
Η περιπέτειά µας για µια διαφορετική προσέγγιση ενός αρχαιολογικού χώρου
µε το σχολείο µας, ήρθε σαν άµεσο αποτέλεσµα και προέκταση του προγράµ-
µατος "Μια Μέρα στην Ακρόπολη", στο οποίο είχε λάβει µέρος το σχολείο µας.
Οι λόγοι που µας έκαναν να σκεφτούµε και να επιχειρήσουµε κάτι τέτοιο ήταν:
• Ο αναγκαστικά περιορισµένος αριθµός µαθητών που είχαν πάρει µέρος στο

πρόγραµµα της Ακρόπολης.
• Η γειτνίαση της περιοχής µας µε ένα πρώτου µεγέθους και σηµασίας αρχαίο

ελληνικό Ιερό, τους ∆ελφούς.
Αναπόφευκτες ήταν κάποιες αδυναµίες του προγράµµατός µας (σε σχέση 
µε το αντίστοιχο της Ακρόπολης), όπως η έλλειψη ειδικών επιστηµόνων και 
εποπτικού υλικού αλλά και η αριθµητικά δυσανάλογη σχέση υπεύθυνων εκπαι-
δευτικών και µαθητών. Έτσι το πρόγραµµά µας πήρε τη µορφή κλασικής 
περιήγησης, εµπλουτισµένης µε στοιχεία του προγράµµατος για την Ακρόπολη.
Για την προσωπική µας προετοιµασία, εκτός από τη µελέτη της σχετικής µε το
Ιερό των ∆ελφών βιβλιογραφίας, επισκεφθήκαµε το χώρο µόνοι µας αρκετές
φορές. Χρειάστηκε να επιλέξουµε τους χώρους-σταθµούς, µνηµεία ή διάσπαρτα
αρχιτεκτονικά µέλη -όποια ήταν προσφορότερα από τη φύση τους και την 
κατάστασή τους- για την ανάπτυξη των ειδικών θεµάτων, και να χρονοµετρή-
σουµε τις στάσεις σε αυτά. Λόγω έλλειψης χρόνου επικεντρώσαµε το 
πρόγραµµα µόνο στο Ιερό του Απόλλωνα.
Πρόθεσή µας ήταν να δοθεί η συνολική εικόνα ενός αρχαίου ελληνικού Ιερού
καθώς και να ζωντανέψουµε και να αναπλάσουµε την εικόνα της ζωής στην 
αρχαιότητα. Η ενηµέρωση των µαθητών αρχικά περιελάµβανε τη γνωριµία 
µ' ένα αρχαίο ελληνικό Ιερό και τις βασικές λειτουργίες του, καθώς και τους
τύπους κτηρίων µε τους οποίους σχετίζεται (ναούς, θησαυρούς, θέατρα, 

στάδια, γυµνάσια, παλαίστρες, βουλευτήρια κλπ).
Στη συνέχεια αναφερθήκαµε στην προϊστορία, στην ιστορία, στη σχετική µε το
Ιερό µυθολογία, στη µοναδική φύση του τοπίου και στη σχέση του µε τον Απόλ-
λωνα. Ακόµα, αναφερθήκαµε σε θέµατα αρχιτεκτονικής, ρυθµών, υλικών, 
τεχνολογίας, και σε ζητήµατα φθοράς και αποκατάστασης των µνηµείων. 
Ως εποπτικό υλικό χρησιµοποιήθηκαν διαφάνειες, τοπογραφικοί χάρτες, κατό-
ψεις και αναπαραστάσεις των Ιερών καθώς και φωτοτυπίες. 

Τα παιδιά, µετά το τέλος της ενηµέρωσης, ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν το
κάθε µνηµείο των ∆ελφών και να προσδιορίζουν τον αρχιτεκτονικό του ρυθµό
και τον τύπο κάθε κτηρίου. Έτσι είχαµε µεγάλα περιθώρια να αναφερθούµε 
επί τόπου σε θέµατα συντήρησης, αποκατάστασης, τεχνολογίας.

