τόχοι
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009
7:04 μμ

Ιςτορία Α' Γυμναςίου - Ενότθτα: Η αρχιτεκτονικι των κλαςικϊν χρόνων
Διδάςκουςα Γιακουμάτου Σερζηα
ε λίγεσ θμζρεσ το νζο μουςείο Ακρόπολθσ εγκαινιάηεται. Άνκρωποι από όλον τον κόςμο κα
ταξιδζψουν για να το επιςκεφκοφν.
Γιατί άραγε θ Ακρόπολθ ςυγκαταλζγεται ςτα Μνθμεία Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ
τθσ UNESCO;
Σι είναι αυτό που προκαλεί τον παγκόςμιο καυμαςμό;
"Δεν υπάρχει τίποτα ιςοδφναμο προσ τον Παρκενϊνα, ςτθν αρχιτεκτονικι τθσ οικουμζνθσ και
όλων των εποχϊν… Θ πλαςτικι επεξεργαςία του Παρκενϊνα είναι αλάκθτθ, αμείλικτθ. Θ
αυςτθρότθτά του ξεπερνά τισ ςυνικειζσ μασ και τισ φυςιολογικζσ δυνατότθτεσ του
ανκρϊπου", Le Corbusier
Γιατί τα ζργα των μεγάλων τραγικϊν εξακολουκοφν να παίηονται και ςιμερα ςε κζατρα ςε
όλο τον κόςμο και να ςυγκινοφν;
Πϊσ δικαιολογείται ο χαρακτθριςμόσ τθσ εποχισ "χρυςόσ αιϊνασ";

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επιδιϊκεται οι μακθτζσ:
Να κατανοιςουν τον όρο "κλαςικόσ"
Να εντοπίηουν τα γνωρίςματα τθσ κλαςικισ αρχιτεκτονικισ
Να εξοικειωκοφν με τα ςθμαντικότερα κλαςικά οικοδομιματα
Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςχετικά με κζματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
Να αςκθκοφν ςτθν καταςκευι και αντίκρουςθ επιχειρθμάτων
Να αςκθκοφν ςτθν παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου
Διακεματικι προςζγγιςθ - Επζκταςθ
Σα μακθματικά του Παρκενϊνα

Ο Παρκενϊνασ ςτθ λογοτεχνία
www.netschoolbook.gr
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Θ Αρχιτεκτονικι των κλαςικϊν χρόνων - Βιβλίο
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009
7:07 μμ
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Ο όροσ "Κλαςικόσ"
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009
7:21 μμ

Κλαςικά κτίςματα = λιτά, με ςωςτζσ αναλογίεσ και άριςτθ ςχεδίαςθ και καταςκευι, ακολουκοφν τα παραδοςιακά πρότυπα και είναι
διαχρονικά

Ο Μανόλθσ Ανδρόνικοσ διευκρινίηει τον όρο κλαςικόσ:
Προζρχεται από τθ λατινικι λζξθ "classicus" που ςιμαινε πολίτησ υψηλήσ κοινωνικήσ τάξεωσ.
Η χριςθ τθσ με τθ ςθμερινι ςθμαςία για τισ εικαςτικζσ τζχνεσ άρχιςε μόλισ τον 17ο αι. μ.Χ.,
μολονότι θ ζννοια του "κλαςικοφ, του ζργου δηλαδή που φθάνει την άκρα τελειότητα, είχε
αρχίςει να διαμορφϊνεται ιδθ από τον 4ο αι. π.Χ. και να μεταβάλλει περιεχόμενο μζςα ςτουσ
αιϊνεσ που ακολοφκθςαν τον αρχαίο κόςμο.
…Η κλαςικι τζχνθ , περιςςότερο από κάκε άλλθ, απλϊνεται ςε όλθ τθσ ζκταςθ τθσ ηωισ και
αγκαλιάηει όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ, με άλλα λόγια για να πραγματωκεί απαιτεί ςυμμετοχι όλων
των δυνάμεων του λαοφ ςτο ςφνολό του.
Ιςτορία Ελλθνικοφ Ζκνουσ τομ. Γ2, ς. 271-2
Κλαςικόσ
1. που ανικει ι αναφζρεται ςτθν περίοδο τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ιςτορίασ που
ξεκινά μετά τουσ Περςικοφσ Πολζμουσ (479 π.Χ.) και τελειϊνει με το κάνατο του
Αλεξάνδρου (323 π.Χ.)
κλαςική εποχι, κλαςική τζχνθ
2. που ανικει ι αναφζρεται ςτον πολιτιςμό τθσ ακμισ τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ και τθσ
Ρϊμθσ
κλαςικζσ ςπουδζσ, κλαςικζσ γλϊςςεσ
3. που αποτελεί χαρακτθριςτικό δείγμα του είδουσ του
κλαςικόσ τςιγκοφνθσ
4. εξαιρετικόσ, αξεπζραςτοσ
κλαςικά παραμφκια
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ΚΛΑΣΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ

www.netschoolbook.gr

Κορινκιακό κιονόκρανο
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
9:54 πμ

Εφεφρεςθ του γλφπτθ Καλλίμαχου

Σο κορινκιακό κιονόκρανο, παραλλαγι του ιωνικοφ κιονόκρανου, αποτελείται
από ζλικεσ, που υποβαςτάηουν τισ γωνίεσ του άβακα και του κάλακου, δθλαδι
του κυρίου ςϊματοσ του κιονόκρανου, που είναι διακοςμθμζνο με δφο
επάλλθλεσ ςειρζσ φφλλων ακακίασ, από το οποίο φυτρϊνουν οι ζλικεσ.

Wikimedia commons
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Προπφλαια
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
10:18 πμ

