
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα ΠΗΓΑΣΟΣ οργάνωσε κατά το χρονικό διάστηµα 
1994-96 ένα τριετές πιλοτικό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο 
"Το σχολείο υιοθετεί ένα µνηµείο". Από ελληνικής πλευράς την ευθύνη για την
πραγµατοποίηση αυτού του προγράµµατος είχε αναλάβει το Ελληνικό Τµήµα
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM) σε συνεργασία µε τα Υπουργεία
Παιδείας και Πολιτισµού.
Το πρόγραµµα είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές σε θέµατα 
προστασίας της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Στο πρόγραµµα αυτό έλαβαν
µέρος δεκαπέντε Ευρωπαϊκές πόλεις, µεταξύ αυτών και η Αθήνα. Για την Αθήνα
είχαν επιλεγεί δέκα µνηµεία του ιστορικού της κέντρου, αντιπροσωπευτικά όλων
των ιστορικών περιόδων του ελληνικού πολιτισµού που υιοθετήθηκαν από 
ισάριθµα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Το 9ο Γυµνάσιο Καλλιθέας επιλέχθηκε από το Τµήµα Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων της Ακρόπολης για να υιοθετήσει το µνηµείο του Φιλοπάππου,
µια και το σχολείο µας γειτνιάζει µε το µνηµείο και έχει και οπτική επαφή µε
αυτό. Υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράµµατος στο σχολείο µας ήταν 
η αρχαιολόγος της Εφορείας κ. Β. Γεωργακά.
Η οµάδα ΠΗΓΑΣΟΣ του σχολείου µας δηµιουργήθηκε από 33 µαθητές δύο
τµηµάτων της Α' Γυµνασίου. 
Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε ενηµερωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που
συµµετείχαν µε τους συντονιστικούς φορείς. Αρχικά τα παιδιά διάβασαν 
αποσπάσµατα από τη ∆ιεθνή Χάρτα για την προστασία των ιστορικών πόλεων
και ανέλυσαν τις έννοιες "µνηµείο" και "υιοθεσία". Στη συνέχεια οργάνωσαν έναν
πίνακα ανακοινώσεων, όπου κόλλησαν υλικό σχετικό µε το µνηµείο του Φιλο-
πάππου και το πρόγραµµα. Ο κάθε µαθητής έφτιαξε το δικό του ηµερολόγιο,
όπου έγραφε καθηµερινά τις σκέψεις του, τις δράσεις και τις δραστηριότητες.
Απαραίτητη ήταν όµως και η άµεση επαφή µε το µνηµείο. Με τον τοπογραφικό
χάρτη της Αθήνας των ρωµαϊκών χρόνων µαζί τους επισκέφτηκαν πολλές φορές
το λόφο και το µνηµείο για να το γνωρίσουν. Πολλές πληροφορίες για την
Αθήνα των ρωµαϊκών χρόνων αντλήσαµε από τον εκπαιδευτικό φάκελο του
Τµήµατος Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρόπολης "Η Αθήνα στα 
χρόνια του Αδριανού".
Μετά από αυτά, οι µαθητές χωρίστηκαν στα παρακάτω εργαστήρια και επιτροπές: 
εργαστήριο αρχιτεκτονικής, εργαστήριο γλυπτού διακόσµου, εργαστήριο 
επιγραφικής, οικολογικό και θεατρικό εργαστήριο, επιτροπή βιβλιογραφικής
έρευνας, επιτροπή συλλογής δηµοσιευµάτων του τύπου και επιτροπή καλλιτε-
χνικής φωτογραφίας. Η πρώτη δουλειά για τους µαθητές του κάθε εργαστηρίου
ήταν η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 
Οι µαθητές του εργαστηρίου της αρχιτεκτονικής επισκέφθηκαν το ΚεΜΑ, όπου
δούλεψαν µε τα εργαλεία της µουσειοσκευής της Λιθοξοϊκής στα µάρµαρα που
βρίσκονται στον περίβολο του κτηρίου και παρακολούθησαν στον Η/Υ το 
πρόγραµµα του κ. Μ. Κορρέ "Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα". Έµαθαν για
τις οικοδοµικές µεθόδους στην αρχαιότητα, για τα υλικά δοµής, τις µεθόδους
ανάρτησης και µεταφοράς των αρχιτεκτονικών µελών και για τα λιθουργικά 
εργαλεία. Ασχολήθηκαν επίσης µε την κατηγορία των ταφικών µνηµείων, στην
οποία ανήκει και το µνηµείο του Φιλοπάππου. Συζήτησαν και προβληµατίστηκαν
και µε την ασυνήθιστη θέση του την "εντός των τειχών" της πόλης και απέναντι

από την Ακρόπολη. Εντόπισαν το διατείχισµα, το µελέτησαν και ακολουθώντας
τα ίχνη του ανέβηκαν στο µνηµείο. Επίσης τα παιδιά του ίδιου εργαστηρίου 
έψαξαν και βρήκαν παλιές απεικονίσεις του µνηµείου και του ευρύτερου χώρου.
