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La Tour Eiffel – Ο Πφργος του Άιφελ

 Ο πύξγνο ηνπ Άηθει είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο ηνπ
Παξηζηνύ. Καηαζθεπάζηεθε ην 1889 από ηνλ κεραληθό Gustave
Eiffel γηα ηα 100 ρξόληα από ηε γαιιηθή επαλάζηαζε θαη ζηα
πιαίζηα ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο ηνπ Παξηζηνύ. Ήηαλ ην ςειόηεξν
θηήξην ηεο Δπξώπεο κε ύςνο 300 κέηξσλ.

 Ο πύξγνο απνηειείηαη από ηξεηο νξόθνπο: ζηνπο δύν πξώηνπο
ιεηηνπξγνύλ εζηηαηόξηα ελώ ν ηξίηνο όξνθνο είλαη θιεηζηόο γηα ην
θνηλό θαη απνηεινύζε ην γξαθείν ηνπ Gustave Eiffel.

 Ο πύξγνο, παξόηη ζήκεξα απνηειεί ην ζύκβνιν ηνπ Παξηζηνύ,
επηθξίζεθε πνιύ θαηά ηελ αλέγεξζή ηνπ, ηδηαίηεξα από ηελ
θαιιηηερληθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο ηνπ Φσηόο, θαζώο ηνλ
ζεσξνύζαλ αληηαηζζεηηθό.

 ήκεξα, ζεσξείηαη σο έλα εληππσζηαθό θνκκάηη ηεο δηαξζξσηηθήο
ηέρλεο.



Ο πύργοσ ςυνδϋθηκε με τον πρώτο αλλϊ και το δεύτερο παγκόςμιο
πόλεμο, καθώσ αποδεύχτηκε, λόγω του ύψουσ του, ιδιαύτερα
χρόςιμοσ για ςκοπούσ επικοινωνύασ. Χϊρη ςε αυτϋσ τισ μαύρεσ
ςελύδεσ τησ ιςτορύασ, ο μηχανικόσ Eiffel κατϊφερε να διαςώςει το
δημιούργημϊ του, μιασ και το αρχικό ςχϋδιο προϋβλεπε την
κατεδϊφιςό του το 1909.

Τϋλοσ, ο μεταλλικόσ και αμφιλεγόμενοσ πύργοσ, αποτελεύ
αναπόςπαςτο κομμϊτι κϊθε χολυγουντιανόσ αλλϊ και ευρωπαώκόσ
ταινύασ με θϋμα το Παρύςι. Ο μύθοσ θϋλει κϊθε παριζιϊνικο ςπύτι να
ϋχει θϋα τον πύργο του Αώφελ!



Γεκηνπξγώληαο ηελ 

αθίζα κε 

αληηπξνζσπεπηηθέο 

εηθόλεο ηνπ Πύξγνπ.



Βλϋπουμε τον πύργο από τα 
πρώτα ςτϊδια τησ 
καταςκευόσ του  να δεςπόζει 
επιβλητικόσ ςτισ όχθεσ του 
Σηκουϊνα  αλλϊ και να μασ 
εκπλόςςει διαρκώσ 
αλλϊζοντασ όψη και χρώμα 
ανϊλογα με τον εορταςμό 
κϊθε ημϋρασ!



La Notre - Dame de Paris
Η Παναγία των Παρισίων

 Η Παλαγία ησλ Παξηζίσλ είλαη ν κεηξνπνιηηηθόο λαόο ηνπ Παξηζηνύ 
θαη απνηειεί έλα από ηα πιένλ ζαπκαζηά αξρηηεθηνληθά κλεκεία ηνπ 
ιεγόκελνπ νμπθόξπθνπ ή γνηζηθνύ ξπζκνύ. Βξίζθεηαη ζηε λεζίδα 
Île de la Cité ηνπ πνηακνύ εθνπάλα, ζην θέληξν ηεο γαιιηθήο 
πξσηεύνπζαο.