Θ μεγαλοπρεπισ είςοδοσ τθσ Ακρόπολθσ
Αρχιτζκτονασ: Μνθςικλισ

propylaia

Αποκατάςταςθ Προπυλαίων -Δραςτθριότθτεσ

υνδυάηει κίονεσ ιωνικοφ και δωρικοφ ρυκμοφ
Πζντε είςοδοι - κατζλθγε θ Ιερά οδόσ

Διαφορζσ δωρικοφ - ιωνικοφ ρυκμοφ
Photosynth Προπυλαίων

Δεν ολοκλθρϊκθκε ποτζ

Θ μνθμειϊδθσ αυτι είςοδοσ τθσ Ακρόπολθσ άρχιςε να χτίηεται το 436 π.Χ. μετά τθν ολοκλιρωςθ του Παρκενϊνα, πάνω ςε ςχζδια τουαρχιτζκτονα
Μνθςικλι. Σο οικοδόμθμα αυτό διαιρείται ςε τρία μζρθ. το κζντρο είναι ζνα ναόςχθμο μακρφ χτίςμα με ψθλό αζτωμα και όψθ δωρικοφ ναοφ. Δεξιά
και αριςτερά από αυτό είναι χτιςμζνεσ από μία πτζρυγα που μοιάηουν με δωρικοφσ ναοφσ χωρίσ αζτωμα, αλλά ζχουν ςτζγθ αετοειδι.
Σο κεντρικό οικοδόμθμα είναι κάτι το μοναδικό ςτθν αρχαία ελλθνικι αρχιτεκτονικι. Ζξι κίονεσ δωρικοφ ρυκμοφ κοςμοφν τθν πρόςοψθ. Οι κίονεσ
λεπταίνουν, όςο προχωροφν από τθ βάςθ προσ τθν κορυφι. Πάνω ς’ αυτοφσ ςτθριηόταν ζνα αζτωμα χωρίσ διακόςμθςθ. Ο κφριοσ χϊροσδιαιρείται ςε
τρία κλίτθ με δφο ςειρζσ από ιωνικοφσ κίονεσ (τρεισ ςε κάκε πλευρά).
Σα Προπφλαια δεν ολοκλθρϊκθκαν ποτζ. Σο 431 άρχιςε ο Πελοποννθςιακόσ πόλεμοσ και οι εργαςίεσ ςταμάτθςαν. Σο 429 πζκανε ο Περικλισ και οι
διάδοχοί του δεν ζδειξαν ενδιαφζρον για τθν ςυνζχιςθ του ζργου.
www.netschoolbook.gr
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Παρκενϊνασ
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009
7:23 μμ

debevec

 Αρχιτζκτονεσ: Ικτίνοσ & Καλλικράτθσ
 Δωρικόσ ναόσ με ιωνικά αρχιτεκτονικά ςτοιχεία - μνθμείο μοναδικό και ανεπανάλθπτο. υνδυάηει τθ δωρικι απλότθτα με τθν ιωνικι
λεπτότθτα.
 ιμα κατατεκζν τθσ Ακθναϊκισ Δθμοκρατίασ
 Θ ηωφόροσ (ηω + φζρω) με τθν πομπι των Πανακθναίων ςτεφανϊνει εξωτερικά τον κυρίωσ ναό και ςτισ τζςςερεισ πλευρζσ του
 Θ προςεκτικι εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ "μειϊςεων" και εντάςεων ςτουσ κίονεσ και τα δομικά ςτοιχεία δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ότι το
ψυχρό μάρμαρο πάλλεται από ηωι.
 Σα μάρμαρα του Παρκενϊνα
ΕΙΑΓΩΓΗ
Εδϊ και δυόμιςι ςχεδόν χιλιάδεσ χρόνια ο Παρκενϊνασ ορκϊνει το ανάςτθμα του ςτθν Ακρόπολθ δεςπόηοντασ πάνω από τθν πόλθ των Ακθνϊν.
Λίγα κτίρια, όπωσ θ πυραμίδα του Χζοποσ ςτθν Αίγυπτο, άντεξαν περιςςότερο ςτο χρόνο.
Αλλά κανζνα απ’ αυτά δεν ζχει να επιδείξει τθν αρχιτεκτονικι ςυνκετότθτα και τθν καλλιτεχνικι υπεροχι του Παρκενϊνα.
Και κανζνα δεν κατζχει τισ τόςο πλοφςιεσ ςυμβολικζσ αξίεσ που απόκτθςε ο Παρκενϊνασ με το πζραςμα των αιϊνων.
Δεν είναι τυχαίο που θ UNESCO, θ Εκπαιδευτικι, Επιςτθμονικι και Πολιτιςτικι Οργάνωςθ των Θνωμζνων Εκνϊν, όταν ιδρφκθκε φςτερ’ απ’ το Βϋ Παγκόςμιο
πόλεμο, διάλεξε ωσ ζμβλθμά τθσ τθν πρόςοψθ του Παρκενϊνα.

ΣΑ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΑΟΤ
Ο Παρκενϊνασ κεωρείται και είναι μνθμείο μοναδικό και ανεπανάλθπτο.
 Είναι ο μόνοσ ολομάρμαροσ ελλθνικόσ ναόσ.
 Είναι ο μεγαλφτεροσ δωρικόσ ναόσ όλου του ελλθνικοφ κόςμου που θ οικοδόμθςι του ολοκλθρϊκθκε (οι μόνοι μεγαλφτεροι, ο ναόσ του
ελινοφντοσ και ο ναόσ του Διόσ του Ακράγαντοσ, δεν ολοκλθρϊκθκαν ποτζ).

■


■




 Είναι ζνασ περίπτεροσ, αμφιπρόςτυλοσ ναόσ δωρικοφ ρυκμοφ, δθλαδι ζχει μια ςειρά από δωρικοφσ κίονεσ ςε κάκε μακριά πλευρά και
διπλι ςειρά από κίονεσ ςτισ δυο προςτάςεισ ςτθν ανατολικι και δυτικι πλευρά.
■ Αρχικά υπιρχαν εξωτερικά πενιντα οχτϊ (58) κίονεσ· δεκαεφτά ςε κάκε μακριά πλευρά (νότια και βόρεια), οχτϊ ςε κάκε ςτενι πλευρά
(ανατολικά και δυτικά) κι ζξι ςτισ ςειρζσ των δφο προςτάςεων.
■ Τπιρχε ακόμα μια εςωτερικι δίτονθ κιονοςτοιχία από είκοςι τρεισ (23) κίονεσ, που ςτιριηε τθν οροφι, ςχθματίηοντασ ζνα Π γφρω από το
λατρευτικό άγαλμα· απ’ αυτιν μόνον ελάχιςτα ίχνθ απομζνουν.
Ο ναόσ ιταν χωριςμζνοσ ςε δυο διαμερίςματα,
το ανατολικό (ςθκόσ) όπου βριςκόταν το χρυςελεφάντινο άγαλμα τθσ Ακθνάσ Παρκζνου , δϊδεκα (12) μζτρα φψοσ, ζργο του Φειδία,
το δυτικό, όπου φυλαγόταν ο κθςαυρόσ τθσ κεάσ και τθσ πόλθσ και ιταν τελείωσ αποχωριςμζνο από το ςθκό (ςυγκοινωνοφςε μόνο με τον
οπιςκόδομο).
Ο πλαςτικόσ διάκοςμοσ περιλάμβανε
ςφνολα αγαλμάτων ςτα τριγωνικά αετϊματα των δυο ςτενϊν πλευρϊν. Σα κζματα των εναζτιων γλυπτϊν ιταν παρμζνα από τουσ μφκουσ γφρω
από τθ κεά Ακθνά: το ανατολικό αζτωμα αναπαρίςτανε τθ γζννθςθ τθσ Ακθνάσ και το δυτικό τθν ζριδα Ακθνάσ - Ποςειδϊνα για τθν κυριαρχία
ςτθ γθ τθσ Αττικισ.
92 μετόπεσ και μια ηωφόρο 162 μ. που αποτελοφςαν μζροσ τθσ δομισ του κτιρίου και δεν ιταν απλι διακό ςμθςθ που προςτζκθκε μετά τθν
ολοκλιρωςθ του.

