
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 

Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και επισημότερο οικοδόμημα της Ακρόπολης και 

συγκεντρώνει τον θαυμασμό όλου του κόσμου αιώνες τώρα. Οι εργασίες για την ανέγερση του 

ολομάρμαρου αυτου ναου της Αθήνας άρχισαν το 447 π.Χ. υπό τη διεύθυνση των αρχιτεκτόνων 

Ικτίνου και Καλλικράτη. Ο ναός ολοκληρώθηκε το 438 και κατά τα Παναθήναια του επόμενου 

χρόνου αφιερώθηκε στον πολιούχο θεά. Για να ολοκληρωθούν όμως τα ανάγλυφα στα 

αετώματα χρειάστηκαν ακόμα πέντε ολόκληρα χρόνια. Ενώ οι συνηθισμένοι δωρικοί ναοί έχουν 

έξι κίονες στο πλάτος και δεκατρείς στο μήκος, ο Παρθενώνας είναι μεγαλύτερος. Έχει οχτώ και 

δεκαεπτά κίονες αντίστοιχα. 

 

Είναι ναός δωρικού ρυθμού περίπτερος με οκτώ κίονες στις στενές και δεκαεπτά στις μακρινές 

πλευρές. Οι κίονες έχουν ύψος 10,5 μ και πάνω τους στηρίζεται ο θριγκός (επιστύλια) και οι 

μετόπες. Ο σηκός ήταν χρισμένος ολόκληρος με μαρμάρινες πέτρες σε οριζόντιες σειρές και σε 

καθεμιά στενή πλευρά είχε παραστάσεις της πομπής των Παναθηναίων. Ο κυρίως ναός στο 

εσωτερικό του χωριζόταν σε τρία μέρη. Αυτό γινόταν με δυο κάθετες δωρικές κιονοστοιχίες. Το 

μεσαίο από τα τρία μέρη ήταν το πλατύτερο και σε αυτό ήταν στημένο πάνω σε βάθρο το 

περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της Παρθένου Αθηνας, το οποίο ο Φειδίας είχε ολοκληρώσει 

και τοποθέτησε το 338 π.Χ. στη θέση του. 

 

Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης:  

 

Α) Η τοποθέτηση στο χώρο. Βγαίνοντας από τα Προπύλαια, ο επισκέπτης αντίκριζε όχι το 

μέτωπο του ναου αλλά ολόκληρο το σώμα του, χαρίζοντας του την μετρίαν του δηλαδή το 

ισοδύναμο ζύγισμα του πλάτους προς το μήκος και το ύψος του. 

 

Β) Οι τρεις κατά μήκος διαιρέσεις ενός ναου (το κρηπίδωμα, η κιονοστοιχία , και ο θριγκός) 

έχουν την αρμονικότερη σχέση την όποια γνώρισε πότε η ελληνική τέχνη. Πρώτοι ο Γερμανός 

Hoffner και ο Άγγλος Pennethorme διαπίστωσαν ότι οι βαθμίδες του Παρθενώνα είναι 

καμπύλες. Οι επάλληλες αυτές καμπύλες δίνουν την εντύπωση πως ο ναός έχει πάρει μια βαθιά 

ανάσα πριν σταθεί στο χώρο.  

 

Γ) Αντίθετα οι τοίχοι και η κιονοστοιχία που αποτελούν την δεύτερη καθ' ύψος διαίρεση του 

κτηρίου, κλίνουν προς τα μέσα με τρόπο ώστε το κτήριο να σχηματίζει τη βάση μιας μεγάλης 



πυραμίδας. Οι γωνιαίοι κίονες έχουν διπλή κλίση δηλαδή γερνούν προς τα μέσα ιδωμένοι τόσο 

από τη στενή όσο και από τη μακριά πλευρά του κτηρίου  

 

Δ) Μείωση – Ένταση – Βηματισμός. Η μείωση αυτή δεν είναι ενιαία και ακόλουθη μια 

ιδιόρρυθμη καμπύλη. Στα 2/5 περίπου του ύψους του κίονος, παρουσιάζεται μια αντίθετη 

κίνηση, η οποία μοιάζει με φούσκωμα και ονομαζόταν ένταση ακριβώς επειδή αποσκοπούσε 

στην εντύπωση πως ο κίονας εκτείνει τη δύναμή του για να κρατήσει το βάρος του θριγκού.  

