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ΑΚΡΟΠΟΛΗ

   Η ανοικοδόμηση των τειχών και των ιερών 
άρχισε αμέσως μετά την ήττα των Περσών το 
465 π.Χ. και επι Περικλέους κατασκευάστηκε ο 
ναός του Παρθενώνα από πεντελικό μάρμαρο. 
Κτίστηκαν και διακοσμήθηκαν ο Παρθενώνας, 
το Ερέχθειο, τα Προπύλαια της Ακρόπολης και 
ο ναός της Απτέρου Νίκης με την εποπτεία του 
γλύπτη Φειδία και των αρχιτεκτόνων Ικτίνου, 
Καλλικράτη, Μνησικλέους και Καλλιμάχου.



Τα 
Προπύλαια 

της 
Ακρόπολης 

των 
Αθηνών



Πύλη του Βραδεμβούργου
Από τα Προπύλαια της Ακρόπολης εμπνεύστηκε και ο Πρώσος 
αρχιτέκτονας Karl Gotthard Langhans, ο οποίος σχεδίασε και 

κατασκεύασε στα έτη 1788 – 1791 την Πύλη του Βραδεμβούργου 
στην Pariser Platz (πλατεία Παρισιού) στο κέντρο του Βερολίνου.



Τα Προπύλαια του Μονάχου
Και πάλι τα Προπύλαια της Ακρόπολης ενέπνευσαν το γερμανό 

Αρχιτέκτονα Leo von Klenze και έκτισε στο Μόναχο, στην 
Königsplatz τα Προπύλαια του Μονάχου. Κατασκευάστηκαν από 

το 1854 έως 1862.





ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

2ο  ΜΕΡΟΣ
«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ»



Εθνική 
Βιβλιοθήκη

Βρίσκεται στην οδό 
Πανεπιστημίου. Η 

ανέγερση άρχισε το 
1888 και ολοκληρώθηκε 
το 1903. Τα σχέδια ήταν 
του δανού αρχιτέκτονα 

Θεόφιλου Χάνσεν 
(Theophil von Hansen), 
ενώ η επίβλεψη ήταν 

του Ερνστ Τσίλερ 
(Ernst Ziller).

Σήμερα περιλαμβάνει 
περισσότερους από 
3.000.000 τόμους με 

σημαντικές και σπάνιες 
εκδόσεις.

 Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών 



Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Βρίσκεται στην οδό 
Πανεπιστημίου, μεταξύ της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης και της 
Ακαδημίας Αθηνών. 

Ξεκίνησε η κατασκευή του 
στις 3 Μαϊου 1837 επί 

Όθωνα και ολοκληρώθηκε 
το 1864. Ονομάστηκε 

Οθώνειο Πανεπιστήμιο. 
Σχεδιάστηκε από το δανό 

αρχιτέκτονα Θεόφιλο 
Χάνσεν. Στις 20 Οκτωβρίου 

1862 μετονομάστηκε σε 
Εθνικό Πανεπιστήμιο. Το 
1911 μετονομάστηκε σε 

Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο και το 1932 

σε Εθνικό και 
Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστήμιο Αθηνών



Ακαδημία Αθηνών

Το κτίριο της Ακαδημίας 
Αθηνών θεωρείται ένα από 

τα πιο χαρακτηριστικά 
δείγματα του αθηναϊκού 

κλασικισμού σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Τα σχέδια 

ανήκουν στο δανό 
αρχιτέκτονα Θεόφιλο 

Χάνσεν, ο οποίος είχε ως 
πηγή έμπνευσης την 

κλασική αρχιτεκτονική του 
5ου π.Χ. αιώνα και κυρίως 
τα μνημεία της Ακρόπολης 
των Αθηνών. Την επίβλεψη 
είχε αναλάβει ο γερμανός 

αρχιτέκτονας Ερνστ Τσίλερ, 
γνωστός και από πολλά 
άλλα κτίρια σε όλη την 

Ελλάδα. Το κτίριο 
θεμελιώθηκε το 1859 και 

τελείωσε το 1887.
Ακαδημία Αθηνών



Βουλή των Ελλήνων
(Παλαιά Ανάκτορα)

Νεοκλασικό κτίριο 
σχεδιασμένο από το Βαυαρό 
Αρχιτέκτονα Φρειδερίκο φον 

Γκέρτνερ (Friedrich von 
Gärtner), το οποίο βρίσκεται 
στην Πλατεία Συντάγματος 

στην Αθήνα. 
Το κτίριο κατασκευάστηκε 

στο διάστημα 1836 – 1847, 
προορισμένο να γίνει το 

ανάκτορο του Όθωνα, εξού 
και η ονομασία Παλαιά 
Ανάκτορα. Σήμερα εκεί 

εδρεύει το Κοινοβούλιο της 
Ελλάδας.

