                                                 
22 Korres (1988), σελ. 612⋅ Κorres (1994a), σελ. 46 [“Immediately after the completion of the 
Parthenon, work on the Erechtheion and Propylaia was started…”]⋅ Κορρές (1996), σελ. 97ּ Goette 
(2001), σελ. 27-28 [“…The lintel above this opening in the foundation of the north wall of the 
Erechtheion consists of two big marble blocks which had originally been used as a door frame. They 
are of particular interest because they belonged to the late archaic old Propylaea, which was taken 
down in 438 B.C… The two architectural projects must be chronologically connected: the foundations 
of the Erechtheion cannot have been begun much later than 438 B.C., which means that the 
Erechtheion is a perikleian temple both in its plan and in its foundation. The fact that only Mnesikles 
could know when the two Old Propylaea blocks would be free for placing in the Erechtheion, the fact 
that in both the Propylaea and the Erechtheion there are so many unusual innovations in the 
architecture and that in both buildings the problems of architecturally uniting many earlier cult areas on 
totally different levels have been successfully resolved – all give rise to the suggestion that Mnesikles 
was also the architect of the Erechtheion, although this is nowhere stated.”].   
23 IG I3, 1454. 
Οι Ετεοκαρπάθιοι ήταν οι παλαιοί κάτοικοι της Καρπάθου, οι οποίοι ήταν αντίστοιχοι προς τους 
Ετεόκρητες, τους αρχαιότατους κατοίκους της Κρήτης (βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς 
Μπριτάννικα, 1996, τόµος 25, σελ. 34). 
24 Dix – Anderson (1997), σελ. 373. 
25 Είχε προηγηθεί η ναυµαχία της Κνίδου το 394 π.Χ., το αποτέλεσµα της οποίας ανέτρεψε τη 
σπαρτιατική υπεροχή στο ανατολικό Αιγαίο και στις πόλεις των µικρασιατικών παραλίων (βλ. ΙΕΕ 
τόµος Γ1, σελ. 362-368).  
26 Dinsmoor (1932), σελ. 155. 
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Παλαιό Ναό της Αθηνάς27. Η επαναχρονολόγηση όµως του διατάγµατος είχε σαν 

αποτέλεσµα τη διατύπωση νέων απόψεων σχετικά µε τον παραλήπτη αυτής της 

ξύλινης δοκού. Σύµφωνα µε µία από αυτές τις απόψεις η δοκός, ο τύπος της οποίας 

υποδηλώνει ότι ήταν κατάλληλη να χρησιµοποιηθεί κυρίως στην κατασκευή των 

θυρωµάτων ή της στέγης, προοριζόταν για τον Παρθενώνα. Η κατασκευή όµως των 

πλαισίων των θυρών και της στέγης θα πρέπει να είχε ήδη ολοκληρωθεί, όταν ο ναός 

παραδόθηκε στην πολιούχο θεά της Αθήνας το 438 π.Χ.28 Έτσι λοιπόν ο επόµενος 

ναός της Αθηνάς που θα µπορούσε να βρίσκεται στο στάδιο της οικοδόµησης εκείνη 

την περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία 440-430 π.Χ., ήταν το Ερέχθειο και γι’ αυτόν θα 

πρέπει να προοριζόταν η ξύλινη δοκός που έστειλαν οι Ετεοκαρπάθιοι. Η ισχυρή 

αυτή υπόθεση σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι όροι του διατάγµατος συνδέουν την 

Αθηναϊκή παρέµβαση στην Κάρπαθο µε την πρώτη εµφάνιση των Ετεοκαρπαθίων 

στους φορολογικούς καταλόγους των µελών της Αθηναϊκής συµµαχίας του έτους 

434/3 π.Χ. ενισχύουν την άποψη ότι το Ερέχθειο άρχισε να κατασκευάζεται στα 

τελευταία χρόνια της δεκαετίας 440-430 π.Χ. 

Από όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα συµπεραίνουµε ότι καµία άποψη σχετικά 

µε την έναρξη της κατασκευής του Ερεχθείου δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε 

βεβαιότητα. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε, συνδυάζοντας όλες τις θεωρίες που 

έχουν διατυπωθεί, ότι τα σχέδια του Ερεχθείου είχαν ολοκληρωθεί ήδη από τα µέσα 

της δεκαετίας 440-430 π.Χ., η κατασκευή του όµως είτε δεν προχώρησε σε µεγάλη 

έκταση είτε δεν ξεκίνησε καθόλου µέχρι το ξέσπασµα του Πελοποννησιακού 

πολέµου το 431 π.Χ29. Η κατασκευή του κτηρίου συνεχίστηκε µε γοργούς ρυθµούς 

µετά το 421 π.Χ., διακόπηκε γύρω στα 415-413 π.Χ. εξαιτίας της εκστρατείας των 

Αθηναίων στη Σικελία30 και συνεχίστηκε το 409 π.Χ. για να ολοκληρωθεί το 406/5 

π.Χ. Ωστόσο αν θεωρήσουµε το έτος 421 π.Χ. σαν ένα terminus post quem για την 

έναρξη ή την συνέχιση των εργασιών οικοδόµησης του Ερεχθείου, θα πρέπει να 

θεωρήσουµε βέβαιη την διακοπή των εργασιών κατά την περίοδο της σικελικής 

                                                 
27 Αν η ερµηνεία της οικοδοµικής επιγραφής του Ερεχθείου του 406/5 ή 405/4 π.Χ. είναι ορθή, τότε 
ορισµένα τµήµατα του κτηρίου, που είχαν θιγεί από την πυρκαγιά, επισκευάστηκαν (βλ. The 
Erechtheum, σελ. 460-461 και σηµ 2 σελ. 461). Όµως στη «Μελέτη Αποκαταστάσεως του Ερεχθείου» 
δεν γίνεται λόγος για επισκευαστικές εργασίες αυτήν την περίοδο (ΜΑΕ, σελ. 55-56). Ο W. Dörpfeld 
υποστηρίζει ότι η δοκός που πρόσφεραν οι Ετεοκαρπάθιοι προοριζόταν για την ανοικοδόµηση του 
Παλαιού Ναού της Αθηνάς µετά την πυρκαγιά του 406 π.Χ. [Dörpfeld (1937), σελ. 220-222].  
28 Dix – Anderson (1997), σελ. 373. 
29 Hurwit (1999), σελ. 206. 
30 ΙΕΕ τόµος Γ1, σελ. 244-245, 258-264. 
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εκστρατείας31. Η κατασκευή του κτηρίου θα πρέπει να διακόπηκε είτε το 415 π.Χ., 

λόγω των χρηµατικών δαπανών που απαιτούσε η εκστρατεία, είτε το 413 π.Χ., λόγω 

της κατάληψης της ∆εκέλειας από τους Σπαρτιάτες32 και κυρίως λόγω της 

ολοκληρωτικής καταστροφής των Αθηναίων στη Σικελία το φθινόπωρο του ίδιου 

έτους.       

 

                                                 
31 The Erechtheum, σελ. 453. 
32 ΙΕΕ τόµος Γ1,  σελ. 255. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 

 

Ιστορία του χώρου και αρχαίες µαρτυρίες 

 

2.1. Παλαιά σεβάσµατα και µύθοι που σχετίζονται µε την περιοχή του Ερεχθείου. 

Ο χώρος, στον οποίο κτίστηκε το Ερέχθειο, ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων ο 

ιερότερος ίσως µέσα στην Ακρόπολη της Αθήνας, δεδοµένου ότι φιλοξενούσε 

ορισµένα από τα παλαιότερα σεβάσµατα των Αθηναίων. Στο χώρο αυτό βρίσκονταν 

τα «µαρτύρια» της έριδας που είχε ξεσπάσει ανάµεσα στην Αθηνά και στον 

Ποσειδώνα σχετικά µε το ποιος από τους δύο θεούς θα ήταν ο προστάτης της πόλης. 

Σύµφωνα µε την αττική παράδοση33 οι δύο θεοί αποφάσισαν τελικά να ξεκινήσουν 

έναν αγώνα µεταξύ τους: όποιος από τους δύο θα πρόσφερε το πιο χρήσιµο δώρο 

στην πόλη, αυτός θα ήταν και ο νικητής. Ο αγώνας µεταξύ των δύο διεκδικητών 

πραγµατοποιήθηκε επάνω στην Ακρόπολη µε την παρουσία τόσο των υπόλοιπων 

δέκα ολύµπιων θεών όσο και του βασιλιά της πόλης, του Κέκροπα, στον οποίο 

µάλιστα είχε ανατεθεί ο ρόλος του κριτή. Πρώτος ο Ποσειδώνας έδωσε µε την 

τρίαινά του ένα δυνατό χτύπηµα στο βράχο και αµέσως ξεπήδησε ένα κύµα αλµυρού 

νερού που σχηµάτισε µία µικρή λίµνη, η οποία σε µεταγενέστερες πηγές ονοµάζεται 

«™recqh…da q£lassa»34. Στη συνέχεια ήρθε η σειρά της Αθηνάς, η οποία δώρισε 

στους κατοίκους της πόλης µία ελιά, που ξεπετάχτηκε από το βράχο γεµάτη καρπό. 

Επρόκειτο για την πρώτη ελιά που φύτρωσε στον κόσµο, γι’ αυτό και ο Κέκροπας ως 

κριτής του αγώνα ανακήρυξε νικήτρια την Αθηνά. Σύµφωνα µε µία παραλλαγή του 

µύθου ο Κέκροπας παρακολούθησε την όλη διαδικασία µόνο ως µάρτυρας, ενώ οι 

δέκα θεοί έκριναν το αποτέλεσµα του αγώνα35. Με µία µόνο παραπάνω ψήφο υπέρ 

της Αθηνάς από τον πατέρα της, το ∆ία, η θεά ανακηρύχθηκε νικήτρια και έγινε έτσι 

η προστάτρια της πόλης, στην οποία έδωσε και το όνοµά της. Ύστερα από αυτό το 
                                                 
33 Κερένυϊ (20028), σελ. 124, 452-454 και Ελληνική Μυθολογία, τόµος 2, σελ. 100 και τόµος 3, σελ. 17. 
34 Η χρήση του ονόµατος «ερεχθηίς» για το χαρακτηρισµό της πηγής µε το αλµυρό νερό, που 
ανάβλυσε ύστερα από το χτύπηµα της τρίαινας του Ποσειδώνα, υποδηλώνει την άµεση σχέση που 
υπάρχει σε λατρευτικό επίπεδο ανάµεσα στον Ερεχθέα, το βασιλιά της Αθήνας, και στον Ποσειδώνα. 
Η λέξη «Ερεχθεύς» συχνά µαρτυρείται ως επίθετο του Ποσειδώνα, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις οι 
δύο µορφές ταυτίζονται. Μία από τις λατρείες που σχετίζονται µε το Ερέχθειο είναι αυτή του 
Ποσειδώνα – Ερεχθέα. Σύµφωνα µε τον Ν. Κοντολέοντα [Κοντολέων (1949), σελ. 23-27] ο Ερεχθέας 
αποτελεί τη δεύτερη υπόσταση της προελληνικής µορφής του Ποσειδώνα. Πιο συγκεκριµένα, ο 
Ερεχθέας είναι ο άµεσος διάδοχος της προϊστορικής χθονίας θεότητας της Ακρόπολης, η οποία 
διαχωρίστηκε σε Ερεχθέα και Ποσειδώνα, όταν ο τελευταίος ως αντίπαλος της Αθηνάς µπήκε στη 
συνοµοταξία των ολύµπιων θεοτήτων, ενώ ταυτόχρονα επέζησε και ως δαίµων – ήρωας Ερεχθέας. Για 
τη σχέση µεταξύ Ποσειδώνα και Ερεχθέα βλ. αναλυτικότερα στο υποκεφάλαιο 5.4.   
35 Κερένυϊ (20028), σελ. 453-454.  
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γεγονός ο Κέκροπας για πρώτη φορά ονόµασε τον ∆ία «ύψιστο», «ύπατο» και ίδρυσε 

τον πρώτο αφιερωµένο στο θεό βωµό36. 

  Τα «µαρτύρια» της έριδας των δύο θεών συνδέονται άµεσα µε το οικοδόµηµα 

που κτίστηκε στην περιοχή αυτή της Ακρόπολης στο β΄ µισό του 5ου αι. π.Χ. Η 

«ερεχθηίς θάλασσα» συµπεριλήφθηκε µέσα στα όρια του Ερεχθείου, ενώ η ιερή ελιά 

της Αθηνάς, η «p£gkufoj (καµπουριασµένη) ™la…a», όπως χαρακτηριστικά 

ονοµαζόταν όχι µόνο λόγω του σχήµατός της αλλά και λόγω της ηλικίας της, 

βρισκόταν στο ιερό της Πανδρόσου αµέσως δυτικά του Ερεχθείου37. Ωστόσο ο 

Παυσανίας38 συµπληρώνει τα σηµεία της παρουσίας των δύο θεών προσθέτοντας σε 

αυτά τα ίχνη από την τρίαινα του Ποσειδώνα, τα οποία παρέµειναν στο βράχο, όταν ο 

θεός τον χτύπησε µε την τρίαινά του, για να αναβλύσει η πηγή µε το αλµυρό νερό. Τα 

ίχνη αυτά έχουν ταυτιστεί µε ορισµένα δυσερµήνευτα σηµάδια που αναγνωρίζονται 

ακόµη και σήµερα στη βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου. H προέλευση των σηµείων 

αυτών, όµως, έχει επίσης συνδεθεί µε το µύθο του Ερεχθέα και έχει κατ’ επέκταση 

ερµηνευθεί µε διαφορετικό τρόπο.  Σύµφωνα µε το µύθο39 ο Εύµολπος, γιος του 

Ποσειδώνα και βασιλιάς της Θράκης, είχε κληθεί να βοηθήσει τους Ελευσίνιους στον 

πόλεµο που είχε ξεσπάσει ανάµεσα στην Αθήνα και στην Ελευσίνα. Με τη συνοδεία 

του θρακικού στρατού απείλησε την Αθήνα και έγινε ανταπαιτητής του θρόνου της 

πόλης µε τη δικαιολογία ότι ήταν γιος του Ποσειδώνα. Ο Ερεχθέας, ο οποίος τότε 

ήταν βασιλιάς της Αθήνας, σκότωσε στη µάχη τον Εύµολπο, γι’ αυτό και ο 

Ποσειδώνας, οργισµένος, ζήτησε από τον ∆ία να τον τιµωρήσει. Ο ∆ίας εκπλήρωσε 

την παράκληση του Ποσειδώνα και σκότωσε τον Ερεχθέα χτυπώντας τον µε έναν 

κεραυνό, τα ίχνη του οποίου ίσως σώζονται σήµερα στη βόρεια πρόσταση του 

Ερεχθείου. Σύµφωνα µε µία άλλη παράδοση τα ίχνη αυτά θα πρέπει να προέρχονται 

από την τρίαινα του Ποσειδώνα, µε την οποία ο θεός σκότωσε τον Ερεχθέα 

χτυπώντας τον πολλές φορές στο κεφάλι και χώνοντάς τον µέσα σε ένα χάσµα στη 

γη40. Η σύνδεση των σηµείων που σώζονται επάνω στο βράχο µε τις µυθικές αυτές 

παραδόσεις υποδηλώνει ότι ο Ερεχθέας βρήκε το θάνατο στην περιοχή αυτή της 

Ακρόπολης, όπου αργότερα κτίστηκε το Ερέχθειο. Εποµένως είναι πολύ πιθανό στην 

                                                 
36 Pausan…ou `Ell£doj PeriÇghsij VΙΙΙ, 2, 3. 
37 Σχετικά µε την ιερή ελιά της Αθηνάς ο Ηρόδοτος (VIII, 55, 5-10) και ο Παυσανίας (`Ell£doj 
PeriÇghsij I, 27, 2) αναφέρουν ότι όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Ακρόπολη, έκαψαν το ιερό δέντρο, 
το οποίο όµως ξαναφύτρωσε µε θαυµαστό τρόπο την αµέσως επόµενη ηµέρα.   
38 `Ell£doj PeriÇghsij Ι, 26, 5. 
39 Ελληνική Μυθολογία, τόµος 3, σελ. 31 και Κερένυϊ (20028), σελ. 457. 
40 Elderkin (1941), σελ. 113. 
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ίδια περιοχή να βρισκόταν και ο τάφος του βασιλιά, ο οποίος συγκαταλεγόταν στα 

παλαιά σεβάσµατα των Αθηναίων. Για τον τρόπο µε τον οποίο θανατώθηκε ο 

Ερεχθέας γίνεται αναφορά και στην τραγωδία του Ευριπίδη «”Iwn», στο διάλογο 

µεταξύ της Κρέουσας, κόρης του Ερεχθέα, και του Ίωνα41: 

«Iwn. patšra d' ¢lhqîj c£sma sÕn krÚptei cqonÒj; 
Kr. plhgaˆ tria…nhj pont…ou sf' ¢pèlesan.» 

 Εκτός από τον Ερεχθέα στην ίδια περιοχή, όπως έχει προαναφερθεί, ήταν 

θαµµένος και ο Κέκροπας. Ο τάφος του βρισκόταν στη νοτιοδυτική γωνία του 

µετέπειτα Ερεχθείου και τµήµα του εισχωρούσε και κάτω από την πρόσταση των 

Κορών στο νότιο τοίχο του κτηρίου. Η µεικτή του µορφή, δηλαδή αυτή του 

ανθρώπου – φιδιού, τον συνδέει µε ένα άλλο µυθικό πρόσωπο που σχετίζεται µε το 

χώρο του Ερεχθείου, τον Εριχθόνιο. Ο Εριχθόνιος γεννήθηκε από τον Ήφαιστο και τη 

Γη ύστερα από µία αποτυχηµένη προσπάθεια του θεού να πλησιάσει ερωτικά την 

Αθηνά42.  Σύµφωνα µε το µύθο η Αθηνά, η οποία είχε αναλάβει την ανατροφή του 

παιδιού, το έκλεισε µέσα σε ένα κιβώτιο µαζί µε δύο φίδια για να το προστατεύουν 

και παρέδωσε το κιβώτιο στις τρεις κόρες του Κέκροπα για να το φυλάνε, µε τη ρητή 

εντολή να µην το ανοίξουν. Από τις κόρες του βασιλιά µόνο η Πάνδροσος 

ακολούθησε την εντολή της θεάς. Οι άλλες δύο δεν µπόρεσαν να αντισταθούν στην 

περιέργειά τους και άνοιξαν το κιβώτιο. Μόλις αντίκρισαν το περιεχόµενό του 

κυριεύτηκαν από ένα είδος τρέλας και έπεσαν από τα τείχη της Ακρόπολης43. Ο 

Εριχθόνιος έγινε και αυτός βασιλιάς της Αθήνας (ήταν ο τέταρτος µετά τον Κέκροπα) 

και το όνοµά του συνδέεται µε την ίδρυση των Παναθηναίων, την οικοδόµηση του 

ιερού της Αθηνάς Πολιάδος στην Ακρόπολη και την τοποθέτηση µέσα σε αυτό του 

ξύλινου λατρευτικού αγάλµατος της θεάς44. Όταν πέθανε, ενταφιάστηκε µέσα στο 

ιερό τέµενος της Ακρόπολης, το οποίο κατά µία άλλη παραλλαγή του µύθου είχε 

ιδρύσει η ίδια η Αθηνά και µέσα σε αυτό είχε ανατραφεί ο Εριχθόνιος45.  

                                                 
41 Ευριπίδη, ”Iwn, στίχοι 281-282. 
42 Κερένυϊ (20028), σελ. 123. 
43 Κερένυϊ (20028), σελ. 125 και Ελληνική Μυθολογία, τόµος 3, σελ. 20-23. 
44 Κερένυϊ (20028), σελ. 455. Σχετικά µε τον Εριχθόνιο βλ. και Απολλόδωρου, Βιβλιοθήκη ΙΙΙ, 187-
191.  
45 Ελληνική Μυθολογία, τόµος 3, σελ. 23. Το τέµενος αυτό παραπέµπει στο Ερέχθειο και σύµφωνα µε 
αυτήν την εκδοχή του µύθου οι µορφές του Εριχθόνιου και του Ερεχθέα συµφύρονται. 
Στην ύπαρξη του τάφου του Κέκροπα στην ακρόπολη της Αθήνας και στην ταφή του Εριχθόνιου εντός 
του ναού της Πολιάδος αναφέρεται και ο Κλήµης, «Προτρεπτικός», κεφ. 3, παρ. 45 (160-220 µ.Χ.): 
«'En tù neö tÁj 'Aqhn©j ™n Lar…sV ™n tÍ ¢kropÒlei t£foj ™stˆn 'Akris…ou, 'Aq»nhsin d� ™n 
¢kropÒlei Kškropoj, éj fhsin 'Ant…ocoj ™n tù ™n£tJ tîn `Istoriîn. T… d� 'EricqÒnioj; OÙcˆ ™n 
tù neö tÁj Poli£doj kek»deutai;» 
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Το φίδι στην αρχαία ελληνική µυθολογία έπαιζε κυρίως το ρόλο του φύλακα. 

Κάθε τόπος σχεδόν είχε ως φύλακες φίδια, τους λεγόµενους «o„kouroÚj Ôfeij». 

Σύµφωνα µε την παράδοση στην Ακρόπολη της Αθήνας ως «o„kourÒj Ôfij» είχε 

επιζήσει ο Εριχθόνιος, ο οποίος είχε µεταµορφωθεί σε φίδι µετά το θάνατό του46. Το 

φίδι αυτό, το οποίο φρόντιζε για το καλό της πόλης, είχε παραµείνει µέσα σε µία 

σχισµή του βράχου στο χώρο όπου αργότερα κτίστηκε το Ερέχθειο και συνέχισε να 

κατοικεί και µέσα στον ίδιο το ναό. Από τις αρχαίες πηγές µαθαίνουµε ότι οι 

Αθηναίοι κάθε µήνα, σε µία ιδιαίτερη γιορτή, πρόσφεραν στο φίδι αυτό µελόπιτες47. 

 

2.2. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της προϊστορικής περιόδου στην περιοχή του 

Ερεχθείου. 

 Η ύπαρξη των παλαιών σεβασµάτων των Αθηναίων στην περιοχή του 

Ερεχθείου σχετίζεται άµεσα µε την αποκάλυψη αρχιτεκτονικών λειψάνων της 

προϊστορικής περιόδου τόσο στο χώρο του Ερεχθείου όσο και του Πανδροσείου. Έχει 

διατυπωθεί η άποψη48 ότι ήδη πριν από την κατασκευή του Ερεχθείου και ίσως από 

τα προϊστορικά χρόνια υπήρχε περίβολος, ο οποίος περιέκλειε την περιοχή των 

«µαρτυρίων» και περιελάµβανε το µετέπειτα δυτικό τµήµα του Ερεχθείου και το 

Πανδρόσειο. Την κατεύθυνση του παλαιού αυτού περιβόλου φαίνεται πως 

ακολουθούσαν τα σωζόµενα σήµερα λείψανα του βόρειου και ίσως του δυτικού 

τµήµατος του περιβόλου του Πανδροσείου, ο οποίος είτε κατασκευάστηκε µετά τους 

περσικούς πολέµους-αλλά οπωσδήποτε πριν από την οικοδόµηση του Ερεχθείου-είτε 

προϋπήρχε και απλά επισκευάστηκε µετά από αυτούς49. Η αποκάλυψη στην περιοχή 

του Πανδροσείου υψηλής προϊστορικής επίχωσης χρονολογούµενης στους 

ελλαδικούς χρόνους καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη αναληµµατικού τοίχου για την 

συγκράτηση αυτής της επίχωσης. Τον προϊστορικό αυτόν τοίχο φαίνεται ότι 

διαδέχτηκε ο περίβολος του Πανδροσείου.    

Στην περιοχή, η οποία αργότερα φιλοξένησε το Ερέχθειο, φαίνεται ότι 

βρισκόταν και το αναφερόµενο στις αρχαίες πηγές ανάκτορο του µυθικού βασιλιά 

Ερεχθέα50. Οι ανασκαφές που πραγµατοποιήθηκαν στον ίδιο το χώρο αλλά και στην 

                                                                                                                                            
 
46 Ελληνική Μυθολογία, τόµος 3, σελ. 23. 
47 Ηρόδοτος VIII, 41, 8-11και Αριστοφάνη, Λυσιστράτη στ. 759. 
48 The Erechtheum, σελ 424-426.  
49 Ιακωβίδης (1962), σελ. 88-89. 
50 Βλ. παραπάνω, σελ. 2-3, σηµ. 4 και 5. Επίσης Αισχύλου, EÙmen…dej, στ. 854-857.  
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ευρύτερη περιοχή του Ερεχθείου έφεραν στο φως λείψανα τοίχων ενός µυκηναϊκού 

ανακτόρου, το οποίο ίσως ταυτίζεται µε αυτό του Ερεχθέα. Ο χώρος είχε 

διαµορφωθεί µε ένα σύστηµα αναληµµάτων σε διαφορετικά επίπεδα, πάνω στα οποία 

είχε κτιστεί το µυκηναϊκό ανάκτορο. Λείψανα τοίχων που συνδέονται µε αυτό το 

κτίσµα βρέθηκαν στην περιοχή βόρεια και βορειοανατολικά του Ερεχθείου, στον ίδιο 

το χώρο του τελευταίου αλλά και του Πανδροσείου, καθώς και νότια του Ερεχθείου, 

στην περιοχή δηλαδή την οποία κατελάµβανε ο Παλαιός Ναός της Αθηνάς51. 

Ακριβώς σε αυτήν την περιοχή τοποθετεί ο L.B. Holland, η συµβολή του οποίου στη 

µελέτη των προϊστορικών καταλοίπων της περιοχής υπήρξε µεγάλη52, το κύριο τµήµα 

του ανακτόρου, ενώ υποθέτει ότι ο χώρος βόρεια του Ερεχθείου είχε χρησιµοποιηθεί 

ως θεατρική περιοχή για την πραγµατοποίηση ιεροτελεστιών, αναλόγως προς τους 

χώρους τους οποίους συναντάµε στα µινωικά ανάκτορα53.  

 

2.3. Η περιοχή του Ερεχθείου κατά τους ιστορικούς χρόνους.       

 Για την ύπαρξη επάνω στην Ακρόπολη της Αθήνας ενός ναού αφιερωµένου 

στον Ερεχθέα, που περιελάµβανε την ιερή ελιά της Αθηνάς, κάνει λόγο ο Ηρόδοτος 

στο γνωστό χωρίο, όπου αναφέρεται στη θαυµαστή αναγέννηση της ελιάς µετά την 

πυρκαγιά, µε την οποία οι Πέρσες έκαψαν την Ακρόπολη54 :  

«...”Esti ™n tÍ ¢kropÒli taÚtV 'Erecqšoj toà 
ghgenšoj legomšnou e�nai nhÒj, ™n tù ™la…h te kaˆ q£lassa 
œni, t¦ lÒgoj par¦ 'Aqhna…wn Poseidšwn£ te kaˆ 'Aqhna…hn 

™r…santaj perˆ tÁj cèrhj martÚria qšsqai. TaÚthn ðn 
t¾n ™la…hn ¤ma tù ¥llJ ƒrù katšlabe ™mprhsqÁnai ØpÕ 

                                                 
51 Ιακωβίδης (1962), σελ. 41-42, 56. 
52 Holland (1924), σελ. 1-23, 142-169, 402-434. Στις µελέτες αυτές, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στο AJA 
28 (1924) σε τρία µέρη, ο L.B. Holland αναφέρεται σε αρχιτεκτονικά λείψανα, τα οποία έχουν 
αποκαλυφθεί στην περιοχή του Ερεχθείου και µαρτυρούν χρήση του χώρου τόσο κατά την 
προϊστορική περίοδο όσο και κατά τους ιστορικούς χρόνους, πριν από την οικοδόµηση του Ερεχθείου. 
Ειδικότερα στο πρώτο µέρος (σελ. 1-23) ο Holland αναφέρεται λεπτοµερώς σε λίθους, τµήµατα τοίχων 
και λαξεύµατα στον υποκείµενο βράχο, που παρατηρούνται στο εσωτερικό του Ερεχθείου και 
χρονολογούνται στην προϊστορική περίοδο, κάνει λόγο για διάφορα ίχνη που σώζονται επάνω σε 
λίθους κυρίως των θεµελίων του ναού και υποδηλώνουν «προσαρµογή» του νεώτερου κτίσµατος σε 
προϋπάρχουσες κατασκευές, αναθεωρεί τη χρονολόγηση ορισµένων θεωρούµενων ως προϊστορικών 
καταλοίπων τοποθετώντας τα στην προχωρηµένη βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο και καταλήγει 
στο συµπέρασµα ότι κατά την έναρξη της κατασκευής του Ερεχθείου ο χώρος ήταν ήδη κατειληµµένος 
από κτίσµατα της µυκηναϊκής αλλά και της κλασικής περιόδου [“…at the time the late fifth century 
Erechtheum was built, there already existed on the site Mycenaean and classic constructions which 
were respected and the lines of which were paralleled by the later structure.”, AJA 28 (1924), σελ. 23].   
53 Ιακωβίδης (1962), σελ. 36-38· Dinsmoor (1950), σελ. 21-22 [“The palace at Athens lay beneath the 
Old Temple of Athena destroyed by the Persians, where even now there are Mycenaean column bases 
and foundation walls…”]. 
54 Ηρόδοτος VIII, 55, 2-10. Βλ. και παραπάνω σελ. 12, σηµ. 37. Είναι γνωστό ότι οι Πέρσες εισέβαλαν 
στην Αττική και πυρπόλησαν την Ακρόπολη τις παραµονές της ναυµαχίας της Σαλαµίνας, το 480 π.Χ. 
(ΙΕΕ τόµος Β, σελ. 333-337). 
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tîn barb£rwn· deutšrV d� ¹mšrV ¢pÕ tÁj ™mpr»sioj 
'Aqhna…wn oƒ qÚein ØpÕ basilšoj keleuÒmenoi æj ¢nšbhsan 

™j tÕ ƒrÒn, érwn blastÕn ™k toà stelšceoj Óson te 
phcua‹on ¢nadedramhkÒta...» 

 Όπως γνωρίζουµε, ο Ηρόδοτος γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό της Μικράς 

Ασίας µέσα στο πρώτο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.55. Μεταξύ του 454 π.Χ., όταν για 

πρώτη φορά συναντάµε την Αλικαρνασσό ως συµµαχική πόλη στους αττικούς 

φορολογικούς καταλόγους, και του 444/3 π.Χ., όπου χρονολογείται η ίδρυση της 

αποικίας των Θουρίων, ο Ηρόδοτος ταξιδεύει και φαίνεται ότι µέσα σε αυτό το 

χρονικό διάστηµα τοποθετείται και η παραµονή του στην Αθήνα. Αποκτά το 

δικαίωµα του πολίτη στους Θουρίους, δεν γνωρίζουµε όµως αν ξεκίνησε µαζί µε τους 

υπόλοιπους για την ίδρυση της αποικίας ή αν εγκαταστάθηκε εκεί αργότερα. ∆εν 

είµαστε βέβαιοι εάν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, µέσα στην πρώτη περίοδο του 

Πελοποννησιακού πολέµου, επέστρεψε στην Αθήνα. Εποµένως αν το Ερέχθειο 

άρχισε να κτίζεται µετά το 421 π.Χ., σίγουρα δεν πρόλαβε να το δει. Αν η 

οικοδόµησή του ξεκίνησε γύρω στο 435 π.Χ., τότε και πάλι είναι πιθανό να µην το 

είδε, έστω και ηµιτελές, εφόσον εκείνη την περίοδο θα πρέπει να βρισκόταν ήδη 

στους Θουρίους. Οπότε ο ναός του Ερεχθέα, στον οποίο αναφέρεται ο ιστορικός, 

είναι κάποιος πρόγονος του σωζόµενου µέχρι σήµερα κτίσµατος, που πιθανότατα 

κατασκευάστηκε µετά τους Περσικούς πολέµους56.   

 Πράγµατι, διάφορες ενδείξεις, όπως η διαµόρφωση της περιοχής µε 

αναλήµµατα, η ύπαρξη λαξευµάτων στο βράχο και αρχιτεκτονικών καταλοίπων, 

µαρτυρούν, σύµφωνα µε την άποψη του L.B. Holland57, ότι µετά τους περσικούς 

πολέµους και πιθανότατα από την εποχή του Κίµωνα58 υπήρχε ένα τέµενος στον 

επίπεδο χώρο ανάµεσα στην προορισµένη για την τέλεση λατρευτικών πράξεων 

θεατρική περιοχή βορείως του προϊστορικού ανακτόρου και στο κυρίως τµήµα του 

τελευταίου στη θέση του Παλαιού Ναού της Αθηνάς. Το τέµενος αυτό κατελάµβανε 

την περιοχή, όπου αργότερα διαµορφώθηκε το ανατολικό διαµέρισµα του 

Ερεχθείου59, όπως υποδηλώνει η ύπαρξη λαξευµάτων στο εσωτερικό των νοτίων 

                                                 
55 Lesky (1990), σελ. 435-438. 
56 Hurwit (1999), σελ. 144. 
57 Holland (1924), σελ. 402-425. 
58 Ο Κίµων, αρχηγός της παράταξης των αριστοκρατικών, εκλεγόταν συνέχεια στρατηγός από το 476 
έως το 462 π.Χ. και κατηύθυνε την πολιτική της Αθήνας. Το 461 π.Χ. εξοστρακίστηκε (βλ. ΙΕΕ τόµος 
Γ1, σελ. 24-25, 55-56). 
59 Σύµφωνα µε τον Holland (1924), σελ. 406-409, οι Αθηναίοι µετά τους περσικούς πολέµους 
αποµάκρυναν τα κατάλοιπα όλων των κατασκευών που προϋπήρχαν στην περιοχή του Ερεχθείου, 
διατηρώντας βέβαια τους ιερούς χώρους και τα παλαιά σεβάσµατα. Το νέο τέµενος που διαµορφώθηκε  
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θεµελίων του τελευταίου, τα οποία µε τη σειρά τους µαρτυρούν ότι µία µακρά 

βαθµίδα ή κατώφλι στα ανατολικά της περιοχής αυτής έδινε πρόσβαση στο τέµενος 

από αυτήν την πλευρά.  

 Την κατάληψη του χώρου την περίοδο µετά τους περσικούς πολέµους 

επιβεβαιώνει και ο W. Dörpfeld στο βιβλίο του “Erechtheion”, το οποίο εκδόθηκε µε 

την επιµέλεια του H. Schleif για πρώτη φορά στα 1942. Ο Dörpfeld αποδέχεται τα 

αποτελέσµατα των ερευνών του Holland και αποκαθιστά στη θέση του ανατολικού 

τµήµατος του Ερεχθείου ένα τέµενος, βόρεια του οποίου η βορειοανατολική αυλή του 

µεταγενέστερου κτίσµατος αποτελούσε επίσης ιερό χώρο60 (σχ. 3). Στα δυτικά του 

τεµένους διαµορφωνόταν το λεγόµενο «Προ-Ερέχθειο», το οποίο περιελάµβανε τα 

λατρευτικά σηµεία: το «στόµιο», δηλαδή τον τάφο του Ερεχθέα και κατοικία του 

ιερού φιδιού, την «ερεχθηίδα θάλασσα», την ιερή ελιά της Αθηνάς και το βωµό του 

∆ιός Ερκείου. Στη νότια πλευρά του το Προ-Ερέχθειο ερχόταν σε επαφή µε το 

τέµενος του Κεκροπίου, όπου βρισκόταν ο τάφος του Αθηναίου βασιλιά. Ο τάφος, ο 

οποίος παλαιότερα είχε τη µορφή τύµβου, περικλειόταν από έναν τετράπλευρο 

περίβολο ακανόνιστου σχήµατος.      

