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Αθξόπνιε



• Ρα κλεκεία ηεο Αθξφπνιεο άληεμαλ ζηηο θαηαζηξνθέο πνπ 
ζπλέβεζαλ ηφζν ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο φζν θαη ζην 
Κεζαίσλα. Υο ηνλ 17ν αηψλα, μέλνη πεξηεγεηέο απέδηδαλ κηα 
αλέπαθε εηθφλα ησλ κλεκείσλ θαη απηή ήηαλ ε θαηάζηαζε σο 
ηα κέζα ηνπ ίδηνπ αηψλα, φηαλ ηα Ξξνπχιαηα, πνπ είραλ 
κεηαηξαπεί ζε ππξηηηδαπνζήθε, αλαηηλάρηεθαλ. Ρξηάληα ρξφληα 
αξγφηεξα, νη Νζσκαλνί θαηαθηεηέο απνζπλαξκνιφγεζαλ ην 
γεηηνληθφ λαφ ηεο Αζελάο Λίθεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 
πιηθφ ηνπ ζηελ ελίζρπζε ηεο νρχξσζεο ηεο Αθξφπνιεο.

• Ενθεξή ρξνληά γηα ηελ Αθξφπνιε ήηαλ ην 1687, φηαλ πνιιά 
αξρηηεθηνληθά κέιε ηνπ λανχ δηαζθνξπίζηεθαλ γχξσ απφ ην 
βξάρν ηεο Αθξφπνιεο, ιφγσ κηαο βφκβαο ησλ Δλεηψλ. Μέλνη 
επηζθέπηεο ςάρλνληαο κέζα ζηα ραιάζκαηα πήξαλ αξραία 
ζξαχζκαηα σο αλακλεζηηθά. Ρνλ 19ν αηψλα, ν Ιφξδνο Elgin 
αθαίξεζε αξρηηεθηνληθά γιππηά απφ ηε δσθφξν, ηηο κεηφπεο θαη 
ηα αεηψκαηα ηνπ Ξαξζελψλα. Ρν 1833 απνζχξζεθε ε ηνπξθηθή 
θξνπξά απφ ηελ Αθξφπνιε.



• Ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο 
άξρηζαλ ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κνπζείνπ 
γηα ηελ Αθξφπνιε πάλσ ζην Βξάρν. Ρν 1863, 
απνθαζίζηεθε λα ρηηζηεί ην κνπζείν ζε ρψξν 
λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ξαξζελψλα θαη ζηηο 30 
Γεθεκβξίνπ ηνπ 1865 έγηλε ε ζεκειίσζε.

• Ρν νηθνδνκηθφ πξφγξακκα γηα ην Κνπζείν πξνέβιεπε 
ην χςνο ηνπ θηηξίνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην ζηπινβάηε 
ηνπ Ξαξζελψλα. Κε έθηαζε κφιηο 800 η.κ. ην θηήξην 
απνδείρζεθε γξήγνξα αθαηάιιειν λα ζηεγάζεη ηα 
επξήκαηα ησλ κεγάισλ αλαζθαθψλ ηεο Αθξφπνιεο 
πνπ άξρηζαλ ην 1886. Έλα δεχηεξν κνπζείν, ην Κηθξφ 
Κνπζείν, αλαγγέιζεθε ην 1888. Θαηά ηα έηε 1946-
1947, ην δεχηεξν Κνπζείν θαηεδαθίζηεθε ελψ ην 
αξρηθφ επεθηάζεθε ζεκαληηθά.



• Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θάλεθε φηη ην Κνπζείν δελ 
κπνξνχζε λα αληεπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηα κεγάια πιήζε 
ησλ επηζθεπηψλ ηνπ. Ζ αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ ζπρλά 
πξνθαινχζε πξνβιήκαηα θαη ππνβάζκηδε ην αηζζεηηθφ 
απνηέιεζκα πνπ ήζειε λα επηηχρεη ε έθζεζε ησλ 
αξηζηνπξγεκάησλ ηνπ Βξάρνπ.

• Ρελ αλάγθε απηή γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ Κνπζείνπ ηεο 
Αθξφπνιεο δηαηχπσζε πξψηνο ν Θσλζηαληίλνο Θαξακαλιήο 
ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 1976, νξηνζεηψληαο θαη ηνλ ρψξν ζηνλ 
νπνίν ηειηθά θηίζηεθε ην λέν Κνπζείν. Ν Θσλζηαληίλνο 
Θαξακαλιήο κε ηε δηνξαηηθή ηνπ καηηά, έζεζε σο 
αλαγθαηφηεηα γηα ηελ Διιάδα, ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ 
Κνπζείνπ πνπ ζα δηέζεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλεθηίκεησλ έξγσλ 
ηεο Διιεληθήο ηέρλεο θαη φπνπ ζα κεηαθέξνληαλ ηα γιππηά 
ηνπ Ξαξζελψλνο, νη Θαξπάηηδεο θαη φζα γιππηά βξίζθνληαλ 
ζηηο απνζήθεο ηνπ παιαηνχ Κνπζείνπ.



• Ρν λέν θηήξην ηνπ κνπζείνπ ζεκειηψζεθε ην 2003 θαη άλνημε γηα 
ην θνηλφ ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2009. Πηηο 20 Ηνπλίνπ ηνπ 2009, 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεγαινπξεπψο, ηα εγθαίληα ηνπ Κνπζείνπ 
απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο Θάξνιν Ξαπνχιηα, παξνπζία 
ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δ.Δ. θαη πιήζνπο μέλσλ εγεηψλ. Ν ηφηε 
ππνπξγφο Ξνιηηηζκνχ Αληψλεο Πακαξάο, ζε κηα ζπκβνιηθή 
θίλεζε, πνπ κεηαδφζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ηνπνζέηεζε 
θνκκάηη καξκάξνπ πνπ επεζηξάθε απφ ην Κνπζείν ηνπ 
Βαηηθαλφ, ζηε Κεηψπε ηνπ Ξαξζελψλα. Ζ θίλεζε απηή 
ζπκβφιηζε ην ειιεληθφ αίηεκα γηα επαλέλσζε ησλ καξκάξσλ 
ζην λέν Κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο. Δθηίζεληαη πεξίπνπ 4.000 
αληηθείκελα ζε έλα ρψξν 14.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. 
Ξξφεδξνο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ κνπζείνπ είλαη ν επίηηκνο 
θαζεγεηήο Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ, Γεκήηξηνο Ξαληεξκαιήο.

• Πήκεξα, ην λέν Κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ 
25,000 η.κ. θαη δηαζέηεη εθζεζηαθνχο ρψξνπο κε εκβαδφλ 
14,000 η.κ., δέθα θνξέο κεγαιχηεξνπο απφ φηη ζην παιηφ 
Κνπζείν. Ρν λέν Κνπζείν πξνζθέξεη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ 
απαηηνχληαη απφ έλα παγθφζκην κνπζείν ηνπ 21νπ αηψλα.



ΚΔΟΗΘΔΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΑΞΝ ΡΝ ΛΔΝ ΚΝΠΔΗΝ ΡΖΠ 
ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ



ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΚΔΠΑ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΡΝ 
ΚΝΠΔΗΝ ΡΖΠ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ



Κνπζείν Αθξόπνιεο



Οι αουαιξλξγικέπ αμαρκατέπ 

έτεοαμ ρςξ τχπ ςμήμαςα ςξσ 

ξικιρςικξύ ιρςξύ ςηπ αουαίαπ 

Αθήμαπ και καςέδειναμ ςη 

ρυεδόμ ρσμευή υοήρη ςξσ, 

από ςξ ςέλξπ ςηπ μεξλιθικήπ 

επξυήπ (πεοί ςξ 3000 π.Χ.), 

έχπ και ςημ ύρςεοη 

αουαιόςηςα (6ξπ αι. μ.Χ.), 

αλλά και αογόςεοα. 

Απξκάλσφαμ ρπίςια και 

εογαρςήοια, δοόμξσπ και 

πλαςείεπ, πηγάδια και 

δεναμεμέπ, αλλά και υιλιάδεπ 

αμςικείμεμα πξσ άτηραμ 

πίρχ ςξσπ ξι αουαίξι 

κάςξικξι ςηπ πεοιξυήπ.

Ο ΟΗΘΗΚΟ



Ο μαόπ ασςόπ ήςαμ ίρχπ 
ατιεοχμέμξπ ρςημ 
πξλεμική σπόρςαρη ςηπ 
θεάπ, ρςημ ποόμαυξ ςηπ 
πόληπ Αθημά Παοθέμξ. ε 
ασςόμ απξδίδεςαι ςξ 
μεγάλξ, πώοιμξ αέςχμα με 
ςα λιξμςάοια πξσ 
καςαρπαοάζξσμ έμαμ ςαύοξ 
και πλαιριώμξμςαι από δύξ 
παοαρςάρειπ: από ςη μια 
ςξμ Ηοακλή πξσ παλεύει με 
ςξμ θαλάρριξ δαίμξμα 
Σοίςχμα και από ςημ άλλη 
ςξμ λεγόμεμξ Σοιρώμαςξ 
δαίμξμα, πξσ κοαςεί ρςα 
υέοια ςξσ ςα ρύμβξλα ςχμ 
ςοιώμ ρςξιυείχμ ςηπ 
τύρηπ, ςξσ μεοξύ, ςηπ 
τχςιάπ και ςξσ αέοα.