 

Αλλά και ο βηματισμός των κιόνων είναι πολύ προσεγμένος. Καμιά απόσταση μεταξύ των 

κιόνων δεν είναι ακριβώς η ιδία και επί πλέον οι αποστάσεις των γωνιαίων κιόνων με τους 

διπλανούς τους είναι μεγαλύτερες από ότι μεταξύ των ενδιάμεσων κιόνων. Όλες αυτές οι 

λεπτότητες, οι οποίες δεν είναι αμέσως φανερές στο μάτι, επεδίωκαν να εξασφαλίσουν για το 

κτήριο μια δίκη του ζωή αλλά και μια κορυφαία αρμονία. Έτσι ο Παρθενώνας συνιστά ένα έργο 

πολύπλοκων υπολογισμών που αποδεικνύει πόσο προηγμένη ήταν η μαθηματική επιστήμη 

αλλά και πόσο υψηλές ήταν οι απαιτήσεις του κοινού της εποχής εκείνης. 

 

 

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟ 438 π.Χ., ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ 

 

1. Δυτική πρόσοψη 

2. Είσοδος στον πρόναο 

3. Τρίγλυφα και μετόπες 

4. Ζωφόρος 

5. Αέτωμα 

6. Περιστύλιο 

7. Κρηπίδωμα 

8. Δυτική είσοδος 

9. Σηκός 

10. Χρυσελεφάντινο άγαλμα Αθηνάς 

11. Δυο σειρές κιόνων για τη στήριξη της οροφής 

12. Διακοσμητικά στεφάνια 

13. Επιστύλιο 

14. Τρίγλυφα 



15. Μαρμάρινα κεραμιδιά 

16. Ξυλώδους οροφής 

17. Ξύλινα δοκάρια κάτω από τη στέγη 

18. Ακροκέραμο 

19. Ακρωτήριο 

20. Κυρίως Παρθενώνας(θησαυροφυλάκιο) 

 

 

ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΙΟΝΕΣ 

 

Τα κεραμιδιά της σκέπης του Παρθενώνα ήταν από παριανό μάρμαρο υψηλής ποιότητας το 

οποίο συνήθως χρησιμοποιούσαν για τα αγαλματένιο παριανό μάρμαρο ήταν τόσο φίνο που 

μπορούσε να κοπεί σε λεπτές πλακέτα κεραμιδιά του Παρθενώνα είχαν πάχος μονό τρία 

εκατοστά! Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι φτιαχτήκαν τόσο λεπτά για να επιτρέπουν στο 

φως να διαπερνά το αναγκαίως το μάρμαρο είναι ελαφρώς διαφανές. Άλλοι πάλι λένε ότι 

χρησιμοποιούσαν τα λεπτά κεραμιδιά για να μη λυγίσουν οι κίονες από το βαρούσα 

ακροκέραμα που κανονικά θα έπρεπε να μπουν στο τέλος κάθε σειράς κεραμιδιών έμπαιναν 

εναλλάξ σειρά πάρα σειρά για να μην φαίνεται η σκεπή πολύ φορτωμένη. Κάθε κίονας 

αποτελείται από 10-12 κομμάτια μαρμάρου που λέγονται σπονδυλοι. Αυτοι κρατούσαν τον ναό 

όρθιο! 

 

ΤΑ ΑΕΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

Ζωφόρος του Παρθενώνα αναπαριστά σκηνές από τη μεγάλη γιορτή των Αθηναίων, τα 

Παναθήναια. Οι μετώπες του Παρθενώνα αναπαριστούν σκηνές από τη Γιγαντομαχία, την 

Κονταρομαχία, την Αμαζονομαχια και την Άλωση της Τροίας. Τα γλυπτά των αετωμάτων ήταν τα 

τελευταία που σμιλευτήκαν. Το δυτικό αέτωμα παρίστανε τη διαμάχη του Ποσειδώνα και της 

Αθηνάς για την προστασία της πολύφωτο ανατολικό αέτωμα παρίστανε τη γέννηση της Αθηνάς 

από το κεφάλι του Δίαιτα γλυπτά των αετωμάτων έπρεπε να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα 

ώστε να χωρούν στο σχήμα του τρίγωνου που είχε το αέτωμα. Έτσι στη δεξιά γωνιά η Σελήνη με 

το άρμα της δύει ενώ στην αριστερή γωνιά ο Ήλιος με το δικό του τέθριππο στο ουράνιο 

στερευόμαστε ανατολικό αέτωμα στις δυο γωνιές παριστάνονται προσωποποιημένοι  ο Ιλισός 

και ο Κηφισός οι δυο ποταμοί της Αθηνάς. 