 Η θαηαζθεπή ηνπ άξρηζε ην 1163  θαη νινθιεξώζεθε ζηα κέζα ηνπ 
13νπ αηώλα. Από ηα πην αμηνζαύκαζηα ζεκεία είλαη ε θεληξηθή πύιε 
κε ηνλ ππέξνρν ξόδαθα, ηα πεξίθεκα γιππηά, ν εζσηεξηθόο 
δηάθνζκνο θαη ηα δύν θσδσλνζηάζηα ύςνπο 68 κέηξσλ. Οη θακπάλεο 
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί  θαζώο νη αξρηθέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε 
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (νη επαλαζηάηεο ηηο έιησζαλ θαη ηηο έθαλαλ 

ζθαίξεο) .



ηνλ θαζεδξηθό λαό 

έγηλε θαη ε ζηέςε ηνπ 

Ναπνιένληα 

Βνλαπάξηε ζηηο 2 

Γεθεκβξίνπ 1804

(πίλαθαο ηνπ Jacques-

Louis David) 



Ο θαζεδξηθόο ελέπλεπζε ηνλ 

Victor Hugo ν νπνίνο έγξαςε 

ην επηθό κπζηζηόξεκα « Η 

Παλαγία ησλ Παξηζίσλ» .

Σν κπζηζηόξεκα πεξηγξάθεη 

ηελ  ηξαγηθή ηζηνξία ηεο 

όκνξθεο Δζκεξάιληα

Σν έξγν απηό έκεηλε

θιαζζηθό από ηηο δσληαλέο

εηθόλεο, ηηο πεξηγξαθέο ησλ

πξνζώπσλ θαη ηηο

θαηαζηάζεηο ζηελ πινθή ηνπ

έξγνπ, κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία

ηεο θνηλσληθήο δσήο εθείλεο

ηεο πεξηόδνπ, ηεο

κεζαησληθήο δσήο ηνπ 15νπ

αηώλα, γη’ απηό θαη απνηειεί

αξηζηνύξγεκα.
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http://el.wikipedia.org/wiki/15%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/15%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/15%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82


Σν κπζηζηόξεκα ηνπ 

Victor Hugo ελέπλεπζε, 

κε ηε ζεηξά ηνπ, ηελ 

Disney θαη έηζη νη 

πεξηπέηεηεο ηεο 

Δζκεξάιληα έγηλαλ 

αθόκε πην γλσζηέο . 

Φπζηθά, γηα ράξε ηνπ 

παηδηθνύ θνηλνύ , απηή 

ηε θνξά ην ηέινο ήηαλ 

επηπρηζκέλν!



Οη  καζεηέο 

εηνηκάδνπλ ηελ αθίζα 

ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ



Δηθόλεο από ηελ 

θεληξηθή είζνδν, 

θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο 

ησλ εμσηεξηθώλ 

ηνίρσλ, νη 

εληππσζηαθέο 

παινγξαθίεο , ηα 

πεξίθεκα 

θσδσλνζηάζηα αιιά 

θαη  νη αθνίκεηνη 

θξνπξνί  (les 

Gargouilles) ηνπ 

Νανύ.



Le Palais de Versailles

Σν παιάηη ησλ Βεξζαιιηώλ
 Το παλϊτι των Βερςαλλιών απεικονύζει την δύναμη και την κυριαρχύα

του βαςιλιϊ – Ήλιου, Λουδοβύκου XVI.

 Οι μαθητϋσ παρατόρηςαν τισ ϋντονεσ επιρροϋσ από την ελληνικό
μυθολογύα τόςο ςτην ζωγραφικό όςο και ςτην γλυπτικό. Οι κόποι των
Βερςαλλιών εξϊλλου αποτελούν ϋνα ύμνο ςτουσ Έλληνεσ θεούσ.

 Ιδιαύτερη εντύπωςη ϋκαναν τα αμϋτρητα ςιντριβϊνια που μασ ϋδωςαν
την ευκαιρύα να θαυμϊςουμε την εξαιρετικϊ προηγμϋνη για την εποχό
τεχνολογύα. Συγκεκριμϋνα, η μηχανό του Μαρλύ όταν ϋνα τεχνολογικό
επύτευγμα που διοχϋτευε τα νερϊ του ποταμού Σηκουϊνα ςτουσ κόπουσ
των Βερςαλλιών.

