
Η Σχολή Campion είναι ένα σχολείο όπου διδάσκεται σχέδιο και τεχνολογία
και υπάρχει και εργαστήρι. ∆ίνεται πολύ µεγάλη έµφαση στη συνολική διαδι -
κασία σχε διασµού και κατασκευής, στη σφαιρική γνώση όλων των πραγµάτων
που επιδρούν στη διεκπεραίωση µιας ανάγκης και στην κατασκευή µιας λύσης.
Aυτό προϋποθέτει την ανάλυση της συγκεκριµένης ανάγκης, τον προσδιορισµό
της λύσης, την έρευνα αγοράς, τον αρχικό σχεδιασµό και διάλογο στο χαρτί, την
απαλλαγή από τα στερεότυπα, την αξιολόγηση και τη δοκιµή µε πιο ευτελή υλικά,
την κατασκευή µε µέταλλο, ξύλο ή πλαστικό ή και τον οποιοδήποτε συνδυασµό
των τριών. Aκολουθεί η τελική αξιολόγηση. "Αυτό που φτιά ξαµε καλύπτει την
ανάγκη; Eκπληρώνει το σκοπό για τον οποίον κατασκευάστηκε"; Έτσι επιτελείται
η δηµιουργία, η κατασκευή και η αξιολόγηση.

Όλα τα πράγµατα έχουν δύο όψεις, την εξωτερική και την εσωτερική, 
την αισθητική και τη λειτουργική. Ένα πρωτοσέλιδο, π.χ., πρέπει να είναι 
συναρπαστικό αλλά και ευανάγνωστο.

Φέτος τον Iανουάριο, παιδιά 15 και 13 χρόνων ξεκίνησαν µια σειρά από 
επισκέψεις στο ΚεΜΑ, στο ίδιο το µνηµείο καθώς και στο µουσείο. 
Oι µαθητές που ασχολήθηκαν µε αυτές τις εργασίες ήταν εντελώς ελεύθεροι να 
διαλέξουν οποιαδήποτε στοιχεία ταίριαζαν στα δικά τους ενδιαφέροντα.
Αρχικά παρακολούθησαν µια σύντοµη εισαγωγή για την ιστορία του Παρθε-
νώνα, µε τη βοήθεια διαφανειών, ενώ στη συνέχεια η K. Xατζηασλάνη µάς έδειξε
διάφορα έντυπα, κάρτες και βιβλία, που φτιάχτηκαν µε σκοπό την προσέγγιση
των παιδιών στους µουσειακούς χώρους της Eυρώπης.
Στην επόµενη επίσκεψή µας, πήγαµε στην Aκρόπολη και στο µουσείο. Eκεί τα
παιδιά τράβηξαν φωτογραφίες και ζωγράφισαν στοιχεία που τους προσέλ κυσαν
αισθητικά. H διαλογή, η επεξεργασία και η εφαρµογή των πολλαπλών στοιχείων
που συγκεντρώθηκαν έγινε στο σχολείο.

Θα µπορούσαµε να δουλέψουµε µε τις λειτουργικές λύσεις των αρχαίων, 
αλλά προ τιµήσαµε σε πρώτη φάση να χρησιµοποιήσουµε τις αρχαιότητες 
ως πηγή αισθητικής έµπνευσης, αφενός, γιατί η αισθητική και το µέτρο της 
κλασικής Eλλάδας –βασισµένα στην εµπειρία της φύσης– υπήρξαν η αφετηρία
και το πρότυπο για τους µεταγενέστερους σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις 
της ζωής του ανθρώπου· αφετέρου, γιατί το σχολείο µας, ευαισθητοποιηµένο
σ' αυτά τα ερεθίσµατα, προσπαθεί µε κάθε τρόπο να προβάλλει την αρχαία
κληρονοµιά της χώρας µας. ∆ουλέψαµε, δηλαδή, µε τα εξωτερικά στοιχεία 
και τα διαµορφώσαµε δίνοντάς τους άλλες λειτουργίες.
Πιστεύουµε ότι η ολοκληρωµένη γνώση δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να 
κατανοούν και να κρίνουν την αισθητική και λειτουργική αξία των πραγµάτων
γενικότερα.
Για παράδειγµα, το ενδιαφέρον µιας µαθήτριας κέντρισε η πτυχολογία των 
αρχαίων ενδυµάτων, όπως παρουσιάζονται στα κλασικά αγάλµατα. Tα στοιχεία
αυτά την ενέπνευσαν στο σχεδιασµό αρωµατοδοχείων. Οι µαθητές έκαναν
έρευνα αγοράς και "πάντρεψαν" αρχαία µοτίβα µε µοντέρνα τεχνολογία και 
λειτουργία. Kατά τον ίδιο τρόπο δουλεύτηκαν µπουκάλια, εµπνευσµένα από τις
ραβδώσεις των κιόνων, και έπιπλα από τους δωρικούς κίονες.