 Δεν είναι κακαρά δωρικόσ ναόσ. υγχωνεφει όλα τα γνωςτά ςτοιχεία τθσ δωρικισ και ιωνικισ αρχιτεκτονικισ, ζτςι ϊςτε προκφπτει μια νζα μορφι,
που κα μποροφςε να ονομαςτεί αττικι, γιατί είναι ο μόνοσ δωρικόσ ναόσ που :
 εκτόσ από τα δωρικά ςτοιχεία, είναι διακοςμθμζνοσ και με αςτραγάλουσ και ιωνικά και λεςβιακά κυμάτια
 και οι ενενιντα δφο (92) μετόπεσ του ζχουν ανάγλυφεσ παραςτάςεισ (32 ςε κάκε μακριά πλευρά και 14 ςε κάκε ςτενι πλευρά) που παρίςταναν
ςκθνζσ από τθν ελλθνικι μυκολογία και τισ τοπικζσ ακθναϊκζσ παραδόςεισ,
 ζχει ηωφόρο, 160 μζτρα μικοσ, που αναπαρίςτανε τθν πομπι των Πανακθναίων και θ οποία ςτεφανϊνει εξωτερικά τον κυρίωσ ναό και ςτισ
τζςςερεισ πλευρζσ του
 ςτθ ηωφόρο, παρουςιάηονται ανκρϊπινεσ μορφζσ, αντί των παλιϊν μφκων, όλοσ ο ακθναϊκόσ λαόσ κατά τθν πομπι των Πανακθναίων.
 Ζχει ςχιμα πυραμιδοειδζσ και όχι παραλλθλεπίπεδο.
ε όλα τα μζλθ του ναοφ που ζπρεπε να είναι κάκετα, κίονεσ ι τοίχουσ, υπάρχουν χαρακτθριςτικζσ κλίςεισ.
 Οι κίονεσ του πτεροφ (ςειρά κιόνων) κλίνουν όλοι προσ το εςωτερικό κατά 0,07 μ., ενϊ οι γωνιαίοι, κακϊσ μετζχουν και ςτισ δφο πλευρζσ,
κλίνουν διαγωνίωσ κατά 0,10 μ.
 Οι τοίχοι εςωτερικά είναι κάκετοι, αλλά εξωτερικά κλίνουν προσ τα μζςα, οπότε παρατθρείται μείωςη.

 Παρουςιάηει καμπυλϊςεισ. Μ’ άλλα λόγια οι αρχιτζκτονεσ, για ν’ αποφφγουν τθ «νεκρι» ευκεία γραμμι, καμπφλωςαν το ςτυλοβάτθ, το επιςτφλιο, τα
τρίγλυφα, το γείςο και το αζτωμα. Ο ςτυλοβάτθσ, για παράδειγμα, δεν αποτελεί οριηόντια επιφάνεια, όπωσ απαιτεί θ ςτατικι κάκε κτιρίου, αλλά
ςχθματίηει καμπφλθ, ζτςι ϊςτε ςτο μζςο των μακρϊν πλευρϊν υψϊνεται από τθν οριηόντιο κατά 0,11 μ., ενϊ ςτο μζςο των ςτενϊν πλευρϊν υψϊνεται
κατά 0,06 μ. Σθν ίδια κλίςθ ακολουκεί και θ ανωδομι. Εδϊ πρζπει να ςυμπεριλάβουμε και τθν ζνταςη (το φοφςκωμα δθλαδι που παρουςιάηουν οι
κίονεσ ςτο 1/3 περίπου του φψουσ τουσ)
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κίονεσ ςτο 1/3 περίπου του φψουσ τουσ)

 Πεικαρχεί ςε μια βαςικι μακθματικι αναλογία, ςτθ ςχζςθ 4:9, αυτιν που ονομάηεται «χρυςι τομι». Θ αναλογία αυτι ρυκμίηει μεταξφ άλλων :
 το φψοσ του ναοφ προσ το πλάτοσ του (13,72 : 30,88 = 4: 9)
 το πλάτοσ του κυρίωσ ναοφ προσ το μικοσ του ( 30,88 : 69,50 = 4 : 9)
 τθ διάμετρο των κιόνων προσ το μεταξόνιο (1,905 : 4,296 = 4 : 9)
«Δίπλα ςτουσ αρχαίουσ μφθουσ, ο Φειδίασ καθιερϊνει το μφθο τησ αθηναϊκήσ δημοκρατίασ.
Αν μια τζτοια ευαιςκθςία ςτθ ςχεδίαςθ μαρτυρεί μεγαλοφυι καλλιτεχνικι ςφλλθψθ, η εκτζλεςη αποτελεί απίςτευτο άθλο. Για να το κατανοιςουμε αυτό,
είναι αρκετό να ςκεφτοφμε ότι, όχι μόνο κανζνασ λίθοσ του κτιρίου δεν μποροφςε να ζχει κανονικό ορθογϊνιο ςχήμα (αλλά τραπεηιοειδζσ), αλλά και ότι
κάθε λίθοσ ζχει εντελϊσ δικό του ςχήμα και μοναδική θζςη μζςα ςτο ςφνολο, γιατί θ καμπφλωςθ και οι κλίςεισ δθμιουργοφςαν διαφορζσ γωνιϊν και
επιφανειϊν ςε κάκε ςθμείο του κτιρίου. Για να επιτευχκεί λοιπόν μια τζτοια καταςκευι ιταν απαραίτθτοσ ο τζλειοσ υπολογιςμόσ του κάκε μζλουσ, αλλά
και θ μαθηματικά ακριβζςτατη εκτζλεςη»
Μ. Ανδρόνικοσ

