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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΌΠΟΛΗ 

Η
ϊέχνη και η αρχιτεκτο
νική της Αθηναϊκής Α
κρόπολης περιλαμβάνε
ται ατη διδακτέα ύλη 

Ton' περισσότερων σχολείων σε 
όλο τον κόσμο. Το ενοιαφέρον εκ
παιδευτικών και μαθητο')ν ώθησε 
την Α' Εφορεία Προϊστορικοί 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 
την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνη-
ιιπων Ακροπόλειος να δημιουργή
σουν Τμήμα Εκπαιδευτικοί Προ
γράμματος ήδη από το 1987. Σκο
πός του Τμήματος είναι να διευκο
λύνει την επαφή τόσο τιον παιδιών 
της σχολικής ηλικίας όσο και ό
ποιων άλλων ενδιαφέρονται, με 
την τέχνη και την αρχιτεκτονική 
της κλασικής αρχαιότητας καθώς 
και με τα μεγάλα έργα συντήρησης 
και αναστήλιοσης τα οποία πραγ
ματοποιούνται στον Ιερό Βράχο. 

Το τμήμα στεγάζεται στο Κέντρο 
Μελετών Ακροπόλεο>ς και συνερ
γάζεται με σχολεία από όλη την 
Ελλάδα, πραγματοποιώντας οργα-
νωμένα εκπαιδευτικά προγράμμα
τα, παράγοντας παιδαγωγικό υλι
κό και δανείζοντας εκπαιδευτικές 
μουσειοσκευές με σχετικά θέματα 
στα σχολεία. Η επιλογή των σχο
λείων με τα οποία συνεργαζόμαστε 
γίνεται με βάση το ενδιαφέρον των 
ίδιων τιον εκπαιδευτικών και τη
ρείται αυστηρά η σειρά προτεραιό
τητας της δήλωσης τιον σχολείων. 
Επενδύουμε στον εκπαιδευτικό, 
διότι αν αυτός αγαπήσει τα μνη
μεία θα κάνει και τους μαθητές του 
να τα αγαπήσουν. 

Οι δραστηριότητες αυτές ολο-
κληρο ν̂ονται στο τέλος κάθε σχο
λικής χρονιάς, όταν η Εφορεία ορ-

Το δανειστικό εκπαιδευτικό 
υλικό των μουσειοσκευών. 

γανώνει Ημερίδα με 
θέμα «Εκπαιδευτικοί 
και προγράμματα για 
την Ακρόπολη», στην 
οποίο συμμετέχουν 
συνήθως περίπου 250 
εκπαιδευτικοί, και με 
την έκδοση των πρα
κτικών τους. Τον Μάιο 
του 1998 έγινε η 5η στη 
σειρά Ημερίδα. 

Το Τμήμα Εκπαιδευ
τικοί Προγραμμάτων 
της Α' Ε.Π.Κ.Α. αριθμεί 
13 χρόνια ζωής. Μέσα σε 
αυτά τα χρόνια: 

1. Με τεράστιο κόπο καταρτίσα
με με τη βοήθεια φίλων ένα Αρχείο 
των Εκπαιδευτικοί, όπου προ
σπαθήσαμε να καταγράψουμε τη 
συνεργασία της Εφορείας με καθέ
ναν από αυτούς. Σήμερα το αρχείο 
περιέχει 960 εκπαιδευτικούς και 
500 σχολεία με τις πλήρεις διευ
θύνσεις τους, τα προγράμματα στα 
οποία έχουν συμμετάσχει, τις μου-
σειοσκευές που έχουν δανειστεί. Η 
επεξεργασία των δεδομένο>ν αυ
τών μας δίνει τη δυνατότητα χαρ
τογράφησης των σχολεύον και των 
διδασκόντων που συμμετέχουν 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
της Ακρόπολης τα τελευταία πέντε 

χρόνια. Είναι πολύ ενδιαφέ
ρουσα η χαρτογράφηση το)ν περιο
χών το>ν σχολείων τα οποία συμμε
τέχουν, ο ζήλος ορισμένων δημο
σίων σχολείων, ειδικά σε συγκε
κριμένες περιοχές, όπως και η α
πουσία επο')νυμο>ν σχολείων. 

