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Ο  Παρθενώνας,  ναός  χτισμένος  προς  τιμήν  της  Αθηνάς, 
προστάτιδας της πόλης της  Αθήνας, υπήρξε το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών στα μέσα του 
5ου π.Χ. αιώνα. Η εποχή της κατασκευής του συνταυτίζεται με τα 
φιλόδοξα επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και της πολιτικής κύρους 
που ακολούθησε έναντι των συμμάχων της κατά την περίοδο της 
αθηναϊκής ηγεμονίας.
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Οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα Ο γλύπτης

του Παρθενώνα

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1


   Το μνημείο          O Ικτίνος      Ο Καλλικράτης 

Ο  Φειδίας        

Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής 
πολιτείας και τον κολοφώνα του  δωρικού ρυθμού. Η κατασκευή 
του ξεκίνησε το 448/7 π.Χ. και τα εγκαίνια έγιναν το 438 π.Χ. 
στα Μεγάλα  Παναθήναια, ενώ ο γλυπτός διάκοσμος περατώθηκε 
το  433/2  π.Χ.  Σύμφωνα  με  τις  πηγές,  οι  αρχιτέκτονες  που 
εργάστηκαν ήταν ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης και πιθανόν ο Φειδίας, 
που είχε και την ευθύνη του γλυπτού διάκοσμου. Είναι ένας από 
τους λίγους ολομάρμαρους ελληνικούς ναούς και ο μόνος δωρικός 
με ανάγλυφες όλες του τις μετόπες. Πολλά τμήματα του γλυπτού 
διακόσμου,  του  επιστυλίου  και  των  φατνωμάτων  της  οροφής 
έφεραν  γραπτό  διάκοσμο  με  κόκκινο,  μπλε  και  χρυσό  χρώμα. 
Χρησιμοποιήθηκε  πεντελικό  μάρμαρο,  εκτός  από  το  στυλοβάτη 
που κατασκευάστηκε από ασβεστόλιθο...σε εννέα μόλις χρόνια!
Τα έργα στην Ακρόπολη ξεκίνησαν το 447 π.Χ. με την ανέγερση 
του  Παρθενώνα.  Κατάπληξη  προκαλεί  ακόμα  και  σήμερα  η 
ταχύτητα εκτέλεσης του έργου. Το 438 π.Χ., εννέα μόλις χρόνια 
μετά την έναρξη των εργασιών, ο ναός ήταν έτοιμος να αφιερωθεί 
στη  θεά,  το  χρυσελεφάντινο  άγαλμα  της  οποίας  στέγαζε  ήδη. 
Απέμενε μόνο η διακόσμηση των αετωμάτων, που πήρε άλλα έξι 
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χρόνια.  Την  ίδια  περίοδο  χτίστηκαν  πολλά  δημόσια  κτίρια  στην 
Αγορά και στους πρόποδες της Ακρόπολης, αλλά και άλλοι μεγάλοι 
ναοί, όπως του Ηφαίστου (στο Θησείο) και του Ποσειδώνα (στο 
Σούνιο). Μόλις τελείωσε ο Παρθενώνας άρχισε η κατασκευή ενός 
άλλου μεγαλεπήβολου και δαπανηρότατου έργου στην Ακρόπολη: 
των Προπυλαίων. Κατόπιν ακολούθησε - αφού είχε πεθάνει πλέον 
ο Περικλής, αλλά σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα- ο ναός της 
Νίκης. 

Τα έργα στην Ακρόπολη ολοκληρώθηκαν τριάντα χρόνια μετά την 
κατασκευή του Παρθενώνα, το 406 π Χ., με την αποπεράτωση του 
Ερεχθείου.