 Στα βόρεια το Προ-Ερέχθειο οριζόταν από µία στοά µε προσανατολισµό 

ανατολικά-δυτικά, ο βόρειος τοίχος της οποίας σώζεται αποσπασµατικά. Στον ίδιο 

τοίχο ανοιγόταν µία µικρή είσοδος, που διατηρήθηκε στην ίδια θέση στη νοτιοδυτική 

γωνία της βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου. Μία διαµόρφωση σε επαφή µε το 

βορειοανατολικό άκρο της στοάς όριζε το χώρο, όπου σώζονταν τα σηµάδια της 

τρίαινας του Ποσειδώνα. Από την περιοχή της στοάς έχουν διασωθεί επίσης τµήµατα 

ενός δαπέδου από µαρµάρινες πλάκες, καθώς και µία διαµόρφωση, πιθανόν σε µορφή 

αύλακας, που χρησίµευε για την αποστράγγιση από τα νερά της περιοχής γύρω από 

την ιερή ελιά. Ενώ το ανατολικό όριο της στοάς, σύµφωνα µε τον Dörpfeld, δεν είναι 

γνωστό, το δυτικό της όριο απέληγε στο ναό της Πανδρόσου, η είσοδος του οποίου 

εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη δυτική πλευρά. Όταν κτίστηκε το Ερέχθειο, 

κατέλαβε το µεγαλύτερο µέρος του Προ-Ερεχθείου – στο οποίο, κατά τον Γερµανό 

                                                                                                                                            
κατέλαβε τον επίπεδο χώρο νότια της θεατρικής περιοχής του προϊστορικού ανακτόρου. Το βόρειο 
όριο του τεµένους θα πρέπει να βρισκόταν λίγο νοτιότερα από το βόρειο τοίχο του Ερεχθείου, όπως 
υποδηλώνει η ύπαρξη ενός µονοπατιού κατά µήκος του νότιου άκρου της θεατρικής περιοχής, το οποίο 
πλακοστρώθηκε κατά την εποχή του Κίµωνα – όταν κατά πάσα πιθανότητα διαµορφώθηκε και το 
τέµενος – και τµήµα του έχει αποκαλυφθεί εντός των ορίων του Ερεχθείου. Ωστόσο το ανατολικό και 
το δυτικό όριο του τεµένους συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα του ανατολικού διαµερίσµατος του 
Ερεχθείου (όπ. π., σελ. 408: “…both to the east and to the west, the Cimonian temenos on the south 
terrace agreed with the classic east cella…”).     
60 Dörpfeld-Schleif (1968), σελ. 25-29. 
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µελετητή, αναφέρεται ο Ηρόδοτος στο γνωστό χωρίο του όγδοου βιβλίου του – οπότε 

το υπόλοιπο τµήµα του παλαιού ιερού µε την ελιά της Αθηνάς και το βωµό του ∆ιός, 

καθώς και ο ναός της Πανδρόσου, που σε αυτή τη φάση απέκτησε είσοδο από τα 

ανατολικά, αποτέλεσαν το Πανδρόσειο61.        

Σύµφωνα µε τις νεώτερες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στο ιερό της 

Πανδρόσου διαπιστώθηκε πράγµατι ότι το προϊστορικό αυτό τέµενος πήρε κατά τους 

ιστορικούς χρόνους την οριστική αρχιτεκτονική του µορφή, την οποία διατηρούσε  

κατά την περίοδο της οικοδόµησης του Ερεχθείου. Ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος 

Παπανικολάου, ο οποίος µελέτησε τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που σώζονται στο 

Πανδρόσειο, διατύπωσε την άποψη ότι µετά τους περσικούς πολέµους και ίσως κατά 

την εποχή του Κίµωνα το ιερό ορίστηκε από µία ιωνική στοά πιθανόν σχήµατος Γ, 

που περιέκλειε τη βόρεια και δυτική πλευρά του62. Στην αυλή που διαµορφωνόταν 

στο εσωτερικό του ιερού υπήρχε η πανάρχαιη ιερή ελιά της Αθηνάς, καθώς και ο 

βωµός του Ερκείου ∆ιός.    

 Η µελέτη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στην περιοχή του Κεκροπίου, αλλά 

και η ίδια η µορφή του Ερεχθείου σε αυτήν την πλευρά οδήγησαν τους µελετητές στη 

διατύπωση ασφαλέστερων συµπερασµάτων σχετικά µε τη µορφή του τεµένους63. ∆εν 

είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ποια ακριβώς ήταν η µορφή του τάφου του Κέκροπα 

τουλάχιστον κατά τους κλασικούς χρόνους, ωστόσο ορισµένες κατασκευαστικές 

λεπτοµέρειες  που παρατηρούνται στο δυτικό τοίχο του Ερεχθείου υποδηλώνουν ότι 

το κτήριο προσαρµόστηκε στο σηµείο αυτό σε κάποια προϋπάρχουσα κατασκευή. Η 
                                                 
61 Στο ίδιο, σελ. 29. 
62 Μπρούσκαρη (1996), σελ. 201. Επίσης βλ. “The Acropolis at Athens” σελ. 92 και  Hurwit (1999), 
σελ. 145. 
∆υστυχώς λόγω του πρόωρου θανάτου του ο Αλέξανδρος Παπανικολάου δεν πρόλαβε να δηµοσιεύσει 
τις µελέτες και τα συµπεράσµατα, στα οποία είχε καταλήξει, σχετικά µε την αρχιτεκτονική µορφή του 
ιερού της Πανδρόσου. Ωστόσο ορισµένα από τα πορίσµατα των ερευνών αυτών διατυπώθηκαν 
πρόσφατα από την αρχιτέκτονα Β. Μανιδάκη σε διάλεξή της µε θέµα «Προτάσεις για την 
αποκατάσταση του Πανδροσείου και του Αρρηφορίου» κατά τη διάρκεια της 5ης ∆ιεθνούς Συνάντησης 
για την Αποκατάσταση των Μνηµείων Ακροπόλεως (Αθήνα, 4 – 6 Οκτωβρίου 2002). Έχουν σωθεί 
ελάχιστα κατάλοιπα του ιερού (κυρίως πωρόλιθοι των θεµελίων και µάρµαρα), από τα οποία µπορούµε 
να αντλήσουµε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το ανατολικό άκρο της στοάς που όριζε το ιερό 
στη βόρεια πλευρά του. Στο ίδιο σηµείο υπήρχε και ένα πρόπυλο σύγχρονο µε τη στοά, ενώ στο 
εσωτερικό του ιερού διαµορφωνόταν µία αυλή. Επάνω στα σωζόµενα µάρµαρα της κρηπίδας της 
στοάς διακρίνονται λαξεύµατα που υποδηλώνουν την ύπαρξη αύλακας, η οποία κατέληγε σε 
υδρορρόη, επιτρέποντας έτσι την εκροή του νερού από την αυλή προς το χαµηλότερο έδαφος βορείως 
της στοάς του ιερού. Κατά την οικοδόµηση του Ερεχθείου, η κρηπίδα της βόρειας πρόστασης 
προσαρµόστηκε στην ελαφρώς βαθµιδωτή κρηπίδα της στοάς του Πανδροσείου, ενώ η κρηπίδα της 
δυτικής πλευράς του Ερεχθείου διαπλατύνθηκε, προκειµένου να είναι εφικτή η πρόσβαση στο ιερό, η 
οποία γινόταν µέσω µίας µικρής θύρας στη βόρεια πρόσταση του κλασικού κτηρίου.  
63 Η ύπαρξη του Κεκροπίου ήδη πριν από τους περσικούς πολέµους επιβεβαιώνεται από την αναφορά 
του τεµένους στη λεγόµενη επιγραφή του Εκατόµπεδου: IG I2 3/4, 4 στ. 10 [βλ. Scholl (1995), σελ. 
186-187 και σηµ. 33]. 
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περιοχή του τάφου, ο οποίος είχε πιθανόν τη µορφή τύµβου64, οριζόταν, σύµφωνα µε 

την άποψη του G.P. Stevens, από έναν περίβολο (σχ. 4). Ηµίεργες ή χονδροειδώς 

κατεργασµένες επιφάνειες στις λιθοπλίνθους του δυτικού τοίχου του Ερεχθείου, 

καθώς και ίχνη στην ευθυντηρία του Παλαιού Ναού της Αθηνάς οδήγησαν τον 

Stevens στη διατύπωση απόψεων σχετικών όχι µόνο µε την ύπαρξη του περιβόλου 

του Κεκροπίου, αλλά και µε τον καθορισµό του ύψους της στάθµης του65. Τα ίχνη 

που αναγνωρίζονται στο δυτικό τοίχο του Ερεχθείου υποδηλώνουν ότι το τµήµα αυτό 

του τοίχου δεν θα ήταν ορατό, πράγµα φυσικό εφόσον στην περιοχή αυτή προϋπήρχε 

ο περίβολος του Κεκροπίου, το βόρειο τµήµα του οποίου έβαινε παράλληλα µε το 

βόρειο τοίχο του Πανδροσείου. Ο καθορισµός της στάθµης του Κεκροπίου, που 

βρίσκεται κατά 2,50 µ. περίπου ψηλότερα από αυτή του Πανδροσείου, σε συνδυασµό 

µε τη µελέτη των αναληµµάτων που διαµορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή του 

Ερεχθείου οδήγησαν τον Σ. Ιακωβίδη στην υποστήριξη της άποψης ότι από τους 

προϊστορικούς ήδη χρόνους διαµορφώνονταν στην περιοχή δύο παράλληλα και 

κλιµακωτά άνδηρα, στο µέσον περίπου των οποίων και προς βορράν ήταν 

συγκεντρωµένοι οι ιεροί χώροι και τα παλαιά σεβάσµατα των Αθηναίων66. Στη 

διαµόρφωση αυτή του εδάφους οφείλονται προφανώς οι αρχιτεκτονικές ιδιοµορφίες 

του Ερεχθείου. Ο ένας εκ των δύο λίθων που έχουν διατηρηθεί στα θεµέλια του 

κτηρίου και χρονολογούνται στους προϊστορικούς χρόνους πιθανόν ανήκει στην 

κατασκευή που όριζε τον τάφο του Κέκροπα, η χρονολόγηση της οποίας έτσι ξεπερνά 

το όριο των ιστορικών χρόνων.  

 Ο Μ. Κορρές, ωστόσο, συσχετίζει τα ίχνη που παρατηρούνται στο δυτικό 

τοίχο του Ερεχθείου µε κάποιο άλλο αρχιτεκτονικό στοιχείο, που όριζε τη θέση του 

τάφου του Κέκροπα67. Ηµίεργες επιφάνειες, άτµητοι οικοδοµικοί αγκώνες και 

ηµιτελή κυµάτια σε όλο το ύψος του νότιου τµήµατος του δυτικού τοίχου του κτηρίου 

επιβεβαιώνουν την άποψη ότι κάτι υπήρχε στη θέση αυτή, το οποίο εµπόδιζε την 

κανονική εκτέλεση των εργασιών που συνήθως γίνονται µετά την τοποθέτηση των 

λίθων. Παράλληλα, µεγάλες εγκοπές στον τοίχο, καθώς και λαξεύσεις στον 

υποκείµενο βράχο υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός τετράγωνου βάθρου διαστάσεων 

περίπου 2 Χ 2 µ., θεµελιωµένου στο βράχο και κτισµένου µε επάλληλους λαξευτούς 

λίθους. Η σε τόσο µεγάλο βάθος θεµελίωση  του βάθρου δικαιολογείται µόνο για την 
                                                 
64 Ιακωβίδης (1962), σελ. 90· Μπρούσκαρη (1996), σελ. 201.  
65 Stevens (1946), σελ. 93-97. 
66 Ιακωβίδης (1962), σελ. 90-93. 
67 Κορρές (1996), σελ. 82-83· Korres (1997), σελ. 95-106. 
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περίπτωση που αυτό στήριζε κάποιον υψηλό πεσσό ή κίονα. Με την περίπτωση αυτή 

συνδέεται το µεγάλο πώρινο ιωνικό κιονόκρανο που βρέθηκε το 1887 σε δύο 

τµήµατα: το πρώτο είχε χρησιµοποιηθεί ως οικοδοµικό υλικό στο βόρειο τείχος της 

Ακρόπολης και βρίσκεται σε αυτή τη θέση, ενώ το δεύτερο, το οποίο είχε παρόµοια 

χρήση, απόκειται στα ανατολικά του Ερεχθείου. Το κιονόκρανο αυτό λόγω του 

µεγέθους του αποδίδεται σε αυτοδύναµο ιωνικό κίονα, ο οποίος συνδέεται µε το 

βάθρο που θα πρέπει να βρισκόταν στην περιοχή του τάφου του Κέκροπα. Το βαθύ 

θεµέλιο του κίονα θα πρέπει να ήταν πώρινο και σε άµεση επαφή προς το ναό, ενώ το 

συνολικό ύψος του µνηµείου πρέπει να άγγιζε τα 10 περίπου µέτρα. Ο κίονας αυτός 

στήθηκε πιθανότατα σε αυτό το σηµείο πριν από την περσική επιδροµή, κατά τη 

διάρκεια της οποίας κατέπεσε ή κατερρίφθη και τα τεµάχια του κιονοκράνου 

χρησιµοποιήθηκαν αργότερα στην κατασκευή του τείχους. Μετά τα Περσικά και πριν 

από την οικοδόµηση του Ερεχθείου πρέπει να στήθηκε στην ίδια θέση ένα µνηµείο, 

το οποίο θα είχε τη µορφή πεσσού, κίονα ή στήλης (εικ. 2 και 3). Η ατελής µορφή του 

εξωτερικού δυτικού τοίχου του Ερεχθείου στο σηµείο αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση 

ότι κατά την κατασκευή του κτηρίου κάποια προϋπάρχουσα κατασκευή εµπόδιζε την 

ολοκλήρωση των εργασιών στο τµήµα αυτό του τοίχου.   

 To αρχιτεκτονικά διαµορφωµένο Πανδρόσειο, καθώς και το Κεκρόπιο, τη 

θέση του οποίου θα καθόριζε η ύπαρξη  περιβόλου ή/και κάποιου ταφικού σήµατος, 

συνυπήρχαν µαζί µε ένα τρίτο ιερό, το οποίο διαµορφωνόταν στα ανατολικά τους και  

θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Προ – Ερέχθειο». Ποια ήταν όµως η µορφή 

αυτού του ιερού; Οι Dörpfeld και Holland δέχονται την ύπαρξη ενός τεµένους στη 

θέση αυτή, µεταγενέστεροι µελετητές ωστόσο θεωρούν ότι στην περιοχή αυτή 

υπήρχε ένας ναΐσκος, ο οποίος είχε κτιστεί µε την προοπτική να στεγάσει το αρχαίο 

λατρευτικό άγαλµα της θεάς, που µέχρι τότε βρισκόταν στον ηµικατεστραµµένο 

πλέον µετά τους περσικούς πολέµους Παλαιό Ναό της Αθηνάς68.  Σχετικά µε την 

κατασκευή του ναΐσκου µετά το 479 π.Χ. υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των ερευνητών. 

Ωστόσο ο Μ. Κορρές διατυπώνει την άποψη ότι στο χώρο του κλασικού Ερεχθείου 

ήδη από την εποχή των Πεισιστρατιδών, δηλαδή από το τελευταίο τέταρτο του 6ου αι., 

είναι πιθανό να υπήρχε κάποιο µικρό τέµενος, το οποίο ίσως περιελάµβανε έναν 

                                                 
68 Dinsmoor (1950), σελ. 151ּ  Boersma (1970), σελ. 50 (“…a temporary shrine for the cult statue of 
Athena Polias was set up beside the Peisistratid temple on the site where afterwards the Erechtheion 
was to stand.”)ּ Korres (1994a), σελ. 38, 46ּ Κορρές (1996), σελ. 91, 96. 
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µικρό δωρικό ναΐσκο ή οίκηµα69. Παρόµοια τεµένη αποτελούσαν τόσο το 

Πανδρόσειο όσο και το Κεκρόπιο.  

 Ο J.M. Hurwit δίνει µία σαφή περιγραφή της µορφής του πρώιµου κλασικού 

και ίσως Κιµώνιου «Προ – Ερεχθείου», σύµφωνα µε τα νεώτερα πορίσµατα των 

ερευνών70 (εικ. 4). Στα δυτικά, ο χώρος του Πανδροσείου οριζόταν από µία στοά 

σχήµατος Γ, η οποία κατελάµβανε τη βόρεια και τη δυτική πλευρά του ιερού. Το 

Πανδρόσειο περιελάµβανε την ιερή ελιά της Αθηνάς και στο νοτιοανατολικό άκρο το 

Κεκρόπιο, το οποίο οριζόταν από περίβολο. Ανατολικά της στοάς του Πανδροσείου 

διαµορφωνόταν µία δεύτερη µικρότερη στοά, ενώ το ανατολικό άκρο του χώρου 

κατελάµβανε ένας µικρός ναΐσκος µε προσανατολισµό Α – ∆, ο οποίος στέγαζε το 

αρχαίο ξόανο της Αθηνάς.   

                                                 
69 Κορρές (1996), σελ. 95. 
70 Hurwit (1999), σελ. 145 και σηµ. 37, σελ. 346. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 

 

Παρουσίαση του µνηµείου 

 

3.1. Περιγραφή της αρχικής µορφής του κτηρίου. 

 Το Ερέχθειο αποτελεί αδιαµφισβήτητα ένα από τα σηµαντικότερα ιωνικά 

ναϊκά οικοδοµήµατα της αρχαίας Ελλάδας. Ωστόσο, η ιδιότυπη µορφή του και η 

εξαιρετικά σύνθετη λειτουργική του δεν του επιτρέπουν να ενταχθεί ανάµεσα στα 

χαρακτηριστικότερα δείγµατα αυτής της κατηγορίας. Σ’ αυτές ακριβώς τις 

αρχιτεκτονικές ιδιοµορφίες έγκειται όµως η µοναδικότητα του µνηµείου, την οποία 

µπορούµε να διαπιστώσουµε µέσα από την αναλυτική περιγραφή που ακολουθεί. 

 Ένα ορθογώνιο κτήριο µε προσανατολισµό ανατολικά – δυτικά και µε 

διαστάσεις 11,63 Χ 22,76 µ. (στην ανώτατη βαθµίδα του κρηπιδώµατος) αποτελεί τον 

κυρίως ναό71 (σχ. 2). Στην ανατολική πλευρά ένα προστώο µε έξι ραδινούς ιωνικούς 

κίονες υποδεικνύει την είσοδο στο ανατολικό τµήµα του κτηρίου. Στη θέση τους 

βρίσκονται σήµερα µόνο πέντε από τους αρχικούς κίονες. Ο έκτος και βορειότερος 

είναι αντίγραφο από τεχνητό λίθο του αρχαίου κίονα, ο οποίος είχε απαχθεί από τον 

λόρδο Έλγιν και σήµερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο (εικ. 5). Μία θύρα στον 

ανατολικό τοίχο του κυρίως ναού, περιβαλλόµενη από δύο παράθυρα, οδηγεί στο 

εσωτερικό του ανατολικού τµήµατος του κτηρίου (εικ. 6). Η διατήρηση καταλοίπων 

από τη µετατροπή του µνηµείου σε εκκλησία κατά τα χριστιανικά χρόνια προκαλεί 

σύγχυση σχετικά µε τη µορφή του τµήµατος αυτού, ωστόσο κατά την αρχική φάση 

κατασκευής του κτηρίου ο χώρος πρέπει να ήταν ενιαίος. Ένας εγκάρσιος τοίχος 

διαχωρίζει το  ανατολικό από το δυτικό τµήµα του κτίσµατος αποτρέποντας έτσι την 

επικοινωνία µεταξύ τους72. Στην ανατολική πλευρά του Ερεχθείου, εποµένως, 

διαµορφωνόταν ένας µεµονωµένος ενιαίος χώρος, ο οποίος ήταν, κατά την 

επικρατέστερη άποψη, αφιερωµένος στη λατρεία της Αθηνάς Πολιάδος και στέγαζε 

το ξόανο, δηλαδή το αρχαιότερο ξύλινο λατρευτικό άγαλµα της θεάς που σύµφωνα µε 

την παράδοση είχε πέσει από τον ουρανό73. Μπροστά ίσως από το άγαλµα έκαιγε 

                                                 
71 Gruben (2000), σελ. 217. 
72 The Erechtheum, σελ. 146: “The higher eastern half of the temple was separated from the lower 
western half by a cross-wall, the position of which is certain, although in constructing the church it was 
entirely removed.”    
73 Το άγαλµα αυτό, για τη µορφή του οποίου µπορούµε να συνάγουµε πληροφορίες από έµµεσες 
κυρίως µαρτυρίες (επιγραφικές, νοµισµατικές κ.ά.), δεχόταν τον πέπλο που ύφαιναν οι Αρρηφόροι και 
πρόσφεραν στο άγαλµα κατά την εορτή των Παναθηναίων. Μία φορά το χρόνο, κατά την εορτή των 
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ένας χρυσός λύχνος, έργο του γνωστού γλύπτη του τέλους του 5ου αι. π.Χ. 

Καλλίµαχου74. Στον ίδιο χώρο ίσως υπήρχαν και ορισµένα αναθήµατα, όπως ο 

θώρακας του Πέρση Μασίστιου, που είχε την αρχηγία του ιππικού στη µάχη των 

Πλαταιών, καθώς και ένας περσικός ακινάκης (είδος εγχειριδίου), ο οποίος 

πιθανότατα ανήκε στον Πέρση στρατηγό Μαρδόνιο75.  

 Η είσοδος στο δυτικό τµήµα του κτηρίου, το δάπεδο του οποίου βρισκόταν 

τουλάχιστον 3 µ. χαµηλότερα από το δάπεδο του ανατολικού76, γινόταν µέσω ενός 

µεγαλοπρεπούς προπύλου στη βορειοδυτική πλευρά του κυρίως ναού (εικ. 7). Το 

πρόπυλο αυτό, σε σχήµα πει, εδράζεται, όπως και ο βόρειος τοίχος του κυρίως 

κτηρίου, σε επίπεδο χαµηλότερο από αυτό της νότιας και της ανατολικής πλευράς του 

ναού και αποτελείται από έξι ιωνικούς κίονες, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται 

στη βόρεια πρόσοψη και από ένας στην ανατολική και δυτική πλευρά του 

προπύλου77. Η βόρεια αυτή πρόσταση διαχωρίζεται έντονα από το κεντρικό κτήριο 

όχι µόνο επειδή διαθέτει χαµηλότερη ξεχωριστή σαµαρωτή στέγη µε αέτωµα 

στραµµένο προς τα βόρεια, αλλά και λόγω του διακοσµητικού πλούτου, ο οποίος 

χαρακτηρίζει τις βάσεις των κιόνων και τα κιονόκρανα, τη µαρµάρινη φατνωµατική 

οροφή και τη θύρα στο βόρειο τοίχο του κυρίως ναού, που οδηγεί στο δυτικό τµήµα 

του κτηρίου. Στους κίονες της στοάς αυτής συναντάµε, σε µικρότερο βέβαια βαθµό, 

ορισµένες από τις εκλεπτύνσεις που χαρακτηρίζουν τους δωρικούς ναούς και κυρίως 

τον Παρθενώνα, όπως είναι η κλίση προς το εσωτερικό και η ένταση. Μία ακόµη από 

τις ιδιαιτερότητες της βόρειας πρόστασης αποτελεί και το γεγονός ότι µόνο η 

ανατολική της πλευρά εφάπτεται µε το βόρειο τοίχο του κυρίως ναού. Αντίθετα η 

δυτική πλευρά της ξεπερνά κατά έναν περίεργο, ασύνδετο τρόπο τη δυτική πρόσοψη 

του κτηρίου περισσότερο από 3 µ., διαµορφώνοντας έτσι µία µικρή είσοδο που 

οδηγεί στο παρακείµενο ιερό της Πανδρόσου. 

 Οι ιδιοµορφίες του βορείου προπύλου του Ερεχθείου, καθώς και η ιδιαίτερη 

επιµέλεια στην κατασκευή και τη διακόσµησή του σχετίζονται πιθανότατα µε τη 
                                                                                                                                            
Πλυντηρίων, αφαιρούσαν από το άγαλµα τον πέπλο και τα εξαρτήµατά του και το µετέφεραν στη 
θάλασσα, για να απαλλαγεί από τα µιάσµατα και να απαλλάξει µε τη σειρά του την πολιτεία από αυτά 
[Μπρούσκαρη (1996), σελ. 175]. 
74 Σύµφωνα µε τον Παυσανία (`Ell£doj PeriÇghsij Ι, 26, 7) ο λύχνος τροφοδοτούνταν µόνο µία φορά 
το χρόνο. Πάνω από αυτόν υπήρχε ένας χάλκινος φοίνικας, στον οποίο διοχετευόταν ο καπνός. Ο 
φοίνικας υψωνόταν έως την οροφή του κτηρίου, η οποία σε αυτό το τµήµα ήταν ξύλινη και 
διακοσµηµένη µε φατνώµατα [Μπρούσκαρη (1996), σελ. 175-176]. 
75 Pausan…ou `Ell£doj PeriÇghsij  Ι, 27, 1. 
76 Μπρούσκαρη (1996), σελ. 176 και Hurwit (1999), σελ. 203. Ο Gruben (2000), σελ. 217 αναφέρει ότι 
η διαφορά του επιπέδου µεταξύ δυτικού και ανατολικού τµήµατος είναι 3,24 µ. 
77 Για το βόρειο πρόπυλο βλ. Μπρούσκαρη (1996), σελ. 176 και Gruben (2000), σελ. 217-218. 
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διατήρηση στο χώρο αυτό ορισµένων από τα παλαιά σεβάσµατα των Αθηναίων. Στη 

νοτιοανατολική γωνία του προπύλου, κοντά στη θύρα του βορείου τοίχου του 

κτηρίου, ένα άνοιγµα στο µαρµάρινο πλακόστρωτο δάπεδο αποκαλύπτει την ύπαρξη 

ορισµένων ακανόνιστων σχισµών και λαξευµάτων στον υποκείµενο βράχο (σχ. 2). Τα 

λαξεύµατα αυτά έχουν από πολλούς ερευνητές ερµηνευθεί ως τα σηµάδια που άφησε 

η τρίαινα του Ποσειδώνα κατά τη φιλονικία του µε την Αθηνά. Ωστόσο, ένα άνοιγµα 

στην οροφή του προπύλου ακριβώς πάνω από αυτό το σηµείο υποδηλώνει 

πιθανότατα την κατεύθυνση που είχε ο κεραυνός του ∆ία, τον οποίο ο θεός έστειλε 

για να σκοτώσει τον Ερεχθέα, οπότε τα λαξεύµατα επάνω στο βράχο µπορούν να 

αποδοθούν στον κεραυνό που οδήγησε τον Αθηναίο βασιλιά στο θάνατο78. Ως εκ 

τούτου µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο τάφος του Ερεχθέα θα πρέπει να βρισκόταν 

στο χώρο, τον οποίο κατελάµβανε το βόρειο πρόπυλο του Ερεχθείου. Πολύ κοντά 

στο άνοιγµα που υπάρχει στο δάπεδο του προπύλου, σε µία από τις πλάκες της 

πλακόστρωσης και σε επαφή µε το βόρειο τοίχο του κτηρίου, διαµορφώνεται ένα 

κατακόρυφο λάξευµα ηµικυκλικής διατοµής, πιθανόν µικρή αύλακα, η οποία υπήρχε 

στο σηµείο αυτό πριν από την πλακόστρωση του δαπέδου και είναι σύγχρονη µε την 

κατασκευή του µνηµείου79 (εικ. 8). Το αυλάκι αυτό ίσως χρησίµευε για την 

διοχέτευση προσφορών στο σηµείο, όπου σώζονται επάνω στο βράχο τα σηµάδια από 

τον κεραυνό του ∆ία ή την τρίαινα του Ποσειδώνα. Φαίνεται πως κατά την 

αρχαιότητα η περιοχή αυτή οριζόταν από µία κατασκευή σε µορφή βωµού. Πράγµατι 

στις οικοδοµικές επιγραφές του Ερεχθείου γίνεται αναφορά στο βωµό του θυηχόου, ο 

οποίος βρισκόταν «™n tüi prost£sei tüi prÒj tý qurÒmatoj»80, δηλαδή προφανώς 

στην πρόσταση που βρίσκεται κοντά στην επιβλητική θύρα του βόρειου τοίχου του 

κτηρίου, ενώ σε άλλο σηµείο των επιγραφών καταγράφονται λίθοι, οι οποίοι ανήκουν 

στο βωµό του θυηχόου. Αντίθετα ο Παυσανίας κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός 

βωµού, ο οποίος βρισκόταν µπροστά από την είσοδο του Ερεχθείου και ήταν 

αφιερωµένος στο ∆ία Ύπατο81. Στο βωµό αυτό δεν γίνονταν αιµατηρές θυσίες αλλά 

µόνο προσφορές πεµµάτων, δηλαδή µικρών γλυκών ψωµιών. Η ταυτότητα του βωµού 

έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης, η παρουσία του ωστόσο στη βόρεια πρόσταση 

του Ερεχθείου θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη.  

                                                 
78 Μπρούσκαρη (1996), σελ. 179· Hurwit (1999), σελ. 203-204. 
79 Jeppesen (1979), σελ. 381-382. 
80 Caskey II, col. I, 77-79. Η παραποµπή αυτή αναφέρεται στη δηµοσίευση και µελέτη των 
οικοδοµικών επιγραφών του Ερεχθείου από τον L.D. Caskey στο βιβλίο “The Erechtheum”. 
81 Pausan…ou `Ell£doj PeriÇghsij Ι, 26, 5. 
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 Στις οικοδοµικές επιγραφές του Ερεχθείου η φράση «prÒstasij ¹ prÒj toà 

qurÒmatoj» χρησιµοποιείται, όπως είδαµε παραπάνω, για να χαρακτηρίσει το βόρειο 

πρόπυλο σε αντιπαράθεση προς την πρόσταση των Καρυατίδων, η οποία βρίσκεται 

στη νότια πλευρά του κτηρίου και στις επιγραφές χαρακτηρίζεται «™n tüi prost£sei 

tüi prÒj týi Kekrop…oi»82, αλλά και προς την ανατολική πρόσταση, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως «τέν πρόστασιν τέν πρός hέο»83. Η γενική λέξη «θύρωµα» 

χρησιµοποιούµενη χωρίς άλλο συνοδευτικό χαρακτηρισµό υποδηλώνει προφανώς ότι 

αναφέρεται σε κάποια θύρα, η οποία ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες του κτηρίου, 

πιθανότατα λόγω των διαστάσεων ή της διακόσµησής της και γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο ίσως αποτελεί και την κύρια είσοδο του κτηρίου. Αυτή ακριβώς η θύρα θα 

πρέπει να ήταν εκείνη που βρισκόταν στο βόρειο τοίχο του Ερεχθείου, ενώ η 

πρόσταση κοντά σε αυτήν δεν θα ήταν άλλη από το βόρειο πρόπυλο του µνηµείου.  

 Η θύρα αυτή, µε το περίτεχνα διακοσµηµένο περιθύρωµά της, οδηγεί στο 

δυτικό διαµέρισµα του Ερεχθείου, το οποίο ήταν πιθανότατα χωρισµένο σε τρία 

µέρη. Στα δυτικά διαµορφωνόταν ένας µακρόστενος διάδροµος, στον οποίο 

εισερχόταν κανείς µέσω της επιβλητικής βόρειας εισόδου του κτηρίου84, ενώ 

ανατολικά διαµορφώνονταν δύο ορθογώνια δωµάτια χωρισµένα µε έναν τοίχο µε 

προσανατολισµό ανατολικά – δυτικά85 και προσπελάσιµα από το διάδροµο µέσω δύο 

µικρών ανοιγµάτων στη δυτική πλευρά τους86. Κάτω από το µαρµάρινο πλακόστρωτο 

δάπεδο του διαδρόµου, που αποτελούσε ουσιαστικά τον πρόδοµο αυτού του 

τµήµατος του Ερεχθείου, βρισκόταν κατά την αρχαιότητα ένα από τα ιερά σύµβολα 

των Αθηναίων, η Ερεχθηίς θάλασσα, η πηγή δηλαδή του αλµυρού νερού που 

ανάβλυσε από το βράχο, όταν ο Ποσειδώνας τον κτύπησε µε την τρίαινά του κατά τη 

φιλονικία του µε την Αθηνά. Στις οικοδοµικές επιγραφές του Ερεχθείου ο 

προθάλαµος αυτός αναφέρεται ως «προστοµιαίον»87, χαρακτηρισµός ο οποίος έχει 

συνδεθεί από τους µελετητές είτε µε την ύπαρξη της «ερεχθηίδος θάλασσας» είτε µε 

τη γειτνίαση του χώρου αυτού µε τον τάφο του Κέκροπα. Το δυτικό τµήµα του 

Ερεχθείου λοιπόν, όπως είναι ευνόητο, ήταν αφιερωµένο και στον Ποσειδώνα, ο 

οποίος λατρευόταν ως Ποσειδώνας – Ερεχθέας ίσως σε κάποιο από τα δύο διαδοχικά 

δωµάτια, όπου σύµφωνα µε τον Παυσανία υπήρχε και βωµός αφιερωµένος στον ίδιο 
                                                 
82 Caskey II, col. I, 58-59, 62-63. 
83 Caskey II, col. II, 53-54. 
84 The Erechtheum, σελ. 151-152. 
85 Στο ίδιο, σελ. 156. 
86 Στο ίδιο, σελ. 158. 
87 Στο ίδιο, σελ. 161. 
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θεό. Στους ίδιους χώρους θα πρέπει να υπήρχαν δύο ακόµη βωµοί. Ο ένας ήταν 

αφιερωµένος στον ήρωα Βούτη, αδελφό του Ερεχθέα, ιερέα της Αθηνάς και του 

Ποσειδώνα και ιδρυτή του γένους των Βουταδών ή Ετεοβουταδών, τα µέλη του 

οποίου διατήρησαν το προνόµιο της ιεροσύνης ως τα ύστερα χρόνια της αρχαιότητας. 

Ζωγραφικές παραστάσεις που απεικόνιζαν µέλη του γένους αυτού κοσµούσαν, 

σύµφωνα µε την αναφορά του Παυσανία, το τµήµα αυτό του Ερεχθείου88. Ο δεύτερος 

βωµός ήταν αφιερωµένος στον Ήφαιστο, τον πατέρα του Εριχθόνιου. Στο δυτικό 

τµήµα του κτηρίου βρισκόταν πιθανότατα και ο τάφος του µεταµορφωµένου σε φίδι 

Εριχθόνιου. 

 Ένα µικρό άνοιγµα στο νότιο τοίχο του προδόµου οδηγούσε µέσω µίας µικρής 

κλίµακας σχήµατος Γ από το χαµηλότερο δυτικό τµήµα του κυρίως κτηρίου στην σε 

υψηλότερο επίπεδο ευρισκόµενη περίφηµη πρόσταση των Καρυατίδων, η οποία 

εφάπτεται στο δυτικό άκρο του νότιου τοίχου του Ερεχθείου και πατά, όπως και το 

µεγαλύτερο µέρος του προαναφερθέντος τοίχου, στη θεµελίωση της περίστασης του 

¢rca…ou neè89 (εικ. 9). Μία µικρή είσοδος στο βορειοανατολικό άκρο της πρόστασης 

επέτρεπε την πρόσβαση από την εξωτερική πλευρά του κτηρίου. Στη µνήµη των 

επισκεπτών του Ερεχθείου η πρόσταση των Καρυατίδων παραµένει ως το πιο 

χαρακτηριστικό κοµµάτι του µνηµείου. Πάνω σε ένα πόδιο ύψους 1,77 µ. τα 

αγάλµατα έξι κορών τοποθετηµένα σε διάταξη σχήµατος Π, κατ’ αντιστοιχία προς 

τους κίονες του βόρειου προπύλου, στηρίζουν το χαµηλό θριγκό και τη µαρµάρινη 

επίπεδη στέγη της πρόστασης. Στη θέση των αγαλµάτων υπάρχουν σήµερα 

αντίγραφα, ενώ τα πρωτότυπα βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης εκτός από τη 

δεύτερη από αριστερά της πρόσοψης Καρυάτιδα, η οποία είχε αφαιρεθεί από το 

λόρδο Έλγιν και βρίσκεται σήµερα στο Βρετανικό Μουσείο. Το πόδιο αποτελείται 

ουσιαστικά από µαρµάρινους ορθοστάτες, οι οποίοι πατούν πάνω σε κρηπίδωµα µε 

τρεις βαθµίδες90. Το άνω µέρος του ποδίου κοσµείται µε ιωνικό κυµάτιο. Τα 

                                                 
88 Σχετικά µε την καταγωγή του ιερατικού αυτού γένους και µε τις ζωγραφικές αναπαραστάσεις των 
µελών του βλ. και την αναφορά του Ψευδοπλούταρχου, B…oi tîn dška rhtÒrwn 843 E-F:  
«katÁgon d� tÕ gšnoj ¢pÕ BoÚtou kaˆ 'Erecqšwj toà GÁj kaˆ `Hfa…stou, t¦ d' ™ggut£tw ¢pÕ 
Lukom»douj kaˆ LukoÚrgou, oÞj Ð dÁmoj tafa‹j ™t…mhse dhmos…v: kaˆ œstin aÛth ¹ katagwg¾ 
toà gšnouj tîn ƒerasamšnwn toà Poseidînoj ™n p…naki tele…J, Öj ¢n£keitai ™n 'Erecqe…J, 
gegrammšnoj Øp' 'Ismhn…ou toà Calkidšwj: kaˆ e„kÒnej xÚlinai toà te LukoÚrgou kaˆ tîn 
uƒîn aÙtoà, “Abrwnoj LukoÚrgou LukÒfronoj, §j e„rg£santo T…marcoj kaˆ  KhfisÒdotoj, oƒ 
Praxitšlouj uƒe‹j: tÕn d� p…naka ¢nšqhken “Abrwn Ð pa‹j aÙtoà, lacën ™k toà gšnouj t¾n 
ƒerwsÚnhn kaˆ paracwr»saj tù ¢delfù LukÒfroni: kaˆ di¦ toàto pepo…htai Ð “Abrwn 
prosdidoÝj aÙtù t¾n tr…ainan.»                
89 Dinsmoor (1950), σελ. 189ּ Lawrence – Tomlinson (1983), σελ. 213-220ּ Μπρούσκαρη (1996), σελ. 
184-189ּ Hurwit (1999), σελ. 204ּ Gruben (2000), σελ. 217 και 222ּ Goette (2001), σελ. 27. 
90 Schmidt (1982), σελ. 81. 
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αγάλµατα των Κορών πατούν επάνω σε πλίνθους και απεικονίζουν όρθιες γυναικείες 

νεανικές µορφές σε µετωπική στάση, µε το ένα πόδι χαλαρό και λυγισµένο προς τα 

εµπρός. Φορούν πέπλο, που σχηµατίζει κόλπο και απόπτυγµα, καθώς και ένα 

επίβληµα. Παρόλο που οι βραχίονες δεν σώζονται σε κανένα από τα αγάλµατα, από 

αντίγραφά τους που βρέθηκαν στην Ιταλία, στην έπαυλη του αυτοκράτορα Αδριανού 

στο Τίβολι και στο Forum του Αυγούστου στη Ρώµη, συµπεραίνουµε ότι κατέβαιναν 

κατά µήκος του σώµατος, κρατώντας στο ένα χέρι τη µία άκρη του ρούχου και στο 

άλλο χέρι φιάλη.  