Ο Δθαηόκπεδνο



ςημ Αίθξσρα ςχμ αουαψκώμ 

έογχμ, σφώμξμςαι επιβληςικά 

ςα γλσπςά ςηπ Γιγαμςξμαυίαπ 

από ςξ μεγάλξ αέςχμα ςξσ 

δεύςεοξσ μεγάλξσ αουαψκξύ 

μαξύ ςηπ Ακοόπξληπ, δηλαδή 

ςξσ Αουαίξσ Ναξύ ςηπ Αθημάπ 

Πξλιάδξπ. Παλαιόςεοα είυε 

σπξρςηοιυθεί όςι ξ μαόπ ασςόπ 

είυε μια ποχιμόςεοη ξικξδξμική 

τάρη (570 π.Χ.) με ςα πώοιμα 

γλσπςά πξσ απξδίδξμςαι ρςξμ 

Δκαςόμπεδξ, εμώ ςα μαομάοιμα 

γλσπςά ρσρυεςίζξμςαμ με μια 

αμακαίμιρη από ςξσπ γιξσπ ςξσ 

Πειρίρςοαςξσ. Ο μαόπ 

πιθαμόςεοα κςίρςηκε και έλαβε 

μαομάοιμη γλσπςική 

διακόρμηρη εναουήπ, ρςημ 

ςελεσςαία δεκαεςία ςξσ 6ξσ αι. 

π.υ. 

Ο Αξραίνο Λαόο



Σα ρπξσδαία ασςά 

ατιεοώμαςα ήςαμ κσοίχπ 

αγάλμαςα, ποξρτξοέπ 

δηλαδή πξσ ποξκαλξύραμ 

υαοά ρςη θεά. Με ςα 

αμαθήμαςά ςξσπ ξι αουαίξι 

εσυαοιρςξύραμ ςξσπ θεξύπ 

για ςημ εκπλήοχρη μιαπ 

εσυήπ, υχοίπ ρσυμά μα 

παοαλείπξσμ μια αματξοά 

ρςξ πξρό ςηπ δαπάμηπ με 

ςξμ όοξ δεκάςη, πξσ 

ρήμαιμε ςξ 1/10 κάπξιξσ 

ειρξδήμαςξπ ή με ςη λένη 

απαουή, πξσ ρήμαιμε ςημ 

ποώςη ρξδειά ή ςα ποώςα 

κέοδη από ςημ εογαρία ςχμ 

πιρςώμ.

Σα Αλαζήκαηα



Μεςά ςημ πεορική 

καςαρςοξτή, ξι Αθημαίξι 

επιδιόοθωραμ ποόυειοα 

ςξμ καςερςοαμμέμξ μαό 

ςηπ Αθημάπ Πξλιάδξπ και 

ρσμέυιραμ εκεί ςη 

λαςοεία. Σςημ Ακοόπξλη 

δεμ υςίρςηκε μέξπ μαόπ 

έωπ ςα μέρα ςξσ 5ξσ αι. 

π.Χ., όςαμ νεκίμηρε έμα 

υωοίπ ποξηγξύμεμξ 

ξικξδξμικό ποόγοαμμα 

πξσ ρσμδέεςαι με ςξ 

όμξμα και ςημ 

ποξρωπικόςηςα ςξσ 

Πεοικλή.

Σν Κλεκείν



Οη Κεηόπεο
Οι 92 μεςόπεπ ήςαμ ςα 

ποώςα μέλη ςξσ θοιγκξύ 

ςξσ μαξύ πξσ δέυθηκαμ 

διακόρμηρη. Κάθε μια 

απέδιδε μια ασςξςελή 

ρκημή, ρσμήθχπ με δύξ 

μξοτέπ. Σα θέμαςα ήςαμ 

εμπμεσρμέμα από μσθικέπ 

μάυεπ και ρσμβόλιζαμ 

ςξσπ μικητόοξσπ αγώμεπ 

ςχμ Αθημαίχμ εμαμςίξμ 

ςχμ Πεορώμ. ςημ 

αμαςξλική πλεσοά 

παοιρςαμόςαμ η μάυη ςχμ 

Ολσμπίχμ θεώμ με ςξσπ 

Γίγαμςεπ πξσ 

ποξρπαθξύραμ μα 

αμαςοέφξσμ ςημ ςάνη ςξσ 

Ολύμπξσ (Γιγαμςξμαυία).



Σα αεςώμαςα, δηλαδή 

ξι ςοιγχμικξί υώοξι 

πξσ ρυημαςίζξμςαι 

από ςα γείρα ςηπ 

ρςέγηπ ρςιπ ρςεμέπ 

πλεσοέπ ςξσ μαξύ, 

είμαι ςα ςελεσςαία 

ςμήμαςα πξσ 

δέυθηκαμ γλσπςική 

διακόρμηρη με 

ξλόγλστα κξλξρρικά 

αγάλμαςα (437-432 

π.Χ.). Σα θέμαςα είμαι 

παομέμα από ςημ 

αςςική μσθξλξγία.

Σα Αεηώκαηα



H ζχτόοξπ απξςελείςξ από 

115 λίθξσπ. Δίυε ρσμξλικό 

μήκξπ 160 μέςοα, ύφξπ 

1,02 μέςοα και πάυξπ 0,6 

μέςοα. ςημ πξμπή 

εικξμίζξμςαμ πεοίπξσ 378 

αμθοώπιμεπ και θεψκέπ 

μξοτέπ, καθώπ και 

πεοιρρόςεοα από 200 ζώα, 

κσοίχπ άλξγα. Oμάδεπ 

ιππέχμ και αομάςχμ 

καλύπςξσμ ςξ μεγαλύςεοξ 

μέοξπ ςηπ ζχτόοξσ. 

Ακξλξσθεί η πξμπή ςηπ 

θσρίαπ, με ςα ζώα και ςιπ 

ξμάδεπ αμδοώμ και 

γσμαικώμ πξσ τέοξσμ ιεοά 

ςελεςξσογικά ρκεύη και 

ποξρτξοέπ.

Ζ Εσθόξνο



ςα Ποξπύλαια είυαμ ρςηθεί 

έογα ρπξσδαίχμ καλλιςευμώμ, 

γμχρςά από πεοιγοατέπ ςξσ 

Πασραμία και οχμαψκά 

αμςίγοατα, όπχπ ςξ ρύμςαγμα 

Αθημάπ και Μαορύα ςξσ 

Μύοχμα, η Αθημά Λημμία ςξσ 

Φειδία και ξ Ποξπύλαιξπ Δομήπ 

ςξσ Αλκαμέμη. Σξ κεμςοικό 

κςήοιξ διαιοείςαι ρε δύξ 

ςμήμαςα από έμα εγκάοριξ 

ςξίυξ με πέμςε θύοεπ, από ςιπ 

ξπξίεπ η μεραία είμαι 

πλαςύςεοη. Σξ δσςικό ςμήμα 

ςξσ υχοίζεςαι ρε ςοία κλίςη από 

ςιπ ιχμικέπ κιξμξρςξιυίεπ, 

κιξμόκοαμα εναιοεςικήπ 

εογαρίαπ. Οι ξοξτέπ είυαμ 

μαομάοιμα ταςμώμαςα με 

επίυοσρα μεςαλλικά άρςοα ρε 

μπλε τόμςξ.

Σα Πξνπύιαηα



Ο μαόπ ςηπ Αθημάπ Νίκηπ 

είμαι μαόπ ιχμικξύ οσθμξύ, 

ςεςοακιόμιξπ 

αμτιποόρςσλξπ, δηλαδή 

έυει ποξρςάρειπ από 

ςέρρεοιπ μξμξλιθικξύπ 

κίξμεπ ρςημ αμαςξλική και 

ςη δσςική όφη. Ο μαόπ 

ρυεςιζόςαμ με ςη λαςοεία 

ςηπ Αθημάπ χπ 

ρσμπαοαρςάςοιαπ ςχμ 

Αθημαίχμ ρςξσπ πξλέμξσπ. 

Ο ρηκόπ ςξσ ρςέγαζε έμα 

νύλιμξ λαςοεσςικό άγαλμα 

ςηπ θεάπ πξσ κοαςξύρε ρςξ 

έμα υέοι πεοικεταλαία, 

ρύμβξλξ ςξσ πξλέμξσ, και 

ρςξ άλλξ έμα οόδι, 

ρύμβξλξ ςηπ ειοήμηπ.