 Οι Βερςαλλύεσ μϋχρι το 1789 όταν η πρωτεύουςα τησ Γαλλύασ. Στο
παλϊτι των Βερςαλλιών ο βαςιλιϊσ ςυγκϋντρωςε όλουσ τουσ ανώτερουσ
ευγενεύσ προκειμϋνου να τουσ ελϋγχ



 Οι κανόνεσ όταν αυςτηρού αλλϊ η ζωό ςτο παλϊτι όταν ςε πλόρη αντύθεςη με τη
ζωό του λαού. Αναφερθόκαμε ςτον τρόπο ζωόσ των ευγενών και πώσ ςυνδϋθηκε
η χλιδό και η «απομόνωςη» του βαςιλιϊ ςτην αχανό αυτό ϋκταςη όπου μόνο οι
κόποι ξεπερνούν τα 800 εκτϊρια, με την γαλλικό επανϊςταςη. Η ιςτορικό αυτό
περύοδοσ περιλαμβϊνεται ςτην ύλη τησ Ιςτορύασ ςτησ ΣΤ’ δημοτικού, οπότε οι
μαθητϋσ μπόρεςαν να εμπλουτύςουν τισ γνώςεισ τουσ και να προςεγγύςουν
ταυτόχρονα τόςο τισ οικονομικϋσ όςο και τισ κοινωνικϋσ διαςτϊςεισ μιασ
επανϊςταςησ που επηρϋαςε όχι μόνο την ευρωπαώκό αλλϊ και την παγκόςμια
ιςτορύα.

 Κατϊ τη διϊρκεια τησ βαςιλεύασ του Λουδοβύκου, ϊκμαςαν οι τϋχνεσ : ςπουδαύοι
ζωγρϊφοι, γλύπτεσ, ςυγγραφεύσ τησ εποχόσ μεγαλούργηςαν υπό την προςταςύα
του βαςιλιϊ ο οπούοσ όταν λϊτρησ των τεχνών. Ο Μολιϋροσ όταν ο πιο
αναγνωρύςιμοσ από τουσ μαθητϋσ.

 Τϋλοσ, οι μαθητϋσ δημιούργηςαν μια αφύςα με αντιπροςωπευτικϋσ εικόνεσ από
το παλϊτι των Βερςαλλιών.



Le Hameau de la reine

Η Μαπία-Ανηοςανέηα, έσηιζε ολόκληπο συπιό για 

να έσοςν ηα παιδιά ηηρ ηην αίζθηζη πυρ 

βπίζκονηαι ζηην εξοσή!

Χπειάζηηκε μάλιζηα να γίνει εκηποπή ηος Σηκοςάνα , 

ένα ηεπάζηιο επίηεςγμα για ηα δεδομένα ηηρ εποσήρ.



Όλη αςηή η σλιδή ηυν εςγενών και ηος ανώηεπος 

κλήπος ενώ ο λαόρ πέθαινε από ηην πείνα , οδήγηζε 

ζηην Γαλλική Επανάζηαζη . …

(Εικόνα από ηην καηάλητη ηηρ Βαζηίλληρ, 14 

Ιοςλίος 1789).

… και ςτη Διακήρυξη των Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων, κληροδότημα ολόκληρου του 
κόςμου!



Δηθόλεο από ηνπο 

εληππσζηαθνύο 

θήπνπο ηνπ παιαηηνύ 

αιιά θαη από ηνπο 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο 

όπνπ κπνξνύκε λα 

ζαπκάζνπκε ηελ 

αξρηηεθηνληθή,  ηνπο 

ππέξνρνπο πίλαθεο θαη 

λα μελαγεζνύκε ζηα 

δηακεξίζκαηα ηνπ 

Λνπδνβίθνπ θαη ηεο 

Μαξίαο- Αληνπαλέηαο!



Σέινο, ζρεδηάζακε  έλα επηηξαπέδην παηρλίδη κε ζηαζκνύο-

εξσηήζεηο γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα πάλσ ζηα νπνία 

δνπιέςακε.
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