Χαρακτηριστική και ιδιαίτερα περίπλοκη είναι η κόµµωση των µορφών91. Το 

πάνω µέρος του µετώπου και οι κρόταφοι πλαισιώνονται από µία στεφάνη από 

κυµατοειδείς βοστρύχους, οι οποίοι σχηµατίζουν δύο χοντρούς πλοκάµους που 

διασταυρώνονται στο πίσω µέρος της κεφαλής. ∆ύο βόστρυχοι που ξεκινούν από το 

πίσω µέρος των αυτιών πέφτουν πάνω σε κάθε ώµο. Η υπόλοιπη µάζα των µακριών 

µαλλιών στο πίσω µέρος της κεφαλής χωρίζεται στη µέση και τα µαλλιά αποδίδονται 

σαν να είναι χτενισµένα προς το εσωτερικό, δηλαδή προς την πλευρά της κεντρικής 

χωρίστρας (εικ. 10). Στο κάτω µέρος δένονται µε ταινία, από την οποία ξεκινούν 

κυµατοειδείς βόστρυχοι που ακουµπούν στην πλάτη της µορφής. Μέσω ενός 

κιονοκράνου που φέρει εχίνο διακοσµηµένο µε ιωνικό κυµάτιο και τετράγωνο άβακα, 

οι Καρυάτιδες στηρίζουν µε το κεφάλι τους το θριγκό. Κάτω από τον εχίνο 

διαµορφώνεται δισκοειδής βάση µε κυρτή περιµετρική επιφάνεια, που διαχωρίζεται 

από τον εχίνο µέσω ανάγλυφου αστραγάλου. Ο θριγκός αποτελείται από το επιστύλιο 

που φέρει τρεις επάλληλες ταινίες, εκ των οποίων η ανώτερη διακοσµείται µε 

ανάγλυφους ρόδακες, καθώς και από το γείσο, που κοσµείται µε γεισίποδες. Η οροφή 

αποτελείται από µεγάλες µαρµάρινες πλάκες διακοσµηµένες µε φατνώµατα.  

 Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ταύτισης και ερµηνείας των γυναικείων 

γλυπτών µορφών της νότιας πρόστασης του Ερεχθείου. Η ονοµασία «Καρυάτιδες» 

δεν χαρακτήριζε εξ αρχής τα αγάλµατα αυτά. Στις οικοδοµικές επιγραφές του 

µνηµείου οι µορφές χαρακτηρίζονται απλά ως «Κόρες». Ο Ρωµαίος αρχιτέκτονας 

Βιτρούβιος, αναφερόµενος στη χρήση µαρµάρινων αγαλµάτων γυναικών στη θέση 

κιόνων, χαρακτηρίζει τα αγάλµατα αυτά «Καρυάτιδες» συνδέοντάς τα µε τις Καρυές, 

µία πόλη της Πελοποννήσου, η οποία είχε µηδίσει κατά τους περσικούς πολέµους και 

τιµωρήθηκε γι’ αυτό το λόγο σκληρά από τους Έλληνες µε φόνο των ανδρών της και 

                                                 
91 Lauter (1976), σελ. 13. 
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αιχµαλωσία των γυναικών της92. Προκειµένου να µείνει στις επόµενες γενιές η µνήµη 

της τιµωρίας των Καρυών, οι αρχιτέκτονες της εποχής κατασκεύασαν για τα δηµόσια 

κτήρια αγάλµατα γυναικών που σηκώνουν φορτία επάνω στο κεφάλι τους. Αυτές 

λοιπόν τις γυναίκες ίσως απεικονίζουν οι Κόρες του Ερεχθείου, αν και αυτή η 

ερµηνεία δεν φαίνεται αρκετά πιθανή. Η ονοµασία «Καρυάτιδες» µπορεί να 

οφείλεται στην ταύτιση των µορφών µε τις Καρυάτιδες παρθένες, οι οποίες τελούσαν 

χορούς στην πατρίδα τους προς τιµήν της Καρυάτιδος Αρτέµιδος93. Οι Κόρες του 

Ερεχθείου έχουν επίσης ταυτιστεί µε τις Αρρηφόρους, εκείνες δηλαδή τις κοπέλες, οι 

οποίες τη νύχτα της οµώνυµης γιορτής µετέφεραν επάνω στο κεφάλι τους καλυµµένα 

τα «άρρητα» ιερά από το οίκηµά τους πάνω στην Ακρόπολη στο Ιερό της Αφροδίτης, 

που βρισκόταν στη βόρεια πλαγιά του βράχου. Έχει επίσης διατυπωθεί η άποψη ότι 

απεικονίζουν τις Κεκροπίδες, δηλαδή τις τρεις κόρες του Αθηναίου βασιλιά. 

 Πιθανότερος φαίνεται ο συσχετισµός της πρόστασης των Κορών µε τον ίδιο 

τον τάφο του Κέκροπα, που βρίσκεται ακριβώς δυτικά και τµήµα του µάλιστα, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, εισέρχεται κάτω από την πρόσταση. Είδαµε ότι ήδη πριν από την 

οικοδόµηση του Ερεχθείου στην περιοχή του τάφου διαµορφωνόταν ένα µικρό 

τέµενος, το οποίο οριζόταν από έναν περίβολο, ενώ παράλληλα υπήρχε και κάποιο 

ταφικό σήµα που είχε τη µορφή πεσσού και αργότερα στήλης. Το τέµενος αυτό 

βρισκόταν δυτικά της πρόστασης των Κορών, ενώ ο ίδιος ο τάφος, εισχωρώντας 

κάτω από το δάπεδο της τελευταίας, ήταν αθέατος. Η πρόσταση λοιπόν αποτελούσε 

πιθανότατα το ορατό µέρος του τάφου του Κέκροπα94 και καθώς φαίνεται να µην έχει 

καµία οργανική σχέση µε το υπόλοιπο κτήριο, έχει θεωρηθεί ότι κατασκευάστηκε 
                                                 
92 Vitruvii, De Architectura I, I, 5. Επίσης Βιτρουβίου, Περί Αρχιτεκτονικής (µετάφραση-σχόλια Π. 
Λέφας), σελ. 38-39 και σηµ. 33, σελ. 89.  
93 Παπαχατζής, Κορινθιακά – Λακωνικά, σηµ. 2, σελ. 330 – 332.  
94 Σύµφωνα µε τον Ν. Κοντολέοντα [Κοντολέων (1949), σελ. 69-71] η ιδιόρρυθµη κατασκευή της 
νοτιοδυτικής γωνίας του Ερεχθείου οφείλεται στην προσπάθεια να παραµείνει άθικτος ο τάφος του 
Αθηναίου βασιλιά. Από νεώτερες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η νοτιοδυτική γωνία του κτηρίου δεν 
είναι θεµελιωµένη στο βράχο. Αντίθετα στην περιοχή αυτή παρατηρείται ένα άνοιγµα στα θεµέλια και 
το κτήριο εδράζεται πάνω σε ισχυρές µαρµάρινες δοκούς [βλ. Gruben (2000), σελ. 221-222 και Goette 
(2001), σελ. 27]. Πιο συγκεκριµένα (βλ. ΜΑΕ, σελ. 42-47] µία δοκός γεφυρώνει το χάσµα που 
διαµορφώνεται ανάµεσα στους κατώτερους δόµους του νοτιότερου άκρου του δυτικού τοίχου και στο 
νότιο τοίχο του κτηρίου, ενώ µία δεύτερη δοκός, εγκάρσια ως προς την πρώτη και εδραζόµενη πάνω 
σε αυτήν κατά τη µία πλευρά της, αποτελεί ταυτόχρονα υπέρθυρο της εισόδου που διαµορφώνεται στο 
νότιο τοίχο και οδηγεί στην πρόσταση των Κορών. Παράλληλα η µείωση του πάχους του νότιου 
τοίχου στο άνω τµήµα του και στο δυτικό του άκρο έχει σαν αποτέλεσµα τη διαµόρφωση στην 
εσωτερική πλευρά του τοίχου µίας κόγχης, στο ανατολικό άκρο της οποίας υπάρχει µία στενή 
παραστάδα, που ονοµάζεται «µέτωπο». Όλες αυτές οι ιδιοµορφίες που έχουν σαν στόχο τη διανοµή 
των φορτίων της ανωδοµής, οφείλονται στην ύπαρξη του τάφου του Κέκροπα. Για την κόγχη και το 
«µέτωπο» βλ. Caskey – Hill (1908), σελ. 184-197 και Hill (1910), σελ. 291-297. 
 Για την ερµηνεία του χαρακτήρα της πρόστασης των Κορών και την ταύτιση των µορφών θα 
µιλήσουµε αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 7.    
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ακριβώς για να σηµαδέψει µνηµειακά τον τάφο του Αθηναίου βασιλιά.. Ένα άνοιγµα 

στη δυτική πλευρά του ποδίου της πρόστασης καθιστούσε δυνατή την πρόσβαση 

στον τάφο95.   

 Ο δυτικός τοίχος του Ερεχθείου, ο «prÒj tù Pandrose…J», όπως 

χαρακτηριστικά ονοµάζεται στις επιγραφές λόγω της γειτνίασής του µε το ιερό της 

Πανδρόσου, παρουσιάζει αρκετές ιδιοµορφίες96 (εικ. 11). Αποτελείται από δύο 

τµήµατα: το κατώτερο, ύψους 2,75 µ., αποτελεί ουσιαστικά συµπαγή τοίχο, που 

διατρυπάται από ένα άνοιγµα, το οποίο οδηγεί στον πρόδοµο του δυτικού τµήµατος 

του κυρίως κτηρίου. Στο άνω τµήµα του ο τοίχος φέρει τέσσερις ιωνικούς ηµικίονες, 

οι οποίοι υψώνονται µέχρι το επιστύλιο και εσωτερικά έχουν τη µορφή πεσσών. Τα 

ανοίγµατα µεταξύ των ηµικιόνων φράσσονταν στο κατώτερο τµήµα τους µε κτιστό 

στηθαίο και στο ανώτερο µε ξύλινα κιγκλιδώµατα εκτός από το νοτιότερο, το οποίο 

βρισκόταν πάνω από τον τάφο του Κέκροπα. Κατά τη ρωµαϊκή περίοδο όµως τα 

ανοίγµατα περιορίστηκαν διαµορφώνοντας παράθυρα, τα οποία επίσης έκλειναν µε 

κιγκλιδώµατα. Αυτή ακριβώς η µορφή του τοίχου σώζεται µέχρι σήµερα. 

 Βορείως του Ερεχθείου και ακριβώς ανατολικά από το βόρειο πρόπυλο 

διαµορφωνόταν µία αυλή, που έφερε µαρµάρινο πλακόστρωτο δάπεδο και εκτεινόταν 

έως το τείχος της Ακρόπολης. Σήµερα σώζεται µόνο το πώρινο θεµέλιο, πάνω στο 

οποίο εδραζόταν η πλακόστρωση97. Η αυλή αυτή πιθανόν ταυτίζεται µε τον 

προορισµένο για ιεροτελεστίες θεατρικό χώρο, που σύµφωνα µε τον L.B. Holland 

αποτελούσε τµήµα του µυκηναϊκού ανακτόρου και θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί σε 

αυτήν την περιοχή98. Καθ’ όλο το µήκος του ανατολικού άκρου της αυλής εκτεινόταν 

µία κλίµακα, εκ της οποίας σήµερα έχει αποκατασταθεί το ήµισυ, εκείνο το τµήµα 

δηλαδή που εφάπτεται µε το βόρειο τείχος της Ακρόπολης. Η κλίµακα εξυπηρετούσε 

τη µετάβαση στο υψηλότερο, σε σχέση µε το δυτικό τµήµα, επίπεδο του ανατολικού 

τµήµατος του Ερεχθείου. Ο Α. Παπανικολάου αποκαθιστά µία κλίµακα και στη 

βόρεια πλευρά της αυλής99 (εικ. 12). Στην αποκατάσταση αυτή βασίζεται πιθανότατα 

ο G. Gruben, ο οποίος αναφέρεται στη διαµόρφωση στην περιοχή αυτή ενός µικρού 

                                                 
95 Μπρούσκαρη (1996), σελ. 189-193. 
96 Κοντολέων (1949), σελ. 55-56ּ Dinsmoor (1950), σελ. 189ּ Lawrence – Tomlinson (1983), σελ. 
220ּ Μπρούσκαρη (1996), σελ. 193ּ Hurwit (1999), σελ. 202- 203ּ  Gruben (2000), σελ. 217 και 225.   
97 Μπρούσκαρη (1996), σελ. 180. 
98 Judeich (1931), σελ. 282.  
99 “The Acropolis at Athens”, εικ. 3b, σελ. 98. 
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θεάτρου, που έφερε κερκίδες κατά µήκος της βόρειας και ανατολικής πλευράς του100. 

Στο χώρο αυτό θα πρέπει να υπήρχε και κάποιος βωµός.  

  

Εκτός από την ιδιόµορφη αρχιτεκτονική του διάταξη το Ερέχθειο προκαλεί 

εντύπωση και λόγω του πλούσιου γλυπτού διακόσµου του, ο οποίος προσδίδει στο 

κτήριο µία ιδιαίτερη κοµψότητα και χάρη101. Στο άνω τµήµα και σε ολόκληρο το 

µήκος του νότιου τοίχου του κυρίως κτηρίου διαµορφώνεται µία ζώνη, η επικρανίτις, 

η οποία διακοσµείται µε ανάγλυφα ανθέµια και άνθη. Πάνω από αυτήν 

διαµορφώνεται το επιστύλιο, διαρθρωµένο σε τρεις ταινίες, το οποίο περιτρέχει 

ολόκληρο το κυρίως κτήριο, καθώς και τη βόρεια πρόσταση. Την ίδια πορεία 

ακολουθεί και η ζωφόρος, ύψους 0,62 µ. και µήκους 60 µ., η οποία πλαισιώνεται από 

ανάγλυφα κυµάτια. Οι µορφές της σµιλεύθηκαν ξεχωριστά σε λευκό µάρµαρο και 

τοποθετήθηκαν πάνω σε βάθος από σκούρο ελευσινιακό µάρµαρο. Σώζονται πολλά 

σπαράγµατα µορφών, τα οποία όµως δεν είναι σε θέση να αναπαραστήσουν το θέµα 

της ζωφόρου. Πάνω στο κανονικής µορφής γείσο εδράζεται η σίµη, διακοσµηµένη µε 

λεοντοκεφαλές και ανθεµωτά ακροκέραµα. Στο Ερέχθειο διαµορφώνονταν τρία 

αετώµατα: ένα στην ανατολική και ένα στη δυτική πλευρά του κυρίως κτηρίου, 

καθώς και ένα τρίτο στη βόρεια πρόσταση. Τα αετώµατα δεν έφεραν γλυπτές 

παραστάσεις. Η έµφαση που έχει δοθεί στο διάκοσµο των αρχιτεκτονικών µελών του 

µνηµείου φτάνει στο αποκορύφωµά της στη βόρεια πρόσταση. Οι κλασικοί ιωνικοί 

κίονες έχουν εµπλουτιστεί µε ανάγλυφες διακοσµητικές ζώνες στη βάση, στο 

υποτραχήλιο και στα κιονόκρανα, οι έλικες των οποίων πλαισιώνονταν µε 

επιχρυσωµένα χάλκινα ελάσµατα, που ξεκινούσαν από έναν χρυσό κεντρικό ρόδακα 

και κατέληγαν σε ένα λεπτό χάλκινο ανθέµιο που διαµορφωνόταν ανάµεσα στην 

έλικα και τον εχίνο. Ζώνες µε ανάγλυφη φυτική διακόσµηση και ιωνικό κυµάτιο 

επιστέφουν τους τοίχους και τα επίκρανα των παραστάδων. Στον γλυπτό αυτό 

διάκοσµο, στον οποίο προσέδιδε µεγαλύτερη λάµψη η χρήση γυάλινων ψήφων, 

χρωµάτων και µεταλλικών κοσµηµάτων, έρχονται να προστεθούν οι ανάγλυφοι 

ρόδακες των φατνωµάτων της οροφής, καθώς και η διακόσµηση της θύρας. Η θύρα 

έφερε περιµετρικά ζώνη µε ρόδακες, ενώ στο άνω µέρος της διαµορφωνόταν γείσο µε 

ανάγλυφα φυτικά κοσµήµατα, το οποίο στηριζόταν σε καταλοβείς.   

3.2. Οικοδοµικές φάσεις του µνηµείου.   
                                                 
100 Gruben (2000), σελ. 222-224. 
101 Μπρούσκαρη (1996), σελ. 193· Gruben (2000), σελ. 224-225. 
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 Η σηµερινή εικόνα του Ερεχθείου είναι το αποτέλεσµα εκτεταµένων 

εργασιών συντήρησης και αναστήλωσης, οι οποίες ξεκίνησαν το 1979, 

ολοκληρώθηκαν το 1986 και είχαν ως κύριο στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη 

αποκατάσταση της αρχικής µορφής του κτηρίου, που είχε σηµαντικά αλλοιωθεί 

εξαιτίας των διαδοχικών χρήσεων, επεµβάσεων και καταστροφών του µνηµείου. Για 

τέσσερις περίπου αιώνες µετά την οικοδόµησή του το Ερέχθειο συνέχιζε να επιτελεί 

το σκοπό, για τον οποίο είχε αρχικά κτιστεί, χωρίς καµία ουσιαστική µεταβολή. Τον 

1ο αι. π.Χ. όµως µία πυρκαγιά φαίνεται ότι κατέστρεψε ολοκληρωτικά την ξύλινη 

στέγη του κεντρικού κτηρίου, καθώς και εκείνη της βόρειας πρόστασης και 

προκάλεσε µεγάλες καταστροφές στο εσωτερικό, προσβάλλοντας ιδιαίτερα την 

ανωδοµή του νότιου και του δυτικού τοίχου, καθώς και του βόρειου προπύλου102. Οι 

επεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζηµιών 

χρονολογούνται στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. (περί το 27 – 25 π.Χ.), επί του Ρωµαίου 

αυτοκράτορα Αυγούστου103. Σε αυτές περιλαµβάνεται και η µετατροπή της αρχικής 

µορφής του δυτικού τοίχου του κτηρίου µε την κατασκευή παραθύρων που έκλειναν 

τα µετακιόνια διαστήµατα.  

 Η µετατροπή του Ερεχθείου σε εκκλησία κατά τους πρώιµους χριστιανικούς 

χρόνους επέφερε τεράστιες οικοδοµικές επεµβάσεις και αλλοιώσεις στο µνηµείο104 

(σχ. 5). Το εσωτερικό διασκευάστηκε σε τρίκλιτη βασιλική µε διαµόρφωση του 

νάρθηκα στο δυτικό άκρο και του ιερού στο ανατολικό. Τα κλίτη χωρίζονταν µε 

κιονοστοιχίες, για την ύπαρξη των οποίων υπάρχουν µόνο ενδείξεις, ενώ η 

κατασκευή τους θα πρέπει να προκάλεσε µεταβολές στη θεµελίωση του κτηρίου. Ο 

νάρθηκας χωρίστηκε από τον κυρίως ναό µε έναν τοίχο. Ίχνη σχετικά µε την ύπαρξη 

του τοίχου αυτού έχουν διασωθεί πάνω στον αρχαίο µαρµάρινο τοιχοβάτη του 

δυτικού εγκάρσιου θεµελίου, καθώς και στο βόρειο και νότιο τοίχο. Ωστόσο, ο G.P. 

Stevens θεωρεί πιθανή την ύπαρξη µίας ενδιάµεσης φάσης ανάµεσα στον αρχαίο ναό 

και τη µετατροπή του σε χριστιανική εκκλησία105, η οποία έτσι χρονολογείται στον 7ο 

αι. µ.Χ.. Κατά τη φάση αυτή πιθανόν αποµακρύνθηκε η στέγη του κτηρίου, γεγονός 

                                                 
102 ΜΑΕ, σελ. 55- 56ּ  Hurwit (1999), σελ. 266.  
103 Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε στα ανατολικά του Παρθενώνα ένας ιωνικός ναός κυκλικού 
σχήµατος, αφιερωµένος στη Ρώµη και στον Αύγουστο. Στο ναό αυτό έχουν υιοθετηθεί τεχνοτροπικά 
χαρακτηριστικά που συναντάµε στο Ερέχθειο, ενώ ένα αρχιτεκτονικό µέλος του τελευταίου έχει 
χρησιµοποιηθεί στα θεµέλια του ρωµαϊκού ναού, πράγµα που υποδηλώνει πιθανότατα ότι το µέλος 
αυτό αφαιρέθηκε από το κτήριο του 5ου αι. κατά τη διάρκεια των ρωµαϊκών επεµβάσεων ύστερα από 
την πυρκαγιά του 1ου αι. π.Χ. [βλ. Korres (1994a), σελ. 48 και Hurwit (1999), σελ. 280].   
104 ΜΑΕ, σελ. 56-59 και 62-63. 
105 The Erechtheum, σελ. 516. 
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που µπορεί να οφείλεται και σε κάποια βίαιη επέµβαση, όπως π.χ. στην επιδροµή των 

Ερούλων106.   

 Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας το Ερέχθειο γνωρίζει µία ακόµη χρήση. 

Παύει να έχει λατρευτικό και αποκτά κοσµικό χαρακτήρα χρησιµεύοντας σαν 

κατοικία του χαρεµιού του Τούρκου φρουράρχου107. Τον 17ο αι. το δάπεδο του 

προδόµου του δυτικού τµήµατος του µνηµείου καταστρέφεται, προκειµένου να 

διαµορφωθεί µία µεγάλη δεξαµενή, πάνω από την οποία κατασκευάζεται θόλος. Μία 

δεύτερη δεξαµενή κατασκευάστηκε στο ανατολικό τµήµα της βόρειας πρόστασης, 

ενώ λίγο αργότερα η τελευταία µετατράπηκε σε πυριτιδαποθήκη108. Την περίοδο 

εκείνη η σταδιακή κατάρρευση του µνηµείου έχει ήδη ξεκινήσει και είναι εµφανής 

στις περιγραφές και στα σχέδια των Ευρωπαίων περιηγητών που επισκέπτονταν την 

Αθήνα109. Στα πρώτα χρόνια του 19ου αι. άρχισε η γρήγορη αποσύνθεση του 

µνηµείου, η οποία κατά ένα µεγάλο µέρος οφείλεται στην αφαίρεση σηµαντικών 

µελών από το λόρδο Έλγιν και η οποία ολοκληρώθηκε µε τις καταστροφές των δύο 

πολιορκιών της Ακρόπολης κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ύστερα από τη 

σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και µέχρι τη µεγάλη αναστήλωση των ετών 

1979 – 1987 πραγµατοποιήθηκαν αρκετές εργασίες αποκάλυψης και καθαρισµού του 

µνηµείου από τις συσσωρευµένες επιχώσεις και τα κατεδαφισµένα αρχαία µέλη, 

καθώς και επεµβάσεις συντήρησης, στερέωσης των µελών και αναστήλωσης.    

 

3.3. Εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης. 

 Οι επεµβάσεις για την αποκατάσταση της κλασικής µορφής του µνηµείου 

ξεκίνησαν ήδη από τον 19ο αι., κατά τη διάρκεια του οποίου πραγµατοποιούνταν 

παράλληλα ανασκαφικές εργασίες, καθώς επίσης και εργασίες απελευθέρωσης του 

µνηµείου από τα λείψανα των νεώτερων οικοδοµικών φάσεων110. Οι πρώτες 

αναστηλωτικές επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1837-1845 από τον Κ. 

                                                 
106 ΜΑΕ, σελ. 59. Ο Μ. Κορρές [Korres (1994a), σελ. 48] αναφέρεται σε ίχνη φωτιάς στο εσωτερικό 
του Ερεχθείου, που προκλήθηκε κατά την εισβολή των Ερούλων.   
107 Μπρούσκαρη (1996), σελ. 198 και Hurwit (1999), σελ. 295. 
108 Στην έκθεση των ανασκαφών της Ακροπόλεως, που συντάχθηκε από τους Π. Καββαδία και G. 
Kawerau, αναφέρεται ότι στη βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου είχε κατασκευαστεί από τους Τούρκους 
ένα θολωτό κτίσµα που χρησίµευε ως πυριτιδαποθήκη. Τµήµα του κτίσµατος αυτού χρησιµοποιήθηκε 
ως µουσείο από το 1858 έως την τελική κατεδάφισή του το 1887 (Η Ανασκαφή της Ακροπόλεως, σελ. 
11, 13, 33). 
109 ΜΑΕ, σελ. 59-60. 
110 Γενικά για τις επεµβάσεις αυτές βλ. ΜΑΕ, σελ. 79-103. 
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Πιττάκη111, ενώ το ίδιο έργο συνέχισε µέχρι το 1847 ο Γάλλος αρχιτέκτονας Paccard, 

ο οποίος επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην αναστήλωση της πρόστασης των 

Κορών. Εκείνη την περίοδο µάλιστα τη θέση της κλεµµένης από το λόρδο Έλγιν 

Καρυάτιδας πήρε ένα πήλινο αντίγραφό της που εστάλη από το Βρετανικό 

Μουσείο112. Τη σκυτάλη στις εργασίες αποκατάστασης του Ερεχθείου πήρε το 1902 

ο Ν. Μπαλάνος, η αναστήλωση του οποίου αποτέλεσε την πρώτη συστηµατική 

προσπάθεια αποκατάστασης µνηµείων στην Ελλάδα113. Η αναστήλωση του 

Μπαλάνου, η οποία ολοκληρώθηκε το 1909, δέχτηκε στα µεταγενέστερα χρόνια 

έντονη κριτική για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους ήταν και η ευρεία χρήση 

του σιδήρου ως βασικού αναστηλωτικού υλικού, µε τις γνωστές επιπτώσεις που 

επιφέρει η οξείδωσή του. Για τους λόγους αυτούς η αποξήλωση του µνηµείου ήταν 

σχεδόν επιτακτική το 1977, όταν ολοκληρώθηκε η µελέτη αποκαταστάσεως του 

Ερεχθείου από την αρµόδια επιστηµονική οµάδα. Ωστόσο µέχρι να ξεκινήσουν οι 

ευρείες αναστηλωτικές εργασίες στο µνηµείο στα τέλη της δεκαετίας του 1970, είχαν 

προηγηθεί κάποιες άλλες επεµβάσεις συντήρησης από την Α΄ ΕΠΚΑ κατά την 

περίοδο 1968 – 1971, οι οποίες είχαν σαν βασικό σκοπό την προσωρινή 

αντιµετώπιση της οξείδωσης των σιδερένιων στοιχείων του Μπαλάνου και της 

διάβρωσης των επιφανειών του µαρµάρου. Οι επεµβάσεις αυτές όµως είχαν 

αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στα αρχιτεκτονικά µέλη και στα γλυπτά της πρόστασης 

των Κορών.  

 Η αποκατάσταση του Ερεχθείου, χάρη στην οποία µπορούµε σήµερα να 

έχουµε µία σαφή και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την αρχική 

µορφή του µνηµείου, ξεκίνησε το 1979 µε τη µεταφορά των Καρυατίδων στο 

Μουσείο της Ακρόπολης και την αντικατάστασή τους µε τσιµέντινα αντίγραφα. Το 

κτήριο κατά το µεγαλύτερο µέρος του αποσυναρµολογήθηκε µε σκοπό την απαλλαγή 

του από τους οξειδωµένους σιδερένιους συνδέσµους, την αποκατάσταση της 

στατικής ισορροπίας των µελών του, καθώς και την αναδιάταξη λίθων που είχαν 

παρατοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των παλαιότερων αναστηλώσεων114.       

                                                 
111 Για τις επεµβάσεις του Πιττάκη κατά τα έτη 1837-1840 βλ. ΑΕ 1837, σελ. 12-13. 
112 Π. Καββαδίας-G. Kawerau, Η Ανασκαφή της Ακροπόλεως, 1907, σελ. 11. 
113 ΠΑΕ 1903, σελ. 59-62/ 1907, σελ. 125-128/ 1908, σελ. 224-226.  
114 Χ. Μπούρας – Κ. Ζάµπας, Τα έργα της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως στην 
Αθηναϊκή Ακρόπολη, 2001, σελ. 24 – 27.  
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Μέρος ∆εύτερο 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 

 

Ερµηνευτικές προσεγγίσεις της µορφής του Ερεχθείου µε βάση την ύπαρξη  

ενός «αρχικού» σχεδίου 

 

 4.1. Η άποψη του W. Dörpfeld σχετικά µε το «αρχικό» σχέδιο του Ερεχθείου. 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία του W. Dörpfeld, την οποία ο µελετητής ανέπτυξε ήδη 

από το 1904 σε διάφορα άρθρα του και διατύπωσε αναθεωρηµένη και συµπληρωµένη 

στο βιβλίο του “Erechtheion”, το ιδιόρρυθµο σχήµα του Ερεχθείου οφείλεται στο 

γεγονός ότι η υλοποίηση του αρχικού σχεδίου του κτηρίου δεν ολοκληρώθηκε. Πιο 

συγκεκριµένα, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε προέκταση του σωζόµενου κτίσµατος 

προς τα δυτικά, έτσι ώστε να διαµορφώνεται ένα απόλυτα συµµετρικό ορθογώνιο 

κτήριο µε προσανατολισµό Α-∆, δύο άξονες, Β-Ν και Α-∆, που τέµνονται στο κέντρο 

του κτηρίου και δύο προεξέχουσες προστάσεις στη βόρεια και τη νότια πλευρά115. Ο 

βασικός λόγος που οδήγησε τον Dörpfeld στη διατύπωση αυτής της θεωρίας είναι η 

έλλειψη συµµετρίας που παρατηρείται στο δυτικό τµήµα του σωζόµενου Ερεχθείου 

τόσο στην κάτοψη όσο και στην ανωδοµή, σε αντίθεση µε το ανατολικό τµήµα του 

κτίσµατος116. Χαρακτηριστικά, όπως η προέκταση της βόρειας πρόστασης πέρα από 

το δυτικό τοίχο του κτηρίου, η πρόχειρη κατασκευή της βορειοδυτικής και της 

νοτιοδυτικής γωνίας του κυρίως κτίσµατος µε την τοποθέτηση µίας µόνο παραστάδας 

και η χρήση τριών διαφορετικών ειδών υποστυλωµάτων (κίονες, ηµικίονες, αγάλµατα 

Κορών) σε διαφορετικά ύψη και επίπεδα υποδηλώνουν ότι η σηµερινή µορφή του 

Ερεχθείου αποτελεί µία προσωρινή ίσως λύση που δεν ανταποκρίνεται στο αρχικό 

σχέδιο117.      

 Το νέο κτήριο, που άρχισε να κατασκευάζεται στην περιοχή αυτή της 

Ακρόπολης γύρω στα 435 π.Χ.118, έπρεπε να έχει τέτοιο σχήµα και διαστάσεις, ώστε 

να συµπεριλάβει όλα τα παλαιά λατρευτικά σηµεία. Σύµφωνα µε κάποιους 

υπολογισµούς των διαστάσεων των χώρων του σωζόµενου κτίσµατος σε σχέση µε 

                                                 
115 Dörpfeld (1904), σελ. 102. 
116 Dörpfeld-Schleif (1968), σελ. 82. 
117 Dörpfeld (1904), σελ. 101. 
118 Dörpfeld-Schleif (1968), σελ. 13. 
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τον άξονα Β-Ν119, το Ερέχθειο κατά το αρχικό σχέδιό του θα έπρεπε να είχε τη µορφή 

ενός ορθογώνιου αµφιπρόστυλου ναού, που έφερε δηλαδή δύο προστάσεις, στο 

ανατολικό και δυτικό άκρο του, αποτελούµενες από έξι κίονες η κάθε µία (σχ. 6). 

Κάθε πρόσταση οδηγούσε σε έναν µεµονωµένο χώρο (σηκό) που δεν επικοινωνούσε 

µε το υπόλοιπο, το κεντρικό δηλαδή, τµήµα του κτηρίου. Επειδή το Ερέχθειο 

κτίστηκε για να αντικαταστήσει, τουλάχιστον εν µέρει, και τον Παλαιό Ναό της 

Αθηνάς, εκτός από το Προ-Ερέχθειο120, ο ανατολικός σηκός ήταν αφιερωµένος στη 

λατρεία της Αθηνάς Πολιάδος και επρόκειτο να στεγάσει το αρχαίο ξόανο της θεάς. 

Στον ίδιο χώρο υπήρχαν οι βωµοί του Ποσειδώνα-Ερεχθέα, του Ήφαιστου και του 

Βούτη.  

 ∆υτικά του ανατολικού σηκού εκτεινόταν το κεντρικό τµήµα του κτηρίου, το 

οποίο ήταν χωρισµένο σε τρία µέρη και περιελάµβανε τα παλαιά σεβάσµατα, γι’ αυτό 

και βρισκόταν σε επίπεδο χαµηλότερο από αυτό των δύο σηκών121. Η ανατολική 

πτέρυγα αποτελούσε το «προστοµιαίον» των οικοδοµικών επιγραφών, επειδή 

ακριβώς περιελάµβανε το «στόµιον», δηλαδή τον τάφο του Ερεχθέα και κατοικία του 

ιερού φιδιού, ενώ στη δυτική πτέρυγα βρίσκονταν η ιερή ελιά της Αθηνάς και ο 

βωµός του ∆ιός Ερκείου. Ο κεντρικός χώρος, ο οποίος αντιστοιχούσε στην 

«παραστάδα» των επιγραφών, επικοινωνούσε µε τις δύο πτέρυγες µέσω δύο 

πεσσοστοιχιών που διαµορφώνονταν στην ανατολική και δυτική πλευρά του. Κάτω 

από την µαρµάρινη πλακόστρωση του δαπέδου του βρισκόταν η «ερεχθηίς 

θάλασσα». Μέσω µίας κλίµακας στη νότια πλευρά του χώρου ήταν εφικτή η 

πρόσβαση στην πρόσταση των Καρυατίδων, η οποία βρισκόταν σε υψηλότερο 

επίπεδο, όµοιο µε αυτό των δύο σηκών του κτηρίου και του αναλήµµατος του 

Παλαιού Ναού της Αθηνάς. Κάτω από την πρόσταση βρισκόταν το παλαιό Κεκρόπιο. 

Η κεντρική πτέρυγα επικοινωνούσε και µε το βόρειο πρόπυλο του κτηρίου, στη 

νοτιοανατολική γωνία του οποίου σώζονταν τα σηµάδια της τρίαινας του Ποσειδώνα. 