Ο Λαόο ηεο Αζελάο Λίθεο



Η πεοιξυή ςξσ Δοευθείξσ ήςαμ 

η ιεοόςεοη όληπ ςηπ 

Ακοόπξληπ. Ποόκειςαι για έμα 

πξλσρύμθεςξ μαομάοιμξ 

κςήοιξ, λαμποό δείγμα ςξσ 

ώοιμξσ ιχμικξύ οσθμξύ. Σξ 

αμαςξλικό ςμήμα ςξσ μαξύ ήςαμ 

ατιεοχμέμξ ρςη λαςοεία ςηπ 

Αθημάπ Πξλιάδξπ, ςηπ 

ποξρςάςιδαπ θεάπ ςηπ πόλεχπ, 

εμώ ςξ δσςικό ήςαμ 

ατιεοχμέμξ ρςξμ Πξρειδώμα-

Δοευθέα, από όπξσ και ςξ 

όμξμα ςξσ μαξύ, ρςξμ ςξπικό 

ήοχα Βξύςη, ρςξμ Ήταιρςξ και 

ρε άλλξσπ θεξύπ και ήοχεπ. 

Ποόκειςαι λξιπόμ για έμαμ 

πξλλαπλό μαό, όπξσ 

ρσρςεγάρςηκαμ παλαιόςεοεπ 

και μεόςεοεπ λαςοείεπ και όπξσ 

τσλάρρξμςαμ ςα Ιεοά 

Μαοςύοια, ςα ίυμη ςηπ ςοίαιμαπ 

ςξσ Πξρειδώμξπ και η ελιά, ςξ 

δώοξ ςηπ Αθημάπ ρςημ πόλη 

ςηπ Αθήμαπ.

Σν Δξέρζεην



Η Άοςεμιπ Βοασοχμία ήςαμ η 

θεά πξσ ποξρςάςεσε ςιπ 

επίςξκεπ και ςιπ λευώμεπ. ςημ 

σπηοερία ςηπ ήςαμ μικοέπ 

Αθημαίεπ, ξι λεγόμεμεπ άοκςξι. 

Σξ κύοιξ ιεοό ςηπ βοιρκόςαμ 

ρςη Βοασοώμα ςηπ Αςςικήπ. Σξ 

ιεοό ςηπ Ακοόπξληπ ιδούθηκε 

ρςα υοόμια ςξσ ςσοάμμξσ 

Πειριρςοάςξσ, ξ ξπξίξπ 

καςαγόςαμ από ςη Βοασοώμα. 

ςξ ερχςεοικό ςξσ ιεοξύ 

τσλαρρόςαμ ςξ νύλιμξ άγαλμα 

(νόαμξ) ςηπ θεάπ, αμςίρςξιυξ με 

εκείμξ πξσ σπήουε ρςξ ιεοό ςηπ 

Βοασοώμαπ. ύμτχμα με ςξμ 

Πασραμία ςξμ 4ξ αι. π.Χ. 

ποξρςέθηκε ρςξ ιεοό έμα 

δεύςεοξ άγαλμα, έογξ ςξσ 

γλύπςη Ποανιςέλη. Η κξλξρρική 

κεταλή ασςξύ ςξσ αγάλμαςξπ 

εκςίθεςαι ρςξ Μξσρείξ.

Σν Ηεξό ηεο Αξηέκηδνο 
Βξαπξσλίαο



Λίγα έυξσμ ρχθεί από ςα 

πξλύςιμα αμαθήμαςα ςηπ 

Ακοόπξληπ πξσ απεικόμιζαμ 

θεξύπ, ήοχεπ και αμθοώπξσπ 

από ςξ μσθξλξγικό και ιρςξοικό 

παοελθόμ ςηπ Αθήμαπ. Αμάμερα 

ρε ασςά είμαι ςξ άγαλμα ςηπ 

Ποόκμηπ, κόοηπ ςξσ βαριλιά 

ςηπ Αςςικήπ Παμδίξμα, πξσ 

παοιρςάμει ςη δοαμαςική ρςιγμή 

ςηπ απόταρηπ μα ρκξςώρει ςξμ 

γιξ ςηπ Ίςσ για μα ςιμχοήρει ςξμ 

άμδοα ςηπ. Σξ γλσπςό ήςαμ 

έογξ ςξσ διάρημξσ γλύπςη 

Αλκαμέμη. Άλλα έογα έυξσμ 

ρχθεί απξρπαρμαςικά, όπχπ ςξ 

άγαλμα ςηπ Ιξύπ ή Καλλιρςξύπ 

(η λεγόμεμη Ικέςιδα Barberini) 

ςξσ γλύπςη Δειμξμέμη από ςξ 

Άογξπ.

Σα Αλαζήκαηα ησλ 
θιαζηθώλ θαη ειιεληζηηθώλ 

ρξόλσλ



Από ςημ καςαρκεσή ςξσ 

Δοευθείξσ έχπ ςξ ςέλξπ ςηπ 

αουαιόςηςαπ, καμέμα μέξ 

ξικξδόμημα δεμ ποξρςέθηκε 

ρςημ Ακοόπξλη, με εναίοερη 

ςξμ μικοό, κσκλικό μαό ςηπ 

Ρώμηπ και ςξσ Ασγξύρςξσ, πξσ 

μιμξύςαμ ρςημ αουιςεκςξμική 

ςξσ διακόρμηρη ςξ Δοέυθειξ. 

ςη μόςια κλιςύ ςηπ Ακοόπξληπ 

σφώθηκε ςξ 160-170 μ.Χ. με 

δαπάμη ςξσ Ηοώδη Αςςικξύ, ςξ 

Ωδείξ.

ε όλη ςη διάοκεια ςηπ 

οχμαψκήπ πεοιόδξσ, η 

Ακοόπξλη διαςήοηρε ςημ 

μξοτή πξσ είυε ρςα υοόμια ςηπ 

ακμήπ ςηπ. Διαςήοηρε επίρηπ 

και ςα πιξ πξλλά από ςα 

αμαθήμαςά ςηπ, ρε αμςίθερη με 

άλλεπ ελλημικέπ πόλειπ και ιεοά 

πξσ ξι καλλιςευμικξί ςξσπ 

θηρασοξί λεηλαςήθηκαμ και 

μεςατέοθηκαμ ρςημ Ιςαλία για 

μα διακξρμήρξσμ κσοίχπ 

δημόρια κςήοια.

Σα Αλαζήκαηα ησλ 
ξσκατθώλ ρξόλσλ



Οη δύν πήιηλεο Νίθεο, κε 

αλνηθηά ηα θηεξά, έηνηκεο λα 

πεηάμνπλ από ηα παλύςεια 

βάζξα ηνπο, θιέβνπλ ηελ 

παξάζηαζε. Βξέζεθαλ ην '55, 

θαηά ηε δηάλνημε ηεο Γ. 

Αξενπαγίηνπ ζε πεγάδη θαη 

πηζαλόηαηα απνηεινύζαλ 

αθξσηήξηα ζηέγεο θηηξίνπ ηεο 

ξσκατθήο επνρήο. Σηελ ίδηα 

πιεπξά εθηίζεληαη καξκάξηλα 

αλάγιπθα, πνπ απεηθνλίδνπλ 

ζηεθάληα από ην Ιεξό ηνπ 

Απόιισλνο Υπναθξαίνπ θαη 

άιια αληηθείκελα από κηθξά 

θαη κεγάια ηεξά ηνπ 

βξάρνπ.Σηελ αξηζηεξή πιεπξά 

παξνπζηάδνληαη ηα κεγάια ηεξά 

ηεο λόηηαο πιεπξάο.

Πήιηλεο Λίθεο



Τε δεμηά θεξθίδα ηνπ 
αεηώκαηνο θαηέρεη ν 
Τξηζώκαηνο δαίκωλ, κπζηθό νλ 
πνπ απνηειείηαη από ηξεηο 
ζπκθπείο κνξθέο γελεηνθόξωλ 
αλδξώλ πνπ θάηω από ηε κέζε 
έρνπλ ηε κνξθή πειώξηωλ 
θηδηώλ ηπιηγκέλωλ κεηαμύ 
ηνπο.
Οη δύν πξώηνη ζηξέθνληαη 
πξνο ην θέληξν θαη ν ηξίηνο 
πξνο ην ζεαηή, θξαηώληαο 
αληηθείκελα πνπ εξκελεύνληαη 
ωο ζύκβνια ηωλ θπζηθώλ 
δπλάκεωλ (λεξό, θωηηά θαη 
πνπιί, ζύκβνιν ηνπ αέξα).
Μηα από ηηο εξκελείεο πνπ 
έρνπλ πξνηαζεί γηα ην 
αηληγκαηηθό απηό πιάζκα είλαη 
όηη πξόθεηηαη γηα ηνλ Τπθώλα, 
πνπ ππήξμε αληίπαινο ηνπ 
Δηόο. Τα γιππηά ηωλ 
αεηωκάηωλ είλαη από πωξόιηζν 
θαη ηνλίδνληαη κε εγράξαθηεο 
θαη αλάγιπθεο ιεπηνκέξεηεο 
θαη πνιύρξωκε δωγξαθηθή 
δηαθόζκεζε, ρξνλνινγνύληαη 
γύξω ζην 570 π.Χ.