2. Το πριότο εκπαιδευτικό πρό
γραμμα της Εφορείας, το «Μια μέ
ρα στην Ακρόπολη», έγινε το 1986 
και συμμετείχαν σε αυτό 1.000 επι
σκέπτες, μικροί και μεγάλοι. Με 
το πέρασμα των χρόνων τα προ
γράμματα εξελίχθηκαν και ολο-
κληρώθηκαν. Οι μαθητές των σχο
λεύον σήμερα επισκέπτονται την 
Ακρόπολη ή το Κέντρο ΜελετοΥν 
Ακροπόλεως και τα προσεγγίζουν 
μέσα από ένα θέμα βάσει του οποί

οι' οργανώνεται η επίσκεψη. Η η
λικία και οι γνώσεις των παιδιοΥν 
καθορίζουν τη στάθμη κάθε προ
γράμματος. 

Στο Κέντρο Μελετών το ένα 
πρόγραμμα έχει ως θέμα την «Κα
τασκευή ενός Αρχαίου Ναού», κα
τά τη διάρκεια του οποίου οι μα
θητές βήμα προς βήμα δημιουρ
γούν έναν δικό τους αρχαίο ναό. 
Το άλλο πρόγραμμα έχει ως θέμα 
τη «Ζωφόρο του ΠαρθενοΥνα», ό
που οι μαθητές με τη βοήθεια ενός 
μικρού παιδιού το οποίο τους κά
νει ερωτήσεις συμμετέχουν στην 
πομπή των Παναθηναίων, ανα
γνωρίζουν τα μέλη της πομπής και 
αναζητούν τους θεούς του Ολύ
μπου στα αντίγραφα της Ζωφόρου 
που υπάρχουν στο Κέντρο. 

Στην Ακρόπολη αντίστοιχα το 
ένα θέμα είναι η αναζήτηση της θε
άς Αθηνάς. Η θεά, τα σύμβολα της, 
ιστορίες από τη μυθολογία, η λα
τρεία της στην αρχαία Αθήνα και 
παράλληλα τα αρχαία αγάλματα 
της και η σχέση τους με τα κτίρια 
και τον χώρο αποτελούν τη βάση 
του προγράμματος, το οποίο ολο-
κληρώνεται με την τοποθέτηση, γύ
ρω από το προοπτικό σχέδιο του 
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Η μο νσειοσχενή "Αρχαία 
Ελληνικά Μουσικά Οργανα". 

βράχου της Ακρόπολης με τα μνη
μεία, αυτοκόλλητων με τα διάφο
ρα αγάλματα της θεάς. Το οεύτερο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως 
θέμα την πορεία του αρχαίου πε
ριηγητή Παυσανία πάνω στην Α
κρόπολη. Αποσπάσματα από τα 
αρχαία κείμενα του Πλούταρχου 
και του Παυσανία, η μετάφραση 
τους και οι σχεδιαστικές αποκατα
στάσεις των μνημείων της Ακρό
πολης διευκολύνουν την κατανόη
ση τους από τους μαθητές. Ο βασι
κός άξονας της επίσκεψης είναι οι 
μαθητές να εντοπίσουν τι δεν βλέ
πουν που είδε ο Παυσανίας και 
παράλληλα τι βλέπουν που δεν είδε 
ο Παυσανίας. 

3. Κάθε σχολείο το οποίο συμμε
τέχει στα προγράμματα μας φεύγο
ντας παίρνει δύο αφίσες, που το 
βοηθούν να συνεχίσει την επαφή 
του με το μνημείο μέσα στην τάξη. 
Υπολογίζουμε ότι 2.500 τάξεις πε
ρίπου έχουν στους τοίχους τους 
τις αφίσες μας. Κάθε μαθητής 
παίρνει ένα οδοιπορικό έντυπο, 
καθώς και σελιδοδείκτες αντίστοι
χους με το θέμα της επίσκεψης. Πε
ποίθηση του τμήματος αποτελεί το 
γεγονός ότι τα έντυπα, αυτά τα μι
κρά οδοιπορικά φυλλάδια τα ο
ποία δίνουμε στους μαθητές, οι α
φίσες που θα στολίσουν τις τάξεις 
τους και οι Εκπαιδευτικοί Φάκε
λοι στις βιβλιοθήκες των σχολείων, 
είναι ίσως πιο σημαντικά από τα 
προγράμματα, απλώς διότι τα 
παίρνουν περισσότεροι. Πάντοτε 
προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυ
νάμεις για την καλύτερη ποιότητα 
του κάθε εντύπου που δίνουμε, την 
επιστημονική του αρτιότητα, τη με
γαλύτερη δυνατή εκπαιδευτική του 
διάσταση αλλά και τη γραφίστικη 
του ποιότητα. Τα έντυπα αυτά α
ποστέλλονται στις βιβλιοθήκες 
των σχολείων τα οποία μας τα ζη
τούν. Τον προηγούμενο χρόνο, με 
τη συνεργασία του Υπουργείου 
Αιγαίου στάλθηκαν πλήρεις Φάκε
λοι και στα 650 σχολεία (Δημοτικά 
και Γυμνάσια) των νησιών. 