Σε µία άλλη δραστηριότητα, όλα τα παιδιά της τάξης έπρεπε να γράψουν τη
λέξη "Aκρόπολη" µε έναν ιδιαίτερα εκφραστικό τρόπο. Ένας µαθητής που 
κατασκεύασε µια τρι ήρη την έγραψε µε κουπιά· άλλοι µε πτυχώσεις· ένας τρί-
τος µε στοιχεία των κιόνων, κι άλλος µε το σχήµα της στέγης ενός ναού. ∆ύο
µαθήτριες χρησιµοποίησαν διάφορα στοιχεία αγαλµάτων του µουσείου και 
κάποιοι άλλοι ολόκληρους κίονες.

Tα παιδιά των 12 και 13 ετών πήραν καθαρά διακοσµητικά στοιχεία και τα 
συνέθεσαν, για να προχωρήσουν στην κατασκευή χάλκινων καρφιτσών. 
Tα σχέδια είναι βασισµένα κυρίως σε κίονες.
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Σε µία άλλη οµάδα, αφού τα παιδιά έκαναν τις συνθέσεις τους, τις έκοψαν για
να δουλέψουν µε νοητές γραµµές, µε προσκήνιο και φόντο, ώστε να δώσουν
µια άλλη εικόνα, µια άλλη διάσταση.
Mια µαθήτρια διάλεξε τον κλάδο της διαφήµισης. Πήρε το σχήµα των ρολο-
γιών Pop Swαtch και δούλεψε σχέδια της Aκρόπολης και της αρχαίας Eλλάδας.
Πήρε ένα σχέδιο της εταιρείας µε σπιτάκια στο λουράκι και τα µετέτρεψε 
σε ναούς και σπίτια των αρχαίων. Άλλο σχέδιο έχει δουλευτεί µε 
κίονες διαφόρων ρυθµών, ένα άλλο µε τη λέξη "Aκρόπολη" και τις ρα βδώσεις
στις κολόνες, και ένα τρίτο µε την αιγίδα της Aθηνάς µαζί µε την περικεφαλαία
της, από το Mουσείο της Aκρόπολης.

Mια άλλη οµάδα δούλεψε µε θέµα την καινούρια είσοδο του µουσείου της
Aκρόπολης, µε κίονες, Καρυάτιδες και άλλα αγάλµατα. Mια µαθήτρια σχεδίασε
όλον τον εσωτερικό χώρο του µουσείου σε σχήµα αβγού, περι βαλλόµενον µε
κίονες. Tοποθέτησε και κάποια από τα ευρήµατα στο σχέδιό της µε υπερυψω-
µένες στο βάθος τις Καρυάτιδες, πίσω από το τζάµι που τις προστατεύει.

Mε αφορµή το "Ανάγλυφο Λένορµαν", ο µαθητής Γ. Kόνσολας οδηγήθηκε στο
να µελετήσει λεπτοµερώς την αρχαία τριήρη. Πήρε λοιπόν τον εξωτερικό της
φλοιό, τον τοποθέτησε στη στεριά έξω από το µουσείο και ξεκίνησε να τον 
διαµορφώνει σε Παιδική Xαρά. 
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της συγκεκριµένης εργασίας από τον ίδιο 
το µαθητή.

Ξεκινήσαµε απ' το σχολείο Campion για µια επίσκεψη στην Aκρόπολη µε την καθηγή-
τριά µας κα Black. Ήµασταν γύρω στα 20 παιδιά ηλικίας 15-16 ετών. Σκοπός µας ήταν
µε τα διάφορα ερεθίσµατα που θα συγκεντρώναµε να ξεκινήσουµε µια εργασία που θα
διαρκούσε δύο χρόνια. Eγώ εµπνεύστηκα από το ανάγλυφο του Λένορµαν, το οποίο
απεικόνιζε τα τρία στρώµατα των κωπηλατών µιας τριήρους, του θρυλικού πολεµικού
πλοίου της Aρχαίας Eλλάδας. 
Aυτό µου έδωσε το έναυσµα για τη δηµιουργία µίας παιδικής χαράς. Έχοντας η παιδική
χαρά το θέµα της τριήρους, θα γινόταν πιο ασυνήθιστη και θα είχε πιο µεγάλο ενδια-
φέρον για τα παιδιά. Συγχρόνως θα είχαν άµεση επαφή µε την εθνική τους κληρονοµιά.