Όπως είναι εµφανές και στο σχέδιο της κάτοψης, οι δύο αυτές προστάσεις 

βρίσκονταν στο µέσον των δύο µακρών πλευρών του κτηρίου, απολύτως συµµετρικά 

τοποθετηµένες σε σχέση µε τον κατά Β-Ν άξονα του κτίσµατος.   

 Η χρήση του δυτικού σηκού του Ερεχθείου, σύµφωνα µε το αρχικό σχέδιο, 

απασχόλησε αρκετά τον Dörpfeld. Αρχικά ο µελετητής είχε διατυπώσει την άποψη 
                                                 
119 Weller (1921), σελ. 131. 
120 Dörpfeld (1897), σελ. 171/ (1902), σελ. 414-415/ (1904), σελ. 103-104/ (1911), σελ. 40/ (1919), 
σελ. 13. 
121 Dörpfeld (1904), σελ. 103-104 και (1919), σελ. 14 / Dörpfeld-Schleif (1968), σελ. 12.  
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ότι ο χώρος  αυτός θα αντικαθιστούσε τον οπισθόδοµο του Παλαιού Ναού της 

Αθηνάς122. Συµπλήρωσε µάλιστα τη θεωρία του υποστηρίζοντας µε αρκετή 

επιφύλαξη ότι ο χώρος θα µπορούσε να είναι χωρισµένος σε δύο επίπεδα: το 

κατώτερο θα φιλοξενούσε τον προϋπάρχοντα ναό της Πανδρόσου, ενώ το ανώτερο θα 

είχε την ίδια λειτουργία µε τον οπισθόδοµο του ναού της Αθηνάς. Εντέλει κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι ο δυτικός σηκός ήταν αφιερωµένος µόνο στη λατρεία της 

Πανδρόσου.  

 Η ανέγερση αυτού του µεγαλοπρεπούς ναού που θα συστέγαζε τη λατρεία της 

Αθηνάς και του Ποσειδώνα-Ερεχθέα εντασσόταν, σύµφωνα µε την άποψη του 

Dörpfeld, στο φιλόδοξο οικοδοµικό πρόγραµµα του Περικλή123. Οι εργασίες 

θεµελίωσης του κτηρίου ξεκίνησαν ένα ή δύο χρόνια µετά την έναρξη της 

κατασκευής των Προπυλαίων, δηλαδή γύρω στα µέσα της δεκαετίας 440-430 π.Χ., το 

προβλεπόµενο σχέδιο όµως δεν ακολουθήθηκε, γιατί η εφαρµογή του προσέκρουσε 

στις αντιδράσεις του ιερατείου, το οποίο για θρησκευτικούς και πολιτικούς λόγους 

δεν το ενέκρινε124. Το συντηρητικό ιερατείο του ναού της Πανδρόσου, του 

Κεκροπίου και του ∆ιός Ερκείου αντέδρασε στην κατασκευή ενός ναού, ο οποίος είχε 

σχεδιαστεί από µία δηµοκρατική πολιτική οµάδα, όπως ήταν αυτή του Περικλή, και 

περιείχε αρκετά νεωτεριστικά στοιχεία τόσο στη µορφή όσο και στον τρόπο 

κατασκευής. Παρόµοιες αντιρρήσεις από την πλευρά του αρµόδιου ιερατείου είχαν 

εκφραστεί και εναντίον της υλοποίησης του αρχικού σχεδίου των Προπυλαίων, µε 

αποτέλεσµα ορισµένα τµήµατα να περικοπούν και η κάτοψη του µνηµείου να 

παρουσιάζει δυσαναλογίες, κυρίως όσον αφορά την κατασκευή της νότιας πτέρυγας. 

Η οµοιότητα που παρατηρείται στο ιστορικό της κατασκευής των δύο µνηµείων 

µειώνει την χρονική απόσταση µεταξύ τους και ευνοεί την πιθανότητα ο 

αρχιτέκτονας που σχεδίασε και τα δύο κτήρια να ήταν ο ίδιος, δηλαδή ο Μνησικλής 

(βλ. παραπάνω, σελ. 7-8).   

 Μπροστά στις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν οι υπεύθυνοι της οικοδόµησης 

του Ερεχθείου κατέφυγαν στην συρρίκνωση του αρχικού σχεδίου, µε αποτέλεσµα ο 

δυτικός σηκός και η αντίστοιχη πτέρυγα του κεντρικού τµήµατος του κτηρίου να µην 

κατασκευαστούν ποτέ. Ως εκ τούτου ο ναός της Πανδρόσου και η περιοχή της ιερής 

ελιάς και του βωµού του Ερκείου ∆ιός παρέµειναν αµετάβλητα, ενώ το υπόλοιπο 

                                                 
122 Dörpfeld (1904), σελ. 104 και Dörpfeld-Schleif (1968), σελ. 12-13. 
123 Dörpfeld (1902), σελ. 415/ (1904), σελ. 106/ (1919), σελ. 13. 
124 Dörpfeld-Schleif (1968), σελ. 31-32. 
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κτήριο, το σωζόµενο δηλαδή έως σήµερα Ερέχθειο, κατασκευάστηκε όπως είχε 

αρχικά σχεδιαστεί, µε λίγες µόνο αλλαγές125. Όταν ξέσπασε ο Πελοποννησιακός 

πόλεµος, η κατασκευή του κτηρίου δεν είχε ολοκληρωθεί µε αποτέλεσµα οι εργασίες 

να συνεχιστούν τόσο κατά τη διάρκεια της ειρήνης του Νικία όσο και κατά το 

διάστηµα των ετών 409-406 π.Χ.126.   

 

4.2. Αποκατάσταση του αρχικού σχεδίου του Ερεχθείου από τον G.W. Elderkin.  

 Φανερά επηρεασµένος από τον W. Dörpfeld ο G.W. Elderkin διατυπώνει στα 

1912 την δική του άποψη σχετικά µε το αρχικό σχέδιο του Ερεχθείου, η οποία 

παρουσιάζει αρκετές αναλογίες σε σχέση µε αυτή του Γερµανού µελετητή τόσο ως 

προς τα επιχειρήµατα που την στηρίζουν όσο και ως προς την ίδια την αρχική µορφή 

του κτηρίου. O Elderkin οδηγήθηκε στη διατύπωση αυτού του συµπεράσµατος, αφού 

µελέτησε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η κάτοψη του µνηµείου και 

βασιζόµενος κυρίως στην παρατήρηση ότι η θεµελίωση του δυτικού τοίχου του 

κτηρίου δεν προσαρµόζεται σε αυτήν του βόρειου τοίχου, στοιχείο που πιθανότατα 

σηµαίνει ότι όταν κατασκευάστηκε η τελευταία δεν υπήρχε η προοπτική να χτιστεί 

τοίχος στη σηµερινή δυτική απόληξη του κτίσµατος127. Κατά συνέπεια το κτήριο, µε 

βάση το αρχικό του σχέδιο, θα πρέπει να εκτεινόταν ακόµη δυτικότερα 

καταλαµβάνοντας έτσι και την περιοχή του Πανδροσείου.   

                                                 
125 Η διάταξη των εσωτερικών χώρων του Ερεχθείου και η ταύτιση της λειτουργίας τους µε βάση το 
«αρχικό» σχέδιο του Dörpfeld διαφέρει αρκετά από την αποκατάσταση της µορφής του κτηρίου, η 
οποία περιγράφηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας και την οποία αποδέχονται οι 
περισσότεροι µελετητές. Για τη διατύπωση των συµπερασµάτων αυτών ο Dörpfeld βασίστηκε 
ιδιαίτερα στους αρχιτεκτονικούς όρους των οικοδοµικών επιγραφών του µνηµείου, τους οποίους 
ερµήνευσε µε διαφορετικό τρόπο. Έτσι αποκαθιστά ως ενιαίο το χώρο που διαµορφώνεται στα δυτικά 
του ανατολικού τµήµατος του κτηρίου, ενώ θεωρεί ότι ο ανατολικός τοίχος της «παραστάδας», του 
χώρου όπου βρισκόταν η «ερεχθηίς θάλασσα» (το «προστοµιαίον» σύµφωνα µε την επικρατέστερη 
αποκατάσταση του µνηµείου), κατ’ αναλογία προς το δυτικό τοίχο του κτηρίου διαµορφωνόταν µε 
πεσσούς, µεταξύ των οποίων σχηµατίζονταν πέντε ανοίγµατα. ∆ύο µαρµάρινες θύρες έκλειναν σε 
µόνιµη βάση τα ανοίγµατα στο βόρειο και νότιο άκρο του τοίχου [βλ. Dörpfeld-Schleif (1968), σελ. 54-
56,88-89]. Σχετικά µε την στέγαση του µνηµείου ο µελετητής δεν αποδέχεται την ύπαρξη ενιαίας 
στέγης στο κυρίως κτήριο [βλ. Dörpfeld-Schleif (1968), σελ.72-81]και τονίζει ιδιαίτερα την ύπαρξη 
διπλής οροφής στο δυτικότερο χώρο (στο µέσον περίπου του ύψους των τοίχων λίθινη φατνωµατική 
οροφή και στο ανώτερο µέρος ξύλινη στέγη, που χρησίµευε για την στήριξη του δυτικού αετώµατος, 
αναλογικά προς το ανατολικό τµήµα του κτηρίου) [βλ. Dörpfeld-Schleif (1968), σελ.60-71,84,88-89], 
ενώ θεωρεί ότι ο κεντρικός χώρος του κτίσµατος, όπου βρισκόταν ο τάφος του Ερεχθέα, έµενε 
ακάλυπτος, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί και στο αρχικό σχέδιο του κτηρίου [βλ. Dörpfeld-Schleif 
(1968), σελ.83-85].      
126 Dörpfeld-Schleif (1968), σελ. 32. 
127 Elderkin (1912), σελ. 49. Ωστόσο η ιδιαιτερότητα αυτή θα µπορούσε πλέον να ερµηνευθεί µε βάση 
τα νεώτερα πορίσµατα της έρευνας σχετικά µε τον παλαιότερο του Ερεχθείου βόρειο τοίχο της στοάς 
του Πανδροσείου, η ύπαρξη του οποίου έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση της βόρειας 
πρόστασης και της βορειοδυτικής γωνίας του κτηρίου (βλ. παραπάνω σελ. 18, σηµ. 62). 
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 Όπως και ο Dörpfeld, ο Elderkin αποκαθιστά το Ερέχθειο, όπως είχε αρχικά 

σχεδιαστεί, σαν ένα συµµετρικό ορθογώνιο κτήριο µε προσανατολισµό Α – ∆ και δύο 

όµοιες προστάσεις µε έξι κίονες στα δύο άκρα του, σαν έναν αµφιπρόστυλο δηλαδή 

ναό128 (σχ. 7). Στο µέσον της βόρειας και της νότιας πλευράς του διαµορφώνονταν 

δύο ακόµη προεξέχουσες προστάσεις, το σωζόµενο βόρειο πρόπυλο και η πρόσταση 

των Καρυατίδων αντίστοιχα. Ωστόσο η διάταξη των εσωτερικών χώρων του κτηρίου 

και η ταύτιση της λειτουργίας τους παρουσιάζει διαφορές σε σχέση µε την πρόταση 

του Γερµανού µελετητή. Σύµφωνα µε τον Elderkin στο ανατολικό και δυτικό άκρο 

του ναού διαµορφώνονταν δύο σηκοί που δεν ήταν αποκοµµένοι αλλά 

επικοινωνούσαν µε τον κεντρικό χώρο του κτηρίου, ο οποίος ήταν ενιαίος και 

προσβάσιµος επίσης από τις δύο προστάσεις στη βόρεια και τη νότια πλευρά. Ο 

ανατολικός σηκός ήταν αφιερωµένος στη λατρεία της Αθηνάς, στο δυτικό σηκό, που 

ήταν διακοσµηµένος µε τις ζωγραφικές απεικονίσεις των µελών του γένους των 

Βουταδών, βρίσκονταν οι τρεις βωµοί, του Ποσειδώνα-Ερεχθέα, του Ήφαιστου και 

του Βούτη, ενώ τον κεντρικό χώρο κατελάµβαναν η «ερεχθηίς θάλασσα» και η ιερή 

ελιά της Αθηνάς και γι’ αυτό το λόγο το τµήµα αυτό του ναού πιθανότατα ήταν 

υπαίθριο.   

 ∆υστυχώς ο θρησκευτικός συντηρητισµός απέτρεψε, κατά τον Elderkin, την 

υλοποίηση του αρχικού αυτού σχεδίου, επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

διαταράσσονταν οι ιεροί χώροι του Πανδροσείου και του Κεκροπίου129. Στην κάτοψη 

του σωζόµενου σήµερα κτηρίου, η οποία αντανακλά την συρρίκνωση του αρχικού 

σχεδίου, ο αρχιτέκτονας προσπάθησε να συµπεριλάβει όλα τα χαρακτηριστικά του 

δυτικότερου τµήµατος που δεν κατασκευάστηκε. Με βάση αυτό το σκεπτικό ο 

Elderkin αποκαθιστά στη δυτική πτέρυγα του σωζόµενου Ερεχθείου δύο 

παρακείµενα, κατά τον άξονα Α-∆, ορθογώνια δωµάτια, τα οποία επικοινωνούν 

µεταξύ τους130 (σχ. 8). Στο βορειότερο, προσβάσιµο από το βόρειο πρόπυλο του 

κτηρίου, βρίσκονταν οι τρεις βωµοί και οι αναπαραστάσεις του γένους των 

Βουταδών, ενώ στο νοτιότερο δωµάτιο, το οποίο επικοινωνούσε και µε την πρόσταση 

των Κορών, βρισκόταν η «ερεχθηίς θάλασσα» και τα σηµάδια από την τρίαινα του 

Ποσειδώνα, τα οποία έτσι για πρώτη φορά αποκαθίστανται από τον Elderkin στο 

εσωτερικό του ναού. Προκειµένου να διατηρηθεί και στη νέα κάτοψη η έννοια της 

                                                 
128 Elderkin (1912), σελ. 56-57. 
129 Στο ίδιο, σελ. 54 και 56. 
130 Στο ίδιο, σελ. 27, εικ. 7 και σελ. 57-58. 
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συνύπαρξης της ιερής ελιάς της Αθηνάς και της «ερεχθηίδος θάλασσας», τα οποία 

κατά τον αρχικό σχεδιασµό του κτηρίου βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, διαµορφώθηκε 

µία µικρή θύρα στο δυτικό τοίχο του νοτιότερου δωµατίου, καθώς και µία µικρή 

παράπλευρη είσοδος στη νοτιοδυτική γωνία του βορείου προπύλου, που οδηγούσε 

στο Πανδρόσειο. Ο νοτιότερος χώρος του δυτικού τµήµατος του Ερεχθείου 

επικοινωνούσε και µε το ανατολικό τµήµα του ναού, το οποίο ήταν αφιερωµένο στη 

λατρεία της Αθηνάς.  

 Η παράδοξη µορφή του δυτικού εξωτερικού τοίχου του Ερεχθείου οφείλεται 

κατά τον Elderkin στο γεγονός ότι ο αρχιτέκτονας προσπάθησε να συµπυκνώσει σε 

αυτόν τον τοίχο όλα τα γνωρίσµατα της δυτικής πρόσοψης του αρχικά σχεδιασµένου 

κτηρίου, η οποία ήταν απόλυτα όµοια µε την ανατολική131. Προκειµένου λοιπόν η 

αναλογία αυτή να διατηρηθεί και µετά τη συρρίκνωση του αρχικού σχεδίου, ο 

αρχιτέκτονας ενσωµάτωσε τους κίονες, τη ζωφόρο και το αέτωµα της δυτικής 

πρόστασης, καθώς και τα παράθυρα του δυτικού τοίχου του κτηρίου σε έναν τοίχο, 

έτσι ώστε σύµφωνα µε την άποψη του µελετητή ακόµη και σήµερα είναι εµφανείς οι 

αναλογίες ως προς τη µορφή ανάµεσα στην ανατολική και τη δυτική πλευρά του 

σωζόµενου µνηµείου.   

 

4.3. Η θεωρία του W.B. Dinsmoor.  

 Ο τρίτος µελετητής, ο οποίος υποστήριξε την άποψη ότι το Ερέχθειο 

αντικατοπτρίζει τη συρρικνωµένη εκδοχή του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδίου του 

κτηρίου, είναι ο W.B. Dinsmoor. Βασιζόµενος, όπως και οι άλλοι δύο µελετητές, στις 

ιδιοµορφίες του µνηµείου και κυρίως στην περίεργη θέση της βόρειας και της νότιας 

πρόστασης, ο Dinsmoor διατύπωσε την θεωρία του, η οποία σχετίζεται άµεσα µε την 

τύχη που είχε ο Παλαιός Ναός της Αθηνάς µετά τους περσικούς πολέµους και την 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε αυτόν το ναό και το Ερέχθειο (σχ. 9). Πιο 

συγκεκριµένα, ο Dinsmoor υποστηρίζει ότι µετά την καταστροφή του Παλαιού Ναού 

της Αθηνάς το 480-479 π.Χ. από τους Πέρσες το δυτικό τµήµα του κτηρίου 

επισκευάστηκε, προκειµένου να χρησιµεύσει προσωρινά ως θησαυροφυλάκιο, 

δηλαδή ως χώρος φύλαξης του δηµόσιου ταµείου της πόλης, λειτουργία την οποία 

επιτελούσε και πριν από την καταστροφή του ναού132. Επρόκειτο δηλαδή για ένα 

µικρό κτίσµα µε τετράστυλη πρόσταση και είσοδο στα δυτικά, που οδηγούσε σε έναν 
                                                 
131 Στο ίδιο, σελ. 54 και 56. 
132 Dinsmoor (1932), σελ. 314, 316-317. 
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ενιαίο χώρο, ο οποίος µε τη σειρά του έδινε πρόσβαση σε δύο µικρότερα 

παρακείµενα δωµάτια. Αυτό ακριβώς το κτίσµα χαρακτηρίζει ο όρος «οπισθόδοµος», 

ο οποίος απαντάται σε αρκετές αρχαίες επιγραφικές µαρτυρίες133.   

 Η διατήρηση του δυτικού τµήµατος του Παλαιού Ναού της Αθηνάς µαταίωσε 

τα σχέδια του αρχιτέκτονα του Ερεχθείου, του Μνησικλή, ο οποίος σκόπευε να 

κατασκευάσει το νέο ναό ακριβώς στη θέση του παλαιότερου. Σύµφωνα µε το αρχικό 

σχέδιο δηλαδή, κατά τον Dinsmoor, το Ερέχθειο θα κατελάµβανε τη θέση του 

παλαιού ναού και θα αναπαρήγαγε ουσιαστικά την κάτοψη του τελευταίου χωρίς 

όµως την περίσταση, που ο ναός έφερε πριν την καταστροφή του από τους Πέρσες134 

(σχ. 10). Ύστερα όµως από την επισκευή του δυτικού τµήµατος του παλαιότερου 

ναού η θέση του Ερεχθείου µετακινήθηκε βορειότερα, στην περιοχή όπου βρίσκονταν 

τα πανάρχαια σεβάσµατα της αθηναϊκής λατρευτικής παράδοσης, και το σχέδιο του 

κτηρίου αναµορφώθηκε (σχ. 11). Ενώ η διάταξη των εσωτερικών χώρων παρέµεινε η 

ίδια (ένας µεµονωµένος χώρος στο ανατολικό τµήµα και τρεις χώροι στο δυτικό, που 

µιµούνταν την κάτοψη του διατηρηθέντος οπισθοδόµου του Παλαιού Ναού της 

Αθηνάς), η τετράστυλη ανατολική πρόσταση µετατράπηκε σε εξάστυλη και στο 

δυτικό άκρο προστέθηκε ένα µνηµειακό σε διαστάσεις πρόπυλο µε έξι κίονες. Η 

προοπτική που υπήρχε ήταν µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Ερεχθείου ο 

θησαυρός της πόλης να µεταφερθεί στο νέο ναό, όµως το σχέδιο δεν ευοδώθηκε λόγω 

της αντίδρασης που εκφράστηκε από το ιερατείο, επειδή η κατασκευή του κτηρίου θα 

διατάρασσε τα ιερά σηµεία του τάφου του Κέκροπα και της ελιάς της Αθηνάς. Έτσι 

το αρχικό σχέδιο του Ερεχθείου περιορίστηκε ως προς τις διαστάσεις, διατηρώντας 

όµως αµετάβλητη την εσωτερική του διαρρύθµιση, ενώ το δυτικό πρόπυλο 

µετακινήθηκε στη βορειοδυτική γωνία του κτηρίου και σχεδόν συµµετρικά ως προς 

αυτό προστέθηκε η πρόσταση των Καρυατίδων, προκειµένου να καλύψει το κενό που 

διαµορφωνόταν στη νοητή γωνία µεταξύ του δυτικού τοίχου του Οπισθοδόµου και 

του νότιου τοίχου του Ερεχθείου135 (σχ. 12).   

 

 Ο τρόπος µε τον οποίο οι W. Dörpfeld, G.W. Elderkin και W.B. Dinsmoor 

ερµηνεύουν τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες του Ερεχθείου στηρίζεται σε ένα 

βασικό κοινό επιχείρηµα: στην ύπαρξη µίας αρχικής ιδέας σχετικά µε τη µορφή του 

                                                 
133 Στο ίδιο, σελ. 312-313. 
134 Στο ίδιο, σελ. 319-320 και Dinsmoor (1950), σελ. 190. 
135 Dinsmoor (1932), σελ. 320-323 και (1950), σελ. 191-192. 
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κτηρίου, η οποία όµως έµεινε µόνο στα σχέδια χωρίς ποτέ να υλοποιηθεί. Κοινός και 

στους τρεις ερευνητές είναι και ο λόγος που εµπόδισε την ολοκλήρωση αυτού του 

σχεδίου: η άρνηση του αρµόδιου ιερατείου, το οποίο θεώρησε ότι η κατασκευή του 

νέου ναού θα διατάρασσε τα σηµεία της λατρείας που βρίσκονται δυτικά του 

σηµερινού Ερεχθείου, δηλαδή τον τάφο του Κέκροπα, την ιερή ελιά της Αθηνάς και 

το Πανδρόσειο. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να διατυπώσουµε κάποιες αντιρρήσεις 

που αφορούν την ορθότητα του επιχειρήµατος σχετικά µε το ρόλο του ιερατείου.  

 Αν και οι τρεις µελετητές δεν εξηγούν µε λεπτοµέρειες τι ακριβώς εννοούν µε 

τον όρο «ιερατείο», γνωρίζουµε ότι στην αρχαία Ελλάδα, τουλάχιστον της αρχαϊκής 

και κλασικής περιόδου, δεν υπήρχε κανένα ιερατείο ως κλειστή οµάδα µε 

καθορισµένη παράδοση, παιδεία, µύηση και ιεραρχία136. ∆εν υφίστατο δηλαδή η 

έννοια του κλήρου, γι’ αυτό και τα περισσότερα από τα ιερατικά αξιώµατα, 

τουλάχιστον στην Αθήνα, διαρκούσαν για ένα έτος, χωρίς όµως να αποκλείεται και η 

περίπτωση να διαρκούν για µία ορισµένη περίοδο ή ακόµη να είναι ισόβια137. Εκτός 

από τη σωµατική αρτιµέλεια και τη δυνατότητα άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων 

δεν υπήρχαν άλλοι περιορισµοί για την επιλογή του ιερέα ή της ιέρειας138, οι οποίοι 

καθορίζονταν από την πολιτική συνέλευση της κοινότητας ή πολύ συχνά ύστερα από 

κλήρωση139. Για ορισµένες παλαιές οικογένειες το ιερατικό αξίωµα ήταν 

κληρονοµικό χωρίς όµως αυτό να αποκλείει τη διαδικασία της κλήρωσης µέσα στον 

ίδιο τον κύκλο της οικογένειας140. Αυτή ήταν η περίπτωση των Ετεοβουταδών στην 

Αθήνα, από τους οποίους προερχόταν ο ιερέας του Ποσειδώνα-Ερεχθέα και η ιέρεια 

της Αθηνάς Πολιάδος. Ο επώνυµος πρόγονός τους Βούτης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

ήταν αδελφός του Ερεχθέα. Παρά το γεγονός όµως ότι το προνόµιο της ιεροσύνης δεν 

ξεπέρασε τα όρια του γένους των Ετεοβουταδών, τα µέλη του δεν το 

εκµεταλλεύθηκαν, έτσι ώστε να αναπτύξουν µία σταθερή θρησκευτική εξουσία µέσα 

στα πλαίσια της δικής τους κλειστής κάστας141.  

 Η ιεροσύνη στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν µία γενική κατάσταση ούτε και 

τρόπος ζωής, αντίθετα αποτελούσε δευτερεύουσα και τιµητική υπηρεσία προς έναν 

ορισµένο θεό σε ένα µόνο ιερό. Καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που διαρκούσε αυτό 

                                                 
136 Burkert (1993), σελ. 214. 
137 Martha (1882), σελ. 140 και Burkert (1993), σελ. 216. 
138 Burkert (1993), σελ. 220. 
139 Στις αρχαίες πηγές συναντάµε συχνά τις εκφράσεις «klhroàsqai ƒerwsÚnhn, Ð lacèn ƒereÚj,tÒn 
ƒerša tÒn ¢e… lagc£nonta,e„ œlacon ƒereÚj» [Martha (1882), σελ. 30].  
140 Martha (1882), σελ. 34-35 και Burkert (1993), σελ. 216. 
141 Garland (1984), σελ. 77-78. 
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το αξίωµα ο ιερέας ή η ιέρεια έπρεπε να ασκούν ορισµένα καθήκοντα, πρακτικής 

κυρίως φύσεως, που αφορούσαν την υπηρεσία προς την θεότητα, τη φροντίδα του 

αγάλµατος και την προετοιµασία των ιερών γευµάτων, τη διεξαγωγή των θυσιών, 

καθώς και την επίβλεψη του ιερού και της περιουσίας του. Ο ιερέας δηλαδή ήταν 

υπεύθυνος για την φύλαξη των σκευών και των άλλων αντικειµένων, καθώς και των 

χρηµάτων του ιερού, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το τελευταίο αποτελεί και τον τόπο 

κατοικίας του142.  

 Από όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα συµπεραίνουµε ότι το ιερατικό αξίωµα 

αποτελούσε µεν µία πολύ τιµητική διάκριση, δεν προσέδιδε όµως σε αυτόν που το 

έφερε αρµοδιότητες τέτοιες, ώστε να παρεµβαίνει ή να αντιτίθεται σε πολιτικές 

αποφάσεις. Στην Αθήνα ο δήµος ασκούσε πλήρη έλεγχο στον εκάστοτε ιερέα και είχε 

το δικαίωµα να του επιβάλλει κυρώσεις στην περίπτωση που δεν επιτελούσε σωστά 

τα θρησκευτικά του καθήκοντα143. Ο ιερέας δεν είχε καµία νοµική ή πολιτική 

δικαιοδοσία. Οι αποφάσεις σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή στο τελετουργικό τυπικό, 

µε την εισαγωγή κάποιας ξένης θεότητας στους προστάτες θεούς της πόλης ή µε το 

διορισµό ενός νέου ιερέα λαµβάνονταν από το δήµο. Ο τελευταίος επίσης ενέκρινε τα 

σχέδια για την οικοδόµηση ενός νέου ναού ή την αποκατάσταση κάποιου 

παλαιότερου144. Οι συζητήσεις σχετικά µε τον καθορισµό της θέσης ενός νέου 

κτηρίου γίνονταν συνήθως στην εκκλησία του δήµου. Στις περιπτώσεις κατασκευής 

λατρευτικών οικοδοµηµάτων η συµµετοχή του αρµόδιου ιερέα στον καθορισµό της 

θέσης και του προσανατολισµού είναι µόνο υποθετική145. 

Ο ιερέας λοιπόν ήταν ουσιαστικά επιφορτισµένος µε την υποχρέωση να 

εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του ιερού και των τελετών που σχετίζονταν µε 

αυτό. Ο J. Martha περιγράφει µε σαφήνεια τη θέση του ιερέα µέσα στην αθηναϊκή 

κοινότητα146: “…Le prêtre est un des agents de l’ autorité souveraine. A l’ exemple 

des autres agents de cette autorité, il est soumis aux lois qu’ elle a faites, aux décrets 

qu’ elle publie. Il n’ a d’ autres pouvoirs que ceux qu’ il tient d’ elle et dont il lui doit 

compte.” Κατά συνέπεια αποδυναµώνεται η άποψη των Dörpfeld, Elderkin και 

                                                 
142 Martha (1882), σελ. 44 και εξ. (σχετικά µε τα καθήκοντα των ιερέων) και σελ. 141, όπου 
αναφέρεται σαφώς ο ρόλος των ιερέων στην αστική ζωή της αρχαίας Αθήνας (“…la perpétuité de leurs 
fonctions ne les détache pas des intérêts de la vie active : ils se mêlent de près, comme les autres 
citoyens, aux affaires de la cité, et ne sont prêtres qu’ aux heures où il s’ agit d’ accomplir certaines 
cérémonies”) · Burkert (1993), σελ. 215-216, 218. 
143 Garland (1984), σελ. 77. 
144 Στο ίδιο, σελ. 78.  
145 Müller-Wiener (1995), σελ. 30, 37. 
146 Martha (1882), σελ. 10. 
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Dinsmoor σχετικά µε τον ρόλο του ιερατείου, το οποίο εµπόδισε την επέκταση του 

Ερεχθείου προς τα δυτικά, ενώ καθίσταται αβάσιµος ο ισχυρισµός του πρώτου, που 

υποστηρίζει ότι η απόρριψη του σχεδίου από το συντηρητικό ως προς τις πολιτικές 

πεποιθήσεις του ιερατείο οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα. Εξάλλου, ακόµη κι αν 

επρόκειτο το νέο κτήριο να καταλάβει την περιοχή του Πανδροσείου και του 

Κεκροπίου, είναι προφανές ότι οι κατασκευαστές του θα φρόντιζαν να µην θιγούν οι 

ιεροί αυτοί χώροι, όπως ακριβώς έχει συµβεί και στο σωζόµενο µέχρι σήµερα 

µνηµείο, το οποίο όχι µόνο ενσωµάτωσε στο εσωτερικό του τα µαρτύρια της 

πανάρχαιης λατρευτικής χρήσης του χώρου, αλλά προσάρµοσε την κατασκευή της 

νοτιοδυτικής γωνίας του στον προϋπάρχοντα τάφο του Κέκροπα (βλ. παραπάνω σελ. 

28, σηµ. 94).      

 Με αρκετή επιφύλαξη θα πρέπει επίσης να αντιµετωπίσουµε τις προτάσεις 

αποκατάστασης της κάτοψης τόσο του «αρχικού» όσο και του σωζόµενου κτηρίου, 

που προτείνουν οι τρεις ερευνητές. Ο C.H. Weller σε άρθρο που δηµοσίευσε στο AJA 

25 (1921) καταρρίπτει τα επιχειρήµατα που στηρίζουν την πρόταση αποκατάστασης 

του Dörpfeld προβάλλοντας τις δικές του θέσεις, οι οποίες βασίζονται σε 

αρχιτεκτονικές παρατηρήσεις επάνω στο ίδιο το µνηµείο147. Σύµφωνα µε τις 

τελευταίες, ορισµένες λεπτοµέρειες στην κατασκευή της δυτικής απόληξης του 

Ερεχθείου εµποδίζουν τη δυνατότητα επέκτασης του κτίσµατος προς τα δυτικά, κάτι 

το οποίο υποστήριξε, χωρίς όµως να το ξεκαθαρίζει απόλυτα, ο Dörpfeld κάνοντας 

λόγο για «προσωρινή µορφή του κτηρίου»148.    

 ∆εν χρειάζεται, κατά τη γνώµη µας, να πάµε πολύ µακριά προκειµένου να 

δώσουµε απάντηση στο εύλογο ερώτηµα «γιατί το Ερέχθειο έχει αυτή τη µορφή». Η 

ίδια η κάτοψη του µνηµείου, όπως αποκαθίσταται µε βάση τις αρχαιολογικές και 

αρχιτεκτονικές παρατηρήσεις του G. P. Stevens και των συνεργατών του, οι οποίες 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο αξιόλογο έργο τους “The Erechtheum” (1927), όσο 

περίπλοκη και αν φαίνεται, σε συνδυασµό µε την ιστορία του χώρου µπορούν να 

δώσουν απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα. Το Ερέχθειο κτίστηκε µε την προοπτική 

να στεγάσει και εν µέρει να αναδείξει τα σηµεία της λατρείας που βρίσκονταν 

συγκεντρωµένα σε αυτήν την περιοχή του ιερού βράχου της Ακρόπολης. Το  

Πανδρόσειο, το οποίο είχε διαµορφωθεί ως ιερό πριν από την οικοδόµηση του 

                                                 
147 Weller (1921), σελ. 130-141. 
148 Dörpfeld (1904), σελ. 106: “…sondern wählten (Perikles und seine Künstler) eine provisorische 
Lösung, die die spätere Ausführung des ganzen Projektes noch jederzeit gestattete.” 
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Ερεχθείου και περιελάµβανε την ιερή ελιά της Αθηνάς, δεν ήταν βέβαια απαραίτητο 

να ενσωµατωθεί στο νέο κτήριο. Ωστόσο η επικοινωνία µεταξύ των δύο κτισµάτων 

είναι άµεση και εξασφαλίζεται από την ύπαρξη µίας εισόδου στην προς δυσµάς 

προέκταση του βόρειου προπύλου του Ερεχθείου και µίας µικρής θύρας στο δυτικό 

τοίχο του τελευταίου. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η µορφή του Ερεχθείου 

αντικατοπτρίζει την αρχική σύλληψη του σχεδίου του κτηρίου. Προκειµένου να 

κατανοήσουµε καλύτερα το συµπέρασµα αυτό, θα πρέπει να µελετήσουµε τη διάταξη 

και λειτουργία των εσωτερικών χώρων του µνηµείου, καθώς επίσης τη χρήση του 

βόρειου προπύλου και της πρόστασης των Καρυατίδων. Πολύτιµες πληροφορίες για 

την µελέτη αυτή µπορεί να µας δώσει η περιγραφή του Ερεχθείου από τον περιηγητή 

Παυσανία.   
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5 

 

Η λειτουργία των χώρων στο δυτικό τµήµα του Ερεχθείου 

 

5.1. Η περιγραφή του Ερεχθείου στην «Ελλάδος Περιήγηση» του Παυσανία. 

 Μία από τις κυριότερες αρχαίες πηγές, στην οποία ανατρέξαµε αρκετές φορές 

στα προηγούµενα κεφάλαια, είναι το έργο «`Ell£doj Peri»ghsij» του Παυσανία. Ο 

περιηγητής επισκέφτηκε για τελευταία φορά την Αθήνα γύρω στα 145-148 µ.Χ. και 

δίνει στα «'Attik£», το πρώτο µέρος του έργου του, την εικόνα που η πόλη παρείχε 

εκείνη ακριβώς την περίοδο149. Αναφέρεται στα µνηµεία που αντίκρισε κατά την 

επίσκεψή του στην Ακρόπολη της Αθήνας και φυσικά δεν παραλείπει να περιγράψει 

και ένα ιδιαίτερο ως προς το λατρευτικό του χαρακτήρα κτίσµα, το οποίο 

χαρακτηρίζει ως «ερέχθειο»150. Η περιγραφή αυτή αποτελεί, µαζί µε τις οικοδοµικές 

επιγραφές του Ερεχθείου, την κυριότερη πηγή, στην οποία έχουν βασιστεί οι 

µελετητές, προκειµένου να διατυπώσουν απόψεις σχετικά µε τη µορφή και τη θέση 

του εν λόγω κτίσµατος, καθώς και την ταύτισή του µε το σωζόµενο µνηµείο στην 

Ακρόπολη της Αθήνας. 

«–œsti d� kaˆ o‡khma 'Eršcqeion kaloÚmenon·prÕ d� tÁj ™sÒdou DiÒj 
™sti bwmÕj `Up£tou, œnqa œmyucon qÚousin oÙdšn, pšmmata d� qšntej oÙd�n 
œti o‡nJ cr»sasqai nom…zousin. ™selqoàsi dš e„si bwmo…, Poseidînoj, ™f' oá 
kaˆ 'Erecqe‹ qÚousin œk tou manteÚmatoj, kaˆ ¼rwoj BoÚtou, tr…toj d� 
`Hfa…stou· grafaˆ d� ™pˆ tîn to…cwn toà gšnouj e„sˆ toà Boutadîn kaˆ–
diploàn g£r ™sti tÕ o‡khma–[kaˆ] Ûdwr ™stˆn œndon qal£ssion ™n fršati. 
toàto m�n qaàma oÙ mšga· kaˆ g¦r Ósoi mesÒgaian o„koàsin, ¥lloij te œsti 
kaˆ Karsˆn 'Afrodisieàsin· ¢ll¦ tÒde <tÕ> fršar ™j suggraf¾n paršcetai 
kum£twn Ãcon ™pˆ nÒtJ pneÚsanti. kaˆ tria…nhj ™stˆn ™n tÍ pštrv scÁma· 
taàta d� lšgetai Poseidîni martÚria ™j t¾n ¢mfisb»thsin tÁj cèraj 
fanÁnai. 