Το εργαστήρι της γλυπτικής ασχολήθηκε µε τον πλούσιο γλυπτό δάκοσµο του
µνηµείου, δηλαδή τη Ζωφόρο και τα δύο καθιστά αγάλµατα, που σώζονται. 
Πολύτιµη ήταν η βοήθεια της µουσειοσκευής της Αρχαίας Ελληνικής Ενδυµα-
σίας. Οι µαθητές αυτού του εργαστηρίου, αφού έψαξαν ιστορικά στοιχεία για
τον Φιλόπαππο έφτιαξαν το γενεαλογικό του δέντρο.
Τα µέλη του επιγραφικού εργαστηρίου µελέτησαν τις τρεις σωζόµενες επιγρα-
φές. Κατάλαβαν την αξία της επιγραφικής µαρτυρίας για την ολοκληρωµένη
γνώση των µνηµείων. Η παρακολούθηση του προγράµµατος "Από το Άλεφ στο
Ωµέγα" στο Κέντρο Εκπαδευτικών Προγραµµάτων του ΥΠΠΟ βοήθησε πολύ.
Τα ίδια τα παιδιά έφτιαξαν, αντίστοιχα µε το "Γάιος Ιούλιος Αντίοχος Φιλόπαπ-
πος", τα δικά τους "πολυονόµατα", όπως τα ονοµάσαµε.
Το οικολογικό εργαστήρι ασχολήθηκε µε τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου και µε τη φθορά της εξωτερικής επιφανείας του µνηµείου. Κυρίως 
µελέτησαν τις κυριότερες µορφές διάβρωσης του µαρµάρου. Το εργαστήρι
ασχολήθηκε επίσης και µε την αρχιτεκτονική του τοπίου, συγκεκριµένα µε τη
διαµόρφωση του χώρου από τον Πικιώνη και τους µαθητές του από το 1954
ως το 1958. 
Η επιτροπή συλλογής τύπου συγκέντρωσε άφθονο υλικό από τον τύπο, που
αφορούσε τις δραστηριότητες του σχολείου µας, το πρόγραµµα ΠΗΓΑΣΟΣ
αλλά και γενικότερα πολιτιστικά θέµατα.
Οι µαθητές του θεατρικού εργαστηρίου έγραψαν ένα κείµενο για θεατρικό 
παιχνίδι µε θέµα την επίσκεψη ξένων περιηγητών του 17ου αιώνα στο µνηµείο
του Φιλοπάππου και τη συζήτησή τους µε Τούρκους, που βρίσκονταν εκεί.
Στο µάθηµα των Καλλιτεχνικών, τα παιδιά ζωγράφισαν το µνηµείο και πολλά
από αυτά τα έργα τα φωτογραφίσαµε και τα κάναµε κάρτες. Επίσης οι περισ-
σότεροι σχολικοί µας περίπατοι έγιναν και γίνονται στο λόφο του Φιλοπάππου
όπου τα µέλη της οµάδας ξεναγούσαν ή ξεναγούν τους συµµαθητές τους και
τους καθηγητές τους. 
Με µία ραδιοφωνική συνέντευξη και µία έκθεση που διοργανώσαµε στο χώρο
του σχολείου µας µε θέµα: "Ελάτε να γνωρίσουµε ένα γνωστό-άγνωστο 
µνηµείο της Αθήνας: Το Μνηµείο του Φιλοπάππου" προσπαθήσαµε να 
ενηµερώσουµε τους επισκέπτες για το µνηµείο. Στην έκθεση οι µαθητές, κατά
εργαστήρια, παρουσίασαν τη δουλειά τους.
"Το σχολείο υιοθετεί ένα µνηµείο" ήταν ένα πρόγραµµα που βοήθησε τους 
µαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς, να απο-
κοµίσουν πολύτιµες ειδικές γνώσεις, να οξύνουν την κριτική τους µέσα από τον
τρόπο δουλειάς, να µάθουν να συνεργάζονται µεταξύ τους, µε αρχαιολόγους
και άλλους επιστήµονες, να εξοικειωθούν µε χώρους που επισκέφτηκαν και τους
αγνοούσαν, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, την αυτενέργειά τους και τώρα πια µε
τόλµη και παρρησία να διατυπώνουν τις απόψεις τους. Τελειώνοντας θα ήθελα
να ευχαριστήσω το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρόπολης και
την Ένωση Φίλων της Ακρόπολης για την ηθική και υλική υποστήριξή τους.
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