Ο Ικτίνοσ και ο Καλλικράτθσ ιταν οι δφο περίφθμοι αρχιτζκτονεσ του δεφτερου μιςοφ του 5ου π.Χ. αιϊνα ςτθν αρχαία Ελλάδα. Παρόλο που θ φιμθ τουσ ιταν μεγάλθ, δεν
ζχουμε ιδιαίτερεσ αναφορζσ για τθ γζννθςθ, τθ ηωι και το κάνατο τουσ. Ωςτόςο τα ζργα τουσ, αιϊνιεσ αποδείξεισ τθσ ηωισ και τθσ δράςθσ τουσ, μασ μιλοφν για αυτοφσ με
τον τρόπο που τα χνάρια ςτθν άμμο μιλοφν για το μζγεκοσ του ανκρϊπου που τα ςχθμάτιςε. Οι ναοί και τα ζργα που καταςκεφαςαν ιταν μεγάλα, ςε ςθμαςία και
τελειότθτα.
Ο Καλλικράτθσ εργάςτθκε ςε τζςςερα μεγάλα ζργα τθσ αρχαίασ Ακινασ, ςφμφωνα με αναφορζσ του Πλοφταρχου: Στα Μακρά Σείχθ τθσ πόλθσ (460 – 450 π.Χ.), ςτθν
επιδιόρκωςθ τμιματοσ των περιφερειακϊν τειχϊν των Ακθνϊν, ςτθν ανοικοδόμθςθ ναοφ, αφιερωμζνου ςτθν Άπτερο Νίκθ ςτθν Ακρόπολθ, το 448 π.Χ. και τζλοσ,
ςφμφωνα με τον Πλοφταρχο πάλι, ςυνεργάςτθκε με τον Ικτίνο για τθν ανζγερςθ του Παρκενϊνα.

www.netschoolbook.gr

Πολιτιςτικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ (υπ. Πολιτιςμοφ):
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
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Ακθνά Νίκθ -ζνα κομψοτζχνθμα
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
11:23 πμ

 Είναι ζνασ μικρόσ ολομάρμαροσ ναόσ, ιωνικοφ ρυκμοφ, που άρχιςε να χτίηεται μεταξφ 427 και 424 π.Χ. με αρχιτζκτονα τον Καλλικράτθ.
 Μζςα ςτο ςθκό του, υπιρχε «κακιμενο» άγαλμα τθσ Ακθνάσ Νίκθσ, που κρατοφςε ςτο αριςτερό χζρι περικεφαλαία και ςτο δεξί ρόδι, που είναι
ςφμβολο των κεϊν του κάτω κόςμου.
 Θ ηωφόροσ και τα αετϊματα του ναοφ είχαν γλυπτζσ παραςτάςεισ.
 Σο 1687 οι Σοφρκοι διζλυςαν το ναό και με τα αρχιτεκτονικά του μζλθ ενίςχυςαν τισ οχυρϊςεισ τουσ.

Αρχαιολογία τθσ πόλθσ των Ακθνϊν
πλησίον δέ ἐστιν Ἱπποσθένους ναός, ᾧ γεγόνασιν αἱ πολλαὶ νῖκαι πάλης: σέβουσι δὲ ἐκ μαντεύματος τὸν Ἱπποσθένην ἅτε
Ποσειδῶνι τιμὰς νέμοντες. τοῦ ναοῦ δὲ ἀπαντικρὺ πέδας ἐστὶν ἔχων Ἐνυάλιος, ἄγαλμα ἀρχαῖον. γνώμη δὲ Λακεδαιμονίων τε ἐς
τοῦτό ἐστιν ἄγαλμα καὶ Ἀθηναίων ἐς τὴν Ἄπτερον καλουμένην Νίκην, τῶν μὲν οὔποτε τὸν Ἐνυάλιον φεύγοντα οἰχήσεσθαί
σφισιν ἐνεχόμενον ταῖς πέδαις, Ἀθηναίων δὲ τὴν Νίκην αὐτόθι ἀεὶ μενεῖν οὐκ ὄντων πτερῶν .
Λακωνικά, Παυςανίασ 15,7
Γιατί θ Νίκθ ονομάηεται άπτεροσ;

Διαβάςτε ςχετικά: Και ξανά προσ τθ Νίκθ τραβά... Σο Βιμα
Έγινε επικόλληση από <http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=186682&ct=34&dt=10/02/2008 >
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Ερζχκειο
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
11:47 πμ

Ιωνικόσ ρυκμόσ
Σο πιο ιδιόμορφο από τα οικοδομιματα τθσ Ακρόπολθσ από
άποψθ αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου.

Καρυάτιδεσ

Κατά τθ μυκολογία ςτο ςθμείο αυτό ζγινε θ φιλονικία τθσ Ακθνάσ και του Ποςειδϊνα για τθν κυριαρχία τθσ πόλθσ. Ο κεόσ τθσ κάλαςςασ
Ποςειδϊνασ χτφπθςε το βράχο με τθν τρίαινα και ξεπιδθςε καλαςςινό νερό. Με τθ ςειρά τθσ θ Ακθνά χτφπθςε με το δόρυ τθσ και φφτρωςε θ
ελιά. Οι κεοί που ιταν κριτζσ ζδωςαν τθ νίκθ ςτθν Ακθνά. Οι Ακθναίοι όμωσ κζλοντασ να ςυμβιβάςουν τουσ δφο αντίπαλουσ κεοφσ τουσ
αφιζρωςαν από ζνα ιερό κάτω από τθν ίδια ςτζγθ. Ζτςι χτίςτθκε το πιο ιδιόμορφο από τα οικοδομιματα τθσ Ακρόπολθσ από άποψθ
αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου. το ςθμείο αυτό κατά τθ μυκολογία είχε τθν κατοικία του ο βαςιλιάσ Ερεχκζασ, που αργότερα ταυτίςτθκε με τον
Ποςειδϊνα. Γι’ αυτό και ο ναόσ πιρε το όνομά του από το μυκολογικό αυτό βαςιλιά τθσ Ακινασ. Ο ναόσ χτίςτθκε μεταξφ 425 και 406 π.Χ. με
ςχζδια του αρχιτζκτονα Καλλίμαχου και είναι ζνα από τα αριςτουργιματα του ιωνικοφ ρυκμοφ.
Εςωτερικά ο ναόσ ιταν χωριςμζνοσ ςε δφο μζρθ. Σο ανατολικό μζροσ προσ τθν πρόςοψθ ιταν τθσ Ακθνάσ, το άλλο του Ποςειδϊνα. το ιερό τθσ
Ακθνάσ βριςκόταν το ξόανό τθσ, ζνα άγαλμά τθσ δθλ. καταςκευαςμζνο από ξφλο ελιάσ για το οποίο πίςτευαν ότι είχε πζςει από τον ουρανό. το
ιερό του Ποςειδϊνα, όπου κατεβαίνει κανείσ με 12 ςκαλοπάτια, θ ξθλωμζνθ ς’ ζνα ςθμείο ςτζγθ και οι τρεισ τρφπεσ ςτο βράχο του δαπζδου
προκλικθκαν από το χτφπθμα τθσ τρίαινασ του κεοφ, όπωσ πίςτευαν οι αρχαίοι. Σο πιο γνωςτό όμωσ μζροσ του Ερεχκείου είναι θ «Πρόςταςισ
των Κορϊν», οι περίφθμεσ δθλ. Καρυάτιδεσ. Πρόκειται για ζνα ςκεπαςτό μπαλκόνι, του οποίου θ ςτζγθ ςτθρίηεται όχι ςε κίονεσ, αλλά ςε ζξι
αγάλματα κοριτςιϊν εξαιρετικισ τζχνθσ.
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Θζατρο Επιδαφρου
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
11:59 πμ