Αέησκα ηνπ Δθαηόκπεδνπ



Η ζύλζεζε κε ζέκα ηε 
Γηγαληνκαρία 
θνζκνύζε ην αλαηνιηθό 
αέηωκα ηνπ αξραίνπ 
λανύ ηεο Αζελάο 
Πνιηάδνο, ηα ζεκέιηα 
ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη 
λόηηα ηνπ Εξερζείνπ. 
Από πνιιά ζξαύζκαηα 
έρνπλ απνθαηαζηαζεί 
ηέζζεξηο ζπλνιηθά 
κνξθέο, κε θπξίαξρε 
ηελ Αζελά. Η ζεά 
απεηθνλίδεηαη ζε 
κεγαινπξεπή 
δηαζθειηζκό, ηε ζηηγκή 
πνπ θαηαβάιιεη ηνλ 
Γίγαληα Εγθέιαδν, από 
ηνλ νπνίν έρεη ζωζεί 
κόλν ην πόδη.

Αέησκα ηεο Γηγαληνκαρίαο



Ο κνζρνθόξνο είλαη 

αξραίν αηηηθό γιππηό. 

Τν ζώκα βξέζεθε 

ην 1864 θαη ε βάζε 

ην 1887 ζηηο αλαζθαθέο 

ηεο Αθξόπνιεο. 

Βξέζεθαλ αθόκα πνιιά 

άιια κηθξόηεξα 

θνκκάηηα, θαη ην άγαικα 

ζπκπιεξώζεθε αξθεηά, 

ρσξίο όκσο λα είλαη 

ηειηθά νινθιεξσκέλν. 

Φπιάγεηαη ζην κνπζείν 

ηεο 

Αθξόπνιεο ζηελ Αζήλα.

Ο Κνζρνθόξνο



Έθηππνο 

αλδξηάληαο είλαη 

κλεκεηαθή παξνπζίαζε 

ηνπ ηππέα κε ην άινγό ηνπ 

ζε πνηθίινπο 

βεκαηηζκνύο. 

Φηινηερλείηαη θπξίωο 

ζε νξείραιθν, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε 

ζηαζεξόηεηά ηνπ, ελώ ηα 

εηθνλνγξαθηθά κνηίβα 

αθνινπζνύλ ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηα 

ζπλζεηηθά δεδνκέλα ηεο 

αξραίαο θαη ηεο 

αλαγελλεζηαθήο πιαζηηθή

ο ηέρλεο.

Ηππέαο Rampin



Καξπάηηο νλνκάδνλαη ηα 

γιππηά πνπ έρνπλ 

γπλαηθεία κνξθή θαη 

ρξεζηκεύνπλ ζηελ ζηήξημε 

θηηξίσλ. Η ιέμε Καξπάηηο 

ζηα αξραία Ειιεληθά 

ζεκαίλεη Κόξε από 

ηηο Καξπέο, κηα πόιε θνληά 

ζηελ Σπάξηε. Είλαη κηα 

παξαιιαγή ηεο Κόξεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

αξρηηεθηνληθή αληί γηα 

θίνλεο σο δηαθνζκεηηθό 

ζηήξηγκα 

ζε πύιεο, πξνζόςεηο, γείζ

α, δσθόξνπο, ζθεπέο θαη 

ινηπά. Τν αληίζηνηρν 

αξρηηεθηνληθό ζηνηρείν πνπ 

έρεη αλδξηθή κνξθή 

νλνκάδεηαη Άηιαο.

Θαξπάηηδεο



Αθξόπνιε



Αθξφπνιε
Ρν ζπνπδαηφηεξν θαη 
κεγαινπξεπέζηεξν ηεξφ 
ηεο αξραίαο πφιεο, 
αθηεξσκέλν, θαηά 
θχξην ιφγν, ζηελ 
πξνζηάηηδα ζεά ηεο, 
ηελ Αζελά. Κε ηνλ ηεξφ 
απηφ ρψξν ζρεηίδνληαη 
νη ζεκαληηθφηεξνη 
κχζνη ηεο αξραίαο 
Αζήλαο, νη κεγάιεο 
ζξεζθεπηηθέο ενξηέο, νη 
παιαηφηεξεο ιαηξείεο 
ηεο πφιεο αιιά θαη 
νξηζκέλα απφ ηα 
θαζνξηζηηθά γηα ηελ 
ηζηνξία ηεο γεγνλφηα..



Πηα κέζα ηνπ 5νπ αη. π.Σ., 
ηελ επνρή πνπ 
κεηαθέξζεθε ζηελ 
Αθξφπνιε ε έδξα ηεο 
Αζελατθήο Ππκκαρίαο θαη ε 
Αζήλα ήηαλ ην 
ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηνπ 
πλεπκαηηθνχ θφζκνπ, 
ηέζεθε ζε εθαξκνγή, κε 
πξσηνβνπιία ηνπ Ξεξηθιή, 
έλα κεγαιεπήβνιν 
νηθνδνκηθφ πξφγξακκα πνπ 
δηήξθεζε φιν ην β΄ κηζφ 
ηνπ 5νπ αη. π.ρ. Γηα ηελ 
εθηέιεζή ηνπ εξγάζζεθαλ 
πνιινί άλζξσπνη, Αζελαίνη 
θαη μέλνη, ειεχζεξνη θαη 
δνχινη, κε εκεξνκίζζην κία 

δξαρκή.



Πηνπο επφκελνπο αηψλεο ηα κλεκεία ηεο Αθξφπνιεο 
ππέζηεζαλ ζνβαξέο βιάβεο απφ θπζηθά αίηηα ή απφ 

αλζξψπηλεο επεκβάζεηο. Κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ 
ρξηζηηαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ 6ν αη. κΣ., ηα 

κλεκεία κεηαηξάπεθαλ ζε ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο. 
Πηελ Ρνπξθνθξαηία (1456-1833) ε Αθξφπνιε θαη 

πάιη έγηλε ην θξνχξην ηεο πφιεο, φπνπ θαηνηθνχζε 
ν Ρνχξθνο θξνχξαξρνο. Ρν 1687, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Β΄ Δλ ηνπξθηθνχ πνιέκνπ, ν ιφθνο 
πνιηνξθήζεθε απφ ηνλ Φ. Κνξνδίλη θαη ζηηο 26 

Πεπηεκβξίνπ 1687, κία βφκβα ησλ Δλεηψλ 
αλαηίλαμε ηνλ Ξαξζελψλα πνπ είρε κεηαηξαπεί ζε 

ππξηηηδαπνζήθε.



ΠΑΛΑΘΖΛΑΗΑ



Δθαηφκπεδν

 Ρν αξραηφηεξν ζεκαληηθφ νηθνδφκεκα ζηελ Αθξφπνιε 
είλαη ην ιεγφκελν Δθαηφκπεδνλ ή Δθαηφκπεδνο λεψο 
(δειαδή κήθνπο 100 πνδψλ, νλνκαζία γλσζηή απφ 
επηγξαθή πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαξξχζκηζε ηνπ ηεξνχ), 
θηηζκέλν πηζαλφλ ζηε ζέζε ηνπ θιαζηθνχ Ξαξζελψλα. 
Απφ ηα ζξαχζκαηα αξρηηεθηνληθψλ κειψλ θαη γιππηψλ 
απφ πσξφιηζν πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηα λφηηα θαη ηα 
αλαηνιηθά ηνπ Ξαξζελψλα, ζπλάγεηαη φηη ήηαλ δσξηθφο 
πεξίπηεξνο λαφο.

 Ν λαφο απηφο ήηαλ ίζσο αθηεξσκέλνο ζηελ πνιεκηθή 
ππφζηαζε ηεο ζεάο, ζηελ πξφκαρν ηεο πφιεο Αζελά 
Ξαξζέλν. Πε απηφλ απνδίδεηαη ην κεγάιν, πψξηλν 
αέησκα κε ηα ιηνληάξηα πνπ θαηαζπαξάδνπλ έλαλ ηαχξν 
θαη πιαηζηψλνληαη απφ δχν παξαζηάζεηο: απφ ηε κηα ηνλ 
Ζξαθιή πνπ παιεχεη κε ηνλ ζαιάζζην δαίκνλα Ρξίησλα 
θαη απφ ηελ άιιε ηνλ ιεγφκελν Ρξηζψκαην δαίκνλα, πνπ 
θξαηεί ζηα ρέξηα ηνπ ηα ζχκβνια ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ 
ηεο θχζεο, ηνπ λεξνχ, ηεο θσηηάο θαη ηνπ αέξα.



