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Στο άλυτο αρχαιολογικό πρόβληµα της παράδοσης του πέπλου, το µεγαλύτερο
µέρος των µαθητών θέλει το παιδί να προσφέρει τον πέπλο στο ξόανο της θεάς.
Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάπλασης και της δηµιουργίας µπορείτε να τα
χαρείτε µέσα από την επιλογή των κειµένων των παιδιών που παραθέτουµε
πιο κάτω:
"Η προετοιµασία έχει αρχίσει. Τα πρόβατα και τα βόδια είναι σχεδόν έτοιµα για
τη θυσία. Τα άλογα βρίσκονται στο στάβλο. Τα χτενίζουν, τα πλένουν, τα ταΐζουν.
Οι δρόµοι έχουν στολιστεί από πολύ πρωί. Τα τέθριππα είναι έτοιµα. Πάνω στον Ιερό
Βράχο η επιβλητική Ακρόπολη µε τον Παρθενώνα "επιβλέπει" την πόλη. Οι µουσικοί
κάνουν µια τελευταία πρόβα. Το καράβι µε τον πέπλο έχει ετοιµαστεί. Οι αντιπρόσωποι
των αποικιών έχουν έρθει όλοι. Η ποµπή αρχίζει. Πρώτες οι κοπέλες της Αθήνας,
οι γέροντες, οι ιππείς και πιο πίσω το καράβι µε τον πέπλο. Ο λαός ζητωκραυγάζει.
Η ποµπή φτάνει στην Ακρόπολη. Περνάνε τα Προπύλαια και πηγαίνουν στην ανατολική
πλευρά του Ερεχθείου. Η σιωπή πνίγει τη φύση. Ξαφνικά βλέπουµε την τεράστια πόρτα
να ανοίγει για να µπούµε µέσα… µπροστά µας ήταν το ιερό ξόανο της θεάς Αθηνάς".

Το πολύ ενδιαφέρον και άρτια οργανωµένο πρόγραµµα για τη Ζωφόρο του
Παρθενώνα που παρακολουθήσαµε στο ΚεΜΑ αποτέλεσε το ερέθισµα για
να αναλάβουµε τη δύσκολη και επίπονη προσπάθεια της έκδοσης στο σχολείο
ενός εντύπου µε αντίστοιχο θέµα. Στη δηµιουργία αυτού του εντύπου συµµετείχαν όλα τα τµήµατα της ∆' τάξης µε υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς:
Λ. Αργυροπούλου-Παναγιωτοπούλου, Π. Βασιλάκη, Μ. Λουκά, Γ. Σακελαρίδη,
Ζ. Στέφου.
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε ήταν πολλές. Κατ' αρχήν έπρεπε να ζωντανέψουµε στα µάτια των παιδιών µια εποχή µακρινή και ολότελα διαφορετική.
Ειδικότερα, έπρεπε να κατανοήσουν την καινοτοµία της ένταξης Ζωφόρου σε
ένα δωρικό ναό. Να αντιληφθούν τη δυσκολία της εγχάραξης του µαρµάρου και
της δηµιουργίας του αναγλύφου. Να νιώσουν τη µοναδική σύλληψη του
Φειδία στην παράσταση της ποµπής των Παναθηναίων. Να αναπλάσουν µια
Ζωφόρο µε χρώµατα και λογιών λογιών στολίδια, χρυσά και χάλκινα. Και να
ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα της αντικατάστασής της µε αντίγραφα.
Σ' αυτή µας την προσπάθεια βρήκαµε απρόσµενους αλλά φερέλπιδες βοηθούς
τα παιδιά που αποφάσισαν να γίνουν τα ίδια συνεχιστές αυτής της εκπληκτικής
εµπειρίας.
Μικροί βοηθοί του Φειδία µε λευκό χαρτί και µαύρο µολύβι στο χέρι αποτύπωσαν, όντας ακόµα στο χώρο του Μουσείου, άµεσα τα νωπά συναισθήµατα
της επαφής τους µε την αρχαία τέχνη.
Έτσι, αγκάλιασαν µε θέρµη την πρωτοβουλία µας για την έκδοση ενός εντύπου
για τη Ζωφόρο, ιδωµένη µε τα µάτια δεκάχρονων παιδιών.
Στα σχέδιά τους φαίνεται πως η πλειοψηφία των αγοριών επιλέγει το θέµα των
ιππέων ή το µικτό θέµα ιππέας-σανδαλοφόρος. Αντίθετα τα κορίτσια προτίµησαν κυρίως τις γυναικείες µορφές της Ζωφόρου. Κανένα από τα 93 παιδιά δεν
απεικόνισε τις παραστάσεις της ποµπής µε τα ζώα της θυσίας.
∆ουλεύοντας µε µεράκι και ανεξάντλητη φαντασία τα θέµατα που τους δώσαµε,
µας µετέφεραν στον παλµό της προετοιµασίας και της τελετουργίας της ποµπής.
Τα κείµενά τους τα διατύπωσαν όλα στο α' ενικό πρόσωπο, ταυτίζοντας τον
εαυτό τους µε τα µέλη της ποµπής, σύµφωνα µε το φύλο τους.
Η γραπτή έκφραση των παιδιών συνοδεύεται στο έντυπο από πληθώρα
σχεδίων, στα οποία συνέβαλαν µε τις ειδικές τους γνώσεις οι δασκάλες των
Καλλιτεχνικών.
Παράλληλα, καθοριστική ήταν η συµβολή τους στην παρουσίαση των τριών
γλυπτών συνθέσεων:
1. Ανάγλυφο σε χαρτόνι. Ανάµειξη χλωρίνης µε µαύρο και κίτρινο µελάνι.
2. Ανάγλυφο σε πηλό. Ανάµειξη χλωρίνης µε µαύρο µελάνι και άσπρη τέµπερα.
3. Ανάγλυφο σε κερί. ∆ιάλυµα από κερί πάνω σε πλάκα κεριού.
Και σ' αυτήν την προσπάθεια η οµαδική εργασία στέφθηκε µ' επιτυχία.
Το αξιοσηµείωτο, κατά τη γνώµη µας, είναι πως τα παιδιά του 2000, µε παραστάσεις από τον κόσµο του µέλλοντος, κατάφεραν να αναπλάσουν µε ζωντάνια, πιστότητα και αρχαιολατρικό ζήλο, τον 5ον αιώνα π.Χ.
Η πλειοψηφία των µαθητών εντυπωσιάστηκε από την αισθητική της κίνησης
των αλόγων και των ρούχων των ιππέων, από την αίσθηση των διαφορετικών
επιπέδων στα ανάγλυφα, από την ύπαρξη χρωµάτων εκείνη την εποχή και την
αρµονία τους.

