


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ 

Το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακροπό- Το τμήμα δημιουργήθηκε μαζί με τα εγκαίνια ενός νέ-
λεως δημιουργήθηκε το 1987 από την Α' Εφορεία ου μουσείου της Α' Εφορείας, του Κέντρου Μελετών 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνερ- Ακροπόλεως, που παράλληλα είναι και το εκπαιδευτι-
γασία με την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Α- κό της κέντρο, ένας χώρος προετοιμασίας για τους ε-
κροπόλεως με σκοπό να διευκολύνει την επαφή τόσο πισκέπτες της Ακροπόλεως, μεγάλους και μικρούς, έ-
των παιδιών της σχολικής ηλικίας όσο και άλλων που νας χώρος επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό που εν-
ενδιαφέρονται, με την τέχνη και την αρχιτεκτονική της διαφέρεται να ενημερωθεί σε διάφορα αρχαιολογικά, 
κλασικής αρχαιότητας καθώς και με τα μεγάλα έργα ιστορικά και άλλα καλλιτεχνικά θέματα και τέλος ένα 
συντηρήσεως και αναστηλώσεως που πραγματοποιού- κέντρο για την προώθηση μελετών σχετικών με την Α-
νται στον Ιερό Βράχο. κρόπολη και τα μνημεία της. 
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Η ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

.ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Ές δέ τήν άκρόπολίν εστίν έσοδος μία- έτέραν δέ ου πα
ρέχεται, πάσα απότομος ούσα καί τείχος έχουσα έχυρόν. 

Παυσανία, 'Αττικά, 1,22,4 

Η ακρόπολη έχει μια είσοδο για δεύτερη δεν είναι κατάλ
ληλη, γιατί ολόκληρη είναι απότομη και οχυρωμένη με 
τείχος. 

Παυσανία, Αττικά, Ι,22,4 

Θεωρώντας ότι όλοι γνωρίζουν τα μνημεία της Ακρο
πόλεως, θα κάνω μια σύντομη περιγραφή των εκθεμά
των του ΚΕ.Μ.Α. 

Στο ισόγειο του κτιρίου εκτίθενται γύψινα αντίγραφα 
από τις Μετόπες, τη Ζωφόρο και τα Αετώματα του 
Παρθενώνα. Στον όροφο ο επισκέπτης μπορεί να δει 
την έκθεση «Ακρόπολη: Μελέτες, Έρευνες, Έργα», 
μια έκθεση για τα έργα αναστηλώσεως. 

Το κέντρο διαθέτει μια πολύ καλή συλλογή μακετών 
και σχεδίων όπου ο επισκέπτης μπορεί να παρακο
λουθήσει την ιστορία του Ιερού Βράχου, καθώς και τη 
διδακτική έκθεση «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα» 
όπου με σχέδια και μακέτες αναπτύσσεται η μεταφο
ρά των μαρμάρων για την κατασκευή ενός αρχαίου 
ναού. Η έκθεση «Πήλινες Κεραμώσεις από την Αθη
ναϊκή Ακρόπολη», η μοναδική έκθεση που περιέχει 
αρχαία αντικείμενα, συμπληρώνει τα εκθέματα του ο
ρόφου. 

Το Κέντρο διαθέτει αίθουσα διαλέξεων 250 περίπου θέ
σεων. Ό λ α τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Α
κρόπολη ξεκινούν από αυτήν την αίθουσα. Τα θέματα 
τους αφορούν την Ακρόπολη και την εποχή της και 

έχουν άμεση σχέση τόσο με τα μνημεία όσο και με τα 
εκθέματα του ΚΕ.Μ.Α. καθώς φυσικά το Κέντρο θεω
ρείται η πρώτη φάση της επίσκεψης στην Ακρόπολη. 

Η φιλοσοφία στην οποία στηρίχθηκαν η Α' ΕΠΚΑ και 
η ΕΣΜΑ για τη δημιουργία του τμήματος εκπαιδευτι
κών προγραμμάτων βασίσθηκε στην πεποίθηση τους 
ότι: 

1. Η επαφή με το πνεύμα της κλασικής αρχαιότητας 
δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων μόνον ειδικών 
επιστημόνων αλλά και κάθε ανθρώπου που ενδιαφέ
ρεται να το γνωρίσει και ότι 

2. Το πρώτο βήμα για το σεβασμό και τη συντήρηση 
ενός μνημείου είναι η προσέγγιση του μέσα από την 
εκπαίδευση που πρέπει να ξεκινάει σε νεαρή ηλικία. 

Αυτούς τους στόχους έπρεπε να θέτει το τμήμα εκπαι
δευτικών προγραμμάτων. 

Σκοπός του τμήματος υπήρξε από την αρχή, να δώσει, 
σε ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας και μόρφωσης, μέ
σα από εμπειρίες, οπτικές, ακουστικές και αφής, τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τον κλασικό πο
λιτισμό. 
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Διαλέξεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις στα εργαστήρια και 
προβολές ταινιών οργανώνονται σε μηνιαία βάση και 
συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε χρόνο να 
υπάρχουν εκδηλώσεις που να ενδιαφέρουν τόσο το 
ευρύτερο κοινό, όσο και τους ειδικούς επιστήμονες. Η 
συνεργασία και η βοήθεια τόσο σε προσωπικό ή σε 
ιδέες όσο και σε χορηγίες, της ' Ενωσης των Φίλων της 
Ακροπόλεως είναι ουσιαστική. 

