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Ο Παρθενών  

 

   Κάτοψη        Τμήμα της ζωφόρου 

 

Ο Παρθενώνας είναι ναός, χτισμένος προς τιμήν της θεάς 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 στην Αρχαία Ελλάδα. 

Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής πολιτείας και τον κολοφώνα του δωρικού ρυ. 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 ασβεστόλιθοθμού.  

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. 

 

Collegamento al filmato di ParloGreco “PARTENONE. I segreti della sua estetica”: 

https://www.youtube.com/watch?v=6IM9MJ60J_0   

Altri video sul Partenone e l’Acropoli. 

Trasmissione della televisione greca NET:  https://www.youtube.com/watch?v=pyzTAG9V-_o  

Una trasmissione della televisione “ARTE” in francese con sottotitoli greci:  https://www.youtube.com/watch?v=dkCPuRqqs2Y 

Un filmato del regista greco Kostas Gavras:  https://www.youtube.com/watch?v=DbkgtsHGDJc 

Filmati con ricostruzioni storiche del Partenone in 3D:  https://www.youtube.com/watch?v=3T7_oi985dg 

                                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=juwR5ZeAQeQ 
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