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Φωτογραφική κάλυψη & δημιουργία ψηφιακού αρχείου : Λέσχη Φωτογραφίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ



Την Παρασκευή 1η Απριλίου 2022 η Γ’ τάξη του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας 
πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης 

και στον Ιερό Βράχο. 
Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο του μουσείου και 

στον ιερό βράχο και να δουν από κοντά……







ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Στο ισόγειο παρουσιάζονται εκθέματα από τις κλιτύς (πλαγιές) της 
Ακρόπολης. Το επικλινές δάπεδο παραπέμπει στον ανηφορικό δρόμο που 

θα έκανε ο επισκέπτης προς τον βράχο της Ακρόπολης ενώ οι διάφανες 
θυρίδες επιτρέπουν να δούμε την ανασκαφή ακριβώς από κάτω. 

Στις προθήκες εκτίθενται σκεύη και αντικείμενα της καθημερινής ζωής 
των ανθρώπων καθώς και ευρήματα από νεκροταφεία (πχ κτερίσματα) και 

από τα ιερά του Ασκληπιού (θεού της υγείας) και του Διονύσου.

https://www.theacropolismuseum.gr/







Στον πρώτο όροφο, ξετυλίγεται η ιστορία της κορυφής του βράχου από φρούριο και 
έδρα του τοπικού ηγεμόνα σε ιερό χώρο. 

Εκτίθενται αγγεία, ειδώλια, σκεύη, εργαλεία, αετώματα από παλιότερους ναούς της 
Ακρόπολης, αγάλματα νεαρών κοριτσιών (Κόρες) κλπ. 

• Παις Κριτίου :  χαρακτηριστικό του “αυστηρού ρυθμού” : το βάρος πέφτει στο 
αριστερό πόδι, το δεξί πόδι λυγίζει στο γόνατο, δηλώνοντας κίνηση, το ύφος είναι 
σοβαρό, αντίθετα από το μειδίαμα και την ακινησία των κούρων της αρχαϊκής 
περιόδου. 

• Καρυάτιδες : έξι αγάλματα κορών (η μία βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο) που 
χρησιμοποιούνταν ως κίονες. 

https://www.theacropolismuseum.gr/









Στον τρίτο όροφο αναπτύσσεται ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα. 
Συνδυάζονται τα αυθεντικά μαρμάρινα γλυπτά με τα αντίγραφα αυτών που βρίσκονται στο 

Βρετανικό Μουσείο.
• Μετόπες : ορθογώνιες ανάγλυφες πλάκες πάνω από τους κίονες ναών δωρικού ρυθμού. 
Ο Παρθενώνας έχει 92 μετόπες. Στην ανατολική πλευρά εικονίζεται η Γιγαντομαχία (θεοί-
Γίγαντες), στη δυτική η Αμαζονομαχία (Αμαζόνες-Αθηναίοι), στη νότια η Κενταυρομαχία
(Λαπιθες-Κένταυροι) και στη βόρεια η άλωση της Τροίας.
• Αετώματα : τριγωνικοί χώροι που σχηματίζουν τα γείσα της στέγης. 
Στα αετώματα του Παρθενώνα τα αγάλματα είναι ολόγλυφα. Το ανατολικό, πάνω από την είσοδο 
του ναού, παρουσιάζει τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία ενώ το δυτικό τη διένεξη 
μεταξύ δύο θεών για την Αθήνα. 
• Ζωφόρος : μια συνεχής ζώνη με ανάγλυφες παραστάσεις στο πάνω μέρος του σηκού (κυρίως 

ναός), μέσα από την εξωτερική κιονοστοιχία. 
Είχε θέμα την πομπή προς την Ακρόπολη κατά τα Μεγάλα Παναθήναια (γιορτή προς τιμήν της 
Αθηνάς). Σώζονται 50 μ. στο Μουσείο της Ακρόπολης, 80 μ. στο Βρετανικό Μουσείο, ένας λίθος 
στο Λούβρο και θραύσματα σε άλλα μουσεία. Η σύνθεση είχε 378 μορφές (θεούς, ήρωες, άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά) και περισσότερα από 220 ζώα (άλογα, βόδια και κριάρια). 

Διακρίνουμε: την προετοιμασία της πομπής, την κυρίως πομπή με την παράταξη ιππέων και 
αρμάτων, την πομπή των προσφορών και των ζώων για θυσία και τέλος τη λατρεία και την 
παράδοση του πέπλου στο ξόανο (άγαλμα) της θεάς με την παρουσία θεών του Ολύμπου στο 

μέσον της ανατολικής πλευράς.  
https://www.theacropolismuseum.gr/

https://www.parthenonfrieze.gr/?sn=1

https://www.theacropolismuseum.gr/
https://www.parthenonfrieze.gr/?sn=1












Τα Προπύλαια

Τα Προπύλαια (437 – 432 π.Χ.) είναι το πρώτο κτήριο ανεβαίνοντας στην 
Ακρόπολη.  Δεν ήταν ναός !  Ήταν η είσοδος του μεγαλύτερου ιερού της 
πόλης. Αποτελούνταν από ένα κεντρικό κτήριο και δύο πλάγιες αίθουσες 
που δημιουργούσαν ένα χώρο υποδοχής για τους πιστούς. 

Μία μεγάλη πρωτοτυπία του κτηρίου αποτελεί η χρήση και των δύο 
ρυθμών συγχρόνως, δωρικού και ιωνικού. 