4. Η Εφορεία πραγματοποιεί 
τακτικά σεμινάρια για όσους εκ
παιδευτικούς ενδιαφέρονται, πα-

Η μουσειοσκευή "Λιθοξοϊχή". 

ρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό υ
λικό της Εφορείας και δίνοντας 
τους με παιδαγωγικό τρόπο στοι
χεία από την αρχιτεκτονική, την 
τέχνη και την ιστορία της κλασι
κής εποχής και των μνημείων, τα 
οποία μπορεί να τους βοηθήσουν 
να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους 
μέσα από τα μνημεία. Στα σεμινά
ρια αυτά έχουν συμμετάσχει περί
που 10.000 εκπαιδευτικοί. Ενα ιδι
αίτερο δίκτυο έχουμε δημιουργή
σει με τις ξένες αρχαιολογικές 
σχολές στην Ελλάδα. Η Αγγλική, η 
Ολλανδική και η Δανέζικη Αρχαι
ολογική Σχολή κάθε χρόνο φέρ
νουν σε ειδικά σεμινάρια ομάδες 
καθηγητών των αρχαίων ελληνι
κών, οι οποίοι επίσης παίρνουν έ
ναν πλήρη Φάκελο με το υλικό μας 
μεταφρασμένο στα αγγλικά. 

5. Το Τμήμα Δανεισμού ανα
πτύσσεται συνεχώς. Οι αιτήσεις 
για προγράμματα είναι τόσο πολ
λές ώστε πολύ γρήγορα συνειδητο
ποιήσαμε ότι η μόνη δυνατότητα α
νταπόκρισης μας και η πρώτη μας 
προτεραιότητα πρέπει να είναι, 
παράλληλα με την προετοιμασία 
κάθε εκπαιδευτικού ο οποίος εν
διαφέρεται, η επέκταση του Τμή

ματος Δανεισμού. Σας περιγράφω 
πολύ σύντομα τις Μουσειοσκευές. 
Συνολικά διακινούνται 20 με επτά 
διαφορετικά θέματα: 

Α. Το Ιερό της Ακρόπολης: απο
τελείται από ένα πρόπλασμα του 
βράχου της Ακρόπολης, από τα ε
πιμέρους προπλάσματα των κτι
ρίων του Ιερού και τέλος από τον 
Εκπαιδευτικό Φάκελο. Ο μαθητής 
παρατηρεί και τοποθετεί τα κτίρια 
στον βράχο, τα συγκρίνει, μελετάει 
τις διαστάσεις τους, τη λειτουργία 
του κάθε κτιρίου, τον προσανατο
λισμό και την ακριβή του θέση 
στην Ακρόπολη και αναπαριστά με 
τη φαντασία του το λαμπρό Ιερό 
όπου οι Αθηναίοι λάτρευαν την 
προστάτιδα θεά τους. 

Β. Οι ρυθμοί της κλασικής αρχι
τεκτονικής: Η μουσειοσκευή περιέ
χει τον Εκπαιδευτικό Φάκελο κα
θώς και σφραγίδες, με τη βοήθεια 
των οποίων οι μαθητές μπορούν 
να μελετήσουν και να συνθέσουν 
τον δωρικό, τον Ιωνικό και τον κο
ρινθιακό ρυθμό. Τρεις κίονες συ
μπληρώνουν τη μουσειοσκευή. 
Μια μετωπική φωτογραφία του 
ναού της Αθηνάς Νίκης κόπηκε ει
δικά ώστε να προκύψει ένα παιχνί

δι τύποι' παζλ που για να το συν
θέσουν τα παιδιά παρατηρούν και 
αναγνωρίζουν τις επιμέρους μορ
φές του ιωνικού ρυθμού. Πλαστι
κές μήτρες κυματίων και πληροφο
ρίες για το χρώμα στην αρχαιότη
τα συνοδεύουν τη μουσειοσκευή. 