Λίγο-πολύ  η  ιστορική  πορεία  του  Παρθενώνα ακολουθεί  εκείνη 
της  Ακρόπολης  ως  σύνολο,  αν  και  οι  περισσότερες  μαρτυρίες 
επικεντρώνεται  στο  επιβλητικό  κεντρικό  μνημείο.  Ναός  της 
Αθηνάς πάνω στην Ακρόπολη αναφέρεται ήδη από τον Όμηρο τον 
8ο αι.  π.Χ.  Ο παλιότερος αρχαιολογικά βεβαιωμένος ναός είναι 
ένας πώρινος ναός της Αθηνάς Πολιάδος, του οποίου τα θεμέλια 
βρέθηκαν  ανάμεσα  στο  Ερέχθειο  και  το  μεταγενέστερο 
Παρθενώνα  και  είναι  σήμερα  σκεπασμένα.  Αυτός  ο  ναός 
χρονολογείται το αργότερο γύρω στο 525 π.Χ. Υπάρχει όμως και η 
άποψη ότι τότε επισκευάστηκε μόνο η ανωδομή του και ότι τα ίδια 
τα  θεμέλια  ανήκουν  σε  πρωιμότερη  φάση,  γύρω  στο  570  π.Χ. 
Αυτός ο ναός καταστράφηκε το 480 π.Χ. από τους Πέρσες. Το 
454 π.Χ. μας πληροφορούν όμως οι πηγές ότι μεταφέρθηκε στο 
σηκό αυτού του ναού το ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας από τη 
Δήλο, άρα θα πρέπει να ήταν επισκευασμένος και να λειτουργούσε. 
Το οριστικό τέλος αυτού του ναού δεν είναι  γνωστό.  Αναφορές 
στις πηγές ερμηνεύονται ως ενδείξεις ότι ήταν ακόμα σε χρήση το 
406/5  π.Χ.  Ο  Παυσανίας  πάντως  δεν  τον  αναφέρει  στην 
περιγραφή του της Ακρόπολης το 2ο αι. μ.Χ.
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Σύμφωνα με μια αμφισβητούμενη θεωρία, ένας ναός της Αθηνάς 
Παρθένου στη θέση του κλασικού Παρθενώνα συνυπήρχε με το 
ναό  της  Αθηνάς  Πολιάδος  ήδη  από  το  560  π.Χ.  περίπου  (ο 
λεγόμενος  εκατόμπεδος ή  Urparthenon).  Σε  κάθε 
περίπτωση,αμέσως  μετά  τη  μάχη  του  Μαραθώνα  αρχίζει  να 
χτίζεται  ο  Παρθενώνας (Προπαρθενών Ι) το  490 π.Χ.,  έμεινε 
όμως ημιτελής,  μέχρι  το  ύψος  μερικών  σπονδύλων των  κιόνων 
του. Το 480-479 π.Χ. καταστρέφεται από τους Πέρσες μαζί με τα 
άλλα μνημεία της Ακρόπολης. Μετά την επιστροφή των Αθηναίων 
στην  πόλη  οι  σπόνδυλοι  του  κατεστραμμένου  ναού 
χρησιμοποιήθηκαν  ως  οικοδομικό  υλικό  στο  βόρειο  τείχος  της 
Ακρόπολης,  όπου είναι  μέχρι  σήμερα  ορατοί  για  τον  επισκέπτη 
που κοιτάζει το βράχο από την πλευρά της οδού Αθηνάς και το 
Μοναστηράκι.
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Αμέσως  μετά  ο  Κίμων  ανέθεσε  την  κατασκευή  ενός  δεύτερου 
Παρθενώνα στον αρχιτέκτονα Καλλικράτη (Προπαρθενών ΙΙ). Και 
αυτό το εγχείρημα όμως έμεινε ημιτελές με το θάνατο του Κίμωνα 
το  450  π.Χ.  Το  447/6  π.Χ.  αρχίζει  σύμφωνα  με  τις  πηγές  η 
λατόμευση μαρμάρου για ένα νέο, μεγαλύτερο Παρθενώνα, αυτόν 
που  θα  ολοκληρωθεί  τελικά  στα  πλαίσια  του  οικοδομικού 
προγράμματος του Περικλή για την Αθήνα.
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Ο Παρθενώνας διατηρήθηκε άθικτος έως και τους Μακεδονικούς 
χρόνους. Αντίθετα, μάλιστα, μετά τον Γρανικό, στον Παρθενώνα 
αναρτήθηκαν ως τρόπαια χρυσές ασπίδες, λάφυρα της νίκης του 
Αλέξανδρου.  Οι  πρώτες  καταστροφές  έγιναν  επί  Λάχαρη,  τον 
οποίο όρισε τύραννο των Αθηνών ο Κάσσανδρος, σύμφωνα με την 
αφήγηση  του  Παυσανία.  Αυτός  απέσπασε  τις  ασπίδες  από  τον 
Παρθενώνα, το χρυσάφι και τα κοσμήματα από το χρυσελεφάντινο 
άγαλμα της Αθηνάς. Καταστροφές υπέστη και ο οπισθόδομος του 
ναού,  όταν  τον  χρησιμοποίησε  ως προσωπικό  του  κατάλυμμα  ο 
Δημήτριος ο Πολιορκητής.
Στους  Ρωμαϊκούς  χρόνους δεν  καταγράφονται  αλλαγές  στον 