 ƒer¦ m�n tÁj 'Aqhn©j ™stin ¼ te ¥llh pÒlij kaˆ ¹ p©sa Ðmo…wj gÁ–kaˆ 
g¦r Ósoij qeoÝj kaqšsthken ¥llouj ™n to‹j d»moij sšbein, oÙdšn ti Âsson t¾n 
'Aqhn©n ¥gousin ™n timÍ–, tÕ d� ¡giètaton ™n koinù pollo‹j prÒteron 
nomisq�n œtesin <À> sunÁlqon ¢pÕ tîn d»mwn ™stˆn 'Aqhn©j ¥galma ™n tÍ 
nàn ¢kropÒlei, tÒte d� ÑnomazomšnV pÒlei· f»mh d� ™j aÙtÕ œcei pese‹n ™k toà 
oÙranoà. kaˆ toàto m�n oÙk ™pšxeimi e‡te oÛtwj e‡te ¥llwj œcei, lÚcnon d� tÍ 
qeù crusoàn Kall…macoj ™po…hsen· ™mpl»santej d� ™la…ou tÕn lÚcnon t¾n 
aÙt¾n toà mšllontoj œtouj ¢namšnousin ¹mšran, œlaion d� ™ke‹no tÕn metaxÝ 
™parke‹ crÒnon tù lÚcnJ kat¦ t¦ aÙt¦ ™n ¹mšrv kaˆ nuktˆ fa…nonti. ka… oƒ 
l…nou Karpas…ou qruallˆj œnestin, Ö d¾ purˆ l…nwn mÒnon oÙk œstin 

                                                 
149 Παπαχατζής, Αττικά, σελ. 69. 
150 `Ell£doj PeriÇghsij Ι, 26, 5 – 7 και 27, 1-2. 
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¡lèsimon· fo‹nix d� Øp�r toà lÚcnou calkoàj ¢n»kwn ™j tÕn Ôrofon ¢nasp´ 
t¾n ¢tm…da. Ð d� Kall…macoj <Ð> tÕn lÚcnon poi»saj, ¢podšwn tîn prètwn 
™j aÙt¾n t¾n tšcnhn, oÛtw sof…v p£ntwn ™stˆn ¥ristoj éste kaˆ l…qouj 
prîtoj ™trÚphse kaˆ Ônoma œqeto katathx…tecnon, À qemšnwn ¥llwn 
katšsthsen ™f' aØtù.  

 ke‹tai d� ™n tù naù tÁj Poli£doj `ErmÁj xÚlou, Kškropoj e�nai 
legÒmenon ¢n£qhma, ØpÕ kl£dwn murs…nhj oÙ sÚnopton. ¢naq»mata d� ÐpÒsa 
¥xia lÒgou, tîn m�n ¢rca…wn d…froj Ñklad…aj ™stˆ Daid£lou po…hma, l£fura 
d� ¢pÕ M»dwn Masist…ou qèrax, Öj e�cen ™n Plataia‹j t¾n ¹gemon…an tÁj 
†ppou, kaˆ ¢kin£khj Mardon…ou legÒmenoj e�nai. Mas…stion m�n d¾ 
teleut»santa ØpÕ tîn 'Aqhna…wn o�da ƒppšwn· Mardon…ou d� macesamšnou 
Lakedaimon…oij ™nant…a kaˆ ØpÕ ¢ndrÕj Sparti£tou pesÒntoj oÙd' ¨n 
Øpedšxanto ¢rc¾n oÙd� ‡swj 'Aqhna…oij parÁkan fšresqai LakedaimÒnioi tÕn 
¢kin£khn. perˆ d� tÁj ™la…aj oÙd�n œcousin ¥llo e„pe‹n À tÍ qeù martÚrion 
genšsqai toàto ™j tÕn ¢gîna tÕn ™pˆ tÍ cèrv· lšgousi d� kaˆ t£de, 
katakauqÁnai m�n t¾n ™la…an, ¹n…ka Ð MÁdoj t¾n pÒlin ™nšprhsen 
'Aqhna…oij, katakauqe‹san d� aÙqhmerÕn Óson te ™pˆ dÚo blastÁsai p»ceij. 

 tù naù d� tÁj 'Aqhn©j PandrÒsou naÕj sunec»j ™sti· …» 
 
 Η περιγραφή του Παυσανία δεν µας βοηθά να αποκτήσουµε µία ξεκάθαρη 

εικόνα σχετικά µε το τι είδε ο περιηγητής µέσα στο Ερέχθειο, σε ποιον ακριβώς χώρο 

και ποια ήταν η πορεία που ακολούθησε κατά την επίσκεψή του στο κτήριο. Σύγχυση 

προκαλεί ειδικότερα η αναφορά στο «ναό της Πολιάδος», κατά την οποία ο 

περιηγητής δεν διευκρινίζει εάν συνεχίζει να µιλά για το ίδιο κτήριο ή για κάποιο 

άλλο που πιθανόν γειτνίαζε µε το Ερέχθειο. Το σηµείο αυτό και γενικά όλο το 

σχετικό απόσπασµα των «Αττικών» έχει ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως από πολλούς 

µελετητές, οι οποίοι χρησιµοποιούν το κείµενο αυτό ως οδηγό, προκειµένου να 

αποσαφηνίσουν τη διάταξη και τη λειτουργία των εσωτερικών χώρων του Ερεχθείου. 

Ωστόσο θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι ο Παυσανίας δεν ακολουθεί πάντα 

συγκεκριµένη τοπογραφική σειρά κατά την περιγραφή των µνηµείων που 

επισκέφτηκε σε έναν τόπο151. Η πιθανότερη εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι  κατά τη 

διάρκεια των περιηγήσεών του κρατούσε σηµειώσεις για τα διάφορα αξιοθέατα και 

συνέλεγε πληροφορίες για τον τοπικό λαϊκό πολιτισµό. Τα στοιχεία αυτά τα 

επεξεργαζόταν αργότερα, κατά την συγγραφή του έργου του, όταν η επαφή του µε τα 

µνηµεία που περιέγραφε δεν ήταν πλέον τόσο άµεση. Ιδιαίτερη σηµασία µάλιστα 

έδινε στους µύθους και θρύλους κάθε τόπου, στις λατρείες και παραδόσεις, γι’ αυτό 

και το κείµενό του διανθίζεται συχνά µε τέτοιου είδους παρεκβάσεις152. Είναι φυσικό 

λοιπόν στην περιγραφή των οικοδοµηµάτων να υπάρχουν ανακρίβειες και ελλιπείς 

                                                 
151 The Erechtheum, σελ. 491. 
152 Παπαχατζής, Αττικά, σελ. 23-27 και 69. 
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πληροφορίες και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να βασιζόµαστε αποκλειστικά στη 

διήγηση του Παυσανία, προκειµένου να κατανοήσουµε ένα σωζόµενο µνηµείο. Στην 

περίπτωση του Ερεχθείου το καλύτερο θα ήταν να συνδυάζουµε τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα µε το αρχαίο κείµενο και έτσι «να ερµηνεύουµε τόσο τον Παυσανία από 

το Ερέχθειο όσο και το Ερέχθειο µέσα από τον Παυσανία»153.  

 

5.2. Η βόρεια πρόσταση. 

 Η αφήγηση του Παυσανία ξεκινά µε την αναφορά στο βωµό του ∆ία Ύπατου 

που βρίσκεται µπροστά από την είσοδο του «οικοδοµήµατος που ονοµάζεται 

Ερέχθειο». Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. παραπάνω σελ. 

24), στην έκθεση της επιτροπής που κατέγραψε την κατάσταση, στην οποία 

βρισκόταν το κτήριο κατά το 409/8 π.Χ., πριν ολοκληρωθεί η αποπεράτωσή του, 

γίνεται λόγος για «tÒm bomÒn tý q[u]ecý», ο οποίος δεν είχε ακόµη κατασκευαστεί 

στην πρόσταση µε το επιβλητικό «θύρωµα», δηλαδή στο βόρειο πρόπυλο154. Από 

αυτές τις φαινοµενικά αντιφατικές µεταξύ τους αναφορές γεννώνται δύο ερωτήµατα: 

α) για ποια είσοδο του κτηρίου µιλά ο Παυσανίας και β) εάν εννοεί την είσοδο στη 

βόρεια πρόσταση, τότε θα πρέπει να υποθέσουµε ότι εκεί υπήρχαν δύο διαφορετικοί 

βωµοί ; 

 Αυτή ακριβώς είναι η άποψη που διατύπωσε ο G.W. Elderkin υποστηρίζοντας 

ότι ο βωµός του ∆ιός Υπάτου βρισκόταν κάτω από το άνοιγµα στην οροφή του 

προπύλου, σε άµεση επαφή µε τα ίχνη από τον κεραυνό του ∆ία ή την τρίαινα του 

Ποσειδώνα που σώζονται επάνω στον βράχο κάτω από το δάπεδο, ενώ ο δεύτερος 

βωµός, αυτός του Θυηχόου, κάλυπτε το σηµείο όπου διαµορφώνεται το ηµικυκλικό 

λάξευµα στο δάπεδο του προπύλου (εικ. 8), ακριβώς δίπλα από το βόρειο τοίχο του 

κτηρίου, και ήταν αφιερωµένος στον Ερεχθέα155. Ο Elderkin ταυτίζει το βωµό του 

∆ιός Υπάτου µε αυτόν του ∆ιός Καταιβάτη, του θεού δηλαδή που πλήττει µε τον 

κεραυνό του, βασιζόµενος σε µία επιγραφική µαρτυρία, η οποία κάνει λόγο για την 

ύπαρξη ενός αδύτου του ∆ία ως Καταιβάτη επάνω στην Ακρόπολη156. Ως εκ τούτου 

τα λαξεύµατα επάνω στον βράχο οφείλονται στον κεραυνό του θεού. Η συνύπαρξη 

των δύο βωµών στη βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου και η άµεση γειτνίαση των 

                                                 
153 The Erechtheum, σελ. 479: “…it is often quite as necessary to explain Pausanias from the 
Erechtheum as the Erechtheum from Pausanias”. 
154 Caskey II, col. I, 77-80. 
155 Elderkin (1941), σελ. 114. 
156 Στο ίδιο, σελ. 113-114. Επίσης Elderkin (1912), σελ. 32-35. 
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θρόνων των ιερέων του ∆ιός Πολιέως και του Θυηχόου στην προεδρία του θεάτρου 

του ∆ιονύσου οδηγούν τον Elderkin στην περαιτέρω ταύτιση του ∆ία Ύπατου µε τον 

∆ία Πολιέα157. Οι προσφορές που κατά τον µελετητή γίνονταν στο βωµό του 

Θυηχόου – αίµα από θυσιασµένο βόδι ή κόκκινο κρασί – συνδέονται επίσης µε τον 

∆ία Πολιέα και συγκεκριµένα µε τα ∆ιιπόλια ή Βουφόνια, την αθηναϊκή γιορτή που 

γινόταν προς τιµήν του θεού, κατά την οποία τελούνταν η θυσία ενός βοδιού158. Την 

θυσία τελούσε, όπως υποστηρίζει ο Elderkin ερµηνεύοντας τη σχετική αναφορά του 

λεξικογράφου Ησύχιου159, ο Βούτης, οπότε οι προσφορές στο βωµό του Θυηχόου 

απευθύνονται στον Ερεχθέα, ενώ τα ∆ιιπόλια τελούνται προς τιµήν του ∆ία της 

βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου.     

 Από το είδος των προσφορών που σύµφωνα µε τον Elderkin γίνονταν στον 

βωµό του Θυηχόου αλλά και από τον τρόπο µε τον οποίο ο µελετητής ερµηνεύει τον 

όρο αυτό ως «αυτός που χέει την θυσία»160 είναι προφανές ότι συσχετίζει το πρώτο 

συνθετικό της λέξης µε το ρήµα «θύω» που σηµαίνει «προσφέρω θυσία», «θυσιάζω». 

Υπάρχει ωστόσο και το ουδετέρου γένους ουσιαστικό «θύος», το οποίο στον 

πληθυντικό έχει την έννοια του θυµιάµατος ή του πέµµατος, δηλαδή του γλυκού 

ψωµιού που σύµφωνα µε την διήγηση του Παυσανία προσφερόταν στο βωµό του 

∆ιός Υπάτου161. Ο περιηγητής αναφέρει στα «Αρκαδικά» ότι τα πέµµατα αυτά οι 

Αθηναίοι τα ονόµαζαν και πελάνους162. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται το κράµα 

από µέλι, αλεύρι και λάδι, το οποίο προσφέρεται στους θεούς163. Το δεύτερο 

συνθετικό της λέξης «θυηχόος» σχετίζεται φυσικά µε την χοή που έχει την έννοια της 

σπονδής προς τιµήν κάποιου νεκρού ή γενικότερα της προσφοράς χθονίας φύσεως164. 

Έτσι λοιπόν µπορούµε να ερµηνεύσουµε τον θυηχόο ως αυτόν που προσφέρει «θύη» 

δηλαδή πέµµατα. 

 Η ερµηνεία αυτή αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την ταύτιση των βωµών του 

∆ιός Υπάτου και του Θυηχόου. Άλλωστε είναι δύσκολο να φανταστούµε την ύπαρξη 

δύο βωµών σε τόσο άµεση επαφή. Σύµφωνα µε τον Ν. Κοντολέοντα οι προσφορές 
                                                 
157 Elderkin (1941), σελ. 114-116. 
158 Για τα ∆ιιπόλια βλ. Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις Ι, 24, 4 και Παπαχατζής, Αττικά, σηµ. 1, σελ. 
338.  
159 Ησύχιος (βλ. λήµ.): BoÚthj: kaˆ Ð to‹j Diipol…oij t¦ boufÒnia drîn. 
160 Elderkin (1941), σελ. 114: “The name Thyechous meant ‘the one who pours the sacrifice’ ”. 
161 Παπαχατζής, Αττικά, σηµ.1, σελ. 357-359. 
162 Pausan…ou `Ell£doj PeriÇghsij VIII, 2, 3: «...pšmmata dš ™picèria ™pˆ toà bwmoà kaq»gisen, § 
pel£nouj kaloàsin œti kaˆ ™j ¹m©j ¢qhna‹oi». 
163 Ι. Σταµατάκου, Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, (1972), 1990. Επίσης βλ. The 
Erechtheum, σελ. 490 και Kron (1976), σελ. 45. 
164 Burkert (1993), σελ. 164. 
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πεµµάτων έχουν χθόνιο χαρακτήρα165. Ο ∆ίας Ύπατος συνδέεται µε λατρεία χθονίας 

φύσεως βάσει του µύθου που µιλά για τη θανάτωση του Ερεχθέα από τον κεραυνό 

του θεού. Ο βωµός του ∆ία ή του Θυηχόου στο βόρειο πρόπυλο του Ερεχθείου θα 

πρέπει να ήταν τετράπλευρος και τοποθετηµένος υπό µορφή περιχειλώµατος επάνω 

από το άνοιγµα στο δάπεδο του προπύλου, µέσα από το οποίο ήταν ορατό το τµήµα 

του φυσικού βράχου που έφερε τα χαρακτηριστικά λαξεύµατα, τα οποία ταυτίζονται 

µε τα ίχνη από τον κεραυνό του ∆ία ή την τρίαινα του Ποσειδώνα166 (εικ. 13, 23). Το 

τµήµα αυτό του βράχου βρισκόταν µέσα σε µία κρύπτη που διαµορφωνόταν κάτω 

από το δάπεδο του προπύλου και επικοινωνούσε µε το δυτικό τµήµα του κτηρίου 

µέσω µίας µικρής διόδου κάτω από το βόρειο τοίχο167. Προς αυτήν την κρύπτη 

φαίνεται ότι κατευθύνονταν οι υγρές προσφορές που πιθανότατα χύνονταν στην 

ηµικυκλική αύλακα στο δάπεδο του προπύλου, νοτίως της κρύπτης και προορίζονταν 

προφανώς για τον Ερεχθέα168. Η κρύπτη λοιπόν αποτελούσε συµβολικά το 

«ενηλύσιον»169, τον τόπο δηλαδή όπου µετέβη ο Ερεχθέας ύστερα από το χτύπηµά 

του από τον κεραυνό, οπότε και τα λαξεύµατα θα πρέπει να αποδοθούν µόνο στον 

κεραυνό του ∆ία170. Ο ∆ίας Ύπατος σχετίζεται άµεσα και µε τον Κέκροπα, ο οποίος 

λατρεύεται επίσης ως χθόνια µορφή στο Ερέχθειο. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο 

Κέκροπας ήταν εκείνος που σύµφωνα µε τη µυθολογική παράδοση εγκαθίδρυσε τη 

λατρεία του Ύπατου ∆ία.     

                                                 
165 Κοντολέων (1949), σελ. 10-12. 
166 Σχετικά µε τη θέση και το σχήµα του βωµού του Θυηχόου σηµαντικές είναι δύο µαρτυρίες που 
περιλαµβάνονται στις οικοδοµικές επιγραφές του Ερεχθείου [βλ. The Erechtheum, σελ. 107-109]. 
Σύµφωνα µε την πρώτη (Caskey XVII, col. I, 60-63) ποσό τριάντα πέντε δραχµών δαπανήθηκε για την 
λείανση των δύο ορθοστατών που βρίσκονταν δίπλα από αυτόν τον βωµό. Εφόσον δύο ορθοστάτες 
υπάρχουν στα ανατολικά της θύρας του βορείου προπύλου και µόνο ένας στα δυτικά της, είναι 
προφανές ότι ο βωµός βρισκόταν στη νοτιοανατολική γωνία της πρόστασης και µάλιστα κοντά στον 
βόρειο τοίχο του κτηρίου. Ένα άλλο χωρίο που περιλαµβάνεται στην αναφορά της επιτροπής του 409 
π.Χ. (Caskey II, col. II, 95-99) κάνει λόγο για τέσσερις τουλάχιστον µαρµάρινες λιθοπλίνθους που 
προορίζονταν για την κατασκευή του βωµού. Επειδή το µέγεθος του βωµού, όπως υπολογίζεται από τις 
διαστάσεις των λιθοπλίνθων, είναι αρκετά µεγάλο, ώστε να µην επιτρέπει την τοποθέτησή του στον 
χώρο µεταξύ του βόρειου τοίχου και του χάσµατος στο δάπεδο του προπύλου, η καταλληλότερη θέση 
για το βωµό είναι πάνω από το χάσµα. Ίχνη από την τοποθέτηση του βωµού δεν σώζονται σήµερα 
επάνω στο δάπεδο, ωστόσο ηµίεργες επιφάνειες στο κατώτερο τµήµα του βόρειου τοίχου µαρτυρούν 
πιθανότατα την ύπαρξη του βωµού, ο οποίος θα εµπόδιζε την θέαση αυτού του τµήµατος του τοίχου. 
167 The Erechtheum, σελ. 104-107. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας µία δεξαµενή 
κατασκευάστηκε ακριβώς ανατολικά από το βόρειο πρόπυλο και συνδέθηκε µε την κρύπτη 
καταστρέφοντας τµήµα της πώρινης θεµελίωσης κάτω από τις βαθµίδες και τον στυλοβάτη της 
νοτιοανατολικής γωνίας του προπύλου [σχετικά µε την κρύπτη βλ. και  Hesperia (1958), σελ. 161-
162]. Σύµφωνα µε την U. Kron [Kron (1976), σελ. 43] η δίοδος που συνδέει την κρύπτη µε τη δυτική 
πτέρυγα του Ερεχθείου θα χρησιµοποιούνταν µόνο από το ιερατικό προσωπικό. 
168 Έχει διατυπωθεί η άποψη (βλ. The Erechtheum, σελ. 110 σηµ. 2) ότι η αύλακα αυτή χρησίµευε για 
τον φωτισµό της διόδου που οδηγούσε στην κρύπτη από το δυτικό τµήµα του Ερεχθείου. 
169 Burkert (1993), σελ. 413. 
170 The Erechtheum, σελ. 491. 
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 Όλα τα χαρακτηριστικά της βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου, το άνοιγµα 

στην οροφή, η κρύπτη, τα λαξεύµατα στο βράχο και ο βωµός αποτελούν τις 

συµβολικές απεικονίσεις της πανάρχαιης λατρευτικής χρήσης του χώρου. Η απόδοση 

του βωµού στον ∆ία Ύπατο δεν αποκλείει ίσως τον ταυτόχρονο χαρακτηρισµό του ως 

«του Θυηχόου», εφόσον ο όρος αυτός δεν υποδηλώνει τον θεό, στον οποίο ήταν 

αφιερωµένος ο βωµός, αλλά τον ιερέα, ο οποίος αποδίδει τις προσφορές στο 

συγκεκριµένο θεό. Εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο Παυσανίας ξεκινά την 

αφήγησή του από τη βόρεια πρόσταση,171 όπου βρίσκεται η κύρια είσοδος στο δυτικό 

τµήµα του Ερεχθείου.   

 

5.3. Το «προστοµιαίον». 

 Στο εσωτερικό του δυτικού τµήµατος του Ερεχθείου, όπως χαρακτηριστικά 

δηλώνουν οι λέξεις «™selqoàsi» και «œndon», ο Παυσανίας βλέπει τους τρεις 

βωµούς και το φρέαρ µε το θαλάσσιο νερό, το ένα από τα δύο µαρτύρια που 

σύµφωνα µε τον περιηγητή άφησε ο Ποσειδώνας κατά την αναµέτρησή του µε την 

Αθηνά. Το φρέαρ αυτό, που ταυτίζεται µε την αναφερόµενη από τον Απολλόδωρο 

«™recqh…da q£lassan»172, θα πρέπει να αναζητηθεί στον επιµήκη προθάλαµο του 

δυτικού τµήµατος του κτηρίου (εικ. 24). Πράγµατι το χώρο κάτω από το δάπεδο του 

προδόµου καταλαµβάνει µία αρκετά µεγάλη δεξαµενή µερικώς λαξευµένη στον 

φυσικό βράχο. Η δεξαµενή αυτή κατασκευάστηκε κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους 

ή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και σύµφωνα µε τους µελετητές του 

Ερεχθείου αποτελεί επέκταση µίας προϋπάρχουσας ανάλογης κατασκευής173. Η 

τελευταία, που θα πρέπει µάλλον να ταυτιστεί µε το «φρέαρ» του Παυσανία, είχε 

µικρότερες διαστάσεις από τη µεταγενέστερη δεξαµενή, όπως υποδεικνύουν οι λεπτές 

µαρµάρινες πλάκες του δαπέδου του προθαλάµου, που δεν θα µπορούσαν να 

καλύπτουν ένα µεγάλο άνοιγµα. Ένα τετράγωνο λάξευµα στη νοτιοδυτική γωνία του 

χώρου της δεξαµενής υποδηλώνει πιθανότατα τη θέση του φρέατος.    

 Το χείλος του φρέατος θα πρέπει να περιβαλλόταν από κάποιο προστοµιαίο, 

στην ύπαρξη του οποίου οφείλει το όνοµά του ο επιµήκης ενιαίος χώρος του δυτικού 

ηµίσεος του Ερεχθείου. Στις οικοδοµικές επιγραφές που σχετίζονται µε το µνηµείο 

                                                 
171 Κοντολέων (1949), σελ. 51. 
172 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη ΙΙΙ, 178:  
«Âken oân prîtoj Poseidîn ™pˆ t¾n 'Attik»n, kaˆ pl»xaj tÍ tria…nV kat¦ mšshn t¾n ¢krÒpolin ¢pšfhne 
q£lassan, ¿n nàn 'Erecqh…da kaloàsi».  
173 The Erechtheum, σελ. 169-171.   
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αποκαθίσταται ο όρος «prostomia‹on» ή «prostÒmion» στην φράση «TO EN TOI 

PROSTOMI...»174, η οποία θεωρείται ότι χαρακτηρίζει το χώρο που περιείχε το 

φρέαρ µε το αλµυρό νερό, δηλαδή τον πρόδοµο του δυτικού τµήµατος του κτηρίου175. 

Ωστόσο ο G.W. Elderkin υποστηρίζει ότι η πρόθεση «πρό» ως πρώτο συνθετικό της 

λέξης υποδηλώνει ότι ο όρος «προστοµιαίον» χαρακτηρίζει το χώρο που προηγείται 

εκείνου που περιέχει το «στόµιον», δηλαδή το φρέαρ176. Έτσι στην αποκατάσταση 

του κτηρίου που ο ίδιος προτείνει (βλ. παραπάνω σελ. 38-39 και σχ. 8) ονοµάζει 

«προστοµιαίον» το πρώτο δωµάτιο που συναντά κανείς εισερχόµενος στο κτήριο από 

το βόρειο πρόπυλο, ενώ στο επόµενο δωµάτιο δίδει τον χαρακτηρισµό «στοµιαίον», 

επειδή στο χώρο αυτό και συγκεκριµένα στη νοτιοδυτική γωνία του βρίσκεται το 

φρέαρ του Ποσειδώνα177. Την θέση του φρέατος στον εσωτερικό χώρο του δυτικού 

τµήµατος του Ερεχθείου υποδηλώνει η λέξη «œndon» που χρησιµοποιεί ο Παυσανίας 

στην αφήγησή του. 

 Σε µεταγενέστερη µελέτη του ο Elderkin αποσυνδέει τον όρο «προστοµιαίον» 

από το φρέαρ και τον συσχετίζει µε τον τάφο του Κέκροπα178. Χρησιµοποιεί τους 

ίδιους χαρακτηρισµούς για την ταύτιση των δύο χώρων του δυτικού τµήµατος του 

Ερεχθείου, ερµηνεύοντας όµως το «στοµιαίον» ως τον χώρο που περιλαµβάνει το 

«στόµιον», δηλαδή την είσοδο του τάφου του Κέκροπα. ∆ύο ακόµη µελετητές, οι W. 

Dörpfeld (βλ. παραπάνω σελ. 35) και E. Petersen179 συνδέουν το «προστοµιαίο» µε 

την ύπαρξη ενός τάφου, αυτήν την φορά όµως του τάφου του Ερεχθέα, τον οποίο έτσι 

τοποθετούν στο εσωτερικό του δυτικού τµήµατος του Ερεχθείου.   

 Θεωρούµε πιθανότερη την σύνδεση του «προστοµιαίου» µε το µαρτύριο που 

άφησε ο Ποσειδώνας κατά την έριδά του µε την Αθηνά. Η κατασκευή της δεξαµενής 

κατά τους µεταγενέστερους χρόνους και η ύπαρξη ενός αγωγού στη νοτιοδυτική 

γωνία του βορείου προπύλου που φαίνεται ότι ξεκινά από την πρόσταση των 

Καρυατίδων και κατευθύνεται προς τα βορειοδυτικά180 µαρτυρούν ότι στο δυτικό 

άκρο του Ερεχθείου υπήρχε η δυνατότητα συλλογής νερού, γεγονός που παραπέµπει 

                                                 
174 Ο K. Jeppesen [Jeppesen (1983), σελ. 325-333] αποκαθιστά την λέξη ως «ΠΡΟΣΤΟΙΟΝ» 
(προστώον) ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο την άποψή του ότι η ερµηνεία των επιγραφικών µαρτυριών 
δεν µας βοηθά να ταυτίσουµε µε βεβαιότητα το αναφερόµενο στις αρχαίες πηγές Ερέχθειο µε το 
σωζόµενο µνηµείο στην Ακρόπολη της Αθήνας. 
175 Κοντολέων (1949), σελ. 34-35. 
176 Elderkin (1912), σελ. 44-45. 
177 Στο ίδιο, σελ. 27, 31. 
178 Elderkin (1941), σελ. 118. 
179 Petersen (1907), σελ. 101-102. 
180 Elderkin (1912), σελ. 31. 
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συµβολικά στην πηγή µε το αλµυρό νερό που ανάβλυσε ύστερα από το χτύπηµα του 

βράχου µε την τρίαινα του Ποσειδώνα. Η λέξη «φρέαρ» που χρησιµοποιεί ο 

Παυσανίας ταυτίζεται εννοιολογικά µε τη λέξη «θάλασσα» που συναντάµε στα 

σχετικά χωρία του Ηροδότου181 και του Απολλοδώρου, αφού ο περιηγητής αναφέρει 

ότι το φρέαρ περιέχει θαλάσσιο νερό, ο παφλασµός του οποίου µπορεί να ακουστεί 

όταν φυσά νότιος άνεµος. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Ποσειδώνας άφησε και µία 

δεύτερη απόδειξη της φιλονικίας του µε την Αθηνά: τα ίχνη που παρέµειναν στο 

βράχο, αφού ο θεός τον χτύπησε µε την τρίαινά του για να ξεπεταχτεί το θαλάσσιο 

νερό. Οι περισσότεροι µελετητές θεωρούν ότι εφόσον ο περιηγητής τα αναφέρει σε 

άµεση σχέση µε το φρέαρ, τότε θα πρέπει να αναζητηθούν στο εσωτερικό του 

κτηρίου και µάλιστα στην ίδια θέση, όπου θα πρέπει να βρισκόταν και η «ερεχθηίς 

θάλασσα». Είναι πολύ πιθανόν όµως ότι τόσο η «θάλασσα» όσο και τα ίχνη της 

τρίαινας καταστράφηκαν ύστερα από την κατασκευή της µεσαιωνικής ή τούρκικης 

δεξαµενής στο «προστοµιαίον» του Ερεχθείου182.  

 

5.4. Οι βωµοί του δυτικού τµήµατος του Ερεχθείου. 

 Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς γιατί η «θάλασσα» που αποτελεί απόδειξη 

της θεϊκής δύναµης του Ποσειδώνα πήρε το όνοµα «ερεχθηίς». Από επιγραφικές και 

φιλολογικές µαρτυρίες γνωρίζουµε ότι υπάρχει στενή λατρευτική σχέση ανάµεσα 

στον Ποσειδώνα και στον Ερεχθέα. Σε ένα λουτήριο από την Ακρόπολη που 

χρονολογείται στα 460-450 π.Χ. σώζεται η επιγραφή183: «EPITELES OINOCARES 

SOINAUTO PERGASEQEN POSEIDONI ERECQEI ANEQETEN». Στις επιγραφές 

που φέρουν δύο µαρµάρινες βάσεις, εκ των οποίων η µία προέρχεται από την 

Ακρόπολη και χρονολογείται στην εποχή του Νέρωνα και η δεύτερη βρέθηκε στην 

Ελευσίνα και ανήκει στα µέσα του 2ου αι. π.Χ., διαβάζουµε αντίστοιχα τα εξής: «O 

IEREUS POSEIDWNO[S] ERECQEWS GAIHOCOU»184 και 

«AGWNOQETHSANTOS PAN[AQHNAIWN] KAI ELEUSEINIWN, EXHGHTOU 

MUSTHRI[WN, IEREWS] ERECQEWS POSEIDWNOS»185. Στην προεδρία του 

Θεάτρου του ∆ιονύσου στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης υπάρχει θρόνος που 

προορίζεται για τον ιερέα του Ποσειδώνα και του Ερεχθέα και φέρει την 

                                                 
181 Ηρόδοτος VIII, 55, 2-5. 
182 The Erechtheum, σελ. 492. 
183 IG I2 580. 
184 IG II2 3538, στ. 8-9. 
185 IG II2 4071, στ. 25-27. 
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χαρακτηριστική επιγραφή: «IEREWS POSEIDWNOS GAIHOCOU KAI 

ERECQEWS»186. Τέλος σε θραύσµα µαρµάρινης πλάκας σώζεται η χρονολογούµενη 

στο πρώτο µισό του 4ου αι. π.Χ. επιγραφή: «I[ERASQAI TWI POSEIDW]NI KAI 

TWI ERE[CQEI TON IEREA TON AEI] LACONTA»187. Επιπλέον ο ίδιος ο 

Παυσανίας στην αφήγησή του αναφέρει ότι στο εσωτερικό του Ερεχθείου υπάρχει 

βωµός αφιερωµένος στον Ποσειδώνα, στον οποίο όµως σύµφωνα µε κάποιο χρησµό 

προσφέρουν θυσίες και στον Ερεχθέα. 

 Στις επιγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω το όνοµα «Ερεχθεύς» άλλοτε 

αναφέρεται σαν συνοδευτικό του ονόµατος του Ποσειδώνα, µε αποτέλεσµα οι δύο 

µορφές να συγχέονται (Ποσειδών-Ερεχθεύς), και άλλοτε διαχωρίζεται από το όνοµα 

του θεού. Οι δύο µορφές έχουν αρκετές αναλογίες µεταξύ τους και συνδέονται στενά 

στην αθηναϊκή µυθική παράδοση. Ορισµένα επίθετα που συνοδεύουν τον Ποσειδώνα, 

όπως gai»ocoj (ο έχων ή περιέχων-περιβάλλων τη γη), ™nos…cqwn, ™lel…cqwn, 

seis…cqwn (αυτός που σείει τη γη, που προκαλεί σεισµό) συνδέονται ετυµολογικά µε 

το όνοµα «Ερεχθεύς», το οποίο παραπέµπει στην ρίζα της λέξης «cqèn» που σηµαίνει 

γη188. Άλλωστε το «Ερεχθεύς» απαντάται και στον τύπο του «Εριχθεύς» και 

συνδέεται άµεσα µε το όνοµα του Εριχθόνιου, το οποίο ερµηνεύεται µε σαφήνεια 

µέσα από τις παραδόσεις που σχετίζονται µε τη γέννηση του µυθικού αυτού 

προσώπου. Σύµφωνα µε αυτές ο Ήφαιστος προσπάθησε να συνευρεθεί ερωτικά µε 

την Αθηνά, εκείνη όµως τον απέφυγε και έτσι το σπέρµα του θεού είτε έπεσε 

κατευθείαν επάνω στη Γη και τη γονιµοποίησε είτε έπεσε επάνω στην Αθηνά, η οποία 

το σκούπισε µε ένα κοµµάτι µαλλί (œrion) που στη συνέχεια πέταξε στο έδαφος, µε 

αποτέλεσµα από την ένωση του σπέρµατος του Ηφαίστου µε την Γαία να γεννηθεί ο 

Εριχθόνιος189. Το όνοµα «Ερεχθεύς» συνδέεται ετυµολογικά και µε το ρήµα 

«™ršcqw», το οποίο έχει την έννοια του «συντρίβω» και παραπέµπει στα επίθετα που 

χαρακτηρίζουν τον Ποσειδώνα και στις ίδιες τις ιδιότητες του θεού. 

 Η άµεση σχέση του Ερεχθέα και του Ποσειδώνα µε τη γη είναι εµφανής και 

στον µύθο που περιγράφει τη θανάτωση του Αθηναίου βασιλιά από τον θεό. Φαίνεται 

                                                 
186 IG II2  5058. Επίσης βλ. Maass (1972), σελ. 127. 
187 IG II2 1146. 
188 Christopoulos (1994), σελ. 125. Ακόµη και το ίδιο το όνοµα του Ποσειδώνα συνδέεται άµεσα µε τη 
γη από το δεύτερο συνθετικό του, το δα- (το πρώτο συνθετικό ποτει- σηµαίνει «κύριος», «δεσπότης») 
που µπορεί είτε να έχει την έννοια της «γης» (οπότε ο Ποσειδών είναι ο «σύζυγος της γης») είτε να 
αποτελεί συντοµότερη µορφή του ονόµατος της ∆ήµητρας (∆η-µήτηρ ή ∆α-µάτερ), οπότε σηµαίνει 
«σύζυγος της ∆ήµητρας» [βλ. Κερένυϊ (20028), σελ. 174-177 και Burkert (1993), σελ. 293].  
189 Κερένυϊ (20028), σελ. 123 και 455. 
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ότι ο µύθος αυτός εξηγεί την εκτόπιση του τοπικού φυλετικού προγόνου από τον 

«οµηρικό» θεό190. Ο Ποσειδώνας και ο Ερεχθέας είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα: ο 

πρώτος επισκίασε τον δεύτερο και έτσι ο Ερεχθέας µε την βύθισή του στα βάθη της 

γης µετατράπηκε σε ήρωα, ο οποίος λατρευόταν στον ίδιο χώρο µε τον Ποσειδώνα 

δίνοντας µάλιστα στο χώρο αυτό το όνοµά του191. Ανάλογη µε αυτήν του Ποσειδώνα 

και του Ερεχθέα είναι και η σχέση ανάµεσα στον Απόλλωνα και στον Υάκινθο. Ο 

θεός σκοτώνει και σε αυτήν την περίπτωση τον Υάκινθο, ο οποίος συνεχίζει να 

λατρεύεται ως νεκρός ήρωας στις Αµύκλες µαζί µε τον Απόλλωνα192. Η ονοµασία της 

«θάλασσας», του µαρτυρίου του Ποσειδώνα, ως «ερεχθηίδος» µαρτυρά την 

συγγένεια των δύο µυθικών µορφών, ενώ σύµφωνα µε µία άποψη ίσως ταυτίζεται µε 

αυτήν το χάσµα της γης, µέσα στο οποίο χάθηκε ο Ερεχθέας ύστερα από τα επίµονα 

χτυπήµατα που δέχθηκε από την τρίαινα του Ποσειδώνα193.  