ε μια χαράδρα, το 340 π.Χ., ο αργείοσ αρχιτζκτονασ Πολφκλειτοσ ο Νεότεροσ ζκτιςε, ςφμφωνα με τον Παυςανία, το κζατρο τθσ
Επιδαφρου. Από όλα τα αρχαία κζατρα το κζατρο τθσ Επιδαφρου είναι το ωραιότερο και το καλφτερα διατθρθμζνο. Προοριςμζνο για τ θ
διαςκζδαςθ των αςκενϊν είχε χωρθτικότθτα 13.000 κεατϊν. Χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Ζνα των 21 ςειρϊν κακιςμάτων για το λαό και το
κάτω, από 34 ςειρζσ κακιςμάτων, για τουσ ιερείσ και τουσ άρχοντεσ.
Θ καυμάςια ακουςτικι του, αλλά και θ πάρα πολφ καλι κατάςταςθ ςτθν οποία διατθρείται ςυντζλεςαν ςτθ δθμιουργία του φεςτιβάλ
Επιδαφρου, κεςμόσ που ζχει ξεκινιςει εδϊ και πολλά χρόνια. τθν Επίδαυρο ζχει εμφανιςτεί εκτόσ από τουσ μεγαλφτερουσ Ζλλθνεσ
θκοποιοφσ όπωσ ο Αλζξθσ Μινωτισ, ο Θάνοσ Κωτςόπουλοσ, θ Άννα υνοδινοφ, ο Θανάςθσ Βζγγοσ κ.ά. και θ διάςθμθ Ελλθνίδα ςοπράνο
Μαρία Κάλλασ.
Wikipedia

"Οταν βρεκϊ ςτο κοχφλι ενόσ αρχαίου κεάτρου κοιτάηω το τοπίο, πζρα, πάντα τόςο καλά διαλεγμζνο και
αμζςωσ ζπειτα ψάχνω τριγφρω μου τουσ κεατζσ, προςπακϊ να δω τα μάτια τουσ, χιλιάδεσ μάτια, ςειρζσ.
Καρφωμζνα ςε μία λεπτομζρεια, ςε μία ςτιγμι που δεν κλθρονομιζται. Όχι ςε μία ςυγκεκριμζνθ δράςθ που κα
μποροφςα εφκολα να υποκζςω... Σα μάτια ςβινουν μαηί με τθ ςυγκίνθςι τουσ, όπωσ πεκαίνουν τα άςτρα και
μζνει τοφτο το άδειο Διάςτθμα, τόςθ ερθμιά!..."
Γ. Σεφζρθσ, "Μζρεσ", Δευτζρα 26 Ιουνίου 1950 Στρατονίκεια Αντιόχου Σωτιροσ

Θ τραγωδία είναι ωσ γνωςτόν μίμθςισ πράξεων και κα ιταν παράξενο, αν ο τόποσ μζςα ςτον οποίο διαδραματίηεται αυτι θ μίμθςισ
πράξεων δεν κα ιταν μίμθςισ του κόςμου.
Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ζχτιηαν τα κζατρά τουσ ςτισ πλαγιζσ των βουνϊν, μζςα ςε υπζροχεσ χαράδρεσ απζναντι από άλλα τραπεηοειδι όρ θ,
ζτςι ϊςτε ο κεατισ να κεάται τθ μίμθςθ πράξεων μζςα ςε ζνα επίπεδο ςφθνωμζνο ςτθ βάςθ ενόσ βουνοφ που επιςτζφεται από τον
μακρινό ορίηοντα.
Κυρίωσ τα κζατρα, ζτςι όπωσ αυτά από τθ μια μεριά ακουμποφν ςε μια πλαγιά και από τθν άλλθ αναπαφουν το βλζμμα ςε μιαν άλλθ
μακρινι πλαγιά και ςτθ μζςθ ζνα ανοιχτό αλϊνι, μοιάηουν με ζνα κοχφλι , ζνα ανεςτραμμζνο κζλυφοσ, μια μεγάλθ ανοιχτι χοφφτα. Σο
ανεςτραμμζνο αυτό κζλυφοσ, το μιςό αυγό, ζχεισ τθν εντφπωςθ, ότι αποτελεί το κάτω μιςό ενόσ άλλου άνω μιςοφ που είναι ο ουράν ιοσ
κόλοσ. Ζτςι κζατρο και ουράνιοσ κόλοσ ςυγκροτοφν κάκε φορά μια τζλεια ςφαίρα, ςυμβολικι, γεωμετρικι παράςταςθ του κόςμου και
του ςφαιρικοφ ςτερεϊματοσ. Πόςο δίκιο φαίνεται να ζχει χρόνια αργότερα ο αίξπθρ όταν γράφει «ο κόςμοσ είναι μια ςκθνι» και το
αντίςτροφο κα ζλεγα.
Κ. Γεωργουςόπουλοσ
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Σα μζρθ του κεάτρου
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009

Αρχαίο ελλθνικό κζατρο
(αρχιτεκτονικι)
Wikipedia
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Εικονικι περιιγθςθ
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009
7:31 μμ

Δείτε το χάρτθ
Εικονικι περιιγθςθ ςτον Παρκενϊνα
Διαβάςτε περιςςότερα
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Ρυκμοί - ορολογία
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
10:58 πμ

Δωρικόσ-Ιωνικόσ-Κορινκιακόσ
Ο δωρικόσ ρυκμόσ χαρακτθρίηεται από το απλό τετράγωνο κιονόκρανο,
τον κίονα που δεν ζχει βάςθ, τα τρίγλυφα και τισ μετόπεσ.
Ο ιωνικόσ χαρακτθρίηεται από το ελικοειδζσ κιονόκρανο, τον κίονα που
ζχει βάςθ και ηωφόρο.
Οι ζλικεσ των κιονόκρανων εμπνζονται από κοχφλια ι από άλλα
ελικοειδι αντικείμενα που υπάρχουν ςτθ φφςθ
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Μακθματικά
Κυριακι, 24 Μαΐου 2009
5:48 μμ

