
Kατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1993-94, 220 µαθητές της σχολής
Campion επισκέφθηκαν κατά τµήµατα την Aκρόπολη και το ΚεΜΑ και συµµε-
τείχαν στο πρόγραµµα "Xτίζοντας έναν Aρχαίο Nαό", που σχεδιάστηκε από το
Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρόπολης, µε σκοπό να γνωρίσουν
καλύτερα οι µαθητές τον κλασικό πολιτισµό. Όλα τα παιδιά του ∆ηµοτικού (140)
συµµετείχαν σε µια σειρά από εργαστήρια µέσα από τα οποία έκτισαν βήµα
προς βήµα ένα δικό τους αρχαίο ναό.

Tα παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο γεµάτα ιδέες και συζήτησαν µε τους δασκά-
λους τους (C. Bolton, J. Chalikiopoulou, G. Doukas, A. Fanariotou, G. Karamani,
M. Nikitakis, V. Panayotopoulou, S. Pergamalis, H. Scott, S. Stathatos, W.E.
Stouraïtis, V.Tsakalis, J. Whitehead) τις εµπειρίες τους από το πρόγραµµα. Mαζί
διάλεξαν ένα θέµα για να δουλέψουν περαιτέρω, το οποίο εντάχθηκε στη διδα-
κτέα ύλη της κάθε τάξης, δηλαδή, στα Mαθηµατικά, στα Aγγλικά, στην Iστορία, 
στη Γεωγραφία, στη Φυσική και στην Tεχνολογία και, φυσικά, στα Καλλιτεχνικά και
στις Eφαρµοσµένες Tέχνες. Tο θέµα δουλεύτηκε στο σχολείο επί 2 µήνες.

Συγκεκριµένα, στο Νηπιαγωγείο και στην A' τάξη (4-6 χρόνων), µε γενικό θέµα
"Mυθολογία" οι µαθητές ασχολήθηκαν µε τη θεά Aθηνά, δηλαδή τη γέννησή
της από το κεφάλι του ∆ία, τις ιδιότητές της ως θεά της σοφίας και των τεχνών,
το µύθο που την καθιέρωσε ως προστάτιδα της Aθήνας. H διαµάχη της 
Aθηνάς µε την Aράχνη έγινε σενάριο για θεατρικό παιχνίδι.
Για να κατανοήσουν τα παιδιά καλύτερα το παρελθόν, η κάθε µαθήτρια ντύθηκε
θεά Aθηνά, κατασκεύασε δική της ασπίδα και κράνος και φωτογραφήθηκε.
Tέλος έκαναν µια µεγάλη µακέτα ενός αρχαίου ναού και έντυσαν τις κούκλες
τους, τις Barbie, ως θεά Aθηνά.

Στη B' τάξη (6-7 χρόνων), αφού µελέτησαν στο σχολείο τα αρχαία µετρικά 
συστήµατα, επισκέφθηκαν την Aκρόπολη και την Aρχαία Aγορά και χρησιµο-
ποιώντας τους βραχίονες, τις παλάµες, τα δάκτυλα και τα πόδια τους µέτρησαν
το µήκος της ανατολικής πλευράς του Eρεχθείου, λιθοπλίνθους, κίονες, αγάλµατα.
Στο σχολείο το κάθε παιδί ταυτίστηκε µε ένα θεό. Έφτιαξαν µε κολλάζ 
τους θεούς αυτούς και στα πρόσωπά τους έβαλαν τις δικές τους φωτογραφίες.
Έγραψαν ιστορίες µε θέµατα "Μια σύσκεψη των θεών", µε σκοπό να εµποδί-
σουν τον Άρη να κάνει πολέµους, και "Μια επίσκεψη αρχαίων θεών στη 
σύγχρονη Eλλάδα".

Στη Γ' τάξη (8-9 χρόνων) οι µαθητές, για να κατανοήσουν καλύτερα τη γιγα -
ντιαία προσπάθεια που χρειαζόταν για την κατασκευή των ναών, έπλασαν 
µε τη φαντασία τους το δικό τους θεό, στον οποίο αφιέρωσαν ένα ναό. 
Eπινοήθηκαν θεοί της Φύσης, των Xρωµάτων, των Πουλιών και γράφτηκαν µύθοι
γι’ αυτούς, µύθοι στους οποίους βασίστηκε ο γλυπτός διάκοσµος του ναού.
O κάθε µαθητής συνέγραφε µέρα µε τη µέρα, το δικό του βιβλίο, όπου 
περιέγραφε το δικό του ναό. Oι µαθητές πήραν τους ρόλους του αρχαίου
Aθηναίου πολίτη, του αρχιτέκτονα, του γλύπτη, του τεχνίτη και µέσα από 
αυτούς τους ρόλους συµµετείχαν τόσο στη λήψη των αποφάσεων όσο και
στη διαδικασία της κατασκευής.

Σχεδίασαν την κάτοψη του ναού και στη συνέχεια µελέτησαν τα δάπεδα, τους τοί-
χους, τη στέγη του, αφού προηγουµένως είχαν επιλέξει το ρυθµό του κτηρίου.
Aσχολήθηκαν ιδιαίτερα µε τις θύρες και τα θυρώµατα των ναών, που ήταν 
και το εξώφυλλο του βιβλίου τους, χρησιµοποιώντας όλων των ειδών τα µακα-
ρόνια, κολληµένα επάνω σε χαρτόνι. Eµπνευσµένοι από το άγαλµα του ∆ία 
της Oλυµπίας δηµιούργησαν µια πόρτα στο δικό τους µέγεθος που ανοίγει 
κανονικά και µέσα µπορούµε να δούµε το άγαλµα ενός καθιστού θεού σε όλο
του το µεγαλείο.

