
Tον Iανουάριο του 1997, εγκαινιάστηκε στη Pόδο ένα πρότυπο Κέντρο Εκπαι-
δευτικών Προγραµµάτων, σε ένα, πρόσφατα αναστηλωµένο και βραβευµένο
από την Eυρωπαϊκή Kοινότητα, ιστορικό κτήριο. Πρόκειται για το γνωστό από τις
πηγές Ξενώνα της Aγίας Aικατερίνης, που, κατά τη διάρκεια της Ιπποτοκρατίας,
φιλοξένησε δυτικοευρωπαίους ευγενείς. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής δεν
ήταν απλώς η δηµιουργία ή η φιλοξενία, προγραµµάτων που θα απευθύνονταν
σε µαθητές, αλλά και η παράλληλη λειτουργία ενός άτυπου φορέα επιµόρφω-
σης όλων των πολιτών του νοµού, σε θέµατα που άπτονται της ιστορίας και των
µνηµείων της πατρίδας µας.
Tο ευρύ πνεύµα που διέπει τη λειτουργία του Kέντρου Aρχαιολογικών Eκπαι-
δευτικών Προγραµµάτων ∆ωδεκανήσου εκφράστηκε και από τη συνεργασία
του µε φορείς, αλλά και µεµονωµένα άτοµα, που έχουν ανάλογους στόχους.
Tα εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε σχολικά τµήµατα και 
προσφέρονται σε καθηµερινή βάση µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
σε προγράµµατα πρωτότυπα, που εγκαινιάζονται για πρώτη φορά στη Pόδο,
και σε προγράµµατα φιλοξενούµενα, δηµιουργίες άλλων ανάλογων κέντρων ή
τµηµάτων, που λειτουργούν στην Aθήνα ή σε άλλες πόλεις της πατρίδας µας. 
Aπό τα πρωτότυπα προγράµµατα, αυτό που επιγράφεται "…Στην Πόλη των
Iπποτών", αποτελεί καρπό συνεργασίας της 4ης Eφορείας Bυζαντινών Aρχαιο-
τήτων και της ∆ιεύθυνσης Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Mνηµείων του
YΠΠO. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα-περιήγηση στα σηµαντικότερα ιπποτικά
µνηµεία της Παλιάς Πόλης της Pόδου, µε ορµητήριο ένα, επίσης ιπποτικό, 
κτήριο (Villaragut), που βρίσκεται στο µέσον σχεδόν της Oδού Iπποτών. Tης
περιήγησης προηγείται µια διαλογική συζήτηση, µε τους µαθητές σε ρόλους
πρωταγωνιστών και µε την υποστήριξη κατάλληλα επιλεγµένου οπτικοακουστι-
κού υλικού. H συµµετοχή των παιδιών επιδιώκεται από την αρχή του προγράµ-
µατος· κορυφώνεται όµως κατά τη διάρκεια της περιήγησης, όπου µε τη βοήθεια
χρωµατιστών ρούχων, τα ίδια υποδύονται ιππότες, ξένους περιηγητές και έλλη-
νες κατοίκους της µεσαιωνικής Pόδου.
Mε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Kέντρο φιλοδοξεί να εγκαινιάσει ένα
ακόµη πρωτότυπο πρόγραµµα, µε τίτλο "Pόδος: µια απόρθητη πόλη". Σκοπός του
προγράµµατος, του οποίου το θεωρητικό µέρος έχει ολοκληρωθεί, είναι η 
παράλληλη παρουσίαση, (µε σκοπό τη σύγκριση), δύο µεγάλων πολιορκιών στην
ιστορία της πόλης, που, αν και χωρίζονται χρονικά από 18 περίπου αιώνες, 
εµφανίζουν πολλά κοινά µεταξύ τους χαρακτηριστικά: εκείνης του ∆ηµητρίου του
Πολιορκητή (305-4 π.X.) και αυτής του Mωάµεθ του B' του Πορθητή (1480 µ.X.).
Mε σκοπό την παγίωση της λειτουργίας του Κέντρου στη Pόδο, αλλά και την
ανάδειξη της πολυφωνίας, προωθήθηκε εξαρχής η παράλληλη µε των πρωτό-
τυπων, παρουσίαση φιλοξενούµενων προγραµµάτων, που έχουν ήδη σκληρά
δοκιµασθεί σε άλλες πόλεις της επικράτειας. Μάλιστα, η παρουσίαση αποκλει-
στικά φιλοξενούµενων προγραµµάτων, στη χρονική περίοδο που ακολούθησε
αµέσως τα εγκαίνια του Kέντρου, αποτέλεσε, κατά κάποιο τρόπο, ένα "πρελού-
διο" στο ζήτηµα της θεσµοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στη 
∆ωδεκάνησο. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να υπογραµµιστεί η αποφασιστικής
σηµασίας βοήθεια προς το Kέντρο όλων των τµηµάτων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων της Aθήνας, που προσφέρθηκαν να µας εµπιστευθούν τις 
πρωτότυπες δηµιουργίες τους για να τις παρουσιάσουµε στη Pόδο. Για καθαρά

πρακτικούς λόγους, στη φάση αυτή, δόθηκε προτεραιότητα στις γνωστές στους
εκπαιδευτικούς "µουσειοσκευές". Στην πρώτη αυτή περίοδο της λειτουργίας του
Kέντρου, δίνοντας έµφαση στη προϊστορική και κλασική αρχαιότητα, φιλοξενή-
θηκαν 6 µουσειοσκευές, που είναι δηµιουργίες του Τµήµατος Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων της Aκρόπολης και του Mουσείου Kυκλαδικής Tέχνης. 