Παρθενώνα,  που  συνεχίζει  να  διατηρεί  αναλλοίωτη  τη 
φυσιογνωμία και την αίγλη του ακόμη και στους μεταχριστιανικούς 
αιώνες,  παρόλο  που  επί  εποχής  Ιουστινιανού  η  πομπή  των 
Παναθηναίων δεν ανέβαινε πια στον Παρθενώνα και είχε χαθεί 
πλέον  κάθε λατρεία  δημόσια  ή  ιδιωτική  σύμφωνα  με  το  Λατίνο 
ρήτορα Κλαύδιο Μαμερτίνο του 4ου αιώνα. 
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Στους Βυζαντινούς χρόνους -αν και γλύτωσε ο Παρθενώνας την 
καταστροφή από τα διατάγματα του Θεοδόσιου Β'- έγινε η πρώτη 
μετατροπή του ναού σε χριστιανική εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τα 
εγκαίνια της οποίας έγιναν επί αυτοκρατορίας Ιουστινιανού. Στον 
πρόναο προστέθηκε η αψίδα του ιερού. Από αυτές τις μετατροπές 
αυτές το 1877 -σύμφωνα με τον Burnouf- δεν είχαν μείνει παρά 
λείψανα τοιχογραφιών και λιγοστά επιγραφικά χαράγματα στους 
τοίχους και τους κίονες.
Επί  Φραγκοκρατίας ο περί τον Παρθενώνα χώρος γίνεται τόπος 
ενδιαίτησης του πρώτου Φράγκου άρχοντα των Αθηνών, Όθωνα 
Ντελαρός,  ενώ  η  Ακρόπολη  γίνεται  η  έδρα  της  φραγκικής 
βαρωνίας και το κέντρο του ιστορικού βίου της πόλης, σε σημείο 
που η  Αθήνα είναι  γνωστή πλέον ως  Castellum Athenarum.  Ο 
Παρθενώνας αποδίδεται στη Ρωμαϊκή εκκλησία και γίνεται ναός 
Λατινικός, τιμώμενος στο όνομα της Θεοτόκου. Στη Νοτιοδυτική 
γωνία  προστέθηκε  ένα  κωδωνοστάσιο,  που  επί  Τουρκοκρατίας 
έγινε  μιναρές.  Επί  Ενετοκρατίας  δεν  παρατηρήθηκαν  και  δεν 
καταγράφτηκαν αλλαγές στο μνημείο.
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Από τις αφηγήσεις μεταγενέστερων περιηγητών, όπως ο Ιταλός 
νοτάριος Νικόλαος Μαρτόνης που επισκέφθηκε την Ακρόπολη το 
1395 ή  ο  Κυριακός  ο  Αγκωνίτης που  ταξίδεψε  το  1436 στην 
Αθήνα, έχουμε δύο περιγραφές του χριστιανικού Παρθενώνα. Ο 
πρώτος εκφραστής της μεσαιωνικής ιδεολογίας απορεί πως είναι 
δυνατόν να έχει χτιστεί ένα τόσο μεγάλο κτήριο ενώ ο δεύτερος, 
εκπρόσωπος  της  Ιταλικής  Αναγέννησης,  επικεντρώνεται  στην 
ομορφιά των αρχαίων μνημείων.
Επί Τουρκοκρατίας η Ακρόπολη έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 
1458, οπότε και την επισκέφθηκε ο  Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής. Ο 
ιερός βράχος έμεινε πλέον γνωστός με το όνομα  Ατίνα Καλεσί, 
δηλαδή φρούριο των Αθηνών. Κατά τον 17ο αιώνα ο Παρθενώνας 
είναι  πλέον τζαμί  και  έχει  μιναρέ,  που καταστράφηκε το  1687. 
Τζαμί, ωστόσο που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές της ισλαμικής 
θρησκείας και για αυτό δεν έγινε ποτέ λατρευτικό τέμενος των 
Μωαμεθανών. 
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Κατά την εκστρατεία του Φραγκίσκου Μοροζίνη κατά των Αθηνών 
το  1687,  ο  Παρθενώνας  υπέστη  και  το  μεγαλύτερο  πλήγμα  το 
βράδυ  της  16ης  Σεπτεμβρίου,  όταν  οβίδα  τίναξε  την 
πυριτιδαποθήκη που είχε εγκαταστήσει ο Αλή αγάς, διοικητής του 
φρουρίου  στον  ναό.  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  ναού  προς  την 
ανατολική του πλευρά κατέρρευσε. Έκτοτε και μέχρι να παραδοθεί 
το  μνημείο  στην  αρχαιολογία λεηλατήθηκε  συστηματικά  κυρίως 
από τον Λόρδο Έλγιν, ενώ υπέστη σημαντικές καταστροφές κατά 
την  περίοδο  της  ελληνικής  επανάστασης  του  1821 και  την 
πολιορκία του βράχου από τον Κιουταχή Μπέη