Καθώς τα μνημεία της Ακροπόλεως περιλαμβάνονται 
στη διδακτέα ύλη των περισσοτέρων σχολείων όλου 
του κόσμου, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τα 
προγράμματα υπήρξε πάντοτε ζωηρό. Το τμήμα α
νταποκρίθηκε συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος 
των δραστηριοτήτων του στην επαφή και τη συνερ
γασία με αυτούς. 

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σήμερα παρέχονται με: 
1. Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές. 
2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα για ένα τμήμα (περίπου 
40 μαθητές) με διάφορα θέματα του γνωστικού μας α
ντικειμένου. 
3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια Μέρα στην Ακρό
πολη» κάθε άνοιξη για τρεις ημέρες. 
4. Προγράμματα για μεμονωμένα παιδιά. 
5. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού. 

του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, ώστε οι ε
πισκέψεις των σχολείων να είναι πιο αποδοτικές. Απο
τέλεσμα της προσπάθειας αυτής, ήταν το πρόγραμμα 
«Μια Μέρα στην Ακρόπολη» πρόγραμμα που έχω πα
λαιότερα αναπτύξει σε αυτά τα σεμινάρια και έχει δη
μοσιευτεί στην Εικαστική Παιδεία, όπου μέσα από 25 
εργαστήρια που παρουσιάζουν 50 εκπαιδευμένοι φοι
τητές Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογίας του Πανεπι
στημίου Αθηνών, που δουλεύουν εθελοντικά, παρου
σιάζεται σε 2500 μαθητές από 80 σχολεία η αρχιτεκτο
νική και αρχαιολογική ανάλυση των μνημείων, τα 
προβλήματα τους, καθώς και οι αναστηλωτικές εργα
σίες. Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν 4 οδοιπορι
κά φυλλάδια με τη βοήθεια των οποίων ο μαθητής 
μπορεί να περιηγηθεί μόνος του και με την καθοδή
γηση του καθηγητή του, τον αρχαιολογικό χώρο. ' Ενα 
ειδικό φυλλάδιο με τα κείμενα του Πλούταρχου και 
του Παυσανία σε αρχαία ελληνικά και σε μετάφραση 
μαζί με τα σχέδια αναπαραστάσεως τους, του προσφέ
ρουν την άμεση επαφή με τις πηγές (φωτ. 2). 

Από τα προγράμματα για μεμονωμένα παιδιά που έ
χουμε οργανώσει μέχρι τώρα, διάλεξα να παρουσιά
σω το πρόγραμμα «Μια Μέρα στο Κέντρο Μελετών 
Ακροπόλεως» που έγινε μια μόνο φορά, διήρκεσε 4 ώ
ρες και συμμετείχαν σε 28 εργαστήρια, 2000 επισκέπτες. 

Η πρώτη φροντίδα της Εφορείας, ήταν η οργάνωση Ηταν ένα πρόγραμμα στο οποίο συνεργασθήκαμε με 
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πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες οι οποίοι πάντοτε μας 

προσφέρουν τη βοήθεια τους εθελοντ ικά με μεγάλο 

ενθουσιασμό. 

Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε: 

Το εργαστήριο κατασκευής αρχαίων ενδυμάτων στη 

ζωφόρο σε συνεργασία με τη Μ α ρ ί α Μυλωνά-Κυρια-

κίδη. 

Τη διαδικασία κατασκευής ενός μαρμάρινου γλυπτού 

από τον Στέλιο Τριάντη, τη δημιουργία του έργου 

στον πηλό, τη μ ε τ α φ ο ρ ά σε γύψινο, την α ν τ ι γ ρ α φ ή σε 

μ ά ρ μ α ρ ο (φωτ. 3, 4). 

Τη δ ιαδικασία κατασκευής ενός αγάλματος από ορεί

χαλκο με τη μέθοδο της απώλειας κεριού από τον Θό

δωρο Παπαδόπουλο. 

Τη δημιουργία ψηφιακών εικόνων με τη βοήθεια ηλε

κτρονικών υπολογιστών από το Νέστορα Παπανικολό-

πουλο (φωτ. 5, 6). Οι μαθητές είχαν τη δ υ ν α τ ό τ η τ α να 

συνθέσουν κομμάτ ια μιας σπασμένης μετόπης, να την 

χρωματίσουν. 

Μελετήσαμε πολλά διαφορετικά υλικά: Το χρυσελεφά

ντινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου ήταν το ερέθισμα 

να μελετήσουμε την αρχαία αυτή τεχνική. Το Διίπετές 

Ξόανο, το ξύλινο λ α τ ρ ε υ τ ι κ ό άγαλμα της Αθηνάς που 

ήταν στο Ερεχθείο αποτέλεσε την ευκαιρ ία να μελετή

σουμε και να δουλέψουμε με ξύλο, οι πήλινες κερα-

μώσεις, να δουλέψουμε τον πηλό (φωτ. 7). Παρουσιά

σθηκαν οι τεχνικές για τον χρωματισμό των αρχαίων 

γλυπτών. Τέλος, καθώς το Κέντρο είναι και ένα Μ ο υ 

σείο Εκμαγείων, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 

δουν αναλυτ ικά, μέσα στα εργαστήρια της Εφορείας, 

τις διαδοχικές φάσεις κατασκευής των δ ιαφόρων τ ύ 

πων μητρών και εκμαγείων και να χυτεύσουν το δικό 

τους αντ ίγραφο σε ειδικές πλαστικές μήτρες. 

