
Aφορµή για την ενασχόληση των µαθητών της Γ' Γυµνασίου µε το θέµα 
"O Mοροζίνι και η καταστροφή του Παρθενώνα" έδωσε το κεφάλαιο 
"Oι τελευταίοι αιώνες της Bενετοκρατίας στην Eλλάδα", του βιβλίου Ιστορίας
της τάξης τους. Eίχαν λοιπόν τα παιδιά τη δυνατότητα και αυτή τη φορά να
συνδυάσουν τη σχολική ύλη µε την αρχαία ελληνική τέχνη και την ιστορία µας.
Για την παρουσίαση του θέµατος αφιερώθηκαν 2 διδακτικές ώρες, κατά τη 
διάρκεια των οποίων οι µαθητές παρακολούθησαν µια µικρή εισαγωγή για 
την ιστορία του Παρθενώνα, τη Bενετοκρατία και το Φραγκίσκο Mοροζίνι, 
µε ταυτόχρονη προβολή επιλεγµένων διαφανειών και video, που περιείχε ο 
εκπαιδευτικός φάκελος του KεMA. Aκολούθως επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό
χώρο της Aκρόπολης, για να έχουν άµεση επαφή µε τα µνηµεία.
Σε µια τρίτη διδακτική ώρα, µετά από συζήτηση που έγινε στη τάξη και από 
σκέψεις και προτάσεις που διατυπώθηκαν, αποφασίστηκε να χωριστούν οι 
µαθητές σε µικρές οµάδες έρευνας, όπως τις ονόµασαν, που θα είχαν στόχο
τους να µελετήσουν όχι µόνο την καταστροφή του Παρθενώνα, αλλά και άλλα,
γενικότερα ή επιµέρους, θέµατα γύρω από την ιστορία του µνηµείου και του
Iερού Bράχου. Συγκροτήθηκαν, λοιπόν, οµάδες.

H πρώτη οµάδα σχηµατίστηκε από 25 περίπου µαθητές, που µελέτησαν και
απέδωσαν µε το δικό τους τρόπο τα εξής θέµατα:
1. Iστορία της Aθήνας. 
2. Oι αρχαίοι Aθηναίοι. 
3. Aκρόπολη Aθηνών. 
4. Προπύλαια-Nαός Aθηνάς Nίκης-Eρέχθειο-Παρθενώνας. 
5. H Aθήνα κατά τη Bυζαντινή περίοδο. 
6. Φραγκοκρατία στη Eλλάδα. 
7. Mοροζίνι. 
8. Oι Bενετοί, ο Mοροζίνι και η Aκρόπολη. 
9. H Aθήνα κατά την Eπανάσταση του 1821. 
10. Λόρδος Έλγιν. 
11. Eλγίνεια µάρµαρα. 
12. H κατάρα της Aθηνάς. 
13. H σύγχρονη Aθήνα. 
14. Kαταστροφή µνηµείων.

∆ύο µαθητές, που σχηµάτισαν τη δεύτερη οµάδα, χρησιµοποίησαν τις γνώσεις
που απέκτησαν από την επαφή τους µε το θέµα, αλλά και τη φαντασία τους, 
για τη δηµιουργία, µε τη χρήση ψευδοπάπυρου και σινικής µελάνης, ενός Hµε-
ρολογίου του Mοροζίνι. Στο Hµερολόγιο περιλαµβάνονται σκέψεις, συναισθή-
µατα και δηλώσεις του Mοροζίνι, και γενικά το χρονικό της εκστρατείας του και
της καταστροφής του Παρθενώνα στη διάρκεια των Tουρκοβενετικών πολέµων. 

Άλλοι µαθητές επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Aκρόπολης και 
προσπάθησαν µε το γύρισµα ενός video να δώσουν την εικόνα του Παρθε-
νώνα την εποµένη µέρα της ανατίναξης. Mια µαθήτρια υποδύθηκε τη δηµο-
σιογράφο του καναλιού "Aθηναϊκά Xρονικά", που έπαιρνε συνέντευξη από
αυτόπτες µάρτυρες, αξιωµατικούς του βενετικού στρατού, τον ίδιο το Mορο-
ζίνι και έναν εκτιµητή έργων τέχνης, καταγράφοντας τις εντυπώσεις από την
πολιορκία και την καταστροφή.

H ενασχόληση µε το θέµα οδήγησε τους µαθητές και σε εικαστικά αποτελέ-
σµατα. Kάποια παιδιά ζωγράφισαν µε το προσωπικό τους ύφος την Aκρόπολη,
την Aκρόπολη πριν από την ανατίναξη, το Mοροζίνι, το Γερµανό υπολοχαγό
Λούνεµπουργκ τη στιγµή που ρίχνει τη µοιραία βόµβα κατά του Παρθενώνα, 
την ανατίναξη, την Aκρόπολη µετά την ανατίναξη.

∆ύο άλλοι µαθητές προχώρησαν στη δηµιουργία εφηµερίδας. H εφηµερίδα είχε
τον τίτλο "Αθηναϊκά Χρονικά", υπότιτλο "Hµερήσια Πρωινή Eφηµερίδα", έτος
ίδρυσης 1602, Aθήνα, 27.9.1687, τιµή φύλλου 2 άσπρα, αριθµ. φύλλου 19062.
Eδώ οι µικροί αρθρογράφοι δίνουν παραστατικά τη σωστή ενηµέρωση που 
πρέπει να έχει ο αναγνώστης κάθε αντικειµενικής εφηµερίδας. Tέλος, όλες οι 
εργασίες παρουσιάστηκαν στις τάξεις µε ταυτόχρονη προβολή διαφανειών.
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