Ν Ξαξζελψλαο





Ν Παξζελώλαο, λαφο ρηηζκέλνο πξνο ηηκήλ ηεο Αζελάο, πξνζηάηηδαο ηεο πφιεο 
ηεο Αζήλαο, ππήξμε ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ζεκαληηθψλ αξρηηεθηφλσλ 
θαη γιππηψλ ζηα κέζα ηνπ 5νπ π.ρ. αηψλα. Ζ επνρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
ζπληαπηίδεηαη κε ηα θηιφδνμα επεθηαηηθά ζρέδηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο πνιηηηθήο 
θχξνπο πνπ αθνινχζεζε έλαληη ησλ ζπκκάρσλ ηεο θαηά ηελ πεξίνδν αζελατθήο
εγεκνλίαο.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Δξέρζεην

Ο λαόο ππξπνιήζεθε πνιιέο θνξέο θαη πνιιέο θνξέο αλνηθνδνκήζεθε, ώζπνπ ηνλ 

έθην κ.Υ. αηώλα κεηαηξάπεθε ζε ρξηζηηαληθό λαό. Όηαλ ε Αθξόπνιε έγηλε ηνπξθηθό 

θξνύξην, ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαηάιπκα από ηνλ Σνύξθν δηνηθεηή ηεο θξνπξάο, γηα λα 

έρεη κέζα ην ραξέκη ηνπ. Όηαλ ε Ειιάδα ειεπζεξώζεθε ην Εξέρζεην πήξε θαη πάιη ηελ 

αξρηθή ηνπ κνξθή.



Σν Δξέρζεην

 Ν λαφο αξρηθά ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηε ιαηξεία ησλ δχν θχξησλ ζενηήησλ ηεο 
Αηηηθήο, ηεο Αζελάο θαη ηνπ Ξνζεηδψλα (ζενί ζχλλανη). Ν Ξνζεηδψλαο, άγλσζην ζε 
πνηα ρξνληθή ζηηγκή, ηαπηίζηεθε κε ηνλ Δξερζέα. πήξραλ βσκνί γηα ηνλ Ήθαηζην, 
ηνλ Βνχην, ελψ εδψ θαηνηθνχζε θαη ν "νηθνπξφο φθηο". Ρν θηίξην ζηελ αξρή πξέπεη 
λα ήηαλ ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε, έλα αλαηνιηθφ θαη έλα δπηηθφ. Ζ αξρηθή δηαίξεζε 
ηνπ λανχ δε καο είλαη γλσζηή, εμαηηίαο ησλ αιιεπάιιεισλ κεηαηξνπψλ ζην πέξαζκα 
ησλ ρξφλσλ.

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos Politismos/naoi/Erechtheio/erectheio2.htm


ΟΗ ΘΑΡΤΑΣΗΓΔ

Η πξόζηαζε ησλ Καξπάηηδσλ δελ ήηαλ έλα δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν κόλν, αιιά έπξεπε λα 

πξνζηαηέςεη έλαλ ηεξό ρώξν, θη απηόο ήηαλ ν ηάθνο ηνπ παιηνύ βαζηιηά ηεο Αζήλαο, ηνπ 

Κέθξνπα. Καηαζθεπάζηεθε από πεληειηθό κάξκαξν ζηε δηάξθεηα ηνπ πεινπνλλεζηαθνύ 

πνιέκνπ, κεηαμύ 421 θαη 406 π.Υ., κάιινλ από ηνλ αξρηηέθηνλα Μλεζηθιή. ήκεξα, 

ιόγσ ηεο κεγάιεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, νη ππόινηπεο βξίζθνληαη ζην Μνπζείν ηεο 

Αθξόπνιεο, ελώ ζηελ ζέζε ηνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί αληίγξαθα.



Πξνπύιαηα

Σα πξώηα Πξνπύιαηα θηίζηεθαλ από ηνλ Πεηζίζηξαην θαη ηνπο 

δηαδόρνπο ηνπ (600 - 527 π.Υ.). Βξίζθνληαλ βνξεηόηεξα ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ πνπ έθηηζε ν Μλεζηθιήο.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82


Ζ ρξήζε θαη νη κεηαηξνπέο ηεο
 Ζ κνξθή ησλ Ξξνππιαίσλ παξέκεηλε ίδηα κέρξη ηελ παιαηνρξηζηηαληθή 

πεξίνδν (4oο-7νο αη. κΣ.), νπφηε ε λφηηα πηέξπγα κεηαηξάπεθε ζε εθθιεζία, 
ελψ ηνλ 10ν αηψλα ην θεληξηθφ ηκήκα επίζεο ιεηηνχξγεζε σο εθθιεζία 
αθηεξσκέλε ζηνπο Ραμηάξρεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Φξαγθνθξαηίαο (13-
14νο αη.) ηα Ξξνπχιαηα απνηέιεζαλ ηελ θαηνηθία ηνπ Φξάγθνπ εγεκφλα, θαη 
ηελ ίδηα επνρή, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νρχξσζεο ηεο Αθξφπνιεο, ζηε δεμηά 
πηέξπγα ηνπ νηθνδνκήκαηνο θαηαζθεπάζζεθε ν πχξγνο, ν γλσζηφο σο 
Θνπιάο, πνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα. Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ρνπξθνθξαηίαο 
(1458-1830) ηα Ξξνπχιαηα έγηλαλ ε έδξα ηνπ Ρνχξθνπ θξνχξαξρνπ. Ρν 
θεληξηθφ θηήξην ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππξηηηδαπνζήθε, ρξήζε ζηελ νπνία 
νθείιεηαη ε πξψηε κεγάιε θαηαζηξνθή ηνπ κλεκείνπ, πνπ αλαηηλάρζεθε 
απφ έθξεμε ην 1640. Κεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Ρνχξθνπο 
θαηεδαθίζηεθαλ νη κεζαησληθέο θαη ηνπξθηθέο πξνζζήθεο θαη έγηλαλ 
αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ησλ Ξξνππιαίσλ. Αλαζηεισηηθέο επεκβάζεηο ζην 
κλεκείν πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1909 θαη 1917 απφ ην 
κεραληθφ Ληθφιαν Κπαιάλν.



Βνπιή





Ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βνπιή

 Tη είλαη ε Bνπιή : Ζ Βνπιή είλαη ν θνξπθαίνο 
δεκνθξαηηθφο ζεζκφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 
αληηπξνζσπεχεηαη ν ιαφο δηα ησλ βνπιεπηψλ.

 H Οινκέιεηα ηεο βνπιήο : Ζ Νινκέιεηα ηεο Βνπιήο απνηειείηαη απφ ην 
ζχλνιν ησλ Βνπιεπηψλ, νη νπνίνη εθιέγνληαη ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο.

 Ζ Βνπιή απνθαζίδεη
 Ζ Βνπιή λνκνζεηεί
 Ζ Βνπιή ζπδεηά θαη ςεθίδεη ηα λνκνζρέδηα θαη ηηο πξνηάζεηο λόκσλ

 Ζ Βνπιή αζθεί θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο, φπσο:
 Ζ Αλαζεψξεζε ηνπ Ππληάγκαηνο
 Ζ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
 Ζ ςήθηζε ηνπ Θαλνληζκνχ ηεο Βνπιήο
 Ζ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ γεληθνχ ηζνινγηζκνχ 

ηνπ Θξάηνπο θαζψο θαη ε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηεο 
Βνπιήο

 Ζ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο
 Ζ απφθαζε γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο
 Ζ άξζε αζπιίαο ησλ Βνπιεπηψλ



Πνιηηεύκαηα ηεο Διιάδαο

 Βαζηιεία
Πηελ αξρή ην θξάηνο ην θπβεξλνχζε ν βαζηιηάο κε έλα ζπκβνχιην απφ επγελείο, πνπ ήηαλ 
κεγαινθηεκαηίεο.

Αξηζηνθξαηία
Απηνί νη κεγαινθηεκαηίεο αξγφηεξα πήξαλ φιε ηε δχλακε ζηα ρέξηα ηνπο, θαηάξγεζαλ ην βαζηιηά 
θαη θπβέξλεζαλ κφλνη ηνπο. Ρν πνιίηεπκα απηφ νλνκάζηεθε αξηζηνθξαηηθό, γηαηί ηνπο επγελείο 
ηνπο έιεγαλ θαη άξηζηνπο.

Οιηγαξρία
Θαηφπηλ κε ην εκπφξην,ηελ λαπηηιία θαη ηε βηνηερλία πινχηηζαλ θαη άιινη άλζξσπνη θαη απφθηεζαλ 
κεγαιχηεξε δχλακε απφ ηνπο επγελείο. Άξρηζαλ ινηπφλ λα παίξλνπλ εθείλνη ηελ εμνπζία. Ρν 
πνιίηεπκα απηφ νλνκάζηεθε νιηγαξρηθφ, γηαηί νη πινχζηνη ήηαλ (ν)ιίγνη.

Σπξαλλία
Πε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θάπνηνη θηιφδνμνη άλζξσπνη θαηφξζσζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 
θηινληθίεο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη λα πάξνπλ κε ηε βία ηελ εμνπζία. Νη 
άξρνληεο απηνί νλνκάζηεθαλ ηύξαλλνη.

