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 Η κατασκευή της ακρόπολης ξεκίνησε το 447 π.Χ. 
 
 Κατασκευάστηκε με μάρμαρο από την Πεντέλη.                       

Ο Παρθενώνας χτίστηκε με 20.000 τόνους Πεντελικού 
Μαρμάρου και η διάρκεια κατασκευής του κράτησε 15 χρόνια. 
 

 Συνολικά στην ίδια θέση υπήρξαν τέσσερις ναοί. Ο ναός που 
γνωρίζουμε σήμερα ήταν ο τέταρτος στη σειρά. 
 

 Σήμερα ακόμα και αν συνεργάζονταν π.χ. όλα τα λατομεία της 
Ελλάδας, δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν ανάλογη ποσότητα 
μαρμάρου με τον ρυθμό που έγινε από την Πεντέλη τότε.  



 Ο Ικτίνος ήταν ένας από τους δύο  
αρχιτέκτονες του Παρθενώνα έζησε τον 5ο  
αιώνα π.Χ. στην Αθήνα. 

 
 Ο Φειδίας ήταν Έλληνας γλύπτης, ζωγράφος  
και αρχιτέκτονας που έζησε τη περίοδο  
490 π.Χ. - 430 π.Χ.  
 
 Ο Καλλικράτης έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. και  
συνεργάστηκε με τον Ικτίνο για την ανέγερση του 
Παρθενώνα. 



 Ο κύριος ανεφοδιασμός των μαρμάρων γινόταν  από την 
Πεντέλη.  
 

 Η μεταφορά και η ανύψωση των μαρμάρων πάνω στην 
Ακρόπολη για την κατασκευή του Παρθενώνα βασίστηκε και 
στην εμπειρία από τη δημιουργία των προηγούμενων ναών.  

 
 Μετέφεραν τα μάρμαρα με την «τετράκυκλη», μια άμαξα της 

εποχής. 
 
 Την άμαξα ως την Ακρόπολη  έσερναν έξι ζευγάρια μουλάρια, 

ενώ στα ανηφορικά σημεία, πρόσθεταν κι άλλα τέσσερα ζεύγη 
ζώα.  



 Τοποθετήθηκαν μεγάλα βαρούλκα σε  μεγάλο ύψος στην έξοδο 
του λατομείου , για να φτάνουν πιο εύκολα τα φορτία στην,  
κορυφή αυτού. 
 

 Χρησιμοποιήθηκε η «τετράκυκλη» άμαξα που ήταν 
ισχυρότερη από όλες τις υπόλοιπες ,καθώς διέτρεχε απόσταση 
17 χλμ προκειμένου να μεταφέρει τα μάρμαρα από την 
Πεντέλη στην Αθήνα. 

 
 Πανίσχυροι γερανοί και ανυψωτικά  
      συστήματα ανεβάζουν μεγάλους  
      λίθους βάρους πολλών τόνων στον  
      Ιερό Βράχο.  

 
 
 








 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 
 http://users.sch.gr/pchaloul/classic-art/classic-arhit.htm 
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CF%84%

CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82  
  http://biographies.nea-

acropoli.gr/index.php?option=com_content&view=article&i
d=124:2008-06-12-19-11-
34&catid=18:arxitektoniki&Itemid=23 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%
CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1
%CF%82 
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