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• Χαίρετε παιδιά! Θυμάστε που με 

βοηθήσατε να βρούμε στοιχεία για τον 

Περικλή και την Αθήνα;

• Σήμερα λοιπόν, θα ήθελα να με βοηθήσετε 

να μάθουμε κάποια πράγματα για τον 

Παρθενώνα!
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Θα ήθελα να μελετήσετε την πιο κάτω 

πηγή και να εντοπίσετε α) ποιοι ήταν οι 

αρχιτέκτονες του Παρθενώνα;

Μπορείς να σημειώσεις τις απαντήσεις 

σου στην άσκηση 1 του φυλλαδίου με 

τον τίτλο «Ο Παρθενώνας».
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«Τα έργα του Περικλή θαυμάζονται γιατί έγιναν σε λίγο χρόνο, αλλά για

μεγάλη διάρκεια. Ο Περικλής είχε αναθέσει στο Φειδία τη διεύθυνση και την

επίβλεψη όλων των έργων αλλά κάθε έργο είχε μεγάλους αρχιτέκτονες και

τεχνίτες. Τον Παρθενώνα τον κατασκεύασαν ο Καλλικράτης και ο Ικτίνος.

Έπειτα απ᾽ αυτό ο Περικλής έστησε στην Ακρόπολη το χάλκινο άγαλμα της

Αθηνάς. Ο Φειδίας κατασκεύασε το χρυσό άγαλμα της θεάς Αθηνάς και στη

στήλη είναι γραμμένο ότι αυτός είναι ο τεχνίτης τούτου του έργου.»

Αρχαίος Ιστορικός Πλούταρχος, Βιβλίο «Περικλής»
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Ας πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να 

μάθουμε πότε κτίστηκε ο Παρθενώνας και τι έγινε μετά το 

κτίσιμο του! Αφού παρακολουθήσεις το βίντεο, πήγαινε στο 

φυλλάδιο με τον τίτλο «Ο Παρθενώνας» και σημείωσε στην 

2η άσκηση πότε κτίστηκε και 3 σημαντικά γεγονότα που 

ξεχώρισες από το βίντεο για τον Παρθενώνα! Πήγαινε 

αμέσως εδώ για να παρακολουθήσεις αυτό το υπέροχο 

βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=kmWOMLJt65A (κάνετε 

copy και μετά paste στο google για να σας το ανοίξει).

https://www.youtube.com/watch?v=kmWOMLJt65A
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Σήμερα όμως παιδιά, πολλά κομμάτια από την μαρμάρινη

διακόσμηση του Παρθενώνα που μπορείτε να δείτε παρακάτω,

βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο! Πώς έγινε άραγε

αυτό και πως κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο;

Μήπως παρατηρήσατε τι έγινε το 1802 στο βίντεο;;;

Αν όχι, πηγαίνετε ξανά και δείτε τι έκανε ο Λόρδος Έλγιν, ο οποίος

ήταν Άγγλος!







Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Πολλοί σήμερα υποστηρίζουν ότι αυτό που έγινε ήταν 

κλοπή των μαρμάρων του Παρθενώνα και αυτό που 

πρέπει να γίνει είναι να επιστραφούν στην Ελλάδα, απ’ 

όπου προήλθαν. Το Βρετανικό Μουσείο όμως αρνείται εδώ 

και αρκετά χρόνια. 

Ποια είναι η άποψη σου γι’ αυτό; Που νομίζεις ότι 

ανήκουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα και γιατί;

Θα ήθελα πολύ ν’ ακούσω την άποψη σου, γι’ αυτό αν 

θέλεις ηχογράφησε και στείλε μου την απάντησή σου!!
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Για να μη ξεχάσω, αν θέλεις να παρακολουθήσεις το 

«παράπονο» αυτών που κλάπηκαν, δεν έχεις παρά να 

μπεις εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=SBmO6XX2GYI

(κάνετε copy και μετά paste στο google για να σας το 

ανοίξει) και να δεις αυτό το βίντεο! 

Ελπίζω να απολαύσατε την έρευνα μας για τον 

Παρθενώνα!

Εκπαιδευτικός
Μαριλένα Σολέα

https://www.youtube.com/watch?v=SBmO6XX2GYI

