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Η  σχολική  χρονιά  2008  –  2009  ξεκίνησε  για  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  της 
Ακρόπολης  με  μία  πρόσκληση  για  συμμετοχή  μας  στο  Ευρωπαϊκό  Φεστιβάλ 
«KidsΕurofestival» που πραγματοποιήθηκε στη Washington  των ΗΠΑ.  Το φεστιβάλ 
διοργανώθηκε από τη γαλλική πρεσβεία και τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στόχος της διοργάνωσης ήταν να γνωρίσει το νεανικό κοινό την κοινή παράδοση της 
Ευρώπης  και  της  Αμερικής.  Το  Τμήμα  μας,  εκπροσωπώντας  την  Ελλάδα 
πραγματοποίησε  εκπαιδευτικά  προγράμματα  μέσα  στη National Gallery of Art  με 
θέμα  «Aναζητώντας  αρχαίους  θεούς  σε  πίνακες  και  γλυπτά  της  Αναγέννησης». 
Επίσης, πραγματοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για «Το Δωδεκάθεο» σε ένα 
δημόσιο σχολείο και ένα σεμινάριο σε Αμερικανούς εκπαιδευτικούς  της περιοχής. 
Προσφέρθηκαν μουσειοσκευές και εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το Δωδεκάθεο. 

Εφέτος  όμως,  κατά  τη  διάρκεια  της  χρονιάς  ασχοληθήκαμε  ιδιαίτερα  με  τη 
δημιουργία  εκπαιδευτικών  ταινιών  και  ψηφιακών  εφαρμογών  στην  ελληνική  και 
στην αγγλική γλώσσα. 

Αρχικά,  συνεργασθήκαμε  με  την  εκπαιδευτική  τηλεόραση  για  τη  δημιουργία  μιας 
ταινίας  για  τον  Παρθενώνα  με  τίτλο  «Παρθενών.  Μέτρο  και  τελειότητα»  που 
βασιζόταν  στο  βιβλίο  μας  «Περίπατοι  στον  Παρθενώνα».  Η  ταινία  υπάρχει  στο 
διαδίκτυο στον κόμβο του ΥΠΕΠΘ. 

Μία άλλη  ταινία με  τίτλο «Ο Παρθενώνας»,  διάρκειας 13  λεπτών,  δημιουργήθηκε 
από  το  τμήμα  μας,  προκειμένου  να  προβάλλεται  σε  οθόνη  ακριβώς  έξω  από  την 
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αίθουσα  του  Παρθενώνα  στο  Νέο  Μουσείο  της  Ακρόπολης.  Στην  ταινία  αυτή 
αναλύονται η αρχιτεκτονική, η γλυπτική και η ιστορία του σπουδαίου αυτού ναού, 
ενημερώνοντας  και  προετοιμάζοντας  τον  επισκέπτη  για  την  περιήγησή  του  μέσα 
στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. 

Οι  επόμενες  δύο  ταινίες  είναι  τρισδιάστατες  και  προορίζονται  για  στερεοσκοπική 
προβολή στο θέατρο εικονικής πραγματικότητας που έχει κατασκευαστεί μέσα στο 
Νέο Μουσείο  της  Ακρόπολης.  Η  πρώτη  ονομάζεται «Πάμε  στην  Ακρόπολη»  και  η 
δεύτερη «Ένας Αρχαίος Ναός». Και οι δύο ζωντάνεψαν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά 
βιβλία  του  Τμήματος.  Κάθε  μία  από  τις  ταινίες  αυτές  συνοδεύεται  από ψηφιακά 
παιχνίδια. 

Το  θέμα,  όμως,  που  θα  σας  αναπτύξουμε  σήμερα  περισσότερο  αφορά  σε  μία 
ψηφιακή εφαρμογή για τη ζωφόρο, προϊόν εργασίας των δύο τελευταίων ετών, που 
έγινε    σε  συνεργασία  με  το  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  (ΕΚΤ)  του  Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).   
 
Όλα  ξεκίνησαν  το  2002  με  τη  φωτογραφική  ανασύνθεση  της  ζωφόρου  του 
Παρθενώνα  σε  κλίμακα  1:20  από  το  Σ.  Μαυρομμάτη  που  εντάχθηκε  στη 
μουσειοσκευή  του  τμήματος  «Η  Ζωφόρος  του  Παρθενώνα».  Το  2003 
δημιουργήθηκε  το  αντίστοιχο  CD  ROM,  σε  συνεργασία  με  το  Εθνικό  Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Από τον Ιούνιο του 2003, το CD ROM καταχωρήθηκε στον κόμβο 
του ΕΚΤ στο διαδίκτυο. Στον κατάλογο της παγκόσμιας μηχανής αναζήτησης Google 
η  εφαρμογή  αυτή  για  τη  ζωφόρο  βρίσκεται  από  τότε  σταθερά  στην  πρώτη  θέση 
μεταξύ 50.000 καταχωρήσεων. 
 