Οι αιτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν τόσο 

πολλές που πολύ σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι το 

μεγαλύτερο κέρδος από αυτές τις επισκέψεις, η πρώτη 

μας προτεραιότητα και η μόνη δ υ ν α τ ό τ η τ α εξάπλω

σης τους είναι η ειδίκευση του εκπαιδευτικού που εν

διαφέρεται. 

Στόχος μας είναι η συχνή επαφή με τον εκπαιδευτικό 

ώστε αυτός με τη βοήθεια ειδικών σεμιναρίων και του 

ειδικά κατασκευασμένου Παιδαγωγικού Υλικού να κά

νει μόνος του τα σχετικά μαθήματα τόσο στο σχολείο, 

όσο και κατά την επίσκεψη των μαθητών στον α ρ 

χαιολογικό χώρο και στο Μουσείο. 

Τα προγράμματα που καταρτίζουμε δεν έχουν σκοπό 

να αντ ικαταστήσουν τη δ ιδασκαλία και τον εκπαιδευ

τικό. Παρέχουν στοιχεία, και θίγουν θέματα που εμείς 

ως αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες θεωρούμε χρήσιμα 

και προσιτά για το μ α θ η τ ή . Ο εκπαιδευτικός θα επιλέ

ξει, ανάλογα με την ε ιδ ικότητα τ ο υ , με την τάξη στην 
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οποία διδάσκει, τους στόχους του, δηλαδή όλα τα ε
πιμέρους στοιχεία που τον οδηγούν στην κατάρτιση 
του μαθήματος του. 

Η επαφή μας με τους εκπαιδευτικούς γίνεται με σεμινά
ρια με ειδικά θέματα του γνωστικού μας αντικειμένου 
που γίνονται κάθε μήνα καθώς επίσης και όποτε το ζη
τήσουν τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπο
ρούν και να προσδιορίσουν το θέμα. Η Εφορεία δίνει 
βεβαίωση στους εκπαιδευτικούς που το παρακολού
θησαν ώστε να δικαιολογηθεί η απουσία τους από το 
σχολείο. 

Στα σεμινάρια αυτά μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος 
περίπου 7000 εκπαιδευτικοί. Περίπου 800 εκπαιδευτι
κοί έχουν λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα σεμινά
ρια, σε ειδικά προγράμματα, στα ετήσια συνέδρια και 
έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένως το δανειστικό 
υλικό μας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν η επόμενη προτεραιότητα 
μας. Κείμενα ειδικά γραμμένα από το τμήμα μας που 
συνοδεύονται από διαφάνειες και βιβλία δανείζονται 
δωρεάν σε εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός σήμερα 
μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε οκτώ Ενημερωτικά 

85 



m 

SLY— 
^ ( 

à M Ê ^ ^ ^ S 

I 
;'T; 

^ 1 

ffl ffi ΐ 
^ 1 
»..•ΜΗ!»·»«*! 

86 



Φ υ λ λ ά δ ι α , οκτώ Οδοιπορικά, έξι Μουσειοσκευές και 

εικοσιπέντε Εκπαιδευτικούς Φακέλλους (φωτ. 8). Στο 

κείμενο α υ τ ό θα περιγράψω μόνον τις Εκπαιδευτικές 

Μουσειοσκευές. Ό λ ε ς κατασκευάσθηκαν σε συνερ

γ α σ ί α με τ η ν α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν α Γ. Α ν α σ τ α σ ι ά δ ο υ , την 

συνεργάτιδα του τμήματος εκπαιδευτικών προγραμμά

των από το 1988. 

Το Ιερό της Ακροπόλεως 

Η μουσειοσκευή «Το Ιερό της Ακροπόλεως» (φωτ. 9) 

στηρίζεται στο συνδυασμό δύο προπλασμάτων από 

τα πέντε συνολικά που εκτίθενται στο Κέντρο Μ ε λ ε 

τών Ακροπόλεως και παρουσιάζουν με εποπτικό τρό

πο τις διαδοχικές φάσεις της ιστορίας του βράχου από 

την 4η χ ιλ ιετηρίδα π.Χ. έως και τον 15ο αιώνα μ.Χ. 

Αποτελείται από ένα πρόπλασμα του βράχου της Α

κροπόλεως σε κλίμακα 1:500 με τα επίπεδα που δη

μιουργήθηκαν τον 5ο π.Χ. αιώνα, από τα επιμέρους 

προπλάσματα των κτιρίων του Ιερού και τέλος από 

τον Εκπαιδευτικό Φάκελο. Ο μαθητής παρατηρεί και 

τοποθετεί τα κτίρια στον βράχο, τα συγκρίνει , μελετά

ει τις διαστάσεις τους, τις αναλογίες των όγκων, τη λε ι

τουργία του κάθε κτ ιρ ίου, τον προσανατολισμό και 

την ακριβή του θέση στο βράχο. 

Αντ ίγραφα βωμών, αναθημάτων, προσκυνητών και 

θυσιαστηρίων ζώων, το σχετικό κείμενο του Παυσα

νία, διαφάνειες, αφίσσες με απεικονίσεις της Ακροπό

λεως κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα και σήμερα, καθώς και 

ένα ειδικό τοπογραφικό δ ιάγραμμα με σχέδια αναπα

ραστάσεων του Ιερού κατά την κλασική εποχή βοη

θούν το μαθητή να ακολουθήσει ένα οδοιπορικό πά

νω στον βράχο και να αναπαραστήσει με την φ α ν τ α 

σία του το λαμπρό Ιερό όπου οι Αθηναίο ι λ ά τ ρ ε υ α ν 

την προστάτιδα Θεά τους. 