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο Περικλής αναδεικνύεται ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης. 
Σκοπός  του  ήταν  να  επιβάλει  την  Αθήνα  όχι  μόνο  ως 
στρατιωτικοπολιτική δύναμη αλλά και ως "παίδευσιν της Ελλάδος". 
Γι’ αυτό αποφάσισε να προωθήσει την ανέγερση μνημείων που θα 
την  δόξαζαν.  Ο  Πλούταρχος,  βέβαια,  αποκαλύπτει  έναν  ακόμα 
λόγο:  τα  έργα  της  Ακρόπολης  ήταν  στην  πραγματικότητα  ένα 

10

http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%88%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1687
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B9


γιγάντειο για την εποχή πρόγραμμα δημόσιων έργων, το οποίο θα 
εξασφάλιζε απασχόληση στους ανέργους και ομαλότερη κατανομή 
του πλούτου στους Αθηναίους πολίτες. Αυτός ήταν κι ένας από 
τους λόγους που συμμετείχαν στο έργο κυρίως ελεύθεροι πολίτες 
και όχι δούλοι.

Η  πεποίθηση  ότι  ο  Παρθενώνας  είναι  το  σημαντικότερο  και 
τελειότερο  κτίσμα  στον  κόσμο  είναι  βαθιά  ριζωμένη  στη  σκέψη 
μας.  Όμως  ο  Παρθενώνας,  ως  ιδεολογικό,  καλλιτεχνικό  και 
αρχιτεκτονικό  πρότυπο,  είναι  σχετικά  πρόσφατη  ανακάλυψη.  Ο 
ναός παρέμενε ουσιαστικά άγνωστος για εκατοντάδες χρόνια και 
μόνο με την εκ νέου ανακάλυψη του αρχαίου ελληνικού κόσμου, το 
18ο και 19ο αιώνα, αναγνωρίστηκε ως το σπουδαιότερο μνημείο 
του δυτικού πολιτισμού. 
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Σύμφωνα  με  το  Κέντρο  για  την  παγκόσμια  Κληρονομιά  της 
UNESCO,  ο  Παρθενώνας  ως  τμήμα  του  ευρύτερου  μνημειακού 
συμπλέγματος έχει  συμπεριληφθεί  στον κατάλογο των μνημείων 
της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς από τις 11 Σεπτεμβρίου 
1987.  Ωστόσο,  δεν είναι  η  τυπική πρόσθεση σε έναν κατάλογο 
εκείνη  που  κάνει  τον  Παρθενώνα  τμήμα  της  πολιτισμικής 
κληρονομιάς.  Ως  υλικό  εγχείρημα  είναι  η  πλέον  αξιόπιστη 
μαρτυρία ενός προηγμένου τεχνολογικά και αισθητικά πολιτισμού, 
που  λίγο-πολύ  έχει  επηρεάσει  σημαντικά  την  ανάπτυξη  του 
σύγχρονου -"δυτικού", όπως αποκαλείται κόσμου.
Από  τη  στιγμή  που  η  δυτική  σκέψη  επιχείρησε  μια  συνολική 
ερμηνεία  της  πορείας  της  ανθρωπότητας  με  κριτήριο  την 
πολιτισμική και κοινωνική σχέση των διαδοχικών εποχών της, η 
Ελλάδα  των  κλασικών  χρόνων  κατάκτησε  μια  ξεχωριστή  θέση: 
αναγνωρίστηκε  ότι  στην  αθηναϊκή  δημοκρατία,  για  πρώτη  φορά 
στην  ανθρώπινη  ιστορία,  όλες  οι  δημιουργικές  εκφράσεις  μιας 
κοινωνίας κορυφώθηκαν ταυτόχρονα. 