Ο Χρυςόσ Κανόνασ, που αναπαριςτάται με το ελλθνικό γράμμα *φ+, προσ τιμι του
γλφπτθ Φειδία, είναι ζνασ αρικμόσ (ι ζνασ από τουσ αρικμοφσ) ο οποίοσ
φαίνεται ότι πθγάηει από και ςχετίηεται με τθ βαςικι δομι του κόςμου μασ. Ο
χρυςόσ κανόνασ εμφανίηεται πολφ ςυχνά ςε καταςτάςεισ, αντικείμενα και
διαδικαςίεσ των οποίων θ λειτουργία εξελίςςεται ςε βιματα, αλλά όχι πάντα και
απαραίτθτα. Ο εν λόγω αρικμόσ ζχει να κάνει και με τθν αρμονία, γι' αυτό και
ςυχνά ςυναντάται ςτθν τζχνθ ι ςτθ γεωμετρία. Ζνα παράδειγμα, για να
κατανοιςουμε καλφτερα τθ φφςθ του αρικμοφ, είναι θ ακολουκία Fibonacci,
όπου από ζναν δοςμζνο αρικμό, κάκε καινοφργιοσ αρικμόσ αποτελεί το
άκροιςμα των δφο προθγοφμενων. Ασ πάρουμε μια βαςικι ακολουκία Fibonacci:
1-1-2-3-5-8-3-21-34-55-89-144...

Αν υπολογίςουμε το λόγο ανάμεςα ςε οποιουςδιποτε δφο διαδοχικοφσ
αρικμοφσ τθσ ακολουκίασ:
1/1 = 1
2/1 = 2
3/2 = 1.5
5/3 = 1.6666...
8/5 = 1.6
13/8 = 1.625
21/13 = 1.61538...
34/21 = 1.61904...
υμπεραίνουμε ότι ο αρικμόσ ςτον οποίο τείνει να καταλιξει αυτόσ ο λόγοσ είναι
το *φ+. Πάρτε για παράδειγμα το λόγο 34/21. Σο πθλίκο διαφζρει από το *φ+ μόνο
κατά 0,001 περίπου.
Ζνα από τα πιο γνωςτά είδθ κοχυλιοφ (Nautilus pompilius) μεγαλϊνει ςε κάκε
ςπείρα κατά *φ+
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Οι αναλογίεσ του φψουσ-πλάτουσ και μικουσ-πλάτουσ
του ναοφ του Παρκενϊνα είναι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ
9:4.
Η ίδια μακθματικι ςχζςθ 9:4 υπάρχει και ςτθν
απόςταςθ από τον ζνα κίονα ςτον άλλο, κακϊσ και ςτθ
διάμετρό τουσ.

φνοψθ

θμαντικζσ θμερομθνίεσ:

άββατο, 23 Μαΐου 2009
8:21 μμ

 447-438 Οικοδόμθςθ Παρκενϊνα

θμαντικοί όροι:



















θμαντικά πρόςωπα:

Ακρόπολθ
Παρκενϊνασ
Αρχιτεκτονικόσ ρυκμόσ
Κιονόκρανο
Ηωφόροσ
Ακθνά Νίκθ
Ερζχκειο
Καρυάτιδα
Πανακιναια
Αμφικζατρο
Κοίλον
Διαηϊματα
Κερκίδεσ
Ορχιςτρα
Προςκινιο
Παραςκινια
Πάροδοι
Χρυςόσ αιϊνασ








Καλλίμαχοσ
Μνθςικλισ
Περικλισ
Ικτίνοσ
Καλλικράτθσ
Φειδίασ
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Ρυκμοί - ορολογία
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
10:58 πμ

A. ………………………………………...

B…………………………………………..

Γ. ………………………………………….

Μπορείτε να αναγνωρίςετε τουσ τρεισ αρχιτεκτονικοφσ
ρυκμοφσ;
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φγκριςθ ναϊν
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
1:33 μμ

Σο ςχολείο ςασ ςυμμετζχει ςε πρόγραμμα ανταλλαγισ μακθτϊν. Ζχετε αναλάβει
να ξεναγιςετε τουσ ςυμμακθτζσ ςασ ςτθν Ακρόπολθ.
Να περιγράψετε το Ερζχκειο και τον Παρκενϊνα και να τα ςυγκρίνετε
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Ηωφόροσ
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
1:46 μμ

Να περιγράψετε ςφγχρονεσ κρθςκευτικζσ πομπζσ και να τισ ςυγκρίνετε με τθν
παράςταςθ τθσ πομπισ των Πανακθναίων ςτθ ηωφόρο του Παρκενϊνα.

Επιςκεφκείτε το λιμμα "Λιτανεία" τθσ Wikipedia
Επιςκεφκείτε τθ Ηωφόρο του Παρκενϊνα από το Εκνικό Κζντρο τεκμθρίωςθσ του
Τπουργείου Πολιτιςμοφ
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"Ελγίνεια"
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
1:58 μμ

Τα Ελγίνεια Μάρμαρα είναι ςφνολο ακροίςματοσ τριϊν ξεχωριςτϊν
μερϊν διαφορετικϊν ςυνόλων.

Ποια είναι τα λεγόμενα "ελγίνεια μάρμαρα" και γιατί ονομάςτθκαν ζτςι;

Επιςκεφκείτε τθ ςελίδα του Βρετανικοφ Μουςείου
Επιςκεφκείτε τθ Wikipedia
Επιςκεφκείτε το δικτυακό τόπο Σα μάρμαρα του Παρκενϊνα
Επιςκεφκείτε το δικτυακό τόπο Marbles reunited (αγγλικά)

Αφοφ μελετιςετε τα παρακζματα να ετοιμάςετε μία επιςτολι διαμαρτυρίασ
όπου κα ηθτάτε τθν επιςτροφι των μαρμάρων με ςυγκεκριμζνα επιχειριματα.
Ο Παρκενϊνασ οικοδομικθκε από Ζλλθνεσ κι ανικει ςτθν Ελλάδα.
Όμωσ, κατά κάποιον τρόπο, ανικει και ς' ολόκλθρο τον κόςμο.
Ο κόςμοσ μπορεί να είναι ιςυχοσ γιατί βρίςκεται ςε καλά χζρια.