Η μελέτη της μουσειοσκευής αυτής έγινε σε συνεργα

σία με τη Γ. Αναστασιάδου. 

Οι Ρυθμοί της Κλασικής Αρχιτεκτονικής 

Η Ελλάδα σήμερα είναι γεμάτη από ερείπια με μορφές 

της κλασικής αρχιτεκτονικής. Σε κάθε πόλη υπάρχει κά

ποιο νεοκλασικό κτ ίριο, όπου αναγνωρίζουμε τα ίδια 

στοιχεία του δωρικού, ιωνικού, κορινθιακού ρ υ θ μ ο ύ . 

Η μουσειοσκευή «Οι Ρυθμοί της Κλασικής Αρχιτεκτο

νικής» (φωτ. 10) περιέχει σφραγίδες με τη βοήθεια των 

οποίων οι μαθητές μπορούν να συνθέσουν τους τρεις 

ρυθμούς, καθώς και τον Εκπαιδευτικό Φάκελλο. Μ ε τη 

βοήθεια σχεδίων, δ ιαγραμμάτων και φωτογραφιών α

πό ειδικά επιλεγμένα μνημεία, τα παιδιά με τις σ φ ρ α 

γίδες αυτές και μελάνι δ ιαφορετικών χρωμάτων δ η 

μιουργούν όψεις κτιρίων των δ ιαφόρων ρυθμών σε 

δικές τους συνθέσεις. 

Μ ι α μετωπική φ ω τ ο γ ρ α φ ί α του ναού της Αθηνάς Νί

κης κόπηκε ειδικά ώστε να προκύψει ένα παιχνίδι 

puzzle. Τα παιδιά στην προσπάθεια τους να ανασυνθέ

σουν το puzzle αναγκάσθηκαν να παρατηρήσουν και 

να αναγνωρίσουν τις επιμέρους μορφές του ιωνικού 

10. 
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ρυθμού. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να κάνουν ένα 
puzzle με ιωνικά και λεσβία κυμάτια καθώς επίσης με 
τη μέθοδο του κολάζ, σύνθεση κιόνων, επιστηλίων, α
ετωμάτων. Πλαστικές μήτρες κυματίων και πληροφο
ρίες για το χρώμα στην αρχαιότητα συνοδεύουν τη 
μουσειοσκευή (φωτ. 11). 

Συνδυασμός και συνέχεια των 2 προηγούμενων μου-
σειοσκευών είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. «Η Κα
τασκευή ενός Αρχαίου Ναού» κατά τη διάρκεια του ο
ποίου οι μαθητές βήμα προς βήμα, με τη βοήθεια του 
υλικού που υπάρχει μέσα στις μουσειοσκευές, φτιά
χνουν ένα δικό τους αρχαίο ναό. Επιλέγουν τον θεό 
στον οποίο θα αφιερωθεί ο ναός και δημιουργούν το 
λατρευτικό του άγαλμα. Σχεδιάζουν την κάτοψη του, 
επιλέγουν το ρυθμό, κατασκευάζουν τόσο το «ίνδαλ
μα» του κτιρίου όσο και πρότυπα των κιονόκρανων 
του. Παρουσιάζουν ακόμα σχέδια για το θύρωμα και 
τα θυρόφυλλά του ναού (φωτ. 12). 

Λιθοξοΐκή 
Η Ακρόπολη σήμερα δίνει την εντύπωση ενός μεγά
λου εργοταξίου, όπως ήταν στην αρχαιότητα όταν χτί
ζονταν τα μνημεία της. Ο πιο συνήθης ήχος που ακού
ει τώρα όπως και τότε, ο επισκέπτης, είναι αυτός που 
κάνουν τα εργαλεία όταν λαξεύουν το μάρμαρο. 

Η μουσειοσκευή (φωτ. 13) περιέχει εκτός από τον Εκ
παιδευτικό Φάκελλο, ένα κομμάτι μάρμαρο στο οποίο 
διακρίνονται διαδοχικά ίχνη εργαλείων που χρησιμο
ποιούσαν οι αρχαίοι ' Ελληνες τεχνίτες. Περιέχει επίσης 
μαντρακάδες (το σφυρί της λιθοτεχνίας) και μια σειρά 
εργαλείων, όμοιων με τα αρχαία, τα «λιθουργικά σιδή-
ρια» σε αντιστοιχία με τα ίχνη τους πάνω στο μάρμαρο. 

Το υλικό για τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνει κείμενα 
με οδηγίες, πολλά σχέδια, ειδικά άρθρα, φωτογραφίες 
λατομείων, αφίσσα με τα μάρμαρα της Ελλάδας που 
δείχνει τον τεράστιο πλούτο του υπεδάφους μας κ.ά. 

Στόχος της μουσειοσκευής αυτής είναι να δώσει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρήσουν τα ερ

γαλεία και τα ίχνη του καθενός και να κάνουν πρακτι
κή εφαρμογή σε μάρμαρα στο σχολείο ή στο Κέντρο 
Μελετών. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρί
σουν τις δυσκολίες του υλικού, να παρατηρήσουν τα 
ίχνη που αφήνουν τα εργαλεία και να τα αναγνωρί
σουν επάνω σε επιφάνειες αρχαίων κτιρίων και γλυ
πτών. Πολλές φορές τα παιδιά κατόπιν εργάζονται με 
σαπούνι και κάνουν δικά τους αρχιτεκτονικά μέλη, ερ
γαλεία και τοίχους, τα δικά τους γλυπτά κιονόκρανα. 

Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα 
Οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μουσική ήταν 
απαραίτητο στοιχείο κάθε πνευματικής, καλλιτεχνικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά και της καθημε
ρινής ζωής. Πίστευαν ότι διαμορφώνει τον χαρακτήρα 
και αποτελεί έτσι άριστο μέσο για την ανατροφή των 
νέων. 

Έτσι διδάσκονταν μουσική στο σχολείο καθώς και στο 
σπίτι με ιδιαίτερα μαθήματα, η μουσική συνόδευε 
τους αγώνες, ήταν παρούσα παντού. 

Η μουσειοσκευή «Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Ό ρ γ α 
να» (Φωτ. 14) περιέχει μέσα σε τσόχινες θήκες με ειδικό 
καρτελάκι που ταυτίζει το κάθε όργανο με το σχέδιο 
του, αντίγραφα των αρχαίων οργάνων. Το μέγεθος των 
οργάνων έχει προσαρμοσθεί στα μικρότερα χέρια των 
μαθητών. Τα αρχικά όργανα κατασκευάστηκαν από 
την κ. Αναστασιάδου και εμένα, ερασιτέχνες και οι 
δυο μας και σπάσανε από τη χρήση. Αυτά που δανεί
ζουμε τώρα έχουν κατασκευασθεί από τον κ. Γ. Πολύ-
ζο που έχει κάνει εξαιρετική έρευνα στο θέμα αυτό και 
παίζουν κανονικά. 

Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει αντίγραφα των αρχαί
ων οργάνων: 

Έγχορδα (μία λύρα και την αφίσσα μιας κιθάρας). 
Πνευστά (δύο αυλούς με τα επιστόμια τους και τη 
φορβειά, μια σάλπιγγα και μια σύριγγα του Πανός). 
Κρουστά (ένα τύμπανο, δύο κύμβαλα και δύο ζεύγη 
κροτάλλων). 
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Καλλιτεχνική σύνθεση Μ. Καπόν. Φωτ. Γ. Μουτεβελής 

Οι μαθητές με τη βοήθεια διαφανειών, βιβλίων, σχε
δίων και μιας μαγνητοταινίας έχουν τη δυνατότητα να 
περιεργασθούν και να μελετήσουν τα όργανα αυτά. 
Μπορούν επίσης να εντοπίσουν τις μορφές τους σε 
αρχαία γλυπτά και αγγεία. 

Στόχος της μουσειοσκευής αυτής καθώς και της επομέ
νης είναι να ενταθεί η παρατηρητικότητα και το εν
διαφέρον των παιδιών για τα επιλεγμένα θέματα και 
μέσα από αυτά η προσέγγιση τους με τα αγγεία, τα 
γλυπτά και γενικότερα την τέχνη και την καθημερινή 
ζωή των αρχαίων Ελλήνων. 

Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία 
Τον τρόπο που ντύνονταν οι αρχαίοι Έλληνες καθό
ρισε το γεγονός ότι ο αργαλειός στον οποίο ύφαιναν 
τα ρούχα τους παράγει ένα ορθογώνιο πανί. Το ύφα
σμα αυτό τυλιγόταν συνήθως γύρω από το σώμα, χω
ρίς να του δοθεί προηγουμένως οποιοδήποτε σχήμα, 
και το συγκρατούσαν στη θέση του χρησιμοποιώντας 
περόνες (είδος καρφίτσας), πόρπες (είδος παραμάνας), 
κουμπιά και ζώνες. Μ' αυτόν τον τρόπο το ίδιο κομμά
τι ύφασμα μπορούσε να δημιουργήσει διάφορους τύ
πους ενδυμάτων. 

Η μουσειοσκευή (φωτ. 15) περιέχει μια σειρά αντιγρά
φων των πιο αντιπροσωπευτικών τύπων της αρχαίας 
ελληνικής ενδυμασίας (ανδρικά: ιμάτιο κοντό και μα
κρύ, εξωμίδα, χλαμύδα, γυναικεία: πέπλο, χιτώνα χει-
ριδωτό με ιμάτιο, χιτώνα αχειρίδωτο με ιμάτιο) όπως 
απεικονίζονται σε αγγεία και γλυπτά από τον 6ο έως 
τον 4ο αιώνα π.Χ., τις πρώτες ύλες και ενημερωτικό 
υλικό. 

Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται από το έντυπο υλικό 
που υπάρχει στη μουσειοσκευή και μπορεί να καθο
δηγήσει τους μαθητές να πληροφορηθούν για τις 
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι, κυρίως 
το μαλλί και το λινάρι, για την επεξεργασία του μαλ
λιού —καθάρισμα, πλύσιμο, βάψιμο με φυτικές ου
σίες, ξάσιμο, γνέσιμο και τέλος ύφανση στον κάθετο 
αργαλειό— και να παρακολουθήσουν τις διεργασίες 
αυτές —μέσα από διαφάνειες— όπως αναπτύσσονται 
σε παραστάσεις αγγείων. 

Η ποικιλία των χρωμάτων τονίζεται καθώς επίσης και 
η σημασία του τρόπου ύφανσης, της δομής και της 
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ποιότητας του υφάσματος για τη δημιουργία των πτυ
χών, του πιο σημαντικού στοιχείου του αρχαίου ελλη
νικού ενδύματος, που ενέπνευσε τόσους διάσημους 
ζωγράφους και γλύπτες από την Αναγέννηση μέχρι σή
μερα. 

