ENA ΠPOΓPAMMA ΣTA NEOKΛAΣIKA KTHPIA THΣ ΣYPOY
1ο Γυµνάσιο Σύρου, Γ' τάξη, 1994

θησε το χωρισµό –που προτείνουν οι Ι. Τραυλός και Α. Κόκκου στο βιβλίο
"Ερµούπολη"– των κτηρίων της πόλης σε δηµόσια και ιδιωτικά (σπίτια).
Έτσι, η δεύτερη υποοµάδα επέλεξε και περιέγραψε τρία από τα χαρακτηριστικότερα δηµόσια κτήρια: το ∆ηµαρχείο, µε την επιβλητική και µνηµειακή
παρουσία του στην κεντρική πλατεία της πόλης, τον "Απόλλωνα", το πρώτο
θέατρο του νεοελληνικού κράτους που φιλοξένησε λυρική σκηνή, και τη "Νοµαρχία Κυκλάδων".

Τη σχολική χρονιά 1993-94, στο 1ο Γυµνάσιο Σύρου συγκροτήθηκε µία οµάδα
από µαθητές και µαθήτριες της Γ' τάξης, µε στόχο τη µελέτη της τοπικής ιστορίας, και ειδικότερα την προσέγγιση της διαδικασίας ιστορικής έρευνας –έστω
και σε εµπειρικό στάδιο– αλλά και την καταγραφή και κατανόηση του περιβάλλοντος χώρου ως, εν εξελίξει, ιστορική δηµιουργία.
Η αρχική θεµατολογία κάλυψε ένα πολύ ευρύ φάσµα της ιστορίας της Σύρου,
µε –αρχικό– στόχο την παρουσίαση της νεότερης –κυρίως– ιστορίας της.
Σύντοµα όµως κρίθηκε απαραίτητο να περιοριστεί η εργασία, µε αποτέλεσµα
τον προσανατολισµό της οµάδας σε δύο κύκλους θεµάτων:
• τη συµβολή των προσφύγων στη γένεση και ανάπτυξη της Ερµούπολης και
• την αρχιτεκτονική εικόνα της πόλης στον 19ο αι., εικόνα που αποτυπώνει,
µέχρι σήµερα, στο χώρο την ανέλιξη και την ευρωστία της ερµουπολίτικης
κοινωνίας.
Η αφορµή για τον προσανατολισµό και την επιλογή του –δεύτερου κυρίως–
θέµατος δόθηκε από την παρουσίαση υλικού του Τµήµατος Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων της Ακρόπολης, που εκτέθηκε στο Αµφιθέατρο του 1ου
Γυµνασίου Σύρου για περίπου τρεις εβδοµάδες. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι
ακόλουθες µουσειοσκευές: Πάµε στην Ακρόπολη, Ένας Αρχαίος Ναός και η
Ζωφόρος του Παρθενώνα.

Η τρίτη υποοµάδα ασχολήθηκε µε την αρχιτεκτονική δοµή του ιδιωτικού χώρου
και κατέγραψε 5 περιπτώσεις σπιτιών, από τις τρεις περιόδους που χαρακτηρίζουν την Ερµουπολίτικη αρχιτεκτονική. Στόχος της η ανάδειξη των ιδιαίτερων
αρχιτεκτονικών στοιχείων τους.
Η τέταρτη υποοµάδα ανέλαβε την παρουσίαση της οικονοµικής ανάπτυξης
του οικισµού, µέσα από την οικιστική αποτύπωσή της στο χώρο, τα εργοστάσια. Κατέγραψε τα σηµαντικότερα βιοµηχανικά κτήρια και τη χρήση τους και
περιέγραψε ενδεικτικά τρία από αυτά. Παράλληλα έγινε αναφορά στο νεκροταφείο της Ερµούπολης µε την έντονη κλασικιστική γλυπτική παρουσία του.
Η προσπάθεια καταγραφής του τρόπου µε τον οποίο εντάσσονται τα νεοκλασικά κτήρια στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα καθώς και
η παρουσίαση των ενεργειών των Ερµουπολιτών για τη συντήρηση και τη
διαφύλαξη της κληρονοµιάς τους υπήρξε η κατακλείδα της εργασίας αυτής.