Αν τα γλυπτά που απόςπαςε ο λόρδοσ Ζλγιν πριν από 185 χρόνια ςτακεί
μπορετό να επιςτραφοφν ςτθν Ελλάδα, αυτό κα αποτελζςει μια δίκαιθ
και γενναιόδωρθ ανταμοιβι για τθν εργαςία που οι ελλθνικζσ αρχζσ και
οι ειδικοί επιςτιμονεσ και τεχνίτεσ προςφζρουν τϊρα ςτθν Ακρόπολθ. Σο
αν μπορεί ι κα ζπρεπε να επανζλκει ςτθν αρχικι του κζςθ κάποιο από
αυτά, τοφτο αποτελεί πρόβλθμα τθσ τεχνολογίασ και κζμα γοφςτου για τισ
επόμενεσ γενιζσ. το μεταξφ μποροφν να διατθρθκοφν και να εκτεκοφν ςε
κοινι κζα ς’ ζνα καινοφριο μουςείο που κα χτιςτεί ςτουσ πρόποδεσ τθσ
Ακρόπολθσ και επομζνωσ κα είναι δυνατόν να βλζπει κανείσ όλα όςα
απομζνουν από τον Παρκενϊνα κάνοντασ ζναν περίπατο πζντε λεπτϊν
και όχι ζνα ταξίδι 1500 μιλίων[1].

Ο Παρκενϊνασ βρίςκεται ςτθ κζςθ του εδϊ και πολλοφσ αιϊνεσ και κα εξακο λουκιςει να βρίςκεται εκεί πολφ καιρό ακόμα, όταν όλοι εμείσ κα ζχουμε γίνει
ςκόνθ και τα ονόματά μασ κα ζχουν ξεχαςτεί. Θ ιδζα, ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του μνθμείου και των γλυπτϊν του πραγματοποιικθκαν μαηί, ωσ μζρθ ενόσ
κοινοφ ςχεδίου. Γι’ αυτό και πρζπει να τα βλζπει κανείσ όλα μαηί, για να μπορζςει να τα κατανοιςει και να τα εκτιμιςει όςο πρ ζπει

[1] Όπωσ

επεςιμανε θ Μελίνα Μερκοφρθ ςε λόγο που απθφκυνε ςτθν Oxford Union :

Τπάρχουν τα Μάρμαρα του Παρκενϊνα. Δεν υπάρχουν Ελγίνεια Μάρμαρα.
Όπωσ υπάρχει ο Δαβίδ του Michael Angelo, θ Αφροδίτθ του Da Vinci,
ο Ερμισ του Πραξιτζλθ, οι Ψαράδεσ ςτθ κάλαςςα του Turner, θ Capella Sixtina.
Δεν υπάρχουν Ελγίνεια Μάρμαρα.
Ζγινε μια αδικία που μπορεί τϊρα ν’ αποκαταςτακεί.
Πρζπει να καταλάβετε τι ςθμαίνουν για μασ τα μάρμαρα του Παρκενϊνα.
Είναι θ υπερθφάνειά μασ, είναι οι κυςίεσ μασ.
Είναι το ευγενζςτερο ςφμβολο τελειότθτασ.
Είναι φόροσ τιμισ ςτθ δθμοκρατικι φιλοςοφία.
Είναι οι φιλοδοξίεσ μασ και το ίδιο τ’ όνομά μασ.
Είναι θ ουςία τθσ ελλθνικότθτασ.

Σα μάρμαρα του Παρκενϊνα είναι για το ελλθνικό ζκνοσ χίλιεσ φορζσ πιο πολφτιμα και πιο ςπουδαία απ’ όςο κα μποροφςαν να είναι για το αγγλικό ζκνοσ που
απλά και μόνο τα αγόραςε.
Σο μεγαλείο μιασ χϊρασ δεν ζγκειται ς’ αυτά που κατζκτθςε, ι πιρε ι κράτθςε.
Θ αλθκινι υπερθφάνεια μιασ χϊρασ εναπόκειται ςτθν επανόρκωςθ των αδικιϊν, ςτθν αναγνϊριςθ τθσ αλικειασ και τθσ δικαιοςφνθσ.
Λζμε ςτθν Βρετανικι Κυβζρνθςθ : Κρατιςατε αυτά τα γλυπτά για δφο ςχεδόν αιϊνεσ. Όμωσ τϊρα ςτο όνομα τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ θ κικισ, παρακαλϊ, δϊςτε
τα πίςω. Ειλικρινά πιςτεφω ότι μια τζτοια χειρονομία εκ μζρουσ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ κα τιμοφςε πάντα τ’ όνομά τθσ.

Θεωρείτε ςωςτό να ονομάηονται τα γλυπτά τθσ Ακρόπολθσ που βρίςκονται ςτο Βρετανικό μουςείο "Ελγίνεια μάρμαρα"; Προςπακιςτε να
δϊςετε μία δικι ςασ ονομαςία.
Photosynth αίκουςασ γλυπτϊν Ακρόπολθσ Ακθνϊν

marmara-fyl
lo
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Χρυςόσ αιϊνασ
Παραςκευι, 22 Μαΐου 2009
2:17 μμ

Σι ςθμαίνει ο όροσ "Χρυςόσ αιϊνασ" του Περικλι;
Αφοφ μελετιςετε το παράκεμα να δϊςετε τον οριςμό.

www.netschoolbook.gr
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Σα μζρθ του κεάτρου
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009
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Interactive
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009
7:07 μμ

1. Οι δυο μεγάλοι ιςτορικοί, αυτισ τθσ εποχισ, ιταν ο Ικτίνοσ και ο Καλλικράτθσ.

A

ΛΑΘΟ

B

ΩΣΟ

2. Σο πιο λαμπρό οικοδόμθμα τθσ Ακρόπολθσ των Ακθνϊν ιταν ο Παρκενϊνασ.

A

ΛΑΘΟ

B

ΩΣΟ

3. Θ τζχνθ του 5ου αιϊνα ονομάςτθκε «κλαςικι» γιατί κεωρείται τζλεια και αξεπζραςτθ μζςα ςτουσ
αιϊνεσ.

A

ΩΣΟ

B

ΛΑΘΟ

4. χεδόν όλα τα ςτοιχεία που αποτελοφν τον Παρκενϊνα είναι καμπυλωτά.

A

ΩΣΟ

B

ΛΑΘΟ

5. Ο « χρυςόσ αιϊνασ» λζγεται και «εποχι του Αριςτοτζλθ».

A

ΩΣΟ

B

ΛΑΘΟ

6. το κζντρο του κεάτρου βρίςκεται:
Α. Θ ορχιςτρα
Β. Σο κοίλον
Γ. Θ πάροδοσ
Δ. Σο διάηωμα
7.

Σο κορινκιακό κιονόκρανο κεωρείται εφεφρεςθ του Καλλικράτθ

A

ΩΣΟ

B

ΛΑΘΟ
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8.

9.