Πέντε χρόνια μετά, προχωρήσαμε σε ένα νέο σχεδιασμό της εφαρμογής, ειδικά για 
το  διαδίκτυο,  που  εμπλουτίστηκε  με  είκοσι ψηφιακά  παιχνίδια.  Η  νέα  διεύθυνση 
είναι www.parthenonfrieze.gr. 
 
Η  νέα  αυτή  εφαρμογή  της  Υπηρεσίας  μας  έγινε,  όπως  και  η  παλαιότερη,  σε 
συνεργασία  με  το  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  του  Εθνικού  Ιδρύματος  Ερευνών. 
Συντονιστές  του  έργου ήταν από  την  ΥΣΜΑ οι  Κ.  Χατζηασλάνη  και  Ε.  Καϊμάρα και 
από  το  ΕΚΤ  η  Ε.  Σαχίνη.  Την  καλλιτεχνική  επιμέλεια  είχε  ο  Κ.  Αντωνιάδης,  ενώ  το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εφαρμογής έκανε ο Γ. Κουτσούκος. 
 
Η  εφαρμογή  στη  νέα  της  μορφή  δίνει  τη  δυνατότητα  για  άμεση  πρόσβαση  στη 
ζωφόρο,  τόσο  στους  ειδικούς  επιστήμονες,  ως  βάση  δεδομένων,  όσο  και  στα 
σχολεία και τα παιδιά μέσα από τα ψηφιακά της παιχνίδια.  
 
Το  περιεχόμενο  οργανώθηκε  σε  τρεις  ενότητες  με  τους  τίτλους:  
 Παρθενώνας | Γνωρίστε τη ζωφόρο | Παίξτε με τη ζωφόρο 
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Η ενότητα «Παρθενώνας» περιλαμβάνει κείμενα και εικονογράφηση που αφορούν 
στην  αρχιτεκτονική  και  το  γλυπτό  διάκοσμο  του  Παρθενώνα.  Το  περιεχόμενο 
παρουσιάζεται  μέσα  από  τρισδιάστατες  καρτέλες,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  τα 
σχετικά κείμενα και συνοδευτικές εικόνες. 
 
Η  ενότητα  «Γνωρίστε  τη  ζωφόρο»  αναπτύσσεται  με  βάση  ένα  τρισδιάστατο 
μοντέλο  του  Παρθενώνα  το  οποίο  σιγά  σιγά  σβήνει  για  να  φανεί  η  θέση  της 
ζωφόρου.  
 

 

«Γνωρίστε τη ζωφόρο»: Μετάβαση από τη δυτική στη νότια πλευρά 

 
Στην ενότητα αυτή ο χρήστης έχει δύο δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα που του 
δίνεται  είναι  να  γνωρίσει  τη  ζωφόρο  ανά  πλευρά.  Επιλέγοντας  π.χ.  τη  Βόρεια 
πλευρά,  το  τρισδιάστατο  μοντέλο  περιστρέφεται  και  στην  οθόνη  εμφανίζονται  οι 
σωζόμενοι  λίθοι  της  πλευράς,  που  συμπληρώνονται  με  τα  σχέδια  του Carrey.  Στο 
επάνω  μέρος  της  οθόνης  εμφανίζεται  ένα  εισαγωγικό  κείμενο  που  περιγράφει 
συνολικά  την πλευρά.  Σε όλα  τα κείμενα έχουν επιλεγεί όροι οι  οποίοι  τονίζονται 
χρωματικά,  επισημαίνοντας  στο  χρήστη  τη  δυνατότητα  ερμηνείας  τους.  Στη 
συνέχεια,  επιλέγοντας  ένα  λίθο  της  πλευράς,  αυτός  μεγεθύνεται  και  έρχεται  στο 
κέντρο  της  οθόνης.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  τον  δει  από  κοντά  και  να  διαβάσει  ένα 
κείμενο  που  περιγράφει  λεπτομερώς  την  παράσταση  του  λίθου.  Η  αρίθμηση  των 
λίθων,  των  μορφών  καθώς  και  τα  μουσεία  στα  οποία  φυλάσσονται  οι  λίθοι 
συνοδεύουν την εικόνα. 
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Η δεύτερη δυνατότητα της επιλογής «Γνωρίστε τη ζωφόρο» έχει τίτλο «θεματικές 
περιηγήσεις».  Εδώ,  ο  χρήστης  μπορεί  να  προσεγγίσει  τη  ζωφόρο  μέσα  από  τα 
επιμέρους  θέματά  της:  προετοιμασία,  ιππείς,  άρματα,  πομπή  θυσίας,  θεοί  και 
παράδοση  του  πέπλου.  Με  την  τοποθέτηση  του  δρομέα  πάνω  στους  τίτλους 
τονίζονται οι αντίστοιχες περιοχές στο τρισδιάστατο μοντέλο της ζωφόρου.  