Γεκνθξαηία
Κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ηπξάλλσλ ζε κεξηθέο πφιεηο-θξάηε ην πνιίηεπκα μαλαγηλφηαλ 
νιηγαξρηθφ. Πε άιιεο φκσο, έγηλε δεκνθξαηία, δειαδή είραλ πηά όινη νη πνιίηεο δηθαίσκα λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο.



 Ζ ηζηνξία ηνπ Θηεξίνπ
 Ρν επηβιεηηθφ θηήξην ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ έρεη καθξά ηζηνξία πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Αξρηθά 
Αλάθηνξα ηνπ Όζσλα θαη ηνπ Γεσξγίνπ, κεηαηξάπεθε έλαλ αηψλα κεηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ ζε Θηήξην ηεο Βνπιήο θαη ηεο Γεξνπζίαο. Πήκεξα είλαη ε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ, έλα δηαρξνληθφ ζχκβνιν πνπ απνηειεί κέξνο ηεο 
ζπιινγηθήο κλήκεο. Ρν ίδην ην Θηήξην ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ άιιαμε, 
πξνζαξκφζηεθε, εθζπγρξνλίζηεθε.







ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ ΒΝΙΖΠ



ΞΟΝΔΓΟΔΗΝ ΒΝΙΖΠ

 Ρν Ξξνεδξείν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ απνηειείηαη απφ:
 • ηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο
 • επηά (7) Αληηπξνέδξνπο
 • ηξεηο (3) Θνζκήηνξεο
 • έμη (6) Γξακκαηείο



Ρα κέιε ηνπ Ξξνεδξείνπ είλαη ππνρξεσηηθά Βνπιεπηέο, ελψ ε 
ηδηφηεηα κέινπο ηνπ Ξξνεδξείνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε απηή ηνπ 
πνπξγνχ ή ηνπ θππνπξγνχ. Αλ έλα κέινο ηνπ Ξξνεδξείνπ 
απνδερζεί ζέζε πνπξγνχ ή θππνπξγνχ, ζεσξείηαη πσο 
παξαηηείηαη απηνδηθαίσο απφ κέινο ηνπ Ξξνεδξείνπ ηεο Βνπιήο.

 Ν Ξξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη νη επηά Αληηπξφεδξνη εθιέγνληαη ζηελ 
αξρή θάζε πεξηφδνπ θαη γηα φιε ηε δηάξθεηά ηεο. Ζ ζεηεία ησλ 
Θνζκεηφξσλ θαη ησλ Γξακκαηέσλ δηαξθεί φζν θαη ε ηαθηηθή 
Πχλνδνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ νπνία εθιέρζεθαλ.



ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΒΝΙΖΠ
 Δθινγή-Θεηεία-Αξκνδηόηεηεο
 Ζ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Βνπιήο είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζηηγκέο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θνηλνβνπιίνπ.
 Ν Ξξφεδξνο εθιέγεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ 

Βνπιεπηψλ, δειαδή κε 151 ςήθνπο.
 Ν Ξξφεδξνο ηεο Βνπιήο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Πψκαηνο θαη εθπξνζσπεί 

ηε Βνπιή ζε δηεζλείο θνηλνβνπιεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηηο δηκεξείο 
δηαθνηλνβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο. Ξξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βνπιήο 
θαη ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο

 Πχκθσλα κε ην Πχληαγκα, ν Ξξφεδξνο ηεο Βνπιήο αλαπιεξψλεη πξνζσξηλά 
ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, φηαλ απνπζηάδεη ζην εμσηεξηθφ πεξηζζφηεξν 
απφ δέθα εκέξεο, αλ πεζάλεη, παξαηηεζεί, θεξπρζεί έθπησηνο ή αλ θσιχεηαη 
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ.



Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Βνπιήο θαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο απνηεινχλ ηνπο 
άκεζνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνλ ππνζηεξίδνπλ ζηελ επνπηεία 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Θνηλνβνπιίνπ.



http://www.hellenicparliament.gr/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Grafeio-Genikou-Grammatea/
http://www.hellenicparliament.gr/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Eidiki-Grammateia-Proedrou-Voulis/


ΓΗΑ ΞΔΟΗΠΝΡΔΟΔΠ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ

 Ζttp://www.hellenicparliament.gr/el
/

 Created by: Αγγεινο βεινπηζνο,Βαζσ 
Βνπξγνπηδε,Σαξαιακπνο Βνπηπξαθεο



Ζ ΒΝΙΖ ΡΥΛ ΔΙΙΖΛΥΛ



Ζ ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ 

• Η ζεκεξηλή Βνπιή αξρηθά ζηέγαδε ηα 

αλάθηνξα ηωλ βαζηιηάδωλ ‘Οζωλα θαη 

Γεωξγίνπ.

•Ωο ηνπνζεζία αλέγεξζεο επηιέρζεθε  ν 

ιόθνο ηεο Μπνπκπνπλίζηξαο, ζεκείν 

θεληξηθό θαη αζθαιέο ηεο λέαο 

πξωηεύνπζαο ηνπ θξάηνπο.

•Σηηο 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1836 ηέζεθε ν 

πξώηνο ζεκέιηνο ιίζνο,εξγάζηεθαλ 520 

εξγάηεο,  ζηξαηόο, ηερλίηεο , 

αξρηηέθηνλεο Γεξκαλνί,  κάζηνξεο 

Έιιελεο, Γεξκαλνί θαη Ιηαινί.



Ξπξθαγηέο ζηελ Βνπιή

•Οη δύν κεγάιεο ππξθαγηέο :

•Η πξώηε έγηλε ην 1884 θαη θαηέζηξεςε ηνλ 

δεύηεξν όξνθν ηνπ θηεξίνπ. 

•Η δεύηεξε θαη κεγαιύηεξε έγηλε ην έηνο 1909 

όπνπ αλάγθαζε ηελ βαζηιηθή νηθνγέλεηα λα 

θύγεη από ην θηήξην πξνζσξηλά θαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζην ζεξηλό αλάθηνξν ηνπ Σαηντνπ. 

Επέζηεςαλ ζην θηήξην ην 1912.



Σξήζεηο ηνπ θηεξίνπ 

Σελ δεύηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηώλα 

βξήθαλ ζηέγε ζην θηήξην:

•Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο/ηξαηησηηθώλ/ Τγηεηλήο 

•Ειιεληθόο  Εξπζξόο ηαπξόο 

•Οξθαλνηξνθείν /λνζνθνκείν /ηαηξείν

βξεθώλ 

•Εξγαζηήξηα Μπελάθε 



Αίζνπζα Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ

Ήηαλ ε αίζνπζα ηνπ Βεληδέινπ όπνπ 

νλνκαδόηαλ θαη αίζνπζα ησλ 

Σξνπαίσλ ηνπ Βεληδέινπ 

ήκεξα ε αίζνπζα απηή, ε αίζνπζα 

«Ειεπζεξίνπ Βεληδέινπ» θηινμελεί πνιιέο 

από ηηο κεγάιεο εθζέζεηο ηζηνξηθνύ θαη 

πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ, πνπ νξγαλώλεη ε 

Βνπιή ησλ Ειιήλσλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο 

εθδειώζεηο.



Έθζεζε Σαξίιανπ Ρξηθνχπε 
Η Έθζεζε είλαη κηα πεξηήγεζε ζηε δωή θαη ην 

έξγν ηνπ Φαξηιάνπ Τξηθνύπε (1832-1896) κε 

ππθλέο αλαθνξέο ζηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα θαη 

έκθαζε ζηελ δηαρξνληθά ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο 

ζηελ πνιηηηθή δωή ηεο ρώξαο.

Έξγα ηέρλεο, ηζηνξηθά αληηθείκελα, ζπάληα 

έγγξαθα θαη ρεηξόγξαθα, θσηνγξαθίεο, 

βηβιία θαη θπιιάδηα, εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά αλαζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα ηεο 

ρώξαο ηελ επνρή ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε, 

αλαδεηθλύνπλ ηα θύξηα ζεκεία ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ δξάζεο θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ ελώ 

παξάιιεια θσηίδνπλ ιηγόηεξν γλσζηέο 

πηπρέο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο.



Έξγα ηνπ Σαξίιανπ Ρξηθνχπε

•Γέθπξα ηνπ ΡΙΟΤ – ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ



Έξγα ηνπ Σαξίιανπ Ρξηθνχπε



Γεκνηηθφ Θέαηξν Αζελψλ 



Ξξνζσπνγξαθία 
Σαξίιανπ Ρξηθνχπε



Ξαξνπζηάζεηο Γ2 



Θσξεθηφ Αβέξσθ



Θσξεθηό Γ. Αβέξσθ

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=aberof&source=images&cd=&cad=rja&docid=8HZYF1_ApqNQAM&tbnid=XCDvXUJyERfhGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.troktikaras.com%2F2010%2F05%2Fblog-post_3042.html&ei=FHMjUZDdOIfI0AXf3IDoCQ&bvm=bv.42553238,d.d2k&psig=AFQjCNELZtacKH0F4j2FD8RJXtjpUuw5IQ&ust=1361363928915674


Γηαηί νλνκάζηεθε Θσξεθηφ Αβέξσθ;

Ρν πνζφλ ηεο πξνθαηαβνιήο πξνήιζε απφ ηε 
δηαζήθε ηνπ Γεσξγίνπ Αβέξσθ θαη 
αλήξρεην ζε 8.000.000 εθαηνκκχξηα 
ρξπζέο δξαρκέο γη’ απηφ πήξε ην φλνκα 
ηνπ Γεσξγίνπ Αβέξσθ...

