
ATHENE

Oorsprong : rots meer dan 100 m hoger dan de vlakte errond
Kon slechts aan één kant betreden worden (later de Propyleeën)
burcht van Mykeense koning. 
Met diepe bron in de rots. Met geheime trap bereikbaar. 
Toen de DORIERS de streek bedreigden, werd er een muur omheen
gebouwd, die staat er hu nog. was 6 meter dik. 

9  eeuw v X tempel van NIKE   (dochter van gigant PALLAS en STYX (rivier van dee

onderwereld). Later vereenzelfvigd met ATHENA   (PALLAS ATHENA)
Op hoogste punt stond altaar voor ATHENA : daar werden jonge stieren en
lammeren geofferd.
Heel de AKROPOLIS werd heilige grond, waar alleen tempels en
offeraltaren werden gebouwd. Plus wapenopslagplaats. 
HEILIGE OLIJFBOOM stond er ook. 

In de oorlog tegen de Perzen (Xerxes) zie ook LEONIDAS : heel de AKROPOLIS afgebrand,
ook de heilige olijfboom., maar reeds dezelfde dag groeide er een nieuwe

stilaan komen er dan nieuwe tempels. In de 5  eeuw worden de mooiste tempels gebouwd : e

PARTHENON   (Dorische stijl) In de 16  eeuw oplasgplaats van de Turken voore

kruit. Ontploffing
TEMPEL VAN NIKE
ERECHTEION (Ionische stijl)

In de grotten onder de berg kwamen nog meer heiligdommen. 

Theater van Dionysos in de zijkant. 

GROOTSTE beeldhouwer : PHIDIAS
Parthenon
Beeld van Zeus in Olympia

Men zegt dat Phidias de enige mens is die de goden echt heeft gezien, en dat aan de
mensen heeft meegdeeld via zijn beelden. 

Beeld van PALLAS ATHENA op Akropolis. 
12 m hoog : hoogste beeld dat in Griekenland tot dan toe was gemaakt. 
Houten kern
gezicht, handen : ivoor
kleding : goud. 

Werd beschuldigd van diefstal van goud en oneerbiedigheid tov de godin : had zijn
eigen beeltenis en die van Perikles in het schild van Athena verwerkt. Werd in de
gevangenis gegooid, later hoogstwaarschijnlijk verbannen naar ELIS (Olympia). 

Hij is de uitvinder van de klassieke stijl. 



DRACO : wetgeving : zeer streng met strenge straffen. Geen eigen grondbezit. 
Draco’s wetten werden met bloed geschreven. 
Uitdrukking : DRACONISCHE MAATREGELEN
7 eeeuw v C

SOLON : zie leestekst. 
Eind 7  eeuw begin 6  eeuw vce e

Dank zij SOLON ontstond de DEMOCRATIE. 
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