Πολλά στοιχεία δίνονται για τις διακοσμήσεις και κυ
ρίως στις παρυφές, που, για τη δημιουργία των πτυ
χών, δεν ήταν ποτέ κεντημένες αλλά υφασμένες. 

Ο καλύτερος τρόπος να ξεχωρίσουν τα παιδιά τους 
διάφορους τύπους ενδυμασίας είναι να ντυθούν τα ί
δια πάντοτε με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
(φωτ. 16). Με αυτές τις εντυπώσεις οι μαθητές μπο
ρούν να επισκεφθούν τις αίθουσες οποιουδήποτε 
μουσείου αρχαίας τέχνης και να προσπαθήσουν να α
ναγνωρίσουν τύπους ενδυμάτων στα αγγεία και στα 
γλυπτά. 

Η αρχαία ενδυμασία επιλέχθηκε σκόπιμα, επειδή αφε
νός μεν είναι ένα πολύ συνηθισμένο θέμα σε πολλά 
αγγεία και γλυπτά και αφετέρου η διαδικασία της κα
τασκευής ρούχων και του ντυσίματος — μασκαρέμα
τος είναι οικεία στα παιδιά από τις Απόκριες και από 
τα μαθήματα θεάτρου στο σχολείο τους. 

Η μουσειοσκευή αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνερ
γασία με την αρχαιολόγο Μ. Πλατή από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης και διατίθεται και από τα δυο μου
σεία. 

Η Ζωφόρος του Παρθενώνος 
Μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη ενότητα θα παρου
σιάσω αναλυτικά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλα
σικών Αρχαιοτήτων. 

Τον Ιανουάριο του 1991, το Υπουργείο Πολιτισμού α
ποφάσισε, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΣΜΑ, την 
σοβαρότερη επέμβαση στον Παρθενώνα, την απομά
κρυνση από το μνημείο της Ζωφόρου για την καλύτε
ρη προστασία της ή μάλλον τη σωτηρία της. Η μετα
κίνηση των 17 λιθοπλίνθων της Δυτικής Ζωφόρου που 
διέφυγε την λεηλασία του λόρδου Έλγιν, συνολικού 
μήκους 27 μέτρων, ύψους ενός μέτρου και πάχους κα
τά μέσον όρο 65 εκατοστών, συνολικού βάρους 45 τό
νων ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 1993. Για να με-
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τακινηθούν οι λιθόπλινθοι αυτοί χρειάστηκε να μετα
κινηθούν άλλα 81 αρχ^εκτονικά μέλη. 

Με αυτή την ευκαιρία οργανώθηκαν ειδικά εκπαιδευ
τικά προγράμματα για τη Ζωφόρο. Η Ζωφόρος του 
Παρθενώνος, η συνεχής ζώνη με ανάγλυφες μορφές 
που περιτρέχει το πάνω μέρος του κυρίως ναού πίσω 
από την περίσταση, είχε συνολικό μήκος 160 μέτρα και 
ύψος περίπου ένα μέτρο. Θέμα της είναι η πομπή των 
Παναθηναίων, η μεγαλύτερη αθηναϊκή εορτή στα γενέ
θλια της θεάς Αθηνάς, με αποκορύφωμα την προσφο
ρά σ' αυτή του πέπλου. Στη σύνθεση απεικονίζονται 
360 περίπου ανθρώπινες μορφές και περισσότερα από 
200 ζώα, κυρίως άλογα. 

Η Ζωφόρος του Παρθενώνος μελετήθηκε με τη μέθο
δο που ακολουθούμε κατά την οργάνωση όλων των 
θεματικών ενοτήτων για τις οποίες έχουμε κάνει προ
γράμματα. 

Στόχος της μελέτης του κάθε προγράμματος είναι να 
βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους το εκπαιδευτικό 
δυναμικό του επιλεγμένου θέματος θα αποδώσει κατά 
το μέγιστον σε εκπαιδευτικές διαδικασίες καθώς και σε 
μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες να έχουν γενικότερη 
εφαρμογή σε μεθόδους μάθησης μέσα από τον κλασι
κό κόσμο που είναι και το γενικό μας θέμα. 

Ανάλυση της τεχνοτροπίας, της κατασκευής, της εικο
νογραφίας με τη θρησκευτική συνθετική της ερμηνεία, 
προσέγγιση μέσω της ελληνικής μυθολογίας, της θρη

σκευτικής τελετουργίας και των στοιχείων της καθη
μερινής ζωής πρέπει να δοθούν στο μαθητή παράλ
ληλα και συμπληρωματικά με την πιο ευχάριστη μέθοδο. 

Αρχικά σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρ
κειας 2 ωρών που απευθύνεται σε ένα σχολικό τμήμα 
με περίπου 35 μαθητές. 

Χρειάστηκε μελέτη περίπου δύο χρόνων ώστε να 
μπορέσουμε να εντάξουμε το υλικό με το οποίο κά
νουμε το μάθημα αυτό σε μία από τις μουσειοσκευές 
της Εφορείας Ακροπόλεως. 

Η μουσειοσκευή για τη Ζωφόρο του Παρθενώνος 
(φωτ. 18) βασίστηκε στην αποκατάσταση της σε κλί
μακα 1:20 που έγινε από τον γλύπτη John Henning 
στην Αγγλία, το 1820. 