Θ Ακθνά Νίκθ και το Ερζχκειο είναι ιωνικοφ ρυκμοφ
A

ΩΣΟ

B

ΛΑΘΟ

Σο γλυπτό διάκοςμο του Παρκενϊνα φιλοτζχνθςε ο γλφπτθσ Καλλίμαχοσ
A

ΩΣΟ

B

ΛΑΘΟ
www.netschoolbook.gr
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υνκετικζσ
άββατο, 23 Μαΐου 2009
5:59 μμ

Προςπακιςτε να φανταςτείτε τον Παρκενϊνα ςτθν
αρχικι του μορφι, όπωσ κα ιταν αν τον
παρατθροφςαμε από τα Προπφλαια, τθν εποχι που
καταςκευάςτθκε.
Πϊσ νομίηετε ότι κα ζνιωκε ζνασ Ακθναίοσ τθσ εποχισ
αυτισ κι ζνασ άλλοσ Ζλλθνασ, πολίτθσ κάποιασ
ςυμμαχικισ ι εχκρικισ προσ τθν Ακινα πόλθσ,
αντικρίηοντασ αυτό το κζαμα;
Αντλϊντασ πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο και τθ
ςχολικι βιβλιοκικθ να ετοιμάςετε μία παρουςίαςθ
ςχετικά με τισ περιπζτειεσ του Παρκενϊνα ςτουσ
αιϊνεσ.

Θ κλαςικι αρχιτεκτονικι ζχει επθρεάςει διάφορα
κτίρια ςε όλον τον κόςμο. Μπορείτε να εντοπίςετε
εικόνεσ και να τισ οργανϊςετε ςε μία παρουςίαςθ;
υμβουλευτείτε το λιμμα τθσ wikipedia

Να επιςκεφκείτε τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ακρόπολθσ, και αφοφ χωριςτείτε ςε ομάδεσ να φωτογραφίςετε τα Προπφλαια, τον
Παρκενϊνα, τθν Ακθνά Νίκθ, το Ερζχκειο.
Μπορείτε να χρθςιμοποιιςτε το εργαλείο Photosynth* http://livelabs.com/photosynth/
Η υπθρεςία Photosynth* τθσ Microsoft δίνει τθ δυνατότθτα για ςυνδυαςμό δεκάδων διαδοχικϊν φωτογραφιϊν, δθμιουργϊντασ ζνα τριςδιάςτατο αποτζλεςμα ςτο οποίο ο
χριςτθσ μπορεί να κινθκεί με τα ςχετικά πλικτρα ελζγχου.

Να ςυγκρίνετε αντιπροςωπευτικά μνθμεία του Αιγυπτιακοφ και του Ελλθνικοφ κλαςικοφ πολιτιςμοφ και να γράψετε:
α) τισ παρατθριςεισ ςασ από αρχιτεκτονικι άποψθ ςχετικά με:
• το κοινό ςτοιχείο ανάμεςα ςτα δφο μνθμεία (να λάβετε υπόψθ ςασ το λειτουργικό τουσ ρόλο)
• τισ κεμελιϊδεισ διαφορζσ τουσ
• το βαςικό χαρακτθριςτικό κάκε μνθμείου
β) τα ςυμπεράςματά ςασ για τθν αντανάκλαςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ αφενόσ και του κοινωνικοπολιτικοφ ςυςτιματοσ αφετζρου
ςτθν τζχνθ αυτϊν των λαϊν.

"Δεν υπάρχει τίποτα ιςοδφναμο προσ τον Παρκενϊνα, ςτθν αρχιτεκτονικι τθσ οικουμζνθσ και όλων των εποχϊν...Θ πλαςτικι
επεξεργαςία του Παρκενϊνα είναι αλάκθτθ, αμείλικτθ. Θ αυςτθρότθτά του ξεπερνά τισ ςυνικειζσ μασ και τισ φυςιολογικζσ δυνατότθτεσ
του ανκρϊπου", ςθμειϊνει ο Le Corbusier, ζνασ από τουσ διαςθμότερουσ αρχιτζκτονεσ του 20ου αιϊνα.
Αφοφ μελετιςετε τισ αιςκθτικζσ ιδιαιτερότθτεσ του Παρκενϊνα ςχετικά με
α) τισ αναλογίεσ των επιφανειϊν και των όγκων του και
β) τισ εκλεπτφνςεισ του,
να κρίνετε αν είναι δικαιολογθμζνοσ ο καυμαςμόσ του Ελβετοφ αρχιτζκτονα.
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Webliography
Σρίτθ, 19 Μαΐου 2009
7:07 μμ

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=162890&ct=33&dt=05/12/2004
Ψθφιακι αναςτιλωςθ του Παρκενϊνα
Μια ταινία δυόμιςι λεπτϊν που ςυνκζτει ψθφιακά τον Παρκενϊνα από τα τωρινά του υπολείμματα ςτθν Ακρόπολθ και ςε διάφορα μουςεία του κόςμου - ςτθ μορφι που πικανότατα είχε τον Χρυςό
Αιϊνα του Περικλι!

http://maps.live.com/default.aspx?v=2&FORM=LMLTCP&cp=q9vtm6jz9h2n&style=b&lvl=1&tilt=-90
&dir=0&alt=-1000&phx=0&phy=0&phscl=1&scene=16004456&encType=1
Acropolis-Aerial view
Σα μυςτικά του Παρκενϊνα
Έγινε επικόλληση από <http://www.e-tipos.com/newsitem?id=57695>

http://www.ekt.gr/parthenonfrieze/index.jsp ΕΚΤ

http://www.pbs.org/wgbh/nova/parthenon/time-flash.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/parthenon/
Photosynth http://photosynth.net/view.aspx?cid=679a553a-cb7c-4008-a5ca-530e38a05e3a

http://www.honors.umaine.edu/civilizations/111/acropolis-b.htm
http://www.brynmawr.edu/Acads/Cities/wld/00270/00270m.html

http://home.comcast.net/~llefler/ch5sl.htm

http://exhibits.slpl.org/steedman/data/steedman240088355.asp?thread=240093332
Σο μυςτιριο του αρικμοφ Φ
http://grmath4.phpnet.us/istoria/arthra/mistiko_arithmou_fi_m.htm

Ποιιματα ελλινων ποιθτϊν με αναφορά ςτον Παρκενϊνα
Έγινε επικόλληση από <http://www.haef.gr/libraries/find_out/poetry.php>

http://www.faculty.sbc.edu/wassell/ArchMath/Unit3/index.htm
http://www.scholarsresource.com/browse/work/2144577340
http://www.flickr.com/photos/stonemasonry/sets/72157603879452224/?page=2
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