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 Σηµείο εξερεύνησης     
Παρθενώνας 

Το µεγαλύτερο και πιο 

επιβλητικό κτήριο απ’ όσα θα 

δεις στην Ακρόπολη είναι ο 

Παρθενώνας 447- 432 π.Χ. 

O ναός ήταν αφιερωµένος 

στην πολεµική υπόσταση της 

Aθηνάς, την Aθηνά Παρθένο.  

 

 

  

Παρατήρησε και απάντησε: 

1. Κάνε µια βόλτα γύρω από τον Παρθενώνα. Για να καταλάβεις πως 

ήταν εσωτερικά, παρατήρησε την κάτοψη και τις εικόνες.  

• Ο σηκός, ο κεντρικός, κλειστός χώρος του ναού ήταν:               

- χωρισµένος σε 2 διαφορετικά διαµερίσµατα: Σωστό �  Λάθος �      

- τα 2 διαµερίσµατα, το ανατολικό και το  

  δυτικό επικοινωνούσαν µεταξύ τους:       Σωστό �  Λάθος  � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Στο ανατολικό διαµέρισµα που ήταν και το µεγαλύτερο 

στεγαζόταν το χρυσελεφάντινο άγαλµα της θεάς Αθηνάς έργο του 

γλύπτη Φειδία, ύψους 13,50 µέτρων. Τα γυµνά µέρη του αγάλµατος 

είχαν γίνει από ελεφαντόδοντο και τα ντυµένα από χρυσάφι. 

Φαντάσου το τεράστιο άγαλµα µέσα στον Παρθενώνα. Τι νοµίζεις 

ότι θα κρατούσε η θεά Αθηνά;__________________________ 

 

Ήξερες ότι … 

Το δυτικό διαµέρισµα είχε δική του είσοδο από τα δυτικά και οροφή 

που την υποβάσταζαν τέσσερις ίσως ιωνικοί κίονες; Εδώ πιθανόν 

φυλάσσονταν πολύτιµα αντικείµενα και τα χρήµατα του ταµείου της 

Αθηναϊκής Συµµαχίας. 

 

Δ. πλευρά 

Ο Παρθενώνας έχει ηλικία _____ετών. 

Ήταν ένας ναός µαρµάρινος _______ 

ρυθµού. Χαρακτηρίζεται περίπτερος επειδή 

είχε κίονες και στις 4 πλευρές και 

οκτάστυλος επειδή σε κάθε µια από τις 

στενές του πλευρές είχε από _____ στύλους 

– κίονες ενώ στις µακριές του πλευρές 

______ κίονες. Αρχιτέκτονες του κτηρίου 

ήταν ο ________ και ο _________ αλλά τη 

γενική ευθύνη για όλο το έργο την είχε ο 

_________.  

 
 

�Παρατήρησε την 

κάτοψη και τον ίδιο 

το ναό και 

συμπλήρωσε την 

αρχιτεκτονική 

ταυτότητα του ναού. 

Δ. πλευρά 

Α. πλευρά 
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2. Εκτός όµως από το χρυσελεφάντινο άγαλµα, ο Παρθενώνας 

φηµίζεται και για την υπόλοιπη πολύ πλούσια γλυπτική του 

διακόσµηση. Τρία ήταν τα βασικά µέρη του ναού που είχαν γλυπτά: 

τα αετώµατα, οι µετόπες και η ζωφόρος.     

 

• Ο Παρθενώνας χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ! Ολοκληρώθηκε µαζί 

µε τα γλυπτά µέσα σε  5 �  15 �  25 � χρόνια. 

 

• Ας ξεκινήσουµε να βλέπουµε το ναό από τη δυτική του πλευρά, 

αυτήν που βλέπεις αµέσως µόλις περνάς τα Προπύλαια. 

Παρατήρησε πρώτα το αέτωµα, τον τριγωνικό χώρο που 

σχηµατίζεται πάνω από τις 2 στενές πλευρές του ναού. Στη 

συνέχεια πρόσεξε τα τρίγλυφα και τις µετόπες που αποτελούν τη 

ζωφόρο του δωρικού ρυθµού. Οι µετόπες είναι τετράγωνες 

πλάκες οι οποίες κλείνουν τα κενά µεταξύ των τριγλύφων. 

Κοιτώντας προσεκτικά τώρα πίσω από τους εξωτερικούς κίονες, 

θα δεις στη θέση τους τα αντίγραφα από µία δεύτερη ζωφόρο 

ιωνικού ρυθµού, µία συνεχή ζώνη µε ανάγλυφες παραστάσεις.  

 

 

3. Τα γλυπτά του ναού αφηγούνται ιστορίες γύρω από  

 τη θεά του ναού, την Αθηνά ,  

 το αγαπηµένο θέµα της αρχαίας τέχνης, τον αγώνα  

�  και τη µεγαλύτερη γιορτή της Αθήνας, τα Παναθήναια. 