Βουλή των Ελλήνων



Παλαιά Βουλή 
Αθηνών 

(Οδός Σταδίου)
Στις 15 Αυγούστου 1858 η 

βασίλισσα Αμαλία θέτει 
τον θεμέλιο λίθο του νέου 
Βουλευτηρίου, γνωστού 
σήμερα ως το «Μέγαρο 
της Παλαιάς Βουλής» το 
οποίο βρίσκεται στην οδό 
Σταδίου στην Αθήνα. Τα 
σχέδια ήταν του Γάλλου 
αρχιτέκτονα Φρανσουά 

Λουί Φλοριμόν 
Μπουλανζέ, τα οποία στη 
συνέχεια τροποποιήθηκαν 

από τον Έλληνα 
αρχιτέκτονα Παναγιώτη 

Κάλκο.
Παλαιά Βουλή Αθηνών



Η Βουλή των Γερμανών – Κοινοβούλιο του Βερολίνου
 Χρειάστηκαν 10 χρόνια μέχρι να συμφωνηθεί το σχέδιο και μετά από ένα διαγωνισμό 183 
υποψηφίων, νικητής αναδείχθηκε ο Γερμανός αρχιτέκτονας Paul Wallot με ένα επιβλητικό 

αναγεννησιακό σχέδιο. Κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1884 – 1894 από πολεμικές 
αποζημιώσεις που κατέβαλε η Γαλλία. Η περίφημη επιγραφή «Dem Deutschen Volke” (για τον 

γερμανικό λαό) προστέθηκε το 1916 από τον Γουλιέλμο Β. Τα γράμματα της επιγραφής είναι από 
μπρούτζο, ο οποίος προήλθε από τα λιωμένα γαλλικά κανόνια. Ο γυάλινος θόλος σχεδιάστηκε 
αργότερα κατά την ανακαίνιση του κτηρίου μεταξύ 1995 – 1999 από τον Σερ Νόρμαν Φόστερ.



Πνευματικό Κέντρο Αθηνών

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στεγάζεται από το 1971 σε ένα από τα παλαιότερα 
κτήρια των Αθηνών, στο κέντρο της πόλης, Ακαδημίας 50. Το κτήριο αυτό σχεδιάστηκε από το 

Γερμανό αρχιτέκτονα F. Staufert και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1842 ως νοσοκομείο με την 
ονομασία «Δημοτικό Γενικό Νοσοκομείο η «ΕΛΠΙΣ».  Σήμερα ο χώρος αυτός διατίθεται για 

διάφορες  πολιτιστικές εκδηλώσεις.



Οφθαλμιατρείο Αθηνών
Τα έργα για την κατασκευή ξεκίνησαν το 1847 με βάση τα σχέδια του δανού αρχιτέκτονα Hans 

Christian von Hansen, ο οποίος όμως τρία χρόνια μετά έφυγε από την Ελλάδα για να αναλάβει ο 
Λύσανδρος Καυτατζόγλου, που προχώρησε σε επανασχεδιασμό με εντολή του Βασιλιά Όθωνα να 
μιμηθεί βυζαντινά πρότυπα. Ύστερα από διαδοχικές παρεμβάσεις, επεκτάσεις και προσθήκες το 
κτίριο πήρε τη σημερινή του μορφή το 1881 και από τότε λειτουργεί ως οφθαλμολογική κλινική.



Άγιος Διονύσιος Καθολική εκκλησία
Βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου και Ομήρου.

Η κατασκευή του κτιρίου άρχισε το 1853 και ολοκληρώθηκε το 1891. Ο αρχικός 
της σχεδιασμός είχε γίνει από το γερμανό αρχιτέκτονα, ζωγράφο και διανοητή του 

κλασικισμού Leo von Klenze, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων, το σχέδιο 
απλοποιήθηκε από τον έλληνα αρχιτέκτονα Λύσανδρο Καυτατζόγλου.



Ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

για τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων 
Γ2 και Γ4

του κύκλου γερμανικής γλώσσας 
που συνεργάστηκαν προκειμένου να διεκπεραιωθεί η 

παρούσα εργασία! 

Ψάλλα Σάσα
Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας

3ου Γυμνασίου Τρικάλων

Καλό Καλοκαίρι!
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