Γ. Αιθοξοϊκή: Η μουσειοσκευή 
περιέχει, εκτός από τον Εκπαιδευ
τικό Φάκελο, μια σειρά εργαλείων, 
όμοιων με τα αρχαία, και ένα κομ
μάτι μάρμαρο με τα ίχνη τους λα
ξευμένα επάνω. Οι μαθητές δοκι
μάζουν να λαξεύσουν λίθους και 
μαθαίνουν να παρατηρούν τα ίχνη 
των διαφόρων εργαλείων πάνω σε 
επιφάνειες αρχαίων κτιρίων και 
γλυπτών. Πολλές φορές τα παιδιά 
κατόπιν εργάζονται με σαπούνι 
και σκαλίζουν τα δικά τους αρχιτε
κτονικά μέλη, τοίχους, καθώς και 
τα δικά τους γλυπτά. 

Δ. Αρχαία ελληνική ενδυμασία: 
Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει μια 
σειρά αντιγράφων πον βασικών 
τύπων της αρχαίας ενδυμασίας. 
Οι πρώτες ύλες, καθώς και ο Εκ
παιδευτικός Φάκελος, βοηθούν 
τους μαθητές να μελετήσουν και 
να δοκιμάσουν τα ρούχα. Τους 
βοηθούν επίσης να εντοπίσουν 
τους διάφορους τύπους ενδυμα
σίας σε οποιοδήποτε μουσείο υ
πάρχει συλλογή αρχαίων γλυπτών 
και αγγείων. 

Ε. Αρχαία ελληνικά μουσικά 
όργανα: Η μουσειοσκευή περιλαμ
βάνει αντίγραφα των αρχαίων ορ
γάνων. Οι μαθητές με τη βοήθεια 
διαφανειών, βιβλίων, σχεδίων και 
μιας μαγνητοταινίας έχουν τη δυ
νατότητα να περιεργαστούν και να 
μελετήσουν τα όργανα αυτά. Μπο
ρούν επίσης να εντοπίσουν τις 
μορφές τους σε παραστάσεις πάνω 
σε αρχαία γλυπτά και αγγεία. 

ΣΤ. Η Ζωφόρος του Παρθενώ
να: Η ζωφόρος του Παρθενώνα, η 
συνεχής ζώνη με ανάγλυφες μορ
φές η οποία περιέτρεχε το επάνω 
μέρος του κυρίως ναού πίσω από 
την εξωτερική κιονοστοιχία, είχε 
συνολικό μήκος 160 μέτρα και ύ-
ψος περίπου ένα μέτρο. Θέμα της 
ήταν η πομπή των Παναθηναίων, η 
μεγαλύτερη αθηναϊκή εορτή στα 
γενέθλια της θεάς Αθηνάς. Στη 
σύνθεση απεικονίζονται περίπου 
360 μορφές, θεϊκές και ανθρώπι
νες, καθώς και περισσότερα από 
250 ζώα, κυρίως άλογα. Η μουσει-
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οσκευή περιέχει εκμαγεία των λι-
θοπλίνθων της δυτικής ζωφόρου 
και πλαστικοποιημένες φωτογρα
φίες των άλλων πλευρών σε κλίμα
κα 1:20. Ενα κομμάτι πεντελικού 
μαρμάρου, εργαλεία, ένας χρωμα
τισμένος λίθος και τέλος το εκμα
γείο της κεφαλής ενός ιππέα, δί
νουν περισσότερα στοιχεία στον 
μαθητή. Η μουσειοσκευή συνοδεύε
ται από πλαστικές μήτρες για τη 
λήψη γύψινων εκμαγείων. 