Πρόκειται για την "Aρχαία Eλληνική Eνδυµασία", τα "Aρχαία Moυσικά Όpγανα",
τον "Αρχαίο Ναό", τη "Λιθοξοϊκή", την "Aρχαία Eλληνική Kεραµεική" και τον 
"Kυκλαδικό Πολιτισµό".
H παρουσίαση των προγραµµάτων περιελάµβανε δύο µέρη: πρώτα, την παροχή
των βασικών πληροφοριών, µε τη βοήθεια του διαθέσιµου οπτικοακουστικού
υλικού και της απαραίτητης "µαιευτικής" µεθόδου διδασκαλίας και, ύστερα, την
εµπέδωση των γνώσεων, µε την υποστήριξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων µε
ανάλογο περιεχόµενο. Tο προσωπικό του Κέντρου, µάλιστα, δεν αρκέστηκε
στην απλή παρουσίαση του διαθέσιµου υλικού, αλλά αφιέρωσε ικανό χρόνο
στην προσπάθεια εµπλουτισµού του, ιδιαίτερα µε την επινόηση περαιτέρω 
δραστηριοτήτων και εφαρµογών, σε κάθε συγκεκριµένο θέµα. Nτυµένα µε τα
αρχαιοελληνικά ενδύµατα, τα παιδιά πρωταγωνιστούσαν σε θεατρικά µονόπρα-
κτα, την υπόθεση και τους διαλόγους των οποίων τα ίδια είχαν συγγράψει. Ένα
διασκεδαστικό παιχνίδι, "η Βαβυλωνία", χρησιµοποιήθηκε για την καλύτερη 
αφοµοίωση των ονοµάτων αρχαίων µουσικών οργάνων. Όρθια τα παιδιά έκτι-
ζαν µε λέξεις έναν τύπο ναού, που γκρεµιζόταν σε κάθε εσφαλµένη απάντηση.
Παιχνίδι µε αιφνιδιαστικά διακοπτόµενο µουσικό θέµα και παράλληλη µεταβί-
βαση από χέρι σε χέρι των αντιγράφων των κιόνων χρησιµοποιήθηκε ως 
πρόφαση για να ελεγχθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των ποικίλων ρυθµών.
Πολύτιµη εµπειρία για το προσωπικό του Κέντρου υπήρξε η συνεργασία του
µε τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Tµήµατος του Πανεπιστηµίου του Aιγαίου
(Tµήµα Nηπιαγωγών). Στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές, µε
την επίβλεψη και επιστηµονική στήριξη του Kέντρου, κλήθηκαν να "διδάξουν" 
το περιεχόµενο των µουσειοσκευών σε µαθητές των πρώτων σχολικών τάξεων.
H έµφαση που, όπως είναι φυσικό, δόθηκε στο παιδαγωγικό µέρος της διδα-
σκαλίας, εξέφρασε µία άλλη οπτική του ζητήµατος των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, την οποία, σκοπεύουµε να επεξεργαστούµε και να αξιοποιή-
σουµε κατάλληλα στο µέλλον.
Eπιστέγασµα της προσπάθειάς µας να γίνουν γνωστά τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα σε όλα τα ∆ωδεκάνησα, υπήρξε η εξόρµηση στην ακριτική Σύµη.
Παίρνοντας υπό µάλης τις µουσειοσκευές, κατά τη διάρκεια ενός εξοντωτικού,
αλλά ανεκτίµητου από την άποψη των εµπειριών, τριηµέρου, "διδάξαµε" το 
περιεχόµενό τους στους µαθητές των δύο ∆ηµοτικών σχολείων και του ενός 
Γυµνασίου. Σηµαντική βοήθεια στο έργο µας πρόσφερε αφιλοκερδώς, 
ο απόφοιτος της Σχολής Kαλών Tεχνών Σ. Xανδέλης, ο οποίος ανέλαβε να 
"µυήσει" τα παιδιά στα µυστικά της "Λιθοξοϊκής", µιας τέχνης µε µεγάλη παρά-
δοση στη Σύµη.
H εξόρµηση στη Σύµη ενίσχυσε την πεποίθησή µας ότι τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα αποτελούν σήµερα, µια αναγκαιότητα στη διαδικασία της µετά-
δοσης της γνώσης. Kαι, ακόµα, ότι όσο αυτή ταξιδεύει µακρύτερα, τόσο πιο 
ευπρόσδεκτη γίνεται.
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