"Mε την ανατολή του ήλιου η ιερή στιγµή έφτασε. Tα καλύτερα άλογα έχουν διαλεχθεί
από καιρό τώρα για να πάρουν µέρος στην ποµπή.
Tα έχουν βάλει σε ξεχωριστούς στάβλους και τα περιποιούνται εξαιρετικά. Tους δίνουν
να φάνε καλές τροφές, τα γυµνάζουν, τα πλένουν, τα φροντίζουν. Eίναι όλα καλοθρεµµένα, πλυµένα, καλοχτενισµένα και στολισµένα. Μουγκρίζουν περιµένοντας τους ιππείς
για να ξεκινήσουν. Φορούν καινούριες σέλες µε πολλά πλουµίδια, χάντρες πολύχρωµες
και κόκκινες κορδέλες, δίπλα στα ασηµένια χαλινάρια. Bγαίνουν. Λαµπυρίζουν στον ήλιο.
Kαθώς προχωρούν µε το κεφάλι ψηλά τα καµπανάκια που φορούν χτυπούν. Eίναι µια
χαρµόσυνη στιγµή. Oι θεατές την απολαµβάνουν. Tα παιδιά γελούν και κουνούν τα χέρια
τους στα ωραιότερα και γνωστότερα άλογα. Kι αυτά λες και καταλαβαίνουν κουνούν τις
ουρές τους χωρίς σταµατηµό. Mόλις παραδίνεται ο πέπλος, τα άλογα σηκώνονται στον
αέρα µε τα πόδια και χλιµιντρίζουν. Πανέµορφα όπως είναι προσφέρουν στο πλήθος µια
ατέλειωτη χαρά. Όλοι ζητωκραυγάζουν και τα χειροκροτούν".
"Eίναι πρωί, όλοι βρίσκονται στον Kεραµεικό και ετοιµάζονται. Eγώ είµαι µέλος των
ιππέων και ετοιµάζω το άλογό µου. Προσπαθώ να βάλω τα χαλινάρια στο άλογό µου
αλλά αυτό δεν είναι ήσυχο γιατί ξέρει πως ξεκινάει για µια µεγάλη αποστολή. Mαζί µε
τη µεγάλη ποµπή θα πάει τον πέπλο που ύφαναν τα κορίτσια για τη θεά Aθηνά. Tελικά
µε το ζόρι του έβαλα τα λαµπρά χαλινάρια που του είχα φτιάξει ο ίδιος. Bάζω και δένω
τα καλύτερά µου σανδάλια. Mετά παίρνω θέση δίπλα στους άλλους ιππείς. Έδωσαν το
σύνθηµα και ξεκινήσαµε. Kαθώς προχωρούσαµε σκόνταψε τ' άλογο και σηκώθηκε
επάνω από τον πόνο. Φτάσαµε στην Aκρόπολη. H στιγµή ήταν ιερή. Kανείς δε µιλούσε.
Παραδόθηκε ο πέπλος από ένα παιδί στο ιερό άγαλµα της Aθηνάς και τότε όλοι
άρχισαν να πανηγυρίζουν".
"Eτοίµασα το άλογό µου, το έπλυνα, το χτένισα και το στόλισα για την ποµπή των
Παναθηναίων. Ξαφνικά αυτό έγινε ατίθασο. Aρνήθηκε να ξεκινήσει και τιναζόταν µε
δύναµη εδώ κι εκεί. Στην αρχή σκέφτηκα να µην πάρω µέρος στην ποµπή. Mετά όµως
κάθισα και του µίλησα: "αλογάκι µου", του λέω, "µην αγριεύεις. Hρέµησε". Tου χάιδεψα
τη µαύρη του χαίτη και του έδωσα λίγο σανό να φάει. Kαι αυτό αµέσως ηρέµησε και µε
υπερηφάνεια το καβαλίκεψα και ξεκίνησα για την ποµπή".
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πολύ κοπιάσαµε για να φτιάξουµε τον πέπλο. Με λεπτές και ολόχρυσες κλωστές τον
κεντούσαµε µέρες και νύκτες. Τον πλουµίσαµε µε αστέρια και τριαντάφυλλα. Ζωγραφίσαµε πάνω του µε χρυσοκόκκινες πινελιές τα κατορθώµατα της θεάς. Την ώρα της
τελετής µού παίρνουν τον πέπλο αργά και απαλά µέσα από τα χέρια µου. Νιώθω πολύ
ευτυχισµένη. Τον πέπλο τον φόρεσαν στη θεά Αθηνά. Την κοιτάζω. Είναι πανέµορφη!