Περιέχει εκμαγεία των λιθοπλίνθων της Δυτικής Ζωφό
ρου. Η υπόλοιπη Ζωφόρος χωρισμένη σε θεματικές ε
νότητες, ιππείς, άρματα, πομπή της θυσίας, θεούς του 
Ολύμπου, εικονίζεται σε πλαστικοποιημένες φωτο
γραφίες στην ίδια κλίμακα που τοποθετούνται σε ειδι
κές βάσεις. Ο Εκπαιδευτικός Φάκελος που τη συνοδεύ
ει περιλαμβάνει ειδικά κείμενα, διαφάνειες, κάρτες και 
φωτογραφικούς πίνακες ανασύνθεσης όλων των σω
ζόμενων λιθοπλίνθων της Ζωφόρου. Οι μαθητές, με τη 
βοήθεια του, μπορούν να συνθέσουν με τα αντίγραφα 
και τις φωτογραφίες όλες τις πλευρές της Ζωφόρου. 

Μια σειρά εργαλείων του αρχαίου γλύπτη, και ένα 
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Η κίνηση των αλόγων 

Ξεκουράζονται 
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Ενα μοναδικό άλογο έχει γυρίσει ανάποδα από την φορά της πομπής Δ 

Δώσε μια σύντομη περιγραφή των αλόγων στους παρακάτω λίθους 

Υπάρχουν ανδρικά ονόματα στην Αρχαία Ελλάδα που συνδε'ονται με τα άλογα: Ξάνθιππος, Μελάνιππος, 
Ρόδιππος, Ζεύξιππος, Σπεΰσιππος, Ιππίας, Ιππόδαμος, Ιπποκράτης κ.ά. 
Τι σημαίνει το κάθε èva από τα ονόματα αυτά; 



κομμάτι πεντελικού μαρμάρου, βοηθούν το μαθητή 
να γνωρίσει τις πρώτες ύλες. Ένας χρωματισμένος λί
θος του θυμίζει το πλούσιο χρώμα που είχε η ζωφό
ρος. Τέλος το εκμαγείο της κεφαλής ενός ιππέα, δίνει 
στο μαθητή και την επαφή με την πραγματική κλίμακα 
του μνημείου. Πλαστικές μήτρες από 7 λιθοπλίνθους 
της Δυτικής Ζωφόρου καθώς και της κεφαλής της θεάς 
Ίριδος από την Ανατολική Ζωφόρο, αποτελούν ένα 
παιγνίδι δημιουργίας, μελέτης και ευχάριστης απασχό
λησης για τους μαθητές. 

Τέσσερα οδοιπορικά φυλλάδια για τη σύνθεση της 
Ζωφόρου, για τους θεούς του Ολύμπου, για την αρ
χαία ενδυμασία και τέλος για τα άλογα της πομπής 
(φωτ. 19) καθοδηγούν το μαθητή να παρατηρήσει τα 
επιμέρους στοιχεία, να ανακαλύψει την ποιότητα της 
γλυπτικής. 

Η κατάληξη των προγραμμάτων αυτών ήταν το πρό
γραμμα «Μ/σ Μέρα με τη Ζωφόρο του Παρθενώνος», 
πρόγραμμα για μεμονωμένα παιδιά. Το πρόγραμμα 
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αυτό έγινε μέσα στο ΚΕΜΑ με τη βοήθεια και των άλ
λων μουσειοσκευών που διαθέτει το τμήμα, από 15 ει
δικά εκπαιδευμένους εθελοντές, φοιτητές της αρχαιο
λογίας. Συμμετείχαν σε αυτό 110 μαθητές κάθε φορά. 

Το πρόγραμμα αρχίζει με τη γενική ενημέρωση σε ό
λους τους μαθητές μαζί (φωτ. 22). 

Στη συνέχεια χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία σε ο
μάδες των 12-14 παιδιών και κάθε 15' λεπτά μετακι
νούνται κυκλικά και συμμετέχουν σε 8 εργαστήρια. 

Πρώτα με τη βοήθεια της μουσειοσκευής της λιθοξοϊ-
κής λαξεύουν μάρμαρο και καταλαβαίνουν τις δυσκο
λίες του υλικού. Κατόπιν ο κάθε μαθητής χυτεύει στις 
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πλαστικές μήτρες (φωτ. 20) μια λιθόττλινθο της Ζωφό

ρου σε κλίμακα και τη χρωματίζει (φωτ. 21). Ψάχνει να 

την εντοπίσει στην έκθεση (φωτ. 23, 24, 25) και όλη μα

ζί η ομάδα συνθέτει ολόκληρη τη ζωφόρο (φωτ. 26). 

Με τη βοήθεια της μουσειοσκευής της αρχαία ενδυ

μασίας, ψάχνουν να βρουν τα δ ι ά φ ο ρ α είδη ρούχων 

που φορούν οι πομπείς. Με τη βοήθεια της μουσειο-

σκευής των μουσικών οργάνων ψάχνουν να βρουν 

τους αυλούς και τις κιθάρες των μουσικών. Προσπα

θούν να διακρίνουν τα δ ιαφορετ ικά ζώα, τα άλογα, τα 

κριάρια, τα βόδια. 

Ακολουθεί η αρχαιολογική και στυλιστική ανάλυση 

μίας λιθοττλίνθου της Ζωφόρου, όπου προσπαθούν να 

αναλύσουν τη σύνθεση, να διακρίνουν διαφορετικά χέ

ρια γλυπτών. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το 

θεατρικό παιγνίδι όπου οι μαθητές κάθονται σε «δί

φρους» και αναζητούν τους θεούς (φωτ. 27, 28). 