Με αυτόν τον τρόπο ο αρχιτέκτονας Μνησικλής  αντιμετώπισε το δύσκολο 
πρόβλημα της στέγασης, καλύπτοντας τα 2,50 μέτρα υψομετρικής διαφοράς 
που είχε ο φυσικός βράχος σε εκείνη τη θέση.

Πηγή :
http://repository.acropolis-education.gr/

ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ











Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης

Μετά τα Προπύλαια  το πρώτο κτήριο δεξιά είναι ο μικρός ναός της Αθηνάς Νίκης 
(427-424 π.Χ). Αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο Καλλικράτης. Εδώ οι Αθηναίοι 
λάτρευαν την Αθηνά  ως τη θεά που τους έδινε τη νίκη στους πολεμικούς αγώνες 
της πόλης. 
Γύρω από τον  ναό είχε κατασκευαστεί ένα μαρμάρινο προστατευτικό στηθαίο που 
ήταν στολισμένο στην εξωτερική του πλευρά με ανάγλυφες παραστάσεις της θεάς 
Αθηνάς ανάμεσα σε φτερωτές Νίκες.
Ο ναός είναι γνωστός και ως ναός της Απτέρου Νίκης.  Σύμφωνα με τον αρχαίο 
περιηγητή Παυσανία  οι Αθηναίοι είχαν κόψει τα φτερά από το άγαλμα της θεάς 
Νίκης, για να μη φύγει ποτέ από την πόλη τους. 
Στην πραγματικότητα όμως  το άγαλμα δεν είχε φτερά, επειδή απεικόνιζε τη θεά 
Αθηνά και όχι την προσωποποιημένη έννοια της Νίκης.

Πηγή :
http://repository.acropolis-education.gr/





Το Ερέχθειο

Μετά τα Προπύλαια, αριστερά στο βάθος, υπάρχει  ένας ναός  ιωνικού 
ρυθμού, το Ερέχθειο (421-409 π.Χ). Ήταν ένας διπλός ναός, αφιερωμένος 

στην Αθηνά Πολιάδα, την προστάτιδα της πόλης και στον Ποσειδώνα, τους 
θεούς που είχαν αγωνιστεί για την προστασία της Αθήνας.

Στη νότια πλευρά του ναού υπάρχουν  έξι γυναικεία αγάλματα, αντίγραφα 
των Καρυάτιδων,  που στηρίζουν την οροφή και έχουν τοποθετηθεί αντί για 

κίονες. Οι Καρυάτιδες προστάτευαν τον τάφο του βασιλιά Κέκροπα που 
σύμφωνα με τον μύθο θεωρούσαν οι Αθηναίοι ότι βρισκόταν εκεί από 

κάτω. 
Πηγή :
https://www.ysma.gr/





Ο Παρθενώνας
O Παρθενώνας, το πρώτο και σπουδαιότερο μνημείο στην Ακρόπολη των κλασικών χρόνων, 

ήταν και είναι οικοδόμημα θαυμαστό για τις αναλογίες του, την αριστοτεχνική κατασκευή 
του, αλλά και την τόσο σοφή χωροθέτησή του στην κορυφή του Ιερού Βράχου.

Ναός κατασκευασμένος από πεντελικό μάρμαρο, δωρικός με πολλά ιωνικά στοιχεία, 
θεωρείται έργο αξεπέραστο όχι μόνο για την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική του, αλλά και για 

την ταχύτητα της οικοδόμησής του.
O Παρθενώνας χτίστηκε μεταξύ των ετών 447-438 π.Χ. από τους φημισμένους αρχιτέκτονες 
Ικτίνο και Καλλικράτη  με τη γενική εποπτεία του περίφημου γλύπτη Φειδία. Μέσα σε έξι 

χρόνια μετά την αποπεράτωση του ναού ολοκληρώθηκαν και τα γλυπτά του.

Αρχιτεκτονική
Ο Παρθενώνας ως αρχιτεκτόνημα ήταν φημισμένος για τις λεγόμενες εκλεπτύνσεις, 

αποκλίσεις από τις γεωμετρικές μορφές ή καμπυλότητες, χάρη στις οποίες το κτήριο έμοιαζε 
σαν ένας ζωντανός οργανισμός με εσωτερική πνοή.

O Παρθενώνας ήταν ναός οκτάστυλος, περίπτερος, διπλός, με εξάστυλο αμφιπρόστυλο σηκό, 
διαστάσεων περίπου 70 μέτρα μήκος, 31 μέτρα πλάτος και ύψος 15 μέτρα.  Oι δωρικοί 

εξωτερικοί κίονες είχαν κάτω διάμετρο 1,91 μέτρα και ύψος 10,5 μέτρα. Tο κτήριο αποτελείτο 
από 16.500 περίπου μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, προσαρμοσμένα τέλεια μεταξύ τους. H 

πρόσοψη του ναού ήταν στα ανατολικά.
Πηγή :
https://www.parthenonfrieze.gr/?sn=1

https://www.parthenonfrieze.gr/?sn=1








Καμάρες : Eνα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο.
Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως Καμάρες, 
βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της Χαλκίδας στην 

περιφερειακή οδό, λίγες εκατοντάδες μέτρα 
από το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο. 

Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την 
ύδρευση της πόλης, το οποίο κατασκεύασαν οι 

Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί.