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=aberof&source=images&cd=&cad=rja&docid=8HZYF1_ApqNQAM&tbnid=ZWL0cuLaCYN7SM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.troktikaras.com%2F2010%2F05%2Fblog-post_3042.html&ei=TZYrUcv1BZTa0QWD4oGQCw&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNGRmDaEBL6oUqrNfh0LknaXAW_tOg&ust=1361897405468202


Ξφηε θηηάρηεθε ην Αβέξσθ;

 λαππεγήζεθε ζηα 
λαππεγεία ηνπ 
Νξιάλην ζην Ιηβφξλν
ηεο Ηηαιίαο ηελ 
πεξίνδν 1908 - 1911, 
θαη εληάρζεθε ζην 
ηφηε Διιεληθφ 
Βαζηιηθφ Λαπηηθφ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1908
http://el.wikipedia.org/wiki/1911
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=aberof&source=images&cd=&cad=rja&docid=b0bwZnhHzyYpQM&tbnid=UhqskSNZ5TM54M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.phorum.gr%2Fviewtopic.php%3Ff%3D51%26t%3D69446&ei=CpcrUcLIJoHZ0QWas4GoDA&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNGRmDaEBL6oUqrNfh0LknaXAW_tOg&ust=1361897405468202


Πε πνηέο λαπκαρίεο πήξε κέξνο;

 Ρν πινίν πήξε κέξνο ζηνλ Α' Βαιθαληθφ Ξφιεκν σο 
λαπαξρίδα ηνπ Πηφινπ, ππφ ηνλ πνλαχαξρν Ξαχιν 
Θνπληνπξηψηε.

 Θαηά ηνλ Α' Ξαγθφζκην Ξφιεκν, νη ππεξεζίεο ηνπ ήηαλ 
ειάρηζηεο θαζψο ν Ρνπξθηθφο Πηφινο παξέκεηλε 
θιεηζκέλνο ζηα Γαξδαλέιηα ιφγσ ηεο λαπηηθήο ππεξνρήο 
ησλ Ππκκάρσλ.

 Θαηά ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Κηθξά Αζία, ε θχξηα 
πξνζθνξά ηνπ ήηαλ ε κεηαθνξά ζηξαηησηψλ θαη ε 
θάιπςε ησλ απνβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή 
Θξάθε.

 Β' Ξαγθφζκηνο Ξφιεκνο:κεηά ηελ εηζβνιή ησλ 
Γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ηνλ Απξίιε ηνπ 1941 ιφγσ 
ηεο παιαηφηεηάο ηνπ, ην ΓΔΛ ζρεδίαδε λα ην βπζίζεη θαη 
γη’ απηφ ηνλ ιφγν έπιεπζε πξνο ηελ Αιεμάλδξεηα..

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1


Κέρξη πφηε έδξαζε;
 Ρν 1984 ην Ξνιεκηθφ Λαπηηθφ απνθάζηζε 

λα ην κεηαηξέςεη ζε πισηφ κνπζείν θαη ην 
κεηέθεξε ζην Φάιεξν. Δθεί βξίζθεηαη απφ 
ηφηε θαη ηηκάεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ην 
Διιεληθφ Λαπηηθφ θαη ηελ λαπηηθή 
θιεξνλνκηά ηεο Διιάδνο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1984
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=NNaSQ2S40ecSyM&tbnid=zZyoAzj1p3_7FM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hnsa.org%2Fships%2Faverof.htm&ei=hZ0rUazGLOWc0AWa64GIDQ&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNF1tSG_RAzYrKUZcT7xtRou4tl-jQ&ust=1361899233744561
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=a+berof&source=images&cd=&cad=rja&docid=FMiZ3es09yuQCM&tbnid=srq5viRqkmu8BM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkivernitis.blogspot.com%2F2010%2F06%2Fblog-post_6736.html&ei=T6ssUYLJCKLK0AXo_YCoAw&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNFFTIZKX_HXpNMG2YaJDrZSH7qp-w&ust=1361968243072819


http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=a+berof&source=images&cd=&cad=rja&docid=IG01V0BBIq521M&tbnid=XCDvXUJyERfhGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frose-oil.blogspot.com%2F2010%2F06%2Fblog-post_16.html&ei=oassUdSvNMXL0AWNw4HgCw&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNFFTIZKX_HXpNMG2YaJDrZSH7qp-w&ust=1361968243072819
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=a+berof&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Lv5arlq0SVsnM&tbnid=D0J5d70CglxIaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hellasarmy.gr%2Fhn_unit.php%3Fid%3DBB-AVEROF&ei=2qssUZ32JejB0QXIkoDIBQ&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNFFTIZKX_HXpNMG2YaJDrZSH7qp-w&ust=1361968243072819
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=a+berof&source=images&cd=&cad=rja&docid=vNFNPQl0AwP6mM&tbnid=raT6_emBKKiXcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hellinon.net%2FAverof.htm&ei=X6wsUbb8BJLL0AX554CoBw&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNFFTIZKX_HXpNMG2YaJDrZSH7qp-w&ust=1361968243072819


Γεψξγηνο Αβέξσθ



Ξαχινο Θνπληνπξηψηεο

 Γελλήζεθε ζηελ Ύδξα θαη 
θαηαγφηαλ απφ ηελ αξρνληηθή 
λαπηηθή νηθνγέλεηα 
Θνπληνπξηψηε.

 Ρνλ Ηνχλην ηνπ 1911 θαη ιφγσ 
απεηζαξρίαο ηνπ πιεξψκαηνο 
ηνπ ζσξεθηνχ Αβέξσθ, ηελ 
ζέζε ηνπ θπβεξλήηε αλέιαβε 
ν ηφηε πινίαξρνο Ξαχινο 
Θνπληνπξηψηεο. 

 Κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ βαζηιηά 
Αιέμαλδξνπ, αλέιαβε 
θαζήθνληα αληηβαζηιέσο 
κέρξη ηνλ Λνέκβξην ηνπ 1920, 
θαη μαλά κεηά ηελ αλαρψξεζε 
ηνπ Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ
γηα ηελ Κηθξά Αζία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1911
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%86_(%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%8C)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1920
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82




Ξιήξσκα ζσξεθηνχ Αβέξσθ



Ξίλαθεο απφ ηελ λαπκαρία 
Έιιεο θαη Ιήκλνπ



Γ. Ξαπαληθνιφπνπινο



Ιίγα ιφγηα…

 Ν Γ. Ξαπαληθνιφπνπινο έπαημε ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηελ “πξαμηθνπεκαηηθή” δηάζσζε 
ηνπ ζσξεθηνχ “Γ.ΑΒΔΟΥΦ” ππνθηλψληαο , 
θαη'νπζίαλ,φιν ην πιήξσκα ζε αλππαθνή 
θαη εμέγεξζε θαηά ηελ εηζβνιή ησλ 
Γεξκαλψλ ζηελ Αζήλα, ηνλ Απξίιην ηνπ 
’41.



Ρέινο

 Δξγάζηεθαλ:Αιέμαλδξνο Οάκα
Θιάνπο Πεθνπιάη  
Θξηζηηάλ Διέδη

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=aberof&source=images&cd=&cad=rja&docid=NEyuelpFC3HKAM&tbnid=p3YUIbeanQqYxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fbsaverof&ei=zqIrUa6xI-K80QW96oHQCw&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNHj9fHbSJdxjDQLZiddlo-12_hD8g&ust=1361900565771858