H πρώτη και σηµαντικότερη φάση της εργασίας ήταν η συλλογή πληροφοριών για την
τριήρη και για παιδικές χαρές, που θα µου έδιναν συγκεκριµένα στοιχεία επάνω στα

οποία θα µπορούσα να δουλέψω, και που θα µπορούσαν να µου δώσουν καλές ιδέες.
Tις πληροφορίες µου για την τριήρη τις συγκέντρωσα κυρίως από βιβλία και αρχαία 
αγγεία. Aνακάλυψα τα µεγέθη και τα σχήµατά τους, τον αριθµό των κωπηλατών, τα υλικά
κατασκευής τους και άλλα στοιχεία. 

Στην προσπάθειά µου να κατανοήσω και να απεικονίσω το πλοίο καθαρά στο µυαλό µου
έφτιαξα πολλά σχέδια. Eπίσης επισκέφθηκα πολλές παιδικές χαρές, έκανα σκίτσα και
έβγαλα φωτογραφίες. Σ' όλη τη διάρκεια προσπαθούσα να φανταστώ πώς θα µπορούσα
να συµπεριλάβω τις διάφορες δραστηριότητες στο βασικό σχήµα της τριήρους. Aυτό το
πάντρεµα ήταν ο βασικός σκοπός της εργασίας. 
Eποµένως έκανα πολλά πειραµατικά σχέδια. Προσπάθησα να µεταµορφώσω κάθε 
κοµµάτι του πλοίου σε κάτι διασκεδαστικό, για παιδιά ηλικίας 5-13 χρονών. Για να το 
καταφέρω αυτό, χώρισα το πλοίο σε τέσσερα κοµµάτια. Πρύµνη, πλώρη, κέντρο και ιστία.
Aυτό µε βοήθησε αφάνταστα στο πώς να οργανώσω την παιδική χαρά στο µυαλό µου.
Έκανα τρία ολοκληρωµένα σχέδια, ερευνώντας πάντα τα προβλήµατα που είχε το κάθε
ένα και προσπαθώντας να τα εξαλείψω, δίνοντας εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, στην ολο-
κλήρωση του τρίτου σχεδίου κατέληξα σε κάτι πολύ πιο συµπαγές, λιτό και λειτουργικό. 
Tο υλικό που θα χρησιµοποιούσα κυρίως για την κατασκευή ήταν κάποιο είδος 
σκληρού ξύλου, παρόλο που θεωρείται ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν πεύκο.
Mια πρόσφατη ανακατασκευή της τριήρους µε χρήση πεύκου απέδειξε ότι είχε 
φθορές. Eπιπλέον θεώρησα ότι το ξύλο θα πλησίαζε περισσότερο την αυθεντική µορφή.
Eπίσης θα έπρεπε να χρησιµοποιήσω πλαστικά και αλουµίνιο, γιατί είναι υλικά ανθεκτικά
και συγχρόνως ελαφριά. 

Ξαναθεωρώντας αυτήν την εργασία πιστεύω ότι ήταν πολύ επιτυχηµένη. Προσέφερε
πολλές δραστηριότητες, µέσα σε σχετικά µικρό χώρο (20 τµ.) χωρίς να παρε-
µποδίζει το ένα το άλλο. Πιστεύω ότι και η κατασκευή είναι πολύ σταθερή. Παρ'
όλα αυτά, υπήρχαν και µειονεκτήµατα: ∆εν υπήρχε αποχέτευση, που σήµαινε ότι
το σκάφος θα µπορούσε να πληµµυρίσει. Eπίσης δεν υπήρχε φωτισµός για να 
µπορούν να παίξουν τα παιδιά τη νύχτα, και καµία πρόβλεψη για παιδιά µε ειδικές
ανάγκες. Aυτά όµως είναι θέµατα που έχουν εύκολες λύσεις. Mέσ' από αυτήν την
εργασία έµαθα πολλά και συγχρόνως κατάλαβα ότι όταν κανείς κάνει αυτό που
του αρέσει, το απολαµβάνει κιόλας.

L. Black
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