Επιλέγοντας π.χ. την ενότητα «θεοί», μεγεθύνεται στην οθόνη η αντίστοιχη περιοχή 
της ανατολικής  ζωφόρου  και  η περιήγηση  ξεκινά.  Το σχετικό  κείμενο  εμφανίζεται 
στην  πάνω  πλευρά  της  οθόνης  και,  ανάλογα  με  το  περιεχόμενο  κάθε  φράσης, 
φωτίζονται οι αντίστοιχες περιοχές στη ζωφόρο.  

Το τρίτο επίπεδο της εφαρμογής έχει τίτλο «Παίξτε με τη ζωφόρο» και απευθύνεται 
σε  παιδιά.  Ξεκινάει  με  μία  εισαγωγή  που  συνοδεύεται  από  βίντεο,  διάρκειας 
περίπου ενός λεπτού. Ο χρήστης κάθε ηλικίας μπορεί να καταλάβει πολύ γρήγορα τι 
ήταν η ζωφόρος, που βρισκόταν,  τι απεικόνιζε, να δει κάποια στατιστικά στοιχεία, 
αλλά και τα παιχνίδια που υπάρχουν στην εφαρμογή. 

 

«Παίξτε με τη ζωφόρο»: Αρχική σελίδα 

Στη συνέχεια, ένα κίτρινο κουτί, η μουσειοσκευή της ζωφόρου, εμφανίζεται, ανοίγει 
και βγαίνουν τα παιχνίδια. Προσπαθήσαμε ώστε να υπάρχει ένα παιχνίδι για κάθε 
μία  από  τις  ενότητες  της  ζωφόρου,  δηλαδή  το  θέμα  της,  τη  σύνθεση,  τους 
συμμετέχοντες στην πομπή,  την  ιστορία  της και  τη συντήρησή  της.  Έχουν,  επίσης, 
συμπεριληφθεί τα σχετικά έντυπα του τμήματος σε μορφή pdf και μία παρουσίαση 
διαφανειών  σε  PowerPoint  που  απευθύνονται  κυρίως  σε  σχολικές  τάξεις  για  μία 
μεγαλύτερη εμβάθυνση στο θέμα της ζωφόρου. 
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Ας δούμε λοιπόν τα παιχνίδια: 

Η ζωφόρος αποτελείτο από 115 λίθους.  Μέσα από το παιχνίδι «Συνθέτω τη δυτική 
ζωφόρο»,  τα  παιδιά  προσπαθούν  να  βρουν  τη  σωστή  θέση  των  16  λίθων  της 
δυτικής ζωφόρου που εικονίζουν την προετοιμασία της πομπής των ιππέων κατά τα 
Μεγάλα Παναθήναια.  

Μέσα  από  το  παιχνίδι  «Χρωματίζοντας  έναν  λίθο  της  ζωφόρου»,  τα  παιδιά 
χρωματίζουν  όπως  θέλουν  έναν  λίθο  της  ζωφόρου  και  έτσι  ζωντανεύουν  τις 
ανάγλυφες παραστάσεις της.  

Με  το  παιχνίδι  «Ένα  δώρο  για  τη  θεά  Αθηνά»,  τα  παιδιά  βλέπουν  το 
αποκορύφωμα της πομπής των Παναθηναίων, τη σκηνή της παράδοσης του πέπλου 
προς τη θεά και λύνουν ένα puzzle. 

Με το παιχνίδι «Αγώνες που έμειναν … στα αγγεία», τα παιδιά μαθαίνουν για τα 
αγωνίσματα  που  περιελάμβανε  η  μεγάλη  γιορτή  των  Παναθηναίων,  τα  οποία 
αναζητούν επάνω στους Παναθηναϊκούς Αμφορείς. Στο τέλος του παιχνιδιού, όμως, 
βλέπουν  και  ορισμένα  από  τα  αγωνίσματα  των  Παναθηναίων,  έτσι  όπως 
απεικονίζονται  επάνω στη  ζωφόρο  του Παρθενώνα.  Ειδικά  για  τις  αρματοδρομίες 
δημιουργήθηκε το παιχνίδι «Το κρυμμένο άρμα». 