Ναύπιην



ΛΑΞΙΗΝ



ΡΗ ΘΑ ΓΝΚΔ ΠΡΝ ΛΑΞΙΗΝ



ΒΝΙΔΡΗΘΝ



ΚΞΝΟΡΕΗ



ΞΙΑΡΔΗΑ ΡΟΗΥΛ ΛΑΑΟΣΥΛ



ΞΑΙΑΚΖΓΗ



ΔΗΘΝΛΔΠ ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΙΑΚΖΓΗ



ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛΑ



ΝΗΘΗΑ ΑΟΚΑΛΠΚΞΔΟΓΘ



ΞΙΑΡΔΗΑ ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑ



ΑΡΝΗ ΞΝ ΓΝΙΔΤΑΛ ΛΗΘΝΠ 
ΠΡΑΟΗΛΝΠ

ΓΗΥΟΓΝΠ ΚΝΙΒΑΙΖΠ

MIKE ΘΝΡΕΑΚΑΛΖΠ

ΑΛΡΥΛΖΠ ΠΓΝΟΗΓΖΠ

ΔΣΑΟΗΠΡΝΚΔ



Βνπιή



ΒΟΤΙΖ ΣΩΛ ΔΙΙΖΛΩΛ



ΣΑ ΒΑΗΙΗΘΑ ΑΛΑΘΣΟΡΑ
 ΝΘΥΛΑΠ ΘΑΗ

ΓΔΥΟΓΗΝΠ



ΣΑ ΛΔΑ ΑΛΑΘΣΟΡΑ
Κεηαθέξζεθαλ απέλαληη απφ ηελ Αθξφπνιε



1929

 Ν Βεληδεινο μεθηλάεη 
αλαθαίληζε

 Ρηο εξγαζίεο 
αλαιακβάλεη ν 
Αλδξέαο Θξηεδεο

 Ρν θηίξην αξρίδεη λα 
γίλεηαη ε ΒΝΙΖ



1930
 ΞΝΓΔΗΝ:γξαθείν 

πξσζππνπξγνχ

 ΗΠΝΓΔΗΝ:γξαθεία 
ππεξεζηψλ

 ΓΔΡΔΟΝΠ ΝΟΝΦΝΠ 
βηβιηνζήθε



H ΖΚΔΡΗΛΖ ΒΟΤΙΖ



ΣΑΟΗΙΑΝΠ ΡΟΗΘΝΞΖΠ
 Γελλήζεθε ην 1832 

ζην Λαχπιην

 Θαηάγεηαη απφ ην 
Κεζνιφγγη

 Ππνχδαζε ζην Ξαξίζη

 Δίλαη αλεςηφο ηνπ 
Αιέμαλδξνπ 
Καπξνθνξδάηνπ



Ζ ΘΑΟΗΔΟΑ ΠΡΖΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖ

 Ρν 1865 έγηλε 
βνπιεπηήο

 Ρν 1872 δεκηνχξγεζε 
ην δηθφ ηνπ θφκκα

 Ρν 1874 δεκνζίεπζε 
ην «Ρηο πηαηεη» (αξρή 
ηεο δεδεισκέλεο)



«ΓΠΡΣΥΠ
ΔΞΡΥΣΔΠΑΚΔΛ»

 Ν Ρξηθνχπεο ήζειε λα 
εθζπγρξνλίζεη ην 
θξάηνο. ΔΡΠΗ 

ΔΞΔΙΔΜΔ ΛΑ

 Γαλεηζηεί απφ ην 
εμσηεξηθφ

 Λα βαξχλεη ηε 
θνξνινγία

 Έηζη ε ρσξά 
πηψρεπζε



ΡΑ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΡΔΟΑ ΔΟΓΑ ΡΝ

 Ζ δηψξπγα ηεο 
Θνξίλζνπ

 Ρν ζηδεξνδξνκηθφ 
δίθηπν



Ν ΘΑΛΑΡΝΠ ΡΝ
 Κεηά απφ ηελ ήηηα 

ηνπ ζηηο Θάλεο. Δθεί 

πέζαλε αιιά 
θεδεχηεθε ζηελ 
Αζήλα



ΣΔΙΟ
 Νπξαληα Πηκηλε

 Καξηα Σξπζνκαιιε

 Γεκεηξεο Θνπξνπο

 Διελε Θνληαξα



Αθξφπνιε



Μοσσειο Ακροπολης !



Λίγα Λόγια:

 Σο Mουσείο της Ακρόπολης είναι ένα αρχαιολογικό 
μουσείο επικεντρωμένο στα ευρήματα του 
αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης των Αθηνών.

 Σο μουσείο κτίστηκε για να στεγάσει κάθε αντικείμενο 
που έχει βρεθεί πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, 
καλύπτοντας μία μεγάλη χρονική περίοδο από την 
Μυκηναϊκή περίοδο έως την Ρωμαϊκή και 
Παλαιοχριστιανική Αθήνα ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται 
πάνω στον αρχαιολογικό χώρο Μακρυγιάννη.

 Σο Μουσείο είναι στο σύνολό του 25,000 τ.μ. και 
διαθέτει εκθεσιακούς χώρους με εμβαδόν 14,000 τ.μ., 
δέκα φορές μεγαλύτερους από ότι στο παλιό Μουσείο. 
Σο νέο Μουσείο προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που 
απαιτούνται από ένα παγκόσμιο μουσείο του 21ου 
αιώνα.



Μερικά Δκθέματα
 ΟΙΚΙΑ ΠΡΟΚΛΟΤ

Σράπεζα θυσιών, 350-325 π.Χ. 

 ΑΚΛΗΠΙΟ ΚΑΙ ΗΠΙΟΝΗ
Αναθηματικό ανάγλυφο 400 π.Χ. 

 ΑΓΑΛΜΑ ΓΕΡΟΤ ΕΙΛΗΝΟΤ ΜΕ ΣΟΝ ΜΙΚΡΟ ΔΙΟΝΤΟ
Άγαλμα του ωκράτη. τον αριστερό του ώμο κάθεται ο μικρός 
Διόνυσος, ο οποίος κρατάει στο δεξί χέρι ένα θεατρικό προσωπείο

 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΠΡΟΩΠΕΙΟ ΣΟΤ ΔΙΟΝΤΟΤ
Η προσωπεία του Διονύσου από μάρμαρο ή από φθαρτά υλικά, 
ήταν στημένα επάνω σε ξύλινους ή λίθινους κίονες σε ιερά του 
θεού και γύρω από αυτά τελούνταν διάφορες τελετές. 

 Η «ΦΙΩΣΙΑ»
Μικρή κόρη με ιωνικό χιτώνα, που ανασηκώνει χαριτωμένα με το 
αριστερό της χέρι, και κοντό λοξό ιμάτιο, στερεωμένο στον δεξιό 
ώμο. Αξιοπρόσεκτες είναι οι λεπτομέρειες και η πολύχρωμη 
διακόσμηση των ενδυμάτων. Η κόρη αντανακλά τη χάρη και τη 
ζωντάνια της ιωνικής τέχνης. Παλαιότερα είχε συσχετισθεί με 
βάση που έφερε υπογραφή καλλιτέχνη από τη Χίο, γι’ αυτό 
ονομάσθηκε «Χιώτισσα» (510 π.Χ)

 ΑΝΑΓΛΤΥΟ ΣΗ «ΚΕΠΣΟΜΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ

 ΚΑΡΤΑΣΙΔΕ





Ο μοσχοφόρος είναι αρχαίο αττικό 
γλυπτό. Σο σώμα βρέθηκε το 1864 και η 
βάση το 1887 στις ανασκαφές της 
Ακρόπολης. Βρέθηκαν ακόμα πολλά άλλα 
μικρότερα κομμάτια, και το άγαλμα 
συμπληρώθηκε αρκετά, χωρίς όμως να 
είναι τελικά ολοκληρωμένο. Υυλάγεται 
στο μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα.

Σο κεφάλι "Rampin" Μουσείο του 
Λούβρου στο Παρίσι

Σο υπόλοιπο του Ιππέα από την 
Ακρόπολη. στο Μουσείο Ακροπόλεως



Ηστορία 

 Ση δημιουργία ενός νέου Μουσείου της 
Ακρόπολης διατύπωσε πρώτος ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής τον επτέμβριο 
του 1976, οριοθετώντας και τον χώρο στον 
οποίο τελικά κτίστηκε το νέο Μουσείο. Ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής με τη διορατική 
του ματιά, έθεσε ως αναγκαιότητα για την 
Ελλάδα, την κατασκευή ενός νέου Μουσείου 
που θα διέθετε όλες τις απαραίτητες τεχνικές 
εγκαταστάσεις για τη συντήρηση των 
ανεκτίμητων έργων της Ελληνικής τέχνης και 
όπου θα μεταφέρονταν τα γλυπτά του 
Παρθενώνος, οι Καρυάτιδες και όσα γλυπτά 
βρίσκονταν στις αποθήκες του παλαιού 
Μουσείου. 



Κάποιες εικόνες από το 

μοσσείο !



Ηστορία

 Ζοφερή χρονιά για την Ακρόπολη ήταν το 
1687, όταν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του ναού 
διασκορπίστηκαν γύρω από το βράχο της 
Ακρόπολης, λόγω μιας βόμβας των Ενετών. 
Ξένοι επισκέπτες ψάχνοντας μέσα στα 
χαλάσματα πήραν αρχαία θραύσματα ως 
αναμνηστικά. Σον 19ο αιώνα, ο Λόρδος Elgin 
αφαίρεσε αρχιτεκτονικά γλυπτά από τη 
ζωφόρο, τις μετόπες και τα αετώματα του 
Παρθενώνα.



Περισσότερες πληρουορίες 

 http://www.theacropolismuseum.gr/el

 http://odysseus.culture.gr/

 http://www.wikipedia.gr