 



ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

 

Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς είχε ύψος 12 μέτρα και αποτελούνταν από έναν ξύλινο 

σκελετό τον οποίο είχαν καλύψει με φύλλα χρυσού και ελεφαντοδόντο. Στη μέση και στους 

καρπούς της τυλίγονταν φίδια ενώ ένα πολύ μεγαλύτερο φίδι στεκόταν διπλά στην ασπίδα 

τάστο απλωμένο δεξί της χέρι κρατούσε τη Νίκη και στο κεφάλι της φορούσε κράνος με 

πλουμιστή διακόσμηση. Το άγαλμα αυτό που σχεδιάστηκε από τον Φειδία το σπουδαιότερο 

γλυπτή της αρχαιότητας χαθηκε. Ωστοσο γνωρίζουμε τη μορφή του από κάποια μικρά 

αντίγραφα του που φτιαχτήκαν αργότερα. 

 

 

ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

 

1. Το Αρτοφόριο 

2. Το Πάνδροσοι 

3. Το Ερέχθειο 

4. Ο βωμός της Αθηνάς 

5. Το ιερό του Διός Πολιέως 

6. Το ιερό του Πανδίονος 

7. Ο Παρθενώνας 

8. Η Χαλκοθήκη 

9. Βραυρωνείο 

10. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης 

11. Τα Προπύλαια 

12. Το άγαλμα της Πρόμαχου Αθηνάς 

 

 

Από όλα αυτά τα κτίρια διατηρούνται σήμερα μονό τεσσερα, ο Παρθενωνας, τα Προπύλαια, ο 

ναός της Αθηνάς Νίκης και το Ερέχθειο. 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

 

Ο βομβαρδισμός του 1687 από τον Ενετό Μαροκινή σήμανε την οριστική καταστροφή του ναού. 

Την καταστροφή του 1687 ήρθε να συμπληρώσει ο λόρδος Αλγών ο οποίος το 1803 αφού 

αρχικά έπεισε τον τούρκο διοικητή της Αθήνας να του επιτρέψει να πάρει όσα γλυπτά του 

Παρθενώνα ήθελε, αφαίρεσε μεγάλο μέρος του γλύπτου του Παρθενώνα και τον έστειλε στη 

Βρετανία. Το 1842 Έλληνες αρχαιολόγοι ξεκίνησαν εργασίες για να αναστηλώσουν τον 

Παρθενώνα. Χρησιμοποίησαν όμως λανθασμένα σιδερένιους συνδέσμους για να ενώσουν 

κομμάτια και αυτοί σκούριασαν. Έτσι μεγάλωσε ο όγκος τους και άρχισαν να δημιουργούνται 

ρωγμές στο μάρμαρο. 

 

Σήμερα όμως ένας καινούργιος κίνδυνος απειλεί την Ακρόπολη. Και αυτός δεν είναι άλλος από 

την μόλυνση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια και την όξινη βροχή τα οποία επιδρούν 

πάνω στα μαρμαρα, τα φθειρουν, τα κιτρινίζουν και τα μαυρίζουν. Επίσης τα εκατομμύρια 

τουριστών που επισκέπτονταν τον Παρθενώνα πατούσαν χωρίς σεβασμό πάνω στα αρχαία 

μάρμαρα. Γι’ αυτό σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των μονοπατιών είναι περιφραγμένο ενώ η 

είσοδος στον Παρθενώνα έχει απαγορευτεί. 

 

Από το 1975 εχει ιδρυθει από το υπουργειο Πολιτισμου μια Επιτροπή Συντήρησης των 

Μνημείων της Ακρόπολης με στόχο: 

 

1. Να απομακρυνθούν οι σιδερένιοι σύνδεσμοι που είχαν τοποθετηθεί λανθασμένα στις 

ενώσεις. 

2. Να προστατεύουν με ειδικές μεθόδους τα μάρμαρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

3. Να αναστηλωθούν όσα μέρη των κτισμάτων είναι δυνατόν. 

4. Να εξασφαλιστεί η προστασία των κτισμάτων μετά το τέλος των εργασιών. 

 

Με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ένδοξη κληρονομία της πατρίδας 

μας και να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του πολιτισμού και των προγονών μας! 

 

Εργασία των μαθητών: 

Μακρυγιάννη Γ., Νικολόπουλου Χ. 

 