Η περιήγηση στο χώρο περιελάµβανε τους εξής βασικούς σταθµούς και θέµατα:
• Τη ρωµαϊκή πλατεία και στοά, όπου αναφερθήκαµε γενικά στο Ιερό και στη

δεύτερη χρήση του συγκεκριµένου χώρου
• Το Θησαυρό των Αθηναίων, όπου αναφερθήκαµε στην ιστορία του µνηµείου

αλλά κυρίως στην αναστήλωση-αποκατάσταση των µνηµείων και στα υλικά
που κατά περίπτωση χρησιµοποιούνται στις αναστηλώσεις.

• Τη Στοά των Αθηναίων, όπου διαπιστώσαµε ότι η πόλη που αφιέρωνε ένα
κτήριο σε ένα ιερό, συνήθως, µετέφερε η ίδια υλικά και δικούς της τεχνίτες.
Έτσι, διακρίναµε το πεντελικό µάρµαρο της ανωδοµής της Στοάς.

• Τον πολυγωνικό τοίχο, όπου µιλήσαµε για τα βασικά συστήµατα τοιχοποιίας,
το πλήθος και τη σηµασία των επιγραφών.

• Το ναό του Απόλλωνα, όπου αναφερθήκαµε στα είδη φθοράς σε ένα µνηµείο. 
• Το θέατρο, όπου µία µαθήτρια αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική ενός αρχαίου

θεάτρου, στη δελφική ιδέα και στις γιορτές του Αγγ. και της Ε. Σικελιανού.
• Το στάδιο, όπου µιλήσαµε για τις εµφανείς φθορές που προκαλούν τα πατή-

µατα των επισκεπτών, και τις σύγχρονες χρήσεις του, όπως οι θεατρικές 
παραστάσεις.

• Τέλος εκµεταλλευτήκαµε τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη, που αποδείχτηκαν
εξαιρετικά διδακτικά στην κατανόηση της τεχνολογίας των αρχαίων.

Κατάπληξη µας προκάλεσε η προσήλωση των µαθητών και η προσπάθειά τους
να αναγνωρίσουν όλα όσα είχαµε πει. 

Όσον αφορά τα εικαστικά αποτελέσµατα, είχαµε ένα πρόπλασµα αρχαίου ναού,
σχεδιαστικές απεικονίσεις και κείµενα. Στη φάση αυτή η έλλειψη καθηγητή 
Καλλιτεχνικών ήταν αισθητή. Αξιοσηµείωτη ήταν η προσπάθεια των µαθητών
του Λυκείου να φωτογραφίσουν υλικό από την αρχαιότητα σε δεύτερη χρήση,
που αφθονεί στην περιοχή.

Ίσως είναι περιττό να αναφερθούµε στην αξία των εκπαιδευτικών προγραµµά-
των, που, εκτός από την ουσιαστική γνώση και επαφή µε την πολιτιστική µας
κληρονοµιά, προσφέρουν και αισθητική καλλιέργεια. Ως εκπαιδευτικός, θα ήθελα
να επισηµάνω πόσο σηµαντικό είναι να αξιοποιήσουµε επί τέλους στη διδακτική
πράξη το πρωτότυπο υλικό που έχουµε από τον αρχαίο κόσµο και να συµπλη-
ρώσουµε την αρχαιογνωσία των µαθητών που προσφέρεται µόνο από φιλολο-
γικές πηγές, δίνοντας έτσι µιαν άλλη διάσταση, πιο ολοκληρωµένη και πιο
αληθινή, του αρχαίου κόσµου.
Θεωρώ υποχρέωσή µας να ευχαριστήσω όλους, όσοι συνέβαλαν στην 
πραγµατοποίηση αυτού του προγράµµατος και, καταλήγοντας, να επανα-
λάβω ότι χωρίς τη συµµετοχή µας στο πρόγραµµα "Μια Μέρα στην Ακρό-
πολη" δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί ό,τι έγινε. Από εδώ και στο
εξής, κάθε επίσκεψή µας µε το σχολείο σε µουσείο ή αρχαιολογικό χώρο
δεν θα είναι όπως πριν.
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