
Ανιχνεύοντας το Αθηναϊκό ιδεώδες μέσα από το βλέμμα του Φειδία 

Τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. βρίσκουν την Αθήνα στην ακμαιότερη περίοδό 
της σε όλα τα επίπεδα: πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό. Έχει παρέλθει 
περίπου μια 30ετία από τη λήξη των Περσικών Πολέμων, οι οποίοι υπήρξαν 
νικηφόροι για τους Έλληνες, αναδεικνύοντας τον ηγετικό ρόλο της 
Αθήνας, ταυτόχρονα όμως λάβωσαν την πόλη, που υπέστη καταστροφές 
από τα μηδικά στρατεύματα (εικ. 1). Η νέα αυτή σελίδα της αθηναϊκής 
ιστορίας σηματοδοτείται από την παρουσία του Περικλή στην πολιτική 
σκηνή της πόλης, ο οποίος με την προσωπικότητα, τη διορατικότητα και 
τις πρωτοβουλίες του, οδήγησε την Αθήνα στο απόγειο της δύναμής της.

Αδιάψευστος μάρτυρας της νέας πνοής που κατακλύζει την πόλη είναι το 
περίκλειο οικοδομικό πρόγραμμα, που κόσμησε το λόφο της Ακρόπολης 
με μνημειακές κατασκευές των οποίων η αρτιότητα, η καινοτομία και 
η αισθητική έβαλαν δια παντός τη σφραγίδα τους στην παγκόσμια 
αρχιτεκτονική κληρονομιά, συνιστώντας αξεπέραστα πρότυπα.
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 Στο αξεπέραστο αυτό 
αρχιτεκτονικό δημιούργημα, 
βρήκαν την έκφρασή 
τους θεμελιώδεις αρχές 
της αρχαίας ελληνικής 
διανόησης και φιλοσοφίας, 
όπως το μέτρο, η συμμετρία 
και η αρμονία. Οι αρχές 
αυτές αποτυπώθηκαν και 

στη γλυπτική διακόσμηση του ναού, μέσα από συνθέσεις 
που αποδίδουν με τη θεματική τους φόρο τιμής τόσο στο 
μυθολογικό παρελθόν της πόλης, όσο και σε σύγχρονα με 
την κατασκευή του κτηρίου δρώμενα (εικ. 3). 
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Κορυφαία αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική σύλληψη του 
προγράμματος αυτού, υπήρξε ο ναός που αφιερώθηκε 
στην Αθηνά Παρθένο, θεά προστάτιδα της πόλης, ο 
Παρθενώνας, όπως επικράτησε να ονομάζεται (εικ. 2). 
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Ακροκέραμο από 
τον Παρθενώνα 

(σχ. E. Dodwell)



Στο απεικονιζόμενο τμήμα της ιωνικής ζωφόρου που κοσμούσε το ναό (εικ. 4), προβάλλει ένα στιγμιότυπο από την πομπή των 
Παναθηναίων. Η πομπή αποτελούσε την κορύφωση των  Μεγάλων Παναθηναίων, εορτής με πανάρχαιες ρίζες προς τιμήν της θεάς 
Αθηνάς, που λάμβανε χώρα κάθε τέσσερα έτη στα μέσα του καλοκαιριού. Στο απόσπασμα, νεαροί Αθηναίοι ιππείς συμμετέχουν στη 
γιορτή, εκπέμποντας δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Το σφρίγος και η ήρεμη μεγαλοπρέπεια ανθρώπων και ζώων αντανακλούν το 
ευρύτερο αίσθημα σιγουριάς και αισιοδοξίας που βίωνε η Αθήνα την εποχή αυτή της ακμής της, που έμεινε γνωστή ως «Χρυσός 
Αιώνας». 
       Μέσω της αριστουργηματικής απεικόνισης αυτού του τόσο σημαντικού για την Αθήνα δρωμένου, η καλλιτεχνική ιδιοφυία 

του Φειδία απέδωσε την ιδανική μορφή μιας αρμονικά συγκροτημένης αλλά ταυτόχρονα εύρωστης και γεμάτης ζωντάνια 
κοινωνίας, ζητούμενα που αποτέλεσαν και αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του δημοκρατικού ιδεώδους.

«μετὰ μεγάλων δὲ σημείων καὶ οὐ δή τοι 
ἀμάρτυρόν γε τὴν δύναμιν παρασχόμενοι τοῖς τε 

νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα θαυμασθησόμεθα…» 
(Θουκυδίδης,  Ἱστορίαι, 2.41)
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Εικόνες

Λεπτομέρεια της εικόνας λίθου XLII (εικ. 4) [φωτ: Γ. Σκιαδοπούλου)
1.Άποψη του Β. τείχους της Ακροπόλης με ενσωματωμένα αρχιτεκτονικά μέλη προερχόμενα από τα κατεστραμμένα από τους Πέρσες 

οικοδομήματα του ιερού [φωτ: Γ. Σκιαδοπούλου]
2.Παρθενώνας, αξονομετρική αναπαράσταση από τον Α. Ορλάνδο

3.Παρθενώνας, άποψη της Δ. πλευράς (αρχείο ΕΦΑΠΑ)
4.Ιππείς από τη Β. πλευρά της Ζωφόρου του Παρθενώνα (Λίθοι  XLII, XLIII,  Βρετανικό Μουσείο) [φωτ: Γ. Σκιαδοπούλου]
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