Κι  αφού  κάθε  σημαντικό  δημιούργημα  μιας  κοινωνίας  αποτελεί 
πιστή  έκφραση  του  πνεύματος  της  εποχής,  ο  Παρθενώνας 
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αναγνωρίστηκε  ως η  τελειότερη  έκφρασή της.  Γιατί  σε  ένα  και 
μόνο κτίριο, ένα έργο τέχνης στο σύνολό του, δε συνοψίστηκε μόνο 
η  δεινότητα  των  δημιουργών  του  αλλά  η  ιδανική  σύνθεση  της 
πολιτικής  και  φιλοσοφικής  σκέψης  της  κοινωνίας  που  το 
δημιούργησε.
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Ο Παρθενώνας του Nashville, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι ένα αρχιτεκτονικό αντίγραφο του Αυθεντικού Παρθενώνα της Αθήνας, τόσο στο σχέδιο όσο και στο μέγεθος.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ναός χτίστηκε με μάρμαρο. Το συμπαγές βάθρο και θεμέλιο του 
νέου ναού είχε ογδόντα μέτρα μήκος και δώδεκα μέτρα ύψος.  Το 
πτερό  είχε  8  κίονες  κατά  πλάτος  και  17  κατά  μήκος.  Η 
τοποθέτηση  των  κιόνων  είναι  ασυνήθιστα  πυκνή  με  αναλογία 
διαμέτρου  κίονα και  μετακιόνιου  διαστήματος 1:2,25 (πρβλ.  την 
αναλογία 1: 2,32 στο ναό του Δία στην Ολυμπία και 1:2,65 στο ναό 
της Αφαίας στην Αίγινα). Στις στενές πλευρές υπήρχε και δεύτερη 
σειρά 6 κιόνων που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση δίπτερου ναού. 
Μια άλλη ιδιομορφία ήταν η ύπαρξη  ζωφόρου που περιέτρεχε το 
σηκό σε όλο του το μήκος και αποτελεί ίσως την πιο φανερή από 
τις  ιωνικές  επιδράσεις.  Οι  μετόπες της  ανατολικής  πλευράς 
απεικονίζουν  τη  Γιγαντομαχία.  Στην  δυτική  παριστάνεται 
Αμαζονομαχία,  στη  νότια  Κενταυρομαχία και  στη  βόρεια  σκηνές 
από τον Τρωικό πόλεμο.
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Ο Παρθενώνας παρουσιάζει τέλεια αρμονικές αναλογίες μέχρι την 
παραμικρή  του  λεπτομέρεια·  μολονότι  ο  ναός  αυτός  ήταν 
μεγαλύτερος από τους άλλους δωρικούς ναούς της εποχής του (με 
8x17 κίονες, αντί για 6x13 που συνηθίζονταν τον 5ο αι. π.Χ.), οι 
αναλογίες  του  ήταν  τόσο  αρμονικές,  ώστε  να  του  προσδίδουν 
εκπληκτική  ομοιογένεια  μορφής,  μνημειώδη  μεγαλοπρέπεια  και 
πρωτοφανή  χάρη  σε  σύγκριση  με  τους  πιο  βαρείς  δωρικούς 
προκατόχους του.
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Στη φήμη του ναού συνέτειναν και οι ασύλληπτες εκλεπτύνσεις, οι 
αδιόρατες  αποκλίσεις  από  την  κατακόρυφο  και  την  οριζόντια 
κατεύθυνση και οι αρμονικές αναλογίες. Ο στυλοβάτης παρουσίαζε 
ελαφρά τυμπανοειδή καμπύλωση, οι ραδινοί κίονες απέκλιναν από 
την κατακόρυφο προς το κέντρο του ναού και η συνολική σχεδίαση 
ήταν  πυραμιδοειδής.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  επιτυγχανόταν  μία 
κίνηση  προς  τα  μέσα  και  προς  τα  πάνω  που  μετέτρεπε  τον 
Παρθενώνα σε  ένα  παλλόμενο  οργανικό  σύνολο.  Η ένταση  των 
κιόνων  (ένα  ανεπαίσθητο  «φούσκωμα»  στο  μεσαίο  τμήμα  τους) 
απέδιδε οπτικά το γεγονός ότι οι κίονες σήκωναν μεγάλο βάρος.

