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Κ. Π. Καβάφη, Ηρώδης Αττικός
A, του Ηρώδη του Aττικού τι δόξα είν’ αυτή.

Ο Aλέξανδρος της Σελευκείας, απ’ τους καλούς μας σοφιστάς,
φθάνοντας στας Aθήνας να ομιλήσει,

βρίσκει την πόλιν άδεια, επειδή ο Ηρώδης
ήταν στην εξοχή. Κ’ η νεολαία

όλη τον ακολούθησεν εκεί να τον ακούει.
Ο σοφιστής Aλέξανδρος λοιπόν

γράφει προς τον Ηρώδη επιστολή,
και τον παρακαλεί τους Έλληνας να στείλει.

Ο δε λεπτός Ηρώδης απαντά ευθύς,
«Έρχομαι με τους Έλληνας μαζύ κ’ εγώ.»—

Πόσα παιδιά στην Aλεξάνδρεια τώρα,
στην Aντιόχεια, ή στην Βηρυτό

(οι ρήτορές του οι αυριανοί που ετοιμάζει ο ελληνισμός),
όταν μαζεύονται στα εκλεκτά τραπέζια

που πότε η ομιλία είναι για τα ωραία σοφιστικά,
και πότε για τα ερωτικά των τα εξαίσια,

έξαφν’ αφηρημένα σιωπούν.
Άγγιχτα τα ποτήρια αφίνουνε κοντά των,
και συλλογίζονται την τύχη του Ηρώδη—

ποιος άλλος σοφιστής τ’ αξιώθηκεν αυτά;—
κατά πού θέλει και κατά πού κάμνει

οι Έλληνες (οι Έλληνες!) να τον ακολουθούν,
μήτε να κρίνουν ή να συζητούν,

μήτε να εκλέγουν πια, ν’ ακολουθούνε μόνο. 

Ηρώδης
Αττικός





Κάτοψη της
Ακρόπολης και
της νότιας
πλευράς. 
Σημειώνονται τα
εξής κτήρια: 
1.Παρθενώνας, 
2.Προπύλαια, 
3.Ερέχθειο, 
4.Ηρώδειο, 
5.Στοά Ευμένους, 
6.Θέατρο
Διονύσου, 
7.Ωδείο Περικλή, 
8.Βαλανείο, 
9.Ασκληπιείο, 
10.Ναός Ρώμης
και Αυγούστου

Γενική άποψη
της Ακρόπολης
και της νότιας
πλαγιάς της.



Η οροφή του
Ηρωδείου ήταν ένα

θαύμα της
μηχανικής για την
εποχή καθώς δεν
στηριζόταν σε

κολώνες. 
Αποτελείτο δε από
κορμούς κέδρων.

Πρόσοψη του
Ηρωδείου



Ορθογώνια Σκηνή:
Ύψος: 35 μ.
Μήκος: 28 μ.

Το μαρμάρινο κοίλον το οποίο ήταν λαξευμένο
στο βράχο, είχε διάμετρο 76μ.και διαιρείτο από το
μεσαίο διάζωμα σε:
Άνω Κοίλο:
• 11 κλίμακες
• 12 κερκίδες

Κάτω Κοίλο:
•6 κλίμακες
•5 κερκίδες

Χωρητικότητα θεατών: 4.500 -5.000





Κωνσταντίνου Παρθένη, Θέατρο
Ηρώδου Αττικού, 1930-1938, Εθνική
Πινακοθήκη-Μουσείο Α. Σούτσου



http://www.ancientathens3d.com/romacr
opol.htm

http://www.diazoma.gr/GR/Page_04-
04_002.asp

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%B4
%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%97%CF
%81%CF%8E%CE%B4%CE%BF%CF%85_%
CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%84
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%
8D



Όταν, κατά το μεσημέρι, βρέθηκε στο κέντρο του αρχαίου θεάτρου,
νέος Έλληνας αυτός, ανύποπτος, ωστόσο ωραίος όπως εκείνοι,

έβαλε μια κραυγή (όχι θαυμασμού· το θαυμασμό
δεν τον ένιωσε διόλου, κι αν τον ένιωθε

σίγουρα δε θα τον εκδήλωνε), μια απλή κραυγή
ίσως απ' την αδάμαστη χαρά της νεότητάς του

ή για να δοκιμάσει την ηχητική τού χώρου. Απέναντι,
πάνω απ' τα κάθετα βουνά, η ηχώ αποκρίθηκε –

η ελληνική ηχώ που δε μιμείται ούτε επαναλαμβάνει
μα συνεχίζει απλώς σ' ένα ύψος απροσμέτρητο

την αιώνια ιαχή του διθυράμβου.

Γιάννης Ρίτσος

Μαρκοπούλου Εβελίνα, 
ΒΠΠΓ