Η προσπάθεια αυτή συνεργασίας με τους εκπαιδευτι

κούς ολοκληρώνεται με τα ετήσια συνέδριο που ορ

γανώνει η Α' Εφορεία, κάθε Μ ά ι ο με θέμα «Εκπαιδευ

τικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη». Στο κάθε 

συνέδριο συμμετείχαν περίπου 250 εκπαιδευτικοί και 

20 εισηγητές. Το Σεπτέμβριο του '94 θα κυκλοφορή

σουν τα πρακτικά των 3 αυτών συνεδρίων ενσωματω

μένα σε ένα τεύχος του περιοδικού «Αρχαιολογία». Στό

χος μας είναι ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται , να έ

χει τη δ υ ν α τ ό τ η τ α να έχει συγκεντρωμένα 60 περίπου 

πρωτότυπα προγράμματα σχετικά με την Ακρόπολη 

και την εποχή της τα οποία εμπεριέχουν νέες ιδέες, 

καθώς και μεθόδους και εφαρμογές που συνάδελφοι 

τους με το ίδιο υπόβαθρο, ίδιες δυνατότητες και ί

διους στόχους δημιούργησαν. 

Οι μαθητές πολλών σχολείων δημιούργησαν έργα τέ

χνης χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά και τεχνικές. Σκί

τσο, ζωγραφική, κολάζ, ζωγραφική σε γυαλί, γύψος, 

πηλός και σαπούνι, βοήθησαν τα παιδιά να δημιουργή

σουν έργα τέχνης, μακέτες, πολλούς κίονες και κιονό

κρανα. 

Κάποιοι μαθητές έφτιαξαν αφίσσες για το τμήμα εκ

παιδευτικών προγραμμάτων, κοσμήματα, ρολόγια, 

μπουκάλια αρωμάτων. Ά λ λ ο ι κατασκεύασαν επιτρα

πέζια παιχνίδια. 

Σε κάποια σχολεία, εκπαιδευτικοί δ ιαφορετικών ειδι

κοτήτων συνεργάσθηκαν, με αποτέλεσμα να προκύ

ψουν μεγαλύτερα προγράμματα που ενσωμάτωσαν 

μαθήματα της Βιολογίας, της Γεωγραφίας, των Μ α θ η 

ματικών, της Φυσικής και της Χημείας. Μαθητές κατα

σκεύασαν χρωστικές, χρησιμοποιώντας παλαιότερες 

μεθόδους, κατασκεύασαν στο σχολείο όξινη βροχή 

και πειραματίσθηκαν στην τάξη για τα αποτελέσματα 

της σε πέτρες που είχαν μαζέψει. Πολλά βιβλία παρή

χθησαν ως αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας κάποιων 

τάξεων: 

100 μαθητές της Δ' Δημοτικού δημιούργησαν ένα βι

βλίο για τη Ζωφόρο. 

100 μαθητές της Α' Γυμνασίου δημιούργησαν και τ ύ 

πωσαν ένα βιβλίο για την Κλασική Ακρόπολη. 

170 μαθητές της Γ' Γυμνασίου δημιούργησαν ένα βι

βλίο για την ιστορία της Ακροπόλεως. 

Κάποιοι μαθητές αναζήτησαν κλασικές μορφές σε βυ

ζαντινές εκκλησίες, σε νεοκλασικά και μεταμοντέρνα 

κτίρια καθώς και σε έργα γνωστών καλλιτεχνών του 

19ου και του 20ού αιώνα. 

Η ιστορία του Μοροζίν ι και η ανατίναξη του Παρθε

νώνος του 1687, έχουν μεγάλη απήχηση στους μαθη

τές. Το ημερολόγιο του γράφτηκε με μελάνι σε περγα

μηνή, εφημερίδες της εποχής μας έδωσαν δημοσιο

γραφικές περιγραφές των γεγονότων. Φωτογραφίες 

απεικόνισαν την ανατίναξη. Ένα βίντεο παρουσίασε 

ρεπορτάζ για τις ειδήσεις των 9.00 μ.μ. με συνεντεύξεις 

παράλληλα του Μοροζ ίν ι , του διευθυντή Ακροπό

λεως, ενός ασφαλιστή και άλλων. 

Καθηγητές και μαθητές από την επαρχία εφάρμοσαν 

τα προγράμματα μας στην περιφέρεια, σε αρχαιότη

τες της περιοχής τους. Το πρόγραμμα «Μια Μ έ ρ α 

στους Δελφούς» οργανώθηκε από καθηγητές του γυ

μνασίου Δαύλιας Βοιωτίας και πρόγραμμα για την κα

θημερινή ζωή στην αρχαία Αιανή οργανώθηκε από 

καθηγητές του Γυμνασίου Τρανόβαλτου Κοζάνης. 

Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των αρχαί

ων μνημείων είναι τεράστιες και ότι η διδαχή μέσα α

πό αυτά επιβεβλημένη. 

Μ έ σ α από τη γνωριμία με την αρχαιότητα το ενδιαφέ

ρον αυξάνεται, οι γνώσεις εξαπλώνονται, το γενικό ε

πίπεδο των πολιτών ανεβαίνει , με αποτέλεσμα τα 

μνημεία να έχουν περισσότερες πιθανότητες σωστής 

συντήρησης και παράτασης της ζωής τους μέσα στο 

χρόνο. 
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