"Παίρνω και εγώ µέρος στην ποµπή των Παναθηναίων! Μα το άλογό µου γίνεται
ξαφνικά ατίθασο. – Τι να κάνω; ρωτώ το φίλο µου το Φίλιππο. Το άλογο αγρίεψε,
µπορεί να χτυπήσει τον κόσµο. Όλος ο κόσµος φωνάζει. – Σταµάτα το πριν χτυπήσει
κανέναν! Εγώ δεν θέλω να τραβήξω τα χαλινάρια και να το πληγώσω. Ο φίλος µου ο
Φίλιππος θέλει να µε προφτάσει, µε το άλογό του να σταµατήσει το δικό µου. Όµως δεν
µπορεί. Είµαι υποχρεωµένος να το σταµατήσω τραβώντας τα χαλινάρια που είναι από
µέταλλο. Πόσο θα πονέσει… Βάζω τα δυνατά µου. Στα χέρια µου αποµένουν τα
µεταλλικά χαλινάρια. Το άλογό µου πέτρωσε! Εκεί που ήταν τα χαλινάρια διέκρινα τις
τρυπίτσες. Ήταν λοιπόν ένα όνειρο;"

"Ήρθε ένα παιδί και πήρε τον πέπλο από εµάς. Προχώρησε προς το ξόανο της θεάς
Aθηνάς και της φόρεσε απαλά τον πέπλο. Nόµισα πως για µια στιγµή το ξόανο της θεάς
Aθηνάς ζωντάνεψε και µου χαµογέλασε. Eκείνη τη στιγµή η καρδιά µου πληµµύρισε
από χαρά και απεριόριστη αγάπη".

"Είµαι µια από τις κοπέλες που έφτιαξαν τον πέπλο. Χθες βράδυ τον τελειώσαµε. Σε λίγο
θα πάω να τον παραδώσω. Νιώθω πως κάτι ευχάριστο και παράξενο θα συµβεί. Φοράω
έναν κίτρινο πέπλο, έναν κόκκινο χιτώνα κι ένα γαλάζιο ιµάτιο. ∆ένω ένα κατάλευκο
µαντίλι στα µαλλιά. Στολίζω το χιτώνα µου µε τις ασηµένιες πόρπες µου και περνάω
στο λαιµό µου το περιδέραιό µου. Παίρνω τα κίτρινά µου σκουλαρίκια και τα φοράω.
Είµαι έτοιµη. Ξανακοιτάζοµαι. Έχω µεγάλη αγωνία. Φεύγω τρέχοντας. Θυµάµαι πόσο

Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά το Τµήµα Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων της Ακρόπολης για όλη τη βοήθεια και την υποστήριξη που
µας προσέφερε.
Β. Ξηνταροπούλου

93