Στη ∆' τάξη (9 χρόνων) στην οποία το αναλυτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει τον
κλασικό πολιτισµό, τα παιδιά προσέγγισαν τους ναούς σαν ζωντανή απόδειξη
του παρελθόντος. Eπέλεξαν γνωστούς αρχαίους ναούς, τους ναούς της Aκρό-
πολης, του Σουνίου, των ∆ελφών, το ναό του Oλυµπίου ∆ιός, για να τους 
µελετήσουν. Πρώτα είδαν το ναό στη µορφή που είναι σήµερα. Στη συνέχεια
ασχολήθηκαν µε το θεό στον οποίο ήταν αφιερωµένος ο ναός, µελέτησαν τους
µύθους, τις αντίστοιχες γιορτές και την καθηµερινή ζωή γύρω από το ναό, τα θέ-
ατρα και τους αθλητικούς αγώνες. 
Άλλα παιδιά κατασκεύασαν δικούς τους ναούς µε τους βωµούς τους, ένα ναό
για καθέναν από τους 12 θεούς, για τους οποίους έγραψαν και ποίηµα. 
To Eρέχθειο και η ποµπή των Παναθηναίων κατασκευάστηκαν µε lego και 
χρησιµοποιήθηκαν play-mobil για τα ανθρωπάκια και τα ζώα, κυρίως τα άλογα
και τα βόδια για τη θυσία.

Στην E' τάξη (10 χρόνων), όπου η έµφαση δίνεται στη Φυσική και την Tεχνο-
λογία, οι µαθητές µελέτησαν τα λατοµεία και τις µηχανές. Mε θέµα "Oι µηχανές
που δουλεύουν για µας σήµερα, δούλευαν για µας και τότε" και αφού επισκέ-
φθηκαν και την έκθεση του M. Kορρέ "Aπό την Πεντέλη στον Παρθενώνα" 
στο Mουσείο Kυκλαδικής Tέχνης, κατασκεύασαν το λατοµείο, το γερανό, 
τις ράµπες, τους µοχλούς. Παράλληλα αποµόνωσαν µοτίβα από τους ναούς, τα
σχεδίασαν και κατόπιν τα κέντησαν µε τη µέθοδο της σταυροβελονιάς. H τάξη
αυτή δηµιούργησε και όλες τις αφίσες για την έκθεση που οργάνωσε το σχολείο. 
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Tέλος, στην Στ' τάξη οι µαθητές µε πολύ χιούµορ και φαντασία προσέγγισαν 
το θέµα µας διαφορετικά, δηµιουργώντας κάτι τελείως δικό τους. Mετά από 
ψηφοφορία, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα θεό της γυµναστικής (Physical
Education-PE), καθώς πρόκειται για τάξη µε ιδιαίτερη αγάπη στα αθλητικά. 
Τον ονόµασαν Γυµναστικό Sportos Spike, έπλασαν µε τη φαντασία τους την
ιστορία του και στη συνέχεια την εικονογράφησαν µε δικά τους σχέδια και 
τα παρουσίασαν σε έκθεση µαζί µε επεξηγηµατικά κείµενα, τοποθετηµένα σε 
µεγάλα ταµπλώ. 
O Γυµναστικός έπεσε από τον Oυρανό µέσα σε ένα χρυσό αυγό, κατά τους Oλυ-
µπιακούς αγώνες του Los Angeles, µέσα σε ένα κατάµεστο από θεατές στάδιο.
Συµµετείχε σε όλα τα αγωνίσµατα και κέρδισε παντού το πρώτο βραβείο. 
O ναός που του αφιερώθηκε φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου από τους µαθητές 
µε συνεχείς συµβολισµούς που φανερώνουν τον προβληµατισµό και το κέφι
µε το οποίο τον δηµιούργησαν. Αφού σχεδίασαν το ναό, έφτιαξαν ένα 
έµβληµα, ένα λογότυπο για το θεό τους. Τοποθέτησαν τα αρχικά του γράµ-
 µα τα ΡΕ µέσα σε ένα αυγό και µε το σύµβολο αυτό διακόσµησαν όλα τα 
ταµπλώ που δηµιούργησαν.

Χωρίστηκαν σε οµάδες και κάθε οµάδα ανέλαβε να κατασκευάσει ένα τµήµα
του ναού. 
Μία οµάδα κατασκεύασε τους κίονες, µία άλλη το θόλο, µία τρίτη την πυρα-
µίδα, µία τέταρτη το άγαλµα, µία πέµπτη τα µονοπάτια, µία έκτη το βωµό, µία
άλλη τα συντριβάνια και µία τελευταία τη Ζωφόρο του ναού. 

Η στέγη του ναού είχε τη µορφή θόλου και ήταν κατασκευασµένη από χάρτι-
νες θήκες αυγών, σε ανάµνηση της γέννησης του θεού µέσα από ένα αυγό.
Έβαψαν µε χρυσό χρώµα τη στέγη και ο αριθµός από τις θήκες των αυγών που
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της ήταν ίσος µε τον αριθµό των χρυσών
µεταλλίων που κέρδισε ο Γυµναστικός.
Κάτω από το θόλο υπήρχε µία µεγάλη χρυσή πυραµίδα και το λατρευτικό
άγαλµα του Γυµναστικού, έργο µοντέρνας τέχνης, φτιαγµένο από σύρµα. Γύρω-
γύρω ο θόλος στηριζόταν σε κίονες διακοσµηµένους µε βότσαλα.
Η Ζωφόρος του ναού δηµιουργήθηκε από µετόπες σχήµατος αυγού που η
κάθε µία εικονογραφούσε, βάσει παραστάσεων από αρχαία αγγεία, το συγκε-
κριµένο άθληµα, όπου πήρε βραβείο ο Γυµναστικός.

Γ. Ράλλη
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