
H ιδέα για την παρουσίαση µίας γιορτής µε τίτλο "Aναπαράσταση της Ποµπής
των Παναθηναίων" στο σχολείο µας τον Ιούνιο του 1995, δόθηκε από τα 
Συνέδρια Εκπαιδευτικών που διοργανώνονται στο ΚεΜΑ.

Αρχικά δανειστήκαµε τις µουσειοσκευές: "H Ζωφόρος του Παρθενώνα", 
"Αρχαία Ελληνική Ενδυµασία", "Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα" και τις 
παρουσιάσαµε σ' όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου, ενώ το µήνα Aπρί-
λιο οι µαθητές της Στ' τάξης παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο
ΚεΜΑ µε θέµα τη Ζωφόρο του Παρθενώνα. Για τη γιορτή δουλέψαµε όλη τη
σχολική χρονιά, µέσα στην τάξη σε θεωρητικό επίπεδο, κυρίως µε τις µουσει-
οσκευές, και στην αυλή σε πρακτικό πια επίπεδο. Έλαβαν µέρος 250 παιδιά απ'
όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού.

Tην ευθύνη της Γιορτής είχαν η ∆ιευθύντρια του Σχολείου, η καθηγήτρια των
Kαλλιτεχνικών, της Mουσικής καθώς και όλοι οι δάσκαλοι του σχολείου. 

Tο υπόστεγο της γυµναστικής µετατράπηκε σε Eρέχθειο. Oι µαθητές της 
Στ' τάξης µε την καθοδήγηση της καθηγήτριας των Kαλλιτεχνικών µετέτρεψαν
τις κολόνες του υπόστεγου σε κίονες Iωνικού ρυθµού δουλεύοντας πάνω σε
κάµποτο, ενώ µε φελιζόλ έφτιαξαν τα κιονόκρανα. 
Eπίσης µε χαρτί ζωγραφισµένο σε µορφή πέτρας έντυσαν ξύλινα βάθρα και
έφτιαξαν το βωµό της Aθηνάς και το βωµό των αναθηµάτων.
Mεγάλοι όγκοι φελιζόλ που τοποθετήθηκαν σε διάφορα µέρη του προαυλίου
παρίσταναν το χώρο του Βράχου της Aκρόπολης.
Έγιναν ξυλοκατασκευές από τους ξυλουργούς του σχολείου, οι οποίες όµως 
ζωγραφίστηκαν και βάφτηκαν από τα παιδιά, όπως: µία τριήρη-άλογα-άρµατα-
ασπίδες και δόρατα.
Αγοράστηκαν υδρίες για υδριοφόρους, κάνιστρα (καλάθια) για τις κανηφόρους,
σκάφες (κεραµικά δοχεία που έβαψαν τα παιδιά µε χρυσή µπογιά για τις 
σκαφηφόρους), θυµιατήρια.

Kόπηκαν πολλά κλαδιά ελιάς για τους θαλλοφόρους γέροντες και για τα 
παιδάκια που ακολουθούσαν την ποµπή.
∆ανειστήκαµε δύο λύρες και µία βάρβιτο, πιστά αντίγραφα αρχαίων οργάνων,
από τον κ. Πολύζο.
Tα παραπάνω όργανα, αυλούς και τύµπανα κρατούσαν οι µουσικοί της ποµπής.
Για τα κοστούµια συνεργαστήκαµε µε τον κ. Nικήτα Nάκα, ο οποίος αντέγραψε
τα σχέδια των ενδυµάτων από τη µουσειοσκευή (Aρχαία Eλληνική Eνδυµασία),
σε διάφορα χρώµατα. Eιδικά για την Aθηνά, έφτιαξε έναν πλούσιο κροκόχρουν
πέπλο, περικεφαλαία, δόρυ και ασπίδα. O πέπλος της Aθηνάς ήταν ένα απλό
πανί, χωρίς σχέδια, τοποθετηµένο ως ιστίο στην τριήρη.

H γιορτή ξεκινάει µε τη Xορωδία που περνάει από το χώρο της Ποµπής για να
πάρει τη θέση της. Τη συνοδεύουν µουσικοί µε κιθάρα, φλάουτο και λαούτο.
H µουσική που συνόδευε την παράσταση προερχόταν από λείψανα αρχαίας 
ελληνικής µουσικής και από έργα του Γ. Mαρκόπουλου και του M. Xατζηδάκι.
Oι οµάδες που συµµετείχαν στην ποµπή ήταν: Iερείς, Iέρειες, Παιδάκια, Άντρες
µε λόγχες και ασπίδες, Kανηφόροι, Θαλλοφόροι, Iππείς, Σκαφηφόροι, Aυλητές,
Yδριαφόροι, Άρµα, Aρµατηλάτες, Kοπέλες µε θυµιατήρια, Tριήρης – (πέπλος
Aθηνάς). H κάθε οµάδα είχε τη δική της κίνηση, ανάλογα µε τη µουσική.
Oι απαγγελίες που ακούστηκαν προέρχονταν από τις Eυµενίδες του Aισχύλου,
τον Oµηρικό Ύµνο στην Aθηνά και την Oµήρου Iλιάδα.

Στην κεντρική είσοδο του σχολείου µας λειτούργησε έκθεση µε φωτοτυπίες 
µεγάλου µεγέθους, από λεπτοµέρειες της Zωφόρου του Παρθενώνα καθώς
επίσης και από αντικείµενα που κρατούσαν οι οµάδες.

Oι µικροί µας µαθητές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη µεγάλη γιορτή των
Παναθηναίων µέσα από την αναπαράσταση, επιδιώκοντας µια πληρέστερη βίωση
µε τρόπο πιο άµεσο, µεταγγίζοντας και σε µας κάτι από τη συγκίνησή τους.
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