 Εκτός από τον κοινό βωµό του Ποσειδώνα και του Ερεχθέα ο Παυσανίας 

αναφέρει την ύπαρξη δύο ακόµη βωµών στο δυτικό τµήµα του Ερεχθείου 

αφιερωµένων στον Βούτη και στον Ήφαιστο. ∆ύο είναι τα ερωτήµατα που θα πρέπει 

να µας απασχολήσουν σχετικά µε τους τρεις αυτούς βωµούς: πού ακριβώς 

βρίσκονταν και ποια ήταν η µορφή τους ; 

 Προκειµένου να δώσουµε απάντηση στο πρώτο ερώτηµα, θα πρέπει αρχικά να 

προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την φράση «diploàn g£r ™sti tÕ o‡khma». Η 

λέξη «o‡khma» έχει χρησιµοποιηθεί ξανά από τον Παυσανία στην αρχή της 

περιγραφής του και πιθανόν ο περιηγητής θέλει µε αυτόν τον όρο να διαχωρίσει το 

δυτικό τµήµα του κτηρίου, όπου το κατεξοχήν λατρευόµενο πρόσωπο είναι ο 

Ερεχθέας, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει και το όνοµά του, «ερέχθειον», από το 

ανατολικό τµήµα, το οποίο είναι αφιερωµένο στην Αθηνά, γι’ αυτό και ο περιηγητής 

το χαρακτηρίζει ως «ναό της Πολιάδος» στη συνέχεια της αφήγησής του. Ωστόσο η 

λέξη «οίκηµα» µπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρο το κτήριο, εφόσον στον Ηρόδοτο 

χρησιµοποιείται για να δηλώσει το ναό ή το ιερό194. Από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο 

                                                 
190 Burkert (1993), σελ. 294 και 458. 
191 Κερένυϊ (20028), σελ. 456· Kron (1976), σελ. 48-49. 
192 Κοντολέων (1949), σελ. 23· Κερένυϊ (20028), σελ. 137-138· Kron (1976), σελ. 49-50· Burkert 
(1993), σελ. 422. 
193 Christopoulos (1994), σελ. 128. 
194 Ηρόδοτος VIII, 144, 9-12: «Poll£ te g¦r kaˆ meg£la ™stˆ t¦ diakwlÚonta taàta m¾ poišein 
mhd' Àn ™qšlwmen· prîta m�n kaˆ mšgista tîn qeîn t¦ ¢g£lmata kaˆ t¦ o„k»mata 
™mpeprhsmšna te kaˆ sugkecwsmšna...». Στο χωρίο αυτό ο Ηρόδοτος κάνει λόγο για τα ιερά της 
Ακρόπολης που κάηκαν από τους Πέρσες.  
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Ηρόδοτος στο σχετικό χωρίο του κάνει λόγο για το «ναό του Ερεχθέα» που βρίσκεται 

επάνω στην Ακρόπολη. Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι η λέξη «οίκηµα» υπό την 

αρχική της έννοια, που δηλώνει τον κατοικούµενο από θεούς, θνητούς ή νεκρούς 

χώρο, είναι δυνατόν να χαρακτηρίζει ολόκληρο το κτήριο συµπεριλαµβανοµένου και 

του ανατολικού τµήµατος, όπως και αντιστρόφως η έκφραση «ναός της Πολιάδος» 

µπορεί να αναφέρεται και στο δυτικό τµήµα του κτίσµατος195. Ο όρος «οίκηµα» 

πιθανότατα παραπέµπει και στο ανάκτορο του βασιλιά Ερεχθέα, τον «πυκινόν δόµον» 

σύµφωνα µε τον οµηρικό στίχο (Οδύσσεια, η 81), που µε βάση τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα ίσως βρισκόταν σε αυτήν την περιοχή της Ακρόπολης. 

 Ωστόσο το επίθετο «diploàn» που συνοδεύει την λέξη προσδιορίζει και την 

σηµασία της. Οι µελετητές που έχουν ασχοληθεί µε την ερµηνεία της φράσης αυτής 

του Παυσανία έχουν διατυπώσει δύο βασικές απόψεις. Σύµφωνα µε την πρώτη, η 

φράση αναφέρεται σε ολόκληρο το κτήριο και υποδηλώνει τον διαχωρισµό του σε 

δύο τµήµατα, ανατολικό και δυτικό196. Σύµφωνα µε τη δεύτερη άποψη η φράση 

χρησιµοποιείται για να δηλώσει τον διµερή διαχωρισµό µόνο του δυτικού τµήµατος 

του κτηρίου197. Με την αναφορά αυτή του Παυσανία θα µπορούσαν ίσως να 

συνδεθούν κάποιες παλαιότερες προτάσεις αποκατάστασης του µνηµείου, σύµφωνα 

µε τις οποίες ολόκληρο το κτήριο ή µόνο το δυτικό τµήµα του ήταν διώροφο198. Οι 

προτάσεις αυτές όµως δεν έχουν βρει µεγάλη απήχηση199. 

 Ο τρόπος µε τον οποίο ο Παυσανίας παρεµβάλλει την φράση αυτή µέσα στο 

λόγο του, δηλαδή παρενθετικά και στο σηµείο, όπου µετά την αναφορά στους τρεις 

βωµούς ετοιµάζεται να κάνει λόγο για το φρέαρ µε το θαλάσσιο νερό, υποδηλώνει 

πιθανότατα ότι θέλει να τονίσει το γεγονός ότι οι βωµοί και το φρέαρ βρίσκονταν σε 

διαφορετικούς χώρους. Αν µάλιστα προσδώσουµε στον σύνδεσµο «g£r» αιτιολογική 

σηµασία, τότε η πρόθεση αυτή του Παυσανία γίνεται περισσότερο σαφής. Εποµένως 

εφόσον το φρέαρ βρίσκεται στο «προστοµιαίον», στον πρώτο χώρο που συναντά 
                                                 
195 Κοντολέων (1949), σελ. 40-41. 
196 Dörpfeld (1911), σελ. 48. Ο Dörpfeld βέβαια τοποθετεί τους τρεις βωµούς στο ανατολικό τµήµα 
του Ερεχθείου και συνδέει το «διπλό οίκηµα» µε τον διαχωρισµό της λατρείας του Ποσειδώνα από 
αυτήν του Ερεχθέα./ Judeich (1931), σελ. 279/ Κοντολέων (1949), σελ. 51-51/ Hurwit (1999), σελ. 
203.   
197 Elderkin (1912), σελ. 23, 31, 57-58. Ο Elderkin χρησιµοποιεί την φράση αυτή του Παυσανία για να 
στηρίξει την άποψή του περί του διαχωρισµού του δυτικού τµήµατος του Ερεχθείου σε δύο δωµάτια µε 
έναν ενδιάµεσο τοίχο µε προσανατολισµό ανατολικά-δυτικά./ The Erechtheum, σελ. 486. 
198 Michaelis (1877), σελ. 1-37 και Taf. Ι. Στον πίνακα αυτόν ο Michaelis αποκαθιστά το Ερέχθειο 
χωρισµένο σε ανατολικό και δυτικό τµήµα. Το τελευταίο µε έναν τοίχο µε προσανατολισµό βορρά-
νότο χωρίζεται σε δύο δωµάτια, εκ των οποίων το ανατολικότερο µαζί µε το ανατολικό τµήµα του 
κτηρίου είναι διώροφα. 
199 Βλ. σχετικά The Erechtheum, σελ. 486. 
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κανείς εισερχόµενος στο Ερέχθειο από τη βόρεια πρόσταση, οι βωµοί θα πρέπει να 

βρίσκονταν στα δύο δωµάτια που αποκαθίστανται ακριβώς ανατολικά του 

«προστοµιαίου»200.  

 Οι µεταγενέστερες επεµβάσεις στο εσωτερικό του Ερεχθείου φαίνεται ότι δεν 

επέτρεψαν τη διατήρηση καταλοίπων των βωµών µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η 

ταύτιση τόσο της ακριβούς θέσης τους όσο και της µορφής τους. Το είδος όµως της 

λατρείας που τελούνταν σε αυτούς, καθώς και ο χαρακτήρας των λατρευόµενων 

µορφών µπορούν να µας βοηθήσουν στον προσδιορισµό του τύπου τους.  

 Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά µε τον Ποσειδώνα και τον Ερεχθέα 

είναι εµφανές ότι οι µύθοι που τους συνοδεύουν αλλά και οι ιδιότητές τους συνδέουν 

άµεσα τις µορφές αυτές µε τη γη. Ο Ποσειδώνας είναι η προσωποποίηση της φυσικής 

δύναµης, ο θεός της θάλασσας που προκαλεί τρικυµία αλλά και εκείνος που µπορεί 

να προκαλέσει σεισµό, ενώ αν το όνοµά του ερµηνευθεί ως «σύζυγος της γης» (βλ. 

παραπάνω σηµ. 188, σελ. 53) τότε συνδέεται στενά µε τον ίππο ως «χθόνιο» 

δηµιούργηµα201. Αλλά ακόµη κι αν το όνοµά του σηµαίνει «σύζυγος της ∆ήµητρας» 

η επαφή του µε τη γη είναι και πάλι άµεση, εφόσον η ∆ήµητρα είναι η µεγάλη θεά 

της βλάστησης, η οποία µέσω του µύθου σχετικά µε την αρπαγή της κόρης της 

Περσεφόνης από τον Άδη συνδέεται µε τον Κάτω Κόσµο και το γονιµικό κύκλο της 

γέννησης, του θανάτου και της ανανέωσης επάνω στη γη202. Εποµένως ο Ποσειδώνας 

εκτός από «ουράνιος», «ολύµπιος» θεός έχει και το χαρακτήρα του «χθόνιου» θεού. 

Ο Ερεχθέας µε τις ιδιότητες του νεκρού και του ήρωα έχει χθόνια υπόσταση203. Αυτό 

υποδεικνύει και ο συµφυρµός του µε τον Εριχθόνιο, ο οποίος µετά το θάνατό του 

µεταµορφώνεται σε φίδι. Το φίδι συνδέεται στενά µε τη λατρεία των νεκρών· ήταν 

µάλιστα γενική η πίστη στους Έλληνες ότι ο νεκρός µπορεί να εµφανίζεται µε τη 

µορφή φιδιού204. Ο Βούτης ήταν ο δίδυµος αδελφός του Ερεχθέα205. Όταν πέθανε ο 

                                                 
200 Ο W.B. Dinsmoor [Dinsmoor (1932), εικ.4 σελ. 321 και (1950), εικ.70 σελ. 188] τοποθετεί τους 
βωµούς του Βούτη και του Ήφαιστου στο βόρειο και νότιο δωµάτιο αντίστοιχα. Ταυτίζει τον βωµό του 
Ποσειδώνα µε αυτόν του Θυηχόου και ως εκ τούτου τον τοποθετεί στη βόρεια πρόσταση πάνω από τα 
λαξεύµατα στον βράχο, τα οποία έτσι αποδίδει στην τρίαινα του Ποσειδώνα [Dinsmoor (1932), σελ. 
324 και σηµ. 4], ενώ µεταφέρει το βωµό του ∆ία Ύπατου στο κέντρο σχεδόν της ανοικτής αυλής 
βορείως του Ερεχθείου [οµοίως και η Kron (1976), σελ. 46]. 
201 Burkert (1993), σελ. 297. 
202 Υπάρχει ένας µύθος που αναφέρει ότι ο Ποσειδών παίρνοντας την µορφή αλόγου ενώθηκε µε την 
∆ήµητρα, η οποία προσπαθώντας να τον αποφύγει είχε µεταµορφωθεί σε φοράδα [Κερένυϊ (20028), 
σελ. 178]. 
203 Σύµφωνα µε τον M.P. Nilsson η λατρεία των ηρώων θα πρέπει να ξεκίνησε από τη λατρεία των 
νεκρών, εφόσον τόσο οι νεκροί όσο και οι ήρωες λατρεύονταν µε τον ίδιο τρόπο [Nilsson (20019), σελ. 
42]. 
204 Burkert (1993), σελ. 409. 
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πατέρας τους Πανδίων, γιος του Εριχθόνιου και επίσης βασιλιάς της Αθήνας, οι δύο 

γιοι του διαµοίρασαν την πολιτική και θρησκευτική εξουσία: ο Ερεχθέας έγινε 

βασιλιάς και ο Βούτης ο ιερέας της Αθηνάς και του Ποσειδώνα και ιδρυτής του 

γένους των Ετεοβουταδών206. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα µυθικά αυτά πρόσωπα 

αποτελούν ουσιαστικά τις δύο υποστάσεις της ίδιας µορφής. Ο Βούτης ως γενάρχης 

έχει ηρωοποιηθεί, ενώ παράλληλα µπορεί να λατρεύεται ως νεκρός, ως χθόνια 

δηλαδή µορφή.  

  Ο Ήφαιστος είναι ο µόνος από τους ολύµπιους θεούς που βρίσκεται πιο 

κοντά στη γη και στην ανθρώπινη φύση. Αυτό συµβαίνει τόσο λόγω της αναπηρίας 

που έχει στα πόδια, η οποία τον αποξενώνει από την τελειότητα των ολυµπίων θεών, 

όσο και λόγω της τέχνης του, που τον αναγκάζει να µοχθεί δουλεύοντας µε το φυσερό 

και το αµόνι. Σύµφωνα µε το γνωστότερο µύθο που σχετίζεται µε τη γέννησή του ο 

Ήφαιστος µεγάλωσε και έζησε αρκετό καιρό µακριά από τον Όλυµπο, αφού η µητέρα 

του, η Ήρα, µόλις είδε ότι γέννησε γιο ανάπηρο, τον εκσφενδόνισε στη θάλασσα για 

να πνιγεί207. Στην «Ιλιάδα» αναφέρεται ότι το εργαστήριό του βρίσκεται στον 

Όλυµπο, άλλες µαρτυρίες όµως το τοποθετούν στη Λήµνο208. Ο Ήφαιστος επίσης 

διακρίνεται από τους άλλους θεούς λόγω της στενής σχέσης του µε τη φωτιά, η οποία 

αναπηδά από τη γη. Υπό αυτήν την έννοια συνδέεται στενά και µε τον Προµηθέα, ο 

οποίος έκλεψε τη φωτιά, σύµφωνα µε µία εκδοχή του µύθου από το εργαστήρι του 

Ηφαίστου, και τη δώρισε στους ανθρώπους. Αρκετοί µύθοι συσχετίζουν τις δύο 

µορφές και αναγνωρίζουν κοινές ιδιότητες209. Ίσως πρόκειται για µία µορφή µε δύο 

υποστάσεις: η θεϊκή αντιπροσωπεύεται από τον Ήφαιστο και η ανθρώπινη από τον 

Προµηθέα, ο οποίος σχετίζεται µε την εξέλιξη ή ακόµη τη δηµιουργία του 

ανθρώπινου γένους. Ο χαρακτήρας λοιπόν του Ηφαίστου εµπεριέχει και το χθόνιο 

στοιχείο, που επίσης είναι εµφανές στη γενεαλογική σχέση του µε τον Εριχθόνιο. 

 Η χθόνια φύση των µορφών, στις οποίες ήταν αφιερωµένοι οι τρεις βωµοί 

εντός του Ερεχθείου, απαιτεί και η λατρεία που θα τελούνταν προς τιµήν τους να έχει 

χθόνιο χαρακτήρα. Γνωρίζουµε ότι ο τύπος του βωµού που προορίζεται για την 

τέλεση χθόνιας λατρείας είναι η εσχάρα, µία εστία στο έδαφος, ή ένας λάκκος, ο 

                                                                                                                                            
205 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη ΙΙΙ, 193,196. Βλ. και Ελληνική Μυθολογία τόµος 3, σελ. 23, 28. 
206 Αρποκρατίων, «LexikÒn tîn dška ·htÒrwn», λήµ. BoÚthj και 'Eteobout£dai. 
207 Κερένυϊ (20028), σελ. 152-153. 
208 Ελληνική Μυθολογία τόµος 2, σελ. 192. 
209 Κερένυϊ (20028), σελ. 201-204. 
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βόθρος210. Ο τύπος των υψηλών κτιστών βωµών που ιδρύονταν προς τιµήν των 

«ολύµπιων» θεών εκφράζει ακριβώς την επιθυµία της ανάτασης και της επικοινωνίας 

µε την ουράνια θεότητα, ενώ αντίθετα ο χθόνιος βωµός πρέπει να βρίσκεται σε άµεση 

επαφή µε το έδαφος, µε το νεκρό, τον ήρωα ή τη θεϊκή δύναµη, προς τιµήν των 

οποίων ανιδρύεται.  

 Κατά τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους και πριν από τον 8ο αι. π.Χ., όταν 

κατασκευάζονται τα πρώτα λατρευτικά κτίσµατα, ιδρύονταν υπαίθριοι βωµοί σε 

θέσεις, των οποίων συχνά η λατρευτική χρήση αναγόταν στους µυκηναϊκούς 

χρόνους211. Ο J.N. Coldstream αναφέρει χαρακτηριστικά ότι βωµοί προϋπήρχαν σε 

όλα τα µέρη του ελληνικού κόσµου, όπου κατόπιν κατασκευάστηκαν ναοί212. Οι 

βωµοί αυτοί αρχικά ήταν πρόχειροι. Οι θυσίες προς τιµήν των ουράνιων θεών 

πραγµατοποιούνταν συνήθως επάνω σε κατασκευές από απλές στρώσεις λίθων, ενώ 

για τους χθόνιους θεούς αρκούσε ένας βόθρος213. Κατά τον 8ο αι., εκτός από τους 

υπόλοιπους τύπους ναών, εµφανίζεται και ο τύπος του ορθογώνιου ή τετράγωνου 

κτίσµατος µε εσωτερική εσχάρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ∆ελφίνιο 

της ∆ρήρου, που χρονολογείται γύρω στα µέσα του 8ου αι.214. Πρόκειται για ένα 

µονόχωρο ορθογώνιο κτίσµα πιθανόν µε ρηχό προστώο (σχ. 13). Στο εσωτερικό 

βρέθηκε κτιστό θρανίο για τις προσφορές των πιστών, µπροστά από το οποίο 

ανοιγόταν λάκκος επενδεδυµένος µε πλάκες, γεµάτος προσφορές και κέρατα 

αιγοειδών (χαρακτηρίστηκε ως «Κερατών» από τον ανασκαφέα), ενώ στο κέντρο 

περίπου του κτίσµατος υπήρχε κτιστή ορθογώνια εσχάρα. Το τελευταίο αυτό 

χαρακτηριστικό απαντάται σε τρεις ακόµα ναούς από την Κρήτη: σε έναν ναό 

πιθανόν σύγχρονο µε αυτόν της ∆ρήρου, που αποκαλύφθηκε στην ακρόπολη της 

Γόρτυνας, καθώς και στους ναούς Α και Β του Πρινιά που χρονολογούνται στην 

πρώιµη αρχαϊκή περίοδο (7ος αι. π.Χ.)215 (σχ. 14). Εσχάρα φέρουν στο εσωτερικό 

τους αρκετά κτίσµατα λατρευτικού ή µη χαρακτήρα, που χρονολογούνται στη 

γεωµετρική περίοδο. Πρόκειται για το ναό της Ήρας Λιµενίας στην Περαχώρα των 

                                                 
210 Κοντολέων (1949), σελ. 31· Yavis (1949), σελ. 91-95· Burkert (1993), σελ. 200, 417. 
211 Gruben (2000), σελ. 37. 
212 Coldstream (1997), σελ. 423. 
213 Müller-Wiener (1995), σελ. 150. 
214 Μαρινάτος (1935), σελ. 203-212· Marinatos (1936), 215-256. 
215 Μπουρνιά-Σηµαντώνη (1997), σελ. 109, 217-218. Ειδικότερα για τους ναούς του Πρινιά βλ. L. 
Pernier, “Templi arcaici sulla patela di Prinias”, ASAtene 1, 1914, σελ. 18-111 (σχετικά µε την εσχάρα 
βλ. σελ. 75-81). Επίσης: I. Beyer, Die Tempel von Dreros und Prinias A und die Chronologie der 
kretischen Kunst des 8. und 7. Jhs v. Chr., Freiburg 1976.  
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µέσων του 8ου αι. π.Χ., ένα ορθογώνιο µονόχωρο κτίσµα µε εσχάρα στο κέντρο216, το 

λεγόµενο “lower megaron” στο Εµποριό της Χίου, ένα ορθογώνιο «εν παραστάσι» 

κτήριο του ύστερου 8ου αι.217, καθώς και δύο αψιδωτά κτίσµατα. Το πρώτο από αυτά 

έχει αποκαλυφθεί στην Άντισσα της Λέσβου και η εσχάρα βρίσκεται στον ένα από 

τους εσωτερικούς χώρους, στους οποίους είναι διαιρεµένο. Στο Λευκαντί της Εύβοιας 

έχουν αποκαλυφθεί τα κατάλοιπα ενός δεύτερου αψιδωτού κτίσµατος του 8ου αι. π.Χ. 

µε εσχάρα στο εσωτερικό218. Στην περίοδο της µετάβασης στον 7ο αι., δηλαδή γύρω 

στο 700 π.Χ., χρονολογείται ο ναός του Ηρακλή στη Θάσο219. Πρόκειται για ένα 

ορθογώνιο κτίσµα µε ανοιχτό πρόναο και κυρίως ναό χωρισµένο σε δύο µέρη (σχ. 

15). Στο µεγαλύτερο αποκαλύφθηκε κεντρική ορθογώνια εσχάρα, καθώς και δύο 

βάσεις κιόνων εκατέρωθεν των πλευρών της. Αναλογίες ως προς την κάτοψη µε τους 

ναούς του Πρινιά αλλά και µε το Ηράκλειο της Θάσου έχει ο ναός στην Κορησσία 

της Κέας, που χρονολογείται πιθανόν στον 7ο αι. και διαθέτει επίσης εσχάρα220.  

 Η εσωτερική θυσιαστήρια εσχάρα είναι ένα χαρακτηριστικό που κατάγεται 

από το µυκηναϊκό µέγαρον και εισήχθη στην Κρήτη κατά την Υστεροµινωική ΙΙΙ 

περίοδο221. Σύµφωνα µε τον Σ. Μαρινάτο οι εσωτερικές εσχάρες των 

υστερογεωµετρικών και πρώιµων αρχαϊκών κρητικών ναών µε την πρόοδο της 

αρχιτεκτονικής και για λόγους υγιεινής ή αισθητικής µεταφέρονται έξω από το 

κτίσµα222. Κατά την κλασική περίοδο ο ναός αποτελεί αποκλειστικά το χώρο που 

φιλοξενεί το άγαλµα του θεού, ενώ η λατρεία πραγµατοποιείται γύρω από τον βωµό, 

ο οποίος είναι και πάλι υπαίθριος. Η διατήρηση των βωµών των Ποσειδώνα-Ερεχθέα, 

του Ήφαιστου και του Βούτη στο εσωτερικό του Ερεχθείου υποδηλώνει ότι δεν 

υπήρχε η πρόθεση µετατόπισής τους, γεγονός που θα πρέπει να οφείλεται στην 

παλαιότητά τους. Οι βωµοί αυτοί, µε τη µορφή υπαίθριων πιθανότατα 

λάκκων(βόθρων), προϋπήρχαν στην περιοχή, γι’ αυτό και όταν αποφασίστηκε η 

οικοδόµηση του Ερεχθείου θεωρήθηκε ότι, όπως και τα υπόλοιπα παλαιότερα 
                                                 
216 Drerup (1969), σελ. 8-9. 
217 Στο ίδιο, σελ. 13. 
218 Στο ίδιο, σελ. 26 (Άντισσα) και 67-68 (Λευκαντί). Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε τα κτίσµατα µε 
εσωτερική εσχάρα βλ. στο ίδιο σελ. 123-128. 
219 Launey (1944), σελ. 31-36, 172. 
220 Kalpaxis (1976), σελ. 74. 
221 Coldstream (1997), σελ. 427· Gruben (2000), σελ. 39. 
Το µέγαρον είναι η ορθογώνια αίθουσα των µυκηναϊκών ανακτόρων, στην οποία εισέρχεται κανείς 
µέσω ενός προστώου που βρίσκεται στη µία στενή πλευρά. Στο εσωτερικό φέρει κεντρική εσχάρα, η 
οποία συνήθως περιβάλλεται από τέσσερις κίονες. Ο όρος χρησιµοποιείται για να δηλώσει επίσης 
µεµονωµένες οικίες του ίδιου τύπου, που απαντούν κατά την Μεσοελλαδική και Υστεροελλαδική 
περίοδο [Lawrence-Tomlinson (1983), σελ. 89-90· Dickinson (1992), σελ. 42]. 
222 Marinatos (1936), σελ. 240. 
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σεβάσµατα, θα έπρεπε να συµπεριληφθούν µέσα στο νέο κτήριο. Γι’ αυτόν ακριβώς 

το λόγο το δυτικό τµήµα του κτηρίου, όπου συµπεριελήφθησαν οι τρεις βωµοί, 

βρισκόταν σε χαµηλότερο επίπεδο από το ανατολικό. Το πρόβληµα της υψοµετρικής 

διαφοράς θα µπορούσε να επιλυθεί µε την επίχωση ίσως του δυτικού τµήµατος, κάτι 

το οποίο δεν ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί, επειδή έπρεπε να διατηρηθούν τα 

στοιχεία που αποδείκνυαν την παλαιά λατρευτική χρήση του χώρου. Έτσι οι βωµοί 

τοποθετήθηκαν µέσα σε ένα είδος σηκού, που διαχωριζόταν από το ανατολικό τµήµα 

του κτίσµατος. Η αποφυγή της µετατόπισής τους υποδηλώνει ίσως ότι οι βωµοί ήταν 

άµεσα συνδεδεµένοι µε τη θέση, στην οποία είχαν ιδρυθεί, καθώς και µε τα γειτονικά 

σεβάσµατα, όπως την «ερεχθηίδα θάλασσα» και τον τάφο του Κέκροπα, στοιχείο που 

επιβεβαιώνει τη χθόνια φύση τους223. Ο συσχετισµός του τύπου του ναού µε 

εσωτερική εσχάρα µε το µυκηναϊκό µέγαρον πιθανόν παραπέµπει συµβολικά στην 

προγενέστερη κατάληψη της περιοχής από το µυκηναϊκό ανάκτορο και τον «οίκο» 

του Ερεχθέα.  

 Όπως είδαµε παραπάνω, ο ναός της ∆ρήρου, καθώς και εκείνος στην 

ακρόπολη της κρητικής Γόρτυνας έφεραν στη µία γωνία τους κτιστό θρανίο για την 

τοποθέτηση των αναθηµάτων. Παρόµοια κτιστά έδρανα συναντάµε αρκετά συχνά σε 

ναούς των γεωµετρικών χρόνων κυρίως στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, καθώς και σε 

σπίτια οικισµών της ίδιας περιόδου. Το στοιχείο αυτό κατάγεται από τη µινωική 

Κρήτη και συγκεκριµένα από τον τύπο του ανακτορικού ιερού µε πάγκο224. Ένα 

µαρµάρινο έδρανο ύψους 0,445 µ. και πλάτους περίπου 0,50 µ. διαµορφωνόταν κατά 

µήκος της εσωτερικής πλευράς του δυτικού εξωτερικού τοίχου του Ερεχθείου, εντός 

δηλαδή του «προστοµιαίου»225 (σχ. 16). Παρόµοιο έδρανο, ίσως ελαφρώς 

χαµηλότερο και πλατύτερο, υπήρχε και στην ανατολική πλευρά, κατά µήκος του 

τοίχου που διαχώριζε το «προστοµιαίο» από τα δύο εσωτερικά δωµάτια. Το έδρανο 

αυτό συνεχιζόταν και κατά µήκος του νότιου τοίχου του «προστοµιαίου». Η χρήση 

του φαίνεται ότι ήταν ανάλογη µε αυτή των κτιστών θρανίων των γεωµετρικών ναών: 

χρησίµευε για την τοποθέτηση αναθηµάτων, στοιχείο που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

ο χώρος αυτός ήταν προορισµένος για να δέχεται πιστούς226. Η ύπαρξη του θρανίου 

                                                 
223 Κοντολέων (1949), σελ. 32-33. Προκειµένου να στηρίξει την άποψή του ότι οι βωµοί που 
βρίσκονταν εντός ναών ή περιφραγµένων γενικά χώρων είχαν χθόνιο χαρακτήρα, ο Κοντολέων 
αναφέρει και άλλα παραδείγµατα βωµών που βρίσκονταν στο εσωτερικό ναών και σχετίζονταν µε 
χθόνιες ή µυστηριακές λατρείες. 
224 Coldstream (1997), σελ. 427. 
225 The Erechtheum, σελ. 165-166. 
226 Κοντολέων (1949), σελ. 82-84. 
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υποδηλώνει ότι στο δυτικό τουλάχιστον τµήµα του Ερεχθείου η λατρεία τελούνταν 

στο εσωτερικό του κτηρίου, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση περί της εσχάρας ή 

του βόθρου ως των επικρατέστερων τύπων για τους βωµούς του Ερεχθείου.   

 Αν η παραπάνω υπόθεση είναι σωστή, τότε είναι εύλογο να αναρωτηθεί 

κανείς γιατί ο Παυσανίας χρησιµοποιεί τη λέξη «βωµός» αντί των λέξεων «βόθρος» ή 

«εσχάρα». Σε αρχαίες πηγές, όπου οι παραπάνω λέξεις σχολιάζονται και 

ερµηνεύονται, οι έννοιές τους συνήθως διαχωρίζονται: ο βωµός συνδέεται µε τους 

ουράνιους θεούς, ενώ στην εσχάρα αποδίδεται η έννοια της χαµηλής, σε επαφή µε το 

έδαφος εστίας, που σχετίζεται µε τις χθόνιες θεότητες227. Φαίνεται ότι για τον 

Παυσανία στον όρο «βωµός» συµπυκνώνονται και οι δύο έννοιες. Τον όρο αυτό 

χρησιµοποιεί, όταν αναφέρεται στον αφιερωµένο στο ∆ία επιβλητικό βωµό τέφρας 

που βρισκόταν στο ιερό της Ολυµπίας, παρόλο ο ίδιος αναφέρει ότι αυτούς τους 

τύπους βωµών οι Αθηναίοι ονοµάζουν «αυτοσχέδιες εσχάρες»228. Συνεχίζοντας τη 

διήγησή του για το µεγάλο αυτό ιερό απαριθµεί τους υπόλοιπους βωµούς που 

υπήρχαν στο χώρο ακολουθώντας τη σειρά, κατά την οποία οι Ηλείοι θυσίαζαν σε 

αυτούς229. Παρά το γεγονός ότι οι βωµοί ήταν αφιερωµένοι σε διαφορετικές θεότητες 

και θα ήταν φυσικό να είχαν διαφορετική µορφή, ανάλογα µε τις ιδιότητες και το 

χαρακτήρα κάθε θεότητας, ο Παυσανίας τους χαρακτηρίζει όλους µε τη λέξη 

«βωµός». Την ίδια λέξη χρησιµοποιεί ακόµα και όταν αναφέρεται σε περιπτώσεις, 

όπου η χθόνια υπόσταση µίας λατρευόµενης µορφής είναι επιβεβαιωµένη και ως εκ 

τούτου ο αφιερωµένος σε αυτήν βωµός δεν θα µπορούσε παρά να έχει τη µορφή 

εσχάρας. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση του ιερού της Ειλείθυιας και του 

Σωσίπολη, που βρισκόταν στη βορειοδυτική γωνία της Άλτης. Στο πρόσθιο τµήµα 

του ναού, όπως αναφέρει ο Παυσανίας, υπήρχε βωµός αφιερωµένος στην Ειλείθυια 

και µάλιστα σε αυτό το τµήµα του ναού επιτρεπόταν η είσοδος των πιστών230. Η 

ιδιότητα της Ειλείθυιας ως προστάτριας του τοκετού της προσδίδει χθόνιο 

χαρακτήρα, ο οποίος γίνεται ακόµη πιο ισχυρός λόγω της σύνδεσής της µε τον 

Σωσίπολη231. Βλέπουµε λοιπόν ότι δύο τουλάχιστον φορές µέσα στο έργο του, στην 

                                                 
227 Yavis (1949), σελ. 93. 
228 `Ell£doj PeriÇghsij V, 13, 8. 
229 `Ell£doj PeriÇghsij V, 14, 4-10 και 15, 1-9. 
230 `Ell£doj PeriÇghsij VI, 20, 2-5. 
231 Κοντολέων (1949), σελ. 33. Ο Σωσίπολις αποτελεί εξέλιξη του ∆ία-παιδιού (Παπαχατζής, 
Μεσσηνιακά- Ηλιακά, σηµ. 1, σελ. 372-375), ενώ οι µυθικές παραδόσεις που συνδέονται µε αυτόν – το 
βρέφος που αναλαµβάνεται από την Ειλείθυια, σώζει τη χώρα του από τους εχθρούς και χάνεται 
µεταµορφωνόµενο σε φίδι – έχουν κοινά στοιχεία µε αυτές που σχετίζονται µε τον Ερεχθέα και τον 
Εριχθόνιο [Κοντολέων (1949), σελ. 14-20].   
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περίπτωση του Ερεχθείου και του προαναφερθέντος ναού στην Ολυµπία, ο 

Παυσανίας χρησιµοποιεί τη λέξη «βωµός» για να χαρακτηρίσει αυτού του τύπου 

κατασκευές που βρίσκονταν στο εσωτερικό ναών και ήταν αφιερωµένες σε χθόνιες 

θεότητες.      

 Με τη θέση των τριών βωµών στο δυτικό τµήµα του Ερεχθείου έχει συνδεθεί 

και η ύπαρξη των ζωγραφικών αναπαραστάσεων των µελών του γένους των 

Ετεοβουταδών, που είχαν υπηρετήσει ως ιερείς του Ποσειδώνα-Ερεχθέα. Η σχετική 

αναφορά του Παυσανία είναι συνοπτική. Αµέσως µετά τους βωµούς ο περιηγητής 

κάνει λόγο για τις «γραφές» του γένους των Βουταδών που υπήρχαν «™p… tîn 

to…cwn». Η λέξη «γραφή» σηµαίνει κυρίως τη ζωγραφική αναπαράσταση, τη 

µορφή, την εικόνα ή το ζωγραφικό πίνακα232 και µε αυτή τη σηµασία χρησιµοποιείται 

και σε άλλα χωρία του κειµένου του Παυσανία, στην περίπτωση του Ερεχθείου όµως 

θα µπορούσαµε ίσως να προσδώσουµε στη λέξη την έννοια της απλής αναγραφής 

των ονοµάτων των ιερέων. Η σηµασία της λέξης αποσαφηνίζεται µε τη σχετική 

αναφορά του Ψευδο-Πλούταρχου, ο οποίος µιλά για έναν πίνακα που έχει ανατεθεί 

στο Ερέχθειο, έχει φιλοτεχνηθεί από τον Ισµηνία τον Χαλκιδέα και απεικονίζει τη 

διαδοχή των ιερέων του γένους των Ετεοβουταδών (βλ. παραπάνω σηµ. 88, σελ. 26). 