 

Μάθε για τα θέµατα και συµπλήρωσε τα κενά: 

 

Ελάχιστα από τα γλυπτά σώζονται πια στη θέση τους. Άλλα χάθηκαν για 

πάντα και άλλα λεηλατήθηκαν και βρίσκονται πλέον σε µουσεία του 

εξωτερικού. Όσα σώθηκαν, µεταφέρθηκαν για λόγους προστασίας στο 

Μουσείο Ακρόπολης όπου και εκτίθενται σε ειδική αίθουσα στον 3ο 

όροφο.  

 

 

 

Αετώµατα Τα θέµατα των αετωµάτων προέρχονται από τους µύθους της 

θεάς Αθηνάς. Το ανατολικό πάνω από την είσοδο εικόνιζε τη 

_________________από το κεφάλι του πατέρα της, του Δία, 

µε την παρουσία των ολύµπιων θεών. Στο δυτικό αέτωµα 

εικονιζόταν η διαµάχη µεταξύ της________και του 

_________ για τη διεκδίκηση της προστασίας της πόλης. 

Μετόπες 

 

Ο ναός είχε 92 µετόπες µε ανάγλυφη διακόσµηση και στις 

τέσσερις πλευρές. Μπορούσε να δει κανείς: στα ανατολικά 

σκηνές από τη Γιγαντοµαχία, τη µυθική µάχη µεταξύ των θεών 

και των_______, στη δυτική πλευρά σκηνές της ________, 

της µάχης των Ελλήνων εναντίον των Αµαζόνων, στη βόρεια 

πλευρά σκηνές από την άλωση της Τροίας και στη νότια την 

Κενταυροµαχία, µάχη µεταξύ Ελλήνων και ___________. 

Ζωφόρος 

 

 

H ζωφόρος αποτελούνταν από 115 λίθους και είχε συνολικό 

µήκος 160 µέτρα.  Θέµα της ζωφόρου ήταν η ________ προς 

την Ακρόπολη που γινόταν κατά τα Μεγάλα _______, τη γιορτή 

προς τιµήν της θεάς Αθηνάς.   

Αέτωμα Μετόπες 

Ζωφόρος 
Τρίγλυφα 
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4. Προχώρησε τώρα κατά µήκος της βόρειας πλευράς. Παρατήρησε 

τους πρώτους 6 κίονες προς τα δυτικά που είναι οι καλύτερα 

σωζόµενοι του ναού. Συνολικά ο ναός είχε εξωτερικά και 

εσωτερικά 108 κίονες: 

• Μέτρησε τα κοµµάτια (σπόνδυλοι) που αποτελούν κάθε κίονα. 

• Σε σχέση µε το ύψος σου, τι ύψος νοµίζεις ότι έχουν  

αυτοί  οι κίονες; 

 

α.�   β. �    γ. �   
                                     

 

5. Έφτασες στην ανατολική πλευρά. Εδώ βρισκόταν η είσοδος του 

ναού. Φαντάσου ότι άνοιγε η πόρτα του ναού και έβλεπες το 

τεράστιο χρυσελεφάντινο άγαλµα ύψους όσο ένα τετραώροφο 

σηµερινό κτήριο. Πώς θα ένιωθες αντικρίζοντάς το; 

 

6. Ολοκλήρωσε τη βόλτα σου, στη νότια πλευρά και παρατήρησε ξανά 

την αρχιτεκτονική. Αυτό που εντυπωσιάζει ιδιαίτερα στον 

Παρθενώνα είναι οι οπτικές του εκλεπτύνσεις. Πρόκειται για πολύ 

λεπτές διαφοροποιήσεις που προσδίδουν στο κτήριο αρµονία και 

ζωντάνια.  

 

 

 

 

Προσπάθησε τώρα να παρατηρήσεις τα σηµεία αυτά: 

α.  Όλες οι γραµµές του ναού είναι ελαφρότατα καµπύλες και όχι  

    ευθείες.  

β. Οι κορµοί των κιόνων στενεύουν προς τα επάνω (µείωση) και έχουν 

    ανεπαίσθητη κύρτωση, (ένταση). 

γ. Όλοι οι κίονες παρουσιάζουν µικρή κλίση προς το εσωτερικό του  

ναού. 

 

α.    β.   

 

 

 

γ.  
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 Κάνε µία δική σου δηµιουργία!  

�Εξοπλιστείτε µε φωτογραφικές µηχανές κατά την επίσκεψή σας στον Βράχο και φωτογραφίστε ολόκληρο το µνηµείο ή ένα τµήµα του που σας 

ενθουσιάζει ιδιαίτερα.  Στη συνέχεια επιλέξτε µία από τις φωτογραφίες σας,  επεξεργαστείτε την αν θέλετε στον υπολογιστή και κολλήστε την στο 

πλαίσιο, γράφοντας ένα σχόλιο γι’ αυτήν ή συνδυάζοντάς την µ’ ένα κείµενο από τη λογοτεχνία.  

Μοιραστείτε τη δηµιουργία σας µαζί µας, αποστέλλοντάς την στο education.ysma@culture.gr! 

 

 

                     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

          
 

             Μην ξεχάσεις να αναζητήσεις στο Μουσείο Ακρόπολης τα γλυπτά του ναού! 
   


