
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, συνοπτική παρουσίαση του οποίου ακολουθεί,
έχει ως θέµα του τον Αθηναϊκό Νεοκλασικισµό.
Πραγµατοποιήθηκε µε είκοσι παιδιά της Στ' τάξης και είχε διάρκεια µίας 
σχολικής χρονιάς.
Υλοποιήθηκε µε βάση τα άµεσα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις ανάγκες τους
ως πολίτες της πόλης των Αθηνών αλλά και τις ανάγκες τους ως µαθητές, 
µιας και σε αυτό επικράτησε η αρχή της διαθεµατικότητας εµπλέκοντας όλα
σχεδόν τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος.

…Κάποτε µια βόλτα στους δρόµους της Αθήνας χαρακτηριζόταν από τους 
περιηγητές ως "ο ωραιότερος περίπατος του κόσµου!". Καταγάλανος ουρανός,
χρώµατα, ανθισµένες µυρωδιές, χαµηλά βουνά που έκρυβαν πίσω τους 
ανείπωτης οµορφιάς ανατολή και δύση, διάσπαρτες ψηφίδες εκτυφλωτικού
µαρµάρινου πολιτισµού κι ο βράχος του µεγάλου παγκόσµιου προσκυνήµατος!
Ένας τρελός χορός από… φως και ιστορία!
Κι έτσι η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα! Τότε τα Προπύλαια, το Ερέχθειο, ο ναός 
του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά, του Απόλλωνα στην Αρκαδία, τα γείσα 
και τα αετώµατα του Παρθενώνα, κιονόκρανα, ανθέµια, ακροκέραµα και τόσα
άλλα ξαναζούν στο Πανεπιστήµιο, τη Βιβλιοθήκη, την Ακαδηµία, το Ζάππειο, 
το βαυαρικό Ανάκτορο, σε όλα σχεδόν τα πρώτα µεγάλα δηµόσια κτήρια. 
Πιο χαµηλά απ' αυτά των άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών και µε χρώµατα,
κτήρια απόλυτα εναρµονισµένα µε το αττικό περιβάλλον! Κι αυτά γεννούν τα
πρώτα νεοκλασικά αρχοντικά, που µε τη σειρά τους γεννούν τα απέριττης
οµορφιάς νεοκλασικά σπίτια των απλών Αθηναίων πολιτών…

Εµείς κάναµε ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο.

Στην αρχή µελετήσαµε τη µουσειοσκευή του Τµήµατος Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων της Ακρόπολης "Ένας Αρχαίος Ναός", έχοντας έτσι την 
ευκαιρία να ταξιδέψουµε στην Ελλάδα και τα µνηµεία της (Γεωγραφία) και να
ανακαλύψουµε, µεταξύ άλλων, τις αναλογίες που χαρακτηρίζουν τα οικοδοµή-
µατα αυτά (Μαθηµατικά).
Κατόπιν γνωρίσαµε το θαυµασµό της Ευρώπης για την αρχαία Ελλάδα:
α) στη ζωγραφική (Εικαστικά) µελετώντας πίνακες µε θέµα το ∆ωδεκάθεο, 
όχι σαν θρησκεία (Θρησκευτικά) αλλά σαν σύµβολα ανθρώπινα, παρατηρώ-
ντας ταυτόχρονα την πλαστικότητα των µορφών…

β) στο θέατρο (Θεατρική Αγωγή, Αγωγή του πολίτη) µε τη δηµιουργία της 
Όπερας (Μουσική).
γ) στην αρχιτεκτονική δηµιουργώντας και παρατηρώντας µια συλλογή από 
καρτέλες ευρωπαϊκών κτηρίων µε κλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και στη 
συνέχεια κτηρίων από όλο τον κόσµο συνδυάζοντας την έρευνα αυτή µε τα 
µεγάλα ταξίδια των Ευρωπαίων, τις κατακτήσεις τους και τις αποικίες τους 
(Γεωγραφία-Ιστορία).

Στη συνέχεια είδαµε τη δηµιουργία της νέας πόλης µας από τη στιγµή της 
χάραξής της. Ονόµατα άγνωστα έγιναν οικεία. Κλεάνθης, Σάουµπερτ, Κλένζε…
Κι έτσι ήρθε η στιγµή να ανακαλύψουµε, µέσα από άλλες καρτέλες αυτή τη φορά,
τους "νέους" αρχαίους ναούς στο κέντρο της Αθήνας. Αρχίσαµε να γνωρίζουµε
τον Αθηναϊκό Νεοκλασικισµό!
Από το Μουσείο Μπενάκη και τα κοζανίτικα αρχοντικά του περάσαµε στο 
Μουσείο της Πόλης των Αθηνών και το εσωτερικό του αθηναϊκού νεοκλασικού
αρχοντικού. (Εκπαιδευτικές Επισκέψεις).
"Χτίσαµε" σιγά σιγά και το δικό µας νεοκλασικό! (Εικαστικά)

Κι έφτασε η µέρα που κατεβήκαµε στο κέντρο της Αθήνας, για να γνωρίσουµε
από κοντά τα κτήρια αυτά, κι όχι να περάσουµε βιαστικοί κι αδιάφοροι από
µπροστά τους, όπως γίνεται συνήθως. Είκοσι παιδιά της Στ' τάξης, αφού πρώτα
εξασκήθηκαν µε διάφορες δραστηριότητες και γνώρισαν από κοντά την τέχνη
της φωτογραφίας, µε τις φωτογραφικές τους µηχανές µετέφεραν στην τάξη την
εµπειρία τους. Κι εκεί η εικόνα ενώθηκε µε το λόγο κι έγινε βιβλίο! Η πορεία 
η δική µας µε την πορεία του νεότερου ελληνισµού!
Βοηθοί µας ήταν το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειµένων (Λογοτεχνία) και τα 
συνοδευτικά κείµενα από το βιβλίο της Ιστορίας (Ιστορία).
Από τις "αρχές" της Γαλλικής Επανάστασης, τον Κορνάρο και τον Μπάιρον 
περάσαµε στο Μακρυγιάννη και τον Κολοκοτρώνη, κι από τον Παλαµά, τον 
Σολωµό, τον Κάλβο, το Σουρή και τον Καβάφη, στον Εµπειρίκο, το Βρεττάκο, το
Βενέζη, το Βάρναλη, τον Γκάτσο, το Σεφέρη, τον Ελύτη, το Ρίτσο… Από την
αποκλειστική µελέτη της λογοτεχνίας στο χώρο του σχολείου, στην ελεύθερη 
κι αβίαστη µελέτη της λογοτεχνίας στο σπίτι. 
Από την τάξη, σε µια βόλτα στους δρόµους της Αθήνας, η οποία για ένα 
δάσκαλο που τη µοιράζεται µε τους µαθητές του είναι ακόµα… "ο ωραιότερος
περίπατος του κόσµου!".
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