Ζ. Το Δωδεκάθεο ολοκληρώθηκε 
στα πλαίσια του προγράμματος 
ΜΕΛΙΝΑ και καθώς είναι η πιο 
πρόσφατη μουσειοσκευή, θα σας 
δώσουμε πιο αναλυτική περιγρα
φή. Ο κάθε θεός έχει μια έγχρωμη 
καρτέλα καθώς και ένα δικό του έ
ντυπο στο οποίο έχουν συγκεντρω
θεί κάθε είδους πληροφορίες γι' 
αυτόν: μια σύντομη περιγραφή με 
τις σημαντικότερες ιδιότητες του, 
νύξεις για τους σημαντικότερους 
μύθους σχετικά με αυτόν, χαρα
κτηριστικά στοιχεία για τη λατρεία 
του, οι κυριότερες επωνυμίες, τα 
κυριότερα ιερά και ναοί που είχαν 
αφιερωθεί σε αυτόν. Αναφέρονται 
χαρακτηριστικές παραστάσεις του 
σε γλυπτά και σε αγγεία καθώς και 
τα σύμβολα χάρη στα οποία ανα
γνωρίζουμε τον κάθε θεό. Γραμμα
τόσημα και νομίσματα με τους θε
ούς συμπληρώνουν την εικόνα. Οι 
πληροφορίες για τον θεό εικονο
γραφούνται με μια χαρακτηριστική 
κεφαλή, ένα γλυπτό, ένα αγγείο, 
ένα νόμισμα, έναν ναό αφιερωμένο 
στον θεό, καθώς και με ένα έργο τέ
χνης από την Αναγέννηση μέχρι σή
μερα. Η μία όψη του εντύπου έχει 
μόνο εικόνες και μπορεί να χρησι
μοποιηθεί ως μικρή αφίσα μέσα 
στην τάξη. 

Η δομή των βασικών αυτών ε
ντύπων και οι πληροφορίες οι ο
ποίες δίνονται για τον κάθε θεό α
ποτελούν τη βάση των παιχνιδιών 
και των προτάσεων για τον εκπαι
δευτικό που περιέχονται στον Φά
κελο. Οι μύθοι και τα σύμβολα πα
ραπέμπουν στις καρτέλες και στο 
παιχνίδι «Μια φορά και έναν και
ρό...», όπου οι μαθητές δημιουρ
γούν ιστορίες με αυτοκόλλητα. Οι 
επωνυμίες παραπέμπουν στις προ
τάσεις για τη γλώσσα. Τα Ιερά των 
θεών παραπέμπουν στο παιχνίδι 
γεωγραφίας με μαγνήτες. Ολη η ει
κονογράφηση των εντύπων με τις 
γνωστότερες απεικονίσεις των θε
ών και παράλληλα γνωστοί μύθοι 
και τα σύμβολα των θεών συνδέο
νται μεταξύ τους με το παιχνίδι 
«Ποιος είναι ποιος στον Ολυμπο». 

Οι Μουσειοσκευές αυτές έχουν 
ταξιδέψει, από το 1991 που δημι
ουργήθηκαν οι πρώτες, σε περίπου 
1.400 σχολεία σε ολόκληρη την Ελ
λάδα και τις έχουν χρησιμοποιή
σει, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία τα οποία έχουμε, περίπου 
90.000 μαθητές. Παράλληλα έχουν 
ταξιδέψει και στο εξωτερικό, με 
κορυφαία στιγμή την Οζάκα της 
Ιαπωνίας το 1996, όπου μέσα σε 15 
ημέρες τις χρησιμοποίησαν 5.000 
Γιαπωνέζοι του Δημοτικού και 
του Γυμνασίου. 

6. Η προσπάθεια αυτή συνεργα
σίας με τους εκπαιδευτικούς ολο
κληρώνεται με τα ετήσια συνέδρια, 
τα οποία οργανώνει η Α' Εφορεία, 
κάθε Μάιο, με θέμα «Εκπαιδευτι
κοί και προγράμματα για την Α
κρόπολη». Οι Ημερίδες αυτές απο
τελούν ένα βήμα διαλόγου μεταξύ 
εκπαιδευτικών με κοινά ενδιαφέ
ροντα, για τη διδασκαλία μέσα 

Η μονσειοσχενή "Οι Ρυθμοί της Κλασικής Αρχιτεκτονικής". 

Η μονσειοσκενή "Δωδεκάθεο". 