Πέρα από το μέγεθος του ναού, εξαιρετική και τεχνικά ιδιαίτερα 
περίπλοκη ήταν η διακόσμηση του. Ο Παρθενώνας είναι ο μόνος 
δωρικός ναός που έφερε γλυπτές παραστάσεις σε όλες του τις 
μετόπες - 92 τον αριθμό- και που ο σηκός του περιβαλλόταν από 
μια συνεχή ιωνική ζωφόρο μήκους 160 μέτρων. Ο συμβολισμός σ’ 
ολόκληρο το γλυπτό διάκοσμο αποσκοπούσε στο να κάνει επίκαιρη 
την  ιστορία  της  πόλης  μέσω  των  θρύλων.  Στις  μετόπες 
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κυριαρχούσε  ο  μυθολογικός  κύκλος  του  Θησέα,  του  ήρωα  και 
οικιστή  της  Αθήνας.  Υπήρχαν  ακόμα  η  Κενταυρομαχία,  η 
Αμαζονομαχία,  η  Γιγαντομαχία  και  η  Ιλίου  Πέρσις,  που 
συμβόλιζαν  τις  νίκες  των  ελλήνων  κατά  των  βαρβάρων.  Οι 
αναρίθμητες αυτές λεπτότητες σχεδιάστηκαν με μεγαλοφυή τρόπο 
και εκτελέστηκαν με απαράμιλλη μαθηματική ακρίβεια.

Η  ζωφόρος  απεικονίζει  την  πομπή  των  Παναθηναίων,  την  πιο 
μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Αθηνών. Είχε 160 μέτρα μήκος 
και σχεδόν ένα μέτρο πλάτος. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ζωφόρος 
ολοκληρώθηκε αφού οι λίθοι που την αποτελούσαν είχαν υψωθεί 
στο κτίριο. Αν και η ζωφόρος λαξεύθηκε από ένα μεγάλο αριθμό 
τεχνιτών,  το  συνολικό  σχέδιο  είχε  εκπονηθεί  από  ένα  μόνο 
καλλιτέχνη.  Το  όνομα  αυτό  δεν  είναι  γνωστό  αλλά  υποθέτουμε 
πως είναι ο Φειδίας ή ένας από τους μαθητές του. 
Το θέμα της ζωφόρου είναι πρωτοποριακό, γιατί δεν διηγείται ένα 
μυθολογικό  αλλά  ένα  πραγματικό  γεγονός.  Είναι  η  στιγμή  της 
πομπής και της παράδοσης του πέπλου από τον λαό της Αθήνας 
στη  προστάτιδα  θεά  Αθηνά.  Στη  δυτική  πλευρά  της  ζωφόρου 
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φαίνεται  η  ετοιμασία  στον  Κεραμεικό.  Στην  ανατολική  πλευρά, 
όπου ήταν και η είσοδος του ναού παριστάνονταν η Αθηνά, ο Ζευς, 
η Ήρα και άλλοι θεοί, που ήρθαν να πάρουν μέρος στην πομπή και 
ανάμεσά  τους  εμφανίζεται  παιδί  που  παραδίνει  στον  ιερέα  τον 
πέπλο. Την σύνταξη, την πορεία και το τέρμα εκπροσωπούν 400 
μορφές ανθρώπων και θεών, 200 μορφές ζώων, όπως πρόβατα, 
βόδια και άλογα. Η μεγάλη ποικιλία των παρισταμένων, η θελκτική 
σεμνότητα  των  παρθένων,  η  ελεύθερη  και  αβίαστη  στάση  των 
συνδιαλεγομένων ανδρών, η ζωηρότητα των αλόγων, η δύναμη των 
δυστροπούντων βοδιών και τέλος η χάρη όλων των μορφών και 
των κινήσεων καθιστούν τη ζωφόρο,  όχι  μόνο αυθεντική ταινία 
της θρησκευτικής πομπής των Παναθηναίων και διαρκές μνημείο 
της  δόξας  των  Αθηνών  αλλά  και  αριστουργηματικό  έργο  του 
μεγάλου καλλιτέχνη του Παρθενώνα. 
Στη δυτική πλευρά της ζωφόρου, που απεικονίζονται οι  σκηνές 
προετοιμασίας, υπάρχει μία πλάκα, στην οποία υπάρχει μόνο ένας 
άνθρωπος και ένα άλογο. Τα χαρακτηριστικά τους είναι εξαιρετικά 
λεπτομερή και πιστεύεται ότι η πλάκα αυτή είναι έργο του ίδιου 
του Φειδία. Στη βόρεια πλευρά παρουσιάζονται μορφές όπως οι 
αποβάτες, οι μουσικοί, οι σκαφηφόροι, οι θαλλοφόροι, οι κανηφόροι 
και οι υδριαφόροι. 
Στο ανατολικό αέτωμα, πάνω από την είσοδο, παρουσιάζονταν η 
γέννηση της Αθηνάς. Στο δυτικό αέτωμα, αυτό που ήταν ορατό 
από τα Προπύλαια βρισκόταν η διαμάχη Αθηνάς και  Ποσειδώνα 
για την κατοχή της αττικής γης. Η Αθηνά πρόσφερε το δέντρο της 
ελιάς και ο Ποσειδώνας έκανε να αναβλύσει θαλασσινό νερό από 
τον  βράχο.  Άνθρωποι  και  θεοί  αποφάσισαν  πως  η  Αθηνά  είχε 
κάνει το καλύτερο δώρο και έτσι έγινε αυτή η προστάτιδα θεά της 
πόλης.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)