Ο πίνακας αυτός ανατέθηκε από το γιο του ρήτορα Λυκούργου, Άβρωνα, ο οποίος 

αποποιήθηκε το κληρονοµικό προνόµιο της ιεροσύνης για χάρη του αδελφού του 

Λυκόφρονα. Γι’ αυτό και στον πίνακα ο Άβρων απεικονίζεται να παραδίδει στον 

αδελφό του την τρίαινα. Είναι λοιπόν σαφές ότι στο Ερέχθειο υπήρχαν γραπτές 

παραστάσεις που απεικόνιζαν κατά σειρά τα µέλη του γένους των Ετεοβουταδών που  

είχαν υπηρετήσει τον Ποσειδώνα ως ιερείς τουλάχιστον ως τον 4ο αι. π.Χ., την εποχή 

δηλαδή που έζησαν ο Λυκούργος και οι γιοι του.233

 Σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη οι αναπαραστάσεις αυτές 

τοποθετούνται µαζί µε τους βωµούς στα δύο εσωτερικά δωµάτια του δυτικού 

τµήµατος του Ερεχθείου. Αυτό σηµαίνει ότι ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση 

φωτισµού στους χώρους αυτούς. Ο φωτισµός θα µπορούσε να είναι φυσικός ή 

τεχνητός. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, το φως που θα εισέδυε από τις θύρες 

των δύο δωµατίων δεν θα ήταν αρκετό. Θα µπορούσαµε να φανταστούµε την ύπαρξη 

                                                 
232 Ι. Σταµατάκου, Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, (1972), 1990. 
233 Έχει διατυπωθεί η άποψη (The Erechtheum, σελ. 484) ότι οι αναπαραστάσεις στους τοίχους, στις 
οποίες αναφέρεται ο Παυσανίας, αντικατέστησαν τον πίνακα που είχε αναθέσει ο Άβρων. Αυτό 
συνέβη γιατί ο πίνακας δεν θα ήταν δυνατόν να επέζησε της πυρκαγιάς, που είχε σαν αποτέλεσµα τις 
εκτεταµένες επισκευές του τέλους του 1ου αι. π.Χ. στο κτήριο. 
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ενός οπαίου στη στέγη του κυρίως ναού, πάνω από τους δύο αυτούς χώρους, το οποίο 

εκτός του ότι θα τροφοδοτούσε τα δωµάτια µε ικανό φως θα διευκόλυνε και τον 

εξαερισµό τους, που θα ήταν απαραίτητος λόγω της ύπαρξης των βωµών. Αν δεν 

ίσχυε αυτό, θα πρέπει ίσως να αναζητήσουµε κάποια άλλη θέση για τις γραπτές 

απεικονίσεις των Ετεοβουταδών µέσα στο Ερέχθειο. Εφόσον ο Παυσανίας τις 

αναφέρει στο τµήµα εκείνο της διήγησής του, όπου µιλά για τη δυτική πτέρυγα του 

κτηρίου, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι βρίσκονταν στο «προστοµιαίο», αν και ο 

διάτρητος δυτικός τοίχος και η ύπαρξη πολλαπλών θυραίων ανοιγµάτων στους 

υπόλοιπους τοίχους του χώρου αυτού πιθανόν δυσκόλευαν την ανάρτηση γραπτών 

πινάκων ή την τοποθέτηση τοιχογραφιών. Αν απεξαρτήσουµε τις αναπαραστάσεις 

αυτές από τους βωµούς και υποθέσουµε ότι βρίσκονταν στο ανατολικό τµήµα του 

Ερεχθείου, όπου εκεί φυσικά ο φωτισµός θα ήταν έντονος λόγω της ύπαρξης της 

ανατολικής θύρας και των εκατέρωθεν αυτής παραθύρων, τότε θα πρέπει να δεχτούµε 

ότι ο Παυσανίας κατά την περιγραφή του Ερεχθείου αναφέρει τα όσα είδε στο 

εσωτερικό του κτηρίου χωρίς καµία συνοχή. Το θέµα όµως των παραστάσεων αλλά 

και ο ίδιος ο αναθέτης υποδεικνύουν ότι η θέση τους θα πρέπει να συνδεθεί µε αυτή 

των βωµών και αν οι τελευταίοι βρίσκονταν στους δύο εσωτερικούς δυτικούς χώρους 

του Ερεχθείου, εκεί θα πρέπει να τοποθετήσουµε και τις αναπαραστάσεις, οι οποίες 

θα µπορούσαν να αποτελούν ένα απλό ανάθηµα του Άβρωνα, που δεν θα ήταν 

απαραίτητο να βρίσκεται σε κοινή θέα.   

 Με το θέµα του φωτισµού των εσωτερικών δωµατίων του δυτικού τµήµατος 

του Ερεχθείου θα µπορούσαν ίσως να συνδεθούν κάποια δυσερµήνευτα πρισµατικής 

µορφής ανοίγµατα στο βόρειο και νότιο τοίχο του κυρίως κτηρίου (σχ. 17). Το πλάτος 

των ανοιγµάτων αυτών αυξάνεται στην εσωτερική και µειώνεται στην εξωτερική 

πλευρά των τοίχων, γι’ αυτό και ο αρχιτέκτονας Α. Παπανικολάου, ο οποίος τα 

µελέτησε, τους προσδίδει τον χαρακτηρισµό «σχιστοειδή».234 Έχουν διανοιχθεί στην 

έκτη σειρά επάνω από τους εσωτερικούς ορθοστάτες του µνηµείου και σήµερα 

διατηρούνται πέντε: τρία στο νότιο και δύο στο βόρειο τοίχο του κτηρίου. Οι 

παλαιότεροι µελετητές, µεταξύ των οποίων και ο G.P. Stevens, υποστήριζαν ότι τα 

ανοίγµατα αυτά δηµιουργήθηκαν κατά τη µετατροπή του αρχαίου ναού σε 

χριστιανική βασιλική235 και µάλιστα ίσως χρησίµευαν για το φωτισµό των πλευρικών 

                                                 
234 Α. Παπανικολάου, «Τα σχιστοειδούς µορφής ανοίγµατα στο Ερέχθειο», Α∆ 33, 1978, Α. Μελέτες, 
191-197. 
235 Στο ίδιο, σελ. 191 και σηµ. 1. 
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κλιτών της.236 Κατά τη διάρκεια όµως των τελευταίων εργασιών αποκατάστασης του 

Ερεχθείου, που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνηµείων 

Ακροπόλεως, τα ανοίγµατα αυτά µελετήθηκαν εκ νέου και από τα δεδοµένα της 

κατεργασίας του υλικού κατασκευής των τοίχων του κτηρίου διαπιστώθηκε ότι 

κατασκευάστηκαν κατά τη φάση οικοδοµήσεως του µνηµείου. Τέσσερα από τα 

σωζόµενα ανοίγµατα αντιστοιχούν στους δύο εσωτερικούς χώρους ανατολικά του 

«προστοµιαίου» του δυτικού τµήµατος του κτηρίου. Στον ανατολικό σηκό του 

Ερεχθείου σώζεται µόνο ένα στο νότιο τοίχο, θα πρέπει όµως να υπήρχε ένα 

αντίστοιχο στο βόρειο τοίχο, κατ’ αναλογία µε τα υπόλοιπα ανοίγµατα.   

 Η λειτουργικότητα των ανοιγµάτων αυτών δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί. Ο Α. 

Παπανικολάου είχε διατυπώσει την υπόθεση ότι ίσως «...είχαν σχέση µε τη χθόνια 

λατρεία και τη φύση των τελετών που γίνονταν µέσα στο ναό σε συνδυασµό µε 

κάποια δρώµενα στον άµεσα εξωτερικό χώρο του µνηµείου».237 Ίσως όµως η χρήση 

τους να ήταν περισσότερο πρακτική, να εξυπηρετούσαν δηλαδή τις ανάγκες 

φωτισµού και εξαερισµού του κτηρίου238. Υπάρχουν όµως δύο βασικές αντιρρήσεις 

πάνω σε αυτήν την υπόθεση: τα ανοίγµατα βρίσκονται σε σχετικά χαµηλό ύψος 

επάνω στον τοίχο, ενώ, αν εξυπηρετούσαν τις παραπάνω ανάγκες, κανονικά θα 

έπρεπε να βρίσκονται στο άνω µέρος του τοίχου και επιπλέον δεν θα είχαν καµία 

χρήση στον ανατολικό σηκό του Ερεχθείου, ο οποίος, όπως προαναφέραµε, 

φωτιζόταν επαρκώς από τη θύρα και τα δύο παράθυρα στον ανατολικό τοίχο. Η 

ύπαρξη των ανοιγµάτων αυτών σε ένα τόσο µελετηµένο ως προς τις λεπτοµέρειες και 

τη λεπτότητα της κατασκευής κτήριο, όπως είναι το Ερέχθειο, προκαλεί εύλογη 

απορία. Ωστόσο το ερώτηµα αυτό παραµένει ακόµη αναπάντητο239.       

 
 

 

 

 

                                                 
236 ΜΑΕ, σελ. 63. 
237 Παπανικολάου (1978), σελ. 197. 
238 Κατ’ αναλογία ίσως µε τα τριγωνικά ανοίγµατα στο άνω µέρος των τοίχων του πήλινου οµοιώµατος 
οικίσκου από το Ηραίο του Άργους του 7ου αι. π.Χ. (εικ. 14). Βλ. σχετικά Γ. Οικονόµος, «Ο εκ του 
Αργείου Ηραίου πήλινος οικίσκος κατά νέαν συµπλήρωσιν», ΑΕ 1931, σελ. 40 και  T. Schattner, 
Griechische Hausmodelle. Untersuchungen zur frühgriechischen Architektur, AM Beiheft. 15, 1990, 
σελ. 22-26. 
239 Είχα την ευκαιρία να συζητήσω το θέµα αυτό µε τον πολιτικό µηχανικό κ. Κ. Ζάµπα, µέλος της 
επιστηµονικής οµάδας που είχε αναλάβει τη µελέτη αποκατάστασης του Ερεχθείου. Για τις 
πληροφορίες που µου παρείχε και για τις διδακτικές επισηµάνσεις του τον ευχαριστώ. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6 

 

Το ανατολικό τµήµα του Ερεχθείου 

 

 Ύστερα από την αναφορά στους τρεις βωµούς και στο «φρέαρ» µε το αλµυρό 

νερό ο Παυσανίας συνεχίζει την αφήγησή του κάνοντας λόγο για το αρχαίο άγαλµα 

της Αθηνάς, που σύµφωνα µε την παράδοση είχε πέσει από τον ουρανό, και 

περιγράφει λεπτοµερειακά τον χρυσό λύχνο που ο Καλλίµαχος κατασκεύασε προς 

τιµήν της θεάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο περιηγητής αναφέρει µόνο ότι το άγαλµα 

βρισκόταν στην ακρόπολη χωρίς να προσδιορίζει σε ποιο ακριβώς κτίσµα, ενώ 

αµέσως παρακάτω µιλά για το ξύλινο άγαλµα του Ερµή και τα υπόλοιπα αναθήµατα 

που βρίσκονταν στο ναό της Πολιάδος. Στη διήγηση του Παυσανία δεν υπάρχει καµία 

ένδειξη που να δηλώνει ότι µετά το «οικοδόµηµα που ονοµάζεται Ερέχθειο» ο 

περιηγητής µεταφέρεται σε κάποιο άλλο κτίσµα. Από την άλλη πλευρά η εισαγωγή 

στο χωρίο που αναφέρεται στο ναό της Πολιάδος («ke‹tai d� ™n tù naù tÁj 

Poli£doj») είναι πολύ οµαλή και ο αναγνώστης αποκοµίζει την εντύπωση ότι στο 

προηγούµενο χωρίο γινόταν λόγος για το ίδιο κτίσµα240. Ο Παυσανίας προφανώς 

αναφέρεται στο τµήµα εκείνο του Ερεχθείου που ήταν αφιερωµένο στη λατρεία της 

Αθηνάς και εντοπίζεται στην ανατολική πλευρά του κτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση που διατυπώθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι οι όροι 

«™ršcqeio» και «naÒj tÁj Poli£doj» χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν όχι µόνο το 

δυτικό και ανατολικό τµήµα του κτηρίου αντίστοιχα, αλλά και συνεκδοχικά 

ολόκληρο το οικοδόµηµα241. Αυτό είναι εµφανές και στη συνέχεια της διήγησης του 

Παυσανία, όπου γίνεται λόγος για το ναό της Πανδρόσου, ο οποίος συνέχεται προς το 

ναό της Αθηνάς («tù naù d� tÁj 'Aqhn©j PandrÒsou naÕj sunec»j ™sti»). 

Εφόσον το ιερό της Πανδρόσου βρίσκεται ακριβώς δυτικά από το κτήριο, αν δεν 

ερµηνεύσουµε τη λέξη «sunec»j» ως ένδειξη για την απλή γειτνίαση των δύο 

κτισµάτων, θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι ο χαρακτηρισµός «naÒj tÁj 'Aqhn©j» κατά 

το «naÒj tÁj Poli£doj» προσδιορίζει ολόκληρο το γνωστό σήµερα Ερέχθειο. Αυτό 

υποδηλώνεται και σε ένα απόσπασµα του Φιλόχορου, το οποίο διέσωσε ο ∆ιονύσιος 

ο Αλικαρνασσεύς στην πραγµατεία του «Περί ∆εινάρχου»242. Το απόσπασµα αυτό 

                                                 
240 The Erechtheum, σελ. 488. 
241 Elderkin (1912), σελ. 37-38. 
242 «Περί ∆εινάρχου», 3, στ. 43-49. 
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αναφέρεται σε ένα γεγονός που συνέβη κατά το 307/6 π.Χ. και θεωρήθηκε κακός 

οιωνός για την Αθήνα: 

«™n d� tÍ ™n£tV fhs…· ‘Toà d' ™niautoà toudˆ dielqÒntoj, ˜tšrou d' e„siÒntoj, ™n 
¢kropÒlei shme‹on ™gšneto toioàton· kÚwn e„j tÕn tÁj Poli£doj neën 
e„selqoàsa kaˆ dàsa e„j tÕ PandrÒseion, ™pˆ tÕn bwmÕn ¢nab©sa toà 

`Erke…ou DiÕj tÕn ØpÕ tÍ ™la…v katškeito. p£trion d' ™stˆ to‹j 'Aqhna…oij, 
kÚna m¾ ¢naba…nein e„j ¢krÒpolin.» 

 
Η σκύλα που αναφέρεται στο απόσπασµα όχι µόνο µπήκε στο ναό της Πολιάδος, 

αλλά κατάφερε να εισδύσει και στο Πανδρόσειο και να ξαπλώσει επάνω στο βωµό 

του Ερκείου ∆ιός. Το Ερέχθειο επικοινωνεί άµεσα µε το ιερό της Πανδρόσου µέσω 

της µικρής θύρας που υπάρχει στο δυτικό τοίχο του κτηρίου. Η σκύλα λοιπόν θα 

µπορούσε να εισέλθει στο ναό από το βόρειο πρόπυλο ή την πρόσταση των 

Καρυατίδων, να βρεθεί έτσι στο «προστοµιαίο» και από εκεί να περάσει στο 

Πανδρόσειο243. Αν δώσουµε στο απόσπασµα αυτή την ερµηνεία, που είναι κατά τη 

γνώµη µας η πιο πιθανή, τότε η ονοµασία «naÒj tÁj Poli£doj» χαρακτηρίζει 

ολόκληρο το κτήριο, που σήµερα γνωρίζουµε ως «ερέχθειο».  

 ∆ιαφορετική είναι η άποψη του Ι. Τραυλού, ο οποίος υποστηρίζει ότι τόσο ο 

Φιλόχορος όσο και ο Παυσανίας µε τις φράσεις «ναός της Πολιάδος» και «ναός της 

Αθηνάς» χαρακτηρίζουν µόνο το δυτικό τµήµα του κτηρίου. Αυτό συµπεραίνεται από 

την άµεση γειτνίαση που µέσα από τα κείµενα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει ανάµεσα 

στο ναό της Πολιάδος και στο Πανδρόσειο244. Στην ερµηνεία που δίνει στα δύο αυτά 

χωρία βασίζεται ο Τραυλός προκειµένου να στηρίξει την άποψή του σχετικά µε την 

αντίστροφη διάταξη των λατρειών στο εσωτερικό του Ερεχθείου. Πιο συγκεκριµένα, 

πιστεύει ότι το κτήριο χωριζόταν µε έναν εγκάρσιο τοίχο σε δύο µεµονωµένους 

χώρους (σχ. 18). Για τον τριµερή διαχωρισµό του δυτικού τµήµατος του κτηρίου 

αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις245. Στο ανατολικό τµήµα τοποθετεί τους 

βωµούς των Ποσειδώνα και Ερεχθέα, του Ήφαιστου και του Βούτη, καθώς και τους 

                                                 
243 Το απόσπασµα αυτό του Φιλόχορου υποδηλώνει, σύµφωνα µε τον G.P. Stevens [Stevens (1936), 
σελ. 487], την πιθανή ύπαρξη µίας εσωτερικής κλίµακας που συνέδεε το ανατολικό και το δυτικό 
τµήµα του Ερεχθείου. Ίχνη τέτοιας κλίµακας δεν έχουν βρεθεί, αντιθέτως είναι βέβαιη η ύπαρξη του 
εγκάρσιου τοίχου που διαχώριζε τα δύο βασικά διαµερίσµατα του κτηρίου [The Erechtheum, σελ. 150: 
“There is no evidence in the building itself for any door in the eastern cross-wall, nor for any stairway 
between the higher and lower levels of the temple.”].     
244 Τραυλός (1971), σελ. 77-84 / Pictorial Dictionary, σελ. 213-214. 
245 Ο Ι. Τραυλός υποστηρίζει [Τραυλός (1971), σελ. 78-79] ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών 
ανακατασκευής της δυτικής όψης του κτηρίου, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη ρωµαϊκή περίοδο 
(περίπου 27 π.Χ.), κατασκευάστηκε ο δεύτερος εγκάρσιος τοίχος που διαχώρισε το δυτικό τµήµα του 
κτηρίου (σχ. 19). Για την ύπαρξη παλαιότερου τοίχου στο σηµείο αυτό βλ. The Erechtheum, σελ. 151.  

 67



θρόνους των αρµόδιων ιερέων246 και αντιστοίχως στην ανατολική πρόσταση το βωµό 

του ∆ιός Υπάτου. Ακολουθώντας την πορεία της διήγησης του Παυσανία ταυτίζει το 

δυτικό τµήµα του κτηρίου µε το χώρο, όπου βρίσκεται το ξόανο της Αθηνάς και τα 

αναθήµατα, ο τάφος του Ερεχθέα και το «προστοµιαίον» της «ερεχθηίδος θάλασσας» 

µε τα ίχνη της τρίαινας του Ποσειδώνα. Ως χαρακτηριστική ένδειξη για την ταύτιση 

του δυτικού τµήµατος του κτηρίου µε το ναό της Αθηνάς θεωρεί την ύπαρξη του 

µνηµειώδους βορείου προπύλου.     

 Θα µπορούσαµε να ερµηνεύσουµε το κείµενο του Φιλόχορου υποθέτοντας ότι 

ο ιστοριογράφος αναφέρεται σε κάποιον άλλο ναό της Πολιάδος, που γειτνίαζε µε το 

ιερό της Πανδρόσου, και συγκεκριµένα στον Παλαιό Ναό της Αθηνάς που βρισκόταν 

ακριβώς νότια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποθέσουµε ότι υπήρχε άµεση 

σύνδεση του σηκού του ναού µε το Πανδρόσειο247. Το τελευταίο όµως δεν φαίνεται 

πιθανό τόσο λόγω της έλλειψης αρχαιολογικών καταλοίπων που να το µαρτυρούν 

όσο και λόγω της σύγχυσης που επικρατεί σχετικά µε την τύχη που είχε ο Παλαιός 

Ναός της Αθηνάς ύστερα από την καταστροφή του από τους Πέρσες. Το πρόβληµα 

αυτό επιχειρεί να λύσει ο W. Dörpfeld βασιζόµενος στο κείµενο του Παυσανία και 

θεωρώντας ότι ο ναός της Πολιάδος που αναφέρει ο περιηγητής δεν είναι άλλος από 

τον Παλαιό Ναό της Αθηνάς. Ο Dörpfeld υποστηρίζει ότι ο Παλαιός Ναός 

επισκευάστηκε ολόκληρος, εκτός από την περίσταση, µετά τους περσικούς πολέµους 

και συνέχισε να χρησιµοποιείται ακόµα και όταν το Ερέχθειο κατασκευαζόταν248. 

Στην ανατολική του πτέρυγα φυλασσόταν το ξόανο της Αθηνάς, το οποίο 

µεταφέρθηκε στην αντίστοιχη πτέρυγα του Ερεχθείου αµέσως µετά την αποπεράτωση 

του τελευταίου. ∆εν επρόκειτο όµως να µείνει για πολύ καιρό εκεί. Μετά από την 

ανοικοδόµηση του Παλαιού Ναού της Αθηνάς, η οποία πραγµατοποιήθηκε ύστερα 

από την πυρκαγιά που ξέσπασε το 406 π.Χ.249, το ξόανο µεταφέρθηκε και πάλι στην 

                                                 
246 ∆ύο µαρµάρινοι θρόνοι, που µε βάση τις επιγραφές που φέρουν προορίζονταν για τους ιερείς του 
Βούτη και του Ήφαιστου, έχουν βρεθεί κοντά στο Ερέχθειο. ∆εν είναι απαραίτητο να υποθέσουµε ότι 
οι θρόνοι αυτοί βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου, παρά το γεγονός ότι είναι βέβαιο ότι 
σχετίζονταν µε τις τελούµενες σε αυτό λατρείες (The Erechtheum, σελ. 484-486) (εικ. 15).  
247 The Erechtheum, σελ. 475. 
248 Dörpfeld (1897), σελ. 177-178. 
249 Στη φωτιά αυτή αναφέρεται ο Ξενοφώντας στα `Ellhnik£, Ι, 6, 1. Ο όρος «palaiÒj tÁj 'Aqhn©j 
neëj» που αναφέρεται στο χωρίο αυτό του Ξενοφώντα, όπως και οι όροι «¢rca‹oj neëj» και 
«ÑpisqÕdomoj» που περιλαµβάνονται σε φιλολογικές πηγές και επιγραφές έχουν συχνά αποτελέσει 
αντικείµενο µελέτης. Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις σχετικά µε τα κτίσµατα, στα οποία 
αναφέρονται, οι συγγραφείς ωστόσο του «The Erechtheum» (βλ. σελ. 466) καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι µετά την καταστροφή του Παλαιού Ναού της Αθηνάς και τη µεταφορά του ξοάνου 
στο Ερέχθειο ο χαρακτηρισµός «¢rca‹oj neëj» µεταφέρθηκε στο νέο κτήριο και χρησιµοποιούνταν 
παράλληλα µε το χαρακτηρισµό «Ð neÒj Ð ™m pÒlei ™n ú tÒ ¢rca‹on ¥galma». Η ανοικοδόµηση 
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παλιά του θέση, όπου το είδε ο Παυσανίας µαζί µε τα υπόλοιπα αναθήµατα που 

περιγράφει στο κείµενό του250.      

 Η σειρά που ακολουθεί ο Παυσανίας στη διήγησή του δεν θα πρέπει, κατά τη 

γνώµη µας, να αποτελεί κριτήριο για την ταύτιση της λειτουργίας των χώρων του 

Ερεχθείου. Η αφήγησή του δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται ακριβώς στην 

πορεία που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο µνηµείο. Ίσως στο 

λόγο του προτάσσει εκείνα τα σηµεία που του έκαναν µεγαλύτερη εντύπωση, όπως 

π.χ. το βόρειο πρόπυλο. Αλλά ακόµη κι αν περιγράφει τους χώρους του Ερεχθείου µε 

βάση τη σειρά που τους επισκέφτηκε, δεν θα ήταν δύσκολο µετά την περιήγησή του 

στο δυτικό τµήµα να εξέλθει από το βόρειο πρόπυλο, να διασχίσει την αυλή βόρεια 

του Ερεχθείου και µέσω της κλίµακας που υπάρχει εκεί να φτάσει στην ανατολική 

πρόσταση και από εκεί στο χώρο που στέγαζε το ξόανο της Αθηνάς. Εποµένως, 

αντίθετα προς τις απόψεις του Ι. Τραυλού και του W. Dörpfeld, θεωρούµε πιθανότερη 

την ταύτιση του ανατολικού τµήµατος του Ερεχθείου µε το χώρο που ήταν 

αφιερωµένος στην Αθηνά Πολιάδα.   

 Το υψηλότερο επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται το ανατολικό τµήµα του 

Ερεχθείου σε σύγκριση µε το δυτικό αποτελεί ένδειξη για την προγενέστερη χρήση 

του χώρου και την απόδοσή του στη λατρεία της Αθηνάς. Το πρόβληµα της 

υψοµετρικής διαφοράς θα µπορούσε να επιλυθεί είτε, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, µε 

την επίχωση του χαµηλότερου δυτικού τµήµατος είτε µε την εκσκαφή του βράχου 

στο ανατολικό τµήµα. Η πρώτη λύση δεν ήταν δυνατή λόγω της ύπαρξης των 

παλαιότερων βωµών και των άλλων σηµείων λατρείας. Ούτε και η δεύτερη λύση 

όµως µπορούσε να επιλεγεί, επειδή προφανώς δεν θα έπρεπε να θιγεί η περιοχή του 

ανατολικού τµήµατος του κτηρίου. Οι νεώτερες έρευνες έχουν αποκαλύψει 

κατάλοιπα που µαρτυρούν την ύπαρξη κάποιου πρωιµότερου ναΐσκου στη θέση του 

ανατολικού τµήµατος του Ερεχθείου, που στέγαζε το αρχαίο άγαλµα της Αθηνάς (βλ. 

παραπάνω σελ. 20-21). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο ναΐσκος αυτός, που συνέχισε 

να φιλοξενεί το λατρευτικό άγαλµα της θεάς, διατηρήθηκε στο εσωτερικό του 

Ερεχθείου ως ένα κτίσµα µέσα σε ένα άλλο251. Βρισκόταν σε χαµηλότερο επίπεδο σε 

                                                                                                                                            
του Παλαιού Ναού µετά την πυρκαγιά του 406 π.Χ. θεωρείται µάλλον απίθανη [The Erechtheum, σελ. 
478]. 
250 Dörpfeld (1928), σελ. 1067-1069 και (1937), σελ. 222-223. 
251 Gruben (2000), σελ. 221. Ο Michaelis (1901), σελ. 26-27, υποστήριξε ότι το άγαλµα της Αθηνάς 
ήταν τοποθετηµένο µέσα σε έναν ξεχωριστό «οικίσκο» (aedicula) στο ανατολικό τµήµα του Ερεχθείου. 
Ο W. Judeich εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά µε την ορθότητα αυτής της άποψης [Judeich (1931), σελ. 
275-276].  
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σχέση µε το ανατολικό τµήµα του κλασικού κτηρίου και η πρόσβαση σε αυτό ήταν 

εφικτή µέσω µίας κλίµακας. Ο W.B. Dinsmoor συµφωνεί µε την άποψη του W. 

Dörpfeld σχετικά µε την ύπαρξη ενός τεµένους στην ανατολική πλευρά του 

Ερεχθείου και υποστηρίζει ότι σε αυτό µεταφέρθηκε το ξόανο της Αθηνάς µετά την 

καταστροφή του Αρχαίου Ναού από τους Πέρσες. Ύστερα από τη µαταίωση της 

ανακατασκευής ολόκληρου του Παλαιού Ναού της Αθηνάς και τη λήψη της 

απόφασης για την οικοδόµηση του Ερεχθείου στη θέση, όπου σώζεται (βλ. παραπάνω 

σελ. 40), το νέο κτήριο άρχισε να κατασκευάζεται γύρω από το παλαιό τέµενος, το 

οποίο και συµπεριέλαβε στο εσωτερικό του252.       

 Η διατήρηση του παλαιότερου ναΐσκου της Αθηνάς στο εσωτερικό του 

ανατολικού τµήµατος του Ερεχθείου δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε απόλυτη 

βεβαιότητα. Ωστόσο το αρχαίο άγαλµα της θεάς θα πρέπει να βρισκόταν σε αυτόν το 

χώρο, στον οποίο κατά την επικρατέστερη άποψη φυλασσόταν και ο χρυσός λύχνος 

του Καλλίµαχου. Η συνύπαρξη του αγάλµατος και του λύχνου βασίζεται στο σχετικό 

χωρίο του Παυσανία, όπου αναφέρεται ότι ο γλύπτης φιλοτέχνησε αυτό το έργο προς 

τιµήν της θεάς. Μία υπόθεση όµως που διατυπώθηκε τα τελευταία χρόνια διαχωρίζει 

τον λύχνο από το ξόανο της Αθηνάς και τον τοποθετεί στο δυτικό τµήµα του 

Ερεχθείου και συγκεκριµένα στην κόγχη που διαµορφώνεται στην εσωτερική πλευρά 

της νοτιοδυτικής γωνίας του κτηρίου253. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. σηµ. 94, 

σελ. 28), η κόγχη διαµορφώνεται λόγω της µείωσης του πάχους στο άνω τµήµα του 

δυτικού άκρου του νότιου τοίχου (εικ. 16). Στο κάτω τµήµα της η κόγχη έφερε πλατιά 

επίπεδη βάση, η οποία πιθανότατα εκτεινόταν έως τον πρώτο από νότον πεσσό της 

εσωτερικής όψης του δυτικού τοίχου του κτηρίου. Σύµφωνα µε τους G.P. Stevens και 

J.M. Paton η διαµόρφωση της κόγχης οφείλεται σε δοµικούς και στατικούς λόγους 

και επιβλήθηκε από την αδύναµη, λόγω της ύπαρξης του τάφου του Κέκροπα, 

θεµελίωση της νοτιοδυτικής γωνίας του κτηρίου. Το γεγονός ότι η κόγχη βρίσκεται 

σε άµεση επαφή µε το άνοιγµα που διαµορφώνεται στο νότιο άκρο του δυτικού 

τοίχου, µεταξύ του πρώτου από νότον ηµικίονα και της γωνιακής παραστάδας, είχε 

σαν αποτέλεσµα τη διατύπωση διαφορετικών ερµηνευτικών προτάσεων σχετικά µε 

την ύπαρξη της κόγχης. Ο J. Dell υποστήριξε ότι αποτελούσε το χώρο, όπου 

                                                 
252 Dinsmoor (1932), σελ. 319. Σχετικά µε τη διατήρηση του παλαιότερου κτίσµατος στο εσωτερικό 
του Ερεχθείου βλ. και  Mark (1993), σελ. 133. 
253 Palagia (1984), σελ. 515-521. 
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κούρνιαζαν οι ιερές κουκουβάγιες254, ενώ για τον J.A. Bundgaard η κόγχη χρησίµευε 

για την στήριξη των κλαδιών της ιερής ελιάς της Αθηνάς, τα οποία εισχωρούσαν στο 

δυτικό τµήµα του Ερεχθείου από το άνοιγµα στο δυτικό τοίχο.255   

 Η ύπαρξη ορισµένων εγκοπών στον πίσω τοίχο της κόγχης και στην άνω 

επιφάνεια της βάσης της, που αποτελούν πιθανότατα ενδείξεις για την στήριξη 

κάποιου µεταλλικού αντικειµένου256, έδωσαν το έναυσµα για τη διατύπωση µίας 

θεωρίας, σύµφωνα µε την οποία ο λύχνος του Καλλίµαχου ήταν τοποθετηµένος 

επάνω σε αυτήν την κόγχη (εικ. 17). Βασικό επιχείρηµα που αντικρούει την παλαιά, 

παραδοσιακή άποψη και ενθαρρύνει τη νέα είναι η ύπαρξη του χάλκινου φοίνικα 

πάνω από τον λύχνο, ο οποίος λειτουργούσε ως καπνοδόχος φτάνοντας έως την 

οροφή του κτηρίου. Αυτό σηµαίνει ότι το ύψος του θα ήταν υπερβολικά µεγάλο, αν ο 

λύχνος ήταν τοποθετηµένος επάνω στο δάπεδο, κοντά στο άγαλµα της Αθηνάς. 

Αντίθετα η κόγχη φαίνεται ότι αποτελεί κατάλληλη θέση για το λύχνο, όπως 

υποδεικνύουν αντίστοιχες κόγχες που έχουν αποκαλυφθεί στο άνω µέρος των τοίχων 

ελληνιστικών οικιών από τη ∆ήλο. Η µνεία του λύχνου που γίνεται από τον 

Παυσανία δεν αποτελεί τµήµα της περιγραφής της περιήγησής του µέσα στο κτήριο, 

αλλά είναι µόνο µία παρέκβαση που παρεµβάλλεται στην αναφορά που κάνει για το 

ουρανοπετές ξόανο της Αθηνάς257. 

                                                 
254 Στο ίδιο, σελ. 516. 
255 Σύµφωνα µε τον Bundgaard πολλές από τις αρχιτεκτονικές ιδιοµορφίες του Ερεχθείου οφείλονται 
στην ύπαρξη της ελιάς της Αθηνάς, η οποία λόγω της παλαιότητάς της θα είχε µεγάλο µέγεθος και 
πολλές ρίζες. Το άνοιγµα στην οροφή του βορείου προπύλου χρησίµευε ακριβώς για να δίνει διέξοδο 
στα κλαδιά της ελιάς [Bundgaard (1976), σελ. 84-102]. Με βάση αυτή τη θεωρία ο Bundgaard χωρίζει 
το κυρίως κτήριο του Ερεχθείου σε δύο τµήµατα: στο ανατολικό τοποθετεί το άγαλµα της Αθηνάς και 
την «ερεχθηίδα θάλασσα», ενώ το δυτικό πιστεύει ότι καταλάµβαναν τα κλαδιά της ιερής ελιάς (σχ. 
20) [Thompson (1978), σελ. 258 και Pantelidou-Gofas (1979), σελ. 77].  
256 Palagia (1984), σελ. 516, σηµ. 8. 
257 Στο ίδιο, σελ. 518-519. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7 

 

Ερµηνεία της πρόστασης των Καρυατίδων 

 

 Όπως αναφέραµε περιληπτικά στο κεφάλαιο 3, έχουν γίνει αρκετές 

προσπάθειες ερµηνείας του χαρακτήρα της πρόστασης των Καρυατίδων και έχουν 

διατυπωθεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε την ταύτιση των µορφών. Οι προτάσεις 

αυτές µπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: σε εκείνες που 

αποσυνδέουν την κατασκευή της πρόστασης από την ύπαρξη του τάφου του Κέκροπα 

και σε εκείνες που την συσχετίζουν άµεσα µε αυτόν. Στην πρώτη κατηγορία 

εντάσσεται η άποψη του M. Vickers, ο οποίος ερµηνεύει τις Κόρες µέσα από το 

πρίσµα των πολιτικών και ιστορικών συνθηκών της εποχής258. Προκειµένου να 

στηρίξει την άποψή του, προτείνει µία αρκετά νεώτερη χρονολόγηση για την 

κατασκευή του Ερεχθείου. Είναι βέβαιο ότι τα αγάλµατα των Κορών είχαν 

φιλοτεχνηθεί και τοποθετηθεί στη νότια πρόσταση του κτηρίου πριν από το 409 π.Χ., 

εφόσον για αυτά γίνεται αναφορά στην έκθεση της επιτροπής, που συντάχθηκε το 

ίδιο περίπου έτος259. Η υπόθεση που διατυπώνει ο Vickers ότι το Ερέχθειο άρχισε να 

κατασκευάζεται το 412 π.Χ. και συνεχίστηκε χωρίς διακοπή βοηθά να κατανοήσουµε 

καλύτερα την ερµηνεία που δίνει ο Βιτρούβιος για τη χρήση των γυναικείων 

αγαλµάτων ως υποστυλωµάτων στην αρχιτεκτονική260. Μέσα στο κλίµα της 

αντιπάθειας εναντίον των Σπαρτιατών, που επικρατούσε στην Αθήνα µετά την 

καταστροφή στη Σικελία και κυρίως εξαιτίας της κατάληψης της αττικής ∆εκέλειας 

από τους Σπαρτιάτες, είναι πολύ πιθανό οι Αθηναίοι να θέλησαν µε τα αγάλµατα των 

Κορών να θίξουν το ήθος των αντιπάλων τους υπενθυµίζοντας την τιµωρία των 

γυναικών των Καρυών, της πελοποννησιακής πόλης που µήδισε. Εκείνη την περίοδο 

µάλιστα, το 412/411 π.Χ., οι Σπαρτιάτες είχαν υπογράψει τρεις συνθήκες µε τους 

                                                 
258 Vickers (1985), σελ. 17-28. 
259 Στο ίδιο, σελ. 17· Scholl (1995), σελ. 181. 
260 Ο Vickers στηρίζει την άποψή του για τη νεώτερη χρονολόγηση του Ερεχθείου µε βάση ορισµένα 
χαρακτηριστικά του µνηµείου που υποδηλώνουν ότι αυτό άρχισε να κατασκευάζεται σε περίοδο 
οικονοµικής στενότητας. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το ίδιο το σχέδιο του κτηρίου και η συρρίκνωση 
της αρχικής κλίµακας µεγέθους (ακολουθεί την άποψη του W.B. Dinsmoor), καθώς και η 
περιορισµένη χρήση ακριβότερων υλικών (για παράδειγµα µεταλλικά εξαρτήµατα έχουν 
χρησιµοποιηθεί µόνο στο βόρειο πρόπυλο, ενώ ως υπόβαθρο για τα αρχιτεκτονικά γλυπτά έχει επιλεγεί 
ο φθηνότερος σκούρος ελευσινιακός λίθος). Επιπλέον συσχετίζει την κατασκευή του Ερεχθείου µε την 
τραγωδία του Ευριπίδη «'ErecqeÝj», όπου γίνεται λόγος για την κατασκευή ενός σηκού αφιερωµένου 
στον Ερεχθέα [βλ. Christopoulos (1994), σελ. 126], καθώς και µε τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, 
όπου οι γυναικείες µορφές κατά τον µελετητή συνδέονται συµβολικά µε τις Καρυάτιδες.  
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Πέρσες. Άλλωστε η κόµµωση των Κορών δεν θυµίζει καθόλου αθηναϊκή, αντίθετα 

παραπέµπει σε χάλκινα γυναικεία αγαλµάτια πελοποννησιακής προέλευσης. Έτσι 

λοιπόν οι Καρυάτιδες του Ερεχθείου εκτός του ότι αποτελούν ένα «αντισπαρτιατικό 

µανιφέστο»261 υποδηλώνουν και την αντιπάθεια των Αθηναίων προς τους Πέρσες, 

όπως ακριβώς τα αγάλµατα των γυναικείων µορφών που έχουν χρησιµοποιηθεί ως 

υποστυλώµατα στις δύο προσόψεις του ταφικού µνηµείου του σατράπη Περικλή στα 

Λίµυρα της Λυκίας (εικ. 18). Ο Περικλής ήταν τύραννος κατά την περίοδο 380-360 

π.Χ. περίπου, γνωρίζουµε όµως ότι συµµετείχε σε εξέγερση εναντίον των Περσών 

γύρω στο 360 π.Χ. Η χρήση των γυναικείων µορφών που κρατούν ρυτά περσικού 

τύπου στο ταφικό του µνηµείο υπενθυµίζει την αντιπάθειά του εναντίον των Περσών, 

κατ’ αναλογία µε τις διακοσµηµένες µε ανάγλυφα βελανίδια φιάλες, που κρατούν οι 

Καρυάτιδες του Ερεχθείου σύµφωνα µε τα αντίγραφα από τη βίλα του Αδριανού στο 

Τίβολι και οι οποίες παραπέµπουν στη λέξη «κάρυον» και στη φράση «κάρυα 

Περσικά»262 (εικ. 19).      