από το πολιτισμικό μας περιβάλ
λον. Η Ακρόπολη, αφενός λόγω 
της σημασίας της και αφετέρου λό
γω της ύπαρξης οργανωμένου τμή
ματος εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, δημιουργεί απλώς 
το ερέθισμα και την παρότρυνση 
για να προχωρήσουν οι εκπαιδευ
τικοί σε δικές τους εργασίες και να 
αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες. 
Το 5ο στη σειρά συνέδριο πραγμα
τοποιήθηκε τον Μάιο του 1998. 

Εχουν μέχρι σήμερα τυπωθεί τα 
πρακτικά των τριών συνεδρίων 
και σύντομα θα ακολουθήσουν τα 
επόμενα. Η αξία τους συνίσταται 
στην πολυμερή και διεπιστημονική 
προέλευση των ανακοινώσεων. Ο
σοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, 
έχουν τη δυνατότητα να δουν συ
γκεντρωμένα 52 πρωτότυπα προ
γράμματα σχετικά με την Ακρόπο
λη και την εποχή της, τα οποία ε
μπεριέχουν νέες ιδέες, καθώς και 
μεθόδους και εφαρμογές που συνά
δελφοι τους με το ίδιο υπόβαθρο, 
τις ίδιες δυνατότητες και τους ίδι
ους στόχους δημιούργησαν. Επί
σης οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυ
νατότητα να αντιγράψουν την ιδέα 
ή τη μέθοδο, να την προσαρμόσουν 
στα δικά τους δεδομένα ή, τέλος, 
να δημιουργήσουν κάτι καινούρ
γιο, κάτι δικό τους. 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προ
γραμμάτων της Ακρόπολης μετά 
από 13 χρόνια επιμονής και πεί
σματος έχει την υποδομή και την 
τεχνογνωσία για να πραγματοποι
ήσει εκπαιδευτικά προγράμματα 
για πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών. 
Τα νούμερα αυτά έχουν άμεση σχέ
ση με το προσωπικό το οποίο απα
σχολείται στα προγράμματα. Κατά 
το έτος 1997-'98 έγιναν προγράμ
ματα για 9.700 μαθητές, διακίνηση 
μουσειοσκευών σε 20.000 μαθητές 

και συνεργασία με 500 σχολεία και 
1.150 εκπαιδευτικούς. Οι αριθμοί 
αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι τους ο
ποίους επιτύχαμε ως τώρα και 
τους οφείλουμε στη χορηγία της Ε
νωσης Φίλων Ακροπόλεως και 
στην εργατικότητα και στον εν
θουσιασμό των αρχαιολόγων 
Αδαμαντίας Γιάννου, Ειρήνης 
Καϊμάρα και Ασημίνας Λεοντή, 
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. 
Την παρούσα χρονιά δεν υπάρ
χουν χρήματα, στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα εργάζεται ένας μόνο 
υπάλληλος και έτσι κατά το έτος 
1998-1999 θα πραγματοποιηθούν 
προγράμματα μόνο για 1.400 μα
θητές και δυστυχώς δεν θα πραγ
ματοποιηθούν προγράμματα στην 
Ακρόπολη. 

Παρόλα αυτά δεν μπορούμε πα
ρά να παρατηρήσουμε ότι μέρα με 
την ημέρα όλο και περισσότερα 
σχολεία ζητούν να συμμετάσχουν 
στα προγράμματα μας και παράλ
ληλα ότι πληθαίνουν τα παραδείγ
ματα εκπαιδευτικών και μαθητών 
οι οποίοι οργανώνουν ανάλογες 
δραστηριότητες, εκδόσεις, εκθέ
σεις και εκδηλώσεις. Αυτά μας βε
βαιώνουν ότι παράλληλα με τη με
λέτη και την αποκατάσταση των 
μνημείων στην Ακρόπολη διαμορ
φώνεται μια νέα γενιά δασκάλων η 
οποία μαθαίνει να κατανοεί το μή
νυμα της αρχαίας τέχνης και μια 
νέα γενιά παιδιών που θα πάρει 
στο μέλλον την ευθύνη της ελληνι
κής πολιτιστικής κληρονομιάς, έ
χοντας περισσότερες γνώσεις και 
περισσότερη ευαισθησία. 
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