Στο  εσωτερικό  υπήρχε  δίτονη  (διώροφη)  δωρική  κιονοστοιχία 
σχήματος «Π», που δημιουργούσε ένα υπερώο, από το οποίο οι 
επισκέπτες  μπορούσαν  να  θαυμάσουν  από  διάφορα  σημεία  το 
χρυσελεφάντινο  άγαλμα  της  Αθηνάς.  Στον  οπισθόδομο 
φυλασσόταν  ο  θησαυρός,  δηλαδή  τα  πολύτιμα  αφιερώματα  της 
Αθηνάς. Η οροφή του στηριζόταν σε τέσσερις ιωνικούς κίονες. Η 
στέγη  ολόκληρου  του  ναού,  μαζί  με  τους  στρωτήρες,  τους 
καλυπτήρες και τα ακροκέραμα, ήταν μαρμάρινη, αλλά στηριζόταν 
σε μεγάλες ξύλινες δοκο

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο ναός είχε σχεδιαστεί με δεδομένο ότι θα στέγαζε το άγαλμα της 
θεάς,  ύψους  δώδεκα  μέτρων,  κι  αυτό  επέβαλε  εξαρχής  τις 
μεγάλες του διαστάσεις. Ο Περικλής, οι αρχιτέκτονες Ικτίνος και 
Καλλικράτης και ο γλύπτης Φειδίας, που είχε αναλάβει τη γενική 
εποπτεία των εργασιών, στόχευαν πολύ ψηλά. 
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Ο Παρθενώνας είναι ο μεγαλύτερος δωρικός ναός του ελληνικού 
κόσμου που ολοκληρώθηκε και ο μοναδικός κατασκευασμένος εξ 
ολοκλήρου από μάρμαρο. Το μάρμαρο ήρθε από την Πεντέλη.

Είναι  ακόμα  το  μόνο  κτίσμα  στο  οποίο  εφαρμόστηκαν  με  τον 
πληρέστερο  τρόπο  οι  τεχνικές  λάξευσης  του  μαρμάρου  με 
σχολαστική ακρίβεια, πράγμα που επιβάρυνε ιδιαίτερα το κόστος 
κατασκευής. Επίσης κόστισαν πολύ τόσο ο ασυνήθιστα πλούσιος 
γλυπτικός  του  διάκοσμος  όσο  και  τα  πολύτιμα  υλικά  που 
χρειάστηκαν για το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. 