Η οµάδα που συγκροτήθηκε τελικά από 16 µαθητές, αναζήτησε το θεµατικό
υλικό στις βιβλιοθήκες του ∆ήµου και του 1ου Γυµν. Σύρου, σε ανάλογες
δηµοσιεύσεις εφηµερίδων και περιοδικών, στα ∆ηµοτολόγια του ∆ηµοτικού
Αρχείου Ερµούπολης, στο ∆ήµο και στην Πολεοδοµία αλλά και προγραµµάτισε
επισκέψεις σε κτήρια της πόλης µε σκοπό την επιτόπια έρευνα. Παράλληλα η
προσωπική συµβολή Ερµουπολιτών κυρίως αρχιτεκτόνων στάθηκε πολύτιµη.
Η µέθοδος αναζήτησης και συγκέντρωσης του υλικού οδήγησε στον επιµερισµό των αρχικών θεµατικών κύκλων και στη δηµιουργία αντίστοιχα
κάποιων υποοµάδων.

Την άνοιξη του 1994 η οµάδα –παρά τις όποιες επιφυλάξεις των µελών της–
αποφάσισε να αποτυπώσει την εργασία της σε ιδιόχειρο Λεύκωµα –µε την
προοπτική έκδοσής του– και παράλληλα να την παρουσιάσει σε Συνέδριο
εκπαιδευτικών, που διοργάνωσε το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της
Ακρόπολης.
Τα κείµενα της εργασίας αυτής συνοδεύονται από χάρτη της πόλης, που
αποτυπώνει τη χωροταξική δοµή της, από αρχιτεκτονικά σχέδια, από γκραβούρες και αναπαραστάσεις κτηρίων και οροφογραφιών από φωτογραφίες σπιτιών
και από ανάλογο φωτογραφικό υλικό των αρχών του αιώνα.

Η πρώτη υποοµάδα ασχολήθηκε µε τους παράγοντες ίδρυσης και συγκρότησης του οικισµού: το πλέγµα δηλαδή της φυσιογνωµίας του χώρου (προνοµιακή
γεωγραφική θέση του νησιού, ασφαλές λιµάνι), των ιστορικών συγκυριών
(Επανάσταση του '21, προσφυγιά, εποικισµοί Σύρου), των οικονοµικών
δραστηριοτήτων (ανάπτυξη διαµετακοµιστικού εµπορίου και βιοµηχανίας) και
των κοινωνικών συµπεριφορών (ανέλιξη αστικής τάξης, η οικιστική ανάπτυξη ως
προβολή της πολιτισµικής ακµής), που συνέβαλε στη γένεση και ανάπτυξη της
Ερµούπολης τον 19ο αι.

Συµπερασµατικά, αξίζει να αναφερθούν εδώ ορισµένες επισηµάνσεις σχετικά µε
τη λειτουργία της οµάδας. Παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπισε –παρατηρήθηκαν ανακολουθίες ως προς τις τακτές συναντήσεις µας, αφού λειτουργήσαµε
παράλληλα µε το σχολείο, αλλά χωρίς την ένταξή µας σε πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης– η εµπειρία που αποκτήθηκε ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµη.
Αποδείχτηκε ότι τα παιδιά, ακόµη και σε γυµνασιακή ηλικία, έχουν τη δυνατότητα
να εξάγουν συµπεράσµατα, βασιζόµενα σε αρχειακές πηγές και να προβάλλουν
το διδαγµένο γνωστικό υλικό µιας άλλης ιστορικής πραγµατικότητας (κλασική
αρχιτεκτονική στην αρχαία Αθήνα) στις αναβιώσεις των αρχιτεκτονικών ρυθµών
που παρουσιάζονται στην πόλη τους. Εξάλλου, για µια ακόµη φορά καταδείχθηκε ότι η συλλογική, εθελοντική και εξωσχολική, δραστηριότητα προσφέρει
στη σχολική κοινότητα, αφού τα παιδιά εθίζονται στην οµαδική δηµιουργία µε
κριτικό και υπεύθυνο τρόπο.
Α. Χριστοδουλοπούλου

Οι υπόλοιπες υποοµάδες ασχολήθηκαν ειδικότερα µε τη νεοκλασική Ερµούπολη. Στόχος τους ήταν η εξέταση των αρχιτεκτονικών ρυθµών που διαµόρφωσαν τον οικισµό, η καταγραφή των τυπολογικών χαρακτηριστικών που
παραπέµπουν στην κλασική παράδοση, αλλά και η παράλληλη παρουσίαση των
παραγόντων που οδήγησαν στην επικράτηση του νεοκλασικού ροµαντισµού
στον ελλαδικό χώρο στον 19ο αι. Tα παραπάνω στοιχεία εξετάστηκαν µέσα από
τη συνολική αρχιτεκτονική εικόνα της Ερµούπολης και την ενδεικτική παρουσίαση δεκατριών κτηρίων της. Για µεθοδολογικούς λόγους η οµάδα ακολού176