Στη ζωφόρο:  

 Συμμετείχαν  14  θεϊκές  μορφές.  Μέσα  από  το  παιχνίδι  «Ολύμπια  αινίγματα: 
βρες τους θεούς», τα παιδιά αναζητούν τους θεούς και στο τέλος τους βλέπουν 
έτσι όπως απεικονίζονται στην ανατολική ζωφόρο. 

 Συμμετείχαν 364  ανθρώπινες μορφές. Μέσα από  το παιχνίδι «Γνωριμία με  τις 
μορφές  της  πομπής»,  τα  παιδιά  γνωρίζουν  τα  πρόσωπα  των  μορφών  της 
ζωφόρου,  τα  ρούχα  των  ανδρών,  τα  ρούχα  των  γυναικών  καθώς  και  την 
πολεμική  ενδυμασία  των  ιππέων.  Εδώ  βλέπετε  το  παιχνίδι  αναζήτησης  των 
προσώπων καθώς και της πολεμικής ενδυμασίας. 

Επίσης στη ζωφόρο : 

 εικονίζονται    περίπου  200  άλογα.  Μέσα  από  το  παιχνίδι  «Παρατηρώντας  τα 
άλογα»,  τα  παιδιά  παρατηρούν  τα  άλογα  που  συμμετείχαν  στην  πομπή.  Τα 
κεφάλια των αλόγων, οι χαίτες τους και η κίνησή τους παρουσιάζουν εξαιρετική 
ποικιλία και  ενδιαφέρον. 

 εικονίζεται  η  πομπή  της  θυσίας  με  τις  προσφορές  και  τα  ζώα.  Μέσα  από  το 
παιχνίδι   «Πορεία προς τον βωμό», τα παιδιά βλέπουν τα ζώα, 14 βόδια και 4 
κριάρια,  που  προορίζονταν  για  θυσία  καθώς  και  τα  τελετουργικά  σκεύη  που 
χρησιμοποιούνταν . 
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 «Παίξτε με τη ζωφόρο»: παιχνίδι: παρατηρώντας τα άλογα 

Για  την  ιστορία  και  τη  συντήρηση  της  ζωφόρου  δημιουργήθηκε  το  παιχνίδι «Γίνε 
συντηρητής».  Τα  παιδιά  προσπαθούν  να  καθαρίσουν  ένα  λίθο  από  τη  ζωφόρο, 
χρησιμοποιώντας  ένα  ομοίωμα  του  λέιζερ.  Όταν  ολοκληρώσουν  τον  καθαρισμό 
παρακολουθούν ένα βίντεο με  την πραγματική διαδικασία καθαρισμού  του λίθου 
από  τους  ειδικούς  συντηρητές  της  ΥΣΜΑ.  Στη  συνέχεια  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
παρακολουθήσουν  ένα  ακόμα  μικρό  βίντεο  με  θέμα  την  ιστορία  της  φθοράς  του 
λίθου. Παρουσιάζονται τέσσερις φάσεις της φθοράς καταλήγοντας στη μορφή του 
λίθου πριν και μετά τον καθαρισμό του. 

Η ενότητα «Παίξτε με τη ζωφόρο» έχει εμπλουτιστεί και μ’ ένα animation που έχει 
τίτλο «Και ξαφνικά το άλογό μου έγινε μαρμάρινο». Σ’ αυτό, ένας από τους ιππείς 
της ζωφόρου έχει «ζωντανέψει» και, καλπάζοντας, ψάχνει να βρει τη θέση του στην 
πομπή. Τη στιγμή ακριβώς που βρίσκει τη θέση του … μαρμαρώνει.  

Η  μουσειοσκευή  μέσα  σε  περίπου  15  χρόνια,  ως  δανειστικό  υλικό  έχει 
χρησιμοποιηθεί συνολικά από περίπου 35.000 μαθητές και έχει προσφερθεί σε 120 
φορείς στην Ελλάδα και 90 στο εξωτερικό. Η νέα εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα 
για μια πλέον ανοικτή πρόσβαση σε όποιον το επιθυμεί. Η νέα εφαρμογή ανέβηκε 
στο  διαδίκτυο  δοκιμαστικά  πριν  από  μία  εβδομάδα  (αρχές  Ιουνίου  2009).  Στις  7 
ημέρες την επισκέφθηκαν 6500 χρήστες. 
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