 Πολιτική διάσταση στην ερµηνεία των Καρυατίδων επιχειρούν να δώσουν και 

οι U. Muss και Ch. Schubert, οι οποίοι εντάσσουν τα γλυπτά αυτά στο θεµατολόγιο 

των ελληνοπερσικών σχέσεων, που ήταν αρκετά σύνηθες στην αρχιτεκτονική 

γλυπτική του 5ου αι. π.Χ. Πιο συγκεκριµένα, η γυναικεία µορφή που υποβαστάζει µε 

το κεφάλι της κάποιο υπερκείµενο βάρος θίγει την κοινωνική κατωτερότητα του 

γυναικείου φύλου και εκφράζει συµβολικά την αντιπαράθεση ανάµεσα στους νικητές 

Έλληνες και τους ηττηµένους και µειονεκτικούς Πέρσες263.     

 Μία διαφορετική ερµηνεία των Κορών, που φαινοµενικά δεν τις συσχετίζει µε 

την ύπαρξη του τάφου του Κέκροπα, έχει προταθεί από τον G.W. Elderkin264, ενώ 

την ίδια άποψη υποστήριξε αρκετά χρόνια αργότερα και ο H. Lauter265. Σύµφωνα µε 

τους δύο µελετητές τα αγάλµατα των Κορών θα πρέπει να απεικόνιζαν τις 

Αρρηφόρους, τις µικρές δηλαδή κοπέλες, οι οποίες µετείχαν στη γιορτή των 

'Arrhfor…wn ή 'Arrhtofor…wn, που τελούνταν προς τιµήν της Αθηνάς. Ο Παυσανίας 

περιγράφοντας την τελετή αµέσως µετά την αναφορά στο ναό της Πανδρόσου266 

κάνει λόγο για δύο αρρηφόρους, ωστόσο ίσως υπήρχαν ακόµη δύο που ασχολούνταν 

                                                 
261 Vickers (1985), σελ. 26. 
262 Στο ίδιο, σελ. 23, 26-27.  
263 Muss-Schubert (1988), σελ. 121-123· Scholl (1995), σελ. 198-199. 
264 Elderkin (1912), σελ. 13-18. 
265 Lauter (1976), σελ. 14-16. 
266 `Ell£doj PeriÇghsij Ι, 27, 3. 
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µε άλλες ιεροπραξίες267. Οι αρρηφόρες ήταν µικρά κορίτσια ηλικίας επτά έως έντεκα 

ετών, που διαλέγονταν µέσα από διακεκριµένες αθηναϊκές οικογένειες και για έναν 

περίπου χρόνο πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην Αθηνά κατοικώντας επάνω στην 

Ακρόπολη268. Το οίκηµά τους βρισκόταν κοντά στο Ερέχθειο και θα πρέπει να 

ταυτιστεί µε τα λείψανα ενός κτίσµατος, που αποκαλύφθηκαν βορειοδυτικά του 

Ερεχθείου, πολύ κοντά στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης και στην κλιµακωτή δίοδο 

που οδηγούσε στη Μυκηναϊκή κρήνη και στις βόρειες υπώρειες του ιερού βράχου. Τη 

νύχτα της µυστικής τελετής η ιέρεια παρέδιδε σε δύο αρρηφόρους τα ιερά καλυµµένα 

έτσι ώστε να µην τα δουν (γι’ αυτό και ονοµάζονται ¥rrhta, δηλαδή µυστικά) και 

εκείνες τα µετέφεραν επάνω στο κεφάλι τους, περνώντας µέσα από τη µυστική δίοδο 

που οδηγούσε στη Μυκηναϊκή κρήνη, και κατευθύνονταν πιθανότατα σε εκείνο το 

Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα που βρισκόταν στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης. 

Όταν έφταναν εκεί, ένα µέλος του ιερατείου παρελάµβανε τα ιερά και τους παρέδιδε 

άλλα, επίσης επιµελώς καλυµµένα, για να τα µεταφέρουν κατά τον ίδιο τρόπο επάνω 

στην Ακρόπολη και να τα παραδώσουν στην ιέρεια της Αθηνάς. Με την ολοκλήρωση 

της τελετής αυτής η θητεία των αρρηφόρων έληγε και επέστρεφαν στα σπίτια τους 

για να αντικατασταθούν από άλλα κορίτσια.        

 Αυτές λοιπόν τις κοπέλες τη στιγµή που κουβαλούν επάνω στο κεφάλι τους τα 

µυστικά ιερά έχει υποστηριχθεί ότι απεικονίζουν τα γυναικεία αγάλµατα της νότιας 

πρόστασης του Ερεχθείου. Μάλιστα το ιδιόµορφο καλαθόσχηµο και διακοσµηµένο 

µε ωά κιονόκρανο που φέρουν οι µορφές θεωρείται ότι συµβολίζει το πανέρι ή την 

κίστη, µέσα στην οποία οι αρρηφόροι µετέφεραν τα ιερά. Ενδεικτική για την 

ερµηνεία αυτή, σύµφωνα µε τον H. Lauter, είναι η δισκοειδής βάση κάτω από τον 

εχίνο του κιονοκράνου, η οποία υπαινίσσεται την ύπαρξη κάποιου φέροντος 

στοιχείου απαραίτητου για τη µεταφορά βάρους πάνω στο κεφάλι269 (εικ. 10). Ο ίδιος 

µελετητής αντιτίθεται σθεναρά στην άποψη του Ν. Κοντολέοντα, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι και οι δύο προσβάσεις στην πρόσταση των Καρυατίδων – τόσο 

εκείνη στο βορειοανατολικό άκρο του ποδίου όσο και εκείνη στο νότιο τοίχο του 

                                                 
267 Martha (1882), σελ. 51-52. 
268 Παπαχατζής, Αττικά, σηµ. 2, σελ. 362-363. 
269 Lauter (1976), σελ. 15. 
Ο Elderkin (1912) θεωρεί ότι το ίδιο το επιστύλιο που στηρίζουν τα αγάλµατα των Κορών απεικονίζει 
συµβολικά τα ορθογώνια κιβώτια, τα οποία φέρουν επάνω στο κεφάλι τους τα τέσσερα κορίτσια που 
συνοδεύουν µία ιέρεια σε µία παράσταση στο λαιµό ενός αρχαϊκού αµφορέα που βρίσκεται στη 
Βοστώνη. Τα κορίτσια αυτά ταυτίζονται από τον µελετητή µε τις Αρρηφόρους. Για να στηρίξει την 
άποψή του σχετικά µε την ερµηνεία των Κορών του Ερεχθείου ως Αρρηφόρων παραπέµπει και στο 
αρχαϊκό πώρινο αέτωµα της «ελαίας» από την Ακρόπολη.    
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κτηρίου, που µέσω της κλίµακας οδηγούσε από το «προστοµιαίο» στην πρόσταση – 

οδηγούσαν στον τάφο του Κέκροπα. Αυτό κατά τον Κοντολέοντα αποτελεί ένδειξη 

για την ερµηνεία της πρόστασης ως ταφικού µνηµείου του Αθηναίου βασιλιά270. 

Αντίθετα ο Lauter υποστηρίζει ότι η κλίµακα, που συνδέει το δυτικό τµήµα του 

κυρίως κτηρίου µε τη νότια πρόσταση και σχηµατίζοντας Γ κατευθύνεται προς την 

ανατολική είσοδο της τελευταίας, δεν έχει καµία σχέση µε τον τάφο του Κέκροπα. Η 

επικοινωνία όµως µε τον κυρίως ναό και ο ίδιος ο τύπος της πρόστασης, που 

εµποδίζει την άµεση θέαση από την εξωτερική πλευρά, αποτελούν ενδείξεις για τη 

διεξαγωγή των µυστικών τελετών των Αρρηφορίων στην πρόσταση και δικαιολογούν 

την ταύτιση των Κορών µε τις αρρηφόρους271.      

 Η ορθότητα, ωστόσο, της παραπάνω ερµηνείας έχει αρκετά αµφισβητηθεί. Η 

φιάλη που κρατούν οι Καρυάτιδες, η οποία δεν φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε την 

τελετή των Αρρηφορίων272, ο τριπλασιασµός του αριθµού των οµώνυµων κοριτσιών 

στα αγάλµατα και το γεγονός ότι οι µορφές φαίνονται µεγαλύτερες σε ηλικία από τις 

αρρηφόρους, ενώ δεν φορούν κατάλληλο τελετουργικό ένδυµα273, είναι ορισµένες 

από τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί ενάντια στον συσχετισµό των Κορών µε τις 

αρρηφόρους. Αν το κιονόκρανο που φέρουν οι Καρυάτιδες απεικονίζει σχηµατικά 

κάποιο καλάθι ή κιβώτιο, τότε θα µπορούσε ίσως να παραπέµπει συµβολικά στο 

κιβώτιο, µέσα στο οποίο η Αθηνά έκλεισε τον Εριχθόνιο και κατόπιν το παρέδωσε 

στις τρεις κόρες του Κέκροπα, την Έρση, την Άγραυλο και την Πάνδροσο, για να το 

φυλάνε. Στο µύθο αυτό πιθανότατα απηχείται η τελετή των αρρηφορίων. Η ίδια η 

λέξη «¢rrhfÒroj» µπορεί να προέρχεται ετυµολογικά από τη σύνθεση των λέξεων 

¥rrhta + fšrw και να σηµαίνει «αυτή που φέρει τα µυστικά (ιερά)», µπορεί όµως να 

ερµηνευθεί και ως «αυτή που µεταφέρει τη δροσιά» κατ’ αντιστοιχία προς τη λέξη 

«™rrhfÒroj» αντί «™rshfÒroj», η οποία συσχετίζεται µε τη λέξη «œrsh» που 

σηµαίνει «δροσιά»274. Η Έρση, η κόρη του Κέκροπα, αλλά και η αδελφή της 

Πάνδροσος έχουν στο όνοµά τους τη δροσιά, η οποία ίσως υποδηλώνει τη 

γονιµοποίηση και τη νέα βλάστηση275. Υπό αυτήν την έννοια µε τα ονόµατα των δύο 

αδελφών συνδέεται και το όνοµα της τρίτης αδελφής, της Αγραύλου, που σηµαίνει 
                                                 
270 Κοντολέων (1949), σελ. 71. 
271 Lauter (1976), σελ. 10-12· Schmidt (1982), σελ. 83-84. 
272 Schmidt (1982), σελ. 84. 
273 Scholl (1995), σελ. 197. 
274 Ι. Σταµατάκου, Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, (1972), 1990, λήµ. 'ArrhfÒroi και 
œrsh. 
275 Burkert (1993), σελ. 473-474. 
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«αυτή που κατοικεί στους αγρούς»276. Ο συσχετισµός των Κορών της νότιας 

πρόστασης του Ερεχθείου µε τις Αρρηφόρους µπορεί κατ’ επέκταση να µας οδηγήσει 

στην ταύτισή τους µε τις Κεκροπίδες. Έτσι εισαγόµαστε στη δεύτερη κατηγορία 

ερµηνειών, σύµφωνα µε τις οποίες τα αγάλµατα των Κορών και η πρόσταση 

γενικότερα δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται από τον τάφο του Κέκροπα. Αν δεν 

ερµηνεύσουµε τις Κόρες ως εκφραστές του είδους της γονιµικής-ευετηριακής 

λατρείας, που πιθανότατα πρέπει να αναγνωρίσουµε στην τελετή των αρρηφορίων, θα 

πρέπει να τις συσχετίσουµε µε τη χθόνια λατρεία, που υπαινίσσεται η ύπαρξη του 

τάφου του Αθηναίου βασιλιά277.    

 Ο χθόνιος χαρακτήρας υποδηλώνεται και από την ίδια την αρχιτεκτονική 

µορφή της πρόστασης, η οποία παραπέµπει σε τρία µνηµειώδη ταφικά κτίσµατα του 

τέλους του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. Πρόκειται για το Μνηµείο των Νηρηίδων στην 

Ξάνθο της Λυκίας, που χρονολογείται γύρω στα 400-380 π.Χ.278 (εικ. 20), το 

ναϊσκόµορφο τάφο του Περικλή των µέσων περίπου του 4ου αι π.Χ.279 στα Λίµυρα 

της Λυκίας, για τον οποίο έγινε λόγος παραπάνω, καθώς και για το Μαυσωλείο της 

Αλικαρνασσού, το οποίο άρχισε να κτίζεται πριν από το θάνατο του Μαύσωλου το 

353 π.Χ. και ολοκληρώθηκε λίγα χρόνια αργότερα από τη σύζυγό του Αρτεµισία280 

(εικ. 21). Το κοινό χαρακτηριστικό που συναντάται και στα τρία οικοδοµήµατα είναι 

η ύπαρξη ενός ποδίου, πάνω στο οποίο υψώνεται ο ταφικός θάλαµος σε µορφή 

ναΐσκου που φέρει περίσταση ή προστάσεις. Πιο συγκεκριµένα στο Μνηµείο των 

Νηρηίδων ο µικρός σηκός πάνω στο διακοσµηµένο µε ανάγλυφες παραστάσεις πόδιο 

περιβάλλεται από πτερό, που αποτελείται από ιωνικούς κίονες, µεταξύ των οποίων 

παρεµβάλλονται ελεύθερα αγάλµατα γυναικείων µορφών, που χαρακτηρίζονται ως 

Νηρηίδες ή Αύρες281. Οι κίονες του πτερού στηρίζουν το επιστύλιο που έχει τη 

µορφή ανάγλυφης ζωφόρου, ενώ η όλη κατασκευή καλύπτεται από αετωµατική 

στέγη. ∆ιαφορετική µορφή έχει, σύµφωνα µε την αποκατάστασή του, το ταφικό 

µνηµείο του Λύκιου σατράπη Περικλή: ο σηκός πατά επάνω σε ακόσµητο πόδιο, 

φέρει αετωµατική στέγη και είναι αµφιπρόστυλος. Στη θέση των κιόνων των 

                                                 
276 Κερένυϊ (20028), σελ. 124. 
277 Οι Κόρες του Ερεχθείου έχουν επίσης ερµηνευθεί ως Κανηφόροι, που βρίσκονται στην υπηρεσία 
κάποιας θεότητας, καθώς και ως Νύµφες. Οι ερµηνείες αυτές όµως δεν θεωρούνται πειστικές [βλ. 
Schmidt (1982), σελ. 83].  
278 Boardman (1995), σελ. 190 και εικ. 218.1 σελ. 200. 
279 Στο ίδιο, σελ. 191 και εικ. 221.1,2 σελ. 209. Κατά τον ανασκαφέα J. Borchhardt ο τάφος θα πρέπει 
να κατασκευάστηκε γύρω στο 370 π.Χ. [Schmidt (1982), σελ. 85]. 
280 Lawrence-Tomlinson (1983), σελ. 252-253. 
281 Στο ίδιο, σελ. 247. 
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προστάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί αγάλµατα γυναικείων µορφών, τέσσερα σε κάθε 

πλευρά. Οι µορφές στηρίζονται επάνω σε κυλινδρική βάση, έχουν αυστηρά µετωπική 

στάση και φορούν πέπλο και επίβληµα, που µε τη µορφή µανικιών καλύπτει τους 

βραχίονες282 (εικ. 22). Ένα µακρύ ιµάτιο καλύπτει το κεφάλι, την πλάτη και το πίσω 

µέρος των ποδιών. Τα µαλλιά χωρίζονται στη µέση, πάνω από το µέτωπο και µε τη 

µορφή µακριών βοστρύχων πέφτουν στο στήθος. Κάθε µορφή κρατά στο ένα χέρι 

φιάλη και στο άλλο ρυτό. Μέσω ενός λιτού καλαθόσχηµου κιονοκράνου που φέρει 

τετράγωνο άβακα τα αγάλµατα στηρίζουν το επιστύλιο, που είναι διακοσµηµένο µε 

ανάγλυφους ρόδακες. Το επιβλητικό Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, τέλος, 

αποτελούνταν, σύµφωνα µε την αποκατάσταση των K. Jeppesen και G. Waywell, από 

ένα βαθµιδωτό πόδιο, πάνω στο οποίο υψωνόταν ο σηκός που έφερε περίσταση από 

ιωνικούς κίονες283. Το κτίσµα έφερε πυραµιδοειδή βαθµιδωτή στέγη. Μεταξύ των 

κιόνων του πτερού, αλλά και στις βαθµίδες του ποδίου στέκονταν ελεύθερες γλυπτές 

ανδρικές και γυναικείες µορφές, ορισµένες από τις οποίες πιθανόν απεικόνιζαν 

προγόνους της οικογένειας του Μαυσώλου. 

 Το κοινό στοιχείο που συνδέει την πρόσταση των Καρυατίδων του Ερεχθείου 

µε τα τρία αυτά ταφικά κτίσµατα είναι το πόδιο, αλλά και η ύπαρξη των γυναικείων 

αγαλµάτων που σχηµατίζοντας «πτερό» υψώνονται πάνω στις τρεις πλευρές του 

ποδίου284. Ως προς αυτό το θέµα η πρόσταση έχει µεγαλύτερες αναλογίες µε τον τάφο 

στα Λίµυρα, εφόσον στο κτίσµα αυτό, όπως και στο Ερέχθειο, οι Καρυάτιδες 

επιτελούν δοµική λειτουργία. Ο ανασκαφέας µάλιστα του τάφου J. Borchardt τονίζει 

ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν στην τεχνοτροπία η σχέση ανάµεσα στις 

Καρυάτιδες της νότιας πρόστασης του Ερεχθείου και σε αυτές του ταφικού µνηµείου 

στα Λίµυρα είναι πολύ στενή285. Ίσως µάλιστα ο τύπος αυτός του τάφου επιλέχθηκε 

για να προπαγανδίσει την οµοιότητα του ονόµατος του νεκρού σατράπη και του 

αθηναίου ηγέτη.    

                                                 
282 Schmidt (1982), σελ. 85. 
283 Lawrence-Tomlinson (1983), σελ. 253-254. 
284 Κοντολέων (1949), σελ. 72-77. Ο Κοντολέων υποστηρίζει ότι η πρόσταση των Καρυατίδων 
αποτελείται από δύο τµήµατα: το πόδιο και ένα «µονόπτερο» που στηρίζεται σε αυτό. Ως προς το 
πόδιο η πρόσταση έχει οµοιότητες µε το Μνηµείο των Νηρηίδων και το Μαυσωλείο της 
Αλικαρνασσού, ενώ ο τύπος του µονόπτερου παραπέµπει σε ταφικά κτίσµατα που χρονολογούνται από 
τον 6ο αι. π.Χ. (µονόπτερος Σικυωνίων στους ∆ελφούς) έως τα χριστιανικά χρόνια (κιβώριο Αγίας 
Τράπεζας). 
285 J. Borchardt, Die Bauskulptur des Heroons von Limyra: Das Grabmal des lykischen Königs 
Perikles, Ist. Forsch. 32, 1976. Επίσης βλ. Schmidt (1982), σελ. 86. 
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 Η χρήση ενός αρχιτεκτονικού τύπου, ο οποίος λίγο αργότερα υιοθετήθηκε 

στην κατασκευή µνηµειακών ταφικών κτισµάτων – ηρώων, αποτελεί, κατά τη γνώµη 

µας, βασική ένδειξη για τη διασάφηση του χαρακτήρα της πρόστασης των 

Καρυατίδων του Ερεχθείου. Η πρόσταση δεν αποτελεί ένα καθαρά ταφικό κτίσµα, 

εφόσον δεν περιλαµβάνει στο εσωτερικό της τον τάφο του Κέκροπα, αλλά ένα 

µνηµειακό σήµα, το οποίο κατασκευάστηκε για να εξάρει το σηµείο ταφής του 

Αθηναίου βασιλιά. Αποτελεί δηλαδή ουσιαστικά το ορατό µέρος του τάφου. Η 

ερµηνεία αυτή δεν αποκλείει το ενδεχόµενο η µορφή της πρόστασης να επιλέχθηκε 

µε βάση πολιτικούς λόγους. Η υπόθεση αυτή γίνεται περισσότερο κατανοητή, αν 

πράγµατι το Ερέχθειο άρχισε να κατασκευάζεται κατά το διάστηµα της διακοπής του 

Πελοποννησιακού πολέµου. Μέσα στο κλίµα ανασφάλειας, που είχαν δηµιουργήσει 

οι πολεµικές συγκρούσεις, η προβολή των παλαιότερων παραδόσεων και λατρειών θα 

βοηθούσε ίσως την πόλη να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της. Η κατασκευή ενός 

µνηµειακού σήµατος που θα εξήρε τον τάφο του µυθικού βασιλιά Κέκροπα, ο οποίος 

εξέφραζε την ιδιότητα του «αυτόχθονου» των Αθηναίων, θα τόνωνε το ηθικό του 

λαού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Α. Scholl ερµηνεύει τις Καρυάτιδες ως νέες 

Αθηναίες, οι οποίες σαν ιδεατές «κόρες» του Κέκροπα προσφέρουν χοές στον µυθικό 

πρόγονό τους286. Ωστόσο η ακριβής ταύτιση των µορφών των Κορών δεν θα πρέπει 

ίσως να αποτελεί τον βασικό στόχο στη διερεύνηση του χαρακτήρα της πρόστασης. 

Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η E. Schmidt287, η πολυµορφία του 

Ερεχθείου και η πολλαπλότητα των λατρειών του επιτρέπουν να προσδώσουµε στις 

Καρυάτιδες όλες σχεδόν τις προτεινόµενες ερµηνείες. Το βασικό συµπέρασµα, στο 

οποίο θα πρέπει να καταλήξουµε, είναι ότι η γειτνίαση της πρόστασης µε τον τάφο 

του Κέκροπα, ο αρχιτεκτονικός τύπος που απαντάται αργότερα σε µνηµειακά ταφικά 

κτίσµατα, καθώς και η οµφαλωτή φιάλη που κρατούν οι µορφές, ως χαρακτηριστικό 

που αποδίδεται στη χθόνια λατρεία, υποδεικνύουν τον χαρακτήρα της πρόστασης, η 

οποία δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται από τον τάφο του µυθικού βασιλιά.    

                                                 
286 Scholl (1995), σελ. 206-212. 
287 Schmidt (1982), σελ. 84. 
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Συµπεράσµατα 

 

 Το βασικό συµπέρασµα, το οποίο εξάγεται από όσα αναφέρθηκαν στα 

προηγούµενα κεφάλαια, είναι ότι η οικοδόµηση του Ερεχθείου υπαγορεύτηκε από 

την ανάγκη να προστατευθούν και να αναδειχθούν όλα εκείνα τα κατάλοιπα που 

αποδείκνυαν την πανάρχαιη λατρευτική χρήση αυτής της περιοχής της Ακρόπολης. Η 

πολλαπλότητα αυτών των µαρτυρίων και η ευνόητη αποφυγή οποιασδήποτε 

παρέµβασης πάνω τους υπαγόρευσαν τον σύνθετο αρχιτεκτονικό τύπο του µνηµείου, 

ο οποίος δεν αποτελεί τη συρρικνωµένη εκδοχή ενός προγενέστερου αρχιτεκτονικού 

σχεδίου. Το Ερέχθειο σχεδιάστηκε εξ αρχής σαν ένα διπλό οικοδόµηµα, προκειµένου 

να διαχωριστούν οι δύο βασικές λατρείες, στις οποίες ήταν αφιερωµένο: η λατρεία 

της Αθηνάς, που κατά την πιθανότερη εκδοχή εντοπίζεται στο ανατολικό τµήµα του 

κτηρίου, και αυτή του Ερεχθέα, που εντοπίζεται στο δυτικό τµήµα. Αν µάλιστα 

προσέξουµε την κάτοψη του κτηρίου, µπορούµε να δούµε ότι επαναλαµβάνεται δύο 

φορές σε αυτήν ο βασικός τύπος του αρχαίου ελληνικού ναού µε την πρόσταση, τον 

κυρίως ναό και τον οπισθόδοµο, στην µία περίπτωση κατά τον άξονα ανατολής – 

δύσης και στη δεύτερη περίπτωση κατά τον άξονα βορρά – νότου. Πιο συγκεκριµένα, 

αν «αφαιρέσουµε» το βόρειο πρόπυλο και την πρόσταση των Καρυατίδων 

βρισκόµαστε µπροστά στην κάτοψη ενός τυπικού ναού µε πρόσταση στα ανατολικά, 

κυρίως ναό χωρισµένο σε τρία µέρη (το ανατολικό τµήµα και οι δύο εσωτερικοί 

χώροι του δυτικού τµήµατος) και οπισθόδοµο. Τον ρόλο του τελευταίου κατέχει το 

«προστοµιαίο», όπου ο δυτικός τοίχος λόγω των δοµικών του χαρακτηριστικών 

παρουσιάζει αναλογίες µε την ανατολική πρόσταση. Επίσης το ανατολικό τµήµα του 

κτηρίου θα µπορούσε να θεωρηθεί ως πρόναος για τους δύο εσωτερικούς χώρους του 

δυτικού διαµερίσµατος. Από την άλλη πλευρά το βόρειο πρόπυλο και η πρόσταση 

των Καρυατίδων αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα την κύρια πρόσταση και τον 

οπισθόδοµο ενός ναού, του οποίου ο σηκός ταυτίζεται µε το δυτικό τµήµα του 

κτηρίου. Μπορούµε δηλαδή να µιλήσουµε για δύο ναούς που έχουν κοινό δυτικό 

τοίχο. 

 Το Ερέχθειο λοιπόν διατηρεί στην κάτοψή του τη βασική σύλληψη του 

αρχαίου ελληνικού ναού, στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το χαρακτήρα του. Ο 

«συµφυρµός» των δύο ναών στην κάτοψη υποδηλώνει ότι τα λατρευτικά σηµεία που 
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περιελήφθησαν µέσα στο νέο κτήριο ήταν πολλά και διαφορετικά, ενώ παράλληλα 

τονίζει την άµεση σχέση που έχουν το ένα µε το άλλο. Έτσι εξηγείται και η 

προέκταση του βορείου προπύλου προς τα δυτικά, ούτως ώστε να είναι δυνατή η 

πρόσβαση στο ιερό της Πανδρόσου. Το τελευταίο θα µπορούσε να διαθέτει 

ξεχωριστό πρόπυλο, κατ’ αυτόν τον τρόπο όµως θα διεσπάτο το νοηµατικό ενιαίο 

ανάµεσα στο Πανδρόσειο και το κυρίως κτήριο του Ερεχθείου. Γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο διαµορφώνεται αυτή η ασύνδετη και αισθητικά αµφισβητούµενη προέκταση του 

βορείου προπύλου, ενώ τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η µικρή θύρα στο δυτικό τοίχο 

του οικοδοµήµατος. 

 Μία εύλογη απορία που θα µπορούσε να διατυπωθεί είναι γιατί δόθηκε τόσο 

µεγάλη έµφαση στην επιβλητικότητα και το διακοσµητικό πλούτο του βορείου 

προπύλου. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η πρόσταση αυτή, καθώς και εκείνη των 

Καρυατίδων αποτελούσαν, όπως και σήµερα, τα πρώτα χαρακτηριστικά τµήµατα του 

Ερεχθείου που αντίκριζε ο επισκέπτης της Ακρόπολης εισερχόµενος από τα 

Προπύλαια και οδεύοντας προς τα ανατολικά. Επίσης το βόρειο πρόπυλο θα ήταν 

ορατό από τη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης και από την Αγορά. Σύµφωνα µε την 

άποψη που διατύπωσε η E.M. Stern288 το βόρειο πρόπυλο του Ερεχθείου παρουσιάζει 

οµοιότητες µε τα µνηµειακά πρόπυλα των αρχαίων ελληνικών ανακτόρων, όπως αυτά 

παριστάνονται σε αγγεία της κλασικής περιόδου, σε θέµατα σχετικά µε την 

παράσταση τραγωδιών. Το βόρειο πρόπυλο συµβολίζει το ανάκτορο του Ερεχθέα, 

στη θέση του οποίου κατασκευάστηκε ο ναός, προκειµένου να χρησιµεύσει ως  νέα 

«κατοικία» της θεάς Αθηνάς και του µυθικού βασιλιά.   

 Ο λατρευτικός χαρακτήρας του Ερεχθείου είναι σαφής. Ο Ν. Κοντολέων το 

χαρακτηρίζει ως οικοδόµηµα χθόνιας λατρείας. Η λατρεία αυτή εντοπίζεται στο 

δυτικό τµήµα του κτηρίου, όπου ορισµένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, όπως η 

ύπαρξη µαρµάρινων εδράνων στο «προστοµιαίο» και η µορφή του δυτικού τοίχου 

µαρτυρούν την τέλεση αυτού του είδους λατρείας στο εσωτερικό του κτηρίου µε την 

παρουσία πιστών. Ειδικότερα σχετικά µε το δυτικό τοίχο ο Ν. Κοντολέων αναφέρει 

ότι παρόµοιοι τοίχοι αποτελούµενοι από δύο µέρη, εκ των οποίων το ανώτερο είναι 

διαιρεµένο σε πολλαπλά ανοίγµατα µε ενδιάµεσους κιονίσκους ή πεσσίσκους, 

απαντούν σε οικοδοµήµατα χθόνιου ή µυστηριακού χαρακτήρα, όπως είναι ο 

                                                 
288 E.M. Stern, “Das Haus des Erechtheus”, Boreas 9, 1986, 55-57. 
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Κερατών της ∆ήλου και το Αρσινόειο της Σαµοθράκης289. Ο χθόνιος χαρακτήρας 

είναι εµφανής επίσης στη βόρεια και νότια πρόσταση, οι οποίες λειτουργούν ως 

σήµατα των τάφων του Ερεχθέα – που βυθίστηκε στην κρύπτη του βορείου προπύλου 

– και του Κέκροπα αντίστοιχα. Το ανατολικό τµήµα του κτηρίου, που µεµονωµένα 

αποτελεί έναν κανονικό πρόστυλο ναό, είναι αφιερωµένο στην Αθηνά, η οποία είναι 

µεν ολύµπια θεά, συνδέεται όµως άµεσα βάσει των µυθολογικών παραδόσεων µε τις 

υπόλοιπες λατρευόµενες στο Ερέχθειο µορφές. Η σχέση της µάλιστα µε τον Ήφαιστο 

είναι ιδιαίτερη, όχι µόνο γιατί είναι οι γονείς του Εριχθόνιου, αλλά και επειδή είναι οι 

δύο θεότητες που δίνουν στον άνθρωπο το «mhcan©sqai» (κατασκευάζω, επινοώ). Ο 

τρόπος της γέννησής τους παρουσιάζει επίσης πολλές οµοιότητες: η Αθηνά γεννιέται 

από το κεφάλι του ∆ία, ενώ το έτερον ήµισυ του ανώτερου θεϊκού ζεύγους, η Ήρα, 

γεννά από τον µηρό της τον Ήφαιστο. Άµεση είναι και η σχέση της Αθηνάς µε την 

Πάνδροσο, όπως µαρτυρά ο µύθος του Εριχθόνιου. Η Πάνδροσος ουσιαστικά 

ταυτίζεται µε την Αθηνά, αφού το όνοµα της πρώτης απαντάται ως προσωνυµία της 

θεάς και αποκαλύπτει τη γονιµική υπόστασή της, όπως µαρτυρά η ύπαρξη της ελιάς 

στο ιερό της Πανδρόσου290.     

 

 Είναι βέβαιο ότι το Ερέχθειο θα εξακολουθήσει να αποτελεί ένα προσφιλές 

αντικείµενο της αρχαιολογικής έρευνας όσον αφορά τόσο τον αρχιτεκτονικό του τύπο 

όσο και το είδος της τελούµενης σε αυτό λατρείας και γενικότερα την ερµηνεία του. 

Σχετικά πρόσφατη µάλιστα είναι η θεωρία που ανέπτυξε ο K. Jeppesen, σύµφωνα µε 

την οποία το σωζόµενο επάνω στην Ακρόπολη µνηµείο δεν ταυτίζεται µε το 

Ερέχθειο291. Ο χαρακτήρας του µνηµείου θα µπορούσε να έχει ερµηνευθεί µε 

µεγαλύτερη βεβαιότητα, αν σώζονταν σε καλύτερη κατάσταση οι µορφές της 

ζωφόρου, της οποίας οι παραστάσεις είναι πολύ πιθανό να σχετίζονταν µε τις 

τελούµενες λατρείες. Ωστόσο η συστηµατικότερη µελέτη και οι εργασίες 

αποκατάστασης του κτηρίου κατά τις τελευταίες δεκαετίες συνέβαλαν, έτσι ώστε το 

                                                 
289 Κοντολέων (1949), σελ. 55-69. 
290 Κερένυϊ (20028), σελ. 126. 
291 K. Jeppesen, The theory of the alternative Erechtheion, Aarhus 1987, κεφ. 1, σελ. 7-24. 
Ο Jeppesen υποστηρίζει ότι το γνωστό σήµερα µνηµείο στέγαζε µόνο το ναό της Αθηνάς, ενώ το 
«ερέχθειο» των αρχαίων πηγών θα πρέπει να ταυτιστεί µε το κτίσµα, το οποίο σήµερα ερµηνεύουµε ως 
Αρρηφόριο. Ένα µικρό πρόστυλο κτίσµα αποτελούσε το κυρίως Ερέχθειο, ενώ ένα γειτονικό τέµενος 
αφιερωµένο στον Ποσειδώνα περιέκλειε τους τρεις βωµούς. Η άποψη αυτή βασίζεται στη γειτνίαση 
του σηµερινού Αρρηφορίου µε το ρήγµα στο βράχο που οδηγεί στη Μυκηναϊκή κρήνη της Βόρειας 
Κλιτύος της Ακρόπολης, όπου ο Jeppesen αναγνωρίζει ίχνη από τα µαρτύρια του Ποσειδώνα. 
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Ερέχθειο, αυτό το έξοχο δείγµα της µεγάλης ακµής που γνώρισε η Αθήνα πριν από 

τον Πελοποννησιακό πόλεµο, να αρχίσει να αποκαλύπτει τα µυστικά του (εικ. 25). 
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