Πολλοί  Αθηναίοι,  όπως  και  τεχνίτες  από  την  Ιωνία  και  τις 
Κυκλάδες, εργάστηκαν στο νέο λατομείο υπό την καθοδήγηση των 
αρχιτεκτόνων. 

Στα ικριώματα της Ακρόπολης, τοποθετούσαν τους κατώτερους 
σπονδύλους  των  κιόνων,  αποσπούσαν  τα  καλύτερης  ποιότητας 
κομμάτια μαρμάρου και έκαναν επιτόπου την πρώτη επεξεργασία 
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των  κιονοκράνων,  των  "ημίεργων",  ώστε  να  φτάσουν  στην 
Ακρόπολη, να τελειοποιηθούν και να τοποθετηθούν αμέσως μόλις 
ο τελευταίος σπόνδυλος κάθε κίονα μπει στη θέση του. 

Οι ρόλοι των ανθρώπων που συμμετείχαν σ’ ένα μεγάλο έργο στον 
αρχαίο  κόσμο  ήταν  εντελώς  διαφορετικοί  από  τους  σημερινούς. 
Ούτε  τα  τεχνικά  μέσα  για  τους  αρχαίους  αρχιτέκτονες  και 
γλύπτες ήταν με τον ίδιο  τρόπο δεδομένα,  όπως είναι  για  τους 
σημερινούς  αρχιτέκτονες  τα  σχεδιαστικά  υλικά,  τα  "έτοιμα" 
μηχανήματα, τα εμπορικά δομικά και άλλα υλικά. 

Ο αρχιτέκτονας Μανόλης Κορρές στο βιβλίο του Από το Λατομείο  
στον Παρθενώνα (εκδόσεις Μέλισσα) ισχυρίζεται ότι σήμερα, με 
την  υπάρχουσα  τεχνολογία,  θα  ήταν  αδύνατο  να  χτιστεί  ο 
Παρθενώνας στα οχτώ μόνο χρόνια που τον έχτισαν οι αρχαίοι. 

Ένας αρχαίος αρχιτέκτονας ήταν πολύ συχνά υπεύθυνος για τη 
σχεδίαση  των  μηχανικών  μέσων  και  τη  χειρωνακτική  εκτέλεση 
υποδειγμάτων για τους τεχνίτες του.  Ένας καλός λατόμος είχε 
πολύ συχνά στη σκέψη του πολλά από τα προβλήματα του γλύπτη ή 

21



του αρχιτέκτονα κι έκανε υπολογισμούς που απαιτούσαν συνολική 
πνευματική καλλιέργεια. Έπρεπε να παρατηρεί, να αξιολογεί και να 
διαχειρίζεται  ένα  πολύ  δύσκολο  υλικό  όπως  είναι  το  μάρμαρο. 
Έπρεπε να συλλαμβάνει πολύπλοκους συνδυασμούς γεωλογικών, 
γεωμετρικών, καλλιτεχνικών και μηχανικών παραγόντων. 

Ένα  από  τα  μυστικά  της  κατασκευής  ήταν  η  μεταλλουργία  των 
λιθοξοϊκών εργαλείων και η απίστευτη επιδεξιότητα των αρχαίων 
λιθοξόων. Από την ποιότητα των ιχνών που άφησαν στα μάρμαρα, 
φαίνεται ότι τα εργαλεία τους ήταν πολύ ανώτερα από τα σημερινά. 
Είναι προφανές ότι εκείνη την εποχή είχαν καταλήξει σε κάποιες 
αξεπέραστες  μεταλλουργικές  συνταγές,  μετά  από πολύ  αυστηρή 
πειραματική έρευνα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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• Συλλογικό (επιμέλεια Π. Τουρνικιώτης), Ο Παρθενώνας και  
η ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια, εκδ. Μέλισσα 

• Γιαννόπουλος Ιω. κ.ά.,  Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό, 
ΕΑΠ

• Δρανδάκη Π., Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Φοίνιξ
• Ιστορία της Τέχνης Larousse,, τ. 1, Βιβλιόραμα
• ΙΝΤΕΡΝΕΤ Παρθενώνας Βικιπαίδεια 

ΤΕΛΟΣ
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